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طراحی نشستنگاه
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طراحی نشستنگاه
 :که است بدن براي ثابت گاهی تکیه نمودن فراهم نشستنگاه از مقصود   
باشد راحت طوالنی زمان مدت در.  
باشد بخش رضایت روانی نظر از. 
باشد مناسب پذیرد، صورت بایست می که فعالیتی یا وظیفه انجام براي. 

نظر از باشد، راحت طوالنی زمان مدت در که نشستنگاهی قوي احتمال به 
  صادق نیز مطلب این عکس .بود خواهد مناسب و کننده راضی نیز روانی
 قوي احتمال به کند تأمین را فرد روانی آسایش نشستنگاه اگر یعنی است

.بود خواهد راحت طوالنی زمان مدت در آن از استفاده
 
به باشد، دارا را فوق خصوصیات تواند می حد چه تا نشستنگاه اینکه  

  آنها به اینجا در که دارد بستگی بیومکانیکی و آنتروپومتریکی عامل چندین
  .شد خواهد پرداخته
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پارامترهاي مهم در طراحی نشستنگاه
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)H(ارتفاع نشستنگاه 

٥



)H(ارتفاع نشستنگاه 

رانها خلفی سطح در فشاري )“رکبی ارتفاع" از بیش( نشستنگاه ارتفاع افزایش با  
 تنه پایین انتهایی اندامهاي در خون جریان فشار، این نتیجه در .شود می احساس
 می پاها تورم و شدن مورمور رفتگی، خواب احساس باعث و یابد می کاهش

 .شود

را خود کمر که داشت خواهد تمایل )الف( :شخص نشستنگاه، ارتفاع کاهش با  
  کرد خواهد تجربه برخاستن و نشستن در را بیشتري مشکالت )ب( کند، خم بیشتر

  .داشت خواهد نیاز پاها جهت بیشتري خالی فضاي به )ج( و

از بسیاري در نشستنگاه بهینه ارتفاع که گفت توان می کلی طور به این، بنابر 
  .است رکبی ارتفاع به نزدیک فعالیتها، و مقاصد
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)H(ارتفاع نشستنگاه 

با متر میلی 400( زنان رکبی ارتفاع پنجم صدك مقاصد از بسیاري براي 
 .است مقدار بهترین )کفش

براي( شود گرفته نظر در شد گفته آنچه از بلندتر نشستنگاهی است الزم اگر 
 خالی فضاي بودن ناکافی علت به یا و میز با تناسب و تطابق منظور به مثال
  لبه کردن مدور یا گرد با را نشستنگاه بودن بلند نامطلوب اثر میتوان )پاها براي

 وارد ران خلفی بافتهاي به که فشاري ترتیب بدین داد، تخفیف صندلی جلوي
  .یابد می کاهش شود می

نشستنگاه ارتفاع که است آن باشد می بسیار اهمیت حائز اینجا در که آنچه  
  .باشد متناسب میز با بایستی
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)D(عمق نشستنگاه 
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)D(عمق نشستنگاه 

در بعد این پنجم صدك( باشد بیشتر رکبی -کفل طول از نشستنگاه عمق اگر 
 به فشار کردن وارد بدون تواند نمی شخص )است متر میلی 435 با برابر زنان

 .کند استفاده نشستنگاه پشتی از موثر طور به خود زانوهاي پشت

نشستن و برخاستن مشکالت باشد بیشتر نشستنگاه عمق چه هر دیگر طرف از  
 به عمقی .نیست آسان نشستنگاه عمق مقدار حداقل تعیین .یابد می افزایش

 برجستگیهاي براي مناسبی سطح تواند می هنوز متر میلی 300 کوچکی
 نیز مطلوب شرایط بعضی در است ممکن و کند ایجاد لگن استخوان ورکی

  .باشد
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. عمق زیاد صندلی باعث می شود فرد هنگام نشستن حمایت الزم از مهره هاي ناحیه کمر را نداشته باشد
چنانچه فرد بخواهد به پشتی تکیه دهد لبه جلو صندلی به فضاي رکبی پشت زانو فشار وارد نموده و 

