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پیشگفتار
يكي از برنامه هاي مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تدوين و
انتشار رهنمودهاي مربوط به حوزه ها و زمينه هاي مختلف بهداشت محيط و حرفه اي و ساير
موضوعات مرتبط است كه با بهره گيري از توان علمي و تجربي همكاران متعددي از سراسر كشور،
انجام شده است .در اين راستا سعي شده است ضمن بهره گيري از آخرين دستاوردهاي علمي ،از تجربه
كارشناسان و متخصصين حوزه ستادي مركز سالمت محيط و كار نيز استفاده شود و در مواردي كه در
كشور قوانين ،مقررات و دستورالعمل هاي مدوني وجود دارد در تدوين و انتشار اين رهنمودها مورد
استناد قرار گيرد .تمام تالش كميته هاي فني مسئول تدوين رهنمودها اين بوده است كه محصولي فاخر
و شايسته ارائه نمايند تا بتواند توسط همكاران در سراسر كشور و كاربران ساير سازمان ها و دستگاههاي
اجرائي و بعضاً عموم مردم قابل استفاده باشد ولي به هر حال ممكن است داراي نواقص و كاستي هايي
باشد كه بدين وسيله از همه متخصصين ،كارشناسان و صاحبنظران ارجمند دعوت مي شود با ارائه
نظرات و پيشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمي و نزديكتر كردن هر چه بيشتر محتواي اين
رهنمودها به نيازهاي روز جامعه ياري نمايند تا در ويراست هاي بعدي اين رهنمودها بكار گرفته شود.
با توجه به دسترسي بيشتر كاربران اين رهنمودها به اينترنت ،تمام رهنمودهاي تدوين شده بر روي
تارگاه هاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي (وبدا) ،معاونت بهداشتي ،پژوهشكده محيط
زيست دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز سالمت محيط و كار قرار خواهد گرفت و تنها نسخ بسيار
محدودي از آنها به چاپ خواهد رسيد تا عالوه بر صرفه جويي ،طيف گسترده اي از كاربران به آن
دسترسي مداوم داشته باشند.
اكنون كه با ياري خداوند متعال در آستانه سي و چهارمين سال پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي اين
رهنمودها آماده انتشار مي گردد ،الزم است از زحمات كليه دست اندركاران تدوين و انتشار اين
رهنمودها صميمانه تشكر و قدرداني نمايم و پيشاپيش از كساني كه با ارائه پيشنهادات اصالحي خود ما
را در بهبود كيفيت اين رهنمودها ياري خواهند نمود ،صميمانه سپاسگزاري نمايم.
دكتر كاظم ندافي
رئيس مركز سالمت محيط و كار

صفحه 2

راهنمای جامع طراحی ا یستگاه کار ارگونوم یکی

 - 1مقدمه
طراحي ايستگاه كار ارگونوميک ،براساس مهندسي آنتروپومتري و بيومكانيک شغلي نقش مهمي در
كاهش بسياري از ريسک فاكتورهاي صدمات شغلي دارد .آنتروپومتري تكنيک اندازه گيري ويژگي
هاي فيزيكي بدن انسان است ،فاكتورهاي اوليه شامل :اندازه ،قابليت حركت و نيرو مي باشند .مهندسي
آنتروپو متري تالش ي است در جهت بكار بردن اين اطالعات براي طراحي ايستگاه هاي كار ،تجهيرات،
ابراز و لباسها به منظور باال بردن كارآئي ،ايمني و راحتي.
ايستگاه كار ارگونوميكي در تالش است كه تعادل الزم بين توانائي هاي كارگر و الزامات كار را برقرار
كند .هدف بهبود بهره وري كارگر و كل سيستم و در عين حال افزايش رفاه جسمي و رواني كارگران،
رضايت شغلي و ايمني است .اغلب ايستگاه هاي كار در صنعت بصورت سنتي طراحي شده اند ،بدون
آنكه توجهي به اندازه گيري هاي آنتروپومتري و مالحظات بيومكانيكي كاربران صورت گيرد .در
صورت عدم وجود پارامترها يا ابعاد طراحي قابل استفاده وضعيت از اين هم بدتر مي شود.
در طراحي ايستگاه كار تالش براي رسيدن به حد مطلوب بين اپراتورهاي جمعيت هدف و اندازه هاي
فيزيكي و استقرار اجزاء ايستگاه كاري است .آناليز ارگونوميكي براي طراحي ايستگاه كار با جايابي
فضايي ،پوسچر ،توانائي دسترسي ،فضاي آزاد و تداخل اعضاء بدن ،ميدان بينايي ،نيروي اپراتور و
استرس بيومكانيكي سر و كار دارد .معموال اط العات آنتروپومتريک مناسب در رابطه با اندازه بدن،
قدرت و وزن قطعات وخصوصيات جرمي (اينرسي) بدن از بانک هاي اطالعاتي استخراج و در آناليز
استفاده مي شود.
ابعاد طراحي فضاي كاري براي وظايف صنعتي در سه وضعيت نشسته ،ايستاده و نشسته – ايستاده تعيين
مي گردد .حدود دسترسي نرمال و ماكزيمم بر اساس رايج ترين عمليات هاي صنعتي كه مستلزم
حركات گيرشي يا تنظيمات با انگشت شست يا اشاره مي باشد تعيين مي شود .بهرحال امكان تنظيم
حدود دسترسي براي انواع ديگر كارها در صنعت وجود دارد .به منظور سهولت طراحي فضاي آزاد
الزم در محور افقي وعمودي (نرمال وحداكثر) نقاط مرجع براي آن تعيين مي شود .براي تعيين محدوده
ي دسترسي از كوچكترين ابعاد (صدک پنجم) و فضاي آزاد الزم از بزرگترين ابعاد (صدک)59
كارگران استفاده مي گردد.
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صفحه 3

 - 2اهداف
هدف از تهيه اين سند تهيه دستورالعمل ايستگاه كار ارگونوميک براي استف اده كارگران ،كارشناسان
ايمني و بهداشت حرفه اي و كارفرمايان است.

 - 3اصول طراحی ایستگاه کار
در اين بخش كليه تصميم گيرهاي اساسي در ارتباط با فضاي كار فيزيكي (پوسچر ،دسترسي ،فضاي
ازاد ،اندازه و فاصله هاي ايمني) بصورت مجزا ارائه شده است .الزامات مربوط به فضاي كار اداري و
كامپيوتري در جائي كه ايستگاه كار عمومي ناكافي به نظر مي رسد ارائه شده است .براي هر يک از
اينها اصول طراحي ،ابعاد بدني يا ساير ابعاد ارائه شده است.
 1- 3تنظیمات عمومی

كارگر بايد بتواند وضعيت قايم و رو به جلو خود را حفظ كند .از وضعيتهاي نامتعادل (تكيه دادن يا
چرخيدن) و نياز به فعاليت عضالني براي حمايت از پاها و بازوها پرهيز كنيد .حركات ظريف و دقيق
اندام نياز به پشتيباني اندام هاي درگير دارند.
جايي كه براي انجام كار ،بينايي مورد نياز است ،نقاط كاري الزم بايد به اندازه ي كافي قابل رويت
باشد البته با درنظر گرفتن اين كه سر و تنه قائم بوده و يا اينكه سر كمي به جلو خم شود.
كليه ي فعاليت هاي كاري بايد به كارگر اجازه دهد تا بتواند در وضعيت هاي بدني مختلف كار كند.
البته مشروط بر انكه اين وضعيت ها به طور يكسان داراي امنيت و سالمت بوده و همچنين توانايي كاري
فرد در اين وضعيت ها كم نشود.
كار بايد به گونه اي سازماندهي شود كه كارگر به انتخاب خود چه در وضعيت نشسته و چه در وضعيت
ايستاده بتواند ان را به انجام رساند .در وضعيت نشسته كارگر بايد بتواند از پشتي صندلي بدون نياز به
تغيير در حركات كاري استفاده كند.
وزن بدن در حالت ايستاده بايد به طور مساوي بين دو پا تقسيم شود و پدال هاي پايي بايد بر اساس آن
طراحي شود.

صفحه 4

راهنمای جامع طراحی ا یستگاه کار ارگونوم یکی

كار نبايد به طور پيوسته در ارتفاع قلب يا باالتر از آن انجام شود حتي اگر گاها الزم به اين كار باشد از
اعمال نيرو در اين ارتفاع بايد پرهيز گردد .در جايي كه كارهاي دستي سبک در ارتفاع باالتر از قلب
انجام مي گردد استراحت براي اندام فوقاني مورد نياز است.
در فعاليت هاي كاري مفاصل بايد در ميانه دامنه ي حركتي خود قرار داشته باشند و اين قضيه مخصوصا
در مورد سر و تنه و اندام فوقاني بايد مورد توجه قرار گيرد.
جايي كه ن يروي عضالني مورد نياز است بايد از گروههاي عضالني متناسب و در مسير هم خط با اندام
مربوطه استفاده شود.
جايي كه نيرو بايد به صورت تكراري اعمال شود بايد بتوان از دست يا پا در اعمال نيرو استفاده نمود
بدون اينكه نيازي به تنظيم تجهيزات باشد.
 2- 3وضعیت کاری

طرا حي يک موقعيت كاري بر اساس معيار هاي زير صورت مي گيرد .تنظيم كار براي هر دو وضعيت
نشسته و ايستاده ارجحتر است زيرا در اين حالت فرد امكان انتخاب و تغيير حالت را خواهد داشت.
وضعيت نشسته :اين وضعيت در موارد زير توصيه مي شود:


در جايي كه وضعيت بدني فرد ثابت بوده و همچنين فعاليت به كنترل دقيق ،مداخله ي ظريف،
حركات دستي ظريف ،كار بينايي دقيق همراه با توجه طوالني مدت و پيوسته نياز دارد .همچنين
در وضعيت هايي كه فضاي سر محدود بوده و ارتفاع كاري پايين است كاربرد بيشتري دارد.



جايي كه كنترل هاي پايي مورد نياز است ( مگر د ر مواردي كه اين كنترل ها غير متناوب بوده و يا
در دوره هاي زماني كم انجام مي پذيرد) و همچنين در جايي كه بيشتر كارها در وضعيت ايستاده
انجام ميپذيرد اين وضعيت باز هم كاربرد دارد.

وضعيت ايستاده :اين وضعيت در موارد زير توصيه مي شود:


براي جابجايي يا كار با اجسام سنگين و حجيم



جايي كه رفت و آمدهاي تكراري در مكان كاري مورد نياز است.



جايي كه فضايي براي زانو در زير تجهيزات وجود ندارد.



جايي كه فضاي باز در مقابل و عقب فرد كم است.



جايي كه تعداد زيادي كنترل و نشانگر وجود دارد.



جايي كه بخش عمده اي از روز كاري در وضعيت نشسته انجام مي پذيرد.

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

صفحه 5

پشتي صندلي

در جايي كه فضاي كافي براي يک صندلي معمولي وجود نداشته اما استفاده از تكيه گاه يا پشتي
مطلوب است.
استفاده از كامپيوتر:
وقتي كه هم كار با كامپيوتر و هم با كاغذ مورد نياز است يک سطح كاري كنج وار مي تواند انعطاف
پذيري الز م را از نظر فاصله ديداري صفحه ي مانيتور ايجاد كرده و همچنين دسترسي آسان به اسناد و
كاغذهاي مورد نياز را فراهم كند.
ج ايي كه كامپيوتر روي ميز قرار مي گيرد براي جلوگيري از پوسچرهاي چرخشي با گذاشتن صفحه
كليد يا مانيتور در يک طرف ميز ،فضاي كافي براي مدارک و اسناد در كنار صفحه كليد فراهم كنيد و
فاصله ي عمقي با صفحه مانيتور به اندازه كافي لحاظ شود.
از ايستگاههاي كاري كنج دار ،صندلي هاي چرخان و همچنين سيني هاي جمع شونده ي صفحه ي
كليد استفاده كنيد.
 3- 3دسترسی

براي كاربران يک سطح كاري قابل تنظيم بهتر و موثرتر ا ز يک صندلي با ارتفاع قابل تنظيم است
مشروط بر آن كه صندلي مشخصات بيان شده در بند  9 .1 .2را دارا باشد.
دسترسي به ايستگاه كاری ،دسترسي به نقطه كار برای تعمير و نگهداری

به طور كلي فضا كافي را براي كارگران بزرگ تر در نظر بگيريد و فضايي را براي تجهيزات و ابزارها و
نگهداري موقت وسايل اختصاص دهيد .دسترسي به وسايل بايد با حفظ وضعيت قائم بدون نياز به
كشش اضافي بازو از وضعيت انتخاب شده امكانپذير باشد.
-

ارتفاع

-

عرض شانه

-

محيط تنه

-

ابعاد دست

-

ابعاد بازو

-

ابعاد راهرو ،گذرگاه و نردبان

-

اندازه دهانه و غيره

صفحه 6
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لبه هاي (گوشه ه اي) ميز را كه ممكن است بعنوان تكيه گاه به كار رود گرد طراحي بكنيد .براي ميزها
و كنسولها سطوح عمودي را ،اگر پاي كاربر در حين نشستن با آن تماس پيدا مي كند گرد طراحي
بكنيد.
تفاوت هاي فردي را در نظر بگيريد افراد چاق ممكن است به صندلي مخصوص نياز داشته باشند .براي
مثال عمق نشيمنگاه بزرگتر و قابليت تنظيم تكيه گاه كمر براي ارتفاع باال يا فضاي بيشتر .افراد كوتاه
ممكن است به صندلي مخصوص با ارتفاع  044ميلي متر و ميز با ارتفاع پايين تر نياز داشته باشند .امكان
استفاده از دست غالب ،فضاي كافي براي عبور ويلچر و همچنين فض اي الزم براي گذاشتن وسايل
كمكي معلولين.
براي تعمير و نگهداري فضاي كافي براي فعاليت به همراه فضاي اضافي براي قطعات بزرگ كه نياز به
جابجايي دارد و همچنين استفاده از تجهيزات در نظر بگيريد.
دسترسي بازو (يکي يا هردو):

طراحي را بر اساس كوتاهترين بازو و با در نظر گرفتن مالحظات مربوط به پوسچر و نيازمنديهاي وظيفه
انجام دهيد.
-

گيرش دستي يا انگشتي

-

طول بازو ،ساعد ،دست و انگشتان

-

چرخش مفصل شانه و آرنج

-

خم شدن يا چرخش تنه

-

در دسترسي شديد به جلو بايد فضاي آزاد براي سر لحاظ شود

-

عرض شانه

نواحي دسترسي بازو:

براي قرار دادن كا رها يا ابزارهاي كنترلي با سطح اولويتي باال ،تناوب زياد ،دوره طوالني ،نيروي زياد،
سرعت باال و دقت :راحت ترين ناحيه دسترسي را براي پوسچرهاي ايستاده و نشسته انتخاب كنيد اين
ناحيه ،ناحيه اي است در مقابل فردي كه صاف وكشيده رو به جلو قرار دارد ،ساعد زير ارتفاع ق لب و
زاويه آن به طرفين بدن بيش از  09درجه نباشد و همچنين زاويه مفصل آرنج در ميانه دامنه حركتي خود
باشد.
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-

صفحه 7

وضعيت نشسته و ايستاده:

براي كارهاي با اولويت پايين ،تناوب كم ،فعاليت هاي با دوره زماني كم :مناسب ترين ناحيه دسترسي
را در جايي كه محدوديت دسترسي وجود دارد (يعني تنه بايد خم شده يا چرخش كند) انتخاب كنيد.
 خم كردن يا چرخاندن تنه.دسترسي پا:

