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 چكیده 

به اندازه تاریخ طول بشر سابقه دارد.  ای است که تقریباًلباس پوشيدن پدیده

و امروزه اشخاص عالقه است پوشش نيز تفاوت یافته نوع گذشت زمان با 

یز بدن خود آنها باشد و بتواند به بهترین دارند لباس هایی را بپوشند که سا

شکل ممکن زیبایی اندام آنها را به نمایش بگذارد و حتی عيوب بدن آنها را 

 مناسبو تعيين سایز  البسه این مطلب اهميت سایزبندی ،به خوبی بپوشاند

 دوچندان کرده است.را برای مصرف کنندگان پوشاک 

جوانان )پسران( نفر از   2002 نقطه از بدن 9اندازه  پيش رودر تحقيق 

ين یسایز پوشاک پاسال به منظور تعيين  30تا  11سنی  محدودهبا  ایرانی

در این تحقيق از روش تحليل عاملی جهت استخراج  گرفته شد. آنها تنه

ایجاد جدول جهت  (K-means) مينزمتغيرهای مهم و خوشه بندی کی

برای پوشاک پایين تنه  ،ه سایزیهفت گرو استفاده گردید و نهایتاً سایزبندی

برای تواند گروه می هفتدست آمده از این هنتایج بکه  شدارائه 

نوع و پيش بينی  جهت ی انواع پوشاک مردانهالگو انطراح و توليدکنندگان

و باعث شود تا افراد لباسی متناسب با  گرددتوليد لباس مفيد واقع ميزان 

 ند.بپوشانتخاب کرده و ابعاد بدن خود 

روش خوشه  -روش تحليل عاملی - بندی پوشاک سایز واژه های کلیدی:
 .بندی کی مينز

 
 مقدمه 

آنها باشدبا  مختص و افراد تمایل به پوشيدن لباسی دارند که متناسب با بدن

توان دانستن اندازه یک سری از پارامترهای طولی و عرضی بدن افراد می

و  اشکال انجام داد.بندی را زآن سای شکل بدن را ارزیابی کرد و با توجه به

این شناخت شکل بدن افراد و بدن افراد با یکدیگر متفاوت است، بنابر ابعاد

ه جداول سایز بندی بسيار با اهميت و در برای تهي های آن با یکدیگرتفاوت

 [.1] باشدتواند مفيد عين حال می

دانش آموز تایوانی اندازه گيری  2100نقطه از بدن  33 ،2002در سال 

و آناليز  (Varimax) سپس با روش آناليز فاکتور با چرخش واریماکس شد.

معرفی  سامانه سایز بندی 12و  ی مجزا از اندام افرادبندی سه دستهخوشه

زن تایوانی   913متغير آنتروپومتریک از  11 ،2002در سال  .[2] گردید

گروه  81مينز بندی کیاستفاده از روش خوشهسپس با  گيری شد.اندازه

  آنتروپومتریکمتغير  31، 2001در سال  .[3] سایزی ارائه گردید

(Anthropometric ) گيری شد و سپس با سرباز تایوانی اندازه 310از

گيری چهار نوع اندام و استفاده از تکنيک داده کاوی بر اساس درخت تصميم

 1022نقطه از بدن  18 ،2012در سال  .[4] دست آمدگروه سایزی به 83

گيری سال با روش مولر اندازه 12تا  18ی سنی دانش آموز یزدی با محدوده

گروه  3مينز و در نهایت با استفاده از روش داده کاوی و خوشه بندی کی شد

 .[8]دست آمدهسایزی ب

 

 تحلیل عاملی

 های )فاکتورهای(عامل ها با استفاده ازهدف تحليل عاملی کاهش ابعاد داده

 :[3] عبارت است ازباشد. مراحل روش تحليل عاملی پنهان می

 .تهيه ماتریس کواریانس از متغيرهای مشاهده شده -1

 .هااستخراج عامل  -2

 .هادوران عامل  -3

 .تفسير نتایج و استخراج متغير های مهم -4

 
 بندیخوشه

عمليات هنگامی باشد. این نظارتی می بندی در واقع یک عمليات غيرخوشه

باشيم های مشابه میهایی از دادهشود که ما به دنبال یافتن گروهاستفاده می

 .های موجود داشته باشيمکه از قبل پيش بينی در مورد شباهتبدون این

 باشدبندی میهای خوشهیکی از پرکاربرد ترین الگوریتم مينزالگوریتم کی

[2].  

بندی ميزان صحت نتایج خوشه های اعتبارسنجی برای سنجششاخص

قرار  بندی مختلف مورد استفادههای خوشهبين روش هبه منظور مقایس

ب است که در آن فاصله مطلو بندیخوشهنوعی از  ف،ی.طبق تعر گيرندمی

ها درون هر اد بوده و مقدار پراکندگی دادهیگر زیدکیبندی از مراکز خوشه

 Davies) بولدین-، شاخص دیویسهان شاخصیکی از ایخوشه کم باشد. 

