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از1 جلوگیری1 و1 تعادل1 حفظ1 به1منظور1 بنابراین1 ]6[؛1 ندارد1
سقوط1افراد،1به1ویژه1در1وسایل1حمل1ونقل1عمومی1درون1شهری1
باید1 دارند،1 قرار1 ایستاده1 حالت1 در1 مسافران1 از1 تعدادی1 که1
محیط1فیزیکی1پیرامون1و1تجهیزات،1متناسب1با1نیازها1طراحی1

شود1]7[.1
در1وسایل1حمل1ونقل1عمومی،1بیشترین1صدمات1غیرتصادفی1
برای1مسافران،1به1ویژه1افراد1سالمند1در1حالت1ایستاده1)155/8
راهکارهای1حفظ1 از1 این1رو1یکی1 از1 ]8[؛1 درصد(1رخ1مي1دهد1
تعادل1است.1 این1مسافران،1نصب1دستگیره1های1حفظ1 تعادل1
براساس1مطالعۀ1Schubert1و1همکاران1که1به1تجزیه11و1تحلیل11
نیازهای1بیومکانیکی1مسافران1در1حالت1ایستاده1درون1وسایل1
هنگام1 دستگیره1 از1 استفاده1 پرداختند،1 عمومی1 حمل1ونقل1
حرکت1اتوبوس1سبب1کاهش1تنش1در1عضالت1پا1مي1شود1]9[.1
حرکت1 مسیر1 به1 مایل1ایستادن1 دیگر،1 مطالعه1اي1 به1 توجه1 با1
به1ویژه1هنگام1شروع1 وسایل1حمل1ونقل1عمومی1درون1شهری،1
حرکت1در1مقایسه1با1وضعیت1های1رو1به1مسیر1حرکت1یا1پشت1
را1 اندام1ها1 بر1 فشار1 و1 تسهیل1مي1کند1 را1 تعادل1 آن،1حفظ1 به1
بهبود1 با1 مرتبط1 مطالعات1 به1 توجه1 با1 1.]10[ می1دهد1 کاهش1
عمومی1 حمل1ونقل1 وسایل1 مسافران1 ایستادة1 حالت1 شرایط1
و1 مسافران1 قرارگیری1 جهت1 موضوع1 به1 تنها1 درون1شهری،1
دستگیره1های1کمکی1پرداخته11شده1و1هیچ1مداخلۀ1کاربردی1
براي1کنترل1تنش1به1مسافران1صورت1نگرفته1است.1براساس1
یافته1ها،1در1بازة1زمانی1کوتاه1مدت1تا1۳51دقیقۀ1اول،1در1میان1
کمترین1 ایستاده-نشسته،1 و1 ایستاده1 نشسته،1 حالت1 سه1
خستگی1مربوط1به1حالت1سوم1است1]11[.1از1آنجا11که1متوسط1
زمان1سفر1درون1شهری1کمتر1از1۳51دقیقه1است1]12[،11هدف1
ایستاده- صندلی1 ارگونومیکی1 ارزیابی1 و1 اجرا1 حاضر1 مطالعۀ1

نشسته1در1اتوبوس1درون1شهری1است1تا1تنش1فیزیکی1عضالت1
ناحیۀ1پا1در1مقایسه1با1حالت1ایستاده1کنترل1شود.

