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ارزیابی ارتعاش دست -بازو در اثر قطع و بینهبری درختان راش با اره موتوری
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 3استاد گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 0فارغالتحصیل کارشناسیارشد مهندسی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 6دانشیار گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه کرج
 4دانشیار گروه بهداشت حرفهاي ،دانشکدۀ بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی ایران ،تهران
 5دانشجوي دکتري مهندسی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت3624/32/7 :؛ تاریخ پذیرش)3625/3/03 :

چکیده
اره موتوري متداولترین ابزار قطع و تبدیل در جنگلهاي شمال کشور محسوب میشود که یکی از مهمترین عیوب آن ،ارتعاش دائمیی در
حین کار است .هدف از این پژوهش ،بررسی ارتعاش دست-بازو در عملیات قطع و بینهبري درختان راش در جنگل خیرود نوشهر در استان
مازندران است .سه درخت و سه بینه از گونیۀ راش انتخیاب و بیا اسیتداده از دسیتگاه ارتعیاشسین  ،Bruel & Kjear 2237همزمیان
اندازهگیري ارتعاش دست -بازو در دستۀ عقب و دستۀ جلوي اره موتوري در سه جهت  y ،xو  zانجام گرفت .از شاخصهاي شدت ارتعاش
معادل اره موتوري ( ،)aeqمقدار کلی ارتعاش اره موتوري ( ،)ahvضریب قابلیت انتقال ارتعیاش ( )Trو دورۀ مواجهیۀ روزانیه (( )A)8بیراي
ارزیابی ارتعاش اره موتوري استداده شد .در مرحلۀ قطع ،مقدار  aeqدر محور  xبهطور معنیداري بیشتر از دو محور دیگر در دستههاي جلو
و عقب بهدست آمد ( )P = 2/232و در بینهبري ،مقدار  aeqدر محور  xبهطور معنیداري بیشتر از محور  zبیهدسیت آمید (.)P = 2/220
مقدار  ahvهنگام قطع درختان ( )P = 2/237و بینهبري ( )P = 2/236در دستۀ عقب بهطور معنیداري بیشتر از دستۀ جلو بهدست آمید.
ضریب  Trدر دستۀ عقب اره موتوري در هنگام قطع ( )0/70بهطور معنیداري بیشتر از همیین دسیته در حالیت بینیهبیري ( )0/57اسیت
( .)P = 2/233نتای نشان داد که شدت ارتعاش در دستۀ عقب بیشتر از دستۀ جلو است که بییانگر لیزوم اقیدامات سیریع از نظیر بهبیود
ارگونومیک دستۀ عقب است.
واژههای کلیدی :ارتعاش دست-بازو ،ارگونومی ،بهرهبرداري ،صدمات شغلی ،قطع درخت.

مقدمه
در گذشته قطع در جنگلهاي شمال کشور بیشیتر
با تبیر ،ارۀ دوسیر دندانیهرنیدهاي و ارۀ دسیتی انجیام
میگرفت ،امیا از دهیۀ  52شمسیی بیه بعید در کلییۀ
عملیات بهرهبرداري ،اره موتوري جایگزین ابزار دسیتی
شیییده اسیییت ( ;Majnounian et al., 2009
 نویسندۀ مسئول

 .)Jourgholami et al., 2013در بییدو اسییتداده از اره
موتییوري ،مییدیران و کییارگران جنگییل شیییدته افییزایش
جهشوار بهرهوري و سرعت کیار عملییات قطیع و تبیدیل
درخت در جنگل بودند و ازآنجا که اثرات سیو کیار بیا اره
موتوري بر سالمت کارگران تنها در زمان بهنسبت طیوننی
خود را نشیان مییدهید ،بیه معاییب آن توجیه نمییشید
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(.)Nikooy et al., 2012; Ahmadi et al., 2013
اره موتوري نوعی اره است کیه اغلیب توسیی ییک
موتور دوزمانه کار میکند و زنجییر برنیدۀ آن در روي
ریلی که تیغه نامیده میشود ،به حرکت در میآیید .از
این وسیله بیراي قطیع درختیان ییا عملییات بیرش و
تبدیل چوب استداده میی شیود .اولیین میدلهیاي اره
موتوري ساختهشده بسیار سنگین بودند ،بهطوري کیه
در طراحی آنها ،چرخهایی نیز براي حملونقل در نظر
گرفتییه شییده بییود .همکنییین یییک فییرد بییهتنهییایی
نمیییتوانسییت از آن اسییتداده کنیید و باییید دو ندییر بییا
همکیییاري یکیییدیگر آن را بیییهکیییار مییییگرفتنییید
( .)Sarikhani, 2012; Ahmadi et al., 2016بعید از
جنگ جهانی دوم ،بهبود در طراحی موتور و همکنین
پیشییرفت در صیینایع آلومینیییوم سییبب شیید وزن اییین
ماشینها بسیار کاهش یابد و امکان اسیتدادۀ اندیرادي
نیز فراهم شود .به همین جهت افزایش روزافزون بازده
کار قطع و تبدیل درخت که نظیرش تا آن موقع دیده
نشیده بییود ،میسییر شیید (.)Neitzel & Yost, 2002
تحقیقات نشان میدهند که استداده از روشهاي قطع
با اره موتوري ،کارایی گروه قطع را افزایش مییدهید و
ایییین روش قطیییع در منیییاطی کوهسیییتانی (ماننییید
جنگلهاي شیمال کشیور) برتیرین روش قطیع اسیت
( ;Han & Renzie, 2005; Majnounian et al., 2009
.)Nikooy et al., 2010; Jourgholami et al., 2014
بهطور کلی میتوان گدت شیبهاي بهنسبت تند ،وجود
درختان قطیور ،اسیتداده از روشهیاي قطیع گزینشیی،
افزایش تولید و همکنین کاهش هزینهها دنییل اصیلی
کاربرد اره موتیوري بیهجیاي تبیر و ارههیاي دسیتی در
جنگلهاي شمال است (.)Ahmadi et al., 2016
از جمله معایب اره موتوري ایین اسیت کیه چیون
موتور در مجاورت کارگر و با دست او هدایت میشیود،
ممکن است گازهاي متصاعدشده از اگزوز موتور ،سبب
مسییمومیتهییاي شییدید تندسییی شییده و روغیینهییاي
خارجشده از اره موتوري نیز سبب تحرییک و سیوزش

