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چکیده
ــدون وجــود  ــوان کاری و انجــام کارهــای تکــراری ب ــه: عــدم تناســب میــان نیازهــای شــغلی و ت مقدم
ــه  ــردد ک ــا می گ ــی از تروم ــی ناش ــالالت تجمع ــاد اخت ــه ایج ــر ب ــد منج ــتراحتی می توان ــای اس وقفه ه
ــت  ــود صنع ــاد می ش ــف ایج ــای مختل ــک فاکتوره ــا ریس ــدت ب ــی م ــه طوالن ــر مواجه ــوالً در اث معم
آلومینیــوم ســازی جــزو صنایعــی اســت کــه در آن انجــام فعالیــت هــای جســمانی ســنگین و پوســچرهای 
نامطلــوب کاری بســیارمتداول اســت. لــذا بــه منظــور بررســی شــیوع ایــن اختــالالت و اســتفاده از نتایــج، 

جهــت انجــام اقدامــات پیشــگیرانه ایــن تحقیــق انجــام گردیــد.
روش کار: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی- تحلیلــی و بــه صــورت مقطعــی در صنایــع آلومینیــوم المهــدی 
ــزار نمونــه گیــری پرسشــنامه نوردیــک می باشــد کــه از بخــش عمومــی آن  هرمــزگان انجــام گردیــد. اب
بــرای بررســی شــیوع عالئــم و از بخــش تخصصــی آن جهــت بررســی وضعیــت اختــالالت تجمعــی ناشــی 
از ترومــا اســتفاده گردیــد. بــا اســتفاده از شــیوه نمونــه گیــری از نــوع سرشــماری 200 نفــر از کارکنــان 
ایــن صنعــت انتخــاب و بعــد از جمــع آوری داده هــا نتایــج بــا اســتفاده از نــرم افــزار  spss15 تجزیــه و 

تحلیــل گردیــد.
ــی  ــات تجمع ــی از ضرب ــالالت ناش ــی  و اخت ــکلتی- عضالن ــالالت اس ــزان اخت ــترین می ــا: بیش یافته ه
گــردن و کمــر مربــوط بــه راننــدگان کریــن،  بیشــترین میــزان اختــالالت اســکلتی- عضالنــی  و اختــالالت 
ناشــی از ضربــات تجمعــی در ناحیــه دســت/مچ دســت در کارگــران جوشــکار و بیشــترین میــزان اختالالت 
اســکلتی- عضالنــی  و اختــالالت ناشــی از ضربــات تجمعــی  شــانه در کارگرانــی کــه فعالیــت آندکوبــی 
را انجــام مــی دهنــد گــزارش گردیــد. همچنیــن بــا انجــام آزمــون کای اســکوئر در ســطح معنــی داری 5 
درصــد وجــود رابطــه معنــی دار میــان  اختــالالت ناشــی از ضربــات تجمعــی اختــالالت ناشــی از ضربــات 
تجمعــی اختــالالت ناشــی از ضربــات تجمعــی اختــالالت ناشــی از ضربــات تجمعــی اختــالالت ناشــی از 
ضربــات تجمعــی در ناحیــه کمــر بــا  قــد، ســن، وزن و ســابقه کاری و اختــالالت ناشــی از ضربــات تجمعــی 

دســت/مچ دســت بــا ســن و ســابقه کاری تأییــد گردیــد.
نتیجه گیــری: بــاال بــودن میــزان شــیوع عالئــم و اختــالالت تجمعــی ناشــی از ترومــا در جامعــه مــورد 
مطالعــه نســبت بــه جمعیــت عمومــی کشــور لــزوم توجــه بــه اصــالح شــرایط غیرارگونومیــک محیط هــای 
کاری، اصــالح شــیوه های کاری و آمــوزش بــه کارکنــان را بیشــتر آشــکار مــی نمایــد. پیشــنهاد می شــود 
بــا برنامــه ریــزی صحیــح از تجمــع اســترس هــای فیزیکــی و بیومکانیکــی در بافت هــای بــدن کارکنــان 

