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مقدمه
با وجود پیشرفت چشمگیري که در زمینه تکنولوژي 

شـود، هنـوز نیـروي    و اتوماتیزه شدن مشاغل دیده می
هـاي  عامل اصـلی بـه حرکـت درآوردن چـرخ    انسانی 

منـدي  رود. در مقایسه، اگر چه بهرهصنعت به شمار می
از قدرت ذهن مزیتـی اسـت کـه انسـان را از قابلیـت      
استدالل و تصـمیم گیـري برخـوردار سـاخته و بـه او      
امکان برون رفت از شرایط پیش بینی نشده و بحرانـی  

شـرایط  دهد لیکن محـدودیت او در مواجهـه بـا   را می
تـوان نادیـده انگاشـت.    فیزیکی و بیومکانیکی را نمـی 

بدون شـک پیـروزي در دنیـاي رقـابتی امـروز بـدون       
وري ممکن نخواهد شد. از آنجا که انسان ارتقاي بهره

به عنوان مهمترین مولفه توسعه نقش قابل توجهی در 
پیشرفت کشـور در عرصـه هـاي مختلـف اقتصـادي،      

رد صیانت از این سرمایه ملی اجتماعی، فرهنگی و ... دا
ضروري است.

هـاي  متاسفانه هنوز هم بسـیاري از شـاغلین بخـش   
صنعتی، خدماتی و کشاورزي ناچارند خود را با شـرایط  

ل تغییر ایستگاه یا ابزار کار نامناسب، تحمیلی و غیر قاب
هماهنگ کنند. عدم تناسب فیزیکی به عنـوان عمـده   
ترین ریسـک فـاکتور بیومکـانیکی ایجـاد بیماریهـاي      

عضالنی ناشی از کار مطرح است که اثر آن –اسکلتی 
هـاي  معموال با مدت زمان طـوالنی کـار، نبـود وقفـه    

شـود. از استراحت کافی، اعمال نیـرو و ... تشـدید مـی   
هاي فیزیکی انسـان  سوي دیگر، لحاظ ننمودن ویژگی

شـود  در طراحی محصول منجر به تولید مصنوعاتی می
که کاربردپذیري الزم را بـراي مصـرف کننـده هـدف     

نداشته، فاقد کارایی، اثربخشی و راحتـی کـافی بـراي     
. ]1[مصرف کنندگان نهایی است 

بـر اسـاس تعریـف انجمــن بـین المللـی ارگونــومی      
)IEA(  ارگونومی علم طراحی کار با هدف تامین رفـاه ،

وري اسـت. بنـابراین، توجـه بـه     انسان و بهبـود بهـره  
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عـالوه انسان(ظرفیتها و محدودیتهاي فیزیکی انسان
ویذهنـ يهـا مشخصـه يدارایکیزیفيهاجنبهبر

. رنـد یگقرارمدنظریطراحدردیباقطعاکهستیرفتار
یطراحـ یکـ یزیفيهـا جنبهیبررسبهفقطمقالهنیا

خواه در مقام نیروي کار -).دارداختصاصکیارگونوم
ــتري    ــام مش ــواه در مق ــده)، خ ــد کنن ــومی تولی (ارگون

بنیـان علـم ارگونـومی را    –(ارگونومی مصرف کننده) 
دهد. تشکیل می
بـه  محـور، دسترسـی   -ي طراحـی انسـان  نیاز اولیه

پایگـاه اطالعـات آنتروپومتریـک اسـت. بـا گـردآوري       
هـاي جسـمانی افـراد یـک     زمینه ویژگـی اطالعات در

هـاي  جامعه و فراهم کردن پایگاه اطالعاتی و بررسـی 
هاي بدن را که مـورد  توان مقادیري از اندازهآماري می

نیاز طراحان و مهندسان است دراختیار آنان گذاشـت و  
وانا ساخت تا ایستگاه کار، وسایل بدین ترتیب آنان را ت

،تجهیزات ،ماشـین آالت و ... را متناسـب بـا جمعیـت     
.]1[مورد نظر طراحی کنند 

هاي آنتروپومتریک هر جمعیـت بسـتگی بـه    ویژگی
ــوژیکی و   ــادي از متغیرهــاي اجتمــاعی، بیول تعــداد زی

هاي دو جنس زن و مرد در قد دموگرافیک دارد. تفاوت
و قامت و سایر ابعاد بـدن بـه خـوبی شـناخته شـده و      
عمدتاً منشاء بیولـوژیکی دارد. زنـان بطـور متوسـط از     

کلی تمام ابعـاد بـدنی   باشند و بطورمردان کوتاهتر می
خطی در مردان (به جز ضخامت ران) از زنـان بزرگتـر   

هاي رشد از تولد تا بزرگسـالی نیـز   است. در طول دوره
گـردد. در  تغییراتی درطول قد و ابعاد بـدن ظـاهر مـی   

اي از جمعیـت آمریکـایی، پسـران    نمونه مورد مطالعـه 
سالگی و دختـران در سـن   2/21بطور متوسط در سن 

