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Background and Objectives: Using anthropometric characteristics in the 

ergonomic design of workstations can be useful in the prevention and reduction of 

musculoskeletal discomfort and in office-work environments. The purpose of this 

study was to determine the anthropometric dimensions of Hormozgan province gas 

department staff to design desks and chairs for computer work based workstations. 

Methods: This is a descriptive-analytical study for measuring 36 anthropometric 

variables of 121 Hormozgan province gas company staff selected by cluster random 

method. After collecting anthropometric data considering ergonomic design criteria, 

dimensions of desk and office chairs are designed. 

Results: Participants were 80.2% male and 19.8% female with a mean age of 

35.11 and a standard deviation of 6.6 between 25 and 59 years. The mean and 

standard deviation of height measured was 170.7 and 8.06 cm, respectively. 

Anthropometric results are shown separately by gender and percentile in the tables. 

Dimensions of chair and office desk are designed based on obtained data. 

Conclusion: The presented anthropometric desks can be used in future studies 

and designs. Also, the dimensional characteristics of the furniture provided can be a 

practical guide for designing and manufacturing office workstations. 
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 پژوهشی مقالۀ  
 

 ی آنتروپومتر   مشخصات   از   استفاده   با   ی ادار   مبلمان   ی طراح 

 هرمزگان   استان   گاز   شرکت :  ی مورد   مطالعۀ 
 

 2انی مهرداد عنبر ، *1ی سهراب محمدصادق

 

 ران ی ا   اصفهان،   اصفهان،   هنر   دانشگاه   ، ی شهرساز   و   ی معمار   دانشکدة   ، ی صنعت   ی طراح   گروه   ، ی علم ئت ی ه   عضو  .1

 ران ی ا   همدان،   همدان،   نا، ی س   ی بوعل   دانشگاه   ، ی ورزش   علوم   دانشکدة   ، ی ورزش   ک ی ومکان ی ب   استاد  .2
 

 خالصه  اطالعات مقاله

 13/08/1398 :افتیدر

 20/10/1398 :رشیپذ

 10/12/1398: نیآنل  انتشار 

و  زم    در  یکار  ی هاستگاهیا  ک یارگونوم  یطراح  در   یکیآنتروپومتر  ی هایژگی و  از   استفاده   :هدفینه 

  حاضر  مطالعة   هدف.  است  دیمف  یادار  یهاطیمح  در  یعضلن -ی اسکلت  یهایناراحت  کاهش  و  یریشگیپ

  با  کار  ی برا  ی صندل و  کار  ز یم  یطراح  منظور به هرمزگان   استان   گاز  ادارة  کارکنان   ی آنتروپومتر  ابعاد  نییتع

 . است بوده  یآنتروپومتر یرهایمتغ یمبنا بر  انهی را
 

شد،    1398سال    در که    حاضر   ی ل ی تحل - ی ف ی توص   مطالعة   در   : کار روش    ر ی متغ   36  ی ر ی گ اندازه   منظور به انجام 

  ی ر ی گ اندازه   از   پس .  شدند   انتخاب   ی تصادف   ی ا خوشه صورت  به   هرمزگان   استان   گاز   شرکت   کارمند   121  ی، آنتروپومتر 

 . شد   ی طراح   ی ادار   ی صندل   و   کار   ز ی م   ی ابعاد   مشخصات   ی ارگونوم   ی طراح   ی ارها ی مع   با 
 

 ار ی مع   انحراف   و  35/ 11  ی سن  نی انگ یم   با  زن  درصد  19/ 8  و  مرد  درصد  2/80  پژوهش  کنندگانشرکت   ها: یافته 

 7/170  بترتی ه ب   شدهی ر یگ اندازه   قد  ارتفاع  اریمع   انحراف  و  نی انگ ی م .  بودند   سال  59  تا  25  یسن   محدودة  در  6/ 6

 و  آمده  ها جدول   در  هاصدک  و  تی جنس   کیتفک   به یآنتروپومتر   جینتا . است  آمده به دست    متری سانت   8/ 06  و 

 .است  شده  ی طراح   آمده دست به  ی ها داده   ی مبنا   بر   یادار   کار  زی م   و  ی صندل  یابعاد   یها ی ژگی و 
 

  نیهمچن.  دارد  کاربرد  یبعد   یهایطراح  و  مطالعات  در  ،شدهارائه  یآنتروپومتر  یهاجدول  :نتیجه گیری

 . است یادار کار طی مح ساخت  و  یطراح ی برا  یکاربرد یراهنماشده ارائه زاتیتجه یابعاد مشخصات 

 

 مبلمان کار، ستگاهیا ،یآنتروپومتر ،یطراح ،یارگونوم :هادواژهیکل

 : مسئول ۀسندینو

 ی سهراب محمدصادق

 ،ی صنعت   ی گروه طراح   ، ی علمئت ی عضو ه 

معمار  شهرساز   یدانشکدة  دانشگاه   ،ی و 

 رانی هنر اصفهان، اصفهان، ا

 ?? ن:تلف

 یک:الکترون پست
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 با موبایل خود اسکن کنید. 

