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مقدمه8.1

خوددرنیازرفعدربودنمنظورهچندیبرترباپوشاکمحصوالتخواهانمدرنکنندگانمصرف
شارفراحتیوتناسب,پوشاکاندازهمهمهایمشخصه.هستندروانیوفیزیولوژیکیعملکردراحتی

انتقالمطلوبمقدارتاشودمیمهندسیخوبیبهپارچهیکچگونهکهنیستمهم.اندشدهشناسایی
تناسبمکهصورتیدرشودگرفتهنظردرراحتیبهکههاپارچهاینازلباستولیدوهواورطوبت,گرما
به؛رددابستگیورطوبتوحرارتانتقال,لمسیهایجنبهبهلباسراحتیهمانطورکه.نباشدبدن

پیچیدهاربسیبدناندازهبهلباساندازهارتباط.استداردمرتبطبستگیلباسطراحیظاهریزیبایی
بدنشکلبامطابقهالباسرودمیانتظار.داردپیچیدهعواملازبسیاریتحلیلوتجزیهبهنیازواست

هماهنگینحدریافتنشکلتغییروشدنمتناسبکامالآنازپس,ماباشندبهمحیطنزدیکترینوما
وشاکپدلخواهعملکردوشناسیزیباییبراساسافراد.استنظرموردمابدنجنبشیحرکاتباشدن

.کنندمیانتخابخودرامناسب
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وبصریاحساسدوهربراساسعمدتانظرایندهیممینظرمناسبپوشاکمورددرماکههنگامی
.شودمیگرفتهنظردرزیباییولمسیپاسخدوهربراساسپوشاکسطحراحتی.استلمسی
درکدرمنظوربه.استاجتماعیوروانیآرامش,فیزیکیجملهازابعادازبسیاریشاملراحتیمفهوم

نیزناسیشزیباییهایجنبهوالمسهبهمربوطپاسخ,پوشاکتناسببهمربوطهاییحسراحتیمورد
برلباسحرکتسهولت,پوشاکوزن,به,تناسببهلباسراحتی.شودگرفتهنظردراستنیاز

ازسیحپاسخ.استمرتبطلباستوسطشدهارائهتهویهوبدنسطحرویبرشدهاعمالفشار,پوست
احساسدیگریوپوسترویبرپارچهاحساسییکی:شودتقسیمدستهدوبهتواندمیلباسراحتی
هایواکنشوخارش-دادنغلغلکاحساسبهبیشترپوسترویبرپارچهپوشاک؛حستناسب

.استسایشورطوبت,حرارتیدرکاحساسبامرتبطشودمیتقسیمآلرژیکی
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بتناس-استشدهتقسیمموضعیفشاراحساسوکلیفشاراحساسبهپوشاکتناسباحساس
طشرایبهمنجر,پوستسوزشباعثکندومحدودراعروقیقلبیتواندجریانمیلباسنداشتن
لباسبتناس.شودمیلباسپوشندهبرایناراحتیبهمنجرنهایتدروناخوشایندرطوبتیوحرارتی

نبایدواشدبمناسببایدلباسبهترعملکرد.استحیاتیبسیارلباسعملکردبرایراحتیبهمربوط
ازریبیشتطیفارائهبهقادرکهمناسبطرحیراحتیبهبایدطراحان.کندمحدودراشغلیعملکرد
گیهماهنووتناسبباشدسراسربدندربیشترفضایباتحرکبهبودوخمشیوکششیحرکات
اشندبداشتهتوجه.آوردمیفراهمرالباسآوردندروترپوشیدنراحتوبهترکلیراحتیوبیشتر
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بدنالگویوابعاد8.2

تعیین.دباشمیارگونومیمهندسیپیچیدهمشکلیکبدنشکلبالباسطراحیواندازهبینرابطه
همه.بعادداردابهمربوطپیچیدههایگیریتصمیمبهنیازبدنشکلالگویشکلترینابتداییحتی

یکرایبلباسطراحی.بدنیاندازهبهلزومااماشودمیلباستولیدبرایبدنابعادبهمربوطآنهای
میکسیکهزمانی,کندمیمطرحرازیادیبسیاریهاچالشخاصشخصیکبدناندازه

باتیراحمرتبطهایجنبهدیگریازیبایی,طراحی,تناسببگیردمثلنظردرراهاجنبهخواهدتمام
.یکدیگر
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جزیه و ت,استفاده گسترده از نرم افزار های کامپیوتر ی در توسعه الگوهااز طریق اندازه گیری بدن
کمک می ؛به تهیه الگوی لباس و طراحی و تولید لباس(آنتروپومتریک)تحلیل داده های تن سنجی 

دل و و بهبود تناسب م(آنتروپومتریک)چنین فناوری در مقیاس بزرگ مطالعات تن سنجی . کند
سفارشی آن همچنین گسترش تولید لباس های.اندازه استانداردبرای تولید انبوه را تسهیل می کند

در تناسب اساس مشکل.با ارائه ابزاری دقیقتر و مقرون به صرفه برای تناسب افرادرا تشویق می کند
اد الگویی ابع.به سطح بدن استپوشاک یک پوشاک برای بدن انسان شامل ارتباط فضایی دو بعدی 

