
 

  

  

  

  استاندارد سازي طراحي مبلمان هاي چوبي، با ارگونومي بدن

   2ياري و   حميدرضا تقي   1دي غالميانها

  ي منابع طبيعي، دانشگاه تهران دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده1

  ي عمران، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي استاديار گروه صنايع چوب، دانشكده 2
 

  
  چكيده

محيط و  ها مهندسي فاكتورهاي انساني، علمي تركيبي است كه سعي دارد ابزارها، دستگاهارگونومي يا همان 
اين . ق انسانها، طراحي نمايدئها و عال فكري و محدوديت -هايي جسمي كار و مشاغل را با توجه به توانايي

. گرفته است و رفاه انسان در محيط، شكل ،وري، با عنايت بر سالمتي، ايمني علم با هدف افزايش بهره
در . سازي انسان با محيط، محيط را با انسان متناسب سازد جاي متناسبه همچنين اين علم در تالش است ب

المللي كار، واژة ارگونومي را به معناي متناسب كردن كار و شغل براي انسان تعريف  اين راستا، سازمان بين
هاي توليدي از ساده تا  مبلمان چوبي و سيستم توان براي طراحي و ساخت مياز علم ارگونومي  .كرده است

چوب  هزار واحد توليدي در بخش صنايع 51براساس آمار موجود در كشور حدود  .پيچيده استفاده كرد
در طراحي  .كارنده درصد از آنها در توليد مصنوعات چوبي و مبلمان مشغول ب 80فعاليت دارند و حدود 

  :يك فرد بايد مورد مطالعه قرار گيرندهاي فيزيكي  ارگونوميك تمامي ويژگي
  اندازه بدن و شكل آن؛  -
  اندام و استحكام بدني؛  تناسب -
  وضعيت قرار گرفتن بدن؛  -
   از قبيل بينايي، شنوايي و المسه؛حواس  -
  .و اعصاب مفاصل ،هاي وارده بر عضالت ها و كرنش تنش -



 

گونومي بدن استانداردسازي كرده و تشريح دراين مقاله سعي برآن است كه طراحي مبلمان را با ار
اهميت معيارهاي آنتروپومتري، لزوم توجه به مباني ارگونوميك طراحي صندلي و مبلمانهاي چوبي و تشريح 

  . روش هاي آناليز ايمني از جمله مواردي هستند كه در اين مقاله مورد بحث قرار مي گيرند
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  مقدمه 
بيعـي مشـتق   به معني قانون و قاعده ط» 2نوموس«به معني كار و » 1رگوا«از دو كلمه يوناني » رگونوميا«واژه 

 )ا همـان مهندسـي فاكتورهـاي انسـاني    يـ (ارگونومي . شده است و در لغت به معناي قوانين طبيعي كار است
 -هـاي فكـري    ها، محيط كار و مشاغل را باتوجه به توانايي علمي تركيبي است كه سعي دارد ابزارها، دستگاه

مي از رشته هاي علمي نظيـر پزشـكي،   علم ارگونو .جسمي و محدوديت ها و عاليق انسان ها طراحي نمايد
شناسي، آناتومي، بيومكانيك و سنجش ابعاد و اجـزاي بـدن انسـان بـراي      فيزيولوژي، آمار، روانشناسي، مردم
هـاي چـوبي كـه جهـت      و ساخت وسايل مورد نياز به عنوان مثال مبلمـان طراحي ماشين آالت و محيط كار 

هدف اين علـم بـر دو   . سود مي برداند  متفاوت طراحي شدههاي مكاني  استراحت و قرار گرفتن در موقعيت
  .افزايش بهره وري و توليد -2 و ايمني و رفاه انسان در محيط كار -1،اصل كلي استوار است 

اين علم براي طراحي و ساخت ابزار و سيسـتم هـاي توليـدي از سـاده تـا پيچيـده و بغـرنج، حـل         
امـروزه، از طراحـي   . ار و وسائل زندگي روزمره، كاربرد داردمشكالت مربوط به تكنولوژي نوين، و حتي ابز

 چـوبي از نظر نوع جنس، مصالح بكار رفته، اندازة دسته، نوع و تركيب ( ساده نجاري  ارهيك ابزار ساده نظير
گرفتـه تـا طراحـي يـك     )  …از نظر قطر، انـدازه، رنـگ و   (  چوبي ميز و صندليو يا يك )  …دسته آن و 

هايي كـه ارگونـومي در آنهـا     عمدتا زمينه. شود ، از ارگونومي استفاده ميساخت مبلمان املسيستم توليدي ك
ها و تاسيسات به طـرز صـحيح و مطلـوب،     ابزار، وسائل، ماشين طراحي :از اند عبارتكند،  مطالعه و اقدام مي

اختمان فيزيكي بدن طراحي روش انجام كار با توجه به بهترين نحوه اجراء و متناسب با سيستم عضالني و س
انسان و با هماهنگي رواني ميان افراد و محيط كار و ابزار كار، وضعيت صحيح قرار گرفتن بـدن و حركـات   

 ،نـوع سـازه   :بـا توجـه بـه عـواملي از قبيـل     ( انسان حين انجام كار، شرايط فيزيكي مناسب در محـيط كـار   
 -هـاي   تشعشـعات و آلـودگي   ،گرد و غبار ،ايينور و روشن ،سر و صدا ،ارتعاشات ،هوا جريان ،محيط طراحي

  .[1] )مختلف 

علـت   ايـن  هاي چوبي به از جمله مبلمان، چوبي هاي راندمان سازه دادن بايست براي افزايش ميحال 
كه  اي است ساختار آن به گونهد و همچنين نده ميچوب را به خود اختصاص  صنعترا از  اي عمدهكه سهم 

