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در Utahروش ه بجایی دستی بار بههنگام جاکمر نیروي وارد برارزیابی 
: یک گزارش کوتاه1394شهرستان همدان در سال سازيساختمانکارگران
4اله روشنایی، قدرت3يالدین عطار، سید قوام2زاده، مجید معتمد1جواد ترکمان

2/8/96پذیرش مقاله:2/8/96دریافت اصالحیه از نویسنده:12/10/95ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح:4/10/95دریافت مقاله:

چکیده
بـا مـرتبط عضـالنی -اخـتالالت اسـکلتی  دسـتی بـار، یکـی از چنـد عامـل ایجادکننـده       جـایی  بـه جاحمل و زمینه و هدف:

ایـن مطالعـه  شـود.  مـی بـزرگ اقتصـادي  پیامـدهاي جـدي بـا  مشـکل ایجـاد سـازي اسـت و باعـث   در صنعت سـاختمان ارک
است.سازي انجام شده جایی دستی بار در کارگران ساختمانبهجاهنگامي وارد بر کمر ونیرتعیینهدف با 

شهرســتان همــدان در ســال ازيســســاختمانکــارگر100مقطعــی در بــین -توصــیفیمطالعــهایــنهــا:مــواد و روش
ــهکــه وظیفــه حمــل و جــا 1394 ــرب ــار را ب مشــاهده مســتقیم و 955، در مجمــوع.عهــده داشــتند انجــام گرفــت جــایی ب

بـراي تحلیـل   ارزیـابی گردیـد.  Utahروشازاسـتفاده بـا سـازي  مسـتقیم، در چهـار وظیفـه و در پـنج کارگـاه سـاختمان      غیر
د.شطرفه استفاده و آنالیز واریانس یکسونپیرها از آزمون ضریب همبستگی داده

ــه ــایافت ــر  :ه ــده ب ــروي وارد ش ــدار نی ــرمق ــا  کم ــارگر ب ــ700ک ــتانداردد پون ــهؤماس ــیسس ــیمل ــتوایمن بهداش
ــه ــروي )(National Institute for Occupational Safety and Health; NIOSHايحرف وارد فشــاري مقایســه شــد. نی

سـطوح مقایسـه میـانگین مقـدار نیـروي وارد بـر کمـر کـارگران در       . بـود حـد مجـاز   ازران کمتـر  ) در تمام کـارگ cF(کمربر
). =423/0p(ها وجود ندارد داري بین آننشان داد تفاوت معنی،مختلفوظایف

که باعث سازي با عوامل خطري کارگران ساختمانتــوان گفــتهــاي ایــن مطالعــه میبــر اســاس یافتهي:یرگیجهنت
به عنوان یک ابزار ساده و Utahشوند، مواجهه داشتند. استفاده از روش کمر میL5/S1هاي مهرهوارد شدن فشار بر دیسک

.باشدآورد نیروي وارد بر کمر در وظایف حمل بار مفید میجهت بر،گري کمیسریع غربال
سچر، همدان، پوUtah، ارگونومی، سازيساختمانکارگران:يکلیدهاي واژه

ایران، همدان،کارشناسی ارشد ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان(نویسنده مسئول)-1
ja.to91@yahoo.comلکترونیک:، پست ا081- 32645875، دورنگار: 081- 32645875تلفن: 

همدان، ایراناستاد گروه آموزشی ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان،-2
اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایراندکتري مهندسی بهداشت حرفه-3
هداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایرانهاي غیرواگیر، دانشکده بسازي بیماريقات مدلمرکز تحقی-4
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مقدمه
هاي اختالالتی در ساختار،عضالنی–اختالالت اسکلتی

ها، اعصاب، ها، مفاصل، تاندونبدن از قبیل ماهیچه
ها یا اختالل در سیستم گردش خون موضعی استخوان

در.]1[د نشوهستند و توسط کار و محیط کار تشدید می
انجاموسنگیندستی اشیاءهنگام انجام وظایف حمل

وجاییبهجانگه داشتن،کردن،بلندهایی مانندفعالیت
- رسانی به سیستم اسکلتی آسیببار، خطرگذاشتنپایین

دارد وجودکمريناحیهفقراتستونخصوصبه عضالنی،
در اروپاییهايسنجینظرو آمارهاي براساس یافته. ]2[

