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 چکیده:
 

 بدن و همچنین تفاوت اشکال بدن را برای طراحی پوشاک داشته باشند. ضروریهای  ای از اندازه مجموعه ستیتولیدکنندگان بای   

 نقطه بدن 51 های اندازه تحقیقاین  در که شامل اندازه گیری های مورد نیاز بدن توسعه یافته اند.  سایزبرای این منظور جدول های 

 ها اندازه ایننتایج تحلیلی  است. شده جمع آوری با استفاده از روش مولر الس 51  الی51 سنی محدوده در یزدی دختر 5211 از

 .ه استشد تهیه یزدی دختران اندام بندی سایز دسته منظور به سایزی جدول نهایت در و گرفته صورتا استفاده از نرم افزار ب
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ABSTRACT: 

 

The manufacturers should have a set of necessary body measurements as well as the difference 

forms of the body to produce clothing design. For this purpose size tables that contain the required 

body measurements have been developed. In this study, the body sizes of 15 points Yazdi 1022 

girls aged 15 to 17 years has been gathered using a molar. Analytical results of these 

measurements were performed using the software and the table size to body size category is for 

girls Yazdi. 
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 : مقدمه -3

های  هایی با تزئینات و متعلقات کمتر و پارچه ها نیز تفاوت یافته و امروزه اشخاص به پوشیدن لباس ها طرز پوشش با تغییر نسل

ها را به  بتواند عیوب بدن آنحتی ها باشد و  هایی را بپوشند که سایز بدن خود آن اند، بطوریکه عالقه دارند لباس تر روی آورده سبک

است و این مطلب،  ای پیدا کرده وشاند به عبارت دیگر امروزه تن خوری لباس و قالب تن بودن آن برای مردم اهمیت ویژهخوبی بپ

 .چندان کرده است کنندگان پوشاک دو تر مصرف ی لباس را برای انتخاب راحت اهمیت مبحث سایزبندی و تعیین سایز و اندازه

داند و اکثر مشکالت درخور بودن و متناسب بودن لباس به خاطر  ی بدن افراد مربوط میمتناسب بودن را مستقیما به آناتوم 5چیین

ی  اندازهشوند و به  که با بدن جور می لباسهایی متناسب بدن هستند دبیان نمودن همکارانش و 1چمبر. آید عیوب بدن بوجود می

 . [5] سایز بدن را به طور صحیح نشان دهد لباسی متناسب است که بتواند شکل و بنابراین کافی راحتی حرکتی دارند

 روش ،متریک روشتدوین و بصورت کالسیک در کشورهای مختلف رایج گردید.  اندازه گیری متدهای ،با پیشرفت علم و تجربه

یکی از امروزه روش اندازه گیری و رسم الگو مولر در سراسر جهان شناخته شده و ...و  فرانسوی روشگرالوین،  روش ،مولر آلمانی

ای تنظیم شده که علیرغم تنوع در رسم الگو و  گردد. به گونه ی پوشاک محسوب می های بسیار مفید و ممتاز در زمینه روش

های  ها، تولیدی سازی و تبدیل به الگوهایی بر حسب مدل، قابلیت استفاده را برای همگان آسان ساخته است و در کارخانه مدل

  گردد که عبارتند از: شهرت برای این روش به دو دلیل عمده برمی ربرد دارد.دوزی کا به صورت شخصی کوچک و

 های شخصی افراد بررسی دقیق بر روی اندازه -5

           قد تمام  -الف  که این چهار ناحیه شامل :  افراد. بدن گیری چهار ناحیه از صحیح الگوها فقط با اندازهریزی  پایه-1

  . [1] باشند دور باسن  می -ت  دور کمر -پسینه دور -ب

بندی شکل بدن افراد در هر گروه سایزی، استفاده  باشد که برای طبقه جدول سایزبندی جدولی است که حاوی یکسری اعداد می

های سایزی(، به  های بدن مشابه )گروه هایی با اندازه جداول سایزبندی تقسیم کردن جمعیت هدف به گروه از ایجادشود هدف  می

