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Background and Objectives: The aim of this study was to investigate the 
ergonomics of armpits and aviators outdoor (park) based on anthropometry 
parameters of male users. 

Methods: Among male users of these outdoor park equipment, 120 people from 
Tehran and in the age range over 20 years (48.38±16.27) were selected as a sample. 
The research variables were the dimensions of the devices and the anthropometry of 
the male users. The plumb line, engineering meter, ruler, goniometer and static 
anthropometer kit (caliper) were used to measure the dimensions of the devices and 
the anthropometry of the users (according to Pheasant instructions). Then, according 
to the standards of ergonomics and bodybuilding, the science of motor biomechanics 
and the way of installation on the devices, the fit of the devices was evaluated. 
Descriptive statistics were used to describe the data and single-group t-test 
(parametric statistics) and binomial statistics (non-parametric statistics) were used to 
test the hypotheses. 

Results: The results showed that there was a significant difference between most 
of the desired dimensions of the devices with the relevant and optimal dimensions of 
users (P value<0.05). Therefore, from the anthropometric point of view, these 
devices are not ergonomic for male users, and it is necessary to adopt a method for 
the standardization of these devices.  

Conclusion: Most dimensions of underarms and outdoor aviators are not 
ergonomic from the anthropometric point of view of male users. This mismatch can 
lead to complications and physical injuries to users. Therefore, users should be 
careful when using these devices and avoid working with devices that do not fit their 
physical dimensions. 
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Extended Abstract  
 
Introduction 
The aim of this study was to investigate the 
ergonomics of armpits and aviators outdoor 
(park) based on anthropometry parameters of 
male users. 

Methods 
 Among male users of these outdoor park 
equipment, 120 people from Tehran and in the 
age range over 20 years (16.27 ± 48.38) were 
selected as the study sample. The research 
variables were the dimensions of the devices and 
the anthropometry of the male users. The plumb 
line, engineering meter, ruler, goniometer and 
static anthropometer kit (caliper) were used to 
measure the devices' dimensions and the users' 
anthropometry (according to Pheasant instruct-
tions). Then, according to the standards of 
ergonomics and bodybuilding, the science of 
motor biomechanics and the way of installation 
on the devices, and the fit of the devices were 
evaluated. Descriptive statistics were used to 
describe the data, and single-group t-test 
(parametric statistics) and binomial statistics 
(non-parametric statistics) were used to test the 
hypotheses. 

Results 
 The results showed that there was a significant 
difference between most of the desired dimen-
sions of the devices with the relevant and optimal 
dimensions of users (P value<0.05). Therefore, 
from the anthropometric point of view, these 
devices are not ergonomic for male users, and it 
is necessary to adopt a method for the 
standardization of these devices. 
According to study findings 4, there is no 
significant difference between the optimal 
vertical distance of the seat to the grip and the 
vertical distance from the beginning of the seat to 
the handles of the device (P value=0.058). But 
there is a significant difference between the 
optimal horizontal distance of the seat to the grip 
and the horizontal distance from the beginning of 
the seat to the handles (P value<0.05). Also, there 

is no significant difference between the optimal 
horizontal distance between the heel and the toe 
and the horizontal distance from the bottom of the 
shoe to the abutment (P value=0.926). But there 
is a significant difference between the optimal 
vertical distance between the heel and the toe and 
the vertical distance from the bottom of the shoe 
to the abutment (P value<0.05). Furthermore, 
there is a significant difference between the 
height of the ridge and the height of the seat, 
between the length of the seat-ridge and the depth 
of the seat, as well as between the width of the 
standardized seat and the width of the seat (P 
value<0.05). 
Underarm device: According to the data in Table 
4, there is no significant difference between the 
optimal vertical distance of the seat to the grip and 
the vertical distance from the beginning of the 
seat to the handles (P value= 0.058). But there is 
a significant difference between the optimal 
horizontal distance from the shoulder blades to 
the grip and the horizontal distance from the back 
of the seat to the handles (P value<0.05). 
Aviation device: 
The data obtained showed no significant 
difference between the optimal horizontal 
distance from the heel to the toe and the 
horizontal distance from the bottom of the shoe to 
the abutment (P value=0.926). But there is a 
significant difference between the optimal 
vertical distance between the heel and the toe and 
the vertical distance from the bottom of the shoe 
to the abutment (P value<0.05). 
Device seats: 
The data results indicated a significant difference 
between the ridge height and seat height, between 
the ridge-ridge length and the seat depth, and 
between the standardized seat width and seat 
width (P value<0.05). 
 
Discussion 
Underarm device: 
The results showed no significant difference 
between the vertical distance from the beginning of 
the seat to the handles of the armpit with the optimal 
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vertical distance from the seat to the grip of male 
users. Therefore, it seems that this dimension is 
commensurate with the physical characteristics of 
the users. But the horizontal distance from the back 
of the seat to the handles of the armpit was much 
longer than the optimal horizontal distance from the 
back of the shoulder blades to the grip of the male 
users so that people had to pull themselves forward 
to get the handles. Also, the proper position of this 
movement, in which the forearms are almost 
perpendicular and are pulled down in the same 
position, is disturbing. Therefore, this does not seem 
to be a suitable device with anthropometric features 
of male users. Also, the direction of movement of 
the handles is more appropriate, and it moves 
towards the user's underarm area. The short 
horizontal distance of the handles from the back of 
the seat causes the handles to reach the shoulder area 
after being pulled slightly, and the user is unable to 
continue moving. If this device is assumed to be a 
combination of two movements of the wire and the 
armpit of the boat, then the position of the handles 
of the device, which are completely horizontal, does 
not seem suitable for this operation. 

Aviation device: 
The fit of ergonomic indices of the aviator 
(horizontal and vertical distance from the bottom of 
the shoe to the support) with some anthropometric 
indices (optimal horizontal and vertical distance 
from heel to toe) of male users was examined. The 
results of the research showed that there is no 
significant difference between the horizontal 
distance from the bottom of the shoe to the support 
of the aviator with the optimal horizontal distance 
between the heel and the grip of male users. 
Therefore, this dimension of the device seems 
suitable for male users. But the vertical distance 
from the bottom of the shoe to the support of the 
aviator was less than the optimal vertical distance 
from the heel to the grip of male users. It seems that 
this dimension of the device is somewhat suitable 
for short people, but it does not seem suitable for 
other people. 

Device seats: 
The results of the study also showed that the 
height of the armpit seat was higher than the 
height of the users. The height of the seat should 
be such that the sole of the foot is in easy contact 
with the floor [14]. Legs hanging from the front 
edge cause discomfort in the middle of the thigh 
[15]. As the seat height is higher than the ridge 
height, pressure is created on the posterior surface 
of the thighs. As a result of this pressure, blood 
flow to the lower extremities of the lower torso 
decreases, causing drowsiness, murmurs, and 
swelling of the legs [4]. On the other hand, 
axillary movement is a relatively heavy 
movement that can be used as an auxiliary force 
when using park devices. But the higher the seat 
height than the ridge height, the less this auxiliary 
force can be used. Another result of this study was 
the shallower depth of the armpit seat than the 
length of the users' buttocks. Although the depth 
of the seat is less than the 5th percentile of the 
seat-ridge length, it makes users feel comfortable 
in the seating area and can lean appropriately on 
the back of the chair. On the other hand, the depth 
of the seat is less than the hip-popliteal length, 
sitting support for the human buttocks is reduced, 
and a more inadequate level of reliance is created. 

