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Background and Objectives: A well-designed desk and chair, in addition to 
proper learning, can prevent changes in the user's physical form. Therefore, this study 
aimed to determine the anthropometric characteristics of students in the College of 
Agriculture and Natural Resources located at the University of Tehran to design an 
ergonomic table and chair. 

Methods: In this research, 18 anthropometric characteristics including the 
popliteal height, knee height, shoulder height, eye height, sitting height, elbow 
support height, elbow height, knotted elbow length, hip-popliteal length, hip-knee 
length, thigh thickness, abdominal depth, chest depth, hip width, shoulder width, the 
transverse width of the elbows, height, and as well as weight for 260 students (130 
girls and 130 boys) aged 18 to 35 years were investigated. To collect data, an 
anthropometric chamber and chair were used. Finally, according to the measured 
physical dimensions of the students, the Dimensions of ergonomic table and chair 
were calculated and designed according to the INSO 9697-1 standard. 

Results: Anthropometric dimensions of students were obtained through mean, 
minimum, maximum, standard deviation, mean, and the percentile value of 2.5 to 
97.5 using SPSS version 20 software. The results showed that the age of the user 
does not have a significant effect on the size of the table and the chair. Also, the 
results showed that there was a significant difference in popliteal height between girls 
and boys. 

Conclusion: Considering the difference in dimensions between female and male 
students, it was found that the popliteal height in the percentile of 5 for boys is 4 cm 
more than girls. Therefore, using measured anthropometric characteristics, the 
dimensions of the chair and table ergonomics were designed in two sizes. 
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 پژوهشی مقالۀ  
 

و منابع    ي کشاورز   س ی پرد    : ان ی دانشجو   ي آنتروپومتر   ي ها مشخصه   ن یی براساس تع   ی ارگونوم   ی و صندل   ز ی م   ی طراح 
 دانشگاه تهران   ی ع ی طب 

 
 4 آقا رفیعی ، ابراهیم3موعودي، محمد امین *2، پیام مرادپور1حسین منوچهري

 

 منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران   ة دانشکد   ، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ   ، کارشناسی ارشد  .۱
 منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران   ة دانشکد   ، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ   ، استادیار  .۲
 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران   ة اي، دانشکد گروه مهندسی بهداشت حرفه   ، علمی عضو هیئت  .۳
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از   تواندی مطلوب، م  يریادگیبر  مناسب عالوه   یبا طراح   ی آموزش  یو صندل  زیاستفاده از م  :هدفینه و زم
بدن کاربر جلوگ  راتییتغ بنابرا  ي ریفرم  ا  نیکند.  از  تع  نی هدف   يآنتروپومتر  يهامشخصه  نییمطالعه، 

 .بود یارگونوم یو صندل  زیم ی طراح  يدانشگاه تهران برا یعیو منابع طب  يکشاورز  سیپرد  انیدانشجو
 

  130دختر و    130نفر از دانشجویان (   260آنتروپومتري براي    ۀ مشخص   18  این   در پژوهش حاضر،   : کار روش 
  چشم   ارتفاع   نشسته،   شانه   نشسته، ارتفاع   زانو   ارتفاع   رتفاع رکبی، : ا سال بررسی شدند   35تا    18سنی    ة پسر) با رد 

– باسن   طول   کرده، گره   مشت - آرنج   طول   آرنج نشسته،   ارتفاع   نشسته،   آرنج   گاه تکیه   ارتفاع   نشسته،   نشسته، ارتفاع 
  شانه، پهناي  پهناي   نشسته،   باسن  پهناي عمق سینه،  شکم،   عمق  ران،  ضخامت   نشسته،   زانو - باسن   طول  رکبی، 
به  درنهایت باتوجه   و ها، از استادیومتر و صندلی آنتروپومتري استفاده  آوري داده . براي جمع ها، قد و وزن آرنج   عرضی 

اندازه  بدنی  دانشج گیري ابعاد  از  استاندارد  شده  با  ارگونومی مطابق  میز و صندلی  ابعاد    INSO 1-9697ویان، 
 د. ش محاسبه و طراحی  

 

به   ها:یافته دانشجویان  آنتروپومتري  انحراِفابعاد  حداکثر،  حداقل،  میانگین،  مقدار  صورت  و  میانه  معیار، 
  سایزبندي  روي دست آمد. نتایج نشان داد سن کاربر به  20 ۀ نسخ  SPSSافزار  با نرم  97/ 5تا  2/ 5هاي صدك 

 . داشت داري  ران اختالف معنا ارتفاع رکبی بین دختران و پس   ، . همچنین شت ا گذ می داري ن میز و صندلی اثر معنا 
 

مشخص شد که ارتفاع رکبی در    ، گرفتن اختالف ابعادي بین دانشجویان دختر و پسر با درنظر     :نتیجه گیري
پسران   5صدك   دختران  سانتی   4  ، براي  از  بیشتر  آنتروپومتري    بود؛ متر  ابعاد  از  استفاده  با  بنابراین 

 طراحی شد.   اندازه شده، ابعاد میز و صندلی ارگونومی در دو  گیري اندازه 
 

 آنتروپومتري، ارگونومی، صدك، میز و صندلی، دانشجویان  :هادواژهیکل

 : مسئول  ةسندینو

 پیام مرادپور،  

کاغذ و  چوب  صنایع  و  علوم    ، گروه 
منابع طبیعی، دانشگاه تهران،    ة دانشکد

 کرج، ایران 

 یک:الکترون پست
 pmoradpour@ut.ac.ir      
 

 

 

این مقاله، کد زیر را   برای دانلود

 با موبایل خود اسکن کنید.  
 

 

 

 

 مقدمه 

  است ارتقاي کیفیت زندگی ازجمله عوامل مهم در پایداري جوامع  
به  یادگیري  و  آموزش  ازطریق  می که  پایداري  دست  ازآنجاکه  آید. 

  و   شغلی   ة سالمت افراد در هر رد   توجه به   دارد، محور  رویکردي انسان 
قرار گیرد. در این    مدنظر سنی و اجتماعی از الزاماتی است که باید  

چراکه    ؛ د ر اي دا جایگاه ویژه   ) مهندسی عوامل انسانی ( ارگونومی    زمینه، 
  وري بهره   ، و از سوي دیگر   کند می سالمت افراد توجه  به    ، سو   از یک 
هاي مطرح در  . یکی از حیطه دهد می  افزایش   را اي و عملکردي  حرفه 

است.   آنتروپومتري  یا  ابعادي  تناسب  از  آگاهی  کسب  ارگونومی، 

هاي  هاي ابعاد انسانی در افراد مختلف یکی از دالیل مهم بررسی تفاوت 
،  گوناگون هاي آنتروپومتري در بین افراد  داده   را زی آنتروپومتري است؛  

طورمستقیم از داده و منابع علمی  توان به نمی   ، رو ازاین   است؛ متفاوت  
کرد  استفاده  ارگونومی  محصول  طراحی  براي  مختلف    . کشورهاي 

مشخصه   ، بنابراین  محصول  ارزیابی  طراحی  در  آنتروپومتري  هاي 
 . ]1[ ارگونومی امري ضروري است 

اغلب   با    ۀ بودج   ، کشورهاي جهان در  آموزش همواره  به  مربوط 
و همین موضوع سبب شده مسئوالن    است زیادي مواجه    مشکالت 

mailto:pmoradpour@ut.ac.ir
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  کنند هاي آموزشی ارگونومی کمتر توجه  آگاهانه یا ناآگاهانه به مبلمان 
  ی های از مبلمان   ، گیرند. بنابراین در سیستم آموزشی ب و غالبًا آن را نادیده  
  ممکن است و    رد که استانداردهاي الزم را ندا شود  می آموزشی استفاده  

نشستن نادرست، تغییر    ة کردن به شیو عادت باري همچون  زیان   هاي اثر 
نداشتن    هاي درمانی، هاي افراد، افزایش هزینه در وضعیت ستون مهره 
همراه داشته باشد  میزان یادگیري را به   کاهش تمرکز، ایجاد خستگی و  