نامناسـب بـودن    .باشـد  ميوالني را روي آن صرف كنند پس نياز به بررسي دقيق زمان ط اپراتور ممكن است
كمـر   هـا و درد  تاثيرگذار بر تغيير شكل سـتون مهـره   هاي فاكتوريكي از  اپراتورهاي بدن  ابعاد مبلمان با اندازه

رفتـاري   ، بدخلقي رواني و همچنين موجب كجتواند زمينه ساز اختالالت روحي و  باشد و عالوه بر آن مي مي

                                                 
١- Ergo 
٢- Nomus   



 

هاي دانش و چگـونگي اجـراي ارگـانومي     در ادامه اين مقاله به مباحث شاخه .در آنان شود كاهش راندمانو 
  .سازي طراحي و آنتروپي بدن بحث خواهد شد چوبي و استاندارد در مبلمان

  
  هاي دانش و چگونگي اجراي ارگانومي شاخه -1

  
  1شكل 

  :حيطه عمده زير فعاليت داردچند ر ارگونومي علمي چند نظامه است كه د

  بيومكانيك شغلي -1-1
در ايـن حيطـه،   . گيـرد  هاي بدن مورد بررسي قرار مي هاي مكانيكي اندام در مباحث بيومكانيك شغلي ويژگي

بـه كمـك ايـن معـادالت     . شـود  هاي مختلف بدن تجزيه و تحليل مـي  ها و اعمال نيرو در بافت حركت اندام
را با هدف كـاهش فشـارهاي مكـانيكي     و نوع سازه چوبي هاي كاري د مناسب ايستگاهتوان الگوها و ابعا مي

توان گفت كه چگونگي انتقال نيـرو و حركـت دادن اجسـام و     بطور خالصه مي. خارجي بر بدن بدست آورد
   .ابزارآالت از جمله مباحث بيومكانيك شغلي هستند

  فيزيولوژي كار -1-2
مفـاهيم خسـتگي، بررسـي    . تبادالت انرژي و متابوليسم بـدن مطـرح اسـت   ، )فيزيولوژي كار(در حيطه دوم 

هاي كار و استراحت از ديـدگاه فيزيولـوژي كـار مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار         كارهاي ايستا و پويا  و رژيم
  .گيرد مي

  روانشناسي مهندسي  -1-3



 

از ديـدگاه  . گيـرد  رار مـي روانشناسي مهندسي جنبه هاي پردازش اطالعات مرتبط با كار، مورد بررسـي قـ  در 
اي اين بعد از ارگونومي، طراحي روشهاي كـار بـا هـدف كـاهش حـوادث ناشـي از        ايمني و بهداشت حرفه

  .شود خطاهاي انساني محسوب مي
مطالعات بر روي ابعاد و اندازه هاي اعضاي بدن جهت بررسي نوع ابزار مورد استفاده با توجه بـه سـاختمان   

  . باشد يمبدن مهم و قابل بررسي 
اصول كلي آنتروپومتري ـ ارگونـومي كـه بايسـتي همـواره در نظـر گرفتـه شـوند،          ،بر طبق نظريه سينگلتون

  :از اند عبارت
  . از افراد را پوشش دهد% 90ابعاد پست كار بايد حداقل  -
رايط ايستا و هايي كه در ش در انتخاب اطالعات آنتروپومتريك، طراح بايد با توجه به ابعاد گوناگون و مثال -

  . پويا وجود دارد، خطاي قابل قبول را تعيين نموده و به عنوان معياري از آن استفاده نمايد
زيرا اندازه جمعيـت  . كاري آنها ممكن است در طول زمان تغيير يابد تطابق بهينه ابعاد بدن كارگران با پست -

  . شود دهند، عوض مي متغير است و همين طور كارگراني كه وظايف مربوطه را انجام مي
مشكالت وضعيت بدني رابطه بسيار نزديكي با عدم تطابق ابعادي دارد، به طوري كه هر دوي آنها بايد  -

  . [2]همزمان با يكديگر مورد توجه قرار گيرند
  
  مبلمان ارگونومي  -2

  .ده استمناسب براي انجام كار راحت ارائه ش مبلماندر اين قسمت اصول و نكات مهم جهت انتخاب 
  :در طراحي صندلي توجه به موارد زير از اهميت زيادي برخوردار است

  ارتباط ميان صندلي و سطح كار  -
  تغيير وضعيت بدني  -
  استحكام و ثبات صندلي بويژه زماني كه متحرك باشد  -
  سهولت ايستادن و نشستن  -
  نرمي سطح نشستنگاه و پشتي صندلي -

ن تغيير وضعيت بدني را فراهم مي كند، پست كار ايستاده نيز كه از طراحـي  همانگونه كه صندلي راحت امكا
   .[3] مطلوبي برخوردار باشد، حركت بدني را آسان تر مي كند

  مناسب و راحت مبلمانمشخصات يك 
  پشتي - 2-1



 

به منظور فراهم كردن يك موقعيت مناسب براي نشستن بايد در قسمت عضالت پشت و گردن حداقل فشار 
درجه قدرت جابجايي نسبت به وزن فرد را داشته  5نسبت به كفه صندلي داشته باشيم كه تقريبا با زاويه را 

زاويه كفه صندلي  با پشتي تقريبا  ،باشد و در نتيجه با تكيه بر پشتي احساس راحتي كامل به فرد دست دهد
سانتيمتر باشد، پشتي بايد  64.5باشد و ارتفاع آن براي نوع متوسط حدود ) درجه 100- 110(درجه 105بايد 

