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 صنعت کشاورزیدر  ارگونومیک مبانیاز استفاده 
 

  3فاطمه هرسج، 2*شراره مهاجری، 1مسعود پیردستان
 دکتری مهندسی صنایع،  واحد نور، دانشگاه آزاد اسالمی نور، ایران دانشجوی -1

 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد نور، دانشگاه آزاد اسالمی نور، ایران -و*2

 نور، ایرانمدرس و عضو هیات علمی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد نور، دانشگاه آزاد اسالمی  -3
mohajerisharareh@gmail.com 

 

 

 چکیده
شوند که از پتانسیل الزم برای کاهش اختالالت اسكلتی عضالنی  ارگونومیكی بررسی می مبانیدر مطالعه حاضر، 

دهندگان  به مطالعه پرورش ن گیالناستاد. این تحقیق در نکشاورزی برخوردار در صنعتو باال بردن سود 

 مورد از مبانی. هدف از انجام این مقاله شناسایی اهمیت نسبی موانع استفاده از پنج استسبزیجات پرداخته 

و  مبانیعالقه به استفاده از این  شود که افراد بی ارگونومیک است. عالوه بر این، به مقایسه موانعی پرداخته می

بازار  انفرم نظرسنجی به کشاورز در راستای انجام تحقیق،اده از آنها با آنها روبرو هستند. افراد عالقمند به استف

ارگونومیک و موانع استفاده از آنها در قالب بخشی از یک مطالعه  مبانیسبزیجات تازه ارسال شد تا استفاده از 

ها،  هزینه مانند عدم آگاهی و شناخت، دی دو ارزیابی گردد. موار از روش تحلیل کیو نیز با استفاده از  ای  مداخله

 ارگونومیک از جمله موانع شناخته شده بودند. مبانیو عدم توانایی بررسی  مبانیعدم مشاهده استفاده از این 

ارگونومیک، فرد باید توجه  مبانیدهند که برای عرضه  نتایج دو مفهوم خاص دارند. نخست آنكه نتایج نشان می

گیری داشته باشد. دوم آنكه از آنجایی که  سازی، متقاعدسازی و تصمیم اص مراحل آگاهدقیقی به نیازهای خ

موانع منحصر به فردی دارند، الزم است آزمایش شوند تا این موانع آشكار گردند و پیش از  مبانی ارگونومیک

 ها پرداخته شود عرضه به آن

 

 ی، سبزیجاتکشاورز، سالمتی، هزینه، کیارگونوم بانیمکلیدی:  گانواژ

 

 مقدمه -2
، داویال و پانیزولو، 2441، کاستل، 1222اند)آبوت و یاربروگ،  در صنایع مختلف مطالعه شده مبانی ارگونومیکاستفاده از 

(. این مساله به طور خاص در بخش کشاورزی و به 2441، 1، والستون و همكاران1225، سوآن، 1223، کازی و همكاران، 1223

، پالمر( 1214)میدا و همكاران،  ارگونومیو  1225این بخش در پراکندگی مطالعات مربوط به نوآوری )راجرز، دلیل پیشینه غنی 

 ارگونومیک و به طور خاص مزارع سبزیجات تازه است.  مبانیاست. موضوع محوری مقاله حاضر استفاده از قابل توجه 

ارگونومیک در بخش کشاورزی نیز اطالعات چندانی در دست  نیمبادر ارتباط با عوامل افزایشی یا بازدارندگی استفاده از 

گیری از  نیست. به طور کلی، کاربران آن دسته از مدیرانی هستند که تمایل ندارند با موانع اقتصادی روبرو شوند که مانع از بهره

دسترسی خوبی دارند )راجرز،  موارد (. مضاف بر این که این مدیران به اطالعات مربوط به این1225، 2شوند )بزوگو می مبانیاین 

و همكاران،  4(. اما نتایج حاصل همیشه هم با این مساله سازگاری ندارند )کازی1223، 3، فلیگل1223، فدر و اومالی، 1225

                                                           
1- Abbott, Yarbrough, Castle, D Villa, Panizzolo, Qazi, Swan, Walston 

2- Bzugu 

3- Rogers, Feder, Umali, Fligel 

4- Qazi 
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 یمبانهای خاص مزارع هم بهتر از مدیران استفاده از  ارگونومیک مثل سهولت استفاده یا ویژگی مبانی(. گاهی عوامل خاص 1223

فورسون، -، آدسینا  بایدو1225، آدیسینا و سیدی، 1223بینی کنند)آدیسینا و زینا،  های تولید را پیش نوآوریو  ارگونومیک

(. اما همانطور که گفته شد، شواهد تجربی چندانی در ارتباط با موانع 1220، 1، ووسینک و همكاران1222، نیگاتو و پاریخ، 1225

 دهندگان سبزیجات تازه وجود ندارد.  در صنایع یا به طور خاص برای پرورش ارگونومیک مبانیاستفاده از 

سبزیجات  ،شوند. در واقع این کشاورزان ارگونومیک محسوب می مبانیدهندگان سبزیجات تازه نامزد اصلی استفاده از  پرورش

