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چکیده
مقدمــه: ایــن بررســی بــا اســتفاده از داده هــای انســانی جامعــه ی آمــاری مــورد مطالعــه و همچنیــن در نظــر 
ــه فراینــد طراحــي مبلمــان از دیــدگاه ارگونومــي پرداختــه  گرفتــن داده هــای تن ســنجی تحقیقــات مشــابه، ب
تــا بــا رعایــت اصــول ارگونومیکــی و طراحــی محصــول، شــکل و حالــت بــدن در وضعیــت صحیــح قــرار گیــرد 

و قســمتهایی از بــدن کــه نیــاز بــه تکیــه گاه دارنــد، مــورد حمایــت قــرار گیرنــد. 
ــن و  ــتان های قزوی ــاکنین اس ــرد و110 زن از س ــی150 م ــای آنتروپومتریک ــق داده ه ــن تحقی روش کار: در ای
ــه  ــک نمون ــد. ســپس محاســبات الزم انجــام و ی ــری گردی زنجــان در محــدوده ســنی 35-25 ســال اندازه گی

مبــل نیــز بــر اســاس ابعــاد بــه دســت آمــده، جهــت ارزیابــی کاربــران، ســاخته شــد.
يافتــه هــا: بــا تجزیــه و تحلیــل ابعــاد اندازه گیــری شــده همچنیــن نتایــج ارائــه شــده در تحقیقــات داخلــی 
مشــابه، بــا نــرم افــزار SPSS، و تلفیــق آنهــا بــا اصــول ارگونومیکــی، ابعــاد بهینــه مبــل راحتــی بــه همــراه کلیــه 
ــازار مقایســه، همچنیــن  ــا ابعــاد مبلمــان موجــود در ب زوایــا بــرای بزرگســاالن ایرانــی محاســبه و در نهایــت ب

نظــر تعــدادی از کاربــران اخــذ گردیــد.
نتیجــه گیــری: ارتفــاع و عــرض نشــیمنگاه و ارتفــاع پشــتی بــه ترتیــب 37، 57 و 62 ســانتی متــر و زاویــه 

ــا ســطح نشــیمنگاه 105 درجــه و شــیب ســطح نشــیمنگاه 5 درجــه پیشــنهاد می گــردد. پشــتی ب
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مجله ارگونومی

مقدمه
امــروزه در کشــورهای پیشــرفته جهــان بــرای شناســاندن وضعیــت 
ــه  ــی ب ــع و دقیق ــای جام ــردم، برنامه ریزی ه ــه م ــح ب ــی صحی بدن
عمــل آمــده اســت بــه طــوری کــه صاحبــان صنایــع و ســازندگان 
وســایل مــورد نیــاز مــردم یکــی از وجــوه برتــری خــود را رعایــت 
ــد  ــی انســان می دانن ــت بدن ــون وضعی ــی پیرام ــتانداردهای علم اس
]1[. مبــل جزئــی الینفــک از اجــزاء تشــکیل دهنــده محیــط کاری 
ــه  ــد ب ــدن بتوان ــه ب ــرای اینک ــد. ب ــان می باش ــر انس ــخصی ه و ش
درســتی اســتراحت کنــد الزم اســت مبلمــان چیــزی فراتــر از محلی 
ــتن،  ــگام نشس ــدت در هن ــایش دراز م ــد. آس ــتن باش ــرای نشس ب
منــوط بــه وجــود یــک طراحــی ارگونومــی صحیــح اســت. مبلمــان 
بایــد بــه گونــه ای طراحــی شــود کــه احســاس راحتــی و آرامــش را 
ــدن  ــه ب ــا هــر زمــان کــه الزم باشــد ب از همــان لحظــه نشســتن ت
ــه  ــت ک ــتی نشس ــی بایس ــر روی مبلمان ــس ب ــد. پ ــا کن و روح الق
ــر اســاس اصــول ارگونومــی طراحــی شــده و بــه ســفارش کاربــر  ب
ــان  ــا جری ــی ماهیچه ه ــر راحت ــاوه ب ــا ع ــد ت ــه باش ــر یافت تغیی
خــون در بــدن گــردش بهتــری داشــته و بــه واســطه وجــود پشــتی 
مناســب، کــه بــا ظرافــت تمــام متناســب بــا شــکل ســتون فقــرات 
در زاویــه صحیــح طراحــی شــده، ماهیچه هــای پشــت بــه درســتی 