Bouldin) که آن را با  استDB این شاخص در واقع  .دهندنشان می

 کندبه آن را محاسبه می ترین خوشهت بين هر خوشه با شبيهميانگين شباه

توان دریافت که هرچه مقدار این شاخص کمتر باشد، می و در نتيجه

 [.2های بهتری توليد شده است]خوشه

 
 ق روش تحقی

ک به منظور سایزبندی پوشاک پارامتر به روش متری 9 در این تحقيق

وزن،  قد،  دور  پارامتر عبارتند از: 9این  ، که[1] تنه اندازه گيری شدپایين
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سال  30تا  11سنی  یمحدودهنفر از جوانان ایران با  2002ها از داده

( SPSS)با استفاده از نرم افزار اِس پی اِس اِس . گردآوری شده است

گيری شده که تعداد آنها بسيار کم است متغير اندازه 9ها برای برخی از داده

ها شوند، حذف شدند. که این دادهو درصد کمی از جامعه آماری را شامل می

 شود.درصد را شامل می 99/2 نفر یعنی 2002های نفر از کل داده 30

رهای تایی از متغي 9جایی که کار کردن با یک مجموعه از آن 

باشد به همين دليل از بندی بسيار دشوار میآنتروپومتریک به منظور خوشه

که در ی مهم استفاده شد روش تحليل عاملی به منظور استخراج متغيرها

متغيرهای مهم اندازه گيری  ،لینهایت با طی مراحل ذکر شده در تحليل عام

این متغيرها  معرفی شدند کهبرای پوشاک پایين تنه دور باسن و قد شلوار 

 .بندی مورد استفاده قرار گرفتندبه عنوان ورودی به آناليز خوشه

 

 نتایج و بحث

بولدین  -مينز  برای خوشه بندی و تابع دیویسدر تحقيق پيش رو تابع کی

(DB)  ها خوشهبرای ارزیابی تعداد(k)، َتلببا استفاده از نرم افزار م 

(Matlabا ).های بندی با تعداد خوشهت که هر خوشهالزم به ذکر اس جرا شد

بندی بار در برنامه اجرا شد و در نهایت بهترین تعداد خوشه 1000مشخص، 

  بود گزارش گردید. DBکه دارای کمترین 
محاسبه و تعداد  DB های مختلف مقداربرای تعداد خوشه 1در جدول 

 نفرات در هر خوشه مشخص شده است.
 

 DBها برای بدست آوردن بهترین بررسی تعداد خوشه -1 جدول

 (K)خوشهتعداد
 بار 1000بعد از DBبهترین 

 خوشه بندی با انتخاب مقدار
 اوليه تصادفی 

 تعداد نفرات در هر خوشه

4 2420/0 334،420،830،891 

5 2894/0 309،489،312،319،431 

6 2193/0 228،213،282،481،383،442 

،442 7 2031/0 192،281،331،119،118،311،381 

 

که معياری برای ميزان صحت  DB در این تحقيق عالوه بر شاخص

 باشد.تعداد نفرات در هر خوشه نيز حایز اهميت می بندی است،نتایج خوشه

 است.سامانه سایزبندی  هئارا زیرا هدف

 2مربوط به خوشه بندی با  DBکمترین مقدار  1جدول با توجه به 

بندی تعداد نفرات در این خوشه نيز باشد که تقسيممی (k=2)خوشه 

بنابراین هفت گروه سایزی برای پوشاک پایين تنه در نظر  مناسب است.

مراکز  توانشود که با برنامه نوشته شده در نرم افزار متلب میگرفته می

را بدست آورد. که این مشخصات غير اندازه گيری شده مت 9ها برای خوشه

 آورده شده است. 2در جدول 

گروه سایزی برای  2است  نشان داده شده 2جدول  در طور که همان

پوشاک پایين تنه ارائه شده که گام ابعاد کنترلی در این سایزبندی ثابت 

عمليات باشد و علت آن طی کردن تمام مراحل بر پایه نيست و متغير می

نفر را  1942ه گيری شده، نفر انداز 2002آماری است.  این جدول از 

 .باشددرصد می 002/92دهد یعنی نرخ پوشش این جدول پوشش می

 

 
 

سال 03الی  11سایزبندی پوشاک پایین تنه برای جوانان با سن  -2 جدول  
 

 

 گیرینتیجه

رای استخراج متغيرهای مهم در این پژوهش از روش تحليل عاملی ب

مينز برای تهيه جدول سایز بندی بندی کیگيری و از روش خوشهاندازه

که در نهایت هفت گروه سایزی برای پوشاک پایين تنه ارائه استفاده شد، 

تواند برای ول سایز بندی ارائه شده در این تحقيق میجدگردید. 

های طراحی  و برش صحيح الگو، توليدات انبوه و توليدکنندگان در زمينه

بينی بازار مفيد واقع شود و باعث تسهيل در مصرف و انتخاب مشتریان پيش

 ها گردد.متناسب با ابعاد بدن آن ای پوشاکبر
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شاخص 

(cm) 
ميانگين 

 1سایز 
ميانگين 

 2سایز 
ميانگين 

 3سایز 
 ميانگين

 4سایز 
ميانگين 

 8سایز
ميانگين 

 3سایز 
ميانگين 

 2سایز 

 35/137 51/135 31/00 50/01 03/02 43/01 73/03 دورباسن

 06/131 47/130 00/00 16/134 01/131 05/05 15/131 قد شلوار

 63/175 41/115 62/171 23/170 71/110 63/165 70/174 قد

 02/00 50/01 22/10 12/10 24/14 34/13 00/11 دور کمر

 40/62 10/62 51/57 22/57 00/50 13/52 10/52 دور ران

 22/20 72/20 05/22 26/20 06/20 51/22 17/20 اندازه فاق

 06/50 01/57 46/52 66/55 03/51 06/51 76/54 قد زانو

 10/45 20/45 22/40 01/41 71/00 36/43 02/00 دور زانو

 13/60 60/61 07/66 01/74 73/72 14/17 60/16 (kg)وزن 

تعداد نفرات 

 هر خوشه
051 110 107 067 011 115 251 

 21/10 52/0 07/10 10/11 14/13 70/0 40/11 درصد