های  های هرز، برداشت زدن، هرس کردن علفسازی خاک، کاشت، پیوند  وظایفی چون آماده  کنند و در فرآیند تولید تازه تولید می

دهند. بسیاری از این وظایف می بندی و بارگیری محصوالت جعبه شده را انجام  دستی و جابجایی محصول مثل شستن، بسته

، 1220، وان دین، و همكاران 1221های فیزیكی است)ناگ،  مستلزم نیروی کاری زیاد و غیرکارآمد و سطح باالیی از فعالیت

 (.. 1224، 2لیتو و همكارانکاا

شوند که از پتانسیل الزم برای کاهش اختالالت اسكلتی عضالنی و باال بردن  ارگونومیكی بررسی می مبانیدر مطالعه حاضر، 

. هدف از استدهندگان سبزیجات پرداخته  به مطالعه پرورش استان گیالند. این تحقیق در نکشاورزی برخوردار در صنعتسود 

ارگونومیک است. کشاورزانی که اعالم کردند احتماال  مورد از مبانیمقاله شناسایی اهمیت نسبی موانع استفاده از پنج انجام این 

گیری هستند. این در حالی  سازی، متقاعدسازی یا تصمیم نیستند بر این باور بودند که در مرحله آگاه مبانیقادر به استفاده از این 

باشند در مرحله متقاعدسازی یا  می مبانیریزی برای استفاده از این  که اعالم کردند در حال برنامه است که آن دسته از کشاورزانی

جدید با موانع متفاوتی روبرو هستند،  مبانی(. با بیان این مساله که این دو گروه در استفاده از 1225گیری بودند)راجرز،  تصمیم

 مختلف متفاوت است.  اذعان داشت که نیازهای اطالعات افراد در مراحل

 

 روش تحقیق -2

توانند امنیت و بازده مزارع کشاورزی را ارتقا دهند و با توجه به مطالعه جامعه هدف و  ارگونومیک مربوطه می مبانی

 صورت گرفته مواردبر آگاهی و درک هر یک از  ها برای ارزیابی تاثیر مداخله مبانیاند. از این  های پیمایشی طراحی شده بررسی

های مورد نظر را  شوند تا بتوان مداخله ای از کشاورزان تصادفا از جامعه هدف انتخاب می شود. هر ساله، گروه تازه استفاده می

 ارزیابی کرد.

گانی، صنایع، معادن و اتاق بازرکنندگان بذر سبزیجات، از  عرضهوفهرست مشتریان  ،در ارتباط با کشاورزان سبزیجات تازه

 175زمین زراعی وجود داشت که از این تعداد به صورت تصادفی  224هزار و  31. در این فهرست آمددست ب کشاورزی گیالن

(n=535 .زمین زراعی به عنوان نمونه انتخاب شد ) 

د که تكمیل آن به طور کلی (  طراحی ش1221، 1201، 3های استاندارد )دیلمان در این زمینه پرسشنامه بر مبنای توصیه

 برد.  دقیقه زمان می 15تا  14بین 

های تحقیقات تجربی گذشته در مورد نحوه و علت  ( و یافته1225از چند الگوی نظری شناخته شده)راجرز، مداخله ای طرح 

ای، اصول  ت مداخله. در اقداماشده استل ی( تشك1223، 5، فلیگل1223، 4های کشاورزی )فیدر و اومالی استفاده از فناوری

ای  سپس ابزارهای الزم طراحی و وسایل نقلیه شده وبندی   بازاریابی اجتماعی و مخاطبان باید بر مبنای مراحل الگوی نظری بخش

  (.1225تر بودند)راجرز،  د که برای هر گروه از مخاطبان هدف مناسبوبرای تحویل در نظر گرفته ش

دهندگان سبزیجات تازه  ای تهیه شد که سبب باال رفتن سطح سالمت و سودآوری پرورش بالقوه یارگونومیك مبانیفهرستی از 

با کشاورزان به بحث و بررسی گذاشته شدند تا مواردی انتخاب شوند که از پتانسیل الزم برای داشتن بیشترین  مبانیشود.  می

رت بودند از این که چه تعداد از کارگران متاثر از این تاثیر مثبت بر سطح سالمت و سودآوری برخوردار باشند. فرآیند انتخاب عبا

یابند و تامین هزینه نوآوری چه  های کاری ارتقا می مساله خواهند بود، بر چه نسبتی از سال کاری تاثیرگذار خواهد بود، چه حالت

                                                           
1- Adesina, Zinnah, Seidi, Baidu-Forson, Negatu, Parikh, Wossink 

2- Nag, Van Dieen, Cavaletto 

3- Dillman 

4- Feder and Umali 

5- Fliegel 
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ینه پایینی داشتند و بازده کاری معطوف کردیم که هزی ارگونومیك مبانیانجامد. در این زمینه تمرکز خود را بر  مدت به طول می

 که عبارتند از: برند را باال می

یا سایر محصوالت تولیدی کوچک اعم از لوبیا سبز را در  2کنند تا محصوالت پربرگ به کارگران کمک می 1های توری کیسه