ــیده  3/17 ــود رس ــد بزرگســالی خ ــه ق ــالگی ب ــد. س ان
هاي سنی مختلـف  هاي آنتروپومتریک بین گروهتفاوت

ــه  ــین نمون ــز مشــاهده شــده و ب هــاي بزرگســاالن نی
بزرگساالن تا حدي کاهش در قد و قامت را با افزایش 

همچنین متوسط قد بزرگسـاالن  سن نشان داده است. 
میلی 1قل جوان در اروپا و آمریکاي شمالی با نرخ حدا

که این رونـد افـزایش   متر در سال افزایش یافته است
قد، ناشی از تاثیرات عوامل اجتماعی و محیط زیست از 

قبیل بهبـود کیفیـت تغذیـه و رژیـم غـذایی، کـاهش       
بیماریهــاي عفــونی در نتیجــه بهبــود بهداشــت و     

هاي بهداشـتی، اثـرات شهرنشـینی و کـاهش     مراقبت
عامل باشد. ل ژنتیکی و... میتعداد افراد خانواده و عوام

هایی هاي آنتروپومتریک افراد تفاوتنژاد نیز در ویژگی
کند. بر اساس مطالعات انجام گرفته، سـیاه  را ایجاد می

پوستان آفریقـایی انـدام تحتـانی بلنـدتري نسـبت بـه       
هایی از افـراد جمعیـت شـرق دور    اروپاییها دارند. نمونه

ی کوتاهتري نسبت بـه  مانند جمعیت ژاپنی اندام تحتان
ها از آن ايها و کرهاروپاییها دارند و اندام تحتانی چینی

تر بوده و در جمعیت تایلند و ویتنام به حداقل نیز کوتاه
رسد. جمعیت ترکیه، خاورمیانـه و هنـد داراي   اندازه می

هاي ابعاد بدنی مشابه با اروپاییان هستند اما بـه نسبت
.]2،3[دارند تري طور معمول قد کوتاه

هاي بـدنی  ها در اندازهبدیهی است وجود این تفاوت
مردم کشورهاي مختلف، مانع از امکان کاربرد مشترك 

گـردد. بـر همـین اسـاس،     جداول آنتروپومتریـک مـی  
هاي آنتروپومتریک بـین  فیزانت مدعی است که تفاوت

اي بزرگ آمریکاي شمالی به اندازههاي اروپا و جمعیت
است که محصول یا جزئی از تجهیزات طراحـی شـده   
براي جمعیت اروپایی، براي جمعیت آمریکـاي شـمالی   

. بنابراین الزم اسـت کـه   ]3[قابل استفاده نخواهد بود 
هاي آنتروپومتریـک مخـتص بـه    هر کشور پایگاه داده

خود را داشته باشد. محققین مختلف ایرانـی بـا هـدف    
هـاي  هاي موردنیاز براي طراحی ایستگاهگردآوري داده

اند. مطالعه حاضـر سـعی   کاري، مطالعاتی را انجام داده
، دارد تا با مـروري جـامع بـر کلیـه مسـتندات موجـود      

جایگاه کنونی و مسیر مطالعات آتی را تعیین نماید.  

روش بررسی
جهت یافتن مطالعات و مسـتندات مـرتبط بـا مقالـه     

با اسـتفاده از  Google scholarحاضر در پایگاه داده 
آنتروپـومتري و  "، "ابعاد آنتروپـومتري "کلمات کلیدي 

آنتروپـومتري  "، "آنتروپومتري و طراحی"، "ارگونومی
آنتروپـومتري  "، "آنتروپومتري کارگران"، "بزرگساالن
آنتروپومتري "، "آنتروپومتري کارمندان"، "دانشجویان
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ــش ــان "و "ارتــــ ــومتري نظامیــــ و "آنتروپــــ
"Iran+Anthropometry+Ergonomics"ستجو ج

ــدي      ــات کلی ــتفاده از کلم ــا اس ــین ب ــد. همچن گردی
هاي در پایگاه"Anthropometry"و "آنتروپومتري"

مـدکس  )، ایرانSIDهاي داخلی جهاد دانشگاهی (داده
)Iranmedex) مجیـــــران ،(Magiran مـــــدلیب ،(
)MedLib) و سیویلیکا (Civilica   جسـتجو صـورت (

گرفت. جستجوي مقـاالت و مسـتندات تـا آبـان مـاه      
بدون در نظر گرفتن محدودیت در بـازه زمـانی   1393

انجام شد. معیار ورود به مطالعه، انطبـاق هـدف آن بـا    
گیري ابعاد بدنی جمعیت بزرگسال ایرانـی بـراي   اندازه

اهداف طراحی ایستگاه کار یـا ابـزار و تجهیـزات بـود.     

