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نامبه  خدا 
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

و  استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 نـشر  و تـدوین  تعیـین،  وظیفـه  کـه  اسـت  کـشور  رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

 .دارد عهده به را رانای) رسمی(استانداردهای ملی 
 و مراکـز  نظـران   صـاحب *کارشناسان مؤسسه از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

به  توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، مؤسسات علمی،
 تولیدکننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و تولیدی، فناوری شرایط
 دولتـی  غیـر  و دولتـی  هـای  سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و کنندگان، صادرکنندگانمصرف
 فنی ایه کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران ملی نویس استانداردهای پیش .شود می حاصل
 تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها از دریافت پس و شودمی ارسال مربوط

  .شود می منتشر و ایران چاپ )رسمی( ملی استاندارد عنوان به
 می تهیه دهش تعیین ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

بـدین   .شـود  مـی  منتـشر  و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی کنند درکمیتۀ
 در و تـدوین  5 شـمارۀ  ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی ترتیب، استانداردهایی

  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل ارداستاند مؤسسه که مربوط ملی استاندارد کمیتۀ
 بـین   کمیـسیون 1(ISO)اسـتاندارد   المللـی  بـین  سازمان اصلی اعضای از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و  اسـت (OIML)3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و (IEC)2المللی الکتروتکنیک 
 بـه  توجـه  ضـمن  ایـران  ملی استانداردهای تدوین  در.کند می فعالیت کشور در (CAC)5 کدکس غذایی  کمیسیون

 بینالمللی استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهای آخرین از کشور، خاص های نیازمندی و کلی شرایط
 قـانون،  در شـده  بینـی  پیش موازین رعایت با تواند می ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ.شودمی گیریبهره
 و محـصوالت  کیفیـت  از اطمینـان  حـصول  عمـومی،  و فـردی  ایمنی و سالمت کنندگان، حفظ مصرف از حمایت برای

 ر کشو داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از اجرای بعضی اقتصادی، و محیطی زیست مالحظات
 بـین  بازارهـای  حفظ منظور به تواند می مؤسسه . نماید استاندارد، اجباری لیعا شورای تصویب با وارداتی، اقالم یا / و

 بـرای  همچنـین  . نمایـد  اجبـاری  را آن بندیو درجه صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور، محصوالت برای المللی
 بازرسـی،  آمـوزش،  مـشاوره،  در زمینـۀ  فعـال  مؤسـسات  و زمانها سا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان
کالیبراسـیون   و مراکـز  هـا  آزمایـشگاه  محیطـی، زیـست  مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم صدورگواهی و ممیزی

 تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه این استاندارد مؤسسۀ ، سنجش وسایل )واسنجی(
نظـارت   آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ زم،ال شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران
 انجـام  و گرانبهـا  فلزات عیار تعیین سنجش، وسایل )واسنجی(کالیبراسیون  یکاها، المللی بین دستگاه ترویج .کند می

 .است مؤسسه این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی
                                                 

موسسۀ *  ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد 
1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 گفتار پیش

کـه توسـط کمیـسیون      » ارگونومی ارزیابی وضعیت های استاتیکی بدن در حین انجام کـار          «استاندارد  
مهندسـی  ه ملـی اسـتاندارد       اجالس کمیتـ   یکصد و هفتاد و نهمین      درهای مربوط تهیه و تدوین شده       

  .تصویب شد 27/12/86مورخ پزشکی 
 قـانون اصـالح قـوانین و مقـررات مؤسـسه اسـتاندارد و               3اینک این استاندارد به استناد بند یک مـاده          

  . به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود1371تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 
یشرفتهای ملـی و جهـانی در زمینـه صـنایع، علـوم و خـدمات،                بمنظور حفظ هماهنگی با تحوالت و پ      

استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خواهند شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصالح و                 
تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوطه مورد توجه قرار خواهد                

  .گرفت
منبـع و مأخـذی کـه       . اره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد         بنابراین باید همو  

  :برای تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است
ISO 11226: 2000(E) 

Ergonomics- evaluation of static working posture  



  مقدمه
ن است به دلیل تحمیل وضعیت های نامناسب انجام  ممک،درد، خستگی و اختالل در سیستم عضالنی

دردهای استخوانی .  نیز وجود دارد،کار ایجاد شود؛ حتی امکان رخ دادن آن هنگام انجام کارهای سبک
 خطر ،ای که تواند بر وضعیت انجام کار موثر باشد، به گونه ها می و عضالنی و خستگی ناشی از آن
در نتیجه در شرایط پرخطر . کیفیت کار و میزان تولید را پایین آورداشتباهات را باالبرده و در نتیجه 

 یکی الزامات اساسی ، جلوگیری از نتایج مضّربه منظورطراحی مناسب براساس مهندسی عوامل انسانی 
  .است
 براساس ،این استاندارد.  رسیدن به تعیین وضعیت کاری استاتیک قابل قبول است، این استانداردمفاد