ــر  ــول منحص ــن محص ــاخت چنی ــی و س ــد. طراح ــتراحت کنن اس
بفــردی ترکیبــی اســت از اصــول ســاخت مبلمــان ســنتی، تلفیــق 
هنــر و تکنولــوژی و نیــروی متخصــص و آشــنا بــا اصــول طراحــی 
ــا  ــل ه ــاز مشــتریان ]2[. بعضــی از مب ــی و نی ــر ارگونوم ــی ب مبتن
وقتــی کــه روی آن می نشــینید، احســاس آرامــش و راحتــی نمــی 
ــن شــکل  ــد. ای ــد آدم را پــس می زن ــد کــه اصطاحــاً می گوین کنی
ــگام ســاخت  ــت نکــردن اســتانداردهای الزم در هن ــل رعای ــه دلی ب
ــاد انســانی اســت ]3[.  ــی و ابع ــه مســائل ارگونوم ــه ب ــدم توج و ع
ــر  ــی از نظ ــتاندارد بوم ــای اس ــان روش ه ــواع مبلم ــی ان در طراح
ــتلزم  ــی مس ــن طراح ــده و ای ــن نش ــانی تدوی ــاد انس ــدازه و ابع ان
ــی  ــان و مــردان ایران ــه و تحلیــل درســت از ابعــاد انســانی زن تجزی
ــر  ــل در عص ــری از مب ــاً سراس ــتفاده تقریب ــه اس ــا توج ــت. ب اس
حاضــر، تحقیــق در ایــن زمینــه کامــًا ضــروری می باشــد، در 
ــدف  ــا ه ــاه، ب ــد کوت ــی هرچن ــز ســعی شــده گام ــن بررســی نی ای
اســتاندارد و متناســب ســازی ملــی مبــل راحتــی، و ارائــه اطاعــات 
ــات  ــه مطالع ــود. از جمل ــته ش ــت، برداش ــن صنع ــان ای ــه مهندس ب
ــه  ــوان ب ــب می ت ــل مناس ــی مب ــوص طراح ــده در خص ــام ش انج
ــاخت  ــي و س ــوع طراح ــا موض ــکاران ب ــدزاده و هم ــق معتم تحقی
ــي  ــدان ایران ــي کارمن ــاد بدن ــا ابع ــق ب ــک منطب ــي ارگونومی صندل
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اشــاره کــرد؛ بــا اســتفاده از ابعــاد آنتروپومتــري اندازه گیــری 
ــي  ــي، صندل ــاي فن ــت ه ــاي ارگونومیــک و محدودی شــده، معیاره
ــي هــاي  ــا صندل ارگونومیــک مــورد نظــر ســاخته شــد و ســپس ب
قدیمــي مــورد مقایســه قــرار گرفــت. ارزیابــي ایــن صندلــي نشــان 
داد کــه تفــاوت معنــي داري بیــن صندلــي جدیــد و صندلــي قبلــي 
کارمنــدان وجــود دارد ]4[. در تحقیــق دیگــری موعــودی بــه 
تعییــن مشــخصه هــاي آنتروپومتریکــي اســتاتیکي جهــت طراحــي 
ــر  ــه ب ــن مطالع ــي پرداخــت، در ای ــي زین ــي صندل ــي راحت و ارزیاب
ــاع،  ــل ارتف ــر و حداق ــامل حداکث ــي ش ــاي طراح ــاي پارامتره مبن
ــي  ــق صندل ــدوده تطاب ــا و مح ــن، پهن ــت زی ــق و ضخام ــا، عم پهن
و معیارهــاي طراحــي حاصــل از ویژگــي هــاي آنتروپومتریــک 
ــي  ــي راحتــي صندل ــد. ارزیاب ــي زینــي طراحــي گردی ــراد، صندل اف
بــا مقیــاس کمــي مــورد اســتفاده، نشــان دهنــده احســاس راحتــي 
ــوده اســت ]5[. بیــات کشــکولی و  ــان ب ــران و رضایتمنــدي آن کارب
ناظریــان ابعــاد مناســب صندلــی دانشــجویی را بررســی کردنــد، بــر 
اســاس نتایــج حاصــل، دانشــجویان بــر روی صندلــی هایــی بلندتــر 
ــش  ــت افزای ــز جه ــادی نی ــینند؛ ابع ــتاندارد می نش ــت اس از حال
ــد ]6[.  ــنهاد گردی ــری پیش ــاد آنتروپومت ــا ابع ــی ب ــب صندل تناس
وفایــی و همــکاران نیــز تناســب صندلــي هــاي موجــود در دانشــگاه 
ــوم  ــگاه عل ــت دانش ــکده بهداش ــجویان دانش ــدن دانش ــاد ب ــا ابع ب
پزشــکي قزویــن را بررســی کردنــد؛ طبــق یافته هــای ایــن تحقیــق 
ابعــاد صندلــي و ابعــاد دانشــجویان فقــط در پارامتــر طــول دســته 
ــا  ــا ب ــایر پارامتره ــته و در س ــت داش ــر مطابق ــا یکدیگ ــي ب صندل
یکدیگــر هــم خوانــي ندارنــد. همچنیــن بیــن پارامترهــاي دختــران 

