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  OWASمنطقه بابلكنار شهرستان بابل با روش ) پوسچر ( بررسي وضعيت بدن برنجكاران 

@ @

  3عقيلي نژاد... ، ماشاا2 ، محمد امين موعودي1محمود عليزاده 
  كارشناس ارشد بهداشت حرفه اي مركز بهداشت شهرستان بهشهر -1
   عضو هيئت علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مازندران-2
  عضو هيئت علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران  -3
  

  چكيده
گام فعاليـت هـاي   ـــشغل برنجكاري داراي حركات عضالني پويا وايستا بوده ، وضعيت نامناسب بدن هن     

اسـكلتي ،    -مختلف برنجكاري به مقدار زياد و اعمال نيرو،  مشاهده شده است كه خود باعث عوارض عضالني             
  . بيماريهاي ناشي از كار مي شوندحتي خستگي و
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شغل برنجكاري تا پايان نشاء كاري  به سه مرحله صاف كردن ، مرزبنـدي و نـشاء كـاري تقـسيم بنـدي                        
ه از نظر نوع وظايف با هم متفاوت هستند         نموده ر منطقه بابل كنار شهرستان        دارد البته شباهتهايي    اين تحقيق 

ر اين تحقيق از روش مشاهده اي          براي تعيين پوسچرها  بابل انجام شد    . استفاده نمودم  OWASي برنجكــاران 
 نفر از برنجكـاران ،      100 در هر سه مرحله صاف كردن ، مرز بندي و نشاء كاري بطور جداگانه                OWASا روش   

هر كدام به مدت نيم ساعت مورد مشاهده قرار گرفتند و براي هر برنجكار در مدت نيم ساعت مشاهده ، تعـداد                      
مـشاهده پوسـچر و     (در اين تحقيق براي جمع آوري صـحيح نمونـه            پوسچر كد گذاري و ثبت شده است       180

وسايل زير مورد استفاده قرار گرفته اند) ثبت كدها
   برگ100ـ كاربرگ ثبت كدهاي مشاهده شده به تعداد 1
ـ تصويري از پوسچرها با كدگذاري وضعيت پشت ، بازوها و پاها2
 دوربين فيلم برداري براي تهيه فيلم-               ـ مداد و پاك كن4            سادهـ زمان سنج 3
 ـ دوربين عكاسي فيلم برداري براي تهيه فيلم و عكس هاي مورد نياز6

ه در مجموع سه مرحله صاف كردن ، مرز بندي و نشاء كـاري                          33نتايج و يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد 
كمر در وضعيت خميده ،      ( 2141بيشترين پوسچر مشاهده شده مربوط به كد        تلف مشاهده و ثبت شد    نوع پوسچر مخ  

 91/9بوده كـه حـدود      كيلوگرم   10هر دو بازو پايين تر از سطح شانه ، هر دو پا خميده و نيروط اعمال شده كمتر از                    
ا به خود اختصاص داد         درصـد   54/13ي ثبـت شـده حـدود        همچنين پس از بررسي پوسچرها    درصد كل مشاهدات 

ر گروه عملياتي دو ،     34/28پوسچرها در گروه عملياتي يك ،         96/24 درصد در گـروه عمليـاتي سـه ،    16/33 درصد 
 پوسچرهاي مشاهده شده در مجموع سه مرحله صاف كردن، مرزبندي           .درصد در گروه عملياتي چهار قرار داشــته اند       

ه تعداد        پوسـچرهاي  زيادي از پوسچر هاي مشاهده شده ضـعيف و نامناسـب مـي باشـند                 و نشاء كاري ، نشان داد 
اربسيار زيادي كـاهش مـي يابـد و بـا آمـوزش                      ) بد(نامناسب در مرحله صاف كردن ومرزبندي با تسطيح اراضي به مق

ر هر سه مرحله برنجكاري به مقدارزيادي باعث حذف پوسچرهاي نامناسب مـي شـود                    بـراي  نحوه انجام صحيح كار 
ا مي توانيم به كد 4نمونه ، با آموزش ، بسياري از پوسچرهاي كمر با كد    .تبديل كنيم2 

