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ارزیابی تأثیر ارتعاشات اره موتوری بر لرزش دست و بازو کاربر در عملیات برش گردهبینه

چکیده
ارتعاشات ،یکی از معضالت مهم کار با ارهموتوری در محیط جنگلداری محسوب
میشود .هدف از این پژوهش ،اندازهگیری ارتعاش ارهموتوری بر دست و بازوی کاربر
ارهموتورچی در بینهبری درختان (انجیلی ،صنوبر و توسکا) در جنگل آموزشی و
پژوهشی خیرود استان مازندران است .تعداد دو اصله درخت از گونههای توسکا،
انجیلی و صنوبر با دانسیتۀ متفاوت انتخاب و اندازهگیری ارتعاش با استفاده از دستگاه
ارتعاشسنج  SVANTEK 106بهطور همزمان در سه جهت  y ،xو  zارهموتوری
انجام گرفت .از شاخصهای مقدار لرزش معادل ارهموتوری ( ،)aeqمقدار کل لرزش
ارهموتوری ( ،)ahvضریب قابلیت انتقال لرزش ( (Trو دورۀ مواجهۀ روزانه) (A8برای
ارزیابی ارتعاش ارهموتوری استفاده شد .نتایج این پژوهش نشان داد ،میانگین مقدار
لرزش معادل ارهموتوری ( )aeqدر گونۀ انجیلی در هر سه محور ( (x,y,zبیشتر از
گونههای صنوبر و توسکا است و بهطور معنیداری در هر سه گونه ،در جهت x
بیشترین و جهت  zکمترین مقدار لرزش وجود دارد نتایج آزمون دانکن نشان داد ،در
گونۀ انجیلی اختالف معنیداری بین سه محور ( (x,y,zوجود دارد و در گونۀ صنوبر و
توسکا اختالف معنیداری درجهت  xو  zوجود دارد و جهت  yهم با جهت  xو هم
با جهت  zاختالف معنیداری دارد ( .)P > 0/05همچنین نتایج نشان داد مقدار
لرزش کل ارهموتوری ( ،)ahvقابلیت انتقال لرزش ( (Trو دورۀ مواجهۀ روزانه
)(A8در بینهبری گونۀ انجیلی بیشتر از گونههای صنوبر و توسکا است که از دالیل
این تفاوت میتوان به افزایش دانسیته ،کاهش درصد رطوبت و قطر باال درخت
انجیلی اشاره کرد؛ بنابراین کارگر ارهموتورچی در هنگام برش درخت انجیلی ،در
معرض ارتعاشات بیشتری بوده و امکان ابتال به بیماری دست سفید افزایش مییابد
که بیانگر لزوم رعایت نکات ایمنی ،اصول ارگونومی و کاهش مدتزمان کار کارگر
ارهموتورچی با اره است.
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واژگان کلیدي :ارتعاش دست  -بازو ،ارهموتوری ،ص دمات ش للی ،بین هبری ،اره-
موتورچی.

مقدمه
از ابتدای بهرهبرداری از جنگل انسان همواره به دنبال
ساخت و استفاده از ابزارهای مختلف جهت سهولت و باال

رفتن سرعت كار بوده است .با گستردهتر شدن فعالیتهای
انسان در جنگل و پیدايش صنعت جنگلداری ،طراحی و
ساخت ماشینهای جنگل هم افزايش يافت .درواقع ساخت
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و بهكارگیری هر يک از ماشینها تحولی عظیم و چشمگیر
در عملیات بهرهبرداری از جنگل ايجاد نمود .بهطوریكه
ساختار برنامهها و چگونگی انجام فرآيند بهرهبرداری را
تغییر داد [ .]1دستیابی انسان به انواع فناوریها ،همزمان
با افـزايش رفـاه ،بـا عوارض و مخاطرات ناخواستهای نیز
همراه بوده است [ .]2در بهرهبرداری از جنگل عموماً
تركیبی از خطرات طبیعی و مواد دخالت دارند كه به
سالمت و ايمنی كارگران جنگل آسیب میرسانند [.]4 ،3
امروزه بیشتر كارهای كشاورزی و صنعتی به كمک
ماشینهای مختلف انجام میگیرد و تقريب ًا تمامی كاربران
اينگونه ماشینها در معرض ارتعاشات ناشی از آنها
هستند؛ بنابراين مسئلۀ سالمتی انسان در ارتباط كاری با
يک ماشین بهعنوان يک بحث مهم در حفاظت و ايمنی
كار ،علم ارگونومی و طراحی ارگونومیک ماشینآالت است
كه هدف آن ،تقلیل فشارهای كار ،خستگی و فرسودگی در
اثر كار كردن ،تطبیق و تغییر دستگاهها با وضع صحیح
بدن انسان و حمايت و حفاظت از كارگر است [.]7 ،6 ،5
ماهیت ارتعاش درواقع يک حركت نوسانی حول نقطۀ
تعادل جسم است و فركانس ،دامنۀ جابجايی و زمان تناوب
از مشخصات اين حركت است [ .]8ارتعاش نتیجۀ نیروهای
دينامیکی ماشینهايی است كه قطعات متحرک دارند [.]9
شتابهايی از ارتعاشات كه بر انسان تأثیر میگذارد شامل
شتابهای خطی و دورانی است [ .]10ارتعاشات خطی
روی بدن تأثیرگذار است و باعث ايجاد ناراحتی و درد در
بدن میگردد ،درحالیكه شتابهای دورانی معموالً موجب
ناراحتی نمیشود [ .]11ارتعاش بهطور بالقوه میتواند بر
روی ارگانهايی كه در مجاورت نقطۀ ورود ارتعاش نیستند
اثر بگذارد ازجمله مهمترين نقاط ورود ارتعاش به بدن
مىتوان به پاها ،نشیمنگاه ،كمر و پشت سر اشاره نمود
[ .]12در فركانسهای پايین جذب انرژی ارتعاشی توسط
بدن انسان امکانپذير است و تحريک گیرندههای مکانیکی
بدن توسط وسايل ارتعاشزا بستگی به فاكتورهای
بیودينامیکی داخلی بدن مانند درجۀ سختی و كشش
عضالت (ماهیچهها) ،خصوصیات جسمانی ،فردی و ارثی،
طرز قرارگیری بدن در حین كار و چگونگی عکسالعمل
بدن به ارتعاش دارد .از طرف ديگر فاكتورهای
بیودينامیکی خارجی نیز در بررسی مسائل ارتعاش بدن