ــود دارد ]7[. ــي داري وج ــاف معن ــران اخت و پس

روش کار

جمعیت مورد مطالعه و نمونه گیری
ابعــاد بدنــی جامعــه مــورد مطالعــه بــا هــدف تعییــن ابعــاد 
ــرد و زن  ــدگان م ــرف کنن ــدادی از مص ــامل تع ــری ش آنتروپومت
مبلمــان راحتــی در محــدوده ســنی 25 الــی 35 ســال اندازه گیــری 
ــی از 150  ــه صــورت تصادف ــروژه ب ــن پ ــری در ای ــه گی شــد، نمون
مــرد و110 زن از ســاکنین اســتان های قزویــن و زنجــان توســط 2 
نفــر آقــا و 2 نفــر خانــم پــس از یکســان ســازی دقــت و روش کار 
ایشــان، صــورت گرفــت. بــه منظــور کســب داده هــای آنتروپومتــری 
ــان  ــا از می ــه ه ــتر نمون ــی، بیش ــف جغرافیای ــق مختل ــراد مناط اف
ــایر دانشــجویان(  ــر ســن س ــی )صغ ــات تکمیل دانشــجویان تحصی
ــه  ــد. از جمل ــی بودن ــی مناطــق متفاوت ــه بوم ــد ک انتخــاب گردیدن
ــه مشــکاتی چــون پیــدا  ــوان ب محدودیت هــای ایــن تحقیــق می ت
کــردن افــرادی کــه حاضــر بــه همــکاری جهــت اندازه گیــری ابعــاد 
ــری  ــد اندازه گی ــودن فراین ــوار ب ــر و دش ــت گی ــند، وق ــانی باش انس

ــوع،  ــی موض ــای اخاق ــراد و جنبه ه ــاد اف ــداد زی ــه تع ــه ب ــا توج ب
اشــاره کــرد.

تعیین پارامترهای اندام سنجی
پارامتر هــای اساســی از ابعــاد بدنــی آنتروپومتریکــی متناســب بــا ابعــاد 
مبلمــان راحتــی کــه براســاس اســتاندارد فیزنــت )1996( اندازه گیــری 
شــد ]8[ عبارتنــد از: وزن، ارتفــاع نشــیمنگاه، پهنــای نشســتنگاه، عمق 
نشســتنگاه، ارتفــاع پشــتی، پهنــای پشــتی، فاصلــه تکیــه گاه ســاعد، 

تعییــن برآمدگــی پشــتی در ناحیــه کمــر و ســطح نشســتنگاه. 

روش و تجهیزات مورد استفاده در اندام سنجی
پــس از تهیــه پرسشــنامه و دســتورالعمل چگونگــي اندام ســنجي، کار 
نمونــه بــرداري بــه مــدت دو مــاه از ابتــدای بهمــن تــا اواخــر اســفند 
مــاه بــه صــورت تصادفــی در محــدوده ســنی موردنظــر، اندازه گیــری 
ــن  ــه ت ــاس ســبک ب ــری لب ــورد اندازه گی ــاری م ــه آم ــد، جامع گردی
ــوال  ــی معم ــاد بدن ــری ابع ــد. اندازه گی ــش بودن ــدون کف ــته و ب داش
ــه  ــا توج ــرد. ب ــورت می گی ــر ص ــتگاه آنتروپومت ــتفاده از دس ــا اس ب
بــه در دســترس نبــودن ایــن دســتگاه طراحــی و ســاخت مجموعــه 
وســایلی بــا کاربــری مشــابه در دســتور کار قــرار گرفــت، ایــن وســایل 
شــامل یــک صندلــی بــا زیــر پایــی متحــرک و ارتفــاع ســنج هایــی 
بــا طــول متفــاوت بــود. ارتفــاع ســنج هــا شــامل پایــه، بــازو مــدرج 
ــه شــکل کشــویی حرکــت  ــه ب و شــاخص های متحــرک هســتند ک

ــکل 1(. ــد )ش می کنن

شکل 1. تجهیزات مورد استفاده جهت اندام سنجی
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آنالیز داده ها
 SPSS ــزار ــرم اف ــط ن ــده توس ــع آوري ش ــاي جم ــز داده ه آنالی
ــراف  ــن،  انح ــدار میانگی ــه مق ــن مطالع ــه در ای ــت ک ــورت گرف ص
 Kurtosis, Skewness,( ــم ــم و مینیم ــس، ماکزیم ــار، واریان معی
Mode Median( و صدکهــاي پنجــم، پنجاهــم و نودوپنجــم 
ــر  ــراي ه ــک ب ــه تفکی ــال ب ــع نرم ــي توزی محاســبه و رســم منحن

ــد. ــام ش ــاخص ها انج ــک از ش ی

طراحی مبل
بــا توجــه بــه اطاعــات بدســت آمــده از اندازه هــای آنتروپومتریکــی 
و رعایــت اصــول ارگونومیکــی و براســاس اســتاندارد فیزنــت 1996 
ــاي  ــد. داده ه ــال گردی ــی اعم ــی، اصاحات ــل راحت ــي مب در طراح
موجــود در جــداول آنتروپومتــري بــه صــورت خــام ارائــه مي شــوند، 
بنابرایــن قبــل از طراحــي هــر نــوع محصــول تصحیحــات الزم بــر 
ــیمنگاه  ــات نش ــدازه صفح ــن ان ــود. تعیی ــام می ش ــا انج روي آنه
ــا  )ارتفــاع،  عمــق، پهنــا(  و پشــتي )ارتفــاع،  پهنــا( مبــل راحتــی ب
توجــه بــه صدکهــاي پنجــم و یــا نــود وپنجــم پارامترهــاي مــورد 
ــرار  ــتند و مورداصــاح ق ــش داش ــه در طراحــي نق ــري ک اندازه گی