جلوگیــری گــردد. 
کلیــد واژه هــا: اختــالالت اســکلتی- عضالنــی، اختــالالت ناشــی از ضربــات تجمعــی، صنعــت آلومینیوم، 
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براســاس تعریــف جدیــد انیســتیتو ایمنــی و بهداشــت حرفه 
ــا  ــکا )NIOSH(، اختــالالت تجمعــی ناشــی از تروم ای امری
)CTD(  عبــارت اســت از یــک یــا چنــد عالمــت نظیــر درد، 
مورمــور شــدن، خــواب رفتن، ســوزن ســوزن شــدن، ســفتی 
ــی  ــه مفصل ــار ناحی ــی از چه ــت در یک ــت حرک و محدودی

انــدام فوقانــی )گــردن، شــانه، آرنــج، ســاعد و مــچ دســت( 
و کمــر کــه بیشــتر از یــک هفتــه طــول کشــیده باشــد یــا 
حداقــل ماهــی یکبــار در طــول ســال گذشــته  تکــرار شــده 
ــی  ــیب قبل ــاد و آس ــه ح ــه صدم ــر اینک ــروط ب ــد مش باش

بــرای مفاصــل مربوطــه وجــود نداشــته باشــد)1( 

مقدمه:

دریافت مقاله: 93/4/4  اصالح نهایی:93/6/15  پذیرش مقاله: 93/7/30 
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ــع  ــد از تجم ــالالت عبارتن ــن اخت ــده ای ــی عم ــه ویژگ س
پذیــری در طــول زمــان، ناشــی بــودن از اســترس فیزیکــی 
و مکانیکــی و وجــود ناراحتــی یــا اختــالل یــا خــارج شــدن 
از حالــت طبیعــی )2و3(. وقتــی در یــک حرفــه شــرایط بــه 
گونــه ای باشــد کــه فعالیت هــای کاری مکــرر، از ظرفیــت و 
توانائــی کارگــر بیشــتر گــردد، چنیــن فعالیت هایــی باعــث 
ایجــاد ضایعــه می شــوند. تروماهــای ناشــی از حرکت هــای 
ــی  ــه شــد دارای ویژگ ــه گفت ــه ک ــراری عضــو همان گون تک
ــان  ــا گذشــت زم ــه ب ــا انباشــتگی می باشــند ک ــی ی تجمع
پیشــرفت کــرده و اثــرات خــود را در دراز مــدت بــه صــورت 
ــی نشــان می دهنــد. از  صدمــات دســتگاه اســکلتی- عضالن
ایــن رو مواجهه هــای مکــرر بــا عوامــل مولــد ترومــا منجــر 
ــا،  ــا، لیگامانه ــالت، تاندونه ــی در عض ــات تجمع ــه صدم ب
ــه در  ــد ک ــی می گردن ــروق خون ــا ع ــل و ی ــاب، مفاص اعص
پــی آن التهــاب، محدودیــت حرکــت و اختــالالت خــاص در 
ــن دســتگاهها ایجــاد می شــود )1و4(. عــوارض ناشــی از  ای
ایــن اختــالالت ابتــدا در قــرن هجدهــم میــالدی توصیــف 
شــدند و بــه علــت بــی توجهــی بــه آن هــا، در قــرن نوزدهــم 
و بیســتم میــالدی اکثــر کشــورها دچــار یــک اپیدمــی در 
ایــن زمینــه شــدند )5(. ایــن اختالالت از دســته شــایع ترین 
و عمده تریــن عامــل از دســت رفتــن زمــان کاری، افزایــش 
هزینه هــا و آســیب های انســانی نیــروی کار بــه شــمار 
می آینــد. براســاس تحقیقاتــی کــه اخیــراً انجــام گرفته انــد 
ــل  ــط کار و دلی ــای محی ــی از غیبت ه ــش از نیم ــت بی عل
یــک ســوم درخواســت غرامت هــای ناشــی از کار محســوب 
ــن  ــدی NIOSH ای ــه بن ــر اســاس طبق می شــوند )6 و7(. ب
ــر  ــغلی از نظ ــی ش ــای تنفس ــس از بیماری ه ــالالت پ اخت
ــرار  ــه دوم ق ــگیری در رتب ــکان پیش ــدت و ام ــیوع، ش ش
دارنــد )3(. صنعــت آلومینیــوم ســازی جــزو صنایعــی 
ــنگین  ــمانی س ــای جس ــام فعالیت ه ــه در آن انج ــت ک اس
ــذا  ــت. ل ــیارمتداول اس ــوب کاری بس ــچرهای نامطل و پوس
ــتفاده از  ــالالت و اس ــن اخت ــیوع ای ــی ش ــور بررس ــه منظ ب
ــری از گســترش  ــت پیشــگیری و جلوگی ــا جه ــج آن ه نتای
اختــالالت تجمعــی ناشــی از ترومــا ایــن تحقیــق در صنعــت 

