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 چکیده

استفاده تاربر و راحتی فرد استفاده ت  اه اواها بود . به گونه ای ته راحتی  هاف نرایی تول ا اودرو ،

ن رف ت  اگان به ع وان یک ع  ر گسترده در طراحی اودرو بایا در نظر گرفته شود.  به هم ن درک به 

ن ظور راحتی تاربر ، سرولک استفاده و افزایش ایم ی در نظر گرفتن اصول ارگونونی در طراحی اودرو 

تحق ق حاضر نتغ رهای ارگونون ک طراحی داالی اودرو را با استفاده اخ تحق قات م ک بسزایی دارد. اه

صورت گرفته و نظر تارش انسان در این خن  ه را ش اسایی ترده و سپس با استفاده اخ روش تحل ل سلسله 

نفر اخ ابرگان  12اات ار نراتبی فاخی اقاام به اولویک ب ای آن ها ترد. به هم ن ن ظور پرسش انه ای در 

قرار گرفک و اخ آن ها اواسته شا به نقایسه این نتغ ر ها با یکایگر بپرداخنا. سپس بعا اخ تشک ل ناتریس 

الی اخ نظر تارش اسان ص  ن ها صورت گرفک و نتایج نشان دادنقایسات خودی  با تع  ن وخن اولویک ب ای آ

گونون کی اودرو نی باش ا خیرا ه گام استفاده رطراحی ا اودرو وت ترل ها نرمترین نع ار ها در انر

سرنش  ان اخ وس له نقل ه ص الی اودرو نی توانا راحتی و آرانش را برایشان فراهم ت ا و در صورت 

نان اسب بودن ص الی نودب آخردگی ااطر آن ها شاه و عالوه بر آن ناراحتی های عضالنی را در پی دارد 

یم ی در داده بس ار با اهم ک نی باش ا. نکان قرار گ ری آن ها و نود طراحی آن ها . ت ترل ها ن ز برای ا

نی توانا راحتی و تاهش فشار را فراهم ت ا. نمایشگر ها و روش ایی داال ن ز اولویک های سوم و چرارم 

ل تردن وسایبودنا ته نمایشگرها به ن ظور تسریع در عملکرد اهم ک دارنا و نور داال اودرو ن ز در پ اا 

 و حتی دیا نی توانا حائز اهم ک باشا

تجزیه و تحل ل خیر نع ار ها ن ز نشان داد ن اان دیا و گودی تمر اولویک های برتر هست ا خیرا ایم ی در 

 سفر و دلوگ ری اخ استگی در ح ن سفر را برای سرنش  ان فراهم نی ت  ا. 

د نسبک به خیر نع ارها اودروی پارس ارگونون ک تر اخ وخن نرایی گزی ه ها ن ز نشان داد در تمانی نوار 

 بق ه اودرو ها نی باشا و پرایا و ت با ضع ف ترین طراحی در ارگونونی را دارنا. 

 همچ  ن ای که ق مک باالی اودرو تضم  ی بر ارگونون ک بودن اودرو نمی باشا.

 

 نراتبی فاخی تل ا واژه ها: ارگونونی ، طراحی داالی ، اودرو ، تحل ل سلسله
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 مقدمه 1-1

طی سال های اا ر انسان ها همواره به طور نستمر اخ وسایل نقل ه استفاده نی ت  ا. ب ابراین طراحان و 

در طراحی و سااک اودرو در نظر بگ رنا.  را نر اسان بایا راحتی ، ایم ی و تارایی استفاده اخ این تاال

نعموال در اودرو های اول ه ای ته طراحی نی شانا ب شتر به نسایل ف ی اودرو پردااته ن شا و تطابق 

اودرو با افراد تمتر در نظر گرفته نی شا با پ شرفک دانش و توسعه ص عک اودرو رونا طراحی در خن  ه 

شتاب یافک. پ شرفک هایی ته در خن  ه ویژگی های ف ی اودروهای  اودرو هایی با تارایی و راحتی ب شتر

تول ای صورت گرفک ، به نرور ایاه طراحان اودرو را به سمک تول ا اودروهایی با قابل ک تطابق ب شتر 

برای تاربر به ن ظور افزایش راحتی و ایم ی این وسایل سوق داد ، یکی اخ علونی ته دراین خن  ه نطرح 

 اسک.  1یشا ارگونون

 ا،ه و روش هاستم س ،یانسان یولوژیز ف ،یستیعلوم خ ق اسک ته اخ تلف ینجموعه دانش یعلم ارگونون

تار را با توده به  م ها و نحدارد ابزارها، دستگاه یتار به ودود آناه اسک ته سع م نشاغل و نح یطراح

علم با هاف  نیت ا. ا یها، طراحنسانو عالئق ا هاکیو نحاود یفکر ،یدسمان یها ییدر نظر گرفتن توانا

 [1].اسک افتهیم تار شکل  و رفاه تارت ان در نح یم یا ،یبا توده به سالنت یوربرره شیافزا

تول ا ت  اگان  اودرو نعموال  به دنبال یافتن و ایجاد روش هایی برای طراحی و ارخش ابی طرح های اود 

ورضایک ب شتر ن رف ت  اه نی باش ا یکی اخ نرم ترین برای رس ان به اودرو هایی با ت ف ک برتر 

فاتتورها درک افزایش ت ف ک اودرو و همچ  ن رضایک نشتری طراحی ارگونون ک فضای داال اودرو 

 و ها لعملا دستور بایا برس م نقل ه وسایل در ارگونونی اهااف به توان مب ای که برای ن ظور هم ن به اسک.

رگونونی در تل نراحل طراحی یک اودرو نی ت  م . ا نرادی ه طراحی فرای ا در را ارگونونی استانااردهای

 .رحله نطرح شان طرح در نظر گرفکتوانا وارد شود انا انروخه عق اه براین اسک ته بایا ارگونونی را در ن

[2] 

 ودروا طراحی آنال ز و تعریف طی در ته باش ا نی پارانترهایی شانل نقل ه وسایل ارگونون ک نشي ات

 النتی،س بر توان ا نی پارانترها این نقل ه وسایل داالی فضای با ارتباط در. گ رنا قرار نطالعه نورد بایا

 گستره و  کت ف عملکرد، سرولک استفاده، قابل ک راحتی، دسترسی، حاود روانی،-ف زیکی نقبول ک ایم ی،

 [3] باش ا تاث رگرار دیا ن اان

                                                           
1 . Ergonomics 



3 
 

 سانان انرا نستق م ت  اه ن رف ته نح والتی های تول ا و ها طراحی اتثر نا تشور در ت ون تا اساسا 

 و نریکاا نان ا دیگر تشورهای تحق قاتی و اناری اطالعات بکارگ ری با نونتاژ و ساخی تپی صورت به اسک

 ی،نژاد ا وص ات براساس ته انجا اخ اطالعاتی چ  ن ته اسک پرواضح و بوده اروپایی تشورهای اخ برای

 درک نب ابرای. باشا نا دانعه تار وسایل طراحی برای ن اسبی پایه توانا نمی شاه ب ا تشور آن..و فره گی

 بایسک نی آنرا اخ ت  اه استفاد دانعه توقعات و ها اواسته و ن اخها با داال تول ا اودروهای تطب ق

به  [4]. ترد وارد تول ا و وسااک طراحی های فرای ا در نطلوبی و صح ح نحو به را ارگونون کی نالحظات

آنتروپونتری در واقع بيشی اخ ت  ا. یا تن س جی استفاده نی  1این ن ظور طراحان اخ روش آنتروپونتری

های ظاهری قسمک های نيتلف گ ری ابعاد و انااخهدانش ارگونونی اسک ته نوضود آن س جش و انااخه

اودرو بان انسان اسک. چون دانستن ابعاد و انااخه های اعضای نيتلف بان برای طراحی ارگونون کی 

ائه انااخه های نيتلف بان ) نان ا طول دسک و پا، ضروری اسک دانش آنتروپونتری ن ز با انااخه گ ری و ار

ها و ... ( و تع  ن ن اان حرتتی یا نحاوده حرتک آنرا به طراح تمک نی ت ا تا به عرض شانه و تتف

ن زان خیادی بر ایم ی، سالنک و تارایی باخده طرح اود ب افزایا و اخ هر درک یک طرح ن اسب ارائه 

 دهاخ راحتی استفا  رف ت  اگاننبرداشک س جی هم شه تضم ن ت  اه  روش تن اخ طرفی چون . [5]دها

اخ اودرو نمی باشا بایا در ت ار آن اخ روش نظر س جی اخ ن رف ت  اگان ن ز قرارگ رد و برداشک های 

به این . ذه ی آن ها در طراحی نا نظر قرار گ رد خیرا ن رف ت  اگان هاف نرایی تول ا اودرو نی باشا

اودرو های سواری سااک ایران را اخ لحاظ یک رده اخ  داالی ق حاضر در نظر دارد طراحیتحق ترت ب 

نورد تجزیه و تحل ل قرار دها و  2با روش تحل ل سلسله نراتبی فاخی ارگونون کی اخ دیا ن رف ت  اگان

، آن ها را اخ نظر ویژگی های نورد نظر )ت ترل ها ، نمایشگرها ، ص الی ، روش ایی  رتبه ب ایبا در نرایک 

 و برای ویژگی های ااص در طراحی داالی نورد نقایسه قرار دها

 

 بیان مسئله  2-1

استفاده حایز اهم ک اسک ته هاف نرایی تول ا اودرو ، ارگونونی و تاربرد آن در طراحی اودرو اخ این درک

حتی فرد استفاده ت  اه اواها بود . به گونه ای ته راحتی ن رف ت  اگان به ع وان یک ع  ر راتاربر و 

راحتی تاربر ، سرولک استفاده به ن ظور درک به هم ن  گسترده در طراحی اودرو بایا در نظر گرفته شود. 

و افزایش ایم ی در نظر گرفتن اصول ارگونونی در طراحی اودرو اهم ک بسزایی دارد. اگر به اتونب ل اخ 

                                                           
1 .Anthropometric 
2 Analytic hierarchy process 
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دیاگاه یک ایستگاه تاری ته در آن ران اه بایا برای هاایک و ت ترل اودرو ، تارها وعمل ات نيتلفی چون 

ده اه ، فشردن پاال گاخ و ترنزتالچ و.. را انجام دها ، نگاه شود اوانان عقربه ها و عالیم و دردات هشاار 

آنگاه به اوبی این نساله دري اواها شا ته برای ایم ی و راحتی ران اه و تان ن دانی سرنش  ان اودرو 

سایر افراد دیگری ته به نحوی با اتونب ل در ارتباط انا هم چون عابر پ اده ، دوچراه سواران ، نوتور  و

 [1]لک رانان چه بس ار نکات ارگونون کی دق ق و حساسی بایا در اودرو رعایک شودس ک

وظ فه نتي  ان ارگونونی یا نر اس ن فاتتورهای انسانی شانل نر ا تردن راحک ترین شرایم اخ نظر 

ن زان سر و صاا، تاهش بار نغزی و فشار دسمی، ن زان روش ایی، آب و هوا، اصالح وضع ک تاری و تاهش 

روانی در اوانان و دري وسایل  - رویی ته صرف انجام دادن تارها نی شود، ساده تردن اعمال حسین

نشان ده اه به ن ظور دري انتقال سریع، باون اطا و اشتباه و دق ق پ ام ها و ااطارهای نورد نظر، راحک 

مه ها و سایر قسمک تر سااتن دابجایی و حرتک اهرم ها و دسته ها، در دسترس قرار دادن تل اها و دت

ها به ترت ب اهم ک و الویک ن طقی، ادت اب اخ توشش برای فرااوانی اطالعات غ ر الخم و نان ا ای را نی 

گردد؛ ب ابراین برای ای که یک تول ا ت  اه بتوانا دوابگوی تمام ن اخهای افراد نيتلف دانعه باشا، بایا 

طراحان و نر اس ن   ات و ویژگی های دسمانی هست اباانا ته چ ا درصا اخ این افراد دارای چه ا وص

ک ها و نحاودیحتما تواناییاودرو بایا برای اطم  ان یافتن اخ راحتی، ایم ی، تارایی و سالنک استفاده اخ 

اگان ن رف ت  . همچ  ن اخ آنجا ته های ف زیکی و بانی انسان را در طراحی و سااک وسایل در نظر بگ رنا

ر د، آن هااستفاده اخ اودرو دارنا درک تطابق برتر با ن اخها و انتظارات   اوتی اخ راحتیدري و دریافک نتف

 و در طراحی بکار گرفته ارخش ابیاودرو اخ  اخ راحتی استفادهن رف ت  اگان برداشک بایا دري و طراحی 

 [5]شود

اصول اساسی ته در طراحی داالی اودرو بایا در نظر گرفک شانل ص الی ها، ت ترل ها ، نمایشگر ب ابراین  

ته درک تول ا  نی باشادرده حرارت هوای داال و... اخدمله و برای ویزگی های دیگر ، روش ایی داال ها 

م شه نع ارهای اودروی  راحک ، ایمن و با ت ف ک درک ن رف تاربران ضروری نی باش ا. اخ آنجا ته ه

ارگونونی با روش تن س جی راحتی را برای ن رف ت  اگان تأن ن نمی ت  ا بایا برداشک ذه ی ن رف 

 اده شان ارخیابی شود و در طراحی اودروی ارگونون ک اعمال شود.ت  اگان اخ اودروی نورد استف

  تحقیق:ضرورت  3-1

ایم ی این ن اخ را نی طلبا ته تحق قات ب شتری نسآله ارگونونی بياطر اهم ک آن در راحتی ، سالنتی و 

با توده به بررسی های انجام شاه به نظر نی رسا تجزیه وتحل ل ارگونون کی طراحی  روی آن صورت گ رد
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نورد بررسی قرار نگرفته اسک با در نظر اخ سرنش  ان با نظرس جی داالی ناش ن های سواری سااک ایران 

گرفتن این نوضود در این پژوهش سعی بر آن اسک ته نتغ رهای نؤثر بر طراحی داالی اودروهای سااک 

ایران را ش اسایی و دمع آوری ترده ، سپس نتغ رهایی ته تأث ر ب شتری دارنا، انتياب شاه و با استفاده 

. نتایج پژوهش نی توانا به اودروساخان  رها اولویک ب ای شونا اخ تک  ک سلسله نراتبی فاخی این نتغ

درک نقایسه ارگونون کی تول اات اود با سایر رقبای هم رده اودشان تمک شایانی ت ا تا در صورت ن اخ 

به بربود آن اقاام ت  ا و به اواسته و ترد حات ن رف ت  اگان نزدیک شونا . به طور تلی با ت ار هم 

برای  اودرو حاصل شاه در هر نع ار نی توان به طراحی ارگونون کی ن اسبولویک های برتر اقرار دادن 

 ن رف ت  اگان درک راحتی آن ها دسک یافک.

 تحقیق:و نوآوری  جدید بودنجنبه 4-1

نطالعه حاضر به لحاظ نقایسه ارگونون کی یک باخه ق متی اخ ناش ن های سواری نت ود سااک ایران اخ 

ت  اگان و استفاده اخ تک  ک ت م م گ ری سلسله نراتبی فاخی در نبحث ارگونونی اودرو  دیاگاه ن رف

درک رتبه ب ای و نقایسه انرا ته تات ون در پژوهش های انجام شاه نورد استفاده قرار نگرفته دارای نواوری 

 نی باشا

 اهداف تحقیق : 5-1

 هاف اصلی :

طراحی داالی ناش ن های سواری سااک ایران با تک  ک سلسله نراتبی فاخی  کیتجزیه و تحل ل ارگونون 

(FAHP) 

 اهااف فرعی:

 نطالعه دانع ادب ات پژوهش بر روی نفروم ارگونونی

 ش اسایی نتغ رهای اثر گرار بر طراحی داالی اودروهای سواری سااک ایران اخ دیا نشتریان

  FAHP) (بی فاخیش اسایی و ش اسانان تک  ک تحل ل سلسله نرات

 :  قیسوال تحق6-1 

 اسک؟تاام  رانیسااک ا یسوار یها ن ناش یداال یطراح یروعوانل ارگونون کی تأث رگرار بر 
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 اخیف بر اساس تک  ک سلسله نراتبیاولویک ب ای عوانل ارگونون کی تاث ر گرار در طراحی داالی اودرو 

 چه ترت بی اسک؟به 

 روش شناسی تحقیق : 7-1

 ی نتولوژی تحق ق به این صورت اسکحاضر بر اساس هاف تاربردی نی باشا.به طور تلتحق ق 

 

 

 

 

                 

 

 

 

           

 

 

 جامعه آماری8-1

 ن اودروی ته دارای تجربه و اطالعات تافی نی باش ا.اب گاه دار

 نمونه آماری 9-1

 نفر اخ ب گاه داران باتجربه نی باش ا.12نمونه آناری 

 قلمرو پژوهش 10-1

ظری تحق قنربوط به ش اسایی نبانی ننطالعه   

سواری اخ دیا نشتریطراحی داالی ناش ن های ش اسایی نتغ رهای ارگونون کی نؤثر بر   

 دمع آوری داده ها

  FAHPها با استفاده اخ تک  ک تحل ل داده

 ارائه نتایج و راهکارهای تاربردی درک تحقق ان ها
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 قلمرو موضوعی 1-10-1

 در پژوهش صورت گرفته نوضود  ارگونونی طراحی داالی اودروهای سواری در نظر گرفته شاه اسک.

 قلمرو زمانی پژوهش 1-10-2

 نی باشا. 1394تا اواار دی ناه  1393خنان انجام پژوهش اخ اسف ا ناه 

 

 تعریف اصطالحات کلیدی 11-1

 ارگونومی 1-11-1

  3به نع ای قوان ن تار اسک)اسلوچک 2به نع ای تار و لونوس 1آن زه ای اخ دو واژه یونانی ارگوواژه ارگونونی ، 

 ،1992.) 

 خودرو 1-11-2

گردد ته باون ارتباط با وس له دیگر و به تمک ن روی ناش  ی اود، قادر به اودرو به وسایلی اتالق نی

 [6]حرتک باشا

 تصمیم گیری چند معیاره 1-11-3

گ ری براساس چ این نع ار یا شااص باشا. گ ری ها وقتی نطلوب اسک ته ت م منوارد ت م ماتثر در 

به دای استفاده اخ یک ت م م گ ری چ ا نع اره  نع ارها نمکن اسک تمی یا ت فی باش ا. در روشرای

 [7]نع ار س جش بر  گی اخ چ ا نع ار س جش استفاده نی شود.

 تحلیل سلسله مراتبی فازی 1-11-4

های ذه ی اود برای انجام ها و تواناییدر فرآی ا تحل ل سلسله نراتبی اگر چه افراد ابره اخ شایستگی

نمای ا، انا بایا به این نکته توده داشک ته فرآی ا تحل ل سلسله نراتبی س تی، انکان نقایسات استفاده نی

                                                           
1 . Ergo 
2 . nomos 
3 . Sluchak 
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 اخی ساخگاری ب شتری با عبارات تالنی وانعکاس سبک تفکر انسانی را بطور تانل ناارد. استفاده اخ اعااد ف

 گ ری در دن ای واقعیگاه نبرم انسانی دارد ب ابراین برتر اسک ته با بکارگ ری اعااد فاخی به ت م م

 [8].پردااک
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 ف ل دوم
 نبانی نظری وپ ش  ه

 پژوهش
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 مقدمه 1-2

 ا نعرفیب را پژوهشگران و نحققان دیگر نظرات تا باشا داشته های پشتوانه بایا علمی لحاظ اخ تحق قی هر

 رب نروری نيت ری ابتاا ف ل این در لرا. نمایا تمک نوضود برتر تب  ن به و نموده فراهم نودود ن ابع

 دنوضو نورد ته در هایی پژوهش تلی آوردهای دسک ب ان به سپس گرفته، صورت تحق ق نظری نبانی

 اسک. شاه ،اقاام گرفته صورت تحق ق

 مبانی نظری 2-2

 ارگونومی  2-2-1

 تعریف ارگونومی  2-2-1-1

  3به نع ای قوان ن تار اسک)اسلوچک 2به نع ای تار و لونوس 1واژه ارگونونی ، آن زه ای اخ دو واژه یونانی ارگو

 (. ارگونونی دارای اسانی دیگری چون نر اسی انسانی یا نر اسی عوانل انسانی نی باشا. 1992، 

 شتهر یک ارگونونی علم. نح م با ارتباط در انسان اخ علمی ش ااک اخ عبارت اسک ارگونونی لغک، تتاب در

 یک،نایر روانش اسی، آناتونی، ب ولوژیکی، ف ی، اقت ادی، نيتلف علوم اخ و بوده ای شااه چ ا نطالعات

 اسک. شاه تشک ل... و آنار و ریاض ات

، ارگونونی را بکارگ ری علم ب ولوژی و پ وستگی و همبستگی آن با علوم ف ی و  4ساخنان ب ن الملی تار

نر اسی با هاف ایجاد تعادل ن ان انسان وتار ته در نرایک به انجام صح ح تار ن جر نی گردد تعریف نی 

 .[9]ت ا

، ارگونونی را این گونه تعریف نی ت ا : روش علمی اسک ته به تعانل ب ن  5انجمن ب ن المللی ارگونونی

انسان ها و سایر ادزاء س ستم و حرفه ای نربوط نی شود ته تئوری ، اصول ، داده ها و روش های طراحی 

 .[10] ستم به حا بر  ه برسا.بکار گرفته شاه در آن به صورتی اسک تا آسایش انسان ها و عملکرد تلی س

 هب) افراد نورد در اطالعات دارای ته باشا نی هایی خن  ه شانل  ته اسک ای رشته چ ا علم یک ارگونونی

 روش این. اشاب نی(ف زیک پ سکو ف زیولوژی، آناتونی، ب ونکان ک، آنتروپونتری، روانش اسی، نثال، ع وان

                                                           
1 . Ergo 
2 . nomos 
3 . Sluchak 
4 . International Labor Office ( ILO) 
5 . International Ergonomics Association (IEA) 
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  زاتتجر ارخیابی و طراحی برای اطالعات این اخ و اسک نحاودیک و قابل ک انسانی، های ویژگی نطالعه شانل

 دانش ، تک ولوژی وس ع گسترش . با[11]ت  ا نی استفاده نردم ته شود نی بکارگرفته هایی س ستم و

 درک در.  گرفک شکل حاضر قرن دوم ن مة در ته(  ارگونونی)  انسانی نالحظات و عوانل نر اسی دایا

 ین تجویز را علمی دستورالعملرای و قواعا«  ناش ن ط انسان»  س ستمرای عایاه نشکالت و نسایل رفع

 قواعا این.  ت ا نی تأن ن انروخی خناگی ابزار و تک ولوژی اطرات با نقابله به را انسان ن اخ واقع در و ت ا

 ش اسایی هب توده با و ف زیکی و فکری توان ن اسب گ ری بکار ن ظور به انسان روی بر تأت ا با اول وهلة در

 باعث نرایک در و ساخد نی ایمططن را ص عتططی های س ستم نتعاقباً.  اسک همراه او های نحاودیک تانل

 .[12]شود نی ها س ستم این شان استاناارد و دهی باخ افزایش

 تاریخچه ارگونومی 2-2-1-2

های اساسی و اول ه انسان ها بوده اسک و باین بر  ه ساخی شرایم خناگی و تاری ، یکی اخ اهااف و آرنان 

سبب نی توان گفک پ اایش ارگونونی به تاریخ پ اایش انسان و تکانل او در قرن ها و هزاره های پ ش اخ 

 1ن الدی توسم ت لور و گ لبرت 1890این برنی گردد  ، ولی شکل گ ری ارگونونی به طور علمی اخ دهه 

ن الدی انجام گرفک در خن  ه نطالعه خنان  1900 لبرت ته در حاود سال پ اایش شا. نطالعات فرانک و گ

س جی به ن ظور نطالعه نرارت های ادرایی و استگی و طراحی نح م های تار و وسایل برای نعلول ن 

 . [13]در آنریکا نؤسسه روانش اسی ص عتی تأس س شا 1920تردنا. در سال

د گ درانی دوم ودود داشک به دل ل پ چ اگی هایی ته  در شرایطی ته 1945تا  1944در طی سالرای 

دستگاه های نورد استفاده آن روخ نان ا رادارها و تجر زات هواپ ماها و دیگر تک ولوخی های روخ ، اثرات سوء 

بس اری بر سالنتی افرادی ته با این دستگاه ها تار نی تردنا وارد آنا و ن اخ به استفاده هر چه ب شتر اخ 

(. 1976نسانی در ارتباط با دستگاه های پ چ اه ، با توده به دانش ارگونونی افزایش یافک )ن کولس، ن روی ا

ن الدی یع ی بعا اخ پایان د گ درانی دوم ، ارگونونی به ع وان یک رشته  1960تا  1945اخ پایان سال 

ل نطرح نشا . در سال ن الدی به ع وان دانشی نستق 1949علمی در آنریکا نطرح شا. ارگونونی تا سال 

در انگلستان تشک ل شا و در هم ن سال اول ن تتاب در خن  ه  2ن الدی انجمن پژوهش ارگونونی 1949

ارگونونی با ع وان ))روانش اسی تجربی تااربردی ، عوانل انسانی در طراحی نر اسی (( چاپ و ن شر گردیا.  