دسی عوامل انسانی فعلی است و هرگونه تغییرات در آن براساس پژوهش های آینده خواهد دانش مهن
  .بود



  ی استاتیکی بدن در حین انجام کارهات یابی وضعیارگونومی ارز

  و دامنه کاربردف هد  1
. باشد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین وظایف مختلف کاری باتوجه به پیشنهادات ارگونومیک می

استاندارد در برگیرنده اطالعاتی است برای افرادی که در ارتباط با طراحی و یا طراحی مجدد کار، این 
  . همچنین این استاندارد مفهوم کلی ارگونومی در تولیدات را در بر می گیرد.هستندمشاغل و تولیدات 

 فشار  اعمالنیا کمتریچگونه فشار و یک بدون هیشنهادی برای حاالت کاری استاتیت های پیمحدود
 متعدد هایرغیابی متین استاندارد را برای ارز ای،خارجی با در نظر گرفتن زوایای بدن و جنبه زمانی

 شغلی ت هاییبرای فعالن استاندارد یا. ابی می کندی شغلی را ارزغلی ارائه داده و مخاطرات بهداشتش
  . بزرگساالن کاربرد دارد

  . ه می دهدیبزرگساالن سالم ارا کثرجهت ارا دات محافظت مناسبی اشنهین پیا
مبنای بررسی های تجربی در خصوص  سک ها و مخاطرات بهداشتی اساساً بریراه حل های مربوط به ر

ناراحتی و درد، استقامت و خستگی مربوط به  بار فشار وارد شده بر عضالت و استخوانهای بدنی،
  . ت کاری ثابت می باشندیوضع

   اصطالحات و تعاریف  2
  : این استاندارد، اصطالحات و تعاریف زیر به کار می رونددر
2 -1     

  ت مفاصل بدن یحداکثر وضع
کی قابل توجهی بر ساختمان یی که فشار مکانی، جااندام حرکتینی ییک به انتهای محدوده پاینزد

  .  هامانند رباطوارد می شود، انفعالی بدن 
2 -2     

   1سطح فرانکفورت
و کناره ) سوراخ بیرونی گوش( به باالیی سوراخ بیرونی مجرای شنوایی گوش سطح افقی استاندارد در ل

  . شود سطح میانی سر به طور عمودی نگه داشته می): لبه پایینی کاسه چشم( پایینی حاشیه اوربیتال 
  )آزاد 2 اکستراکوالرالتضع( وابسته به خط عادی دید می باشد  سطح فرانکفورت :یادآوری

2 -3      
  امل بازو تکیه گاه ک

  )مثالً به وسیله آرنج یا ساعد روی میز(اه باز و به وسیله محل کارگتکیه 

                                                 
1 . Frankfurt plane 
2 . Extra ocular 



2 -4      
  تکیه گاه کامل سر 

  )مثالً به وسیله جاسری( تکیه وزن سر توسط محل کار 
2 -5     

  تکیه گاه کامل باالتنه 
گاه صندلی بلند و زمانی که تکیه (باالتنه به دو صورت مستقیم توسط محل انجام کار وزن تکیه گاه 

) و باالتنه به جلو تمایل داردوقتی که تکیه گاه بازو بوده ( و غیر مستقیم ) میل باالتنه به عقب باشد
  . باشد می

2 -6     
   1زمان نگهداری

  . مدت زمانی که حالت کار به صورت ثابت و استاتیک ادامه دارد
2 -7     

  حداکثر زمان نگهداری 
تیک و به طور مداوم از لحظه استراحت می تواند ادامه اه صورت است بربیشترین زمانی که حالت کا

  ). اقیمانده تحملبحداکثر ظرفیت (یابد 
2 -8      

   و سر ،بازو حاالت خنثی برای باالتنه
  فرانکفورتآویزان به طور آزاد و حالت سر مطابق با سطح  به صورت قائم،بازوهای باالتنه

2 -9     
  زمان بهبود 

 زمان قسمتی از بدن یا کامالً حمایت شده و یا در حالت ندر ای.  بهبود الزم استمدت زمانی که جهت
  .طبیعی نگهداری می شود

2 -10     
  مرجعوضعیت بدن 

حالت ایستاده و یا نشسته با باالتنه ثابت و بازوی آزاد آویزان، وقتی که فرد مستقیماً به جلو افقی نگاه 
  . می کند

                                                 
1 . Holding time 



2 -11     
  ظرفیت باقیمانده تحمل 

  . به طور مداوم می تواند ادامه یابددرصد بیشترین زمان نگهداری که حالت کار استاتیک 
2 -12     

  حالت کار استاتیکی 
  .  حالتی که عضالت در حال اعمال نیروی ثابت باشد-ثانیه) 4( از  کار طوالنی ترحفظ وضعیت انجام

2 -13     
  وضعیت بدن در حین انجام کار 

  و مفاصل در حین انجام کار حالت قسمتهای مختلف بدن 
  
  مراجع الزامی  3

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده 
  .بدین ترتیب آن مقررات، جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود. است

 شده باشد، اصالحیه ها و تجدید نظرهای بعدی درصورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده
  .آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست

ن ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و ودر مورد مدارکی که بد
  .اصالحیه های بعدی آنها مورد نظر است

3-1- ISO 11228-1:(1), Ergonomics-Manual handing part 1: lifting and 
carrying 
3-2- ISO 11228-2:(2), Ergonomics-Manual handing part 2: pushing and 
pulling 
3-3- ISO 11228-3:(3), Ergonomics-Manual handing part 3: handling at high 
repetition of low loads 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
(1,2,3) to be published 



   کلیات  4
  قدمه م  4-1

این به معنای کار . هم نمایدا روحی و جسمی را فرسبوظایف شغلی و عملکرد ها باید تغییرات متنا
 از دوره به طور مثال ایجاد کاربا شرابط مناسب که مخلوطی. ( کامل با تغییرات بهینه در آن می باشد
استقالل کافی، ) ان توزیع متعادل فعالیتهای سخت و آس،مدتهای مناسب کاری کوتاه، متوسط و بلند

فرصت جهت تماس، اطالعات و فراگیری به همراه گروه کامل کارکنان مرتبط با این فعالیت ها و 
  .رند، مخصوصاً ابعاد بدن کارکنانقرار گیعملکردها باید مدنظر 

نشستن و با حفظ وضعیت بدن حین انجام کار، فعالیت باید به گونه ای باشد که تغییرات الزم در زمان 
که و یا قوزکردن تاجایی زانوزدن باید از حاالت غیر استاندارد نظیر . ستادن و راه رفتن را فراهم کندای

 در  تغییربا تاکید بر این موضوع که همانگونه که اندازه ها موجب. پذیر است جلوگیری شودامکان 
  .دندرکرار یکنواختی گتوضعیت انجام کار می شوند،نباید سبب 

  ی یاب روند ارز  4-2
روند . بودن حاالت ایستای کار استفاده شودروش توصیف شده در زیر می تواند در تعیین متناسب 

مستقل در یک یا دو مرحله را به صورت چندین قسمت از بدن را در نظر گرفته و مفاصل  ابی،یارز
مبنای خطرات راه حل ها اساساً بر ( ایای بدن را در نظر می گیرد وقط زاول فمرحله . ارزیابی می کند

در این حالت ).غضروف ها  دیسک ها می باشند برای بار اضافی برقسمت غیر فعال بدن مانند رباط ها،
اگر ارزیابی به نتیجه قابل قبول برسد به این معنا است که می توان وارد مرحله دوم شدو در غیر این 

  . صورت پیشنهاد نمی شود
ت ردر هر صو. انجام کار می باشد  حالتنعنای قابل قبول بودم وقتی نتیجه ارزیابی قابل قبول باشد به

  . تا حد ممکن به حالت طبیعی بدن نزدیک باشدد که وضعیت انجام کار وباید سعی ش
  )3-3توجه به (ع برای تعیین وضعیت کار استفاده می شود مفهوم حالت مرج  :1یادآوری 

 نیز باید در نظرگرفته رزمان انجام کاه مدت که آن معنی است له دو بروید بتیجه ارزیابی این باشد که به مرحاگر ن
  .  ارزیابی می شود»پیشنهاد نمی شود«ت حالت مفاصل با عبار نهایت ، درشود

ر ـــــ فقط آن دسته از مفاصل که در وضعیت انتهایی تمرینات به صورت عادی دیده می شوند، ذک :2یادآوری 
  . دنگردیده ا

  ام در انجام کار  تعیین حاالت اند  4-3
یا سیستم  مشاهده ، عکسبرداری ،فیلمبرداری،. کار وجود دارندجهت تعیین حاالت های متفاوتی  روش
و دستگاه های اندازه گیری که به بدن متصل می شوند مانند اینکلینومتر و  1اولتراسوندگیری  اندازه

 در اکثر موارد .نیاز به صحت ارزیابیشیوه صحیح بستگی به چند عامل دارد از جمله میزان . زاویه سنج
هرچند برای تعیین حاالت کار . انجام می شود) گیری ز دستگاه اندازهابدون استفاده (مشاهده مستقیم 

                                                 
1 . ultrasound 



  .دقیق تر ممکن است که دستگاه های اندازه گیری ضروری باشند 
 7- 3 تا 4-3بندهای جهت تعیین پارامترهای حاالت خاص که در را  روشی )الف(آموزنده پیوست 

ارزیابی بازو و حداکثر وضعیت -نای گردنانح- زاویه میل سر-یه میل باالتنهآمده اند شرح می دهد، زاو
  . مفاصل

   حاالت باالتنه  4-4
   مرحله اول  4-4-1

 فقط به حالت 3شماره . یابی شوند ارز1 در جدول 3و2و1رگرفتن مواد نه باید با در نظتحالت باال
  . نشستن مربوط می شود

   مرحله دوم 4-4-2
  . اده می شودـــ استف2جهت ارزیابی مدت زمان نگهداری زاویه تمایل باالتنه از جدول شماره 