ب مسـتندات مـورد اسـتفاده ابتـدا عنـاوین      براي انتخا
ها از نظر ارتباط موضوعی بررسی شدند.یافته

پس از بررسی عناوین، مقاالت از نظر ارتباط چکیده 
با هدف مورد نظر بررسـی شـده و انتخـاب گردیدنـد.     
منابع منتخب بطور کامل مطالعه و نهایی شده، مطالب 
مورد نیاز و نکات مهـم و ضـروري از منـابع اسـتخراج     

ــه ــده، مقایس ــه و  ش ــورت گرفت ــا ص ــوت و ه ــاط ق نق
هاي مطالعات مورد بررسی قرار گرفت.محدودیت

هایافته
عمـل آمـده منجـر بـه یـافتن      نتیجه جستجوي بـه 

هـاي داخلـی و   هـاي داده مقاله در پایگاه699مجموعا 

)1356-1393اي از شرح مستندات موجود مرتبط با جداول آنتروپومتریک بزرگساالن ایرانی (خالصه-1جدول 
جمعیت مورد مطالعهسالمحققردیف

کارگران صنعت فوالد در تهران1356)4(شهنواز  و دیویس1
دانشگاه تهراندانشجویان 1376)5(موعودي2
استان9قومیت ایرانی در 6کارگران 1386)6(جنیدي جعفري و صادقی 3
شرکت و اداره در تهران5کارمندان 1387)7(معتمدزاده و همکاران 4
رانندگان شرکت اتوبوسرانی اصفهان1387)8(حبیبی و صادقی 5
زنان و مردان ایرانی1387)9(صدرا ابرقویی و حسینی نسب 6
دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه قزوین1388)10(زارعی و همکاران 7
کارکنان ارتش نیروي زمینی1389)11(شکوهی و خشرو 8
پرسنل نظامی1389)12(پور تقی و همکاران 9
دانشجویان شهرستان یزد1389)13(میرمحمدي و همکاران 10
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1390)14(حبیبی و همکاران 11
شاغلین ایرانی در کارخانجات استان هاي تهران، اصفهان وفارس1390)15(ومی و همکاران مظل12
دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه شیراز1390)16(چوبینه و همکاران 13
دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه تهران1390)17(فالحتی و همکاران 14
دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران1390)18(اسکویی زاده و همکاران 15
زنان ایرانی1390)19(محمدي و همکاران 16
مردان شاغل در یک صنعت مونتاژ1390)20(موعودي 17
کارگران مرد ایرانی در شهرستان هاي تهران، تبریز و مشهد1391)21(داودیان طلب و همکاران 18
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز1391)22(نظري و همکاران 19
زنان ایرانی1391)23(محمدي و همکاران 20
زنان و مردان بومی قزوین1391)24(بربرستانی و همکاران 21
شاغلین نظامی یکی از صنایع وزارت دفاع در تبریز1391)25(همت جو و همکاران 22
بیمارستان در بندرعباس5کارکنان 1392)26(واقفی و همکاران 23
پرسنل بیمارستان بعثت همدان1392)27(فامیل علمدار 24
تجهیزات تناسب اندام در تهرانمرد کاربران 1392)28(ایل بیگی و همکاران 25
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گردید. از Google scholarمقاله در پایگاه داده 900
درصـد از  81/10مجموع مستندات بدست آمده، تنهـا  

90مطالعات با هـدف بررسـی ارتبـاط داشـتند. حـدود      
ــل     ــوعاتی از قبی ــه موض ــدتاً ب ــات عم ــد مطالع درص

گیري چند بعد خاص از جمله قد و وزن و بررسی اندازه
هـاي ســالمتی مثـل انــواع   هـا بــا شـاخص  ارتبـاط آن 

و... یا مطالعه مورفولـوژي  ها، چاقی ها، سرطانبیماري
بدن در نواحی فک و صورت و... پرداخته بودند کـه از  
مطالعه حذف شدند. صرفا مطالعاتی که با هدف تعیـین  
ابعاد آنتروپومتریک جهت کـاربرد در طراحـی ایسـتگاه    
کار یا ابزار کار و یا بررسی تناسب ایـن ابعـاد بـا ابعـاد     

ه بودند انتخاب هاي کاري انجام گرفتمبلمان و ایستگاه

شدند. در مرحله آخر، تنها مطالعاتی که مربوط به ابعاد 
آنتروپومتریک رده سنی بزرگسال بودند انتخاب شده و 

آمـوزان،  مطالعات مربوط به ابعاد آنتروپومتریک دانـش 
24/46نوجوانان و کودکان حذف گردیدند. بطور کلـی  

درصد 81/10درصد از کل مطالعات مرتبط (از مجموع 
درصـد  99/4کل مطالعات مرتبط) و یا به عبارت دیگر 

از کل مطالعات بدست آمده مورد بررسی قـرار گرفـت   
مقاله، حائز شرایط 25که با حذف موارد تکراري، تعداد 

ورود به مطالعه بودند. 
ــک    ــاد آنتروپومتری ــه ابع ــود در زمین ــتندات موج مس

براي طراحی ایستگاه یـا ابـزار کـار    بزرگساالن ایرانی
1393تــا 1356مربــوط بــه بــازه زمــانی ســال هــاي 

)1356-1393رتبط با جداول آنتروپومتریک بزرگساالن ایرانی (مقایسه روش تحقیق مستندات موجود م-2جدول 