مواد و روش ها 
و1 توصیفی-تحلیلی1 روش1 کمک1 به11 حاضر1 مطالعۀ1 در1
تجربی1به1بررسي1هشت1مرد1جوان1با1میانگین1)انحراف1معیار(1
سن1)2/12(1،25/251قد1)4/10(11۷۷/621سانتی1متر1و1وزن1
از1 شد.1شرکت1کنندگان1 پرداخته1 کیلوگرم1 1۷1/۷5 1)10/01(
شدند1 انتخاب1 تهران1 علوم1پزشکی1 دانشگاه1 دانشجویان1 میان1
انجام1 از1 پیش1 آنها1 همۀ1 داشتند.1 همکاری1 به1 تمایل1 که1
پژوهش1رضایت1نامۀ1آگاهانۀ1شرکت1داوطلبانه1در1پژوهش1را1
امضا1کردند.1همچنین1در1سالمت1کامل1جسمانی1بودند،1هیچ11
راست1دست1 آنها1 همۀ1 و1 نداشتند1 اسکلتی-عضالنی1 مشکل1
بودند.11به1منظور1ارزیابی1وضعیت1ارگونومیکی1صندلی1ایستاده-
اتوبوس1 از1 مسافران،1 ایستادة1 حالت1 با1 مقایسه1 و1 نشسته1
ارگونومیکی1هر1 براي1سنجش1 و1 بنز145۷1 درون1شهری1مدل1
الکترومیوگرافی1و1مقیاس1 از1روش1های1 به1ترتیب1 دو1وضعیت1
بورگ1استفاده1شد.1در1ابتدا1ایدة1استفاده1از1صندلی1ایستاده-
مرکز1 در1 درون1شهری1 عمومی1 حمل1ونقل1 وسایل1 در1 نشسته1
مالکیت1معنوی1کشور1به1شمارة1۹۷۷۳21به1ثبت1رسید1]13[ 
و1پس1از1ساخت1در1اتوبوس1نصب1شد.1ارتفاع1نشیمنگاه1این1
به1گونه1ای1 شد؛1 تنظیم1 شرکت1کننده1 هر1 با1 متناسب1 صندلی1
1115 از1 کمتر1 شرکت1کنندگان1 از1 هیچ1یک1 زانوی1 زاویۀ1 که1
درجه1نشد.1در1شکل1،11ابعاد1سطح1نشیمنگاه1آمده1شده1است.1
نیوتنی1 1100 گازی1 جک1 کمک1 به1 ایستاده-نشسته1 صندلی1
استفاده1 و1 بازشدن1 از1 پس1 را1 نشیمنگاه1 درجه،1 لوالی1۹01 و1
درون1شهری1 اتوبوس1 عمودی1 میله1های1 بر1 خودکار1 به1صورت1

جمع1می1کند1)شکل11(.

شکل 1. صندلی ایستاده-نشسته، ویژة وسایل حمل ونقل عمومی درون شهری
)الف: حالت بازشده-  ب: حالت جمع شده(
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دو1 هر1 در1 درون1شهری1 اتوبوس1 در1 شرکت1کنندگان1 همۀ1
مسیر1 به1 مایل1 به1صورت1 ایستاده-نشسته،1 و1 ایستاده1 حالت1
مطالعۀ1 براساس1 1.)2 )شکل1 قرار11گرفتند1 اتوبوس1 حرکت1
1Sarrafو1همکاران،1حالت1مایل1به1مسیر1حرکت1در1مقایسه1با1
سایر1حالت1های1قرارگیری1در1وضعیت1ایستاده1درون1وسایل1
وارد1 مسافران1 به1 کمتری1 فشار1 درون1شهری1 عمومی1 نقلیۀ1
مي1کند1]10[.1سناریوی1حرکت1اتوبوس1شامل1بازة1۳01ثانیه1اي1
هموار1 جادة1 در1 حالت،1 دو1 هر1 در1 افراد1 همۀ1 برای1 که1 است1

متشکل1 زمانی1 بازة1 این1 است.1 شده1 انجام1 ترافیک1 بدون1 و1
اول1 ثانیۀ1 بدین1صورت1که1101 است؛1 ثانیه1اي1 بازة1101 از1سه1
اتوبوس1حرکت1مي1کند1و1پس1از1101ثانیه،1سرعت1آن1به1۳01
کیلومتر1در1ساعت1می1رسد.1در1101ثانیۀ1دوم،1با1سرعت1ثابت1
1۳0کیلومتر1در1ساعت1مسیر1را1ادامه1می1دهد1و1در1101ثانیۀ1
در1 مي1رسد.1 اولیه1 توقف1 حالت1 به1 به1تدریج1 آن1 آخر،1سرعت1
مطالعۀ1حاضر،1مشابه1سازی1سناریوي1حرکت1اتوبوس1به1کمک1

راننده11اي1حرفه1ای1انجام1شد.