  ، برنجكاري ، پوسچر OWAS :كلمات كليدي 

  مقدمه
وضعيت كار عضالني را شـرايط      . حركات عضالني به دو شكل حركات پويا و ايستا ممكن است ايجاد شود                   

  . كار، مشخص مي كند  هارتها و نوع حركات فرد انجام دهندةو روش انجام كار ، توانائيها ، م
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وضعيت يا حالت بدن در حين كار ، بار ايستائي مشخصي را به دستگاه عضالني ـ اسكلتي وارد مـي كنـد       

كه مقدار اين بار به عواملي نظير تكرار و طول مدت انقباض ، تعداد و اندازه هـاي گروههـاي ماهيچـه اي درگيـر و                          
در طول كار ايستا گردش خون و سوخت و ساز در عضالت بـدن              . عمال نيرو در طول كار ثابت بستگي دارد         ميزان ا 

روش انجام كار ، از آنجائيكه توان آسيب رسـاندن          . دچار اختالل مي شود و در نتيجه بازده ماهيچه كاهش مي يابد             
وت است و بار ايستائي ناشي از حالت نامناسب به دستگاه  عضالني ـ اسكلتي بدن را دارد ، با حالت عادي بدن متفا 

بدن بطور ممتد يا متناوب قادر به ايجاد خستگي و فشار زياد به عضالت بدن است و در موارد حادتر ، موجب صدمه 
  .زدن و يا بيماري ناشي از كار مي گردد

ام فعاليـت هـاي مختلـف       گـــشغل برنجكاري داراي حركات عضالني پويا وايستا بوده ، وضعيت نامناسب بدن هن            
حتـي   اسكلتي ،  خـستگي و      -برنجكاري به مقدار زياد و اعمال نيرو،  مشاهده شده است كه خود باعث عوارض عضالني               

  .بيماريهاي ناشي از كار مي شوند
  روش  

 كـه  شـد شغل برنجكاري تا پايان نشاء كاري  به سه مرحله صاف كردن ، مرزبندي و نشاء كاري تقسيم بندي               
  البته ممكن است شباهتهايي بين  مراحل مختلـف برنجكـاري               ).1شكل   ( نظر نوع وظايف با هم متفاوت هستند       از

 OWASپس از تقسيم بندي برنجكـاري ، بـراي دو مرحلـه صـاف كـردن و مرزبنـدي بـا روش                       . وجود داشته باشد  
مرزبنـدي ، صـاف كـردن زمـين        در مراحـل    ) ثبت پوسچر (براي جمع آوري  نمونه      . پوسچرها مشاهده و ثبت شدند    

  :وسايل زير مورد استفاده قرار گرفتند
   برگ100ـ كاربرگ ثبت كدهاي مشاهده شده به تعداد 1
  ـ تصويري از پوسچرها با كدگذاري وضعيت پشت ، بازوها و پاها2
   فيلم دوربين فيلم برداري براي تهيه-5               ـ مداد و پاك كن4            ـ زمان سنج ساده3

@ـ دوربين عكاسي فيلم برداري براي تهيه فيلم و عكس هاي مورد نياز6 @

 ثانيه مي باشـد  بخـاطر اينكـه          30ـ60گفته شده فاصله زماني بين مشاهدات        OWASهمانطور كه در روش     
   . شد ثانيه انتخاب 10اين مطالعه از قابليت اعتمادباالئي برخوردار باشد فاصلة زماني مشاهدات را 

مـورد   OWAS انتخاب تصادفي برنجكاران براي هر مرحله ، هر برنجكار به مدت نيم سـاعت بـا روش                   پس از 
 خانه بود كه در هر خانه يك        360كاربرگ شامل   . مشاده قرار گرفته و كدهاي مشاهده شده در كاربرگ ثبت شدند            

 برنجكاران در هر سـه مرحلـه از    رقم مربوط به نيرو به علت اينكه نيروي اعمال شده به          . كد سه رقمي ثبت مي شد       
 بنابراين  .شد كيلوگرم كمتر بوده و براي كوتاه كردن كدها از نوشتن كد نيرو كه همواره يك بوده است صرفنظر                    10

