
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

در  شاغلین ایرانی با قومیت فارس در میان ابعاد آنتروپومتریکیبررسی 

 های تهران، اصفهان و فارس استانکارخانجات 

 3، زینب کاظمی*2، عادل مظلومی1فاطمه صادقی

 درمان و آموزش پزشکی تهران ای، مرکز سالمت محیط و کار، وزارت بهداشتکارشناس ارشد بهداشت حرفه .1

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهرانای، وه بهداشت حرفهگر عضو هیأت علمی .2

 تهران پزشکی علوم دانشگاه ای،حرفه بهداشت گروه ارگونومی، ارشد کارشناسی دانشجوی .3

 63/11/11 :شپذیرخ تاری   11/60/11 تاریخ دریافت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 ایآدرس پستی: تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت حرفه: نویسنده مسئول 

 amazlomi@sina.tums.ac.ir، پست الکترونیکی:  621-42133164تلفن: 

 چکیده
های مرتبط با کار تواند منجر به آسیبهای کاری و تجهیزات میهای آنتروپومتریکی در طراحی ایستگاهفقدان داده مقدمه:

هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی ابعاد باشد. لذا رو ایجاد بانک اطالعات آنتروپومتریک ضروری میشود. از این

آنتروپومتریکی کارگران ایرانی با قومیت فارس و همچنین بررسی همبستگی بین ابعاد مختلف بدنی و بعد مرجع قد 

 باشد. می

های تحت کارگر زن و مرد فارس شاغل در کارگاه 1831بعد بدنی  33مقطعی  -در این مطالعه توصیفی روش بررسی:

 SPSSافزار ها با استفاده از نرمگیری، و دادهدانشگاه علوم پزشکی کشور ایران، طبق دستورالعمل کرومر اندازه 3پوشش 

بین ابعاد  بررسی همبستگی منظور مقایسه ابعاد بدنی بین دو گروه زنان و مردان وه مورد آنالیز قرارگرفتند. ب 18ویرایش

 استفاده گردید.  Linear Regressionو  Mann-Whitneyهای آماری ترتیب از آزمونه گیری شده باندازه

باشد. متر میسانتی 18/132(01/0و ) 39/198(91/0بر طبق نتایج، میانگین قد در دو گروه زنان و مردان به ترتیب ) ها:یافته

داری از لحاظ آماری در ابعاد آنتروپومتریکی مورد بررسی بین دو های معنیوتنتایج آنالیزهای آماری نشان داد که تفا

ارتفاع چشم، شانه و آرنج در حالت ایستاده، همچنین نتایج آنالیز رگرسیون نشان داد که ابعاد جنس مرد و زن وجود دارد. 

 (.P >61/6باشند )اری مید، با ارتفاع قد در حالت ایستاده دارای رابطه معنیو حد دسترسی چنگش ایستاده

. همچنین متفاوت بودن شدداری در میان مردان و زنان مورد بررسی مشاهده های آنتروپومتریک معنیتفاوت گیری: نتیجه

تواند به دلیل تفاوت در قومیت افراد مورد بررسی میانگین قد به عنوان شاخص مرجع با میزان آن در دیگر مطالعات می

 توان جهت تخمین برخی از ابعاد آنتروپومتریک استفاده کرد.دست آمده میه معادالت رگرسیونی ب عالوه، ازه بباشد. 

 ابعاد آنتروپومتریک ارگونومی، آنتروپومتری، قومیت فارس، همبستگی ها: کلید واژه

 

 فصلنامه علمی تخصصی طب کار

 34-49 / صفحات12بهار/ اول / شمارهپنجمدوره 
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مقدمه
ی ای از ابعاد بدنهای آنتروپومتریکی مجموعهداده