پیشنهاد می شود که زمان بهبودی مناسبی در ادامه نگهداری برای برخی از زوایای تمایل باالتنه 
  نگهداری و زمان بهبودیپیشنهاداتی جهت ارزیابی رژیم زمانضمیمه آموزنده ب . نظر گرفته شودرد
  . می سازد طالعات مربوط به سطح تحمل فراهم براساس ارا
  حاالت سر    4-5
  مرحله اول 4-5-1

همچنین حالت سر ) 3 در جدول 2مورد .(تمایل سر ارزیابی می شود حالت سربادر نظر گرفتن زاویه
  ).3 در جدول 3و1موارد . (با توجه به حالت باالتنه نیز ارزیابی می شود

  مرحله دوم  4-5-2
  .  استفاده می شود4جهت ارزیابی مدت زمان نگهداری زاویه تمایل سر از جدول شماره 

پیشنهاد می شود که زمان بهبودی مناسبی در ادامه نگهداری جهت برخی از زوایای تمایل سر در نظر 
  . گرفته شود



   وضعیت تنه :1جدول 
  مشخصات وضعیت  قابل قبول   بروید2به مرحله   توصیه نشده

*    
*  

  حالت متقارن تنه -1
  خیر
  بلی

  
  زاویه انحراف تنه -2      *

º60> 
  هج در60 تا 20بدون ساپورت تنه    *  

    
*  
*  
 

   درجه60 تا 20با ساپورت تنه 
   درجه20 تا 0

  درجه> 0 بدون ساپورت تنه      *
  درجه> 0 با ساپورت کامل تنه  *    
  برای نشستن -3      
  وضعیت ستون فقرات خمیده      
  
  خیر  *    *

  بلی
        

  )1شکل (حالت تنه بدون هیچگونه چرخش. الف
  )به سمت جلو(خم شدن تنه در سطح ساجیتال. ب 
  )این حالت خیلی شایع است(تغییر فرم انحنای ستون فقرات کمری. ج 
  وقتی پشتی وجود ندارد. د 

  وقتی لگن خاصره کمی بچرخد. هـ 



 
 
 
 
 

 :راهنما
 حموريچرخش  -١

      
   

           احنناي جانيب -٢
  خم شدن جانبی سینه در مقابل لگن خاصره/چرخش محوری(وضعیت تنه : 1شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

شدن زاویه خم  : 2شکل 
      تنه

تحدب  : 3شکل   
  مهره های ستون فقرات

  
  زمان نگهداری برای زاویه میل باالتنه : 2جدول 

  زمان نگهداری  ولقابل قب پیشنهاد نمی شود)غیرقابل قبول(
 α<حداکثر زمان نگهداری قابل قبول    *

  ≥αحداکثر زمان نگهداری قابل قبول  *  
α گرفته شده4از شکل  

 
 
 
 
 
 

1 
4 

3 
2 
1 

0 

5
2
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نگهداری قابل قبول در حداکثر زمان  : 4شکل 
 مقابل زاویه میل باال تنه

 
 :راهنما

 ) دقيقه١(اري قابل قبولحداآثر زمان نگهد -١
 پيشنهاد مني شود -٢
  مراجعه آنيد١، مرحله ٣-۴-١به  -٣
 قابل قبول -۴
 . مراجعه شود١ مرحله ٣-۴-١به  -۵
 )درجات در مقابل وضعيت اوليه(زاويه متايل بدن -۶

66
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  وضعیت سر : 3جدول 
  مشخصات وضعیت قابل قبول   برود2به مرحله  شود پیشنهاد نمی

*    
*  

 α حالت متقارن گردن -1
  رخی
  بلی

*  
  b زاویه تمایل سر -2    

 < 85درجه 
  25-85بدون کمک کامل باالتنه درجه     *  

  25-85 درجه با کمک کامل باالتنه  *    *
  0-25درجه 

 > 0 درجه بدون کمک کامل سر  *    
  > 0 درجه با کمک کامل سر  *    

  انحنای گردن -3      
 < 25درجه       *

  0-25درجه   *    
  > 0درجه       *

  ) 5توجه به شکل (الت متقارن سر، بدون چرخش محوری و یابا ح) الف
با روجوع به حالت ) قسمت سیاه بدن، خطوط پیوسته(وضعیت بدن حین زمان انجام کار)ب

 Bبرای حالت .(وقتی که از کنار به سر نگاه شود)قسمت سفید بدن، خطوط شکسته(مبدأ
 را 3-4 حالت باالتنه در α در جایی که خم شدن صورت می گیرد برای.  را بنویسید6شکل 

  .مشاهده کنید
 الف روند تعیین زاویه پیوست.  انحنای گردن نامیده می شوندB و αمقدار مثبت برای 

  . سروکشش و انحنای گردن را توضیح میدهد
چرا . تقریباً در حدود زاویه تمایل یکسان سروباالتنه، زمان نگهداری باالتنه بحرانی است) ج

داری قابل قبول باالتنه پایین تر از باالترین زمان نگهداری قابل قبول برای که اکثر زمان نگه
در حالتی که باالتنه تحت پشتیبانی کامل باشد، زمان نگهداری زاویه میل سر . سر است