عیین ابعاد الگو بنابراین فرآیندت.در سراسر سطح بدن یکسان نیستمربوطه با ابعاد پوشاک برای یک 
.شوداز ابعاد بدن باید نهایتا به عنوان تطابقی سه بعدی از نتایج پوشاک با فرم بدن ارزیابی
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ازبیشگیریاندازه(دوروطول)خطیگرفتن(1)فرآیندیکتوسطاغلباستفادهموردابعادالگویی
ازهایشیوهازبعضیدرگیریاندازهازاستفاده(2)آنازپسو(متر)گیریاندازهنواربابدنسطح
تناسبدراستممکننتایجپوشاکگیریاندازهازرونداین.الگونویسپیشبهشدهتعیینپیش

ابرشبسازیالگوازبعدماهرتکنسینیکباپوشاکتناسبوآزمایشاتتکراربهنیازونادرست
.باشدلباسازمجدد

الگوبهتبدیلومستقیمطوربهگیریاندازهواستمنحنیبدنسطحدهدکهمینشانتجربهبنابراین
دریسنتصورتبههادادهازدیگریاست؛نوعمفیدتقریبعنوانبهاولدرجهودر.نیستاجراقابل

.استخیاطمتخصصچشمبابدنبندیپیکروبصریشود؛ارزیابیمیاستفادهالگوتوسعه
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آنازپسومقایسهبدنخطیآنتروپومتریکهایدادهباراعکاسیهایداده[2].همکارانوگازولو
دازهانوبدنازبدن،عکاسیازسنتیخطیهایگیریاندازهآنهاکار.کردندمحاسبهراالگوهاابعاد

هماینهککردندتعیینشناسیروشوسیلهبهراالگوییاشکالآنها.میشدشاملراهاعکسگیری
رایبکلیدیآماریمدلهای(الف)درهاآن.کردمیتعیینمستقیماًرابدنرویبرپارچهسطحجای
برایهمقایسقابلهایمدل(ب)خطی؛استانداردهایگیریاندازهازپوشاکالگویاندازهبینیپیش
برایهامدلاینیمقایسه(ج)؛هاعکسازشدهکیریاندازهازمقدارلباسالگویاندازهبینیپیش

تعیینرایببیشتریبینیپیشقدرتعکسیگیریاندازهیاخطیگیریاندازهآیاکهاینتعیین
.داشتندپیشرفتدارد،هالباسالگوی

براییمتعددمزایایدارد؛راالگوابعادتعیینبینیپیشقدرتعکاسیمدلکهکردندمشاهدهآنها
کاروکمترمزاحمتعکاسیهایشیوه.داردوجودآنتروپومتریکهایدادهآوریجمعازروشاین

.دارددستییشیوهبهنسبتهزینهوتالش،زمانبهتوجهبابیشترآمدی
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اندازه گیری 
میتواند به عنوان علم مربوط به اندازه گیری Anthropometryآنتروپومتری مبحث اندازه گیری بدن انسان یا 

و ( گونه انسان)به معنی انسان Anthropoآنتروپومتری کلمه یونانی است که از دو واژه . انسان تعریف میشود 
metryشامل داده های عددی درباره ی سایز، آنتروپومتریک .به معنی سنجش و اندازه گیری ، تشکیل شده است

.شکل و دیگر مشخصات فیزیکی بدن انسان است و می تواند در مفهوم طراحی به کاربرده شود
. دی شده اندنشان های اختصاصی توسط نقاط آناتومی تعیین محل و بر اساس موقعیت هایشان روی بدن، دسته بن

نقاط آناتومی و شکل ( 1-1۲)شکل. این دسته بندی امکان اندازه گیری بدن با سرعت بیشتر را فراهم می کند
یه قانون مند کردن منطقی نقاط مهم بدن برای پیشرفت الگوی پا. نقاط مهم بدن را نشان می دهند( 1۳-1)

.  مناسب خواهد بود
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:گیردمیصورتوضعیتدودربدنابعادگیریاندازهکلیطوربه
Static)(ثابت)ساکنوضعیت-1 anthropometry)
Dynamic)متحرکوضعیت-۲ Anthropometry)
اینواشدبنداشتهحرکتیگونههیچبدنکهگیردمیصورتحالتیدربدنگیریاندازهثابتوضعیتدر

دردنبابعادگیریاندازهمتحرکوضعیتدر.گویندمیاستاتیکآنتروپومتریاصطالحاًراگیریاندازه
گفتهکدینامیآنتروپومتریگیریاندازهاین.گرفتخواهدصورتباشد،میحرکتحالتدربدنکهحالتی

.شودمی
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تی و به طور کلی آنتروپومتری شامل اندازه گیری اندازه های مختلفی از طول بدن، وزن و حجم اندام ها، فضای حرک
بزار و زوایای حرکتی هر یک از این اندازه ها بوده و در نهایت تهیه آمار و اطالعات منتج از آن در تعیین شکل و اندازه ا

.وسایلی است که در محیط کار مورد استفاده این افراد قرار می گیرد
:  به طور کلی آنتروپومتری در دو زمینه کاربرد دارد

برای تطبیق و تناسب ماشین با انسان در جهت راحتی و افزایش راندمان کاربر-1
جهت استاندارد سازی وسایل و تجهیزات مورد استفاده برای یک فرد یا کل جامعه -۲

