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چکیده
مقدمــه :ايــن بررســی بــا اســتفاده از داده هــای انســانی جامعــه ی آمــاری مــورد مطالعــه و همچنیــن در نظــر
گرفتــن داده هــای تن ســنجی تحقیقــات مشــابه ،بــه فراينــد طراحــي مبلمــان از ديــدگاه ارگونومــي پرداختــه
تــا بــا رعایــت اصــول ارگونومیکــی و طراحــی محصــول ،شــکل و حالــت بــدن در وضعیــت صحیــح قــرار گیــرد
و قســمتهایی از بــدن کــه نیــاز بــه تکیـهگاه دارنــد ،مــورد حمایــت قــرار گیرنــد.
روش کار :در ایــن تحقیــق داده هــای آنتروپومتریکــی 150مــرد و 110زن از ســاکنین اســتان های قزویــن و
زنجــان در محــدوده ســنی  25-35ســال اندازه گیــری گردیــد .ســپس محاســبات الزم انجــام و یــک نمونــه
مبــل نیــز بــر اســاس ابعــاد بــه دســت آمــده ،جهــت ارزیابــی کاربــران ،ســاخته شــد.
یافتــه هــا :بــا تجزیــه و تحلیــل ابعــاد اندازه گیــری شــده همچنیــن نتایــج ارائــه شــده در تحقیقــات داخلــی
مشــابه ،بــا نــرم افــزار  ،SPSSو تلفیــق آنهــا بــا اصــول ارگونومیکــی ،ابعــاد بهینــه مبــل راحتــی بــه همــراه کلیــه
زوایــا بــرای بزرگســاالن ایرانــی محاســبه و در نهایــت بــا ابعــاد مبلمــان موجــود در بــازار مقایســه ،همچنیــن
نظــر تعــدادی از کاربــران اخــذ گردیــد.
نتیجــه گیــری :ارتفــاع و عــرض نشــیمنگاه و ارتفــاع پشــتی بــه ترتیــب  57 ،37و  62ســانتی متــر و زاویــه
پشــتی بــا ســطح نشــیمنگاه  105درجــه و شــیب ســطح نشــیمنگاه  5درجــه پیشــنهاد می گــردد.

مقدمه
امــروزه در کشــورهای پیشــرفته جهــان بــرای شناســاندن وضعیــت
بدنــی صحیــح بــه مــردم ،برنامه ریزی هــای جامــع و دقیقــی بــه
عمــل آمــده اســت بــه طــوری کــه صاحبــان صنایــع و ســازندگان
وســایل مــورد نیــاز مــردم یکــی از وجــوه برتــری خــود را رعایــت
اســتانداردهای علمــی پیرامــون وضعیــت بدنــی انســان می داننــد
[ .]1مبــل جزئــی الینفــک از اجــزاء تشــکیل دهنــده محیــط کاری
و شــخصی هــر انســان می باشــد .بــرای اینکــه بــدن بتوانــد بــه
درســتی اســتراحت کنــد الزم اســت مبلمــان چیــزی فراتــر از محلی
بــرای نشســتن باشــد .آســایش دراز مــدت در هنــگام نشســتن،
منــوط بــه وجــود یــک طراحــی ارگونومــی صحیــح اســت .مبلمــان
بایــد بــه گونـهای طراحــی شــود کــه احســاس راحتــی و آرامــش را
از همــان لحظــه نشســتن تــا هــر زمــان کــه الزم باشــد بــه بــدن
و روح القــا کنــد .پــس بــر روی مبلمانــی بایســتی نشســت کــه
بــر اســاس اصــول ارگونومــی طراحــی شــده و بــه ســفارش کاربــر
تغییــر یافتــه باشــد تــا عــاوه بــر راحتــی ماهیچههــا جریــان
خــون در بــدن گــردش بهتــری داشــته و بــه واســطه وجــود پشــتی
مناســب ،کــه بــا ظرافــت تمــام متناســب بــا شــکل ســتون فقــرات
در زاویــه صحیــح طراحــی شــده ،ماهیچه هــای پشــت بــه درســتی