در حالت نشسته ،فاصله دسترسي به پدال را براي كوتاهترين طول ساق پا تنظيم كنيد ،براي افراد بلندتر
صندلي قابل تنظيم و سطح كاري قابل تنظيم تا پدال مورد نياز است .امكان تنظيم پدال در سطح افقي را
فراهم كنيد تا تغييرات طول كفل ـ زانو افراد در نظر گرفته شود.
 4- 3فضای آزاد
در سطح عمودی

كمترين فضاي بين كف و مانع باالي سر با در نظر گرفتن كاربران بزرگ به همراه كفش و كاله كه
بايد لحاظ شود.
-

ارتفاع سر در حالت ايستاده

-

ارتفاع سر در حا لت نشسته

-

فضاي باز زانو در حالت نشسته

در سطح جانبي

طراحي را براي كاربران بزرگ با در نظر گرفتن جابجايي هاي الزم و تجهيزات مورد استفاده انجام
دهيد.
-

عرض شانه و عرض لگن

در سطح مقابل

طراحي را براي كاربران بزرگ با در نظر گرفتن جابجايي هاي الزم و تجهيزات مورد استفاده انجام
دهيد .فضاي كافي را براي كف پا و ابعاد جلويي تنه فراهم كنيد.
-

ابعاد صندلي ـ پشتي نشسته ـ باالي سطح كار

-

طول پا

صفحه 8
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فاصله از خطرات

عامل خطر آفرين بايد دور از دسترسي بلندترين بازو باشد .اندازه دهانه ها و فاصله خطر از حفاظ ها
براي جلوگيري از سانحه بايد به اندازه اي باشد كه بلندترين و نازک ترين انگشت به آن نرسد.
-

طول بازو

-

طول شانه

-

ابعاد دست و انگشت

پهنای زانو

طراحي را بر اساس عرض صندلي به عالوه حركات الزم انجام دهيد (عرض نشيمنگاه ،عرض باسن).
فاصله زانو تا ديوار

طراحي را براي بلندترين ران به عالوه كشش ساق پا انجام دهيد ( طول ران ،طول پا ،طول كف پا).
فضای عمودی بين كفي صندلي و باالی سطح ميز كار:

بر اي اين منظور ضخامت بزرگترين ران را بعالوه باال آمدن زانو ( اگر ارتفاع پدال ها باالست) و
گذاشتن پاها روي هم را در نظر بگيريد (ضخامت ران ).
 5- 3صندلی

قابليت تنظيم :صندلي بايد در هر دو حالت افقي و عمودي نسبت به كار قابل تنظيم باشد.
عرض نشيمنگاه :طراحي را براي بزرگترين لگن انجام دهيد (پهناي لگن).
طول نشيمنگاه :طراحي را بر اساس كوتاه ترين ران انجام دهيد (طول ران).
ارتفاع نشيمنگاه :اگر سطح كاري قابل تنظيم است ،طراحي بايد امكان تنظيم عمودي براي گستره
صدک  59جامعه را فراهم كند به طوري كه كف پاي انها بطور صاف روي زمين يا روي پدال و. . .
قرار گيرد .اگر ارتفاع سطح كار ثابت باشد بايد نشيمنگاه قابل تنظيم گردد بنحو يكه ارتفاع سطح كار با
ارتفاع آرنج متناسب گردد.
زير پايي :فراهم آوردن تكيه گاههاي پايي بزرگ ،قابل تنظيم براي استفاده  59درصد افراد تا كف
پايشان روي آن قرار گيرد .پدال ها را هم در اين محدوده قرار دهيد ،فضاي كافي در جلو و زير فضاي
ميز كار فراهم كنيد (طول ساق پا).
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صفحه 9

پشتي :براي كمر پشتي قابل تنظيم مورد نياز است .پد پشتي بايد با انحناي كمري تماس داشته باشد
( فاصله نشيمنگاه تا قوس كمري) .اگر فشار افقي رو به جلو مورد نياز است ،به يک پشتي بلند نياز داريم
تکيه گاه دست :يک تكيه گاه نرم براي دست ( ساعد) فراهم كنيد از تكيه گاه نقطه اي مخصوص
آرنج اجتناب كنيد ( ارتفاع آرنج).
 6- 3ارتفاع سطح کار

ارتفاع و زاويه سطح كاري به وظيفه ي مورد نظر بستگي دارد .اگر براي انجام بخشي از وظيفه وضعيت
ايستاده الزم است در طراحي بايد نشستن در ارتفاع باال نيز مد نظر قرار گيرد ،يعني فضاي آزاد زانويي
زير سطح كار و تكيه گاه پا به طور ويژه مد نظر قرار گيرد.
وضعيت نشسته:

اگر سطح كاري ثابت است طراحي بر مبناي مقادير باالتر از ميانگين ارتفاع چشمي در وضعيت نشسته،
امكان تنظيم صندلي و تكيه گاه پا براي افراد كوتاه تر را فراهم خواهد كرد.
اگر كار ظريف نيازمند ديد دقيق و نزديک و بزرگ نمايي مي باشد ،نياز به تكيه گاه بازو مي باشد.
در صورت امكان ،سطح كاري را به جلو خم كنيد (شيب جلو) تا نياز به خم شدن تنه به جلو ،باال آمدن
بازو و خم شدن مچ كاهش يابد.
وضعيت ايستاده:

ارتفاع سطح كار را بر اساس فواصل ديداري مناسب و نيازمنديهاي كاري تنظيم كنيد.
ارتفاع چشمي را بيشت ر از ميانگين لحاظ كرده و سپس سكويي را براي افراد كوتاهتر تهيه كنيد.
-

ارتفاع كمر ( ارتفاع بلندترين مانع در خم شدن به جلو)

-

ارتفاع شانه

-

ارتفاع چشم

-

طول بازو

صفحه 01
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 7- 3پست کار بصری

موقعيت چشم :دامنه فاصله ديد عادي  094تا  944ميلي متر است ،نزديک تر براي جزييات و دورتر
براي اشياي بزرگتر.


وضعيت ايستاده :موقعيت چشم ها را براي بلند ترين ،كوتاه ترين و طيف ميانه كاربران مطابق با
موقعيت انتخابي بدن (نشسته يا ايستاده) تنظيم كنيد ( ارتفاع چشم در وضعيت ايستاده).



وضعيت نشسته :امكان تنظيم صندلي به جلو را فراهم كنيد ( ارتفاع چشم در وضعيت نشسته).

موانع :مسير بينايي بين شي و چشم را از نظر وجود موانع براي طيفي از كاربران كنترل كنيد.
پوسچر ديداری:
نواحي ديداری:

-

براي كار و پايش با اولويت باال ،تناوب ،دوره ي طوالني ،سريع و دقيق و . .راحت ترين
پوسچر را كه در آن سر صاف ،رو به جلو و كمي متمايل به جلو است را انتخاب كنيد.

-

نواحي بينايي با اولويت متوسط كه مستلزم حركت جزئي سر و چشم است براي كارهايي كه
گهگاه انجام مي گيرند مناسب است (حركت چشم ).

-

براي وظايف ديداري با اولويت پايين ،تناوب كم ،دوره هاي كوتاه ديداري و غيره ،نواحي
ديداري با اولويت پايين كه مستلزم چرخش سر و باال آمدن سر و تنه در حين ديدن هستند
مي تواند استفاده شود (چرخش سر و تنه).

زاويه های ديداری :خط طبيعي ديد  14درجه زير خط افق در حالت ايستاده و  19درجه در حالت
نشسته باشد ،اين ناحيه از نظر توجه ،پيمايش ،توانايي ديدن جزييات ،رنگ و ديد فاصله دار بهترين
زاويه است.
دامنه زاويه خط ديد :بين خط افق و 04درجه زير آن توصيه مي شود .زير  04درجه براي دوره هاي
كوتاه مدت به كار ميرود كه البته بستگي به روشنايي ،موقعيت منبع خيرگي و وظيفه كاربر دارد.
فاصله ديد :اين فاصله بايد متناسب با اندازه ي شي و ميزان روشنايي و . . . .باشد .براي صفحات مانيتور
كامپيوتر ،فاصله ديداري تقريباً  944ميلي متر است .افراد با عينک دو كانوني ممكن است نياز داشته
باشند كه مانيتور نزديک تر و پايين تر همراه با يک زاويه رو به عقب داشته باشند .استفاده از عينک
هاي خاص را مد نظر قرار دهيد.
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صفحه 00

پارامترهای مربوط به شي:

-

اندازه :اندازه بايد متناسب با فاصله ي ديداري و وضعيت باشد.

-

دقت (توانايي ديدن جزييات)

-

كنتراست (تباين) :شي بايد در بدترين شرايط از نظر رنگ ،روشنايي ،سايه ،شكل ،زمينه و
انعكاس قابل تشخيص باشد.

-

حركت :ممكن است جهت دار ي ا ارتعاشي باشد و در دقت بينايي تاثير گذارد .ايستادن هاي
كوتاه مي تواند تداخل با بينايي را كم كند.

-

سرعت جابجايي

-

جهت حركت :در طول ميدان ديد به سمت بييننده بهتر است.

عيوب بينايي:

در طراحي نشانگرها و غيره عيوب چشمي از قبيل كور رنگي (غالبا قرمز) را در نظر بگيريد.
كاهش تطابق ( سفت شدن عدسي چشم) كه با افزايش سن همراه است را در نظر بگيريد.
امكان استفاده از عينک ها ( مخصوصا دو كانوني ها ) را در نظر بگيريد.
 8- 3روشنایی

روشنايي كافي را مطابق با نيازهاي وظيفه اي ( اولويت ،طول مدت ،ايمني و ) . .فراهم كنيد.
دقت :توان ايي تشخيص جزييات كه با روشنايي افزايش مي يابد.
كنتراست :توانايي تشخيص بين يک شي و زمينه ي آن صرفاً با افزايش روشنايي بيشتر نمي شود بلكه
با افزايش تباين بيشتر مي شود.
خيرگي مستقيم :با تغيير دادن موقعيت المپ ها نسبت به چشم ( منابع نبايد نزديک خط ديد باشد) يا از
طريق افزايش اندازه ي منبع يا با استفاده از منابع انتشاري يا استفاده از پرده ها از خيرگي مستقيم
جلوگيري كنيد (شاخص هاي خيرگي توصيه شده در .)1590( CIBS
رنگ :طيف رنگ المپ بايد متناسب با نيازهاي رنگي كار و رنگ هاي قطعات كار باشد.
دفاتر كار :ناراحتي چشم ها يک شكايت اصلي است ،مخصوصا در دفاتر كامپيوتري ،انتخاب روشنايي
بستگي به كاربر ،نوع كار و روشنايي عمومي در دسترس دارد.

صفحه 02
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كاربران كامپيوتر

از خيرگي ناشي از منابع نور ،شامل پنجره ،در جلو يا پشت كاربر اجتناب كنيد؛و همچنين بازتاب هاي
حاصل از لباس هاي رنگ روشن .كاربران مسن نسبت به خيرگي بيشتر حساس هستند.
با افزايش سن نياز به روشنايي بيشتر مي شود .امكان تنظيم ميزان روشنايي را ،مخصوصا بوسيله روشنايي
موضعي فراهم كنيد.
گستره درخشندگي  14:0:1مناسب است؛ هر چه صفحه ي كامپيوتر روشن تر باشد محيط كار هم
مي تواند روشن تر شود.
سعي كنيد سطوح كار غير بازتابي و بدون جال باشند.
حداكثر ميزان روشنايي توصيه شده براي نور پايين ( منبع رو به پايين) ،جايي كه صفحه كامپيوتر استفاده
مي شود  944لوكس است ،در نمايشگرهاي قطبي معكوس و جائي كه كارهاي كاغذي زياد استفاده
مي شود تا  094لوكس قابل قبول است.
براي وظايف شديداً وابسته به مانيتور با فعاليت هاي كاغذي كم از مقادير نور محيطي كمتر استفاده
كنيد.
براي كارهاي دقيق مثل اتوكد و يا مولتي مديا از سطوح محيطي پايين تر استفاده كنيد .وقتي نور باال
( منبع رو به باال) استفاده مي شود ،نور محيطي نسبت به نور پايين كم مي شود.
اگر كيفيت مدارک و اسناد اداري از نظر ديد ضعيف باشد (پرينت ضعيف ،كاغذ هاي رنگي) ميزان
روشنايي موضعي باال نياز است .روشنايي موضعي به شكل مستقيم از حالت پخش بهتر است ،البته نبايد
بر روي يک ناحيه خيلي كوچک متمركز شود .منبع نبايد در خط ديد كاربر باشد.
شدت بايد به روش هاي مختلف قابل كنترل بوده و طيف رنگ خوبي را ارايه دهد.
اتصاالت نبايد با ناحيه كاري كاربر تداخل ايجاد كرده و فضا را اشغال كند.
 9- 3سر و صد ا در محیط اداری

اهداف طراحي در اينجا بايد بهبود وضوح گفتار و محرمانه ماندن آن ،كاهش حواس پرتي و استرس و
جلوگيري از افت شنوايي باشد .منابع تداخل و سر و صداي محيطي شامل ماشين هاي اداري ،صحبت و
تلفن ها ،رفت و آمد ها ،تجهيزات گرمايشي و تهويه اي مي باشد.
به مبحث ،محيط شنيداري مراجعه كنيد.
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صفحه 03

براي استفاده از تلفن ،سر و صداي محيطي بايد زير  00دسي بل باشد .براي اداره جات با فضاي باز تا
 90دسي بل نيز امكانپذير است.
كاهش سر وصدا :تجهيزات صدا زا را محصور كنيد از پوشش هاي الستيكي براي جلوگيري از انتقال
سر و صدا استفاده كنيد .از مواد جاذب صدا بر روي ديوارها ،پارتيشن ها و سقف استفاده كنيد تا از
بازتاب و تشديد صدا جلوگيري شود .در محيط هاي اداري باز براي تقسيم فضا از پارتيشن هايي به
طول  0 .2متر و ارتفاع  9 .1متر استفاده كنيد تا صدا كمتر منتقل شود.
ايستگاههاي كاري را به گونه اي استقرار دهيد كه كاربران  9متر از هم فاصله داشته باشند و رو در روي
هم قرار نگيرند و در صورت مجاورت با خيابان پر ترافيک نزديک پنجره هاي خارجي نباشند.
در ادارات خيلي آرام كاربران ميتوانند در فواصل نزديک تر قرار بگيرند .صداي زمينه در پايين تر از
حد تداخل يعني حول و حوش  04دسي بل مناسب است.