در این زمینه عالوه بر ابعاد بدن، نوع وسایل مورد استفاده، جنس، میزان تحمل نیرو و فشار و سایر فاکتورهای 
، نوع شغل، رژیم غذایی، وضعیت (ورزش کار، چاق، الغر)مربوط به انسان از قبیل سن، جنس، نژاد، ساختار بدنی 

)سالمتی، وضعیت بدن یا پوسچر  Posture مثل منقبض کردن )، تغییرات ارادی (ابتدای روز، پایان روز)، زمان (
که البته مهم ترین آنها سن، جنس و تفاوت های نژادی می . ، لباس و تجهیزات فردی مورد توجه قرار می گیرد(عضله
در بعضی شرایط فضای کار و تجهیزات منحصراً مختص یک استفاده کننده معین طراحی می شود مانند سفارش .باشد

اگر به محصوالت .لباس به خیاط، مدل های لباس زنانه و صندلی اتومبیل های مسابقه که مواردی از این دست هستند
و کاالهایی که در محیط زندگی وجود دارد خوب بنگرید، متوجه خواهید شد که بیشتر این محصوالت در واقع برای 

از آن جایی که در بیشتر این موارد، .کمک به انسان و راحت تر و سریع تر انجام دادن وظایف روزانه شان پدید آمده اند
این انسان است که از این وسایل و ابزارها استفاده می کند 
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اینازدهاستفاسالمتوکاراییایمنی،راحتی،ازیافتناطمینانبرایبایدمهندسینوطراحانبنابراین
نظردروسایلساختوطراحیدرراانسانبدنیوفیزیکیهایمحدودیتوهاتواناییحتماًکاالها
هایدازهانوابعادبابدنهایاندازهوابعادوهماهنگیوانطباقشاملآنتروپومتریدیدگاهازطراحی.بگیرند
ازیاشاخهوارگونومیدانشازبخشیواقعدرآنتروپومتری.استاستفادهموردوسیلهابزاریاکارمحل

هایقسمتظاهریهایاندازهوابعادگیریاندازهوسنجشآنموضوعکهاستآنتروپومتریفیزیکال
یارگونومیکطراحیبرایبدنمختلفاعضایهایاندازهوابعاددانستنچون.استانسانبدنمختلف
بدنلفمختهایاندازهارائهوگیریاندازهبانیزآنتروپومتریدانشاستضروریزندگیوسایلازبسیاری

حطرابههاآنحرکتمحدودهیاحرکتیمیدانتعیینو(...وهاکتفوشانهعرضپاودستطولمانند)
طرحکیجهتهرازوبیافزایدخودطرحبازدهکاراییوسالمتایمنی،برزیادیمیزانبهتاکندمیکمک

.دهدارائهمناسب
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آنتروپومتریوسایل
:دستی

زه هایاندا.شدمنتشرلباسمشترکشورایتوسطلباسبرایبدنکالسیکگیریاندازههایروشوآوریفن
عرضوپهنا-۳بدناعضایطول-۲قامتوقد-1:ازعبارتندکهمی شوندتقسیم بندیگروهچهاربهبدنمهم
بدن  سطحومحیط-۴بدن

عهتوسگیریاندازهابزارهایوهاروش.داردارتباطبدندقیقگیریاندازههایروشباانسانبدنگیریاندازه
.دهدارائهصحیحومطمئنطراحیبرایجمعیتدرراافرادهایگیریاندازهتاشدهداده

تریآنتروپومروش هایووسایل.داردسروکارانسانبدننقاطدقیقوجامعاندازه گیریروش هایباآنتروپومتری
این.زندبساپوشاکطراحیبرایجمعیتیکدررااطمینانقابلومعتبرشخصیاندازه هایتاکرده اندپیشرفت

رایبوسیله ای)کولیسو(می گیرداندازهراعمودیخطیفاصله هایکهوسیله ای)آنتروپومترهاشاملوسایل
بامعموالبدناختصاصیهاینشانروشایندر.است(شده اندبستهنوارباکهداخلیقسمت هایاندازه گیری

برایکممحنقاطچنیناینوشوندمیگذاریعالمتانسانبدنرویدقیقطوربهپوستزیراستخوانهایاحساس
هستندپایدارودقیقهااندارهکهمیکنندتضمینوشوندمیشناساییابزارهاگیریاندازه
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مشکالت
بستگیمحققچشمیقضاوتوکردنلمسبهآندقتو،صحتنیستآسانیکارانسانبدندستیگیریاندازه
.دارد

املشمهممنابعازبرخی.باشدخطامنبعتواندمیکههستنددخیلگیریاندازهزماندرزیادیهایفاکتور
اندازهزارابباکهفشاری،آنهاجهتوابزارهاقرارگیریوضعیت،اختصاصیهاینشانهتشخیص،بدنیوضیعت

باهادازهانخطامنابعتمامیکنترلدرمشکالتعلتبه.باشدمی...ومترکرنشوتنش،شودمیاعمالگیری
وحالتمثالًمی شوندخطاباعثافرادبدناندازه گیریفرایندطولدرزیادیعواملی.هستندهمراهخطا

ابزارهای یبوسیلهشدهبکاربردهفشارآن ها،باآشناییووسایلوضعیتبدن،مهمنقاطشناساییطرزایستادن،
 گیریاندازه.هستندخطاآورنده یبوجودمنابع،همه یکنترلبودنمشکلعلتبهعواملاین که...واندازه گیری