، کمر درداروپاییکارگران%7/24مورد شرایط کار،
هايموقعیتکار کردن در%5/45و عضالنیدرد8/22%

اند. به نظر گزارش کردهرا کنندهخستهدردناك و یا
مربوط به بهداشتیمشکلترینشایعدرد پشت، رسدمی
عمومیخستگیازرا پسمقام دوم،ردباشد و کمر دکار

که ازاندکردهاظهارنیز کارگران ایرانی از%64.]3[دارد 
. ]4[برنددرد رنج میکمر

است و خطرناكنظر ارگونومیکیازیکی از صنایعی که 
صنعت گردد، عضالنی می-اسکلتیباعث بروز اختالالت

-اسکلتیاختالالتعلت.]5[است سازيساختمان
فیزیکی، کاريسازي، بارساختمانکارگراندرعضالنی
ازاستفادهساختمانی،د موانقلوحمل.استشدهشناخته

ازمکرراستفادهنامناسب،، پوسچرهايآالتماشین،ابزار
ازطوالنیهايایستادنوارتعاشبدن،مختلفهايقسمت
طبیعیغیرپوسچر.باشندمیفیزیکیکاريبارمنابع

بیومکانیکیاز عواملمداوم،چرخشوشدنخمکارگر،
درزیادينیرويکه باعث اعمال]6[این صنعت هستند 

هايالیهبهبیشتريواردهبارشدتباي،کمرفقراتستون

کهکاريپوسچرهر. ]7[گردند میهادیسکفیبري
مدتبرايچرخاندنیاوتکراريشدنخمبهمندنیاز

کمرپاییندرداست، موجبثابتخمیدگییاوطوالنی
.]8[شودمیکارگراندر

يهاروش،یکیارگونومعوامل خطر یابیارزيبرا
پوسچرگرامهايروشتوان به میکه د نوجود دارختلفی م

OWAS)Ovako Working Posture Analyze( ،HAMA

)(Hand Arm Movemen Assessment،RULA)Rapid

Upper Limb Assessment،(QEC)Quick Exposure

Check و () REBABody AssessmentEntireRapid(
کـاربرگ بـرآورد نیـروي بیومکانیـک از . ]9[اشاره نمود 

هاي مورد استفاده در این پژوهش بود. روشجملـه دیگـر
در این روش میزان نیروي فشردگی که بار بر روي صفحه 

که در شودکند، برآورد میوارد میL5وL4ايبین مهـره
.]10[هاي ذکر شده این امکان وجود ندارد سایر روش

با توجه به مطالب ذکر شده و توجه به این نکته که در 
درارگونومیکی محدوديمطالعاتن ایرادرهاي اخیر سال

است گرفتهانجامسازيساختمانکارگرانه جامعباارتباط
گري که با ارائه یک ابزار غربالبه منظور و نیز، ]5[

سریع پیرامون نیروي اعمال طوروان بهبتاستفاده از آن 
در صنعت کمر در وظایف حمل دستی باربر ناحیهشده

، هدف از انجام این آگاهی پیدا کردسازيساختمان
دستی جاییوارد بر کمر هنگام جابهارزیابی نیروي تحقیق، 

سازي و ارائه کارگران ساختماندر Utahش بار به رو
باشد.کاري کارگران میپیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت

هامواد و روش
انجام 1394مقطعی در سال -توصیفیمطالعهاین
شامل کارگران مرد شاغل تحقیقاینآماري. جامعهگرفت
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سازي شهر همدان بود. براي تعیین هاي ساختماندر پروژه
. طبق فرمول]8[ه، از فرمول زیر استفاده شد حجم نمون
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انحراف معیار و ،=05/0و مقدار 

و با =25dو =122sوارد بر کمر به ترتیب خطاي نیروي 
نمونه در 100در نظرگرفتن ده درصد ریزش نمونه، تعداد 

شیوه عملی انتخاب .این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت
با توجه به تناسب نمونه به صورت در دسترس انجام شد.

ها تعدادي کارگاه انتخاب و تا تعداد موارد شغلی در کارگاه
گیري نمونه،ها از هر یک از مشاغلداد نمونهتکمیل تع
سازي شغلی ساختمانکارگران در چهار وظیفه. ادامه یافت

ریزيیو پکاري سفتکاري، ، گچسازينمامرحله شامل 
(آرماتور بندي) انتخاب شدند. 