  ) را ببینید3-5-2(بحرانی است و باید ارزیابی شود
  



  
  
  
  
  
  
  

 )سر در مقابل گلوانحنای جانبی از /چرخش محوری(وضعیت گردن : 5شکل 
  

  :راهنما 
 چرخش محوری - 1
 انحنای جانبی - 2
  
  
  
  
  

  
  

  زاویه تمایل سر : 6شکل 
  
  

 گذرنـد، برای اندازه گیری مورد استفاده قرار  خطوط مستقیم خط دید نیستند، ولی خطوطی که از نقاط می:یادآوری
  .می گیرند

  
  
  
  

1

2

B



  
  



  زمان نگهداری زاویه میل سر : 4جدول 
  

  زمان نگهداری  قابل قبول  پیشنهاد نمی شود
حداکثر زمان نگهداری قابل     *

 <αقبول
حداکثر زمان نگهداری قابل   *  

  ≥αقبول
 . گرفته شده است7از شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
  :راهنما  
زمان نگهداری حداکثر  - 1

 )دقیقه(قابل قبول 
 نمی شودپیشنهاد  - 2
  مراجعه شود1، مرحله 3-5-1به  - 3
 قابل قبول - 4
 .جعه شود مرا1، مرحله 3-5-1به  - 5
 زاویه تمایل سر درجات در مقابل حالت مبدأ - 6

  حداکثر زمان نگهداری قابل قبول زاویه تمایل سر : 7شکل 



 حالت فوقانی      6-4
 وها و باز حالت شانه ،مرحله اول     4-6-1

ی  برای هر دو طرف مورد ارزیاب5 در جدول 3 و 2 و 1حالت شانه ها و بازو باید با در نظر گرفتن موارد 
   .قرار گیرند

م زمان نگهداری و زمان بهبودی بر اساس اطالعات مربوط به یابی رژی جهت ارزپیوست اطالعات ب
   .ارائه می دهدسطح تحمل را 

   2 مرحله    4-6-2
  .  استفاده می شود6برای ارزیابی زمان نگهداری بازو در باال از جدول 

 بازو، زمان بهبود مناسبی پس از زمان صرف که جهت برخی از حرکات زاویه دار می شود پیشنهاد
 ارزیابی زمان نگهداری و زمان بهبود را فراهم  برایضمیمه آموزنده ب راه حل هایی. شده تهیه شود

  )براساس اطالعات مربوط به سطح تحمل.( ساخته است
   حالت دست و ساعد    4-6-3

 برای هر دوقسمت بازو ارزیابی 6ول  در جد3و2و1 در نظر گرفتن موارد  بادست و ساعد باید حالت
  . شوند

  وضعیت اندام تحتانی        4-7
.  هر دو طرف بدن ارزیابی شود8 در جدول 4و3و2و1 در نظر گرفتن موارد  باباید وضعیت اندام تحتانی

 تنها به 4مورد )از تکیه گاه استفاده می شودبه جز زمانی که .(  تنها به ایستادن اشاره می کند3مورد 
  :توجه ویژه ای جهت چند نکته زیرالزم است. نشستن اشاره می کند

پا تقسیم شود و یا از تکیه گاه   در زمان ایستادن وزن بدن باید به صورت مساوی بر  روی هر دو-
  .کفل استفاده شود

 تکیه گاه کفل و یا هر کدام که مورد نیاز  زیرپایی، یک تکیه گاه مناسب به معنای صندلی محکم،-
  . ت می باشداس
  .  وضعیت مناسب زانو و قوزک پا، وقتی که رکاب زدن در حالت نشسته انجام می شود-



  وضعیت شانه و بازو : 5جدول 
قابل    بروید2به مرحله   شود پیشنهاد نمی

  قبول
  مشخصات وضعیتی

  
  
*  

    
*  

   وضعیت نامناسب بازو-1
  خیر
  بلی

  ارزیابی بازو -1      
 < 60درجه       *

  20-60 درجه پورت کامل بازوبدون سا    *  
  0-60با ساپورت کامل بازو درجه  *    
  0-20درجه  *    
  
  
*  

  
*  

   شانه های باال آمده-3
  خیر
  بلی

و یا نهایت (adduction)چرخش و خم شدن توأم بازو، نزدیک شدن محور بازو به بدن ) الف
  .را مشاهده کنید) 8(برای هر سه مورد شکل . چرخش بیرونی بازو

قسمت (باتوجه به حالت مبدأ )قسمت سیاه بدن، خطوط پیوسته(ضعیت بدن حین انجام کارو) ب
ضمیمه الف روند ارزیابی تعیین بازو ).  را ببینید9 شکل Yبرای شکل )(سفید بدن، خط شکسته

  .را توضیح می دهد
  . شودرجوع)  عالمت پیکان عمودی-8شکل (روند ارزیابی حالت بدنی نامناسب) ج

  
  
  