در ناحيه كمر داراي بر جستگي به سمت جلو باشد كه به تدريج به طرف باال از برجستگي آن كاسته شده و 
   .[4] هم تراز سطح پشتي شود

  گاه  نشستن -2-2
  :گاه بايد به گونه اي باشد كه نشستن

 در مدت طوالني راحت باشد ) الف

 ش باشد بخ از نظر رواني رضايت) ب

 حالت مناسبي داشته باشد ،يردظيفه يا فعاليتي كه بايد صورت پذبراي انجام و) ج

 ، كم و بيش صاف باشد و بهتر است لبه جلويي آن گرد و مدور باشدگاه سطح نشستن) د

سانتيمتر تغييـر   2.5فرد چاق نبايد از در اثر نشستن يك (ت و محكم باشد اليه پوشاننده سطح آن بايد سف) و
 )وضعيتش تجاوز كند

 پذير باشد اليه پوشاننده در برابر هوا نفوذ نا) ز

سانتيمتر بوده و در اغلب موارد زاويه سطح آن بايد داراي شيب  43.5در  55طول و عرض آن در حدود ) ي
    .درجه باشد 10 -5

  ارتفاع صندلي  -2-3
سانتيمتر  43كامل هستند حدود  بهترين وضعيت ارتفاع كفه صندلي جهت نشستن افرادي كه داراي رشد

است البته بهتر است صندلي قابل تنظيم در ارتفاع باشد تا به راحتي بتوان ارتفاع مورد نظر براي افراد را به 
  .دست آورد

  تكيه گاه ساعد  -2-4
كند و طول  ميتكيه گاه ساعد حمايت خوبي براي بدن ايجاد كرده و به نشست و بر خاست شخص كمك 

سانتيمتر  25تا  20سانتيمتر جلوي پشتي صندلي ادامه داشته باشد وبايد ارتفاع آن بين  35بيش از آن نبايد 
صندلي  .ساعد و پشتي وجود داشته باشد سانتيمتر بين تكيه گاه 10همچنين عرض آن بايد در حدود  ،باشد

پنج پايه و قفل  ،ان چرخدارپشتي قابل نوس ،المقدور داراي تكيه گاه سر و گردن قابل تنظيم مناسب بايد حتي



 

دار باشد ولي براي نشستن معمولي و بدون فعاليت خاص مثل سالن هاي انتظار اين وضعيت ها ضروري 
  .نيستند

  صندلي هاي راحتي و خانگي  
زدن و  از اين صندلي نه تنها براي چرت .هاي راحتي حمايت از بدن در هنگام استراحت است وظيفه صندلي

توان براي مطالعه و تماشاي تلوزيون يا صحبت با ديگران از آن  ميشود بلكه  ميتفاده تفكر و آرامش اس
درجه و زاويــه بين  26تا  20گاه يا شيب آن بين  در اين نوع صندلي زاويه سطح نشستن .استفاده كرد

زواياي فوق براي تماشاي تلوزيون و مطالعه  شود، ميدرجه توصيــه  110تا  105گـاه و پشتـي بين  نشسـتن
سانتيمتر  90و پشتي آن بايد از نوع پشتي  بلند يعني در حدود درجه باشد  120و  10يب برابر با به ترت
در پشت ها به طور طبيعي  ه زماني كه دستحمايتي مشاب ،، همچنين داراي تكيه گاه سر و گردن بودهباشد

چنين حالتي متمايل ساختن قسمت بااليي ، يكي از طرق دست يابي به اند فراهم آورد ر به هم متصل شدهس
   .درجه به طرف جلو و در واقع به وجود آوردن يك بالش متحرك است 10پشتي در حدود 

  صندلي هاي اداري و دفاتر 
  :براي آنكه اين گونه وسايل داراي راحتي حداكثر باشند

ضعيت قائم قرار گيرد از اين رو ها تقريبا افقي و ساق پاها عمودي و بدن در و در هنگام استفاده بايد ران
 .باشد) ارتفاع زانو(ايست كمي كوتاهتر از ارتفاع ركبي ب ميارتفاع صندلي 

براي تايــپ كردن و  بايست كمي باالتر از آرنج مشخص باشد ميبراي نوشتن، سطح ميز تحرير 
ا نيز به طور افقــي قرار و ساعده بايد بازوها آزاد بــوده و به طور عمودي در دو طرف بدن آوزان باشــند

الزم به ذكر است  .بايست در ارتفــاع آرنج شخص قرار گيرد ميف وسط صفحه كليد ياز اين رو رد ،گيرند
ابعاد مناسب براي صنـدلي  .شدن باشند هاي دفتري ترجيحا بايد داراي ارتفاع قابل تنظيم، قابل قفل كه صندلي

  .است نشان داده شده روبه رووميز تحرير درشكل 

          
  



 

  ابعاد توافق شده براي صندلي و ميز تحرير اداري بر حسب ميليمتر -3و  2شكل 
  

ها و  گاه مچ براي تايپيست از موارد بسيار مهم كه بايد مد نظر قرار گيرد، وجود گيره اوراق و تكيه
درجه نسبت به خط  15-10شيب پيشتهادي (دار براي ميزها  هاي تصويري و استفاده از سطوح شيب پايانه
يابي به شرايط مطلوب در دو عمل خواندن و  حل براي دست الزم به ذكر است بهترين راه .است )افق 