 

 

 

 

 مقدمه 

 ستگاهی ا  و   ابزار   ی طراح   در   کارکنان   ی کی آنتروپومتر   ملحظات

 و  ابزار  از  استفاده  یراحت   ،ی تمند ی رضا  کار،  ط ی مح   یمن ی ا   به  ،ی کار 

 منجر   مخاطرات   و  ی اسکلت -یعضلن   اختلالت   از   ی ر ی شگ ی پ 

 ابعاد  توجه به   بدون   ،ی کار   ستگاهی ا   و  ابزار   ی. طراح [1] شودی م 

 بر   ینامطلوب   تأثیرات  کاربران  یک یآنتروپومتر   یها ی ژگی و   و  یبدن

 هر   اهداف   به   رسیدن   منظور به   نی بنابرا ؛  [2]  دارد   کاربران   یسلمت 

 یک یآنتروپومتر   ی ها اندازه   ق یدق   ی بررس   سازمان،   ای   کارگاه

همچنین .  است   ی ضرور   هدف  تی جمع   کاربران   ی برا   ی تخصص 

 تواندی م   مختلف   ی ها بخش   کارکنان   ی برا   ی اطلعات   بانک   وجود 

 در   کارفرما   ة شد ن یی تع   اهداف  ی برا   ضروری را   و   ی واقع   اطلعات 

نیز   کار  ط ی مح   در   یارگونوم   ی رهنمودها  اجرای   . دهد   قرار   ار ی اخت 

 .[3] است   ی ضرور   و  د یمف   کارکنان ی سلمت  برای 

 ی کار   یها ستگاه ی ا   ک ی ارگونوم   ی طراح   د،متعد  شواهد براساس  

 و   یعضلن   - یاسکلت   ی ها ی ناراحت   کاهش  و  یر ی شگ ی پ   در  تواندی م 

. [ 4-6]   باشد  دی مف   یادار   ی هاط ی مح   در   آن   از  یناش   علئم

 ی خطرزا   عوامل  حذف   ای   کاهش   منظور به   یمتنوع   یها روش 

 یادار   ی ها ط ی مح   در  ی عضلن-ی اسکلت  ی ها ی ناراحت   ةجادکنند ی ا 

هدف    وجود  که   ی ارتقا   و   کارکنان   یسلمت   ن یتضم   آنهادارد 

 ی فضا   کل   ک ی ارگونوم   ی طراح   آل، ده یا   حالت   در .  است   کار   راندمان 

 ی خطرزا   عوامل  کامل  حذف  هدف  با  مداخله  روش  نی مؤثرتر   کار

 مهم،  و  نه ی هز کم   یها روش   از   یکی   . [ 7]  است  یشغل   ط ی مح 
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 ی آنتروپومتر   یمهندس براساس    کی ارگونوم   کار   ستگاهی ا   ی طراح 

تأثیرگذار   یشغل  ی خطرزا   عوامل  از  ی ار یبس   کاهش  در  که  است 

 ابعاد   و   ی ها ی ژگی و   ی ر ی گ اندازه   ک ی تکن   ی آنتروپومتر .  [8]  است 

 کار،   یها ستگاه ی ا   یطراح   ی برا  که  است  انسان  بدن  یک ی ز ی ف 

 یراحت   و   ی منی ا   ،یی کارا   ش ی افزا   منظوربه   هالباس   و   ابراز   زات، ی تجه 

دارد  نقش  ت ی اهم   ران، ی ا  در   شدهانجام   مطالعات .  [ 9]  کاربرد 

 کاهش  و  یکار   ستگاه ی ا   ی طراح   در  یک ی آنتروپومتر   های ویژگی 

-13]  اندداده   نشان  را  شتری ب   ی وربهره   جه ی درنت   و  یشغل  مخاطرات

 یها ت ی جنس   با  افراد  میان   یبدن  ابعاد  در  یر ی رپذ یی تغ   اما  ،[10

 ابزار   و  کار   طی مح   یطراح   متفاوت   ی م ی اقل   طی شرا   و   نژادها  مختلف، 

 و    Joneidi  ة . در مطالع [3،  14]  کند می   رو ه روب   ی مشکلت  با   را 

Sadeghi 36   کارگر   3716به همراه وزن    ی آنتروپومتر   ی اصل  ر ی متغ

طراحان   ی برا   کاربردی   ی آنتروپومتر   ی ها داده   یةته   منظور به   ی ران ی ا 

سال   در  صنعت  شد    ی ر ی گ اندازه   1386و  منتشر  . [ 12]و 

 ابعاد   ی بررس  به   1396  سال  در   زی ن   همکاران   و   Taghizadeة مطالع 

 کردن فراهم   و  هی اروم   شهر   ی دفتر  کارمندان   دست   ی آنتروپومتر 

ابعاد  براساس   ی دست  ی ابزارها   ی طراح   ی برا   ضروری   یاطلعات 

 و   ی آنتروپومتر   اطلعات  از   استفاده.  [ 15]  استپرداخته    هاداده 

 کنندةان ی ب   همکاران   و    Sharifi  ة مطالع   در   ی صنعت  ی صندل  ی طراح 

 زات ی تجه   یارگونوم   یدر طراح   ی آنتروپومتر   شدنی کاربرد   تی قابل 

 یها ی ژگی توجه به وجود اختلف در و   با .  [16]کار است    ط ی مح 

 ی، ا منطقه  و   ی فرد ی،  مختلف کار   یها ت ی در جمع   ی کی آنتروپومتر 

 در مؤثر    ةاستفاد   برای کارکنان    ی آنتروپومتر   ی ها ی ژگ ی و   ن یی تع 

ضرور   ط ی مح   ی طراح  ا [10،  13]است    ی کار  و   های ژگ ی و   نی . 

 کاربردیزات  ی ل و تجه ی وسا  ی در استانداردساز   تواند ی مشخصات م

به   .[3]  کاربرد داشته باشدن و انسان  ی ماش   میان  تناسبجاد  ی و ا 

منظور  ی هم  تع   ة مطالع ن  هدف  با  آنتروپومتر یی حاضر  ابعاد   ی ن 

ادار  هرمزگان    ةکارکنان  استان  و   کار   ز ی م   یطراح   منظور به گاز 

را   یبرا   استاندارد  یصندل  با  مبنا   انه ی کار   یرها ی متغ   یبر 

 .صورت گرفت   آمدهدست به  ی آنتروپومتر 

 