.استوابستهمحققانچشمیقضاوتوالمسهحسبهاندازه هادرستیوصحتنیست،راحتیکارمردمبدن
(رمت)قیطان هاونوارهاکششوتجهیزاتموقعیتووضعیتبدن،رویمهمنقاطتفاوتبااستممکناندازه ها

.کنندتغییر
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:اتوماتیک

اژگانوتفاوت. استشدهاستفادهالگوسازیمتنوعروش هایدربدناندازه هایمتفاوتتعاریفپوشاک،صنعتدر
عرضیسطحرویمهمنقاطبودنواضحغیر.می گذاردزیادیاثراندازه هارویتوجهقابلومهمروش هایوعلمی
الً اصو.شودلباسمناسبتن خوریرفتنازبیندر نتیجهومتفاوتطول هایآمدنبدستباعثمی تواندبدن

یازنماهرکارمندانبهفرایند،بودنپیچیدهوباالهزینه یزمان،صرفدالیلبهآنتروپومتریداده هایجمع آوری
.دارد

...ونههزیزمان،مشکالتاستممکنبدنخودکاراندازه گیریوسه بعدیاسکنرهایقبیلازجدیدتکنولوژی های
سطحودنبسه بعدیشکلبهدسترسیلباس،بودنمتناسبوظاهرسه بعدیآنالیزبرای.سازدبرطرفحدیتارا

زمینه هایدروسیعیکاربردهایوشدتکنولوژیاینبهبیشتریتوجه1۹8٠سالاواخراز.استضروریلباس
.کردپیداپوشاک

:سه بعدیاسکنرهایکاربردهای
سایزبرآوردبرایبدنغیرتماسیاندازه های-1
مشتری مداریبرایلباستولیدالگوی-۲
هدفبازاربرایسفارشیمانکن-۳
...وافتایشقبیلازآنظاهرولباسبودنمتناسبارزیابی-۴
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،دستیگیریاندازههایتئوری

در زمان گذشته پارچه را روی اندام افراد قرار داده و فرم دلخواه در می آوردند و با کوک و سنجاق زده و اقدام به
.  رو داشتدوخت می کردند، یا برخی بر حسب تجربه و بدون الگو و اندازه ، لباس را برش زده که نیاز به چندین پ

لف رایج رفته رفته با پیشرفت علم و تجربه متدهای اندازه گیری تدوین و بصورت کالسیک در کشورهای مخت
ه نامهای دو استاد فن خیاطی ب. متد متریک ، متد مولر آلمانی، متد گرالوین، متد فرانسوی و متد ژاپن . گردید
اعی که حساسیت و استعداد خاصی نسبت به زیبایی شناسی و مسایل اجتمShanelو شانلVionnetویونت

د ، اما آنان را با آنکه تعبیر و تفسیر این دو طراح متفاوت بو. داشتند تغییرات خطوط اندام و بدن را کشف کردند
است از آن جا که پوشیدن لباس یک ضرورت.باید بوجود آورنده و مخترع اصلی لباس ساده و راحت امروز دانست

هر کس این دین را نسبت به خودش احساس می کند که ظاهر خود را به خوش آیند ترین شکل ممکن به 
رایط محیط بنابراین پوشاک باید رنگ و طراحی هنرمندانه و زیبا داشته باشد و هم آهنگ با ش.جهانیان عرضه کند 

نیاز های بلکه بر مبنای تفکرات و. پدید آمدن پوشاک امری تصادفی و خواستنی نبوده است . و باب روز باشد 
 .آمد ، شکل گرفت و تحول یافتوجود اقلیمی ، مادی و معنوی اقوام به 

امروزه خیاطی یکی از هنرهای زیبا و صنعتی است که هم به شکل خانگی و هم به شکل صنعتی کاربرد دارد و
نین عالوه بر اینکه در خانه به عنوان یک مهارت محسوب می شود، می تواند به عنوان یک ابزار اقتصادی و همچ

ناخت اصول مقدمات خیاطی عبارت است از اندازه گیری صحیح و ش. عامل صرفه جویی در وقت نیز محسوب گردد
سی گفته می بنابراین خیاط به ک. کار و بکار گیری صحیح ابزار و لوازم اولیه و تبدیل آن به طرح و لباس مورد نظر

باس مناسب شود که با استفاده از لوازم و وسایل اولیه کار بتواند یک طرح مورد نظر را به بهترین شکل به یک ل
.تبدیل کند
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:این روش ها شامل چهار نوع اند که عبارتند از 
روش گرالوین-1
روش مولر-۲
روش متریک-۳

به صورت نیز وجود دارند که چون... الزم به ذکر است که روش های دیگری مثل انگلیسی ، ایتالیایی، عربی، ژاپنی و 
.بین المللی نیستند از توضیح در مورد آنها صرف نظر کردیم
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تعریف سایز و اهمیت آن در لباس 
:به معانی مختلفی آورده شده است که عبارتند از(Size)در فرهنگ آریان پور واژه ی سایز 