  .[5] [6] نوشتن استفاده از ميز تحريري است كه شيب آن توسط فرد قابل تنظيم باشد

يش از حد گاه و كوتاه بودن ب هاي امروزي گود بودن بيش از حد نشستن عمده ترين مشكل مبل
واقعا راحت باشد و وظيفه  ،شود اگر قرار است صندلي راحتي مي پشتي برخي از آنهاست،در واقع توصيه 

از زماني كه  .گاه باشد بايد ارتفاع پشتي تقريبا دو برابر عمق سطح نشستن ،خود را به نحو احسن انجام دهد
اپراتورهاي كوچك اندام و اپراتورهاي درشت  شود بدين ترتيب مياستفاده قابل تنظيم ارتفاع  با هاي صندلي

هاي ارگونوميكي  صندلي .اندام قادرند سطح ميز كار را متناسب با اندازه هاي فيزيكي بدن خود تنظيم كنند
  .[7]چنين كارايي دارندگاه آن قابل تنظيم است  تهيه شده كه ارتفاع سطح نشستن

  
  ها  مبلمان شناسي سبكها در منزل و  برخي كاربرد مبلمان -3

  مبلمان اتاق خواب -3-1
ترين مبلمان اتاق خواب تختخواب است كه به صورت يـك يـا دونفـره  و يـك يـا دو طبقـه سـاخته          اصلي
هـاي   ميز توالت در صـورت . گيرد باشد كه در طرفين آن قرار مي تختخواب داراي دو پاتختي نيز مي. شود مي

را ي خاصـي   ه و آينه در وسط و يا تك جعبه وجود دارد و جلوهمختلف از قبيل يك پارچه با آينه يا دو جعب
   .آورد وجود ميبه خواب  اتاق در

  مبل غذاخوري -3-2
هاي گـرد و   ي پذيرايي از مهمترين مصنوعات مورد مصرف در مبل غذاخوري است كه به شكل ميزهاي ويژه

هاي با فضاي كمتر و  در محيط. شود ينفره يا بيشتر ساخته م 12و  8و  6 و 4بيضوي، چهارگوش و در انواع 
. شود تا فضاي بيشتري جهت مـانور در آن قسـمت باشـد    با جمعيت كمتر بيشتر از ميزهاي تاشو استفاده مي

گاهاً ممكن است ميزها چند تكه ساخته شوند و بر مرور اين ميزها كنار يكديگر قـرار گيرنـد كـه در مـورد     
  . گونه است هاي پرجمعيت اين خانواده

   مبلمان اتاق نشيمن-3-3



 

ها نيـز از پـيش براسـاس چيـدمان      اي است و تعدادي از مبل ي چيدمان مبل در منزل تا حدودي سليقه طريقه
 Lاند كه بستگي به وضعيت قرارگيري ديوارها و معـماري خانــه دارد كـه بـه صـورت      طراحي شده طراح، 

  .[8]گيرند مانند و يا دور هــم و متمركـز قرار مي
  
  دگرگوني در طرح مبل -4

هـا و   هـا، صـندلي   هـا، نيمكـت   مبلمان به صورتي كه با آن آشنايي داريم از دگرگوني و تغيير شكل چهارپايـه 
امروزه سعي بر اين است كه . ميزهاي ساده حاصل شده و اين دگرگوني در طول زمان و به تدريج بوده است

تـوان بعضـي از    كمي اصالح شده ساخته شوند مـي  هاي اوليه گذشته تقليد شده و يا بصورت بعضي از طرح
  .[9] اين نتايج را عالي و برخي از آنها را يك تقليد ضعيف دانست

  سبك ژاكوبي -4-1
مشخصاتي . شكل گرفته است 1688تا  1608ي سالهاي ژاكوبي يك سبك مبلمان انگليسي است كه در فاصله

ي  كاري شـده  هاي كنده لي بلوطي با پشتي بلند و پايهصند. كه اين سبك دارد او را منحصر به فرد كرده است
هـا و خطـوط ايـن نـوع مبلمـان       ي تناسب هاي كفي با پوشش مخمل اسپانيايي معرف كليه ظريف و تشكچه

   .است
  

 

  سبك ژاكوبي  - 4شكل
  
  3سبك استوارت -4-2

                                                 
٣ - Stewart 



 

در اين سبك . پديد آمداي سبك استوارت  مبلمان با پوشش پارچه ي نرم مبلمان چاكوبي اوليه،  از تشكچه
ي شخصي به نام گرين لينگ  هاي درودگري بوسيله العاده كار نتيجه پيشرفت شكوه، سبك و ظرافت فوق

   . ي وي تأسيس يافت اي بود كه بوسيله و مدرسه 4گيبنز

   5سبك توماس شراتون -4-3
م قرن هجدهم محسوب ي دو شراتون يكي از مهمترين طراحان مبلمان در نيمه 1806تا  1751در سالهاي 

هاي وي  بيشتر صندلي. هاي خود را نساخت گردد و با اينكه خود مبل ساز بود احتماالً هرگز يكي از طرح مي
اي  ي آنها از استحكام قابل مالحظه سازي وي، همه ظاهري با ظرافت زنانه داشتند ولي به علت دانش مبل

از سبك فرانسوي لوئي شانزدهم به عاريت گرفت ولي شراتون قسمتي از اطالعات خود را . برخوردار بودند
در سال » سازها و مبل 6سازها كتاب ترسيمي كابينت«كتاب وي به نام . العاده بود نفوذ آن بر روي طرح، فوق

در اين زمان ماهاگوني به نفع چوب اقاقيا، چوب مخطط و چوب الله درختي امريكايي، . چاپ شد 1793
تر نيز در كارهاي وي وجود مبلمان اواخر اين دوره  هاي روشن ري با چوبكا منبت. كنار گذاشته شد

