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Abstract 
Background and Aim: Flying boats are aerodynamic marine vessels that fly at low altitude. Physical damage 

from maritime missions in variable climatic conditions and in normal or operational conditions can cause 

mechanical and vibrational damage due to flight shocks. The aim of this study was to investigate the ergonomics 

of flying boats in accordance with the physical and physiological conditions of pilots in south of Iran. 

Methods: In a pilot study, 6 pilots employed in flying boats in Bandar Abbas were surveyed. Physical 

(musculoskeletal, auditory, visual, skin) and mental (fear and anxiety) problems associated with working in a 

flying boat were documented by a specialist physician. A field visit was conducted on the ergonomic aspects of 

the various components of the flying boat and a semi-structured interview was carried out with the pilots. 

Results: The mean age of 6 flying boat pilots was 24.8±6.2 years. All pilots suffered from musculoskeletal 

injuries, arthritis, back pain and hearing loss. All the pilots were in a state of anxiety during the flight or landing. 

Shocks and vibrations due to ups and downs, annoying sound of the flying boat engine over the pilot's head, lack 

of cooling system and lack of proper clothing, lack of ergonomic principles in seat and cabin design, inadequate 

training of the pilots were recorded during field visits and pilot interviews. 

Conclusion: Pilots employed in flying boats are at risk of physical and psychological injury due to inadequate 

ergonomic factors of these boats as well as unsuitable seat and inadequate training. All of the pilots in this study 

suffered from these injuries. By taking these into account in the redesign of this flying boat and adequate training 

of the pilots to maintain their health, performance levels can also be improved. 
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عه مطال -های پرنده متناسب با شرایط جسمی و فیزیولوژیک خلبانانقایق ارگونومیبررسی 

 پایلوت 

 
 ، محسن صدیقی، مهدی صفاتیان، مرتضی ایزدی⃰ جعفر بایرامی

 
 ، ایران دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران

 

 89/91/8901 پذیرش مقاله:     90/90/8901 دریافت مقاله:

   دهکیچ
 یب هایکنند. آسپرنده شناورهای دریایی آیرودینامیک هستند که در ارتفاع کم نسبت به سطح آب پرواز می هایقایق ف:هدزمینه و 

تواند می ،یا عملیاتی با این قایق های پرنده نرمال یط متفاوت اقلیمی و در وضعیت هایانجام ماموریت های دریایی در شراحاصل از  جسمی

های ی از کلاس)یکهای پرنده قایق ارگونومیتکان های پروازی باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی  سبب صدمات مکانیکی و ارتعاشی ناشی از

 متناسب با شرایط جسمی و فیزیولوژیک خلبانان در ایران انجام شد.نسل اول( 

 8901در سال  ایراندر های نسل اول( )یکی از کلاسپرنده  هایقایق درنان شاغل لبانفر از خ 0ت، تعداد یلوای پادر مطالعه ها:روش

مرتبط با کار راب( و اضط استرسروانی )و ، شنوایی، بینایی، پوستی( اسکلتی-عضلانی)جسمی مشکلات . بررسی شدند در دسترسبه صورت 

مصاحبه  انجامو پرنده  هایقایقمختلف  یاجزا کیارگونوم جنبه هایبازدید میدانی از  .ثبت شد متخصصتوسط پزشک پرنده  هایقایق در

   نیمه ساختارمند با خلبانان در این زمینه انجام شد. 

عارضه مفصلی و ، صدمات اسکلتی عضلانی دچار انهمه خلبان سال بود. 1/12±1/0 قایق های پرنده خلبان 0میانگین سنی  ها:یافته

تکانها و  .بودند شده استرسناراحتی شنوایی بودند. همه خلبانان از نظر روحی در حین پرواز یا فرود دچار اضطراب و ، ستون فقرات و کمردرد

سر خلبان، عدم وجود سیستم خنک کننده و عدم  یآزار دهنده موتور قایق پرنده در بالا یارتعاشات ضربه ای ناشی از صعود و فرود، صدا

ر درعایت کامل اصول ارگونومی در طراحی صندلی و فضای داخل کابین، ناکافی بودن آموزش خلبانان  طراحی لباس مناسب پروازی، عدم

 بازدید میدانی و مصاحبه خلبانان ثبت شد.