و بسته بندی  وشو، و بسته بندی جابجا کنند. معموال مراحل شستن، جورسازی، وزن کردن طول مراحل برداشت، شست

های بازیابی )اغلب در حالت کمر خمیده( را هم در بر  و حرکت 3های مكرر محصوالت پربرگ فرآیندهایی چون چنگ زدن

افزایند. به این  کاهند و بر حجم محصوالتی که باید جابجا شوند می های توری از لزوم انجام مرحله چنگ زدن می گیرند. کیسه می

 344(. هزینه هر کیسه توری 1222و همكاران،  4شود )میر های مختلف تبدیل می ای از عملیات مجموعه ترتیب هر فعالیت عمال به

 جویی در زمان و هزینه بازگشت سرمایه سریعی دارد.  است و با توجه به صرفه تومان 1244تا 

های پس از برداشت و  جابجاییاند در طول مراحل برداشت،  که برای سبزیجات طراحی شده 5پالستیكی استاندارد های محفظه

توان  اند که می های استاندارد طوری طراحی شده محفظه شوند. بازاریابی به طور کلی سبب تسهیل فرآیند جابجایی محصوالت می

های  لبه ثابت و ماندگارند، UVهای  توان ابعاد آنها را متناسب با حجم بار تعیین کرد، در برابر اشعه آنها را به آسانی بلند کرد، می

های  توان آنها را روی هم انباشت کرد. قیمت هر یک از این محفظه می زیراکنند  تیز یا سختی ندارند، و فضای زیادی اشغال نمی

سازی، سهولت بلند کردن و کیفیت محصوالت  است و به دلیل هزینه پایین، تاثیر بر فضای ذخیره تومان 5444تا  1244استاندارد 

 سریعی دارند. برداشت شده بازده 

های  طراحی شده برای جابجایی جعبه 0ای هستند که به یک کامیون پالت دستی های نصفه : پالت3نازک سیستم پالتی

های باریک جفت کرد. بسیاری از کشاورزان جعبه محصوالت را به صورت  شوند و می توان آنها را با در سردکن سبزیجات بسته می

توان تا شانزده جعبه را همزمان جابجا کرد و با استفاده از این  کنند. اما از این طریق می حمل میجداگانه یا روی هم قرارگرفته 

است  تومان 34444ها نزدیک به  سیستم فشار جابجایی و بلند کردن دستی کمتری را متحمل شد. هزینه سفارش کامیون و پالت

ماه برگشت سرمایه  14های حمل دستی( در عرض نزدیک به  روش جویی در زمان )در مقایسه با ساعت در ماه صرفه 12و با فرض 

 خوبی خواهند داشت. 

بندی بر مبنای جریانات تولید،  وشو و بسته این نوآوری به سازماندهی مجدد خطوط شست :1بندی وشو و بسته خطوط شست

ایی از اقدامات مربوط به سازماندهی مجدد ه حفظ انرژی، بازده کار و جلوگیری از بروز جراحت در کارگران مربوط می شود. نمونه

گیری، پس  شو به مرحله جورسازی، سپس به مرحله وزن عبارتند از سازماندهی کار در واحدهایی که محصوالت را از مرحله شست

. است گرفته  با تنظیمات صورت سازی کارگران کوتاه یا بلند قد سازی ارتفاع کار برای متناسب بندی و بهینه از آن به مراحل بسته

شوند و باید آنها را هر هفته یا چند بار در هفته انجام داد. از آنجایی که تمام مراحل فرآیند  این مراحل به صورت روزمره انجام نمی

 رسند.  ها به حداقل می گیرند هزینه بازآرایی را هم دربر می

برای کارگرانی که در حالت نشسته روی ردیف محصوالت های سه چرخه غیرموتوری میدانی که  های میدانی نشسته: ارابه ارابه

زنند یا  شوند، زانو می دهندگان معموال هنگام برداشت، کاشت یا وجین کردن دوال می گاهی دارند. پرورش کنند نقش تكیه کار می

های  د، بر دامنه موقعیتشو کنند. ارابه میدانی سه مزیت دارد: سبب تنوع بیشتر در حاالت قرارگیری بدن می خیز حرکت می سینه

ای به کارخانه دیگر از لزوم بلند  های محصوالت برداشت شده از کارخانه محفظه افزاید، و هنگام جابجایی گاهی می کاری تكیه

آالت، ایجاد جراحت یا قرار گرفتن در معرض آلودگی و سروصدای  کاهد و همزمان ریسک از کار افتادن ماشین کردن و حمل می

دقیقه کار برداشت،  34است که با فرض روزانه  تومان 15444برد. هزینه اولیه این سیستم  موتوری را از میان می های ارابه

 هفته به طول خواهد انجامید.  11تا  11بازگشت سرمایه 

                                                           
1- Mesh bags 

2- Leafy crops 

3- Repeated grasping 

4- Meyer 

5- Standard plastic containers 

3- Narrow pallet system 

0- Hand pallet truck 

1 - Washing, sorting, and packing lines 
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ده ی استفامبانآیا از این  -1گردد:  ارگونومیک، دو پرسش مرتبط با این تحقیق مطرح می مبانیدر هر بخش مربوط به 