در طرح لويي . تر بود دكوراسيون بيش از حدي را داشته ولي نسبت به مبلمان اوايل دوره كوچكتر و راحت
در اين دوره . شانزدهم از هنرمندان گذشته استفاده شد و به كار، زيبايي و سادگي بيشتري منتقل گرديد

  طرح مشهور دو امپراتور آخر اين دوره. ي شلوغ را گرفتند كاري شده هاي كنده وط راست جاي سبكخط
  .بود 7ريزنر –جي 

  
  )1874 -1768(  8سبك دانكن فايف -4-4

در كارهاي اوليه وي . دانكن فايف در اسكاتلند بدنيا آمد ولي اولين طراح مشهور مبلمان در امريكا گرديد
هاي  هاي فايف و تعادل و استقامت ساختماني و جنبه شراتون منعكس است و در طرح نفوذ سبكهاي آدام و

استفاده از شكل چنگ به عنوان  :ازاند عبارتهاي وي  مشخصات بارز طرح .بيني شده است اقتصادي پيش
اي برنجي و  هاي پنجه ها، پايه ها و دسته اي در روي پايه ي  استوانه رفته و برآمده هاي تو كاري پشتي و كنده

ها و  هاي صندلي توان انحناي رو به خارج پايه ي بارز ديگر در سبك وي را مي كاري برگي و يك تكه كنده
  .ميزها دانست

                                                 
٤ - Grinling Gibbons 
٥ - Thomas sheraton 
٦ - The cabinet maker's & upholsterers drawing book 
٧ - J.H.Riesener 
٨- Duncan phyfe   



 

  
  سبك ملكه آن - 5شكل 

  هاي مدرن سبك -4-5
د جنگ جهاني دوم به بعد طراحان مبلمان توجه بيشتري را به مطالعه كارهاي استادان گذشته ايتاليـا و هلنـ   از

  .اند و انگلستان و امريكا نموده
  .پردازند مبلمان با توجه به موارد زير به كار خود در اين سبك مي طراحان

قطعه از مبلمان بايد كاري را انجام دهد و در همان حال بايد از نقطه نظر هنري رضـايت بخـش    هر
تغيير نمـوده و تـزئين آنهـا مجـدد     كلفت ي ها پايهبافت چوبها با دقت زيادي به هم تطبيق داده شوند، . باشد
هـاي   اند كه خود عامل خلق طـرح  هايي شده ها و سبك وجود مواد متنوع و جديد موجب پيدايش فرم. گردد

  . گردند جديدتري گشته و مي

  
  سبك مدرن - 6شكل

  استانداردسازي طراحي -5



 

ار دهيم به اين نحو كه بايسـتي  چوبي بايستي استانداردهاي موجود را هم مورد نظر قر هاي مبلماندر طراحي 
 و با توجه به ابعاد و استاندارد هاي بدن يا همان انتروپـومتري بهتـرين طراحـي را انجـام دهـيم تـا رانـدمان       

  .وري از آن كاالي چوبي افزايش يابد بهره
   

  تعريف استاندارد
توان گفت كه هدف از استاندارد اطمينان از تطبيق مشخصات كاالي توليد شده است با آنچـه   يان ساده ميبا ب

دهـد، واقعيـت نيـز     اعتقاد عمومي بر اين است كه استاندارد كردن كارايي را افزايش مي كه تعيين شده است،
پذيري كمك بزرگي  ز قانون تكرارگيرد استفاده ا ميچنين است زماني كه كارها در حجم و تعداد زياد انجام 

  .كند در افزايش كارايي مي
  

  استاندارد در صنعت مبلمان
معرض فشارهاي تجاري يـا تغييـرات سـبكي بودنـد، اسـتاندارد       در بعضي از زمينه هاي طراحي كه كمتر در

ثـال زد كـه در   تـوان م  ميسازي را  در اين زمينه قسمتهايي از صنعت مبلمان. كرد ميكردن جلوه كاملتري پيدا 
   .شدند ميتكنولوژيك  دچار انقالب عين حال

گسترش فوق العاده اي  ،چوب بري از نظر توانايي ماشين آالت ،در قرن نوزدهم در اياالت متحده
در اوايل قرن . سازي را به كلي تغيير داد ماهيت مبل ،به انواع تخته در نتيجه امكان دستيابي. يافته بودند

 ،ورقه تخته ،ال اي رسيده بود كه محصوالت جديدي همچون تخته سه لوارسازي به مرحلهتكنولوژي ا ،بيستم
استانداردهاي ملي، مشخصات ابعاد  سازمانهاي. و فيبر به مقدار زياد در دسترس قرار گرفتند چوب خرده تخته

دادند و همچنين  مييق ها را با طرحهاي استاندارد تطب تخته يعني اندازه برش. كردند مياين تخته ها را تعيين 
با . كردند مينشان دهنده تركيبات، استحكام و كاربردهاي متفاوت آنها بود، معين  مشخصات كيفي آنها را كه

در نتيجه  .گرفت مياشكال سه بعدي را نيز در بر  ،پيامدهاي اين فرايند ،مفهوم استاندارد كردن گسترش
استانداردي تعيين كردند و  واحد ،شدند و براي فضا محصوالت نهايي ساخته شده از چوب هم استاندارد

قطعات است كه براي منظورهاي متفاوت و طبق  شامل مجموعه اي از 10 مبلمان مدوالر .ناميدند 9مدول آنرا
در . آنها را با فضاهاي موجود و نيازهاي مصرف كننده سازگار كرد توان ميابعاد استاندارد ساخته شده اند و 

