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 روش انجام تکنیک 

 میر ولیزادهنوید : ترجمه 

 بهداشت حرفه ایکارشناس 

 ایهبیماری نوع ترین متداولکه  هستندبار دستی حمل شامل کار با مرتبط عضالنی اسکلتی اختالالت

 خاطر به است مهم است HSE-MSولویت اها آن از پیشگیری و است انگلستان درحرفه ای  بهداشت

  که: دباشیداشته 

 از جلوگیری برای تواند می کارهایی MSDs  شود انجام 

 هستند به صرفه مقرونپیشگیرانه   اقدامات 

 ازتمام توانید نمی شما MSDs مناسب رماناولیه، د  عالئم گزارش بنابراین ، نمایید جلوگیری، ،

  [3]   است ضروری، مناسب توانبخشی

 

 تعریف   

که  ایمنی وبهداشت  بازرسانبه  کمک برای است جدیدی شده طراحی ابزار دستی حمل ارزیابی نمودارهایی

 ارزیابیگروهی  وعملیات کردن حمل ، آوردن پایین و بار کردن بلند درعملیات فاکتور ریسک ترین متداول

 کردن کامل به کمک و دستی حمل عملیات باالی خطرات کردن پیدا برای ماک است ممکن  همچنین.کند

 [3]. باشد ،مفید نیز دیگران و ،یایمن ،نمایندگان ایمنی رانافس کارفرمایان ارزیابی

 

 

 

 

  ساختار

 شود اجرا مک با توان میکه  دارد وجود ارزیابی از نوعسه 

 بار کردن بلند عملیات 
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 بار حمل عملیات 

 تیمی بصورت عملیات 

 . دارد وجود جریان نمودار و ارزیابی راهنمای ارزیابی از نوع هربرای

 استفاده شود.1طبق تصویر دهی  امتیاز برگه می بایست از

 

 

 

 8 -2شکل 

 

 

 

 کنیم تکمیل را  ارزیابی چگونه

 کردن بلند مستلزم کار یک اگرگروهی(  کار یا حمل (، کردن بلند یعنی ارزیابی از مناسب نوع انتخاب

 مناسب ارزیابی راهنمای از.بخوانید ارزیابی از قبل راهنما را . نمایید بررسی را دو هر است، آن حمل و اجسام

 [3] . نمایید فاکتورتبعیت ریسک هر برای خطر سطح تعیین برای جریان نمودار و
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 : از عبارتند شده طبقه بندی زیر خطردر سطح

 

 9-2شکل 

 بار کردن بلند عملیات برای (assessment lifting)ارزیابی راهنمایی

 بار فرکانس / وزن. الف

 گروه و بخوانید ۴صفحه در گراف خطرروی گروه .کنید توجه اجسام کردن بلند تکرارعمل میزان بارو وزنبه 
 دقت مورد به باید کار است بنفش رنگبه  گروه رنگی اگر .کنید وارد دهیامتیاز برگه رادر وامتیازعددی رنگی

 تحت باید و دده نمایش را فقرات ستونبه  جدی خطر است ،عملیات ممکن قبیل گیرد این قرار بررسی
 : نکته .شود می نگهداری شخص یک توسط کهبار کل وزنکه  هنگامیویژه  به ، قرارگیرد دقیق موشکافی
 فوقانی اندام مشکالت با است ممکن اما ، افتد می سبز قهمنط در سبک باوزن دستی عملیاتباال  فرکانس
[3].باشد داشته ارتباط
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 01-2شکل  

 پشت از دست ب. فاصله

 ارزیابیهمیشه  .کنید بررسی را پشت و کارگر ایهدست بین افقی فاصله و کنید نگاه راوظیف ها 
 [3]استفاده کنید. ارزیابی برای زیر ز راهنمایا. باشد شدهمشاهده  حالت شماازبدترین

 

 00-2شکل 
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 (vertical) عمودی کردن بلند ج. ناحیه

 حالت ازبدترین شما ارزیابیهمیشه  .کنیدمشاهده  را بار بلندکردن مراحل درشروع کارگر ایهدست وضعیت
 : کنید استفادهراهنما  عنوان به ازتصاویرزیر . شده باشدمشاهده 

 

 22-2شکل 

 (sideways bending) شد خم وری یک و (trunk twisting) چرخاندن تنهد. 

باشد  خم طرف یکبه و ران  کفلبه  نسبتتنه  اگر .کنیدمشاهده  کرده بلند ار بارهنگامی که  در را فردتنه 

 وشود  خم مه میکند بلند را بارکه هنگامی فرد تنه  اگر .است ١ عددی امتیاز و ، استکهربایی  رنگی گروه
 [3].است ٢ عددی امتیاز و است قرمز رنگی بچرخد گروه مه

 وضعی محدودیتو.

 در اگر .است ٠ عددی و نمره است سبز رنگبه  رنگی گروه باشد،نداشته  وجود کارگرمانع حرکات برای اگر
 شده طراحی کاری ایستگاه بگیرد یا خود به شده موجود پوسچر محدود دلیل فضایبه  فرد بار بلندکردن طی

 شدتبه  اگر وضعیت عددی است نمره و استکهربایی  رنگی گروه ، (نقالهباال حد از بیش مثال عنوانبه )
 [3]. محدود مناطق در کار مثال عنوانبه ) باشد می ٣ عددی امتیاز و است قرمز رنگی شودگروه محدود
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 بار گرفتنه.