دسییتگاه تندسییی و در مییوارد شییدید ،سییبب سییرطان
پوسیییت شیییود ( ;Seixas and Ducatti, 1992
 .)Rottensteiner & Satmpfer, 2013مهیمتیر از آن،
صداي ناهنجار موتور در حین کار بعد از مدتی ممکین
است به سنگینی گوش و حتی کر شدن کارگر منجیر
شیود ( ;Fonseca, 2009; Potocnik & Poje, 2010
 .)Ahmadi et al., 2013بیزر تیرین عییب ارههیاي
موتوري ،ارتعاش دائمی آنها حین کار است که در بدن
و به ویژه دستهاي کارگر (دست-بازو) 3ناراحتی ایجاد
میکند و کارگر پس از مدتی ،ممکن است به بیمیاري
خاصی که سندروم دست سدید 0نام دارد ،مبتال شیود
( ;Futatsuka et al., 1985, 1994, 2000, 2005
;Sutinen et al., 2006; Ying et al., 2011
;Sarikhani, 2012; Rottensteiner et al., 2012
.)Rottensteiner & Satmpfer, 2013

سییندروم دسییت سییدید یییا سشیدانگشییتی ،نییوعی
اختالل گردش خون در دستهاست که بر اثر ارتعاش
اره موتوري در دست کارگر بهوجود مییآیید و ممکین
اسییییت بییییه ازکارافتییییادگی دسییییت بینجامیییید
( .)Sarikhani, 2012گرفتگییی غیرعییادي ر هییاي
خونی موجب کاهش جریان خون به بافتهاي موضعی
میشود و در نتیجه رنگ پوست انگشتان دست تغیییر
میکند .در ابتدا بهعلت کاهش جریان خون در ر هیا
(عروق خونی) ،انگشتان دست سدید میشوند .سیشس
بهعلت کمبود طوننیمدت اکسیژن در بافت ،انگشتان
کبود (آبی) میشوند .در آخر بهعلت بیاز شیدن عیروق
خییونی ،گُرگرفتگییی رخ میییدهیید و انگشییتان قرمییز
میشوند .این تغییر رنگها (از سدید به آبیی و از آبیی
به قرمز) بیشتر اوقات در اثر هواي سیرد رخ مییدهید
(.)Futatsuka et al., 1985, 1994, 2000, 2005
) Neitzel & Yost (2002با اجراي تحقیقی در میورد
لرزش اره موتوري در حین کار براي کیارگران ،نتیجیه
گرفتنیید کییه میییانگین  22لییرزش کییل بییدن پییس از
1

. Hand-arm vibration
. White finger syndrome

2
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وزنگیري  m.s-2 6/55بود ،درحالی که میانگین وزنیی
لرزش دست  m.s-2 5/45بود.
با وجیود ماشیینآنت و ابیزار فیراوان در محیییهیاي
صنعتی و توسعۀ فناوري و افزایش کاربرد ماشیین در امیور
تولید ،همکنان کارگران در معرض مخاطرات مختلف قیرار
دارند (.)Nikooy et al., 2012; Ahmadi et al., 2013
این موضوع هنگامی که شرایی بیرونی و سخت جنگل
را در نظر بگیریم ،امري بسیار پراهمیت از نظر کمییت
و کیدیت خواهد بود ( .)Sarikhani, 2012در خصوص
ارتعاش دست-بازو در عملیات قطع و بینهبیري در اثیر
عملیات بهرهبرداري در جنگلهاي شمال ایران تاکنون
در داخل کشیور مطالعیات پیژوهشمحیور و کیاربردي
انجام نگرفته است و هنوز جنبههاي علمی و کیاربردي
زیادي با توجه به تراکم نوع عملییات در جنگیل قابیل
بحث و بررسی است و این پژوهش را مییتیوان اولیین
نمونه در این زمینه دانست .هدف این پژوهش ،بررسی
شدت ارتعاش دست-بازو در عملیات قطع و استحصال
(بینهبیري) گونیۀ راش ()Fagus orientalis Lipsky.
در جنگلهاي شمال و آزمون ایین فرضییه اسیت کیه
شدت ارتعاش دست-بازو در دو مرحلۀ قطع و بینهبري
از نظر آماري داراي اختالف معنیداري است.
مواد و روشها
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 -منطقۀ پژوهش

اییین تحقیییی در پارسییل  602بخییش گییرازبن جنگییل
آموزشییی پژوهشییی خیییرود شهرسییتان نوشییهر اسییتان
مازندران انجام گرفت .براي اندازهگیريها ،درختانی کیه در
بخش گرازبن جنگل خیرود در سال  3620نشیانهگیذاري
شده بودند ،انتخاب شدند ،زیرا در این سال ،تنها در بخیش
گییرازبن اییین جنگییل عملیییات قطییع صییورت میییگرفییت.
مسییاحت پارسییل  602بخییش گییرازبن 40/0 ،هکتییار و
موجودي حجمیی و تعیداد در هکتیار آن بیهترتییب 452
سیلو و  033اصله است .ارتداع ایین پارسیل از سیط درییا
 3332تا  3602متر و بارنیدگی منطقیه  3560میلییمتیر
است (.)Jourgholami & Khorramizadeh, 2015
 -شیوه اجرای پژوهش

این پژوهش بر روي گونیۀ راش انجیام گرفیت کیه
مهیمتییرین گونیۀ صیینعتی جنگیلهییاي شییمال ایییران
محسوب میی شیود و  37/3درصید سیط کیل06/3 ،
درصد تعداد و  62درصد حجم کیل درختیان جنگلیی
شمال را تشکیل میدهد .بیهمنظیور بررسیی تیثثیرات
زیییانآور ارتعییاش و شییدت آن در عملیییات قطییع و
بینهبري با اره موتوري ،سه درخت و سه بینه از گونیۀ
راش انتخاب و بررسی شد (جدول .)3

جدول  -3مشخصات قطر درختان و قطر گردهبینهها در محل برش

درخت
گردهبینه

میانگین (سانتیمتر)

بیشینه
(سانتیمتر)

کمینه
(سانتیمتر)

خطاي معیار
(سانتیمتر)

ضریب تغییرات
(درصد)

