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Background: Sitting for long periods of time is a part of the illness, which can 

happen in the workplace and the lack of attention to the ergonomic principles causes 

musculoskeletal disorders such as backache, pelvic ache, shoulder ache, elbow ache, 

arm ache, wrist and ankle ache, and muscle aches in the other parts of the body. The 

present research was carried out according to the ergonomic principles and designs, 

in order to design an ergonomic chair, suitable for the computer users in the 

monitoring room of one of the industries in the Mazandaran province. 
 

Methods: The participants in this study included a total of 32 male staff from the 

monitoring room of one of the industries in the Mazandaran province. A total of 24 

anthropometric parameters were measured from the body of each of the subjects, 

sitting in a vertical position on an adjustable chair, using anthropometric calipers and 

meters and the data were analyzed with the Excel and the Minitab statistical 

programs. 

Results: The mean age of the subjects was 42.59  ±5.34 years and the 5th, 25th, 

50th, 75th, 90th, and 95th percentiles of their anthropometric dimensions and Pearson's 

correlation coefficients were obtained to design the height, the depth, the height, and 

the width of the ergonomic chair. All parts of the chair had two degrees of freedom. 

The neck and back supports, adjustable for this type of chair were designed 

specifically. Also, using MIT standards, the level of seat compressibility was 

measured to be 4.26 cm, based on the 95th percentile weight. 
 

Conclusion: Considering that other countries design and produce suitable chairs, 

focusing on the anthropometric characteristics of the individuals, studies, similar to 

this research could be recommended in the different parts of the country, in order to 

design and produce appropriate chairs for the physical dimensions of the people and 

their needs. 
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 پژوهشیمقالۀ  

اتاق مونیتورینگ یكی از صنایع استان مازندران  ۀی آنتروپومتری استاتیكی کاربران رایانهامشخصهعیین ت

 برای طراحی صندلی ارگونومی ایستگاه کار

 

 2، سید محسن حسینی*0ین موعودیمحمدام

 

 یرانا ی،مازندران، سار یبهداشت، دانشگاه علوم پزشك ۀدانشكد علمی،یئتعضو ه .1

 یراندانشگاه شمال، آمل، ا یع،صنا یمهندس کارشناس .2

 

 خالصه  اطالعات مقاله

 30/30/1016 :افتیدر

 22/13/1016 :رشیپذ

 30/11/1016: نیآنال انتشار

 

ول به اص یتوجهیبو  استکار  طیمح یزایماریاز عوامل ب یكی مدت،یطوالننشستن  :هدفینه و زم

 ،رنجآ ،درد لگن، درد کتف ،کمردرد ثلم یعضالن یاختالالت اسكلت جادیرابطه، سبب ا نیدر ا یارگونوم

پژوهش با توجه به اصول  نیبدن خواهد شد. ا گریدر نقاط د یعضالن یدردها و پا و دست مچ بازو، ،شانه

از  یكی ی متناسب با کاربران رایانه در اتاق مونیتورینگِارگونوم یصندل یطراح یبرا ،یارگونوم یو طراح

 .شداستان مازندران انجام  عیصنا

کارمندِ مردِ اتاق مانیتورینگِ یكی از صنایع استان  02در این مطالعه  کنندگانشرکت :کارروش

یک صندلی با قابلیت که در وضعیتی عمودی و روی یدرحالبدن هر فرد،  پارامتر از 22مازندران بودند. 

ی هارنامهببا استفاده از  هادادهیری شد و گاندازه تنظیم ارتفاع نشسته بودند، با کالیپر آنتروپومتری و متر،

 آنالیز شدند. Minitabو  Excelآماری 

 05، 13، 53، 5، 25 یها. صدکبودسال  51/22± 02/5 شده، مطالعهمیانگین سنی افراد  ها:یافته

 ۀلارتفاع دسته، فاص ،عمق ارتفاع، یطراح یبرا رسونیپ یهمبستگ بیآنان و ضر یابعاد آنتروپومتر 15و 

. دارند یدو درجه آزاد یصندل قطعات ۀهمبه دست آمد.  یارگونوم یصندل یها و پهنادسته نیب

 یطراح ینوع صندل نیا یبرا م،یتنظ تیقابل باو  ژهیصورت کامالً وو کمر به گردن یۀناح یهاکنندهتیحما

 MIT (Massachusettsسطح نشستنگاه با استفاده از استاندارد  یریپذتراکم زانیم نی. همچنشد

Institute of Technology)، شد متریسانت 26/2برابر با  وزن، 15صدک  اساسبر. 