آلومینیــوم المهــدی هرمــزگان انجــام گردیــد.

ــورت  ــه ص ــی و ب ــی- تحلیل ــوع توصیف ــه از ن ــن مطالع ای
مقطعــی بــوده و بــر روی کارکنــان صنایــع آلومینیــوم 
المهــدی بــه منظــور تعییــن شــیوع CTD در آن هــا انجــام 
ــاغل در 6  ــان ش ــر از کارکن ــوع 200 نف ــد. در مجم گردی
گــروه شــغلی احیــاء، آندکوبــی، جوشــکاری، رانندگــی 
کریــن، میلــه گــذاری و اپراتــوری اتاق هــای کنتــرل مــورد 
بررســی قــرار گرفتنــد. تمامــی نفــرات شــرکت کننــده پــس 
ــدند.  ــرکت داده ش ــق ش ــن تحقی ــه در ای ــوزش اولی از آم
ــالالت  ــم اخت ــیوع عالئ ــن ش ــق تعیی ــن تحقی ــدف از ای ه
ــیوع ــن ش ــن تعیی ــی )MSD( و همچنی ــکلتی- عضالن اس

CTD در انــدام فوقانــی وکمــر )بــا اســتفاده از تعریــف 
ــا( ــی از تروم ــی ناش ــالالت تجمع ــد NIOSH از اخت جدی

ــز  ــوده و ج ــماری ب ــوع سرش ــری از ن ــیوه نمونه گی ــود. ش ب
آن هایــی کــه در یکــی از چهــار ناحیــه مــورد مطالعــه یعنــی 
گــردن، شــانه، دســت/مچ دســت وکمــر دچــار صدمــه حــاد 
و آســیب قبلــی شــده بودنــد بقیــه کارکنــان در ایــن 
ــق  ــن تحقی ــرای ای ــرای اج ــد. ب ــارکت نمودن ــش مش پژوه
ــه دارای دو  ــک )NMQ( ک ــتاندارد نوردی ــنامه اس از پرسش
ــد.  ــتفاده گردی ــد اس ــی می باش ــی و تخصص ــمت عموم قس
ــالالت  ــم اخت ــی عالئ ــا کمــک پرسشــنامه عموم ــدا ب درابت
اســکلتی- عضالنــی گــزارش شــده در طــی 12 مــاه گذشــته 
مــورد بررســی قــرار گرفــت ســپس بــا اســتفاده از تعریــف 
جدیــد انیســتیتو ایمنــی و بهداشــت حرفــه ای امریــکا  بــه 
بررســی وضعیــت CTD  در ایــن صنعــت پرداختــه شــد. در 
ــه ایــن نکتــه کــه CTD شــامل اختالالتــی  اینجــا توجــه ب
هســتند کــه یــا بایــد بیشــتر از یــک هفتــه طــول کشــیده 
باشــند و یــا حداقــل ماهــی یکبــار در طــول ســال گذشــته  
تکــرار شــده باشــد بســیار حائــز اهمیــت اســت )8 و9(. در 
پرسشــنامه نوردیــک در قســمتی کــه بــه طــور اختصاصــی 
ــی  ــدام فوقان ــی ان ــالالت اســکلتی- عضالن ــه بررســی اخت ب
ــا  ــی از آن ه ــه در یک ــود دارد ک ــؤال وج ــردازد دو س می پ
از کارگــر دربــاره تعــداد دفعــات بــروز اختــالالت و در 
ــن  ــه ای ــی ک ــدت زمان ــاره م ــر درب ــر از کارگ ــؤال دیگ س
اختــالالت طــول کشــیده اســت ســوال می شــود کــه 
ــای  ــی از گزینه ه ــؤال اول یک ــرای س ــران ب ــه کارگ چنانچ
هــرروز، یــک بــار یــا بیشــتر در هفتــه و یــک بــار یــا بیشــتر 
ــؤال دوم  ــرای س ــه ب ــا چنانچ ــد و ی ــواب ده ــاه را ج در م
ــه هــرروز و  ــا ن گزینه هــای30-8 روز،  بیشــتر از 30 روز ام
هــرروز را جــواب دهنــد نتیجــه می گیریــم کــه ایــن افــراد 
دچــار اختــالالت تجمعــی ناشــی از ترومــا در آن انــدام هــا 
ــواردی  ــا م ــع آوری داده ه ــس از جم ــن پ ــده اند. بنابرای ش
ــرون آورده و در  ــدند را بی ــوق می ش ــف ف ــامل تعری ــه ش ک
ــا  ــی از تروم ــی ناش ــالالت تجمع ــامل اخت ــته ش ــار دس چه
در گــردن ،شــانه ،دســت/مچ دســت و کمــر طبقــه بنــدی 
شــدند همچنیــن بــه منظــور بررســی تأثیــر ســن، قــد، وزن 
ــوق از  ــه ف ــار ناحی ــیوع CTD در چه ــر ش ــابقه کاری ب و س
ــا از  ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزی ــون کای اســکوئر و ب آزم