 

 03-2شکل 

زمین سطح

 

 01-2شکل 

 دیگر محیطی عوامل

 و هواشدید حرکات باال با خیلی دما در بار کردن بلند عملیات اگربدهید  کنیدوامتیازمشاهده  کاررا محیط

 ریسک از یکی اگر .شود می واقع ضعیف کنتراست یا تباین یا و روشن و تاریک شدید نور شرایط در یا

 [3] .باشد می ٢ امتیاز وجوددارند خطر عوامل از بیشتری تعداد یا دو اگر و١ امتیاز دارد فاکتور وجود
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 چارت بلندکردن بار -11-2شکل 
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 بار حمل عملیات برای ارزیابی راهنمای

 بار فرکانس / وزن. الف

 رنگی گروه و بخوانید زیر موجود گراف خطردر گروه .کنیدتوجه  اجسام تکرار حمل میزان بار و وزنبه 

 بررسی دقت موردبه  باید کار است بنفش رنگبه  گروه رنگی اگر .کنید وارد امتیاز برگه رادر وامتیازعددی

 تحت باید ودهد  نمایش را فقرات ستونصدمه به  جدی خطر است قبیل عملیات ممکن گیرد این قرار

 [3] .شود می حمل شخص یک توسطکه بار  کل وزنکه هنگامی ویژه به  ، دقیق قرارگیرد موشکافی

 

 01-2شکل 

 پایین پشت از دست فاصله .ب

 ازبدترین همیشه ارزیابی شما .کنید بررسی را پشت و کارگر دست های بین افقیفاصله  و کنید نگاه را وظایف
 [3]: میکند راهنمایی را شما ارزیابیزیر جهت  تصاویر. باشد شده مشاهده  حالت
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 11-2شکل

 نامتقارن ج.تنه / بار

 شما زیر تصاویر .ستنده عضالنی اسکلتی آسیب با مرتبط یهافاکتور ریسک از بار ثبات و کارگر وضعیت

 [3]. میکنندراهنمایی  ارزیابی در را

 

 18-2شکل 
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 وضعی توسعه یها محدودیت.د

 محدود کارگرپوسچر اگر .است ٠ عددی امتیاز و است سبز رنگی ،گروه نباشد مانعی کارگر حرکات در اگر

 تا کند جابجا بچرخاندیا را بار کارگر و تنگراهرو  مثال عنوانبه  بگیرد خودبار به  حمل طول در ای شده

 شود،گروه محدود  شدتبه  اگرپوسچر .است ١ عددی امتیاز و استکهربایی  رنگی گروه بگذرادراهرو  از را آن

 پایین ارتفاع و باپوسچرخمیدهای  هبار حمل در مثال عنوانبه   باشد می ٣ عددی وامتیاز است قرمز رنگی

 [3]. انبارها مانند سقف

 

 بار .گرفتنم

 

 19-2شکل 

 زمین .سطحن

 

 21-2شکل 

 دیگر محیطی عوامل سایر .و

 هواشدید حرکات با باال خیلی دما در بار کردن حمل عملیات اگربدهید  کنیدوامتیازمشاهده  کاررا محیط

 عوامل از یکی اگر .است شده واقع ضعیف کنتراست یا تباین یا و  روشن و تاریک  شدید نور شرایط در یا و

 [3].باشد می ٢ امتیاز حضوردارند خطر عوامل از بیشتری تعداد یا دو اگر و١ امتیاز، وجوددارند خطر
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 کردن حمل ه.فاصله

 (دور راه از نه و(کنید براورد را میشود حمل بارکه  ایفاصله  کل و کنیدمشا هده  را وظایف

 مسیر در ی.موانع

 یا وبسته  درهای وبا کند حمل پله ها روی یاتند شیبدار سطح روی را بار اپراتور اگر .کنید نگاه مسیررا

 بارروی حمل شماوظیفه  اگر .باشد می ٢ وامتیازعددیکهربایی  رنگی گروه ، باشدمواجه  لغزش خطرات

 ریسک از یکی از بیشتر شاملوظیفه  اگر .کنید وارد را ٣ امتیازعددی قرمزو رنگی گروه ز(قرم) باشد نردبان

 ویا ارتفاع .نمایید واردبرگه امتیازدهی  در نمرات مجموع )نردبان روی وسپس دار شیب مثالمسیر(فاکتور

 [3] .کنید واردبرگه امتیازدهی  در وظایف توضیحات در کادر را نردبانزاویه 
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 رچارت حمل با -21-2شکل 
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 :به روش تکنیک  ارزیابی حمل دستی بار

 

 MACبر اساس روش  مونهنارزیابی  -61-3جدول

 ریسک فاکتور

 کد عددی (G,A,R,Pکد رنگی )

برداشتن بار 

 انفرادی
 برداشتن بار تیمی

حمل دستی 

 بار

برداشتن بار 

 انفرادی

برداشتن بار 

 تیمی
 حمل دستی بار

 0 - 0    وزن بار/فرکانس حمل

 0 - 3    فاصله دست از کمر

ند       له عمودی بل فاصللل

 بارکردن 
   3 -  

پیچش تنلله/خمش بلله 

بار       نه/ قارن ت طرفین ت

 )حمل(

   0 - 1 

 0 - 0    محدودیت پوسچر

 1 - 1    دستگیره روی بار

 0 - 0    سطح کف

 0 - 0    شرایط محیطی

 0      فاصله حمل

 0      موانع در مسیر)حمل(

هنگی         همللا تبللاط و  ار

 )جابجایی تیمی(
      

 2 - 7 جمع امتیازات
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 تعیین سطح ریسک بر اساس امتیاز عددی نهایی جدول 

 نوع اقدام سطح ریسک امتیاز نهایی

 اقدام ضروری نیست 1 1≤ امتیاز نهایی ≤4

 اقدام در آینده نزدیک ضروری است 2 5≤ امتیاز نهایی ≤12

 اقدام به سرعت ضروریست 3 13≤ امتیاز نهایی ≤21

 فوراً ضروری استاقدام  4 21≤ یامتیاز نهای ≤31
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