]2[ .   
اوقات دانش  بیشتر  در آموزان  را    شان  در  کالس   سر مدرسه  و  ها 

می  نشسته  آموزشی  وضعیت  مبلمان  از  استفاده  بنابراین،  گذرانند؛ 
را مستعد ابتال به    ن د و آنا و ش   شان حتی ا باعث نار   ممکن است نامناسب  

. در مقاطع تحصیلی  ]3[  کند   SMSD (1(   عضالنی اختالالت اسکلتی 
ت  دانشجویان  یک دانشگاهی،  روزان قریبًا  زمان  از  در    ۀ چهارم  را  خود 

صورت نشسته صرف  درصد از آن به 80  که کنند  ها سپري می دانشگاه 
میز و صندلی    ، اساس این . بر ]5و  4[د  شو هاي آموزشی می انجام فعالیت 
به   دانشجویان  بتوانند  گونه باید  افراد  که  شود  ساخته  و  طراحی  اي 

 . ]6[را تغییر دهند    شان راحتی وضعیت بدنی به 
بودن ابعاد میز و صندلی در  مشکالت و عوارض ناشی از نامناسب 

ی است که در جهان  تحصیل یکی از مسائل حال در   تغییر شکل اندام افراِد
اند با استفاده از  . کشورهاي پیشرفته در تالش ار دارد در کانون توجه قر 

مشخصه بررسی  به  مربوط  اصول  هاي  رعایت  و  آنتروپومتري  هاي 
  ، هاي مناسب براي تمام مقاطع سنی ارگونومی در ساخت میز و صندلی 

دانش  و  دانشجویان  از  خصوصًا  ناشی  دردهاي  و  عوارض  آموزان، 
طوالنی نشستن  بخش هاي  در  را  م مدت  به هاي  بدن  حداقل  ختلف 

رعایت استانداردهاي آموزشی، عوارض    با وجود برسانند. کشور آمریکا  
کند  خود احساس می   ۀ ناشی از مبلمان نامناسب مدارس را در جامع 

میلیون پوند  94/ 2، مبلغ  2000تا سال    1999. در بریتانیا از سال  ]7[
ود  هایی ب کل هزینه   درصِد10این مبلغ    که   صرف مبلمان مدارس شد 

 . ]7[صرف تجهیز صندلی مدارس شد    بیشترش که  
می  نشان  میدانی  مهره تحقیقات  ستون  مشکل  درحدود    دهد 

هایی است که در  میلیون نفر از کارمندان آلمانی، ناشی از صندلی 6/ 75
  رة با . در ]7[نشستند  ها می آن   روي ساعت    10  ، روزانه زمان کودکی 

صندلی  و  میز  ساخت  و  اندازه طراحی  و  آموزشی  ابعاد  هاي  گیري 
  اي در داخل و خارج از کشور انجام ها تحقیقات گسترده آنتروپومتري آن 

تحقیقات  شد  نتایج  است.  موضوع  این  اهمیت  بیانگر  که  ه 
Panagiotopoulou   آموزان دختر و پسر  و همکاران بر ابعاد بدنی دانش

ال شامل قد، ارتفاع آرنج، ارتفاع شانه، طول  س   12تا    7ابتدایی    ة دور 
رکبی و مبلمان آموزشی در  - بازو، ارتفاع زانو، ارتفاع رکبی، طول باسن 

 
۱Musculoskeletal Disorders.   

به  یونان  تسالونیکاي  بدنی  شهر  ابعاد  بین  که  داد  نشان  وضوح 
انطباق مناسبی وجود ندارد.    شده آموزان و ابعاد مبلمان استفاده دانش 

لند و خیلی عمیق و میزها نیز خیلی  ها براي شاگردان خیلی ب صندلی 
توانست تأثیر منفی بر وضعیت  که این مسئله می طوري به   ؛ بلند بودند 

 . ]8[د  بگذار خصوصًا هنگام خواندن و نوشتن    ، آموزان نشستن دانش 
Milanese    وGrimmer   هاي  اي بین ناهنجاري با هدف یافتن رابطه

مهره  دانش ستون  آنتروپومتري  تناسب  و  مبلمان  آموزا ها  با  ن 
سالمت    شده استفاده  بر  مدارس  صندلی  و  میز  تأثیر  و  مدارس  در 

به این    ، شده بودند   آموزان که ازنظر قامت به چهار گروه تقسیم دانش 
رسیدند  صندلی   نتیجه  و  میز  دولتی  که  براساس    شده ساخته هاي 

اندازه داده  با  تناسب را  بهترین  ارگونومی  آموزان  هاي بدن دانش هاي 
اولین گروه که کوچک دارند  آموزان  ترین دانش . در بین چهار گروه، 
هاي  و بیشترین گزارش   ند بهترین تناسب را با مبلمان خود داشت   ، بودند 

ترین  قد تناسب به گروه چهارم مربوط بود که بلند نداشتن  درد کمر و  
 . ]9[  آموزان را داشت دانش 

و همکاران براي بررسی میزان تطابق مبلمان    Dianatهاي  پژوهش 
  18تا    15آموزان دبیرستانی  آنتروپومتري دانش   ۀ مشخص   9آموزشی با  

سال ازقبیل قد، ارتفاع نشسته، ارتفاع شانه نشسته، ارتفاع رکبی، عرض  
  ۀ زانو و فاصل - رکبی، طول باسن - صندلی، طول باسن - لگن، ارتفاع آرنج 

اد مبلمان موجود ازنظر ارتفاع صندلی  ران در ایران نشان داد که ابع 
دست   و   درصد 60/ 9 صندلی  54/ 7صندلی    ۀ ارتفاع  عرض  و  درصد 
  میزان آموزان است.  آنتروپومتري دانش   ۀ درصد بیشتر از مشخص 51/ 7

که    نداشتن تطابق  بود  متفاوت  جنسیت  و  دبیرستان  مقاطع  از  بین 
 . ]10[  کرد ن حکایت می شرایط خاص و مشکالت احتمالی آنا 

به  تحقیق دست نتایج  از  مشخصه   Agha Rafiei  آمده  هاي  بر 
دانش  رکبی آنتروپومتري  ارتفاع  مانند  ابتدایی  دورة  طول    و   آموزان 

  سال که   11تا    8و    8تا    6رکبی و ارتفاع زانو در دو گروه سنی  - باسن 
ها براي طراحی ارگونومی میز و صندلی مدارس در  تحلیل و توزیع آن 

یک از ابعاد  جز فاصلۀ زانو، هیچشد، نشان داد به   شهرستان البرز انجام 
اندازه  پایه گیري مبلمان  در  دامن شده  در  مختلف  ابعاد    ۀ هاي  مجاز 

هاي مختلف  تنها جنسیت نه   . طبق نتایج این پژوهش، آموزان نبود دانش 
هاي مختلف  بلکه در پایه   ؛ ند داشت هاي آنتروپومتري متفاوت  مشخصه 

نتایج حاکی از آن  براین،  افزون دیده شد.    هایی در هر جنس نیز تفاوت 
ایران  در  که  تن   ، بود  قوانین  به  توجه  بدون  مدرسه  سنجی  مبلمان 
ممکن است سالمت جامعه را    ، شود و در آینده می   طراحی و ساخته 

 . ]11[  خطر بیندازد به 
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و همکاران بر   Heidari Moghadamهاي نتایج ارزیابی  ، همچنین 
آنتروپ  ابعاد  تطابق  دانش میزان  شهر  ومتري  ابتدایی  مدارس  آموزان 
که    است مؤید این موضوع    شده هاي استفاده همدان با میز و نیمکت 

ارتفاع نش  گاه،  یمن گاه، عمق نش یمن ابعاد میز و نیمکت موجود شامل 
گاه در تمامی  یمن زیرمیز، عرض نش گاه، ارتفاع میز، ارتفاع  ارتفاع تکیه 

