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ABSTRACT
Background and Objectives: Agricultural combine harvesters play a crucial
role in cereal productions. A combine operator performs almost all harvesting
activities in seated posture. As an interface of the biomechanical system of operator’s
body and combines’ mechanical system, seat has a major effect on operator’s safety,
health, and comfort. A successful design of seat is not achievable without considering
the anthropometric characteristics of user population in geometric design. In current
study, the accommodation of common harvesting combines’ seat with Iranian
operators’ body dimensions has been investigated.
Methods: This study was conducted in Bijar, the widest county of Kurdistan
province in the west of Iran. Eight anthropometric dimensions including weight,
stature, shoulder height, elbow rest height, popliteal height, buttock-popliteal length,
shoulder breadth, and hip breadth were measured on a sample of operators. The
accommodation of seat pan width, upper backrest width, lower backrest width, seat
height, armrest height, seat depth, and backrest height were investigated based on
logical equations.
Results: There was a considerable mismatch between evaluated combine seats
and the anthropometric dimensions of operators. Selecting 440, 370, 440, 410, 260,
430, and 415 mm for respectively seat pan width, upper backrest width, lower
backrest width, seat height, armrest height, seat depth, and backrest height can
increase the match percentage to a range of 62.2% to 100%.
Conclusion: The dimensions of available combine harvester seats are not suitable
for Iranian population. However, considering the anthropometric dimensions of
operators can improve the seats ergonomically. It should be noted that a design based
on corresponding national and international standards cannot guarantee the
geometrical accommodation of seats.
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همة امور مربوط به برداشت را در یک پوسچر نشسته انجام میدهد .صندلی بهعنوان رابط سیستم
بیومکانیکی بدن کاربر و سیستم مکانیکی کمباین ،تأثیر فراوانی بر ایمنی ،سلمتی و راحتی دارد .بدون در
نظر گرفتن ویژگیهای آنتروپومتریک جامعة کاربران در طراحی ابعادی ،دستیابی به طراحی موفقیتآمیز
امکانپذیر نیست .در مطالعة حاضر ،به بررسی تناسب ابعاد صندلی کمباینهای مرسوم در ایران با ابعاد
آنتروپومتریک کاربران ایرانی پرداخته شده است.
روشکار :این مطالعه در شهرستان بیجار ،وسیعترین شهرستان استان کردستان در غرب ایران در سال 1396
انجام شد .هشت بعد آنتروپومتریک شامل وزن ،قد ،ارتفاع شانه ،ارتفاع آرنج ،ارتفاع رکبی ،طول باسن-رکبی،
عرض شانه و عرض باسن بر روی نمونهای از کاربران اندازهگیری شد .تناسب عرض نشیمنگاه ،عرض بالیی
پشتی ،عرض پایینی پشتی ،ارتفاع نشیمنگاه ،ارتفاع دسته ،عمق نشیمنگاه و ارتفاع پشتی براساس روابط منطقی
موجود ارزیابی شدند.
یافتهها :میان ابعاد صندلیهای مدنظر و ابعاد آنتروپومتریک کاربران تناسب فراوانی وجود نداشت .انتخاب

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

مقادیر  430 ،260 ،410 ،440 ،370 ،440و  415میلیمتر برای عرض نشیمنگاه ،عرض بالیی پشتی،
عرض پایینی پشتی ،ارتفاع نشیمنگاه ،ارتفاع دسته ،عمق نشیمنگاه و ارتفاع پشتی میتواند تناسب را به
مقادیری میان  62/2تا  100درصد افزایش دهد.
نتیجه گیری :ابعاد صندلی کمباینهای موجود ،برای جامعة ایرانی مناسب نیست ،اما با درنظر گرفتن
ابعاد آنتروپومتریک کاربران میتوان صندلیها را از نظر ارگونومیکی بهبود بخشید .باید توجه داشت که
طراحی بر پایة استانداردهای ملی و بینالمللی نمیتواند تناسب ابعادی صندلیها را تضمین کند.
کلیدواژهها :آنتروپومتری ،ارگونومی ،کمباین برداشت ،پوسچر ،صندلی

مقدمه
در کنار همة خطرات جانی کار با ماشینهای کشاورزی [،]1
ارتعاشات [ ،]2صدا [ ،]3گرد و خاک ،آفتاب ،باران [ ،]4تعداد
زیاد اهرمهای کنترلی و نیروی بالی لزم برای فعالسازی آنها
[ ]5 ،6شرایط کار با این ماشینها را از نظر ارگونومی بسیار
نامناسب کردهاند .ارتقای سطح ارگونومی ماشینهای کشاورزی
در گرو توجه به مسائل مختلفی است که در صدر آنها تناسب
ابعاد فضای کار با خصوصیات آنتروپومتریک بدن کاربر قرار دارد