اســتراحت کننــد .طراحــی و ســاخت چنیــن محصــول منحصــر
بفــردی ترکیبــی اســت از اصــول ســاخت مبلمــان ســنتی ،تلفیــق
هنــر و تکنولــوژی و نیــروی متخصــص و آشــنا بــا اصــول طراحــی
مبتنــی بــر ارگونومــی و نیــاز مشــتریان [ .]2بعضــی از مبــل هــا
وقتــی کــه روی آن می نشــینید ،احســاس آرامــش و راحتــی نمــی
کنیــد کــه اصطالح ـاً می گوینــد آدم را پــس می زنــد .ایــن شــکل
بــه دلیــل رعایــت نکــردن اســتانداردهای الزم در هنــگام ســاخت
و عــدم توجــه بــه مســائل ارگونومــی و ابعــاد انســانی اســت [.]3
در طراحــی انــواع مبلمــان روش هــای اســتاندارد بومــی از نظــر
انــدازه و ابعــاد انســانی تدویــن نشــده و ایــن طراحــی مســتلزم
تجزیــه و تحلیــل درســت از ابعــاد انســانی زنــان و مــردان ایرانــی
اســت .بــا توجــه اســتفاده تقریبــاً سراســری از مبــل در عصــر
حاضــر ،تحقیــق در ایــن زمینــه کامــ ً
ا ضــروری می باشــد ،در
ایــن بررســی نیــز ســعی شــده گامــی هرچنــد کوتــاه ،بــا هــدف
اســتاندارد و متناســب ســازی ملــی مبــل راحتــی ،و ارائــه اطالعــات
بــه مهندســان ایــن صنعــت ،برداشــته شــود .از جملــه مطالعــات
انجــام شــده در خصــوص طراحــی مبــل مناســب می تــوان بــه
تحقیــق معتمــدزاده و همــکاران بــا موضــوع طراحــي و ســاخت
صندلــي ارگونوميــك منطبــق بــا ابعــاد بدنــي كارمنــدان ايرانــي
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اشــاره کــرد؛ بــا اســتفاده از ابعــاد آنتروپومتــري اندازه گیــری
شــده ،معيارهــاي ارگونوميــک و محدوديــت هــاي فنــي ،صندلــي
ارگونوميــک مــورد نظــر ســاخته شــد و ســپس بــا صندلــي هــاي
قديمــي مــورد مقايســه قــرار گرفــت .ارزيابــي ايــن صندلــي نشــان
داد کــه تفــاوت معنــي داري بيــن صندلــي جديــد و صندلــي قبلــي
كارمنــدان وجــود دارد [ .]4در تحقیــق دیگــری موعــودی بــه
تعييــن مشــخصه هــاي آنتروپومتريكــي اســتاتيكي جهــت طراحــي
و ارزيابــي راحتــي صندلــي زينــي پرداخــت ،در ایــن مطالعــه بــر
مبنــاي پارامترهــاي طراحــي شــامل حداكثــر و حداقــل ارتفــاع،
پهنــا ،عمــق و ضخامــت زيــن ،پهنــا و محــدوده تطابــق صندلــي
و معيارهــاي طراحــي حاصــل از ويژگــي هــاي آنتروپومتريــك
افــراد ،صندلــي زينــي طراحــي گرديــد .ارزيابــي راحتــي صندلــي
بــا مقيــاس كمــي مــورد اســتفاده ،نشــان دهنــده احســاس راحتــي
كاربــران و رضايتمنــدي آنــان بــوده اســت [ .]5بیــات کشــکولی و
ناظریــان ابعــاد مناســب صندلــی دانشــجویی را بررســی کردنــد ،بــر
اســاس نتایــج حاصــل ،دانشــجویان بــر روی صندلــی هایــی بلندتــر
از حالــت اســتاندارد می نشــینند؛ ابعــادی نیــز جهــت افزایــش
تناســب صندلــی بــا ابعــاد آنتروپومتــری پیشــنهاد گردیــد [.]6
وفایــی و همــکاران نیــز تناســب صندلــي هــاي موجــود در دانشــگاه
بــا ابعــاد بــدن دانشــجويان دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم
ﭘزشــکي قزويــن را بررســی کردنــد؛ طبــق یافته هــای ایــن تحقیــق
ابعــاد صندلــي و ابعــاد دانشــجويان فقــط در پارامتــر طــول دســته
صندلــي بــا يکديگــر مطابقــت داشــته و در ســاير پارامترهــا بــا
يکديگــر هــم خوانــي ندارنــد .همچنیــن بيــن پارامترهــاي دختــران
و پســران اختــاف معنــي داري وجــود دارد [.]7

غفرانی و همکاران
بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد افــراد و جنبه هــای اخالقــی موضــوع،
اشــاره کــرد.

تعیین پارامترهای اندام سنجی

پارامترهــای اساســی از ابعــاد بدنــی آنتروپومتریکــی متناســب بــا ابعــاد
مبلمــان راحتــی کــه براســاس اســتاندارد فیزنــت ( )1996اندازهگیــری
شــد [ ]8عبارتنــد از :وزن ،ارتفــاع نشــیمنگاه ،پهنــای نشســتنگاه ،عمق
نشســتنگاه ،ارتفــاع پشــتی ،پهنــای پشــتی ،فاصلــه تکیــه گاه ســاعد،
تعییــن برآمدگــی پشــتی در ناحیــه کمــر و ســطح نشســتنگاه.

