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 چکیده

ن آنها باشد حتی متناسب با بدفرم بدن هرکسی متفاوت و منحصر به فرد است و افراد تمایل دارند لباسی بپوشند که       

تور بسیار پیچیده سعی می کنند لباسی بپوشند که فرم بدن آنها به فرم ایده آل ذهنی شان نزدیک شود. فرم ایده آل یک فاک

ا دانستن بو متاثر از عوامل و شرایط مختلف است تا حدی که فرم مطلوب و ایده آل در فرهنگهای مختلف متفاوت است 

تفاده از منطق فازی در این تحقیق با اس .از پارامترهای طولی و عرضی بدن می توان فرم بدن را ارزیابی کرد اندازه یک سری

ورودی و فرم بدن  در این روش اندازه دور کمر،دور سینه و دور باسن به عنوان متغیرهای. فرم بدن افراد پیش بینی می شود

اج ممدانی و غیر فازی ده از توابع عضویت ، ایجاد پایگاه قواعد و با استنتبه عنوان متغیر خروجی تعریف شده است و با استفا

و  ی داردمدل فازی مناسبی طراحی شده است. نتایج بدست آمده حاکی از تطابق خوب با مقادیر تجرب ،سازی مرکز ثقل

 هجده درصد می باشد.مقدار مطلق میانگین درصد خطا 

 

 منطق فازی رم بدن،ف:  ید واژهکل

 مقدمه   .1

 ریاضیات بر مبتنی سیستمهای سازیمدل و طراحی برای متداول روشهای مقابل در جدید، مفهومی عنوان به فازی، منطق    

 وسیله فازی، به مجموعه های نظریه تنظیم پی در بار فازی اولین منطق مفهومرود. می کار به پیچیده و احتماالت پیشرفته و

مجموعه  بر نظریه و باشدمی ارزشی چند منطق های جمله از فازی . منطق]1[شد  ظاهر نو محاسبات صحنه در لطفی زاده

 سری داده های یک از استفاده راحتی و با توانند بهمی فازی، منطق اساس بر شده طراحی کند. مدلهایمی تکیه فازی های

از شده است.  گرفته کار به فنون، و علوم از بسیاری در فازی کنند. منطق خروجی پیشگویی بر را ورودی متغیر تأثیر تجربی،

بهره گرفته شده و نتایج قابل قبولی ارائه گردیده است. محققین با استفاده از  و پوشاک سیستم فازی در رشته مهندسی نساجی

پود گذاری در ماشین بافندگی  سرعتو همکاران  Kayacan . منطق فازی خواص و رفتار مواد نساجی را پیشگویی نموده اند

ازدیاد طول پارچه های بافته  –هادی زاده و همکاران رفتار اولیه نیرو . ]2[را با استفاده از سیستم فازی کنترل کرده اند ایرجت 

با استفاده از اثر تاب و نمره نخ و طول پرز، جمع شدگی نخهای  Ozcan و Erhan . ]3[شده را با منطق فازی پیشگوئی نمودند

مدل کرده استحکام نخ را با  استفاده از منطق فازی  Majumdarو  Gosh.] 4[ پرزدار را با استدالل فازی پیشگویی کرده اند

بنفش را با کاربرد منطق فازی  .فاضل نجف آبادی و همکاران محافظت پارچه های تاری و پودی را در برابر اشعه ماوراء]5[ اند

                                                           
 

11 Body shape  

mailto:azami213@stu.yazd.ac.ir
mailto:peivandi@yazd.ac.ir


 

2 
  

و همکاران  Haghighat ].7[. دهقان و هادی زاده جمع شدگی پارچه را با منطق فازی پیش گوئی نمودند] 6[پیش بینی نمودند

 .] 8[در قسمتی از تحقیق خود نیروی نفوذ سوزن را در پارچه های بافته شده دنیم پیش بینی نمودند

 

 تجربیات -۲

  

اندازه  25الی  18 نفر از دختران یزدی در محدوده سنی 15۰از میان  برای این تحقیق اندازه دور سینه، دور کمر و دور باسن 

نسان خبره تعیین گیری و به عنوان متغیر ورودی تعیین گردید و متغیر خروجی یعنی فرم بدن تمامی نمونه ها بر اساس دانش ا

 گردید.