 - 4پارامترهای طراحی ایستگاه کار صنعتی
براي طراحي يک ايستگاه كار الزم است ،اطالعات يا داده هاي مرتبط به عملكرد ،تجهيرات ،پوسچر
كار و محيط را بدست بياوريم .براي طراحي يک ايستگاه كار جديد اطالعات بدست آمده از كارها و
تجهيزات مشابه سودمند است .قبل از طراحي مجدد يک پست كاري در صنعت اغلب يک ارزيابي
كارگر با استفاده از يک پرسشنامه مناسب ،جهت تعيين اثر طراحي سيستم و تجهيزات ،سالمتي و
آسايش سهولت استفاده از تجهيزات انجام مي گيرد.
بهرحال ايستگاه كار جديد در صنعت اغلب ضروري هست ،با اين وجود بدست آوردن بازخورد از
كارگران شاغل در وظايف مشابه در صنعت مطلوب است .اين بازخورد هاي مي تواند اطالعات زيادي
در مورد مشكالت طراحي ايستگاه كار حاصل كند.
گام اول توجه به توالي كار ،فضاي كار و تجهيزات كار است .قبل از طراحي ايستگاه كار دستور العمل
كار مورد نياز است .معموال تعيين كردن ابعاد ايستگاه كار برطبق مراحل ارائه شده در جدول  2صورت
مي گيرد.
شيوه ي طراحي ايستگاه كار با جمع آوري اطالعات مربوط از طريق مشاهده مستقيم آغاز مي شود.
نوارهاي ويدئويي و اطالعات كارگران و ناظران با تجربه نيز كمک مي كند .جامعه هدف بر اساس
نژاد ،سن و جنس تعيين مي شود .ابعاد آنتروپومتريک الزم بدست آمده و يا بطور تقريبي از نتايج
ارزيابي آنتروپومتريک موجود آن جامعه برآورد شود .چون اين ابعاد از افراد برهنه با پوسچر كشيده و
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صاف بدست آمده ،لذا نياز به تصحيح مناسب اثر لباس و كفش و پوسچر طبيعي در طول كاركردن
دارند.

جدول  :1مراحل تعيين پارامترهاي طراحي ايستگاه كار
 -1بدست آوردن اطالعات مربوط به عملکرد وظیفه ،تجهیزات ،پوسچر کاری و محیط ازطريق
مشاهده ،فیلمبرداری يا کسب اطالعات از افراد باتجربه.
 -2شناسايی جمعیت کاربران و بدست آوردن ابعاد آنتروپومتری مربوطه.
 -6تعیین گستره ارتفاع کار بر اساس نوع کار و فرا هم کردن صندلی قابل تنظیم با زير پايی مناسب
برای اپراتورهای نشسته و سطح کار قابل تنظیم يا سکو برای اپراتورهای ايستاده.
 -0استقرار يا چینش ابزارها ،کنترلها و ساير وسايلی که بطور مداوم مورد استفاده قرار می گیرند در
محدوده دسترسی طبیعی.
 -2فراهم کردن فضای کافی برای آرنج و فضای ازاد الزم در سطح کمر برای آزادی حرکت.
 -6نمايشگرها را در محدوده خط طبیعی ديد قرار دهید.
 -7الزامات جريان اطالعات ومواد از ساير واحدها يا کارگران را مورد توجه قرار دهید.
 -7نقشه ای پیشنهادی برای چیدمان ايستگاه کار را بمنظور کنترل وضعیت قرار گیری افراد تهیه کنید.
 -0ماکتی از طرح پیشنهادی تهیه و برای تعیین تناسب اپراتور با ايستگاه کار آن را با کاربر واقعی
تست کرده و از آنها بازخورد بگیريد.
 - 19نمونه ای از ايستگاه کار را براساس طراحی نهايی بسازيد.
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در طراحي ايستگاه كار صنعتي طراح بايد ارتفاع ايستگاه كار را در نظر بگيرد ( مرحله  .)0ارتفاع ميزكار
بايد با قد كارگر چه در وضعيت ايستاده يا نشسته متناسب باشد .بهترين ارتفاع كار تقريبأ  9 .2سانتيمتر
پايين تر از آرنج هست .به هر حال ارتفاع كار چند سانتيمتر باال يا پايين مي تواند تغيير كند بدون اينكه
اثر چنداني بر عملكرد داشته باشد .به هرحال در تعيين ارتفاع كار بايد نوع كار را در نظر بگريم ،براي
اپراتورهاي نشسته صندلي قابل تنظيم و تكيه گاه پاها تهيه كنيم .براي اپراتورهاي ايستاده سطح كار قابل
تنظيم تهيه كنيم ابزارهاي دستي كنترل و سطل ها كه دائما به كار مي رود بايد در محدوده ي دسترسي
معمولي قرار داده شوند ( .مرحله )0
مواردي كه گهگاهي مورد استفاده ي اپراتور قرار مي گيرد ،مي تواند خارج از حد دسترسي طبيعي
استفاده شود .اما آنها بايد در داخل محدوده حد دسترسي حداكثر باشند .براي تعيين محل يک كنترل
كه نياز به قدرت دارد به نيمرخ توانايي انساني در فضاي كاري توجه كند .حداكثر حد دسترسي كه
مستلزم چرخش تنه باشد بايد كال اجتناب شود .براي سهولت در ورود وخروج در ايستگاه كار و
همچين فضاي كافي براي آرنج جهت انجام راحت كار ،فاصله آزاد جانبي بايد براي اپراتورها بزرگ
(صدک )59فراهم شود ( مرحله .)9
جايگذاري صفحه نمايش نبايد به نحوي باشد كه حركات مداوم سر و چشم را موجب شود .ارتفاع
مطلوب صفحه نمايش براي ارتفاع طبيعي چشم (وضعيت خميده)  19درجه به طرف پايين است
( مرحله )0در خصوص الزامات جريان اطالعات ومواد ديگر بخش ها يا واحدها بايد با افراد وپرسنل
مربوطه مشورت نمايند ( .مرحله  )0اندازه هاي فيزيكي اجزاء و طرح پيشنهادي براي اسقرار آنها فضاي
كاري را مقياس متناسب اپراتور ايستگاه كار بايد با ماكت ايستگاه كاربر مناسب ارزيابي مي شود
( مرحله ي )9اين كار اين اطمينان را به افراد داد كه مطالبات وظيفه و اسقرار وسايل پوسچر نامطلوبي را
موجب ن مي شود بهتر است تداخل اجزاء بدن با اجزاء ايستگاه كار را كنترل كنيد .در صورت نياز طرح
را اصالح كنيد ( مرحله ي .)5
همه اين  14مرحله كه در جدول  1نشان داده شده ممكن است در هر ايستگاه كار صنعتي قابل اجرا
نباشد.
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 1- 4ابعاد ایستگاه کار

براي طراحي فيزيكي ايستگاه كار صنعتي  0بعد اساسي مورد نياز است:
 )1ارتفاع كار
 )2حد دسترسي
)0

فاصله ي جانبي يا فضاي آزاد

)0

زاويه ديد و ارتفاع چشم

 1- 1- 4ارتفاع كار

ارتفاع سطح كار بايد رابطه معين با ارتفاع آرنج اپراتور ،بسته به نوع كار را حفظ كند .ارتفاع كار
ايستاده براي صدک هاي  9- 94- 59اپراتورهاي زن براي انجام انواع كار در جامعه ي آمريكا ارائه شده
است .در جدول  2اين جدول فراهم آورده دستور العمل هاي مخصوص بر اي طراحي كارهاي حساس
قوي و دستي .اطالعات مشابه براي مردان را مي توان از مطالعات ايوب وگريدي و داس بدست آورد.

جدول  :2سطح ارتفاع كار ايستاده براي اپراتور هاي زن بر حسب سانتي متر
نوع كار

صدک 5

صدک 51

صدک 95

کارظريف با ديد نزديک

00- 190

119- 112

116- 121

کار دستی

70- 70

09- 02

06- 191

کار قدرتی با کمک اندامهای فوقانی

20- 70

62- 09

71- 76
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 2- 1- 4حد دسترسي طبيعي و حداكثر

حد طبيعي دسترسي محدوده اي است كه از نوک انگشت شست در طي حركت دايره اي بازو روي
سطح كار ( ميز) تعيين مي شود .در طول اين حركت بازو در وضعيت ريلكس و رو به پايين قرار دارد.
حد دسترسي حداكثر خطي است در جلو سطح كار كه اپراتور مي تواند بدون خم كردن تنه به آن
دسترسي داشته باشد .براي انجام كارهاي تكراري حركات دست بايد در فضاي كار عادي باشد براي
كنترل ها و وسايلي كه كمتر استفاده مي شوند مي تواند در خارج از اين فضا قرار گيرند اما بايد داخل
محدوده دسترسي حداكثر باشند.
مفهوم ناحيه كاري طبيعي و حداكثر فضاي است ،در مقابل كارگر در سطح افقي در زير ارتفاع آرنج.
اين فضاي را مي توان با مدل هاي رياضي بيان كرد .اغلب بيشترين ناحيه اي از ايستگاه كار استفاده
مي شود كه حتما بايد داخل دسترس نرمال اپراتور باشد .الزامات دسترسي نبايد از حد دسترسي حداكثر
تجاوز كند ،تا از خم شدن به طرف جلو و پوسچر نامناسب اجتناب شود .حداكثر فضاي كاري قابل
دسترسي در سطح ارتفاع آرنج از اطالعات ارائه شده در جدول شماره  0قابل محاسبه است .اندازه هاي
آنتروپومتريک تصحيح شده براي طول بازو ( ،)Kارتفاع شانه ( )Eو ارتفاع آرنج ( )Lبراي محاسبه
شعاع بازو ( )Rدر صدكهاي 9- 94- 59زنان بكار مي رود.

جدول  :0اندازه هاي آنتروپومتريک زنان و حداكثر دسترسي بر حسب سانتي متر
صدک جامعه

طول بازو ()K

ارتفاع شانه ()E

ارتفاع آرنج ()L

حداكثر دسترسی ()R

صدك 2

69

127

00

26

صدك 29

66

167

192

27

صدك 02

72

107

111

66
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 3- 1- 4فضای آزاد جانبي

بهترين راه طراحي الزمات دسترسي در يک ايستگاه كار ،متناسب سازي اندازه هاي صدک پنجم از
يک نمونه و فضاي آزاد متناسب با صدک  59به نحوي كه ايستگاه كار براي پرسنل كوچک و بزرگ
سازگار باشد .حداقل فاصله ي آزاد در سطح كمر بوسيله ي اضافه كردن  9سانتيمتر به پهلوها و
14سانتيمتر به عمق باسن (وضعيت ايستاده) تعيين مي شود .با در نظر گرفتن فاصله آرنج تا آرنج و رفت
برگشت هر دو آرنج داخل فضاي كار افقي و افزودن  9سانتيمتردر هر دو طرف ،حداقل فضاي آزاد در
سطح آرنج مشخص مي شود .مقادير فاصله ي جانبي در جدول شماره  0ارائه شده است.
 4- 1- 4زوايه ديد و ارتفاع چشم

ارتفاع چشم براي اپراتور زنان در وضعيت ايستاده 100.0سانتيمتر براي صدک پنج190.9 ،سانتيمتر
براي صدک 94و 100.0سانتيمتر براي صدک  59ارايه شده است .زوايه ديد را از روي خط افقي بين
چشم اپراتور و صحفه نمايش به روش مثلثاتي مي توان محاسبه كرد.

جدول  : 0اندازه هاي آنتروپومتري براي فضاي آزاد جانبي براي زنان ()cm
فضای آزاد

فضای آزاد

فضای آزاد در

عمق بدن

ناحیه كمر

سطح آرنج

29

67
76
71

صدک جامعه

عمق لگن

آرنج تا آرنج

صدك 2

09

66

22

صدك 29

02

67

22

22

صدك 02

22

00

27
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انواع طراحی
در استفاده از داده هاي آ نتروپومتريكي در طراحي پست هاي كاري سه گزينه ي اساسي وجود دارد كه
هر كدام از آنها كاربرد خود را دارد .طراحي براي حد باال  -حد وسط و قابليت تنظيم.
 1- 5طراحی برای حد باال

حدها شامل بلند ترين و كوتاه ترين اشخاصي هستند كه ممكن است در محيط هاي كاري بكار گرفته
شوند.
طراحي براي تناسب .ابعاد بلند ترين ها يعني صدک هاي  95يا  ، 99معموال براي تعيين فاصله ميان دو
چيز نظير تعيين حداقل فضاي باالي سر از جمله فاصله تا نوار نقاله يا ارتفاع درب ،بطوريكه اكثريت
افراد بتوانند از زير آن بدون برخورد سرشان عبور كنند.
همچنين اندازه هاي افراد بلند براي تعيين پهناي راهرو ها ،اندازه ساير دريچه هاي دسترسي براي تعمير
ماشين آالت و فضاي آزاد بين نشيمنگاه صندلي و زير ميز كار بكار مي رود.
طراحي براي دسترسي .ابعاد مربوط به كوتاه ترين فرد ،صدک پنجم ويكم ،براي تعيين ابعاد دسترسي
مورد استفاده قرار مي گيرد .نظير حداكثر ارتفاع قفسه ها يا كنترل ها يا ارتفاع نشيمنگاه صندلي هاي
غيرقابل تنظيم كه به پاهاي اشخاص كوتاه قد اجازه مي دهند كه به كف زمين برسند.
 2- 5طراحی برای حد وسط

طراحي براي ابعاد اشخاص ميانگين معموال اشتباه است .طراحي بر مبناي ابعاد ميانگين سبب ايجاد
ناراحتي براي بخش بزرگي از نيروي كار خواهد شد.
كوچكترين فرد نيروي كاري قادر نخواهد بود به بخش يا قسمت ي از كنترل ها كه بر اساس اندازه افراد
ميانگين طراحي شده دسترسي داشته باشد و ممكن است براي اشخاص بلند از نيروي كار در محيط كار
مناسب نبوده يا براي انجام وظايفشان پوسچرهاي غير معمولي را داشته باشند.
يک نوار نقاله بر اساس دسترسي افراد متوسط بدليل باال بودن ح د دسترسي براي افراد كوتاه قد سبب
خستگي بازو و شانه مي شود همچنين اپراتور هاي بلند قد براي انجام كار مجبور به خم كردن بدن شده
كه سبب خستگي گردن و كمر خواهد شد.
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 3- 5طراحي قابل تنظيم

در دو معيار طراحي قبلي فرض شده است كه محيط كار (خطوط انتقال ،نيروهاي كار ،قفسه ها) ثابت
بوده و غيرقابل تنظيم مي باشد .گزينه ي ديگر ايجاد قابليت تنظيم در محيط كار مي باشد .مزيت اين
روش آن است كه نسبت بزرگتر از افراد تحت پوشش قرار مي گيرند .از معايب اين روش مي توان به
هزينه هاي باالي طراحي و ساخت ،زمان الزم براي تنظيم احتمال بروز نقص در قطعات قابل تنظيم
مي باشد.
زماني كه اين روش طراحي استفاده مي شود بايد نسبت افراديكه بايد تحت پوشش قرار گيرند تعيين
شود .گستره ي تنظيمي مابين  54تا 59درصد از مردم است .براي مثال محيط كار ايستاده براي براي يک
كار سبک بايستي در محدوده ي ارتفاع آرنج باشد .بدست آوردن ابعاد صدک هاي الزم از يک
جدول آنترومتري معمول ،كه صدک پنجم زنان تا صدک  59مردان را تحت پوشش قرار بدهد ممكن
است به محدوده قابل تنظيم زير نياز داشته باشد.
 = 50.9 cmصدک پنجم زنان
 = 119.1 cmصدک نود و پنجم مردان
 = 21.0 cmگستره تنظيم
فقط كمتر از پنج درصد نيروي كار زنان و بيش از پنج درصد نيروي كار مردان نخواهند توانست با اين
محيط كاري بطور مناسب وفق پيدا كنند.
براي تطبيق درصد متفاوتي از جمعيت ممكن است به استفاده از  Zمناسب از يک جدول احتمال نرمال
و ميانگين و انحراف معيار استاندارد ابعاد از يک جدول آنتروپومتري عادي نياز باشد.
براي مثال ،تطبيق صدک  4/9از زنان تا  55/9امين صدک از مردانz =2/900 :
زنان:

 S =0.04 cmو  = 142.0 cmصدک  94ام
 = 142.0 –(2.900)(0.0)=50.9cmصدک  4/9ام
مردان:

 S = 0 .0 cmو  = 114صدک  94ام
 = 114.9 +(2.900)(0.0)=122.2 cmصدک 55.9ام
 = 29.0 cmگستره تنظيم شوندگي
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همانطور كه مي بينيم گستره تنظيم بايد 0 .0 cmافزايش يابد تا اين بخش اضافي از نيروي كار نيز تحت
پوشش قرار گيرند .اين كار اغلب عملي نبوده و ممكن است هزينه بر باشد .بنابر اين حتي در محيط كار
قابل تنظيم ن سبتي از آنهايي كه بايد تطبيق يابند بايد كاهش يابد.
روش انجام طراحي قابل تنظيم .تطبيق اشخاص با ايستگاه كاري داراي ارتفاع ثابت اغلب از طريق
جاگذاري مناسب كارگران با توجه به وظايفشان مي تواند انجام گيرد .جاي دادن آيتم هايي نظير موتور
يا بدنه ماشين ،معموال مت ضمن نصب اجزا در ارتفاع هاي كاري مختلف است .اپراتور هايي كه بطور
ذاتي با وظايفشان از نظر ارتفاع كار تطبيق پيدا كرده اند نسبت به آنهايي كه بطور تصادفي تطبيق پيدا
كرده اند ( درصد زيادي از اپراتور ها مي توانند تطابق يابند).
جايي كه بايد ارتفاع كاري ثابت مورد ا ستفاده قرار گيرند ،هنوز همه ي كارها در ارتفاع هاي مشابه
انجام مي شوند نظير كار با پرس يا جوش كاري ،طراحي ارتفاع كار متناسب با اشخاص بلندتر ممكن
است راه عملي تري باشد .براي اشخاص كوتاه تر سكوهاي قابل تنظيم هر زمان كه نياز باشد مي تواند
مورد استفاده قرار گيرد .همچنين چرخش كاري مي تواند براي كم كردن مواجهه اشخاص با
پوسچرهاي نامناسب كه توسط ارتفاع كاري نامناسب ايجاد مي شوند مورد استفاده قرار گيرند.