 ها و روش   مواد 

حاضر ل ی تحل -ی ف ی توص   ة مطالع  به   که   است  یمقطع   نوع  از  ی 

 1398سال    در   هرمزگان   استان   گاز  شرکت   کارکنان بررسی  

 یتصادف  ی ا خوشه   روش   به   نفر   121  در این مطالعه،است.    پرداخته 

تا  ی استخدام   ة شمار  ی مبنا   بر  شدند   36  ی آنتروپومتر   انتخاب 

اندازه اصل  ر ی متغ  ادار خوشه .  شود   گیریی  کارکنان  شامل   ی ها 

را  با  کار   یات ی عمل   کارکنان   و (  ان د ی سف قه ی شامل    انه ی )کاربران 

. بودند (  یآب قه ی   کارکنان   شامل  گاز   امداد   و  رات ی تعم )کارکنان  

 تناسب   تی رعا   با  خوشه   دو  هر   از  یتصادفصورت  کنندگان به شرکت 

مبنا   کارکنان   فهرست از   استخدام   یبر  شدند.   یشماره  انتخاب 

 یرها ی متغ   و  روش براساس    یکی آنتروپومتر   یها اندازه 

 ةو پژوهشکد   Pheasant   [9]از سوی   شنهادشده ی پ   ی کی آنتروپومتر 

ی ران ی ا   کارگران   ی برا   تهران پزشکی  علوم   دانشگاه   ست ی ز ط ی مح 

. [17]  اندگرفته   نظر   در   همکاران   و    Sadeghiکه   است 

 ن ی مواز   ت ی رعا   با  آگاهانه   ت ی رضا   فرم   تأیید پس از    کنندگانشرکت 

سنجیده   ک ی استات   ی آنتروپومتر   ی ر ی گ اندازه روش    ه ب   ی اخلق 

 کفش   وکار به تن داشتند    ط یلباس سبک مح   که ی درحال  شدند؛

شامل   رها ی متغ   یر ی گ اندازه   ی برا  شدهاستفاده   ی ابزارها .  نداشتند

مدرج   پر ی کال   و  س ی کول   پرتابل،   ی آنتروپومتر   ست   ، ی نوار متر  

 را   رهای متغ   از هریک  .  بود   متر ی سانت  0/ 1  دقت  با  ی آنتروپومتر 

مقدار   و   کرد می   ی ر ی گ اندازه حداقل دو بار    دهید آموزش   کارشناس

 ی، ف ی توص   آمار   لی تحل   از   پس.  شدی مدو عدد ثبت    نی ا   ن ی انگ ی م 

 ابعاد ة س ی مقا  ی برا  و ندشد  استخراج  تی جنس  ک ی به تفک  هاصدک 

 95  ی دار ی معن  سطح  در  t  آزمون   از   مردان  و  زنان  یکی آنتروپومتر 

 ی آنتروپومتر   هایول با استفاده از جد   ت ی درنها.  شد   استفاده   درصد 

 استاندارد  [ 7،  9،  18]  یارگونوم  یطراح   ی راهنما   و 

ANSI/HFES 100-2007  [19]   پ   یها افته ی  و  ن ی ش ی مطالعات 

م   یصندل   ی ابعاد  مشخصات   . [16،  22-20] ادار   ز ی و   ی کار 

به   توجه  با  یدر طراح   کفشارتفاع    ةمحاسب   ی. برا شدمحاسبه  

کار  طی در مح   کاربران مشاهدات    ن ی و همچن  Pheasant    [9 ]نظر 

 .شد  گرفته   نظر  در   متر یسانت   2/ 5ارتفاع    موردمطالعه   ی ادار 

 

 ها افته ی 

پژوهش شامل    کنندگانشرکت )  121در   درصد   2/80نفر 

  ار یو انحراف مع  11-35  یسن  نیانگیدرصد زن( با م  8/19  و   مرد

و انحراف   ن یانگی بودند. م  سال  25  - 59  سنی   ة محدود  در   6/6

قد    اریمع   06/8  و  7/170  بیترتبه  شدهیریگاندازهارتفاع 

 95/159  ها خانم  یبرا  نیانگیم   نیالبته ا  ؛ آمد  دست  به   متریسانت

برا   ج ینتا.  شد   نییتع  متریسانت  35/173  ان یآقا  یو 

 ی برا  1در جدول    نظردم بعد    36از    یآنتروپومتر  یهای ریگاندازه

  آمده  اریو انحراف مع  نیانگیم   ،95  ، 90  ، 50  ،5  ،1  ی هاصدک

 رها یمتغ  همة  یبرا  تی جنس  کی به تفک  جینتا  نیا  نیاست. همچن

.  است  شده  مشخص   2جدول    در  95  و  50  ،5  یهاصدکدر  

  میان  یریگاندازهابعاد    نیانگی م  تفاوتهمچنین در این جدول،  

آقا  هاخانم نت  انی و  مشاهده  اختلف    نیا  یداریمعن  ةجیو 
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در    آرنج  ارتفاع   د ابعا  جزبه  ی،آنتروپومتر  ابعاد   همة  در   شود.می

حالت  کفل  یپهنا  و  ران  ضخامت  نشسته،حالت     ،نشسته  در 

بود. باید توجه   شتریب  زنان   از  یداریمعن  طوربه  مردان  ی هااندازه

که   ی هااندازه  از  تواننمی  کار  ستگاهیا  یهایطراح  در   داشت 

 .کرد استفاده  جنس دو نیب مشترک

 
 