 فرم بدن  -3

را  ورزشی تشخیص فرم بدن می تواند کمک کند تا برحسب آن تمریناتشناخت فرم بدن از اهمیت خاصی برخوردار است 

ا شناخت فرم بدن باز طرف دیگر  ردرا برآورده ک در حوزه سالمتی و تندرستی انتخاب کرده و نیازهای بدن متناسب با فرم بدن

زشک با شناخت پو در نهایت یک ]۹[و در طراحی لباس از این شناخت بهره بردتوان لباس مناسب با اندام را انتخاب کرد می

ی از افزایش صحیح فرم بدن می تواند برنامه غذائی مطلوب تری برای کاهش و یا افزایش وزن تجویز نماید و درک صحیح تر

وجی تعریف شده به عنوان متغیر خر. انواع فرمهای بدن که در تحقیق ]1۰[احتمال بیماریها متناسب با فرم بدن داشته باشد

 است به صورت زیر است.

 ۲فرم مستطیلی -3-1

این سه پارامتر حدود  این دسته از افراد دارای اندازه های دور کمر و دور باسن و دور سینه تقریباً یکسانی هستند اگر اختالف

د چاق این مستطیل فرم موزی معروف است( در افرابیست سانتیمتر باشد این فرم ، فرم مستطیلی می باشد. ) در بعضی منابع به 

 پهن و در افراد الغر این مستطیل الغر است اکثر نمونه های مورد تحقیق در این فرم قرار داشتند.

 3فرم مثلث معکوس -3-۲

فرم، به فرم توت ن این دسته دارای باالتنه بزرگی دارند . بیشتر تمایل به اضافه وزن در قسمتهای کمر و باسن وجود دارد ای

 فرنگی نیز معروف است.

 4فرم مثلثی  -3-3

 در این فرم عرض شانه کم و عرض باسن زیاد است این فرم به فرم گالبی معروف است . 
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 5فرم لوزی  -3-4

ی کم در بین در این فرم دور کمر زیاد است و نسبت به فرمهای دیگر دورسینه و دور باسن کوچکتر است این فرم از فرمها

 فرمهای زنان است.

  6فرم ساعت شنی - 3-5

 است کمر از آن دو کمتر آل ترین فرم اندام است دور سینه و دور باسن تقریباً یکسان و دور کامل ترین و ایده

 ( پنج فرم معرفی شده به صورت شماتیک نشان داده شده است.1در شکل )

 

     
 ساعت شنی لوزی مثلت مثلث معکوس مستطیل

 ( انواع مختلف فرم بدن1شکل)

 مدل سازی فازی -4

ه برای طراحی کپایگاه قواعد فازی، مجموعه های ورودی و خروجی و موتور استنتاج فازی  ]11[هر سیستم فازی سه جزء دارد 

 .سیستم های فازی باید مراحل زیر را انجام داد 

دی شامل اندازه . در این مقاله، متغیرهای وروعیین متغیرهای ورودی و خروجی استالف : اولین گام در طراحی سیستم فازی ت

 باشد. دور باسن است و فرم بدن به صورت یکی از فرمهای ذکر شده به عنوان متغیر خروجی میدور سینه، دور کمر و 

ت که دامنه رسد این کار مستلزم آن اسب : پس از تعیین متغیرهای ورودی و خروجی نوبت به تعیین مجموعه های فازی می

 را خروجی و دیورو برای متغیرهای رفته به کار عضویت وابعت ( 4شکل ) ت یا تغییرات هر یک از متغیرها تعیین شود.انوسان

 دهد دامنه نوسانات هر یک از متغیرها بر اساس اطالعات نمونه ها تعیین شده است.می نشان
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 (: توابع عضویت تعریف شده برای پیش بینی فرم بدن1شکل )
 

فازی با استفاده از دانش افراد خبره یا دانش حوزه ج: گام سوم در طراحی سیستم های فازی بدست آوردن مجموعه ای از قواعد 

مورد بررسی و ترکیب آنها در یک چهار چوب مشخص برای نتیجه گیری از مجموعه قواعد است. مجموعه این قواعد که به 

درسیستم خبره فازی قواعد به صورت مجموعه ای از عبارات  گویند.بیان می شود را پایگاه قواعد فازی می "آنگاه -اگر "صورت 