Conclusion 
 Most dimensions of underarms and outdoor 
aviators are not ergonomic from the anthropo-
metric point of view of male users. This mismatch 
can lead to complications and physical injuries to 
users. Therefore, users should be careful when 
using these devices and avoid working with 
devices that do not fit their physical dimensions. 
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 پژوهشی مقالۀ  
 

هاي آنتروپومتریک کاربران مرد  هاي ورزشی پارکی زیربغل و هوانورد با ویژگی آیا مشخصات ارگونومی دستگاه 
 تناسب دارد؟ 

 
 2، هادي مؤذنی3 پورافضل محمداسماعیل ، 2ابراهیمی صدر محسن،  1 *بیگیایل سعید

 

 ، بیرجند، ایرانبیرجند دانشگاهم ورزشی، ودانشکدة عل، ورزشی ، گروه علوم دانشیار .۱
 ، بیرجند، ایران بیرجند دانشگاه ، دانشکدة علوم ورزشی، ورزشیارشد، گروه علوم  کارشناسی .۲
 ، بیرجند، ایران بیرجند دانشگاه، دانشکدة علوم ورزشی، ورزشیاستاد، گروه علوم  .۳
 

 خالصه  اطالعات مقاله

 30/03/1400 :افتیدر
 27/05/1400 :رشیپذ

 30/06/1400: نیآنال  انتشار 
 
هاي زیربغل و هوانورد فضاي باز (پارکی) بر  هدف این تحقیق، بررسی ارگونومی دستگاه  :هدفینه و  زم

 . اساس آنتروپومتري کاربران مرد است
 

  16/ 27سال (  20نفر از شهر تهران و در محدودة سنی باالي  120ها، از بین کاربران مرد این دستگاه  : کار روش 
هاي موردنظر و آنتروپومتري (ارتفاع  عنوان نمونه انتخاب شدند. متغیرهاي تحقیق، ابعاد دستگاه )، به 48/ 38  ±

کش، گونیا و کیت آنتروپومتر  ندسی، خط رکبی، طول کفل رکبی و پهناي کفل) کاربران مرد بود. از شاقول، متر مه 
ها و آنتروپومتري کاربران (طبق دستورالعمل فیزنت) استفاده  گیري ابعاد دستگاه استاتیک (کولیس)، براي اندازه 

ها،  شد. سپس با توجه به استانداردهاي ارگونومی و بدنسازي، علم بیومکانیک حرکتی و نحوة استقرار روي دستگاه 
گروهه (آمار  ک ت   T  ي ها آزمون ها و از  مورد ارزیابی قرار گرفت. از آمار توصیفی براي توصیف داده   ها تناسب دستگاه 

 . ها استفاده شد اي (آمار ناپارامتري) براي آزمون فرضیه پارامتري) و دوجمله 
 

بین اکثر ابعاد موردنظر از دستگاه   ها:یافته  با ابعاد مربوطه و  نتایج نشان داد که  بهینۀ کاربران، تفاوت ها، 
نظر آنتروپومتري کاربران مرد، ارگونومیک ها از نقطه بنابراین این دستگاه   ). P>0/ 05(   داري وجود داردمعنی 

 .رسد ها ضروري به نظر می نبوده و اتخاذ روشی جهت استانداردسازي این دستگاه 
 

دستگاه   :گیرينتیجه ابعاد  نقطه اکثر  از  باز  فضاي  هوانورد  و  زیربغل  مرد، هاي  کاربران  آنتروپومتري  نظر 
هاي جسمانی کاربران را به همراه داشته باشد. تواند عوارض و آسیب این عدم تناسب می   ارگونومیک نیست. 

هایی ها باید دقت الزم را به عمل آورده و از فعالیت با دستگاه بنابراین کاربران در هنگام استفاده از این دستگاه 
 . ها نیست، دوري نمایند که متناسب با ابعاد بدنی آن 

 
 

 هاي بدنسازي فضاي باز، کاربران مرد ارگونومی، آنتروپومتري، دستگاه :هادواژهیکل

 : مسئول ةسندینو

 بیگی ایل سعید
دانشکدة دانشیار  ورزشی،  علوم  گروه   ،

ورزشی،   بیرجند، بیرجند  دانشگاه علوم   ،
 ایران

 یک:الکترون پست
 silbeigi@birjand.ac.ir  

 

 

 

این مقاله، کد زیر را   برای دانلود
 با موبایل خود اسکن کنید. 

 

 
 

آزاد؛    ©رایت  کپی  دسترسی  ارگونومی؛    مجله 
استفاده  کپی  براي  نشر  و  توزیع  برداري، 

 غیرتجاري با ذکر منبع آزاد است. 

 

 

 مقدمه 

اخیر،دهه  در  و   است  سالم   زندگی  از  بخشی  ورزش  هاي 
  وجود.  شودافزوده می  کنندمی  ورزش  که   کسانی   تعداد   به  هرروز

شهروندي  دنیا  جاي  همه  در  ورزشی  فضاهاي   محسوب   حق 
تا  مهیا  امکاناتی  رو  این  از.  شودمی   ترینکم  با  شهروندان  شده 

.  کنند  حفظ  را  خود  روحی  جسمی و  سالمت  امکانات،  و  هزینه
 جهت  مختلفی  ورزشی  وسایل  و نصب  ساخت  اخیر،  هايسال  در

  در  سرور  و   نشاط   ایجاد   نیز  و  عضالنی  جسمانی و   توان  افزایش
  حتی   و  جوان  و  پیر  مرد،  و  زن  از  اعم  شهروندان مختلف  بین

  پیشینۀ .  است  شده   متداول  شهرها،  در  خردسالو    کودك
ساخت   به  پارکی   بدنسازي  هايدستگاه  از  استفاده   و   طراحی، 

با    گسترده  مبارزة  ها، آن  که   هنگامی  1998  سال   در  کشور چین،
  در  ها این دستگاه.  گرددبرمی  کردند،   آغاز  کشورشان  در  را  اعتیاد
  ملت  پارك  در1384سال    تیرماه  در  بار  اولین  براي  نیز  ایران
  چند   ها،دستگاه  این  از  استفاده  .] 1[ شد    اندازيراه   و  نصب  تهران
ایرانهاپارك  در  که  است  سالی .  است  کرده  پیدا  رواج  ي 

بهپارك  در  ورزشی  وسایل  از   استفاده  معتقدند،   کارشناسان   ها 

mailto:silbeigi@birjand.ac.ir
http://orcid.org/0000-0001-9926-8936
http://orcid.org/0000-0001-6468-8498
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حرکات   فرهنگ  تبلیغ  باعث  و  است  جامعه  سالمت  نفع  انجام 
که   توجهقابل  نکته،  این  اما   ؛] 1[ شود  می  ورزشی ابعاد    است 

است    کامالً  هم  با  مردمآنتروپومتریک     همین  به  ،] 1[ متفاوت 
محققان استانداردهايبه  و  لزوم  بر  دلیل    این   ویژة  کارگیري 

وسایل  نحويبه.  دارند  تأکید  هادستگاه  انسانی   تجهیزات  و  که 
کاربرانهاویژگی  به  توجه  با  بایستی . ] 2[ شود    طراحی  آن  ي 

  عالوه  هاپارك  در  شده نصب  ورزشی  برخی وسایل   معتقدند، ها  آن 
نحوة ساخت و تناسب ابعاد    ندارند  نصب استانداردي  که  بر این

.  ] 3[   این تجهیزات با ابعاد بدنی کاربران آن هم مناسب نیست
در    هستند،  بدنسازي  هايدستگاه  ها مجهز بهاکثر پارك  اکنون
انطباق   زمال  استانداردهاي  که  حالی ابعاد    با  تجهیزات  این  و 