 شده یریگ اندازه یرها یمتغ یآنتروپومتر جینتا. 1جدول 

 نیانگیم
 انحراف

 اریمع

  صدک

99 

  صدک

95 

  صدک

90 

  صدک

50 

  صدک

10 

  صدک

5 

  صدک

1 
 ی آنتروپومتر ریمتغ

09 /77  08/15  72/120  25/105  74/97  1/76  34/56  65/53  92/44  وزن  

7 /170  06/8  8/188  183 46/180  5/171  1/157  156 26/150  قد  

16 /160  83/7  82/176  00/172  4/169  161 12/147  46/145  56/140  ارتفاع چشم  

69 /140  63/6  78/156  95/151  4/149  141 96/130  71/127  73/121  ارتفاع شانه  

5 /106  95/8  77/143  71/119  88/133  106 90/96  23/93  78/80  ارتفاع آرنج  

98 /87  34/5  98/99  95/96  95 7/87  64/80  5/78  27/73  ارتفاع کفل  

47 /73  24/4  6/86  97/79  79 73 1/69  57/64  95/62 انگشتان  بند  یارتفاع برآمدگ   

33 /64  97/3  3/76  98/69  5/68  2/64  34/60  08/56  18/53 نوک انگشتان   یارتفاع برآمدگ   

5 /91  19/4  17/100  93/98  78/96  6/91  92/85  42/84  34/80 نشسته   در حالت ارتفاع قد    

17 /80  84/3  73/88  49/86  68/85  3/80  12/75  90/73  73/70 نشسته  در حالت  ارتفاع چشم   

46 /62  2/3  78/70  19/68  28/66  5/62  74/58  95/56  41/52 نشسته  در حالت ارتفاع شانه    

38 /27  55/2  35/34  99/31  56/30  3/27  24 31/23  28/20 نشسته  در حالت ارتفاع آرنج    

73 /12  49/1  35/16  2/15  88/14  9/12  82/12  13/10  92/8  ضخامت ران  

01 /58  67/2  76/64  62 2/61  58 34/54  طول کفل ـ زانو در حالت نشسته  52 54 

87 /47  81/2  73/59  5/51  66/50  8/47  45 53/44  22/43 در حالت نشسته  یرکب یطول کفل ـ فضا   

67 /52  43/2  58 97/56  56 53 50/49  73/48  83/45  ارتفاع زانو در حالت نشسته  

94 /43  4/2  16/53  63/48  47 7/43  12/41  72/40  79/38 در حالت نشسته  یارتفاع رکب   

89 /42  99/3  12/52  39/49  06/48  1/43  42/36  6/35  41/34 د یدلتوئ  ة شانه دو عضل یپهنا   

41 /20  51/3  42/31  55/26  38/25  20/20  22/16  6/15  87/13 کتف  یاخرم ةشانه دو زائد یپهنا   

72 /34  83/2  96/43  76/39  08/38  30/34  84/31  4/31  85/25 در حالت نشسته  کفل یپهنا   

71 /20  46/2  69/27  99/25  94/23  4/20  12/18  75/16  17/13 نه یعمق س   

5 /21  08/3  55/33  76/26  98/42  4/21  94/17  3/16  61/14  عمق شکم  

92 /36  59/2  02/46  41 14/40  2/37  25/33  71/32  9/98 آرنج  - طول شانه   

62 /46  87/2  6/52  5/50  50 47 28/42  4/41  78/37 نوک انگشتان   -طول آرنج    

46 /77  38/4  12/85  43/83  5/82  2/78  36/71  15/68  11/65 ی طول اندام فوقان    

83 /73  74/3  39/83  80 5/78  5/73  70 08/68  66/61 چنگش  - طول شانه   

29 /18  85/0  13/20  49/19  3/19  3/18  4/17  93/16  13/15  طول سر  

73 /14  65/0  38/16  89/16  58/15  7/14  9/13  8/13  01/13 سر  یپهنا   

02 /19  12/1  38/21  69/20  2/20  2/19  6/17  21/17  13/15  طول دست  

91 /8  61/0  18/10  8/9  7/9  9 1/8  8/7  4/7 دست  یپهنا   

41 /25  42/1  66/28  99/27  38/27  20/25  80/23  21/23  52/21  طول کف پا  

85 /9  71/0  78/11  09/11  7/10  8/9  9/8  61/8  09/8 کف پا  یپهنا   

65 /173  95/10  82/193  49/187  5/185  70/175  40/157  31/152  36/139 بازوها   هنگام بازبودن دست  دوانگشتان   ةفاصل    

21 /94  85/6  33/109  77/104  78/102  60/94  72/83  55/80  2/77 بازوها  هنگام بازبودن آرنج راست و چپ  ةفاصل    

16 /202  3/10  06/224  217 9/214  50/205  68/185  55/181 باال   -چنگش، نشسته یحد دسترس 176   

83 /73  73/3  39/83  80 5/78  5/73  70 08/68  66/61 جلو   -چنگش، نشسته یحد دسترس   
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 تیجنس   کیشده به تفک یریگ کارکنان اندازه یآنتروپومتر جینتا. 2جدول    

Sig 

ت
او

تف
یم 

نگ
ا

ی
 ن 

ف
را

نح
ا

 
یمع

 ار

  زنان 

ف
را

نح
ا

 
یمع

 ار

 مردان

 یآنتروپومتر ریمتغ
  صدک

95 

  صدک

50 
  5 صدک

  صدک

95 

  صدک

50 
5 

000 /0  25/19-  75/12  35/99  80/57  13/45   07/13  49/106  4/78  97/63  وزن  

000 /0  4/13-  94/5  1/170  25/157  3/150   06/6  55/183  60/173  9/163  قد 

000 /0  63/12-  19/6  58/161  148 6/140   95/5  55/177  2/163  ارتفاع چشم  153 

000 /0  15/10-  66/5  05/141  2/131  83/121   17/5  08/152  5/142  95/134  ارتفاع شانه  

000 /0  57/8-  91/4  45/107  75/98  3/90   92/8  8/122  107 4/100  ارتفاع آرنج  

000 /0  57/8-  87/3  6/85  85/80  28/73   17/4  98 89 93/83  ارتفاع کفل  

000 /0  7/4-  93/3  38/76  1/70  98/62   79/3  58/80  74 45/69 انگشتان  بند یارتفاع برآمدگ    

000 /0  88/3-  53/3  23/67  55/61  1/54   7/3  3/70 نوک انگشتان  یارتفاع برآمدگ  60 65   