پارچه را ساخت كه از هر چهار  هاي يك جاكتابي مجموعه اي از O.H.L. Wernicke كورني ،1880دهه 
، يعني زماني كه چندين شركت امريكايي و آلماني اقدام به 1920 اما تا دهه. شدند ميطرف به هم متصل 

                                                 
 Module  -٩   

Modular  - ١٠  



 

است   12مجموعه ماسترينگ ،نمونه بارز اين طرح. اين ايده رواج عام نيافت كردند، 11 مبلمان تلفيقي عرضه
   .اغلب مستطيلي و بسيار ساده بود شكل قطعات. عرضه كرد آنرا به بازار آلمان  13كارل نيس كه

  طراحي مبلمان اصول  -6
انسان در طول تاريخ اشيايي را با استفاده از تناسب مرتبط با بدن خود خلق نمود تا مورد استفاده قرار دهد و 

موجب شد تـا   ش و پيشرفت سريع تكنولوژي و شهر نشينيگستر .اين مساله باعث پيدايش علم طراحي شد
اگر مدل يا طراحي در يك دوره مورد توجه قرار گيرد بـه   .علم طراحي نيز دائما در حال تغيير و تحول باشد

هـاي دكوراسـيون و    از ايـن رو طراحـي  . اين دليل است كه بر اساس نيازهاي زمان خود طراحي شده اسـت 
واره با تغييرات كلي و جزئي همراه هستند، يكي از اين تغييرات استفاده از اصـول  مبلمان و الگو هاي آن هم

اي طراحي شود كـه مطـابق بـا خواسـته درونـي       در نتيجه بايستي به گونه .ارگونومي در طراحي مبلمان است
  .انسان باشند

شود كـه   مياده افزارهاي گوناگوني استف مچوبي از نر هاي ها و همچنين دكوراسيون در طراحي مبلمان
كه بسته بـه  ( توان با توجه به شناخت كامل از انتروپومتري بدن  ميهر يك قابليت هاي گوناگوني دارد حال 

را طراحي نمود  بهترين مبل و سازه چوبي توان مي )نوع اپراتور كه ممكن است از لحاض بدني متفاوت باشد
  .ها لحاظ گرددبايست در اين گونه طراحي  مينكات ارگونومي هم  البته

و برخالف تصور برخي  باشد ميها  ترين بخش مبلمان همواره يكي از مهم و طراحي دكوراسيون
يكي از مهم  .شامل بسياري از وسايل و نه فقط مبل راحتي اتاق نشيمن يا مبل رسمي اتاق پذيرايي است

احي آن، سرآغاز گرايش به ترين المان هاي مبلمان در بيشتر فضاها صندلي است كه در واقع توجه به طر
در تعريف، همان چهارپايه كوچك پشتي داري » سندلي«يا شايد هم » صندلي«. طراحي مبلمان هم هست

هاي امروز در زندگي ما گاهي چهارپايه، گاهي پشتي و گاهي هم  گرچه صندلي. نشينند مياست كه روي آن 
حي، باال بردن زيباسازي فيزيكي و هماهنگي آن با بنابراين هدف اصلي از اين نوع طراهيچ كدام را ندارند، 

احساسات دروني انسان، بهبود عملكرد فيزيكي و رواني و همچنين حضور موفق در بازار هاي جهاني 
  .باشد مي
  

  طراحي و كاركرد سه گانه 

                                                 
١١- Combination Furniture   

Musterring  -١٢  
١٣- Carl Nies  



 

  :شود ميمعموال در دنياي طراحي مبلمان و دكوراسيون از سه كاركرد صحبت 

  كاركرد استتيك: الف
ولـي   .باشـد  ميهاي جانبي  هاي اصلي و فرم تورهاي عمده در قضاوت كاركرد استتيك تاثيرات متقابل فرمفاك

 .گـردد  مـي از آن محصـول  ) خـوش نيامـدن  (و يا ) خوش آمدن(و سطوح باعث  دفاكتورهايي مثل رنگ، موا
كه زمينه اي بـراي   چرا .گر است از محصول در بيننده و يا استفاده) خوش آمدن(تالش طرح در ايجاد عامل 

  .گردد ميخريد محصول 

  كاركرد سمبليك: ب
كنـد، آيـا محصـول بـه      ميهماهنگي تيپ عمومي استفاده گر و محصول صحبت  اين كاركرد بيشتر در جهت

دارنده خود را در كالس هاي اجتمـاعي خاصـي نشـان     ،يا اين محصول از نظر اجتماعيآآيد ؟  ميدارنده آن 
  .هاي وابسته به زمان و قابليت تغيير با مد هستند سمبليك داراي خاصيت دهد و يا نه ؟ سطوح مي

  كاركرد عملكردي : ج
كند كه در چه  مياين كاركرد روشن . كند ميسئوال قابل استفاده بودن محصول در عمل اين كاركرد در مورد 

 ت و كـارايي الزم ا يك محصول قابليـ و اساس .يابد ميشرايطي و ابعادي، يك محصول به اهداف خود دست 
  را جهت انجام وظيفه خود دارد يا نه ؟

شود كه به خصوصـيات فيزيكـي و    ميدر اينجاست كه بحث استفاده از ارگونومي در طراحي مطرح 
بـه نحـوي كـه خصوصـيات محـل كـار و يـا         .پردازد ميگر و يا انجام دهنده كار  رواني انسان بعنوان استفاده

و يا پروسه استفاده و مصرف بـه شـكلي    كار سازد تا انجام ميانسان هماهنگ  از محصول را با شرايطاستفاده 
  .اي دارد ارگونومي خصوصا بر طراحي مبلمان و دكوراسيون نظر ويژه .بهينه صورت پذيرد

