
Pulling and Pushing
 
متداولترین بار گذاشتن پایین و بلند چه اگر MMH و بوده  

  اما است، کار محیط در شغلی آسیبهاي از بزرگی بخش دلیل
 غافل دارد قرار MMH ي زمره در که فعالیتهایی سایر از نباید

 .شد

کار محیط در متداول فعالیتهاي جمله از دادن هل و کشیدن  
.گیرد قرار توجه مورد باید و است



20 می کمر هاي آسیب به منجر که حد از بیش نیروي اعمال از ناشی ثحواد از درصد 
,Hoozemans است پوشینگ و پولینگ هاي فعالیت شامل شود et al. (1998)

NIOSH هاي آسیب به مربوط مطالبات از درصد 20 که داد گزارش 1981 سال در 
.باشد می پوشینگ و پولینگ  با مرتبط کمر،

دارد وجود پوشینگ و پولینگ  با رابطه در آسیب نوع دو Chaffin (1987):
مجاز حد از بیشتر بارهاي حمل اثر در حد از بیش فیزیکی نیروي اعمال  -1
خوردن لیز سبب به آسیب ریسک افزایش  -2

Snook   حوادث با مرتبط ،کمر هاي آسیب از درصد 7 که داد گزارش (1978)
.است خوردن لیز از ناشی
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Pulling and Pushing

ارزیابی از پیش Pulling and Pushingوضعیت به باید  
  اعمال هنگام فرد بدنی وضعیت همچنین و زمین و کفش تماس

 میزان تعیین در کلیدي نقش موارد این زیرا کرد، توجه نیرو
.دارند شده اعمال نیروي

بایست می ارگونومیک کنترلی اقدام نخستین عنوان به این بنابر  
  بدنی وضعیت تغییر براي کافی فضاي وجود و کفش کف، به

.نمود توجه



Pulling and Pushing  ارزیابی

ارزیابی MMH شود می انجام گوناگونی هاي شیوه به:

Psychophysics

PhysiologicalBiomechanical



ارزیابی فیزیولوژیکی

مقادیر کمی بسیار مطالعات VO2 و HR قابل نیروي حداکثر تعیین براي را 
.اند داده قرار ارزیابی مورد پولینگ و پوشینگ قبول

)Ciriello and Snook, 1983; Snook and Ciriello, 1991; Ciriello et al., 1993;
Dempsey et al 2008(

تاثیر تحت شده جذب اکسیژن ،دستی چرخ یک پولینگ و پوشینگ مهنگا 
.نیستند شده شناخته نیز درستی به که است یگوناگون متغیرهاي



ارزیابی بیومکانیکی
است تر پیچیده لیفتینگ بیومکانیک با مقایسه در پوشینگ و پولینگ بیومکانیک.

Marras فقرات ستون بر وارد نیروهاي روي بر خود مطالعه در همکاران و 
 عضالت EMG از استفاده با و معین شرایط تحت پوشینگ و پولینگ  هنگام
:که دادند گزارش شکمی، و پشت

می وارد فقرات ستون به را بزرگتري فشارنده نیروهاي ،پوشینگ به نسبت پولینگ  
.باشد می برعکس برشی نیروهاي مورد در حالیکه در کند

برشی نیروي )قد درصد 65 و 50( متوسط و پایین هاي دستگیره در پولینگ A/P  
.داد کاهش را



ارزیابی بیومکانیکی

Lett and McGill,  در پولینگ وظایف که دادند گزارش 2006
 وارد ها مهره ستون به کمتري برشی و فشارنده نیروي  پوشینگ با مقایسه

.کند می



ارزیابی بیومکانیکی



)Psychophysics(ارزیابی ذهنی 

Push- Pull Magnitudes and Safe 
Force Limits



تعریف
تواند می خاص  شرایط تحت فرد که نیرویی مقدار حداکثر از است عبارت  

  .شود فوقانی اندام آسیب دچار اینکه بدون کند اعمال

شامل ها آسیب:
قوي عضالنی نیروي اعمال از ناشی هاي آسیب
تکراري نیروهاي اعمال از ناشی تجمعی هاي آسیب



Safe Force Limits

نیروي اعمال با استاتیک نیروي اعمال براي ایمن حدود  
.نیست مشابه دینامیک



Static Standing Forces
نیروي مقدار بر زیادي فاکتورهاي MVC است اثرگذار استاتیک حالت در.