پس از تقسيم بندي شغل برنجكاري به سـه مرحلـه           .  پوسچر  كدگذاري و در كاربرگ ثبت شدند        180براي هر فرد    
 نفر برنجكار مورد مشاهده قرار گرفتـه و         100 در هر مرحله بطور تصادفي تعداد        صاف كردن ، مرزبندي و نشاءكاري     

مرحله صاف كردن و مرزبندي به گونه اي است كه انجام آن توسـط زنـان                .كد هاي مشاهده در كاربرگ ثبت شدند        
ي انتخـاب شـده     بنابراين در اين دو مرحله فقط مردان كار مي كنند و به همين خاطر تمام نمونه ها                . مقدور نيست   

بنـابراين در ايـن   . ولي در مرحله نشاءكاري زنان نقش زيادي دارند      . در مرحله صاف كردن و مرزبندي مردان بودند         
  .از بين زنان بصورت تصادفي انتخاب و مورد مشاهده قرار گرفتند % 40نمونه ها از مردان و % 60مرحله 
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رزبند : 1شكل  نشاءكاري ،

 نشاء كاري
 بنديمرز 

 م ي و صاف كردن
  
  
  
 صاف كردن  

  
  نتـايـج  

% 2برنجكاران مـورد مطالعـه ، راسـت دسـت و            % 98 هاي تكميل شده توسط برنجكاران    با بررسي پرسشنامه    
مورد مشاهده در يك روز كاري و در زمانهاي متفاوت معمـوالً  ) % 100(تمام برنجكاران . چپ دست مي باشند    بقيه  
 نـشاءكاران هنگـام نـشاء ، بـراي    تمام . قرار مي دهند  ساعت ، ساعد دست چپ را روي ران پاي چپ 5/0 ـ  5بين 

  .گرفتن مجدد نشاء به سمت عقب و از هر دو جهت مي چرخيدند و زمين هاي اطراف خود را نشاء مي كردند 
همچنين تمام نشاءكاران تمايل داشتند كه نشاء در فاصله دسترسي آنها باشد تا راحت تر به آن دسـت پيـدا                     

نگام پخش كردن بوته هاي نشاء در زمين انجام مي دادند در اين حالت هنگـام گـرفتن نـشاء                    كنند كه اين كار را ه     
تمام برنجكاران گاهي اوقات بلند شده و براي گرفتن مجدد نـشاء بـه              .   قرار مي گيرد      4كمر همواره در وضعيت كد    

فتن نشاء كمـر همـواره      سمت عقب بر مي گشتند كه اين حالت اگر درست انجام شود وضعيت كمر را در هنگام گر                 
 مردان هنگام مراحل مختلف برنجكاري كمر خود را نمـي بندنـد  در حاليكـه                %95.  قرار مي دهد     2در وضعيت كد    

برنجكاران بـه   % 100هنگام صاف كردن زمين     . زن ها هنگام نشاء حداقل با يك چادر كمر خود را مي بندند              % 100
تمـام  . ر از بلـو مـي باشـد          تـ  د كه كار با كركره  سريعتر ولي سـخت          آنها اعتقاد دارن    سمت عقب مي چرخند و همة     

 درصد برنجكاران هنگام مرزبنـدي      60 )  راست پاها .  ( برنجكاران با كمك كف پاي راست مرزها را صاف مي كردند            
ه هـاي   در سال زراعي جديد با بررسي پرسشنام      .  درصد آنها با دو دست مرزها را صاف مي كردند            40با بلو يك پا و      

در ناحيـه   % 70 ، زانو ، ساق ، مچ و كـف پـا و              برنجكاران كم و بيش در ناحية بازوها ، شانه ها ، ران           % 90تكميلي ،   
% 100قـسمت فوقـاني پـشت و        % 70 ناحيه مـچ دسـت و انگـشتان دسـت ،             در% 90در ناحيه آرنج ،     % 40گردن ،   

اوقـات  % 70ي انجـام شـده حـدود        ا توجه به بررسـ    ب. برنجكاران در قسمت پائيني كمر احساس ناراحتي مي كردند          
  .بقيه اوقات صرف نشاءكاري مي شود % 30ر مرحله صاف كردن و مرزبندي و برنجكاران منطقه د