 یروپومترآنت یژگیو به توجه با زین گرید یکشورها که تیواقع نیبا در نظر گرفتن ا :نتیجه گیری

پژوهش در نقاط مختلف  نیمشابه ا شودیه میتوص کنند،یم دیتولو  یمناسب طراح ییهایافراد، صندل

 .شود دیو تول یآنان طراح یازهاین وافراد  یمتناسب با ابعاد جسم ییهایو صندل شدهکشور انجام 

 .کار ستگاهیا ،یطراحی، ارگونوم یصندل ،یآنتروپومتر :هادواژهیکل

 :مسئول ۀسندینو

 ین موعودیمحمدام

بهداشت،  ۀدانشكد علمی،یئتعضو ه

 ،یمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشك

 یرانا

 16007000670 ن:تلف

 یک:الكترون پست
mououdi2006@yahoo.com  

 

 

این مقاله،  برای دانلود
کد زیر را با موبایل خود 

 اسکن کنید. 
 

 

 

 

 مقدمه

های کاری، طراحی ایستگاه کاری یطمح از بسیاریدر 

ی است که رعایت نكردن اصول ارگونومی در آن، اگونهبه

دهد. نشستن یمآور قرار یانزفرد را در معرض عوامل 

زای محیط کار یماریبمدت یكی از این عوامل یطوالن

ی هااسترساست. نشستن، در مقایسه با ایستادن، منجر به 

توجهی به اصول ارگونومی نشستن شود و بییم زیادتری

ایجاد اختالالت اسكلتی ـ عضالنی  در محیط کار، سبب

مثل کمردرد، درد لگن، درد کتف، آرنج، شانه، بازو، مچ 

دست و پا و دردهای عضالنی در دیگر نقاط بدن خواهد 

د شویمشد. همچنین رعایت نكردن اصول ارگونومی سبب 

که کارگر در محیط کار خیلی زود خسته شود و بدین 

و کاهش یابد. نیز احتمال ی اوربهرهیی و کاراترتیب میزان 

ه علم ب با توجهکند. یمخطا و سوانح کاری نیز افزایش پیدا 

مبنای اصول  ارگونومی و طراحی وسایل و محیط کار بر

 دکر یریشگیعوارض و خطرات پ نیاز ا توانیم ارگونومی،

[1 ،2.] 

mailto:mououdi2006@yahoo.com
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مدت و عوارض ناشی از آن، یطوالندر ارتباط با نشستن 

که  انددهیشیاندهایی یپشتیدکنندگان صندلی به طراحی تول

ن ستو یانحناستون فقرات همانند  یعیطب یانحنا به منجر

ۀ شدانجام یهایریگاندازه شتریشود. ب ستادهیفقرات پوسچر ا

فشارهای کمتر در  ی، سببامهرههای بین یسکداخیر روی 

ها یندلصامروزه  .]0-5[شود یمستون فقرات، هنگام نشستن 

 و کنندحرکت  جهات شوند که در همۀی طراحی میبه صورت

 نیمختلف باشند. به ا یهاتیوضع در تطابق جادیا به قادر

گفته  کینامید یهایصندل ها،یصندل گونهنیبه ا ،لحاظ

، همچنان مشكل هاتالش. اما باوجودِ همۀ [6-8] شودیم

 از پشت، یۀناحبه  مربوطناراحتی در ناحیۀ کمر و دردهای 

 .[13-1] دارد وجود کارکنان جانب

 ثابت یگاههیتك کردنفراهم  ،یاز ساخت صندل مقصود

النی طو زمانمدتالف( در   که: یثابت گاههیبدن است. تك یبرا

 یباشد.  ج( برا بخشتیرضا روانی ازنظرراحت باشد.  ب( 

 یاسبمن حالت رد،یپذ صورت دیباکه  یتیفعال ای فهیانجام وظ

 داشته باشد.

اصول  براساس شدهیطراح یهایصندل نبودِ لیدل به 

ده ش یاز جمله در صنعت بررس ع،یاز صنا یاریدر بس یارگونوم

درصد  03از  شیبصنعت مذکور،  HSEو طبق گزارش واحد 

 CMDQ ۀنامپرسش براساسواحد  نیکارکنان شاغل در ا

(Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaires)، 

 یریشگیپ یبرا نیبنابرا داشتند؛ یعضالنـ  یاسكلت مشكالت

در  یو خستگ ییکاهش کارا ،یعضالن – یاز مشكالت اسكلت

مطالعه در واحد مذکور انجام  نیصنعت، ا نیافراد شاغل در ا

 در کهشد  یطراح کینامید یصندل یاگونه تیو درنها شد

 یهاتیوضع با تطابق جادیا به قادر و کندحرکت  جهات ۀهم

 .[11، 12] مختلف کاربران باشد
 

 