. گـردد  مـي زمـايش  آاي با ابعاد واقعي است كه بر روي آن، كيفيت ارگونـومي   ونومي، نمونهگمدل ار
ن راحتـي مبلمـان و تنظـيم    ستن و قرارگيري اپراتـور، ميـزا  ت گيري وسيله، نحوه نشنحوه در دس: براي مثال

راحت آن، ارزش باالي استفاده و عدم استفاده از تزئينات، طول عمـر زيـاد ايمنـي و اسـتفاده از ارگونـومي،      
   .دهند ميها را مالك قرار  ن مشخصهفرم خوب اياعتبار نا محدود زماني و روش توليد مناسب كه 

خوب بايستي بتواند آنچه در پي گفتن آن است، خوب بيان كند، قادر باشد ارتباط بـين فاعـل    راحط
تواند از ميان دهها محصول متفـاوت بـا عملكـرد مشـابه،      ميگر  و مفعول را برقرار نمايد و بدينوسيله استفاده



 

بايـد از اصـول   تي نيز دنياي طراحي صنع .محصول بهتر را تشخيص داده و به ديگر محصوالت اهميتي ندهد
  .ارگونومي در طراحي محصوالت به خصوص مبلمان و دكوراسيون تبعيت كند

هايي كـه در   دست دكوراسيون، هم احساس زيادي را با مصرف كنندگان و محيط طراحان ماهر و زبر
كننـدگان   فخود را جاي مصر ،آنها بايد در حين طراحي .دهند ميگذارند، از خود نشان  ميطراحي آنها تاثير 

آنها بايد بـا آگـاهي كامـل از خصوصـيات      .اقدام به طراحي كنند اگذاشته و با درك ويژگيها و احساسات آنه
توانـد در   مـي هـاي تحقيقـي كـه     و همچنين به وسيله تكنيـك  امصرف كننده و تفاوت هاي شخصي بين آنه
  .طراحي آنها تاثير بگذارد، آموزش ديده باشند

هايي از طراحي ارگونوميست مجرب باشيم كـه بـا مشـاورين     افزايش نمونهشاهد ما بايد  ،صنعتدر
حـال بـا دانسـتن ارزش     .ببيننـد  مـي  شمتخصص در امر ارگونومي در ارتباط هستند و به وسـيله آنهـا آمـوز   

     .كند ميارگونومي و تاثير آن بر توسعه طراحي، موفقيت بازار نيز به مقدار زيادي افزايش پيدا 

  لمان مناسبهاي مب ويژگي
  : هاي خاص باشند، از جمله موارد زير مبلمان مناسب بايد داراي برخي ويژگي

  ي استراحتي و مفيد است مبلمان مقدم بر هر چيزي يك وسيله -1
  شود در ساخت مبلمان بايد از خصوصيات مواد به بهترين نحوي استفاده  -2
  شود ها استفاده مي تزئينات از روكش هاي زيبا و جبران فقدان ها و طرح ي بافت براي تهيه -3
 هـا و  شـوند و در آن از بـه كـار گـرفتن دسـته      دار ساخته مـي  ها پايه براي راحتي عمل نظافت اطاق، مبل -5

  شود هاي برجسته خودداري مي گيره
  كنند مي براي انعكاس خصوصيات بد چوب، جالها را با رنگهاي طبيعي استفاده -6
شـود بـه طـور كلـي      هاي هندسي انتخاب مي ز منسوجات با بافت خشن و با طرحي مبل معموالً ا پارچه -7

  شوند تر ساخته مي تر ساده ي عمليمبلمان مدرن براي تأمين نيازهاي عصر حاضر با روشها
  ظاهري مبلمان از طرح مصرف كنندهمندي رضايت -8

  چيدمان امكان ايجاد تنوع در -9 

  هاباز شدن دوخت و بخيه و نگراني از شكستن اسكلت جائي آسان بدون قابليت جابه -10 

  )يچوب مصرف نوع(مصونيت در برابر آفات چوب  -11 

  مصرفي استحكام اتصاالت و ابزار و يراق -12 



 

از مناطق مرطوب به خشـك  (شدن اسكلت به دليل تغييرات مكاني  كج نگراني نداشتن از ايجاد ترك يا -13 
  )و بالعكس

  ديدگينگراني از آسيب فت آسان پارچه بدونقابليت نظا -14

  كار رفته در داخل كار و حتي فنرهاي مصرفي در مبلمان  پوك نشدن سريع اسفنج يا فوم به -15 

  14آنتروپومتري -7
هاي  آنتروپومتري، به سنجش ابعاد فيزيكي بدن و كاربرد داده هاي ابعادي در اصالح شرايط فيزيكي ايستگاه

ها، عدم تطابق ابعاد محل كار با  از آنجايي كه يكي از داليل فشارهاي وارده بر اندامپردازد و  كار مي
توان به طور مؤثري در  باشد، داده هاي آنتروپومتريك را مي هاي ابعادي بدن كارگر يا كاربر مي ويژگي

كه براي الزم به يادآوري است  .هاي كار، ابزارآالت و محصوالت بكار بست طراحي تجهيزات، ايستگاه
اما . شود محاسبات آنتروپومتريك، اغلب از جداولي كه قبال براي اين منظور تهيه گرديده است، استفاده مي

باشند كه بايد  هاي آنتروپومتريك ويژه خود مي   بايد خاطر نشان كرد كه مردم هر منطقه خاصي، داراي اندازه
ولي متاسفانه در كشور ما هنوز داده هاي . گردداظ لحهاي الزم در محيط كار و ابزار كار  در تعيين اندازه