 درصد پوسچرهاي بدن بگونه اي بودند كه پشت در وضعيت خميده بـه سـمت              35/47در مرحله صاف كردن     
) 4كـد (ونه اي بودند كه پشت در وضعيت خميده و پيچيـده           درصد پوسچر هاي بدن به گ      47/41و  ) 2كد(جلو بوده   
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 درصد پوسچر ها به گونه اي بودند كه پشت در وضعيت خميـده              82/88بنابراين در مرحله صاف كردن      . بوده است   

  .بودند كه خود نشان دهنده ميزان فشار روي كمر مي باشد) 4و2كدهاي(به جلو و يا خميده و پيچيده 
 درصد پوسچرهاي بدن به گونه اي بودند كه پشت در وضعيت خميده بـه جلـو و                  32/33در مرحلة مرزبندي    

درصـد  72/71بنـابراين   . درصدپوسچرهاي بدن بگونه اي بودندكه پشت در وضعيت خميـده و پيچيـده بودنـد               4/38
  .ندده و خميده وپيچيده بوديپوسچرهاي بدن در مرحله نشاءكاري مرزبندي بگونه اي بودند كه پشت در وضعيت خم

اشند و                   95/55در مرحلة نشاءكاري      درصد پوسچر هاي بدن بگونه اي است كه پشت در وضعيت خميده به سمت جلو مي ـب
 درصـد   1/92 درصد پوسچر هاي بدن به صورتي است كه پشت در وضعيت خميـده و پيچيـده مـي باشـند بنـابراين                        2/36

 .ر وضعيت خميده و يا خميده و پيچيده مي باشند نشاءكاري بگونه اي هستند كه پشت د پوسچرهاي بدن در مرحلة 
پوسـچرهاي مـشاهده شـده بـدن     % 64/2همچنين در مجموع سه مرحله مرزبندي ، صاف كردن و نشاءكاري فقـط            

پوسچر هاي  % 94/11. غماض و چشم پوشي مي باشند       بگونه اي بودند كه پشت در وضعيت پيچيده بودندكه قابل ا          
ت كه پشت در وضعيت راست و مستقيم مي باشند كـه بيـشتر ايـن پوسـچر هـا در                     مشاهده شده بدن بگونه اي اس     

  .مرحله مرزبندي مي باشند 
 وضعيت خميده به سمت جلو ،       پوسچر هاي مشاهده شده  پشت در      % 54/45ر مـجموع سه فاز برنجكاري ،       د

ده شـده بـدن در      پوسچرهاي مـشاه  % 64/2ن در وضعيت خميده و پيچيده ،        پوسچرهاي مشاهده شده بد   % 88/39
% 85/ 42بنـابراين   . پوسچرهاي مشاهده شده بدن در وضعيت راست و مستقيم بودنـد            % 94/11وضعيت پيچيده و    

 .پوسچر هاي مشاهده شده بدن در مجموع سه مرحله ، پشت در وضعيت خميده و يا خميده و پيچيده مـي باشـند    
 پشت در وضعيت نامناسبي قرار داشته و مـي توانـد   نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه در شغل برنجكاري معموالً    
با بررسي گـروه عمليـاتي در سـه مرحلـه      .)2شكل (منجر به عوارض عضالني ـ اسكلتي زيادي روي برنجكاران شود 

  .برنجكاري نتايج زير بدست آمد 
در گـــروه % 33 ، 1شاهده شــده در گــروه عمليــاتي پوســچر هــاي مــ% 41/15در مـرحلـــه صـــاف كـــردن 

بنابراين .  بودند 4پوسچرهاي مشاهده شده در گروه عملياتي % 45/23 و 3در گروه عملياتي   % 14/33،  2لـيـاتي  عم
 مي باشند كـه نيـاز بـه اصـالح و     2,3,4پوسچرهاي مشاهده شده در گروه عملياتي       % 59/89در مرحلة صاف كردن     

ان دهنده آن است كه مرحله صاف كردن مـي  بهبود پوسچرها در درازمدت تا اصالح فوري مي باشند كه اين امر نش       
  .تواند منجر به عوارض عضالني ـ اسكلتي شديد و خيلي شديد تر شوند 