30/6
30/2

75/2
72/2

50/2
52/2

± 5/ 0

36/6
37/3

اره موتییوري اسییتدادهشییده در اییین تحقیییی ،سییاخت
کارخان یۀ  STIHLآلمییان و مییدل  272بییا طییول تیغ یۀ 22
سانتیمتر بود .در انتخاب اره موتورچی ،سیعی شید کیارگر
آموزشدیده و ماهر باشد؛ سابقۀ ایین کیارگر در بینیهبیري
درختان جنگلی  30سال است .ارتعیاشهیا بیا اسیتداده از

± 3/3

دستگاه ارتعاشسن  Bruel & Kjear 2237صورت گرفت
(شکل  .)3همزمان ،انیدازهگییري ارتعیاش دسیت-بیازو در
دسییتۀ محییور عقییب و دسییتۀ محییور جلییوي اره موتییوري
( ;Goglia et al., 2011; Rottensteiner et al., 2012
 )Rottensteiner & Satmpfer, 2013در سیه جهیت

ارزیابی ارتعاش دست -بازو در اثر قطع و بینهبري درختان راش با اره موتوري

624

(.)Bovenzi, 2008; Rottensteiner & Satmpfer, 2013
شایان ذکر است که تمام اندازهگیريها بیا سیه تکیرار
انجییام گرفتنیید .در اییین پییژوهش از اسییتانداردهاي
 ISO 5642-3و  ISO 5642-0اسیییییتداده شییییید
( ;Bovenzi et al., 2011; Rottensteiner et al., 2012
.)Fayzi et al., 2013

انجیییام گرفیییت ( ;Rottensteiner et al., 2012

 .)Rottensteiner & Satmpfer, 2013مییرور منییابع
نشان میدهند که براي اندازهگیري و مقایسۀ ارتعیاش
ارههاي موتوري ،باید ارتعیاش ایجادشیده از آنهیا را در
سه جهت افقی ،عمودي و مورب بررسی کیرد (شیکل
 )3و در نهایت با ترکیب این سه جهیت ،ارتعیاش هیر
دسییییتگاه را انییییدازهگیییییري و محاسییییبه کییییرد
الف

ب

شکل ( -3الف) جهت اندازهگیري و مثال در مورد استقرار ارتعاشسن ها روي دستۀ اره موتوري (عدد  =3شتابسن =0 ،خی
وسی تیغه؛ ابعاد به میلیمتر است)؛ (ب) اندازهگیري ارتعاشها با استداده از دستگاه ارتعاشسن Bruel & Kjear 2237

پیش از شروع آزمایشها ،مخزن سیوخت و مخیزن
روغن اره موتوري پر و موتور آن روشن شد .موتور چنید
دقیقه در دور آرام روشن ماند؛ در این دور ،کیال گرییز
از مرکز غیرفعال بود و در نتیجه زنجیر در روي تیغۀ اره
بیحرکت بود و اره موتور براي گرم شدن موتور روشین
ماند .سشس براي چند دقیقۀ دیگیر ،موتیور در دورهیاي
بانتر که سبب فعال شیدن کیال گرییز از مرکیز و بیه
حرکت در آمدن زنجیر و در نتیجیه فعیال شیدن پمی
روغن زنجیر میشود ،بهمنظور روغنکاري کامل زنجییر
و رسیدن موتور بیه وضیعیت عیادي کیار روشین مانید.
سشس موتور خاموش شد ،مخزن روغن و بنزین از نو پر

شده و آزمایشها آغاز شد .در تمام طول مدت آزمایش،
مخزن روغن و مخزن سوخت تقریباً پر بودند .همکنین
در تمام مدت زمان اندازهگیري ،تمام قطعات مربوط بیه
اره موتییوري و همکنییین اره موتییوري از نظییر عملکییرد،
کنترل شدند تا صحت نتای افزایش یابد.
 -شاخصهای بررسیشده

در این پژوهش از چهیار شیاخص شیدت ارتعیاش
معییادل اره موتییوري ( ،)aeqمقییدار کلییی ارتعییاش اره
موتوري ( ،)ahvضیریب قابلییت انتقیال ارتعیاش ( )Trو
دورۀ مواجهییۀ روزانییه (( )A)8بییراي تبیییین وضییعیت
ارتعاش اره موتوري استداده شد .براي محاسبۀ مقیدار
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کلییی ارتعییاش اره موتییوري ( )ahvبراسییاس اسییتاندارد
 ،ISO 5642-3از رابطۀ  3استداده شد.
(رابطۀ )3

2

ahv  ahwx  ahwy  ahwz
2

2

 ،ahvشتاب کلی ارتعاشهاي اره موتوري (متر بر مجیذور
ثانیه) ،ahwx ،شتاب وزندارشدۀ اره موتوري در محور ( xمتیر
بر مجذور ثانییه) ،ahwy ،شیتاب وزندارشیدۀ اره موتیوري در
محور ( yمتر بر مجذور ثانیه) و  ،ahwzشتاب وزندارشیدۀ اره
موتوري در محور ( zمتر بر مجذور ثانیه) است.

براي محاسیبۀ ضیریب قابلییت انتقیال ارتعیاش ،از
روش  Stikeleatherبراسییاس رابط یۀ  0اسییتداده شیید
(:)Stikeleather, 1991
Z out
Z in

(رابطۀ )0

Tr 

 Trقابلیت انتقال (بدون واحد) Zout ،میزان ارتعیاش
خروجی (متر بر مجیذور ثانییه) و  Zinمییزان ارتعیاش
ورودي (متر بر مجذور ثانیه) است.
دوره مواجهۀ روزانه بهصیورت کلیی زمیانی کیه در
طییول روز یکییی از دسییتهییا یییا هییر دو در معییرض
ارتعاشهاي ناشی از کیار بیا اره موتیوري قیرار دارنید،
تعریف میشود .براي مقایسۀ بهتر مواجهههاي روزانیه
که در طول مدت زمانهاي متداوت اتداق مییافتید ،از
شاخص مقدار کلیی ارتعاشیات معیادل هشیت سیاعت
استداده میشود (رابطۀ .)6
(رابطۀ )6

T
T0

A(8) a
hv

در اییین رابطییه T ،مییدت زمییان روزانییۀ مواجهییه بییا
ارتعاش (برحسب ثانیه) و  T0مدت زمان مرجع (برابر بیا
 00022ثانیه) را نشان میدهد .در ایین پیژوهش بیراي
محاسیبۀ دورۀ مواجهیۀ روزانییه براسیاس اسییتانداردهاي
یادشده ،فرض شد که هر کارگر اره موتورچی روزانیه دو
تا سه ساعت در معرض ارتعیاش قیرار دارد و در نتیجیه
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مدت دورۀ مواجهۀ روزانه محاسبه شد.
 -روش تحلیل