روش و تجهیزات مورد استفاده در اندام سنجی

پــس از تهيــه پرسشــنامه و دســتورالعمل چگونگــي اندام ســنجي ،كار
نمونــه بــرداري بــه مــدت دو مــاه از ابتــدای بهمــن تــا اواخــر اســفند
مــاه بــه صــورت تصادفــی در محــدوده ســنی موردنظــر ،اندازه گیــری
گردیــد ،جامعــه آمــاری مــورد اندازه گیــری لبــاس ســبک بــه تــن
داشــته و بــدون کفــش بودنــد .اندازه گیــری ابعــاد بدنــی معمــوال
بــا اســتفاده از دســتگاه آنتروپومتــر صــورت می گیــرد .بــا توجــه
بــه در دســترس نبــودن ایــن دســتگاه طراحــی و ســاخت مجموعــه
وســایلی بــا کاربــری مشــابه در دســتور کار قــرار گرفــت ،ایــن وســایل
شــامل یــک صندلــی بــا زیــر پایــی متحــرک و ارتفــاع ســنج هایــی
بــا طــول متفــاوت بــود .ارتفــاع ســنج هــا شــامل پایــه ،بــازو مــدرج
و شــاخص های متحــرک هســتند کــه بــه شــکل کشــویی حرکــت
می کننــد (شــکل .)1

روش کار

جمعیت مورد مطالعه و نمونه گیری

ابعــاد بدنــی جامعــه مــورد مطالعــه بــا هــدف تعییــن ابعــاد
آنتروپومتــری شــامل تعــدادی از مصــرف کننــدگان مــرد و زن
مبلمــان راحتــی در محــدوده ســنی  25الــی  35ســال اندازه گیــری
شــد ،نمونــه گیــری در ایــن پــروژه بــه صــورت تصادفــی از 150
مــرد و 110زن از ســاکنین اســتان های قزویــن و زنجــان توســط 2
نفــر آقــا و  2نفــر خانــم پــس از یکســان ســازی دقــت و روش کار
ایشــان ،صــورت گرفــت .بــه منظــور کســب داده هــای آنتروپومتــری
افــراد مناطــق مختلــف جغرافیایــی ،بیشــتر نمونــه هــا از میــان
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی (صغــر ســن ســایر دانشــجویان)
انتخــاب گردیدنــد کــه بومــی مناطــق متفاوتــی بودنــد .از جملــه
محدودیت هــای ایــن تحقیــق می تــوان بــه مشــکالتی چــون پیــدا
کــردن افــرادی کــه حاضــر بــه همــکاری جهــت اندازه گیــری ابعــاد
انســانی باشــند ،وقــت گیــر و دشــوار بــودن فراینــد اندازه گیــری

شکل  .1تجهیزات مورد استفاده جهت اندام سنجی
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آناليز دادهها

آناليــز دادههــاي جمــع آوري شــده توســط نــرم افــزار SPSS
صــورت گرفــت كــه در ايــن مطالعــه مقــدار ميانگيــن ،انحــراف
معيــار ،واريانــس ،ماكزيمــم و مينيمــم (Kurtosis, Skewness,
 )Mode Medianو صدكهــاي پنجــم ،پنجاهــم و نودوپنجــم
محاســبه و رســم منحنــي توزيــع نرمــال بــه تفكيــك بــراي هــر
يــك از شــاخصها انجــام شــد.

طراحی مبل

بــا توجــه بــه اطالعــات بدســت آمــده از اندازه هــای آنتروپومتریکــی
و رعایــت اصــول ارگونومیکــی و براســاس اســتاندارد فیزنــت 1996
در طراحــي مبــل راحتــی ،اصالحاتــی اعمــال گردیــد .دادههــاي
موجــود در جــداول آنتروپومتــري بــه صــورت خــام ارائــه ميشــوند،
بنابرايــن قبــل از طراحــي هــر نــوع محصــول تصحيحــات الزم بــر
روي آنهــا انجــام می شــود .تعييــن انــدازه صفحــات نشــيمنگاه
(ارتفــاع ،عمــق ،پهنــا)و پشــتي (ارتفــاع ،پهنــا) مبــل راحتــی بــا
توجــه بــه صدکهــاي پنجــم و يــا نــود وپنجــم پارامترهــاي مــورد
اندازهگيــري كــه در طراحــي نقــش داشــتند و مورداصــاح قــرار
گرفتنــد ،صــورت پذيرفــت.
بــا توجــه بــه قدمــت چنــد دهــه ســاخت مبــل در ایــران ،در قالــب
یــک بــرگ نظــر ســنجی از حــدود  20کارگاه منطقــه صنعتــی
چهاردانگــه شــهر تهــران نیــز در خصــوص ابعــاد مبــل راحتــی
اطالعاتــی جمــع آوری و ابعــاد چنــد نمونــه مبــل بــه عنــوان
نمونــه بــا ابعــاد بدســت آمــده در ایــن تحقیــق مقایســه گردیــد.