 کارروش

در  1015( در سال Case Studyاین مطالعه مروری )افراد 

 های صنعتی استان مازندران انجام گردید.یكی از کارگاه

رایانۀ  و کاربراندر این مطالعه، همگی مرد  کنندگانشرکت

صنعتی استان مازندران های اتاق مونیتورینگِ یكی از کارگاه

کاری خود را  نوبتدرصد زمان  13که زمانی معادل  بودند

ن آ تبعِ بهبرای جلوگیری از باال رفتن دمای کوره و مخزن و 

رل کنت ازجملهی و انجام وظایف دیگری، سوزآتشجلوگیری از 

زم االستیسیتۀ کاغذ، مل مواد افزودنی به کاغذ، تنظیم غلظت و

لی هستند. کل کاربران مانیتورینگ این به نشستن روی صند

یری، از روش گنمونهنفر بودند که برای جامعیت  28شرکت، 

 02نمونۀ  تعداد خطا، %13و  %15کوکران با ضریب اطمینان 

ی انتخاب فهرست شده، از مطالعهآمد. کاربران  دستبه نفر 

 شرکت گرفته شد. HSEشدند که از واحد 

ی درحالشوندگان، یشاآزمپارامتر آنتروپومتری  22

در یک وضعیت عمودی و روی یک  هاآنکه شد گردآوری 

صندلی با قابلیت تنظیم ارتفاع با سطحی افقی نشسته بودند 

ی شده، بدون بررس. در طول فرآیند آزمایش افراد (1)شكل 

 بگذارد یریگرا در اندازه ریتأث نیکمترتا  بودند یو لباس کفش

ها با کالیپر آنتروپومتری انجام شد و برای یریگاندازهتمام . [2]

با  سنجِ، از متر فلزی و متر منعطف و عمقهاقسمتبعضی 

 یهاداده تماماستفاده شد.  متریلیدقت در حد دهم م

 Minitabو  Excel یآمار یهابا استفاده از برنامه یآنتروپومتر

 .شدند زیآنال

 پژوهش در اخالق

ایت و داوطلبانه در این پژوهش کلیه افراد با آگاهی، رض

وارد گردیدند. کلیه اصول معاهده هلسینكی در این پژوهش 

 رعایت گردید. 
 

 

 هایافته

میانگین سنی  ژوهشدر این پ کنندهشرکتافراد 

 1داشتند که ابعاد آنتروپومتری آنان در جدول  02/5±51/22

یارهای طراحی صندلی معآورده شده است. پارامترها و 

ی هاصدکو پارامترهای طراحی و  2جدول ی، در ارگونوم

آورده شده است.  0انتخابی و محدودۀ تغییرات، در جدول 

وزن، حداکثر  15و براساس صدک  MITبراساس استاندارد 

 .[10]متر خواهد شد سانتی 26/2تراکم مجاز صندلی، برابر با 

ای ی برارگونوم، صندلی 0و  2های بر مبنای اطالعات جدول

کاربران واحد مانیتورینگ واحد صنعتی مذکور طراحی و 

 (.0و  2های شكل) ساخته شد
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 متر(یسانت برحسباعداد کنندگان )شرکت. ابعاد آنتروپومتری 0جدول 