در این تصویر اپراتور براي حمایت از مهره . موجب احساس ناراحتی و اختالل گردش خون می شود
. هاي کمر از تکه پارچه اي استفاده نموده است ۱۰



  پهناي نشستنگاه
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 پهناي نشستنگاه
پهناي که است کافی صندلی، روي بر نشستن هنگام فرد باسن پهناي از حمایت براي 

  برابر پهنایی ترتیب بدین باشد، وي باسن حداکثر از کمتر متر میلی 25 طرف هر در نشستنگاه
  .بود خواهد کافی متر میلی 350 با

دارد قرار طرفین در که( ساعد گاه تکیه دو بین بایستی بزرگ، افراد استفاده براي البته(  
  .شود گرفته نظر در اضافی فضاي

است متر میلی 435 با برابر لباس بدون شرایط در زنان در باسن پهناي پنجم و نود صدك.  

پهناي حداقل لباس، گرفتن نظر در همچنین و نشستنگاه در آزاد حرکت امکان براي عمل در 
.شود می تعیین متر میلی 500 نشستنگاه

در بعد این پنجم و نود صدك :بود خواهد مناسبتر آرنج - آرنج پهناي موارد بعضی در 
.است متر میلی 550 با برابر ملبس مردان
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 )ß(زاویه سطح نشستنگاه یا شیب آن 
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 )ß(زاویه سطح نشستنگاه یا شیب آن 

با مناسبی تماس تا کند می کمک فرد به نشستنگاه سطح عقب به رو زاویه 
  به وي حرکت و شخص خوردن لیز از مانع همچنین و باشد داشته پشتی
 .شود می نشستنگاه سطح جلوي سمت

از برخاست و نشست و شده تنه و رانها بین زاویه کاهش باعث زیاد شیب 
 .کند می دشوار را نشستنگاه روي

شود می گرفته نظر در 10 تا 5 مناسب زاویه مقاصد اغلب براي. 
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پشتی 
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پشتی
 
تنه وزن از حمایت و نگاهداري در باشد، تر بلند پشتی چه هر 

  .بود خواهد موثرتر

قابلیت نظیر دیگري ویژگیهاي شرایط بعضی در است ممکن اما 
 .باشد برخوردار بیشتري اهمیت از ... و ها شانه حرکت

تحت توانند می یک هر که دارد وجود پشتی از متفاوت گونه سه 
 .باشند مطلوب و مناسب خاصی شرایط
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پشتی

 :کوتاه پشتی
است مفید کمر ناحیه هاي مهره از حمایت براي تنها پشتی نوع این. 

بایستی پشتی نوع این ال ایده طور به:
نکند، ایجاد کفل برجستگیهاي براي مانعی که شود شروع ارتفاعی از  
باشد، داشته کمر وسط ناحیه در را برجستگی حداکثر  
 آزادي حداکثر ترتیب بدین تا یابد، ادامه شانه تیغه زیر تا باال طرف به 

 .شود موجب را ها دست و ها شانه حرکت
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پشتی
اطالعات آنتروپومتریکی در مورد نقاط و نشانه هاي اختصاصی یاد شده اندك و مقاالت و  

جدول زیر اندازه هایی را که از تلفیق و . استانداردهاي ارگونومیک موجود در این زمینه مبهم هستند
.  ترکیب منابع مختلف به دست آمده اند ارائه می دهد

 .میلی متر در نظر گرفته شود 20تا 15عمق انحناي کمر از جلو تا عقب بایستی چیزي حدود 
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پشتی

 :متوسط پشتی
که است آن نیازمند پنجم و نود صدك با مردي شانه از کامل حمایت 

 .باشد داشته متر میلی 645 معادل ارتفاعی پشتی

باشد جلو سمت به برجستگی داراي کمر ناحیه در بایستی می پشتی چنین  
 پشتی سطح تراز هم و شده کاسته آن برجستگی از باال طرف به بتدریج که