[ .]7تناسب ابعاد فضای کار و ویژگیهای ابعادی جامعه کاربران
میتواند نیروهای واردشده بر بدن را اصلح کند [ ،]8میزان
مصرف انرژی را کاهش دهد [ ]9و عملکرد ،ایمنی و راحتی
بیشتری را داشته باشد [.]10
در ماشینهای کشاورزی خودگردان ،صندلی اصلیترین جزء
رابط سیستم مکانیکی ماشین و سیستم ظریف و حساس
بیولوژیکی بدن انسان است [ .]11درد در ناحیة پشت و
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راحتنبودن صندلی از سوی بسیاری از کاربران ماشینهای
کشاورزی گزارش شده است [ .]12ناراحتی در بیشتر موارد
ناشی از تنشهای وارد بر بافت بدن در ناحیة تماس با صندلی
است [ ]13و میزان آن با زمان نشستن ،رابطة مستقیم و با میزان
سطح تماس بدن با صندلی ،رابطهای معکوس دارد [.]14
مطالعات نشان میدهد که الگوی توزیع فشار بر اندامهای بدن
هنگام نشستن روی صندلی با ابعاد آنتروپومتریک ارتباط دارد.
مطالعة انجامشده دربارة کاربران تراکتور در کشور هندوستان
نشان میدهد که یک صندلی با نشیمنگاهی با انحنایی به شعاع
 75سانتیمتر و یک پشتی با انحنایی به شعاع  30سانتیمتر و
تمایل  10درجهای به پشت ،مناسبترین صندلی از نظر توزیع
فشار وارد بر اندامهای بدن خواهد بود [ .]15در بررسی کاربران
تراکتور در مزارع چای ،بهمنظور اصلح میدان دید و افزایش
ایمنی ،راحتی و عملکرد ،ابعاد جدیدی برای ارتفاع ،پهنا و عمق
نشیمنگاه ،ارتفاع دستة صندلی و زاویة استقرار نشیمنگاه و
پشتی صندلی ارائه شد [ .]16در بررسی ارگونومیکی روی
تراکتورهای مرسوم در ایران ،تغییر در عمق نشیمنگاه بهمنظور
راحتی بیشتر و افزایش گستره جابهجایی طولی صندلی بهمنظور
دسترسی به غربالک فرمان و پدالها پیشنهاد شد [.]17
در میان ماشینهای مختلف کشاورزی ،کمباین به یکی از
ارکان اصلی تولید بسیاری از محصولت کشاورزی از قبیل گندم،
جو و ذرت تبدیل شده است .بررسی کاربران کمباین در
شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی نشان میدهد
که هیچکدام از صندلیهای نصبشده روی کمباینهای
بررسیشده ،تناسب ابعادی لزم را ندارد و برخی ابعاد مانند
ارتفاع نشیمنگاه از عدم تناسب بسیار بالیی برخوردار هستند.
ابعاد جدید پیشنهادشده از سوی محققان توانست تناسب ابعادی
این صندلیها را به میزان چشمگیری افزایش دهد [.]18
با توجه به گستردگی کشور ایران و فضای چندقومیتی آن،
برای ارتقای ارگونومی ماشینهای مختلف ،به مطالعات متنوع
در نواحی مختلف کشور نیاز است .در همین راستا ،در این
تحقیق ،به مطالعة دو نوع از متداولترین کمباینهای موجود در
یکی از شهرستانهای تولیدکنندة گندم پرداخته شده است.
هدف این مطالعه ،بررسی تناسب ابعادی صندلی این کمباینها
با ابعاد کاربران مطابق با توصیههای محققان قبلی است .در پایان
نیز مقادیر جدیدی برای ابعاد مختلف صندلی بهمنظور افزایش
میزان تناسب ارائه شده است .امید است بحثهای صورت گرفته
در این خصوص ،مورد توجه بخش صنعت قرار بگیرد.

روشکار
وسیعترین شهرستان استان کردستان یعنی شهرستان
بیجار ،بهسبب بالبودن میزان تولید گندم ،در غرب کشور به انبار
غله مشهور است .مطابق با آمار دریافتی از مدیریت جهاد
کشاورزی شهرستان ،در سال  1396تعداد  252دستگاه کمباین
در وسیعترین بخش شهرستان یعنی بخش مرکزی وجود داشته
است که بیشتر آنها از نوع جاندیر بودند [ .]19براساس تعداد
کمباینهای موجود در منطقة مورد مطالعه ،حجم نمونه با
استفاده از رابطة کوکران (رابطة  153 ،)1نفر محاسبه شد [.]20