شکل 2. وضعیت قرارگیری شرکت کنندگان در اتوبوس درون شهری 
)راست: حالت ایستاده- چپ: حالت ایستاده-نشسته(

از1 پا1 عضالت1 انقباضی1 فعالیت1 سطح1 سنجش1 به1منظور1
استفاده1 انگلستان1 ساخت1 سطحي11 الکترومیوگرافی1 دستگاه1
]14-16  ،9[ گذشته1 مطالعات1 براساس1 کار،1 این1 برای1 شد.1
ایستاده1 حالت1 در1 را1 درگیری1 بیشترین1 که1 عضالتی1 ابتدا1
و1 شناسایی1 داشتند،1 بدن1 پایدار1 حالت1 و1 تعادل1 حفظ1 برای1
درنهایت1دو1عضله1)دوقلوی1داخلی1و1نعلی(1به1عنوان1عضالت1
شدند.1 انتخاب1 الکترومیوگرافی1 داده1های1 ثبت1 براي1 هدف،1
به1منظور1قرارگیری1الکترودهای1الکترومیوگرافی1روی1عضالت1
پروتکل1های1 از1 آنها1 نصب1 محل1 پوست1 آماده1سازی1 و1 هدف1
غیرتهاجمی1 ارزیابی1 تا1 استفاده1شد1 الکترومیوگرافی1سطحی1
عضالتSENIAM(1(1و1the1ABC1of1EMG1انجام1شود1]18، 
انقباض1 حداکثر1 تعریف1شده،1 سناریوي1 شروع1 از1 پیش1 1.]17
تفکیک1 به1 شرکت1کنندگان1 همۀ1 برای1 1)MVC( داوطلبانه1
به11 1،]18[ موجود1 پروتکل1های1 از1 استفاده1 با1 هدف1 عضالت1
از1شرکت1کنندگان1 ثبت1شد.1 الکترومیوگرافی1 کمک1دستگاه1
خواسته1شد1تصادفی1و1به1نوبت،1در1هر1دو1وضعیت1ایستاده1و1
استفاده1از1صندلي1ایستاده-نشستۀ1اتوبوس1درون1شهری1قرار1
برای1 تعریف1شده1 سناریوي1 به1 توجه1 با1 وضعیت1 هر1 بگیرند.1
الکترومیوگرافی1 بار1سیگنال1های1 هر1 و1 تکرار1 بار1 فرد1سه1 هر1
عضالت1ثبت1شد.1بین1هر1بار1انجام1سناریو،1شرکت1کنندگان1

1. (Biometrics Ltd) DataLOG MWX8

از1 15دقیقه1استراحت1مي1کردند.1همچنین1چند1دقیقه1پیش1
با1 سازگاری1 براي1 ایستاده-نشسته1 صندلی1 از1 سناریو،1 شروع1
آن1استفاده1کردند.1درمجموع،1هر1فرد1151دقیقه1روی1صندلی1
ایستاده-نشسته1قرار1داشت.1پس1از1این،1میزان1ناراحتی1افراد1
ساعد،1 بازو،1 شانه،1 برای1 بورگ1 آیتمی1 ده1 مقیاس1 کمک1 به1
ثبت1شد.1 بدن1 و1کل1 پا1 ران،1ساق،1کف1 باسن،1 کمر،1 دست،1
ناراحتی1 احساس1 ذهنی1 اندازه1گیری1 براي1 مقیاس،1 این1 از1
در1 1.]11 ،19 ،20[ است1 استفاده11شده1 گوناگون1 مطالعات1 در1
مقیاس1بورگ،1صفر1به1معنای1حداقل1احساس1ناراحتی1و1101
به1معنای1حداکثر1احساس1ناراحتی1است.1روایی1و1پایایی1این1