  ها دستگاه  ساخت  و   طراحی  علتبه(ایرانی    کاربرانآنتروپومتریک  
  وجود ندارد و باعث )  کشورها  سایر  کاربران  بدنی   ابعاد   اساس  بر

کاربران  ناپذیريجبران   صدمات  بروز   وسایل .  شودمیها  آن   در 
ورزشی  در  استفاده  مورد   بدن  اعضاي  با  متناسب  باید  فعالیت 
  . باشند  داشته  مؤثر  و  ایمن  عملکردي  شود تا  طراحی  آن  کاربر

  کفش  یا  دستگاه  تجهیزات، اعم از  و  ورزشکاران  تناسب بین  .] 4[ 
.  ] 5[ رود  می  کاربه  ورزشی  وسایل  دیگر  یا   ورزشی  يهاو لباس
 مقایسۀ  به  تحقیق جداگانه،   دو  در  91  سال  در  علیپور  و   نویدي

  وسایل  از  استفاده  در  ي رایجهاآسیب  مکانیزم  و  علل  شیوع،  نوع،
 و   جوان  کاربران  در  نیروانا  و  نشان هیگر   دو  با  پارکی  بدنسازي

 آنان  تحقیق  نتیجۀ  که  پرداختند  و مرد  زن  سالمند   و   سالمیان
  وسایل  موارد ذکرشده در  بین  دار معنی  وجود تفاوت  عدم  نمایانگر

 بروز آسیب   مؤید  تحقیقات  این  . نتایج] 6[ بود    پارکی  بدنسازي
عوامل مختلفی در بروز  .  بود  زانو  ناحیۀ  در  ویژهبه  مختلف  اندام  در

وسایل دخیل  این  از  استفاده  اصلیمشکالت  شاید  که  ترین  اند 
بیآن  استانداردها  به  ابعاد و توجهی  براساس  آنتروپومتري  هاي 

که   داشت  نظر  در  باید  است.  ایرانی  شهروندان  الگوي اندازة 
  لحاظ اختالفهاي ورزشی، ایرانی نبوده و بهابتدایی این دستگاه

شهروندان، باعث بروز آسیب و مشکالت بدنی   جسمانی  ابعاد  در
شد دستگاه] 7[   خواهند  این  طراحی  چنانچه  اساس .  بر  ها 

رضایت  ویژگی و  اثربخشی  نباشد،  کاربران  آنتروپومتري  هاي 
هاي جسمانی را در پی  جاري ها و ناهنکاربران را کاهش و آسیب

این دستگاه از  استفاده  در  کاربران  پرهیز  و  دارد که موجب  ها 
شود. بنابراین استفاده از متخصصان  هاي ورزشی میعدم فعالیت

ارگونومی علوم  زمینۀ  در  آنتروپومتري   1خاص  طراحی   2و  در 

 
1. Ergonomics 

قرار   شهري  مسئولین  توجه  مورد  باید  شهري  ورزشی  وسایل 
به این که شهرداري قدم مثبتی در جهت حفظ    گیرد. با توجه

سالمت جسمانی و اجتماعی مردم گذاشته و با در نظر گرفتن  
هاي بدنسازي  استقبال و اعتماد مردم در استفاده از این دستگاه

ها در مراکز دولتی و غیردولتی  ها، شاهد ورود این دستگاهپارك
بودن این    هستیم. پس این امر حائز اهمیت است که از متناسب

هاي ساختاري افراد جامعه، اطمینان  ها با توجه به ویژگیدستگاه
هاي بدنسازي،  حاصل کنیم. در راستاي افزایش کارایی دستگاه

ویژگی از  آنباید  ایمن  و  استاندارد  مهم  اصول هاي  پایۀ  بر  ها 
تأمین شود.   کاربران  تا سالمت عمومی  استفاده کرد  ارگونومی 

به مسائل مخلتف در خصوص    بنابراین ضروري است تا نسبت 
آن دستگاه کاربران  و  پارکی  بدنسازي  توجه ها دقتهاي  و  نظر 

 . تري شودبیش
 

 کار روش 

و   زیربغل  دستگاه  دو  کاربردي،  و  موردي  مطالعۀ  این  در 
هوانورد فضاي باز موردمطالعه قرار گرفتند. از میان جامعۀ آماري  

همه دستگاهکه  این  از  میروزه  استفاده  طول  ها  در  و  کردند 
ویژگیدوره محقق،  که  (ارتفاع اي  کاربران  آنتروپومتري  هاي 

گرفت، در  اندازه میرکبی، طول کفل رکبی و پهناي کفل) را  
نفر، پس از آن که از طرف محقق    124دسترس بودند، تعداد  

گیري ابعاد  توضیحات الزم در مورد هدف تحقیق و نحوة اندازه
و   شده  همکاري  به  حاضر  نمودند،  دریافت  را  ابعاد  بدنی 

اندازهآن آنتروپومتریک   اطالعات  ها  سپس  شد.  گیري 
علت عدم وضعیت طبیعی  ، بهنفر از این افراد  4آنتروپومتریکی  

ها حذف گردید. بنابراین تعداد  بدنی (لوردوز، شانه نابرابر)، از داده
باالي  120 و در محدودة سنی  تهران  از شهر  سال    20نفر که 

بودند، به38/48  ±  27/16( کلیۀ )  انتخاب شدند.  عنوان نمونه 
ویژگی  120این   و  گرفته  قرار  گروه  یک  در  هاي  نفر 

ابتدا و انتها، پهنا    ها با ابعاد دو دستگاه (ارتفاعکی آنآنتروپومتری
صندلی    افقی   ها، فاصلۀدستگیره  وسط  وعمق نشستنگاه، ارتفاع

و    ) گاهتکیه(  دسته  ها، ارتفاع دستگیره  وسط  تا   صندلی   و پشتی 
)  خارجی  کنار  ازها (افقی و طول و عرض کفشک  کفشک، فاصلۀ

مقایسه شد. متغیرهاي  دسته) مورد تحقیق،  تا کفشک و ابتداي
و   "هاي بدنسازي که در باال ذکر شدهابعاد دستگاه"این تحقیق 

کفل)  " پهناي  و  رکبی  کفل  رکبی، طول  (ارتفاع  آنتروپومتري 

2.Anthropometry
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مرد به  "کاربران  موردنظر  ابعاد  ابتدا  متر  بود.  و  شاقول  وسیلۀ 
گیري و ثبت شد. بدین منظور ارتفاع هر یک از مهندسی، اندازه

بقسمت قسمت هها  افقی  فاصلۀ  و  شاقول  مختلف  وسیلۀ  هاي 
وسیلۀ متر مهندسی و از اتصال نقاطی که با استفاده از شاقول به

منظور دست آمد. سپس بهگذاري شده بود بهروي زمین عالمت
نمونهجمع  آنتروپومتري،  اطالعات  ایستگاه  آوري  در  ها 
اولگیري حضور یافته و ویژگیاندازه ها  یۀ آنهاي آنتروپومتري 

در وضعیت ایستا و نشسته بر صندلی و با همان پوششی (لباس  
و کفش) که حین استفاده از دستگاه بر تن داشتند و بر اساس  

فیزنت به1997(  3دستورالعمل  و  خطکش )  فلزي  وسیلۀ  هاي 
آنتروپومتر  سانتی  200و    100 (کیت  کولیس  و  گونیا  متري، 

اندازه4استاتیک  داده)  و  شده  اولیه  هگیري  آنتروپومتري  اي 
بهبه سپس  آمد.  دادهدست  و وسیلۀ  آنتروپومتري  اولیۀ  هاي 