دریافت  و و همچنین صندلی نامناسب این قایق هاعوامل ارگونومی نامناسب  بدلیل پرنده هایقایقخلبانان شاغل در  گیری:نتیجه

دچار این قایق پرنده نان اخلبهستند. طوری که در مطالعه حاضر همه و روانی ات جسمی آسیب و صدم، در معرض خطر ناکافی آموزش

در بازطراحی این قایق پرنده و آموزش بیشتر به خلبانان، ضمن حفظ سلامت ایشان، سطح عملکرد  . با درنظر گرفتن این مواردبودندها آسیب

 ارتقا داد.توان میرا نیز 

 
 .نیروی دریاییصدمات شغلی، ، ، اختلالات اسکلتی عضلانیارگونومی، قایق پرنده :هایدواژهکل
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 مقدمه
قایق پرنده شناورهای دریایی هستند که در ارتفاع کم نسبت 

لحاظ ظاهری شبیه به هواپیماها کنند. از به سطح آب پرواز می
های تندرو است. در باشند ولی بدنه آنها مانند بدنه قایقمی

بندی شناورهای دریایی جزو شناورهای آیرودینامیک دسته
قایق پرنده هواپیمایی نیست که به آن قابلیت . شوندمحسوب می

ه )از نظر انتظارات عملیاتی( است ک آب نشینی داده اند بلکه قایقی
به آن قابلیت پرواز در ضمن استفاده از یک پدیده فیزیکی ساده را 

 نگ جهانی دوم مورد توجه واقع شدپس از ج ابزارداده اند. این نوع 
ائه ارشوروی سابق توسط  ولین نمونه های عملیاتی موفق آنو ا

  .(8،1) گردید
نسبت به قایق های معمولی و حتی  قایق پرنده سرعت بیشتر

درو، مقاومت کمتر هوا نسبت به آب که باعث نیاز به قایق های تن
موتوری سبک تر با توان کمتر، مصرف سوخت کمتر، برد و سرعت 

. روداین وسیله به شمار میپیمایشی بیشتر از مزیت های مهم 
همچنین قایق پرنده با توجه به نزدیکی به سطح آب در مقایسه با 
هواپیما دارای ایمنی بیشتری است زیرا در صورت از کار افتادن 
موتورها، خطر سقوط مرگبار روی آب وجود ندارد. اما در عین حال 

ها، قایق پرنده توانایی کمی برای در صورت از کار افتادن پیشرانه
ایل ها یا وسآن با کشتی برخورددارد و امکان  مانور و تغییر مسیر

ترابری دیگری که در سطح آب و در نزدیکی آن قرار دارند وجود 
های مهم دیگری در مقایسه با قایق پرنده دارای ویژگی. دارد

به دلیل پرواز در ارتفاع  ؛ها و هواپیماهای نظامی هستندکشتی
ابزار  ، بلکهمی ماند پنهانه نه تنها از دید رادارها پایین، قایق پرند

لت د. همچنین به عکنآبی نیز حرکت آنها را ثبت نمیشنوایی زیر
در  های دریایی نیزگزند مینخزیدن بالای سطح آب، قایق پرنده از 

 .(9-1) می باشد امان

مزیتهای یک قایق پرنده این است که هر منطقه ای  دیگراز 
وده و در صورت لزوم در در دریا می تواند محل آغاز مأموریت آن ب

هر منطقه ای فرود آمده و در عوارض ساحلی خود را پنهان کند. 
قایق های پرنده می توانند در ماموریت های گشت زنی لذا این 

قایق پرنده به دلیل همچنین دریایی مورد استفاده واقع شوند. 
 وهایی نظیر مبارزه با حریق و حمل توانایی شان در انجام ماموریت

همچنین . بسزایی داردنقل هوایی در مناطق جزیره ای اهمیت 
امکان پرواز در دریای مواج که قایق ها در آن امکان فعالیت ایمن 

به دلیل توانایی پرواز تا ارتفاع چند متری بالای سطح آب،  ،را ندارند
سرعت بالا در اجرای مأموریت ها در مقایسه با سایر ادوات دریایی 

 ستادریایی ت قابل توجه در عملکرد این نوع وسائل معمول از نکا
(0،7).  