ابزارها و وسایل مورد  طراحی انسان هستند که برای

های کاری مطابق استفاده و نیز طراحی ارگونومیکی محیط

-و به دنبال آن افزایش بازده و بهرهبا ابعاد بدن کاربران 

های آنتروپومتریک فقدان داده. (1-3)روند به کار می وری

های تواند به آسیبدر طراحی تجهیزات و وسایل می

عضالنی منجر قبیل اختالالت اسکلتی تبط با کار ازمر

با این وجود، تغییرپذیری در ابعاد بدنی در . (4-9)شود

های مختلف و در بین نژادهای  بین افراد با جنسیت

تواند طراحی محصول را با مشکالتی روبرو مختلف می

 .(2)کند

 مرکز سالمتارائه شده توسط بر اساس آمارهای 

های کشور از کارگاه %41، 1381ال محیط و کار در س

خاطر ه دارای شاغلینی هستند که در حین انجام کار ب

طراحی نامناسب ایستگاه کاری دارای وضعیت بدنی 

 %20در باشند، همچنین بر پایه همین آمارها  نامناسب می

های کشور شاغلین با ابزار کاری نامناسب  از کارگاه

در شرایطی که انجام کار  (0)مشغول به کار هستند

وضعیت بدن حالت طبیعی و خنثی نداشته و فشار 

وضعیتی بر فرد وارد گردد ضمن تهدید سالمت شاغلین، 

ویژه اختالالت ه های شغلی بریسک ابتال به آسیب

 .(3-8)اسکلتی عضالنی را افزایش خواهد داد

های آنتروپومتریکی اند که دادهپژوهشگران نشان داده

در مناطق مختلف دارای اختالف  های موجوددر جمعیت

باشند برای مثال جمعیت اسکاندیناویایی دارای وسیعی می

 ها قد ها و ایتالیایی که آسیایی حالی قد بلندتری هستند در

های مختلفی . از طرفی در میان ملت(1)تری دارند کوتاه

خاطر ه که دارای نژاد یکسانی هستند نیز ممکن است ب

های دی و اجتماعی، ابعاد و نسبتتفاوت در شرایط اقتصا

-بدنی متفاوتی وجود داشته باشد. اما مطالعات نشان داده

های آنتروپومتریکی در میان نژادهای اند که تفاوت

های موجود میان ملل مختلف گوناگون بیشتر از تفاوت

 . (16)است

-تواند در دادهتنوع قومیتی فاکتور مهمی است که می

های کاربرد آن تأثیرگذار حوزههای آنتروپومتریکی و 

بر همین اساس اکثر کشورها تالش زیادی را در . باشد

های متفاوتی جهت تدوین یک بانک اطالعاتی برای گروه

آموزان و کارگران  شهروندان، افراد نظامی، دانش همانند

 .(11)نمایند خود می

چه تاکنون در کشور ایران مطالعاتی جهت تعیین  گرا

ها صورت گرفته اما ومتریک برخی جمعیتابعاد آنتروپ

آموزان، های کوچک خاص )دانشدر گروه مطالعات صرفاً

 است.  (12-14)نظامیان، دانشجویان( انجام شده

-ت به گروهی اشاره دارد که با ویژگییاصطالح قوم

های بنیادی از قبیل زبان، آداب و رسوم و میراث تاریخی، 

رای پیوستگی و های اجتماعی که دااز سایر گروه

از جمله ایران . همبستگی نژادی هستند، متمایزند

کشورهایی است که از تنوع قومی در ساختار جمعیتی 

اقوام مختلف در ایران اعم از  .است خود برخوردار

فارس، آذری، کرد، لر، بلوچ، ترکمن و عرب به شکل 

های مختلف های مشخص در مناطق و استاناقلیت

% از 09بـیش از با این وجود  (19)اندپراکنده شده

که  جمعـیت ایران از نـژاد فارس )پارس( هستـند

بیشترین فراوانی را در میان سایر اقوام ایرانی دارا 

 . (10)باشند می

دهنده وجود  از سوی دیگر مطالعات پیشین نشان

که  ،باشدهمبستگی بین ابعاد مختلف بدنی با یکدیگر می

ن به منظور ایجاد معادالت تواها میاز این همبستگی

رگرسیونی و به دنبال آن تخمین ابعاد آنتروپومتریکی 

توان استفاده کرد. بنابراین، با استفاده از این روش می

های آوری دادهبر و پرهزینه جمعبخشی از فرایند زمان

های بزرگ، حذف در جمعیت آنتروپومتریکی را، خصوصاً

 .(13)نمود

و اهمیت موضوع،  شده در باال با توجه به مطالب ذکر

 ابعاد آنتروپومتریکی شاغلینهدف تعیین مطالعه حاضر با 

سی همبستگی بین ایرانی با قومیت فارس و همچنین برر
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 صورت گرفتهابعاد مختلف بدنی آنها و بعد مرجع قد 

 است. 

 بررسی روش
و  زنکارگر  1831تعداد  مقطعی -در این مطالعه توصیفی

سال  18-06سنی با محدوده ومیت فارس مرد ایرانی با ق

نفر مرد مورد بررسی قرار  1942نفر زن و  281شامل 

 ای دوگیری خوشهاین افراد با استفاده از نمونهگرفتند. 

های تحت ای از میان کارگران شاغل در کارگاهمرحله

-پزشکی و خدمات بهداشتی دانشگاه علوم سهپوشش 

منظور به . نتخاب شدندا درمانی تهران، اصفهان و فارس

تخمین پارامترهای جمعیت مورد مطالعه ابتدا حجم 

ای از افرادی که نماینده جمعیت کارگران ایرانی نمونه

فارس هستند محاسبه گردید. از آنجا که در این بررسی 

ای انجام شد جهت صورت خوشهه برداری بنمونه

تصحیح اختالف در طرح، حجم نمونه در ضریب تأثیر 

گیری در ( ضرب گردید. چارچوب نمونهD=2حی )طرا

نشان داده  1های مورد مطالعه در جدول شماره دانشگاه

پس از تعیین حجم نمونه در یک کارگاه  شده است.