نرمییال بییودن دادههییا بییا آزمییون کولمییوگروف-
اسمیرنوف و همگن بودن دادهها با آزمون لون 3بررسی
شد .براي بررسی معنیداري تداوت بین شدت ارتعاش
کییل اره موتییوري در قطییرهییاي مختلییف درختییان و
گردهبینه از آنالیز واریانس ( ،0)ANOVAبراي مقایسۀ
میانگین هیا از آزمیون تیوکی 6و بیراي بررسیی روابیی
همبستگی از ضریب پیرسون ( )rاسیتداده شید .کلییۀ
آنالیزهاي آماري در سط اطمینیان  25درصید انجیام
گرفیییت .بیییراي انتخیییاب بهتیییرین میییدل آمیییاري
برازشدادهشده بین قطر (درخت یا گردهبینه) و شدت
ارتعاش کل اره موتوري ،از مدلهاي رگرسییونی بهیره
گرفته شید و در نهاییت از معیارهیاي ضیریب تبییین
تعدیلشیده ( )R2adjustedو درصید خطیاي نرمیالشیده
( )NMPEبراي دستیابی به بهترین میدل رگرسییونی
تکمتغیره استداده شد.
نتایج
 -شدت ارتعاش معادل اره موتوری

نتای آزمون  Fدر مرحلۀ قطع راش نشان میدهید
(جدول  )0که شدت ارتعیاش معیادل اره موتیوري در
محور  xبه طور معنیداري بیشتر از دو محور دیگیر در
دستههاي جلو و عقب است (P = 2/232؛ .)F = 7/66
در مرحلییۀ بینییهبییري نیییز شییدت ارتعییاش معییادل اره
موتوري در محور  xبهطور معنیداري بیشتر از محور z
بییهدسییت آمیید (P = 2/220؛  .)F = 4/32همکنییین
براساس آزمون  ،tمیانگین ارتعاش معادل اره موتیوري
در مرحلییۀ قطییع در محییور  xدسییتۀ عقییب بییهطییور
معنییییداري بیشیییتر از دسیییتۀ جلیییو حاصیییل شییید
(P= 2/243؛  .)t = 2/37براساس آزمون  tنیز مییانگین
1

. Levene's test
Analyze of Variance
3.
Tukey’s test
2.
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 )t= 2/30دستۀ عقیب بیه طیور معنییداري بیشیتر از
دستۀ جلو بود.

ارتعییاش معییادل اره موتییوري در مرحلییۀ بینییهبییري در
محورهیاي  )t = 2/33; P = 2/243( xو P = 2/203( z؛

جدول  -0مشخصات آماري ارتعاش معادل اره موتوري ( ،aeqمتر بر مجذور ثانیه)
در محورهاي مختلف  y ،xو  zدر دستۀ جلو و عقب در مراحل قطع و بینهبري راش

بینهبري

قطع

آماره

دستۀ عقب

دستۀ جلو
x

y

z

x

y

z

میانگین (متر بر مجذور ثانیه)

4/02*a

6/72b

6/33c

4/47*a

6/26b

6/06c

خطاي معیار (متر بر مجذور ثانیه)

± 2/02

± 2/07

± 2/34

± 2/07

± 2/05

± 2/30

ضریب تغییرات (درصد)

30/2

30/3

7/7

32/5

32/2

3/4

میانگین (متر بر مجذور ثانیه)

6/03*a

6/57ab

0/72*b

4/20*a

6/30b

6/23*c

خطاي معیار (متر بر مجذور ثانیه)

± 2/04

± 2/03

± 2/03

± 2/02

± 2/00

± 2/33

ضریب تغییرات (درصد)

32/0

30/0

36/6

30/0

36/0

3/5

حروف  b ،aو  cبیانگر اختالف معنیدار بین محورهاي مختلف در هر دستۀ اره موتوري در سط  25درصد با استداده از آزمون  Fاست .همکنین
عالمت * بیانگر معنیدار بودن اختالف در سط  25درصد بین دو دستۀ عقب و جلو در محورهاي یکسان ،با استداده از آزمون  tاست.

 -شدت کل ارتعاش اره موتوری

نتای آزمون  tنشان میدهد که شدت کل ارتعاش
اره موتوري در هنگام قطع درختیان راش (P=2/237؛
 )t=2/23و بینهبري گیردهبینیههیاي راش (P=2/236؛
 )t=2/30در دستۀ عقب بهطیور معنییداري بیشیتر از
دستۀ جلو بود (شکل .)0
نتای آزمون  tنشیان مییدهید کیه مییانگین کیل
ارتعییاش اره موتییوري در دسییتۀ جلییو در حالییت قطییع
( 3/43متر بر مجذور ثانیه) ،بهطور معنییداري بیشیتر
از حالت بینهبري ( 5/25متیر بیر مجیذور ثانییه) بیود
( ،)t = 2/06; P = 2/232درحالی که در دستۀ عقیب
تداوت معنیداري مشاهده نشد (.)P = 2/37

 رابطۀ بین قطر گونههاا و ارتعااش معاادل ارهموتوری ()aeq

ازآنجا که دستکم پن نمونه براي اجیراي آزمیون
همبستگی نزم است ( Rottensteiner & Stampfer,
 ،)2013در اینجا ،منظور از همبستگی ،همبستگی بین
درختان (سه درخت) و بینههاي راش (سه گردهبینیه)
با شدت ارتعیاش معیادل اره موتیوري اسیت .بهتیرین
رابطۀ برازشدادهشده بین قطر گونیۀ راش و مییانگین
ارتعاش معادل اره موتوري سه محور  y ،xو  zدر دستۀ
جلییو براسییاس مقییدار  66/7( NMPEدرصیید) و R2adj
( )2/0066بییهصییورت چندجملییهاي بییهدسییت آمیید
(P=2/33؛ شکل  .)6این رابطه براي دستۀ عقیب نییز
بییهصییورت چندجملییهاي حاصییل شیید ( 63/0درصیید
= NMPE؛ R2adj = 2/3754؛ .)P = 2/37
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6.8

b
6.6
6.4
6.2
7

دسته جلو

6.7

a
6.4

b
6.1
5.8

(متر بر مجذور ثانیه)

مرحلۀ بینهبری

5.5
دسته عقب

شدت ارتعاش کل اره موتوري

دسته عقب

(متر بر مجذور ثانیه)

مرحلۀ قطع

شدت ارتعاش کل اره موتوري

a

7
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دسته جلو

دستههاي اره موتوري

شکل  -0میانگین شدت ارتعاش کل اره موتوري ( )ahvدر دستههاي جلو و عقب بههنگام قطع درختان
و بینهبري گردهبینههاي راش .بارها نشاندهندۀ خطاي معیار میانگین هستند.