رابطة 1
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(
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در این رابطه ،n ،حجم نمونه آماری ،N ،حجم جامعة آماری،
 ،zمتغیر نرمال که در سطح اطمینان  95درصد مقدار آن برابر
با  1/96است P ،نسبت برخورداری از صفت مورد نظر که برابر
با  0/5در نظر گرفته شد ،q ،نسبت عدم برخورداری از صفت
مورد نظر که برابر با  0/5به دست میآید و  ،eدرجة اطمینان یا
دقت احتمالی مطلوب است که برابر با  0/05در نظر گرفته شد.
بهمنظور اطمینان ،حجم نمونه  160نفر در نظر گرفته شد که
درنهایت ،با حذف دادههای پرت و گمشده 156 ،داده معتبر برای
تجزیه و تحلیل باقی ماندند .پس از مطرحشدن موضوع در
شورای پژوهشی دانشگاه تبریز و تأیید علمی و اخلقی آن،
محققان برای انجام کارهای میدانی به مدیریت جهاد کشاورزی
شهرستان بیجار معرفی شدند .فرایند جمعآوری دادههای
آنتروپومتریک بهکمک یک تیم سهنفرة حرفهای بر روی کاربران
کمباین مراجعهکننده به مدیریت جهاد کشاورزی و مراکز
خدمات کشاورزی در مراکز دهستانها انجام شد .شرکت در
تحقیق کاملً داوطلبانه بود و هیچگونه دستمزدی به
شرکتکنندگان پرداخت نشد .همة آنها مرد بودند و در محدودة
سنی  22تا  69سال قرار داشتند.
هشت دادة آنتروپومتریک (شکل  1و جدول  )1با استفاده
از یک مجموعه شامل یک استادیومتر قابلحمل چندتکه که
قابلیت استفاده بهعنوان کولیس را نیز داشتند ( Galaxy
 ،)Informaticsیک ترازوی دیجیتال ( )Sanitasو یک صندلی
بدون پشتی با قابلیت تنظیم ارتفاع ،اندازهگیری و ثبت شد.
تفکیکپذیری استادیومتر و ترازوی مذکور بهترتیب برابر با  1میلیمتر
و  0/1کیلوگرم بود .پس از اندازهگیری و ثبت ابعاد آنتروپومتریک،

23

مسعود فیضی و همکاران | سازگاری ابعادی صندلی کمباینهای برداشت ،مرسوم با ابعاد آنتروپومتریک کاربران..
SPSS Inc., ( 18

دادهها به رایانه منتقل و در نرمافزار  SPSSنسخة
 )Chicago, Ill., USAتجزیه و تحلیل شدند .مقادیر کمینه ،میانگین،

بیشینه ،انحراف معیار ،خطای استاندارد میانگین ،ضریب تغییرات،
صدک پنجم و صدک نود و پنجم محاسبه شدند.

شکل  .1ابعاد آنتروپومتریک اندازهگیریشده در مطالعه .1 :وزن .2 ،قد .3 ،ارتفاع شانه (نشسته) .4 ،ارتفاع آرنج (نشسته) .5 ،ارتفاع رکبی (نشسته) .6 ،طول
باسن-رکبی .7 ،عرض شانه .8 ،عرض باسن (نشسته)
جدول  .1تعریف ابعاد آنتروپومتریک نشان داده شده در شکل ]21[ 1

ردیف

بعد آنتروپومتریک

تعریف

1

وزن

وزن بدن

2

قد

فاصلة عمودی از سطح زمین تا نوک سر

3

ارتفاع شانه (نشسته)

فاصلة عمودی از سطح نشیمنگاه تا نوک زائدة اخرمی استخوان کتف

4

ارتفاع آرنج (نشسته)

فاصلة عمودی بین سطح نشیمنگاه تا سر آرنج دست راست

5

ارتفاع رکبی

فاصلة عمودی بین سطح کفی پا و زاویة رکبی پای راست

6

طول باسن-رکبی

فاصلة افقی بین خلفیترین نقطة باسن تا زاویة رکبی پای راست در پشت زانو؛ جایی که پشت ساق به قسمت
زیرین ران متصل میشود

7

عرض شانه

بیشینة فاصلة افقی بین مرزهای جانبی بازو بر ماهیچة دالی

8

عرض باسن

بیشینة فاصلة بین نقاط جانبی باسن یا ران

جهت ارزیابی صندلیها نیز  7مورد از ابعاد ،مطابق با شکل
 ،2انتخاب شدند .مقادیر این اندازهها برای صندلی کمباینهای
مورد مطالعه در  Error! Reference source not found.آمده
است.
بهجز استانداردهای مربوط به ابعاد صندلی تراکتورهای
کشاورزی یا جنگلداری که مقادیر آنها در شکل  3نشان داده
شده است [ ،]22-24هیچ معیار مشخصی برای ارزیابی تناسب
ابعادی صندلی کمباینهایی که در ایران استفاده میشوند
وجود ندارد .در این میان ،استانداردهای ملی برگرفته از