. این مطالعه نشان  رد آموزان تناسب ندا آنتروپومتري دانش موارد با ابعاد  
نش  ارتفاع  کاهش  و  میزان عمق  افزایش  با  که  و  یمن داد  میز  در  گاه 

جدید نیمکت  طرح  تناسب    ، هاي  و    با درمقایسه ها  آن میزان  میز 
است نیمکت  یافته  نسبی  بهبود  قدیم  طرح  و    ؛ هاي  میز  ابعاد  اما 
آموزان مناسب نیست و باعث ایجاد  هاي موجود براي اکثر دانش نیمکت 

 . ]12[شود  عضالنی می پوسچر نامناسب و بروز مشکالت اسکلتی 
Mououdi   با تعیین  و همکاران در مطالعه هاي  مشخصه   18اي 

در استان  سال    12تا    6سنی    گروه آموزان ابتدایی در  آنتروپومتري دانش 
طراحی کردند    مختلف   اندازة در سه  را  میز و صندلی ارگونومی    ، مازندران 

آنا و ساختند  نتایج  به   ن .  اثر جنس،  با حذف  داد  ازاي هرسال  نشان 
. شایان ذکر  متر ارتفاع رکبی افزایش یافت میلی   16/ 2افزایش سن،  

  ؛ بیشتر از پسران افزایش یافت   20/ 39ارتفاع رکبی براي دختران    است 
ران  یعنی تا قبل از سن بلوغ، میزان افزایش ابعاد آنتروپومتري در دخت 

منظور افزایش تطابق مبلمان  . محققان به ]13[بیشتر از پسران بود  
آموزان، با ایجاد تغییراتی در شکل میز و  آموزشی با ابعاد بدنی دانش 

آموزشی  به   ، صندلی  شیب  ایجاد  براي  مانند  صندلی  در  جلو  سمت 
میز براي بهبود    در سمت کاربر  ایجاد شیب به   و   حمایت از قوس کمر 

ی  درخورتوجه گردن به نتایج    ۀ ی و کاهش خمیدگی ناحی بینای   ۀ زاوی 
 . ]7[دست یافتند  

تحقیقات   همکاران    Rajabi Shameliنتایج  ارتباط    دربارة و 
آموزان و ارتباط آن با  ارگونومی میز و صندلی کالس بر پوسچر دانش 

آموزان مقطع ششم ابتدایی شهر  اسکلتی در دانش اختالالت عضالنی 
ترتیب  و ارتفاع نیمکت به نیمکت  عمق    و   فاع میز کرج نشان داد که ارت 

  طبیعی آموزان در حالت ارگونومی  درصد دانش 50و    12  و   18فقط در  
کامل    ة بین عمق نیمکت و نمر   ، قرار دارد. همچنین در این تحقیق 

و همکاران    Obinna.  ]14[دار منفی مشاهده شد  معنا   ۀ نوردیک رابط 
تا    10آموزان  هاي آنتروپومتري دانش مشخصه   ، موردي   اي در مطالعه 

هاي ارگونومیک  و ارزیابی   کردند   گیري اندازه را    سال دورة متوسطه   17
نشان داد    آمده دست به . نتایج  دادند انجام  را  مبلمان آموزشی موجود  

شده  گیري هاي آنتروپومتري اندازه مقادیر میانگین براي بیشتر مشخصه 
درصد  43. ارتفاع صندلی در مردان  است ان  در زنان کمی بیشتر از مرد 

درصد و در زنان  52درصد و عمق صندلی در مردان  42و در زنان  
حقیقت  بیانگر این    و سنجی تطابق نداشت  هاي تن درصد با مشخصه 37

که مبلمان آموزشی موجود براي تعداد زیادي از کاربران مناسب    بود 
 . ]3[ست  ی ن 

Parvez   ارگونومی بین    نداشتن ابق و همکاران در بررسی میزان تط
(صندلی    آنتروپومتري دانشجویان و دو نوع مبلمان آموزشی دانشگاهی 

  فراوانی   تطابق   نبود با میز متصل و میز و صندلی جداازهم) دریافتند  
،  . همچنین دارد سنجی و ابعاد مبلمان وجود  هاي تن گیري بین اندازه 

بلمان، ارتفاع صندلی  که براي هر دو نوع م   نتایج مطالعۀ آنان نشان داد 
بسیار عمیق   زیاد و عمق صندلی  براي میز  بر . عالوه است بسیار  این 

هم نصب  براي  تقریبًا  میز  ارتفاع  صندلی،  روي  آموزان  دانش   ۀ شده 
که براي صندلی و میز جداازهم، ارتفاع میز  درحالی   ارزیابی شد؛ مناسب  

بود   زیاد  بسیار  مردان  چ   Khoshabi.  ]4[براي  همکاران  نوع  و  هار 
هاي  گیري براساس میزان تطابق بین اندازه را  مختلف مبلمان آموزشی  

آنتروپومتري دانشجویان مهندسی صنایع و ابعاد مبلمان آموزشی در  
نشان داد که ارتفاع  پژوهش آنان  . نتایج  کردند بندي  ایران مقایسه و رتبه 

رض  جلو صندلی بیشترین و ع   ۀ زیر میز و فاصله عمودي زیر میز با لب 
. طراحی و ساخت میز و  ]5[  شت صندلی کمترین میزان تطابق را دا 

هاي بازودار که کاربران امکان  صندلی   با درمقایسه هاي جداازهم  صندلی 
  ة تواند اید تغییر وضعیت بدنی بیشتري در نشستن داشته باشند، می 

 پیش رو باشد.   مشکالت دیگري براي رفع  
انجام باتوجه  مطالعات  تا به  مطال شده  و  مذکور، کنون  توان  می   ب 

که عمدتًا مبلمان آموزشی موجود در تمامی مقاطع تحصیلی    گفت 
به مطالعات آنتروپومتري،   ی توجه بی دلیل شی کشورمان به مراکز آموز 

استاندارد    نشدن اصول مبلمان آموزشی، رعایت   ... رویه و وساز بی ساخت 
تولیدکنندگان  تمام  بین  ابعاد    یکپارچه  با  نظارت،  بدون  تولید  یا 

مبلمان آموزشی بدون    ، آنتروپومتري کاربران تناسبی ندارد. همچنین 
د یا  شو می   تولید ها  سنجی ایرانی گیري تن اندازه   ل عوام توجه به اصول و  

  شان تولیدکنندگان استانداردهاي سایر کشورها را در ساخت محصوالت 
می  قرار  است دهند مدنظر  ممکن  مسئله  این  نماند  ناگفته  موجب    . 

ش  کاربران  آنا   ود ناراحتی  اسکلتی   ن و  اختالالت  مستعد    عضالنی را 
 )SMSD مبلمان آموزشی ارگونومیک ضروري    استفاده از   ، بنابراین   ؛ ) کند
 رسد. نظر می ه ب 

به کشورمان محدود نیست  ذکرشده  ذکر است که مشکالت    شایان 
رعایت  از  نیز  کشور  از  خارج  مطالعات  در    نشدن و  ارگونومی  اصول 

هدف از   رو، این از . کند می حکایت آموزشی  هاي طراحی میز و صندلی 
حاضر انجام   میزان    مطالعۀ  مشخصه   نبود بررسی  بین  هاي  تطابق 

آنتروپومتري دانشجویان و ابعاد مبلمان آموزشی و طراحی و ساخت  
مشخصه  براساس  جداازهم  ارگونومیک  آموزشی  هاي  مبلمان 

شده در وضعیت نشسته در پردیس کشاورزي  گیري آنتروپومتري اندازه 
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تهران   دانشگاه  طبیعی  منابع  تحقیق بود و  این  در  کاهش    هدف با    ، . 
و بهبود تغییر وضعیت بدنی    SMSDاحتمالی و مشکالت    نداشتن تطابق 