. [9]نستقل و دااگانه به رسم ک ش ااته شا ن الدی ارگونونی به ع وان دانش 1950در سال های دهه 

                                                           
1 . Frank and Lillian Gilbet 
2 . Ergonomics Research Society 
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ن الدی این دانش در  1960در آنریکا تأس س شا. تا سال  1ن الدی انجمن عوانل انسانی 1957در سال 

ن الدی ارگونونی اخ  1980تا  1960ص عتی بود ولی طی سال های  –آنریکا فقم در یک حالک نظانی 

رور در برای شرتک های باخرگانی ، داروساخی ، تانپ وتری ، انح ار ارتش و قوای نظانی اارج شا و به ن

اودروساخی و دیگر ساخناه نح والت ن رفی وارد شا و ص ایع دریافت ا ته دا ل تردن فاتتورهای انسانی 

نيست ن گردهم  1961. در سال [9]در طراحی نحل های تار و نح والت تول ای بس ار با اهم ک اسک

ن الدی  1990تا  1980(. در سال 1990 ,در سوئا برگزار شا )چاپان س  رگونونیآیی انجمن ب ن المللی ا

در آنریکا  ن الدی انجمن تحق ق فاتتورهای انسانی1990رشا این دانش ادانه یافک به طوری ته در سال 

عضو داشک تا به انروخ ته تمانی فعال ک های انسانی و نحوه خناگی وی را ا وصأ با رشا استفاده  5000

 . [9]اخ تانپ وتر در همه دا در بر نی گ رد . 

در آنریکا ب شتر تاربرد های نظانی دانش ارگونونی نورد توده بوده اسک. البته ، در ص عک ن ز استفاده 

هایی اخ آن شاه اسک. در اروپا بویژه در تشورهای نان ا انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، هل ا ، ایتال ا و تشورهای 

یژه اسک اتحادیه های تارگری در اروپا توده حوخه اسکانای اوی به اوبی پایه گراری شاه و دارای دایگاه و

بس ار خیادی به ارتقا ء علم ارگونونی ، به ع وان عانل نرم در ایم ی ، برااشک ، راحتی و آسایش تارگران  

ن الدی  1960در تشورهای در حال توسعه فعال ک و تحق قات ارگونونی اخ اوایل سال  [14]داشته انا . 

یکی اخ تشورهای در حال توسعه نی باشا ولی انجمن ارگونونی و نر اسی عوانل شرود شا. با ای که ایران 

. البته بایا با تبل غات و تار نااوم در [10]فعال ک اود را در تشور شرود ترده اسک 1380انسانی اخ سال 

 وری وخن  ه ش اسانان این علم و تأث ر ادرای ف ون ان در افزایش برره وری و تارایی و در نت جه سود آ

افزایش ضریب ایم ی و سالنتی و برااشک و رفاه به نرور توده عمونی را به استفاده صح ح اخ این علم 

 ب شتر ترد.

 ارگونومی اهداف 2-2-1-3

 ین ایجاد تردن تار اثر در ته فرسودگی و استگی ، تار فشارهای تقل ل اخ اسک عبارت ارگونونی هاف

 ن جر یور برره افزایش و تارگر سالنک حفظ به ته بان صح ح وضع با ها دستگاه تغ  ر و تطب ق و شود

 یتار وضع ک ته پ ونانا نی وقود به ه گانی تار نح م های دیاگی آس ب و حوادث نعموأل. [6]شود نی

 اخ ، وری برره تاهش قب ل اخ هایی پ انا ، دیاگی آس ب ن زان افزایش طبعأ. باشا داشته ودود نان اسب

                                                           
1 . Human Factors Society 
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 اواها پی در اسارت دبران و درنانی های هزی ه افزایش و تار انجام برای ، نف ا اوقات رفتن دسک

 .[15]داشک

 ها تگاهدس تطب ق و تغ  ر تار، اخ ناشی فرسودگی و استگی ، تار های فشار تاهش پی در ارگونونی حتی

 هاایک و حمایک آن هاف دیگر ب ان به. اسک انسان بان نيت ات با نت اسب و صح ح وضع ک با تار ابزار و

 و یور برره ، تار نح م و ابزار بربود و شرایم آسودگی و سرولک نت جه در. اسک تار انجام قبال در انسان

 باش ا داشته توده نطلب این به بایا نایران و تارت ان ، تارفرنا ، تارگر رو این اخ. یابا نی افزایش تارائی

  .[16]دارد توده طرف دو هر ن افع به صورت هر در ارگونمی ته

 تا ابای بربود تار ابزار و شاه اصالح ت  اه استه تارهای ته اسک آن بر سعی برتر تار برای ارگونونی در

 یمشرا ، شغل علمی انطباق اعمال پی در ارگونونی واقع در.  ت  ا تار راحک و آسوده تار عانل ن نت جه در

 نارتارانا دسک نثال ع وان به ، ترت ب این به. اسک انسان روانی و ف زیکی نشي ات با تار نح م و ابزار ،

 ، او میدس توان و ن رو تع  ن ن ز و انسان بانی و ف زیکی های نشي ه و ابعاد گ ری انااخه با ارگونونی

.  اشاب داشته نطابقک افراد ن انگ ن ف زیکی نشي ات با ته ت  ا نی طراحی چ ان را تار نح م و شغل

 اطالعات ، تول ا اطوط نيتلف های قسمک طراحی در و ترده گ ری انااخه را ها نرارت ن زان توان نی

 ن اخ نورد افراد روانی و ع بی ، دسمی ، ف زیکی نشي ات توان نی ااص شرایم در. گرفک بکار را حاصله

  .[17]نمود نشيص را نع ن تار یک انجام برای

 شغلی کرضای ، ایم ی و برااشتی وضع ک بربود در ، ارگونونی بکارگ ری نت جه ، گردد نی نالحضه چ انچه

 برتر ش ااک پرتو در همگی ته داشک اواها باختاب نایریتی توف قات وری برره افزایش نرایتأ و ای حرفه و

 .گردد نی نقاور و ن سر ارگونونی دانش در ، نح م و ناش ن ، انسان ن ان تعانل

 تعریف خودرو 3-2

. ت انی حمل را اود نوتور ته شودنی گفته چرخ داری نقل ه وس له به( ناش ن یا اتونب ل همچ  ن) اودرو

 اژهو تواننی ت  ا، حرتک بتوان ا اود اودی به و باش ا قارت ن بع دارای ته وسایلی تمام برای اصوال

 وسایل به نعموالً ته اسک نشي ی نحاوده دارای نا خبان در واژه این تاربرد ل کن. برد بکار را اودرو

 ثلن وسایلی به ب ابراین. هست ا تماس در خن ن با و بوده حرتک دارای همگی ته شودنی گفته نتحرتی

 سواری، هایناش ن:  اخ اناعبارت اودرو بارخ هاینمونه. شودنمی گفته اودرو هواپ ما و تشتی قطار،

 [11]...ها نوتورس کلک و هاتان ون
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 ارگونومی خودرو 4-2

 ع وان به) ها رشته اخ بس اری های داده ساخی یکپارچه شانل تان ون یا ناش ن یک نان ا اودرو طراحی

 نح ول، طراحان تول ا، نر اسان قارت، انتقال نر اسان شاسی، نر اسان بانه، نر اسان طراحان، نثال،

 توسم شاه طراحی های فعال ک. باشا نی( الکترون ک نر اس ن ارگونونی نر اسان باخار، نحققان

 عملکردی الزانات نشتری، ن اخ نثال، ع وان به) ن اخها اخ بس اری همزنان توده و پ چ اه هماه گی

 های س ستم ن اخهای ب ن نبادله و( تول ا الزانات دولک، قانونی الزانات تار، و تسب الزانات نر اسی،

 اریا هت نشتریانی بایا آنرا بلکه ت ا، تار اوبی به بایا ت را نه س ستم.شود نی هاایک اودرو در نيتلف

 در انسانی عوانل نر اسی یا ارگونونی حوخه. ت ا راضی را ت  ا نی استفاده نح والت اخ و  ت  ا نی

 ت م نثال، ع وان به) اودرو طراحی نيتلف های ت م اخ بس اری با تار نستلزم اودرو نح ول توسعه

 های  مت ابزار، پانل ت م ب ای، بسته نر اسی های ت م ت م، داالی طراحی ب رونی، طراحی ت م نایریک،

 در فرصک اول ن در را ارگونون ک نرم نسائل و ن اخها تمام ته ده ا اطم  ان تا باش ا نی( ص الی طراحی

 رد درگ ر پرس ل نسافران، ران اگان، نثال، ع وان به) تاربران ن اخهای  با تا ت ا نی  حل و گرفته نظر

 [11]ده ا وفق نقل ه وس له( روی بر تار یا و) استفاده ه گام(  اانات نگرااری، و تعم ر نونتاژ،

 ودش نی طراحی ن ظور چه برای نقل ه وس له این ته ترد نشيص بایا ابتاا اودرو یک طراحی ن ظور به

 هچ برای و اودرویی نود چه ته دیا بایا اول دیگر عبارت به. ت ا برآورده بایا را انتظاراتی و اهااف چه و

 اودروی طراحی نثال. دارد تفاوت هم با اودروها انواد طراحی پارانترهای خیرا شود طراحی اسک قرار تاری

 ایلنس نورد حسب بر و نی ت ا فرق(  پاترول نان ا) بل ا شاسی اودروی یا وانک یک با لوتس نفره چرار

 . گرفک نظر در بایا تاام هر طراحی برای را دااگانه ای

 اتا وص  چه با و نردنی و تشور باخار، چه برای اودرو ته ترد بررسی بایا اودرو نود شان نشيص اخ پس

 اخ پس....  و دارنا ودود باخار در نشي اتی چه با و رقبایی چه اسک؛ شاه گرفته نظر در ویژگی هایی و

 انکانات و شرایم س جش و طراحی در نوثر عوانل تحل ل و تجزیه و بررسی و نودود ام نشی های تع  ن

 .گ رد نی صورت طراحی نودود

  : نظ ر عوانلی بایا ت  م طراحی نلی تانال اودروی یک تشورنان نردم برای بيواه م اگر نثال

 .اانواده افراد تعااد نتوسم -

 اانواده درآنا نتوسم -
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  اودرو اخ استفاده و ن اخ نود -

  سال طول در های نسافرت تعااد -

  دانعه افراد بانی های انااخه -

  دانعه ااالقی و س تی های-ویژگی و ها-عادت -

  داده ها و ا ابان ها تراف کی وضع ک -

 .ت  م طراحی به اقاام سپس و بگ ریم نظر در حتما را غ ره و

 توده با) اتونب ل تلی ابعاد آنرا، اخ یکی رس ان ت ویب به و ظاهری طرح و شکل چ این شان آناده اخ پس

 ته اسک نرحله این در و شود نی داده داالک آن در(  دیگر عانل چ ا و باخار ن اخ انسانی، ف ی، عوانل به

 و شکل گاهی و اسک نمکن ن ز عمل این عکس البته. دارد ودود تعایل ت  اه و اصالحی اقاانات انکان

 .شود نی طرح ها انااخه و ابعاد اساس بر اودرو طرح

 و تر راحک ران اگی یک به ته های د به همه. دارد ودود نستق می رابطه اودرو راحتی و ایم ی ب ن

 قابل ص الی و ورودی درب ته نقل ه، وس له اخ راحک اروج و ورود شانل ت  ا نی تمک حوادث تاهش

 نش  انسر به ته دیگر، ع  ر باش ا ، چ ا تم نی تمری پشت بانی با عقب ص الی یک و اوب، ت ظ م

 و ارتفاد ت ظ م ص الی، اخ دمله تمرب ا ت ا نی باال تمک راحتی اخ سطح یک به رس ان، برای اودرو

 در بزرگ و نثبک تاث ر توانا نی دزئی نوارد سایر. باش ا نی افقی و عمودی صورت به فرنان ت ظ م قابل ک

  ستمس ه ارول ک، فرنان ، الکتریکی ت ظ م قابل آی ه اخ عبارت ا اانات این. باش ا داشته ران اه راحتی

 چه گرا. ت  اه ا ره تابش اخ دلوگ ری ن ظور به عقب آی ه ت ظ م داالی اودتار طور به و ، تن پاي برف

 آنرا یاهفا ، یابا نی افزایش حای تا اودرو در الکتریکی های دستگاه باالتر نقاار به توده با سواک ن رف

 در استفاده نورد نرم نوضود های ش اسایی برای .[18]ت ا نی تود ه را تاس سات این ان  ک حفظ برای

 ویژگی ای جا در. ت  م  نی توده شود نی انجام سواری اودروی داال در ته ادرایی فعال ترای به اودرو

 :ت  م نی تشریح نوضود پ ج در شونا بررسی ارگونون کی لحاظ اخ بایا ته را سواری اودروی های

  ها ص الی

  ها ت ترل

  نمایشگرها
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 روش ایی داال

 برای ویژگی های ااص

 

 

 صندلی 2-4-1

  [19]اسک شاه تعریف تمبریج نانه واژه  توسم درد اخ عاری و آرام اوشای ا احساس یک ع وان به راحتی

ص الی نقش .راحتی یک ویزگی اسک ته انروخه نورد تقاضای تعااد خیادی اخ ن رف ت  اگان نی باشا.

 رد ته اسک دایی و اسک نقل ه وس له ادزای ترین نرم اخ یکی . ص الی انتظارات داردنرمی در تحقق این 

تاری اسک ته  نح م یک ده اه نشان اودرو ص الی. گررانا نی را اود وقک ب شتر ای حرفه ران اه آن

 اخ ولقب قابل و نيتلف، ایم ی الزانات در نواده با ران اگی وظ فه بایا نوقع ک سرنش ن به ن ظور انجام

نتمایز  اداری ص الی طراحی اخ بایا طراحی ص الی اودرو رو، این اخ. ران اه نطلوب باشا انتظارات نظر

. برای ران اگان و همچ  ن نسافران یا تسانی ته خنان خیادی را صرف نسافرت با اودرو نی [20]باشا. 

 برای تالش حال در نر اسان ، اودرو ص عک اانواده در .[21] ,[22]ت  ا ایم ی یک نوضود اصلی اسک. 

 ن اسب شرایم با هست اته درسک و تافی ران اگی شرایم ارائه برای شاه طراحی اوب ص الی ایجاد

 [.23. ]سرنش  ان اسک ارائه ده ا  نساعا بودن بان  به توده با ته ان  ک آرانش، نورد در ف زیولوژیکی

 يتیس و فوم ضيانک. انا پردااته راحتی ص الی و ص الی های ویژگی ب ن ارتباط نيتلفی به نطالعات

 نع ارهای ذه ی راحتی ص الی ف زیکی های ویژگی. ص الی نی باش ا راحتی برای نرم پارانترهای فوم

 توص ه یاط ف ری ویژگی یک و بان، فشار توخیع و سرنش  ان احساسات اخ ص الی راحتی. ص الی هست ا

طول طراحی ن اسب ص الی اودرو نا بر روی برای عوانل نرم ته عماتا  در[. .24. ]شاه باسک نی آیا

خاویه پشتی ، لبه توسن ، نوقع ک دلو و عقب ، خاویه پشک سری ، سطح پشک سری ، نوقع ک ناح ه تمر، 

 حق قاتت اساس عمق ص الی ، ارتفاد ص الی، ش ب توسن و انحراف ص الی نی باش ا نتمرتز نی شویم. بر

 روی بر بایا انسان بان درم اخ بس اری: شود حاصل اطم  ان بایا وضع ک نشستن ترین راحک ارگونون ک،

 فشار وخیعت توخیع شود؛ واحا تم نسبتا فشار و بزرگ تحم ل شاه نسبتا ن طقه با پشتی و ص الی توسن

 شود نی رادپ ش  ب ابراین،. ناگرانی بایا به آرانی انتقال یابا  تغ  ر اخ دلوگ ری برای( بزرگ به توچک اخ)

 افقی، ثبات بان، نيتلف های قسمک اناام ت اسب دمله اخ دانع نالحظات شانل ص الی طراحی ته

 شاه انجام نطالعه یک ارتعاش باشا. در راحتی و ن اسب سيتی و نرنی تمر، و پشک اخ ن اسب پشت بانی
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 رفکگ نت جه او. شود طراحی انسان بان اطوط به توده با بایا ص الی ته اسک داده شرح[25] تمپ توسم

 دارای لیص ا نواد نرنی و سيتی تک ه گاه دانبی و ،(عرض) ص الی ابعاد  تانتور، یا و انسان بان شکل ته

 .اسک انسان بان بر عم قی تاث ر یک

 های داده به نربوط ارگونونی. باشا نی س جی تن و نوضع ف زیولوژیکی دو برای ارگونونی نع ارهای

 برتر در راحتی ت ظ م طریق ، اخ  اسک شاه راحک، س جش ص الی نوقع ک نرحله ورودی ته آنتروپونتری

ک اس  ن اسب فرد بان برای ته گ ری انااخه با نقاار داده های آنتروپونتری .نی آیا دسک به تمر ن طقه

 ص الی راحیط شرح اخ یک آنتروپونتری. دریافک نی ت  ا راحتی ب شتر و سرنش  ان ب شتر آن طریق اخ ته

 گ ری انااخه و س جی تن های . فرآی ا [.26. ]راحتی نی باشا و ایم ی نورد در سرنش  ان ن اخ به توده با

 طراحی در انتغ ره این گ ری انااخه ته پشتی نی باش ا؛ بار عضالنی، فعال ک د بش، استقرار، نان ا نتغ ر

 اسک نف ا ص الی

 صندلی راننده 2-4-1-1

 فضای یک ارائه به ت را نه آن اصلی عملکرد. وس له نقل ه اسک نود هر ناپریر داایی بيش ران اه ص الی

 یطراح انروخه. به سرنش  ان اسک راحک ص الی وضع ک ارائه و حفاظک حمایک، بلکه ران اه به ص الی

سان نی ان سالنک بر بای ص الی تاث ر طراحی ضع ف دل ل ای که  به اسک اهم ک بس ار ران اه ص الی

 برای نيتلف های روش [27] .دها نی افزایش حوادث را شانس ران اه روانی وضع ک همچ  ن و گرارد

ارگونون ک،  ارتعاش، فشار، نکان کی، نان ا. اسک شاه در نظر گرفته اودروبرای  راحک  ص الی سااک

 ریو برره به  ن ظور افزایش استگی یا و آس ب اطر تاهش نيتلف های این روش اخ هاف غ ره پزشکی و

ه حااتثر ف زیکی ب استرس به پاسخ و برای حرتک را بان طب عی توانایی توانا نی ته طوری. ران اگان اسک

 پشک درد و خدن شالق آس ب ران اگی رخ نی دها.  طول در بيش های بان های آس ب اخ نود دو.برسانا

 دها.  نی رخ ای حرفه ران اگان ن ان در ته شایع اسک آس ب دو

 مشکالت وضعیت رانندگی و خطرات رانندگی  2-4-1-2 

در طول رل  اگی ران اه  و نسافران با نشکالت خیادی نواده نی شونا. در بعضی اوقات ران اگی، به نظر 

نمی رسا نشستن در وس له نقل ه در حال حرتک اطرناي ، غ ر ضروری و اطرناي برای سالنتی افراد 

اطر ران اگی ، طراحی نان اسب ص الی ، ران اگی طوالنی نات و ارتعاش تل بان نی باشا. عانل اصلی 

باشا. در طول ران اگی طوالنی نات ب شتر گزارش شکایک ها ی ران اگان نربوط به استرس و درد تمر 

 اخ هناراحتی شان و ناپریری گردن، انعطاف پا، گرفتگی حساب به را بان دیاگی در آس ب نی باش ا. این
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. ایک دوره خنانی نی گرارن برای نوقع ک یک در نانان باقی و فشار استرس، استگی، انگ ز، رقک وضع ک

 تمام لکاسک ارتعاش اطرات ، نقل ه وسایل تي  ی ران اگاندر  ته دها نی نشان اپ ان ولوژیک تحق قات

 [24] اسک، یافته افزایش ها شانه و گردن تمر، پای ن در و ااتالالت بان

 

 

 کنترل ها 2-4-2

 های س ستم و نمایشگرها اخ ته اطالعاتی است اد به را س ستم هاایک نقش ته هست ا ابزاری ها، ت ترل

 و انسان س ستم یک در ت ترل یک اصلی وظ فه. دارنا عراه بر ت  ا نی دریافک انسان اود یا ابره

 ایه ت ترل ودود. اسک س ستم یا نکان زم وس له، تعااد به ت ترلی دستورهای و اطالعات ناش ن،ارسال

 نی مکت آن افتادگی تار اخ پ شگ ری و اود نقل ه وس له برتر ت ترل و هاایک در را اودرو ران اه ن اسب،

 قبال هت ت ا طراحی را ن اسب ت ترل نود یک توانا نی ه گانی ارگونون کی دیا با اودرو طراح یک. ت ا

 [5]باشا  ش ااته دقک به را آن ت  اه ن رف ن اخهای

 خودروفرمان  2-4-2-1

 نی تار آن با ران اه ته خیادی خنان نات لحاظ به اسک، آن حرتک نس ر تغ  ر وس له ته اودرو فرنان

 نان اسب طراحی. اسک اودرو در ها ت ترل نرمترین اخ آن، تردی تار وظ فه حساس ک همچ  ن و ت ا

 خا ناشی اطرات بروخ احتمال ته گردد نی نودب نت جه در و شود نی ران اه خودرس استگی باعث فرنان

 هایی بيش ادزاء، ات ال نحل د س، شکل، نان ا عوانلی اودرو، فرنان طراحی در. رود باال هم ران اگی

 حالک و نقطع سطح شکل فرنان،(  نحور طول در)  ت ظ می های حرتک انکان شونا، نی ن ب آن روی ته

 .هست ا نرم...  و گ رد نی قرار آن در فرنان ته ای صفحه خاویه غرب لک، ااردی رویه

 ن ز و شونا، نی سااته اورده آج صورت به فرنان تزی ن درک ته هایی حلقه اخ استفاده ت  ا نی توص ه

 ین ران اه توسم غرب لک گرفتن در نزاحمک باعث چون گردد؛ پره ز فرنان غرب لک سااتن دار دناانه اخ

 تانانگش با نت اسب آن نقطع سطح شکل ته شود نی سااته ای گونه به فرنان غرب لک عوض در شونا؛

 اياصطک و تماس و گ رنا قرار غرب لک داالی قطر روی راحک صورت به دسک دو انگشتان تا باشا دسک

 .گردد تان ن ن ز فرنان غرب لک و ها دسک ب ن الخم
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 خودرو در ها پدال2-4-2-2

 در ران اگی نات طول در اودرو سرعک تاهش و افزایش درک ته هست ا هایی ت ترل اودرو در ها پاال

 را خیادی عضالنی های ناه چه ها پاال با تار. رونا نی تار به...  و ها چرارراه پ چ، سر ها، اتوبان ها، داده

 در و شود داشته نگه حااقل در آنرا تعااد بایا لرا شود؛ نی نودب را خیادی انرژی صرف و ت ا نی درگ ر

 انانس با آنرا، با ن اسب تردن تار برای الخم انرژی و ن رو ن زان ته داشک نظر در ن ز سااتشان و طراحی

 .باشا داشته تطابق

 نمایشگرها 2-4-3

 س ستم وضع ک اخ او به دادن آگاهی درک ران اه به اطالعات رسانان برای وسایلی اودرو در نمایشگرها

 ی،ران اگ نات طول تمام در ته داشک انتظار ران اه اخ هم نبایا و توان نمی تلی طور به. هست ا اودرو های

 ته اش اب ای گونه به بایا نمایشگرها ب ابراین. باشا اودرو های س ستم در تغ  رات خنگ به گوش و آناده