شرط ورود به این مطالعه داشتن سابقه شغلی در کار 
ساعت در روز و 9سازي و فعالیت روزانه حدود ساختمان

عضالنی بود. وظایف روزانه - هاي اسکلتی نداشتن ناراحتی
تمام افراد مورد مطالعه بر داشتن بار از روي زمین، 

جایی آن و قرار دادن بار در محل خاص و در وظایفی بهجا
گونه پرتاب کردن بار به محل مورد نظر بود. این افراد هیچ

یح بار دریافت هاي حمل صحآموزشی در خصوص تکنیک
نکرده بودند. پس از مراجعه به محل کار کارگران 

دموگرافیکی شامل مشخصات و Utahنامه پرسش
تکمیل گردید.هاي سن، قد، وزن و سابقه کار متغیر

، نیروي وارد بر Utahروشدر این مطالعه با استفاده از
ین روش، یک ابزار کمر کارگران بررسی شده است. ا

شده براي ارزیابی نیروي فشاري وارد بر حیگري طراغربال
داراي Utahکاربرگ روش .]6[کمر در محیط کار است 

عات آنالیز اطال:باشد؛ بخش اول شاملمیدو قسمت 
باریافقفاصلهوزن بار،وزن بدن،مانندمربوط به وظیفه

:املشبخش دوم ودرجه0- 90زاویه تنه ازو بدنتا
وارد بر کمرگشتاور بار و فشار مستقیمپوسچر کمر،

سه تجمعیجمع، با نیروي فشاري کل،در نهایتباشد. می
.]11[شود عامل قسمت دوم محاسبه می

بهوظیفههرووظایفبهشغلهرین مطالعه ابتدادر ا
ازپس.شدتجزیهوظیفهآندهندهتشکیلهايفعالیت

وشوندهحملد مواوابزارتعیین وزنوها فعالیتاستخراج
آمادهتکمیل وUtahکاربرگ مورد استفاده،ابزارهاينوع

ازگروهی،گرمشاهدهمشاهدات،ثبتبراي.شددهیزامتیا
کردب انتخا،دادندمیانجاممشخصیوظیفهکهرارگرانکا
. دنموثبت دقیقهیکزمانیفواصلدررات خود مشاهداو

، رداريبگودسازي که شاملطبق سلسله مراتب ساختمان
کاري،فتسطبقات،سقفوستوناجرايریزي،یپ

، کاريسفتو يکارمرحله نمااست؛يکارنماوکارينازك
و سرکارگربا مشاورهکاري(آرماتوربندي) و گچيریزپی

شد.انتخاب محققین 
ــا ــتفادهب ــايشروازاس ــاهدهه ــدازهمش ــريو ان گی

مشخص شده است کـه پارامترهاي مختلف در هر پوسچر،
طـور  بـه سـاعته خـود  9طول شیفت کـاري  درهر کارگر
کـه وزن کنـد. مـی جـا بهرا جابار1200تا1000متوسط
است.متفاوتپوند20تا 4ازقطعات

وظیفه نماکار شامل برداشتن بار از روي زمین، حمل 
بار تا نزدیکی باالبر و یا قرار دادن بار در دسترس نماکاران 

درباشد.هاي دیگر براي انجام کار میو برداشتن ابزار
زیر وظایف کاري،شغل سفتبهمربوطوظیفهخصوص

ها و پتک سنگ ها، آجرها، بلوكشامل برداشتن سنگ
.استشکن، حمل مصالح، قرار دادن مصالح در موضع کار 

جایی و بهشغل پی ریزي شامل پر کردن سیمان و جا
ترین محل براي پی آماده، برداشتن ریختن آن تا نزدیک
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باشد.شده و دور کردن آن از نزدیک پی میخاك کنده
روزانه با کاران شامل برداشتن گچ مورد نیاز وظیفه گچ

ر، گرفتن بار توسط ها، حمل بار گچ تا محل باالبگونی
جایی آن به محل کار، درست کردن بهبر و جاکارگر از باال

گچ در ظرف به صورت نشسته، حمل آن به محل 
هايدادهمطالعهایندر.استدسترسی و پرداخت آن 

خودازکارگرانکاربدن و سابقهسن، قد، وزنبهمربوط
گرمشاهدهتوسطشدهجاجابهباروزنوشدپرسیدهاهآن