24

استانداردهای بینالمللی بوده و استانداردهای بینالمللی
براساس دادههای مربوط به جوامع غربی تدوین شدهاند [.]11
با توجه به تفاوت آنتروپومتریک افراد جوامع مختلف ،ممکن
است این استانداردها برای ارزیابی تناسب صندلیها در ایران
مناسب نباشند؛ بنابراین ارزیابی تناسب ابعادی صندلی
کمباینهای مورد مطالعه ،براساس توصیههای آورده شده در
ادبیات فن انجام گرفت و این مقادیر با ابعاد توصیهشده در
استانداردها نیز مقایسه شد.
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شکل  .2اندازههای مورد ارزیابی بر روی صندلی .1 :عرض نشیمنگاه .2 ،عرض باالیی پشتی .3 ،عرض پایینی پشتی .4 ،ارتفاع نشیمنگاه .5 ،ارتفاع دسته.6 ،
عمق نشیمنگاه .7 ،ارتفاع پشتی

جدول  .2ابعاد صندلی (میلیمتر) کمباینهای مورد مطالعه []18

ابعاد صندلی

نوع کمباین
جاندیر 955

جاندیر 1055

عرض نشیمنگاه

470

470

عرض بالیی پشتی

360

360

عرض پایینی پشتی

419

420

ارتفاع نشیمنگاه

511

481

ارتفاع دسته

242

250

عمق نشیمنگاه

420

461

ارتفاع پشتی

421

421
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شکل  .3مقادیر توصیه شده برای ابعاد صندلی ماشینهای کشاورزی در استانداردها؛ سمت راست [ ،]22سمت چپ []24 ،23

به گفتة محققان ،با در نظر گرفتن فضای لزم برای لباس و
حرکات جانبی بهمنظور رفع خستگی ،عرض نشیمنگاه صندلی
باید از عرض باسن بزرگتر باشد [ .]25 ،26بهگونهای عریض
باشد که با افرادی با بزرگترین عرض باسن تناسب داشته باشد
[ .]27اگرچه به نظر میرسد صندلی خیلی عریض ،مشکلی در
راحتی فرد ایجاد نمیکند ،ممکن است بهدلیل محدودیت فضا
قابلاجرا نباشد .رابطة  2براساس مصالحه میان تناسب ابعادی و
اقتصاد فضا ،برای تعیین عرض نشیمنگاه صندلی ارائه شده است
[.]28
1.1HB  SW  1.3HB

رابطة 2
در این رابطه  ،HBعرض باسن و  ،SWعرض نشیمنگاه
صندلی است.
از روابط  3و  4بهترتیب برای تعیین عرض بالیی و پایینی
پشتی صندلی بهره گرفته شد [.]27
رابطة 3

UBW  ShB − 30mm

1.1HB  LBW  1.3HB

رابطة 4
که در این روابط  ،UBWعرض بالیی پشتی صندلی،ShB ،
عرض شانه ،HB ،عرض باسن و  ،LBWعرض پایینی پشتی
صندلی است.
ارتفاع نشیمنگاه معمولً بهاندازهای کمتر از ارتفاع رکبی
تنظیم میشود [ .]29برخی محققان مقداری بین  88تا 95
درصد ارتفاع رکبی [ ]30و برخی دیگر مقداری بین  80تا 99
درصد ارتفاع رکبی را برای تعیین ارتفاع نشیمنگاه ،مناسب
تعریف کردهاند [ .]31دستهای دیگر ،تناسب ارتفاع نشیمنگاه را
مستلزم تأمین دو شرط حفظ زاویة بین ران با ساق پا بین 95
تا  120درجه و زاویة ساق پا با خط عمود بر کف بین  5تا 30
درجه دانستهاند .با همین توجیه ،رابطة  5که در آن مقداری 20
میلیمتری برای احتساب ضخامت کف کفش به ارتفاع رکبی
اضافه شده است ،برای تعیین و ارزیابی ارتفاع نشیمنگاه استفاده
شد [.]18 ،32
رابطة 5
(PH + 20mm )cos30  SH  (PH + 20mm )cos5