 مایشگرهان اسک نمکن. برسان ا ران اه به را اطالعات نمکن ش وه ترین نطمئن و ترین آسان ترین، سریع به

 افتا نی اتفاق ته ای لحظه همان در تغ  ر ته یابا انتقال ران اه به نحوی به اطالعات یا و باش ا ای گونه به

 شکلی به بایا اودرو داال در ده اه نمایش تجر زات دهی استقرار و طراحی لرا بمانا؛ دور شيص چشم اخ

 [5]شود. رساناه حااقل به بمانا دور(  ران اه)  شيص چشم اخ تغ  رات ته این احتمال ته باشا

اخ  یتجرب دري اسک الخم به ران اه ، پریر انعطاف ویژگی های و پ چ اه اطالعات رابم ع وان نمایشگرها به

 اوانان خن  ه در ا وص به روشن، اطالعات ارائه. حفظ نتن ارائه ده ا  و دري، شان رنزگراری، تر آسان

 اعااد و حروفهمه . [28]اسک. ضروری باخاریابی و استقرار، آوری، فن درانی توسعه برای نگاه، یک در

حروف بایا تحک شرایم روخ، شب، و طلود / غروب اوانا باشا. نشاهاه اخ راه دور، انااخه  گرهاصفحه نمایش

 .[29]شود. ا ره ت  اه و غ ره، بایا در نظر گرفته نور روش ایی، روش ایی پس خن  ه، تابش ، ، فونک

در آن ت ترل را نی توان به سرعک ش اسایی و ته نمایشگری برای ران اه ارائه شود ته نکته نرم اسک این 

 رضایک تاربر تاث ربر . اگر نتن یا عادی به سيتی اواناه ن شونا، انحتوای اطالعات را به راحتی بيوان

ابراین ب  .افزایش یابا و انحراف ش ااتینگاه تردن ن فی و اطر ت ادف نمکن اسک به علک افزایش خنان 

 [30]ب ری نی باشا.  های پرتی حواس رسانان حااقل به و ها قابل ک ساخی طراح بر  ه وظایف
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 عقب دید میدان 2-4-3-1

 پای ن و باال خاویه نظر اخ را نقل ه وس له اطراف درده 360 توانا نی ران اه ته اسک ای نحاوده دیا ن اان

. بب  ا را اودرو اخ اارج در نيتلف اش اء،  دیاش ام(  یا افقی) راسک و چپ خاویه و( ارتفاد یا عمودی)

 داشبورد، آی ه، ، ها ستون قب ل اخ ادزاء و اودرو سااتار علک به ران اه دیا ن اان های قسمک اخ بعضی

 .اسک شاه نساود ،(تمرب ا ام نام به) پ جره دهانه تر پای ن های لبه هود، فرنان،

 های ویژگی هب بستگی بب  ا نشسته نقل ه وس له یک در ته حالی در توانا نی ران اه ته آنچه ب ابراین،

(  د) و ،(راه اطوط هشاار، عالئم، پ اده، عابر نثال، ع وان به) اهااف( ج) نقل ه، وس له( ب) ران اه،( الف)

 [11]. دارد (شب/  روخ هوا، و آب داده، ه اسه نثال، ع وان به) خیسک نح م

م . دیا نستق م اشاره به ن طقه نستق نی باشا اودرو شانل دیا نستق م و غ ر نستق مدیا به طور تلی، 

را اخ آی ه عقب درونی و  . دیا غ ر نستق مواضح دیاه نی شود و پ جره عقب و اخ ش شه دلو اتونب لدارد 

شاهاه غ ر نستق م ران اه نرم برای ن یب رونی ارائه نی دها. بایری اسک، آی ه عقب یکی اخ تضم ن ها

سيک دیاه نی شود، باین نع ی ته برای اخ ن اطق سيک اسک دیا عقب اودرو نی باشا. ه گانی ته 

 [31]نان اه نی شود. ا، ته ن طقه تورنته اخ آی ه عقب دیاه شو

 .اسک و همچ ان به صورت یک نگرانی اسکاساسی  یک نسئله اودرو  عقب ران اه درنح م ن اان دیا 

ن . با اینانع باش اترد حا باون انسااد و و به وضوح اود بایا قادر به نشاهاه نح م ران اگی  ن اگانرا

با توده به نوانع حال، طراحی اودرو در حال حاضر به طور نوثر تضم ن نی ت ا ته به احتمال خیاد برای 

ارد های ااصی برای ن اان دیا را نساود نی ت ا .ب ابراین استاناسااتار وس له نقل ه ن اان دیا ران اه 

های نيتلف در اودرو های نيتلف نورد ن اخ اسک طوری ته ران اه بتوانا آنچه ته در هر وضع ک نورد 

 [32]ن اخ اسک بب  ا

 

 روشنایی داخل 2-4-4

 اواار، هم ن تا.اودر اسک ص عک چشمگ ر در نوضود یک نقل ه وسایل برای داالی روش ایی نح م

 .نی شا نحاود شود نی استفاده "تارتردی" نام به گسترده طور به ته آنچه به اودرو داالی نورپرداخی

 پس چراغ داشبورد و نور اودرو، سقف در سقف واقع و چراغ چراغ نقشه شانل تاربردی نور اخ هایی نمونه

 ورط به تاربردی روش ایی. نی شونا ، هست ا باخ درها ته خنانی درب چراغ و صفحه نمایش ت ترل، خن  ه
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 شب، در اودرو اروج و ورود نان ا هایی فعال ک به تمک برای نعموال و اسک، ثابک اودرو ته خنانی تلی

 [33]شود نی استفاده راه مایی نقشه و ، نقل ه حرتک وس له شرود اخ اود قبل یابی نوقع ک

باق ن اخ به انطدر بس اری اخ وسایل نقل ه، به ا وص در نحفظه عقب، ناتافی و چراغ نطالعه در حال حاضر، 

راغ چ: اسک طور پ وسته در حال رشا چراغ نطالعه بهالزانات نورد ن اخ برای طراحی بر  ه دارد. ارگونونی با 

استفاده نی در عقب، برای نثال، اغلب به ع وان یک نور تار و یا به ع وان یک نور برای تودتان نطالعه 

شه اخ طریق ش را تابش ا ره ت  اه با یک ن طقه روشن و همگن با شات باال دیا ران اه چراغ باون شود. 

 ت ا پ جره نستق م یا باختاب نيتل نمیو دلو و عقب 

 بر عالوه .ناش ن شاه اسک ت  اگان ش اسایی تول ا برای ویژگی یک به تبایل تاخگی چراغ داشبورد به

 زاراب پانل اخ استفاده با حاضر حال در ت  اگان تول ا شب تمک نی ت ا، در وضوح به ابزار ،دیان  اداخه

 اخ اود تمایز دسترس اسک برای در حال ع ن ته در دی ای ال نور نيتلف های رنگ توسم رنگی، های

 [34]. تالش نی ت  ارقبا دیگر

 تمتر شان خنان نورد ن اخ و ران اه هوش اری افزایش قب ل اخ نزایایی توانا نی اودرو داال روش ایی در

 در مولنع طور به نح م روش ایی های داشته باشا،س ستم داالی ت ترل پ اا تردن نکان و عملکرد برای

االی را د ت ترل و بب   ا راحتی تا به شاه طراحی ران اه تردن فعال برای و نانا، نی باقی ران اگی ه گام

 [33]. اسک ران اه راحتی و هوش اری روح ه، افزایش ن ظور به و انجام دها ،

 به همچ  ن و نکان، احساس وسعک بربود ناش ن، برتر گ ری درک ته اسک واقع ک اهم ک ان در این

 داال به را یک فضای احساسی آن بر عالوه. و راحتی را فراهم نی ت ا ارخش ان  ک، اخ ت ور یک ع وان

 ااردی را هماه گ ت ا ، و نح م اودرو داال روش ایی توانا سطح نی نح م اودرو نی برد.روش ایی

  [34].شب نی شود  در ران اگی ران اه ه گام استگی نودب تاهش نت جه در

اخ دمله فاتتورهایی ته در خن  ه روش ایی داال در نظر نی گ رنا شات نور ته همان نور انتشار یافته در 

نگ نور نی باشا . ته در نطالعه حاضر بر روی شات نور چراغ یک درک ااص در فضا نی باشا  و ترت ب ر

 های داال بررسی انجام شاه اسک.
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 ویژگی های خاص 2-4-5

 درجه حرارت داخل )دمای هوا( 2-4-5-1

هاف نرایی س ستم گرنایش و سرنایش در اودرو آسایش حرارتی سرنش  ان نی باشا. آسایش حرارتی 

در  را روخ در ساعک چ ا نردم اخ رضایک اخ نح م حرارتی نی باشا. بس اریوضع ک ذه ی اسک ته ب انگر 

 را برای عملکرد ساخی بر  ه و راحتی ته ، اوب نح م حرارتی یک اودرو نی گرران ا . ب ابراین ارائه

 [35]. نسافران فراهم نی ت ا نرم اسک و ران اگان

 داالی توچک در نقایسه با تعااد افراد ، شکلاودرو های نتفاوت  به دالیلی چون حجم  در حرارتی نح م

ب نانتقارن اسک  و نود و یک وااک غ ر بس ار و ناتوانی سرنش ن به تغ  ر نوقع ک اغلب داالی فضای

 [36]ناراحتی سرنش  ان و تاهش عملکرد ران اه شود.

 محل قرار گیری دستیگره داخلی درب 2-4-5-2

در راحتی سرنش  ان دستگ ره داالی در اودرو به ن ظور باخ تردن  یکی اخ پارانترهای دزئی انا تأث ر گرار

در و اودرو و اروج آسان نی باشا. نکان قرار گ ری دستگ ره بایا در دای ن اسب باشا طوری ته ب ش 

اخ حا عقب تر اخ ص الی نباشا تا ن اخ به تشش خیاد داشته باشا و هچ  ن ب ش اخ حا پای ن نباشا تا 

 [11]ه ام شان شود و نودب ناراحتی سرنش ن شودسرنش ن نجبور ب

 سوئیچ های پنجرهمحل قرار گیری  2-4-5-3

دتمه های ت ط م پ جره اودرو در داال درب اودرو قرار گرفته انا این سوئ چ ها برای ران اه و سرنش  ان 

ابراین درو نی شونا. ب دلو تاربرد دارنا ته با دتمه های باالبر و پای ن بر نودب باخ یا بسته شان پ جره او

برای سرولک استفاده بایا به نحوی قرار گ رنا ته ن اخ به حرتک خیاد سر وچشم و همچ  ن تشش یا عقب 

 8]بردن دسک نااشته باش ا 
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 پیشینه داخلی و خارجی تحقیق  5-2

 تحقیقات خارجی 2-5-1

خن  43بر روی  "آی ه اودرو سوارین اان دیا در  "در تحق قی با ع وان  2000نت و وهمکارانش در سال 

اودرو با روش نحاسباتی ، تقارن دیا نکان چشم ران اه و درک گ ری ای ه های چپ و نرتز و  6ونرد در 

راسک را نورد بررسی قرار دادنا و به این نت جه رس ا ته سن ران اه ، د س و انااخه بان او تأث ر نرمی در 

 [37]آی ه ها نمی گرارد.

راحتی ص الی اودرو : ترد حات سرنش  ان در  "در تحق ق اود با ع وان  2003در سال نایک تول چ 

نع ارهای آنتروپونتری ارگونونی را به چالش تش ا. او در تحق ق اود انااخه  "نقابل تطابق آنتروپونتریک

ای پژوهشش ص الی ناش ن نيتلف نورد بررسی قرار داد و با نقایسه آنرا با داده ه 5نفر را روی  12بان 

طی ارائه پرسش انه به ن رف ت  اگان و ارخیابی بوس له روش های آناری در یافک ته ب ن ارتفاد ص الی ، 

پشتی ص الی ، طول و عرض توسن ااتالف ودود دارد. در نرایک به این نت جه رس ا ته نع ارهای ارگونونی 

 [[38] ااحتی سرنش  ان را فراهم نمی ت نربوط به آنتروپونتری لزونأ ر

راه حل برای نشکل دیا عقب در شب ه ساخی "در تحق ق اود با ع وان  2004یانگ و همکارانش در سال 

به شب ه ساخی ران اگی پرداات ا . آنرا در تحق ق اود با روش شب ه ساخی رایانه ای در نورد  "ران اگی 

تجربه تجزیه و تحل ل تردنا و ب ان ران اه تاخه تار و با  35صفحه نمایشگر دلو و دیا عقب اودرو بر روی 

 [39]تردنا ته  اطالعات باسک آناه برای بربود ران اگی و تمک به آنوخش ران اگی نف ا هست ا.

بررسی راحتی ب ونکان کی عملکرد پاال تالچ  "در تحق ق اود با ع وان  2004وانگ و همکارانش در سال 

کان کی پرداات ا. آنرا تأث ر چرار پارانتر اصلی اخ طراحی به بررسی رابطه راحتی و پارانترهای ب ون "اودرو

اودرو نورد  6نفر در  15پاال ) حرتک پاال ، ن روی پاال ، ارتفاد ص الی و ش ب حرتک پاال (  را روی 

اخنایش قرار دادنا و دریافت ا ته حرتک دزئی پاال و ن روی پاال اردح ک داشت ا و ارتفاد ص الی و ش ب 

دح ک دوم را در راحتی داشت ا. در نرایک به این نت جه رس انا ته نتایج حاصل اخ ارخیابی حرتک پاال ار

 [40]ب ونکان کی با راحتی / ناراحتی ساخگار نی باش ا.

اودرو با آخنایشات بسترهای  ارگونونی طراحی"ع وان با پژوهشی در 2005 سال در همکارانش و گوانگ یوان

ارانترهای پ  طبق آنرا. تردنا ارائه را ناش ن و انسان ساخی شب ه یک اخ نعتبر ارخیابی  "نرم افزاری)پلک فرم(

 ع وان به) عملکرد انااخه ،( نشسته وضع ک انااخه ا وص به)  شيص بان انااخه نان ا انسان بان استاناارد
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 فوقانی اامان نکان کی پارانترهای ا وص به) ف زیکی تار حجم( نشستن وضع ک نتحري ن طقه انااخه نثال

 ضایف طراحی ن اسب برای پارانتر ته ن طقه  ، و شب ه ساخی ن طقه ران اه و طراحی نجاخی(تحتانی اناام و

اودرو را به  داالی فضای نی باش ا .غ ره و نمایشگر، فرنان، ص الی، نوقع ک اودرو اخ دمله، داالی

ردنا ت ن های دیج تالی توسم تانپ وتر بررسینانک آخنایش ارگونون ک با روش تن س جی بوس له صورت

ا داال اودرو ر و ب ان داشت ا ته با استفاده اخ این ارخیابی صورت گرفته نی توان فضای ارگونون کی .

 [41]طراحی ترد.

 دیج تالی های انسان حرتات ت ترل برای نيتلف های استراتژی " ع وان با پژوهشی در ل و رونگ چون

 خیر و ها انسان دیج تال حرتات نراتب سلسله براساس ، 2005 سال در "  اودرو ارگونون ک طراحی برای

 نورد  ار دیج تالی انسان حرتک خنج ره فضا، در اش اء تحول الگوریتم تمک با و ها آن اسکلتی س ستم

 کس  مات  هم و دلو به رو س  مات ک ترت ب اخ هم ته رس ا نت جه این به و. قرارداد تحل ل و تجزیه

 ین گرفته بکار پ چ اه ای خنج ره نيتلف های قسمک اداره و ت ترل برای خنان همان صورت به و نعکوس

 [42].اسک ادرا قابل نرتبم نر اسی های افزار نرم در شاه ثابک روش و ترت بی استراتژی این شود و

 نرد یک و روی ب سک . اودرو فرنان نورد در ""با ع وان  ( 2006) همکاران و ن ش  ا توسم ته در بررسی

 سفک،/ جاعیارت ، سفک/  نرم)ویژگی  هفک اخ استفاده با و نشسته نقل ه وس له یک ته در ران اگی تجربه با

با روش تانسی   (ت  اه ناراحک/  راحک لغزناه،/ ثابک ارخان،/  لوتس صاف،/  اشن ات االت، غ ر/  ات االت

نرم " هت حالی در اول ن ویژگی، ع وان به شاه تع  ن "سفک بودن" انجام دادنا به این نت جه رس انا ته ،

 [43].  بود 7 "ات االت" ته حالی در ،"باون ات االت اول ن ویژگی" و بود، شاه تع  ن 7 ع وان به "بودن

 

ارخیابی ارتعاش عمودی فرنان : اثر انااخه "با ع وان در تحق ق اود  2009ن وتی نوریکا و همکارش در سال 

نفر با روش براورد بزرگی به این نت جه رس انا ته حا  12بر روی  "ارتعاش ، قارت نشک و نوقع ک دسک

فاصل ارتعاش فرنان وابستگی شایا به انااخه ارتعاش و وابستگی تمتر به قارت نشک و وابستگی ضع ف به 

 [44].نوقع ک دسک افراد دارد

 6 "پارانترها و نال های آسایش حرارتی اودرو"با ع وان  2009رادو و همکارش در تحق قی در سال 

 لباس ( را به عایق و انسانی های فعال ک هوا، سرعک تابشی، دنای ن انگ ن هوا، رطوبک هوا، پارانتر )دنای

ع وان پارنترهای اصلی آسایش حرارتی داال اودرو نعرفی تردنا . ب ان داشت ا ته وقتی دنای هوا افزایش 

نی یابا رطوبک هوا تم نی شود ته باعث نه گرفتن ش شه دلو و ایجاد ناراحتی نی شود همچ  ن با افزایش 
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یش نی یابا. در نرایک با ش ااک این پارانترها و دنا عایق لباس فرد ، سرعک هوا ، فعال ک انسانی  ن ز افزا

انااخه گ ری آن ها نی توان آسایش حرارتی سرنش  ان را فراهم ترد. و بر اساس آن ها نال های ریاضی و 

 [45]نال های ف زیکی ) با استفاده اخ نانکن(  را برای پ ش ب  ی آسایش حرارتی اودرو طراحی تردنا.

 اساس بر اودرو ص الی سطح طراحی " ع وان با تحق قی در 2009 سال در همکارش و پ  کوی گ فان

اودرو با روش تن  ران اه راحتی بر نوثر عوانل تحل ل و تجزیه به ارگونونی نظربه اساس بر "ارگونونی

 ن ح ی اس،اس این بر. پرداات ا بان فشار توخیع و انسان نشستن وضع ک ف زیولوژیکی فرم نظر، اخ س جی

 جه آنرا به این نت . شا ن ب ریاضی افزار نرم طریق اخ عملکرد حالک و فشار ن ح ی انسان، ف زیولوژیکی

رس انا اخ انجا ته توخیع فشار بان انسان های نيتلف نتفاوت اسک بایا نواد با سيتی های نتفاوت انتياب 

 ، ته نی توانا تراتم های نيتلفشانورد قبول واقع  انعطاف پریر در طراحی ب ابراین فوم پلی اورتانشونا 

حاصل ت ا.آنرا اخ آنتروپرونتری چ  ی ها استفاده با توده به نواد در فرنول تول ا نح والت را و  سيتی 

 یص ال ن ح ی ، توسن و عقب ص الی نواد اواص و نشسته حالک ترین راحک ن ح ی  اساس بر  تردنا.

 [46]ترد. فراهم ص الی طراحی برای دایا های ایاه روش این . آنا باسک ارگونونی اخ استفاده با

 در" ران اگان ادراي بر اودرو داالی روش ایی تأث ر" ع وان با 2010 سال در تحق قی در همکارانش و لوتا

 اخ استفاده با نظرس جی سپس و واقعی آخنایش روش با ران اگان اخ نفر 31 روی بر واقعی آخنایش یک

 ريد براساس را نوقع ک و نور شات ، نور رنگ ، پارانترهای ، ویلکسون آناری  روش با ارخیابی و پرسش انه

 و هوش اری ، ایم ی دري داالی، دراب ک شاه، دري داالی ت ف ک فضا، دري: نع ار چ ا اخ ذه ی

 دارد لیداا فضای دراب ک و فضا دري بر خیادی تاث ر روش ایی ته داد نشان  نتایج تردنا عملکردبررسی

 ارنجین رنگ به نسبک آبی رنگ.  شود نی ت  اه ا ره تابش و پرتی حواس نودب حا اخ ب ش نور شات انا

 ین تمک اودرو داال فضای برتر دري به و ت ا نی تر آسان را ت ترل ع اصر تردن پ اا و بود تر روشن

 دري یروش ای نوقع ک وای که اسک تر دراب و برتر ت ف ک و لوتس رنگ نارنجی رنگ ته صورتی در ت ا

 ان اهر دري و ایم ی ، اسایش در بسزایی تأث ر داالی روش ایی ای که نرایک. دها نی اودرو داال اخ برتری

 [47]شود نی اودرو داالی فضای اخ

ارخیابی آسایش حرارتی انسان در نحفظه "در تحق ق با ع وان  2010ناریانا و همکارانش در سال 

 ساسا در داال اودرو را بر حرارتی انسان ب  ی آسایش پ ش شرایم و نيتلف پارانترهای تاث ر"سرنش ن

 حرارت بررسی تردنا. آنرا به این نت جه رس انا ته درده  THESEUS-FEشب ه ساخی و بوس له نرم افزار 

 با ماست در تسانی ته اخ تر اسک پای ن( عقب ص الی)عقب  نسافر با نستق م تماس در ته نحفظه داالی

 [48]دلو( نی باشا. ص الی) هست ا ران اه
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 اودرو طراحی در ارگونون ک عانل به توده" ع وان با اود نطالعه در 2010 سال در ساراسواتی تریارتی

 توده برای اودرو ص ایع تردن باخ درصاد "شاه نطرح نطالعه اودرو، ص عک درانی چالش به تمک برای

 نام با نناش  یک به وفادار نشتریان ا وص به) نشتریان به اانک یک ع وان به انسانی عوانل به ب شتر

 و سالنک ، ایم ی و  باش ا نی اودرو ص عک ذی فعان ترین نرم نشتریان ته چرا باشا نی( ااص تجاری

 زرگب سرم اناونزی ته آنجا اخ ت ا نی ب ان همچ  ن. شود داده قرار  نظر نا شرتک توسم بایا آنرا راحتی

 اخن  اود باخار حفظ برای دارد تشور این در ساخی پ اده برای ارگونونی ته نشکالتی و دارد را اودرو باخار

 رد نحاودیک و انسان بان آناتونی اساس بر نحاسباتی انجام با نوآوری این دارنا نوآوری در ویژه توده به

 یمنا و راحک ناش ن ارائه یا همان روش آنتروپونتریک برای ناش ن طراح توسم انسان ش وایی و ب  ایی

 کوضع  برای تر ن اسب و تر راحک ناش ن این و بيش ا بربود را ناش ن انرت ف ک گرفک .این صورت

 [49]بود. اناونزی تراف ک

بوس له  نسافری ناش ن یک در حرارتی آسایش بربود"تحق قی با ع وان  2011دراگان رخیک در سال 

ارائه داد ته در طی تحق ق اود به ارائه نمای تلی اخ پارانترهای تأث ر گرار بر  " هوا نتمرتز تردن توخیع

 اهش پ ش راد نقادیر ترویه نطبود در شرایم هوای گرم طبق استاناارد ها پردااک. نتایج نشان داد ته 

 ش انا باودرو نی تو داال حرارتی نح م ارخیابی برای تلی طور به حرارتی، آسایش برای استاناارد توسم

اخ حا نحاود باشا عالوه بر این او بر دو پارانتر سرعک و دنای هوا در نقاط حساس بان انسان در ناح ه 

سر و باال ت ه تمرتز ترد و در نرایک به این نت جه رس ا ته اخ انجا ته اخ دسک دادن حرارت بان نودب 

یع ترد تا بتوان ترویه نطبود برای سرد شان بان نی شود بایا درده حرارت را در نقاط نيتلف بان توخ

 [36]تمام سرنش  ان به طور یکسان باسک آورد و نودب احساس آسایش حرارتی شود.

ت ویر ن اان دیا عقب اودرو و انااخه گ ری "در تحق قشان با ع وان  2011ال زابک و همکارانش در سال 

های آخنون و بوس له س ستم ویائویی  اودرو با روش 6به بررسی ت ف ک ت ویر و ن اان دیا عقب  "ت ف ک

پرداات ا . در نرایک به این نت جه رس انا ته اودروی فورد دارای توچکترین خاویه دیا عقب و حااقل 

 گسترش به ردیگ های آوری فن یا و دورب ن، س سور، اضافی، آی ه ارائه ت ف ک ت ویر نی باشا. ته نی توان با

 [50]دیا ران اه تمک ترد.