استانداردهاي بدنسازي و توابع مثلثاتی (به روش و توضیحاتی  
هاي آنتروپومتریک کاربران که در ادامه ارائه شده است)، اندازه

گردید   محاسبه  دستگاه] 4[ مرد  تناسب  تحقیق،  این  در  هاي  . 
و   مربوطۀ  زیربغل  آنتروپومتري  اساس  بر  باز  فضاي  هوانورد 

از دستگاه با   کاربران مرد، مورد بررسی و اختالف بین هر بعد 
بعد آنتروپومتري مربوطه، مورد آزمون قرار گرفت. در بعضی از  

آزمون  از صدك  این  از صدك  5ها  و در بعضی    95، در بعضی 
زم در مورد دیگر از میانگین استفاده شد. در ادامه توضیحات ال

از   استفاده  دالیل  و  ارگونومی  و  بدنسازي  استانداردهاي 

ها، بیان شده  یا میانگین در هر یک از آزمون   95یا    5هاي  صدك
 باشد: گونه میاست. شرح محاسبات آنتروپومتریک بدین

 دستگاه زیربغل:
کش دست باز از جلو مفصل شانه در در اجراي حرکت سیم

را به عهده دارد. با توجه به اینکه، در این دستگاه نقش اصلی  
  130دامنۀ حرکتی شانه در حرکت فلکشن در افراد مختلف، بین  

، حد متوسط این ] 8[ )2(شکل    درجه گزارش شده است  180تا  
عنوان زاویۀ مطلوب این باشد، بهدرجه می  155دامنه که برابر  

 مفصل براي ابتداي حرکت، در نظر گرفته شد.  
گیرند. در  طور قائم قرار میاین حرکت به ساعدها در ابتداي

ها باید به پایین و به طرف بخش باالیی  حین انجام حرکت، میله 
. مشاهده حرکت از زاویۀ صفحۀ  ] 9[ اي کشیده شوند  عضلۀ سینه 

دهد، ساعدها و چنگش از نوع قدرتی تقریباً  ساجیتال نشان می
میهم سینه  برآمدگی  با  یافتهراستا  تحباشند.  نشان  هاي  قیق 

زاویۀ مطلوب   نظر گرفتن  در  با  که  فاصلۀ "درجه،    155دادند 
تیغه پشت  چنگشافقی  تا  شانه  داراي   "هاي  مرد،  کاربران 
). این مقدار با  1متر است (شکل  سانتی  78/25میانگینی برابر با  

، تقریباً است  "عمق سینه"متر که میانگین  سانتی  26/26عدد  
شده در قسمت  اویۀ در نظرگرفتهبرابر است. این مطلب، مؤید ز

می ارائه فوق  مطالب  بنابر  شکل،  باشد.  و  فوق  قسمت  در  شده 
  2بهترین وضعیت قرارگیري بر دستگاه زیربغل مطابق با شکل  

 . باشدمی
 
 

  
 . مدل انسانی زوایاي مطلوب شروع حرکت زیربغل 2شکل  . مدل خطی زوایاي مطلوب شروع حرکت زیربغل1شکل 

 
دستگاه،   این  براي  موردنظر  آنتروپومتري  ابعاد  فاصلۀ   "از 

و   ")2هاي شانه تا چنگش (الف در شکل افقی بهینۀ پشت تیغه 
  ")2 ابتداي کفل تا چنگش (ب در شکلفاصلۀ عمودي بهینۀ  "

 
3. Pheasant 

مثلثاتی،  می توابع  قوانین  و  فوق  اشکال  و  مطالب  طبق  باشد. 
 ها عبارتند از: هاي آنفرمول

 هاي شانه تا چنگش  = فاصلۀ افقی بهینۀ پشت تیغه
 a × cos65° + b × cos90° + (c - d) (الف

4. Static anthropometry kit 



 1400تابستان  |   2 شماره  9دوره  |ارگونومی فصلنامۀ علمی پژوهشی 

23 

 فاصلۀ عمودي بهینۀ ابتداي کفل تا چنگش 
 e + (a - f) × sin65° + b × sin90° =  (ب

برابر است با   bآرنج،    -برابر است با طول شانه  aکه در آن  
  d،  "دسترسی چنگش، جلو"برابر است با    cچنگش،    -طول آرنج

برابر است با ارتفاع شانه در    eچنگش،    -برابر است با طول شانه
 برابر با ضخامت ساعد است. fحالت نشسته و 

 : هوانورد  دستگاه
  رکاب دستگاه   عمودي  ارتفاع  اصلی  اندازة  سه  دستگاه  این  در

  هادسته  تا  افقی کتف  فاصلۀ  و  کفشک  با  پا  کف  طول  گاه ،تکیه  تا
  با   و  اندمقایسه شده  یکدیگر  با   دستگاه  و  کاربران  در  )3(شکل  

  دستگاه با   و عقب جلو زن گام   دستگاه  عملکرد  شباهت به توجه
  ارتفاع  با   تقریباً ها  دسته  دستگاه، این    بر  استقرار  شکل  و  تردمیل

 است  ايزاویه بازو،  برايها دسته  حالت گرفتن و است برابر آرنج
  فلکشن  درجه  30  حدود   یعنی  بماند؛  افق  با محور  موازي  آرنج  که

. دستگاه گردش در فضا شبیه به دستگاه تردمیل است. ]10[بازو  
تگاه تردمیل،  استناد به برخی منابع و نیز نوع استقرار روي دسبه

اي است که ساعد موازي با محور ها به گونهحالت گرفتن دسته
. بهترین نوع  ]10[درجه است    30افق و زاویۀ فلکشن بازو حدود  

نشان داده شده    6زدن، در شکل    گام   دستگاهقرارگیري روي  
 است.

 

 
 ربغلیز دستگاه يهااندازه . 3 شکل

 

 
 هوانورد  دستگاه يهااندازه . 4 شکل

 

 

 

 
 . مدل خطی زوایاي مطلوب شروع حرکت هوانورد 5شکل 

 
 . مدل انسانی زوایاي مطلوب شروع حرکت هوانورد 6شکل 

 

 
مشخصات  بررسی  براي  موردنظر  آنتروپومتري  ابعاد  از 

افقی و عمودي بهینۀ پاشنۀ پا  فاصلۀ    "ارگونومی این دستگاه،  
باشد. طبق مطالب و اشکال فوق و  می  ")  6تا چنگش (شکل  

 ها عبارتند از: هاي آنقوانین توابع مثلثاتی، فرمول
 = فاصلۀ افقی بهینۀ پاشنۀ پا تا چنگش 

1)  (c - d) + a × cos 60°+ b × cos0° 
 چنگشفاصلۀ عمودي بهینۀ پاشنۀ پا تا 

2) = e - a × sin60° + b × sin0° 
برابر است با    bآرنج،    -برابر است با طول شانه  aکه در آن  

  dبرابر است با دسترسی چنگش، جلو،    cچنگش،    -طول آرنج
 برابر با ارتفاع شانه است.  eچنگش و  -برابر است با طول شانه
 ها ه) صندلی دستگاه

ابعاد   مشخصات از  بررسی  براي  نیاز  مورد  محاسباتی 
دستگاه این  صندلی  کفلارگونومی  طول  پهناي    - ها،  و  رکبی 



 … هاي ورزشی پارکی زیربغلآیا مشخصات ارگونومی دستگاه |همکاران   و بیگیایل سعید

24 

رکبی    - ). فرمول طول کفل7کفل استاندارد شده است (شکل  
 عبارت است از :

 )1 a = b - c 

برابر است با   bرکبی،    -برابر است با طول کفل  aکه در آن  
 در ناحیۀ رکبی است. برابر ضخامت ساق  cزانو و  -طول کفل