ــزار spss15 اســتفاده شــد. ــرم اف ن

پــس از بررســی و تجزیــه و تحلیــل پاســخ ســؤاالت مربــوط 
بــه ویژگی هــای جمعیــت شــناختی چنیــن نتیجــه گردیــد 
ــق از  ــن تحقی ــده در ای ــرکت کنن ــراد ش ــی اف ــه تمام ک
جنــس مــرد بــوده و 85 درصــد از آنهــا متأهــل می باشــند. 
برخــی از اطالعــات فــردی مربــوط بــه افــراد مــورد مطالعــه 

در جــدول شــماره ) 1( آورده شــده اســت.

روش کار:

نتایج:
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مشــخص گردیــد کــه 39 درصــد از کارکنــان دارای ســابقه 
کاری کمتــر از 4 ســال، 41 درصــد دارای ســابقه کاری 
9-5 ســال، 14 درصــد ســابقه کاری 14-10 ســال و 6 
درصــد دارای ســابقه کاری بیشــتر از 15 ســال می باشــند.

ــن  ــیوع MSD و همچنی ــز ش ــماره ) 2 ( نی ــدول ش در ج
ــد. ــده ان ــیوع CTD آورده ش ش

)200=n( برخی ویژگی های جمعیت شناختی  جامعه مورد مطالعه:)جدول1

جدول 2(: درصد عالئم MSD و CTD گزارش شده در 6 گروه شغلی مورد مطالعه

  MSD همانگونــه کــه مشــاهده می گــردد بیشــترین میــزان
و CTD گــردن و کمــر مربــوط بــه راننــدگان کریــن بــوده 
، بیشــترین میــزان MSD و CTD در ناحیــه دســت/مچ 
 MSD ــزان ــترین می ــکار و بیش ــران جوش ــت در کارگ دس
و CTD  شــانه در کارگرانــی کــه فعالیــت آندکوبــی را 
انجــام می دهنــد گــزارش گردیــده اســت. همچنیــن نتایــج 
ــور  ــه منظ ــه ب ــکوئر ک ــون کای اس ــرای آزم ــل از اج حاص
ــیوع   ــر ش ــابقه کاری ب ــد، وزن و س ــن، ق ــر س ــی تأثی بررس
اختــالالت تجمعــی ناشــی از ترومــا انجــام گردیــد حاکــی 
از ایــن بودنــد کــه رابطــه معنــی داری میــان CTD در 
ناحیــه کمــر بــا قــد، ســن، وزن و ســابقه کاری و همچنیــن 
ــود  ــابقه کاری وج ــن و س ــا س ــت ب ــت/مچ دس CTD دس