 صفحه در لمسی – ب ری باخاورد نتقابل اثر" در تحق قشان با ع وان 2012سال در همکارانش و پ تز

 ران اه انجام دادنا. آنرا دریافت ا ته بزرگ 36با روش شب ه ساخی ران اگی بر روی  "اودرو لمسی نمایشگر

 [51]شود.. نمایشگر باعث بربود تجربه و تاهش سيتی تار و در نرایک ایم ی ران اه نی  صفحه بودن
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روشی برای اعتبار س جی فتونتریک در س ستم "در پژوهشی با ع وان  2012فاریا و همکارانش در سال 

ران اه را برای ارخیابی ت ف ک ب ری  35ت ویر دیج تال روی  107نجموعه ای اخ  "تعانلی ب ری اودرو

 شی ته آنرا براساس ترت ب تجزیهاودرو نان ا سرعک س ج ، دنا س ج و انااخه گ ر سواک بکار گرفت ا . رو

( و بردار پشت بان ANN)و تحل ل ت اویر و برداشک ذه ی تاربران بود روش ترت بی شبکه ع بی

( بود. آنرا در این روش بوس له روش بردار پشت بان ناش ن ناطق همگن و غ ر همگن را در SVMناش ن)

 ر همگن را تحک پارانترایی نان ا شات انواد نمایشگرها نشيص تردنا و با روش شبکه ع بی ن اطق غ

 [52]نور طبقه ب ای تردنا تا به تمک ان باعث بربود ت ف ک آنرا شود

 با "اودرو راحتی در پاال تأث ر بررسی" ع وان با ای نطالعه در 2012 سال در همکارانش و چوان د  گ

 باعث االپ سبک حا اخ ب ش ن روی رس ا نت جه این به نتلب برنانه در عادی ساخی شب ه روش اخ استفاده

 ران اه یاستگ باعث س ک ن حا اخ ب ش ن روی و ت ا پشت بانی را پا تافی انااخه با نتوانا پاال ن شود

 راحتی و ایم ی باعث ته اسک پاال ن روی ترت ب ترین ن اسب ن وتن 100 تا 85 ن روی ب ابراین ن شود

 [53].شود نی ران اگی

 FAHP و  FCE اخ استفاده با دوچراه ظاهر طراحی بررسی در 2013 سال در همکارانش و ه سائو ون شی

 این هب اود تحق ق در آنرا نا ترد استفاده نح ول ظاهر برای تلی اولویک تع  ن برای ها آیتم ارخیابی به

 فرنان(  ل گ ن ل و ها چرخ ، قاب ، خین ، فرنان)  ارخیابی نورد اقالم اخ نود 5 ب ن ته رس انا نت جه

 وناش شود نی گرفته نظر در ها چرخ آار در و ل گ ن ل ، فاب ، خین ترت ب به آن اخ بعا و اولویک باالترین

 قطب دارنا را آار رتبه ت  اگان ن رف نظر در انا ده ا نی تشک ل را دزء  بزرگترین ته این با ها چرخ

 اهدوچر ظاهر اصالح در طراحان به توانا نی ص عک با ارتباط در شاه پ ش راد ارخیابی نال نحققان گفته

 حا اخ ب ش نح والت تر ه اخ ت  اگان ن رف ترد حات به توده با ت ا نی تمک شرتک به و ت ا تمک

 [54]شود. دلوگ ری شود احتکار اسک نمکن ته

هماه گی نور به بررسی  "هماه گی روش ایی داالی"در تحق قی با ع وان  2013ویوي و همکارش در سال 

روش ایی داالی اودرو به دو روش انااه گ ری ارخیابی ذه ی و ارخیابی ع  ی  پرداات ا. سرانجام به دري 

 [55]واضحی اخ حا قابل قبول شات نور و رنگ برای هماه گی نورد انتظار در روش ایی اودرو رس انا.

ارخیابی چرار فرنان برای تع  ن قرار دادن دسک ران اه در  "در نطالعه ای ته نری و همکارانش با ع وان 

، بی 2اودرو )نزدا 4ران اه نرد )ن انسال و دوان( روی فرنان   34بر روی  2014در سال  "نح م ساتن

آنرا ترد حاتشان را در نورد ( انجام دادنا. با روش آنتروپونتریک و پرسش اخ  RX-8ام وی، ن اتا ونزدا 

راحک ترین نحل قرار دادن دستشان بر روی فرنان را نورد بررسی قرار دادنا و سپس براساس نق اس هفک 
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نرم / سيک ، قابل انعطاف / سفک، ات االت / غ ر ات االت، ویژگی فرنان اودروها ) 7نقطه ای ل کرت ، درباره 

به این نتج ه رس انا ( نظر دادنا. آنرا  ه، راحک / ناراحک ت  اهاشن / صاف، لوتس / ارخان، ثابک / لغزنا

اخ نظر صافی نزدا ن اتا اخ نظر ات االت نزدا ن اتا اخ نظر ارخانی و لغزناگی بی ام  2ته اخ نظر نرم بودن نزدا 

ر قرا همچ  ن نت جه گرفت ا ته اتثر افراداردح ک داشت ا  RX-8وی اخ نظر راحتی و قابل ک انعطاف نزدا  

 [56]گرفتن دسک را در ن مه باالیی فرنان به صورت نتقارن ترد ح دادنا.

نال ساخی ارگونون ک در تعانل ران اه  "در تحق قی با ع وان  2014احما نورالرای و همکارانش در سال 

 ندر ابتاا راحتی انسان ته یکی اخ اهااف ارگونونی نی باشا را در ناش  "با ناش ن ، پ ش راد چارچوب

بررسی تردنا و در نرایک چارچوبی را برای تعانل ران اه با ناش ن ارائه نی دها. به ن ظور انااخه گ ری 

 در اقعیو نطالعه. تعانل ران اه با ناش ن اخ یک روش ترت بی به نام تک  ک ع بی فاخی استفاده تردنا

 آن، اخ سپ. شا نقایسه نت جه دو هر .شا  نقایسه انسان نان ا-ران اگی ساخ شب ه با با ناش ن ران اه تعانل

 خیادی ودس تحق ق این. اسک نف ا آی اه در نر اس ن استفاده برای ته یافک توسعه هوشم ا س ستم یک

 چارچوب. دها.  نی ارائه ران اه دانش بر نبت ی س ستم یک طریق اخ را ناش ن و انسان تعانل بربود در

  کت ف و وری برره به تمک در تحل ل و تجزیه و گ ری ت م م طراحی، فرآی ا ساخی بر  ه در نفرونی

 [57]ت ا. نی اودروتمک

 اساس بر اودرو سااک و طراحی در بربود "درتحق قی با ع وان  2014یوخه گ چن و همکارانش در سال 

 تئوری اساس ده شاه بر فرااوان اودروهای نوارد در ارگونون ک ایم ی به بررسی عوانل "ارگونونی نظریه

 نوارد گرفتن نظر در با اودرو سااک و طراحی نواقص برای ارگونون ک عوانل. ارگونونی پرداات ا

 و طراحی نواقص نورد در شا. آنار تحل ل و تجزیه 2012 سال در  چ ن در شاه اودروهای فرااواناه

 تمرب ا هوا، ت سه ناش ن، پ جره دمله اخ دزء 8 عماه طور به نقص این داد ته نشان ارگونون ک سااک

 پ جره ارگونون ک سااک و طراحی نواقص نواقص، این ن ان در.ن اها پوشش را اودرو درب و ایم ی

 رب اتم هوا، ت سه ارگونون ک سااک و طراحی نواقص آن اخ بعا تعااد وس له نقل ه و ب شترین ناش ن

 [58]بودنا.  فرااواناه شاه نقل ه وسایل تعااد  حااقل ص الی نقص و ناش ن درب و ایم ی

با استفاده اخ  "تجزیه و تحل ل آی ه عقب اودرو  "در تحق قی با ع وان   2014دنگ و همکارانش در سال 

برنانه نتلب به انااخه گ ری خاویه دیا ای ه عقب پرداات ا در نرایک به طور گراف کی در خاویه دیا وگوشه 

 [59]ایجاد تردنا.های آی ه  و نوقع ک ران اه تغ  راتی 

در سال   "اثر شب ه ساخی تعانل ران اه و اودرو  در طراحی داالی اودرو "بوراي در تحق قی با ع وان 

تأث ر نتقابل ران  اه و اودرو را با استفاده اخ روش شب ه ساخی نشان دادنا . آنرا برای نشان دادن  2015



29 
 

 جی طراحی تردنا. تعانل ب ن انسان دیج تالی و ران اه نجاخی را براساس تن س 4500ران اگان ف زیکی 

وضع ک ف زیکی ثبک تردنا. و نکان قرار گ ری  ب  ی پاال ، ص الی ، ن اان و فرنان را براساس پ ش

ص الی را براساس این نتغ رها طراحی تردنا ته در نرایک نال شب ه ساخی آنرا در طراحی اودرو و 

 [60]ص الی به تار گرفته نی شود.

ارخیابی ارگونونی طراحی ص الی ناش ن های "تحق قی با ع وان   2015شارنا و همکارانش در سال  آتول

انجام دادنا. آنرا در تحق ق اود روی سه نال اودرو ساان ) تویوتا تروال ، هوناا س تی و ه وناای  "نيتلف

فرنان ، اات ار سر، فضای بوت ، پارانتر ،  7اسن ( در تشور ه ا  با استفاده اخ روش اناری آنوا به ارخیابی 

 7خاویه ارنج ، خاویه خانو ، خاویه پا و ارتفاد ص الی پرداات ا در نرایک به این نت جه رس انا ته ب ن این 

پارانتر در این سه نال ناش ک تفاوت ااصی ودود ناارد انا به طور تل اخ نظر ارتفاد ص الی تویوتا تروال 

 [61]نظر اات ار سر برای افراد قا بل ا هوناا س تی برتر اسک. ارگونونی تر اخ بق ه اسک و اخ

بررسی طراحی ارگونون ک برای دستگ ره "با ع وان  2015در تحق قی ته شمس الاین و همکارانش در سال 

انجام دادنا. با استفاده اخ روش آنتروپونتریک و روش نظر س جی و "در برای دو اودروی پروتون وپارادو

نفر نطالعه تردنا . آنرا نطالعه اود را روی دو اودروی پروتون  100فزار ارگونون ک بر روی همچ  ن نرم ا

پارانتر ارتفاد دستگ ره عرض دستگ ره نکان دستگ ره و ارتفاد دستگ ره اخ خن ن انجام  4و پارادو براساس 

رو پروتون راحک تر ، بل اتر دادنا. نتایج نشان داد ته بر اساس این پارانترها و ارخیابی های انجام شاه اود

و ارگونون ک تر اخ اودرو پارادو اسک انا باخ هم به طور تانل رضایتم ای نورد انتظار را برآورده نمی 

 [62]ت   ا.

 س گ  ی لمس تردن ، ، فونک چ  ی طراحی اثرات "با ع وان2016دابرس و همکارانش در تحق قی در سال

به ارائه روشی برای افزایش سرعک اوانایی صفحه  "س اوانا بودناسا ادمالی بر نگاه در تضاد نقابل و

نود تایپ چ  ی ساده اعمال تردنا سرانجام به این نت جه رس ان   5نمایشگر پرداات ا . انرا روش اود را در 

 ا در نسبک به سف س اه ته تایپ ساده تر برترین اوانایی را دارد و اخ طرفی خن  ه صفحه س اه وسف ا در

 [63]و سف ا اوانایی را آسانتر نی ت ا. س اه
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 تحقیقات داخلی 2-5-2

بررسی ارگونون کی داال اودروی سواری وپ ش رادهای  "دعفر نع وم خاده در پژوهش اود با ع وان 

ویژگی های ارگونون کی برای تجر زات داالی  1375در سال  "برساخی ارگونون کی اودروی پ کان 

ایران در چرار نوضود )ص الی، ت ترل ، نمایشگر و برای ویژگی های دیگر ( را اودرو پ کان برای دانعه 

بررسی ترد و سپس و ویژگی های تمی را انااخه گ ری ترد و و یک نظر س جی ت فی اخ ایم ی و راحتی 

 [4]آن ن ز بعمل آورد و براساس نتایج آنرا پ ش راداتی ارائه داد.

 پ ش رادات ارائه و شوتا اودرو داالی طراحی ارگونون کی رخیابیا ع وان با اود تحق ق در ق بری فالح

 ایرانی تاربران با تطابق درک را شوتا وانک اودرو داالی طراحی وضع ک 1389 سال در ساخی بر  ه درک

 به این و  داده قرار بررسی با استفاده اخ روش آنتروپونتریک نورد ایرانی نرد ران اگان اخ نفر 30 ب ن در

 ناراحتی –نت جه رس ا ته خوایای نربوط به نشستن ن اخن ا اصالح اسک و اودرو شوتا اخ نظر راحتی 

وعوانلی نان ا نرنی و سفتی ص الی ، فشار بان سرنش ن  و ارتعاش اودرو وضع ک ا ثی را در ران اگان 

 [5]نشان نی دها.

چارچوب ذه ی برای راحتی ص الی براساس "در تحق قی با ع وان  1389حانا فضل االه تبار در سال 

لسله ، با استفاده اخ تک  ک ترت بی تحل ل س "تک  ک ترت بی ت م م گ ری چ ا نع اره و آنتروپرونتری

نراتبی، آنتروپونتری و تاپس س به ارخیابی راحتی ص الی اودرو در استان ناخناران پردااک. طی تحق ق 

 [64]لی در راحتی ص الی ب شترین اهم ک را داشک.اود به این ت  جه رس ا ته ارتفاد ص ا

 

 

 جمع بندی2-5-3

به طور تلی در تحق قات پ ش ن صورت گرفته ب شتر به طراحی ارگونون کی داال اودرو براساس رو ش 

های شب ه ساخی با استفاده اخ نانکن های دیج تالی و روش آنتروپونتریک یا همان روش تن س جی پردااته 

روش نظرس جی ن رف ت  اگان پردااته شاه اسک. اخ طرفی نقایسات نع ارهای ارگونونی  انا و تمتر به

در اودرو های نيتلف ته نی توانا به بربود طراحی تمک ت ا تمتر نورد توده بوده ته رد نطالعه حاضر 

 به این دو نقوله یع ی نظرس جی اخ نشتری و نقایسه اودروهای هم رده پردااته شاه اسک.
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 االصه تحق قات1-2 داول

 

 نطالعات انجام شاه در خن  ه نتغ ر نام نتغ ر

ه سائو  _(2010ساراسواتی )-(2005ل و)-(2005یوان گوانگ) طراحی داالی اودرو به صورت ارگونون ک

 -(2014چن و همگارانش ) -(2014نورالرای و همکارانش)_(2013وهمکارانش)

 (1389ق بری)فالح -(1375نع وم خاده)-(2015بوراي )

شارنا و -(2009فان پ  کوئ  گ و همکارانش) -(2003نایک تول چ) ص الی

 -(1389فضا اهلل تبار) -(2015همکارانش)

-(2009)وهمکارانش نوریکا -(2006ن ش  ا وهمکارانش)-(2004وانگ و همکارانش) ت ترل ها

 -(2014نری و همکارانش)-(2012چ  گچوان و همکارانش)

پ تز و -(2011ال زابک)-(2004یانگ و همکارانش)-(2000وهمکارانش ) نت و نمایشگرها

دابرس و -(2014دنگ و همکارانش ) -(2012فاریا و همکارانش)-(2012همکارانش)

 -(2016همکارانش)

 (2013ویوي و همکارش ) -(2010لوتا و همکارانش) روش ایی داال

شمس —-(2011( رخیک)2010همکارانش)ناریانا و  -(2009رادو و همکارانش) ویژگی های ااص

 (2015الاین و همکارانش )
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 فصل سوم

روش ش اسی 

 پژوهش
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 مقدمه 1-3

 دهفراهم آور تحق ق های روش با ارتباط در روشن تری ش ااک و نموده ب ان را تحق ق انجام روش ف ل این

 انااخه اخ ابزارهای صح ح استفاده و پژوهش یک ن اخ نورد اطالعات اوری دمع و گ ری انااخه در ،دقک اسک

 پژوهش یک برای انجام نوثر عوانل دمله اخ ، تحق قی نعتبر و صح ح ادرای روش گ ری تار به و گ ری

 و ،دانعه پژوهش انجام پژوهش،نتغ  رهای روش دمله اخ نباحثی ف ل این در.اسک نوفق و صح ح علمی،

 روش و گ ری انااخه ،ابزارهای بان گ ری ترت ب انااخه و اونی فاتتورهای گ ری انااخه ،روش آناری نمونه

 .اسک شاه ارائه ها یافته تحل ل و تجزیه

 ابزار جمع آوری اطالعات2-3 

پژوهش حاضر اخ نظر هاف ، اخ نود تاربردی و اخ نظر روش ، توص فی و ن اانی نی باشا. به هم ن ن ظور 

برای دمع آوری اطالعات نربوط به ادب ات پژوهش اخ روش تتابيانه ای نظ ر تتب ونجالت علمی استفاده 

عالوه بر نطالعه  انه برای طراحی پرسششا و برای استيراج نع ارها خیر نع ارها و گزی ه های پژوهش 

ات به صورت ناتریس نقایسادب ات، اخ نظر افراد دارای تي ص نرتبم با پژوهش استفاده گردیا. پرسش انه 

 در غالب دلسات حضوری تکم ل گردیا. خودی 

 روایی پرسشنامه 3-3

به هم ن ن ظور بستگی دارد.  اعتبار پرسش انه تا انااخه خیادی  به اعتبار تک  ک تحل ل سلسله نراتبی فاخی

ش شوناگان گرفته شا تا در نرخ ساخگاری تمام ناتریس های پرس Expert Choiceبا استفاده اخ نرم افزار 

عالوه بر این به ن ظور اطم  ان اخ روایی نع ارها و به آن ها برگرداناه شود. اساخگاری برای اصالح صورت ن

ات نتي   ن در خن  ه نرتبم با پژوهش ، برای اعمال تغ  رات چارچوب پرسش انه اخ ن احبه اول ه و نظر

 استفاده شا. 

 جامعه آماری 4-3

دانعه آناری تحق ق حاضر، افراد ب گاه دار اودرو ته دارای تجربه و اطالعات تافی در خن  ه نبحث اودرو 

 هست ا ، نی باش ا.
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 نمونه آماری 5-3

نه بایا نعاود باشا و اخ تارش اسان نودود نرتبم با خن  ه همانطور ته نی دان م در این روش عااد نمو

نفر اخ ب گاه داران اودرو بودنا . این افراد به صورت  12نمونه آناری پژوهش استفاده شود به هم ن ن ظور 

هافم ا انتياب شانا. چرا ته هاف بررسی پاسخ افراد دارای اطالعات و تجربه تافی در خن  ه غ ر ت ادفی 

 باشا ، نه نمونه ای ت ادفی اخ دانعه آناری.  اودرو نی

 سلسله مراتب مسأله 6-3

 سطح اول: هاف  

هاف این پژهش اولویک ب ای ارگونون کی طراحی داالی اودرو های سواری سااک ایران اخ دیا نشتریان 

 نی باشا.

 سطح دوم: نع ارها 

نوضود پژوهش ن احبه ای با فراد نتي ص در برای دست ابی به نع ارها عالوه بر نطالعه ادب ات و پ ش  ه 

این خن  ه انجام شا و نظر آن ها برای اعمال تغ  رات استفاده شا.ته درنرایک اخ آنجا ته هاف نورد نطالعه 

ن ل ون تونان  40تا  20اودروهای سواری سااک ایران نی باشا با نظر تارش اسان اوردوهای سواری رده 

م اخ لحاظ ارگونون کی ن اخ به بررسی ب شتر دارنا و هم این ته نورد ن رف انتياب شا به این دل ل ته ه

عموم افراد دانعه نی باش ا ب ابراین نع ارهای ارگونون کی با توده به این رده اودرو عبارت ا اخ: ت ترل 

 روش ایی داال و برای ویژگی های ااص. -ص الی  -نمایشگرها -ها

 سطح سوم : خیر نع ارها

ابی به خیر نع ارها ن ز اطالعات ادب ات پژوهش و ن احبه اول ه و نظر تارش اسان در این خن  ه برای دست 

تجم ع شا و اعمال تغ  رات نرایی صورت گرفک اخ دمله ای که برای نوارد ارگونون کی ته در نبحث 

ی و سرولک تار اودرو نی باش ا در اودروهای نورد نطالعه به دل ل نااشتن تمایز خیاد برای اولویک ب ا

ل شک -حرف شانا و نوارد نرم و تأث ر گرار ته تمایز داشت ا انتياب شانا ته عبارت ا اخ: انااخه فرنان

ا فاصله دی -ن اان دیا عقب  -ن روی بکار گرفته برای پاال -روشن شان برچسب فرنان در شب -فرنان

 -ارتفاد نش من گاه اخ تف ناش ن -نور داالیشات  -انااخه نمایشگرها -اوانا بودن نمایشگرها -تا نمایشگرها

نحل دتمه  -نحل قرارگ ری دستگ ره داالی درب -دنای هوای داال -نرنی و سفتی ص الی -گودی تمر

 های باالبر و پای ن بر ش شه ها 
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 سطح چرارم : گزی ه ها

 ارت ا اخ: نی باش ا ته عب40تا 20گزی ه های نورد نظر با نشورت نتي  ان اودرو های سواری رده 

 سم ا-رانا-ت با  -90ت ار  - 206پژو-405پژو -پژوپارس -پرایا

 نمودار سلسله نراتب نع ارها، خیرنع ارها و گزی ه ها نشان داده شاه اسک. 3-1در شکل
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 روش پژوهش 7-3

در  ( ، درک اولویک ب ای نع ارهای ارگونونیFAHPدر این نطالعه اخ روش تحل ل سلسله نراتبی فاخی )

 فاخی های نجموعه اخ استفاده شچرا ته در این روروهای سواری ، استفاده شاه اسک.طراحی داال اود

تایج به ن نسبک به روش قطعی سلسله نراتبی . و دارد  انسانی نبرم گاه و خبانی نفروم  با ب شتری ساخگاری

 شاه اسک.داده FAHPدر ادانه توض ح نيت ری در نورد روش واقع ک نزدیک تر اسک .

 

 )تحلیل سلسله مراتبی فازی( FAHPروش  3-7-1

فرای ا تحل ل سلسله نراتبی بر اساس تحل ل نغز انسان برای نسائل پ چ اه و فاخی توسم نحققی به نام 

. این تحل ل یکی اخ دانع ترین 65][پ ش راد گردیاه اسک.  1970(( در سال  1ساعتی –ال  –)) توناس 

رای ت م م گ ری با نع ارهای چ اگانه اسک خیرا این تک  ک انکان فرنوله س ستم های طراحی شاه ب

تردن نسأله را به صورت سلسله نراتبی فراهم نی ت ا و همچ  ن انکان در نظر گرفتن نع ارهای نيتلف 

تمی و ت فی را در نسأله دارد. این فرای ا گزی ه های نيتلف را در ت م م گ ری نشارتک داده و انکان 

حساس ک روی نع ارها و خیر نع ارها را دارد ، عالوه بر این ، این روش بر نب ای نقایسه خودی ب ا  تحل ل

نراده شاه ، ته قضاوت و نحاسبات را تسر ل نموده و ن زان ساخگاری و ناساخگاری ت م م را نشان نی دها 

 [8]ته اخ نزایای نمتاخ این تک  ک در ت م م گ ری چ ا نع اره نی باشا 

همانطور ته اخ نطالب فوق نشيص نی گردد یکی اخ نرم ترین ویژگی های این روش نسبک به سایر روش 

های ت م م گ ری ، س جش ن زان ضرایب اهم ک نع ارها و خیر نع ارها و.... براساس قضاوت های دودویی 

نحاودیک دای به شمار  نی باشا. انا در بس اری نوارد ، این نود قضاوت درباره ن زان اهم ک پارانترها یک

نی رود. چرا ته در برای اخ نوارد تع  ن ن زان اولویک های نتي  ان درباره هر یک اخ پارانترها به طور 

تانل و دق ق انکان پریر نبوده ، و اخ این رو در چ  ن نواردی انجام نقایسات عادی اقاانی دشوار و ناصح ح 

ر نرتفع ساخی این نشکل ، ترت بی اخ فرای ا تحل ل سلسله به حساب نی ایا.  در سال های اا ر به ن ظو

فاخی نعروف نی باشا نورد توده قرار گرفته اسک. این روش AHPنراتبی و فاخی ته در ادب ات تي  ی به 

                                                           
1.Thomas – L-Saaty 
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، روش ن اسب تری برای استيراج بردار اولویک نع ارها و گزی ه ها به  AHPدر نسبک با رویکرد نعمول 

در این روش ، قضاوت های ن طق تری در رابطه با اولویک ب ای نع ارها و وخن دهی  حساب نی آیا. چرا ته

ان ها صورت نی پریرد. دل ل این انر را نی بایسک در این نکته دستجو نمود ته در حالک فاخی نعموأل 

 ت م م گ ران قضاوت های راحک تری را با ب ان قضاوت های باخه ای به دای ب ان قضاوت های ثابک به

به ب ان برتر استفاده اخ نجموعه های فاخی [سبب ناه ک فرای ا نقایسات دودویی فاخی انجام نی ده ا

ساخگاری ب شتری با  نفروم خبانی و گاه نبرم انسانی دارد. ط ف نق اسی استفاده شاه در روش در داول 

 آورده شاه اسک. 1

 و سوی ون اخ نال اول ن. اسک شاه ارایه FAHPبرای  نيتلف نویس اگان سوی اخ نيتلفی های روش

 اخ استفاده 3باتلی، عوض  در  .ترد نی استفاده نثلثی عضویک توابع اخ ته شا، ارایه 2پاریچز و 1الرهوون

 سال در فاخی، ن طق با نراتبی سلسله تحل ل انجامبرای  [58] د.دا پ ش راد را ای ذوخنقه عضویک توابع

بال ل نتااول بودن در  66][.دنمو ارایه را ای توسعه تحل ل روش4چانگ نام به چ  ی پژوهشگر یک 1996

 پژوهش حاضر روش چانگ بکار گرفته شا. 