گرفتنــد، صــورت پذیرفــت.
بــا توجــه بــه قدمــت چنــد دهــه ســاخت مبــل در ایــران، در قالــب 
ــی  ــه صنعت ــدود 20 کارگاه منطق ــنجی از ح ــر س ــرگ نظ ــک ب ی
ــی  ــل راحت ــاد مب ــوص ابع ــز در خص ــران نی ــهر ته ــه ش چهاردانگ
ــوان  ــه عن ــل ب ــه مب ــد نمون ــاد چن ــع آوری و ابع ــی جم اطاعات
ــد. ــن تحقیــق مقایســه گردی ــده در ای ــاد بدســت آم ــا ابع ــه ب نمون

روش ساخت کالف چوبی
در قســمت اول کاف چوبــی مبــل )شــکل 2( بــا توجــه بــه  مــوارد 

زیــر ســاخته شــد:
ــر  ــود 3- در نظ ــانی موج ــاد انس ــده 2- ابع ــی ش ــدل طراح 1- م
ــد ــد آم ــت خواه ــی بدس ــه کوب ــس از روی ــه پ ــادی ک ــن ابع گرفت
ــراد  ــوب ن ــزای آن از چ ــام اج ــان، در تم ــاخت کاف مبلم در س
ــه و فشــار  ــه ضرب ــا مقاومــت یکســانی را نســبت ب اســتفاده شــد ت
ــتانداردهای  ــل اس ــاخت کاف مب ــند. در س ــته باش ــش داش و خم
فنــی در ســاخت اتصــاالت لحــاظ و اتصــال کام و زبانــه کــه اتصــال 

ــد. ــه گردی ــد تعبی ــازه می باش ــل س ــن قبی ــول ای معم
پرداخــت کاری و رنــگ کاری: رنــگ کاری بــه روش اســپری توســط 
پیســتوله انجــام شــد. ابتــدا ســطح کار عــاری از ذرات گــردو غبــار 
ــی ،  ــم رنگ ــیلر ، ه ــتفاده از س ــا اس ــگ کاری ب ــپس رن ــد س گردی

کیلــر ونیــم پلــی اســتر صــورت گرفــت.
رویــه کوبــی مبــل راحتــی: تشــک و کفــی ایــن نمونــه بــه صــورت 

جــدا و دارای قابلیــت تعویــض ســاخته شــدند )شــکل 3(. 

در آخریــن مرحلــه از تعــدادی از افــراد بالــغ بــا جنســیت و ابعــاد 
بدنــی متفــاوت و همچنیــن تعــدادی از صنعــت گــران درخواســت 
ــود را  ــر خ ــه نظ ــل نمون ــر روی مب ــس از نشســتن ب ــا پ ــد ت گردی
اعــام نماینــد. پــس از جمــع بنــدی نظــرات ایشــان نمونــه مبــل 
ــه نهایــی طراحــی و ســاخته شــد. ابتدایــی اصــاح و ســپس نمون

یافته ها

نتايج مربوط به اندام سنجی
نتایــج تن ســنجی مربــوط بــه دوازده پارامتــر آنتروپومتریکــی 
150 نفــر مــرد و110 نفــر زن در محــدوده ســنی 35-25 همــراه 
بــا محاســبات آمــاری در جــدول 1 نشــان داده شــده اســت. 
ــای  ــنجی صدک ه ــدام س ــل از ان ــج حاص ــامل نتای ــدول 2 ش ج
پنجــم و نودوپنجــم مســتقل )تفکیکــی( مــردان و زنــان )25-35( 
ــاالن  ــی بزرگس ــای آنتروپومتریک ــا تخمینه ــه آن ب ــران و مقایس ای
بزرگســاالن  آنتروپومتریکــی  تخمینهــای  و  انگلیســی)25-34( 
)34-25( ارائــه شــده توســط اســتات و دیمــن و فارلنــد ]9[ 
اســت، ایــن جــدول تفاوت هــای بومــی صدک هــای بدســت آمــده 

ــد. ــان می ده ــی را نش ــابه خارج ــات مش ــا اطاع ب

شکل 2: کاف )اسکلت( مبل نمونه، ساخته شده بر اساس ابعاد به دست 
آمده

شکل 3: شکل و فرم نهایی مبل نمونه ساخته شده
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جدول 1: نتایج تن سنجی اندازه گیری شده در این مطالعه
صدک نود و پنجمصدک پنجاهمصدک پنجمSDمیانگینحداکثرحداقلفاکتور اندازه گیری شده

325139/73/443/339/545/7ارتفاع پشت زانو تا زمین
486556/983/26515662فاصله بین زانو تا کفل

385847/523/22414752فاصله بین پشت زانو تا کفل
173023/092/51182327ارتفاع دسته صندلی

487158/054/26525865ارتفاع شانه
759786/534/27798694ارتفاع بدن در حالت نشسته )طبیعی(