بر  نشستن  هنگام  در  فرد  باسن  پهناي  از  حمایت  براي 
طرف   هر  در  نشستنگاه  پهناي  که  است  کافی    25صندلی، 

 . بنابراین:] 11[ تر از حداکثر پهناي باسن وي باشد  متر کممیلی
 )مترسانتی   2/5پهناي کفل= پهناي کفل استانداردشده (

 : ابعاد آنتروپومتري کاربران
ها، از ابعاد آنتروپومتري موردنظر براي بررسی صندلی دستگاه 

باشد، که از کم کردن ضخامت قسمت می  "رکبی  - طول کفل "
از طول کفل  به   -باالي ساق  دیگر  زانو  بعد  آمد.  پهناي   "دست 

و کاربردي بود که بدین منظور از پهناي کفل   "کفل استاندارد  
 .]4[  متر کم شد سانتی   5کاربران به میزان  

هاي آنتروپومتریک کاربران با ابعاد سپس هر کدام از ویژگی 
دو مورد مقایسه قرار گرفت صورت دوبه ها به شان از دستگاه مربوطه 

ها مورد آزمون واقع شد. از آمار توصیفی براي و اختالف بین آن 
 95و    5هاي  توصیف فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، صدك 

شداده  استفاده  فرضیه ها  آزمون  بررسی  براي  همچنین  از د.  ها، 

اي (آمار گروهه (آمار پارامتریک) و آزمون دو جمله تک   tآزمون  
 0/ 05ها  ناپارامتریک) استفاده گردید. سطح معناداري این آزمون 

 SPSSافزار  در نظر گرفته شد و تمامی این اعمال با استفاده از نرم 
24   )SPSS Inc., Chicago, Ill., USA  ( .انجام گرفت 

 

 
 هادستگاه یمطلوب صندل يایزوا ی. مدل انسان7 شکل

 

 ها یافته 

استاندارد، صدك انحراف  هاي  داده  95و    5هاي  میانگین، 
ترتیب در جدول  اولیه و محاسباتی آنتروپومتري کاربران مرد به

هاي بدنسازي در جدول  و ابعاد مورد نیاز دستگاه  2و  1شمارة  
   .داده شده استشرح  3شمارة 

 
 ) N= 120هاي اولیۀ آنتروپومتري کاربران مرد (داده 95و  5. میانگین، انحراف استاندارد، صدك 1جدول 

 95صدك  5صدك  SD میانگین )cmمتغیر ( وضیعت فرد  ردیف 

1 
 ایستاده 

 28/188 08/167 71/6 62/177 طول قد 

 29/158 77/137 07/6 1/148 ارتفاع شانه  2

3 

 نشسته 

 50/101 30/89 56/3 25/95 ارتفاع نشسته 

 60/70 5/61 06/3 7/65 ارتفاع شانه، نشسته  4

 00/52 60/40 51/3 99/45 پهناي شانه  5

 49/30 08/23 18/2 27/26 عمق سینه  6

 65/82 11/69 86/3 80/74 دسترسی چنگش، جلو  7

 30/71 90/59 68/3 46/65 چنگش  - طول شانه 8

 78/40 61/32 37/2 53/36 آرنج  - طول شانه 9

 50/9 20/7 73/0 25/8 ضخامت ساعد  10

 00/37 41/31 02/2 43/34 چنگش  - طول آرنج 11

 69/42 30/32 05/3 77/36 پهناي کفل  12

 15/64 01/54 87/2 18/58 زانو  -طول کفل 13

 60/12 10/9 00/1 65/10 ضخامت ساق پا  14

 60/48 40/42 91/1 25/45 ارتفاع رکبی  15

 79/31 10/27 32/1 17/29 طول کف پا  16
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 ) N= 120( هاي محاسباتی آنتروپومتري کاربران مردداده 95و 5. میانگین، انحراف استاندارد، صدك2 جدول

 95صدك  5صدك  SD میانگین )cmمتغیر ( دستگاه ردیف 

1 
 زیربغل 

هاي  فاصلۀ افقی بهینۀ پشت تیغه
 شانه تا چنگش 

78/25 24/2 69/22 60/29 

2 
 فاصلۀ عمودي بهینۀ 

 ابتداي کفل تا چنگش 
75/125 50/5 61/117 05/135 

 هوانورد 3

 فاصلۀ افقی بهینۀ 
 پاشنۀ پا تا چنگش 

03/63 69/3 20/57 55/69 

 بهینۀ فاصلۀ عمودي 
 پاشنۀ پا تا چنگش 

45/116 97/4 15/109 81/125 

صندلی   4
 ها دستگاه

 19/52 60/43 56/2 54/47 رکبی  -طول کفل

 69/37 30/27 05/3 77/31 پهناي کفل استانداردشده  5
 

 هاي بدنسازي فضاي باز. ابعاد مورد نیاز دستگاه 3جدول 

 متر) (سانتیابعاد مورد نیاز  شکل دستگاه  نام دستگاه  ردیف 

 زیربغل  1

 

 50الف. ارتفاع ابتداي نشستنگاه: 
 165ها: ب. ارتفاع وسط دستگیره

 47پ. ارتفاع انتهاي نشستنگاه: 
 45ها: ت. فاصلۀ افقی پشتی صندلی تا وسط دستگیره

 52ها: ث. فاصلۀ افقی دستگیره
 27ج. پهناي نشستنگاه: 

 35نشستنگاه: چ. عمق 

 هوانورد  2

 

 147گاه): الف. ارتفاع دسته (تکیه
 40ب. ارتفاع کفشک: 

 63پ. فاصلۀ افقی ابتداي کفشک تا دسته: 
 42ها (از کنار خارجی): ت. فاصلۀ افقی کفشک

 30ث. طول کفشک: 
 11ج. عرض کفشک: 

 

 
ها و  نتایج آزمون بررسی اختالف بین ابعاد موردنظر دستگاه

و  4هاي آنتروپومتري مربوطۀ کاربران، در جداول شمارة ویژگی
 ). P>05/0قابل مشاهده است ( 5

داده به  توجه  جدول  با  بهینۀ  4هاي  عمودي  فاصلۀ  بین   ،
تا   نشستنگاه  ابتداي  عمودي  فاصلۀ  و  چنگش  تا  نشیمنگاه 

)؛  =058/0Pاه، اختالف معنادار وجود ندارد (هاي دستگدستگیره
افقی   فاصلۀ  و  تا چنگش  نشیمنگاه  بهینۀ  افقی  فاصلۀ  بین  اما 

دستگیره تا  نشستنگاه  دارد  ابتداي  وجود  معنادار  اختالف  ها، 
)05/0<P  همچنین بین فاصلۀ افقی بهینۀ پاشنه پا تا چنگش .(

دار وجود گاه، اختالف معناو فاصلۀ افقی انتهاي کفشک تا تکیه 
) تا  =926/0Pندارد  پا  پاشنه  بهینۀ  عمودي  فاصلۀ  بین  اما  )؛ 

تکیه تا  کفشک  انتهاي  عمودي  فاصلۀ  و  اختالف  چنگش  گاه، 
). در ادامه نیز بین ارتفاع رکبی و  P>05/0معنادار وجود دارد (

بین طول کفل  و    -ارتفاع نشستنگاه،  نشستنگاه  و عمق  رکبی 
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استاندارد کفل  پهناي  بین  نشستنگاه،  همچنین  عرض  و  شده 
 ). P>05/0اختالف معنادار وجود دارد (

به داده با توجه  زیربغل:  فاصلۀ    4هاي جدول  دستگاه  بین 
ابتداي   عمودي  فاصلۀ  و  چنگش  تا  نشیمنگاه  بهینۀ  عمودي 