 فاخی های نق اس1-3لداو
 نعکوس عاد فاخی نثلثی نعادل عاد فاخی نثلثی نعادل نق اس خبانی

 (1،1،1) (1،1،1) اهم ک یکسان

 (1 ,2/3 ,1/2) (2, 3/2 ,1) برتری ضع ف

 (2/3 ,1/2 ,2/5) (5/2 ,2 ,3/2) برتری تم

 (1/2 ,2/5 ,1/3) (3 ,5/2 ,2) برتری قوی

 (2/7 1/3 ,2/5) (7/2 ,3 ,5/2) برتری ا لی قوی

 (1/3 ,2/7 ,1/4) (4, 7/2 ,3) برتری نطلق

 

 

 

                                                           
1 . Laarhoven 
2 Pedrych 
3 Bacly 
4 Chang 
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به عق اه چانگ اعااد نورد استفاده در روش تحل ل سلسله نراتبی فاخی ، اعااد نثلثی فاخی هست ا. اعااد 

,𝑙فاخی نثلثی به صورت 𝑚. 𝑢)  ( یک عاد فاخی نثلثی رانشان نی دها. 1نشان داده نی شونا. شکل . 

 

 

نجام نحاسبات به صورت خیر اابتاا ناتریس توافقی با استفاده اخ ن انگ ن حسابی نحاسبه نی شود و سپس 

 نی شونا:

  را به صورت خیر نحاسبه ترد: 𝑆𝑖گام اول: ابتاا بایا برای هر یک اخ سطرهای ناتریس خودی ارخش  

 

   ب انگر شماره سطر نی باشا..  jته دراین فرنول 

𝑀𝑔= {𝑙𝑖𝑗, 𝑚𝑖𝑗,𝑢𝑖𝑗}چ انچه 
𝑖  باشا آنگاه∑ 𝑀𝑔

𝑖𝑚
𝑗=1 و∑ ∑ 𝑀𝑔

𝑖𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑛=1 اخ روابم خیر نحاسبه نی   

  شونا:
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گام دوم: در این نرحله بایا درده بزرگی ان ها را نسبک به یکایگر باسک آوریم. طوری ته 

{𝑙𝑖, 𝑚𝑖,𝑢𝑖}=, 𝑆𝑖 

 باشا به صورت خیر تعریف نی شود.  𝑆𝑗 ,= {𝑙𝑗, 𝑚𝑗,𝑢𝑗}و

 

عاد فاخی نثلثی دیگر به روش خیر نحاسبه نی  Kگام سوم: سپس ن زان بزرگی یک عاد فاخی نثلثی اخ 

 شود:

 

 

 ب ابراین بردار وخن شااص ها ن ز به روش خیر باسک نی آیا.

 

گام چرارم: در نرایک با نرنال زه تردن وخن شااص ها ، بردار وخن نرنال زه شاه شااص ها ته همان بردار 

 فاخی اسک باسک نی آیا. AHPضرایب غ ر نوخون 
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 فصل چهارم

 هایافتهتجزیه تحل ل 

 پژوهش
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 مقدمه  1-4

در این ف ل پس اخ دمع آوری پرسش انه ها به ن ظور سرولک در قضاوت ابرگان نظرات آن ها را ته به  

آورده شاه بود به اعاا فاخی نثلثی تبایل نی  3صورت تالنی دریافک شاه بود طبق داولی ته در ف ل 

اخ  Expert Choiceت  م. سپس ناتریس های نقایسات خودی را تشک ل داده شا و  به تمک نرم افزار 

تمانی ناتریس های پرسش انه ها نرخ ساخ گاری گرفته شا ته تمانی ناتریس ها ساخ گار بودنا و برای 

ادانه فرای ا نی توان ا استفاده شونا. بعا اخ نحاسبه نرخ ناساخگاری نحاسبات به روش تحل ل سلسله نراتبی 

ه اخ ن انگ ن حسابی تشک ل شانا سپس با چانگ صورت گرفک ته در ابتاا ناتریس های نرایی با استفاد

نحاسبه نجمود ع اصر سطر ها ونرناالیز تردن آن ها درده احتمال بزرگی آن ها نحاسبه شا سپس  با 

 تع  ن اوخان نرایی هاف اصلی ته همان اول ک ب ای اسک صورت گرفک.

 ویژگی های جمعیت شناختی 2-4

نفر دتترا  1سال بودنا ته تح  التشان  35ا ن  گ ن س ی نفر اخ ب گاه داران )نرد( ب 12پرسش شوناگان 

نفر س کل نی باش ا و دارای سابقه تاری  2نفر دیپلم و 2نفر تارش اسی ، 3نفر تارش اسی ارشا، ،  2، 

سال نی باش ا. ته همگی تجربه تافی و اطالعات الخم را در خن  ه اودرو دارا بودنا. الخم به ذتر  5حااقل 

 ه به قابل ک ت ظ م ص الی اخ در نظر گرفتن قا افراد صرف نظر شا.اسک ته با تود

 یافته های پژوهش 3-4

. ناتریس نقایسات خودی نع ارها نشان داده شاه اسک. 1تشک ل ناتریس نرایی : در داول 2-4=1

 .همانطور ته نی ب   م ااص ک عکس پریری در این ناتریس رعایک شاه اسک

 نع ارها خودی نقایسات ناتریس 4-1 داول
  ص الی نمایشگرها ت ترل ها روش ایی داال برای ویژگی های ااص

 ص الی (1,1,1) (91,1,1.08) (7,1.08,1.45.) (83,1.33,1.83.) (1.5,2,2.5)

 ت ترل ها  (94,1,1.16.) (1,1,1) (91,1.08,1.37.) (87,1.25,1.62.) (83,1.33,1.83.)

 نمایشگرها (94,1.58.,7.) (94,1.33.,8.) (1,1,1) (75,1,1.25.) (7,1.12,1.54.)

 روش ایی داال (1.44,.,56.) (83,1.25.,66.) (91,1.5.,68.) (1,1,1) (7,1,1.3.)

 برای ویژگی های ااص (66.,5.,4.) (8,1.44.,56.) (91,1.58.,65.) (8,1,1.58.) (1,1,1)
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 نحاسبه نجموعه ع اصر سطر و نرناالیز تردن آن ها4=2 -2

 در این نرحله نجموعه ع اصر سطرها نحاسبه نی شود 

∑ 𝑖𝑗5
𝑗=1  = ((1,1,1) +(91,1,1.08) +(.7,1.08,1.45)+ (.83,1.33,1.83) +(1.5,2,2.5)  )  = 

(4.96, 6.41, 7.86) 

∑ 𝑖𝑗5
𝑗=1  =((1,1,1)   + (.94,1,1.16) +(.83,1.33,1.83)   + (.87,1.25,1.62)   +

(.91,1.08,1.37)) = (4.55, 5.66, 6.98) 

∑ 𝑖𝑗5
𝑗=1 = ((.8,.94,1.33) + (.7,.94,1.58) + (.7,1.12,1.54) + (.75,1,1.25)+ (1,1,1) ) = 

(3.95, 5.12, 6.95) 

∑ 𝑖𝑗5
𝑗=1 = ((.7,1,1.3) + (1,1,1) + (.68,.91,1.5) +(.66,.83,1.25) + (.56,.,1.44)) = (3.6, 

4.54, 6.36) 

∑ 𝑖𝑗5
𝑗=1 =((1,1,1) + (.8,1,1.58) +(.65,.91,1.58) +(.56,.8,1.44) +(.4,.5,.66)) = 

(3.41, 4.21, 6.26) 

 

 

∑ ∑ 𝑀𝑖𝑗5
𝑗=1

5
𝑖=1  = ((4.96, 6.41, 7.86) + (4.55, 5.66, 6.98) + (3.95, 5.12, 6.95) + 

(3.6, 4.54, 6.36) + (3.41, 4.21, 6.26)) = (34.41, 25.94, 10.45) 

  ت  م سپس نجمود سطرها را به روش خیر نرناالیز نی

) *𝐶1 = (4.96, 6.41, 7.86)نع ار ص الی
1

34.41

1

25.94

1

10.45
) = (.143, .25, .385) 

)*𝐶2 = (4.55, 5.66, 6.98) نع ار ت ترل ها
1

34.41

1

25.94

1

10.45
) = (.131, .22, .342) 

 )*𝐶3 = (3.95, 5.12, 6.95) نع ار نمایشگرها  
1

34.41

1

25.94

1

10.45
) = (.114, .199, .34) 

نع ار روش ایی داال   𝐶4 = (3.6, 4.54, 6.36)*( 
1

34.41

1

25.94

1

10.45
) = (.104, .177, .311) 

ویژگی های ااص نع ار 𝐶5 = (3.41, 4.21, 6.26)*( 
1

34.41

1

25.94

1

10.45
) = (.099,.165, .306.) 
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 تع  ن احتمال درده بزرگی4=3-2

 ها را نسبک به یکایگر نحاسبه نی ت  م  𝐶𝑖درده احتمال بزرگی هر یک اخ 

V (𝐶1 ≥ 𝐶2 ) =1 V (𝐶2 ≥ 𝐶1 ) =.869 V (𝐶3 ≥ 𝐶1 ) =.794 

V (𝐶1 ≥ 𝐶3 ) =1 V (𝐶2 ≥ 𝐶3 ) =1 V (𝐶3 ≥ 𝐶2 ) =.908 

V (𝐶1 ≥ 𝐶4 ) =1 V (𝐶2 ≥ 𝐶4 ) =1 V (𝐶3 ≥ 𝐶4 ) =1 

V (𝐶1 ≥ 𝐶5 ) =1 V (𝐶2 ≥ 𝐶5 ) =1 V (𝐶3 ≥ 𝐶5 ) =1 

 

V (𝐶4 ≥ 𝐶1 ) =.697 V (𝐶5 ≥ 𝐶1 ) =.248 

V (𝐶4 ≥ 𝐶2 ) =.807 V (𝐶5 ≥ 𝐶2 ) =.760 

V (𝐶4 ≥ 𝐶3 ) =.899 V (𝐶5 ≥ 𝐶3 ) =.849 

V (𝐶4 ≥ 𝐶5 ) =1 V (𝐶5 ≥ 𝐶5 ) =.943  

 

V (𝐶1 ≥ 𝐶2𝐶3𝐶4𝐶5 ) = min {V (𝐶1 ≥ 𝐶2 ), V (𝐶1 ≥ 𝐶3 ), V (𝐶1 ≥ 𝐶4 ),} V (𝐶1 ≥ 𝐶4 ) = 1   

V (𝐶2 ≥ 𝐶1𝐶3𝐶4𝐶5 ) = .869  

V (𝐶3 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶4𝐶5 ) = .794 

V (𝐶4 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶5 ) = .697 

V (𝐶5 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 ) = .248 

 

𝑊′ = (1, .869, .794, .697, .248) 

 بعا اخ نحاسبه درده بزرگی بایا وخن های باسک آناه را نرناالیز ترد

𝑊′   = (.27, .24, .22, .19, .06) 

 24و .27انجام شاه وخن نع ارهای ص الی و ت ترل ها به ترت ب .باین ترت ب براساس نقایسات خودی 

باسک آنا ته نشان ده اه اردح ک این دو نع ار اخ دیا ابرگان نی باشا و نع ار ویژگی های ااص با 

 تمترین اردح ک را دارا نی باشا 06.وخن
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نتایج تحل ل آنرا در ادانه آورده به طور نشابه نراحل باال برای خیر نع ارها و گزی ه ها انجام نی گ رد ته 

 شاه اسک

 

 ناتریس نقایسات خودی خیر نع ارها نسبک به یکایگر2-4 
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V (𝐶1 ≥ 𝐶2𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8𝐶9𝐶10 𝐶11𝐶12𝐶13𝐶14= .810 

V (𝐶2 ≥ 𝐶1𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8𝐶9𝐶10 𝐶11𝐶12𝐶13𝐶14) = .984 

V (𝐶3 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8𝐶9𝐶10 𝐶11𝐶12𝐶13𝐶14) =.868 

V (𝐶4 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8𝐶9𝐶10 𝐶11𝐶12𝐶13𝐶14) =.669 

V (𝐶5 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶6𝐶7𝐶8𝐶9𝐶10 𝐶11𝐶12𝐶13𝐶14) =.734 

V (𝐶6 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶7𝐶8𝐶9𝐶10 𝐶11𝐶12𝐶13𝐶14) =.619 

V (𝐶7 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶8𝐶9𝐶10 𝐶11𝐶12𝐶13𝐶14) = .1 

V (𝐶8 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶7𝐶9𝐶10 𝐶11𝐶12𝐶13𝐶14) =.607 

V (𝐶9 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶7𝐶8𝐶10 𝐶11𝐶12𝐶13𝐶14) = .673 

V (𝐶10 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶7𝐶8𝐶9 𝐶11𝐶12𝐶13𝐶14) = .577 

V (𝐶11 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶7𝐶8𝐶9 𝐶10𝐶12𝐶13𝐶14) = .685 

V (𝐶12 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶7𝐶8𝐶9 𝐶10𝐶12𝐶13𝐶14) = .66 

V (𝐶13 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶7𝐶8𝐶9 𝐶10𝐶11𝐶12𝐶14) = .567 

V (𝐶14 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶7𝐶8𝐶9 𝐶10𝐶11𝐶12𝐶13) = .533 

 

𝑊′ = (.810, .984, .868, .669, .734, .619, .1 .607 .673, .577, .685, .66, .567, .533) 

𝑊′ = (.081, .09, .086, .066, .073, .061, .1, .06, .067, .057, .068, .066, .056, 

.053) 
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 و اولویک ب ای هاوخن خیر نع ار 3-4 
 رتبه وخن نسبی خیر نع ار نع ار

 4 081. ارتفاد نش من گاه تا تف خن ن ص الی

 2 09. گودی تمر

 3 086. ص الینرنی وسفتی 

 8 066. انااخه فرنان ت ترل ها

 5 073. شکل فرنان

 9 061. ن روی بکار گرفته برای پاال

 1 1. ن اان دیا عقب نمایشگرها

 10 06. فاصله تا نمایشگرها

 7 067. اوانایی نمایشگرها

 11 057. انااخه نمایشگرها

 6 068. شات نور داال روش ایی داال

 8 066. دنای هوا )حرارت داال اودرو( های ااصبرای ویژگی 

 12 056. نحل قرارگ ری دستگ ره داالی درب

 13 053. نحل قرارگ ری سوئ چ های ش شه ها

 

نشاهاه نی ت  م خیر نع ار دیا عقب ، گودی تمر و نرنی و سفتی ص الی به 3 -4 همانطور ته در داول 

ترت ب باالترین اردح ک را داشته انا ته نشان اخ اهم ک آن ها در نبحث ارگونونی اودرو اخ دیا ابرگان 

نی باش ا و نر اسان طراحی ارگونونی اودرو را سوق نی دها تا نسبک به این خیر نع ارها توده ویژه 

ته باش ا . در نبحث ص الی اهم ک آن به ااطر استگی و ب ماری های عضالنی اسک ته در پی طراحی داش

نان اسب اودرو ایجاد نی شود و همه به دنبال  اودرویی نی باش ا ته برایشان راحتی را فراهم ت ا. در 

نی دارد ته در نبحث ن اان دیا و نمایشگر ها و همچ  ن ت ترل ها اشاره به نبحث ایم ی در ارگونو

ران اگی بس ار با اهم ک اسک تا تاربر با ا ال راحک و باون نگرانی اخ اطر اخ اودرو اود استفاده ت ا. 

شات نور داالی اودرو ن ز نی توانا تمک شایانی به دیا ران اه و سریع پ اا تردن نمایشگر ها و ت ترل 

ای هوای داالی اودرو ن ز بایا ن اسب باشا تا ها باشا تا ران اه وقک خیادی را صرف این تار نک ا.  دن
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نودب اذیک شان و ناراحتی سرنش  ان نباشا نحل قراری گ ری دستگ ره و سوئ چ ها ن ز هر چ ا اردح ک 

 تمتری داشته انا ولی به نوبه اود نی توان ا به راحتی سرنش  ان تمک ت  ا

ه گزی  نع ارها و وخن نرایی آن ها تع  ن شانا.در ادانه ناتریس نقایسات خودی گری ه ها نسبک به خیر 

اودروی سااک داال ته نورد استفاده عموم افراد دانعه نی باشا هست ا ته در یک  8استفاده های نورد 

 .رده ق متی انتياب شانا تا نقایسه نت جه عادالنه تری باسک آورد

 

 

 تف تا نش م گاه ارتفاد به نسبک ها گزی ه خودی نقایسات ناتریس 4-4

 

 

 پرایا ت با 405پژو  206پژو رانا 90ت ار سم ا پژو پارس 

پژو 

 پارس

(1,1,1) (.95,1,

1.08) 

(.87, 

1,1.12) 

.87,1.04,

1.3) 

(.91,1,1.

08) 

(.91,1,1.

08) 

(1.08, 

1.58,2.08

) 

(1.08, 

1.58,2.0

8 

97,1,1.0.) سم ا

8) 
(1,1,1) (.91,1,

1.08) 

(.83,1,1.

16) 

(.91,1.0

8,1.25) 

(.95,1,1.

04) 

(1,1.5,2) (1.1.5,2) 

ت ار 

90 

(.91,1,

1.25) 
.94,1,

1.16) 

(1,1,1) (.87,1.16

,1.62) 

(.8,1,1.2

) 

(.91,1,1.

08) 

(1,1.5,2) (1,1.5,2) 

,94,1.) رانا

1.16) 

(.88,1,

1.33) 

(.77,.8

8,1.25) 

(1,1,1) (.91,1.0

4,1.16) 

(.9,.97,1.

16) 

(.5,1,1.5) (.5,1,1.5) 

پژو 

206 

(.86,.9

4,1.33) 

(.86,.9

4,1.16

) 

(.85,1,

1.04) 

(.91,.97,

1.16) 

(1,1,1) (.87,.97,

1.25) 

(.5,1,1.5)  

40پژو

5 

(.94,1,

1.16) 

(.97,1,

1.08) 

(.94,1,

1.16) 

(.91,1.04

,1.16) 

(.7,1.04,

1.2) 

(1,1,1,) (1,1.5,2) (1,1.5,2) 

6.,48.) ت با

3,.93) 

(.5,66,

1) 

(.5,.66,

1) 

(.66,1,2) (.66,1,2) (.5,66,1) (1,1,1) (1,1,1) 

6.,48.) پرایا

3,.93) 

(.5,66,

1) 

(.5,.66,

1) 

(.66,1,2) (.66,1,2) (.5,66,1) (1,1,1) (1,1,1) 
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V (𝐶1 ≥ 𝐶2𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = 1  

V (𝐶2 ≥ 𝐶1𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = .93 

V (𝐶3 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) =.876 

V (𝐶4 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) =.857 

V (𝐶5 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶6𝐶7𝐶8) =.785 

V (𝐶6 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶7𝐶8) =.941 

V (𝐶7 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶8) = .747 

V (𝐶8 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶7) =.747 

𝑊′ =(1,.93,.876,.876,857,.785,.941,.747,.747) 

𝑊′  = (.145, .135, .127., .124,.113,.136,.108,.108) 

 

 وخن نرای گزی ه ها 4-4

نرحله آار تع  ن وخن نرایی گزی ه ها نسبک به خیر نع ارها  نی باشا ته با ترت ب وخن نسبی گزی ه ها و 

 خیر نع ارها باسک نی آیا. 

∑(  jام بابک خیر نع ار iام * وخن نسبی گزی ه j)وخن نسبی خیر نع ار 𝑛𝑖=1ها = وخن نرایی گزی ه 

با باسک آوردن وخن نرایی گزی ه ها هاف نرایی ته همان اولویک ب ای نی باشا انجام اواها شا. نتایج  

 تجزیه و تحل ل ناتریس های نسئله به شکل خیر اسک:

 وخن نسبی گزی ه ها

(.145*.081,.135*.081,.127*.081,.124*.081,.1113*.081,.136*.081,.108*.081,.1

08*.081) = (.0117, .0109,.102,.01,.009,.011, .008,.008) 

 و ت با و پرایا رتبه های پای ن را دارنا206رتبه برتر و پژو 405پارس و پژو ب ابراین پژو
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 تمر گودی به نسبک ها گزی ه خودی نقایسات ناتریس5-4

 

 

V (𝐶1 ≥ 𝐶2𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = 1  

V (𝐶2 ≥ 𝐶1𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = .54 

V (𝐶3 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) =.889 

V (𝐶4 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) =.822 

V (𝐶5 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶6𝐶7𝐶8) =.895 

V (𝐶6 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶7𝐶8) =.582 

V (𝐶7 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶8) = .477 

V (𝐶8 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶7) =.477 

𝑊′ = (1, .54, .889, .822, .895, .582, .477, .477) 

𝑊′ = (.175,.095,.156,.144,.157,.102,.102) 

 

 پرایا ت با 405پژو  206پژو رانا 90ت ار سم ا پژو پارس 

1.16,1.8 (1,1,1) پژو پارس

6,2.16) 

(.8,1.32,1

.8) 

(.87,1.2,1.5

4) 

(.8,1.16,1.

54) 

(.8,1.3,1.8) 1.04,1.54,2.

04) 

(1.04,1.54,

2.04) 

.,62.,47.) (1,1,1) (8.,6.,46.) سم ا

91) 

(.61,.9,1.72) (.48,.63,.9

4) 

(.91,1,1.08) (.5,1,1.5) (.5,1,1.5) 

83,1.,57.) 90ت ار 

.5) 
(1.12,1.

62,2.12) 

(1,1,1) (.83,1,1.16) (.91,1,1.08

) 

(.91,1.41,1.

91) 

(1,1.5,2) (1,1.5,2) 

.85,1.,7.) رانا

66) 

(.66,1.1

6,1.62) 

(.88,1,1.3

3) 

(1,1,1) (.86,.95,1.

25) 

(.83,1.33,1.

83) 

(1,1.5,2) (1,1.5,2) 

.88,1.,7.) 206پژو 

41) 

(1.08,1.

58,2.08) 

(.94,1,1.1

6) 

(.91,1.08,1.

25) 

(1,1,1) (.87,1.37,1.

87) 

(1,1.5,2) (1,1.5,2) 

8,1.4.,5.) 405پژو

1) 

(.94,1,1.

16) 

(.5,.73,1.

27) 

(.56,.8,1.44) (.55,.77,1.