 پوسچرهاي مشاهده شده در گروه عملياتي يك كه تقريباً دو برابر ميزان مـشابه             % 48/22در مرحله مرزبندي    
در گـروه  % 4/31 و 3ليـاتي   ر گـروه عم   د% 45/27 ،   2 در گـروه عمليـاتي       %67/18. در مرحله صاف كردن هـستند       

  .بيشتر از مرحله صاف كردن است % 95/7 حدود 4مرزبندي گروه عملياتي در مرحله .  مي باشند4عملياتي 
 مـي باشـند كـه خـود نـشان           4,3,2پوسچرهاي مشاهده شده در گروه عملياتي       % 52/75در مرحله مرزبندي    

مي تواند منجر به عوارض عضالني ـ اسكلتي شديد و خيلي شديد  دهنده پوسچرهاي نامناسب هنگام مرزبندي بوده و 
  .             د پوسچرهاي مشاهده شده بايد فوراً و يا آينده نزديك اصالح شون% 52/75درحقيقت درمرحله مرزبندي . شود

در گروه عمليـاتي    % 36/33 ،   1ده شده در گروه عملياتي      پوسچـرهـاي مشاه % 71/7در مـرحـلة نشـاءكـاري    
% 29/92نـشاءكاري حـدود    در مرحلـة   .  قـرار دارنـد   4در گروه عملياتي    % 03/20 و   3در گروه عملياتي    % 9/38  ، 2

كه نشان دهنـدة پوسـچرهاي نامناسـب هنگـام نـشاءكاري             بودند   4,3,2پوسچرهاي مشاهده شده در گروه عملياتي     
ر حقيقـت در مرحلـة   د. بــــوده و مـي تـوانـد منجـر بـه عوارض عضالني ـ اسكلتي شديد و يا خيلي شديد شوند  

  .پوسچرهاي مشاهده شده بايد فوراً و يا آينده نزديك اصالح شوند % 29/92نشاءكاري 
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در گـروه  % 34/28 ، 1ده شده در گروه عملياتي پوسچرهاي مشاه% 53/13 مجموع سه مرحله برنجكاري ،  در
  . قرار دارند 4پوسچرهاي مشاهده شده در گروه عملياتي % 97/24 و 3در گروه عملياتي % 16/33 ، 2عملياتي 
 قـرار دارنـد كـه       4,3,2پوسچرهاي مشاهده شده در گروه عملياتي       % 47/86ر كلي در سه فاز برنجكاري ،        بطو

ــ  ــشان دهنـ ــوارض       دةنـ ــاد عـ ــث ايجـ ــد باعـ ــي توانـ ــوده مـ ــاري بـ ــام برنجكـ ــب هنگـ ــچرهاي نامناسـ    پوسـ
مـوع سـه مرحلـه    با نتايج بدست آمده مشخص مي شـود كـه در مج  . عضالني ـ اسكلتي شديد و خيلي شديد شود  

  .پوسچرهاي مشاهده شده بايد فوراً و يا آينده نزديك اصالح شوند % 47/86برنجكاري حدود 
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نمودار٣۴: مقايسه پشت در آد ١

داد 
تع

آد =١

8524

5998

10071

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000

صاف آردن دي مرزبن اءآاري  نش

نمودار٣۵: مقايسه پشت در آد ٢

داد 
تع

آد=٢

7464

6910
6515

6000

6500

7000

7500

8000

صاف آردن دي مرزبن اءآاري  نش

نمودار٣٧: مقايسه پشت در آد ۴

داد 
تع

آد=۴

327

1525

79
0

500

1000

1500

2000

صاف آردن دي مرزبن اءآاري  نش

نمودار٣۶: مقايسه پشت در آد٣

داد 
تع

آد=٣
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  بحث
در مرحله صاف كردن ومرزبندي با تسطيح اراضي به مقداربسيار زيادي كاهش مـي              ) بد(هاي نامناسب پوسچر   