  :اراهنم
 شانه های باالآمده - 1
 خم شدن و چرخش بازو - 2
 چرخش بیرونی بازو - 3
 حرکت جمع شدن بازو - 4

  
  حالت شانه و بازو : 8شکل         

  



  
  
  
  
  
  
  

  باالبردن بازو : 9شکل 
  

  زمان نگهداری برای باالگرفتن بازو : 6جدول 
  زمان نگهداری  قابل قبول  پیشنهاد نمی شود

 < α حداکثر زمان نگهداری قابل قبول    *
  α حداکثر زمان نگهداری قابل قبول  *  

≥  
 . گرفته شده است10از شکل 
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  حداکثر زمان نگهداری قابل قبول در مقابل باالبردن بازو : 10شکل 
  :راهنما 

 )دقیقه(حداکثر زمان نگهداری قابل قبول - 1
 پیشنهاد نمی شود - 2
  مراجعه شود1 ، مرحله 3- 6-1-1به  - 3
 قابل قبول - 4
  مراجعه شود1 ، مرحله 3- 6-1-1 به - 5
  )درجات در مقابل حالت اولیه(باالبردن بازو - 6
  

  وضعیت ساعد و دست : 7جدول 
  مشخصات وضعیتی  قابل قبول  شود پیشنهاد نمی

 
  
*  

  
*  

 حداکثر خم شدن و بازشدن آرنج - 1
  خیر
  بلی

  
  
*  

  
*  

 ثر چرخش محور ساعدحداک - 2
  خیر
  بلی

  
  
*  

  
*  

 حداکثر وضعیت زاویه ای در مچ دست - 3
  خیر
  بلی

   نگاه کنید11به شکل ) الف
   مراجعه شود 4- برای حداکثر به قضیه الف ) ب 
  .نگاه کنید)11به شکل (دورشدن ساعد و خم شدن) ج 

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :راهنما 
 کف دست رو به باال: سوپیناسیون ساعد  - 1
 نجخمش آر - 2
 بازشدن آرنج - 3
 پروناسیون ساعد - 4
 دور شدن مچ حرکت انگشت کوچک به طرف ساعد - 5
 حرکت کردن کف دست به طرف ساعد: خمش مچ - 6
 حرکت کردن پشت دست به سمت ساعد: بازشدن مچ - 7
  حرکت کردن انگشت شست به سمت ساعد: حرکت دورشدگی مچ - 8

  وضعیت ساعد و دست : 11شکل 



  وضعیت اندام تحتانی : 8جدول 
  مشخصات وضعیتی  قابل قبول  اد نمی شودپیشنه

  
  
*  

  
*  

 حداکثر خمش زانو  -1
  خیر
  بلی

  
  
*  

  
*  

 خم شدن و بازشدن مچ پا -2
  خیر
  بلی

  
  
*  

  
*  

 ایستاده با زانوی خمیده -3
  خیر
  بلی

  
*  

  
*  

  
  
*  

 نشسته با زانوی خمیده با زاویه -4
 < 135درجه 
  90-135درجه 
 > 90درجه 

   نگاه کنید12به شکل ) الف
  درجه 180 مفصل با زاویه بیش از هر حرکت) ب 
   درجه حالت کشیده در مستقیم پاها180) ج 
  قابل قبول با خم شدن تنه به سمت عقب) د 

  
  
  
  
  
  

  :راهنما 
 زاویه مفصل ران - 1
 خمش زاند - 2
 .خش شدن مچ پا به صورتی که انگشتان پا از ساق پا دور شود - 3
 خم شدن مچ پا به صورتی که پنجه پا به ساق نزدیک شود - 4

  وضعیت اندام تحتانی : 12کل ش



  پیوست الف
  تعیین وضعیت بدن در حین انجام کار

  
  مقدمه   1-الف

راف خمش های ـــــ شامل روند اندازه گیری زاویه انحراف باالتنه، زاویه انح3 و الف 2بخش الف 
ی، فیلمبرداری این روند بر اساس استفاده از عکاس. می باشد) 3-الف(و ارزیابی بازو) 2- الف(گردن

 اء صوترونیک و یا دستگاه اندازه گیری ماو بعدی، تکنولوژی نورو الکتر3ویا ) اندازه گیری دو بعدی(
در هر یک از  دو نقطه ید با بیان شده،3-  والف2-جهت روند اندازه گیری که در موارد الف. می باشدن

  :د توجه قرار می گیرندمور به همین دلیل شرایط زیر. قسمتهای مورد بحث بدن مشخص شوند
  .نقاط باید به قسمتی از بدن وابسته باشند -
 . گیری قابل یافتن باشند نقاط باید به وسیله سیستم اندازه -
 )اه در اندازه گیریـــبه جهت پایین آوردن میزان اشتب ( دنقاط نباید خیلی به هم نزدیک باشن -

الت مبداً و حین انجام کار قابل اندازه گیری این مساله بسیار حائز اهمیت است که نقاط برای هر دو ح
قاط نهر چند می توان مجموعه . ذیالً نقاط ویژه ای بر اساس تجربیات گذشته پیشنهاد شده اند. باشند