6

2

2

R = 0.2833

4
3
2
1

80

دستۀ عقب

70

60
y = 0.0031 x 50
- 0.3958 x + 16.293
2

40

0
6
5

2

R = 0.1754

4
3
2
1

شدت ارتعاش معادل اره موتوري (متر بر مجذور ثانیه)

دستۀ جلو

y = 0.0041 x - 0.5256 x + 20.196

5

0
80

70

60

50

40

قطر گونۀ راش (سانتیمتر)

شکل  -6میانگین شدت ارتعاش معادل اره موتوري ( )aeqگونۀ راش در سه محور دستۀ جلو (شکل بان)
و دستۀ عقب (شکل پایین)
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 -ضریب قابلیت انتقال ارتعاش ()Tr

براساس آزمون  ،tضریب قابلیت انتقال ارتعیاش در
دستۀ عقب اره موتوري در هنگیام قطیع راش ()0/70
به طور معنیداري بیشتر از حالت بینهبري ( )0/57بود
( ،)t = 2/24; P = 2/233درحالی که در دسیتۀ جلیو
تداوت معنیداري بین حالت قطع ( )0/72و بینیهبیري
( )0/42مشاهده نشد (.)P > 2/25
 -دورۀ مواجهۀ روزانه (()A)8

اگییر فییرد در یییک روز ،دو سییاعت بییا اره موتییوري
مبادرت به قطع درختان راش کند ،شدت ارتعاش وارد
به وي در یک روز  6/63متر بر مجیذور ثانییه خواهید
بود و اگر سه ساعت کار کند ،این مقدار  4/25متر بیر
مجذور ثانیه خواهد بیود .ایین اعیداد بیهترتییب بیراي
مرحلۀ بینهبري  6/23متر بر مجذور ثانییه (در حالیت
دو ساعت کار) و  6/74متر بر مجذور ثانیه (در حالیت
سه ساعت کار) بهدست آمد.
بحث
در بیشتر کشورهاي جهان ،کار در جنگیل را جیزو
شییغلهییاي سیینگین و پرخطییر میییداننیید کییه سییبب
آسیییبهییاي زیییاد بییه کییارگران جنگییل میییشییود
Malinowska-Borowska
et
al.,
(;2012
 .)Nikooy et al., 2012امروزه پیشرفتهاي اقتصادي
و صیینعتی و توسییعۀ مکانیزاسیییون سییبب شییده کییه
کارگران جنگل ،بیشتر فعالییتهیاي عملییات قطیع و
بینهبري را با ماشینهاي ساده یا پیکیده انجام دهنید.
ماشینهاي موجود بهعلیت داشیتن اجیزاي متحیرک،
اغلب داراي ارتعاش اند و کاربر هنگام اسیتداده از آنهیا
در معرض این ارتعاشات قرار دارد .متداولترین وسیلۀ
قطییع در جنگییلهییاي کشییور اره موتییوري اسییت
( ;Nikooy et al., 2012; Sarikhani, 2012
 )Jourgholami et al., 2014کیه هنیوز در عملییات
قطع و تبدیل در جهیان نییز کیاربرد گسیتردهاي دارد
( ;Sutinen et al., 2006; Ying et al., 2011

Mallinowska-Borowska
et
al.,
;2012
 .)Rottensteiner et al., 2012بیییا وجیییود ایییین،

بزر ترین عیب این وسییله ،ارتعیاش زییاد آن اسیت
( Mallinowska-Borowska et al., 2012; Sarikhani,
 .)2012; Rottensteiner & Satmpfer, 2013اییین
پژوهش نخستین بار با هیدف انیدازهگییري ارتعاشیات
دستههاي اره موتوري در هنگیام قطیع گونیۀ صینعتی
راش در کشور انجام گرفت.
از جمله یافتههاي مهم این پژوهش ،تداوت شیدت
ارتعاش در سیه جهیت  y ،xو  zاره موتیوري اسیت .در
این پژوهش شیدت ارتعیاش اره موتیوري در جهیت x
بیشتر از دیگر جهتها بهدست آمد که همسو با نتیای
دیگییر پییژوهشهاس یت ( ;Stempski et al., 2010
 )Rottensteiner & Satmpfer, 2013و تثییدکننیدۀ
این مسئله است که باید در مطالعات آتی ،ارتعیاش اره
موتوري در هر سه جهت بررسی شود) .یک دلیل مهم
در مورد بیشتر بودن ارتعاش در جهت  xممکن اسیت
مسیر گردش زنجیر و اسشراکت باشید کیه بیهوییژه در
هنگام درگیر بودن در چیوب ،شیدت ارتعیاش را زییاد
خواهد کرد .نتای نشان داد که شدت ارتعاش کیل در
مرحلۀ قطع بیشتر از مرحلۀ بینهبري است .در مرحلیۀ
قطع ،استداده کمتیر از پیرههیاي اتکیاي اره موتیوري،
سبب افزایش چشیمگیر ارتعیاش خواهید شید؛ عمیل
بسیار مهم دیگر مربوط به ساختمان چوب درخیت در
محل کنده است کیه بیه طیور معمیول الییاف در ایین
قسمت درهمتنیدهاند و پیچخوردگی زیادي دارنید کیه
موجب افیزایش ارتعیاش در مرحلیۀ قطیع نسیبت بیه
مرحلۀ بینهبري میشود.
بهطور کلی نتای این تحقیی حیاکی از ایین اسیت
که شدت ارتعاش معیادل در راش (در مراحیل قطیع و
بینهبري) در دستۀ عقب بهطیور معنییداري بیشیتر از
دسییتۀ جلییو اسییت کییه همسییو بییا یافتییههییاي دیگییر
پژوهشیییگران اسیییت (;Mirbod et al., 1992
Pitts, 2004; Stempski et al., 2010; Goglia et al.,
 )2011; Rottensteiner & Satmpfer, 2013و دلییل
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احتمییالی آن ،سیسییتم تقلیییل نیرویییی 3اسییت کییه در
دستۀ عقب ارههاي موتیوري بیهکیار گرفتیه مییشیود
(.)Pitts, 2004; Rottensteiner & Satmpfer, 2013
در پژوهشهاي آینده باید در پیی راهحیلهیایی بیراي
کاهش شدت ارتعاش در دستۀ عقب اره موتوري بیود.
یکی از دنیل افزایش بیش از حد ارتعاش اره موتیوري
هنگام استداده در عملیات قطیع و بینیهبیري ،ممکین
است کند بودن دندانههاي برنیدۀ زنجییر اره موتیوري
باشد ،بهطوري کیه در پیژوهشهیایی بیه ایین نتیجیه
دست یافتند که ارتعاش اره موتیوري در هنگیام کنید
بودن دندانهها 7/5 ،درصد بیشیتر از زمیان تییز بیودن
دندانیههاسیت ( .)Brusl, 1978وسیایل ضیدارتعاش از
دهۀ  3272میالدي در جهان معرفی شدهاند و کیاربرد
دارند و سبب کاهش شدت ارتعاش وارد بیر کیاربر اره
موتیوري مییشیوند ( ;Welch, 1971; Starck, 1984
;Koskimies et al., 1990; Rottensteiner et al., 2012
 .)Rottensteiner & Satmpfer, 2013براي مثال ،یکی