يابد و با آموزش نحوه انجام صحيح كار در هر سه مرحله برنجكاري به مقدارزيادي باعث حذف پوسچرهاي نامناسب            
  .تبديل كنيم2انيم به كد  را مي تو4مي شود براي نمونه ، با آموزش ، بسياري از پوسچرهاي كمر با كد 

با توجه به نتايج حاصل از مشاهدات انجـام شـده و ثبـت پوسـچرها جهـت كـاهش و يـا حـذف پوسـچرها و                       
  :همچنين كاهش آسيب هاي عضالني ـ اسكلتي ناشي از برنجكاري پيشنهادات زير ارائه مي شود 

  :ـ آموزش و اصالح روشهاي صحيح در انجام فعاليت هاي برنجكاري1
ي از پوسچرهاي مشاهده شده كه مي توانند منجر به آسيب و عوارض عضالني ـ اسكلتي در برنجكـاران   بسيار

  .شود با آموزشهاي الزم حذف مي شود 
  : صاف كردن   ـ آموزش در مرحلة1ـ1

در . د   صاف كردن تعدادي از پوسچرهاي نامناسب را مي توان با آموزش حـذف كـرده و كـاهش دا                    در مرحلة 
مي باشد در    ) 4كد(پوسچرهاي مشاهده شده پشت در وضعيت خميده و پيچيده          ) %47/41 ( 7464در  اين مرحله   

 2 درصد از اين پوسـچرها را بـا آموزشـهاي مناسـب تغييـر داده و بـه كـد        50حالي كه مي توانيم با آموزش حدود        
) % 82/1 (327ه تعـداد    نين در اين مرحل   همچ. تبديل كرد كه اثرات كمتري روي كمر دارد         )وضعيت خميده پشت  (

  . كه با آموزش هم مي توانيم آنها را حذف كنيم ) كد پشت -3(پوسچرهاي مشاهده شده پشت در وضعيت پيچيده بوده 
  :نـحـوة آمـوزش 

  همچنـين  . يكـي كركـره و ديگـري بلـو          : همانطور كه بيان شد با دو ابزار عمل صاف كردن انجام مـي شـود                
 برد بلو در اين مرحله بـشدت رو بـه  ره در اين مرحله به سرعت رو به افزايش بوده و كار          مي دانيم كه استفاده از كرك     

در دو مـــرحلــه مي توانيم هنگام صاف كردن آموزش هاي الزم را ارائه كـرده و                . كاهش و حتي حذف شده است       
   :با بكارگيري توسط برنجكار خيلي از پوسچرهاي نامناسب مشاهده شده حذف شوند 

  نحوة انتقال گل:  نحوة برداشتن گل         ب :الف  
  هنگــام برداشــتن گــل ، برنجكــار بــه اطــراف خــود چرخيــده و تــا حــد دسترســي خــود گــل را برداشــت   : الــف 

حـال اگـر بـه برنجكـار     . مي كند در اين مرحله به ميزان زياد به پشت در وضعيت خميده و پيچيده قرار مي گيـرد     
با حركت يك پا در حالت ايستاده دقيقاً روبروي محل برداشـت گـل قـرار گيـرد كـه      آموزش دهيم تا در همه موارد      

در مي آيد و در  ) 2كد ( به حالت خميده  ) 4كد ( البته كار آساني هم مي باشد ، پشت از وضعيت خميده و پيچيده 
  . قبلي بهتر مي شود نهايت گروه عملياتي آن كد تركيبي حداقل يك درجه كاهش كرده و شرايط كار نسبت به وضعيت

نحوة انتقال گل ، برنجكار هنگام كشيدن گل توسط كركره به سمت عقب ، دسته كركره را بـه سـمت پهلـوي                       : ب  
راست خود در حالتي كه دست راست به سمت خارج بدن و دست چپ بـه سمت داخـل بـدن حركـت مـي كنـد ،             

ت خود از سمت راست بدن منتقل كند كه اين حالت           مي كشد تا گل را به سمت پهلوي راست  جلوي پا و يا به پش               
حال اگر به فرد آموزش بدهيم كـه  . مي شود   ) 4كد  ( باعث بوجود آمدن وضعيت پشت به حالت خميده و پيچيده           