غفرانی و همکاران
در آخریــن مرحلــه از تعــدادی از افــراد بالــغ بــا جنســیت و ابعــاد
بدنــی متفــاوت و همچنیــن تعــدادی از صنعــت گــران درخواســت
گردیــد تــا پــس از نشســتن بــر روی مبــل نمونــه نظــر خــود را
اعــام نماینــد .پــس از جمــع بنــدی نظــرات ایشــان نمونــه مبــل
ابتدایــی اصــاح و ســپس نمونــه نهایــی طراحــی و ســاخته شــد.
یافته ها

نتایج مربوط به اندام سنجی

نتایــج تن ســنجی مربــوط بــه دوازده پارامتــر آنتروپومتریکــی
 150نفــر مــرد و 110نفــر زن در محــدوده ســنی  25-35همــراه
بــا محاســبات آمــاری در جــدول  1نشــان داده شــده اســت.
جــدول  2شــامل نتایــج حاصــل از انــدام ســنجی صدک هــای
پنجــم و نودوپنجــم مســتقل (تفکیکــی) مــردان و زنــان ()25-35
ایــران و مقایســه آن بــا تخمینهــای آنتروپومتریکــی بزرگســاالن
انگلیســی( )25-34و تخمینهــای آنتروپومتریکــی بزرگســاالن
( )25-34ارائــه شــده توســط اســتات و دیمــن و فارلنــد []9
اســت ،ایــن جــدول تفاوت هــای بومــی صدک هــای بدســت آمــده
بــا اطالعــات مشــابه خارجــی را نشــان می دهــد.

روش ساخت کالف چوبی

در قســمت اول کالف چوبــی مبــل (شــکل  )2بــا توجــه بــه مــوارد
زیــر ســاخته شــد:
 -1مــدل طراحــی شــده  -2ابعــاد انســانی موجــود  -3در نظــر
گرفتــن ابعــادی کــه پــس از رویــه کوبــی بدســت خواهــد آمــد
در ســاخت کالف مبلمــان ،در تمــام اجــزای آن از چــوب نــراد
اســتفاده شــد تــا مقاومــت یكســانی را نســبت بــه ضربــه و فشــار
و خمــش داشــته باشــند .در ســاخت كالف مبــل اســتانداردهای
فنــی در ســاخت اتصــاالت لحــاظ و اتصــال کام و زبانــه کــه اتصــال
معمــول ایــن قبیــل ســازه می باشــد تعبیــه گردیــد.
پرداخــت کاری و رنــگ کاری :رنــگ کاری بــه روش اســپری توســط
پیســتوله انجــام شــد .ابتــدا ســطح کار عــاری از ذرات گــردو غبــار
گردیــد ســپس رنــگ کاری بــا اســتفاده از ســیلر  ،هــم رنگــی ،
کیلــر ونیــم پلــی اســتر صــورت گرفــت.
رویــه کوبــی مبــل راحتــی :تشــک و کفــی ایــن نمونــه بــه صــورت
جــدا و دارای قابلیــت تعویــض ســاخته شــدند (شــکل .)3

66

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

شکل  :3شکل و فرم نهایی مبل نمونه ساخته شده

غفرانی و همکاران

مجله ارگونومی ،دوره  ،4شماره  ،1بهار 95
جدول  :1نتایج تن سنجی اندازه گیری شده در این مطالعه
فاکتور اندازه گیری شده