اهمیت دارند .اين عوامل شامل شدت نیروی ارتعاش ،محل
و سطح اعمال ارتعاش ،مدتزمان مواجهه با ارتعاش ،صدا
و درجه حرارت محیط است [ .]13مواجهۀ طوالنیمدت با
برخی از ابزارهای مرتعش ،میتواند باعث اثرات مضر
ارتعاش روی دست و بازو شود .ارتعاش دست و بازو نوعی
ارتعاش موضعی است كه اندام فوقانی را درگیر میكند.
پیامدهای ناشی از اين نوع ارتعاش شامل اختالالت عروقی،
عصبی و اسکلتی -عضالنی است .مجموع اين عالئم
نشانگان لرزش دست و بازو نام دارد كه بهعنوان يک
بیماری شغلی در بسیاری از كشورهای پیشـرفته شناخته
شـده است [ .]14ارتعاش بر اسکلت بدن و استخوانها
تأثیر میگذارد كه بهصورت اختالالت استخوانی مفصلی
مانند پروسیس مچ و برآمدگی استخوان الکرانون بروز می-
كند .عالوه بر آن باعث بیماریهايی چون اختالالت عروقی
كه بهعنوان مهمترين ،خطرناکترين و شايعترين اثرات
ارتعاش شناخته شده میگردد .ضايعات استخوانی ،ضايعات
بافت نرم و ضايعات مفصلی مانند آسیب نخاع و احتمال
فلج شدن از ديگر عوامل اثرات ارتعاش بر بدن است [.]15
اين مشکالت بهعنوان مهمترين عامل از دست رفتن زمان
كاری ،افزايش هزينهها و آسیبهای انسانی نیروی كار
محسوب میشوند و يکی از بزرگترين معضالت بهداشت
شغلی در كشورهای درحالتوسعه هستند [ .]16در
مواجهههای شغلی با ارتعاش به دلیل تحريک عصبی و
ترشح زياد اسید ،اختالل هضم غذا و اختالل در ترانزيت
روده شايع بوده و حتی در برخی موارد همورويید نیز
گزارش شده است [ .]17همچنین مواجهه با ارتعاش می-
تواند مزاحم سیستم عصبی مركزی شده و بر سیستمهای
گردش خون و ادرار تأثیر بگذارد [ .]18در جنگلهای
شمال ايران به داليل مختلف ،مکانیزاسیون قطع و تبديل
همچنان در مراحل اولیۀ توسعه باقیمانده و به همین
دلیل ،ارهموتوری مهمترين ابزار در عملیات بهرهبرداری
جنگل و قطع و تبديل درختان است [ ]19كه به دلیل
افزايش بازده كار ،مخصوصاً در قطع و تبديل گردهبینه-
هايی با قطر باال باعث شده كه در بخشهای متعددی از
آن استفاده شود .ارهموتوری يکی از وسايل دستی سنگین
است كه كاربر خود را در معرض سطح بااليی از ارتعاشات
دست -بازو قرار میدهد [ .]20البته بخش عظیمی از
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ارتعاشات در ارهموتوری ناشی از ضربات احتراق در سیلندر
آن است [ .]21استفاده از ارهموتوری باعث صدمات
ارگونومیکی زيادی مانند استنشاق گازهای متصاعد شده از
اگزوز ارهموتوری ،گردوغبار چوب و آسیبهايی كه در اثر
حمل و كاربرد اره به ستون فقرات و اعضای بدن به
كارگران وارد شده ،میگردد .بیشترين صدمات كار در
جنگل در رابطه با سروصدا و اثرات ناشی از لرزش
ارهموتوری است []22؛ بنابراين ارتعاشات وارد بر بدن
توسط اين وسايل بايد موردبررسی قرار گرفته و در جهت
كاهش خطرات آنها گامهايی برداشته شود.
ازآنجاكه ارهموتوری با موتور تک سیلندر دو زمانه كار
میكند ،به دلیل عدم توازن نیرو و جرم ،قطعات آن دارای
ارتعاش خواهد بود ،همچنین برخورد دندانههای برندۀ
زنجیر اره به چوب در هنگام كار میتواند موجب افزايش
ارتعاشات شود .با توجه به ارتعاشات ايجاد شده توسط
ارهموتوری در حین كار و خطرات ارتعاشات وارده به دست
 بازو ،بررسی سطح ارتعاشات در هنگام برش چوبهایمختلف ،بهمنظور تالش برای حفظ سالمتی اپراتور مفید و
ضروری خواهد بود .با توجه به اينکه ارتعاشات اصلی
ارهموتوری ناشی از موتور تک سیلندر آن است ،احتمال
میرود كه با تغییر سرعت موتور ،مشخصات ارتعاش وارده
به بدن اپراتور نیز تغییر نمايد .همچنین بخشی از
ارتعاشات در هنگام كار ناشی از برخورد دندانههای زنجیر
اره با الیاف چوب است ،درنتیجه نوع گونۀ چوبی و دانسیتۀ
آن و همچنین قطر گردهبینه میتواند عاملی برای تغییرات
ارتعاش باشد )1978( Brusl .به اين نتیجه دست يافت كه
ارتعاش ارهموتوری در هنگام كند بودن دندانهها7/5 ،
درصد بیشتر از زمانی است كه ارهموتوری دارای دندانههای
تیز است [ Miyashita .]30و همکاران ( )1994تأثیر
لرزش ارهموتوری روی سندرم دست  -بازو را در شش
گروه از كارگران ارهموتورچی در جنگلهای ژاپن را
موردبررسی قرار دادند .آنها به اين نتیجه رسیدند كه اگر
تعداد ساعات كار با ارهموتوری توسط اپراتور بیشتر از
 2000ساعت در سال شود ،اختالالت گردش خون در
دست وی ايجاد میشود و اگر مقدار ساعت كار در سال
بیش از  4000ساعت شود ،وی دچار اختالالت ماهیچهای
نیز خواهد شد .آنها پیشنهاد دادند كه حداكثر ساعت
كاری برای يک كارگر ارهموتورچی در سال تعیین شود
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[ Bovenzi .]23و همکاران ( )2011تحقیقی با موضوع
رابطۀ بین مقدار اختالالت دست در پاسخ به ارتعاشات
ناشی از كار در كارگران جنگل انجام دادند .اين پژوهش در
جنگلهای ايتالیا روی  222كارگر كه با ارههایموتوری
دارای سیستم ضد ارتعاش و فاقد سیستم ضد ارتعاش كار
میكردند ،انجام شد .نتايج اين تحقیق نشان داد كه
بیماری دست سفید رابطۀ خطی مثبتی با شتاب اره-
موتوری تعداد سالهايی كه كارگر با ارهموتوری كار می-
كند (با فرض اينکه شتاب در اين سالها ثابت باشد) ،دارد
[ .]36برای كنترل ارتعاشات ارهموتوری و كاهش خسارات
واردشده به كاربر ،شناخت عوامل مؤثر بر اين ارتعاشات
ضروری است .با مقايسه دادههای بهدستآمده از آزمايش
با استانداردهای موجود ،میتوان مدتزمانی را كه فرد
میتواند بدون اينکه سالمتیاش در حین كار با ارهموتوری
به مخاطره بیفتد را تعیین نمود .در خصوص اندازهگیری
ارتعاش دست  -بازو در عملیات بینهبری در جنگلهای
شمال ايران تاكنون مطالعات زيادی صورت نگرفته است و
هنوز جنبههای زيادی از آن در علم جنگل باقی مانده
است كه نیازمند تحقیق بیشتر است .مطالعۀ حاضر به
بررسی و اندازهگیری لرزش و شدت آن در عملیات
بینهبری با ارهموتوری در برش گونههای چوبی با دانسیته،
درصد رطوبت و كالسههای قطری مختلف در جنگل
آموزشی و پژوهشی خیرود میپردازد.

