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 در ایران ارزیابی بارهای بیومكانیكی وارد بر كمر بر اساس حد مجاز بلند كردن دستی بار

 

 3سید محمود لطیفی، 2سمیرا كرد، 1داوود افشاری
 

 يا حرفه بهداشت گروه بهداشت دانشکده -اهواز شاپور يجند یپزشک علوم دانشگاه
 يا حرفه بهداشت گروه بهداشت دانشکده -اهواز شاپور يجند یپزشک علوم دانشگاه اریاستاد:  مسئول سندهینو*

 afshari@ajums.ac.ir: لیمیا-2603533030: تلفن
 

روشها و دستورالعملهاي مختلفی جهت ارزیابی و مدیریت ریسک ابـتال بـه کمردردوجـود دارد .ایـن     مقدمه و اهمیت موضوع
الزم است از قابلیت و دقت کافی نیز برخوردار باشند.از آنجایی کـه تـا کنـون    ، راحت باشندروشها در عین حال که باید ساده و 

. هـدف   در ایران انجام نشده اسـت  مطالعه اي در خصوص مقبولیت دستورالعمل ارئه شده در تعیین حدود مجاز بلند کردن بار
 در ایران می باشد. جاز بلند کردن دستی باراز مطالعه حاضر ارزیابی بارهاي بیومکانیکی وارد بر کمر بر اساس حد م

کارگر کـه سـابقه حمـل و     07از ، در این مطالعه به منظور تحلیل نیوهاي فشاري و برشی وارد بر ستون فقرات: مواد و روشها
اري بـراي فعالیتهـاي بـاربرد    وظیفه باربرداري را که بر اساس دسـتورالعمل ارائـه شـده    07نقل دستی بار داشتند خواسته شد 

انجام دهند .به منظور تعیین دقیق زاویه ي خمش تنهیک شیب سـنج الکترونیکـی اسـتفاده شـد. اطالعـات      ، طراحی شده بود
آنتروپومتریکی شامل قد و وزن و اطالعات پوسچري افراد براي هر وظیفه ثبت و میزان نیروهاي فشاري با استفاده از نرم افـزار  

3dsspp .تخمین زده شد و مقادیر با حدود توصیه شده نایوش مقایسه شد 
 30و  05 نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بـین بارهـاي مکـانیکی وارد بـر کمـر و حـدود توصـیه شـده بـراي وزنهـاي          : نتایج

وظایف طراحی شده درصد از  32و  55کیلوگرمی تفاوت معناداري وجود دارد. بطورکلی بارهاي فشاري و برشی به ترتیب براي 
 بر مبناي گایدالین ایران بیش از حدود توصیه شده نایوش می باشد.

در بیشتر وظایف طراحی شده فاصله ي افقی و بخصوص ارتفاع عمودي محل قرار گیري بار خـارجی از بـدن منجـر بـه     : بحث
 هاي فشاري و برشی می باشددرجه میگردد.که یکی از دالیل اصلی افزایش نیرو 036تا  72ایجاد زاویه فلکشن بین 

در برخی از وظایف طراحی شده نمی تواند از قابلیت کافی به عنـوان یـک    بنظر می رسد دستورالعمل ارائه شده: نتیجه گیری
 در نظرگرفته شود و نیاز به بازنگري دارد. مرجع کامل و جامع براي قضاوتهاي بهداشتی و علمی

 
 بارهاي بیومکانیکی ،حد مجاز بلند کردن بار: كلمات كلیدی
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