به اندازه ی خاصی درآوردن -٦ساختن یا رده بندی کردن بر حسب اندازه -۵مقدار -۴قالب -۳قد -۲اندازه -1
زدنآهار -8آهار، چسب -٧
کلشدارایاینکهبهتوجهبافردهرکه.می رودبه کارلباساندازه یهمانمعنایبهسایزواژه یلباسمبحثدر

وشاکپارگونومیعلمنامبهاصطالحیرابطهایندرکه.داردراخودبهمخصوصلباسسایزاست،متفاوتیبدن
.دمی روبه شمارانسانبدندرلباستناسبعلمعنوانبهپوشاکارگونومیدرحقیقت.می شودبردهبه کار
نظرطهنقازانساننیازهایجوابگویدرکاین.استلباسوبدنشکلمیانرابطه یدرکپوشاکارگونومیهدف

طراحیرایببدناشکالتفاوتمی توانندپوشاکتولیدکنندگانعلماینازاستفادهبا.استمدسبکوراحتی
شدهگفتهمطالببهتوجهبابنابراین.کنندپیش بینیراخاصبازارهایجهتتولیدبرنامه ریزیوپوشاکویژه ی

اساسیازه هایاندازمجموعه ایبایدتولیدکنندهپوشاک،تولیدبرایبطوریکه.پی بردلباسسایزاهمیتبهمی توان
اولجداین.آمده اندبوجودمی باشندنیازموردسایزهایحاویکهاندازهجداولمنظوربدین.باشدداشتهرابدن

همانگونه.ندشواستفادهپوشاکالگویتهیه یبرایمی توانندوشده اندایجادانسانبدنمتوسطاندازه هایبراساس
موقعیتوشکلنوعسنی،جنسیت،گروهبر اساسنیزاندازهجداولاست،متفاوتدیگربدنبابدنهراندازه یکه

واشدبداشتهراخودشمخصوصاندازه یجدولکشوریهراستممکنبنابراین.می شونددسته بندیجغرافیایی
.استمتفاوتلباس هاسایزگذاریوبیاننحوه یکشورهردر
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ه طور مثال حتماً در هنگام خرید لباس برای شما نیز این مشکل پیش آمده است که لباسی را با سایز مورد نظرتان، ب
ام پرو لباس سایز متوسط انتخاب می کنید و انتظار دارید که آن لباس کامالً درخور و مناسب اندام شما باشد ولی هنگ

ه سایز من که همیش": متوجه می شوید که مناسب تن شما نیست و قطعاً تعجب می کنید و به فروشنده می گویید
"!!! متوسط می پوشیدم ولی نمی دانم چرا لباس شما به تن من نمی خورد و برای تن من مناسب نیست 

.  ر می گردداحساس شما در مورد لباستان صحیح است و یکی از دالئل آن به نحوه ی سایزگذاری لباس انتخابی شما ب
ط چون همانطور که گفته شد روش های سایزگذاری لباس در کشورها با هم متفاوت است، ممکن است سایز متوس

 شوند ممکن حتی لباس هایی که در کارخانجات مختلف هم تولید می! انتخابی شما، سایز بزرگ سیستم دیگری باشد
اوت است سایز متفاوتی داشته باشند،همچنین درک شخصی هر فرد در مورد ظاهر و تن خوری لباس می تواند متف

.باشد
تاریخچه ی پیشرفت و توسعه ی سیستم های سایزبندی -

دی ، رسم بود که اکثر لباس ها توسط خیاطان دوخته می شدند دراین زمان روش های سایزبن18در نیمه ی پایانی قرن 
ی و متناسب گوناگونی توسط دوزندگان لباس مجرب و استاد کار، توسعه داده  شد که تکنیک هایشان برای اندازه گیر

.  بودن لباس برای مشتریانشان منحصر به فرد و بی نظیر بود
.  د آمدبنا به خواسته ی تولید انبوه لباس، ضرورت وجود یک سیستم سایزبندی استاندارد بوجو1۹۲٠در دهه  ی 
ظر سفارش های پستی لباس رایج شد که این امر منجر به پس فرستادن لباس هایی شد، که از ن1۹۳٠در دهه ی 

نفر زن اجرا شد تا یک 1٠٠۴۲بنابراین یک بررسی آنتروپومتریک روی . متناسب بودن و تن خوری دچار مشکل بودند
.سیستم سایزبندی برای پوشاک زنان توسعه یابد

در طول دهه ی پایانی، داده های خیلی زیادی برای لباس های عمومی و همچنین پوشش های نظامی در دسترس 
استدر زیر معیار دقیق مطالعات به ترتیب تاریخ وقوع آورده شده . بودند
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را به منظور استانداردسازی اندازه گیری ها برای علم و صنعت تأسیس ( NBS)دولت فدرال آمریکا، اداره ی ملی استاندارد : 1۹٠1
. کرد

.  لباس ها بنا به اندازه های دور سینه و سن کدگذاری شدند: 1۹٠۲
هزار نفر از مردان در طول خدمت 1٠٠٠٠٠اولین گزارش سایزبندی لباس، درباره ی اندازه گیری آمریکایی ها، بر روی تعداد : 1۹۲1

.جنگ جهانی اول، منتشر شد
.نفر پسر و دختر در یک مقیاس ملی اجرا شد1۴٧٠٠٠یک سایزبندی آمریکایی با بررسی بر روی تعداد : ۴1-1۹۳٧