پس از اينكه كامالً مقابل گل قرار گرفته و از جلوي خود گل را برداشت كرده است ، به قـسمت جلـوي پـاي خـود                           
. ي با كمي حوصله اين كار شدني استه اين كار كمي مشكل بوده و نياز به تكرار و عادت دارد ول          منتقل كند كه البت   

اگر برنجكار گل برداشت شده را جلـوي پـاي خـود حمـل كنـد نـه پـشت سـر خـود پـشت از وضـعيت خميـده و                            
. سبتر خواهد شده گروه عملياتي مناتبديـــل مي شود كه در نهايت منجر ب) 2كد(به وضعيت خميده) 4كد(پيچيده

 پشت را حذف كرد ولي به ميزان زيـادي مـي تـوان آن را              4البته نوع كار بگونه اي است كه نمي توان تمام كدهاي            
  . نمود 2تبديل به كد 

.                        قرار نمي گيـرد     ) 3كد(در اين مرحله هنگام صاف كردن با كركره ، پشت به هيچ عنوان در وضعيت پيچيده                 
بنابراين اگر توصيه شود كه برنجكاران با       .  پشت مربوط به كار كردن بلو است         3در مرحله صاف كردن تمام كدهاي       
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لبته به نظر مي رسد كه ايـن         براي پشت مشاهده نمي شود كه ا       3بلو شاليزار را صاف نكنند در اين مرحله اصالً كد           

  .مورد را برنجكاران به سرعت بپذيرند 
  : ـ آموزش در مرحلة مرز بندي 2 ـ1

( پوسچرهاي مشاهده شده بدن ، پشت در وضعيت خميده و پيچيـده  )  درصد4/38 (6910در اين مرحله در    
  .كاهش دهيم آن را % 50بودند كه مانند مرحلة صاف كردن ، با آموزش مي توانيم حدود ) 4=كد

مرحلـة مرزبنـدي   .بلو و يك پا و ديگري بدون بلو و فقط با دودسـت        : مرزبندي معموالً به دوروش انجام شود       
  :خود شامل دو مرحله است 

  .بلو و يا با دو دست  برداشتن گل با) الف 
  .صاف كردن مرزها كه يا با بلو و يك پا و يا با دو دست صاف مي شوند ) ب 

شتن گل با بلو دقيقاً جلوي محل برداشت گل قرار گيرد ، پشت از وضعيت خميـده و پيچيـده                    اگر هنگام بردا  
در اين مرحله وضـعيت پيچيـده       . تبديل مي شود  ) 2كد(و يا به وضعيت خميده     )  3كد(به وضعيت پيچيده     ) 4كد(
 را كه معموالً تـا ارتفـاع        اگر برنجكار دسته بلو   .  برابر مشاهده مي شود      4ـ5نسبت به ديگر مراحل برنجكاري      ) 3كد(

پايين سينه خود انتخاب مي كند كمي بلند تر بگيرد در هنگام برداشتن گل نيازي بـه خـم كـردن بـدن نيـست و                          
 3 پشت به ميزان زيادي حذف مي شوند و اگر گل هاي جلوي خود  را براشت كند از ايجـاد كـد                     4بنابراين كدهاي   

                                                              .                  پشت جلوگيري مي كند 
روش ديگري كه برنجكار مرزبندي مي كند، با دو دست مي باشد كه توصيه مي شود كه هرگـز گـل را بـا دو            

قـرار   ) 4كـد   ( ست پـشت در وضـعيت خميـده و پيچيـده          دست برداشت نكند زيرا هنگام برداشت گل توسط دو د         
ي پـشت وي در وضـعيت خميـده قـرار     زيرا در مدت  زمان طـوالن . ا دوست مرز را صاف هم نكنند   گيرد و حتي ب   مي
هنگامي كه با بلو صاف مي كند معموالً كمر وي در           . گيرد  كه باعث خستگي و درد شديد در ناحيه كمر مي شود            مي

 آمـده و زمـان كوتـاهي        قرار مي گيرد  در اين حالت چون پاي راست كمي بـاال              )1كد  ( وضعيت راست و مستقيم     
  .حركت مي كند ممكن است باعث خستگي شود 