000 /0  98/5-  91/2  53/91  35/87  4/80   57/3  99 93 1/86 نشسته در حالت ارتفاع قد    

000 /0  63/4-  67/2  5/81  3/76  78/70   52/3  63/86  2/81  9/74 نشسته  در حالت ارتفاع چشم   

000 /0  7/3-  23/3  03/65  4/60  48/52   75/2  84/68  9/62  9/58 نشسته  در حالت ارتفاع شانه   

390 /0  57/0-  94/2  43/32  55/27  3/20   45/2  02/32  2/27  49/23 نشسته در حالت ارتفاع آرنج    

183 /0  48/0-  55/1  28/15  25/12  18/9   47/1  20/15  9/12  49/10  ضخامت ران  

000 /0  24/2-  38/2  83/60  35/56  52  56/2  73/62  5/58  طول کفل ـ زانو در حالت نشسته  54 

000 /0  66/1-  86/1  15/50  25/46  35/43   91/2  85/52  48 98/44 در حالت نشسته  یرکب یطول کفل ـ فضا   

000 /0  57/3-  67/1  93/52  7/49  9/45   04/2  57 2/53  ارتفاع زانو در حالت نشسته  50 

000 /0  70/2-  22/2  1/49  4/41  83/38   14/2  73/48 در حالت نشسته  یارتفاع رکب  42 44   

000 /0  12/7-  33/2  75/42  45/36  43/34   91/2  91/49  9/43  79/39 د یدلتوئ  ةشانه دو عضل  یپهنا   

000 /0  55/5  81/0  35/17  25/16  88/13   01/3  61/27  21 39/17 کتف  یاخرم  ةشانه دو زائد یپهنا   

256 /0  79/0-  07/3  38/42  85/33  15/29   76/2  44 4/34  40/31 نشسته در حالت کفل  یپهنا   

001 /0  17/2-  61/2  23/8  2/19  25/13   23/2  10/26  7/20  19/18 نه یعمق س   

000 /0  87/2-  98/2  93/27  2/19  8/14   84/2  83/26  9/21  7/17  عمق شکم  

000 /0  79/2-  24/3  13/45  2/34  55/30   07/2  02/41  6/37  طول شانه ـ آرنج  34 

000 /0  04/5-  97/1  43/45  65/42  80/37   07/2  64/50  5/47  5/44  طول آرنج ـ نوک انگشتان  

000 /0  03/8-  36/3  95/76  45/71  13/65   89/2  56/83  79 89/73 ی طول اندام فوقان   

000 /0  85/4-  82/3  45/75  25/70  75/61   04/3  05/80  5/74  45/70  طول شانه ـ چنگش  

000 /0  82/0-  88/0  8/18  6/17  18/15   76/0  5/19  4/18  2/17  طول سر 

000 /0  59/0  6/0  16 15/14  48/13   61/0  9/15  9/14  89/13 سر  یپهنا   

000 /0  88/1-  96/0  25/19  6/17  15/15   8/0  91/20  4/19  19/18  طول دست  

000 /0  05/1-  4/0  78/8  1/8  4/7   45/0  91/9  1/9  49/8 دست  یپهنا   

000 /0  02/2-  88/0  95/24  95/23  55/21   24/1  01/28  8/25  98/23  طول کف پا  

000 /0  08/1-  44/0  85/9  9 1/8   59/0  3/11  1/10  19/9 کف پا  یپهنا   

000 /0  58/16-  43/14  7/193  00/158  48/139   69/6  22/187  5/177  35/165 بازوها  هنگام بازبودن دست دوانگشتان  ةفاصل    

000 /0  25/11-  23/5  2/93  6/85  2/77   18/5  3/105  5/95  39/89 بازوها  هنگام بازبودنآرنج راست و چپ  ةفاصل    

000 /0  85/16-  48/7  63/200  186 5/176   89/7  5/220  5/205  95/193 چنگش، نشسته ـ باال یحد دسترس   

000 /0  85/4-  82/3  45/75  25/70  75/61   04/3  03/80  5/74  54/70 چنگش، نشسته ـ جلو یحد دسترس   
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 ی صندل