که در این رابطه ،PH ،ارتفاع رکبی و  SHارتفاع نشیمنگاه است.
درمورد ارتفاع دستة صندلی ،تقریباً همة محققان اتفاقنظر
دارند که این مقدار نباید از ارتفاع آرنج (نشسته) کمتر باشد
[ ،]18 ،25 ،33اما دربارة حداکثر ارتفاع مجاز آن
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اختلفنظرهایی وجود دارد .برخی محققان حداکثر ارتفاع
مناسب برای دستة صندلی را  5سانتیمتر بلندتر از ارتفاع آرنج
(نشسته) دانستهاند []34؛ درحالیکه از دیدگاه برخی دیگر
حداکثر ارتفاع مناسب برای دستة صندلی براساس زاویههای
چرخش بازو است .آنان با فرض  20درجه و  25درجه چرخش
بازو حول محورهای عمود بر هم برای محاسبة حداکثر ارتفاع
دستة صندلی ،به رابطة  6رسیدهاند که در این مطالعه نیز اساس
ارزیابی قرار داده شد [.]31
رابطة 6

ERH  ARH  0.8517ERH + 0.1483ShH

در این رابطه ،ERH ،ارتفاع آرنج (نشسته) ،ARH ،ارتفاع
دستة صندلی و  ،ShHارتفاع شانه (نشسته) است.
در منابع علمی آمده است که عمق نشیمنگاه باید کوتاهتر از
طول باسن-رکبی تنظیم شود [ .]18 ،25 ،32 ،35در تحقیقی
دیگر ،مقادیر بین  80تا  95درصد طول باسن-رکبی بهعنوان
عمق نشیمنگاه مناسب تعریف شده است [ .]31هرچند محققان
مرز بالیی را تا  99درصد افزایش دادهاند [ .]28در این مطالعه
رابطة  7برای تعیین این بعد استفاده شد که قبلً در مطالعات
دیگر نیز استفاده شده است [.]36 ،37
0.8BPL  SD  0.95BPL

رابطة 7
در این رابطه  ،BPLطول باسن-رکبی و  ،SDعمق نشیمنگاه
است.
بهمنظور آزادی حرکت بالتنه و بازوها ،توصیه شده است که
لبة بالیی پشتی صندلی پایینتر از استخوان کتف قرار گیرد
[ .]27بر همین اساس ،در این مطالعه از رابطة  8جهت تعیین
ارتفاع پشتی صندلی استفاده شد که براساس آن لبة بالیی
صندلی حداقل پایینتر از لبة بالیی استخوان کتف تنظیم
میشود [.]28
0.6ShH  BH  0.8ShH

رابطة 8
در این رابطه ،ShH ،ارتفاع شانه و  ،BHارتفاع پشتی صندلی است.
یافتهها
مقادیر کمینه ،بیشینه ،میانگین ،انحراف معیار ،خطای استاندارد
میانگین ،ضریب تغییرات و صدکهای پنجم و نود و پنجم مربوط به
دادههای آنتروپومتریک در جدول  ،3آمده است .میزان تناسب و عدم
تناسب ابعاد مختلف صندلی کمباینهای مورد بررسی با ابعاد بدن
کاربران نیز بهطور خلصه در جدول  ،4مشاهده میشود.
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جدول  .3ابعاد آنتروپومتریک کاربران کمباین مرد (تعداد= 156نفر)

پارامتر

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد
میانگین

صدکها

ضریب
تغییرات

پنجم

نود و پنجم

وزن

48/7

111/7

75/0

12/4

1/00

16/60

54/5

95/5

قد

1595

1875

1717/4

63/9

5/11

3/72

1612/3

1822/4

ارتفاع شانه

527

685

600/4

31/3

2/50

5/21

548/9

651/8

ارتفاع آرنج

159

315

235/8

31/4

2/52

13/33

184/1

287/4

ارتفاع رکبی

355

495

425/7

23/9

1/91

5/62

386/4

465/1

طول باسن-
رکبی

439

569

496/8

27/3

2/18

5/49

451/9

541/6

عرض شانه

375

527

447/7

27/5

2/20

6/14

402/4

492/9

عرض باسن

299

435

369/9

26/1

2/09

7/04

327/1

412/8

وزن برحسب کیلوگرم است و سایر ابعاد برحسب میلیمتر هستند.
جدول  .4تناسب /نداشتن تناسب ابعاد صندلی کمباینها با ابعاد بدن کاربران

ابعاد صندلی
نوع کمباین و تناسب

جاندیر 955
جاندیر 1055

عرض
نشیمنگاه

عرض بالیی
پشتی

عرض پایینی
پشتی

ارتفاع
نشیمنگاه

ارتفاع دسته

عمق
نشیمنگاه

ارتفاع پشتی

نداشتن تناسب بال (درصد)

38/5

0/6

2/6

99/4

3/8

1/3

0/0

نداشتن تناسب پایین
(درصد)

1/3

0/0

33/3

0/0

38/5

12/8

0/0

تناسب (درصد)

60/3

99/4

64/1

0/6

57/7

85/9

100/0

نداشتن تناسب بال (درصد)

38/5

0/6

2/6

93/6

9/6

35/3

0/0

نداشتن تناسب پایین
(درصد)

1/3

0/0

30/1

0/0

30/1

0/0

0/0

تناسب (درصد)

60/3

99/4

67/3

6/4

60/3

64/7

100/0

منظور از نداشتن تناسب بال این است که مقدار بعد مورد نظر از حد بالی تعیینشده برای آن بعد بزرگتر است.
منظور از نداشتن تناسب پایین این است که مقدار بعد مورد نظر از حد پایین تعیینشده برای آن بعد کوچکتر است.