از وسایل ضدارتعاش مرسوم ،دسیتکشهیاي ضیدارتعاش
است که با وجود کیاهش انیدک ارتعیاش وارد بیر کیاربر،
سبب گرم نگه داشتن دسیتهیاي کیاربر مییشیود کیه
اگرچه تثثیر مثبتی در جریان خون در دستها دارد ،ولی
سبب عرق کردن دسیت و در نتیجیه کیاهش تسیلی اره
موتورچی بههنگام استداده از اره میشود که خود عیاملی
مندی در نتیجۀ کار و حتی افزایش سوان است کیه بایید
لحیا شیود ( ;Griffin, 1998; Pinto et al., 2001
 .)Rottensteiner & Satmpfer, 2013در همییین
زمینه ) Ying et al. (2011به این نتیجه رسییدند کیه
اسییتداده از دسییتههییاي متحییرک ،سییبب کییم کییردن
ارتعاش میشود و از این طریی میتوان شدت ارتعیاش
اره موتوري را کاهش داد .همکنین پیشنهاد مییشیود
که کارگران اره موتورچی ،با اجراي حرکات ورزشی در
دستی که دسیتۀ عقیب اره موتیوري بیا آن در تمیاس
است ،به تقویت عضالت آن بشردازند.
Dampening system

1.
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نتای این پژوهش نشان داد که شدت ارتعاش کل و
ارتعاش معادل اره موتوري در دو مرحلۀ قطع و بینهبري
با هم متداوت است که همسو با یافتۀ دیگر پژوهشگران
اسییت ( ;Mallinowska-Borowska et al., 2012
 .)Rottensteiner & Satmpfer, 2013یکیی از دنییل
اصلی آن ،نوع ایستادن و استداده از اره در هنگام برش
مربوط است .در هنگام قطع درخیت سیرپا ،کیارگر اره
موتورچی با توجه به وضعیت درخت و اینکه همزمیان
باید موقع افتادن درخت ،امکان کنار کشیدن و احیانیاً
فرار خیود را نییز در نظیر بگییرد ،در تعیادل و تسیلی
کمتري نسبت به حالت بینهبري که درخت بیهصیورت
افتاده روي زمین قرار دارد است ،بنابراین ارتعاش وارد
بر دست وي بهدلیل عیدم تعیادل و تسیلی ،در حالیت
قطع بیشتر از بینهبري است.
روابی بین قطر گردهبینهها و درختان راش و ارتعیاش
معادل اره موتوري بهصورت چندجملهاي صعودي درآمد؛
یعنی با افزایش قطر گونه ،شدت ارتعیاش افیزایش یافیت
که در تثیید یافتههاي دیگر پژوهشگران ،مبنی بیر وجیود
رابطییۀ مثبییت بییین ارتعییاش و افییزایش قطییر اسییت
( .)Skarzynski, 2007مرور منابع نشیان مییدهید کیه
افزایش قطر درختان سبب افزایش ضخامت پوسیت آنهیا
( )Pausas, 1997; Moreira et al., 2007و در نتیجیه
تغییییر ارتعییاش اره موتییوري میییشییود .ازآنجییا کییه
محیدودیتهییاي زمییانی و مییالی سییبب شیید کییه اییین
پژوهش تنها در سه قطر متداوت انجام گیرد ،پیشنهاد
میشود در پژوهشهاي آینده ،تیثثیر طبقیات قطیري
مختلف بر شدت ارتعاش اره موتوري بررسیی شیود .از
سوي دیگر بهدلیل اینکه هدف ایین پیژوهش ،بررسیی
ارتباط بین قطر گونهها با شدت ارتعیاش اره موتیوري
نبود ،در پژوهشهیاي آتیی بیا ایین هیدف ،پیشینهاد
میشود تعداد نمونهها افزایش یابد تا بتیوان معنییدار
بودن روند تغییرات را با استداده از آزمونهیاي آمیاري
بررسی کرد .نتای نشان داد که ارتعاش دست -بازو در
مراحل قطع و بینهبري در دستۀ عقب بیشتر از دسیتۀ
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جلو است .در نتیجه باید اقدام عاجلی با هیدف بهبیود
ارگونومیکی دستۀ عقب اره موتوري در زمینیۀ کیاهش
ارتعاشها انجام گیرد.
براي محاسبۀ دورۀ مواجهۀ روزانه از شاخص مقدار
کلی ارتعاشات اسیتداده شید و در نتیجیه مقیدار دورۀ
مواجهۀ روزانه که نمایانگر شدت ارتعیاش وارد بیه هیر
شخص در هر روز است ،محاسبه شد .بر ایین اسیاس،
شدت کلی ارتعاشات در صورت سه سیاعت کیار بیا اره
موتوري ،به طور معنییداري بیشیتر از دو سیاعت کیار
اسییت .همییین یافتییه باییید راهنمییاي مییدیران اجرایییی
طرح هاي جنگلداري را در سازماندهی و مدیریت زمان
کار کارگران اره موتورچی در جنگیل و صینایع چیوب
باشد تا کیارگران اره موتیورچی در طیول روز بیهطیور
متناوب و بیا زمیان هیاي اسیتراحت ییا اسیتداده از دو
نیروي اره موتورچی براي کار متنیاوب بیهکیار گرفتیه
شوند و در نتیجه سالمت نییروي کیار ،حدی شیود و
کارگران اره موتورچی به بیماري دسیت سیدید مبیتال