315443/64/67354351فاصله دو آرنج
284737/83/64323744پهنای کفل

345644/854/34374451پهنای سرشانه
133122/423/24162227ارتفاع کمر تا صندلی

cm ،150191168/478/10155168182قد
kg ،459870/699/49576986وزن

جدول 2: مقایسه صدک های پنجم و نود و پنجم مستقل )تفکیکی( مردان وزنان ایران )اندازه گیری شده در این مطالعه( با تخمینهای آنتروپومتریکی 
بزرگساالن انگلیسی

فاکتور 
تخمین های آنتروپومتری بزرگساالن انسانی

ايران )25-35(
تخمینهای آنتروپومتريکی بزرگساالن 
)34-25( ارائه شده توسط استاوت و 

ديمن و فارلند
تخمینهای آنتروپومتريکی بزرگساالن 

انگلیسی )19-45(

مردانزنانمردانزنانمردانزنان

صدک 
پنجم

صدک 
نود و 
پنجم

صدک 
پنجم

صدک 
نود و 
پنجم

صدک 
پنجم

صدک 
نود و 
پنجم

صدک 
پنجم

صدک 
نود و 
پنجم

صدک 
پنجم

صدک 
نود و 
پنجم

صدک 
پنجم

صدک 
نود و 
پنجم

ارتفاع پشت 
33/543/437/347/135/844/540/648/535/544/539/549زانو تا زمین

فاصله بین 
50/260/7546352/162/554/965/3526154/564/5زانو تا کفل

فاصله بین 
پشت زانو تا 

کفل
40/751445343/253/344/755/643/55344/555

ارتفاع دسته 
17/826/5192718/828/220/329/7192819/529/5صندلی

516154/565----49615467ارتفاع شانه
ارتفاع بدن 

در حالت 
نشسته 

)طبیعی(
7890829576/588/681/593/58091/585/597

فاصله دو 
----34/54738523146/534/850آرنج

31/545/433433142/73140/63042/53140/5پهنای کفل
پهنای 

33/543/54251----36/246/84152سرشانه

ارتفاع کمر 
--------16/2271627/4تا صندلی

153171159/6183/6151/6170/9163/6184/7151/5171/5163/5186قد
----548061/792/249/492/560/899/3وزن
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تناسب عمق نشستنگاه با ابعاد انسانی
اگــر عمــق نشــیمنگاه از طــول »کفــل – فضــای رکبــی« یــا فاصلــه 
بیــن پشــت زانــو تــا کفــل بیشــتر باشــد شــخص نمــی توانــد بــدون 
وارد کــردن فشــار بــه پشــت زانوهــای خــود بــه طــور مؤثــر از پشــتی 
نشــیمنگاه اســتفاده کنــد. همچنیــن برخاســتن و نشســتن مشــکل 
ــاس  ــر اس ــدازه ب ــن ان ــت آمده،ای ــج بدس ــق نتای ــردد؛ طب ــر می گ ت
صدک هــای پنجــم فاصلــه بیــن زانــو و پشــت زانــو تــا کفــل، پــس 

از تصحیــح برابــر بــا 48 ســانتی متــر در نظــر گرفتــه شــد.

تناسب پهنای نشستنگاه با ابعاد انسانی
بــرای امــکان حرکــت آزاد در نشســتنگاه و همچنیــن در نظــر گرفتــن 
لبــاس حداقــل 50 ســانتی متــر در نظــر گرفتــه می شــود. در 
تعییــن انــدازه پهنــای پشــتی اســتفاده از صــدک 95 شــاخص هایــی 
همچــون فاصلــه دو آرنــج )پهنــای آرنــج، آرنــج( و یــا پهنای سرشــانه 
جمعیــت مصــرف کننــده مناســب تریــن مقــدار اســت. طبــق ایــن 
بررســی و بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده پهنــای نشســتنگاه پــس 

از تصحیــح برابــر بــا 57 ســانتی متــر در نظــر گرفتــه شــد.

تناسب ارتفاع پشتی با ابعاد انسانی
ــت از وزن  ــداری و حمای ــد، در نگاه ــر باش ــتی بلندت ــه پش ــر چ ه
ــرای مبــل راحتــی پشــتی بهتــر اســت  ــود. ب تنــه مؤثرتــر خواهــد ب
ــل  ــتگی های کف ــرای برجس ــی ب ــه مانع ــود ک ــروع ش ــی ش از ارتفاع
ایجــاد نکنــد و حداکثــر فضــا را در ناحیــه وســط کمــر ایجــاد کنــد. 
ــتی  ــل  بایس ــی مب ــاخت و طراح ــه در س ــی ک ــن عامل ــی تری اصل
ــرات انســان  ــتون فق ــا س ــق ب ــود پشــتی منطب ــت وج در نظــر گرف
ــن قســمت آن  ــن تری ــرات را از پائی ــه ســتون فق ــه ای ک اســت بگون
تــا نزدیــک گــردن بطــور کامــل پوشــش  دهــد و در هنــگام نشســتن، 
ــن  ــرد ]2[. بدی ــبی قرارگی ــت مناس ــما را در حال ــرات ش ــتون فق س
ــر  ــا زی ــی ت ــل راحت ــرای مب ــتی ب ــاع پش ــت ارتف ــر اس ــور بهت منظ
گــردن ادامــه یابــد بــه همیــن منظــور در ایــن بررســی صــدک نــودو 
پنجــم ارتفــاع شــانه در نظــر گرفتــه شــد وبــا تصحیــح مــورد نظــر 