مواد و روشها
منطقۀ موردپژوهش
جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود در  7كیلومتری
شرق نوشهر بین ̍  36 ° 27تا ̍  36 ° 40عرض شمالی و ̍
 51 ° 32تا ̍  51 ° 43طول شرقی واقع شده است .اين
جنگل به مساحت  9000هکتار با  7بخش است كه بخش
پاتم پارسل  102با شیب  70درصد ،منطقۀ مورد مطالعۀ
حاضر را تشکیل میدهد .متوسط بارندگی سالیانۀ اين
بخش  1450میلیمتر و حداقل و حداكثر بارندگی مربوط
به ارديبهشت و مهرماه و به ترتیب برابر  61و  254میلیمتر
است .گرمترين و سردترين ماههای سال تیر و بهمن با
متوسط درجه حرارتهای  22و  3درجۀ سانتیگراد است.
ازجمله درختان موجود در اين بخش میتوان به درختان
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انجیلی ،توسکا و صنوبر با مقدار دانسیتۀ زياد در گونۀ
انجیلی و متوسط و كم در گونههای صنوبر و توسکا اشاره
كرد .توسکا و صنوبر درختانی رطوبت پسند به شمار
میروند؛ بدين معنی كه دارای قدرت جذب آب بسیار
زيادیاند و در زمینهای مرطوب يا باتالقی دارای رشد
سريع هستند .درخت انجیلی در آفتاب درخشان و يا سايۀ
محدود در زهکشی مناسب رشد میكند .اين درخت در
خاکهای مرطوب ايستادگی و تحمل ندارد [.]24
روشها
تعداد  2اصله درخت ،از گونههای توسکا ،انجیلی و
صنوبر با دانسیتۀ متفاوت در برش عرضی ،اندازهگیری شد.
عملیات بینهبری و اندازهگیری ارتعاشات ناشی از ارهموتوری
در گونههای توسکا و صنوبر در نهالستان و گونۀ انجیلی در
پارسل  102بخش پاتم جنگل آموزشی پژوهشی خیرود
انجام شد .كارگر از كارگرهای آموزشديدۀ ماهر ،با سابقۀ
فعالیت بهرهبرداری بود .اندازهگیری ارتعاش با استفاده از
دستگاه ارتعاشسنج  SVANTEK 106بهطور همزمان ،در
سه جهت  y ،xو  zارهموتوری انجام گرفت .اين انتقالگرها از
طريق يک سری گیره به دستۀ ارهموتوری متصل شدند تا
هیچگونه مانعی بین انتقالگرها و دستۀ ارهموتوری وجود
نداشته باشد .ارتعاشسنج و فیلتر مکانیکی بايد بر روی
دستۀ ارهموتوری از طريق وسايل چفتوبست كننده با
رعايت استاندارد  ISO 5349-2وصل شوند .دستگاه
مورداستفاده در اين پژوهش جهت بینهبری درختان ،اره-
موتوری STIHL 070ساخت كشور آلمان ،دارای موتور دو