بهمنظور اینکه براساس رابطهای معین ،یک بعد از صندلی با
گسترهای مشخص از یک یا چند بعد آنتروپومتریک تناسب داشته
باشد ،باید حداقل دو شرط بهطور همزمان تأمین شود .باید مقدار بعد
صندلی از کران بالی رابطه به ازای کوچکترین مقادیر ابعاد

آنتروپومتریک کوچکتر باشد و از کران پایین رابطه به ازای
بزرگترین مقادیر ابعاد آنتروپومتریک بزرگتر باشد .بر همین اساس،
شروط لزم برای تأمین تناسب  90درصدی (از صدک پنجم تا صدک
نود و پنجم) ،در جدول  5محاسبه شده است.

جدول  .4محدودههای مورد نیاز برای تناسب ابعاد صندلی با ابعاد بدن  90درصد از کاربران کمباین (میلیمتر)

ارتفاع

عرض نشیمنگاه

عرض باالیی پشتی

عرض پایینی پشتی

≥425/2

≥372/4

≥425/2

≥404/9

≤454/1

ــــــ

≤454/1

≤420/1

نشیمنگاه

ارتفاع دسته

عمق نشیمنگاه

ارتفاع پشتی

≥238/2

≥429/3

≥439/1

≤287/4

≤433/2

≤391/1
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داشته باشد؛ به عبارت دیگر ،بعد مورد نظر تنظیمپذیر باشد .در
صورتی که تنظیمپذیرکردن بعد مورد نظر ممکن نباشد ،توصیه
میشود که نقطة میانی محدودههای تعیینشده در شروط
آوردهشده انتخاب شود .باید توجه داشت که میزان تناسب از
حد مورد انتظار ( 90درصد) کمتر خواهد بود .با توجه به این
مسائل ،مقادیر پیشنهادی برای ابعاد مختلف صندلی و میزان
تناسب آن با افراد مورد مطالعه در جدول  6بهصورت آمده است.

درمورد هر بعد از صندلی ،اگر مقداری وجود داشته باشد که
همزمان بتواند هر دو شرط بیانشده در جدول  5را برآورده کند،
انتخاب آن تضمینکنندة تناسب بعد مورد نظر خواهد بود .در
غیر این صورت انتخاب یک مقدار برای تأمین تناسب 90
درصدی غیرممکن است .در این حالت پیشنهاد میشود که در
صورت امکان ،گسترهای برای بعد مورد بررسی در نظر گرفته
شود تا کاربر امکان انتخاب مقادیر مختلف در آن گستره را

جدول  .6تناسب/عدم تناسب ابعاد پیشنهادی صندلی با ابعاد بدن کاربران کمباین

عرض

عرض باالیی

عرض پایینی

ارتفاع

ارتفاع

عمق

ارتفاع

نشیمنگاه

پشتی

پشتی

نشیمنگاه

دسته

نشیمنگاه

پشتی

مقدار پیشنهادی (میلیمتر)

440

370

440

410

260

430

415

نداشتن تناسب باال (درصد)

11/5

3/2

11/5

8/3

17/3

5/1

0/0

12/8

0/0

12/8

10/9

20/5

6/4

0/0

75/6

96/8

75/6

80/8

62/2

88/5

100

نداشتن تناسب پایین
(درصد)
تناسب (درصد)