  :خاب کرددر بر بگیرند را نیز انت دیگری که شرایط اشاره شده را
  )به جلو یا عقب(نگردی  خم شدن ها سر و زاویه انحراف باالتنه،انحرافزاویه ) 2- الف

هر قسمت مانند دو خط مستقیم (برای مثال باالتنه و سر. قسمتهای مختلف بدن از هم متمایز هستند
 ،)شود  میاز وسط دو نقطه در آن قسمت زمانی که از طرفین قسمت به آن نگریسته میشود مشاهده

  ).عمود بر صفحه تقارن آن
جهت مثال در لبه باالیی . االتنه شروع می شودچگونگی طی مراحل با گذاشتن دو نقطه بر روی ب

 2همراه با ) T2مشخصه (و در محل جریان نامطلوب مهره هفتم گردنی) T1مشخصه (استخوان ران
مشخصه (و در نزدیکی گوشه چشم) H1مشخصه (نزدیک نرمه گوش : مثالی دیگربر روی سر نقطه 

H2.(  
  :اجراء می شوندو همچنین برای سر مرحله زیر برای قسمت باالتنه 3

)  برای سرT1-T2.(عمودی و خط وسط قسمت بدن می شودزاویه میان گیری  مرحله اول شامل اندازه
  ).شکل را ببینید(در حالت مبدا 

 برای باالتنه و T1-T2(وخط وسط همان قسمت  شامل اندازه گیری زاویه میان عمودی ممرحله دو
H1-H2در هنگام انجام کار می شود)  برای سر.  

به  به ترتیب 3-5 و 3-4در  برای سر B برای باالتنه و αمشخصه (در مرحله سوم زاویه انحراف بدن 
  .)می شوند عنوان تفاوت میان زاویه در حالت مبداً و زاویه در حین انجام کار محاسبه



برای همین اول ارتفاع . می شودی نگاه تعریف حالت مبداً شامل هنگامیکه مستقیم به جلو در یک خط افق :یادآوری
 از اوخواسته ذاشته می شود درفاصله بافرد،چشم اندازه گیری می شود و بعد یک عالمت در ارتفاع چشم بر روی دیوارگ

  . می شود که به همان عالمت نگاه کند
زاویه انحراف سر و تنه به عنوان تفاوت میان ) وضعیت سر بادرنظر گرفتن باالتنه: مثال(باالخره خمش های گردن 

  )3-5 در α - Bمشخصه . ( محاسبه می شود
 4در حالت مبداً  T1-T2زاویه بین خط عمودی و خط شکسته .  حالت مبداً را نشان می دهد)1-الف برای مثال شکل 

بنابراین زاویه میل . درجه است 33 در حین انجام کار T1-T2در حالیکه زاویه بین خط عمود و خط ثابت . درجه است
  . درجه است29برابربا ) 3-4 در αمشخصه ( باالتنه 

 درجه است، در حالیکه زاویه بین خط عمودی و خط 71 در حالت مبداً H1-H2زاویه بین خط عمودی و خط شکسته 
 باشد  درجه می64برابر با ) 3-5 در Bمشخصه ( بنابراین زاویه میل سر .  است140 در حین انجام کار H1-H2ثابت 

)71-140(  
  )69-29( درجه 40 مساوی 3-5 در α-Bمشخصه : زاویه میل سرمنهای زاویه میل باالتنه( ن انحنای گرد

  حداکثر وضعیت مفاصل ) 2 -الفشکل و باال نگه داشتن بازو ) 1-الفشکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

برای مثال مفصل بین کتف و ترقوه .  نقطه در بازو شروع می شود2 عالمت گذاشتن باارطریقه انجام ک
بازو مانند یک خط مستقیم ) UA2مشخصه (و در مفصل شعاعی استخوان بازو و  ) UAlمشخصه (

  . مفصل مشخص شده است میان دو
اء به جهت هنگام د عدم اتکمثال آن می توان. سه مرحله پایین به زوایای واقعی رجوع می کندبه 

  :باشد2-گیری مانند ماده الف اندازه

تعيين زاويه :١شکل الف
سر و تنه احنراف



در حالت ) UA1-UA2( مرحله اول شامل اندازه گیری زاویه میان خط عمودی و خط میان بازو 
  . مبدا می باشد

  . در حین انجام کار است) UA1-UA2(مرحله دوم شامل اندازه گیری زاویه میان خط عمودی 
 ک تفاوت میان دو زاویه حالت مبدا و زاویه حین انجام کار محاسبهدر مرحله سوم ارتفاع بازو به کم

  )3-6-1 در yمشخصه (می شود
همچنین وضعیت ) بدن سفید، خط شکسته. (  حالت مبداً را نشان می دهد2- برای مثال شکل الف

  . هر دو شامل خط عمودی جهت اندازه گیری می شوند).بدن سیاه،خطوط پیوسته(حین انجام کار 
 درجه می باشد، در حالیکه 13 در حالت مبداً UA1-UA2 میان خط عمودی خط شکسته زاویه