نیروي فشاري تخمینرابطه زیر جهت.شدگیرياندازه
Estimated Compressive(کمرر وارد ب Force( استفاده

در این فرمول شامل  وزن بدن د. عوامل خطر ارگونومیش
)Body Weight(90زاویه پیچش کمر از ،بر حسب پوند-
)Load(با افق، وزن بار )Angle From Vertical(درجه 0

Hands to Lower(ها بر حسب پوند، مسافت افقی دست

Back( تاL5/S1باشد: می
Fc=3(BW)cosα+ +0.8( +L).[7]

نشان ،مطالعات انجام شده در ایران با این روش
. ]8[ت شـده اسـسنجیاعتبـارد که این روش ندهمی

از آلفاي کرونباخUtahنامه براي سنجش اعتبار پرسش
93/0ضریب اعتبار براي این روش و استفاده گردید 

افزاروتحلیل اطالعات توسط نرمتجزیه. حاصل گردید
SPSS براي بررسی ارتباط بین صورت گرفت.20نسخه
و پیرسونهاي کمی از آزمون ضریب همبستگی متغیر

در سطحطرفه ها از آنالیز واریانس یکبراي مقایسه گروه
استفاده شد.05/0دار معنی

نتایج
،کارسفت%28نماکار، %21کننده،از بین افراد شرکت

کار بودند.گچ%29پی ریز و 22%

هاي ، ضریب همبستگی، ارتباط ویژگی1جدول 
با نیروي وارد بر کمر هاي مورد مطالعه دموگرافیک نمونه
.دهدسازي را نشان میکارگران ساختمان

سطوح درKolmogorov-Smirnovتري آزمون ناپارام
سن و قد، وزن بدن،وظایف شغلی نشان داد که متغیرهاي

در).<05/0pباشند (کار داراي توزیع نرمال میسابقه
هاي آزمونطریقازراهاي پژوهشتوان فرضیهنتیجه می
آزمونازاستفادهازقبل.دادقرارمورد آزمونپارامتري

رعایتانس یک طرفه، جهتپارامتري تحلیل واری
که شرط همگنیLeveneآزمون، از آزمون هايفرضپیش

قراربررسیموردرا در چهار سطح شغلیواریانسبرابريو
دهد، استفاده شد. این آزمون نشان داد که واریانس می
، P)<05/0(داري با یکدیگر ندارندها تفاوت معنیهگرو

شد.  رعایتهاهمگنی واریانسشرطبنابراین، 
و کاراز عوامل مورد بررسی دموگرافیک افراد، سابقه

وزن بدن به ترتیب داراي میانگین و انحراف معیار 
ند. نتایج بودپوند 01/148±01/22سال و 59/5±42/9

، رابطه پیرسونحاصل از آزمون ضریب همبستگی 
داري بین نیروي فشاري وارد بر کمر با مشخصات معنی

و وزن بدن نشان دادکارراد مانند سابقهدموگرافیک اف
)05/0<(P اکثر افراد مورد مطالعه، نیروي کاري جوانی .

81/31±06/8ها بودند که میانگین و انحراف معیار سن آن
نشان داد که  پیرسونسال بود و نتایج ضریب همبستگی 

داري بین نیروي فشاري وارد بر کمر با سن ارتباط معنی
357/0Pوجود ندارد ( 955). در این مطالعه 1)(جدول =

پوسچر کاري مختلف از کارگران در حین کار گرفته شد و 
مورد بررسی قرار گرفت و نیروي فشاري وارد بر کمر 

وایمنیملیمؤسسهستاندارداپوند 700باان کارگر
نیز آورده Utahدر کاربرگ روش که ايحرفهبهداشت
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ي فشاري وارد بر کمر تمام . نیرومقایسه گردید،شده است
کننده در این مطالعه از حد مجاز استانداردافراد شرکت

پوند) کمتر بود و نیروي فشاري وارد بر کمر کسانی 700(
میانگین نمرهپوند باشد وجود نداشت. 700که بیش از 

نیروي فشاري وارد بر کمر کارگران در چهار سطح شغلی
. نیز مقایسه شد

راف معیار نیروي وارد بر دیسک بین میانگین و انح
کردند در کاري انجام وظیفه میاي افرادي که در گچمهره