بحث
میانگین قد و وزن کاربران کمباین مورد بررسی در این
مطالعه ،بهترتیب  1717/4میلیمتر و  75/0کیلوگرم بود .قد
این افراد در مقایسه با جامعة هندوستان ،چین ،ژاپن ،تایوان و
کره بلندتر و در مقایسه با جامعه آلمانی ،بریتانیایی و آمریکایی
کوتاهتر است [ .]38همچنین این افراد  4/3درصد بلندتر و 29/6
درصد سنگینتر از کشاورزان هندی [ 1/2 ،]39درصد کوتاهتر
و  3/8درصد سنگینتر از کشاورزان نیجریهای [ 8/0 ،]40درصد
بلندتر و  34/6درصد سنگینتر از کشاورزان اندونزیایی [ ]41و
 4/9درصد بلندتر و  15/9درصد سنگینتر از کشاورزان تایلندی
[ ]42بودند.
بیشترین و کمترین درصد تناسب در صندلی هر دو مدل
کمباین ،بهترتیب به ارتفاع پشتی و ارتفاع نشیمنگاه تعلق
داشت .میزان تناسب عرض نشیمنگاه صندلی در این مطالعه در
مقایسه با مطالعة دیگری که در ایران انجام شده بود ،کمتر است
[ .]18این بعد از صندلی تقریباً برای هیچ فردی کوچک نبوده
و برای  38/5درصد افراد بزرگ بوده است که احتمال دارد فضای
کابین را تنگ کند .این موارد در ارتباط با عرض پایینی پشتی
نیز صحیح است ،اما عرض بالیی پشتی در هر دو نوع کمباین،
تقریباً برای همة افراد (بیش از  99درصد) مناسب بوده است که
البته این مسئله به عدم تعیین کران پایین برای این بعد از
صندلی مربوط است .ارتفاع نشیمنگاه در هر دو نوع کمباین
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منطبق با مطالعات قبلی برای درصد بالیی از افراد (بیش از 90
درصد) بلندتر از میزان مناسب بوده است که میتواند با
مشکلت بسیاری همراه باشد [ .]18در صورتی که ارتفاع
نشیمنگاه بلندتر از ارتفاع رکبی باشد ،پای کاربر روی کف قرار
نمیگیرد و درنتیجه همة وزن بدن روی رانها قرار میگیرد.
این مسئله سبب افزایش فشار روی بافت زیرین ران میشود.
همچنین ممکن است گردش خون را با اختلل مواجه کند و
موجب ناراحتی فرد شود و بهدلیل فشار بیشازحد به استخوانها
سلمتی را تهدید کند [ .]11 ،35اگر مطابق با محدودههای
تعیینشده در استانداردها ،میزان ارتفاع نقطة شاخص صندلی
 520میلیمتر ،فاصلة لبة جلویی نشیمنگاه از نقطة شاخص
صندلی برابر با  310میلیمتر و زاویة تمایل نشیمنگاه  11درجه
باشد ،ارتفاع لبة جلویی نشیمنگاه صندلی از کف برابر با 579
میلیمتر محاسبه میشود که از بیشینة ارتفاع رکبی (495
میلیمتر) بسیار بیشتر است و موجب عدم تناسب صندلی با
کاربران میشود []22-24؛ بنابراین رعایتکردن الزامات
استانداردهای ملی و بینالمللی موجود ،بههیچوجه نمیتواند
تضمینکنندة تناسب ابعاد صندلی با ابعاد بدن کاربران ایرانی
باشد .ارتفاع دستة صندلی با وجود تناسب بیشتر در مقایسه با
تحقیق مشابه [ ،]18با در نظر گرفتن مقداری ثابت ،از کمترین
تناسب در میان ابعاد برخوردار خواهد بود جدول  .6عمق
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نشیمنگاه کمباین جاندیر  955از کمباین جاندیر  1055تناسب
بیشتری با کاربران دارد .اگر عمق نشیمنگاه از طول باسن-رکبی
بیشتر باشد ،پشتی صندلی کاربرد اصلی خود را از دست میدهد.
همچنین فشار بیشتری به ناحیة پشتی زانو وارد میشود که ممکن
است موجب اختلل در گردش خون شود .درمقابل ،کوتاهی عمق
نشیمنگاه نیز میتواند موجب بیتعادلی و ناراحتی شود [.]43
الزامات استانداردهای مربوطه میتواند بهگونهای رعایت شود که
عمق نشیمنگاه طراحیشده برای همة کاربران کوچک باشد [-24
]22؛ بنابراین بار دیگر نامناسببودن استانداردهای مذکور برای
کاربرد طراحی صندلی برای کاربران کمباین ایرانی ثابت میشود.
تنها بعدی از صندلی که در هر دو نوع کمباین با همة افراد مورد
مطالعه تناسب داشت ،ارتفاع پشتی صندلی بود .استانداردهای
نامبرده مقدار این بعد از صندلی را بزرگتر از  260میلیمتر توصیه
کردهاند که با در نظر گرفتن مقادیر بزرگ برای آن ،با وجود رعایت
استاندارد ،صندلی تناسب کافی با کاربران را نخواهد داشت.
همانطور که از مقایسة جدول  4و  6میتوان دریافت ،با پیشنهاد
ابعاد جدید برای صندلی کمباین ،تقریب ًا تناسب در همة موارد افزایش
یافته است .تنها تناسب دربارة عرض بالیی صندلی کاهش یافته که
البته مقدار آن بیشتر از  95درصد است و نیازهای یک طراحی خوب
را تأمین میکند .مقدار  370میلیمتر برای عرض بالیی پشتی
صندلی ،با توجه به عرض پایینی پشتی و هماهنگی با آن از نظر
زیباییشناختی مناسب به نظر میرسد .با توجه به اینکه عرض
بزرگتر صندلی از نظر راحتی یا سلمتی مشکل خاصی را ایجاد
نمیکند [ ،]27در صورتی که محدودیت فضا اجازه دهد ،بهتر است
عرض صندلی بزرگتر از  450میلیمتر در نظر گرفته شود تا برای
بیش از  90درصد افراد راحت باشد .درنتیجه میتوان گفت مقادیر
توصیهشده در استانداردها دربارة عرض نشیمنگاه ،برای راحتی فرد
مناسب بوده ،اما اقتصاد فضا در آنها در نظر گرفته نشده است [-24
 .]22با کاهش ارتفاع نشیمنگاه ،میزان تناسب آن تغییر چشمگیری
کرده و به بیش از  80درصد رسیده است که البته با قابلیت تنظیم
 80میلیمتری میتوان به تناسبی در حدود  100درصد نیز دست
یافت .همچنین با تنظیم دوبارة عمق نشیمنگاه ،میزان تناسب آن
درمورد هر دو کمباین افزایش یافته و به حدود  90درصد رسیده
است .با وجود افزایش در میزان تناسب ارتفاع دستة صندلی ،تناسب
آن هنوز رضایتبخش نیست .در صورت اهمیت این بعد از صندلی
در طراحی ،شاید طراح مجبور شود دسته را به قابلیت تنظیم مجهز
کند .بهصورت کلی با توجه به توازن نسبی بین عدم تناسبهای بال