شماره 
مستند

مقایسه مستندات موجود بر اساس روش کارد مطالعهرجمعیت مو
تعداد گروه سنیتعداد نمونهروش نمونه گیري

ابعاد
اهداف اندازه گیري

کلزنمرد
رگرسیون، تهیه جدول آنتروپومتریک، بررسی معادالت2038- 40060ـ400تصادفیکارگران صنعت فوالد در تهران1

مقایسه با سایر کشورها
تهیه جدول آنتروپومتریک دانشجویان2028- 1057417930تصادفیدانشجویان دانشگاه تهران2
9قومیت ایرانی در 6کارگران 3

استان
تهیه جدول آنتروپومتریک کارگران ایرانی به تفکیک 2036- 2965751371660تصادفی

استان9قومیت در 
شرکت و اداره در 5کارمندان 4

تهران
طراحی و ساخت صندلی ارگونومیک منطبق با ابعاد 205- 14016330355ايخوشه

کارمندان ایرانی
رانندگان شرکت اتوبوسرانی 5

اصفهان
بررسی ارتباط اختالالت اسکلتی عضالنی با شاخص هاي 267- 9556-95تصادفی

آنتروپومتریک
تعیین ابعاد آنتروپومتریک2254- 17515533055تصادفیایرانیزنان و مردان 6
دانشجویان دانشکده بهداشت 7

دانشگاه قزوین
تهیه جدول آنتروپومتریک دانشجویان، بررسی تناسب 1815- 476811527تصادفی

صندلی هاي موجود در دانشگاه با ابعاد بدن دانشجویان
اي چند خوشهکارکنان ارتش نیروي زمینی8

ايمرحله
تهیه جدول آنتروپومتریک پرسنل ارتش نیروي زمینی1890≤853ـ853

تصادفی پرسنل نظامی9
سیستماتیک

تهیه جدول آنتروپومتریک، مقایسه با مطالعات گذشته1890- 1263530ـ12635

آنتروپومتریک دانشجویان، مقایسه با تهیه جدول 1820- 47543691125تصادفی سادهدانشجویان شهرستان یزد10
کشورهاي پرتغال، چین، ترکیه

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 11
اصفهان

تهیه جدول آنتروپومتریک دانشجویان، مقایسه با 2030- 38438476830تصادفی کالسیک
کشورهاي انگلیس و آمریکا

شاغلین ایرانی در کارخانجات 12
اصفهان استان هاي تهران، 

وفارس

اي دومرحله خوشه
اي

تهیه جدول آنتروپومتریک کارگران با قومیت فارس، 1837- 1542289183160
بررسی معادالت رگرسیون

دانشجویان دانشکده بهداشت و 13
تغذیه دانشگاه شیراز

بررسی معادالت رگرسیون47ـ9698194تصادفی

دانشجویان دانشکده بهداشت 14
تهراندانشگاه 

تصادفی 
سیستماتیک

تعیین متغیرها و شاخص هاي آنتروپومتریک استاتیک 2115- 35357030
براي طراحی صندلی کالس هاي آموزشی

دانشجویان دانشگاه علوم 15
بهزیستی و توانبخشی تهران

مالحظات آنتروپومتریکی و ارگونومی جهت مبلمان 1811- 14712026726ايطبقه
دانشگاهکتابخانه 

ارتباط مشخصات ارگونومیکی دستگاه دوچرخه بیضی 9بزرگسال7070-در دسترسزنان ایرانی16
پارکی با شاخصهاي آنتروپومتري زنان ایرانی
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هاي توان از حیث گروهباشد. مطالعات مذکور را میمی
جمعیتی مورد بررسی، تعداد افراد نمونه یا تعـداد ابعـاد   

گیري متفاوت دانسـت. الزم بـه ذکـر    بدنی مورد اندازه
است که روش اندازه گیري در تمامی تحقیقات مزبـور  

سنتی (متر، کولیس) بـوده اسـت. بـه    با استفاده از ابزار
منظور افزایش دقت مقایسه و حصول اطمینان از اینکه 
در تمامی مطالعـات تعریـف مشـابهی بـراي هـر بعـد       
آنتروپومتریک مورد استفاده قرار گرفته است، متن کلیه 

اي از شـرح  مقاالت با دقـت بررسـی گردیـد. خالصـه    
است.ارائه شده 1مستندات موجود در جدول شماره 

مقایسه مستندات موجود از نظر روش کار: 
هاي شود، عمده تفاوتمشاهده می2چنانچه در جدول 

گیـري،  مطالعـات مـذکور بـه روش نمونـه    موجود بین 
جامعه هدف و تعداد نمونه، ابعاد بدنی اندازه گیري شده 

نشان 2شود. بررسی جدول و اهداف تحقیق مربوط می
دهد که جامعه هدف در مطالعـات موجـود متفـاوت    می

%)، نظامیان مـرد  20بوده و شامل کارگران زن و مرد (
%)، دانشـجویان  12%)، کارمندان اداري زن و مرد (12(

%)، جمعیـت عمـومی زنـان و    32دختر و پسر ایرانـی ( 
%) 4%) و راننـدگان اتوبـوس مـرد (   20مردان ایرانـی ( 

باشد.می
از نظر اهداف تحقیق و با در نظر گرفتن اینکه برخی 

44مطالعات بیش از یک هـدف را دنبـال کـرده انـد،     
درصد از مطالعات انجـام شـده بـا هـدف تهیـه بانـک       

آنتروپومتریک در جمعیت مود مطالعه انجـام  اطالعات
درصد مطالعـات بـه بررسـی معـادالت     12شده است. 