های مرتبط با آن گروه استفاده کنند. در حقیقت با  ای که تمام افراد در یک گروه سایزی بتوانند از پوشاک تولید شده با اندازه هگون

ابعاد چون  داشتن پارامترهایی سایزبندی جدول یک تهیه ترکیب دو یا چند اندازه باید شکل بدن قابل تشریح باشد برای

 [.3] دارد ضرورت تخصیص سایز و دراپ، مقیاس سایزبندی، نرخ پوشش ،ایزی س محدوده(، کلیدی بدن)کنترلی

چونگ
3
سینه به کمر را ارائه  ی دور تحقیقی برای تعیین اشکال بدن زنان، روش استفاده از نسبت اندازه 1221سال دروهمکارانش  

نتایج این شوند.  بندی می گیری، دسته اندازههای  کنند. با استفاده از این روش اشکال بدن به نحو دقیقی برای استخراج جدول می

گیری بدن، به منظور بهبود کیفیت محصوالت تولیدی را در اختیار  های مؤثر توسعه و استخراج جداول اندازه تحقیق راهکار

ی بدن  ازهدادند شکل و اند نشانوهمکارانش  4آن باهان 1222در سال  در تحقیق دیگری [.4دهد ] کنندگان پوشاک قرار می تولید

ی  ی پروژه شود. این بررسی در حوزه باشد که در طی دوران کودکی و جوانی حاصل می ی فرایندهای رشدی می انسان بالغ، نتیجه

گیری برای ایجاد جدول سایزبندی در  های اندازه ها و رویه گیری بدن انسان در سریالنکا انجام شده است. این مقاله خصیصه اندازه

 [.1]دهد را مورد بررسی قرار می ایزیهفت گروه س

خود  ی ها استاندارد کردن اندازهدر  یاست، کشورها سع متفاوتاز آنجائیکه اندازه گیری های بکار رفته از کشوری به کشور دیگر 

 ده شوند.ی الگوی پوشاک استفا توانند برای تهیه اند و می های متوسط بدن انسان ایجاد شده براساس اندازهجداول اندازه  دارند

 ونیلیم 12 یباال تیبا وجود جمع رانیاما متاسفانه در ا داشته باشد. ی مخصوص خودش را باید بنابراین هر کشوری جدول اندازه

 کینداشتن  لیبه دل رانیفته است و ارصورت نگ یاقدام نهیزم نیمختلف، هنوز در ا یها تیها و قوموجود گروه نیچننفر و هم
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 یها با مشکالت ستمیس ریاز سا دیکند. تقل یکشورها استفاده م ریاستاندارد سا یها ستمیس ازخود  تیمختص جمع یزیسا ستمیس

ها تشکیل می دهند و لباسی که به طور معمول استفاده می کنند  نظر به این که بیش از نیمی از جمعیت ایران را خانم. همراه است

بنابراین با توجه به استفاده . کنند روپوش استفاده میالزاما از پوشش  سهمدرهنگام ورود به  ازچنین دانش آموزان نتو است و همما

در این . حائز اهمیت می باشدارائه یک جدول سایزی  و سایزگذاری مناسب این لباس ن،آمتناسب بودن  و زیاد از این نوع لباس

 برای بهبودیزدی دسته بندی اندام دختران وشاک جهت اندازه پجدول  ،ها گیری ت آمده از اندازههای بدس استفاده از داده باتحقیق 

 .ده است شارائه کیفیت محصوالت 

 

 :روش تحقیق -2

 

سال است که این سن، دختران مقاطع  51الی  51، جامعه آماری اندازه های اندام های دختران یزدی ازسن تحقیقدر این   

مختلف  مناطقسال، از مدارس  51الی  51نفر بین  5211با حجم اول تا سوم دبیرستان است که از بین این جامعه، نمونه ای 

مورد از جمله دورسینه،  51شد. اندازه های هاانجام قسمت اندام دانش آموزان اندازه گیری  51 از .شهر یزد گردآوری شده است