و پایین میتوان گفت ابعاد پیشنهادشده ،به ابعاد بهینة جامعه کاربران
مورد مطالعه نزدیک است.
نتایج این مطالعه ،لزوم توجه به مسائل ارگونومی در
ماشینهای کشاورزی و بازنگری استانداردهای ملی مربوط را
آشکار میکند .تحقیق حاضر جزء معدود تحقیقاتی است که در
آنها به موضوع ارگونومی در ماشینهای کشاورزی در ایران
پرداخته شده است ،اما این تحقیق تنها در ناحیة محدودی از
استان کردستان انجام شده است .با توجه به وسعت ایران و تنوع
قومیتی موجود در آن ،ممکن است نتایج این تحقیق قابلتعمیم
به تمام کشور نباشد .امید است در آینده با انجام تحقیقهای
مشابه در سایر نقاط کشور ،بانک اطلعاتی مورد نیاز برای
طراحی ارگونومیک ماشینهای کشاورزی از جمله کمباینهای
برداشت ایجاد شود .همچنین در تحقیق حاضر ،دربارة تعداد
محدودی از ابعاد آنتروپومتریک و مشخصات هندسی صندلی
بحث شده است که میتوان با تحقیقهای گستردهتر و استفاده
از روشهای نوین طراحی ،به طراحیهای بهینهتر و کاملتری
دست یافت.
نتیجه گیری
بررسی منابع علمی نشان میدهد مطالعات مرتبط با
ارگونومی در ماشینهای کشاورزی بهویژه در کشور ایران ،بسیار
محدود است؛ درحالیکه ماهیت کار با این ماشینها نشاندهندة
لزوم بیشتر توجه به مسائل ارگونومی در طراحی آنهاست .در
مطالعة حاضر ،به بررسی میزان تناسب صندلی دو نوع از
متداولترین کمباینهای موجود در کشور پرداخته شد .نتایج
نشان میدهد که برخی ابعاد این صندلیها تناسب بسیار کمی با
ابعاد آنتروپومتریک کاربران دارند ،اما با در نظر گرفتن مقادیر
مناسب برای این ابعاد و بدون تغییری در ساختار صندلی که
قیمت نهایی آن را افزایش دهد ،میتوان سطح طراحی صندلیها
را از نظر مسائل ارگونومی بهبود بخشید و درنتیجه به سلمتی،
راحتی و ایمنی کاربران کمک کرد .در این میان ،پیروی از
استانداردهای ملی و بینالمللی مربوط به ابعاد صندلی ماشینهای
کشاورزی ،سبب دستیابی به طرحی مناسب و موفق نخواهد شد
و این موضوع نیازمند ایجاد بانک اطلعاتی معتبر از ابعاد
آنتروپومتریک جامعة کاربران است.
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.بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد
منابع مالی
.منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تامین شده است

تقدیر و تشکر
از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیجار که فضای انجام
این تحقیق را فراهم آوردند و همة افرادی که در این تحقیق
.شرکت کردند سپاسگزاری میکنیم
تعارض منافع
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