زمانه و تک سیلندر ،ابعاد  56×34×33سانتیمتر ،وزن 11
كیلوگرم ،توان موتور  4800وات ،طول تیغه  75سانتیمتر،
حجم مخزن 1/2لیتر و حجم موتور  106میلیلیتر است.
ارزيابی میزان ارتعاش ارهموتوری ،با استفاده از دستگاه
ارتعاش سنج  SVANTEK 106ساخت كشور لهستان كه
مطابق با استاندارد  ISO 8041:2005و مناسب و ايدهآل
استاندارد  ISO 5349است ،انجام گرفت .بخشهای اصلی
دستگاه ارتعاشسنج شامل دريافتكننده ،پردازشگر و
نمايشگر است .دريافتكننده شامل شتابسنج ،قاب
نگهدارنده ،فیلتر تشديد و سیم رابط است .پردازشگر
ارتعاشسنج ،پالسهای دريافتی از جهات مختلف را پس از
تقويت در ارتباط با جهت و نوع ارتعاش توزين فركانس
نموده و مقادير را برحسب مقادير مطلق يا تراز بهصورت
انتگرال زمانی محاسبه مینمايد .مقادير پس از اندازهگیری،
توزين فركانس و محاسبات الزم برای هر جهت ،در مقیاس
حداكثر  Peakيا مؤثر  rmsبه نمايشگر منتقل میگردد.
نمايشگر دستگاه ارتعاشسنج امروزه بهصورت ديجیتال با
دقت يکدهم است ،زيرا قرائت بهطور صحیح انجام شده و
امکان خطای ديد از بین میرود .درجه حرارتهای باال
(خصوصاً بیش از  250درجۀ سانتیگراد) ،فشار غیرمتعارف
هوا ،میدانهای مغناطیسی و رطوبت نسبی محیط میتواند
روی كارايی برخی شتابسنجها مؤثر باشد .تجزيهوتحلیل
ارتعاش در محدودۀ  1/1و 3/1اكتاو و محدودۀ فركانسی 0/1
تا 2828هرتز انجام میشود (شکل  .)1شايانذكر است كه
تمام اندازهگیریها با چهار تکرار انجام گرفت و در اين
پژوهش از استاندارهای  ISO 5349استفاده شد [.]32

شکل  -1دستگاه ارتعاشسنج SVANTEK 106

شاخصهای موردبررسی
در اين پژوهش از چهار شاخص مقدار لرزش معادل
ارهموتوری( ،)aeqمقدار كل لرزش ارهموتوری( ،)ahvقابلیت

انتقال لرزش ( (Trو دورۀ مواجهۀ روزانه ( (A8برای تبیین
وضعیت لرزش ارهموتوری استفاده شد .برای محاسبۀ مقدار

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال نهم ،شماره  ،4زمستان 1397

كل لرزش اره موتوری ( )ahvبر اساس استاندارد

ISO

 ،5349از رابطۀ  1استفاده شد.
(رابطۀ )1

2

ahv  ahwx  ahvy  ahwz
2

2

كه در اين رابطه  ،ahvشتاب كلی لرزشهای ارهموتوری
(متر بر مجذور ثانیه) ،ahwx ،شتاب وزندار شده ارهموتوری
در محور ( xمتر بر مجذور ثانیه) ،ahwy ،شتاب وزندار شده
ارهموتوری در محور ( yمتر بر مجذور ثانیه) و  ،ahwzشتاب
وزندار شده ارهموتوری در محور ( zمتر بر مجذور ثانیه)
است.
برای محاسبۀ قابلیت انتقال لرزش ،از متداولترين روش،
روش  Stikeleatherبر اساس رابطۀ  2استفاده شد [.]25