صفحه 22

راهنمای جامع طراحی ا یستگاه کار ارگونوم یکی

 - 6انواع ایستگاه کاری

 1- 6ایستگاه کاری نشسته

مزايا :مصرف انرژي در نشستن تقريبا  % 24از حالت ايستادن كمتر است .يک پست كاري نشسته درجه
بااليي از پايداري بدني را فراهم نموده و زماني كه دوره ي كاري بيش از دو ساعت است خستگي را
كاهش مي دهد .كارگران مي توانند براي اعمال كنترلي از پا استفاده كنند.
يک ايستگاه كاري نشسته تحت شرايط زير مورد استفاده قرار مي گيرد:
 )1همه ي مواردي كه براي انجام كار الزم است را مي توان به آساني در محيط هاي كاري نشسته
جاي داد.
 )2زماني كه دسترسي مكرر به باالي سطح كار نياز نباشد.
 )0كارهايي كه به حركات ماهرانه ظريف دست نياز دارند بيشتر هستند.
 )0حمل دستي اجزا يا به كارگيري نيروي بيش از  45نيوتن نياز نباشد.
 )9فضاي آزاد كافي براي پاها هنگام نشستن وجود داشته باشد.
معيار

معيار عمومي براي دسترسي فيزيكي توانايي براي دسترسي است كه در واقع محدوده دسترسي را
مشخص مي كند .محدوده دسترسي عبارتند از حجم فضايي كه مي تواند توسط كارگر در وضعيت
نشسته (يعني استاتيک) بر روي يک ص ندلي معمولي بدون كشش ،خمش يا پيچش غير ضروري قابل
دسترسي باشد.
ارتفاع سطح كار .در هر محيط كاري ارتفاع سطح كار اغلب تعادلي است بين ) 1لزوم ديدگاه دقيق
به كار و نياز به حركات دقيق  ) 2آزادي براي انجام حركات عمده و توانايي ايجاد نيرو .ارتفاع سطح
كار معمولي براي وظايف نشسته حدود  9سانتي متر زير ارتفاع آرنج است .اين فضاي آزاد ضمن
فراهم كردن ديد نزديک از كار امكان حركت بدون تداخل با موانعي كه در سطح كار وجود دارد را
امكان پذير مي كند .اين فضاي آزاد را ميتوان براي حركات بيشتر و قابليت اعمال نيرو افزايش داد و
حتي ز ماني كه ارتفاع كاري بيش از ارتفاع آرنج باشد براي وظايف فيزيكي دقيق و بصري آن را
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كاهش داد .در اين حالت دوم ممكن است نياز به يک تكيه گاه آرنج براي وظايف ممتد (طوالني)
ضروري باشد.
اين مهم است كه به دقت در نظر گرفته شود كه سطح كار از چه چيزي تشكيل شده است .اغ لب آن
يک ميز فيزيكي يا قفسه باالي آن نمي باشد بلكه موقعيت دست ها در حال كار نظير موقعيت روي
ماشين ها ،اثاثيه يا اجزا زير را شامل مي شود .در مورد صفحه كليد هاي كامپيوتر رديف خانه اي از
كيبورد سطح كار است .توصيه شده است كه به منظور سهولت در انجام حركات دقيق رديف هاي
صفحه كليد در ارتفاع آرنج باشد.
به منظور انتخاب اينكه كدام بعد ارتفاعي در ايستگاه كاري تنظيم شود بايستي مشخص شود كدام بعد
از ابعاد ممكن كمترين انعطاف را بعنوان نقاط عمليات ،سطح ميز يا نيمكت ،آرنج يا نشيمنگاه دارد .پس
از تعيين ارتفاع اوليه آن بعد ،گام بعدي يافتن اندازه هاي بلندي ديگر خواهد بود .بعنوان مثال استفاده از
ارتفاع سطح كار بعنوان بعد اوليه به احتمال زياد نيازمند تطبيق دادن كارگران از طريق صندلي قابل
تنظيم و اندازه هاي تكيه گاه پا خواهد بود.
ابعاد دسترسي :بطور معمول كارگران مجبور هستند كه براي انجام وظايفشان مانند برداشتن مواد يا
ابزار يا به راه انداختن كنترل ها از نقاط معمول عمليات كار دور شوند .دسترسي ها بايستي در محدوده
اي مشخص بسته به تكرار آن صورت گيرد .همانطور كه در شكل  0ترسيم شده است بيشتر كار بايستي
در بين  19cmاز سطح كار انجام گيرد .اگرچه هر دو دسترسي (پايين سطح كار يا باالي آن) بايستي در
حداقل ممكن نگه داشته شوند دسترسي به پايين سطح كار نسبت به دسترسي به باالي آن در اولويت
قرار دارد .دسترسي باالتر از ارتفاع شانه و پشت سر بايستي در حداقل ممكن نگه داشته شود .كار
تكراري بايستي با شان ه ها و بازوها در وضعيت طبيعي و راحت و آرنج هاي خميده تقريبا  54درجه
انجام گيرد .بايستي بالشتكي براي تكيه دادن ساعد براي كار دقيق تهيه گردد.

صفحه 24
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فضای آزاد :فضاي زيرسطح كار براي پاها و پنجه پا ضروري است .بايستي فضاي كافي براي ران
( ) 29- 04cmمابين قسمت نشيمنگاه صندلي و زير سطح كار فراهم شود .فضاي آزاد كافي به كارگر
امكان مي دهد تا براي كاهش خستگي پوسچر خود را تغيير دهد.
ابعاد صندلي :سطح صندلي بايستي به اندازه كافي بزرگ باشد تا باامكان حركت يا جابجايي نقاط
فشار را از بين ببرد .كفي صندلي هاي و تكيه گاه پش ت آنها بايستي اليه گذاري شده و با ماده اي كه
جاذب عرق باشد پوشش داده شوند .تكيه گاه پشت بايستي هم بصورت افقي و هم بصورت عمودي
قابل تنظيم باشند .شكل  1ابعاد معمول را براي محيط كار نشسته نشان مي دهد.

شكل  :1ابعاد ايستگاه كار نشسته
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 2- 6ایستگاه کار ایستاده

مزايا :زماني كه اپراتورها م جبور به كار ايستاده براي مدت طوالني باشند خستگي مي تواند مهمترين
فاكتور در عملكرد شغل آنها باشد .براي كم كردن اثرات اين خستگي بايستي كار به نحوي طراحي
شود كه دسترسي اضافي ،خم شدن ،حركات چرخش و وضعيت هاي غير طبيعي سر را به علت نياز
بصري كارحذف كند.
كاربرد ها و محدوديت ها:

يک ايستگاه كار ايستاده تحت شرايط زير مورد نياز است:
 )1زماني كه تحرک يا راه رفتن الزم است.
 )2جايي كه نيازمند جابجايي اجسام با وزن بيش از  09 Nباشيم.
 )0اغلب دسترسي غير معمول مورد نياز است.
 )0نيروي زياد رو به پاييني بايد اعمال شود.
 )9در محيط كار ف ضاي كافي براي پاهاي اپراتور در حالت نشسته وجود ندارد.

شكل  :2ابعاد ايستگاه كار ايستاده

صفحه 26

راهنمای جامع طراحی ا یستگاه کار ارگونوم یکی

معيار :محيط دسترسي در وضعيت ايستاده يک مقدار گسترده تر است زيرا بدليل امكان خم شدن و
چرخش موثر در وضعيت ايستاده و همچنين امكان تغيير موقعيت پاها محدوده دسترسي بيشتر است.
ارتفاع سطح كار :ارتفاع نرمال كار براي وظايف سبک فقط زير ارتفاع آرنج مي باشد .براي كارهاي
خيلي دقيق ،سطح كار بايستي باالي ارتفاع آرنج بوده و يک بالشتک براي راحتي ساعدها فراهم شود.
براي كارهاي سنگين كه اعمال نيرو به باال يا پايين نياز است سطح كار بايستي  14تا  24سانتي متر زير
ارتفاع آرنج باشد .بخاطر داشته باشيد كه ارتفاع كار جايي است كه كار انجام مي شود و ضرورتا ارتفاع
سطح كار نيست.
فاصله دسترسي :هنگام دسترسي به باال يا طرفين امكان دسترسي به اندازه طول ساعد را فراهم

مي

كند .كارهاي تكراري را در محدوده دسترسي ساعد و زير ارتفاع مياني سينه قرار دهيد .از دسترسي به
پشت بدن جهت انجام كار پرهيز كنيد.
فضای آزاد :حداقل  244 cmبراي باالي سر فضاي آزاد در نظر بگيريد .دسترسي به داخل و خارج
محيط كار بايستي براي بلند ترين فرد امكان پذير باشد .براي لباس ها و تجهيزات حفاظت فردي نيز بايد
فضاي بيشتري در نظر گرفته شود.
فضاي كافي براي پنجه پا و زانو در ميز كار و نوار نقاله در نظر بگيريد .فضاي اتاق كافي براي اپراتورها
به منظور حركت و تغيير پوسچرهاي كاري در نظر بگيريد.
خصوصيات كار :از كاربرد پدال پايي در پست هاي كاري ايستاده خودداري كنيد .از قرار دادن صفحه
نمايش يا ديگر وسايل بصري در باالتر از ارتفاع چشم اجتناب كنيد .بط ور كلي كارهاي بصري اصلي
بايستي در داخل محدوده  14درجه پايين تر از خط ديد و  19درجه به سمت راست و چپ

مي

باشند قرار داده شوند .از كارهايي كه نياز به مهارت خوب يا دقت حركات ظريف و دقيق دارند اجتناب
يا به حداقل برسانيد.
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مالحظات ديگر :فراهم كردن اليه اي نرم بر روي كف محل كار يا جاي كفش زماني كه ايستادن
مداوم نياز باشد مي تواند سبب آسايش و راحتي كارگر شود .يک چهار پايه يا صندلي براي استفاده فرد
در طول استراحت يا وقفه هاي كار تهيه كنيد .شكل  2و  0نمونه اي از ابعاد را براي پست كاري ايستاده
نشان مي دهد.

شكل  :0ابعاد دسترسي براي كار ايستاده و نشسته
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 3- 6ایستگاه کاری ایستاده – نشسته

مزيت ها .پست كاري ايستاده  -نشسته اغلب هم از نقطه نظر ارتوپدي و هم از نقطه نظر فيزيولوژيكي
تحت شرايط كاري زير پيشنهاد مي شود:
 )1انجام وظايف چندگانه ،بعضي كارها در حالت نشسته و برخي ديگر در حالت ايستاده بهتر انجام
مي شود.
گاهاً دسترسي بيش از  04cmو يا بيش از 19 cmبه باالي سطح كار نياز باشد.

)2

كاربرد ها و محدوديت ها .حداقل ارتفاع براي سطح كار در كارهاي ايستاده  144سانتي متر است.
گرچه ممكن است اين ارتفاع در طول كارهاي نشسته بدليل ارتفاع بيش از حد صندلي ايجاد خطر كند.
براي سطح كاري با ارتفاع  54سانتي متر در كارهاي ايستاده استفاده از يک سكو مي تواند در حذف
اين مشكل كمک كند .سطح كاري كه بين  54تا  149سانتي متر قابل تنظيم باشد بهترين گستره ارتفاع
را براي كار ايستاد ه و نشسته فراهم مي كند.
در جدول  2برحسب تعدادی از متغیرهای مربوط به کار می توان بعنوان راهنما ايستگاه کار مناسب را انتخاب
نمود.

جدول  :9انتخاب پست كار مناسب بر اساس ماهيت كار
پارامترها

نیرو یا بار زیاد

كار متناوب

فاصله دسترسی زیاد

وظایف متغیر

ارتفاع متغیر سطح كار

ارتفاع متغیر سطح کار

حركات تكراری

وظايف متغیر

توجه دیداری

فاصله دسترسی زياد

دستكاری ظریف

کار متناوب

ST

ST

ST

S / ST

S / ST

S / ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST/C

S

S

S

S

S

S

S

S

S

حرکات تکراری
توجه ديداری
دستکاری ظريف
کار بیش از  0ساعت

يادآوري ST:وضعيت ايستاده S ،به وضعيت نشسته و  S/STنشسته -ايستاده

كار بیش از  4ساعت

نیرو يا بار زياد

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST/C
S/
ST
ST/C

S
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 - 7تنوع ابعاد بدنی

 1- 7کلیات

طراحي را براي گستره اي از كاربران انجام دهيد نه فقط براي ميانگين آنها (بعنوان مثال طراحي بر
اساس ابعاد ميانگين دسترسي ،سبب خواهد شد كه نيمي از افراد با بازوي كوتاه تر نتوانند دسترسي
مناسب داشته باشند).
از اطالعات موجود بعنوان مبنايي براي قضاوت و تخمين اوليه استفاده كنيد .جزييات طراحي را سپس با
تنظيم قطعات بر روي طرح آزمايشي و تست بر روي نمونه اي از كاربران در صورت امكان نهايي كنيد.
براي جمعيت هاي غير ايراني ،از اطالعات ابعاد آنتروپومتريک مناسب استفاده كنيد ،توجه داشته باشيد
كه ابعاد آنتروپومتري مربوط به جمعيت عمومي باشد نه فقط يک جامعه خاص مثل نيروهاي نظامي.
تغييرات ابعادي جمعيت مي تواند هر ده س ال يک بار در پايگاه اطالعاتي دوباره مورد بررسي قرار گيرد.
براي تخمين ابعاد جمعيتي در حالتي كه فقط ميانگين و انحراف معيار قد موجود است ،ضرايب  E1و
 E2را به روش زير محاسبه و سپس به ترتيب در ميانگين و انحراف معيار قد جمعيت مورد نظر ضرب
كنيد.
میانگین قد مشخص /میانگین بعد مورد نیاز مشخص=E1
انحراف معیار مشخص /انحراف معیار بعد مورد نیاز مشخص = E2
اين تكنيک مقياس گيري نسبي را فيزنت ارائه كرده است (.)Pheasant ,1986
اندازه هاي بدني بر حسب موارد زير تغيير مي كند:


نوع بدن :چاق ،عضالني ،الغر



سن :بچه ،نوجوان ،بزرگسال ،پير



مليت :مثال ايراني و غيره



نژاد :مثل اروپايي و اسيايي



شغل يا طبقه ي اجتماعي :شهروند عمومي ،نظامي ،صنعتي ،وكيلي و. . .