مقیاس1در1بسیاری1از1مطالعات1اثبات1شده1است1]22، 21[.
حالت1 دو1 در1 عضالت1 فیزیکی1 تنش1 مقایسۀ1 به1منظور1
داده1های1 از1 ایستاده-نشسته،1 صندلی1 از1 استفاده1 و1 ایستاده1
الکترومیوگرافی،1و1براي1این1منظور1از1شاخص1میانگین1مربع1
1RMS همچنین1 شد.1 استفاده1 1)RMS( سیگنال1ها1 ریشۀ1
به1 ایستاده-نشسته1 و1 ایستاده1 حالت1 دو1 در1 افراد1 عضالت1
کمک1RMS1حداکثر1انقباض1داوطلبانهMVC(1(1همان1افراد1
نرمال1سازی1شد.1درنهایت1داده1های1به1دست1آمده1با1استفاده1از1
آنالیز1 1SPSSنسخۀ1241در1سطح1معنی1داری10/051 نرم1افزار1

شد.
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یافته ها
در1 ناراحتی1 احساس1 تعیین1 براي1 بورگ1 مقیاس1 از1
ناراحتی1 احساس1 میزان1 1،۳ شکل1 در1 شد.1 استفاده1 اندام1ها1
دو1 بین1 بدن،1 کل1 و1 گوناگون1 اندام1های1 در1 شرکت1کنندگان1
درون1شهری1 اتوبوس1 در1 ایستاده-نشسته1 و1 ایستاده1 وضعیت1
پارامتریک1 غیر1 آزمون1 کمک1 به1 نیز1 میانگین1ها1 است.1 آمده1
ویلکاکسون1مقایسه1شد.1بر1این1اساس،1میان1احساس1ناراحتی1
در1وضعیت1ایستاده1و1ایستاده-نشسته1در1همۀ1اندام1ها1و1کل1

بدن1تفاوت1معنی1داری1وجود1دارد.1براساس1نتایج،1در1کل1بدن1
و1همۀ1اندام1ها،1به11جز1نشیمنگاه1)باسن(،1احساس1ناراحتی1در1

وضعیت1ایستاده1بیشتر1از1وضعیت1ایستاده-نشسته1است.
میزان1فعالیت1انقباضی1عضالت1دوقلوی1داخلی1و1نعلی1هر1دو1
پاي1شرکت1کنندگان1در1دو1حالت1ایستاده1و1ایستاده-نشسته،1
با1حداکثر1انقباض1داوطلبانۀ1عضالت1مذکور1شرکت1کنندگان1
در1هر1دو1پا1نرمال1سازي1شد.1براساس1جدول1،11سطح1فعالیت1
انقباضی1هر1دو1عضلۀ1پای1چپ1و1راست1در1حالت1ایستاده-

نشسته،1به1طور1معنی1داری1کمتر1از1حالت1ایستاده1است.

.))P>0/05( =*( شکل 3. مقایسة میزان احساس ناراحتی در وضعیت های ایستاده و ایستاده-نشسته 

جدول 1. نتایج سطح فعالیت انقباضی عضالت در حالت ایستاده و ایستاده-نشسته

عضلة هدف
حالت ایستاده

M±SD

حالت ایستاده-نشسته

M±SD
P-value

MGR8/50±5/14۳/10±2/520/0۳6

MGL8/84±۷/84۳/58±۳/۷۳0/012

SR25/65±11/868/۹8±5/860/012

SL21/05±8/۷0۹/۹1±6/۳۳0/012

و1 ایستاده1 حالت1 دو1 هر1 در1 نعلی1 عضلۀ1 نتایج،1 براساس1
فعالیت1 داخلی،1 دوقلوی1 عضلۀ1 از1 بیشتر1 ایستاده-نشسته1
انقباضی1داشته1است.1شکل141سیگنال1الکترومیوگرافی1عضلۀ1
نعلی1را1طی1زمان،1در1هر1دو1حالت1ایستاده1و1ایستاده-نشسته1

عضلۀ1 انقباضی1 فعالیت1 دامنۀ1 اساس،1 این1 بر1 می1دهد.1 نشان1
نعلی1راست1و1چپ1در1حالت1ایستاده-نشسته1بسیار1پایین1تر1از1

حالت1ایستاده1است.