چوبی از نوع    در دانشجویان، مبلمان آموزشی ارگونومی جداازهم کامًال
صندلی بلند با نشیمنگاه داراي شیب دوطرفه و میز اراسموس متناسب  

 د.  تواند نوآوري دیگر این پژوهش باش با آن طراحی و ساخته شدند که می 
 

 کار روش 

حاضر  به   پژوهش  که  بود  مقطعی  نوع  صورت  از 
در پردیس کشاورزي    1397و    1396هاي  سال   در تحلیلی  توصیفی 

مطالعه این  در  گرفت.  انجام  تهران  دانشگاه  طبیعی  منابع    و 
و    عامل دو    ، به ساختار جمعیت دانشجویی باتوجه  جنس (دختر 

 ) سن  و  داده 35تا    18پسر)  برآورد  براي  آنتروپومتري  )  هاي 
انتخاب نمونه  ها از جمعیت  دانشجویان مدنظر قرار گرفت. براي 

مدنظر  نمونه   ، دانشجویان  روش  طبقه از  تصادفی  و  بندي  گیري 
نمون   ۀ محاسب منظور  به  مطالعه   ۀ حجم  براي  معادل   ، الزم    1  ۀ از 

 :  ] 16و    15[   استفاده شد 
 

𝒏𝒏 =  
𝑵𝑵

(𝟏𝟏 + 𝑵𝑵𝒆𝒆𝟐𝟐)
 1 ۀمعادل 

 

  N  و  الزم براي مطالعه  ۀحجم نمونبرابر با  n   در این معادله،
گیري  دقت اندازه  برابر با  eتعداد جمعیت دانشجویان و    برابر با

نظر گرفته شد.    درصد در±6درحدود    ،است که در این تحقیق
دانشگاه   طبیعی  منابع  و  کشاورزي  پردیس  دانشجویان  تعداد 

به  بنابراین باتوجه ؛نفر (دختر و پسر) بودند 2،600تهران حدود 
نفر پسر)    130تر و  نفر دخ  130نفر (  260تعداد    یادشده،  ۀمعادل

درصد از جمعیت 10براي انجام این تحقیق انتخاب شدند که  
می   شده بررسیدانشجویان   تشکیل  جدول  را  تعیین  دادند. 

تقریباً (آماري دانشجویان دختر و پسر    ۀبه جامعفراوانی باتوجه
گیري به روش تصادفی  و نمونه   ) سال  35تا    18سنی بین    ةدر رد
 بندي انجام شد. طبقه 

انتخاب  260از   دانشجوي  حدود  نفر  درصد 50شده، 
درصد دانشجویان کارشناسی ارشد  35  و   دانشجویان کارشناسی

براي هر   ،. در این مطالعهبودنددرصد دانشجویان دکتري  15و  
عالوه سن،  دانشجو  رتفاع  ا  شاملآنتروپومتري    ۀمشخص   18بر 

  ارتفاع  ه،نشست  شانه  نشسته، ارتفاع  زانو  ارتفاع  (رکبی)،  پوپلیتال 
  ارتفاع  نشسته،  آرنج  گاهتکیه   ارتفاع  نشسته،   نشسته، ارتفاع  چشم

نشسته،   رکبی،-باسن  طول  کرده،گره   مشت-آرنج  طول  آرنج 
عمق سینه،    شکم،  عمق  ران،  ضخامت  نشسته،  زانو -باسن  طول

ها، قد و  آرنج  عرضی   شانه، پهناي   پهناي   نشسته،  باسن   پهناي 
تنظیم   باوزن   آنتروپومتري  صندلی  و    پذیریک  استادیومتر  در 

      
 ب          الف 

 ي آنتروپومتر  یصندل) ب ،يآنتروپومتر ستادیومترا) الف هاي آنتروپومتري گیري مشخصه: تجهیزات اندازه1شکل 
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باندازه  ترازو  استادیومتر  شد.  اندازههگیري  براي  گیري کاررفته 
افزار اتوکد ترسیم و  کمک نرمهاي آنتروپومتري، ابتدا به مشخصه

در   220در ابعاد    ،خام (بدون روکش)  MDFسپس با استفاده از  
هاي مرکب  مبلمان و فراوردهمتر در کارگاه  سانتی   100در    100

ضمن براي  درمنابع طبیعی دانشگاه تهران ساخته شد.    ةدانشکد
ها و کف اتاقک آنتروپومتري دیواره  ، روي گیري ه زسهولت در اندا

صندلی  همچنین،  الف).  -1  (شکل  از کاغذ شطرنجی استفاده شد
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی    ة آنتروپومتري موردنیاز از دانشکد

تهیه شد از    2ب). شکل  -1(شکل    مازندران  تصاویر شماتیک 
 دهد. نشان می  را شدهگیري هاي آنتروپومتري اندازهمشخصه

معیار، میانه و مقدار  سپس میانگین، حداقل، حداکثر، انحرافِ
آنتروپومتري    ۀگان18هاي  براي مشخصه  5/97تا    5/2هاي  صدك

دانشجویان    رکتاشماست که    گفتنی یین شدند.  دانشجویان تع
مشخصه و  بود  اخالقی  اصول  براساس  تحقیق  این  هاي در 

و مطابق با موازین   نآنتروپومتري با کسب رضایت کتبی از آنا
آوري  آمده پس از جمعدستهاي بهگیري شد. دادهاخالقی اندازه

)  SPSS Inc., Chicago, IL., USA(  20  ۀنسخ  SPSSافزار  نرم   با
تجزیه و  مشخص شدوتحلیل  بررسی  از  پس  جدول  ند.  شدن 

معادالت طراحی در میز و صندلی مدنظر و رعایت الگوي مناسب  
به استاندارد براي انتخاب درست جدول معادالت طراحی باتوجه

)، مبلمان آموزشی چوبی جداازهم از INSO 1-9697(  ملی ایران
با نشیمنگاه دوشیبه و میز بلند  اراسموس مدنظر   نوع صندلی 

 ). 3(شکل  طراحی و ساخته شدند 

 

 

  شانه ارتفاع   -3، نشسته زانو  ارتفاع -2ی)، رکب(تالیپوپل  ارتفاع  -1تصاویر شماتیک از مشخصه هاي آنتروپومتري اندازه گیري شده در این تحقیق:  . 2شکل
 باسن طول -9، کرده گره مشت-آرنج طول  -8، نشسته آرنج ارتفاع -7، نشسته آرنج گاه هیتک ارتفاع -6، نشسته ارتفاع -5، نشسته چشم ارتفاع -4، نشسته

پهناي عرضی آرنج  -16پهناي شانه،  -15پهناي باسن نشسته،  -14عمق سینه،   -13عمق شکم،  -12ضخامت ران،  -11، نشسته زانو -باسن طول -10، رکبی –
 قد  -17ها، 
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 آموزشی جدا از هم جهت ساخت در این تحقیق از نوع صندلی بلند همراه با نشیمنگاه دو شیبه و میز اراسموس  مبلمان طرح   -3شکل

 

 ها یافته 

معیار،  مقادیر حداقل، حداکثر، میانگین، انحراِف  3تا    1جداول  
را    97/ 5و    95،  90،  75،  50،  25،  10،  5،  2/ 5هاي  صدك   و   میانه 
  ة آنتروپومتري دانشجویان دختر و پسر در رد   ۀ مشخص   18براي  
می سال    35تا    18سنی   این    شایان دهند.  نشان  در  است  ذکر 

اندازه تمامی    ، پژوهش  به گیري ابعاد  بدون  شده  و  نشسته  صورت 
   . ]17[کفش بود  

به  ها باتوجه داده   طبیعی شدن نتایج توزیع غیر بعد از مشخص 
، اثر جنسیت (دختر و پسر) در ابعاد  کلموگروف نوف آزمون اسمیر 

آماري    ۀ گان 18آنتروپومتري   آزمون  از  استفاده  با  دانشجویان 

نشان    آمده دست به . نتایج  شد ویتنی بررسی  پارامتریک یو مان غیر 
(جدول   اختالف  4داد  پسران  و  دختران  پنجم  صدك  بین   (

  95تا    5. اختالف ارتفاع رکبی در صدك  شت داري وجود دا معنا 
دست آمد و  متر به سانتی   10/ 67و    7ترتیب  ن و دختران به پسرا 

اختالف   دختران  سانتی   4این  رکبی  ارتفاع  در    با درمقایسه متر 
بین سن و متغیرها اختالف    براین، افزون پسران کمتر مشاهده شد.  