ديگر فاكتورها :رژيم غذايي ،چاقي ،ناهنجاريهاي اندامي ،ناتواني

صفحه 31

راهنمای جامع طراحی ا یستگاه کار ارگونوم یکی

 2- 7صدک ها

از لحاظ اقتصادي و عملي ،طراحي براي اندازه هاي حد (خيلي بزرگ و خيلي كوچک) مقدور
نمي باشد .معموالً طراحي بنحوي صورت مي گيرد كه 54تا  59درصد كاربران تحت پوشش قرار
گيرند يعني فقط كوچكترين ها و بزرگترين هاي جمعيت در اين محدوده نيستند .كوچكترين اندازه ي
قابل قبول صدک  9يا  2.9و بزرگترين اندازه قابل قبول صدک  59يا  50.9است.
 3- 7همبستگی ابعادی

براي اهداف خام طول قطعات بدن را متناسب با ارتفاع و اندازه ي قطعات را متناسب با وزن در نظر
مي گيرند .در عمل تغييرات و تفاوت هايي در تناسب قطعات بدن وجود دارد كه در طراحي بايد اين
تفاوت ها لحاظ شود مثالً تصور اين كه بلن دترين كاربر كوتاه ترين بازو را دارا مي باشد.
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 4- 7اتصاالت بدنی

اتصاالت اصلي براي همه ابعاد مورد نياز در دياگرام اتصاالت بدني ليست شده است (شكل  .)0البته
ابعاد ديگر نيز ممكن است مورد نياز باشد مثل ابعاد دست براي طراحي ابزار ،دستگيره و غيره .براي
اهداف عملي مي تواند بدن را به مجموعه اي از اتصاالت و مفاصل تشبيه گردد .ماهيچه ها در مفاصل
عمل كرده و گشتاور الزم براي پوسچر ،حركت و اعمال نيرو را توليد مي كنند .محدوديت هاي اين
رويكرد يعني عدم وجود مركز ثابت چرخشي يا يک ستون فقرات قابل انعطاف بايد در وضعيت هاي
طر احي عملي مد نظر قرار گيرد .در شكل  0محدوده هاي چرخشي طبيعي مفاصل با برخي تفاوت ها در
بين افراد نشان داده شده است.
 104درجه ابداكشن بازو
 104درجه فلكسشن ساعد
 04درجه اكستنشن بازو
 199درجه فلكشن بازو از حالت طبيعي
 109درجه فلكشن زانو

شكل  :0اتصاالت اصلي بدن براي لحاظ كردن در طراحي ارگونوميكي
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راحتي وضعيتي بدن

بي شترين راحتي وضعيتي بدن در حالت استراحت است يا زماني كه مفاصل در ميانه دامنه حركتي خود
قرار دارند.
ناراحتي وضعيتي بدن:

-

وقتي چرخش هاي شديد مفصلي وجود دارد ( انتهاي دامنه چرخشي مفصل).

-

وقتي اندام ها خيلي از تنه دور مي شوند ( مخصوصا باالي سر) .در اين خصوص بايد به ميزان
گشتاور در مفصل و عضالتي كه نيروي مقاومتي را اعمال مي كنند توجه شود.

-

دركار ايستا ،مخصوصا اگر پوسچر نامناسب بوده و يا امكان تغيير پوسچر ممكن نباشد يا
اينكه اعمال نيرو براي مدت طوالني الزم باشد.

 5- 7محدودیت های داده های آنتروپومتری

داده هاي مربوط ب ه اندازه ي بدن بدون در نظر گرفتن ماهيت فعاليت ،تناوب ،مدت زمان ،راحتي
وضعيتي ،تعداد دفعات استراحت و . . .قابل استفاده نيستند.
ميزان دسترسي به اطالعات آنتروپومتريکي

اطالعات اغلب براي جمعيت هاي خاص كاربران در دسترس نيست يعني مثال بعضي مشاغل ،گروههاي
قومي و اجتماعي .اطالعات حاصل از گروههاي مشابه مي تواند مبنايي براي قضاوت باشد كه البته بايد
با احتياط عمل كرده و نخست بايد مورد آزمايش قرار گيرند.
بعضي داده هاي آنتروپومتري را مي توان با جستجو در متون بدست آورد اما برخي از آنها اطالعات
منتشر نشده يا محرمانه مي باشند.
منبع داده ها آنتروپومتری

در استفاده از داده ها يا توصيه هاي طراحي تا زماني كه منابع به طور كامل مشخص نشده است با
احتياط عمل شود براي مثال ممكن است اين اطالعات براي موقعيت هاي خاصي تعريف نشده باشد .در
صورت ترديد داشتن از منابع مختلف استفاده كنيد.
اغل ب مقادير منفرد بدون محدوده ي خطاي مجاز توصيه مي شود.
ممكن است بررسي ها بر روي نمونه خيلي كوچكي انجام شده باشد.
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برخي اطالعات از جمعيت هاي نظامي بدست آمده كه در آن اطالعات مربوط به افراد خاص مثل چاق
ها يا كوتاهها حذف شده است كه در استفاده از اين اطالعات بر اي جمعيت هاي عادي بايد دقت كافي
مبذول شود.
اندازه گيريها

به منظور وحدت رويه و استاندارد بودن ،اندازه گيريها معموالً بر روي افراد بدون لباس در وضعيت
ايستاده صورت مي گيرد .اطالعات آنتروپومتري بيشتر از اندازه گيريهاي استاتيک بدست آمده تا
وضعيت ديناميک.
الزم بذكر است اطالعات آنتروپومتري بسته به نحوه جمع آوري آنها بدو دسته اطالعات ساختاري
( استاتيكي) و كاركردي (ديناميكي) تقسيم مي شوند.
اطالعات ساختاري حاصل اندازه گيريهايي است كه در آ ن بدن در يک وضعيت ثابت و استاندارد قرار
دارد .مانند طول قد ،ارتفاع چشم يا آرنج در وضعيت ايستاده يا نشسته .محيط اندامها و تنه نيز در اين
دسته قرار مي گيرند .مشكل اصلي اطالعات استاتيكي اين است كه وظايف بسيار كمي وجود دارد كه
در آن بدن در وضعيت ساكن و بي حركت قرار دارد.
اطالعات كاركردي حاصل اندازه گيريهايي است كه در آن بدن در حال كار يا انجام فعاليتي است.
بيشتر داده هاي آنتروپومتري اطالعات ساختاري هستند در حاليكه اطالعات كاركردي بازگو كننده
دقيقي براي فعاليتهاي كاري مي باشند.
اطالعات حاصل از بررسي هاي مختلف ممكن است مستقيماً با هم قابل مقايسه نباشند .مثالً ابعاد
مختلف ،نقاط مرجع و گروههاي نژادي مورد استفاده.
بر حسب نيازهاي كاري ،پوسچر خميده ،دسترسي پويا ،راحتي وضعيتي ،تغيير پوسچر ،لباس و غيره
بايد مقاديري را لحاظ نمود.
به علت متغير بودن اندازه هاي بدني ،اختياري بودن نقاط برش در صدک ها ،تغييرات ارتفاع بخاطر
فعاليت هاي روز مره و فشا ر ستون فقرات ،خميدگي كه تا  94ميلي متر تغيير در ارتفاع چشم ايجاد
مي كند  ،تنوع در ميزان تحمل ناراحتي وضعيتي و لزوم سازگار كردن داده ها در تصميمات طراحي. .
دقت باال ممكن ن مي باشد.
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كاربرد داده ها

بمنظور استفاده از داده ها در طراحي محاسباتي الزم است .وقت ي كه از اطالعات انساني ارائه شده در
پكيج  CADاستفاده مي كنيد به منبع آن اطالعات و سازگاري آن با جمعيت هدف دقت كنيد تا در
صورت نياز تغييرات را لحاظ كنيد و همچنين توجه كنيد كه تعداد كمي از اين بسته هاي اطالعاتي بين
شرايط عملي و غير عملي ،وضعيت هاي بدني قابل قبول يا غير قابل قبول تفاوت قايل مي شوند .آنچه
روي صفحه روبروي شماست يک فرضيه در مورد رفتار فردي است كه متعاقب آن انجام آزمايشهاي
تأييدي در مورد اين فرضيه توصيه مي شود .هيچ كدام از  CADهاي جاري بدن انسان ،كنترلي مبني
بر اينكه آيا پوسچرهاي ارايه شده توسط شخ صي كه در محيط كار هست پذيرفته مي شوند يا نه؟
ندارند و لذا اين وظيفه بر عهده خودمان مي باشد.
خالصه

طراحي را براي جمعيت مورد نظر انجام دهيد .در صورت امكان از داده هاي آنتروپومتري موجود
استفاده كنيد در غير اين صورت تعديل و تغييراتي را روي اطالعات جمعيت هاي مشابه اعمال كرده و
بكار گيريد .در صورت امكان طراحي اوليه را بر روي نمونه اي از كاربران آزمايش كنيد .براي آگاهي
از بانک داده هاي آنتروپومتريک به بخش منابع مراجعه كنيد.

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

صفحه 35

 - 8روشهای توصیه شده برای طراحی فضاهای کاری
اين روشها به همرا ه قسمت اصول و تصميمات طراح ي براي كمک به طراحي و تنظيم فضاي كاري
روي برد طراحي يا صفحه  CADارائه شده است .در اينجا يک رويكرد ساده از اصول اوليه ارايه شده
است كه مي تواند در كاربردي كردن اطالعات حاصل از منابع ،بررسي ها ،آزمايشها  . . .كاربرد داشته
باشد .يک روش كنترل مستقيم با استفاد ه از كل اليه ها ( ) Overlaysنيز ارايه شده است .اين روش
مي تواند براي سيستمهاي  CADبرنامه ريزي شود و يا اينكه با مقياسي بر روي صفحه نمايش يا يک
دياگرام پرينت شده طراحي شود .اهداف بايد داخل محدوده هاي توصيف شده باشد تا اينكه يک
پوسچر كاري و روش مناسب و راحت براي طيفي از كاربران ارايه گردد .استفاده از اطالعات بايد
دست كم يک شباهت خوب و نزديک با آن چه ميخواهيم داشته باشيم را توليد كند و با آزمايش نيز
تأييد و تثبيت گردد.
 1- 8فرآیند طراحی برای ایستگاه کاری موجود

براي طراحي مجدد ايستگاه كاري ممكن است چندين علت وجود داشته باشد:
-

افزايش بهره وري :براي مثال ممكن است ارقام توليدي نشان دهد كه توان عملياتي يک
ايستگاه كاري خاص كمتر بوده و بر بازده كل كارخانه تأثير گذار مي باشد.

-

بهبود سالمتي و ايمني :كاركنان يک ايستگاه كاري خاص بيشتر دچار حادثه مي شوند يا
بيشتر از مواد سمي استفاده مي كنند.

-

سازگاري با يک پروسه كاري جديد .تغيير در فرآيندهاي صنعتي ،تجاري ،يا كسب و كار
ممكن است نيازمند تغيير در طراحي ايستگاه كاري باشد.

-

سازگاري با تغييرات در تجهيزات .ايستگاه كاري ممكن است براي تطابق با قطعه جديدي از
تجهيزات طراحي تغيير داده شود.
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طراحي مجدد يک ايستگاه كاري موجود اغلب آسانتر از طراحي يک ايستگاه كاري جديد است.
ايستگاه كاري موجود را مي توان تجزيه و تحليل كرد در حالي براي ايستگاه كاري جديد اين امر
امكانپذير نمي باشد .مراحل طراحي مجدد ايستگاه كاري موجود در جدول  0آمده است .هر يک از
مراحل نشان داده شده در جدول  0در ادامه شرح داده مي شود.

جدول :0فعاليتهاي فرآيند طراحي براي ايستگاه كاري موجود
.1

آشنايی

.2

شناسايی مشکل

.6

سابقه

.0

جمع آوری اطالعات و تجزيه و تحلیل

.2

ارزيابی

.6

پیشنهادات

.7

طراحی مجدد

.7

پیگیری

يادآوری ST:وضعیت ايستاده S ،به وضعیت نشسته و  S/STنشسته -ايستاده
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- 1آشنايي :در ابتدا بايد با ايستگاه كاري فيزيكي (تجهيزات و طرح تجهيزات) ،وظايف  ،محيط كار و
معيارهاي عملكردي كار آشنا شد .ضرورت دارد كه شما عملكرد را مشاهده نموده و با كارگران و
اولين خط از سرپرستان گفتگو نماييد .اين فرصت خوبي است كه با افراد كه تحت تأثير پيشنهاداتتان
قرار گرفتند مالقات كرده و ارتباط بين ايستگاه كاري و نتيجه عملكرد را ياد بگيريد .در اين مرحله
همچنين با هرگونه فرآيند يا تجهيزات جديد ايستگاه كاري آشنا خواهيد شد.
 - 2شناسايي مشکل :وسعت نواقص يا ايرادات طراحي ايستگاه كاري موجود را شناسايي نماييد .اين
كار لزوم و وسعت طراحي مجدد را مشخص خواهد كرد و غالبا براي شما نشانه اي مبني بر اينكه چه
اطالعاتي براي توسعه دادن طرح جديد بايد جمع آوري شود را بدست مي دهد .نقص ها را مي توان به
چند طريق شناسايي نمود.
-

سوابق عملكرد ممكن است يک افزايش ناگهاني در توليدات مواد زايد را نشان مي دهد.

-

سوابق كارگر ممكن است كه غيبتهاي بيش از حد در زمانهاي ويژه و روزهاي خاص را نشان
دهدكه بايد پي برد كه چه چيز متمايزي در اين دوره ها وجود دارد.

-

كارگران ممكن است كه از ناراحتي شكايت نمايند.

-

كارگران ممكن است كه ايستگاه كاري خود را براي تناسب بيشتر با خودشان تغيير دهند.

-

كار گران ممكن است كه از يک آسيب رنج ببرند يا شبه حادثه اي را تجربه كنند.

-

بازرسي ايمني ممكن است كه نقصي را آشكار سازد.