اندازه های زنان "این گزارش با عنوان . نفر زن آمریکایی توسط همان تیم اجرا شد1۵٠٠٠٠مطالعه ی بیشتری روی : 1۹۳۹-۴٠
.  توسط سازمان کشاورزی آمریکا به چاپ رسید1۹۴1نامگذاری شد و در سال "برای پوشاک و ایجاد الگو

.را برای صنعت پوشاک پیشنهاد کردCS1۵1سفارش پستی انجمن آمریکا یک استاندارد تجاری بنام : 1۹۴۵
ل مانند مؤسسه ی استاندارد بریتانیا، استانداردهای مربوط به سایزبندی پوشاک به همراه یک سری استانداردهای حاص: 1۹۴٧

(. BS13۴۵)بلوزهای زنانه را توسعه داد 
سایز برای 1۲٦این بررسی نشان داد که تعداد . نفر زن را منتشر کرد۵٠٠٠انجمن تجاری بریتانیا نتیجه ی بررسی برروی : 1۹۵٠

. درصد جمعیت زنان بزرگسال نیاز بود۹8
.  منتشر کردDS9۲3انجمن استانداردهای دانمارک، یک استاندارد برای سایزهای زنان : 1۹۵۴
ک سیستم یک آکادمی علمی لهستانی، در زمینه ی آزمایشگاه مرکزی صنعت پوشاک، بررسی آنتروپومتریک اجرا کرد تا ی: 1۹۵۵

.  سایزبندی ملی را جایگزین کند
جمع آوری شده (UK)رژیم سلطنتی گزارشی در مورد سایزبندی منتشر کرد که بررسی ها از پرسنل نیروی نظامی انگلیس : 1۹۵٧

. بود
. آلمان اولین جدول سایزبندی اندازه های بدن را منتشر کرد: 1۹۵٧
، بررسی های زیادی روی گروه عمده ی مردم شامل مردان، زنان و (USSR)اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق : 1۹۵٧

. بچه ها در نواحی مختلف کشور انجام داد
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وسط ت"اندازه گیری بدن برای سایزبندی الگوها و پوشاک زنان"داوطلبانه ی آمریکا با عنوان CS۲1۵-۵8پایه ی استاندارد : 1۹۵8
NBS منتشر شد1۹۳۹-۴٠مبنی بر آنالیزهای بیشتر روی داده های سال های  .

صنعت مؤسسه ی تحقیقات آلمان یک بررسی روی زنان به منظور تولید لباس های کامال متناسب برای عموم مردم در: ٦۲-1۹٦1
. پوشاک انجام داد

بررسی های نسبتاً زیادی برای آماده سازی جدول های سایزبندی با عمر بیشتر برایHohensteinمؤسسه ی تحقیقاتی : 1۹٦۳
. زنان و دختران انجام داد

. گزارش یک سیستم سایزبندی استاندارد برای لباس مردان ارائه کرد( NSI)مؤسسه ی استاندارد هلند : 1۹٦۳
.سال انجام شد٦۴تا ۲۲نفر زن با میانگین سنی ٧۲8۳در فرانسه بررسی هایی روی : 1۹٦۵-٦٦

ررسی انجمن توزیع کننده ی نساجی آلمان، جداول سایزبندی لباس بیرونی برای مردان و پسران را بعد از ب1۹٦٦در سال : 1۹٦٦
.اندازه گیری بود8٠٠٠٠نفر منتشر کرد که متشکل از باالی 1٠٠٠٠روی تعداد 

. نفر جدول سایزبندی را گزارش کرد۳۵٠٠٠ژاپن با بررسی روی JISاستاندارد : 1۹٦٦-٦٧
1۹٦۹ :CETIHزن بزرگسال بین 8٠۳٧یک بررسی روی . در فرانسه اندازه های زنان را به استثنای لباس پایه گردآوری کرد

.  سال انجام شد۲1تا ۴نفر پسر و دختر با، سن های 1۴٠٠٠سال و بررسی دیگری روی ٦۵تا 18سن های 

.شدانجامزننفر11۴۵۵رویاسترالیادربررسیاولینسالایندر:1۹٦۹

منتشرتجاریالگو سازیبرایوتولیدراPS۴۲-70سایزبندیاستانداردهایداوطلبانه،طوربهآمریکا1۹٧٠سالدر:1۹٧٠

برایافزایشاینچیک و نیمودوریاندازه هایبرایافزایشاینچیک.بودشدهتعییناختیاریطوربهسایزهادرجه بندی.کرد

.بودشدهگرفتهدر نظر(قدی)طولیاندازه های



راحتی در پوشاک دکتر پدرام پیوندی

امابودکوچکنمونهاینکهبا.بوداندازه۴٠٠٠٠شاملوشدانجامسوئدینفر1٠٠٠رویآنتروپومتریکبررسییک:1۹٧۲

.بودندیکدستوهمگنتقریباگروهافراد

SABAامتحانیکدیکجنوبیآفریقای:1۹٧۲ .کردمنتشرمردانلباسبرایاستانداردسایزبندیرنجمنظوربهرا039

PCنام هایباسایزبندیجداول:1۹٧۳ PCو3137 .شدمنتشرسابقشورویجماهیراتحاددر3138

BSنامباکد گذاریطرح:1۹٧۴ .شدمنتشرزنانبیرونیلباسسایزبندیبرای3666

وکلیدیابعادبهآندرکهدادتوسعهراجدیدکد گذاریسیستمیک(ISO)استاندارد سازیبین المللیسازمان:1۹٧۵