36) 

(1,1,1) (.5,1,1.5) (5,1,1.5) 

.,63.,46.) ت با

94) 

(.66,1,2) (.5,.66,1) (.5,.66,1) (.5,.6,1) (.66,1,2) (1,1,1) (1,1,1) 

.,63.,46.) پرایا

94) 

(.66,1,2) (.5,.66,1) (.5,.66,1) (.5,.6,1) (.66,1,2) (11,1) (1,1,1) 
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 نسبک به گودی تمر وخن نرایی گزی ه ها6-4 

 رتبه وخن نرایی 

 1 015.= 09.*175. پژو پارس

 6 008.=09.*095. سم ا

 3 014. =09.*156. 90ت ار 

 4 012.=09.*144. رانا

 2 0141.=09.*157. 206پژو 

 5 009.=09.*102. 405پژو

 7 0007.=09.*083. ت با

 7 007.=09.*083. پرایا

 

دارای باالترین اردح ک در گودی تمر  206نشاهاه نی ت  م پژو پارس و  6-4  همانطور ته در داول

ا ر نع ار اخ دییص الی نی باش ا. وت با و پرایا پای ن ترین اردح ک را دارنا. با توده به اهم ک این خ

. چرا ته نان اسب بودن گودی ناراحتی های نشتریان ضعف در آن نشان اخ توده ویژه برای بربود آن دارد 

 دارد. ناح ه تمر و آس ب دسمانی را در پی
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 ناتریس نقایسات خودی گزی ه ها نسبک به نرنی و سفتی ص الی7-4 

 

 

 

V (𝐶1 ≥ 𝐶2𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = 1  

V (𝐶2 ≥ 𝐶1𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = .986 

V (𝐶3 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) =.879 

V (𝐶4 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) =.802 

V (𝐶5 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶6𝐶7𝐶8) =.911 

V (𝐶6 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶7𝐶8) =.925 

V (𝐶7 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶8) = .555 

V (𝐶8 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶7) =.548 

𝑊′ =(1,.986,.879,.802,.911,.925,.555,.548) 

𝑊′ = (.151, .149, .131, .121, .137, .14, .084, .082) 

 

 پرایا ت با 405پژو  206پژو رانا 90ت ار سم ا پژو پارس 

.91,1,1.) (1,1,1) پژو پارس

08) 

(.83,1.04,

1.25) 

(.8,1.08,1.37

) 

(.7,1.16,1.6

2) 

(.75,1.12,1.5

) 

(1.08,1.58,2.

08) 

(1.08,1.58,2

.08) 

,91,1.08.) (1,1,1) (94,1,1.16.) سم ا

1.25) 

(.8,1.2,1.6) (.58,1.08,1.

58) 

(.8,1.2,1.45) (1,1.5,2) (1,1.5,2) 

.97,1.,83.) 90ت ار 

33) 
(.86,.95,

1.16) 

(1,1,1) (.95,1,1.04) (.91,1.08,1.

25) 

(.87,1,1.12) (05,1,05) (.5,1,1.5) 

.94,1.,85.) رانا

44) 

(.61,.85,

1.04) 

(.97,1,1.0

8) 

(1,1,1) (.66,1,1.33) (.88,1,1.33) (.5,1,1.5) (.5,1,1.5) 

86,1.5.,6.) 206پژو 

) 

(.61,.97,

1.16) 

(.86,.95,1.

16) 

(.7,1,1.66) (1,1,1) (.95,1,1.25) (1,1.5,2) (1,1.5,2) 

.91,1.,68.) 405پژو

5) 

(.83,.94,

1.25) 

(.91,1,1.2

5) 

(.83,1,1.16) (.87,1,1.12) (1,1,1) (1,1.5,2) (1,1.5,2) 

9.,63.,47.) ت با

1) 

(5,.66,1) (.66,1,2) (.66,1,2) (1,1.5,2) (1,1.5,2) (1,1,1) (.91,1,1.25) 

9.,63.,47.) پرایا

1) 

(5,.66,1) (.66,1,2) (.66,1,2) (1,1.5,2) (1,1.5,2) (.87,1,1.12) (1,1,1) 
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 نسبک به نرنی و سفتی ص الی وخن نرایی گزی ه ها8-4 

 

 رتبه وخن نرایی 

 1 0129.=086.*151. پژو پارس

 2 0128.=086.*149. سم ا

 5 0112.=086.*131. 90ت ار 

 6 0104.=086.*121. رانا

 4 0117.=086.*137. 206پژو 

 3 012.=086.*14. 405پژو

 7 0072.=086.*084. ت با

 8 007.=086.*082. پرایا

 

نشان نی دها ته پژو پارس و سم ا اخ نظر نرنی و سفتی ص الی ته  8-4  نرایی گزی ه ها در داولوخن 

باال نی باش ا و ت با و پرایا ضع ف ترین نی باش ا. نع اری نرم در راحتی سرنش ن اسک دارای اردح ک 

 ودر این خیر نع ار دارای ضعف نی باش ا
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 ناتریس نقایسات خودی نسبک به فرنان9-4  

 

V (𝐶1 ≥ 𝐶2𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = 1  

V (𝐶2 ≥ 𝐶1𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = .903 

V (𝐶3 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) =.879 

V (𝐶4 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) =.841 

V (𝐶5 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶6𝐶7𝐶8) =.757 

V (𝐶6 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶7𝐶8) =.896 

V (𝐶7 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶8) = .643 

V (𝐶8 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶7) =.643 

𝑊′ = (1, .903, 879,.779,.757,.896,.643,.643) 

𝑊′ =(.153,.139,.135,.119,.116,.137.098,.098) 

 پرایا ت با 405پژو  206پژو رانا 90ت ار سم ا پژو پارس 

پژو 

 پارس

(1,1,1) (.91,1,1

.08) 

(.83,1.0

4,1.25) 

(.8,1.08,1.

37) 

(.95,1.2,1

.45) 

(.91,1,1.08

) 

(1.16,1.86,

2.16) 

(1.16,1.86

,2.16 

,83,1.12.) (75,1,1.3.) (8,1,1.2. (1,1,1) (94,1,1.16.) سم ا

1.37) 

(.95,1,1.04

) 

(1,1.5,2) (1,1.5,2) 

,97.,83.) 90ت ار 

1.33) 
(.85,1,1

.41) 

(1,1,1) (.83,1,1.16

) 

(.83,1.12,

1.41) 

(.85,1,1.58

) 

(1,1.5,2) (1,1.5,2) 

,94.,85.) رانا

1.44) 

(.83,1,1

.5) 

(.81,1,1.

33) 

(1,1,1) (.91,1,1.2

5) 

(.7,1,1.3) (.5,1,1.5) (.5,1,1.5) 

,91.,73.) 206پژو 

1.41) 

(.85,.94

,1.44) 

(.76,.97,

1.33) 

(.94,1,1.16

) 

(1,1,1) (.73,.97,1.

33) 

(.5,1,1.5) (.5,1,1.5) 

.94,1,1.) 405پژو

16) 

(.97,1,1

.08) 

(.75,1,1.

3) 

(.8,1,1.58) (.75,1.04,

1.33) 

(1,1,1) (1,1.5,2) (1,1.5,2) 

.,6.,46.) ت با

88) 

(5,.66,1

) 

(..5,.66,

1) 

(.66,1,2) (.66,1,2) (1,1.5,2) (1,1,1) (.91,1,1.0

8) 

.,6.,46.) پرایا

88) 

(5,.66,1

) 

(..5,.66,

1) 

(.66,1,2) (.66,1,2) (1,1.5,2) (.94,,1.16) (1,1,1) 
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 نسبک به انااخه فرنان وخن نرایی گزی ه ها10-4

 

 رتبه وخن نرایی 

 1 01.=066.*153. پژو پارس

 2 0091.=066.*139. سم ا

 4 008.=066.*135. 90ت ار 

 5 0078.=066.*119. رانا

 6 007.=06.*116. 206پژو 

 3 009.=066.*137. 405پژو

 7 006.=066.*098. ت با

 7 006.=066.*098. پرایا

 

وخن نرایی گزی ه ها نشان نی دها ته در خیر نع ار انااخه فرنان پژو پارس و سم ا دارای انااخه ن اسب اخ 

، ت با و پرایا دارای اردح ک پای ن  206دارنا و دارای اردح ک باال نی باش ا و پژو دیا ن رف ت  اگان 

 نی باش ا و ن اخ به بربود دارنا.

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 ناتریس نقایسات خودی نسبک به شکل فرنان11-4 

 

V (𝐶1 ≥ 𝐶2𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = 1  

V (𝐶2 ≥ 𝐶1𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = .885 

V (𝐶3 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) =.778 

V (𝐶4 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) =.791 

V (𝐶5 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶6𝐶7𝐶8) =.758 

V (𝐶6 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶7𝐶8) =.877 

V (𝐶7 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶8) = .684 

V (𝐶8 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶7) =.409 

𝑊′ = (1, .885, .778,.791,.758,.877,.684,.409) 

𝑊′ = (.161 ,.143 .125 , .127 , .122 , .141, .11, .066) 

 

 پرایا ت با 405پژو  206پژو رانا 90ت ار سم ا پژو پارس 

.75,1.08,1.) (1,1,1) پژو پارس

41) 

(.62,1.12,1.6

2) 

(.66,1.16,1.

64) 

(.83,1.33,1.8

3) 

(.7,1.08,1.4

5) 

(1.5,2,2.

5) 

(1.5,2,2.5) 

66,1.08,1.5.) (1,1,1) (94,1.5.,74.) سم ا

) 

(.7,1.12,154

) 

(.7,1.16,1.62

) 

(.87,1,1.12) (1,1.5,2) (1,1.5,2) 

.93,1.,62.) 90ت ار 

08) 
(.65,.97,1.6

6) 

(1,1,1) (.91,1,1.08) (.75,1.08,1.4

1) 

(.65,.94,1.5

8) 

(.5,1.5,2) (.5,1,1.5) 

.88,1.,57.) رانا

66) 

(.65,.91,1.5

8) 

(.94,1,1.16) (1,1,1) (.66,1,1.33) (.67,.94,1.6

6) 

(.5,1,1.5) (.5,1,1.5) 

8,1.3.,58.) 206پژو 

3) 

(.6,.88,1.58

) 

(.74,.9,1.5) (.87,1,1.66) (1,1,1) (.6,.88,1.6) 1,1.5,2) (.5,1,1.5) 

94,1.5.,7.) 405پژو

8) 

(.91,1,1.25) (.7,1.08,1.45

) 

(.66,1.08,1.

5) 

.75,1.25,1.7

5) 

(1,1,1) 1,1.5,2) (1,1.5,2) 

 (1,1,1) (1,1,1) (6,1.,5.) (66,1,2.) (66,1,2.) (66,1,2..) (66,1.,5.) (66.,5.,4.) ت با

 (1,1,1) (1,1,1) (6,1.,5.) (66,1.,5.) (66,1.,5.) (66,1,2..) (66,1.,5.) (66.,5.,4.) پرایا
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 نسبت به زیر معیار شکل فرمان وزن نهایی گزینه ها12-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخ نظر شکل فرنان دارای طراحی ن اسب 405وپژو نشان نی دها ته پژو پارس و سم ا  12-4 نتایج داول 

دارنا و توانسته انا اردح ک باال را  برای قرار دادن دسک روی فرنان و ارگونون ک برای ن رف ت  اگان

 ، ت با و پرایا دچار ضعف در این خیر نع ار نی باش ا. 206باسک آورنا و پژو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتبه وخن نرایی 

 1 0117.=073.*161. پژو پارس

 2 0104.=073.*143. سم ا

 5 009.=073.*125. 90ت ار 

 4 019.=073.*127. رانا

 6 089.=073.*122. 206پژو 

 3 01.=073.*141. 405پژو

 7 008.=073.*11. ت با

 8 004.=073.*066. پرایا
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 ناتریس نقایسات خودی نسبک به ن روی پاال13-4 

 

V (𝐶1 ≥ 𝐶2𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = 1  

V (𝐶2 ≥ 𝐶1𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = . .986  

V (𝐶3 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) =.883 

V (𝐶4 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8   = .825 

V (𝐶5 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶6𝐶7𝐶8) =.809 

V (𝐶6 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶7𝐶8) =.853 

V (𝐶7 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶8) = 79 

V (𝐶8 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶7) =..79 

𝑊′ = (1,.986,.883,.825,.809,.853,.79,.79) 

𝑊′ = (.16,.15,.141,.22,.129,.136,.126,.126) 

 

 پرایا ت با 405پژو  206پژو رانا 90ت ار سم ا پژو پارس 

پژو 

 پارس

(1,1,1) (.95,1,1.0

4) 

(.87,1,1.12

) 

(.83,1.2,1.

58) 

(.79,1.25,1

.7) 

(.91,1,1.0

8) 

(1,1.5,2

) 

(1,1.5,2) 

97,1,1.08.) (1,1,1) (97,1,1.08.) سم ا

0 

(.8,1.2,1.6

2) 

(.7,1.2,1.6

6) 

(.91,1,1.0

8) 

(1,1.5,2

) 

(.1,1.5,2) 

ت ار 

90 

(.91,1,1.

25) 
(.91,1,1.2

5) 

(1,1,1) (.85,1.08,

1.58) 

(.8,1.16,1.

540 

(.94,1,1.1

6) 

(.1,1.5,

2) 

(.1,1.5,2) 

,85.,63.) رانا

1.330 

(.6,.85,1.

410 

(.61,.95,.8

3) 

(1,1,1) (.87,1.04,1

.20 

(.83,1,1.5

) 

(.5,1,1.

5) 

(.5,1,1.5) 

پژو 

206 

(.55,.83,

1.41) 

(.62,.85,1

.5) 

(.7,.88,1.4

1) 

(.87,1,1.2

5) 

(1,1,1) (..8,1,1.5

8) 

(.5,1,1.

5) 

(.5,1,1.5) 

.94,1,1.) 405پژو

16) 

(.94,1,1.1

6) 

(.87,1,1.12

) 

(.75,1,1.2

5) 

(.7,1,1.3) (1,1,1) (.5,1,1.

5) 

(.5,1,1.5) 

 (1,1,1) (1,1,1) (66,1,2.) (66,1,2.) (66,1,2.) (66,1.,5..) (66,1.,5.) (66,1.,5.) ت با

 (1,1,1) (1,1,1) (66,1,2.) (66,1,2.) (66,1,2.) (66,1.,5..) (66,1.,5.) (66,1.,5.) پرایا
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 ی گزی ه ها نسبک به ن روی پاالنرایوخن 14-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخ نظر ن روی پاال ن اسب تر نی باش ا و ن روی بکار گرفته  90نتایج نشان نی دها پژو پارس سم ا و ت ار 

ن ران اه شود و اخ طرفی ت با و پرایا در این خیر ی باشا ته نودب ناراحتی و اذیک شابرای آن ها خیاد نم

 عملکرد ضع ف تری دارنا و اردح ک پای ن را دارا نی باش ا.نع ار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتبه وخن نرایی 

 1 0087.=061.*144. پژو پارس

 2 0086.=061.*142. سم ا

 3 0077.=061.*127. 90ت ار 

 5 0071.=061*118. رانا

 6 007.=061.*116. 206پژو 

 4 0074=061.*122. 405پژو

 7 0068=061.*113. ت با

 7 0068=061.*113. پرایا
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 ناتریس نقایسات خودی گزی ه ها نسبک به ن اان دیا عقب 4-15

 

V (𝐶1 ≥ 𝐶2𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = 1  

V (𝐶2 ≥ 𝐶1𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = .63 

V (𝐶3 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) =.891 

V (𝐶4 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8   = .875 

V (𝐶5 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶6𝐶7𝐶8) =.795 

V (𝐶6 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶7𝐶8) =.868 

V (𝐶7 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶8) = 704 

V (𝐶8 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶7) =.699 

𝑊′ = (1, .63,.891,.875,.795,.868,.704,.699) 

𝑊′ = ( .154,.097,.137,.135,.123,.134,.109,.108) 

 پرایا ت با 405پژو  206پژو رانا 90ت ار سم ا پژو پارس 

پژو 

 پارس

(1,1,1) (1.16,1.8

6,2.16) 

(.8,1.2,1.4

5) 

(.8,1.2,1.

62) 

(.91,1.41,

1.91) 

(.87,,1.2

5,1.62) 

(1.04,1

.54,2.0

4) 

(1.08,1.5

8,2.08) 

9.,62..47.) (1,1,1) (8.,6.,46.) سم ا

1) 

(.47,.63,.

94) 

(.78,.83,1.

5) 

(.49,.64,.

97) 

(.57,.8

8,1.66) 

(.88,.85,

1.85) 

ت ار 

90 

(.68,.91,

1.41) 
(112,1.6

2,2.12) 

(1,1,1) (.91,1,1.0

8) 

(.7,1.2,1.7

) 

(87,1,1.1

2) 

(.83,1.

33,1.8

3) 

(.87,1.37

,1.83) 

85,1.,6.) رانا

.41) 

(1.08,1.5

8,2.08) 

(.75,1.16,

1.580 

(1,1,1) (.75,1.16,

1.58) 

(.91,1,1.

08) 

9.8,1.3

,1.80 

(.83,1.33

,1.83) 

پژو 

206 

(.5,.73,1

.27) 

(1,1.25,1

.62) 

(.55,.85,1.

58) 

(.63,.88,1

.5) 

(1,1,1) (.66,.83,

1.25) 

(1,1.25

,1.62) 

(.8,1.3,1.

8) 

,83.,61.) 405پژو

1.25) 

(1.04,1.5

4,2.04) 

(.91,1,1.1

6) 

(.94,1,1.1

6) 

(.81,1.25,

1.62) 

(1,1,1) (1,1.25

,1.62) 

(.8,1.3,1.

8) 

,64.,49.) ت با

.97) 

(.66,1.16

,1.66) 

(.55,.77,1.

33) 

(.5,.8,1.4

1) 

(.78,.83,1.

5) 

(.78,.83,

1.5) 

(1,,1) (.91,1,1.

08) 

,63.,48.) پرایا

.94) 

(.7,1.2,1.

7) 

(.46,.75,1.

25) 

(.55,.77,1

.33) 

(.5,.8,1.41

) 

(.5,.8,1.4

1) 

(.94,1,

1.16) 

(1,1,1) 
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 نسبک به دیا عقب نرایی گزی ه هاوخن 16-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن اان دیا عقب اودرو پژو پارس و ت ار و رانا عملکرد برتری دارنا ته به استاناارد های ارگونونی اخ نظر 

رات طنزدیک نی باشا انا سم ا دارای ضع ف ترین ن اان دیا نی باشا. با توده به اهم ک ن اان دیا در ا

 ن نورد دارد.داده ای و ایم ی سرنش  ان اودروی سم ا ن اخ به توده ویژه برای بربود در ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتبه وخن نرایی 

 1 015.=1.*154. پژو پارس

 8 0097.=1.*097. سم ا

 2 0137.=1.*137. 90ت ار 

 3 0135.=1.*135. رانا

 5 0123.=1.*123. 206پژو 

 4 0134.=1.*134. 405پژو

 6 0109.=1.*109. ت با

 7 0108.=1.*108. پرایا
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 ناتریس نقایسات خودی گزی ه ها نسبک به فاصله تا نمایشگر 4-17

 

V (𝐶1 ≥ 𝐶2𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = 1  

V (𝐶2 ≥ 𝐶1𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = .982 

V (𝐶3 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) =.914 

V (𝐶4 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8   = .860 

V (𝐶5 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶6𝐶7𝐶8) =.803 

V (𝐶6 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶7𝐶8) =.779 

V (𝐶7 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶8) = 773 

V (𝐶8 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶7) =.725 

𝑊′ = (1, .982, 914, 86, 803, 779, 773, 725) 

𝑊′ = (.168, .156, .147, .137, .137, .133, .132, .12 

 

 پرایا ت با 405پژو  206پژو رانا 90ت ار سم ا پژو پارس 

پژو 

 پارس

(1,1,1) (.91,1,1.0

8) 

(.87,116,1

.62) 

(.95,1.12,

1.45) 

(.83,1.33,

1.830 

(.79,1.25,

1.7) 

((1,1.5,

2) 

(1,1.5,2) 

,95,1.12.) (1,1,1) 94,1,1.160.) سم ا

1.45) 

(.87,1.04,

1.2) 

(.8,1.3,1.8

) 

(.83,1.2,1

.58) 

(1,1.5,

2) 

(1,1.5,2) 

ت ار 

90 

(.7,.91,1.

41) 
(.87,.97,1

.25) 

(1,1,1) (.87,1025,

1.6) 

(.8,1.16,1.

54) 

(.83,1.12,

1.41) 

(1,1.55

,2) 

(1,1.5,2) 

,91.,73.) رانا

1.25) 

((.87,.97,

1.25) 

(.66,.83,1.

25) 

(1,1,1) (.8,1.25,1.

66) 

(.66,1,1.3

7) 

(1,1.5,

2) 

(1,1.5,2) 

پژو 

206 

(.55,.78,

1.38) 

(.5,.8,1.4

1) 

(.7,.88,1.4

1) 

(.81,.97,1.

41) 

(1,1,1) (.85,1,1.4

6) 

(.5,1,1.

5) 

(.5,1,1.5) 

55,83,1.) 405پژو

.41) 

(.63,.85,1

.33) 

(.76,.91,1.

33) 

(.75,1,1.7

5) 

(.8,1,1.2) (1,1,1) (.5,1,1.

50 

(.5,1,1.5) 

66,1.,5.) ت با

0 

(.5,.66,1) (.5,.6,10 (.66,1,20 (.66,1,2) (.66,1,2) (1,1,1) (.1,1,1) 

66,1.,5.) پرایا

0 

(.5,.66,1) (.5,.6,10 (.66,1,20 (.66,1,2) (.66,1,2) (1,1,1) (1,1,1) 
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 وخن نرایی گزی ه ها نسبک به فاصله تا نمایشگر18-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن اسی ترین فاصله را  90نشان نی دها اخ نظر فاصله تا نمایشگر پارس ، سم ا و ت ار  18-4 نتایج داول 

دسترسی به نمایشگرها را ناارد. همچ  ن دارنا به طوری ته سرنش ن ن اخ به ام شان ب ش اخ حا برای 

برای دسترسی به نمایشگرها وقک تمتری را صرف نی ت ا و ت با و پرایا در این نورد اردح ک پای ن را 

 دارنا

 

 

 

 

 

 

 

 رتبه وخن نرایی 

 1 01.=06.*168. پژو پارس

 2 0092.=06.*156. سم ا

 3 0088.=06.*147. 90ت ار 

 4 0082.=06.*137. رانا

 4 0082.=06.*137. 206 پژو

 5 0079.=06.*133. 405پژو

 6 0079.=06.*132. ت با

 7 0074.=06.*124. پرایا
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 ناتریس نقایسات خودی نسبک به اوانایی نمایشگرها19-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V (𝐶1 ≥ 𝐶2𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = 1  

V (𝐶2 ≥ 𝐶1𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = .629 

V (𝐶3 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) =.926 

V (𝐶4 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8   = .865 

V (𝐶5 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶6𝐶7𝐶8) =.805 

V (𝐶6 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶7𝐶8) =.932 

V (𝐶7 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶8) = .583 

V (𝐶8 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶7) =..580 

𝑊′ = (1, .629, .926, .865, .805, .932, .53, .580) 

𝑊′ = ( .158, .099, .146, ..137, .127, .147, .092, .091) 

 

 پرایا ت با 405پژو  206پژو رانا 90ت ار سم ا پژو پارس 

پژو 

 پارس

(1,1,1) (1.16,1.86

,2.13) 

(…87,1,1.1

2) 

(.83,1.2,1.

58) 

(.79,1.25,1

.75) 

(.91,1,1.0

8) 

(1,1.5,2

) 

(1,1.5,2) 

9.,63.,48.) (1,1,1) (88.,6.,46.) سم ا

4) 

(.83,.94,1.

25) 

(.73,.94,1.

41) 

(.47,.62,.9

1) 

((.5,1,1.

