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  ها ترین یافته مهم
ترین عوامل سوانح ماشینی در بخش کشاورزي استان  ین تحقیق نشان داد مهمهاي به عمل آمده در ا بررسی

  :گلستان عبارتند از

  عوامل انسانی شامل آموزش ناکافی کاربران و کمبود خدمات بیمه و نداشتن ایمنی شغلی - 1
   عوامل محیطی عمدتاَ شامل شیب زمین و آب وهوا- 2

هاي کشاورزي مورد استفاده، کمبود استانداردهاي  ودن ماشین عوامل فنی و ماشینی شامل فرسودگی و کهنه ب- 3
  ایمنی وسایل

احتیاطی ناشی از آن، و فرسودگی وسایل و عدم استانداردهاي ایمنی و  اما در مجموع کمبودهاي شدید آموزشی و بی
بنابراین . ان تعیین گردیدساز در این است ترین دالیل حادثه کمبود منابع مالی براي به روزرسانی تجهیزات به عنوان عمده

  .توان مواردي را پیشنهاد نمود می ویژه تراکتور هاي کشاورزي به منظور کاهش حوادث در کاربرد ماشین به

 ساز  کشاورزي، عوامل حادثههاي  حوادث، ماشین : کلیديهاي واژه

 89-283-39طرح تحقیقاتی به شماره شناسه  :منبع یافته

 اصل  عباس رضاییمحمدهاشم رحمتی و ):گان(نویسنده

  هاي کشاورزي در استان گلستان  ناشی از کاربرد ماشینساز در حوادث بررسی و مطالعه عوامل حادثه :عنوان

  89- 283-39 :شماره

 11/9/1392    :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

Administrator
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  )شرح مساله(مقدمه 
اي بیش از هر چیز دیگري نقش  هاي مرگبار مزرعه بیشتر آسیب  و دراستمد در مزرعه آراکتور ماشینی پرکارت

. ستها ترین حادثه مربوط به تراکتورها قرار گرفتن راننده در زیر تراکتور به هنگام واژگونی آن ول معم.است داشته
هاي  این واژگونی ممکن است در اثر کار در زمین. دهد حوادث کشنده یا خطرآفرین زیادي به این شکل روي می

در صورتی که بار اضافی به محلی باالي .  روي دهدها نزدیک مجاري آب و نهرها وگودالویژه در   شیبدار یا خاك نرم به
 برخی از دالیل. مرکز ثقل تراکتور متصل شده باشد، خطر واژگون شدن به پشت، هنگام عبور از سرباالیی وجود دارد

 دور زدن در، جا مانده درختان هکندن ریشه ب گودبرداري، کانال،  واژگونی تراکتور شامل استفاده از آن براي حفردیگر
موثرترین راه . باشد ها می گراهریا تصادف در بز دادن کنترل موقع حمل بار و دست از اتصال نادرست و هاي باال، سرعت

امکان  نصب این حفاظ با . استبراي جلوگیري از صدمات ناشی از واژگونی تراکتور داشتن یک ساختار حفاظتی
وسیله  ههاي تراکتور ب توان از بیشتر واژگون شدن می .گردد می رپذی استفاده از کمربند در صندلی راننده تراکتور امکان

هاي نوین و نصب  آوري  با استفاده از فن.ها جلوگیري کرد رعایت تنظیم فاصله مناسب چرخ آموزش وکاربرد صحیح و
 ایمنی در لذا، با توجه به اهمیت. کند  براي جلوگیري از واژگونی این نوع حادثه تا حد زیادي کاهش پیدا میحفاظ

هاي  شیناهاي کشاورزي بر آن شدیم تا براي اولین بار طی تحقیقی به بررسی علل حوادث در کاربرد م کاربرد ماشین
  .راهکارهایی را جهت کاهش این حوادث ارائه نمائیمپردازیم و ب  در استان گلستانکشاورزي

  اهمیت موضوع
یاست اهمیت حوادث بخش کشاورزي ثر کشورهاي دنهاي تولید در اک ترین بخش کشاورزي یکی از پرحادثه

. حدي است که امروزه استانداردسازي و ایمنی در بخش کشاورزي در این رابطه اهمیت بسیاري پیدا کرده است به
دهد ذکر شده است که جنسیت، تعداد  علل مختلفی توسط محققان براي حوادثی که در بخش کشاورزي روي می

 عوامل طبیعی و محیطی مثل ناهمواري زمین و شرایط آب ون مهارت و آموزش و برخی زاساعات کار در مزرعه می
کنندگان  دهد که در ایران ایمنی استفاده مطالعات نشان می. هوایی از دالیل انسانی، ماشینی و محیطی آنهاست

ود آمده در  به وجاین آن ضروري است که تحقیقاتی در زمینه علل حوادثبنابر. وسایل کشاورزي ضعیف است
  .هاي کشاورزي صورت پذیرد کاربرد تراکتور و ماشین
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