هر يک از اين شاخص ها ممكن است عالمتي دال بر نياز به طراحي مجدد باشد .شاخص هاي خاصي
ممكن است علت نقص را بيان كنند .براي مثال شكايات مربوط به شانه ممكن است بدليل باال بودن
ارتفاع سطح كاري باشد.
 - 3سابقه :اطالعات و سوابق موجود در موضوعات زير را فراهم نماييد:
 )1چه تفاوتهاي فيزيكي بين اي ن ايستگاه كاري و ديگر ايستگاههاي مشابه كه عملكرد مطلوبي دارند
وجود دارد.
 )2آيا مطالعات ديگر ،ناراحتي هاي حاصل از ايستگاههاي كاري مشابه را بررسي نموده اند؟
 )0آنها پارامترهاي فردي روش انجام كار تعيين مي كنند؟
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 - 4جمع آوری داده و تجزيه وتحليل :ايستگاه كاري را تجزيه و تحليل كنيد .نوع تجزيه و تحليل
بستگي به وضعيت دارد .روشهاي زيادي براي آناليز اسكلتي  -عضالني و فيزيولوژيكي وجود دارد.
 - 5ارزيابي :نتايج حاصل از تجزيه و تحليل را با معيارهاي عملكردي كه مشخص شده براي ايستگاه
كاري مقايسه نماييد .معيارها ممكن است به اشكال مختلف مطرح باشد مثالً عملكرد بدون آسيب ،توليد
 Nقطعه در دقيقه.
 - 6پيشنهادات :اصالحات ايستگاه كاري موجود بايد بر اساس پيشنهادات حاصل از نتايج تجزيه و
تحليل صورت گيرد .براي مثال تجزيه و تحليل پيوسته ممكن است جابه جايي تجهيزات را پيشنهاد كند.
 - 7پيگيری :فرآيند پيگيري بايد همان مراحلي كه هنگام ارزيابي لزوم طراحي مجدد ايستگاه كاري
انجام مي گرفت را تكرار كند .بايد اين نتايج با نتايج اصلي مقايسه شود و اطمينان حاصل گردد كه شما
به اصالحات مدنظر دست يافته ايد.
 2- 8فرآیند طراحی برای ایستگاه کاری جدید

ايستگاههاي كاري جديد هر روزه طراحي و ساخته مي شوند .نياز به يک ايستگاه كاري جديد ممكن
است براي پشتيباني يک فرايند جديد در يک كارخانه يا يک كارخانه جديد باشد.
ما در مسير طراحي ايستگاه كاري جديد ،مشابه روشي كه براي طراحي مجدد ايستگاه كاري بكار رفت
را استفاده مي كنيم .تفاوت اصلي اين است كه در حال حاضر ما مزيت سيستم موجود را نداريم و اين
بدان معناست كه چيزي براي اصالح وجود ندارد .ما نمي توانيم با ايستگاه كاري و وظايف آشنا شويم
چون هيچ يک وجود ندارند .ما تنها با اهداف فعلي آگاه هستيم .ما نمي توانيم يک ايستگاه كاري كه
وجو د ندارد را تجزيه و تحليل نماييم اگرچه ما مي توانيم از سابقه ايستگاه كاري مشابه كه اكنون
درحال كار است سود ببريم .براي ايستگاههاي كاري جديد ،تجزيه و تحليل و طراحي فرآيند كه براي
ايستگاه هاي كاري موجود پيشنهاد شد با اندكي تغيير طبق مراحل زير صورت مي گيرد:
-

اهداف طراحي

-

آشنايي

-

نمونه اوليه ( مدل)

-

طرح نهايي

-

پيگيري
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اهداف طراحي  :درک اين موضوع كه چه كاري بايد در ايستگاه كاري صورت گيرد و شناسايي
معيارهاي عملكردي كه بايد برآورده شوند.
آشنايي :بايد با محدوديتهاي طراحي(نظير ابعاد ايستگاه كاري ،تجهيزات مشخص و فرآيندهاي كاري)
آشنا شد .در اينجا آنچه كه مهم است اين است كه بهترين ايده ممكن براي اجراي وظيفه را داشته
باشيم .بر اساس شناختي كه از فرآيند داريد يک نسخه اوليه از روشهاي كار را بنويسيد و با كسب
اطالعات بيشتر آن را اصالح كنيد.
نمونه اوليه ( مدل) :يک مدل اوليه از ايستگاه كاري مطرح بنحويكه متناسب با اهداف مطرح شده و
پروسه هاي كاري باشد ايجاد كنيد .مدلها مي توانند به اشكال مختلفي حاصل گردند و چندي مدل
متفاوت را مي توان ايجاد كرد اگر اطالعات بيشتري در دسترس باشد .نخستين مدل از ايستگاه كاري
ممكن است نقشه ساده اي از آن باشد كه در آن اجزاي مختلف مرتبط با يكديگر در كنار هم قرار داده
شده اند .نسخه هاي بعدي مي تواند طراحي بر اساس يک مقياس و از باال باشد .در طرحهاي پيچيده
مي توان در طراحي ميتوان از نرم افزارهاي طراحي سه بعدي سود جست نظير  .3D-CADDدر نهايت
ممكن است ماكت كوچكي از ايس تگاه كار را با مقوا درست كرد ،يا با استفاده از فوم و مواد ديگر
ماكتي در اندازه هاي طبيعي درست كرد.
طرح نهايي :طراحي نهايي را بر اساس مدلهايي كه درست شده انجام دهيد.
پيگيری :در فرآيند پيگيري ،طرح نهايي بايد بر طبق اهداف مورد ارزيابي قرار گيرد.
محدوده ه اي داده شده براي اندازه ها و ابعاد بدني معين ،محدوده هاي چرخشي مفاصل و اصول
طراحي ،محدوديت هاي محيطي ( فضاي آزاد ،دسترسي ،قابليت ديد و ) . .بايد استخراج و در طراحي
لحاظ شود.
براي تعريف فضاي كاري براي كاربران بزرگ ،كوچک و متوسط نقاط مرجع زير را استفاده كنيد.
-

كف

-

كف صندلي ( محل تقاطع خطوط نشيمنگاه و پشتي صندلي)

-

چشم

-

شانه ( مركز چرخش براي دسترسي)
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شكل  :9نمودار جريان كار طراحي
انتخاب وضعيت ايستاده ،نشسته
يا ايستاده  -نشسته

ايستاده  -نشسته

طراحي را براي وضعيت

نشسته

صندلي كوتاه

ايستاده

ارتفاع ثابت

ارتفاع قابل تنظيم

نقطه مرجع كف را مشخص كنيد .

ايستاده
انجام دهيد .

تنظيم افقي را در نظر بگيريد
ارتفاع صندلي را مطابق

با توجه به ارتفاع

با سيستم تعيين كنيد .

ثابت به استثناي

نقطه مرجع كف را مشخص كنيد .

تنظيم براي پاهاي

ارتفاع صندلي را اضافه

فضاي آزاد را مشخص كنيد:

بلند و كوتاه ارتفاع

كنيد  .طراحي را براي
وضعيت نشسته انجام

پشتي مي تواند شيب دار

باالي زانو براي

دهيد ( با توجه به اينكه

باشد و صندلي شيب به

بيشترين تنظيم .

عقب داشته باشد

براي پاهاي كوتاه

تنه نسبت به وضعيت

رسم شماتيک بدن

ايستاده كوچكتر است .
نسبت به صندلي
كوچكتر فاصله زانو تا

فضاي اضافي را براي

ديوار يا زير ميز مي تواند

زانوها در نظر بگيريد اگر

كمتر باشد .

پدالها بلند باشد

زير پايي فراهم كنيد پاها

با توجه به ارتفاع ثابت

نبايد معلق باشد

طراحي كنيد .

ارتفاع صندلي را تعيين كنيد (پا

عمودي ،عقب و جلو ،جانبي

بايد روي زمين قرار گيرد)
نقطه مرجع شانه را تعيين كنيد:

زير پاي ي در نظر

طول صندلي و پشتي را تعيين كنيد

بگيريد

(براي كوتاهترين ران)
ضخامت تنه و فضاي ازاد جلو را
تعيين كنيد .
فاصله زانو تا ديوار و پهناي زانو ،عرض

بلندترين،كوتاهترين ،متوسط
نواحي دسترسي را براي بلندترين و
كوتاهترين بازو رسم كنيد (براي
طول گيرش دست ،شانه را بعنوان
مركز چرخش در نظر بگيريد،

صندلي را تعيين كنيد  .فضاي اضافي براي

آرنج بعنوان مركز فرعي) ،براي

فاصله زانو تا ديوار در نظر بگيريد تا حركات

ميزان خم به جلو حداكثر ارتفاع

كششي بلندترين پا امكانپذير باشد

كمر را در نظر بگيريد .

فضايي براي زير صندلي فراهم كنيد

براي ارتفاع ثابت كار نواحي
دسترسي را تعيين كنيد  .با توجه به

حداقل فضاي آزاد بين صندلي و زير
ميز را تعيين كنيد .

كوچكترين كاربر طراحي كنيد يا
قد آنها را با يک سكو باال ببريد .

نقطه مرجع شانه را تعيين كنيد:
بلندترين  -كوتاهترين
نواحي دسترسي را رسم كنيد (با توجه به

نقطه مرجع چشم را تعيين كنيد
بلندترين ،كوتاهترين ،متوسط

وضعيت ايستاده)
نقطه مرجع چشم را تعيين كنيد:

نواحي ديد را تعيين كنيد

بلندترين ،كوتاهترين
نواحي ديد را تعيين كنيد  .موانع را كنترل كنيد

امكان دسترسي برا ي تعمير و نگهداري و غيره را فراهم كنيد

كنترلها ،نشانگرها و خود كار را مرتب كنيد .

با نواحي دسترسي تطبيق بدهيد .
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 - 9اصول طراحی نقشه فضای کار
اصول و رويه هاي طراحي ،با داده هاي مناسب از اندازه هاي بدني ،مي تواند براي طراحي پيش بيني بر
اساس اصول اوليه به كار گرفته شود.
طراحي مي تواند به راحتي توسط طراحان براي موقعيت هاي خاص يا جمعيت هاي مختلف كاربران
اصالح شود و با استفاده از يک شبكه راهنما مي تواند به مقياس هاي مختلف تبديل گردد.
هر نقشه شامل يک پالن ،برش جانبي و پشت از باال كه روي يک شبكه  244ميلي متري با استفاده از
نقاط مرجع كف ،صندلي و شانه و چشم پايه ريزي مي شود (بخش  2 .0 .2پروسه هاي طراحي) فواصل
دسترسي و نواحي بينايي با اولويت زياد ،متوسط و كم مطابق با اصول و تصميمات طراحي رسم
مي شود.
 1- 9دسترسی و فضای باز

نواحي دسترسي براي يک بازو كشيده مي شود (براي دو بازو دسترسي جانبي را كم كنيد).
دسترسي تا مركز گيرش طراحي مي شود ( براي فعاليتهاي انگشتي ميتوان دسترسي را تا نوک انگشتان
ادامه داد).
نواحي دسترسي و فضاهاي باز براي حالت هاي زير ارايه شده است:
ايستاده (كف ثابت):

الف :جمعيت عمومي انگليس ،زنان كوچک (صدک  ) 9 .2و مردان بزرگ (صدک )9 .50
ب :جمعيت بزرگ انگليس ،مردان كوچک (صدک  ) 9 .2و مردان بزرگ تر (صدک  ) 9 .50يا زنان
متوسط و بزرگتر
حالت نشسته :براي هر دو گروه جمعيتي به مشابه حالت ايستاده .براي صندلي هاي كاري بلند ،قابل
تنظيم و ثابت.
نواحي دسترسي و فضاهاي آزاد ديگر را ميتوان متناسب با طول بازو ،اندازه بدن و . .طراحي مي شود.
نواحي بينايي :نواحي بينايي براي وضعيت هاي نشسته يا ايستاده مي تواند به كار رود با توجه به اينكه
خط طبيعي ديد  14درجه زير خط افق در حالت ايستاده و  19درجه در حالت نشسته است.
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يک صفحه مشبک با اندازه مناسب بر اساس مقياس طراحي فراهم كنيد.
مقیاس

اندازه شبكه های صفحه مشبک ()mm

1/2

199

1/0

29

1/2

09

1/19

29

 2- 9نقاط مرجع و نواحی دسترسی:
نقاط مرجع

چشم

كف

كف صندلی

شانه

جمعیت عمومی

ERP

FRP

SRP

SHRP

زنان کوچک ( 2 .2درصد)

E2. 5F

F2. 5F

S2. 5F

SH2. 5F

مردان کوچک ( 2 .2درصد)

E2. 5M

F2. 5M

S2. 5M

SH2. 5M

مردان بزرگ ( 2 .07درصد)

E97. 5M

F97. 5M

S97. 5M

SH97. 5M

ب عضي از نقاط مرجع در طراحي ممكن است استفاده نشوند ولي در اجرا به كار مي روند.
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عالئم مورد استفاده برای نشان دادن نقاط مرجع در نقشه ها

جدول  :0نواحي دسترسي و بينايي مطابق با تكرار استفاده
اولویت

نواحی دسترسی

باال

نواحی بینایی
برای قرار دادن کارها و

برای تعیین مک ان کار ها و کنترل های با
اولويت باال ،تکرار زياد ،مدت زمان باال،
نیروی زياد ،دقت و سرعت باال.
راحت ترين ناحیه دسترسی در حالت های
نشسته و ايستاده ،صاف رو به جلو ،ساعد
زير قلب و زاويه کمتر از  02درجه با پهلو
و آرنج در میانه دامنه حرکتی وکمی خم

نشانگرها با اولويت باال،
فرکانش باال ،مدت زمان
طوالنی و غیره
راحت ترين پوسچر ديد:
سر باال کمی متمايل به
جلو ،بهترين ناحیه برای
پايش ،توجه ،ديد قوی،
ديد رنگی و ديد از
فاصله دور.

متوسط

برای تعیین مکان کار و کنترل ها
با اولويت ،تکرار و مدت زمان
و غیره متوسط.
نشسته و ايستاده به صورت صاف

در اين ناحیه ديد با

چرخش جزئی سر و چشم

چرخش جزئی سر يا

بازو در محدوده ی دسترسی به جلو و

چشم صورت می گیرد

پهلو قرار دارد.
حرکت ساعد به باالی شانه در نظر
گرفته می شود.
پايین

برای تعیین مکان کارها و کنترل ها
با اولويت پايین ،فرکانس و مدت زمان
کم ،نیروی کم ،سرعت و دقت
پايین و کم حداکثر دسترسی
از طريق خم کردن و چرخش کمر.

در اين ناحیه ديد با
چرخش سر ،باال بردن
آن و چرخش تنه
صورت می گیرد.
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شكل  :0نواحي دسترسي و نواحي ديد
شكل  - 0الف :نواحي دسترسي ايستاده مناسب با جمعيت عمومي بزرگساالن انگليس:
كوچک ( 2.9درصد زنان) و بزرگ ( 50.9درصد مردان ) .اندازه شبكه  4.2متر
يادآوری :ناحیه  Hمی تواند به طور عمودی افزايش يابد اگر کوتاهترين کاربر بر روی يک سکو
در کف اتاق قرار گیرد.
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شكل  - 0ب  :نواحي دسترسي در وضعيت ايستاده مناسب با جمعيت بزرگساالن مرد انگليس يا زنان
متوسط  -بزرگ :مردان كوچک ( 2.9درصد ) مردان بزرگ ( 50.9درصد) ،شبكه ها  4.2متر

يادآوری :نقطه  Hمی تواند به طور عمودی افزايش يابد اگرکاربران قدکوتاه بر روی سکوی کفی
ايستاده باشند.
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شكل  - 0ج :نواحي دسترسي در حالت نشسته براي كار روي صندلي هاي معمولي (ثابت يا قابل
تنظيم) يا با ارتفاع بلند :براي جمعيت زن و مرد انگليس مي باشد (شبكه  4.2متر).
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شكل - 0د :نواحي دسترسي در وضعيت نشسته متناسب با كار معمولي يا صندلي هاي مرتفع.
جمعيت عمومي بزرگسال انگليس (كوچک -بزرگ) يا جمعي زنان متوسط  -بزرگ .شبكه 4.2
متر.
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شكل - 0ه :نواحي بينايي
شبكه  4.2متر.
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 - 11جزییات مربوط به فضا های آزاد ،دسترسی ،اندازه و فواصل ایمنی
اين اطالعات جدول بندي شده ابعاد توصيه شده را ارائه مي كند هرچند همه ي شرايط ممكن را در بر
ن مي گيرد ولي موارد عمومي را شامل مي شود .براي تعيين كارايي ابعاد در عمل بايد آنها را امتحان
نمود.
ابعاد دسترسي ،گيرش با مشت كامل را فرض كرده نه گيرش انگشتي.
اگر كارگر در حالت نشسته يا ايستاده است فضاي آزاد براي زانو يا پا را از محل نشستن در نظر بگيريد
و در حالت ايستاده نيز ارتفاع تنظيم شده را بر اساس سطح كاري تنظيم نماييد.
يک زير پايي در نظر بگيريد.
اگر ارتفاع كاري بيش از  94ميلي متر از حد توصيه شده باالتر است و تجهيزات قابل تغيير نيستند يک
كف كاذب را ايجاد كنيد.