آنترومتريك در دست نيست و براي طراحي يك محيط كار به ناچار از داده هاي آنتروپومتريك ساير 
  .[10]شود استفاده مي) بويژه از داده هاي آنتروپومتريكي كه توسط ناسا تهيه شده است(كشورها 

باشد،   در دسترس نمي اي براي مردم كشورمان تائيد شدههاي رسمي و  نكه اندازهبا توجه به اي
بنابراين اكثر كارشناسان ارگونومي با توجه به اشتراكات قومي و نژادي ميان نژادهاي ايراني و آلماني 

، داده هاي ـ آنتروپومتريك آلماني را براي استفاده در كارهاي تحقيقاتي كشورمان توصيه مي )ايندوژرمن(
ه از اين  داده ها  در كشورِ ما مسلما با مشكالتي روبرو خواهد شد؛ زيرا اين داده ها، با شرايط استفاد. نمايند

نشده است و ممكن است با اندازه هاي مردم كشور ما اختالف  اقليمي و قد و قامت مردم كشور ما تدوين
  .[11]دهند  هاي فوق را نشان مي داده 7و شكل  1جدول . هايي داشته باشد

  
اندازه . ( ابعاد آنتروپومتريك بدن انسان كه هر گونه طراحي بايد بر اساس آنها انجام گيرد - 1جدول 

  ..[12]) هاي مربوط به مردمركشور آلمان ـ  ابعاد بر حسب سانتيمتر 

                                                 
١٤- Anthropometry   



 

  
  

  
  

  

  
  

  اندازه هاي نسبي انسانها با درصد هاي متفاوت - 8شكل 

  )هالندر ( 1مشخص شده در جدول  ابعاد آنتروپومتريك - 7شكل 



 

  
  .[13] [14] بدن انسان در وضعيت آناتوميكي با سطوح راهنما – 9شكل 

  هاگيري و پيشنهاد نتيجه
با شناخت بهتر اصول ارگونومي  بل وم هاي نوين به طرحچوبي  هاي و سازهبا توجه به نياز بازار مبلمان 

در طراحي  .تحول بزرگي را در صنعت ايجاد نمود هاي نوين با توليد مبلمان توان ميتوسط طراحان مجرب 
طراح بايد در هر مرحله از  .ترين و كاملترين نوع مكانيزم استفاده شود مبلمان بايد تا حد امكان از پيشرفته
ز ويژگيهاي جسماني و حركتي انسان جزئيات بيشتري را مد نظر داشته ارتقاي طراحي ضمن آگاهي كامل ا

ارتوپدي و ساير متخصصان هاي تخصصي شامل طراحان صنعتي، مهندسان ساخت،  همكاري با كميته .باشد
مهم است كه براي ارزيابي در نظر داشته باشيم كه  .تواند كمك شاياني به بهبود طراحي مبل بيانجامد مي

هاي متفاوتي كه دارند، در نتيجه عاليق متفاوتي نيز به  ن پير و جوان به خاطر داليل و ايدهمصرف كنندگا
  .دهند ميتوليدات معين از خود نشان 

هاي بااليي از خود، با جامعه در ارتباط هستند، در  در نتيجه امروزه بسياري از صنايع، كه با آگاهي
صوالت جديد طراحي شده بر اساس اصول ارگونومي، نه توليدات و مح .بطن يك تغيير اساسي قرار دارند

تنها به خاطر عملكردشان، بلكه به خاطر توانايي آشكار ساختن احساسات افراد و ارتباط با روح 
توانيم  ميبا تكنيك هاي جديد طراحي مبلمان بر اساس ارگونومي، ما  .شوند ميكنندگان، تقاضا  مصرف

رابطه بهتري بين مصرف كنندگان و توليد كنندگان و  يع مبلمان وگان بيشتري را براي صنامصرف كنند
  .حضور موفق اين صنايع را در بازار داخلي و خارجي پيش بيني كنيم
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Abstract 

Ergonomics، the engineering science concerned with the physical and 

psychological relationship between machines and the people who use them. The 
ergonomicist takes an empirical approach to the study of human-machine 
interactions. The objective is to improve the efficiency of operation by taking 
into account a typical person's size، strength، speed، visual acuity، and 



 

physiological stresses، such as fatigue، speed of decision making، and demands 

on memory and perception. Applications range from the design of work areas 
(including office furniture، automobile interiors، and aircraft cockpits) to the 

disposition of switches and gauges on the control panels of machinery to 
determining the size، shape، and layout of keys on computer terminals and 

character height، color، and clarity on video displays. The field of ergonomics is 

also sometimes called human or human-factors engineering، engineering 

psychology، and biotechnology. 

In this connection، The International Labor Organization defined ergonomics 

as to “fit” job for man. Ergonomics may be used in designing simple to 
complicated wood furniture as well as in production systems. According to 
national census، more than 51،000 production units are active in wood industries، 
among which %80 of them are dealing in furniture. All physical specifications of 

human body are to be considered in ergonomic design، such as:  

- Shape and size of body; 
- Fitness between body and its strength; 
- Body position; 
- Senses; 
- Stresses and tensions that are forced on body، and its muscles، joints، and 

nervous system. 

In the present study، furniture design was done in accordance with 

ergonomics principles; also، important aspects of anthropometry are clarified; 

furthermore، safety analysis in furniture design is explained in details based on 
ergonomics. 

Keywords: Design; Ergonomics; Standardization; Wood Furniture. 
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