حداقل حداکثر

ارتفاع پشت زانو تا زمین
فاصله بین زانو تا کفل

فاصله بین پشت زانو تا کفل
ارتفاع دسته صندلی

ارتفاع شانه

ارتفاع بدن در حالت نشسته (طبیعی)
فاصله دو آرنج
پهنای کفل

پهنای سرشانه

ارتفاع کمر تا صندلی

قدcm ،

وزنkg ،

میانگین
39/7

SD
3/4

صدک پنجم
43/3

صدک پنجاهم

صدک نود و پنجم

3/26

51

56

62

41

47

52

23

27
65

39/5

45/7

32

51

48

65

56/98

38

58

47/52

3/22

17

30

23/09

2/51

18

48

71

58/05

4/26

52

58

75

97

86/53

4/27

79

86

94

31

54

43/6

4/67

35

43

51

28

47

37/8

3/64

32

37

44

34

56

44/85

4/34

37

44

51

13

31

22/42

3/24

16

22

27

150

191

168/47

8/10

155

168

182

45

98

70/69

9/49

57

69

86

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

تخمین های آنتروپومتری بزرگساالن
ایران ()25-35

تخمینهای آنتروپومتریکی بزرگساالن
( )25-34ارائه شده توسط استاوت و
دیمن و فارلند

صدک
پنجم

صدک
نود و
پنجم

صدک
پنجم

صدک
نود و
پنجم

صدک
پنجم

صدک
نود و
پنجم

صدک
پنجم

صدک
نود و
پنجم

صدک
پنجم

زنان

ارتفاع پشت
زانو تا زمین
فاصله بین
زانو تا کفل

فاصله بین
پشت زانو تا
کفل

ارتفاع دسته
صندلی
ارتفاع شانه

ارتفاع بدن
در حالت
نشسته
(طبیعی)
فاصله دو
آرنج

پهنای کفل

پهنای
سرشانه

ارتفاع کمر
تا صندلی
قد

وزن

مردان

زنان

تخمینهای آنتروپومتریکی بزرگساالن
انگلیسی ()19-45
زنان

مردان

مردان

صدک
نود و
پنجم

صدک
پنجم

صدک
نود و
پنجم

33/5

43/4

37/3

47/1

35/8

44/5

40/6

48/5

35/5

44/5

39/5

49

50/2

60/7

54

63

52/1

62/5

54/9

65/3

52

61

54/5

64/5

40/7

51

44

53

43/2

53/3

44/7

55/6

43/5

53

44/5

55

17/8

26/5

19

27

18/8

28/2

20/3

29/7

19

28

19/5

29/5

49

61

54

67

-

-

-

-

51

61

54/5

65

78

90

82

95

76/5

88/6

81/5

93/5

80

91/5

85/5

97

34/5

47

38

52

31

46/5

34/8

50

-

-

-

-

31/5

45/4

33

43

31

42/7

31

40/6

30

42/5

31

40/5

36/2

46/8

41

52

-

-

-

-

33/5

43/5

42

51

16/2

27

16

27/4

-

-

-

-

-

-

-

-

153

171

159/6

183/6

151/6

170/9

163/6

184/7

151/5

171/5

163/5

186

54

80

61/7

92/2

49/4

92/5

60/8

99/3

-

-

-

-
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غفرانی و همکاران

تناسب عمق نشستنگاه با ابعاد انسانی

پشــتی ( )αبرابــر  136درجــه می شــود کــه تنهــا بــرای اســتراحت
مناســب اســت وبــرای برخاســتن از روی آن احتیــاج بــه چاالکــی
خاصــی دارد ،لــی کارپنتیــر ( )1969دریافــت کــه شــیب ســطح
نشســتنگاه و زاویــه بیــن آن و پشــتی بــه ترتیــب برابــر بــا  10و 120
درجــه بــرای مطالعــه وتماشــای تلویزیــون مناســب اســت وی اظهــار
داشــت کــه اگــر زاویــه پشــتی بــرای افــراد مســن بیــش از 110
درجــه باشــد ممکــن اســت در هنــگام اســتفاده از صندلــی مشــکالتی
بوجــود آیــد [.]11
در ایــن مطالعــه ابتــدا نمونــه ای بــا زاویــه حــدود  120درجــه بیــن
نشــیمنگاه و پشــتی طراحــی و ســاخته شــد ،ســپس از بیــش از 10
نفــر خانــم و آقــای بالــغ بــا قــد و ابعــاد بدنــی متفــاوت خواســته شــد
تــا دقایقــی بــر روی ایــن نمونــه نشســته ،چندیــن بــار از روی آن
برخواســته مجــددا ً بنشــینند؛ براســاس جمــع بنــدی نظــرات ایشــان
ایــن زاویــه زیــاد بــوده لــذا نمونــه دوم بــا زاویــه  105درجــه مجــددا ً
ســاخته شــد .همچنیــن زاویــه  5درجــه بــرای ســطح نشــیمنگاه در
نظــر گرفتــه شــد.

اگــر عمــق نشــیمنگاه از طــول «کفــل – فضــای رکبــی» یــا فاصلــه
بیــن پشــت زانــو تــا کفــل بیشــتر باشــد شــخص نمــی توانــد بــدون
وارد کــردن فشــار بــه پشــت زانوهــای خــود بــه طــور مؤثــر از پشــتی
نشــیمنگاه اســتفاده کنــد .همچنیــن برخاســتن و نشســتن مشــکل
تــر می گــردد؛ طبــق نتایــج بدســت آمده،ایــن انــدازه بــر اســاس
صدک هــای پنجــم فاصلــه بیــن زانــو و پشــت زانــو تــا کفــل ،پــس
از تصحیــح برابــر بــا  48ســانتی متــر در نظــر گرفتــه شــد.