.می کردکمکلباسشسایزدرانتخابخریداربهکهبودشدهاشارهافرادبدنتصویر

زنانپوشاکبرایسایزبندیسیستمیک(KIF)پوشاکصنفاتحادیه یو(TEFO)سوئدنساجیتحقیقاتمؤسسه ی:1۹٧٧

.کردمنتشربود،بازارجداولپخشوتوزیعشاملکه

.شدانجامسنینهمه یدرومردوزنجنسدودرنفر۵٠٠٠٠رویژاپندردیگریمطالعه ی:81-1۹٧8

.یافتتوسعهزنومردنفر1٠٠٠٠اندازه هایازهلنددرپوشاکصنعتبرایسایزبندیجداول:1۹8٠-8٦
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معدنسیاه پوستکارگراننفر٦٦۹رویآنتروپومتریکبررسییکآفریقای جنوبیمعادناتاقتحقیقاتیسازمان:1۹81

.کردمنتشر

.نبودبدناندازه هایشاملاما.کردبرچسب گذاریاختیاریکدهایباراپوشاکسایزهایکره ی جنوبی:8۲-1۹81

BSنامتحتسایزبندیسیستم هاییکسریبریتانیااستانداردمؤسسه ی:1۹8۲ برایرا3۲78زنان،لباسبرایرا3666

.دادگسترشمردانلباسبرایرا۵۵9۲وبچه هالباس

ابسایزبندیسیستماینکه.یافتگسترشداشت،مطابقتهمISOسیستمباکهآلماندرسایزبندیسیستم:1۹8۳

.دادمیپوششرازناندرصد8٠سایزهااینکهآوردبوجودراسایز۵٧پایان،درکهشدانجامزننفر۹۴٠۲رویبرمطالعه

1۹8۵:JSL۴00۵،کردارائهزنانلباسبرایسایزبندیسیستمژاپنی.

.شددادهتوسعهMSZ6100/1نامتحتمجارستاناستانداردسایزبندیسیستم:1۹8٦

یشباندازه هایرویچینیسایزبندیبررسییک.شدرسانیبه روزپوشاک،استعمالبرایGBB3۵-81استاندارد:1۹8٧

.شدانجاممتفاوتاستاندهازکودکوزنومردنفر1۴٠٠٠از

اندازه گیریشاملکهشدشناختهANSURعنوانبهآمریکانیروی ارتشپرسنلرویآنتروپومتریکمطالعه ییک:1۹88

.بودهگرفتصورتنظامیلباس هایوتجهیزاتسایزبندیوطراحیبرایمطالعهاینکه.بودزننفر۲۲٠8ومرد1٧٧۴روی
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. ابعاد بدن مردان و زنان را بر اساس سه گروه قدی و شش گروه دوری تعیین کرد(AEIH)انجمن صنایع پوشاک اروپا : 1۹8۹
منتشر شد که این استاندارد بعد از یک بحث و گفت وگوی طوالنیGBB3۵-91یک سایزبندی استاندارد چینی موسوم به : 1۹۹1

.  مدت بین دانشگاهیان، صاحبان صنعت و کارشناسان پوشاک به تصویب رسید
سال در دو اتوبوسی که از جنوب به سمت شمال ۹٠تا ٧نفر از مردم ژاپن در سن های ۳۴٠٠٠اندازه گیری بر روی : ۹۴-1۹۹۲

. سفر می کردند و به یک اسکنر سه بعدی مجهز بودند، انجام شد
این استاندارد از . شناخته شده بود، منتشر کردD۵۵8۵-9۴آمریکا یک استاندارد به روز را که تحت نام ASTMکمیته ی : 1۹۹۴

. داده های آنتروپومتریک جدید ناشی نشده بود اما از تجربیات طراحان و مشاهدات بازار در آمریکا جمع آوری شده بود
ساله و باالتر کامل شد در این بررسی نمونه ای نامناسب مربوط به متناسب۵۵نفر زن ٦٠٠٠یک بررسی بر روی بیش از : 1۹۹۵

.برای این گروه ساخته شدD۵۵86-9۵موسوم به ASTMکه یک استاندارد جدید . بودن لباس برای زنان مسن تر پیدا شد
. منتشر شدGB133۵-97یک سیستم استاندارد چینی موسوم به : 1۹۹٧

را شروع کرد که از یک اسکنر سه بعدی استفاده ( Size UK)دولت انگلیس یک بررسی سایزبندی ملی موسوم به : ۲٠٠۲-1۹۹۹
. شده بود

نفر در سیزده شهر آمریکا در 1٠8٠٠و با بررسی بر روی UKبا روش هایی مشابه با USAسیستم سایزبندی : ۲٠٠۳-۲٠٠۲
.  کامل شد۲٠٠۳دسامبر 

. نفر مرد و زن در مکزیک انجام شد که در آن از اسکنر سه بعدی استفاده شده بود٦٦٠٠یک بررسی جامع ملی روی : ۲٠٠۴
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انواع سایزبندی
:سایزبندی پوشاک در جهان، به سه طریق صورت می گیرد