رگرسیون و ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک با یکـدیگر  
درصـد از مطالعـات نیـز ابعـاد     45/45انـد. در  پرداختـه 

آنتروپومتریـک حاصــل بــا ابعـاد آنتروپومتریــک ســایر   
د از مطالعات مـورد  درص40اند. ها مقایسه شدهجمعیت

بررسی با هدف جمع آوري اطالعـات و کـاربرد آن در   
طراحی یک محصول انجـام گرفتـه و یـا بـه بررسـی      
تناسب بین ابعاد بدنی افراد با تجهیزات مـورد اسـتفاده   

اند.آنان پرداخته
مقایسه مسـتندات موجـود از نظـر نتـایج     

میانگین ابعاد بدنی بزرگساالن 4و 3جداول حاصله: 
گـزارش  2یرانی را که در مستندات نامبرده در جدول ا

کنند.اند به تفیکیک جنس ارائه میشده
تفاوت میانگین ابعاد بدنی زنان و مـردان ایرانـی در   

2و 1هـاي  مطالعات مورد بررسی به ترتیب در نمـودار 
ارائه شده اسـت. مقایسـه ابعـاد حاصـل از ایـن انـدازه       

داد کـه در گـروه   ها در مطالعات مختلـف نشـان  گیري
زنان بیشترین ارتفاع قد در پرسـنل بیمارسـتان بعثـت    

بــا میــانگین ]27[همــدان در مطالعــه فامیــل علمــدار 

2ادامه جدول 
مردان شاغل در یک صنعت 17

مونتاژ
تعیین مشخصه هاي آنتروپومتریکی استاتیکی جهت 257- 17855-178در دسترس

طراحی و ارزیابی صندلی زینی
کارگران مرد ایرانی در شهرستان 18

هاي تهران، تبریز و مشهد
آنتروپومتریک کارگران مرد در کارخانجات تهیه جدول 2518- 40055ـ400ايخوشه

ایران خودرو، مقایسه با سه کشور آسیایی هند،فیلیپین و 
چین

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 19
تبریز

بررسی تناسب بین ابعاد آنتروپومتریک دانشجویان 189- 7412019430تصادفی
دانشگاه و ابعاد مبلمان کالس هاي درس

بررسی تناسب تجهیزات تناسب اندام فضاي باز با زنان 9ـ140140ـدر دسترسزنان ایرانی20
ایرانی

ویژگیهاي آنتروپومتریک اندام فوقانی در بالغین ایرانی و 186- 18012030055تصادفیزنان و مردان بومی قزوین21
پاکستانی

شاغلین نظامی یکی از صنایع 22
وزارت دفاع در تبریز

ارزیابی آنتروپومتري نظامیان و مقایسه با شاغلین غیر 37بزرگسال80-80سرشماري
نظامی در شهرستان تبریز

بیمارستان در 5کارکنان 23
بندرعباس

تهیه جدول آنتروپومتریک2037- 5681031159960ايخوشه

ارگونومی متناسب با کارمندان اداريطراحی صندلی 208- 12012414455تصادفیپرسنل بیمارستان بعثت همدان24
کاربران تجهیزات تناسب اندام در 25

تهران
بررسی تناسب تجهیزات تناسب اندام فضاي باز با 2016≤120ـ120در دسترس

مردان ایرانی
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متــر و کمتــرین مقــدار آن مربــوط بــه ســانتی6/161
ساله ایرانی در مطالعـه  60تا 20جمعیت کارگران زن 

متـر  سـانتی 158) با میانگین 1386صادقی و جعفري (
گزارش گردیده است. بیشترین تفاوت گزارش شـده در  

زانـو  -ابعاد بدنی زنان، به ترتیب مربوط به طـول کفـل  

متـر)  سـانتی 10متـر) و ارتفـاع نشسـته (   سانتی7/12(
باشد. می

در گروه مردان نیز بیشترین ارتفـاع قـد مربـوط بـه     
) بـا  1392کاربران تجهیزات تناسب انـدام در تهـران (  

سانتیمتر و کمترین مقدار آن مربوط 62/177میانگین 

)1356-1393متر) در مستندات موجود  (مقایسه میانگین ابعاد آنتروپومتریک زنان ایرانی (سانتی-3جدول 