تناسب پهنای نشستنگاه با ابعاد انسانی

بــرای امــکان حرکــت آزاد در نشســتنگاه و همچنیــن در نظــر گرفتــن
لبــاس حداقــل  50ســانتی متــر در نظــر گرفتــه می شــود .در
تعییــن انــدازه پهنــای پشــتی اســتفاده از صــدک  95شــاخص هایــی
همچــون فاصلــه دو آرنــج (پهنــای آرنــج ،آرنــج) و یــا پهنای سرشــانه
جمعیــت مصــرف کننــده مناســب تریــن مقــدار اســت .طبــق ایــن
بررســی و بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده پهنــای نشســتنگاه پــس
از تصحیــح برابــر بــا  57ســانتی متــر در نظــر گرفتــه شــد.

تناسب ارتفاع پشتی با ابعاد انسانی

هــر چــه پشــتی بلندتــر باشــد ،در نگاهــداری و حمایــت از وزن
تنــه مؤثرتــر خواهــد بــود .بــرای مبــل راحتــی پشــتی بهتــر اســت
از ارتفاعــی شــروع شــود کــه مانعــی بــرای برجســتگی های کفــل
ایجــاد نکنــد و حداکثــر فضــا را در ناحیــه وســط کمــر ایجــاد کنــد.
اصلــی تریــن عاملــی کــه در ســاخت و طراحــی مبــل بایســتی
در نظــر گرفــت وجــود پشــتی منطبــق بــا ســتون فقــرات انســان
اســت بگونــهای کــه ســتون فقــرات را از پائیــن تریــن قســمت آن
تــا نزدیــک گــردن بطــور کامــل پوشــشدهــد و در هنــگام نشســتن،
ســتون فقــرات شــما را در حالــت مناســبی قرارگیــرد [ .]2بدیــن
منظــور بهتــر اســت ارتفــاع پشــتی بــرای مبــل راحتــی تــا زیــر
گــردن ادامــه یابــد بــه همیــن منظــور در ایــن بررســی صــدک نــودو
پنجــم ارتفــاع شــانه در نظــر گرفتــه شــد وبــا تصحیــح مــورد نظــر
ارتفــاع پشــتی  62ســانتی متــر شــد.

تناسب تکیه گاه ساعد با ابعاد انسانی

دســتههای مبــل بایســتی دارای شــیب داخلــی بــوده و بگونــهای
طراحــی شــودکه افــراد بــا انــدازه قــد متفــاوت بتواننــد دســت خــود
را در زاویــه مناســبی بــر روی آن قــرار دهنــد [ .]2در ایــن بررســی
صــدک پنجاهــم کــه  23ســانتی متــر شــد در نظــر گرفتــه شــد.

تناسب زاویه سطح نشستنگاه با وضعیت بدن

گراندجــان ( )1973زاویــه ســطح نشســتنگاه یــا شــیب آن ( )βرا
بیــن 20تــا  26درجــه و زاویــه بیــن ســطح نشســتنگاه و پشــتی را
بیــن  105تــا  110درجــه توصیــه می کنــد [ ]10در نتیجــه زاویــه
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تناســب ارتفــاع کمــر تــا ســطح نشســتنگاه بــا ابعــاد
انســانی

بــا توجــه بــه ضــرورت حمایــت پشــتی مبــل راحتــی از ناحیــه
المبــر ،از صــدک  5پارامتــر آنتروپومتریکــی ارتفــاع کمــر تــا ســطح
نشســتنگاه ،بــه منظــور تعییــن ارتفــاع برآمدگــی پشــتی در ناحیــه
المبــر اســتفاده گردیــد .جهــت کاهــش فشــار وارده ناشــی از وزن
بــدن بــر روی برجســتگیهای اســتخوان و رک و پخــش شــدن وزن
بــدن در تمــام باســن نیــز بهتــر اســت از فــوم ســرد در نشــیمنگاه
اســتفاده گــردد [.]3

مقایسه ابعاد انسانی

بــه دلیــل اینکــه امــکان ســاخت مبــل راحتــی بــرای مصــرف
کننــدگان بــه صــورت تفکیــک جنســیتی امــکان پذیــر نمــی باشــد،
بنابرایــن بــرای اســتفاده از داده هــا در طراحــی ،داده هــا بــه صــورت
تلفیقــی مــورد تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرار می گیرنــد .برآینــد
حاصــل از ادغــام دارای توزیــع مناســبی بــوده و انحرافــات از حالــت
طبیعــی آن ناچیــز اســت کــه می تــوان از آن چشــم پوشــی کــرد،
در طراحــی هایــی کــه بــرای گــروه خاصــی صــورت می پذیــرد
می تــوان از جــدول تفکیکــی اســتفاده کــرد.