یادداشت:1مقایسۀ1سطح1فعالیت1انقباضی1عضالت1در1حالت1ایستاده1و1ایستاده-نشسته
.MGR1:1عضلۀ1دوقلوی1داخلی1راست،

SR1:1عضلۀ1نعلی1راست،
MGL1:1عضلۀ1دوقلوی1داخلی1چپ،

SL1:1عضلۀ1نعلی1چپ
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بحث
براساس1یافته1ها،1استفاده1از1صندلی1ایستاده-نشسته1میزان1
ناراحتی1را1در1اندام1های1مختلف1شرکت1کنندگان1بهبود1داده1
است.1در1این1میان،1احساس1ناراحتی1باسن1در1حالت1ایستاده-
نشسته1بیشتر1از1حالت1ایستاده1است1که1دلیل1آن،1فشار1ناشی1
از1نشیمنگاه1صندلی1ایستاده-نشسته1است.1با1توجه1به1مطالعات1
پیشین،1ناراحتی1نشیمنگاه1در1حالت1ایستاده-نشسته1از1حالت1
ایستاده1بیشتر1است1]24، 23، 11[.1یکی1از1مهم1ترین1دالیل1
سفر1مسافران1به1صورت1ایستاده1در1اتوبوس1های1درون1شهری1
از1 استفاده1 بنابراین1 ]5[؛1 فضاست1 محدودیت1 و1 شلوغی1
نشیمنگاه1زینی1شکل1به1دلیل1کوچک1بودن1آن،1فضای1اندکي1را1
در1مقایسه1با1دیگر1صندلی1های1اتوبوس1شهری1اشغال1مي1کند.1
کل1 و1 تحتانی1 اندام1 ناراحتي1 پیشین،1 پژوهش1هاي1 براساس1
در1 ایستاده-نشسته1 از1صندلی1 استفاده1 بدن1مسافران1هنگام1
مقایسه1با1حالت1ایستاده1بهبود1مي1یابد1]25، 11[،1اما1مطالعه1
در1زمینۀ1اندام1فوقانی1و1کمر1نشان1می1دهد1استفاده1از1صندلی1
تأثیری1 اندام1ها1 این1 ناراحتی1 احساس1 بر1 ایستاده-نشسته1
ندارد1و1حتی1در1برخی1موارد1سبب1افزایش1ناراحتی1مي1شود1
]23، 11[.1این1نتیجه1با1یافته1های1مطالعۀ1حاضر1مغایر1است.1
از1صندلی1 استفاده1 این1است1که1 این1مغایرت1 از1دالیل1 یکی1
فعالیت1 درون1شهری،1 اتوبوس1 مخصوص1 ایستاده-نشستۀ1
ناشی1از1گرفتن1دستگیره1براي1حفظ1تعادل1را1از1بین1مي1برد1
و1مسافران1بدون1هیچ1فعالیتی1در1اندام1فوقانی1تردد1مي1کنند.1
در1مطالعۀ1Nicoletti1و1همکاران،1ترجیح1راحتی1میان1حالت1
ایستاده،1نشسته1و1ایستاده-نشسته1با1زاویۀ1مختلف1نشیمنگاه1
بر1 شد.1 بررسي1 وضعیت1 هر1 در1 قرارگیری1 دقیقه1 15 از1 بعد1