 ت یوضع  که  کرد  توجه  نکته  نیا  به  دیبا   یصندل  یطراح  در

  و  یعمود  صورتبه  باًیتقر  گردن  و  تنه  که  راست  کمر  با  نشسته

 ی عمود  حالت  به  نییپا  به  ساق  از  پاها   و  دارند   قرار  امتداد   کی  در

 ی طراح  یاگونهبه  باید   یصندل.  [23]  است   ریپذامکان  هستند

  یبرا  .نباشد  زانیآو  کاربر  یپاها   کف  نشستن  هنگام  تا  شود

کرد    استفاده  میتنظ  قابل  یصندل  از  د یبا  حالت  نیا  به  یابیدست

 م یتنظ  یرکب  ارتفاع  95  و  5  صدک  ةمحدود   با  برابر  یارتفاع   در  و

در شکل   شدهیطراح  یو مشخصات ابعاد صندل  کیشمات.  شود

 است.  آمده 1

  5  صدک  از  ، یصندل  ارتفاع  یطراح  برای:  یصندل  ارتفاع .1

  با   . شد  استفاده  ان یآقا  یرکب  ارتفاع   95  صدک   و  هاخانم

  ندارد  کفش   فرد   کهیدرحال  ارتفاع  نیا  نکهیا  به  توجه

  کفش  ةپاشن  ارتفاع  یطراح  هنگام است،    شده  یریگاندازه

  یکف  ارتفاع  حداقل.  [20]  شودیم  اضافه  یرکب  ارتفاع  به

  ارتفاع  ةاضاف  به  هاخانم  5  صدک  یرکب  ارتفاع   با  یصندل

  با  است  یمساو  یصندل  یکف  ارتفاع  حداکثر  و   کفش

  ارتفاع  اضافه  به   انی آقا  پنجم  و   نود  صدک   یرکب  ارتفاع

 .است کفش برابر

 ی رکب  کفل  طول  از  اندازه  نیا  نییتع  یبرا:  یصندل  عمق .2

 ت ی جمع  در  بعد  نیا  5  صدک  با  برابر  که  شد  استفاده

  زنقشیر  کاربر  تا  شد  گرفته  نظر  در  کنندهاستفاده

  را   خود  کمر  ی صندل  از   استفاده  هنگام   بتواند  یراحتبه

  ن یهمچن.  [20]  دهد  هیتک  یپشت  به  مناسب  یاگونه به

 ی در عمق صندل  میتنظ  تیاز قابل  یمال   تیدلیل محدودبه

 شده است.  یپوشچشم

 ی فضا  ةاضاف  به  نشسته  کفل  یپهنا  95  صدک  با  پهنا .3

 [.9] است برابر    ها و حرکت بدنلباس یبرا یکاف 

  شکل   حفظ  منظوربه:  یافق  خط  با  یصندل  کف  یةزاو .4

  ی کف  کاربر  یراحت  و   نشستن  هنگام   ها مهره  ستون  یعیطب

 درجه   15  تا   10  بیش  ی افق   خط  در مقایسه با   د یبا  یصندل

 . [19] باشد جلوروبه

حالت   آرنج  ارتفاع  5  صدک با    یصندل  دسته  ارتفاع .5  در 

 [.19]برابر است  نشسته

در    شانه   ارتفاع   5  صدک با    ی صندل  ی پشت  ارتفاع   حداقل .6

 .[19]برابر است  نشسته حالت

 ستون  یعیطب حالت حفظ منظوربه: یصندل یپشت یةزاو .7

  و  باسن  تماس  سطح  بر  واردشده  یروهاین  لیتعد   مهره،

 یة زاو  ف یوظا  بر  کاربر  تسلط  نیهمچن  و   یصندل   یکف

  شده  هیتوص   درجه  105  تا  90  افق  خط  به  یصندل  یپشت

  روین  واردشدن  هنگام   شودیم   شنهادیپ   البته؛  [20]  است

  درجه   130  تا  یصندل  ی پشت  کاربر  توسط  یصندل  پشت  به

 . [ 19] باشد داشته  انعطاف تیقابل

8.  

 
 ی صندل مشخصات  کیشمات. 1 شکل

 

 کار  زیم 

 ی مشاغل ادار  بیشتردر    وتریکامپکار با    تیماه  با توجه به

  یهات یفعالنشسته و  در حالت  کار    بر  بنا  کار  زیم  مطالعه،  مورد

کار ارتفاع آن   زیم  ریمتغ  نیتریاصلاست.    شده   ی طراح  یدفتر

  باالبردن  سبب  ، باشد  آرنج  ارتفاع  از  باالتر  زیم  ارتفاع  اگر.  است

  شانه  هیناح  در  درد   و  یخستگ  و درنتیجه موجب  دست  و  شانه

  حالت  در  آرنج  ارتفاع  کمکهب   کار   ز یم  ارتفاع  ةمحاسب.  شودمی

  ارتفاع  از  کار  قطعه  ارتفاع  ابتدااین منظور    یبرا.  شد  انجام  نشسته

 به   مربوط  حدود  ةمحاسب  سپس  وشد    کسر  نشسته  حال  در  آرنج

  بعد   ةمرحل  در.  صورت گرفت  زیم  ییرو  سطح  تا   نشستنگاه   ةفاصل

  میتنظ.  شد   انجام   کار  زیم  ارتفاع  ،م یتنظقابل  حدود   افزودن  با

  محاسبه  زیم  یی رو  سطح  تا   نشستنگاه  ةفاصل  ا ب  نیز  یصندل  ارتفاع

در    یکار ادار  زیم ةشدمحاسبه  یهااندازهو   کیاست. شمات  شده

 است. آمده  2شکل 

 به   یصندل  ارتفاع  حداکثر  با  زیم  ارتفاع  حداقل:  زیم  ارتفاع .1

در    آرنج  ارتفاع)  زیم  ییرو  سطح  تا   نشستنگاه  ةفاصل  ةاضاف

  مجاز  ی فضا  ةاضاف  به  و(  ها خانم  5  صدک  ةنشستحالت  

  یی جاهجاب  و  تحرک  یبرا  اندازه  درصد   10  با  معادل  یکینامید
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  ارتفاع  حداکثر  با   است  برابر  زیم  ارتفاع  حداکثر.  است  برابر