ابعاد

مستندشماره

ارتفاعطول قد
چشم

ارتفاع شانه

ارتفاع آرنج

ارتفاع نشسته

ارتفاع چشم نشسته

ارتفاع تکیه گاه 
آرنج نشسته
ضخامت ران

ارتفاع شانه نشسته

طول کفل
 -

زانو

طول کفل
 -

ارتفاع زانورکبی

ارتفاع رکبی

1-------------
28/1595/1484/1328/1018/856/756/25-4/593/56-7/485/36
31581471319982725/21155656454839
4160-----24---5/43-2/38
5-------------
به تفکیک جنسیت موجود نیست.67/158
7----5/85-5/25-5/58-4/445/435/36
8-------------
9-------------
105/15914713298845/71246/11-58465/4838
111/1602/1491328/98---5/13-8/534/432/489/40
125/15814713199837222155655434940
135/16014913410091792613662/528/415042
به تفکیک جنسیت موجود نیست.14
تفکیک جنسیت موجود نیست.به 15
16--9/135----------
17-------------
18-------------
به تفکیک جنسیت موجود نیست.19
20--------4/583/45--1/41
21-------------
22-------------
2315814613196817522145956454841
246/161-----26---47-43
25-------------

6/1612/1499/1358/101917926156658475043بیشترین مقدار
15814613196815/715/216/11563/458/415/435/36کمترین مقدار
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به جمعیت کارگران صنعت فوالد در تهران در مطالعـه  
باشـد.  سانتیمتر می17/168) با میانگین1356شهنواز (

متـر)  سـانتی 5/9متر) و قد (انتیس23/11ارتفاع شانه (
ابعاد مردان گیريبه ترتیب بیشترین تفاوت را در اندازه

اند.  به خود اختصاص داده

گیريبحث و نتیجه
نتایج حاصل از این تحقیـق نشـان داد کـه از سـال     

مطالعه ایرانی بـه  25هاي حاصل از به بعد یافته1356
صورت جداول آنتروپومتریک قابل کـاربرد در طراحـی   

هـاي  همایشایستگاه و ابزار کار در مجالت یا کتابچه
)1356- 1393متر) در مستندات موجود  (مقایسه میانگین ابعاد آنتروپومتریک مردان ایرانی (سانتی-4جدول 

ابعاد

مستندشماره

ارتفاع طول قد
چشم

ارتفاع شانه

ارتفاع آرنج

ارتفاع نشسته

ارتفاع چشم نشسته

ارتفاع تکیه گاه 
آرنج نشسته
ضخامت ران

ارتفاع شانه نشسته

طول کفل
 -

زانو

طول کفل
 -

ارتفاع زانورکبی

ارتفاع رکبی

117/16813/15877/13885/10309/8967/7808/2542/1487/6064/5734/4844/48-
23/1725/1612/1431111/915/809/25-1/6258-531/43
317216114410991807/26156258465241
4172-----25---5/44-5/43
503/172--------93/5923/4705/5423/43
به تفکیک جنسیت موجود نیست.67/171
7----8/91-7/27-2/64-2/483/469/39
88/1733/1636/1449/108--7/258/13-4/575/453/543/42
99/1733/1636/1449/1083/897/777/25-6/604/575/453/543/42
105/174163145108905/77253/13-5847545/42
119/17446/1627/1452/108---2/16-6/602/508/536/42
12173162145110915/8127156158455341
13177164150111---20-62505543
به تفکیک جنسیت موجود نیست.14
به تفکیک جنسیت موجود نیست.15
16-------------
17171------13-5/565/46505/41
1875/173-14525/11095/906/80278/16-1/5965/47-6/38
به تفکیک جنسیت موجود نیست.19
20-------------
21-------------
22-------------
23173162145110928327136359475343
2496/172-----25---43-45
2562/177-1/148-25/95---7/6518/58--25/45

62/17716415011125/95837/27207/65622/505525/45بیشترین مقدار
17/16813/15877/13885/10309/895/7725136/605/56433/469/39کمترین مقدار
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است. تاکنون مطالعـات بسـیاري بـا    معتبر منتشر شده
العـات آنتروپومتریـک در   هـاي اط هدف ایجـاد بانـک  

کشورهاي مختلف انجام شده است. به عنوان نمونه در 
2094اي ابعـاد آنتروپومتریـک    ، در مطالعه2002سال 

سال از جمعیت غیر نظامی 55تا 18زن 2332مرد و 
. در ]29[گیري شـد  اروپا (هلند و ایتالیا) و آمریکا اندازه

هاي میان کشورهاي آسیایی، یکی از بزرگترین بررسی
هاي آنتروپومتریک به عنوان یک اسـتاندارد  پایگاه داده

1988ملی از ابعاد بزرگساالن در کشور چین در سـال  
بعـد  47. این پایگاه داده شامل ]30[منتشر شده است 

18ی مرد در محدوده سن11164از ابعاد آنتروپومتریک 
55تـا  18سـنی  زن در محـدوده 11150سال و60تا 

هـاي آنتروپومتریـک مـردم    باشد. پایگـاه داده سال می
ــال   ــن (س ــامل  1994ژاپ ــز ش ــاد  178) نی ــد از ابع بع

7نفر در محدوده سـنی  34000آنتروپومتریک بیش از 
سال می باشد که براي جمعیت بزرگسال ژاپـن،  90تا 