  : نشاءكاري   ـ آموزش در مرحلة3 ـ1
  پوسچرهاي مـشاهده بـدن ، پـشت در وضـعيت خميـده و پيچيـده                % )2/36( 6515نشاءكاري در     در مرحلة   

  .صف كاهش دهيم در اين مرحله با آموزش مي توانيم اين تعداد را تقريباً تا ن. مي باشند  ) 4كد ( 
  عمل نشاءكاري: گرفتن نشاء   ب : الف   .نشاءكاري را مي توانيم به دو مرحله تقسيم بندي كنيم 

  :الف ـ گرفتن نشاء 
معمـوالً  . براي نشاء كردن برنجكار به سمت جلو خم شده و بطور آهسته با جابجا كردن پا به عقـب مـي رود                       

. ار پخش مي شود كـه معمـوالً هنگـام نـشاءكاري در دسـترس باشـد                  بذرهاي برنج طوري در شاليزار توسط برنجك      
   بنابراين معموالً هنگام برداشتن بذر برنج در حاليكه در جا ساكن است و وضعيت خميده دارد بـه سـمت عقـب بـر                       

براي بر طرف   . در مي آيد     ) 4كد  ( به وضعيت خميده و پيچيده       ) 2كد  ( مي گردد يعني پشت از وضعيت خميده        
دن اين وضعيت به برنجكار توصيه مي شود كه هنگاميكه بذر برنج تمام شد براي برداشـت مجـدد بلنـد شـده و                        كر

كـد  ( كـامالً روبـروي بذرها قـرار گرفته و بذر را برداشت كند كه با اين وضعيت از ايجاد وضعيت خميده و پيچيده                     
يـا بنـدرت كمـر خميـده و پيچيـده بـراي        ) 2د ك( گاهي براي گرفتن بذر با كمر خميده   . جلوگيري مي شود     ) 4

 مي شود كه مي تواند بلنـد شـود و ايـن كـد را                417 و   217گرفتن بذرهاي دوردست راه مي رود و باعث ايجاد كد           
  . تبديل مي شود 1 به گروه عملياتي 2 كند كه در واقع گروه عملياتي 117تبديل به كد 

  :ب ـ عمل نشاءكاري 
هر چه فاصله دو نـشاءكار بيـشتر باشـد نـشاءكار بـراي      . رسي نشاءكاري انجام مي شود   عمل نشاءكاري در حد دست    

قـرار   ) 4كـد   ( پوشش اطراف خويش پوسچرهائي را بخود مي گيـرد كه پشت بيشتر در وضعيت خميده و پيچيده                 
 خـود را در  217 و 417زيرا هنگام نشاء ،تا جائي كه دست او مي رسد نشاء كرده  حتـي گـاهي بـا كـد            . مي گيرد   
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هرچـه فاصـلة    .محل مناسب براي نشاءكردن قرار مي دهند در واقع بلند نشده و به محل جديد نشاءكاري نمي رود                   

دو نشاءكار كمتر باشد عمل نشاءكاري در طرفين وي كاهش يافتـه و بنـابراين از ايجـاد پوسـچرهائي بـا پـشت در                         
  . كاسته مي شود  ) 4( وضعيت خميده و پيچيده 

بنابراين وضعيت هـاي بازوهـا و   . ت كمر در هر سه مرحله خود باعث حركت بازوها و پاها مي شود       چون حرك 
  .پاها با اصالح حركت كمر اصالح و بهتر مي شوند 

  ـ تسطيح كامل اراضي شاليزاري2
  ـ استفاده از تكنولوژي هاي جديد و پيشرفته در شاليزارها3
  ـ انجام معاينات برنجكاران4
  رها و اعتقادات برنجكاران ـ تغيير باو5
   ـ تغذيه مناسب برنجكاران6
  ـ عدم انجام كارهاي سخت بدني ديگر هنگام برنجكاري7
   ـ بيمه برنجكاران و محصوالت آنها توسط دولت8
   ـ تشكيل اتحاديه هاي برنجكاران و دفاع از حقوق آنها9

   ـ استفادة بهينه از بيمه روستائي10
   طراحي ابزار كار مناسب-11
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