دارد، صدمات مکانیکی و  قایق پرندهبا همه این مزیتهایی که 
ارتعاشی ناشی از تکان های پروازی آن برای سرنشینان، غیرقابل 

انجام ماموریت های دریایی در آسیب های حاصل از اجتناب است. 
شرایط متفاوت اقلیمی و در وضعیت های طبیعی )غیرجنگی( یا 

ان را خلبو حتی گاهی روان عملیاتی با این قایق های پرنده جسم 
تحت الشعاع قرار می دهد. نحوه جاگیری در کابین و تناسب اندام 

ند ی تواموضعیت ارگونومیک قایق پرنده خلبان با ارتفاع صندلی، 
 سبب صدمات مکانیکی و ارتعاشی ناشی از تکان های پروازی شود

(81-1) . 
برای کاهش یا به حداقل رساندن این آسیبهای مکانیکی، 

تواند موثر باشد. علم ارگونومی می ارگونومیعلم کمک گرفتن از 
آگاهی از تناسب وسیله با بدن انسان و اندام های  ییا به عبارت

بالا بردن، حمل کردن، کشیدن، هل از قبیل  درگیر در فعالیت هایی
در عمل  ت انجام کارها می باشد.لدر جهت سهودادن و خم کردن، 

ارگونومی به مفهوم تطابق و سازگاری محیط کار، ابزار کار و شرایط 
سال  19طی  .می پردازد های جسمی و روانی انسانهاکار با توانایی

 بزرگی در سلامت گذشته صدمات ارگونومیکی به عنوان شاخص
تمامی صدمات و بیماری های  نیمی ازمحل کار شناخته شده است. 

شغلی ناشی از فعالیت سنگین و یا حرکت متمادی است. مطالعات 
نشان می دهد که با در نظر گرفتن مسائل ارگونومیک می توان از 

 ن کاستآ اصدمات ناشی از فعالیت و هزینه های بسیار زیاد مرتبط ب
(89،82). 

 توان یافت که عاری از هر گونهکمتر فعالیتی را میبی تردید 
 رو حفظ و صیانت از نیروی انسانیای باشد؛ از اینعامل تهدیدکننده

ای گردد و در این بین بخش عمدهبه عنوان رسالتی مهم مطرح می
اندازد از مواردی که سلامت جسمی و روحی کاربران را به خطر می

  .و ابزارهای آن است های کاری ونومی محیطمربوط به شرایط ارگ
ایران جزء معدود کشورهایی است که در مدت نسبتاً  کشور

قایقهای پرنده را به از برداری کوتاهی کار طراحی، ساخت و بهره
با این تلاش، در حال حاضر ایران جزء باشگاه  انجام رسانده است،

ت و حفظ امنی های اثر سطحی است.تولیدکنندگان پرنده طراحان و
حراست از مرزهای آبی و مناطق استراتژیک دریایی کشور از 

تجهیز نیروهای دریایی  است.راهبردهای اصلی نیروهای مسلح 
کشورمان به امکانات و تسلیحات پیشرفته و روزآمد ضمن تحکیم 
ثبات و ارتقاء امنیت پایدار منطقه در افزایش قدرت بازدارندگی نقش 

 . موثری دارد
)یکی از  ی پرندههاارگونومی این قایقطالعه حاضر در م

بعنوان نیروی شرایط جسمی خلبانان  وهای نسل اول( کلاس
 .شد بررسیانسانی ارزشمند فعال، 

  

 هاروش
 ع مطالعه و مکان و زمان انجام آننو

ورت که بص مقطعی می باشد –توصیفی  مطالعه حاضر از نوع
 8901در سال  ایراندر با دسترسی به جامعه آماری محدود، پایلوت 
 . گرفتانجام 

 جامعه آماری و نمونه گیری
 .قایق پرنده بودماری شامل تمامی خلبانان پروازی آجامعه 
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 و همکاران بایرامی/  800

 1331 پاییز، 3 ، شماره1 دوره                                 دریامجله طب 

 انجام شد. در دسترسنمونه گیری به روش 

 معیارهای ورود و خروج
وان بعن داشتن حداقل یک سال سابقه کار در قایق های پرنده

عدم مصرف هر بیماری حاد و مزمن، هرگونه ، عدم ابتلا به خلبان
رضایت جهت شرکت در مطالعه از گونه مواد مخدر، داشتن 

معیارهای ورود بود. افرادی که تمایلی به شرکت در مطالعه نداشتند 
 و همچنین پرسشنامه های ناقص از مطالعه کنار گذاشته شدند.