توان گفت که متغیرهاي عمق  می   ، درنتیجه   دیده نشد؛ داري  معنا 
آمده  دست بعاد آنتروپومتري به در بین ا  سایزبندي سینه و سن بر 

 د. گذار می از دانشجویان تأثیري ن 
 

 سال تمام مقاطع تحصیلی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران  35تا  18گیري شده دختران و پسران ابعاد آنتروپومتري اندازه :1جدول 

 میانه  انحراف معیار میانگین  حداکثر  حداقل تعداد  متغیرهاي آنتروپومتري 
 ها صدك

5/2 5 10 25 50 75 90 95 5/97 

 cm( 260 37 51 4/44 8/2 5/44 38 40 41 5/42 5/44 46 48 49 50ارتفاع رکبی (

 cm ( 260 43 5/61 5/52 9/3 53 5/45 5/46 47 5/49 53 55 58 59 5/60ارتفاع زانو (

 cm ( 260 48 85 3/60 8/4 60 52 5/53 55 57 60 63 66 69 7/69ارتفاع شانه (

 cm( 260 5/46 119 3/76 1/6 76 3/65 5/67 1/70 73 76 80 83 85 7/86ارتفاع چشم (

 cm( 260 74 101 87 1/5 87 5/77 5/79 5/80 5/83 87 5/90 94 96 2/97ارتفاع نشسته (

 cm ( 260 18 33 5/24 1/3 3/24 19 5/19 5/20 5/22 3/24 5/26 29 30 31گاه آرنج (ارتفاع تکیه

 cm( 260 5/34 5/81 7/68 5/4 69 3/61 62 5/63 1/66 69 71 74 75 2/77ارتفاع آرنج (
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 میانه  انحراف معیار میانگین  حداکثر  حداقل تعداد  متغیرهاي آنتروپومتري 
 ها صدك

5/2 5 10 25 50 75 90 95 5/97 

 cm( 260 28 49 3/36 2/3 36 8/30 5/31 5/32 34 36 38 40 42 45طول آرنج مشت (

 cm ( 260 38 69 1/48 4/3 48 8/40 42 44 46 48 50 52 53 54طول باسن رکبی (

 cm( 260 48 69 3/57 4 3/57 50 51 52 5/54 3/57 60 5/62 64 7/65طول باسن زانو (

 cm ( 260 5/7 23 1/14 7/2 14 5/9 5/10 11 12 14 5/15 18 19 5/20ضخامت ران (

 cm ( 260 14 39 23 9/3 22 5/16 18 5/18 5/20 22 25 5/28 30 5/31عمق شکم (

 cm( 260 5/15 34 8/23 3 5/23 3/18 5/19 1/20 22 5/23 5/25 28 29 30عمق سینه (

 cm ( 260 5/23 48 2/37 5/3 37 30 32 1/33 35 37 4/39 42 43 45پهناي باسن (

 cm ( 260 5/27 53 42 7/4 5/42 34 5/35 36 38 5/42 46 48 5/49 2/50پهناي شانه (

 cm ( 260 29 59 6/43 9/7 44 30 31 1/33 36 44 50 54 56 58پهناي عرضی آرنج (

 cm( 260 131 194 6/169 6/9 170 5/153 156 157 162 170 8/176 182 185 189قد (

 Kg ( 260 39 130 2/67 2/14 65 5/46 48 50 3/56 65 8/76 88 92 5/95وزن (

 5/31 29 9/27 24 22 20 19 19 18 22 4/3 8/22 35 18 260 سن

 
 دانشگاه تهران یعی و منابع طب يکشاورز سیپرد یلیسال تمام مقاطع تحص 35تا   18شده دختران   ير یگاندازه يآنتروپومتر: ابعاد 2جدول 

 میانه  انحراف معیار میانگین  حداکثر حداقل  تعداد متغیرهاي آنتروپومتري 
 هاصدك

5/2 5 10 25 50 75 90 95 5/97 

 cm( 130 37 50 4/43 9/2 43 3/37 33 40 5/41 43 1/45 5/47 7/48 9/49ارتفاع رکبی ( 

 cm( 130 43 59 6/49 8/2 5 /49 3/44 5/45 5/46 5/47 5/49 1/51 54 55 4/55ارتفاع زانو (

 cm( 130 5/49 70 1/58 9/3 5 /57 4/50 50 6/53 9/55 5/57 60 63 5/66 69ارتفاع شانه ( 

 cm( 130 5/59 84 2/73 4/4 5 /73 7/61 5/65 1/68 71 5/73 75 79 7/81 5/83ارتفاع چشم ( 

 cm( 130 74 97 84 1/4 84 6/57 6/77 5/79 5/81 84 86 90 7/91 7/94ارتفاع نشسته ( 

 cm( 130 5/84 33 8/23 8/2 24 6/18 5/19 5/20 22 24 5/25 5/27 28 9/29گاه آرنج (ارتفاع تکیه

 cm( 130 5/43 76 67 6/4 5 /67 3/59 3/61 5/62 9/64 5/67 5/69 72 7/73 1/75ارتفاع آرنج ( 

 cm( 130 28 43 5/34 5/2 34 6/29 8/30 5/31 33 34 5/35 9/38 39 7/40طول آرنج مشت (

 cm( 130 5/39 55 5/47 1/3 5 /74 3/41 42 44 5/45 5/47 50 5/51 7/52 5/53طول باسن رکبی ( 

 cm( 130 48 63 8/54 1/4 5 /54 1/49 50 51 5/52 5/54 57 59 60 62طول باسن زانو (

 cm( 130 5/7 23 1/13 8/2 5 /12 9 5/9 5/10 11 5/12 1/14 18 19 7/19ضخامت ران (

 cm( 130 14 33 8/21 7/3 21 6/14 6/16 18 5/19 21 24 27 7/29 5/30عمق شکم (

 cm( 130 5/15 34 6/23 3/3 28 17 5/18 20 4/21 23 5/25 28 30 7/30عمق سینه (

 cm( 130 5/23 45 4/36 5/3 36 5/29 8/30 33 34 36 5/38 5/40 5/42 7/43پهناي باسن ( 

 cm( 130 5/33 46 4/38 8/2 38 6/33 3/34 5/35 5/36 38 40 43 5/44 45پهناي شانه (

 cm( 130 29 51 7/37 3/5 3 /36 5/29 30 5/31 4/34 3/36 41 5/46 5/48 50پهناي عرضی آرنج (

 cm( 130 131 177 3/162 4/6 162 6/150 6/153 156 9/158 162 6/167 170 7/172 173قد (

 Kg( 130 39 94 9/58 8/9 58 3/44 6/46 48 52 58 1/64 73 80 7/81وزن (

 5/33 5/30 28 25 22 20 19 19 3/18 22 7/3 1/23 38 18 130 سن
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 سال تمام مقاطع تحصیلی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران 35تا  18گیري شده پسران : ابعاد آنتروپومتري اندازه3جدول 

 میانه  انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد متغیرهاي آنتروپومتري 
 هاصدك