  ارتفاع )  زیم  ییرو  سطح  تا  نشستنگاه  ةفاصل  ةاضاف  به  یصندل

حالت    آرنج   یفضا  ةاضاف  به(  انیآقا   95  صدک   ةنشستدر 

 . [19] ی کینامید مجاز

 بودنراحت   در  فراوانی  تیاهم  زیم  داخل  یفضا  و  زیم  عمق .2

  پا   قرارگرفتن  یبرا  زیم  ریز   در  ی کاف  آزاد  یفضا  د یبا.  دارد  پا

  ریز یفضا عمق. حداقل  شود ینیبشیپ  آن ةآزادان حرکت و

  طول  95  صدک   مقدار  یمنها   شکم   عمق  5  صدک   با   زیم

 یفضا  ارتفاع  حداقل.  است  برابر  نشسته  حالت  در  زانو  -کفل

  به  نشسته  حالت  در  زانو  ارتفاع   95  صدک   مقدار  با  زیم  ریز

 . [9، 19] است برابر کفش ارتفاع ةاضاف

فضای    تا  باشد  ی کاف  ةانداز  به  د یبا  زیم  یرو  سطح  مساحت .3

فراهم    است  الزم  کار  انجام  یبرا  که  یل یوسا  و  قطعات  همة

دسترس  شود ن  یو  فاصل  زیکاربر    ؛ باشد  ایپذیرفته  ةدر 

  دو )  شانه  ی پهنا  95  صدک  با  زیم  ی پهنا  حداقل   نیبنابرا

  ی کینامید   مجاز  یفضا  درصد  15  ة اضاف  به(  دیدلتوئ  عضله

 نیز   زیم  عمق  حداقل.  است  برابر  هادستآزاد    ییجاه جاب  یبرا

 . [9، 19] است برابر چنگش -شانه طول 50 صدک مقدار با

  ارتفاع  5  صدکبا    زیم  سطح  از  شگرینما  ةصفح  ارتفاع  حداکثر .4

 .[23]است  برابر نشستهها در حالت خانم چشم

  زات یتجه  ای  تلفن  یریقرارگ  محل  ةفاصل  یافق  ةفاصل  حداکثر .5

  -چنگش  یدسترس حد  5  صدک با مقدار  زیم ی رو کاربردپر

 [. 23]برابر است  ها خانم جلو

 
 یادار کار زیم مشخصات  کیشمات. 2 شکل

 

 بحث 

  حاضر  پژوهش  با  مرتبط  یآنتروپومتر  یهاداده  نیترکینزد

  بررسی  هب  1392  سال  در  که  است   همکاران  و  Vaghefi  ةمطالع

.  [14]  است   شده  انجام  بندرعباس  یهامارستانیب  کارمند  1600

  بعد  36  و  است  کسانی  مطالعه  دو  هر  یریگاندازه  روش

  ی هااندازه  ةسیمقا.  است  شده  یریگاندازه  کسانی  یآنتروپومتر

  اندک   اختلف  ةدهندنشان  ت یجنس   کیتفک  به  آمدهدستبه



   1398 زمستان |   4 شماره  7دوره  |ارگونومی فصلنامة علمی پژوهشی 

 

69 

  نیانگیم  طوربه  هاخانم  در  اختلف  نیا.  است  مطالعه  دو  یهاداده

 در   البته؛  است  درصد  5  نیانگ یم  طوربه  انیآقا  در  و  درصد  7

 شتریب  یاندک   ریمقاد  نیا  دست  یپهنا  مانند  کوچک  یهااندازه

  کنندة انیب  جیاز نتا  آمدهدستبه   یآنتروپومتر   گرید  ة. نکتاست

 آرنج   ارتفاعابعاد    جزبه   یآنتروپومتر  ابعاد  همةدر    هااندازهتفاوت  

 نشسته در حالت    کفل   یپهنا  و   ران  ضخامت  نشسته،  در حالت

مطالعات    ریامر در سا  نیاست. ا  مطالعه  موردمردان و زنان    نیب

 نداشتنریتأث  .[ 3،  12،  14،  15،  20]  مشهود است  زین  رانیدر ا

  ةگون  یهاتفاوتدلیل  به  د یبا  شدهمشخصدر سه بعد    تیجنس

 در هرمزگان باشد.   مطالعه موردمردمان  یکیو ژنت یشناخت

 ی صندل

  میتنظ  تیمطالعه با قابل  ن یدر ا  شدهی طراح  یصندل  ارتفاع

ا  متریسانت  6/51  تا  33/41  از مقدار در   نیبرآورد شده است. 

 همکاران   و   Motamedzadeتوسط  شدهساخته  یادار  یصندل

  [ 16]و همکاران     Sharifiةو در مطالع  متریسانت  44  تا  38  [20]

  عه، دو مطال  نیاست. در ا  شده  گرفتهدر نظر    متریسانت  46تا    38

.  است  شده   استفاده  ریاخ  یهاسالدر    یرانیکاربران ا یهادادهاز  

در استاندارد   یکار ادار  طیمح  میتنظقابل  یمقدار ارتفاع صندل

ANSI/HFES 100-2007  [19]  38    ه یتوص  متریسانت  56تا 

دل  شده بهاختلف    نیا  لیاست.  ارتفاع   توجه  متفاوت  مقدار 

و    5صدک    یارتفاع رکب  ةتفاوت انداز  نیکفش و همچن  ةپاشن

 ی برا   همکاران  و   Motamedzadeاست.  استفاده  مورد  ةجامع  95

عمق    شدهیطراح  یادار  یصندل و    [20]  متریسانت  40خود 

Sharifi  گرفتند.    را در نظر  متریسانت  43عمق    [16]  و همکاران

  حداکثر  ANSI/HFES 100-2007  [19]استاندارد    نیهمچن

  ،مطالعه ن ی. در اکندیممشخص  متریسانت 43را  ی عمق صندل

که   است آمده دست به متریسانت  35/43 یحداکثر عمق صندل

مطالعات   تطب  شدهیمعرفبا  استاندارد  حد  بارة  دردارد.    قیو 

 Sharifiو    Motamedzade    [20]یمقدار طراح  یصندل  یپهنا

مقدار در استاندارد    ن ی. ااست  متر یسانت  43و    45  بیترتبه  [ 16]

ANSI/HFES 100-2007  [19]  متریسانت  45  حداقل  

  آمده   دست  به  متریسانت  79/46حاضر    ةکه در مطالع  شدهه یتوص

  شده نییتع  متریسانت  95/56  یارتفاع پشت  ، مطالعه  نیا  دراست.  