کنند  استفاده نمی موادراستفاده کنید؟آنهایی که از این  مواردسال آینده از این  5تا  1چقدر احتمال دارد در  -2اید؟ و  کرده

اصال در موردش  .1های احتمالی عبارتند از:  عنوان کنند. پاسخ 1«موانع استفاده»توانند علت اتخاذ این تصمیم را در بخش  می

ایمن  .3ام از آن استفاده شود،  ندیده .5بینم،  مزیتی در آن نمی .4استفاده از آن دشوار است،  .3تی ندارم، اطالعا .2ام،  نشنیده

توانم اول من آن را  نمی .14بازگشت سرمایه پایین،  .2بسیار پرهزینه است،  .1به نیروی فیزیكی باالیی نیاز دارد،  .0نیست، 

های دیگر هم بر اساس  بندی سایر موارد. گروه .13پذیری،  فاقد قابلیت دسترسی .12بر است،  بسیار زمان .11امتحان کنم، 

دهندگان سبزیجات بازارهای محلی انجام شده  های غیررسمی با پرورش مطالعات به عمل آمده در ارتباط با نوآوری و مصاحبه

ی زراعت، آموزش، محصوالت پرورش داده ها ای اعم از سن، جنسیت، سال شناختی گسترده است. در این زمینه اطالعات جمعیت

 . دآوری ش شده، فروش ناخالص و متراژ زمین هم جمع
 

 ها تحلیل داده -9
های توصیفی  های اطالعاتی شدند. برای توضیح نمونه مورد بررسی از آماره شده کدگذاری و وارد پایگاه های تكمیل نامه پرسش

 مورد از مبانیبرای هر  ها دهنده فاده شد. برای نشان دادن این مساله که پاسخ)مثل میانگین، انحراف استاندارد، و درصد( است

ارگونومیک در  مبانیارگونومیک با چه مانعی روبرو هستند از درصد استفاده شد. برای آزمون این فرضیه که کاربران احتمالی این 

استفاده شد. از آنجایی که این نخستین   2دو ز روش تحلیل کیکنند ا به موانع متفاوتی اشاره می آنهامقایسه با کاربران غیراحتمالی 

شود که در این خصوص کشاورزان سبزیجات تازه با آنها روبرو  ای از موانعی اشاره می تحقیقی است که در آن به دامنه گسترده

هایی  که خانه 2×2حاصل از جداول  p در نظر گرفته شد تا نتایج بالقوه مهم از دست نروند. مقادیر 4714شوند، آلفای نامی برابر  می

الزم است این نتایج با دقت بیشتری تحلیل و بررسی شوند. برای زیرا  دارند مشخص شدند 5های مورد انتظار کمتر از  با شماره

جه به استفاده نكرده بودند. با تو مبانیها گنجانده شدند که هیچگاه در گذشته از این  آزمایش فرضیه، فقط آنهایی در تحلیل

ارگونومیک در یک تا پنج سال آینده، کشاورزان هم به گروهی که در آینده نزدیک  مبانیهای مربوط به احتمال استفاده از  پرسش

رود در آینده نزدیک از آنها استفاده کنند تقسیم شدند. آنهایی که  استفاده کنند و گروهی که احتمال نمی مبانیقرار است از این 

« ای احتمال دارد تااندازه»های  و آنهایی که پاسخ 3«کاربران غیراحتمالی»دادند در گروه « احتمال ندارد»یا « الاحتماال اص»پاسخ 

های تجربه کشاورزی،  قرار داده شدند. از اطالعات سن، جنسیت، سال 4«کاربران احتمالی»داده بودند در گروه « به احتمال زیاد»یا 

گر استفاده  بالقوه مخدوش های احتمال استفاده و برای آزمایش متغیرهای در قالب شاخصفروش ناخالص، کل زمین، و تحصیالت 

 شد. 

 

 نتایج -4

استفاده را  شناختی نمونه قابل های جمعیت ویژگی 1های خود را بازگرداندند. جدول  دهنده نظرسنجی پاسخ 143در مجموع 

گر نشان داد که سطح  تحلیل متغیرهای مخدوش متغیر بود.14444تا  4742از « مجموع اراضی»دهد. پاسخ مربوط به  ارایه می

دو میزان اراضی )اکر( و  ها ندارد. تحلیل کی تحصیالت، مجموع اراضی و فروش ناخالص تاثیری بر احتمال استفاده از این نوآوری

بودند، اما از  4745بزرگتر از  pمقادیر  وشو/جورسازی را نشان داد که اگرچه حجم فروش ناخالص با احتمال استفاده از خط شست

ها دارای فراوانی مورد انتظار کمتر از پنج بودند، از پایایی الزم برخوردار نبودند. جنسیت هم  درصد خانه 54آنجایی که دست کم 

ال (. ارتباط میان سن و احتمx2==273, p=47442داد ) های میدانی غیرموتوری نشسته را نشان می احتمال استفاده از ارابه