Z out
Z in

(رابطۀ ) 2

Tr 

كه در اين رابطه Tr ،قابلیت انتقال (بدون واحد)،
میزان لرزش خروجی (متر بر مجذور ثانیه) و  Zinمیزان
لرزش ورودی (متر بر مجذور ثانیه) است.
دورۀ مواجهۀ روزانه بهصورت كلی ،زمانی كه در طول
روز يکی از دستها يا هر دو در معرض لرزشهای ناشی از
كار با ارهموتوری قرار دارند ،تعريف میشود .در اين
پژوهش برای محاسبۀ دورۀ مواجهۀ روزانه بر اساس
استانداردهای يادشده ،فرض شد كه هر كارگر ارهموتورچی
روزانه دو تا سه ساعت در معرض ارتعاش قرار دارد .برای
مقايسۀ بهتر مواجهههای روزانه كه در طول مدتزمانهای
متفاوت اتفاق میافتد ،از شاخص مقدار كلی ارتعاشات
معادل هشت ساعت استفاده میشود (رابطۀ .)3
Zout

(رابطۀ )3

T
T0

A(8) a
hv

كه در اين رابطه T ،مدتزمان روزانه مواجهه با ارتعاش
(برحسب ثانیه) و  T0مدتزمان مرجع (برابر با 28800
ثانیه) را نشان میدهد.
بهمنظور اندازهگیری درصد رطوبــت گونههای
موردنظر ،ابتدا از انتهــا و وسط چوبها به انــدازۀ -500
300میلیمتر برش داده ،ســپس نمونههای مورد آزمايش
را بر اساس اســتاندارد به ابعاد  2×2 × 2سانتیمتر و به
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تعداد  20عدد تهیه شــد .برای وزن كردن نمونهها از
ترازوی ديجیتال استفاده شد .دقت ترازوهای مورداستفاده
برای اين منظور تا يکصدم گرم كافی است .برای اندازه-
گیری وزن خشک ،نمونههای تهیهشده ،داخل آون با دمای
 103 ± 2درجۀ سلسیوس قرار داده شد .بعد از گذشت
 24ساعت ،نمونهها در اين حالت دارای رطوبت صفر درصد
هستند .با به دست آمدن اندازۀ وزنی نمونۀ مرطوب و
خشک ،درصد رطوبت با رابطۀ  4محاسبه و ثبت میشود
كه در اين رابطه  MCدرصد رطوبت Wm ،وزن چوب
مرطوب (گرم) و  WODوزن چوب خشک (گرم) است.
(رابطه )4
%

با تعیین  mجرم چوب (گرم ) و  vحجم چوب
(سانتیمتر مکعب ) طبق رابطۀ  D ،5جرم مخصوص چوب
(گرم بر سانتیمتر مکعب) محاسبه میشود.
(رابطۀ ) 5

روش تجزیهوتحلیل آماری
پس از جمعآوری دادهها ،بررسی نرمال بودن دادهها با
آزمون كولموگروف -اسمیرنوف1و همگن بودن آنها نیز از
طريق آزمون لون 2انجام شد .برای تحلیل آماری دادهها ،از
آزمون تجزيه واريانس يکطرفه 3و برای مقايسۀ میانگین
دادهها از آزمون دانکن4استفاده شد .برای انتخاب بهترين
مدل آماری برازش دادهشده از مدلهای رگرسیونی بهره
گرفته شد و برای بررسی روابط همبستگی ،از ضريب
پیرسون ( )rاستفاده شد .كلیۀ آنالیزهای آماری در سطح
اطمینان  95و  99درصد با استفاده از نرمافزار آماری
 SPSS 23و رسم نمودارها با نرمافزار Excel 2016انجام
شد.

1

Kolomogorov-Smirnov test
Levene’s test
3
One Way Anova
4
Duncan’s test
2
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گونۀ انجیلی بهطور معنیداری در جهت  xبیشترين و
جهت  zكمترين مقدار لرزش وجود دارد (.)P > 0/01
همچنین در گونۀ توسکا و صنوبر جهت  xبهطور معنی-
داری از محورهای  yو  zبیشتر است (.)P > 0/05

نتایج و بحث
مقدار لرزش معادل ارهموتوری() aeq
بر اساس جدول  1نتايج حاصل از آزمون تجزيه
واريانس يکطرفه در سطح  0/0 1نشان میدهد كه در

جدول  -1مشخصات آماری مقدار لرزش معادل ارهموتوری (( ) aeqمتر بر مجذور ثانیه) در محورهای ) (x,y,zدر گونههای مختلف
گونه

محورهای اره موتوری

Z

Y

X

انجیلی

میانگین
ماكزيمم
مینیمم
انحراف معیار
ضريب تغییرات
خطای معیار

2/33
2/99
1/32
0/71
0/30
0/35

3/22
3/79
2/75
0/54
0/16
0/27

4/73
4/97
4/46
0/24
0/05
0/12

صنوبر

میانگین
ماكزيمم
مینیمم

1/84
2/99
1/16

2/39
2/99
1/3

3/24
3/9
2/89

انحراف معیار

0/8

0/75

0/45

ضريب تغییرات

0/43

0/31

0/14

خطای معیار

0/4

0/37

0/22

میانگین
ماكزيمم

1/68
1/9

1/93
2/12

2/24
2/82

مینیمم

1/45

1/78

1/93

انحراف معیار

0/19

0/15

0/4

ضريب تغییرات

0/11

0/07

0/18

خطای معیار

0/09

0/07

0/2

توسکا

*حروف نامتشابه التین اشاره به اختالف معنیدار بین محورهای مختلف ارهموتوری در سطح  95درصد با استفاده از آزمون  Fدارد.
جدول  - 2تجزیه واریانس یکطرفه مقدار لرزش معادل ارهموتوری (( ) aeqمتر بر مجذور ثانیه) در محورهای( )x,y,z
گونه