 روش اجرا
، اهداف و ر محل اسکان خلبانان پروازیضور دمحقق با ح

جزئیات مطالعه را تشریح کرد. از همه افراد رضایتنامه کتبی و 
کمیل ت خلبانانآگاهانه اخذ شد. ابتدا چک لیست دموگرافیک توسط 

ی و بالینشد. سپس همه افراد از نظر جسمی و روانی مورد معاینات 
زشک توسط پ ایشانپزشکی قرار گرفتند و صدمات جسمی و روحی 

محقق به همراه یک متخصص علم  ثبت شد.متخصص طب کار 
نان در اارگونومی بازدید میدانی از قایق های پرنده داشتند و از خلب

 ساختارمند داده هایی را ثبت کردند.نیمه قالب مصاحبه 

 ابزار جمع آوری داده ها
فیک: شامل اطلاعات مربوط به سن، جنس، اچک لیست دموگر

 یگار توسط خلبانان.قد، مصرف س
ثبت اطلاعات مربوط به صدمات پزشکی: معاینات بالینی و 

های اندام آسیب هایسیبهای اسکلتی و عضلانی، آ شامل جسمی
فوقانی و تحتانی، صدمات صوتی و شنوائی، صدمات بینائی و 

، استرسروحی شامل ثبت اطلاعات مربوط به صدمات پوستی و 
 پنیک.اضطراب، فوبیا و بیماریهای 

 قایق های پرنده بازدید از
ل( های نسل او)یکی از کلاس های پرندهبازدید میدانی از قایق

در وضعیت سه گانه شناوری و حین پرواز و در وضعیت  (8-)شکل
 ارزیابی ارگونومیک صورت گرفت. از لحاظ نشستن قایق پرنده، 

 مصاحبه نیمه ساختارمند با خلبانان
راحتی و استاندارد بودن در مورد در این مصاحبه اطلاعاتی 
ا ارگونومی موجود در قایق پرنده ب صندلی بکار رفته در قایق پرنده،

بب پرنده مسقایق های ساختاری نقص، شرایط فیزیکی خلبانان
صدمه مکانیکی به خلبان، کمبود فضای کابین برای مانور خلبان، 

 منی،کمربند ایعدم راحتی وضعیت بدنی فرد در حین انجام وظایف، 
کمبود ساعات آموزش  گرمای مفرط هنگام استفاده از کلاه ایمنی،

 ثبت گردید.

 آماری داده ها تجزیه و تحلیل
با توجه به پایلوت بودن مطالعه و حجم کم جامعه آماری، 

 SPSS-18نرم افزار  واردخلبان  0های جمع آوری شده از داده
 گزارشو فراوانی برای  گردید. از میانگین، انحراف معیار، درصد

 یافته ها استفاده شد.

 ملاحظات اخلاقی
شرکت در مطالعات برای همه خلبانان آزاد و اختیاری بود و 

رکت شعدم حضور ایشان در مطالعه تبعاتی برایشان در پی نداشت. 
 داده هایدر مطالعه حاضر اخلالی در انجام وظایف خلبانان نداشت. 

برخی از آن به صورت گروهی منتشر بصورت محرمانه حفظ شده و 
بندی به معاهده هلسینکی در یهنگام اجرای مطالعه، پا می گردد.

 دستور کار بوده است. 
 

 
در مطالعه حاضر( های نسل اولیکی از کلاس)مورد بررسی  قایق پرنده .1-شکل

 نتایج
 نان قایق پرندهخلبامشخصات 

خلبان در مطالعه حاضر شرکت داشتند. همه مرد بودند  0تعداد 
 1/12±1/0سال با میانگین سنی  99سال تا  19و محدوده سنی از 

سانتیمتر بود. هیچ یک از  819تا  801سال بود. قد خلبانان از 
 خلبانان سیگار نمی کشیدند. 