های  های تجربه کشاورزی با احتمال استفاده از محفظه (. سالx2=172, p=47412استفاده از سیستم پالتی نازک  هم تایید شد )

آزمون مربوط به متغیرهای مخدوشگر، سه رابطه معنادار با  34(. از میان x2=172, p=47412استاندارد مرتبط شناخته شد )

از  کند، شده این سه رابطه معنادار کمكی نمی بندی زی یافت شد. حجم نمونه به تحلیل الیههای تجربه کشاور جنسیت، سن و سال

                                                           
2 - Barriers to adoption 

1 - Chi-square analyses 
. - Unlikely adopters 

4 - Likely adopters 
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دوی دیگری هم انجام شد. این تحلیل نشان داد  های تجربه همبستگی باالیی وجود دارد، تحلیل کی آنجایی که میان سن و سال

 .(، متغیرهای یكسانی نیستندx2=172, p=47410) های تجربه کشاورزی رابطه معناداری با هم دارند که اگرچه سن و سال

 

 ها دهنده شناختی پاسخ های جمعیت ویژگی -2جدول  

، 2233، 2333هایشان را به ترتیب  ایست که زمین دهنده شده بدون در نظر گرفتن چهار پاسخ میانگین و انحراف استاندارد گزارش *

 بود.  433هزار اکر گزارش کردند. باالترین مقدار بعدی  23، و 2133و 

 
ای از کار با این  که آگاهی دارند اما تجربه آگاهی ندارند، آنهایی مبانی ارگونومیکهایی که از  دهنده درصد پاسخ 2جدول 

 مبانیدهد که از این  آگاهی و تجربه استفاده از آنها را دارند، و آنهایی را نشان می مبانیها را ندارند، آنهایی که از این  نوآوری

اند  اند افرادی هستند که اعالم کرده هاند اما از آنها استفاده نكرد آگاه مبانیاند. آن دسته از کسانی که از وجود این  استفاده کرده

محفظه استاندارد بیشترین و پس از  مورداند.  اند اما دیگر استفاده نكرده اند، یا آنها را امتحان کرده هیچ گاه از آنها استفاده نكرده

لت نشسته موارد استفاده را های غیرموتوری در حا ها توری و ارابه ارتقایافته، سیستم پالتی نازک، کیسه 1های پكینگ شِد آن طرح

مبانی ها از وجود این  دهنده اند، بیشترین درصد پاسخ اند اما استفاده نكرده اند. در ارتباط با گروهی که آگاهی داشته داشته

تاندارد، های اس ها محفظه برای این گروه مبانیاند. ترتیب استفاده از این  اند اما از آنها استفاده نكرده آگاهی داشته ارگونومیک

 های غیرموتوری، سیستم پالتی نازک و پكینگ شِدهای ارتقایافته است.  های توری، ارابه کیسه

 
 

                                                           
2 -  Packing outline 

 N %  N % 

 جنسیت

 مرد

 زن

 

115 

52 

 

0071 

2170 

054،444-022،222 

054،444-022،222 

054،444-022،222 

054،444-022،222 

 تولید محصوالت کشاورزی هایی که گواهیواحد 

 دارند

 بله

 خیر

 

 سن

 های فعالیت در زمینه زراعت سبزیجات تازه سال

 متوسط ساعات/هفته کاری در طول فصل پرورش

 های کار شده در سال گذشته مجموع ساعت

 درصد فروش سبزیجات تازه اراضی

 درصد درآمد خانوارها از فروش سبزیجات تازه

 *مجموع اراضی )اکر(

تولید محصوالت  درصد اکرهای دارای گواهی 

 (ارگانیک) کشاورزی

هایی که بیشتر تصمیمات مربوط به اراضی  سال

 اند اتخاذ شده

34 

12 

3 

11 

24 

214 

 

 

 میانگین

54 

10 

54 

1133 

34 

32 

22 

42 

 

 

13 

1371 

070 

274 

475 

 

175 

2175 

 
 

SD 
13 

13 

25 
 

1435 

35 

34 

52 

42 

 

 
 

12 

 تحصیالت

 ابتدایی

 تا حدودی دبیرستان

 دبیرستان

  دانشگاهدبیرستان+تاحدودی 

 ساله 2مدرک 

تا حدودی  دانشگاه ساله 4مدرک 

 ابتدایی

 التحصیلی مدرک فارق

 

0 

0 

51 

25 

31 

21 

43 

11 

22 

 

272 

272 

2173 

1475 

1572 

1170 

1174 

075 

272 

2374 

2275 

275 

1371 

 میزان ناخالص فروش

 دالر 5444کمتر از 

 14222تا  5444

 24222تا  15444

 42222تا  25444

 

52 

54 

21 

22 
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 *های ناآگاه، آگاه اما کاربران، و کاربران دهنده درصد پاسخ -2جدول 

ناآگاه  مبانی ارگونومیک

(9) 