نشوند.
باید توجه داشت که در جنگلهاي شمال ایران بیه
دنیل مختلف ،مکانیزاسیون قطیع و تبیدیل همکنیان
در مراحل اولیۀ توسعه باقی مانده و اره موتوري اولیین
و تنها ابزار در عملیات بهیرهبیرداري جنگیل و قطیع و
تبییدیل درختییان اسییت .اییین وسیییله در هنگییام کییار
ارتعاشات زیادي بیه دسیت و بیازوي کیاربر خیود وارد
میکند .نتای این پژوهش نشان داد که شدت ارتعاش
اره موتوري در هنگام قطع بیشتر از حالیت بینیهبیري
است و مقادیر ضریب انتقال ارتعیاش ،ارتعیاش کیل و
ارتعاش معادل اره موتیوري در دسیتۀ عقیب بیشیتر از
دستۀ جلیو اسیت کیه اقیدامات عاجیل از نظیر بهبیود
ارگونومیک دستۀ عقب اره موتوري را الزامی مییکنید.
در پایان پیشنهاد مییشیود از میدلهیاي جدییدتر اره
موتوري که دسته با واشر پالستیکی ییا فنیر بیه بدنیه
متصل شده اسیت و همکنیین وسیایل فیردي جدیید
مانند دستکشهاي ضدارتعاش استداده شود.

References
Ahmadi, M., Jourgholami, M., Majnounian, B., & Yarahamdi, R. (2013). Investigation on the
ergonomic aspects of the noise caused by chainsaw in bucking operation (Case study: Kheyrud forest
research station). Iranian Journal of Forest, 5(1), 1-10.
Ahmadi, M., Jourgholami, M., Majnounian, B., & Yarahamdi, R. (2016). Comparison of Noise
Exposure Levels on Chainsawers in Motor-manual Tree Felling (Case Study: Hyrcanian Forest).
Journal of Forest and Wood Products (Iranian Journal of Natural Resources), 68(4), 729-740.
Bovenzi, M. (2008). A follow up study of vascular disorders in vibration-exposed forestry workers.
International Archives of Occupational and Environmental Health, 81, 401-408.
Bovenzi, M., Pinto, I., Picciolo, F., Mauro, M., & Ronchese, F. (2011). Frequency weightings of handtransmitted vibration for predicting vibration-induced white finger. Scandinavian Journal of Work,
Environment & Health, 37(3), 244-252.
Brusl, H. (1978). Vibration assessment on pneumatic picks. Sichere Arbeit, 3, 31-33.
Fayzi, M., Jafari, A., & Ahmadi, H. (2013). Investigation the vibration of chainsaw by simulating
cutting tree, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 3(10), 904-908.
Fonseca, A. (2009). Hearing assessment of forest loggers. M.Sc Thesis, Agricultural and Mechanical
College, Louisiana State University, 105 pp.
Futatsuka, M., Shono, M., Sakakibara, H., & Quoc Quan, P. (2005). Hand arm vibration syndrome
among quarry workers in Vietnam. Journal of Occupational Health, 47, 165-170.

633

636  تا623  صدحۀ،3623  پاییز،6  شمارۀ، سال نهم، انجمن جنگلبانی ایران،مجلۀ جنگل ایران

Futatsuka, M., Ueno, T., & Sakurai, T. (1985). Follow up study of vibration induced white finger in
chain saw operators. British Journal of Industrial Medicine, 42(4), 267-271.
Futatsuka, M., Ueno, T., &. Yamada, S. (1994). Vibration exposure and prevention in Japan. Nagoya
Journal of Medical Science, 57, 195-202.
Futatsuka, M., Yoshiharu, F., & Uchino, M. (2000). A follow up study on the consequences of VWF
patients in worker using chain saws in Japanese national forest. Journal of Occupational Health, 42,
192-195.
Goglia, V., Zgela, J., Suchomel, J., & Dukic, I. (2011). Exposure to hand-arm transmitted vibration at
forest nursery and thinning. Human Resources Management & Ergonomics, 5(1), 1-10.
Griffin, M.J. (1998). Evaluating the effectiveness of gloves in reducing the hazards of handtransmitted vibration. Occupational and Environmental Medicine, 55(5), 340-348.
Han, H.S., & Renzie, C. (2005). Effect of ground slope, stump diameter and species on stump height
for fellerbuncher and chainsaw felling. International Journal of Forest Engineering, 16(2), 81-88.
Jourgholami, M., & Khorramizadeh, A. (2015). Industrial round-wood losses associated with motormanual tree felling and bucking (Case study: Kheyrud forest). Iranian Journal of Wood and Paper
Industries, 6(1), 67-78.
Jourgholami, M., Majnounian, B., & Zargham, N. (2013). Performance, capability and costs of motormanual tree felling in Hyrcanian hardwood forest. Croatian Journal of Forest Engineering, 34(2),
283-293.
Jourgholami, M., Majnounian, B., & Zargham, N. (2014). Capability and Costs of Motor-manual
Delimbing and Bucking (Case Study: Kheyrud Forest). Journal of Forest and Wood Products (Iranian
Journal of Natural Resources), 67(2), 187-199.
Koskimies, K., Farkkila, M., Pyykko, I., Jantti, V., Aatola, S., Starck, J., & Inaba, R. (1990). Carpal
tunnel syndrome in vibration disease. British Journal of Industrial Medicine, 47, 411-416.
Majnounian, B., Jourgholami, M., Zobeiri, M., & Feghhi, J. (2009). Assessment of Forest Harvesting
Damage to Residual Stands and Regenerations - a Case Study of Namkhaneh District in Kheyrud
Forest. Environmental Sciences, 7(1), 33-44.
Malinowska-Borowska, J., Harazin, B., & Zielinski, G. (2012). Measuring coupling forces
woodcutters exert on saws in real working conditions. International Journal of Occupational Safety
and Ergonomics, 18(1), 77-83.
Mirbod, S.M., Yoshida, H., Nagata, C., Inaba, R., Komura, Y., & Iwata, H. (1992). Hand-arm
vibration syndrome and its prevalence in the present status of private forestry enterprises in Japan.
International Archives of Occupational and Environmental Health, 64(2), 93-99.
Moreira, F., Duarte, I., Catry, F., & Acácio, V. (2007). Cork extraction as a key factor determining
postfire cork oak survival in a mountain region of southern Portugal. Forest Ecology and
Management, 253(1-3), 30-37.
Neitzel, R., & Yost, M. (2002). Task-based assessment of occupational vibration and noise exposures
in forestry workers. AIHA journal, 63, 617-627.
Nikooy, M., Naghdi, R., & Nouroozi, Z. (2012). Analysis of forest logging work accident Case study,
West forest of Guilan province. Journal of Forest and Wood Products (Iranian Journal of Natural
Resources), 64(4), 475-486.
Nikooy, M., Rashidi, R., &. Kocheki, G. (2010). Residual trees injury assessment after selective
cutting in broadleaf forest in Shafaroud. Caspian Journal of Environmental Sciences, 8(2), 173-179.