 هاییکی از کلاس)پرنده  وضعیت ارگونومیک قایق

 و مصاحبه با خلبانان (نسل اول
  ها و پرنده دارای تکانقایق عوارض ارتعاشی و لرزشی: این

 ای ناشی از صعود و فرود می باشد که مستقیماًارتعاشات ضربه
ون فقرات ستو  هاکل بدن، اندامها و ضربات به این تکان

خلبانان منتقل می گردد و با توجه به اینکه در بدنه و کابین 
 ،هیچگونه فنر و سیستم ضربه گیری تعبیه نشده استپرنده 
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. مواجهه بلند احتمال آسیب و صدمه به خلبان را بالا می برد
 مدت با منابع پیوسته یا متناوب ارتعاش در این وسیله وجود دارد. 

  عوارض آکوستیک و صوتی: موتور این قایق پرنده در پشت سر
تا  09شدت صدای حدود خلبان و بالای سر او قرار دارد و دارای 

زاردهنده آاین شدت صدا در محدوده . دسی بل می باشد 11
ه در این پرنده هیچگون. جهت سیستم شنوائی انسانی قرار دارد

 ایزولاسیون موثر برای صدا در نظر گرفته نشده است. 
 )با توجه به عدم وجود  :عوارض حرارتی و برودتی )گرما و سرما

راحی لباس مناسب پروازی حداقل کننده و عدم طسیستم خنک
در گرمای  تاز جنس نانو یا مشابه آن و همراهی کلاه کاسک

 .با مشکل روبرو کرده استکاربران را  ایران، شدید منطقه جنوب
  دامنه دید کاربران: نمایشگرها در داخل کابین توسط شکل و

لی صند سویی دیگر،محل و رنگ یا صدا متمایز نشده اند و از 
ده ثابت می باشد و قابلیت تنظیم ارتفاع و چرخش به پرنقایق 

طرفین را ندارد. خلبانان نیز دارای اندامهای متفاوت از نظر قد و 
وزن و نسبت اندام فوقانی به اندام تحتانی می باشند. اضافه بر 
این در موقعیت و وضعیت استاتیکی و دینامیکی که پرنده می 

تغییر می گردد و وضعیت گیرد )بعلت صعود و فرود( بدن دچار 
کابین در محورهای مختلف نمی تواند جبران تفاوت را برای 

 ها متفاوت می باشند را نمایدخلبانان که از نظر جثه و اندازه اندام
 و مطلوب نیست. 

 های همه خلبانان اعلام نمودند که قایق پرنده دچار نقص
 یساختاری می باشد که باعث صدمه مکانیکی و آسیب اسکلت

 عضلانی به آنان شده است. 
 .کابین پرنده فضای کافی برای مانور خلبان ندارد 
 خلبانان اعلام کردند کمربند ایمنی برای آنان راحت  همه

 باشد.نمی

  سایش آصندلی بکار رفته در قایق پرنده از نظر راحتی و استاندارد
کاربر و ارگونومی استاندارد صندلی اصول تعریف شده را رعایت 

 ندلیص ارتفاع لینکرده است زیرا جثه افراد متفات بوده است و
 ه و قدرت مانور ندارد. دثابت بو

  همه خلبانان وضعیت نامناسب بدنی در حین انجام وظایف در
 داخل قایق پرنده داشتند.

 اند همه خلبانان از کمبود آموزش کمک های اولیه شکایت داشته
 انستند.و همچنین ساعات آموزش را کافی نمی د

 

  وحی ناشی از پرواز با قایق پرندهصدمات جسمی و ر

  بودندعضلانی  خلبان دارای صدمات اسکلتی 0همه. 

 کمردرد و ستون فقرات  و دچار عارضه مفصلی همه خلبانان
  .اندشده

  دچار بل بوده دسی 19از صدای موتور پرنده که بالای همه ،
 .اندصدمات و ناراحتی شنوایی گردیده 

  نی تفاده از کلاه ایمخلبانان از گرمای مفرط به خصوص با اسهمه
شکایت داشته و احتمال بروز بیماری های پوستی را محتمل 

  .، اگرچه بیماری پوستی خاصی ثبت نگردیددانستندمی
  همه خلبانان از نظر روحی در حین پرواز یا فرود دچار اضطراب

 اند.شده استرسو 

  مشکل بینایی نشده بودند.هیچکدام از خلبانان دچار 
 

 بحث
 یکی از)قایقهای پرنده  ارگونومیمطالعه حاضر به بررسی 

متناسب با شرایط جسمی و فیزیولوژیک ( نسل اولهای کلاس
خلبان مرد و با  0خلبانان پرداخته است. در این مطالعه پایلوت 

سرعت قایق پرنده . حضور داشتندسال  1/12±1/0میانگین سنی 
 کیلومتر بر ساعت 809بیش از نات( تا  899کیلومتر بر ساعت ) 811

تا قابلیت اوجگیری متر و  1تا  8 از آن ارتفاع پروازی معمول و
 .ثبت شدسقف چند ده متر 

دچار صدمات قایق پرنده در مطالعه حاضر، تمامی خلبانان 
اسکلتی عضلانی به خصوص در حین پرواز و لندینگ شده بودند. 