گیـري ابعـاد بـدنی    از انـدازه این پایگاه داده با استفاده 
59تـا  18زن در محدوده سـنی  8600مرد و 12100

ــت    ــده اس ــت آم ــال بدس ــاه داده]31[س ــاي . پایگ ه
بعـد از  120آنتروپومتریک مردم کره، با انـدازه گیـري   

ایجـاد گردیـد   2000نفري در سال 13000یک نمونه 
2090که تعداد افراد نمونه در جمعیت بزرگسال شامل 

ـ 59تا 18زن در محدوده سنی 2014مرد و  ود سال ب
ترین شرایط . از نقطه نظر علم آمار، یکی از اصلی]32[

هاي تعمیم پذیري یک متغیر به کل جامعه، تعداد نمونه
به ترتیب انتخابی است. در ایران، بیشترین تعداد نمونه

پرسـنل  12635مربوط به مطالعه پورتقی و همکاران (
و مطالعـه جنیـدي و   ]12[سال) 30تا 18ی مرد نظام
. از ]6[سـال) اسـت   60تـا  20کـارگر  3716صادقی (

نقطه نظر تعداد نمونه، این دو مطالعـه ارزشـمند قابـل    
مقایسه با مطالعات نظیر در سایر کشورها بوده و قطعـا  

ها در مطالعات زیادي مورد اسـتفاده قـرار   هاي آنیافته
گرفته و خواهـد گرفـت. لـیکن توجـه بـه ایـن مهـم        
ــتص      ــذکر مخ ــوق ال ــات ف ــه مطالع ــت ک ضروریس

باشـند و ایـن   ر) مـی هاي خاص (نظامی، کـارگ جمعیت
نکته باید در کاربرد نتایج آنها مد نظر قرار داده شود. 

از آنجا که دانشجویان قشر بزرگی از جمعیت ایـران  
آینـد،  را تشکیل داده و نیروي کار آینده بـه شـمار مـی   

تواند در تروپومتریک مربوط به این گروه میهاي آنداده
طراحــی ایســتگاههاي کــاري اداري و صــنعتی مــورد 

دهـد کـه   نشان می2استفاده قرار گیرد. بررسی جدول 
جداول آنتروپومتري دانشجویان ایرانی عمدتا بـا تعـداد   

نفـر بدسـت آمـده    100نفر و بعضا زیر 500نمونه زیر 
معه ایرانـی مـورد   است که تعمیم پذیري آن به کل جا

؛ اگرچه این ]5، 10، 13-14، 16-18، 22[سوال است 
ها براي جامعه نکته از اعتبار جداول مزبور و کاربرد آن

کاهد.  تحقیق مربوطه نمی
ــداول      ــده در ج ــزارش ش ــاد گ ــان ابع ــه می مقایس

دهد کـه بـین مقـادیر    آنتروپومتریکی موجود نشان می
متر اختالف وجود سانتی13تا 3گزارش شده از حدود 

دارد. در وضعیت نشسته، اعداد گزارش شده از مطالعات 
10و حداکثر 6مختلف براي ارتفاع قد و چشم، حداقل 

این اختالف براي ابعـاد  متر اختالف دارند. شدت سانتی
کند. چنانچه پیشتر نظیر ایستاده مردان نیز تغییري نمی

تفاوت میانگین ابعاد آنتروپومتریـک زنـان در مطالعـات مـورد     -1نمودار 
بررسی

تفاوت میانگین ابعاد آنتروپومتریک مـردان در مطالعـات مـورد    -2ودار نم
یبررس
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در بخش یافته هاي تحقیق ذکر شد، اگر چـه تفـاوت   
بارزي در روش اندازه گیري و تعریف متغیر در مقاالت 
ورودي به این تحقیق مشاهده نشد لیکن شاید بتـوان  

ا بـه  بخشی از تفاوتهاي موجود در ابعاد گزارش شـده ر 
گیـري اختصـاص داد. آمـوزش و دقـت     خطاي انـدازه 

هاي آنتروپومتریک را انجام افرادي که کار اندازه گیري
می دهند از ملزومات تهیه جداول آنتروپومتریک اسـت   

. کاربرد ابعاد طولی مانند ارتفاع قد و چشم، براي ]3, 1[
. ]3[ها است تعیین ارتفاع بهینه نشانگرها و کنترل پنل

تواند خطاي قابل تـوجهی را در  عدم انطباق مذکور می
هاي کاري ایجاد کنـد. از  محور ایستگاه-طراحی انسان
هاي کاري، ارتفاع م براي طراحی ایستگاهدیگر ابعاد مه

آرنج است که به عنوان مرجع براي تعیین ارتفـاع میـز   
شـود. عـدم توجـه بـه تعیـین ارتفـاع       کار محسوب می

ــتگاه  ــار در ایس ــز ک ــب می ــات  مناس ــت، تبع ــاي ثاب ه
فیزیولوژیک ناشی از خمش مداوم تنه و گردن یا بـاال  

ن بـه  نگهداشتن طوالنی مـدت شـانه را بـراي شـاغلی    
. همچنـین، یکـی از ابعـاد    ]1،3[دنبال خواهد داشـت  