. هر قاعده سیستم خبره به بررسی وضعیت مطلوب با وضعیت گزینه مورد بررسی می پردازد و ]12و11[کالمی بیان می شود 

ره فازی میزان انطباق وضعیت مطلوب با وضعیت گزینه مورد بررسی را با یک عبارت کالمی بیان می کند برای سیستم خب

 قاعده تبیین شده است نمونه ای از قواعد تبیین شده به شرح زیر است: 27پژوهش حاضر 

  مثلثی معکوس "باشد آنگاه فرم بدن  "کم "و اندازه دور باسن  "متوسط"و اندازه دور کمر  "زیاد "اگر اندازه دور سینه" 

 است.

  است. "مثلثی  "باشد آنگاه فرم بدن  "زیاد "ندازه دور باسن و ا "متوسط"و اندازه دور کمر  "کم "اگر اندازه دور سینه 

  مسطیلی "باشد آنگاه فرم بدن  "متوسط "و اندازه دور باسن  "متوسط"و اندازه دور کمر  "متوسط "اگر اندازه دور سینه" 

 است.

  است. "لوزی "اه فرم بدن باشد آنگ "زیاد "و اندازه دور باسن  "کم"و اندازه دور کمر  "زیاد "اگر اندازه دور سینه 

  است. "ساعت شنی "باشد آنگاه فرم بدن  "زیاد "و اندازه دور باسن  "کم"و اندازه دور کمر  "زیاد "اگر اندازه دور سینه 

گیرد. موتور استنتاج فازی قواعد موجود در پایگاه قواعد را استنتاج مجموعه قواعد فازی از طریق موتور استنتاج صورت می

گاشتی از یک مجموعه فازی مشخص به مجموعه فازی دیگر ترکیب می کند. از آنجا که در اغلب کاربردها ورودی و بوسیله ن

خروجی سیستم فازی اعداد حقیقی هستند الزم است واسطه هائی بین موتور استنتاج فازی و محیط ایجاد شود این واسطه ها 

شوند.یک فازی ساز بعنوان ن واسطه ها جزئی از سیستم فازی محسوب میفازی سازها و غیر فازی سازها می باشند ، در واقع ای

این  تعریف شده است . فازی سازهای مختلفی وجود دارد که در Aنگاشتی از یک نقطه حقیقی به یک مجموعه فازی مانند 

است که خروجی  Bی مانند شود. از سوی دیگر غیرفازی ساز نگاشتی از یک مجموعه حقیقتحقیق از فازی ساز منفرد استفاده می

تبدیل می کند در اینجا نیز مانند فازی سازها انتخابهای مختلف و متفاوتی   yموتور استنتاج فازی را به یک نقطه حقیقی مانند

  بتواند که سیستم فازی مدل یک به رسیدن منظور بهشود. وجود دارد که در این تحقیق از غیر فازی ساز مرکز جرم استفاده می

پذیرفت.  صورت فازی مدل مختلف قسمتهای مراحل ینماید، همه گویی پیش واقعی مقدار به نسبت خطا حداقل با رافرم بدن 
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 متغیرهای برای عضویت توابع گردید. انواعتشکیل سیستم فازی ساز فازی ابزارهای و شده مدل ارائهبه  ورودی مقادیر ابتدا

برای سه مجموعه فازی در هر بعد ورودی و پنج مجموعه فازی در بعد خروجی تعریف شدند.   گردید آزمون خروجی و ورودی

 ] .13[استفاده شد  MATLAB))انجام مراحل فازی و کسب نتیجه از محیط نرم افزاری 

 نمونه ها مقایسه و رشناسان و افراد خبره برای تمامیبا نظر کا زی کسب شده از برنامه برای فرم بدنفا در این پژوهش شکل

 هجده درصد کسب گردید.آن میانگین خطای  مقدار مطلق

 نتیجه گیری -5

 یفاز یستمس یها یمطالعه ورود یندر اتوسعه داده شده است .  فرم بدنجهت پیش بینی  یمنطق فازدر این مقاله یک مدل 

بطور  یشنهادیاز آن است که مدل پ یحاک یجنتا .است فرم بدن  آن یو خروجمی باشد اندازه دور سینه، دور باسن، و دور کمر 

  .کند یم یشگوییرا پ فرم بدن یبخش یترضا
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