دستگیره تا  ندارد  نشستنگاه  وجود  معنادار  اختالف  ها 
)058/0P= انه تا  هاي ش)؛ اما بین فاصلۀ افقی بهینۀ پشت تیغه

دستگیره تا  صندلی  پشتی  افقی  فاصلۀ  و  اختالف  چنگش  ها، 
 ).  P>05/0معنادار وجود دارد (

 دستگاه هوانورد: 
جدول  داده می  4هاي  بهینۀ نشان  افقی  فاصلۀ  بین  دهد، 

تکیه تا  انتهاي کفشک  افقی  فاصلۀ  و  تا چنگش  پا  گاه،  پاشنه 
اما بین فاصلۀ عمودي )؛  = 926/0Pاختالف معنادار وجود ندارد (

تا   کفشک  انتهاي  عمودي  فاصلۀ  و  چنگش  تا  پا  پاشنۀ  بهینۀ 
 ). P>05/0گاه، اختالف معنادار وجود دارد (تکیه 

 ها:  صندلی دستگاه
هاي باال حاکی از آن است که بین ارتفاع رکبی و  نتایج داده

بین طول کفل  و    -ارتفاع نشستنگاه،  نشستنگاه  و عمق  رکبی 
په بین  نشستنگاه،  همچنین  عرض  و  استانداردشده  کفل  ناي 

 ). P>05/0اختالف معنادار وجود دارد (

 
 

 بحث 

حاضر مطالعۀ  انجام  از  مشخصات   هدف  تناسب  بررسی 
هاي  ارگونومی دو دستگاه زیربغل و هوانورد فضاي باز با ویژگی

آنتروپومتري کاربران مرد بود. نتایج نشان داد که بین اکثر ابعاد  
ها با ابعاد مربوطه و بهینۀ کاربران مرد، تفاوت  موردنظر از دستگاه

دارد  معنی وجود  دستگاهP). >05/0(داري  این  از بنابراین  ها 
اتخاذ  نقطه  و  نبوده  متناسب  مرد،  کاربران  آنتروپومتري  نظر 

آن  استانداردسازي  جهت  میروشی  نظر  به  ضروري  رسد.  ها 
گیري نهایی  بالتبع با توجه به محدودیت پیشینۀ تحقیق، نتیجه 

امکان   و  شده  مواجه  محدودیت  با  نیز  تحقیق  نتایج  مورد  در 
کشیدن  مطالعات مشابه قبلی و به بحث و چالش    مقایسۀ نتایج با 

هاي  نتایج میسر نبود. تنها تحقیقاتی چند در مورد ارگونومی صندلی 
هاي مذکور از نظر نوع و شکل با  مدارس در اختیار بود؛ اما صندلی 

هاي مورد  هاي دستگاه هم متفاوت بوده و نیز سنخیتی با صندلی 
سه وجود نداشت. بنابراین در  تحقیق نداشتند، در نتیجۀ امکان مقای 

شود؛ اما از آن جایی  ها، با احتیاط گزارش داده می مورد تمامی یافته 
انجام  تحقیقات  اساس  بر  داخل که  در  جداول    ] 13- 12[   شده  و 

آنتروپومتري  ویژگی ] 4[   جهانی  تمام  اندازة  آنتروپومتري  ،  هاي 
ر از  ت جز پهناي کفل)، در مردان بیش موردنظر در این تحقیق (به 

اي بین این دو جنس صورت گرفته که امیدوار  زنان است، مقایسه 
 است براي خواننده، مفید واقع گردد. 

 )binomial test )120 =N. نتایج آزمون 4جدول 

 pارزش  صدك مشاهده شده  ) cmمقدار ( متغیر دستگاه 

 زیربغل 

 _ 5P  =60/117 فاصلۀ عمودي بهینۀ نشیمنگاه تا چنگش 
058/0 

  2P=115 115 ها نشستنگاه تا دستگیرهفاصلۀ عمودي ابتداي  

 _ 95P  =60/29 هاي شانه تا چنگش فاصلۀ افقی بهینۀ پشت تیغه
002/0 

 <max 45 45 ها فاصلۀ افقی پشتی صندلی تا دستگیره

 هوانورد 

 03/63m = 69/3 فاصلۀ افقی بهینۀ پاشنه پا تا چنگش 
926/0 

 - 63 گاه تکیهفاصلۀ افقی انتهاي کفشک تا 

 m = 97/4  46/116 فاصلۀ عمودي بهینۀ پاشنۀ پا تا چنگش 
000/0 

 - 107 گاه فاصلۀ عمودي انتهاي کفشک تا تکیه

صندلی  
 دستگاه

 _ 5P  =40/42 ارتفاع رکبی 
001/0 

  85P=47 47 ارتفاع نشستنگاه 

 _ 5P  =60/43 رکبی  -طول کفل
002/0 

 min  >35 35 عمق نشستنگاه 

 _ 95P  =69/37 پهناي کفل استانداردشده 
001/0 

  3P=27 27 عرض نشستنگاه 
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 دستگاه زیربغل: 
عمودي   فاصلۀ  بین  معنادار  اختالف  عدم  تحقیق،  نتایج  از 

دستگیره تا  نشستنگاه  فاصلۀ  ابتداي  با  زیربغل  دستگاه  هاي 
بود. بنابراین به    عمودي بهینۀ نشیمنگاه تا چنگش کاربران مرد

رسد که این بعد متناسب با ویژگی جسمی کاربران باشد؛  نظر می
هاي دستگاه زیربغل،  اما فاصلۀ افقی پشتی صندلی تا دستگیره

هاي شانه تا چنگش  تر از فاصلۀ افقی بهینۀ پشت تیغه بسیار بیش
به بود؛  مرد  دستگیره کاربران  گرفتن  براي  افراد  که  ها  طوري 

هستن صندلی مجبور  پشتی  از  و  بکشند  جلو  به  را  خود  که  د 
فاصله بگیرند. همچنین وضعیت مناسب این حرکت که در آن 
ساعدها تقریباً به حالت عمود قرار دارند و به همین حالت نیز  

می کشیده  پایین  بهبه  میشوند،  نظر  هم  به  بنابراین  خورد. 
آنتروپونمی با ویژگی  از دستگاه مناسب  بعد  این  متري آید که 

علت سیستم ها بهکاربران مرد باشد. احتماالً جلو بودن دستگیره 
هاي جلوتر، ها، دستگیرهباشد که بر اساس قوانین اهرماهرمی می

بیش را  محرك  بازوي  آسانطول  را  حرکت  و  میتر  کند.  تر 
تر و به سمت ناحیۀ  ها مناسبهمچنین مسیر حرکت دستگیره
می در  حرکت  به  کاربر  افقی  آزیربغل  فاصلۀ  بودن  کوتاه  ید. 