میانگین مربعات

df

f

sig

انجیلی

5/86

2

2/4

** 0/00

صنوبر

1/98

2

4/2

* 0/05

توسکا

0/30

2

4/1

* 0/05

nsعدم تفاوت معنیداری *معنیداری در سطح  95درصد **معنیداری در سطح  99درصد

مقدار لرزش کل ارهموتوری ()ahv
آزمون تجزيه واريانس يکطرفه در سطح  0/0 1نشان
میدهد ،مقدار لرزش كل ارهموتوری ( )ahvبهطور معنی-
داری در گونۀ انجیلی بیشتر از گونههای صنوبر و توسکا
است ( .)P= 0/00مقايسه میانگین مقدار لرزش معادل اره-
موتوری در گونههای انجیلی ،صنوبر و توسکا با استفاده از
آزمون دانکن در سطح  0/0 5بررسی شده است .بر اساس

شکل  ،2نتايج حاصل از آزمون دانکن در سطح معنیداری
 95درصد نشان داد میانگین مقدار لرزش كل ارهموتوری
در گونۀ انجیلی ( 6/22متر بر مجذور ثانیه) بهطور معنی-
داری بیشترين و در گونههای صنوبر ( 4/33متر بر مجذور
ثانیه) و توسکا ( 3/42متر بر مجذور ثانیه) كمترين مقدار
را دارد.
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شکل  -2مقدار لرزش کل ارهموتوری ( )ahvدر گونههای مختلف
*بارها نشاندهندۀ خطای معیار میانگین ** حروف نامتشابه التین اشاره به معنیداری آزمون دانکن در سطح معنیداری  95درصد دارد.

قابلیت انتقال لرزش ()Tr
آزمون تجزيه واريانس يکطرفه نشان داد ،قابلیت
انتقال لرزش ( )Trدارای اختالف معنیداری در سطح
 0/05در گونۀ انجیلی ،صنوبر و توسکا است (.)P=0/04
نتايج حاصل از مقايسه میانگین آزمون دانکن نشان داد،
اختالف معنیداری میان گونۀ انجیلی با گونۀ توسکا وجود
دارد و بیشترين مقدار قابلیت انتقال لرزش مربوط به گونۀ
انجیلی ( 3/43متر بر مجذور ثانیه) است .همچنین گونۀ
صنوبر ( 2/41متر بر مجذور ثانیه) اختالف معنیداری هم
با گونۀ توسکا ( 1/95متر بر مجذور ثانیه) و هم با گونۀ
انجیلی دارد.
دورۀ مواجهۀ روزانه
نتايج حاصل از دورۀ مواجهۀ روزانه نشان داد ،اگر
كارگر ارهموتورچی در مدتزمان دو ساعت با ارهموتوری
كار كند ،شدت ارتعاش واردشده به وی در گونۀ انجیلی
( 3/11متر بر مجذور ثانیه) ،صنوبر ( 2/16متر بر مجذور

ثانیه) و توسکا ( 1/71متر بر مجذور ثانیه) و در مدت سه
ساعت ،در گونۀ انجیلی ( 3/80متر بر مجذور ثانیه) ،صنوبر
( 2/65متر بر مجذور ثانیه) و توسکا ( 2/09متر بر مجذور
ثانیه) است.
رابطۀ مقدار لرزش معادل ارهموتوری ( ) aeqو
دانسیته
شکل  3نشاندهندۀ اين موضوع است كه رابطۀ خطی
مثبتی بین مقدار لرزش معادل ارهموتوری ( ) aeqو
دانسیته وجود دارد و اختالف معنیداری در سطح 0/05
در هر سه گونه مشاهده میشود .با افزايش دانسیته بهطور
معنیداری مقدار لرزش معادل ارهموتوری نیز ،در هر سه
گونه افزايش میيابد .در گونههای انجیلی ،صنوبر و توسکا
با مقدار لرزش ( 5/86و  )10/29 ، 7/25متر بر مجذور
ثانیه ،مقدار دانسیته به ترتیب برابر (0/41و )0/71 ،0/45
گرم بر سانتیمتر مکعب است.
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شکل  -3رابطۀ مقدار لرزش معادل ارهموتوری ( ) aeqو دانسیته

رابطۀ مقدار لرزش معادل ارهموتوری( ) aeqو

رابطۀ مقدار لرزش معادل ارهموتوری ( ) aeqو

درصد رطوبت

قطر

شکل  4نشاندهندۀ اين موضوع است كه رابطۀ خطی
منفی بین مقدار لرزش معادل ارهموتوری ( ) aeqو درصد
رطوبت وجود دارد و با افزايش درصد رطوبت بهطور معنی-
داری مقدار لرزش معادل ارهموتوری( ) aeqدر هر سه گونه
كاهش يافته است .مقدار درصد رطوبت در گونههای
انجیلی ،صنوبر و توسکا به ترتیب برابر (95/19و/69
 )50/66،66است.

شکل  5نشاندهندۀ اين موضوع است كه رابطۀ خطی
مثبتی بین مقدار لرزش معادل ارهموتوری ( )aeqو قطر
وجود دارد و با افزايش قطر بهطور معنیداری مقدار لرزش
معادل ارهموتوری ( )aeqدر هر سه گونه افزايش میيابد.