دستگیره ارتفاع مثل شرایط از اي مجموعه براي )Handle Height(،  
 زیاديتفاوت شده منتشر مطالعات بین در MVC مقادیر ،پا و بازو پوسچر

.دارد

نیروهاي میانگین static two– handed MVC push:
مردان در نیوتن 620 تا 400 حدود
زنان در نیوتن 335 تا 180 حدود

static نیروهاي two– handed MVC pull:
مردان در نیوتن 370 تا 310 حدود

زنان در نیوتن 270 تا 180



Dynamic Standing Forces

نیروهاي Dynamic two-handed push–pull نیروهاي اندازه به 
.نیستند قوي استاتیک، حالت در

 Initial Forces )عموما )ثابت شی یک حرکت جهت نیاز مورد نیروي  
sustained نیروهاي از بیشتر forces )تداوم جهت نیاز مورد نیروي 

.هستند push–pullدر )حرکت حال در شیء در حرکت



Dynamic Standing Forces

)1991( Snook & Ciriello نیروي حداکثر که کردند مشاهده  
Initial Forces در قبول قابل pulling، 13 آن مقدار از کمتر درصد 

sustained نیروي حداکثر و است pushing در force در قبول قابل 
pulling، 20 در آن مقدار از کمتر درصد pushing است.

Dynamic نیروي حدود براي راهنماها مفیدترین Push- Pull توسط 
Snook & Ciriello )1991( است شده منتشر.



Maximum Acceptable Forces of Push for Males (kg)



Maximum Acceptable Forces of Push for Females (kg)

Maximum Acceptable Forces of Push for Females (kg)



Maximum Acceptable Forces of Pull for Males (kg)

Maximum Acceptable Forces of Pull for Males (kg)



Maximum Acceptable Forces of Pull for Females (kg)

Maximum Acceptable Forces of Pull for Females (kg)



جداول این در:
پوسچرهاي براي  نیرو حدود Walking in Unrestricted Postures و  

  افقی صفحه در که )راحت گریپ با( ها دستگیره به دست دو با متقارن نیروي
.رود می کار به شود می اعمال

لغزش از جلوگیري جهت کافی اصطکاك و است مسطح و صاف رفتن راه سطح 
  .کند می فراهم پاها

هستند اعمالی عضالنی نیروي افقی مولفه جداول در داده نشان نیروهاي. 



General Guidelines for Pulling and Pushing



Example:
Find the sustained pushing force acceptable to 90% of the female
population for a short (2.1 or less) pushing task performed once
every 5 min.

CV = SD/Mean



Hand-held dynamometer (pull/push gauge)



















)Carrying(حمل کردن بار 

Maximum Acceptable Weight of Carry (kg)



Useful Links
http://libertymmhtables.libertymutual.com/CM_LMTablesWeb/tas

kSelection.do?action=initTaskSelection

http://www.healthandsafetycentre.org/ppcc/default.htm

http://www.hse.gov.uk/msd/mac/faq.htm

I:\Ergonomics - Lifting  rmLibrary.htm

http://libertymmhtables.libertymutual.com/CM_LMTablesWeb/taskSelection.do?action=initTaskSelection
http://libertymmhtables.libertymutual.com/CM_LMTablesWeb/taskSelection.do?action=initTaskSelection
http://www.healthandsafetycentre.org/ppcc/default.htm
http://www.hse.gov.uk/msd/mac/faq.htm
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