ــر شــد. ــاع پشــتی 62 ســانتی مت ارتف

تناسب تکیه گاه ساعد با ابعاد انسانی
ــه ای  ــوده و بگون ــی ب ــیب داخل ــتی دارای ش ــل بایس ــته های مب دس
طراحــی شــودکه افــراد بــا انــدازه قــد متفــاوت بتواننــد دســت خــود 
را در زاویــه مناســبی بــر روی آن قــرار دهنــد ]2[. در ایــن بررســی 

صــدک پنجاهــم کــه 23 ســانتی متــر شــد در نظــر گرفتــه شــد.

تناسب زاويه سطح نشستنگاه با وضعیت بدن
ــیب آن )β( را  ــا ش ــتنگاه ی ــطح نشس ــه س ــان )1973( زاوی گراندج
ــا 26 درجــه و زاویــه بیــن ســطح نشســتنگاه و پشــتی را  بیــن20 ت
ــه  ــا 110 درجــه توصیــه می کنــد ]10[ در نتیجــه زاوی بیــن 105 ت

ــرای اســتراحت  ــر 136 درجــه می شــود کــه تنهــا ب پشــتی )α( براب
ــی  ــه چاالک ــاج ب ــتن از روی آن احتی ــرای برخاس ــت وب ــب اس مناس
ــطح  ــیب س ــه ش ــت ک ــر )1969( دریاف ــی کارپنتی ــی دارد، ل خاص
نشســتنگاه و زاویــه بیــن آن و پشــتی بــه ترتیــب برابــر بــا 10 و 120 
درجــه بــرای مطالعــه وتماشــای تلویزیــون مناســب اســت وی اظهــار 
ــش از 110  ــن بی ــراد مس ــرای اف ــتی ب ــه پش ــر زاوی ــه اگ ــت ک داش
درجــه باشــد ممکــن اســت در هنــگام اســتفاده از صندلــی مشــکاتی 

بوجــود آیــد ]11[.
در ایــن مطالعــه ابتــدا نمونــه ای بــا زاویــه حــدود 120 درجــه بیــن 
نشــیمنگاه و پشــتی طراحــی و ســاخته شــد، ســپس از بیــش از 10 
نفــر خانــم و آقــای بالــغ بــا قــد و ابعــاد بدنــی متفــاوت خواســته شــد 
ــار از روی آن  ــن ب ــه نشســته، چندی ــن نمون ــر روی ای ــی ب ــا دقایق ت
برخواســته مجــدداً بنشــینند؛ براســاس جمــع بنــدی نظــرات ایشــان 
ایــن زاویــه زیــاد بــوده لــذا نمونــه دوم بــا زاویــه 105 درجــه مجــدداً 
ســاخته شــد. همچنیــن زاویــه 5 درجــه بــرای ســطح نشــیمنگاه در 

نظــر گرفتــه شــد.

تناســب ارتفــاع کمــر تــا ســطح نشســتنگاه بــا ابعــاد 
انســانی

ــه  ــی از ناحی ــل راحت ــتی مب ــت پش ــرورت حمای ــه ض ــه ب ــا توج ب
المبــر، از صــدک 5 پارامتــر آنتروپومتریکــی ارتفــاع کمــر تــا ســطح 
نشســتنگاه، بــه منظــور تعییــن ارتفــاع برآمدگــی پشــتی در ناحیــه 
ــار وارده ناشــی از وزن  ــش فش ــت کاه ــد. جه ــتفاده گردی ــر اس المب
ــر روی برجســتگیهای اســتخوان و رک و پخــش شــدن وزن  ــدن ب ب
ــدن در تمــام باســن نیــز بهتــر اســت از فــوم ســرد در نشــیمنگاه  ب

ــردد ]3[. ــتفاده گ اس

مقايسه ابعاد انسانی
ــرف  ــرای مص ــی ب ــل راحت ــاخت مب ــکان س ــه ام ــل اینک ــه دلی ب
کننــدگان بــه صــورت تفکیــک جنســیتی امــکان پذیــر نمــی باشــد، 
بنابرایــن بــرای اســتفاده از داده هــا در طراحــی، داده هــا بــه صــورت 
ــد  ــد. برآین ــرار می گیرن ــاری ق ــل آم ــه و تحلی ــورد تجزی ــی م تلفیق
حاصــل از ادغــام دارای توزیــع مناســبی بــوده و انحرافــات از حالــت 
ــرد،  ــوان از آن چشــم پوشــی ک ــه می ت ــز اســت ک طبیعــی آن ناچی
ــرد  ــورت می پذی ــی ص ــروه خاص ــرای گ ــه ب ــی ک ــی های در طراح