فعالیت1هاي1 همۀ1 در1 شرکت1کنندگان1 بیشتر1 اساس،1 این1
را1مناسب1تر1 ایستاده-نشسته1 از1صندلی1 استفاده1 تعیین1شده،1
مورد1 مطالعۀ1 اگرچه1 می1دانند.1 نشسته1 و1 ایستاده1 حالت1 از1
نظر1برای1مقایسۀ1ترجیح1راحتی1صندلی1ایستاده-نشسته1)با1
براي1 نشسته1 و1 ایستاده1 حالت1 با1 نشیمنگاه(1 مختلف1 زوایای1
با1 آن1 نتایج1 است،1 اتوکشیدن1 و1 نوشتن1 مانند1 فعالیت1هایي1
مطالعۀ1حاضر1هم1خوانی1دارد1که1دو1حالت1مسافران1اتوبوس1

درون1شهری1را1مقایسه1کرده1است1]26[.
مطالعۀ1 با1 حاضر1 مطالعۀ1 ناراحتی1 سنجش1 زمانی1 بازة1
می1شود1 پیشنهاد1 اما1 دارد،1 مطابقت1 همکاران1 و1 1Nicoletti
در1مطالعات1آینده،1به1منظور1تعیین1احساس1ناراحتی،1از1بازة1

زمانی1بیشتري1استفاده1شود.
حالت1 دو1 در1 الکترومیوگرافی1 سیگنال1 نتایج1 براساس1
ایستاده- صندلی1 شد1 مشخص1 ایستاده-نشسته،1 و1 ایستاده1
نشسته1میزان1انقباض1عضالت1باالیي1را1کاهش1مي1دهد1و1آن1
ناحیۀ1 عضالت1 انقباض1 اینکه1 به1 توجه1 با1 مي1کند.1 کنترل1 را1
است،1 ایستاده1 حالت1 از1 بیشتر1 ایستاده-نشسته1 حالت1 در1 پا1
شرکت1کنندگان1باید1از1دست11خود1براي1حفظ1تعادل1استفاده1
کنند1که1این1کار1نیز1سبب1ناراحتی1در1اندام1فوقانی1مي1شود.
ایستاده- صندلی1 از1 استفاده1 مطالعه1ای،1 هیچ1 در1 تاکنون1
حمل1ونقل1 وسایل1 در1 پا1 ناحیۀ1 تنش1 کنترل1 براي1 نشسته1
عمومی1درون1شهری1بررسي1نشده1است،1اما1یافته1های1پژوهش1
با1نتایج1مطالعات1گوناگوني1که1با1هدف1بهبود1شرایط1 حاضر1
است،1 انجام1شده1 ایستاده-نشسته1 از1صندلی1 استفاده1 با1 کار1

هم1خوانی1دارد ]11، 27، 25-23[.

شکل 4. سیگنال الکترومیوگرافی عضلة نعلی پای راست و چپ در دو حالت ایستاده و ایستاده-نشسته در سة بازه زمانی افزایش سرعت، 
سرعت ثابت و کاهش سرعت اتوبوس درون شهری
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حالت1 دو1 در1 بدن1 پوسچر1 مقایسۀ1 به1 همکاران1 و1 1Antle
و1 پرداختند1 ایستاده-نشسته1 صندلی1 از1 استفاده1 و1 ایستاده1
نتیجه1گرفتند1حالت1ایستاده-نشسته1سبب1کاهش1حجم1خون1
در1پاها1مي1شود1]23[.1مطابق1با1فیزیولوژی1عضالت1اسکلتی،1
خون1رسانی1 یابد،1 افزایش1 عضالت1 این1 انقباض1 میزان1 هرچه1
یافته1های1 بنابراین1 ]28[؛1 بالعکس1 و1 می1شود1 بیشتر1 آنها1 به1
دارد.1 هم1خواني1 پیش1رو1 مطالعۀ1 نتایج1 با1 همکاران1 و1 1Antle
یکی1از1مهم1ترین1دالیل1این1امر1کاهش1سطح1فعالیت1انقباضی1
حالت1 با1 مقایسه1 در1 ایستاده-نشسته1 حالت1 در1 پا1 عضالت1