5 /2 5 10 25 50 75 90 95 5 /97 

 cm ( 130 40 51 3/45 3/2 45 3/40 42 5/42 44 45 47 49 49 50ارتفاع رکبی (

 cm( 130 49 5/61 4/55 5/2 55 51 52 53 54 55 57 59 5/60 61ارتفاع زانو (

 cm( 130 48 85 5/62 6/4 62 6/54 5/55 1/58 60 62 65 67 5/69 5/72ارتفاع شانه (

 cm ( 130 71 89 3/79 9/3 3/79 1/72 5/73 5/74 76 3/79 5/81 85 7/86 4/88ارتفاع چشم (

 cm( 130 78 101 1/90 2/4 90 1/80 84 5/85 87 90 93 96 2/97 4/99ارتفاع نشسته (

 cm( 130 18 33 2/25 2/3 25 19 8/19 21 23 25 28 5/29 2/30 7/31گاه آرنج (ارتفاع تکیه 

 cm( 130 62 5/81 4/70 7/3 70 64 65 6/65 5/67 70 73 75 2/77 79ارتفاع آرنج (

 cm( 130 33 49 1/38 9/2 5/73 6/33 35 35 36 5/37 39 42 45 46طول آرنج مشت (

 cm( 130 38 69 6/48 7/3 5/48 1/40 6/41 45 47 5/48 50 53 5/53 7/56طول باسن رکبی (

 cm ( 130 53 69 9/59 1/3 8/59 3/54 56 57 58 8/59 62 64 7/65 9/67طول باسن زانو (

 cm( 130 11 23 15 2.3 5/14 1/11 12 6/12 5/13 5/14 16 18 5/19 7/21ضخامت ران (

 cm( 130 18 39 2/24 7/3 24 1/19 5/19 20 4/21 24 26 29 5/30 1/34عمق شکم (

 cm( 130 18 33 9/23 7/2 8/23 19 5/19 21 22 8/23 1/25 27 29 9/29عمق سینه (

 cm ( 130 5/56 48 38 4/3 8/37 3/31 33 5/34 36 8/37 40 42 45 46پهناي باسن (

 cm( 130 5/27 53 6/45 2/3 3/45 6/40 3/41 42 44 3/45 6/47 5/49 2/50 51پهناي شانه (

 cm( 130 30 59 4/49 4/5 5/49 4/37 8/40 43 46 5/49 53 56 58 59پهناي عرضی آرنج (

 cm ( 130 164 194 177 9/5 176 3/166 6/167 170 173 176 181 185 189 190قد (

 Kg ( 130 49 130 6/75 1/13 75 55 1/57 60 66 75 3/83 92 5/95 7/96وزن (

 7/29 29 9/26 24 22 20 19 19 18 22 2/3 4/22 35 18 130 سن 

 
 

 نتایج آزمون آماري یو مان ـ ویتنی براي مقایسه متغیرها در جنسیت (دختر و پسر)  :4جدول  

 داري سطح معنی  انحراف معیار  میانگین تعداد  جنسیت متغیر

 ) cm(ارتفاع رکبی
 2/ 27 45/ 31 130 پسر 

001 /0< 
 2/ 90 43/ 38 130 دختر 

 ) cm(زانو ارتفاع
 2/ 49 55/ 36 130 پسر 

001 /0< 
 6/ 87 49/ 63 130 دختر 

 ) cm(شانه ارتفاع
 4/ 58 62/ 49 130 پسر 

001 /0< 
 3/ 89 58/ 11 130 دختر 

 ) cm(چشم  ارتفاع
 5/ 86 79/ 37 130 پسر 

001 /0< 
 4/ 42 73/ 16 130 دختر 

 ) cm(نشسته ارتفاع
 4/ 24 90/ 06 130 پسر 

001 /0< 
 4/ 07 84/ 01 130 دختر 

 ) cm(گاه آرنجتکیه ارتفاع
 3/ 19 25/ 16 130 پسر 

001 /0< 
 2/ 75 23/ 80 130 دختر 
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 داري سطح معنی  انحراف معیار  میانگین تعداد  جنسیت متغیر

 ) cm(آرنج ارتفاع
 3/ 67 70/ 38 130 پسر 

001 /0< 
 4/ 64 67 130 دختر 

 ) cm(مشت کرده آرنج طول
 2/ 85 38/ 06 130 پسر 

001 /0< 
 2/ 53 34/ 49 130 دختر 

 ) cm( رکبی طول باسن
 3/ 72 48/ 56 130 پسر 

007 /0< 
 3/ 06 47/ 53 130 دختر 

 ) cm(زانو طول باسن
 3/ 07 59/ 90 130 پسر 

001 /0< 
 3/ 09 54/ 78 130 دختر 

 ) cm(ران ضخامت
 2/ 29 15/ 04 130 پسر 

001 /0< 
 2/ 81 13/ 10 130 دختر 

 ) cm(شکم عمق
 3/ 66 24/ 24 130 پسر 

001 /0< 
 3/ 71 21/ 80 130 دختر 

 ) cm(سینه عمق
 2/ 68 23/ 94 130 پسر 

171 /0 
 3/ 27 23/ 55 130 دختر 

 ) cm(پهناي باسن
 3/ 40 37/ 96 130 پسر 

001 /0< 
 3/ 48 36/ 40 130 دختر 

 ) cm(شانه پهناي
 3/ 19 45/ 56 130 پسر 

001 /0< 
 2/ 84 38/ 44 130 دختر 

 ) cm(آرنج پهناي عرضی
 5/ 38 49/ 39 130 پسر 

001 /0< 
 5/ 30 37/ 70 130 دختر 

 ) cm(قد
 5/ 94 1777/ 01 130 پسر 

001 /0< 
 6/ 38 162/ 26 130 دختر 

 ) Kg(وزن
 13/ 05 75/ 55 130 پسر 

001 /0< 
 9/ 77 58/ 87 130 دختر 

 سن
 3/ 16 22/ 42 130 پسر 

148 /0 
 3/ 56 23/ 09 130 دختر 

 
 

براساس   ارگونومی  صندلی  و  میز  ساخت  و  طراحی 
 هاي آنتروپومتري مشخصه 

مشخص  و  جنسیت  اثر  بررسی  از  اختالف  پس  وجود  شدن 
  ۀ گان 18دار در دختران و پسران بین پارامترهاي آنتروپومتري  معنا 

، میز و صندلی آموزشی  سال   35تا    18سنی    ة دانشجویان در رد 
طراحی    7  اندازة )  INSO 1-9697(   به استاندارد ملی ایران باتوجه 

این  شد  در  صندلی    پژوهش .  و  میز  ارگونومی  طراحی  براي 
پوشش داده شدند.   شده آماري مطالعه   ۀ درصد جامع 90آموزشی، 

به  اختالف    دلیل همچنین  بین  سانتی 4همپوشانی  متري 
دو    5هاي  صدك  پسران،  و  دختران  صندلی    اندازه در  و  میز 

  ، دست آمد. در چیدمان این نوع از مبلمان آموزشی ارگونومی به 
متري  سانتی 50و صندلی فضاي آزاد حرکتی  ست  ا محل میز ثابت  

راهنماي مشخصات ابعادي صندلی دوشیبه و میز متناسب    . دارد 

  4) در شکل  INSO 1-9697(  با آن مطابق با استاندارد ملی ایران 
 آمده است.    5و جدول  

آمده از دانشجویان  دست به جدول معادالت طراحی به باتوجه 
چوب راش    از آموزشی مدنظر  مبلمان  براي ساخت    ، دختر و پسر 

 ) دانسیته  Fagus Orientalisایرانی  با  بر    0/ 67)  گرم 
رطوبت  سانتی  و  قالب  12مترمکعب  ساخت  براي  و  درصد 

پالونیا و صنوبر استفاده   ۀ الی   ۀ گاه صندلی از تخت نشیمنگاه و تکیه 
  ، براي افزایش طول عمر و نظافت بهتر میز و صندلی  نهایت در   . شد 

. فرایند ساخت این  کار رفت به استر  نیم پلی   پوشش رنگی سیلر و 
هاي مرکب گروه علوم  میز و صندلی در کارگاه مبلمان و فراورده 

و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران و کارگاه درودگري مرکز  
ب  و الف - 5گرفت. شکل   انجام اي استان البرز  حرفه هاي فنی آموزش 