ــرد. ــتفاده ک ــی اس ــدول تفکیک ــوان از ج می ت

ابعاد نهايی مبل ساخته شده
ــج  ــر اســاس نتای ــه ب ــی ک ــوق اندازه هــای نهای ــوارد ف ــه م باتوجــه ب
ایــن تحقیــق می توانــد در مبلمــان راحتــی بــرای جامعــه ی آمــاری 
25 الــی 35 ســال ایــران مــورد اســتفاده قــرار گیــرد در ســه حالــت 

در جــدول 3 آمــده اســت.
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جدول 3: ابعاد نهایی محاسبه شده برای مبل راحتی

ابعاد نهايی محاسبه شده که می بايست طراحی و ساخت مبل بر اساس اين ابعاد باشد نمونه 2نمونه 1متغیر

414037ارتفاع نشیمنگاه

5157-4860پهنای نشیمنگاه

566048عمق نشیمنگاه

5157-5360پهنای پشتی

675562ارتفاع پشتی

262823تکیه گاه ساعد

بحث 
ــدون  ــا ب ــره ه ــای مناســب ســتون مه ــه انحن ــی ب ــرای دســت یاب ب
ــا  ــتی ب ــتی پش ــی بایس ــل راحت ــی در مب ــش عضان ــه کش ــاز ب نی
ســطح نشــیمنگاه زاویــه ای در حــدود 105 تــا 110 درجــه بســازد، 
ــر  ــق ت ــاز عمی ــورد نی ــزان م ــی از می ــل راحت ــیمنگاه مب ــطح نش س
ــی  ــکل طبیع ــاس ش ــر اس ــتی  ب ــد و پش ــر نباش ــاع ت ــم ارتف و ک
ســتون فقــرات ســاخته شــود. بــر ایــن اســاس زاویــه شــیب ســطح 
ــا خــط افــق 105  ــه پشــتي ب نشــیمنگاه 5 درجــه و همچنیــن زاوی
درجــه پیشــنهاد داده می شــود. پــس از ســاخت نمونــه مبــل اولیــه 
بــر اســاس نتایــج تحقیــق نیــز از تعــدادی از افــراد بــا جنســیت، ســن 
و ابعــاد بدنــی متفــاوت درخواســت گردیــد تــا نظــر خــود را در مــورد 
ایــن نمونــه اعــام نماینــد کــه در نهایــت از مبلــی بــا همیــن زوایــا 

ــت داشــتند.  رضای
آنچــه در جــداول تلفیقــی و تفکیکــی جلــب نظــر می نمایــد، بیــان 
داده هــا بــر حســب صدکهاســت، بدیهــی اســت کــه بــه دلیــل وجــود 
ــدن اشــخاص، میانگیــن هــا کمتــر مــورد  ــدازه ب تنــوع عمــده در ان
ــا، از  ــتفاده از آنه ــای اس ــت بج ــد و الزم اس ــرار می گیرن ــتفاده ق اس
دامنــه هــا اســتفاده بیشــتری بعمــل آیــد. از آن جــا کــه در طراحــی 
رعایــت کل جمعیــت ممکــن نیســت، لــذا منطقــی اســت کــه تنهــا 
ــای  ــذف اندازه ه ــوند. ح ــاب ش ــا انتخ ــدازه ه ــف ان ــی از طی بخش
ــب  ــن ترتی ــت و بدی ــول اس ــری معم ــت، ام ــود در 5% جمعی موج
ــر حســب شــرایط از صدکهــای مربوطــه اســتفاده  در طراحــی هــا ب
می گــردد، همچنیــن می تــوان اختــاف ایــن دو را بــا میانگین هــای 

هــر شــاخص در جــدول تلفیقــی مشــاهده کــرد. 
از مقایســه ابعــاد بدســت آمــده از اندازه هــای آنتروپومتــری و مبــل 
ــازار  ــود در ب ــای موج ــا مبلمان ه ــق ب ــن تحقی ــده در ای ــاخته ش س
ــری  ــورد اندازه گی ــات م ــان خصوصی ــه از می ــردد ک ــاهده می گ مش
از مبــل راحتــی )ارتفــاع، پهنــا و عمــق نشــیمنگاه، ارتفــاع پشــتی، 
ــا ســطح نشــیمنگاه( تنهــا در یــک مــدل  ــی ت ــه دســته صندل فاصل
از چندیــن مــدل بررســی شــده موجــود در بــازار، پهنــای پشــتی بــا 
ابعــاد بدســت آمــده از انــدام ســنجی متناســب می باشــد و در بقیــه 