ــماره 3(. ــدول ش دارد)ج
ــا نتایــج حاصــل  مقایســه نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه ب

از بررســی وضعیــت ســالمت و بیمــاری در ایــران )10( 
ــیوع  ــم ش ــیوع MSD  و ه ــم ش ــه ه ــاخت ک ــخص س مش
ــیوع آن در  ــش از ش ــه بی ــورد مطالع ــه م CTD  در جامع

ــماره 1(. ــکل ش ــت )ش ــور اس ــی کش ــت عموم جمعی

انحراف استانداردمیانگینمتغیر

سن)سانتیمتر(
قد)سانتی متر(
وزن)کیلوگرم(

29
171/91
67/18

5/46
5/93

9/2

شغل
درصد عالئم MSD گزارش شده

اپراتور
 اتاق 
کنترل

دست/مچ شانهگردن
دست

درصد CTD  گزارش شده

دست/مچ شانهگردنکمر
دست

کمر

501026/666/616/60043/3

5/3243654/606/614/628

20

احیاء

آندکوبی

جوشکاری

10075955957095

88/542/891/492/477/125/791/492/4

10080 راننده 
551001008040100کرین

4555706535557065میله گذاری
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متغیر
 CTDنوع

شکل 1(: مقایسه شیوع MSD  و CTD گردن،شانه،دست/مچ دست و کمر در جمعیت مورد مطالعه با جمعیت عمومی کشور)بر حسب درصد(

بــا توجــه بــه ماهیــت کار در صنعــت آلومینیــوم ســازی کــه 
دخالــت مســتقیم کارگــر در فراینــد تولیــد اجتنــاب ناپذیــر 
اســت و انجــام فعالیــت هــای جســمانی نظیــر بلنــد کــردن 
ــای  ــل دادن،  انجــام کاره ــواد، کشــیدن،  ه ــی م و جابجائ
تکــراری و انجــام کار در پوســچر هــای نامطلــوب کاری 
ــه اینکــه تاکنــون هیــچ  ــا توجــه ب بســیارمتداول اســت و ب
گونــه برنامــه جامعــی جهــت بررســی وضعیــت ارگونومیکــی 
صنایــع  در  خطرنــاک  فاکتورهــای  ریســک  کنتــرل  و 
آلومینیــوم المهــدی انجــام نشــده بــود در چنیــن شــرایطی 

ــکلتی-  ــالالت اس ــم اخت ــیوع عالئ ــه ش ــتیم ک ــار داش انتط
ــدول  ــج ج ــه نتای ــه ک ــه همانگون ــد ک ــاال باش ــی  ب عضالن
ــن  ــد ای ــی دهن ــان م ــماره 1  نش ــکل ش ــماره 2  و ش ش
انتظــار بــرآورده گردیــده بــه گونــه ای کــه پــس از مقایســه 
شــیوع آنهــا بــا شــیوع MSD در جمعیــت عمومــی کشــور 
ــی  ــم اختــالالت اســکلتی- عضالن متوجــه شــدیم کــه عالئ
در جمعیــت مــورد مطالعــه از شــیوع بســیار باالتــری 
نســبت بــه جمعیــت عمومــی کشــور برخــوردار اســت. ولــی  

ــل ــرای تبدی ــل الزم  ب ــن عوام ــه از مهمتری از آنجائی ک

بحث و نتیجه گیری:

سابقه کاریسن وزنقد

CTD0/060/4320/2090/003 گردن

0/160/230/2090/009

0/40/250/00010/0001

0/010/00010/0020/0001

CTD  شانه

CTD دست/مچ دست

CTD کمر

جدول 3(: رابطه میان قد، وزن، ســن وسابقه کاری  با شیوع CTD  در سطح معنی داری 5 درصد
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ــترس های  ــدن اس ــه CTD  وارد آم ــم ب ــن عالئ ــدن ای ش
مکانیکــی و فیزیکــی پیاپــی در مــدت زمــان طوالنــی و در 
ــت  ــه حال ــم و بازگشــت ب ــرای ترمی ــی ب ــان کاف ــاب زم غی
ــی از CTD در  ــزان باالئ ــاهده می ــت مش ــت اس ــه باف اولی
جامعــه مــورد مطالعــه  بــا وجــود میانگیــن ســنی و ســابقه 
ــه  ــده  ب ــران کنن ــب و نگ ــیار جال ــا بس ــم در آنه کاری ک
نظــر می رســد. بــه طــور کلــی از 200 نفــری  کــه در ایــن 
ــه  ــار CTD در ناحی ــر دچ ــد 59 نف ــرکت نمودن ــق ش تحقی
ــر  ــانه، 78 نف ــه ش ــار CTD  در ناحی ــر دچ ــردن، 55 نف گ
دچــار CTD در ناحیــه دســت/مچ دســت  و 118 نفــر مبتــال 

ــد. ــه کمــر شــده ان ــه CTD در ناحی ب
بیشــترین میــزان CTD گــردن و کمــر مربــوط بــه رانندگان 
کریــن می باشــد و علــت آن نیــز نشســتن طوالنــی مــدت، 
ــردن  ــداوم گ ــش م ــی مناســب و چرخ ــود صندل ــدم وج ع
می باشــد. بیشــترین میــزان CTD شــانه مربــوط بــه گــروه 
ــام  ــی آن انج ــت اصل ــه عل ــد ک ــی می باش ــغلی آندکوب ش
ــد و  ــاد می باش ــروی زی ــال نی ــا اعم ــراه ب ــراری  هم کار تک
بیشــترین میــزان CTD دســت/مچ دســت مربــوط بــه شــغل 
ــه  ــد ب ــکاران مجبورن ــه در آن جوش ــت ک ــکاری اس جوش
طــور مکــرر دســت و مــچ دســت خــود را در وضعیت هــای 
ــه  ــی نگ ــان طوالت ــدت زم ــرای م ــی ب نامناســب ارگونومیک
ــل  ــج حاص ــد. نتای ــام دهن ــکاری را انج ــته و کار جوش داش
از انجــام آزمــون کای اســکوئر نشــان می دهــد کــه رابطــه 
ــن،  ــد، س ــا ق ــر ب ــه کم ــان CTD در ناحی ــی داری می معن
ــت  ــت/مچ دس ــن CTD دس ــابقه کاری و همچنی وزن و س
ــادي  ــات زی ــود دارد در مطالع ــابقه کاری وج ــن و س ــا س ب
ــت  ــده اس ــد ش ــز تأیی ــد نی ــام گردیده ان ــون انج ــه تاکن ک
ــه  ــردي مي تواننــد زمینــه ســاز ابتــال ب کــه  فاکتورهــاي ف
ــا باعــث تشــدید آن هــا در افــراد  ــوده و ی ایــن اختــالالت ب
ــط  ــه توس ــي ک ــه در تحقیق ــد)8و9(. ازجمل ــط گردن مرتب
ــخص  ــد مش ــام گردی ــکا انج ــات امری ــي تحقیق ــوراي مل ش
افزایــش  باعــث  مي تواننــد  بــاال  وزن  و  ســن  شــدکه 
ــر شــدت اختــالالت  ــف ب ــر ریســک فاکتورهــاي مختل تأثی
اســکلتي- عضالنــي گردنــد )2( در تحقیــق دیگــري کــه بــه 
وســیله هــوران گــو و همکارانــش بــا هــدف بررســي شــیوع 
ــت کاري  ــان جمعی ــي در می ــکلتي- عضالن ــالالت اس اخت
تایــوان انجــام گردیــد  مشــخص گردیــد کــه فاکتــور ســن 
ــه  ــه گون ــذار هســت ب ــر گ ــالالت تأثی ــن اخت ــر شــیوع ای ب
ــرده  ــزارش ک ــم راگ ــن عالئ ــه ای ــرادي ک ــر اف ــه اکث اي ک
ــوردار  ــر ی  برخ ــن باالت ــه از س ــد ک ــرادي بودن ــد اف بودن
بودنــد )11(. آقــاي موســوي نجــارکال  نیــز در تحقیقــي کــه 
ــم شــهر انجــام داد وجــود رابطــه  ــع نســاجي قائ در  صنای
معنــي دار میــان ســن، قــد، وزن و ســابقه کاري بــا عالئــم 
ــج  ــد نمــود )5(. نتای ــي را تأیی ــالالت اســکلتي- عضالن اخت
ایــن تحقیــق نشــان دادنــد کــه مــواردی از جملــه نامناســب 