ها پس  گردد که دستها از پشتی صندلی موجب میدستگیره
ناحیۀ شانه به  اندکی کشیده شدن  به از  و کاربر قادر  ها برسد 

دستگاه  این  شود  فرض  که  صورتی  در  نیست.  حرکت  ادامه 
کش و زیربغل قایقی باشد، باز  ترکیبی از دو حرکت زیربغل سیم

دستگیره به  هاي وضعیت  کامالً  که  قرار دستگاه  افقی  صورت 
رسند. فاصلۀ افقی بین  دارند، براي این عمل مناسب به نظر نمی

  15ها، از موارد دیگر است که مقدار بهینۀ آن باید بین  دستگیره
متر به دست سانتی   52؛ اما مقدار آن  ] 8[   متر باشدسانتی  30تا  

شود فاصلۀ  شود. توصیه میآمد که اختالف فاحشی مشاهده می
دستگیره حدود  افقی  در  صندلی  پشتی  از  متر  سانتی  15ها 

ها نیز حداقل  ) و فاصلۀ افقی بین دستگیره45  -60/29=  4/15(
) کاهش یابد. همچنین پیشنهاد  52  – 30=  22متر (  سانتی  22
سیستم زنجیر و   م ازجاي سیستم اهرشود در این دستگاه بهمی

یستم زنجیر و چرخ این امکان چرخ استفاده شود. استفاده از س
می دستگیرهرا  افقی  فاصلۀ  کردن  کم  بر  عالوه  که  و  دهد  ها 

به تا آخر  نیز  انجام  رساندن به حد مطلوب، حرکت  طور کامل 
می ساعدها  حالت،  این  در  توصیه گیرد.  با  مطابق  هاي  توانند 

طور عمود قرار گیرند و در طول بدنسازي در ابتداي حرکت به
ود بودن تقریبی خود را حفظ کنند و حرکت زیر  حرکت نیز عم

 طور صحیح انجام شود.بغل به

 دستگاه هوانورد: 
هاي ارگونومی دستگاه هوانورد (فاصلۀ افقی  تناسب شاخص

تکیه تا  کفشک  انتهاي  عمودي  شاخصو  برخی  با  هاي  گاه) 
آنتروپومتري (فاصلۀ افقی و عمودي بهینۀ پاشنۀ پا تا چنگش)  

هاي  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از یافتهکاربران مرد  
گاه  تحقیق نشان داد که بین فاصلۀ افقی انتهاي کفشک تا تکیه

دستگاه هوانورد با فاصلۀ افقی بهینۀ پاشنۀ پا تا چنگش کاربران 
از دستگاه   بعد  این  بنابراین  ندارد.  معنادار وجود  اختالف  مرد، 

می نظر  به  مناسب  مرد  کاربران  عمودي  ربراي  فاصلۀ  اما  سد؛ 
تر از فاصلۀ عمودي  گاه دستگاه هوانورد کمانتهاي کفشک تا تکیه

اي که به نظر گونهبهینۀ پاشنۀ پا تا چنگش کاربران مرد بود. به
کوتاهمی افراد  براي  دستگاه  از  بعد  این  تا حدودي  رسد  قامت، 

 رسد. مناسب باشد؛ ولی براي دیگر افراد مناسب به نظر نمی
ا در  بر  ارتفاع شانه  و جداول موجود  قبلی  تحقیقات  ساس 

چنگش در زنان    -آرنج و طول آرنج  - حالت ایستاده، طول شانه
است  کم از مردان  عمودي ] 13- 4[ تر  و  افقی  فاصلۀ  بنابراین   .

تر از مردان به دست خواهد  بهینۀ پاشنۀ پا تا چنگش در زنان کم
بهینۀ پاشنۀ پا تا  تر بودن فاصلۀ افقی  رسد؛ کمآمد. به نظر می

تر  چنگش در زنان این بعد از دستگاه را براي آنان نامناسب، و کم
بودن فاصلۀ عمودي بهینۀ پاشنۀ پا تا چنگش در زنان این بعد  

تر سازد. هرچند  از دستگاه را براي آنان نسبت به مردان مناسب
 که به منظور ادعاي علمی، به تحقیق در این زمینه نیاز است.

 ها: ستگاه صندلی د 
بیش تحقیق،  از  حاصل  نتایج  ارتفاع  همچنین  بودن  تر 

نشستنگاه دستگاه زیربغل از ارتفاع رکبی کاربران را نشان داد.  
کف پا تماس راحتی    اي باشد کهارتفاع نشستنگاه باید به اندازه

. پاي آویزان به لبۀ جلویی باعث  ] 14[  با کف زمین داشته باشد 
با بلندتر بودن ارتفاع   .] 15[   شودمی  ناراحتی در ناحیۀ وسط ران

ها ایجاد  نشستنگاه از ارتفاع رکبی، فشاري در سطح خلفی ران
هاي انتهایی  شود. در نتیجه این فشار، جریان خون در انداممی

یابد و باعث احساس خواب رفتگی، مورمور پایین تنه کاهش می
پاها می تورم  زیربغل جز] 4[   شودشدن و  از طرفی، حرکت  ء . 
هاي  که در هنگام استفاده از دستگاه  استحرکات نسبتاً سنگین  

عنوان توان از نیروي حاصل از فشار پاها به زمین، بهپارکی، می
از  نشستنگاه  ارتفاع  هرچقدر  اما  کرد؛  استفاده  کمکی  نیروي 

این نیروي کمکی  تر میتر باشد، کمارتفاع رکبی بیش از  توان 
برد. کم از طول  تر بودن عمق نشسود  زیربغل  ستنگاه دستگاه 

تر  رکبی کاربران از نتایج دیگر این تحقیق بود. هرچند کم  -کفل
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صدك   از  نشستگاه  عمق  کفل  5بودن  موجب   -طول  رکبی، 
و می داشته  راحتی  احساس  رکبی  ناحیۀ  در  کاربران  که  شود 

طور مناسب به پشتی صندلی تکیه دهند؛ اما از طرف  بتوانند به
تر باشد،  رکبی کم  -ق نشستگاه از طول کفلدیگر هرچقدر عم

شود و سطح اتکاي  تر میحمایت نشستنگاه از نشیمنگاه فرد کم
)  1390(  ی و ناظریانکشکول  اتیبشود.  تري ایجاد مینامناسب

با   برابر  را  نشستنگاه  عمق  کفل  8/0حداقل  رکبی    -طول 
صدك  می براي  استاندارد  این  چنانچه  کفل  95دانند.   -طول 

کاربران در نظر گرفته شود، عمق نشستنگاه حاصل براي رکبی  
کم پوشش  افراد   ) صدك  این  از  مناسب    95تر  نیز  درصدي) 

بود   با  ] 15[ خواهد  برابر  نشستنگاه  عمق  حداقل  بنابراین   .
عدد  حاصل صدك    8/0ضرب  کفل  95در  رکبی   -طول 

)cm19/52آید. بنابراین  متر به دست میسانتی  75/41 ) است که
)  5(صدك    60/43و    75/41ستنگاه باید حداقل در بازة  عمق نش

ها  متر قرار گیرد. با توجه به اینکه عمق نشستنگاه صندلیسانتی
دهد که این بعد  متر است، این مطلب نشان میسانتی  35برابر با  

کم بر  عالوه  دستگاه  حداقل  از  از  بهینه،  مقدار  از  بودن  تر 
کم نیز  که  استاندارد  هرچند  است.  (تر  معتقد 1375فیزنت   (

اندازة   به  عمقی  میسانتی  30است،  هنوز  سطح  متر،  تواند 
هاي ورکی استخوان لگن ایجاد کند و  مناسبی براي برجستگی

ممکن است، در بعضی شرایط مطلوب نیز باشد. همچنین نتایج 
داد که عرض نشستنگاه دستگاه پهناي کفل  ها کمنشان  از  تر 

می صالحی   و  Habibiباشد.  کاربران  میزان )  1389(  حاج 
پهناي    95استاندارد حداقل عرض نشستنگاه را برابر با صدك  

متر (جهت ضخامت لباس و حرکت پاها)  سانتی12عالوه  کفل به
ناظریانکشکبیات  .  ] 13[   دانند می و  معتقدند  1390(  ولی   (

باید حداقل پهناي کفل درصد بیش  10پهناي نشستنگاه  از  تر 
اذعان دارند عرض    )1388(  و همکاران  Motamed Zadehباشد.  