  .دهد تشکیل را فرورفتگی یک پشتی باالي قسمت در یا و شود

باشد صاف پشتی از بدتر تواند می زیاد انحناي با پشتی یک. 
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پشتی

 :بلند پشتی

مستلزم پنجم و نود صدك با مردي گردن و سر از کامل حمایت 
  .باشد داشته متر میلی 900 با برابر ارتفاعی پشتی که است آن
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حالت کیفوزي که بدون استفاده از پشتی و یا استفاده   (a). تاثیر طراحی صندلی بر وضعیت ستون فقرات
این وضعیت خمیده به طرف جلو، فشار بین . از پشتی و یا استفاده از پشتی نا مناسب اتفاق می افتد

حالت لوردوز که با استفاده از تکیه گاه مناسب مهره هاي کمر  (b). مهره اي را افزایش می دهد
.حاصل می شود و فشار بین مهره اي را به حداقل می رساند
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پشتی نامناسب صندلی باعث شده که فرد از بالشتی به عنوان حمایت کننده کمر 
.استفاده نماید
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.  پشتی نامناسب صندلی هیچ گونه حمایتی را از  کمر نمی نماید
۲۳



پشتی صندلی هیچ گونه حمایتی از . صندلی فاقد دسته بوده و براي کار با کامپیوتر مناسب نمی باشد
کمر فرد نکرده و بسیار کوتاه می باشد به طوري که باعث شده پوسچر شانه و بازوي فرد هنگام کار 

).آزمایشگاه(با ماوس نامطلوب باشد 
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 )α(زاویه یا شیب پشتی 
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)α(زاویه یا شیب پشتی 

می حمایت پشتی بوسیله تنه وزن از بزرگتري نسبت پشتی، زاویه افزایش با 
 کاهش )دیسکی داخل فشار( لگن و تنه بین فشارنده نیروي جهت بدین شود،

 .یابد می

البته .شود می لوردوزیس موجب رانها و تنه بین زاویه افزایش دیگر طرف از  
  که شود می باعث موضوع این .یابد می افزایش فشارنده نیروي افقی مولفه
 آنها حرکت از اینکه مگر کنند، حرکت نشستنگاه سطح جلوي سمت به کفلها

 نشستنگاه، سطح مناسب شیب از استفاده با )الف( :شود جلوگیري زیر طرق به
  )ج( و نشستنگاه سطح براي زیاد اصطکاك با و زبر پارچه از استفاده با )ب(

  .شخص خود عضالنی تالش
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.کاهش می یابد EMGبا افزایش زاویه ي پشتی نسبت به سطح نشستنگاه صندلی، دامنه 
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)α(زاویه یا شیب پشتی 

روي از برخاست و نشست عمل شدن مشکل باعث نیز پشتی شیب افزایش 
 .شود می نشستنگاه

110 تا 100 بین صندلی پشتی بهینه زاویه شده، یاد عوامل تمام گرفتن نظر در با 
 و کوتاه پشتیهاي با )110 از بزرگتر شیب مثال براي( زیاد شیبهاي .باشد می

 شرایطی در بدن فوقانی قسمتهاي صورت این در زیرا نیست، سازگار متوسط
 .گیرند می قرار ثبات بی کامالً
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تکیه گاه ساعد
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تکیه گاه ساعد 

کند می کمک شخص برخاست و نشست به و نموده ایجاد بدن براي را حمایتی ساعد گاه تکیه.

.تاثیر تکیه گاه بازو بر فشار دیسک
۳۰



را ساعد عضالنی قسمت و نرم نسوج بایست می ساعد گاه تکیه 
 عصب که جایی آرنج استخوانی قسمتهاي با نباید و کرده حمایت

 حاصل تماس شود، می نزدیک سطح به زیرین زند حساس بسیار
  .)باشد شده پوشیده نرم مواد با اینکه مگر( کند

پشتی و ساعد گاه تکیه بین متري میلی 100 شکاف شاید این، بنابر 
 .باشد مناسب و مطلوب
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د آب .جنس نامناسب رویه صندلی. دسته صندلی فلزي بوده و نامناسب است: بور
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تکیه گاه ساعد
گونه هیچ نباید ساعد گاه تکیه شود، استفاده میز با همراه صندلی اگر 