شکل  -4رابطۀ مقدار لرزش معادل ارهموتوری ( ) aeqو درصد رطوبت
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شکل  -5رابطۀ مقدار لرزش معادل ارهموتوری ( ) aeqو قطر

در اين پژوهش مقدار لرزش معادل ارهموتوری بهعنوان
يکی از شاخصهای استاندارد ،اندازهگیری شد كه بر اساس
آن ،شدت ارتعاش ارهموتوری در جهت  xبیشتر از جهت-
های  yو  zاست كه اين نتیجه همسو با نتايج ديگر
پژوهشهاست[ .]27 - 25از داليل مهمی كه سبب بیشتر
بودن ارتعاش در جهت  xمیشود ،میتوان به مسیر گردش
زنجیر و اسپراكت اشاره كرد كه بهويژه در هنگام درگیر
بودن در چوب ،مقدار شدت ارتعاش را افزايش میدهد
[ .]29در چوب گونۀ انجیلی بهطور معنیداری مقدار
لرزش كل ارهموتوری بیشتری ،نسبت به گونههای توسکا و
صنوبر مشاهده میشود كه از داليلی كه سبب اين تفاوت
میشود ،میتوان به نوع چوب و مقاومت باالی چوب
درخت انجیلی اشاره كرد .میانگین تراكم چوب اندازهگیری
شده انجیلی ( 0/71گرم بر سانتیمتر مکعب) و صنوبر و
توسکا به ترتیب  0/45و ( 0/41گرم بر سانتیمتر مکعب)
است كه سبب افزايش مقدار لرزش كل ارهموتوری در
هنگام بینهبری درخت توسط ارهموتورچی میشود.
همچنین افزايش قطر درختان ،سبب درگیر شدن بخش
بیشتری از دندانههای زنجیر در كار برش میشود كه خود-
بهخود سبب افزايش لرزش نیز خواهد شد .بهطوركلی،
يکی از داليل افزايش بیشازحد ارتعاش ارهموتوری ،ممکن
است كند بودن دندانههای برندۀ زنجیر ارهموتوری باشد،
بهطوریكه ،در پژوهشهايی به اين نتیجه دست يافتند كه
ارتعاش ارهموتوری در هنگام كند بودن دندانهها7/5 ،
درصد بیشتر از زمانی است كه ارهموتوری دارای دندانه-
های تیز است [ .]30در اواخر دهۀ  ،1980طراحان زنجیر
يک انحناء در فلسهای اتصالی زنجیر در بین فلسهای

برنده ايجاد كردند .اين انحناء بهمنظور حركت روان خارک
محدودكننده بر روی سطح برنده ايجاد شد كه درواقع
ابداع نسل اول زنجیرهای با ايمنی مناسبتر است .در
ادامه يک انحناء بر روی فلسهای راننده ايجاد شدند و
بعدها يک طراحی مناسب برای خارکهای محدودكنندۀ
عمق نیز شکل گرفت .زنجیرهايی كه امروزه ساخته
میشوند عالوه بر تخصص مناسب برای كارهای مختلف،
دارای لرزش كمتر و ضد لگدزدن هستند [ .]31نتايج
اندازهگیری نشان داد قابلیت انتقال لرزش بهطور معنی-
داری ،بر كاربر ارهموتورچی در گونههای انجیلی و صنوبر
بیشتر از گونۀ توسکا است؛ كه اين امر نیاز به بهبود
دستگاه ازنظر ارگونومی و استفاده كاربر از وسايل ايمنی
دارد .نتايج اندازهگیری نشان داد زمانی كه كاربر روی
چوب انجیلی كار میكند ،لرزش كل بیشتری نسبت به
گونههای توسکا و صنوبر به وی وارد میشود .اين يافته
بايد راهنمای مديران اجرايی طرحهای جنگلداری در
سازماندهی و مديريت زمان كار كارگران ارهموتورچی در
جنگل و صنايع چوب باشد تا كارگران ارهموتورچی در
طول روز بهطور متناوب و با زمانهای استراحت يا استفاده
از دونیروی ارهموتورچی برای كار متناوب به كار گرفته
شوند و درنتیجه سالمت نیروی كار ،حفظ شود و كارگران
ارهموتورچی به بیماری دست سفید مبتال نشوند .روابط
بین مقدار لرزش معادل ارهموتوری و دانسیته نشان داد كه
ارتباط خطی مثبتی بین گونهها وجود دارد [ .]32از
داليلی كه سبب افزايش دانسیتۀ چوب و بهتبع آن سبب
افزايش مقدار لرزش معادل ارهموتوری میشود ،آن است
كه هرچه وزن مخصوص چوب افزايش يابد ،مقدار مادۀ
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چوبی در واحد حجم بیشتر شود و مقاومت مکانیکی چوب
بهخصوص در نیروهای برشی ،كششی ،فشاری ،خمشی و
سختی نیز زيادتر میشود .همچنین ،عوامل متعددی مانند
شرايط رويشگاه ،پهنای دواير رويش ،ضخامت ديوارۀ
سلولی و نسبت چوب آغاز به چـوب پايان بر دانسیتۀ
چوب مؤثر اسـت [ .]33بر اساس نتايج ،بین لرزش معادل
ارهموتوری و درصد رطوبت ،ارتباط خطی منفی بین گونه-
ها وجود دارد .به اين معنی كه با افزايش درصد رطوبت
چوب درختان ،مقدار لرزش معادل ارهموتوری كاهش
میيابد كه اين نتیجه همسو با نتايج [ ]34است .از داليل
تأثیرگذاری كه سبب اين تفاوت میشود آن است كه با
افزايش رطوبت پیوند بین الیاف چوب سستتر شده و
درنتیجه مقاومت چوب در برابر برش كاهش میيابد .روابط
بین مقدار لرزش معادل ارهموتوری و قطر درختان،
نشاندهندۀ اين موضوع است كه ارتباط خطی مثبتی بین
قطر گونههای انجیلی ،صنوبر و توسکا با لرزش وجود دارد.
به اين معنی كه با افزايش قطر درختان ،مقدار لرزش
معادل ارهموتوری نیز افزايش میيابد كه اين نتیجه همسو
با يافتهها [ ]35است .از داليلی كه افزايش قطر درختان،
سبب افزايش مقدار لرزش معادل ارهموتوری میشود ،می-
توان به افزايش ضخامت پوست درخت و افزايش تعداد
دندانههای درگیر در برش اشاره كرد.