ابعاد نهایی مبل ساخته شده

باتوجــه بــه مــوارد فــوق اندازه هــای نهایــی کــه بــر اســاس نتایــج
ایــن تحقیــق می توانــد در مبلمــان راحتــی بــرای جامعــه ی آمــاری
 25الــی  35ســال ایــران مــورد اســتفاده قــرار گیــرد در ســه حالــت
در جــدول  3آمــده اســت.
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بحث
بــرای دســت یابــی بــه انحنــای مناســب ســتون مهــره هــا بــدون
نیــاز بــه کشــش عضالنــی در مبــل راحتــی بایســتی پشــتی بــا
ســطح نشــیمنگاه زاویــه ای در حــدود  105تــا  110درجــه بســازد،
ســطح نشــیمنگاه مبــل راحتــی از میــزان مــورد نیــاز عمیــق تــر
و کــم ارتفــاع تــر نباشــد و پشــتی بــر اســاس شــکل طبیعــی
ســتون فقــرات ســاخته شــود .بــر ایــن اســاس زاويــه شــیب ســطح
نشــيمنگاه  5درجــه و همچنيــن زاويــه پشــتي بــا خــط افــق 105
درجــه پیشــنهاد داده می شــود .پــس از ســاخت نمونــه مبــل اولیــه
بــر اســاس نتایــج تحقیــق نیــز از تعــدادی از افــراد بــا جنســیت ،ســن
و ابعــاد بدنــی متفــاوت درخواســت گردیــد تــا نظــر خــود را در مــورد
ایــن نمونــه اعــام نماینــد کــه در نهایــت از مبلــی بــا همیــن زوایــا
رضایــت داشــتند.
آنچــه در جــداول تلفیقــی و تفکیکــی جلــب نظــر می نمایــد ،بیــان
داده هــا بــر حســب صدکهاســت ،بدیهــی اســت کــه بــه دلیــل وجــود
تنــوع عمــده در انــدازه بــدن اشــخاص ،میانگیــن هــا کمتــر مــورد
اســتفاده قــرار می گیرنــد و الزم اســت بجــای اســتفاده از آنهــا ،از
دامنــه هــا اســتفاده بیشــتری بعمــل آیــد .از آن جــا کــه در طراحــی
رعایــت کل جمعیــت ممکــن نیســت ،لــذا منطقــی اســت کــه تنهــا
بخشــی از طیــف انــدازه هــا انتخــاب شــوند .حــذف اندازه هــای
موجــود در  %5جمعیــت ،امــری معمــول اســت و بدیــن ترتیــب
در طراحــی هــا بــر حســب شــرایط از صدکهــای مربوطــه اســتفاده
می گــردد ،همچنیــن می تــوان اختــاف ایــن دو را بــا میانگین هــای
هــر شــاخص در جــدول تلفیقــی مشــاهده کــرد.
از مقایســه ابعــاد بدســت آمــده از اندازه هــای آنتروپومتــری و مبــل
ســاخته شــده در ایــن تحقیــق بــا مبلمان هــای موجــود در بــازار
مشــاهده می گــردد کــه از میــان خصوصیــات مــورد اندازه گیــری
از مبــل راحتــی (ارتفــاع ،پهنــا و عمــق نشــیمنگاه ،ارتفــاع پشــتی،
فاصلــه دســته صندلــی تــا ســطح نشــیمنگاه) تنهــا در یــک مــدل
از چندیــن مــدل بررســی شــده موجــود در بــازار ،پهنــای پشــتی بــا
ابعــاد بدســت آمــده از انــدام ســنجی متناســب می باشــد و در بقیــه