 بیش تا نبایستی ساعد گاه تکیه موارد قبیل این در .کند ایجاد را محدودیتی
.باشد داشته امتداد صندلی پشتی جلو متر میلی 350 از

 که ساعدي گاه تکیه هستیم، آسوده و راحت بدنی وضعیت دنبال به اگر 
 از که گاهی تکیه بر است "نشسته حالت در آرنج ارتفاع" از کوتاهتر کمی

 .شود می داده ترجیح است، بلندتر ارتفاع این

سطح باالي متر میلی 250 تا 200 معادل ارتفاعی معموالً مورد این در 
 .شود می تلقی مناسب نشستنگاه
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فضاي مورد نیاز پاها
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فضاي مورد نیاز پاها

 :پا جانبی فضاي
کافی فضاي زانوها و رانها براي که باشد اي اندازه به بایست می پا جانبی فضاي 

  .کند ایجاد

حالت این در که هستند جدا هم از کمی زانوها و رانها عموماً راحت وضعیت در 
.کند می کفایت متر میلی 500 اما است، مطلوب متر میلی 600 با برابر پهنایی

استاندارد BS  .کند می توصیه را متر میلی 580 با برابر پهنایی حداقل 5940
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فضاي مورد نیاز پاها

  :پا عمودي فضاي
نود صدك( قد بلند فرد در زانو ارتفاع اساس بر نیاز مورد اندازه شرایط بعضی در  

 .شود می تعیین )است متر میلی 620 با برابر کفش با مردان در بعد این پنجم و
نقطه بلندترین باالي در رانها فضاي از توان می جایگزین گزینه یک عنوان به  

  .کرد استفاده نشستنگاه سطح
با برابر مقداري ران ضخامت و رکبی ارتفاع پنجم و نود صدك جمع حاصل  

.دهد می بدست را متر میلی 700
 )استاندارد BS   به حداقل مقادیر عنوان به را متر میلی 620 و 650 مقادیر 5940

  از تجهیزات و ماشینها اپراتور که میزهایی و عمومی مقاصد میزهاي براي ترتیب
  .)است نموده تعیین کنند، می استفاده آنها
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فضاي مورد نیاز پاها

  :پا جلوي فضاي
با زانو سطح در نیاز مورد فضاي .است مشکل کمی محاسبه مورد، این در  

 می تعیین ثابت نشستنگاه سطح پشت از "زانو –کفل" طول گیري اندازه
 .)است متر میلی 645 با برابر مردان در بعد این پنجم و نود صدك( شود

استفاده شکم که کنیم فرض توانیم می صندلی بودن متحرك صورت در 
  این از تر عقب کمی افراد اکثر عمل در البته( دارد تماس میز لبه با کننده

  عمق کردن کم با نظر مورد فاصله صورت این در .)کنند می انتخاب را حد
 که مردانی براي آن مقدار و آید می بدست  "زانو –کفل" طول از شکمی

 "شکمی عمق" و پنجم و نود صدك با برابر آنها در "زانو –کفل" طول
 .است متر میلی 425 حدود در باشد می پنجم صدك با برابر
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فضاي مورد نیاز پاها

پاها، براي اضافی متري میلی 150 فاصله یک گرفتن نظر در با زمین، سطح در  
 به میز لبه از متر میلی 575 یا و صندلی پشت از متر میلی 795 میزان به اي فاصله
  .آید می دست

با برابر ابعاد با مردي اندکه شده تعیین فرض این اساس بر شده یاد مقادیر کلیه 
 وي "رکبی ارتفاع" با متناسب تقریباً نشستنگاهی روي بر پنجم و نود صدك
  .دارند قرار عمودي حالت در ساقها و است نشسته

پاهاي تا کند می پیدا تمایل شخص باشد، کمتر مقدار این از صندلی ارتفاع اگر  
  پنجم و نود صدك دقیق محاسبه اینجا در .کند دراز جلو سمت به را خود