و ساخته  ارگونومی طراحی  و صندلی  از  میز  از  شده  چوب پس 



 ی ارگونوم یو صندل زیم ی طراح    |و همکاران   يمنوچهر نیحس

 
80 

شکل    و   هاي آنتروپومتري براي پسران و دختران تعیین مشخصه 
- 5شکل    و  ج وضعیت نشستن در حال نوشتن (پوسچر فعال) - 5

د وضعیت نشستن در حال استراحت و تکیه به صندلی (پوسچر  
 دهد.  غیرفعال) را نشان می 

 

 

 
: عمق جلوي  4b: پهناي پشتی، 3b: پهناي نشیمنگاه، 2b: عمق موثر نشیمنگاه، 1bصندلی)  راهنماي ابعادي صندلی بلند دو شیبه و میز متناسب با آن -4شکل 

:  s ،4h: ارتفاع نقطه  3h: ارتفاع جاي پا، 2h: ارتفاع نشیمنگاه، 1h:  شعاع افقی پشتی، 2r: عرض جاي پا، 7b: طول جاي پا، 6b: عمق عقب نشیمنگاه، 5bنشیمنگاه، 
: طول جاي 2L: طول سطح رویی میز، 1L: ارتفاع جاي پا،  2H: ارتفاع سطح رویی میز،  1Hمیز) : شیب عقب نشیمنگاه.ɤشیب جلوي نشیمنگاه، : β ارتفاع پشتی،

 زاویه سطح رویی میز: αي پا، : عرض جا2W: عمق سطح رویی میز، 1Wپا، 
 

 
 الف

 
 ب

 میز   صندلی

 نشیمن صندلی و پشتی  
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 ج

 
 د

 هاي آنتروپومتري براي پسران و دختران تعیین مشخصه از پس شدهساخته ی طراحی وارگونوم  یصندل و زیم الف و ب)  :5شکل 
 غیرفعال)وضعیت نشستن: ج) در حال نوشتن (پوسچر فعال)، د) در حال استراحت و تکیه به صندلی (پوسچر  

 
 

دانشگاه تهران یعی و منابع طب يکشاورز سیپرد انیدانشجو يشده برا یطراح  یارگونوم یو  صندل زی: ابعاد م5جدول   

 محصول  متغیرها  پسران  دختران

 )mmقد (محدوده تمام  1900-1662 1730-1505

 صندلی

 )mmمحدوده رکبی( 42 - 49 38 - 48/ 67

 صندلی (درجه)  نشیمنگاه جلو قسمت  حداقل شیب +10 +10

 صندلی (درجه)  نشیمنگاه جلو قسمت حداکثر شیب +15 +15

 (درجه)  صندلی نشیمنگاه عقب قسمت شیب -5 -5

 )mm) بر حسب ( ±10( نشیمنگاه ارتفاع 660 623

 ) mmنشیمنگاه( مؤثر عمق 415 420

 ) mmنشیمنگاه( پهناي حداقل 377 360

 ) mm(حداقل) ( نشیمنگاه عمق سطح 395 400

 ) mm+)(20تا  - S )10ارتفاع نقطه  197 180

 ) mmارتفاع پشتی(  190 190

 ) mmحداقل پهناي پشتی ( 347 330

 ) mmحداقل شعاع افقی پشتی ( 300 300

 شیب پشتی (درجه)  104 104

 )mmارتفاع جاي پا(  240 243

 ) mmحداقل طول جاي پا( 240 280

 ) mmحداقل عرض جاي پا( 50 50
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 محصول  متغیرها  پسران  دختران

 ) mmرویی میز(ارتفاع سطح  965 940

 میز 

 ) mmرویی میز(حداقل عمق سطح  500 500

 ) mmرویی میز براي هر نفر( حداقل طول سطح  600 600

 )mmارتفاع جاي پا(  240 243

 ) mmحداقل طول جاي پا( 300 300

 ) mmحداقل عرض جاي پا میز( 100 100

 رویی میز (درجه) حداکثر زاویه سطح -20 -20

 

 بحث  

هاي ابعاد انسانی حتی در اقوام مختلف  دلیل وجود تفاوتبه
اندازه کشور،  به   و  گیري یک  و  مشخصهتعیین  هاي کارگیري 

ضروري است. ازآنجاکه    ي آنتروپومتري در طراحی محصول امر
بومی داده دانشجویان  مناسب  آنتروپومتري سایر کشورها  هاي 

پژوهش،  ستین این  اندازه  ،در  آنتروپومتري  ابعاد    ة شدگیري از 
تهران  دانشگاه  طبیعی  منابع  و  کشاورزي  پردیس  دانشجویان 

طراحی   شد.براي  استفاده  ارگونومی  و صندلی  این   میز  نتایج 
به  که  داد  نشان  بقیمطالعه  سینه،  عمق  و  سن  ابعاد    ۀجز 

دختران   از  بیشتر  پسران  در  همچنینبودآنتروپومتري  سن    ،. 
رکبی  ي تأثیر ارتفاع  مشخص  عامل ترین  مهم   ، بر  کردن در 

 .گذاردنمی سایزبندي میز و صندلی آموزشی براي دانشجویان
جز فاصلۀ  نشان داد به  ] Agha Rafiei   ]11تحقیقات    نتایج

هیچ اندازهزانو،  مبلمان  ابعاد  از  پایهگیري یک  در  هاي شده 
دامن در  دانش   ۀمختلف  ابعاد  نبودمجاز  تنها  نه   و  آموزان 

مشخصهجنسیت  مختلف  متفاوتهاي  آنتروپومتري    ی هاي 
یی هاهاي مختلف در هر جنس نیز تفاوتبلکه در پایه  ؛ندداشت

نشان دادند که در گروه   ]13[و همکاران    Mououdiدیده شد.  
اثرگذار بر ارتفاع   عاملخالف جنسیت، سن بر سال  8تا  6سنی  

مشخص شد که جنسیت  سال    12تا    8رکبی بود و در گروه سنی  
ند. نتایج این محققان با  بود  و سن هر دو بر ارتفاع رکبی اثرگذار

ست. از دالیل تفاوت  سو نیهم  ر حاض  آمده از تحقیقدست نتایج به 
نتایج می  نوع جمعیت  در  تفاوت در  به  اشاره    شدهبررسیتوان 

که    ه استانجام شد  یجمعیت دانشجویان  روي پژوهش  این  کرد.  
زمان    معموًال گذشت  با  و  کرده  سپري  را  خود  رشد  با  دوران 

که در  اند. این در حالی است  مواجه شدهتغییرات بدنی کمتري  
  ] 13[و همکاران    Mououdiو    ] Agha Rafiei   ]11هاي  بررسی 

شددانش  روي  انجام  استآموزانی  رشد   ه  دوران  در  هنوز  که 

از کالس اول ابتدایی    نتغییرات ابعاد بدنی آنا  و تقریباً  هستند
 افزایش است. بهتا انتهاي مقطع دبیرستان رو 

متر اختالف اندازه در ارتفاع رکبی  سانتی   4،  با حذف اثر سن
سامتی    42پسران (  5متر) و صدك  سانتی   38دختران (  5صدك  

جث تفاوت  بیانگر  که  شد  دیده  و   ۀمتر)  دختران  بین  فیزیکی 
یافته پسران   این  نتایج    است.  همکاران  Mououdiبا    ]13[  و 

دا همکاران    Harper.  ردمطابقت  اندازه دریافتو  که  هاي ند 
باسن تا    ۀتروپومتري افراد چون ارتفاع رکبی، ارتفاع زانو، فاصلآن

کاربردي  میز  سطح  ارتفاع  تعیین  در  که  آرنج  ارتفاع  و  رکبی 
دارد مبلمان   هستندمهمی    عواملاز    ،اساسی  طراحی  در  که 

باید   کانونمدارس  قرار گیرند  در  نتایج    بهباتوجه.  ] 18[  توجه 
مبلمان آموزشی موجود در   که ابعاد گفت توان می   ،آمدهدست به

مشخص با  طبیعی  منابع  و  کشاورزي  آنتروپومتري    ۀ پردیس 
و نیاز به طراحی و ساخت مبلمان   نداشتدانشجویان مطابقت  

بر داده ارگونومی منطبق  براي کاهش هاي تنآموزشی  سنجی 
به   MSDمشکالت   حیاتی  و  نتایج  نظرمی ضروري  البته  رسد. 