ر گردن، سرشانه مطابق با دورکمر، دورباسن، فاصله سینه، بلندی سینه، قدجلو، قدپشت، کارورجلو، کارورپشت، دوربازو، دو

سه مورد دیگر که قد کامل، قد لباس )اندازه گیری بلندی متوسط مانتو که از وسط  [.1ه است]شد اندازه گیریروش مولر،

برای ایجاد جدول سایزبندی . شدسرشانه تا زانوی افراد( و همچنین دور شکم )مبنای شکم، دور ناف است( نیز اندازه گیری 

. استالزامی  لباس برای دوخت مانتو ن یکی از ابعاد کنترلی اصلی، به عنوان پارامتر طولی اندازه گیری قدبرای دانش آموزا

با محل  مقاالت مبنای تشخیص محل کمر است با داده های موجود و در بعضی ازکه  اندازه گیری دور ناف ای بین مقایسه ضمناً

 صورت پذیرفته است.کمر در روش اندازه گیری مولر که گودترین قسمت باالتنه است، 

   

  : نتایج و بحث -1

 

برای یزدی دسته بندی اندام دختران اندازه پوشاک جهت ها، جدول  گیری ت آمده از اندازههای بدس استفاده از داده بادر این تحقیق 

 بر هایی و تحلیل تجزیه spss آماری افزار نرم از استفاده با ها، داده آوری جمع از بعد .ت ده اسشارائه بهبود کیفیت محصوالت 

 استاندارد جداول از که اطالعاتی همچنین و تجربیات به توجه با که است صورت بدین کار روش. گرفت صورت ها داده این روی

 دور-3 کمر دور-1 سینه دور-5 ترتیب به کنترلی ابعاد پروژه ینا در. دشون مشخص کنترلی ابعاد باید ابتدا است، موجود سایزبندی

 عدم) کمآنها  فراوانیبا  ،ها داده از تعدادی که شد مشخص ،بافت نگار نمودارهای رسم از بعد. شدند انتخاب کامل قد-4 باسن

 با یها داده حذف از قبلودور سینه دور کمر  فراوانی نگار بافتنمودارهای به عنوان مثال . شوند حذف باید( اندام معمول تناسب

  ت.اس شده داده نشان 5 شکل در کم فراوانی
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 . نمودار های بافت نگار داده ها5شکل 

 

های با  های باقیمانده، داده های با فراوانی کم مربوط به دورسینه حذف، سپس از داده های ابعادی، ابتدا داده با توجه به اهمیت متغیر

درصد( باقی  51/11داده )با نرخ پوشش  125داده،  5211به دورباسن ، دورکمر و قدحذف شدند. در نهایت از فراوانی کم مربوط 

دور کمر ودور  فراوانی نگار های باقی مانده صورت گرفت. به عنوان مثال نمودارهای بافتها بر روی  داده  ماند و تجزیه و تحلیل

 نشان داده شدهفراوانی   است با توجه به نمودارهای توزیع شده داده نشان 1 شکل در کم فراوانی با های داده حذف از بعدسینه 

 کنند. ها از توزیع تقریباً نرمال پیروی می مشاهده می گردد که این داده

 

 
 . نمودار های بافت نگار داده ها1شکل 
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 گروه تعداد باید آنها اولویت به توجه چنینهم انتخاب شده، ابعادی متغیرهای به مربوط های داده ی محدوده آوردن بدست بعد از

 522 الی 12 از بعد این تغییرات رنج و اصلی بعد عنوان به سینه، دور ابعادی متغیر نظرگرفتن در با بنابراین. شود مشخص سایزی

رنامه ای در ب گام برای بدست آوردن بهترین .  شود می گرفته نظر در 1 آن گام و شود می تقسیم سایزی گروه 6 به رنج این. است

 دور کمر، دور واریانس پارامترهاینوشته شد. بادر نظر گرفتن گام های مختلف برای متغیر دور سینه ،  Matlab محیط نرم افزار 

 اینجا در داد، که تشخیص سینه دور برای را گام بهترین توان می واریانس ها مقایسهبا است.  شده محاسبه نیز کامل و قد باسن