کلیــدي در تعیــین حــداکثر ارتفــاع مجــاز در مشــاغل 
جابجایی بار، ارتفاع شـانه اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه       

شـود،  مشاغل حمل بار عمدتا توسط مردان انجام مـی 
11اختالف یافت شده بین گزارش مستندات موجـود ( 

رسد. متر) مستلزم تامل و اصالح به نظر میسانتی
باید اذعـان داشـت کـه از مزایـاي مسـتندات مـورد       
بررسی آن است که عمدتا جداول آنتروپومتریکی را به 
تفکیک جنس و یا حتـی در برخـی مـوارد بـر حسـب      

انـد. مطالعـات   هاي مختلف ایرانی گزارش کردهقومیت
پیشین تاثیر متغیرهاي مختلف اجتمـاعی، فرهنگـی و   

افـراد نشـان   هـاي بـدن  دموگرافیک را بر روي انـدازه 
ــد داده ــات  ]35-2،3،33[ان ــتن اطالع ــابراین داش . بن

اختصاصی اقوام مختلـف امکـان طراحـی اختصاصـی     
هـاي کــاري را برایشـان فــراهم   تجهیـزات و ایســتگاه 

شـود کـه در طراحـی    کند. اما این سوال مطرح میمی
تـوان اختصاصـی   ابزار یا ایستگاه کار تا چه میزان مـی 

ز جنبه اقتصادي به صرفه نیست عمل کرد؟ از یکسو، ا
که طراحی و ساخت ابزار (یا ایستگاه کـار) حـداقل در   

یک کشور به تفکیک قومیت انجـام شـود و از سـوي    
دیگر در قـرن حاضـر گسـتردگی ارتباطـات، مرزهـاي      
جغرافیایی را تحت الشعاع قرار داده و امکان مهـاجرت  

ر و بیشتر مردم به هر نقطه دلخواه از کشور را براي کـا 
زندگی فراهم کرده اسـت. چنانچـه پیشـتر ذکـر شـد،      
عالوه بر این با توجه به تغییر در سبک زندگی، تغذیه و 

ها که منجر به تغییر در توزیع ابعاد بـدن  ترکیب قومیت
هـــاي شـــود، مجموعـــه دادهدر طـــول زمـــان مـــی

آنتروپومتریک هر کشور نیازمند به روز رسـانی مـنظم   
.]36[باشند می

توان چنین اسـتنباط  الذکر میاز مجموع مطالب فوق
مطالعـه معتبـر در   25کرد که در حال حاضـر حـداقل   

هاي آنتروپومتریـک بزرگسـاالن ایرانـی در    زمینه داده
باشند. جداول هاي علمی معتبر قابل دسترسی میپایگاه

هـاي  آنتروپومتریک موجود با توجه به تنوع متـدولوژي 
اختصاصـی داشـته و مخـتص    تحقیق، عمـدتا کـاربرد   

جمعیت یا گروه شغلی خاصی هسـتند. حـال آنکـه در    
ها، بـه دلیـل وسـعت جامعـه هـدف      بسیاري از طراحی

(کاربران)، دسترسی به ابعادي که با اطمینان بتوان آن 
ــاتی را در    ــش حی ــدف نســبت داد نق ــه ه ــه جامع را ب

کند. ایـن نکتـه   اثربخشی و کاربردپذیري طرح ایفا می
ــد ــرح کنن ــامع   مط ــاه ج ــک پایگ ــه ی ــرورت تهی ه ض

آنتروپومتریک براي جمعیت عمـومی ایـران اسـت بـه     
هـاي عمـومی   طوریکه به عنوان مرجع بـراي طراحـی  

ها و ابزارهاي پرکاربرد شهري و شغلی که احتمال سازه
کاربرد آن توسط کل مردم ایران باال است قرار گیرد. 

روز و شود تهیه یک پایگاه داده جامع، بهپیشنهاد می
غیر اختصاصـی از اطالعـات آنتروپومتریـک جمعیـت     

عمومی کشور در دستور کار محققین قرار گیرد.
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Abstract
Background and aims: Access to an anthropometric database is essential for human-
centered design. Several Iranian researchers are conducting their studies with the aim of
collecting useful data for designing workstations. The present study aims to review all of
these related studies in order to introduce the state of the art and help to clarify future
studies.
Methods: Google scholar, SID, Iranmedex, Magiran, MedLib and Civilica were searched
through for finding related literature by means of appropriate keywords. 699 papers were
found in national databanks; while 900 were found in the Google scholar. Inclusion criteria
were set as having the aim of collecting Iranian adults’ anthropometric data for workstation
or tool design.
Results: 4.99 percent of all studies were entered to the study (i.e. 25 papers). Literature
dated from 1977 to 2014. Their methodologies and findings were compared.
Conclusion: Results showed that existed studies are applicable according to their
methodologies; meaning that applying their results into general Iranian population would
have some limitations. Therefore, it is necessary to do up-to date the existed anthropometric
tables; as well as to produce a comprehensive table for Iranian anthropometric dimensions.
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