ش راحتی و استاندارد اسایصندلی بکار رفته در قایق پرنده از نظر 
کاربر و ارگونومی استاندارد صندلی اصول تعریف شده را رعایت 

ندلی صارتفاع  اماافراد متفات بوده  ابعاد انتروپومتریک .نکرده است
ها . این قایق پرنده دارای تکاننداشته استمانور  امکانو بوده ثابت 

یما که مستق و ارتعاشات ضربه ای ناشی از صعود و فرود می باشد
ها و ستون فقرات خلبانان منتقل این تکانها و ضربات به اندام

دنه سیستم ضربه گیری در ب هیچگونه فنر واز سوی دیگر  .گرددمی
سیب آ همه این موارد باعث .استپرنده تعبیه نشده قایق و کابین 
به سیستم اسکلتی و عضلانی خلبان می گردد. به طوری  رساندن

ن در مطالعه حاضر دچار عارضه مفصلی و ستون که همه خلبانا
 بودند.فقرات شده 

ذیقیمت و  ته های مطالعه حاضر، در مطالعههمراستا با یاف
ایق در کارکنان نظامی قرا عضلانی  -مشکلات اسکلتیکه همکاران 

درد درصد افراد  08، بررسی کردند، یافته ها نشان داد که  موتوری
. (1) داشته اندزانو و ته در ناحیه کمر ماه گذش 81و ناراحتی در طی 

شناسایی و توصیف موارد ابتلا به انواع در مطالعه دیگری 
شد، انجام ، روانی در میان ملوانان -های جسمی و روحیبیماری

 (0) برنددرصد ملوانان از مشکلات کمردرد رنج می 80که نشان داد 
که البته نتایج مطالعه حاضر مشکلات بیشتری را در خلبانان قایق 

اسب نامن ثبت کرده است که یکی از دلایل احتمالی آنهای پرنده 
از نظر ارگونومی می باشد. در مطالعه حاضر بودن قایق های پرنده 

تحقیق حسن پور و همکاران که بر روی تعدادی از شناورهای 
 درد در به افراد از % 11 می دهد که نشان نیزتجاری انجام شده 

 پشت ناحیه در درد نیز % 27و  زانو ناحیه در درد % 01 و کمر ناحیه
حاضر همخوانی  مطالعهکه با نتایج ( 88) مبتلا شده اند گردن و

ی دارد، از دلایل این همخوانی شبیه بودن ساختار و ارگونومی زیاد
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 و همکاران بایرامی/  801

 1331 پاییز، 3 ، شماره1 دوره                                 دریامجله طب 

 میو قایق های پرنده نظامی شناورهای تجاری کوچک  نامناسب
 باشد. 

صندلی همانطور که ذکر شد بنظر می رسد عدم استفاده از 
ی هادر قایق های پرنده در ایجاد این آسیبمناسب و ارگونومیک 

مناسب  هایصندلی با انتخاب اسکلتی عضلانی موثر می باشد. لذا
ای قایق هو ارگونومیک می توان ضروری ترین نیاز پرسنل این 

را مرتفع نموده و از ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی در آنها  رندهپ
 زیادی جلوگیری به عمل آورد.  میزانبه 

عوارض آکوستیک و صوتی نیز ثبت شد.  حاضر در مطالعه
موتور قایق پرنده در پشت سر خلبان و بالای سر او قرار دارد و 

م جهت استاندارد لاز]دسی بل  11تا  09دارای شدت صدای حدود 
می باشد  [(81) دسی بل است 21ارد زیر کاری که نیاز به تمرکز د

احساس ناخوشایندی را در خلبان ایجاد می کند. لذا لازم است  که
 های مناسب و همچنیناقدامات کنترلی به ویژه استفاده از گوشی

معاینات میان دوره ای برای این پرسنل در نظر گرفته شود. 
داخل قایق های پرنده نیز از دیگر  مشکلات گرمای شدید در

مواردی است که می بایست در طراحی این قایق های پرنده مورد 
 توجه باشد تا راحتی وکارایی استفاده از این قایق ها حداکثر شود.