 مبانیآگاه، کاربران غیراحتمالی که هیچگاه 

 (9)اند  مربوطه را امتحان نكرده

 مبانیآگاه، کاربران غیراحتمالی که هیچگاه 

 (9اند ) مربوطه را امتحان نكرده

 کاربران

 375 274 2072 3174 های توری کیسه

های  محفظه

 استاندارد

2072 2273 370 3571 

سیستم پالتی 

 نازک

0171 1370 471 070 

 1374 471 1174 3071 طرح پكینگ شِد

ارابه غیرموتوری 

 نشسته

3574 2072 471 274 

 درصد در نتیجه از دست رفتن اطالعات 233*درصد افزایش به 

 

 شوند ارایه شده است.  می مبانی ارگونومیک، موانعی که مانع از استفاده از 3در جدول 

ه از سال آیند 5کند که احتماال در  بندی می هایی تقسیم ها را به گروه دهد اما آزمودنی همین اطالعات را نشان می 4جدول 

کنند. درصد استفاده از آن دسته از  استفاده نمی مبانیاند از این  استفاده خواهند کرد و آنهایی که عنوان کرده مبانی ارگونومیک

های  های توری، محفظه کردند هم در پس سال آینده برای کیسه آگاه بودند اما از آنها استفاده نمی مبانی ارگونومیکافرادی که از 

درصد  4272و  3574، 5275، 4571، 4272های میدانی نشسته به ترتیب  یستم پالتی نازک، طرح پكینگ، و ارابهاستاندارد، س

دو مقایسه شدند. درصدهای بدست آمده در  محاسبه شد. درصد پاسخ مثبت به هر یک از موانع نیز با استفاده از روش تحلیل کی

فكر »کند و به پرسش  استفاده نمی مبانی ارگونومیکات فرد آگاهی که از اندکی با هم تفاوت دارند چراکه اطالع 4و  3جداول 

وجود دارد اما  3دهد در جدول  پاسخ نمی« را آغاز کنید مبانی ارگونومیککنید در یک تا پنج سال آینده چه زمان استفاده از  می

 اطالعاتی ندارد.  4در جدول 

های توری استفاده کنند عنوان کردند که اطالعات  سال آینده از کیسهرود در یک تا پنج  هایی که احتمال می دهنده پاسخ

ها به طور  اند. تعداد این آزمودنی اند که از آن استفاده شود، و به آن دسترسی نداشته اند، قبال ندیده نداشته موردکافی از این 

ی بیشتر اعتقاد داشتند که سودی در استفاده از معناداری بیشتر از کاربران غیراحتمالی بود. از سوی دیگر، کاربران غیراحتمال

های استاندارد هم درصد بسیار باالیی از کاربران احتمالی فاقد اطالعات الزم و  بینند. در ارتباط با محفظه های توری نمی کیسه

های توری  ه از کیسهدسترسی به آن بودند. درصد باالیی از کاربران غیراحتمالی هم بیشتر اعتقاد داشتند که سودی در استفاد

 های استاندارد بسیار گران بودند.  بینند. مانعی که در هر دو گروه بیشتر به آن اشاره شد آن بود که محفظه نمی

 
 موانع خاصی دارند مبانی ارگونومیکدرصد کاربران غیراحتمالی آگاهی که برای  -9جدول 

های  کیسه مانع

 توری

های  محفظه

 استاندارد

سیستم پالتی 

 زکنا

طرح پكینگ 

 شِد

ارابه غیرموتوری برای 

 حالت نشسته

 474 371 474 175 474 ام اصال در موردش نشنیده

 2274 2371 3471 1270 2373 اطالعاتی ندارم

 1173 474 273 175 371 استفاده از آن دشوار است

 375 474 1574 1370 1573 بینم مزیتی در آن نمی

 2273 070 1574 1473 10.2 ام از آن استفاده شود ندیده

 474 474 474 474 474 غیرایمن
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به نیروی فیزیكی باالیی نیاز 

 دارد

173 175 474 474 173 

 2074 3471 1473 4372 071 بسیار پرهزینه است

 375 1574 571 271 371 بازگشت سرمایه پایین

توانم اول من آن را  نمی

 امتحان کنم

071 073 1473 371 2472 

 471 070 474 374 373 بر است انبسیار زم

 1475 1574 2475 1473 274 پذیری فاقد قابلیت دسترسی

 
در خصوص سیستم پالتی نازک هم درصد بسیار باالیی از کاربران احتمالی فاقد اطالعات الزم و دسترسی به آن بودند و 

کردند و  االیی از کاربران احتمالی به آن اشاره میتوانستند آن را امتحان کنند. عدم وجود اطالعات مانعی بود که درصد ب نمی

فایده بودن این فناوری هم مانعی بود که کاربران غیراحتمالی بیشتر به آن اعتقاد داشتند. در ارتباط با پكینگ شِد، کاربران  بی

انع احتمالی، کاربران غیراحتمالی م 13کردند. از میان  احتمالی بیشتر از کاربران غیراحتمالی به مانع عدم وجود اطالعات اشاره می

. بیشترین مبانی ارگونومیکتنها به سه مانع اشاره نمودند: هزینه باال، بازگشت سرمایه پایین و زمان مورد نیاز برای استفاده از 