No  15صدک  05صدک  53 صدک 25صدک  5صدک  عالمت پارامترنام SD 

 02/5 08/51 22/26 51/22 16/08 81/00  سن 0

 22/8 22/12 21/86 61/83 38/05 10/60  وزن 2

 55/5 62/181 28/106 51/102 02/168 08/160  قد 7

 a 12/00 13/01 21/21 68/22 66/22 35/2 ارتفاع رکبی 4

 b 00/53 21/52 80/50 00/55 23/50 15/2 (نشسته)ارتفاع زانو  1

 c 80/82 15/80 12/13 21/12 00/15 11/0 ارتفاع نشسته 9

 d 22/58 20/61 61/60 05/65 01/68 15/0 ارتفاع شانه 3

 تا کف آرنجگاه یهتكارتفاع  8

 صندلی

e 16/22 00/25 06/20 02/21 56/02 12/2 

نشسته تا کف  آرنجارتفاع  6

 زمین

f 15/52 23/61 51/66 62/01 80/08 51/0 

 g 80/52 11/56 05/58 01/51 80/61 12/2 نشسته(زانو ) –طول باسن   01

 h 20/02 83/05 88/06 16/00 28/01 58/1 (نشسته) آرنج  -طول شانه  00

 i 12/22 23/25 10/20 86/28 01/51 52/2 طول باسن رکبی 02

 j 12/01 61/02 65/00 68/02 15/06 52/1 طول ساعد 07

 m 28/22 23/28 63/53 83/52 12/55 20/0 آرنجتا  آرنجپهنای عرضی  04

 n 28/05 06/00 68/08 31/23 88/21 15/1 (نشسته)پهنای باسن  01

 l 63/20 08/25 02/20 86/28 32/51 26/2 پهنای شانه 09

 o 01/8 00/1 06/1 11/13 83/13 06/1 پهنای ساعد 03

 k 25/15 56/16 21/10 21/18 02/11 06/1 ضخامت ران 08

 s 15/15 11/18 60/11 15/21 01/20 22/2 ارتفاع عمودی گودی کمر 06

 t 63/16 80/18 20/23 36/22 00/22 05/2 طول گودی کمر 21

 u 35/1 00/1 51/1 81/1 12/2 00/3 عمق گودی کمر 20

 p 36/11 22/21 38/20 02/22 31/20 22/2 عمودی گودی گردن ارتفاع 22

 q 02/23 26/20 30/25 81/26 00/21 61/2 گودی گردن طول 27

 r 26/0 23/2 86/2 50/5 20/6 18/3 گودی گردن عمق 24

 

                      
 .  اجزاء طراحی صندلی ارگونومی2شكل                                                                                              کنندگانشرکت یابعاد آنتروپومتر . 0شكل 
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 [3، 6، 07]ی ارگونوم یصندل یطراح یارهایپارامترها و مع. 2 جدول

 *معیار طراحی نام پارامتر

Cos03(a+ sc) <aa< cos ارتفاع صندلی -0 5 (a + sc) 

8/3 عمق صندلی -2 ×i<ab< 15/3 × i 

 P15=Ak یصندلپهنای  عرض کفۀ صندلی -7

 آرنجتا  آرنجبه پهنای عرضی  مربوط  15P هادستهفاصلۀ بین  -4

 تا کف صندلی آرنجگاه یهتكمربوط به ارتفاع   05Pتا  25P ارتفاع دستۀ صندلی -1

 15Pوزن        MITاستاندارد  براساس (PAD) یصندلضخامت  -9

 

 

 راتییتغ ۀو محدود یانتخاب یهاو صدک یطراح یپارامترها.  7جدول 

 نام قسمت
عنوان 

 قسمت

  پارامتر آنتروپومتری

 در طراحی شدهاستفاده

صدک 

 شدهاستفاده

 مقدار صدک

 متریسانت
 محدودۀ تغییرات

 23/2> × >05 12/00 5 ارتفاع رکبی aa یارتفاع صندل

 23/01> × > 22/02 12/22 5 رکبیطول باسن ab یصندل عمق

 ac یصندل ۀدست ارتفاع
آرنج تا کف گاه تكیهارتفاع 

 یصندل
53 50/20 0/25< × < 21/8 

 - 15/06 15 طول ساعد ad یصندل ۀدست طول

 - 06/15 15 ارتفاع نشسته af یصندل یپشت ارتفاع

 - 01/13 15 پهنای ساعد ag یصندل ۀدست ضخامت

 - 32/51 15 پهنای شانه ah در قسمت شانه یپشت عرض

 - 88/21 15 پهنای باسن ak در قسمت باسن یپشت عرض

 - 28/01 15 آرنجطول شانۀ  ai دسته تا عرض در قسمت شانه ارتفاع

 - 08/68 15 ارتفاع شانه aj کفه تا عرض در قسمت شانه ارتفاع

 - 88/21 15 پهنای باسن ak یصندل ۀکف عرض

 X <12/55 >21/25 11/55 15 آرنجتا  آرنجی عرض یپهنا al هادسته نیب فاصله

 کل پشتی 36/11 5 ی گودی گردنارتفاع عمود am بالشتک گردن یعمود ارتفاع

 کل پشتی 00/23 5 گردن یطول گود an بالشتک گردن طول

 کل پشتی 26/6 15 گردن یعمق گود ao بالشتک گردن عمق

 کل پشتی 12/15 5 ی گودی کمرارتفاع عمود ap بالشتک کمر یعمود ارتفاع

 کل پشتی 6/16 5 کمر یگودطول  aq بالشتک کمر طول

 کل پشتی 12/2 15 ی کمرعمق گود ar بالشتک کمر عمق
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 و نتیجه گیریحث ب