شكل  :0ابعاد دسترسي و فضاي آزاد
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صدک مردان () mm

صدک زنان () mm
02

29

2

02

29

2

1962

009

092

1109

1979

079

ابعاد

كد

ارتفاع سطح کار ( آرنج)

A

269

ارتفاع فضای باز زانويی

B

122

عمق فضای باز زانويی

C

199

ارتفاع فضای باز پنجه

D

229

عمق فضای باز پنجه

E

012

فضای آزاد پشت

F

679

679

حداکثر ارتفاع دسترسی

G

709

012

حداکثر فاصله دسترسی

H

662

672

ارتفاع دسترسی باالی سر

J

092

022

فاصله دسترسی باالی سر

K

فضای خم شدن برای

L

حداکثر دسترسی جانبی

M

1102

برداشتن از طرفین
1102

1769 1779 1292 1692 1602

1699

يادآوری :برای تنه چرخیده شده  Mکمتر از مقادير بیان

ارتفاع کارگران ايستاده

N
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مالحظات

صدک زنان
() mm
29
02
762

حداقل فضای
آزاد مورد نیاز
حداقل فضای
آزاد مورد نیاز

672

صدک مردان () mm
2

02

29

2

662

769

719

669

722

729

699

622

629

629
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ابعاد

ارتفاع سطح کاری
ارتفاع فضای آزاد زانويی
در حالت پاها روی هم
فضای باز زانويی در
حالت غیرکراس

كد

A
B
B2

عمق فضای آزاد زانو

C

ارتفاع نشستن

D

629

629

عمق فضای آزاد پا

E

662

662

فضای آ زاد برای بلند شدن

F

619

619

عمق چنگ زدن به شی

G

679

679

ارتفاع چنگ زدن به شی

H

002

069

با فرض خم
شدن جزئی
با فرض خم
شدن جزئی

020

226

076

12

12

29

29

629

007

زاويه صفحه کلید يا پنل
سويیچ ها
زاويه صفحه کلید برای
اجرای يک دستی
عرض مناسب زانويی

629

J
K
L

فاصله از پنل های جانبی
1629

1299

1029

برای حداکثردسترسی به

M

چنگ انداختن در ارتفاع
H
حداکثر ارتفاع سر

N
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دسترسي

جدول  :9ف ضاي خالي دسترسي و جزييات اندازه ها
ارتفاع

عرض

() mm

() mm

جايگذاشت های فضای
باز ايستگاه کاری در

ابعادی
که به
ابعاد
ايستگاه
کاری
بايد
اضاف
شود

669

حالت های نشسته و

در حالت

219- 762

ايستاده را ببینید .ابعاد زير

خم1999 :

762- 012
- 1672

کمترين ابعاد پیشنهادی
است .ابعاد فوق العاده

راه رفتن:

1299

اضافی بايد بر ای تجهیزات

2999

پايه 679
باال 662

در نظر گرفته شوند
همچنین برای ابزار،
ترکیبات پاك کننده و. . .
راهروهای عبور و مرور
حداقل ( راهرو کناری)
عبور دو نفر ( از يک
راهرو)
عبور دو نفر

پل ها و

راههای باريک

799

212

راهروها

چهار دست و پا

009

212

دمر اگر زاويه تغییر ارتفاع
< از  29درجه باشد يا
امکان پله نیست از نردبان
استفاده کنید
زاويه تغییر ارتفاع 72- 09

حداقل

درجه از نرده محافظ در

299

باال استفاده کنید
و پله های نر دبان نبايد
بیش از  62- 67میلی متر

شكل
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ارتفاع

عرض

() mm

() mm

قطر داشته باشد زاويه تغییر
ارتفاع  29- 72درجه.

ارتفاع پله

نردبان عمق پله ها - 129

122- 299

 mm 72زاويه تغییر

عمق - 262

ارتفاع  29درجه .از پله

209

استفاده کنید اندازه
مطلوب  69- 62درجه
زاويه تغییر ارتفاع > 12
درجه از سطح شیب دار
استفاده شود
برای پله های بلند تر از

همین طور

 mm 729- 099نرده پیش

برای

بینی کنید

راهروها

دست خالی
دست بعالوه پیچ گوشتی
مشت کرده
جا انداختن صندوق با
نردبانها و
پله ها

دست
شست به همراه دو انگشت
فضای حفره ای برای
دسترسی تا  129میلی متر
فضای حفره ای کف
دستی برای دسترسی تا
602

69
199
119

192
199
119

اندازه
جعبه 02 +
29
192
192

29
112
069

صفحه 53

شكل

صفحه 54

حفره ها و
دريچه ها

دستگیره
ها

راهنمای جامع طراحی ا یستگاه کار ارگونوم یکی

دسترسی کامل بازويی

پیش بینی دستگیره بويژه
برای وسايل با وزن بیش از
 2 .0کیلو
فضای باز ( :)Cحداقل 29
میلی متر
مطلوب ( 62با دستکش)
شعاع ( 6 )Rمیلیمتر زير 7
کیلو – 19میلی متر باالی
 0کیلو
فاصله ( )Sحداقل 29
عرض ( )Wيک دست
(خالی)  119با دستکش
129
برای دودست (خالی) 229
با دستکش

ارتفاع

عرض

() mm

() mm

199

699

شكل
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 1- 11جابجایی دستی بار
به منظور ارزيابي ريسک جابجايي بار دستورالعملهاي موجود ،مشخصه هاي بار (يعني وزن ،اندازه و
تعادل) تالش فيزيكي مورد نياز ( مثل لزوم چرخاندن تنه) و ويژگيهاي محيط كاري ( مثل مسافت
جابجايي و تكرار دفعات جابجايي) مورد تأكيد قرار مي دهند .در امريكا از فرمول اصالح شده
 NIOSHبراي ارزيابي ريسک اينگونه وظايف استفاده مي شود .اين فرمول شش فاكتور را مدنظر قرار
مي دهد .اين فاكتورها شامل موقعيت عمودي و افقي بار در نقطه شروع و پاياني بلند كردن ،مسافت
عمودي طي شده بار ،عدم تقارن بار ،تناوب بلند كردن ،كيفيت دستگيره ها مي باشند .مطابق اين فرمول
بيشترين باري كه به صورت غير متناوب ،بدون جابجايي عمودي ،با گيرش خوب توسط دو دست،
نزديک بدن و فاصله جابجايي خيلي كوتاه مي تواند بلند شود براي افراد جوان 20 ،كيلو گرم است.
 1- 11طراحی ایستگاه کار برای حمل دستی مواد

از ديدگاه بيومكانيكي يكي از مشكالت در جابجايي دستي اندازه ي بار است ،مخصوصا زماني كه
بسته در روي زمين و يا نزديک زمين جا داده شده باشد .اگر اندازه ي بار به گونه اي باشد كه به
راحتي در هنگام بلند كردن بين زانو ها قرار نگيرد اپراتور بايد تنه ي خود را به جلو خم كند.
با استفاده از برنامه ي سه بعدي توانايي ايستادن و تاثير بلند كردن دو جعبه با اندازه هاي متفاوت و
وزن مشابه را مي توان مشخص كرد .تركيب خم شدن به جلو و فاصله ي افقي زياد بين جعبه ي
بزرگ و ناحيه لومبار در حدود  04- 09درصد افزايش فشار بر ديسک  L5 - S1در مقايسه با جعبه ي
كوچک و نزديک بدن وارد شوده پيش بيني مي كند .مهمترين صدمات ناحيه لومبار ستون فقرات در
نتيجه ي بلند كردن بار هاي بيشتر از  09پوند (10كيلوگرم) است .از ديدگاه يک طراح ايستگاه كار،
وقتي با بسته هاي بزرگ درگير هستيم نبايستي اين بسته ها در يک ارتفاع كم تا ارتفاع مياني
) 04اينچ) ارائه شود .اين كار به اپراتور اجازه را مي دهد كه راست بياستد و اشياء در مقابلش قرار
گيرد ،بنابرين كمر كمتر خم مي شود و فشار وارد به ستون فقرات كاهش مي يابد .زماني كه با اشياء
بزرگ درگير هستيم مي بايستي از ميز كار قابل تنظيم استفاده كنيم .همچنين به هنگام ارائه جعبه ها
سازگاري و تطابق اپراتور بايد مد نظر قرار بگيرد .اگر شكل بسته ها مكعبي نيستند ،اما نسبتا كوچک
هستند .بايد در مسير عمودي ارائه شوند .اين حالت به اپراتور اجازه مي دهد كه اشياء را به سمت بدن
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خود كج كند و به واسطه ي قرار دادن بين پاها براي اشياء باريک بسته را بلند كند و يا اگر دست ها
آزادند در باالي سر به وسيله نزديک كردن به يک طرف بدن بسته را بلند مي كنند.
 2- 11راهنمایی های طراحی برای جابجایی دستی بار

 )1اگر طراحي با اين فرض است كه تجهيزات خاصي براي جابجايي دستي استفاده خواهد شد اين را
بر روي محصول قيد كنيد.
 )2اگر جابجايي دستي است ،طراحي به گونه اي باشد كه حمل كننده وظيفه را بدون خم شدگي و
پيچش تنه انجام دهد.
 )0موقعيت اشيايي كه بايد جابجا شوند به گونه اي باشد كه بدن انسان فضاي كافي در اطراف آن
براي دسترسي يا جابجايي داشته باشد.
 )0در صورت امكان از سر دادن به جاي بلند كردن و جابجايي استفاده كنيد .براي توقف شي در
محل مورد نظر از نگهدارنده استفاده كنيد.
 )9براي گيرش خوب بار در دست دستگيره هاي خوب فراهم كنيد ،تا حد امكان شي نزديک بدن
باشد ،آرنج ها چسبيده به پهلوي بدن باشند.
 )0وزن اشياء را با برچسب مشخص كنيد ،دستگيره ها و نقاط گيرشي را با عالمت مشخص كنيد .در
صورتيكه مركز گرانش نامتقارن است آن را مشخص كنيد.
 )0براي ديد اشيا هنگام دسترسي به آنها حفره هايي با عرض كافي ايجاد كنيد (شكل )2.0.0
عوامل موثر بر توانايي حمل بار عبارتند از:

-

وزن بار

-

ابعاد بار

-

فاصله افقي بار از بلند كننده

-

فاصله بار از مبدا تا مقصد

-

مسافت عمودي جابجايي بار و ارتفاع مبدا بار از كف زمين

-

بلند كردن تک نفره يا دونفره

-

ابزار كمكي مكانيكي

-

تناوب دفعات جابجايي بار
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وزن

حمل تک نفره :حداكثر وزن براي مردان 24 :كيلوگرم و براي زنان 10 :كيلوگرم
دو نفره :براي مردان بيش از  02كيلو گرم و براي زنان بيش از  22كيلوگرم نباشد .برچسب وزن و يا
لزوم حمل دو نفره را بر روي كاال يا شي قرار دهيد .اگر بلند كردن به ارتفاع بيشتر از  1944ميلي متر
صورت مي گيرد و وزن بار بيش از  10كيلوگرم براي مردان باشد از باالبر مكانيكي استفاده كنيد.
بايد براي بارها و موقعيت هاي باالتر از حد مشخص از باالبرهاي مكانيكي استفاده كنيد.
توجه داشته باشيد كه قدرت قابل استفاده به عوامل زيادي از قبيل سن ،پوسچر ،تناسب ،تمرين و تجربه،
مدت زمان انجام فعاليت و تناوب بلند كردن بستگي دارد .به طوركلي براي افراد باالي  04سال وزن
بارها را يک سوم كم كنيد.
اگر وزن ،فاصله ي عمودي و تناوب بلند كردن مشخص است حداكثر وزن قابل قبول براي دو عرض و
دو ارتفاع بار در شكل  2.0نمايش داده شده است .نمودار ها بار را با دستگيره مناسب ،دسترسي راحت
و نزديک بدن و عدم حمل افقي فرض كرده اند .همچنين آنها براي افراد زير 04سال بوده و براي افراد
طيف سني  04تا  04سال كاهش يک سومي بار بايد لحاظ شود.
وقتي بار بايد به طور دستي حمل شود از طراحي هايي كه ممكن است هنگام دسترسي يا قرار دادن بار
چرخش تنه را به دنبال داشته باشد پرهيز شود .جايي كه بار بصورت نامتقارن در جلوي بدن بلند
مي شود فشار وارده به پشت خيلي زياد و خيلي خطرناک است.
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شكل  5حداكثر وزن قابل قبول براي  54درصد جمعيت بزرگساالن امريكا و اثرات ارتفاع بلند كردن،
تناوب و عرض شي و تفاوت هاي زنان و مردان را نشان مي دهد.

شكل  :5حداكثر وزن قابل قبول براي بلند كردن
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جهت کسب اطالعات بشتر در زمینه جابجايی دستی بار به آئین نامه بهداشتی حمل دستی بار وزا رت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی مصوب  1609مراجعه نمائید.

- 12کارهای تکراری و اختالالت اندام فوقانی
از طراحي فعاليت هاي كاري و تجهيزاتي كه مستلزم حركات تكراري دست در يک وضعيت ،گيرش
يا اعمال مكرر نيرو ،نگه داشتن ثابت يا تكراري اندام فوقاني (بازوها) دور از بدن هستند پرهيز كنيد.
طراحي بايد به نحوي باشد كه موارد زير به حداقل برسد:
-

انحرافات دست از خط مستقيم با مچ

-

گرفتن تكراري اشياء در دست مخصوصا با تعداد زيادي از انگشتان بصورت نيشگوني يا
فشردن انگشتان به انگشت شست.

-

باال آمدن بازو ،استفاده متناوب از دست پايين تر يا باالتر از ارتفاع ارنج

-

اعمال نيروي ناگهاني ،حركات سريع و ضربه اي

-

حفظ پوسچر مداوم براي بيش از چند دقيقه بدون استراحت

-

فعاليت هاي تكراري پيوسته با دوره ها زماني كوتاه ولي مستمر در طي روز

-

حركات فشاري متناوب نيروبر مثل قطع كردن سيم ضخيم يا استفاده از قيچي ها.