5) 

(.5,1,1.5) 

.91,1,1.) 90ت ار 

25) 
(1.08,1.58

,2.08) 

(1,1,1) (.73,1,1.3) (.66,1,1.33

) 

(.95,1,1.0

4) 

(1,1.5,2

) 

(1,1.5,2) 

,85.,63.) رانا

1.33) 

(.91,1.08,

1.37) 

(.8,1,1.5) (1,1,1) (.94,1,1.08

) 

(.83,1,1.5

) 

(1,1.5,2

) 

(1,1.5,2) 

پژو 

206 

(.55,.83,

1.41) 

(.95,1.12,

1.45) 

(.77,1,1.66

) 

(.97,1,1.08

) 

(1,1,1) (.8,1,1.58

) 

(1,1.5,2

) 

(1,1.5,2) 

.94,1,1.) 405پژو

16) 

(1.12,1.62

,2.12) 

(.941,1.16) (.75,1,1.25

) 

(.7,1,1.3) (1,1,1) (1,1.5,2

) 

(1,1.5,2) 

97,1,1.0.) (1,1,1) (66,1.,5.) (66,1.,5.) (66,1.,5.) (66,1.,5.) (66,1,2.) (66,1.,5.) ت با

8) 

95,1,1.) (66,1.,5.) (66,1.,5.) (66,1.,5.) (66,1.,5.) (66,1,2.) (66,1.,5.) پرایا

.04) 

(1,1,1) 
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 نسبک به اوانایی گزی ه های وخن نرای20-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و ت ار اخ نظر قابل ک اوانا بودن نمایشگرها 405نی دها پژو پارس ، نشان  20-4داول نتایج حاصل اخ 

ن اسب نی باش ا اوانا بودن نمایشگر ها نثال سرعک س ج ، ن رف سواک و... تمک نی ت ا سرنش ن 

، ت با و پرایا اخ نظر اوانایی راحتی را برای ن رف ت  اه 206وقک تمتری را برای نشاهاه صرف ت ا. 

 ته ن اخ به بررسی ب شتر دارنا تا به ترد حات ان ها نزیاي شونا. فراهم نکرده انا

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتبه نراییوخن  

 1 0105.=067.*158. پژو پارس

 6 0066.=067.*099. سم ا

 3 0097.=067.*146. 90ت ار 

 4 091.=067.*136. رانا

 5 0085.=067.*127. 206پژو 

 2 0098.=067.*147. 405پژو

 7 0061.=067.*092. ت با

 8 006.=067.*091. پرایا
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 ناتریس نقایسات خودی نسبک به انااخه نمایشگر21-4 

 

 

V (𝐶1 ≥ 𝐶2𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = 1  

V (𝐶2 ≥ 𝐶1𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = .982 

V (𝐶3 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) =.973 

V (𝐶4 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8   = .859 

V (𝐶5 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶6𝐶7𝐶8) =.856 

V (𝐶6 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶7𝐶8) =.918 

V (𝐶7 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶8) = .798 

V (𝐶8 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶7) =.743 

𝑊′ = (1, .982, .973, .859, .856, .918, .798, .743) 

𝑊′ = (.14, .137, .136, .120004, .12007, .128, .111, .104) 

 

 پرایا ت با 405پژو  206پژو رانا 90ت ار سم ا پژو پارس 

پژو 

 پارس

(1,1,1) (.95,1,1.0

4) 

(.91,1.08,1

.25) 

(.91,1.08,

1.25) 

(.83,1,1.16

) 

(.91,1,1.0

8) 

(1,1.5,2

) 

(1,1.5,2) 

87,1,1.25.) (1,1,1) (97,1,1.08.)) سم ا

) 

(.87,1,1.1

2) 

(.83,1,1.5) (.95,1,1.0

4) 

(1,1.5,2

) 

(1,1.5,2) 

ت ار 

90 

(.91,1,1.

25) 
(.86,.95,1

.16) 

(1,1,1) (.95,1,1.2) (.87,1,1.12

) 

(.94,1,1.1

6) 

(1,1.5,2

)) 

(.1.1.5,2) 

.91,1,1.) رانا

25) 

(.86,.95,1

.16) 

(.97,1,1.08

) 

(1,1,1) (.87,1.8,1.

3) 

(.94,1,1.1

6) 

(.5,1,1.

5) 

(.5,1,1.5)

) 

پژو 

206 

(.88,1,1.

33) 

(.75,1,1.2

5) 

(.87,1,1.12

) 

(.83,1,1.2

5) 

(1,1,1) (.94,1,1.1

6) 

(.5,1,1.

5) 

(.5,1,1.5) 

.94,1,1.) 405پژو

16) 

(.95,1,1,1

.04) 

(.91,1,1.08

) 

(.91,1,1.0

8) 

(.91,1.08,1

.37) 

(1,1,1) (.5,1,1.

5) 

(1,1.5,2) 

.91,1,1.) (1,1,1) (66,1,2.) (66,1,2.) (66,1,2.) (66,1.,5.) (66,1.,5.) (66,1.,5.) ت با

08) 

94,1,1.) (66,1.,5.) (66,1,2.) (66,1,2.) (66,1.,5.) (66,1.,5.) (66,1.,5.) پرایا

.16) 

(1,1,1) 
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 وخن نرایی گزی ه ها نسبک به انااخه نمایشگرها22-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه نمایشگر ها به استاناارد های ارگونون ک نزدیک ترپارس ، سم ا و ت ار اخ نظر انااخ نتایج نشان ن اها

هست ا. توچک بودن نمایشکرها سرنش ن را برای دسترسی به آن و اوانان آن دچار خحمک نی ت ا و 

بزرگی ب ش اخ حا آن ن ز اخ نظر اشغال فضا ن اسب نمی باشا. در این نورد ت با و پرایا دچار ضعف نی 

 باش ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتبه وخن نرایی 

 1 0079.=057.*14. پژو پارس

 2 0078.=057.*137. سم ا

 3 0077.=057.*136. 90ت ار 

 5 0068.=057.*12004. رانا

 5 0068.=057.*12007. 206پژو 

 4 0072.=057.*128. 405پژو

 6 0063.=057.*111. ت با

 7 0059.=057.*104. پرایا
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 تریس نقایسات خودی نسبک به شات نورنا23-4 

 

V (𝐶1 ≥ 𝐶2𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = 1  

V (𝐶2 ≥ 𝐶1𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = .739 

V (𝐶3 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) =.897 

V (𝐶4 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8   = .878 

V (𝐶5 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶6𝐶7𝐶8) =.925 

V (𝐶6 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶7𝐶8) =.759 

V (𝐶7 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶8) = .565 

V (𝐶8 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶7) =..545 

𝑊′ = (1, 739, 897, 878, 925, 759, 565, 545) 

𝑊′ = (.158, .117, .142, .139, .146, .12, .089, .086 

 

 پرایا ت با 405پژو  206پژو رانا 90ت ار سم ا پژو پارس 

پژو 

 پارس

(1,1,1) (.8,1.3,1.8 (.95,1,1.04

) 

(.91,1,1.08

) 

(.75,1.08,1

.41) 

(.8,1.3,1.

8) 

(1.16,1.

86,2.16

) 

(1.16,1.8

6,2.16) 

.86,1.,57.) (1,1,1) (88,1.4.,55.) سم ا

66) 

(055, 

73,.83) 

(.55,.73,1.

27) 

(.88,1,1.0

8) 

(.5,1,1.

5) 

(.5,1,1.5) 

.97,1,1.) 90ت ار 

08) 
(.66,1.16,

1.66) 

(1,1,1) (.95,1,1.04

) 

(.83,1,1.16

) 

(.91,1,1.0

8) 

(1,1.5,2

) 

(1,1.5,2) 

.94,1,1.) رانا

16) 

(1,1.2,1.6

2) 

(.97,1,1.08

) 

(1,1,1) (.8,1,1.12) (.8,1.2,1.

62) 

(.5,1,1.

5) 

(1,1.5,2) 

پژو 

206 

(.74,.94,

1.5) 

(.91,1.41,

1.91) 

(.88,1,1.33

) 

(.91,1,1.25

) 

(1,1,1) (.91,1,1.0

8) 

(1,1.5,2

) 

(1,1.5,2) 

.83,1.,5.) 405پژو

4) 

(.94,1,1.1

6) 

(.94,1,1.16

) 

(.86,.85,1.

41) 

(.94,1,1.16

) 

(1,1,1) (.5,1,1.

5) 

(.5,1,1.5) 

8.,6.,46.) ت با

) 

 (.66,1,2) (.5,.66,1) “(.66.1.2)) (.5,.66,1) (.5,66,1) (1,1,1) (.95,1,1.0

4) 

8.,6.,46.) پرایا

) 

(.66,1,2) (.5,66,1) (.5,.66,1) (.5,.6,1) (.66,1,2) (.97,1,1

.08) 

(1,1,1) 
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 بک به شات نوروخن نرایی گزی ه نس24-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن اسب بودن نور داال اودرو نی توانا به دیا و همچ  ن پ اا تردن ت ترل ها نمایشگرها و وسایل نورد 

ن اخ در داشبورد و... تمک ت ا شات این نور بایا ن اسب باشا طوری ته سرنش  ان را ناراحک نک ا و نودب 

و ت با و پرایا ن اسب با ترد حات عملکرد برتری داشت ا  206حواس پرتی ران اه نشود در این نورد پارس و 

 ن رف ت  اگان نمی باش ا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتبه وخن نرایی 

 1 01.=068.*158. پژو پارس

 6 0079.=068.*117. سم ا

 3 0096.=068.*142. 90ت ار 

 4 0094.=068.*139. رانا

 2 0099.=068.*146. 206پژو 

 5 0081.=068.*12. 405پژو

 7 006.=06.*08. ت با

 7 006.=.068.*086. پرایا
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 ناتریس نقایسات خودی نسبک به دنای هوای داال25-4 

 

 

V (𝐶1 ≥ 𝐶2𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = 1  

V (𝐶2 ≥ 𝐶1𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = .962 

V (𝐶3 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) =.935 

V (𝐶4 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8   = .798 

V (𝐶5 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶6𝐶7𝐶8) =.838 

V (𝐶6 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶7𝐶8) =.777 

V (𝐶7 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶8) = .717 

V (𝐶8 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶7) =..705 

𝑊′ = (1,.962, .935, .798, .838, .777, .717, .705) 

𝑊′ = (.148, .142, .138, .118, .124, .115, .106, .104) 

 

 پرایا ت با 405پژو  206پژو رانا 90ت ار سم ا پژو پارس 

پژو 

 پارس

(1,1,1) (.91,1,1.0

8) 

(.91,1.04,1

.16) 

(.83,1.33,

1.83) 

(.83.1.04,1

.25) 

(.91,1.04,

1.91) 

(1.04,1.

54,2.04 

(1.04,1.5

4,2.04) 

91,1,1.08.) (1,1,1) (94,1,1.16.) سم ا

) 

(.8,1.2,1.6

) 

(.91,1.08, 

1.25) 

(.83,1.25,

1.62) 

(1,1.5,2

) 

(1,1.5,2) 

ت ار 

90 

(.9,.97,1.

16) 
(.9,1,1.16

) 

(1,1,1) (.8,1.2,1.4

5) 

(..95,1,1.0

4) 

(.,1.16m1

.54) 

(1,1.5,2

) 

(1,1.5,2 

,77.,55.) رانا

1.33) 

(.6,.85,1.

4) 

(.68,.91,1.

49) 

(1,1,1) (.83,1,1.5) (.8,1.12,1

.45) 

(.5,1,1.

5) 

(.5,1,1.5) 

پژو 

206 

(.83, .97, 

1.33) 

(.86..94.1

.16) 

(.87,1.04,1

.12) 

(.62,1,1.3

7) 

(1,1,1) (.8,.97,1.

16) 

(1,1.5,2

) 

(1,1.5,2) 

.73,1.,5.) 405پژو

25) 

(.75,1,1.2

5) 

).7,.88,141

) 

(.6,.88,1.4

1) 

(.87,.7,1.2

5) 

(1,1,1) (.5,1,1..

5) 

(.5,1,1.5) 

.,64.,49.) ت با

97) 

(.5,.66,1) (.5,.66,1) (.66,1,2) (.5,.66,1) (.66,1,2) (1,1,1) (.91,1.08

,1.25) 

.,64.,49.) پرایا

97) 

(.5,.66,1) (.5,.66,1) (.66,1,2) (.5,.66,1) (.66,1,2) (.86,.95

,1.16) 

(1,1,1) 
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 وخن نرایی گزی ه ها نسبک به دنای هوای داال26-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشان نی دها دنای هوای داالی پژو پارس و سم ا ن اسب تر نی باش ا .  26-4 نتایج حاصل اخ داول 

ن اسب بودن دنای هوا برای دلوگ ری اخ استگی و بی حوصلگی سرنش  ان اهم ک دارد در صورت نان اسب 

، ت با 405برای سرنش  ان ایجاد نی ت ا و باعث تاهش تمرتز ران اه نی شود. آخردگی ااطر بود دنای هوا 

 اخ این نظر نان اسب نی باش ا. و پرایا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتبه وخن نرایی 

 1 0097.=066.*148. پژو پارس

 2 0093.=066.*142. سم ا

 3 091.=066.*137. 90ت ار 

 5 0077.=066.*118. رانا

 4 008.=066.*124. 206پژو 

 6 0075.=066.*115. 405پژو

 7 007.=066.*107. ت با

 8 006.=066.*104. پرایا
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 ستگ ره داالی درببه نحل دناتریس نقایسات خودی نسبک  4-27

 

 

V (𝐶1 ≥ 𝐶2𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = 1  

V (𝐶2 ≥ 𝐶1𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = .974 

V (𝐶3 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) =.965 

V (𝐶4 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8   =..829 

V (𝐶5 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶6𝐶7𝐶8) =.856 

V (𝐶6 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶7𝐶8) =.973 

V (𝐶7 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶8) = .717 

V (𝐶8 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶7) =.717 

𝑊′ = (1, .974, .965, .829, .856, .973, .717, .717) 

𝑊′ =).142, .1385, .137, .117, .123, .1383, .101,.101) 

 پرایا ت با 405پژو  206پژو رانا 90ت ار سم ا پژو پارس 

پژو 

 پارس

(1,1,1) (.87,1,1.1

2) 

((.87,1,112

) 

(.91,1.08,1

.37) 

(.83,1.12,1.

41) 

(.95,1,1.0

4) 

(1.04,1.

54,2.04

) 

(1.04,1.5

4,2.04) 

91,1,1.08.) (1,1,1) (91,1,1.25.) سم ا

) 

(.87,1.04,1

.2) 

(.87,1.08,1.

3) 

(.91,1,1.2

5) 

(1,1.5,2

) 

(1,1.5,2) 

91,1,1.2.) 90ت ار 

5) 
(.94,1,1.1

6) 

(1,1,1) (.8,1,1.16) (.91,1.04,1.

16) 

(.91,1,1.2) (1,1.5,2

) 

(1,1.5,2) 

94,1.,83.) رانا

.2) 

(.87,.97,1.

2) 

(.88,1,1.33

) 

(1,1,1) (.87,1.04,1.

2) 

(.81,.97,1.

41) 

(.5,1,1.

5) 

(.5,1,1.5) 

91,1.,76.) 206پژو 

.33) 

(.83,.94,1.

25) 

(.96,.97,1.1

6) 

(.81,.97,1.

16) 

(1,1,1) (..86,.94,1

.16) 

(.5,1,1.

5) 

(.5,1,1.5) 

97,1,1.0.) 405پژو

8) 

(.87,1,1.1

2) 

(.87,1,1.12

) 

(.8,1.04,1.

3) 

(.91,1.08,1.

25) 

(1,1,1) (1,1.5,2

) 

(1,1.5,2) 

.,64.,49.) ت با

97) 

(.5,.66,1) (.5,.66,1) (.66,1,2) (.66,1,2) (.5,.66,1) (1,1,1) (1,1,1) 

.,64.,49.) پرایا

97) 

(.5,.66,1) (.5,.66,1) (.66,1,2) (.66,1,2) (.5,.66,1) (1,1,1) (1,1,1) 
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 ی ه ها نسبک به دستگ ره داالی دربوخن نرایی گز28-4 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

 

 

نحل قرار گ ری دستگ ره داالی درب هرچ ا دزئی نی باشا ولی برای راحتی سرنش  ان اهم ک دارد در 

سرنش  ان برای باخ تردن درب ن اخ به تش ان ب ش اخ حا دستشان یا ام تردن آن نباش ا در این نورد تا 

 پارس و سم ا ن اسب ترین نکان را دارنا و ت با و پرایا نان اسب ترین نکان را برای دستگ ره درب دارنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتبه وخن نرایی 

 1 0079.=056.*142. پژو پارس

 2 00775.=056.*1385. سم ا

 4 0076.=056.*137. 90ت ار 

 6 0065.=-056.*117. رانا

 5 0068.=056.*123. 206پژو 

 3 00774.=056.*1383. 405پژو

 7 0056.=056.*101. ت با

 7 0056.=056.*101. پرایا
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 پ جرهناتریس نقایسات خودی گزی ه ها نسبک به نحل سوئ چ های  4-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V (𝐶1 ≥ 𝐶2𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = 1  

V (𝐶2 ≥ 𝐶1𝐶3𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) = .972 

V (𝐶3 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶4𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8) =.933 

V (𝐶4 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶5 𝐶6𝐶7𝐶8   =.906 

V (𝐶5 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶6𝐶7𝐶8) =.87 

V (𝐶6 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶7𝐶8) =.986 

V (𝐶7 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶8) = .645 

V (𝐶8 ≥ 𝐶1𝐶2𝐶3𝐶4 𝐶5𝐶6𝐶7) =.533 

𝑊′ = (1, .972, .933, .906, .87, .986, .645, .533) 

𝑊′ = ( .146, .142, .136, .132, .127, .144, .094, .077) 

 

 پرایا ت با 405پژو  206پژو رانا 90ت ار سم ا پژو پارس 

پژو 

 پارس

(1,1,1) (.91,1,1.0

8) 

(.8,1.16,1.

54) 

(.83,1.2,1.

58) 

(.83,1.2,1.

58) 

(.95,1,1.0

4) 

(1,1.5,2

) 

(1,1.5,2) 

.7,1.08,1.) (1,1,1) (94,1,1.16.) سم ا

45) 

(.75,1.12,

1.5) 

(.66,1.04,1

.41) 

(.87,1,1.1

2) 

(1,1.5,2

) 

(1,1.5,2) 

ت ار 

90 

(.7,.8,1.4

1) 
(.71,.94,1

.58) 

(1,1,1) (.87,1,1.1

2) 

(.87,1,1.16

) 

(.8,1.08,1

.37) 

(1,1.5,2

) 

(1,1.5,2) 

,85.,67.) رانا

1.33) 

(.68,.91,1

.5) 

(.91,1,1.25

) 

(1,1,1) (.87,1,1.12

) 

(.67,.85,1

.33) 

(1,1.5,2

) 

(1,1.5,2) 

پژو 

206 

(.67,.85,

1.33) 

(.72,.97,1

.666) 

(.88,1,1.33

) 

(.97,1,1.0

8) 

(1,1,1) (.81,.97,1

.41) 

(.5,1,1.

5) 

(1,1.5,2) 

.97,1,1.) 405پژو

08) 

(.91,1,1.2

5) 

(.8,1.16,1.

54) 

(.83,1.2,1.

58) 

(.8,1.04,1.

3) 

(1,1,1) (1,1.5,2

) 

(1,1.5,2) 

 (1,1,1) (1,1,1) (66,1.,5.) (66,1,2.) (66,1.,5.) (66,1.,5.) (66,1.,5.) (5.66,1.) ت با

 (1,1,1) (1,1,1) (66,1.,5.) (66,1.,5.) (66,1.,5.) (66,1.,5.) (66,1.,5.) (5.66,1.) پرایا
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 وخن نرایی گزی ه ها نسبک به نحل سوئ چ ها پ جره30-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحل قرار گ ری سوئ چ پ جره ن ز بویژه در نوارد اورژانسی دارای اهم ک نی باشا. تا سرنش ن دچار ناراحتی 

عمکرد برتری دارنا و  405و اذیک شان نشود و باون خحمک این تار را انجام دها. در این نورد پارس و 

و ت با و پرایا نان اسب تر نی باش ا و اردح ک پای ن  206برای سوئ چ ها دارا نی باش ا و نحل ن اسبی 

 تری دارنا.

 

 

 

 

 

 

 رتبه وخن نرایی 

 1 0077.=056.*146. پژو پارس

 3 0075.=056.*142. سم ا

 4 0072.=056.*136. 90ت ار 

 5 0069.=056.*132. رانا

 6 0067.=056.*127. 206پژو 

 2 0076.=056.*144. 405پژو

 7 0049.=056.*094. ت با

 8 004.=056.*077. پرایا
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 ف ل پ جم

گ ریبحث و نت جه  
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 مقدمه 5-1

 با نتایج را ها ،یافته نتایج ارائه ضمن و داده قرار برررسی نورد را پژوهش اخ حاصل نتایج ابتاا بيش این در

 آی اه برا ی تحق قات عملی و سودن ا راهکارهرای و پ ش رادات و ترده نقایسه دیگر تحق قات اخ حاصل

 بر پ ش رادات و آنرا و بررسی بحث و تحق ق یافته های تحق ق، االصه شانل ف ل، این لرا .شود نی ارائه

 خن  ه این در پژوهش به تمایل ته سک نحقق ن سایر به تحق ق اخ گرفته

 دارنا.  را

 

 نتیجه گیری 5-2

 انی،دسم های توانایی گرفتن نظر در به توده با را تار نح م و هادستگاه ابزارها، دارد سعی ارگونونی اودرو

 سالنتی، به توده با وریبرره افزایش هاف با علم این. ت ا طراحی ها،انسان عالئق و هانحاودیک و فکری

اسک.  در واقع هم هاف راحتی ، سالنتی ایم ی و تاهش  یافته شکل تار نح م افراد در رفاه و ایم ی

فشارها و دلوگ ری اخ آس ب های عضالنی را در نظر دارد و هم هاف افزایش برره وری . این علم در خن  ه 

بر و راحتی او نی باشا. به طراحی اودرو اخ این لحاظ اهم ک دارد ته هاف نرایی تول ا اودرو استفاده تار

هم ن درک بکار گرفتن این علم در طراحی اودرو  بویژه طراحی داالی نی توانا در رس ان به این هاف 

بس ار با اهم ک باشا چرا ته راحتی سرنش  ان هم سفری لرت بيش را برایشان به همراه دارد و هم ای که 

  ن آس ب های روانی دلوگ ری نی ت ا.  اخ آن اخ وقود اطرات داده ای و آس ب های عضالنی و همچ

دایی ته تحق قات علمی بس ار تمی در خن  ه این علم در طراحی صورت گرفته اسک تحق ق حاضر 

نتغ رهای ارگونون ک طراحی داالی اودرو را با استفاده اخ تحق قات صورت گرفته و نظر تارش انسان در 

فاده اخ روش تحل ل سلسله نراتبی فاخی اقاام به اولویک ب ای این خن  ه را ش اسایی ترده و سپس با است

نفر اخ ابرگان قرار گرفک و اخ آن ها اواسته شا  12آن ها ترد. به هم ن ن ظور پرسش انه ای در اات ار 

به نقایسه این نتغ ر ها با یکایگر بپرداخنا. سپس بعا اخ تشک ل ناتریس نقایسات خودی  با تع  ن وخن 

ی آن ها صورت گرفک و نتایج نشان دادن اخ نظر تارش اسان ص الی اودرو وت ترل ها نرمترین اولویک ب ا

نع ار ها در انر طراحی اگونون کی اودرو نی باش ا خیرا ه گام استفاده سرنش  ان اخ وس له نقل ه ص الی 

ی نودب آخردگی اودرو نی توانا راحتی و آرانش را برایشان فراهم ت ا و در صورت نان اسب بودن ص ال

ااطر آن ها شاه و عالوه بر آن ناراحتی های عضالنی را در پی دارد . ت ترل ها ن ز برای ایم ی در داده 
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بس ار با اهم ک نی باش ا. نکان قرار گ ری آن ها و نود طراحی آن ها نی توانا راحتی و تاهش فشار را 

سوم و چرارم بودنا ته نمایشگرها به ن ظور تسریع فراهم ت ا. نمایشگر ها و روش ایی داال ن ز اولویک های 

 در عملکرد اهم ک دارنا و نور داال اودرو ن ز در پ اا تردن وسایل و حتی دیا نی توانا حائز اهم ک باشا

تجزیه و تحل ل خیر نع ار ها ن ز نشان داد ن اان دیا و گودی تمر اولویک های برتر هست ا خیرا ایم ی در 

 استگی در ح ن سفر را برای سرنش  ان فراهم نی ت  ا.  سفر و دلوگ ری اخ

وخن نرایی گزی ه ها ن ز نشان داد در تمانی نوارد نسبک به خیر نع ارها اودروی پارس ارگونون ک تر اخ  

 . بق ه اودرو ها نی باشا و پرایا و ت با ضع ف ترین طراحی در ارگونونی را دارنا

   ی بر ارگونون ک بودن اودرو نمی باشا.همچ  ن ای که ق مک باالی اودرو تضم

 

 

 بحث و مقایسه  5-3

در تحق قی ترد حات سرنش  ان را در راحتی ص الی اودرو  با استفادهاخ دو  2003نایک تول چ در سال 

روش تن س جی و نظر س جی به چالش تش ا وبه این نت جه رس ا ته هم شه نع ارهای ارگونون ک نربوط 

تضم ن ت  اه راحتی سرنش  ان نمی یاش ا. در تحق ق حاضر ن ز با استفاده اخ نظر س جی به آنتروپونتریک 

اخ ن رف ت  اگان یا همان سرنش  ان به ای ن نت جه رسایام ته نظر ن رف ت  اگان در طراحی یک 

 یاودروی ارگونون ک بس ار حائز اهم ک اسک و در ت ار تن س جی بایا نا نظر قرار گرفته شود تا اودرو

ارگونون ک تری تول ا شود چرا ته ب شتر تول اات تشور نا به صورت نونتاژ  نی باش ا و بر اساس 

انتروپونتریک آن تشور ها نی باشا ته تضم ن ت  اه راحتی برای دانعه نا نمی باش ا به هم ن دل ل 

 استفاده اخ نظر سرنش  ان نی توانا بعضی اخ این اودروها را به چالش بکشا.