 حداقل   ANSI/HFES 100-2007  [19]که در استاندارد  است  

  یفیو شر Motamedzade  [20] 52ةو در مطالع متریسانت 45

مطالعه  است    آمده  دست  به  متریسانت  68  [16] سه  هر  که 

  با توجه به  یادار  ی . در صندل اندکرده  ت یاستاندارد را رعا  یةتوص

  17-27ة  در محدود  میتنظآرنج قابل  گاههیتکاستاندارد    یةتوص

  شده  هیتوص  یو کاهش تنش بر کاربر ادار  یراحت  یبرا  متریسانت

 ی طراح  در  [20]و همکاران      Motamedzadeنیاست. همچن

از    نیا  یادار  یصندل را  به    متریسانت  17-25مقدار  توجه  با 

در  ، اما  اندکردهمحاسبه    یرانیکاربران ا   ی کیآنتروپومتر  یهااندازه

و    ی صندل  ة شدتمام  یهانه یهزکاهش    منظورهبحاضر    ةمطالع

صندل  شیافزا دست  یدوام  حداقل    ةاز  ارتفاع  با   31/20ثابت 

 است.  شده استفاده متریسانت

 کار  زیم 

مطالعه   نینشسته در ا  در حالت  شدهیطراح  کار  زیم  ارتفاع

 ANSI/HFESمقدار در استاندارد   نیا است. متریسانت 93/73

  متریسانت  72نشسته    کاملًدر حالت  کار    زیم  یبرا  100-2007

برا حالت  کار    زیم  یو  تا  -ستادهیادر    متریسانت  118نشسته 

 توان یمرا    یمتریلیم  19  اختلف. این  [19]است    شده  ه یتوص

البته ؛  دانست  هاصدکمقدار    ی پراکندگ  عیدلیل اختلف توزبه

  ی هایریگاندازهدر    یمحاسبات  یخطا     Pheasantنظر    بر   بنا

و    تأمل قابلاز آن    ش یو اختلف ب  متریسانت  5/2  یآنتروپومتر

 یبرا  زیم  ریز  ی خال  یفضا  عمق  ارتفاع  حداقل.  [9]  اصلح است

 7/45  آن  عمق  و   متریسانت  47/59مطالعه    نیپاها در ا  یریقرارگ

-ANSI/HFES 100استاندارد  یة  توص  بر  بنا مقدار    نیاست که ا

اختلف چند   .[19]است    متریسانت  44و    60  بیرتتبه   2007

در مقدار    یدلیل تفاوت جزئبه  تواندیمدو مقدار    نیا  یمتریلیم

از    شگرینما  ةصفح  ارتفاع  حداکثر  باشد.  شدهاستفاده  یهاصدک

م زاوتیرعا  منظوربه  زیسطح  تا    یةکردن   ی ادرجه  60صفر 

  نیا  که  شده  محاسبه  متریسانت  70/ 78کاربران    دیافق د  رخطیز

توص با  است  یةمقدار  برابر  معتبر   حداکثر .  [19،  14]  مراجع 

  75/61  نیز  کار   زیم  یرو  کاربردی  زاتیتجه  ریتلفن و سا  ةفاصل

  هیثانو  یدسترس  هیناح  ةمحدودبرآورد شده است که با    متریسانت

 .[19] استمنطبق  ANSI/HFES 100-2007در استاندارد 

 هاتیمحدود

و  بودن  یبر اقتصاد  د یمطالعه تأک  نیا  ت یمحدود  نیتریاصل

است  یطراح  زات یتجه  کم  ةنیهز هم  ؛شده  از    لیدل  نیبه 

تطابق مبلمان با کارکنان و بهبود   شیکه سبب افزا یی هایژگیو

  اند از:ها عبارتنظر شده است. این ویژگی، صرفدنشویم  یراحت

  رییتغ  ،یصندل  ةدست  میتنظ  تیقابل  ،یعمق صندل  میتنظ  تیقابل

سفت  ،یصندل  یپشت  یانحنا و    یصندل  یپشت  یکنترل 

ارتفاع    میتنظ  تیقابل  ،یصندل  یو کف  یقسمت پشت  یریپذتنفس

ارتفاع صفح  زیم   هایویژگی  توانیماز این میان    .شگرینما  ةو 

مبلمان    یهایژگیو  نیترنه یهزرا کم  شدهیطراح  زیو م  یصندل
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شده در نظر گرفت.  ی ریگاندازه  یآنتروپومتر  یهامتناسب با داده

آت   یبرا  شودیم  شنهادیپ  مبلمان   یطراح  ةدر حوز  یمطالعات 

دسترس از    یادار سطوح  افق  یموضوع  محور  در  و    ی کاربران 

تحل  یعمود کاهش  به  یعیطب  یکار  یةناح  لیو  منظور 

 شود.کاربران استفاده  یاندام فوقان  یعیرطبیغ  یپوسچرها
 

 ی ر ی گ جه ی نت 

  ی ادار   کارکنان  یآنتروپومتر  ابعاد  نییتع  هدف  بامطالعه    نیا

شد.    اجرا  انه یرا  با   کار   یبرا  متناسب  ی صندل  و   کار  زیم  یطراح  و

  ه ی مشخص ته  یابعاد آنتروپومتر  یهاصدکو    هاجدول همچنین  

در حالت    یکار ادار  زیو م  یصندل   یابعاد کاربرد  ةو محاسب  شد

گرفت  نشسته جدولصورت  در    شدهارائه   یآنتروپومتر  های. 

مشخصات   نی. همچنکاربرد دارد  یبعد  یهایطراحمطالعات و  

 ی برا  یکاربرد  یراهنما  تواندیم  شدهارائه   زاتیتجه  یابعاد

 باشد.  یکار ادار طیو ساخت مح یطراح

 تقدیر و تشکر 

حاضرمقال نتا  ة  از  پژوهش  جیبرگرفته  عنوان   یطرح  با 

  استان  گاز  شرکت  کارکنان  یکیآنتروپومتر  ابعاد  یبررس»

  یرهنمودها  یسازادهیپ   و  مختلف  مشاغل  کیتفک  به  هرمزگان

گاز    ی مال  ت یبا حما  کار«  طیمح  یطراح  در  یارگونوم شرکت 

 استان هرمزگان است.

 

 تعارض منافع 

 . تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان 

 

 منابع مالی 

تامین    شرکت گاز استان هرمزگان  منابع مالی این مطالعه توسط  

 شده است.  
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