،  10،  5[  چه در ایران  ، شده در این زمینهتحقیقات انجام  ةعمد
ید این مطلب  ؤم  ،] 8و    4  و  3[  و چه در خارج کشور  ] 13و  12

داده از  آموزشی  مبلمان  تولیدکنندگان  که  هاي است 
نمی  استفاده  ساخت  و  طراحی  براي    کنند. آنتروپومتري 

Milanese    وGrimmer   هاي میز و صندلی   به این نتیجه رسیدند
بهترین    ،اندشده   هاي ارگونومی ساختهدولتی که براساس داده

اندازه با  را  دانشتناسب  بدن  دارندهاي  و   Kane.  ] 9[  آموزان 
مقاله در  به  همکاران  دانش96  یرضایتنااي  آموزان درصدي 

 هاو صندلی   میز بودن ابعاد فیزیکی  نلند از مناسب یمدارس نیوز
می  مینکاشاره  و  مسگوینند  این  که  اختالط ئد  نشانگر  له 

 . ] 19[ لند است یهاي مختلف در نیوزقومیت 
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میز و صندلی دانشجویان به   طراحی  باشد که  گونه باید  اي 
به  بتوانند  بدنی) دهند. در  افراد  تغییر پوسچر (وضعیت  راحتی 
جداازهم و ایجاد    صندلیدلیل استفاده از میز و  این مطالعه، به

به کاربر اجازه داده شد   ،شیب مثبت و منفی در سطح نشیمنگاه
وضعیت تغییر  وضعیت  که  بتواند  تا  باشد  داشته  متفاوتی  هاي 
را   ناراحت  تغییر دهد.    بهبدنی  نتایج تحقیقات  وضعیت راحت 

Freudental    تنه هنگام میانگین خمیدگی  اگر  بود  داده  نشان 
تواند درجه کاهش یابد، می  2/18به    26ریر از استفاده از میزتح

نیرو 29باعث کاهش   فقرات کمر درصدي  بر ستون  وارده  هاي 
شدن سر، استفاده از میزتحریر باعث  خم   بارةشود. همچنین در

درصد  21شود که  درجه می  29به    5/38ي سر از  کاهش زاویه
.  ] 20[دهد  کاهش میرا  نیروهاي وارده به ستون فقرات گردن  

 برايعضالنی  ها مشکالت اسکلتیشستن در پشت میز و صندلی ن
محققان معتقدند که    دیگر،عبارتِد. بهآوروجود می بهدانشجویان  

ترین حالت زمانی است که بدن انسان کامالً عمود باشد.  مطلوب
)  INSO 1-9697(  به استاندارد ملی ایرانباتوجه  ،در این پژوهش
شود ازهم استفاده شد که باعث می هاي بلند جدااز میز و صندلی 

صندلی  و  میز  این  پشت  در  نشستن  ستون  هنگام  بلند،  هاي 
 . ] 7[فقرات تقریباً به حالت عمود نزدیک شود 

به اینکه در پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه  باتوجه 
هاي کشور حضور دارند  ها و استان ی شهر م تهران، دانشجویان از تما 

، نتایج این  خورد چشم می زمینه به کنواختی در این  و توزیع تقریباً ی 
احتماًال  ب می   تحقیق  دقت  از  از  یش تواند  باشد.  برخوردار  تري 

می محدودیت  تحقیق  این  اندازه هاي  به  مشخصه توان  هاي  گیري 
جمع  و  با  آنتروپومتري  مطابق  دختر  دانشجویان  در  داده  آوري 

از دو دانشجوي    مینه، ز شئونات اخالقی و اسالمی اشاره کرد. در این  
هاي الزم براي  خانم در مقطع کارشناسی ارشد استفاده و مهارت 

آموزش داده شد تا    ن هاي آنتروپومتري به آنا گیري مشخصه اندازه 
 حداقل برسد.  گیري ناشی از خطاي انسانی به خطاي اندازه 

دادهجمع دانآوري  آنتروپومتري  سایر شهاي  جویان 
براي تدوین استاندارد دقیق ایرانی، استفاده  هاي کشور  دانشگاه

به آنتروپومتري  ابعاد  و  دستاز  طراحی  در  دانشجویان  از  آمده 
رستوران وصندلی  میز  مانند  مرتبط  مبلمان  سایر  هاي ساخت 

هاي بلند،  پذیري میز و صندلیسی میزان تطابق ردانشجویی، بر
هاي قرارگیري ستون فقرات در پشت میز و صندلی   ة سی نحوربر

عکس  با  رادیوگرافی بلند  مبلمان    و  برداري  ساخت  و  طراحی 
ایستاده می   پذیرآموزشی تنظیم   هاییتوانند پیشنهاد و مبلمان 

 براي مطالعات آتی باشند.  

 

 گیري نتیجه 

  35تا    18هاي این پژوهش نشان داد که در گروه سنی  یافته
معنا سال اختالف  پسران  و  دختران  بین  رکبی  ارتفاع  ي  دار، 

.  تأثیرگذار نبودولی سن کاربر بر سایزبندي میز و صندلی    داشت؛
براي پسران   5مشخص شد که ارتفاع رکبی در صدك    ،همچنین

دختران  سانتی   4 از  بیشتر  یافته باتوجه  .بودمتر  هاي به 
دردست به آموزشی   آمده  مبلمان  شد  مشخص  تحقیق،  این 

دانشگاه تهران در پردیس کشاورزي و منابع طبیعی    شده استفاده 
ها را مبلمان توان آنو نمی  نبودبا ابعاد بدنی دانشجویان متناسب  

این   در  دانست.  ارگونومی  آنتروپومتري   زمینه،آموزشی  ابعاد 
مختلف از میز   اندازةها دو  گیري و مطابق با آندانشجویان اندازه

که طوري به طراحی و ساخته شد؛  و صندلی ارگونومی جداازهم  
بتوانند تغییر وضعیت بدنی بیشتري داشته باشند.  دانشجویا ن 
استفاده از مبلمان ارگونومیک با    پژوهش حاضر،  نتایج  براساس
هاي بلند دوشیبه و میز متناسب با آن در مراکز آموزشی صندلی 

 شود.  توصیه می 
دلیل تغییر  به انجام این پژوهش در استان البرز و به باتوجه

آنتروپومتري درمشخصه انجام  استان  هاي  هاي مختلف کشور، 
تکمیلی   استان   روي پژوهش  سایر  در  دانشگاهی  هاي جوامع 

تهی و  اطالعاتی    ۀ کشور  آنتروپومتري  بانک  ابعاد  به  مربوط 
با   مطابق  ارگونومی  آموزشی  مبلمان  طراحی  و  دانشجویان 

هاي وبی براي پژوهشمطلتواند مسیر  میهاي موجود  استاندارد
 باشد. این موضوع  رةدرباآتی 

 

 تشکر   تقدیر و 

پایان قالب  با حمایت   ۀناماین تحقیق در  ارشد  کارشناسی 
منابع طبیعی، پردیس کشاورزي و   ة مالی معاونت علمی دانشکد

شمار به  تهران  دانشگاه  طبیعی    12/6/30541گرنت    ةمنابع 
بر خود الزم م از همکاري ی انجام شد. نویسندگان مقاله  دانند 

بهتر  براي انجام هرچهاي استان البرز  حرفههاي فنی مرکز آموزش
 تشکر و قدردانی کنند. پژوهش 

 

 تعارض منافع 

گونه تعارضی در منافع وجود بین نویسندگان این مقاله هیچ
 ندارد.
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