) و در سطح 71/374±40/131حد کمترین مقدار بود (

±59/194شغلی پی ریزي میانگین و انحراف معیار 

هاي مطالعه، میانگین نیروي بود. بر طبق یافته89/448
کاري را انجام گچکه وظایفی وارد بر کمر کارگران

در مقایسه با میانگین نیروي وارد بر کمر کسانی دادندمی
کمتر بود. با این ،دادندکه وظیفه پی ریزي را انجام می

میانگین نمره نیروي فشاري وارد بر کمر وجود، مقایسه
آنالیزازاستفادهمختلف باوظایفسطوحکارگران در
داري بین ماري معنیطرفه نشان داد تفاوت آواریانس یک

423/0Pوظایف مختلف وجود ندارد ( =.(

ها هاي مورد مطالعه و ارتباط آنهاي دموگرافیک نمونهویژگیمختلف و وظیفهسطوحمقدار نیروي وارد بر کمر کارگران درمقایسه- 1جدول 
)=100n(1394در سال Utahهمدان در روش کارگران ساختمان سازي با نیروي وارد بر کمر 

میانگینحداکثرحداقلتعدادوظیفه انحراف ±
معیار

یضریب همبستگ
Pearson

مقدار 
P

2180/5909/65721/380نماکاري ± 06/191

-
423/0

2806/5950/69330/395سفت کاري ± 21/149
2240/10810/69189/448پی ریزي ± 59/194

2911/7291/65371/374کاريگچ ± 40/131
100195081/31سن (سال) ± 06/8091/0357/0

10022342/9سابقه کار (سال) ± 59/5236/0018/0
10050/185/172/1قد (متر) ± 08/0191/0-052/0

10002/1160/17801/148وزن بدن (پوند) ± 01/22378/0< 001/0

بحث
ي وارد بر کمر ونیربررسیهدف پژوهش حاضر با 

سازي جایی دستی بار در کارگران ساختمانبهجاگامهن
زمانیوهاي اجراییمحدودیتبه. با توجهاستانجام شده 

صنایع مختلف به خصوص در مورد درارزیابیبراي
به دلیل Utahکارگرانی که وظایف حمل بار را دارند، روش

نیرويازکمیمقداریکآوردندستبه وبودنترسریع
. ]6[باشدمفید میکمر، بسیار براردوفشاري

سازي با عوامل در مطالعه حاضر، کارگران ساختمان
هاي مهرهخطري که باعث وارد شدن فشار بر دیسک

L5/S1در ها شوند، مواجهه داشتند. در این کارگاهکمر می
بندي، کاري و آرماتورتعدادي از این وظایف مانند سفت

هاي خود را در کارگران مجبور بودند که یکی از دست
کنند. در مطالعه نشان داده جایی و حمل بار استفاده جابه

شده که عوامل مختلفی در وارد شدن نیرو بر کمر مؤثر 
و همکارانش نشان داده McGillمطالعات باشند. درمی

هاي کمر در یک دست بیشتر بر مهرهشد که اثر حمل بار 
ها، هنگاماین کارگاهدر.]12[از حمل بار با دو دست است 

دستگاه فرز در بلند کردن ابزار مانندوبارکردنبلند
حد به کارگران اعمال ازهاي باال، نیروي بیشفرکانس
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تواند احتماالً در ها میشد که نیروي ناشی از این ابزارمی
تأثیر داشته باشند. در L5/S1وارد شدن فشار بر دیسک 

و همکاران به این منظور Panjaliاي که توسط مطالعه
مسـئول باروزن سنگین د، نشان داده شد گردیانجام 

باشد و اصـالح زاویـه بیشترین نیروي وارده به کمر می
کمر در حین حمل بار منجر به کاهش میزان نیروي وارد 

هاي پوسچر،چنین. هم]10[گرددشده به کمر می
هاي تحتانی و فوقانی کمر، استاتیک و نامطلوب در اندام

هایی با وزن باالتر از حد مجاز هنگام بلند کردن سنگ
پوند) و خمش و Utah)700توصیه شده در روش

چرخش زاویه کمر در طول شیفت کاري از عوامل 
د. نباشتأثیرگذار دیگر در نیروي وارد بر کمر می

هاي مطالعات انجام شده نتایج این مطالعه با یافته
و همکاران Hajaghazadehو همکاران و Allahyariتوسط 