این ارتفاع  بنابر.  درجه است21 در حین انجام کار UA1-UA2زاویه میان خط عمودی و خط ثابت
  ) 21-13( درجه می باشد8مساوی با ) 3- 6-1 در yمشخصه ( بازو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متناوباً می توان از کارگری که در . شده در حین انجام کار می باشدبرای اکثر مفاصل حداکثر مشاهده 
حال انجام کار است سوال کرد که آیا مقاومت مفاصل حین انجام کار را احساس کرده است یا نه و در 
غیر این صورت آیا تاجایی که مقاومت مفاصل احساس شود می توان ادامه داد، به این دلیل که 

ام فعالیت به خوبی می توانند اینکه فشار وارده بر روی مفاصل در حداکثر کارگران در زمان انج
امکان اندازه گیری دقیق ) دستگاه اندازه گیری زاویه(زاویه سنج . قراردارد یا خیر را احساس کنند

این دستگاه نه تنها توانایی اندازه گیری واقعی وضعیت مفاصل را در هنگام . زاویه را فراهم می سازد
  . م کار دارد، بلکه می تواند کمیت حداکثر وضعیت مفاصل کارگر رانیز بدهدانجا

  

وتعیین میزان باالبردن باز:2شکل الف  



   حدود حرکتی مفاصل-1جدول الف 
  مبنا

  جدول  شکل
   وضعیتیمشخصات  دامنه حرکتی

8  5  º 90  چرخش بیرونی بازو  
11  7  º150   خم شدن آرنج 
11  7 º10 بازشدن آرنج  
11  7 º90 گردش داخلی ساعد  
11  7 º60  خارجی ساعدگردش  
11  7 º20 دورشدگی شعاعی مچ  
11  7 º30 انحراف مچ دست از سمت انگشت کوچک  
11  7 º90 خمش مچ  
11  7 º90 بازشدن مچ  
12  8 º40  خمش زانو  
12  8 º20  خمیدگی مچ به سمت ساق  
12  8 º50  خم شدن پا به سمت کف پا  

  
ست که حالت ایستاده با تمام شکلهای ذکر شده با در نظرگرفتن این موضوع ا: توجه* 

  .آویزان بودن بازوان به طرفین و همچنین دست به طرف بدن می باشد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  »پیوست ب«
  )اطالعاتی(

  
   و زمان استراحت - ارزیابی رژیم زمان نگهداری

   مقدمه   1- ب
 آنچه مربوط به مثل. راههای متفاوتی برای ارزیابی رژیم زمان نگهداری و زمان بهبودی وجود دارد

فیزیولوژی ها و یا براساس  اطالعات سطح تحمل می باشد، براساس فیزیولوژی دیسکهای بین مهره
  .عضالت، پیشنهاد می شود که با یک کارشناس برای ارزیابی زمان نگهداری و زمان بهبود مشاوره شود

  تحمل براساس اطالعات مربوط به سطح  بهبودو زمان ارزیابی زمان نگهداری   2- ب
که براساس سطح تحمل ثبت شده  حداکثر زمان نگهداری زاویه انحراف تنه و ارتفاع باز و موردی است

اده ها، پایین ترین ارزش برای حفاظت داست و از دسته متفاوتی از حداکثر زمان نگهداری در این 
 10و7و6 تمام شکل های حداکثر زمان نگهداری قابل قبول در. تقریباً تمام افراد بالغ گرفته شده بودند

از حداقل زمان نگهداری هستند و ظرفیت استقامت باقی مانده % 20نشان داده شده اند، که برابر با 
  . است% 80

 امتیاز را در جدول ترازبندی به خود اختصاص 2هر حداکثر زمان نگهداری مقبولی می تواند معادل 
هر بررسی بعد از . در نظر گرفته شود) کثر دردحدا(تا ده ) هیچ دردی(  از صفر سنجشدهد که در آن 

وقتی که باقیمانده ظرفیت استقامت پایین تر البته زمان نگهداری باید زمان بهبودی نیز مدنظر باشد، 
  . نباشد% 80از 

 در (REC)زمان بهبودی در باقیمانده ظرفیت تحمل  -اثرات سه رژیم زمان نگهداری برای مثال،
ه اند و بر همین اساس در الگوی استقامت و الگوی بهبود، پرهیزها همه  نشان داده شد1 - شکل ب

از نظر ( یکسان مساوی اند تا آنجا که کل زمان کامل زمان نگهداری و کل زمان کامل بهبود به طور 
  . حائز اهمیت هستند) دقایق

 دررا  یترنتیجه باال) زمانهای استراحت بیشتر(مشاهده می شود که زمانهای نگهداری کوتاهتر 
 . میانگین باقیمانده ظرفیت استقامت دارد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  زمان بهبود در باقیمانده ظرفیت تحمل/ رژیم زمان نگهداری3اثرات  : 1- شکل ب 

  :راهنما 
 درصد زمان - 1
  درصد باقیمانده زمان تحمل - 2



  
  
  
  

 
ICS: 13.180 

 23 :  صفحه
 

 
  
  
  
  