ن احتمالی بیشتر از ارابه غیرموتوری نشسته بود. کاربرا موردهای معنادار میان کاربران احتمالی و غیراحتمالی در استفاده از  تفاوت

کاربران غیراحتمالی به عدم وجود اطالعات، هزینه و عدم دسترسی اشاره نمودند. از سوی دیگر، کاربران غیراحتمالی به مراتب 

بیشتر به دشواری استفاده، بی فایده بودن، بازگشت سرمایه ضعیف و زمان بر بودن این فناوری اشاره نمودند. استفاده کنندگان 

توانند آن را امتحان کنند دوبرابر  استفاده شود و نمیمورداند از این  های غیرموتوری نشسته در این مساله که ندیده ارابهاحتمالی 

 .بیشتر از کاربران غیراحتمالی بودند

 

 و نتیجه گیری بحث -9

ورزان سبزیجات تازه را کشا سالمتی و سوداست که  مبانی ارگونومیكیهدف از انجام این مطالعه شناسایی موانع استفاده از 

کنند متفاوت از  گردد که آیا موانعی که کاربران احتمالی به آنها اشاره می برد. در همین حال این مساله نیز بررسی می باال می

 کنند. هنگام بررسی موانع مورد اشاره این دو گروه الگویی هم طراحی شد. موانعی است که کاربران غیراحتمالی به آنها اشاره می

توان از انواع  خواهند را می مطالعات نشان داد که کاربران احتمالی به اطالعات بیشتری نیاز دارند. نوع اطالعاتی که این افراد می

را در عمل  مبانیکنند استنتاج کرد. در واقع کاربران احتمالی تمایل دارند بتوانند این  دیگری از موانعی که به آنها اشاره می

دسترسی یابند یا آنها را  موارد مبانی ارگونومیکتوانند به  دشان آن را آزمایش کنند و بدانند که چطور میمشاهده کنند، خو

مبانی خریداری کنند. از سوی دیگر، کاربران غیراحتمالی هم نیازهای اطالعاتی بسیار متفاوتی دارند. آنها سودی در استفاده از 

 بر خواهد بود.  یشان بسیار هزینهدیدند و معتقد بودند که برا نمی ارگونومیک

دهند )راجرز،  گیری به کشاورزان می دهند که اطالعاتی که در مرحله متقاعدسازی یا در مرحله تصمیم این نتایج نشان می

مربوطه را مشاهده یا آزمایش کرد )مثل  مبانی ارگونومیکتوان به طور عملی کارکرد  ( باید اطالعات تماس محلی که می1225

های آزمایش کشاورزی( را هم شامل شود. در این اطالعات الزم است فهرستی هم از  یر مزارع، روزهای معمولی کار یا ایستگاهتصاو

سازی مربوط  ای که به مرحله آگاه رسانند. اطالعات مداخله را به فروش می ملزومات مبانی ارگونومیکوکارهایی ارایه شود که  کسب

های  نسبت به روش مبانی ارگونومیک( سالمتیوری و یا  ای نسبی )به لحاظ سودآوری، بازده، بهرهشوند باید بر توضیح مزای می

ای که در آن با توجه  اندازی و میزان هزینه های راه متعارف متمرکز باشند. اطالعات مربوط به کاربران غیراحتمالی هم باید بر هزینه

 ه باشند. شود تمرکز داشت جویی می به بازده و سودآوری صرفه

دهد. در  گردد که اطالعات مفیدی بدست نمی بندی نشوند. تصویر متفاوتی پدیدار می ها به این دو گروه تقسیم دهنده اگر پاسخ

های توری، ابتدا مشخص شد که عدم وجود اطالعات الزم بزرگترین مانع است، اما پس از آنكه نمونه تحقیق  ارتباط با کیسه

گیری با آن روبرو بودند. برای آنهایی که احتمال  د اطالعات تنها مانعی بود که افراد در مرحله تصمیمبندی شد، عدم وجو تقسیم
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دیدند. پس از  های توری استفاده کنند، بزرگترین مانع این بود که سودی در استفاده از این فناوری نمی رفت از کیسه نمی

ها بود. اما پس از  های توری عدم مشاهده استفاده از این فناوری کیسه بندی مشخص شد که سومین مانع بزرگ در استفاده از الیه

شد. اما دومین مانع مورد اشاره کاربران  بندی، این مساله برای تعداد اندکی از کشاورزان مانعی مشكل محسوب می گروه

کردند الگوهای  استفاده نمی ی ارگونومیکمبانهای باال بود. برای آنهایی که احتماال از  غیراحتمالی فقدان اطالعات کافی و هزینه

بینی  (. نتایج حاصل با نتایج مطالعات به عمل آمده در زمینه موانع و عوامل پیش4و  3متفاوتی از موانع شكل گرفت )جداول 

 (. 1224، 2، کازی و رانا1224، 1محصوالت کشاورزی همخوانی نداشت)فوجیساکا مبانی ارگونومیککننده 

های استاندارد برای هر دو  ترین مانع مربوط به محفظه اند. متداول موانعی دارند که خاص خودشان یارگونومیك مبانیبرخی از 