ــران و  ــوزش کارگ ــدم آم ــی و ع ــرایط ارگونومیک ــودن ش ب
انجــام وظایــف کاری بــه شــیوه نامناســب و همچنیــن عــدم 
توجــه بــه برخــی ویژگی هــای ســازمانی نظیــر چرخــه کار-

اســتراحت نادرســت، ســرعت زیــاد انجــام کار، مــدت زمــان 
طوالنــی انجــام کار و نبــود تنــوع در کار باعــث شــده اســت 
ــالالت اســکلتی-  ــم اخت ــزان شــیوع عالئ ــا می ــه تنه ــه ن ک
عضالنــی در جامعــه مــورد مطالعــه بــاال باشــد بلکــه رونــد 
تبدیــل آن هــا بــه CTD نیــز بــه ســرعت افزایــش یابــد. لــذا 
پیشــنهاد می  گــردد ضمــن اصــالح مــوارد فــوق، تمرینــات 
ــم،  ــوازی ماکزیم ــوان ه ــش ت ــبب افزای ــه س ــی ک ورزش
کاهــش ضربــان قلــب، کاهــش فشــارخون و افزایــش 
نیرومنــدی ماهیچه هــا و اســتقامت انســان می شــود و 
ــکلتی-  ــتم اس ــر روی سیس ــش ب ــش تن ــب آن کاه متعاق
ــه کاری  ــد داشــت را در برنام ــال خواه ــه دنب ــی را ب عضالن

ــد )3و12(. ــرار دهن ــان ق کارکن

ــکی و  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــرم پژوهش ــت محت از معاون
خدمــات بهداشــتی- درمانــی هرمــزگان کــه هزینــه اجــرای 
ایــن طــرح را تصویــب نمــوده و جنــاب آقــای دکتــر علیرضا 
چوبینــه کــه بــا راهنمائی هــای ارزنــده خــود بــر غنــای کار 

ــی می شــود. ــد تشــکر و قدردان افزودن

سپاسگزاری: 
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ABSTRACT
Introduction: The lack of agreement between job demands and worker 
capacity and repetitive / restless working may lead to cumulative trauma 
disorders. These disorders occur during months and years of facing with 
extra-physical and psychological stressor in work environment. This study 
was conducted among workers of an aluminum industry in Hormozgan to 
determine the prevalence of CTDs and MSDs. The result of this study can 
be used to develop CTD preventive strategies in the workplace towards 
improving workers health.
Methods: In this descriptive cross-sectional study 200 workers from 6 
production units of the factory were studied by Nordic musculoskeletal 
questionnaires )NMQ) and the prevalence of CTDs and MSDs was 
measured.  Data analysis was performed by Spss 15 software and chi- 
square test.
Results: The highest percentage of neck and waist CTDs was found in 
crane drivers and the highest percentage of wrist/hand and shoulders 
CTDs respectively were found in welding and Anode production workers. 
A Significant relationship was found between the CTDs at waist and 
height and age, weight and work history at  0.05 significance level. In 
addition, work history and age showed a significant relationship with 
wrist/hand CTDs.
Conclusion: The high prevalence of CTDs in this study with regarding 
to this point that majority of the studied workers had a short work 
history indicated that attention to this problem is necessary. Therefore 
application of control measures to eliminate or reduce exposure of 
employee to the ergonomics stressors associated with the development 
of CTD is recommended.
Key words: Cumulative trauma disorders, Musculoskeletal disorders, 
Aluminum industry, Ergonomic 
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