 بازو در اثر قطع و بینهبري درختان راش با اره موتوري-ارزیابی ارتعاش دست

630

Pausas, J.G. (1997). Resprouting of Quercus suber in NE Spain after fire. Journal of Vegetation
Science, 8, 703-706.
Pinto, I., Stacchini, N., Bovenzi, M., Paddan, G.S., & Griffin, M.J. (2001). Protection effectiveness of
antivibration gloves: Field evaluation and laboratory performance assessment. Paper presented to the
9th international conference on hand-arm vibration, June 5-8, Nancy.
Pitts, P. (2004). Hand-arm vibration emmision of chainsaws- comparison with vibration exposure.
Health and Safety Laboratory, United Kingdom, 53 pp.
Potocnik, I., & Poje, A. (2010). Noise pollution in forest environment due to forest operations.
Croatian Journal of Forest Engineering, 31(2), 137-148.
Rottensteiner, C., & Stampfer, K.B. (2013). Evaluation of operator vibration exposure to chainsaws
equipped with a Kesper safety bar. Scandinavian Journal of Forest Research, 28(2), 193-200.
Rottensteiner, C., Tsioras, P., & Stampfer, K.B. (2012). Wood density impact on hand-arm vibration.
Croatian Journal of Forest Engineering, 33(2), 303-312.
Sarikhani, N. (2012) Forest utilization. Third edition. Tehran University Press.
Seixas, F., & Ducatti, F.A. (1992). Evaluation of job rotation effects on chainsaw operators. Journal of
Forest Engineering, 6(2), 59-63.
Skarżyński, J. (2007). Effects of wood diameter on vibrations on chain saw handles during
crosscutting, Technical Report of Polish Environmental Ministry, 5 pp [in Polish].
Starck, J. (1984). High impulse acceleration levels in hand-held vibratory tools, an additional factor in
the hazards associated with the hand-arm vibration syndrome. Scandinavian Journal of Work,
Environment and Health, 10(3), 171-178.
Stempski, W., Jablonski, K., & Wegner, J. (2010). Relations between top-plate filling angle values of
cutting chains and chain saw vibration levels. ACTA Scientiarum Polonorum, 9(2), 31-39.
Stikeleather, L.F. (1991). Seat vibration and ride comfort. In Human Factors: A series of Quality
Instructional Material, ASAE Publisher, USA, 22 pp.
Sutinen, P., Toppila, E., Starck, J., Brammer, A., Zou, J., & Pyykoö, I. (2006). Hand-arm vibration
syndrome with use of anti-vibration chain saws: 19 –year follow-up study of forestry workers.
International Archives of Occupational and Environmental Health, 79, 665-671.
Welch, R. (1971). Vibration in chain saws. Australian Forestry, 35(4), 215-225.
Ying, H., Ooi Lu, E., & ZaidiMohd, R. (2011). The design and development of suspended handles for
reducing hand-arm vibration in petrol driven grass trimmer. Journal of Industrial Ergonomics, 41,
459-470.

Iranian Journal of Forest
Vol. 9, No. 3, Autumn 2017
pp. 301-313

Assessment of hand-arm vibration caused by chainsaw in
beech tree felling and bucking operations
B. Majnounian1, M. Jabbari2, M. Jourgholami3*, R. Yarahmadi4, and A. Deljouei5
1
Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran
M.Sc. of Forest Engineering, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran
3
Associate Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran
4
Associate Prof., Department of Occupational Health, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, I. R. Iran
5
Ph.D. student of Forest Engineering, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran
2

(Received: 28 December 2015, Accepted: 21 April 2016)

Abstract
Nowadays, one of the most popular tools to cut and process the trees in northern forests of
Iran is chainsaw. One of its most important defects is constant vibration during operation. The
aim of this study was to investigate the hand-arm vibration in beech tree cutting and bucking
in Kheyrud forest, Nowshahr, Mazandaran Province. Three beech trees and bucks were
selected and hand-arm vibration was measured by using vibrometer Bruel & Kjear 2237 in the
back and front handles of chainsaw in three directions x, y, and z. The index of vibration equal
value (aeq), vibration total value (ahv), transmitted vibration coefficient (Tr) and daily
exposure duration (A(8)) were used to explain the chainsaw vibration. In cutting stage, the
value of aeq on the x-axis was significantly higher than the two others in front and back
handles (P= 0.010) and in bucking stage, the value of aeq on x-axis is significantly more than
z-axis, (P= 0.008). The value of ahv during logging (P= 0.017) and bucking (P=0.013) in the
back handle is significantly higher than front handle. Tr coefficient in the back handle of
chainsaw while cutting (2.78) was significantly higher than the same handle in bucking (2.75)
mode (P= 0.011). The results showed that the values of Tr, aeq and ahv in the back handle is
more than front one, hence it needs immediate operation to improve it ergonomically.
Keywords: Tree felling, Ergonomics, Logging, Occupational injuries, Hand-arm vibration.
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