ایستاده1است1که1سبب1کاهش1حجم1خون1در1پاها1می1شود.
ایستاده1 حالت1 با1 ایستاده-نشسته1 صندلی1 تأثیر1 مقایسۀ1
نشان1می1دهد1فعالیت1انقباضی1عضالت1دوقلوی1داخلی1و1نعلی1
در1حالت1ایستاده-نشسته1کاهش1مي1یابد ]24[.1در1این1مطالعه1
نیز1مانند1پژوهش1حاضر،1عالوه1بر1نوع1عضالت1انتخابی،1نتایج1
مقایسۀ1فعالیت1عضالنی1دو1حالت1نیز1مشابه1است.1تنها1تفاوت1
ایستاده-نشسته1 صندلی1 از1 استفاده1 مکان1 مطالعه،1 دو1 این1
است؛1زیرا1براساس1مطالعۀ1ذکرشده،1صندلی1ایستاده-نشسته1
اما1در1 است،1 ایستادن1طوالنی1مدت1مناسب1 با1 برای1مشاغلی1
مطالعۀ1حاضر،1کاربرد1صندلی1ایستاده-نشسته1برای1مسافران1

ایستاده1در1اتوبوس1درون1شهری1مدنظر1قرار1گرفته1است.
باید1توجه1داشت1که1فعالیت1عضالنی1عضالت1پهن1بیرونی1
چهار1سر1ران،1عضلۀ1دوقلوی1ساق1و1عضلۀ1راست1کنندة1ستون1
مهره1ای1هنگام1استفاده1از1صندلی1ایستاده-نشسته،1بیشتر1از1
حالت1نشسته1و1کمتر1از1حالت1ایستاده1است.1اگرچه1در1مطالعۀ1
Nicoletti،1تنها1کاربرد1عضلۀ1دوقلوی1داخلی1با1مطالعۀ1حاضر1
شباهت1دارد،1مقایسۀ1فعالیت1عضالنی1حالت1ایستاده-نشسته1

با1ایستاده1در1هر1دو1مطالعه1مشابه1است1]26[.

انقباضی1عضالت1هدف1در1شرایط1 فعالیت1 نتایج1 براساس1
از1 استفاده1نکردن1مسافران1 دلیل1 از1دستگیره،1 استفاده1 بدون1
دستگیره،1ارزیابی1صندلی1ایستاده-نشسته1در1بدترین1شرایط1
و1 تعادل1 بهبود1حفظ1 به1منظور1 پیشنهاد1می1شود1 بود.1 ممکن1
عضالت1 انقباضی1 فعالیت1 کاهش1 همچنین1 مسافران،1 ایمنی1
هدف،1در1مطالعات1آینده1از1صندلی1ایستاده-نشسته1به1همراه1

دستگیره1استفاده1شود.

نتیجه گیری
مطالعۀ1حاضر1با1هدف1ارزیابی1ارگونومیکی1صندلی1ایستاده-
نشسته1در1اتوبوس1درون1شهری1به1منظور1کنترل1تنش1فیزیکی1
مسافران1در1حالت1ایستاده1انجام1شد.1بر1این1اساس،1استفاده1از1
صندلی1مذکور،1به1دلیل1کاهش1انقباض1عضالت1ناحیۀ1پا1و1رفع1
ناراحتی1اندام1های1مختلف1بدن1به1جز1باسن،1وضعیت1مسافران1
را1در1حالت1ایستاده1بهبود1مي1دهد؛1بنابراین1صندلی1ایستاده-
نشسته1ویژة1وسایل1حمل1ونقل1عمومی1درون1شهری1می1تواند1
ابزاري1مناسب1در1همۀ1وسایل1حمل1ونقل1عمومی1درون1شهری1
ارگونومیکی1 تا1شرایط1 باشد1 اتوبوس1 و1 1BRT مترو،1 از1جمله1

مسافران1ایستاده1بهبود1یابد.
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