دالر است، این  12تا  3های استاندارد بین  گروه کشاورزان )کاربران احتمالی و غیراحتمالی( هزینه بود. از آنجایی که محفظه

های استاندارد کم هزینه  توان محفظه مساله تاکید بیشتری شود که چطور میدهند که الزم است بر این  ها نشان می یافته

جویی در زمان استفاده نمود. در ارتباط با طرح  توان از آنها برای کاهش هدررفت محصوالت و صرفه خریداری کرد و چطور می

بر  برگشت سرمایه ضعیفی دارد و بسیار زمان موردپكینگ شِد، مساله مورد نگرانی کاربران احتمالی و غیراحتمالی آن بود که این 

بازطراحی شده باید بر برگشت سرمایه کشاورزان متمرکز  موردهای مربوط به این  دهند که مداخله است. این اطالعات نشان می

دن و های نشستنی غیرموتوری هم کاربران غیراحتمالی با موانعی چون دشواری استفاده، زمان بر بو باشند. در خصوص ارابه

ای  بازگشت سرمایه پایین روبرو بودند. از این رو اطالعاتی که به این کشاورزان ارایه می شود باید در ارتباط با میزان گردش سرمایه

آید. این به این معناست  های دستی بدست می در مقایسه با نمونهمورد باشد که از طریق ارتقای بازده و سودآوری استفاده از این 

ارگونومیک موانع خاصی دارند که الزم است بررسی گردند تا بتوان بر آنها غلبه نمود. در این خصوص انجام  مبانیتفاوت که انواع م

 تواند به تعیین اشكاالت و موانع موجود کمک کند.  های اولیه پیش از عرضه کامل می آزمایش

 

 موانع خاصی دارد مبانی ارگونومیکدرصد کاربران غیراحتمالی آگاهی که برای  -4جدول 

های  محفظه های توری کیسه مانع

 استاندارد

سیستم پالتی 

 نازک

طرح پکینگ 

 شِد

ارابه غیرموتوری 

 برای حالت نشسته

 غیر

 محتمل

 غیر محتمل

 محتمل

 غیر محتمل

 محتمل

 غیر محتمل

 محتمل

 غیر محتمل

 محتمل

 محتمل

اصال در موردش 

 ام نشنیده

474 474 271 474 474 474 474 474 572 474 

 4272 1371 3573 474 4575 1370 3174 1171 4471 1271 اطالعاتی ندارم

استفاده از آن 

 دشوار است

371 474 271 474 573 474 474 474 1274 373 

مزیتی در آن 

 بینم نمی

2073 374 2574 372 2272 1474 474 474 1272 474 

ام از آن  ندیده

 استفاده شود

271 2073 

 

173 

 

1371 

 

573 

 

2574 

 

474 

 

1171 

 

1371 

 

3271 

 

 474 474 474 474 474 474 474 غیرایمن

 

474 474 474 

به نیروی 

فیزیکی باالیی 

374 474 271 474 474 474 474 474 474 474 

                                                           
1- Fujisaka 

2- Qazi and Rana 
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 نیاز دارد

بسیار پرهزینه 

 است

1271 374 4170 4173 1171 1474 3075 2274 1274 3273 

بازگشت سرمایه 

 پایین

374 374 1171 372 573 574 1275 1073 1272 474 

توانم اول  نمی

من آن را 

 امتحان کنم

374 1473 573 1473 474 2474 474 572 1371 3570 

بر  بسیار زمان

 است

271 374 573 474 474 474 1275 572 270 474 

فاقد قابلیت 

 ریپذی دسترسی

474 1072 271 2470 573 3574 474 2375 375 2574 

b دو در  کی: آزمونp<4745 .معنادار است 

cدو در  : آزمون کیp<4745 است.  5های مورد انتظار کمتر از  معنادار است، اما دس کم در یک خانه فراوانی 

dدو در  : آزمون کیp<4714 .معنادار است 

eدو در  : آزمون کیp<4714 است. 14 های مورد انتظار کمتر از معنادار است، اما دس کم در یک خانه فراوانی 

aهر تعداد مانعی را انتخاب کنند. کدام از مبانی ارگونومیکتوانستند برای هر  ها می دهنده : پاسخ 

 
کنند متفاوت از موانعی باشد  ارگونومیک به آنها اشاره می مبانینتایج مطالعه حاضر نشان داد که موانعی که کاربران احتمالی 

خاص با موانع منحصر به فردی در ارتباط خواهند بود. این نتایج دو  مبانیاند و این  که کاربران غیرمحتمل به آنها اشاره کرده

ارگونومیک، فرد باید توجه دقیقی به نیازهای خاص  مبانیدهند که برای عرضه  مفهوم خاص دارند. نخست آنكه نتایج نشان می

موانع منحصر به فردی  مبانی ارگونومیکنجایی که گیری داشته باشد. دوم آنكه از آ سازی، متقاعدسازی و تصمیم مراحل آگاه

 .دارند، الزم است آزمایش شوند تا این موانع آشكار گردند و پیش از عرضه به آنها پرداخته شود
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