 نامطلوب وضعیتدر بررسی های انجام شده در مطالعه حاضر، 

 اندام پیچش و خمش و مدت ایستادن طولانی کار، انجام حین بدن

 کار، انجام سرعت تکراری، ارتعاش، حرکات انجام نیرو، اعمال ،ها

دمات جسمی و روحی موثر در ایجاد انواع ص، و اضطراب استرس
رسد با ارائه آموزش های مداوم در کنار بوده است، که به نظر می

بازطراحی ارگونومیک این قایق پرنده مانع ایجاد صدمه و آسیب به 
دید تا بتوانند در سلامت کامل جسم و روان به خلبان و کاربر گر

چرا که در این مطالعه نیز همه  وظایف خود با کارایی بالا عمل کنند.
خلبانان به عدم کفایت ساعات آموزشی برگزار شده، اشاره کرده 

 بودند.
این مطالعه میدانی و پایلوت  بررسی یافته های حاصل ازبا 

عملکرد خلبانان قایق پرنده و  ارتقازیر در راستای  پیشنهادات
 کاهش احتمال آسیبهای جسمی و روانی ایشان ارائه می گردد:

 ه معاینات ادواری در بین تدوین و ابلاغ دستورالعمل ویژ
 خلبانان قایق های پرنده 

  تدوین و ابلاغ آیین نامه تقویت اندام و جسم و ورزش های
 مناسب جهت خلبانان به کمک واحد تربیت بدنی 

 خلبانان و یافتن هر گونه عامل خطر  ش بینی سطح سلامتپی
 لبانخبه لحاظ عدم تطابق ارگونومی پرنده با شرایط جسمی 

  تدوین و ابلاغ دستورالعمل آموزشی )اسلاید، فیلم، کتاب و
 پرنده  قایقجزوه( در خصوص نحوه صحیح استفاده از 

  جهت مطالعات  نیروی دریاییایجاد آزمایشگاه تجربی در
 ارگونومی وسایل پرنده

 ر رفته د مشکلات ناشی از ارگونومی نامناسب به کار ارائه
 به واحدهای سازنده قایق پرنده صندلی و کابین 

  استفاده از ابزارهای ساده و مدرن جهت خنک کردن کابین یا
 کلاه ایمنی پروازی 

  استفاده از لباس مخصوص پرواز از الیاف نانو ضدباکتری 

  با توجه به حوادث امدادی و کوله امدادی وسایل تعبیه
 پرنده قایق احتمالی برای این نوع 

 بدلیل عدم وجود مرکز مشخصدر پایان بایستی متذکر شد که 
ان، و خلبان قایق پرندهدشوار به دسترسی  و اطلاعاتی و ارتباطی

جامعه آماری حجم مطالعه با محدودیتهایی همچون کم بودن 
، با این وجود انجام مطالعات گسترده تر در این زمینه مواجه بود
 گردد.توصیه می

 

 گیرینتیجه
ارتعاشات و لرزشها، عدم رعایت کامل اصول ارگونومی در 
طراحی، وضعیت نامناسب بدن در حین کار و عدم دریافت کافی 
آموزش ها باعث گردیده که همه خلبانان قایق های پرنده دچار 

و ناراحتی های شنوایی گردند و همچنین  نیعضلا صدمات اسکلتی
را تجربه کنند. لذا بایستی برای رفع این موارد  استرساضطراب و 

تمهیداتی اندیشیده شود تا نیروی انسانی بعتواند بالاترین کارایی را 
 داشته باشد و سلامت ایشان تامین گردد.

 

طالعه مکننده در این نان شرکتااز همه خلب تشکر و قدردانی:
نهایت سپاسگزاری به عمل می آید و همچنین از فرماندهان جهت 

 انجام هماهنگی های لازم قدردانی می شود.

 

بدین وسیله نویسندگان تصریح می نمایند که  تضاد منافع:
 .هیچگونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد
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