نتیجهگیری
نتايج اين تحقیق نشان داد كه در محورهای مختلف
( )x,y,zارهموتوری ،تفاوت معنیداری وجود دارد و در
جهت  xبیشترين لرزش وجود دارد .مقدار لرزش اره-
موتوری در هنگام بینهبری در گونۀ انجیلی بیشتر از

گونههای صنوبر و توسکا است كه از داليل آن میتوان به
تفاوت در دانسیته و سختی چوب ،قطر و درصد رطوبت
اشاره كرد .همچنین نتايج نشان داد ،دورۀ مواجهۀ روزانه با
ارتعاش در گونۀ انجیلی از گونههای صنوبر و توسکا بیشتر
است؛ بنابراين كارگر ارهموتورچی در طول يک روز ،هنگام
كار بر درخت انجیلی مدتزمان كمتری را بايد با اره كار
كند تا از بیماریهای شغلی ناشی از كار با ارهموتوری
جلوگیری كند .برای كنترل و كاهش ارتعاشات ناشی از
يک وسیله شناخت عوامل مؤثر بر مقدار ارتعاش ضروری
است و ارهموتوری نیز از اين اصل مستثنی نیست .بدين
معنی كه برای كنترل ارتعاشات اين وسیله و كاهش
خسارات واردشده به كاربر آن ،شناخت عوامل مؤثر بر اين
ارتعاشات ضروری است .برای كاهش صدمات و بیماری-
های ناشی از ارتعاشات ارهموتوری در كارگران جنگل،
ضمن آموزش كارگران در بدو ورود به كار ،برنامههای
ايمنی حین كار توسط سركارگران در جنگل آموزش داده
شود .كارگران را به استفاده از وسايل ايمنی و حفاظت
فردی تشويق و از مزايای استفاده از اين وسايل آگاه كرده
و در آنان ايجاد انگیزه نمايند .با بهكارگیری ارگونومی و
رعايت كردن نکات ايمنی كار و متناسب كردن كار با
كارگر و كارگر با كار میتوان از صدمات و بیماریهای
شغلی ناشی از ارتعاش ارهموتوری جلوگیری كرد .تعمیر و
تعويض قطعات فرسوده ،استفاده از ارههایموتوری با طول
تیغۀ كوتاهتر و دارای سیستم ضد ارتعاش ،استفاده از
مدلهای جديدتر ارهموتوری كه دسته با واشر پالستیکی
يا فنر به بدنه متصل شده است از روشهای كاهش انتقال
لرزش است.
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Evaluation of the effect of chainsaw vibration on user's hand and arm during log
bucking operations

Abstract
Vibration is one of the most important problems in the field of
forestry with a chainsaw. The purpose of this study was to
measure the vibration of the chainsaw on the hands and arm
of sawmiller while cutting the trees in the educational and
research forest of Kheyroud located in Mazandaran province.
Two alder, Persian ironwood, and poplar trees, which have
different densities, were selected and vibration was measured
using the SVANTEK vibration instrument, simultaneously in
three directions, i.e. x, y and z. For the evaluation of motor
vibration, the averaged vibrational vibration index (aeq), total
ahv shaking averaging, vibration transmission coefficient
(TR) and daily exposure time (A8) were used. It was shown
that the mean value of the vibration equivalent of aeq in all
three axes (x, y, z) of Persian ironwood is more than poplar
and alder species and is significant in all three species in the x
direction. The results of Duncan's test showed that there is a
significant difference between the three axes (x, y, z) in
Persian ironwood and there is a significant difference between
x and z in the poplar and alder species and direction y with
direction x and also with z direction (P <0.05). The results
also showed that the total vibration of the ahv, motor
vibration transmission (Tr) and the daily exposure period (A
(8)) in the bin of Persian ironwood is more than poplar and
alder species. Due to this difference, it is possible to increase
the density, decrease the moisture content and the diameter of
the Persian ironwood tree. Therefore, the sawing worker
during the cutting of the Persian ironwood is exposed to more
vibrations and is likely to develop white-handed disease,
which implies the need to observe safety tips, ergonomic
principles, and shorten the working hours of a chainsaw
worker.
Keywords: hand-arm vibration, chainsaw, job injuries,
bucking, chainsawer.
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