کنند. یمهر روز بارها و بارها تجربه  هاانساننشستن را 

 5/12ایستد، یمساعت  5متوسط در روز  طوربههر فرد 

خوابد. برخی از افراد، یمساعت  5/6نشیند و یمساعت 

تری مجبور به تر و مداوم، به مدت طوالنیشغلشانۀ واسطبه

نشستن هستند که در پی آن، به سبب تغییر وضعیت طبیعی 

 ـ یدچار مشكالت اسكلت اغلباین افراد  ،ی مختلفهااندام

 [.12] شوندیم گوناگون یعضالن

از طریق )درصد وزن بدن  05یباً تقردر حال استراحت 

درصد بر  8های ورک( روی سطح نشستنگاه، یبرجستگ

درصد از طریق کف پاها به زمین منتقل  10پشتی صندلی و 

 ندیدر فرآ یورک نقش مهم یهایبرجستگرو ینازاشود. می

 [.10]نشستن دارند 

 و هایی همچون عمق، ارتفاعیژگیو در ارتباط با صندلی،

گاه وجود دارد. عمق صندلی سطح نشستن قابلیت انعطاف

تر که عمق، بیشیدرصورتیش از حد استانداردها باشد. بنباید 

شده باشد، باعث فشار به ناحیۀ رکبی یهتوصیا کمتر از سطح 

شود که این فشار منجر زیرین ران میو همچنین به سطح 

به اختالل در سیستم گردش خون و مشكالت برخاستن و 

ارتفاع صندلی نباید بیشتر از حدود  .[15] نشستن خواهد شد

ار ران فش نیریسطح ز به رایز شدۀ ارگونومی باشد؛یهتوص

ی هااندامخون در  انیفشار، جر نیا ۀجی. در نتشودیوارد م

، یرفتگخوابیابد و باعث احساس یکاهش مانتهایی تنه 

شود. با کاهش ارتفاع صندلی یمو تورم پاها  ندش مورمور

هم، شخص تمایل خواهد داشت که کمر خود را بیشتر خم 

یجه مشكالت بیشتری در نشستن و برخاستن برای درنتکند، 

او پیش خواهد آمد و به فضای خالی بیشتری برای پاها نیاز 

 گاهقابلیت انعطاف سطح نشستن .[16، 10] خواهد داشت

طح از س العملعكسباشد که انتقال نیروی  قدرآننیز باید 

های ورک منتقل شود. در غیر این یبرجستگگاه به نشستن

کند. در یمصورت شخص در ناحیۀ پشت احساس ناراحتی 

ه از گاه، با استفاداین مطالعه، قابلیت انعطاف سطح نشستن

 .آمد به دستتر محاسبه شد، یشپکه  MITاستاندارد 

صاحبان صنایع تولید صندلی در دیگر کشورها، 

های آنتروپومتری مردم یژگیوهای خاصی بر مبنای یصندل

همۀ قطعات آن دو  معموالًکنند که یمخود طراحی و عرضه 

و  گردنهای ناحیۀ کنندهیتماو ح [8] درجه آزادی دارند

 یطراح میتنظ تیقابل با و ژهیکامالً و یصورتبه آنکمر 

به  توانیم یارگونوم یهایصندل نیانواع ا از. شوندیم

Signet ، Credo، Conventio، Pantonic  وScio  کرد اشاره

 که برخی از پارامترهای طراحی همچون ارتفاع در صندلی 

Scio عرض کفه در صندلی ،Conventio  به نتایج این

متر در میلی 225پژوهش نزدیكتر می باشند) به ترتیب 

متر در مقایسه با میلی 013میلیمتر و  2/001مقایسه با 

متر(. در حالیكه پارامتر ارتفاع پشتی در انواع میلی 8/218

 در باال ، بدلیل تفاوت نوع طراحی، کامالً صندلی یاد شده 

 متفاوت می باشند.

نتروپومتری نژادهای مختلف انسانی مشخصات آ تفاوت

 توان نتیجه گرفت کهیمدر نقاط مختلف دنیا مشهود است و 

ها، یصندلی بهتر است طراحی و ساخت انواع امنطقهدر هر 

ی آنتروپومتری افراد همان منطقه انجام هااندازهبا توجه به 

 شود.
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 تقدیر و تشكر

ا را یاری از کلیه همكارانی که در انجام این پژوهش م

منابع مالی این پروژه بصورت  نیتأمنمودند، سپاسگزاریم. 

 شخصی گزارش گردیده است.

 تعارض منافع

 تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان 
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