مــوارد اختالفــات قابــل مالحظــه ای وجــود دارد ،در مــدل دیگــری
نیــز پهنــای پشــتی و پهنــای نشــیمنگاه متناســب بــوده ولــی در
بقیــه مــوارد اختالفــات قابــل مالحظــه اســت .از میــان خصوصیــات
مــورد اندازه گیــری از مبــل راحتــی ،اختــاف قابــل توجهــی میــان
عمــق نشــیمنگاه وارتفــاع پشــتی در مدل هــای بررســی شــده بــا
ابعــاد حاصــل از انــدام ســنجی مشــاهده می گــردد کــه علــت آن
را می تــوان چنیــن بیــان نمــود :عمــده تریــن اشــکال مبل هــای
امــروزی ،گــود بــودن بســیار زیــاد ســطح نشــیمنگاه و کوتــاه بــودن
بیــش از حــد پشــتی برخــی از آنهاســت .ممکــن اســت گفتــه شــود
کــه ایــن مســاله در واقــع تالشــی بــرای برابــر ســاختن عمــق
نشــیمنگاه و طــول پشــتی ،بــه منظــور ایجــاد تقــارن بصــری اســت.
اختــاف قابــل توجهــی میــان ارتفــاع نشــیمنگاه و ارتفــاع ســاعد در
مدل هــای اخــذ شــده از بــازار بــا ابعــاد حاصــل از انــدام ســنجی
نیــز مشــاهده می گــردد کــه دلیــل آن را می تــوان اســتفاده از ابعــاد
انســانی غیــر بومــی و تولیــد بــر اســاس ســلیقه تولیــد کننــده بــدون
در نظــر گرفتــن ابعــاد انســانی و راحتــی مصــرف کننــده دانســت.
نتیجه گیری
بــا مقایســه دادههــای آنتروپومتــری جامعــه آمــاری بــا دادههــای
آنتروپومتریکــی دیگــر کشــورها پــی بــه وجــود اختــاف انــدازه هایــی
خواهیــم بــرد کــه ناشــی از اختالفــات قومــی میباشــد .بــا توجــه بــه
آنچــه گقتــه شــد در طراحــی هــا عــاوه بــر اســتفاده از تخمینهــای
آنتروپومتریکــی مربــوط بــه گــروه مصــرف کننــده ،تــا حــد امــکان
بایــد از دادههــای بومــی اســتفاده شــود ،بــه همیــن دلیــل اســتفاده از
دادههــای کشــورهای دیگــر ســبب از بیــن رفتــن اصــول ارگونومیــک
خواهــد شــد و در نهایــت منجــر بــه طراحــی ســازه هایــی خواهد شــد
کــه ممکــن اســت علــی رغــم زیبایــی ،از راحتــی کمتــری بــر خــوردار
باشــند .مقایســه دادههــای آنتروپومتــری جامعــه آمــاری  25-35ســال
زنــان ومــردان بــا هــم دیگــر نیــز نشــان داد کــه زنــان و مــردان نیــز
مشــخصههای آنتروپومتریکــی متفاوتــی دارنــد .تفاوتهــای زیــادی
بیــن ابعــاد انســانی بومــی و مبلمــان موجــود در بــازار وجــود دارد کــه
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غفرانی و همکاران
قســمتی از گــردن را محافظــت کنــد و ارتفــاع مبــل راحتــی از ســطح
زمیــن بــه گونــه ای باشــد کــه پاهــا نــه چنــدان کشــیده و نــه خــم
 پهنــای نشــیمنگاه بــه گونــه ای باشــد کــه امــکان حرکــت،شــوند
آزاد کاربــر در نشســتنگاه را فراهــم آورد و ارتفــاع پشــتی بــه گونــه ای
.باشــد کــه قابلیــت حرکــت شــانه هــا را فراهــم آورد

95  بهار،1  شماره،4  دوره،مجله ارگونومی
نشــان دهنــده عــدم کاربــرد اصــول ارگونومــی توســط ســازندگان مبل
راحتــی در ایــران اســت وهــم چنیــن نشــان دهنــدهی عــدم تطبیــق
صنعــت مبلمــان بــا ابعــاد انســانی پــس از چنــد دهــه فعالیــت در ایــن
، بــرای دســت یابــی بــه ابعــاد بهینــه در مبــل راحتــی.زمینــه اســت
بایســتی ارتفــاع پشــتی مبــل راحتــی بگونــه ای باشــد کــه شــانه هــا و
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Abstract
Introduction: Using human data and observing local manufacturers of domestic products
for imported furniture seems necessary to design and manufacture sofas with ergonomic
indices. This paper uses data from the study of human population. The design process
from the perspective of ergonomic furniture and product design consists of ergonomic
principles such as shape and posture in the correct state and consideration of parts of body
that need cushion for protection.
Methods: In this research, anthropometric data of 150 males and 110 females between the
ages of 25 to 35 were measured. The calculations were based on a sample size sofa to gather
user evaluation.
Results: After analyzing the measured results of a similar internal investigation using
SPSS software and combining them with ergonomic principles, the optimal size sofa
measurements with all angles for Iranians adults was calculated and the results were
compared with the dimensions of the furniture.
Conclusions: Seat height and backrest height and width, respectively 57 ,37 and 62 cm,
the angle of 105 degrees between the seat and the back, and the slope of 5 degrees for the
seat surface are suggested as the standard.