در تحق ق اود به شب ه ساخی ن اان دیا عقب اودرو با استفاده اخ نظر  2004همکارانش در سال  یانگ و

س جی اخ افراد پرداات ا و اخ این نظرات در طراحی دیا عقب اودرو و رفع نشکالت آن استفاده تردنا. 

 اودرو 6 عقب یاد ن اان و ت ویر ت ف ک بررسی در تحق ق اود به 2011 سال ن ز در همکارانش و ال زابک

 فورد ویاودر ته رس انا نت جه این به نرایک در.  پرداات ا ویائویی س ستم بوس له و آخنون های روش با

 سال در همکارانش و دنگ باشا  همچ  ن نی ت ویر ت ف ک حااقل و عقب دیا خاویه توچکترین دارای

به ارخیابی خاویه دیا عقب اودرو پرداات ا و بااستفاده اخ نرم افزار به بربود آن پرداات ا در تحق ق  2014
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حاضر ن اان دیا عقب به ع وان نرم ترین خیر نع ار ش ااته شا ته نشان ده اه اهم ک آن نی باشا. و 

رین ن اان دیا اودرو سااک داال پرس اه شا ته طی آن سم ا ضع ف ت 8سپس نظر افراد در ا وص 

را داشک نتایج تحق ق نی توانا به طراحان تمک ت ا تا براساس ترد حات سرنش  ان به طراحی برتر آن 

 تمک ت ا. 

در تحق قات اود به بررسی  2012 سال در همکارانش و چوان و د  گ 2004وانگ و همکارانش در سال 

ت جه رس انا ته ن روی پاال ب شترین اردح ک پارانترهای تاث رگرار در طراحی پاال پرداات ا و به این ن

را داشک. در تحق ق حاضر ن ز ن روی پاال یکی اخ خیرنع ارهای ت ترل به ااطر اهمک آن در بحث ت ترل 

ها در در نظر گرفته شا و نظر افراد رادع به ن روی پاال پرس اه شا و نورد ارخیابی قرار گرفک ته اودروی 

 پای ن ترین ترد حات را داشت ا  206پرایا ، ت با و پارس باالترین و اودروهای 

( 2015بوراي ) ( ،2010) ساراسواتی ( ، تریارتی2005ل و ) رونگ چون ( ،2005) همکارانش و گوانگ یوان

(در تحق قات اود به طراحی  2014) همکارانش و چن ( و یوخه گ2014) همکارانش و نورالرای ، احما

با استفاده اخ روش تن س جی و نانکن های دیج تالی پرداات ا و ب ان  ارگونون ک فضای داالی اودرو

داشت ا ته اخ نتایج آن ها نی توان برای طراحی ارگونون ک استفاده ترد انا در تحق ق حاضر تالش شا با 

استفاده اخ روش نظر س جی به طراحی ارگونون ک فضایااال اودرو و بربود آن تمک ت ا چرا ته 

ت  اگان نرایی و هاف تول ا اودرو نی باش ا پس نظر آن ها در نوردنتغ رهای  سرنش  ان ن رف

ارگونون ک اودرو ها و نقایسه گزی ه های نيتلف و ئر نت جه ب ان ترد حاتشان نی توانا به طراحان تمک 

حات  ت ا تا هم دایگاه اود را در نظر ن رف ت  اگان در یاب ا و هم این ته اخ نتایج و اولویک ب ای ترد

 .ن رف ت  اگان در طراحی های اود استفاده ت ا

در نطالعه اود به بررسی پارانترهای نرنی و سفتی  و اشن بودن و  2005همکارانش در سال  و ن ش  ا

صاف بودن فرنان پرداات ا و به این نت جه رس انا ته نرم بودن فرنان در راحتی تاث ر گرار نی باشا. در 

خیر نع ار شکل فرنان و انااخه فرنان نطالعه و نظر س جی شا ته نشان داد شکل تحق ق حاضر بر روی دو 

فرنان اهم ک بسزایی در راحتی آن دارد ته در ب ن گزی ه ها اودروی پارس ب شترین اردح ک را داشک 

 پای ن ترین 206ته نشان اخ ن اسب بودن طراحی شکل فرنان این اودرو نی باشا و اودروی پزایا ، ت با و 

 ترد حات را داشت ا.

 بر 2014 سال در ساتن نح م در ران اه دسک دادن قرار تع  ن برای همکارانش و نری ته ای نطالعه در

 آنرا اخ پرسش و آنتروپونتریک روش با. دادنا انجام(  RX-8 ونزدا ن اتا وی، ام بی ،2نزدا) اودرو 4 روی

 گرفک .آنرا قرار بررسی نورد را فرنان روی بر دستشان دادن قرار نحل ترین راحک نورد در را ترد حاتشان
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 نظر اخ ن اتا نزدا ات االت نظر اخ ن اتا نزدا صافی نظر اخ 2 نزدا بودن نرم نظر اخ ته رس انا نتج ه این به

 نت جه همچ  ن داشت ا اردح ک RX-8  نزدا انعطاف قابل ک و راحتی نظر اخ وی ام بی لغزناگی و ارخانی

ر هم ن د .دادنا ترد ح نتقارن صورت به فرنان باالیی ن مه در را دسک گرفتن قرار افراد اتثر ته گرفت ا

بر روی نحل قرار گ ری دسک روی فرنان پرداات ا و یه  2009نورد ن وتی نوریکا و همکارش در سال 

اد در افر این نت جه رس انا ته شکل فرنان در راحتی استفاده اخ آن تاث ر گرار اسک و همچ  ن ب شتر

تحق ق قرار گرفتن دسک در باالی فرنان را ترد ح دادنا. در تحق ق حاضر با توده به ترد حات سرنش  ان 

نشان داد ته دل ل  405نسبک به شکل فرنان اودرو و شکل فرنان اودروی اردح یع ی پژو پارس و پژو 

به سایر اودرو ها نی باشا و با اردح بودن این دو اودرو بياطر طراحی نتفاوت شکل فرنان آن ها نسبک 

 توده به سااتار شکل این فرنان ها ن رف ت  اگان قرار گ ری دسک در پای ن فرنان را ترد ح دادنا.

با به بررسی دنای هوا در اودرو پرداات ا و به این نت جه رس اناته دنای  2009رادو و همکارش در سال 

گرفتن ش شه دلو و رطوبک هوا با اهم ک باشا و سرانجام هوا نی توانا در راحتی سرنش  ان در ا وص نه 

 در همکارانش و ناریانا اخ نال های ریاضی برای طراحی در خن  ه آسایش حرارتی تمک گرفت ا همچ  ن

طی تحق ق اود بر روی آسایش حراراتی اودرو نارضایتی ن رف ت  اگان عقب اودرو اخ   2010 سال

 سال در رخیک ادنا و راهکارهایی برای بربود ان ارائه دادنا دراگاننحفظه حرارتی داال اودرو نشان د

ن ز با نطالعه بر روی آسایش حرارتی اودرو اهم ک نع ار دنای هوا در نسئله حرارت اودرو نشان  2011

داد و ب ان تردنبود آسایش حرارتی نودب ناراحتی سرنش  ان نی شود در تحق ق حاضر اخ خیر نع ار دنای 

 وان نع ار نرم در بحث حرارت اودرو استفاده شا سپس با استفاده اخ نظرات سرنش  ان ترد حات هوا به ع

آن ها را ش ااته و اخ این ترد حات برای طراحی برتر و آسایش حرارتی تمک گرفک ته اودروهای پارس 

اودرو ها نی سم ا و ت ار ب شترین اردح ک را داشت ا ته نشان اخ ن اسب بودن این خیر نع ار در این 

 باشا.

به طراحی ص الی اودرو با استفاده اخ روش تن س جی پرداات ا  2009 سال در همکارش و پ  کوی گ فان

 و ناشار و به این نت جه رس انا انتياب نواد نی توانا در سااک ص الی حائز اهم ک باشا همچ  ن آتول

 نرایک در دادنا انجام  را "نيتلف های ناش ن ص الی طراحی ارگونونی ارخیابی  2015 سال در همکارانش

 ارتفاد نظر اخ تل طور به انا ناارد ودود ااصی تفاوت ناش ن نال سه این در ته رس انا نت جه این به

. اسک برتر س تی هوناا بل ا قا افراد برای سر اات ار نظر اخ و اسک بق ه اخ تر ارگونونی تروال تویوتا ص الی

در تحق ق حاضر اخ نظر س جی برای این تار استفاده شا و به این نت جه رس ایام ته در خن  ه طراحی 

اودرو سه نع ار گودی تمر ، ارتفاد نش من گاه تا تف خن ن و نرنی و سفتی ص الی ب شترین اهم ک را 
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ک و در طراحی دارنا ته نی توان با تمک گرفتن اخ ترد حات ن رف ت  اگان ارحج ک آن ها را ش اا

 نورد استفاده قرار داد. ته در این خن  ه اودروی پارس ارگونون ک ترین طراحی ص الی را دارا بود 

 روش ایی با استفاده اخ نظر س جی و روش های آناری ، تأث ر 2010 سال در تحق قی در همکارانش و لوتا

 ن ت جه رس انا ته شات نور ب ش اخ حا نورد برسی قرار دادنا و به ای  ران اگان ادراي بر اودرو داالی

نی توانا نودب حواس پرتی ران اه شود و ای که شات نور داال دري برتری اخ فضای داال اودرو نی 

 نور هماه گی بررسی به 2013 سال در همکارش و دها و به دراب ک آن تمک نی ت ا. همچ  ن ویوي

 يدر به سرانجام. پرداات ا  ع  ی ارخیابی و ذه ی ارخیابی گ ری انااه روش دو به اودرو داالی روش ایی

 تحق ق.رس انا اودرو روش ایی در انتظار نورد هماه گی برای رنگ و نور شات قبول قابل حا اخ واضحی

حاضر ن ز شات نور داال را به ااطر اهم ک آن در دري و ایم ی ران اه به ع وان یکی اخ خیر نع ارها قرار 

ت سرنش  ان ن ز در این نورد س ج اه شا ته طی آن اودروی سم ا اخ نظر شات نور دادیم و ترد حا

داالی عملکرد ضع ف تری داشک.  ب ابراین با استفاده اخ نت ایج ترد حات نی توان روش ایی داال 

ارگونون ک را به تمک نظر ن رف ت  اگان  تشي ص داد همچ  ن دایگاه این خیر نع ار در ب ن ترد حات 

 اخ اهم ک آن اخ دیاگاه ن رف ت  اگان دارد.  نشان

در تحق قشان انااخه نمایشگر اودرو را عانلی برای بربود تجربه و تاهش  2012سال در همکارانش و پ تز

سيتی تار و در نرایک ایم ی ران اه ب ان تردنا. در تحق ق حاضر انااخه نمایشگر به ع وان یک خیر نع ار 

را گرفک همچ  ن نتایج  11خیر نع ار ها اخ دیا سرنش  ان اولویک پای ن یر ی  انتياب شا انا در ترد حات

 نشان دادن تفاوت فاحشی ب ن انااخه نمایشگر اودروهای انتياب شاه ودود ناارد.

در پژوهشی اوانایی صفحه نمایشگر اودرو را در یک آخنایش واقعی  2012فاریا و همکارانش در سال 

 و ایج آن به بربود ت ف ک اوانایی نمایشگرها پرداات ا همچ  ن دابرسبررسی تردنا و به تمک نت

 اود وشر انرا.  پرداات ا نمایشگر صفحه اوانایی سرعک افزایش برای روشی ارائه تحق قی به در همکارانش

 واناییا برترین تر ساده تایپ ته  رس ان نت جه این به سرانجام تردنا اعمال ساده چ  ی تایپ نود 5 در را

 نی سانترآ را اوانایی سف ا و س اه در سف ا به نسبک س اه در وسف ا س اه صفحه خن  ه طرفی اخ و دارد را

ام را بيود اات اص داد و نتایج گزیه ها نشان  7در تحق ق حاضر خیر نع ار اوانایی نمایشگر اولویک .ت ا

ترد حات ن رف ت  اگان نی توان و سم ا در این نورد ارگونونی ضع ف تری دارنا ته با تمک  206داد 

 آن را بربود ببيش ا تا به انتياب اردح ن رف ت  اگان ته در این تحق ق پژو پارس اسک نزدیک تر شونا.

 FAHP و  FCE اخ استفاده با دوچراه ظاهر طراحی بررسی در 2013 سال در همکارانش و ه سائو ون شی

 این هب اود تحق ق در آنرا نا ترد استفاده نح ول ظاهر برای تلی اولویک تع  ن برای ها آیتم ارخیابی به
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 فرنان(  ل گ ن ل و ها چرخ ، قاب ، خین ، فرنان)  ارخیابی نورد اقالم اخ نود 5 ب ن ته رس انا نت جه

 وناش شود نی گرفته نظر در ها چرخ آار در و ل گ ن ل ، فاب ، خین ترت ب به آن اخ بعا و اولویک باالترین

 قطب دارنا را آار رتبه ت  اگان ن رف نظر در انا ده ا نی تشک ل را دزء  بزرگترین ته این با ها چرخ

 اهدوچر ظاهر اصالح در طراحان به توانا نی ص عک با ارتباط در شاه پ ش راد ارخیابی نال نحققان گفته

 حا اخ ب ش نح والت تر ه اخ ت  اگان ن رف ترد حات به توده با ت ا نی تمک شرتک به و ت ا تمک

شود. در تحق ق حاضر ن ز با استفاده اخ روش تحل ل سلسله نراتبی  دلوگ ری شود احتکار اسک نمکن ته

فاخی نع ارها ش اسایی و ارخیابی شا و در نرایک ترد حات ن رف ت  اگان رتبه ب ای شا ته نی توان در 

 طراحی برتر اودرو اخ آن تمک گرفک. 

برای بررسی طراحی ارگونون ک برای دستگ ره  2015الاین و همکارانش در سال در تحق قی ته شمس 

انجام دادنا. با استفاده اخ روش آنتروپونتریک و روش نظر س جی و "درب برای دو اودروی پروتون وپارادو

م ی انجاهمچ  ن نرم افزار ارگونون ک انجام دادنا. نتایج نشان داد ته بر اساس این پارانترها و ارخیابی ها

شاه اودرو پروتون راحک تر و ارگونون ک تر اخ اودرو پارادو اسک . در تحق ق حاضر ترد حات سرنش  ان 

اودرو بررسی شا و نتایج نشان داد ته پژوپارس ، سم ا و  8در ا وص نکان دستگ ره داالی درب روی 

  ک را داشک.اخ این لحاظ ارگونون ک ترین بودنا و اودروی پرایا ضع ف ترین اردح 405

 

 

بررسی ارگونون کی داال اودروی سواری وپ ش رادهای  "دعفر نع وم خاده در پژوهش اود با ع وان 

ویژگی های ارگونون کی برای تجر زات داالی  1375در سال  "برساخی ارگونون کی اودروی پ کان 

رای ویژگی های دیگر ( را اودرو پ کان برای دانعه ایران در چرار نوضود )ص الی، ت ترل ، نمایشگر و ب

بررسی ترد و سپس و ویژگی های تمی را انااخه گ ری ترد و و یک نظر س جی ت فی اخ ایم ی و راحتی 

آن ن ز بعمل آورد و براساس نتایج آنرا پ ش راداتی ارائه داد. در تحق ق حاضر ن ز اخ نع ارهای ص الی ت ترل 

ک داال استفاده شا و به اولویک ب ای این نوارد اودرو ساا 8نمایشگر و ویژگی های ااص بر روی 

براساس ترد حات ن رف ت  اگان پردااته شا ته اودرو ساخان نی توان ا با استفاده اخ این ترد حات و 

 نقایسه ب ن رقبای اود به هبود طراحی اود بپرداط ا

 پ ش رادات ارائه و وتاش اودرو داالی طراحی ارگونون کی ارخیابی ع وان با اود تحق ق در ق بری فالح

 ایرانی تاربران با تطابق درک را شوتا وانک اودرو داالی طراحی وضع ک 1389 سال در ساخی بر  ه درک
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 به این و  داده قرار بررسی با استفاده اخ روش آنتروپونتریک نورد ایرانی نرد ران اگان اخ نفر 30 ب ن در

 ناراحتی –نت جه رس ا ته خوایای نربوط به نشستن ن اخن ا اصالح اسک و اودرو شوتا اخ نظر راحتی 

وعوانلی نان ا نرنی و سفتی ص الی ، فشار بان سرنش ن  و ارتعاش اودرو وضع ک ا ثی را در ران اگان 

نظر گرفته شا و نرنی و سفتی  نع ار دیگر ن ز در 4نشان نی دها. در تحق ق حاضر عالوه بر ص الی اودرو 

 ص الی به ع وان سون ن اولویک نرم اخ نظر سرنش  ان انتياب شا 

چارچوب ذه ی برای راحتی ص الی براساس "در تحق قی با ع وان  1389حانا فضل االه تبار در سال 

 ل سلسله ل، با استفاده اخ تک  ک ترت بی تح "تک  ک ترت بی ت م م گ ری چ ا نع اره و آنتروپرونتری

نراتبی، آنتروپونتری و تاپس س به ارخیابی راحتی ص الی اودرو در استان ناخناران پردااک. طی تحق ق 

اود به این ت  جه رس ا ته ارتفاد ص الی در راحتی ص الی ب شترین اهم ک را داشک. در تحق ق حاضر 

ی خیابی قرار گرفک انا گودی تمر ص الن ز با استفاده اخ روش تحل ل سلسله نراتبی ص الی اودرو ها نورد ار

 و نرنی و سفتی ص الی ب شترین اهم ک را داشت ا

 

 

 پیشنهادات 5-4

 پیشنهادات کاربردی 5-4-1

 استفاده اخ نظر ن رف ت  اگان نی توانا نت جه برتری برای طراحی ارگونون کی اودرو باسک آورد.

یافتن دایگاه اود در ب ن رقبا در خیر نع ارهای نيتلف رتبه ب ای اودرو ها نی توانا به اودرو ساخان برای 

 تمک ت ا

 نی توانا برای  طراحی ارگونون کی اودرو بکار گرفته شوددر ت ار هم رتبه های برتر در هر خیر نع ار 

 آتی پیشنهادات 5-4-2

اخ لحاظ پ ش راد نی شود نطالعات ب شتری بر روی نسأله ارگونون ک اودرو ها به ن ظور بربود آن ها 

 ارگونونی و تأث ر آن در راحتی ، سالنتی و ایم ی افراد دارد پردااته شود.
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پ ش راد نی شود در نطالعات بعای نسأله ارگونونی اودرو با دو روش نظر س جی و تن س جی و نقایسه 

 نتایج آن ها صورت گ رد

 ای بررسی شود پ ش راد نی شود در تحق قات آتی رابطه ارگونونی اودرو با ت ادفات داده

 پ ش راد نی شود در تحق قات آتی رابطه ارگونونی با سالنک دسمانی سرنش  ان نورد بررسی قرار گ رد
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 پیوست ها

 :گرانی تارش اس سالم با

سپاسگزاریم، اخ شما در اواسک نی شود ضمن اخ ای که بيشی اخ وقک گرانبرای اود را به نا داده ایا 

نطالعه این پرسش انه به پرسشرای آن با دقک و صراحک پاسخ ده ا. پ شاپ ش اخ همکاری و همراهی 

 شما تشکر وقار دانی نی نمای م.

 

داول نقایسات خودی نع ار ها با یکایگر) هاف: انااخه گ ری ارگونون کی طراحی داال اودرو  -1

 سواری(

 ارها را در داول خیر با یکایگر نقایسه ترده و قسمک نربوطه را با عالنک * نشيص ت  ا.(لطفأ نع )

 ()قوی تر نطلق تانال     –ا لی قوی     -قوی     -تم    -نسبتأ برابر   -برابر    

 

 

 

 

 ویژگی های خاص روشنایی نمایشگرها کنترل ها صندلی 

دمای هوای داخل ، مکان )

دستگیره داخلی درب و 

 (سوئیچ ها

     - صندلی

    - - کنترل ها

   - - - نمایشگرها

  - - - - روشنایی

 ویژگی های خاص 

دمای هوای داخل ، مکان دستگیره  )

 داخلی درب و سوئیچ ها(

- - - - - 
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 یکایگر با نع ارها خیر خودی نقایسات -2

 (تر قوی) نطلق تانال – قوی ا لی  - قوی -تم -برابر نسبتأ -برابر
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ارتفاع نشیمنگاه تا کف 

 زمین

-              

             - - گودی کمر

            - - - نرمی و سفتی صندلی

           - - - - اندازه فرمان

          - - - - - شکل فرمان

         - - -   - - - نیروی پدال

        - - - -    - - - میدان دید عقب

       - - - - -   - - - فاصله تا نمایشگر

      - - - - - -   - - - نمایشگرخوانایی 

     - - - - - - -   - - - اندازه نمایشگر

    - - - - - - - -   - - - شدت نور داخل

   - - - - - - - - - - - - دمای هوای داخل

  - - - - - - - - - - - - - محل دستگیره داخلی

 - - - - - - - - - - - - - - محل سوئیچ های پنجره
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 تف تا نش م گاه ارتفاد به نسبک خودی عوانل نقایسه3- 

 (تر قوی) نطلق تانال     – قوی ا لی    - قوی    -تم    -برابر نسبتأ   -برابر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناتریس فوق را برای تک تک خیر نع ارها به هم ن صورت ادانه نی ده م
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90 
 پرایا ت با 405پژو  206پژو رانا

        - پژو پارس

       - - سم ا

      - - - 90ت ار 

     - - - - رانا

    - - - - - 206پژو 

   - - - - - - 405پژو

  - - - - - - - ت با

 - - - - - - - - پرایا
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Abstract 

The ultimate goal of automotive production, Use user and person comfort of 

will be use. So that consumers comfortable as a expand element of automotive 

design must be considered. For this reason for the purpose of user comfort, ease 

of use and enhanced safety is very important to consider the principles of 

ergonomics in automotive design. This study variables ergonomic interior design 

using research conducted and the opinion of experts in the field to identify and 

then using fuzzy hierarchical analysis to prioritize. For this purpose, a 

questionnaire was provided to 12 experts and they were asked to compare these 

variables with each other. Then, after forming the matrix of paired comparisons 

were done to determine the weight of prioritization and the results showed the 

expert opinion are the most important criteria in designing ergonomic 

automotive seat and control of their automotive. Because when the occupants 

of the automotive seat can provide them comfort and If inappropriateness of 

seats would hurt them and in addition to muscle discomfort followed. The 

controls are also very important for road safety. Location of it and design it can 

provide comfortable and reduce pressure. Displays and lighting inside the 

display third and fourth priorities were for the purpose of accelerate 

performance are important and light inside the automotive can also find 

equipment and even see is important.  

The following criteria analysis as well as the field of vision and lumbar priorities 

are superior. Because safety in travel and avoid fatigue during travel to provide 

occupants. 

The final weight options indicated in all cases of the following criteria Pars 

automotive from the rest of the car is more ergonomic and Pride and Tiba 

ergonomic design are the weakest. 

Also that the high price of the automotive is not guarantee that automotive 

ergonomic. 

 

 

Keywords: ergonomics, interior design, automotive, fuzzy hierarchical analysis 
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