سیستم آمریکایی ( 1
سیستم اروپایی ( ۲
. سیستم انگلیسی( ۳

.که البته در سال های اخیر سیستم ژاپنی، آلمانی و ایتالیایی نیز اضافه شده است
به این ترتیب که سایز یک لباس در هر یک از سیستم ها با عددی متفاوت با دیگری بر روی برچسب به نمایش 

برچسب خورده است، در سیستم ۳8به عنوان نمونه پیراهن و بلوزی که در سیستم اروپایی سایز . گذاشته می شود
. نشان داده می شود 1٠و در سیستم انگلیسی با عدد 8آمریکایی با عدد 

. ـ ذکر این نکته ضروری است که سیستم سایزبندی استاندارد در کشور ما نیز با سیستم اروپایی مطابقت می کند
جالب توجه آنکه برخی از افراد به خصوص خانم ها در ایران با توجه به عدم تناسب نیمه پایینی و نیم تنه باالیی 

بدنشان نمی توانند از یک سایز واحد برای یک لباس کامل استفاده کنند لذا مجبور هستند سایز باالتنه را متفاوت و
. در اغلب اوقات کوچکتر از سایز لباس برای نیمه پایینی بدن تهیه کنند
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:سایزبندی انگلیسی
ده موسسه استاندارد انگلیسی برای طراحی و اندازه گیری تاسیس شBS 3666سایزبندی انگلیسی که طبق استاندارد 

ز ایرانی که در اکثر پوشاک وجود دارد ا( اروپایی)است و سایزبندی ۳۲تا 8این سایزبندی از . شروع می شود8است از
.است۵8تا ۳۴

باس در در صورتی که ل. یکی از مسایل بسیار مهم در خرید لباس اطالعات کافی درباره ی سایزبندی لباس است
وارد اندازه سیستمی استاندارد دوخته شده باشد، عدد سایز موجود بر روی برچسب لباس با در نظر گرفتن تمامی م

.  گیری فرد و تناسب موجود بین اعضای بدن او زده شده است
ایز الزم به ذکر است که متفاوت بودن عدد س. قطعا شما هم هنگام خرید لباس با سایزهای متفاوت مواجه شده اید

داده در اینجا  این تفاوت ها توضیح. موجود بر روی برچسب لباس های به دلیل تفاوت استانداردهای جهانی است
.خواهد شد

تبدیل سایز 
ه بتواند از آنجا که لباس های زیادی در سراسر جهان در بازار اینترنتی فروخته می شوند لذا دانستن دستورالعملی ک

می سازد که این دستورالعمل ها شما را قادر. سایز یک لباس را به سایز لباس در کشور دلخواه تبدیل کند الزامی است
.بتوانید سایزهای استاندارد جهانی و کشورهای مختلف را به هم تبدیل کنید
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تعاریف مربوط به تهیه ی جدول سایزبندی 
ابعاد کنترلی و کلیدی بدن -1

شامل ابعاد ابعادی از بدن که برای طبقه بندی جمعیت به گروه های سایزی مورد استفاده قرار می گیرد که این ابعاد
.  کلیدی اولیه و ابعاد کلیدی ثانویه است

محدوده ی سایز -۲
.  غیر استهر اندازه ی کنترلی به یک اندازه ی مشخص از بدن مرتبط است که مقدار آن بین مینیمم و ماکسیمم مت

ا هر مجموعه ای از مقادیر که در یک جدول سایزبندی باید تحت پوشش قرار گیرد، محدوده ی سایزی مرتبط ب
.  اندازه ی کنترلی نامیده می شود

نرخ پوشش -۳
ارج بعضی از افراد جامعه خ( که معموال همینطور است)اگر محدوده ی سایزی کوچکتر از محدوده ی جمعیتی باشد 

.از سیستم سایزبندی قرار می گیرند
.نسبتی از جمعیت که تحت پوشش سیستم سایزبندی قرار می گیرند را نرخ  پوشش می نامند

مقیاس سایزبندی -۴

محدوده ی هر کدام از ابعاد کلیدی تقسیم می شوند، بنابراین مجموعه ای از سایزها را تحت عنوان مقیاس
.  سایزبندی تشکیل می دهند

ک سایز به مقیاس سایزبندی به نرخ افزایش بین سایزهای مجاور بستگی دارد، به عبارت بهتر برای پرش از ی
زبندی گفته سایز دیگر، چه مقدار باید به اندازه های سایز قبلی اضافه کنیم که به این افزایش فاصله یا گام سای

. می شود که می توان مقادیر ثابت یا متغیر باشد
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:  دراپ-۵
به عنوان .ارتباط بین دو اندازه که برای بیان کردن شکل بدن به کار می رود را اصطالحا دراپ  سیستم می نامند

ه صورت مثال معموال برای خانم ها دراپ به صورت اختالف بین دور باسن و سینه تعریف می شود و برای آقایان ب
.اختالف بین دور سینه و کمر تعریف می شود 
(یعنی هر دو عرضی یا هر دو طولی باشند . )ابعاد بدن در این مورد باید هم جنس باشند

:برچسب زنی یا تخصیص سایز -٦
به سیستم کد گذاری برای سایزها گفته می شود که به خریداران اجازه می دهد تا لباس را با توجه به ابعاد بدن 

Drop .خود انتخاب کنند