 تقریبی مقدار به محاسبات بوسیله توان می اما است، مشکل نیاز مورد فضاي
  .یافت دست
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فضاي مورد نیاز پاها

برابر او "رکبی –کفل" طول که بگیرید نظر در را شخصی B ، ارتفاع 
 به نشستنگاهی روي بر و باشد F با برابر پا کف طول و ،P برابر رکبی
 می دراز طوري را خود پاهاي شخص این .)شکل( است نشسته H ارتفاع

  تقریباً رانها( گیرند قرار راستا یک در صندلی سطح با رکبی ناحیه که کند
 است برابر تقربیاً پا انگشتان نوك تا کفل بین افقی فاصله D .)هستند افقی

:با

D = B + √ P2 – H2 + F        
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فضاي مورد نیاز پاها

باال ابعاد پنجم و نود نوك صدك در که مردي باال، فرمول به توجه با بنابراین 
 سطح در است، نشسته متر میلی 400 ارتفاع به نشستنگاهی روي بر و دارد قرار

  دارد نیاز میز لبه از متر میلی 970 یا پشتی از متر 1190 معادل فضایی به زمین
  .)باشد پنجم صدك با برابر وي شکم عمق اگر البته(

حداقل ارگونومی منابع اغلب :زیاداست مقاصد اکثر براي آمده دست به مقدار 
  .است میز سطح زیر در متر میلی 700 تا 600 بین کنند می توصیه که را فضایی

٤۰



ه د نیروگا عدم وجود فضاي کافی در جلو پاها: بور
٤۱



این موضوع باعث می . ارتفاع میز بسیار کوتاه بوده و با ویژگیهاي پرسنل اتاق کنترل مطابقت ندارد
شود هنگام کار فرد نتواند بخوبی به میز و سطح کار نزدیک شود و همواره با کمر و تنه اي خمیده و 

.پوسچر نامناسب انجام وظیفه نماید
٤۲



و ضخامت )  cm70(بعلت کوتاه بودن ارتفاع میز . تصویري از میز و کنسول کنترل در اتاق کنترل
بعلت . زیاد سطح رویی آن فضاي کافی در زیر میز براي جاي گرفتن پا و دسته صندلی وجود ندارد

برخورد دسته صندلی با لبه زیرین میز آسیب دیدگی در این ناحیه مشاهده می شود که این موضوع 
.ارتفاع مانیتورها نیز قابل تنظیم نمی باشد. حاکی از کوتاه بودن ارتفاع میز می باشد

٤۳



همانگونه که مالحظه می شود دسته صندلیها در اثر برخورد به لبه زیرین میز آسیب  . صندلی اتاق کنترل
در تصویر سمت راست پوشش نرم دسته صندلی از بین رفته است که این موضوع می تواند . دیده است

.باعث احساس ناراحتی در ناحیه آرنج و ساعد هنگام استفاده از صندلی شده و نامطلوب باشد
٤٤



سطح نشستنگاه

٤٥



سطح نشستنگاه
 پخش براي الزم شرایط آوردن فراهم نشستنگاه، سطح دادن شکل از هدف   

 می پیشنهاد زیر موارد ارگونومی دیدگاه از .است باسن زیر در فشار مناسب
  :شوند

نشستنگاه سطح جلویی لبه( باشد صاف و سفت بیش و کم باید نشستنگاه سطح  
 .باشد مدور و گرد است بهتر

بعضی .)نباشد نرم( باشد محکم و سفت باید نشستنگاه سطح پوشاننده الیه 
  چاق، فرد یک نشستن اثر در الیه شکل تغییر مقدار که شود می گفته اوقات

.کند تجاوز متر میلی 25 از نباید

و گیرد صورت خوبی به تهویه تا باشد نفوذپذیر هوا برابر در باید پوشاننده الیه 
 نشستنگاه روي بر فرد پایداري و ثبات به تا باشد زبر و خشن باید همچنین

.کند کمک
٤٦



٤۷



Workstation design example 

٤۸



٤۹



٥۰



٥۱
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