کهتگفنچنیتوانمیبنابراین. ]5،8[خوانی دارد هم
خطرآندرکهاستهایی هحرفجمله سازي ازساختمان

کار به دلیل نیروي ازناشیعضالنی - اسکلتیتاختالال
باالستهاي تحتانی به خصوص کمر فشاري وارد بر اندام

درخطرعاملنایوقوعازگیريپیشرواینازو]13[
بایستمیمربوطهخطرسایر عواملحذفوکاريمحیط
سازد که میین موضوع مشخص . اگیردقرارتوجهمورد

انجـام اقدامات وارگونومی در محـیط کـارمداخلهبرنامه
بر اساس در اولویت قرار دارد.شغلاصالحی در این 

پیشنهادي در جهت هاي این مطالعه، دو راهکاریافته
گردد: روش ارایه مینیروي فشاري وارد بر کمرهشکا

مداخله مهندسی و مداخله مدیریتی.
هاي مهندسی شامل: طراحی وسایل حمل و روش

اي که هاي کار به گونههاي سنگین، ابزارجایی باربهجا
کارگران فعالیت کاري خود را بدون انجام حرکات اضافی و 

اهکارهاي پیشنهادي ر.هاي نامناسب انجام دهندپوسچر
جهت مداخالت مدیریتی شامل: آموزش به کارگران در 

باشد.بار میجایی بار و بلند کردنبهمورد حمل و جا
نسبت توجهودقتعدمUtahروش هاي از محدودیت

بهنسبتتوجهعدموبارحملپارامترهايازبرخیبه
شد. بامی،دهدمیانجامراوظیفهاینکارگرکهزمانی

ثیر ابعاد آنتروپومتریک و أنیروي وارد شده به کمر تحت ت
،زمـان شـیفت کـاري کـارگر قـرار دارد بـا ایـن حـال

کار گرفته شده در این مطالعه کمتر بـه ایـن هبروش
کند. اگر ایـن تحقیـق بـا کمـک روشمباحث توجه می

3DSSPP بینی تنش استاتیک) بعدي پیشسه(برنامه
هاي ها رفع و جنبهبخشی از این محدودیتگرفتمیم انجا

جهت مطالعات .شدبیشتري در کار فرد دخالت داده می
.بکار گرفته شوديتـرشـود روش جـامعآتی توصـیه مـی

گیرينتیجه
در این پژوهش مشخص کرد، Utahاستفاده از روش 

عوامل خطر مورد بررسی در وارد شدن نیروي وارد بر کمر 
به عنوان یک ابزار Utahدارند و به کار بردن روش نقش

آورد نیروي وارد بر جهت بر،گري کمیساده و سریع غربال
باشد.کمر در وظایف حمل بار مفید می

قدردانیوتشکر
هاي شهر سازي پروژهکارگران ساختمانکلیهازوسیلهبدین

وکردند، تشکریاريرانامه ماهمدان که در تکمیل پرسش
.دشومیقدردانی
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Assessment of Compressive Force on Back of Hamadan Building

Construction Workers During Manual Load Handling By Utah Method  in

2015: A Short Report

J. Torkaman1, M. Motamedzadeh2, S. Gh. Attari3, Gh. Roshanaei4
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Background and Objectives: Manual load handling is one of the several factors causing work-related

musculoskeletal disorders in construction industry and causes serious issues with major economic consequences.

The aim of this study was to investigate the forces exerting on the back of building construction workers in the

manual load handling tasks.

Materials and Methods: This cross- sectional study was carried out among 100 building construction workers

in 2015, who were assigned the load handling tasks and totally 955 direct and indirect observations in four tasks

and in the five building construction workshops were assessed by Utah method. Data were analyzed using

Pearson's correlation test and one - way ANOVA.

Results: The amount of exerted force on the back of the workers is compared with NIOSH (National Institute

for Occupational Safety and Health) standard (700 lb). Exerted force (Fc) on the back was less than permissible

level in all workers. In this study, the average exerted force on the back of workers among different tasks levels

by one - way ANOVA showed that there was not a significant difference among them (p =0.423)

Conclusion: Based on the findings of this study building construction workers were exposed to risk factors that

cause pressure on the intervertebral disk L5/S1. Using Utah method as a simple tool and quick screening in order

to obtain compressive force on back in manual material handling is useful.
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