آید و البته این پهناي کفل به دست می  95صدك  نشستنگاه از
کم نباید  از  بعد  باشدسانتی  40تر  که  ] 16[   متر  طور  همان   .
می اسمشاهده  به  نسبت  استانداردها  این  تاندارد  شود، 

تفریق عدد  کاربردهبه این تحقیق (حاصل  از صدك    5شده در 
کفل  95 میسختگیرانه  ] 8[   پهناي  عمل  بنابراین تر  کنند. 

براساس تمام استانداردهاي فوق، این بعد از دستگاه متناسب با  
تر بودن عرض  کمهاي آنتروپومتریکی کاربران مرد نیست.  ویژگی

م موجب  کفل  پهناي  از  از  ینشستنگاه  الزم  حمایت  که  شود 
هنگام  قسمت در  کاربر  و  نیاید  فراهم  نشیمنگاه  خارجی  هاي 

 انجام حرکت از تعادل مناسبی برخوردار نباشد.  

می حدود  توصیه  زیربغل  دستگاه  کل  ارتفاع    5شود 
) کاهش یابد. کاهش یافتن ارتفاع  47  - 40/42=  6/4متر ( سانتی

شود که هم ارتفاع  می متر موجبسانتی 5کل دستگاه به اندازة 
ها از سطح ابتداي نشستنگاه حفظ شود و هم ارتفاع  دستگیره

صدك   با  متناسب  گردد.    5نشستنگاه  کاربران  رکبی  ارتفاع 
  9ها در حدود  شود، عمق نشستنگاه دستگاههمچنین توصیه می

یا حداقل در  60/43  -35=    60/8متر (سانتی یابد و  افزایش   (
عرض  انتیس  60/43تا    75/41بازة   مورد  در  گیرد.  قرار  متر 

دستگاه این  مینشستنگاه  از  ها،  بعد  این  که  کرد  توصیه  توان 
حدود   در  (سانتی  11نشستنگاه  )  69/37  -   27=    69/10متر 

افزایش یابد تا با حداقل استانداردها برابر شود. حتی پیشنهاد  
ارائهمی استاندارد  طبق  توسط  شود  و    Motamed Zadehشده 

پهناي کاربران که    95این بعد برابر با صدك    ،] 15[ ن  همکارا
با   برابر  (سانتی  43حدودا  نظر گرفته cm69/42متر  در  است،   (

تري را براي کاربران فراهم کند. ارتفاع  شود تا وضعیت مطلوب
متر است  سانتی  27متر و عرض نشستنگاه  سانتی  47نشستنگاه  

به با صدك  که  برابر  (85ترتیب  و صدك  P =  47  85ام   ام    3) 
)3P =  27می کاربران  مربوطۀ  ابعاد  نشان  )  مطلب  این  باشد. 

تنها  می نشستنگاه  ارتفاع  حاضر،  حال  در  درصد    15دهد 
باالي  (صدك تنها  85هاي  نشستنگاه  عرض  و  درصد    3) 
پایین  (صدك می3هاي  پوشش  را  کاربران  از  بقیۀ  )  در  دهد. 
شود  ارد، مشاهده میهایی که هم اختالف معنادار وجود دآزمون 

ها در دامنۀ ابعاد مربوطه و بهینه کاربران که مقدار ابعاد دستگاه
بزرگ (یا  ندارند  از  قرار  کوچک   maxتر  از  یا  هستند).    minتر 

 دهند.ها را پوشش نمیاي از صدكبنابراین این ابعاد هیچ بازه

ابعاد دستگاه از  هاي بدنسازي فضاي  وجود اختالف بین برخی 
علت  تواند به هاي آنتروپومتري مربوطۀ کاربران میو ویژگیباز  

آن  اولیۀ  دستگاهالگوي  بودن  غیراستاندارد  تفاوتها،  هاي  ها، 
 باعث موضوع این  هاي موردمطالعه باشد.بودن نمونهنژادي، کم

 يهااندازه ابعاد و  با  متناسب هادستگاه ساخت و شود، طراحیمی
این رايب شود. مشکل حدودي تا مردان  حلراه مشکل، رفع 

 هايقسمت  برخی براي و ساخت طراحی که است این پیشنهادي

متحركبه هادستگاه  این به گیرد، انجام تنظیمقابل و صورت 

 حداکثر و حداقل به  توجه  با دستگاه  يهاو اندازه ابعاد که معنی

شود. با توجه به   گرفته درنظر تنظیمقابل ي آنتروپومتريهااندازه
ها به متخصصین طراحی تجهیزات نتایج حاصله در مورد دستگاه

هاي بدنسازي  شود، نسبت به استانداردسازي دستگاهتوصیه می
سالمتی   هدف  با  که  ایرانی  کاربران  با  آن  تطابق  و  باز  فضاي 
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پارك اکثر  در  استانشهروندان  دیگر  و  تهران  کشور  هاي  هاي 
اقدام کنند. دستگاهنصب شده قااند،  را ها  ابعاد  در  تغییر  بلیت 

از آسیب  هاي  داشته باشند و در صورت امکان براي جلوگیري 
 .ها هیدرولیک شونداحتمالی ناشی از استفاده، این دستگاه

 

 گیري نتیجه 

یافتهبه خالصه،  که  طور  داد  نشان  پژوهش  این  ابعاد  هاي 
آنتروپومتري  نظر  از نقطه و هوانورد    زیربغل  هاي بدنسازيدستگاه

این یافتهکاربران مرد، متناسب نیست ها در  . اهمیت کاربردي 
تنگاه تا  زیربغل ( فاصلۀ عمودي ابتداي نشساین است که ابعاد  

گاه) با  فاصلۀ افقی انتهاي کفشک تا تکیهها)، هوانورد (دستگیره
به هاي آنتروپومتري مربوطۀ کاربران مرد تناسب داشتند.  ویژگی

می کنظر  دستگاهه  رسد  ابعاد  با  اکثر  باز  فضاي  بدنسازي  هاي 
از نقطهنشان سازه نیروانا  آنتروپومتري کاربران مرد، گستر  نظر 

عدم این  نیستند.  میارگونومیک  و  تناسب  عوارض  تواند 
همراه داشته باشد که مغایر با  هاي جسمانی کاربران را به  آسیب 

یک پژوهش  انجام    اهداف و فلسفۀ ورزش و تربیت بدنی است.
تواند،  تکمیلی روي کاربران مرد با جدیدترین روش متدلوژي می 

تغییر  هاي آتی دراین موضوع باشد.  مسیر خوبی براي پژوهش

 اي مرحله   در  ارگونومی  يهادستورالعمل  گرفتن  نظرطراحی و در  
  ورزشیمحیط  در  است که    زمانی  از  ترعملی نشده است، ساده  که

مرحل رسیبهره  ۀبه  در  باشدده  برداري  عمده  اهداف  از  یکی   .
 .است ان، جلب پذیرش و رضایت کاربرارگونومیطراحی 

 

 تقدیر و تشکر 

افرادي که ما را در انجام این تحقیق یاري نمودند، همۀ    از
 . گرددتشکر و قدردانی می
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کنند که در رابطه با انتشار  اعالم مینویسندگان این مقاله،  
طور کامل از اخالق نشر، از جمله سرقت ادبی، شده بهمقالۀ ارائه 

داده جعل  رفتار،  پرهیز  سوء  دوگانه،  انتشار  و  ارسال  یا  و  ها 
و  نموده دیگري  در  این  از  پیش  مقاله  این  همچنین،اند    جاي 
 . شد نخواهد  و است نشده ثبت چاپ براي
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