مــوارد اختافــات قابــل ماحظــه ای وجــود دارد، در مــدل دیگــری 
ــی در  ــوده ول ــب ب ــیمنگاه متناس ــای نش ــتی و پهن ــای پش ــز پهن نی
بقیــه مــوارد اختافــات قابــل ماحظــه اســت. از میــان خصوصیــات 
ــل توجهــی میــان  مــورد اندازه گیــری از مبــل راحتــی، اختــاف قاب
ــا  ــده ب ــی ش ــای بررس ــتی در مدل ه ــاع پش ــیمنگاه وارتف ــق نش عم
ــت آن  ــه عل ــردد ک ــاهده می گ ــنجی مش ــدام س ــل از ان ــاد حاص ابع
ــای  ــکال مبل ه ــن اش ــده تری ــود: عم ــان نم ــن بی ــوان چنی را می ت
امــروزی، گــود بــودن بســیار زیــاد ســطح نشــیمنگاه و کوتــاه بــودن 
بیــش از حــد پشــتی برخــی از آنهاســت. ممکــن اســت گفتــه شــود 
ــق  ــاختن عم ــر س ــرای براب ــی ب ــع تاش ــاله در واق ــن مس ــه ای ک
نشــیمنگاه و طــول پشــتی، بــه منظــور ایجــاد تقــارن بصــری اســت. 
اختــاف قابــل توجهــی میــان ارتفــاع نشــیمنگاه و ارتفــاع ســاعد در 
ــنجی  ــدام س ــل از ان ــاد حاص ــا ابع ــازار ب ــده از ب ــذ ش ــای اخ مدل ه
نیــز مشــاهده می گــردد کــه دلیــل آن را می تــوان اســتفاده از ابعــاد 
انســانی غیــر بومــی و تولیــد بــر اســاس ســلیقه تولیــد کننــده بــدون 
در نظــر گرفتــن ابعــاد انســانی و راحتــی مصــرف کننــده دانســت.

نتیجه گیری
ــای  ــا داده ه ــاری ب ــه آم ــری جامع ــای آنتروپومت ــه داده ه ــا مقایس ب
آنتروپومتریکــی دیگــر کشــورها پــی بــه وجــود اختــاف انــدازه هایــی 
خواهیــم بــرد کــه ناشــی از اختافــات قومــی می باشــد. بــا توجــه بــه 
آنچــه گقتــه شــد در طراحــی هــا عــاوه بــر اســتفاده از تخمین هــای 
ــکان  ــا حــد ام ــده، ت ــروه مصــرف کنن ــه گ ــوط ب آنتروپومتریکــی مرب
بایــد از داده هــای بومــی اســتفاده شــود، بــه همیــن دلیــل اســتفاده از 
داده هــای کشــورهای دیگــر ســبب از بیــن رفتــن اصــول ارگونومیــک 
خواهــد شــد و در نهایــت منجــر بــه طراحــی ســازه هایــی خواهد شــد 
کــه ممکــن اســت علــی رغــم زیبایــی، از راحتــی کمتــری بــر خــوردار 
باشــند. مقایســه داده هــای آنتروپومتــری جامعــه آمــاری 35-25 ســال 
زنــان ومــردان بــا هــم دیگــر نیــز نشــان داد کــه زنــان و مــردان نیــز 
ــادی  ــای زی ــد. تفاوت ه ــی دارن ــی متفاوت ــخصه های آنتروپومتریک مش
بیــن ابعــاد انســانی بومــی و مبلمــان موجــود در بــازار وجــود دارد کــه 



غفرانی و همکاران مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 1، بهار 95

70

نشــان دهنــده عــدم کاربــرد اصــول ارگونومــی توســط ســازندگان مبل 
راحتــی در ایــران اســت وهــم چنیــن نشــان دهنــده ی عــدم تطبیــق 
صنعــت مبلمــان بــا ابعــاد انســانی پــس از چنــد دهــه فعالیــت در ایــن 
زمینــه اســت. بــرای دســت یابــی بــه ابعــاد بهینــه در مبــل راحتــی، 
بایســتی ارتفــاع پشــتی مبــل راحتــی بگونــه ای باشــد کــه شــانه هــا و 

قســمتی از گــردن را محافظــت کنــد و ارتفــاع مبــل راحتــی از ســطح 
زمیــن بــه گونــه ای باشــد کــه پاهــا نــه چنــدان کشــیده و نــه خــم 
ــت  ــکان حرک ــه ام ــه ای باشــد ک ــه گون ــای نشــیمنگاه ب شــوند، پهن
آزاد کاربــر در نشســتنگاه را فراهــم آورد و ارتفــاع پشــتی بــه گونــه ای 

باشــد کــه قابلیــت حرکــت شــانه هــا را فراهــم آورد.
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Abstract
Introduction: Using human data and observing local manufacturers of domestic products 
for imported furniture seems necessary to design and manufacture sofas with ergonomic 
indices. This paper uses data from the study of human population. The design process 
from the perspective of ergonomic furniture and product design consists of ergonomic 
principles such as shape and posture in the correct state and consideration of parts of body 
that need cushion for protection.
Methods: In this research, anthropometric data of 150 males and 110 females between the 
ages of 25 to 35 were measured. The calculations were based on a sample size sofa to gather 
user evaluation.
Results: After analyzing the measured results of a similar internal investigation using 
SPSS software and combining them with ergonomic principles, the optimal size sofa 
measurements with all angles for Iranians adults was calculated and the results were 
compared with the dimensions of the furniture.
conclusions: Seat height and backrest height and width, respectively 57 ,37 and 62 cm, 
the angle of 105 degrees between the seat and the back, and the slope of 5 degrees for the 
seat surface are suggested as the standard.
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