 - 13فواصل ایمنی
اين فاصله ها متناسب با ابعاد دسترسي يا ابعاد بدن به همراه در نظر گرفتن فاصله هاي ايمني است و از
نقطه اي اندازه گيري مي شود كه براي عمليات ،تعمير و نگهداري و بازرسي قابل دسترسي است.
هدف از فواصل ايمني نگهداري نقاط خطر ( مثل ضربه ،برش ،قطع كردن و ) . . .در يک فاصله امن از
اپراتور است.
ابعاد زير از استاندارد  DIN 01441استخراج شده است ( ابعاد براي بزرگساالن و بر حسب ميلي متر
است) .همچنين در اين باره ميتوان به استاندارد  BS EN 294مراجعه كرد .در مورد روزنه ها يا شبكه
هاي حفاظ ،اطالعاتي در  BS 9040فراهم شده است (آيين نامه ايمني ماشين االت).

صفحه 61
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شكل :14فواصل ايمني براي دسترسي تمام بدن دسترسي به باال در حالتي كه بدن كامال صاف و ايستاده
بوده ،فاصله ايمني هنگام دسترسي
 2944ميلي متر است.

دسترسي به پايين يا روي وسايل و تجهيزات د ر صورتي كه دسترسي بر رو يا لبه يا چهار چوب ماشين
الزم است فواصل ايمني به شكل
زير است:
 Aفاصله نقطه خطرناک از كف
 Bارتفاع لبه حفاظ ايمني
 Cفاصله افقي از لبه نقطه خطرناک
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ادامه شكل :14فواصل ايمني براي دسترسي تمام بدن
ارتفاع لبه حفاظ ایمنی ( *Bبرحسب ) mm
1000

1400 1200

1600
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2200 2000

2400

فاصل ه نقطه خطرناک از

فاصله افقی از لبه نقطه خطرناكC
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یادآوری :مقادير برای لبه ی  Bپايین تر از  199میلی متر لحاظ نشده است به خاطر اينکه دسترسی افزايش
اضافی نخواهد داشت و به عالوه خطر افتادن در نواحی خطرناك در اين حالت وجود دارد.
دسترسي شعاعي (مدور)

اين بخش فاصله ايمني براي قسمت بندي آزادنه قطعات در لبه ه ا و حاشيه ها در هر وضعيت را براي
بزرگساالن و كودكان پوشش ميدهد.
شعاع حركت اطراف يک لبه ثابت با دسترسي به قطعات معين بدنه تعيين مي شود .فواصل ايمني كه در
زير تعيين شده است زماني بايد در كمترين حد لحاظ شوند كه عضو بدني مورد نظر امكان دسترسي به
نقاط خطرناک ر ا نداشته باشد .اهميت خاص اين مسئله زماني است كه اين اعضاء بدن از طريق شكاف
ها و سوراخ ها وارد ناحيه خطر مي شوند .در هنگام به كارگيري فواصل ايمني بايد فرض شود كه
مفصل آن عضو بدن بصورت ثابت با لبه هاي ميزكار يا تجهيزات در تماس است.
فواصل ايمني تنها در صورتي كاربرد دارد كه اطمينان حاصل شود هيچگونه امكان نفوذ يا ورود
اندامهاي بدن به نقاط خطرناک وجود ندارد.

صفحه 62

بازو از شانه تا
نوک انگشت

راهنمای جامع طراحی ا یستگاه کار ارگونوم یکی

بازو از ارنج تا انگشت

r≥550

r≥850

دست از مچ تا

دست از پایه انگشت

نوک انگشت

تا نوک انگشت

r≥230

فاصله ايمنی ( rبرحسب
میلی متر)r≥120

شكل :11فواصل ايمني براي دسترسي اندامهاي بدن

شكل :12
بازو

ابعاد ايمني براي درزهاي باريک با كناره هاي موازي (برحسب (mm

دست تا برجستگی شست

انگشت

نوک
انگشت

>30≤135

>20≤30

>8≤20

>4≤8

≥850

≥200

≥120

≥15

فاصله بین
درزها ()a
فاصله ايمنی
تا نقطه خطر
()b
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شكل : 10ابعاد ايمني براي سوراخ هاي گرد يا مربع

(برحسب (mm

بازو

دست تا ریشه شست

انگشت

نوک انگشت

>4≤250

>25≤40

>8≤25

>4≤8

≥850

≥200

≥120

≥15

قطر يا طول
شکاف ()a
فاصله ايمنی
تا نقطه خطر
()b

شكل :10ابعاد ايمني در نقاط فشاري

يادآوری :نقطه فشاری برای اندامهای بدن به عنوان يک نقطه خطر محسوب ن می شود در صورتیکه
ف واصل ايمنی کمتر از آنچه در اشکال زير نشان داده شده نباشد و اگر اطمینان حاصل شود که اندامهای
بزرگتر بدن نمی توانند در نقاط فشاری وارد شوند.

صفحه 64

راهنمای جامع طراحی ا یستگاه کار ارگونوم یکی

 - 14نحوه ارزیابی طراحی اولیه
براي تائيد طرح اوليه و برآوردهاي اوليه استفاده از رويكرد زير توصيه مي گردد.
در صورت ا مكان آزمايشهاي كامل توصيه مي شود اما اگر زمان محدود است رويه هاي مختصر قابل
قبول است .براي اينكار نخست بايد كليه ي وظايف كاربر را ليست كرده و آزمايشاتي را براي همه
كارهاي اصلي كه ابعاد و چيدمان را تحت تأثير قرار ميدهد انجام داد .كاربران بايد از نظر طيف اندازه
ها و تمرين و . . .نماينده واقعي كاربران باشند.
ارزيابي در صورتي كه دو يا چند گزينه با هم مقايسه شوند رضايت بخش تر مي شود .جايي كه يک
طرح پيشنهادي بررسي مي شود عملكرد و قضاوت هاي ا فراد بايد با يک وضع استاندارد فرضي مقايسه
شود مگر اينكه يک تصميم ساده طراحي مورد آزمايش است.
هر بعد مهم بايد بدون تغيير ابعاد ديگر قابل تنظيم باشد.
امكان تغيير سريع ضروري است ( براي اينكه از نظر حافظه اي مقايسه سريع امكانپذير باشد)
طراح بايد بر اساس استاندارهاي آسايش و راحتي براي هر كار اپراتور تصميم نظام مندي اتخاذ كند.
ط راح كاركردهاي مهم اپراتور را دوباره توليد و هر بعد مهم را براي ايجاد دامنه اي از تغييرات سازگار
با گستره اي از اندازه هاي بدني و ارزيابي آسايش و راحتي تنظيم مي كند .اهميت هر بعد و محدوده
هاي حداكثر و حداقل تعيين مي گردد.
روش خالصه شده

اگر آزمايش كامل ممكن نباشد نقاط حداقل و حداكثر را براي اندازه هاي حد برآورد كنيد.
ارتفاع طراح /تنظیم طراح × ارتفاع نهايی فرد= تنظیمات نهايی فرد
آزمايش كامل
افراد:

آزمايش را با طراح بعنوان يک فرد شروع و سپس بر روي طيفي از افراد پياده كنيد .اطمينان حاصل
كنيد كه افراد نماينده اي از اندازه هاي بدني كاربران هستند.
به طور اختياري كرانه ها (صدكي  9و  ) 59را حذف كنيد .افراد نسبتاً بلند و كوتاه را انتخاب كنيد .در
صورت امكان از افراد چاق بلند و چاق كوتاه استفاده كنيد ،زيرا آنها نسبت به افراد الغر كمتر
مي توانند خود را تطبيق بدهند – اگر افراد چاق احساس ناراحتي نكنند افراد الغر هم احساس ناراحتي
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نخواهند داشت .افراد بايد از لحاظ سني و مهارتي و سابقه مناسب باشند نگرش ،تمرين ،خستگي و
تفاوت هاي فردي را در نظر بگيريد.
آزمايش:

دامنه اي از هر بعد كه بايد از نظر قابل قبول بودن براي هر فرد تست گردد را تعيين كنيد .همه ابعاد را
در حد متوسط تنظيم كنيد .فرد يكي از وظايف كاري اپراتور را انجام مي دهد .ابعادي كه تست
مي شوند بايد براي همه ثابت باشند .تنظيمات ابعاد را نخست خيلي پايين تر از حداقل قابل قبول شروع
كنيد .تنظيمات بعدي افزايش مرحله به مرحله اي خواهد بود ( مثال  29ميلي متر) تا به باالي حداكثر
مقدار قابل قبول برسد .سپس مسير برعكس آن انجام دهيد (يعني از همين مقدار باال شروع و بتدريج
كاهش دهيد تا به مقدار زير حداقل برسيد) .فرد راحتي هر تنظيم را با تنظيم قبلي ،يا هر تنظيم را با
تخميني كه ا ز درجه غير قابل تحمل ناراحتي دارد مقايسه مي كند( .يعني آيا اين بهتر است يا قابل
تحمل است؟ ) بنابر اين ممكن است براي تعيين حداقل و حداكثر حد قابل تحمل و بهينه ،تنظيمات را
افزايش و كاهش داد .محدوده قابل تحمل براي هر بعد براي هر فرد تعيين و ترسيم مي شود .حدود
بدست آمده در تنظيمات نبايد خارج از محدوده قابل تحمل هر فرد باشد.
شكل  :19محدوده قابل تحمل ابعاد

اگر هيچگونه همپوشاني بين محدوده قابل تحمل افراد يا محدوده ترجيحي آنها وجود نداشته باشد،
طراحي را مجدداً انجام داده يا طراحي قابل تنظيم ارائه كنيد .اگر تركيبات ناهمگن وجود داشت همه
ابعاد را داخل طيف نهايي تنظيم كنيد يا تركيبي از تنظيمات پيدا كنيد كه كمترين انحراف از درجه
آسايش و راحتي مد نظر را نشان مي دهند.

صفحه 66

راهنمای جامع طراحی ا یستگاه کار ارگونوم یکی

 - 15نتیجه گیری
براي طراحي يک ايستگاه كاري ،ضرروري است كه مهندسي آنتروپومتريک و بيو مكانيک شغلي را
در نظر بگيريم .اين كار سبب اطمينان از كاهش ريسک فاكتور هاي صدمات شغلي و كمک به بهره
وري كارگران ،سالمت جسمي و رواني كارگران و رضايت شغلي آنها مي شود.
در طراحي ايستگاه كار يک تحليل ارگونوميكي بر روي تناسب فضا ،پوسچر ،حد دسترسي ،فضاي
جانبي و تداخل اعضاء بدن ،ميدان ديد ،توانايي اپراتور و فشارهاي بيومكانيكي انجام مي گيرد.
آنچه معموالً در اين تحليل مورد استفاده قرار مي گيرد داده هاي آنتروپومتريک مناسب و ويژگي هاي
جرمي موجود در بانک هاي اطالعاتي است .براي استفاده از اطالعات آنتروپومتريک در عمل
اصالحاتي براي لباس ،كفش ،و پوسچر هاي خميده ضرروري است.
پارامتر هاي مورد نياز براي طراحي ايستگاه كار چهار بعد مي باشد.
 )1ارتفاع كار
 )2حد دسترسي طبيعي و حداكثر
)0

فضاي آزاد جانبي

 )0زاويه ي ديد و ارتفاع چشم
وقتي كه كارگر بر اين باور است كه در معرض استرس فيزيكي بيش از اندازه است و يا در معرض
خطر است ارزيابي بيومكانيكي از ايستگاه كار ضروري است .با طراحي مجدد ايستگاه كار مي توان
صدمات سيستم اسكلتي عضالني را حذف يا به حداقل رساند .براي تعيين توانائيهاي فيزيكي افراد،
اندازه گيري توانايي ديناميكي در مقايسه با توانايي استاتيک يا ايزومتريک مناسب تر است .براي
اجتناب از بار اضافي وارد بر عضالت و يا كاهش خستگي كارگران صنعتي دستورالعمل هايي تهيه
شده است .همچين تعيين نيمرخ توانايي انسان در فضاي كار براي بهينه سازي ايستگاه كار اهميت
دارد .بدليل اينكه اغلب آسيبهاي كمري علت دردكمر هستند تعيين مقدار استرس هاي وارده به كمر
در حين انجام كار در پوسچر هاي مختلف تنه ضروري است .اعتقاد بر اين است كه نيروي فشاري
توليد شده در ناحيه كمر  L5- S1مهمترين علت درد در اين ناحيه است .در ارزيابي ايستگاه كار و
روش كار ،الزم است فشارهاي وارد بر اين ناحيه در اثر انجام كار در پوسچر هاي مختلف تنه تعيين
شود.
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پیوست ها
الف  -چک ليست طراحي ايستگاه كار
اصول كلی طراحی
کنترل ها و نمايشگرها بهینه واقع شده اند.
تجهیزات در معرض ديد هستند.
محل کار برای افراد کاربر طراحی شده است.
با قابلیتها و محدوديتهای افراد کاربر مطابقت دارد.
مطابقت با بیشترين تعداد کاربران
قابل تنظیم با مشخصات افراد کاربر
تجهیزات از نظر فیزيکی در دسترس هستند.
راهروها و داالنها مناسب طراحی شده اند.
فاصله ی بین قطعات مجاور تجهیزات مناسب است.
نردبان ،پلکان ،سطح شیبدار ،پیاده روها و سکوها به طور مناسب طراحی شده اند.
موانع در معابر برداشته شده اند يا برای شناسايی بهتر ،عالمت گذاری شده اند.
کار در بهترين موقعیت نسبت به اپراتور است.
کار در محدوده ی دامنه حرکتی بدن قرار گرفته است.
مواد و ابزارآالتی که بیشتر استفاده می شوند در محدوده دسترسی آسان قرار گرفته
اند.
از وضعیت کاری ثابت و ايستاده اجتناب می شود.
در طراحی به نحوی است که تغییرات مداوم در پوسچر بدن را ترغیب می کند
از عللی که باعث می شود در هنگام کار اندام فوقانی بدن از شانه باالتر باشد اجتناب
می شود.
از کارهايی که باعث چرخش ستون فقرات می شود اجتناب می شود.

بله

توضیحات

صفحه 68

راهنمای جامع طراحی ا یستگاه کار ارگونوم یکی

 - 1چک ليست طراحي ايستگاه كار (ادامه)
اصول كلی طراحی
اطمینان حاصل شود که فشار بر اعضا بدن و مفاصل خارج از فعالیتهای فرد نباشد.
جابه جايی دستی بار حداقل باشد.
ابزار آالت مخصوص برای کاهش فشارهای وارد به بدن فراهم شده است.
ايستگاه کاری و صندلی مطابق با استانداردهای مجاز ارگونومی طراحی شده است.
طراحی بهینه ايستگاه کاری برای وظیفه انتخاب شده است.
ايستگاه کاری مطابق با استانداردهای مجاز ارگونومی طرا حی شده است.
ايستگاه کاری نشسته
ايستگاه کاری ايستاده
ايستگاه کاری ايستاده /نشسته
صندلی مطابق با استانداردهای مجاز طراحی می باشد.
تعمیرات و نگهداری مناسب است.
مالحظات طراحی برآورده شده است.
تجهیزات برای تعمیر و نگهداری قابل دسترس هستند.
قفسه ها و کشوها برای بهبود دسترسی به کار می روند.
نقاط روغنکاری در دسترس می باشند.
اجزايی که غالبا فرسوده می شوند در دسترس هستند.
مالحظات تعمیر و نگهداری برآورده شده است.
دريچه ای برای بهبود دسترسی قرار داده شده است.
کار ايستاده و نردبان برای بهبود دست رسی به تجهیزات فراهم شده است.
تجهیزات مشکل بیشتر در دسترس هستند.
محل و پاکیزگی آن جهت بهبود دسترسی فراهم شده است.
روش تعمیر و نگهداری فراهم شده است.
روشنايی جهت تعمیر و نگهداری طراحی شده است.
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