 گروه تعداد تعیین با. شد خواهد مشخص نیز سایزی گروههای گام، تعداد شدن مشخص با. است 1 عدد سینه دور برای گام بهترین

 . آمد خواهد بدست آنها گامو تقسیم گروه 6 در نیز ابعاد سایرسایزبندی، 
 و باشد یکسان سینه دور غیر ابعادیمت در افراد پوشش درصد بااندازه گیری شده های  متغیر سایر در افراد پوشش درصد باید چون

 مثال طور به یعنی است شده جابجا مختلف گروه های درها  داده از برخی که دهد می نشان درصد، این نبودن یکسان صورت در

 دور ،(65 الی 11) محدوده بین کمر دور ،(11 الی12) محدوده بین سینه دور دارای میگیرد قرار اول سایزی گروه در که فردی

 دیگر گروه های در فرد این وقد نگیرد، قرار( 1/511الی 542) محدوده بین فرد این قد ولی است( 14 الی 12) محدوده بین اسنب

 می گروه، یا دو یک بین افراد جابجایی صورت در. است  شده جابجا گروهها بین فرد این ابعادی پارامترهای از یکی بنابراین. باشد

 از باید شدند جابجا گروه چندین در که افرادی صورت این غیر در و داد قرار خود گروه در را افراد ز،سای محدوده تغییر با توان

 شدارائه  یزدی سال 51 الی 51 دختران برای زیر سایزی جدول.شوند خارج جامعه

 
 (متر یواحدها برحسب سانت) یزدیدختران جدول اندازه تهیه شده برای  (5) جدول

 

 H22 H22 H22 H22 H92 H92 کد سایز

12-11 دورسینه  12-11  11-12  22-11  21-22  522-21  

11-65 دورکمر  66-61  15-6661  1661-11  1561-11  11-11  

12-14 دورباسن  12-11  2361-22  21-24  521-21  521-523  

542-51161 قد کامل  51161-513  56561-511  561-561  562-56161  513-56261  

 2661 21656 24616 24631 2365 2364 قد لباس

 42624 4166 46621 4161 44611 44651 قد جلو

 44611 41623 45664 45611 45611 45631 قد پشت

 31666 31652 31611 34625 34614 33616 کارور جلو

 31651 31621 33626 34614 33651 33621 کارور پشت

 31633 36612 31656 3461 34645 34655 بلندی سینه

 52611 51664 51614 51662 5165 56626 فاصله سینه
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 12623 14612 12614 11666 11643 62613 دور شکم

 32631 12645 11641 16631 14631 13 دور بازو

 33651 31663 35641 32611 1262 12616 دور گردن

 54612 54626 54631 54621 54624 53612 سرشانه

 31 11 541 121 111 11 تعداد افراد

       

 سایر پارامترهای مورد اندازه گیری بنا شده است. بعد کنترلی اصلی و 4گروه سایزی با گام های یکسان بر اساس  6جدول در این 

 .% را پوشش می دهد11 همچنین جدول سایزی ارائه شده در مقایسه با سایز روپوش های تولید شده در حال حاضر،

 

 نتیجه گیری:  -4

 

سال یزدی را ارائه  51الی  51دختران  ی های مهم بدن متناسب با اندازه اساس تعدادی از اندازه بر ی این تحقیق یک جدول سایز

 نظر در میانگین صورت به ها سایر اندازه و است سایزی محدوده صورت به ابعاد کنترلی چهار براساس ایجاد شده جدول می دهد

هایی که قبال مورد  جایگزین مناسبی برای اندازهی الگوی پوشاک  برای تهیهجدول سایزی ارائه شده می تواند  .شده است گرفته

مشکل انبار بیش از عدم حداکثر میزان پوشانندگی جامعه،  تولیدات بهتر وبا  تولیدکنندگان پوشاک تا استفاده قرار می گرفته، شود

 .  کمتر تولید نمایند هزینهو  حد از یک نوع محصول
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