عمل ه های منتخب دعوت بآموزشی از نمایندگان دانشگاه

های های الزم، کیتآمده و ضمن ارائه آموزش

  د قرار گرفت.آنتروپومتری در اختیار این افرا

 

 لعهگیری در مناطق اجرای مطاچارچوب نمونه -1جدول

 جمعیت شاغلین دانشگاه

 تعداد

 نژاد
 نمونه 

 کننده  شرکت

 مرد  زن 

 فارس 398 18 890 222232 اصفهان

 فارس 383 160 413 136438 تهران

 فارس 313 89 482 121608 فارس

  1942 281 1831 481818 جمع 

 

 گیری شده در مطالعه حاضرابعاد اندازه – 1کلش
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 گیری ابعاد آنتروپومتریکی توسط افراد آموزش دیدهاندازه -1شکل

 

از ابعاد بدنی مطابق با  بعد 33اطالعات مرتبط با 

با استفاده از  (18)دستورالعمل ارائه شده توسط کرومر

 0گیری این ابعاد طی ازهوسایل و تجهیزات الزم جهت اند

 (.2و 1آوری شد )شکلماه جمع

 باشند:میزیر این وسایل و تجهیزات شامل موارد 

دهم کیلوگرم )جهت با خطای یک ی دیجیتالیترازو  −

 گیری وزن( اندازه

متر )با دقت  1×2بردهای مدرج آنتروپومتری به ابعاد   −

ه دارای قابلیت نصب روی دیوار با زاویمتر، میلی 1/6

ایران، شرکت کانون طراحان  ساختدرجه،  16

 (فراست

 گونیامتر −

 گیری محیط عضالت( متر نواری )جهت اندازه −

 گیری طول اندام( متر فلزی بلند )جهت اندازه −

گیری فاصله مستقیم و دقیق برخی  شاقول )برای اندازه −

مچ زمین از قبیل مفصل شانه، آرنج،  از نقاط بدن تا

 و زانو( دست، برجستگی بزرگ ران

 کولیس به ابعاد بزرگ و کوچک −

ها و گیری عمق سینه، عرض شانه کالیپر )جهت اندازه −

 عرض لگن(

 صندلی گردان با قابلیت تنظیم ارتفاع.  −

آوری اطالعات ضمنا یک پرسشنامه نیز جهت جمع

گرفت.  دموگرافیک افراد طراحی و مورد استفاده قرار

به همراه تعریف گیری شده در این مطالعه  ابعاد اندازه

 .تاس ارائه شده 2مربوط به هر بعد در جدول شماره 

 ابعاد آنتروپومتریکی مورد بررسی در مطالعه و تعریف مربوط به هر بعد -2جدول

 تعریف بعد

 فاصله عمودی از سطح زمین تا نوك سر طول قد

 فاصله عمودی از سطح زمین تا گوشه داخلی چشم ارتفاع چشم

 اصله عمودی از سطح زمین تا زائده آکرومیون استخوان کتف )نوك استخوان شانه(ف ارتفاع شانه

 فاصله عمودی از سطح زمین تا زائده اعالیی مربوط به زند زبرین ارتفاع آرنج

 ارتفاع کفل
فاصله عمودی از سطح زمین تا برجستگی بزرگ انتهای استخوان ران و برجستگی پهن و وسیعی روی انتهای 

 ستخوان ران که در سطح جانبی کفل قابل مشاهده است.فوقانی ا

 فاصله عمودی از سطح زمین تا برآمدگی بند انگشت میانه ارتفاع برآمدگی انگشتان

 فاصله عمودی از سطح زمین تا نوك انگشت میانه ارتفاع نوك انگشتان میانه

 نوك سرتا  گاهنشیمنفاصله عمودی از سطح  ارتفاع نشسته

 فاصله عمودی از سطح نشستنگاه تا گوشه داخلی چشم نشستهارتفاع چشم 
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 تعریف بعد

 فاصله عمودی از سطح نشستنگاه تا سطح داخلی آرنج ارتفاع آرنج نشسته

 ضخامت ران
فاصله عمودی از سطح نشستنگاه تا سطح فوقانی بافت نرم ران و ضخیم ترین نقطه آن )معموالً جایی که به 

 شکم متصل می شود(

 فاصله عمودی از سطح نشستگاه تا نوك استخوان شانه اع شانه نشستهارتف

 فاصله افقی از پشت کفل تا جلوی کاسه زانو طول کفل زانو

 رکبی-طول کفل
فاصله افقی از پشت کفل تا زاویه رکبی ، در پشت زانو، جایی که پشت ساق به قسمت تحتانی ران متصل می 

 شود.

 سطح زمین تا سطح فوقانی زانوفاصله عمودی از  ارتفاع زانو

 فاصله عمودی از سطح زمین تا زاویه رکبی داخلی زانو ارتفاع رکبی

 شود.گیری می های دالی شکل اندازه ها که در محل پیش آمدگی عضلهحداکثر پهنای افقی شانه ()بین دو عضله دلتوئید پهنای شانه

  )بین دوزائده پهنای شانه

 (آکرومیون
 

 شود )نقاط استخوانی( گیری می ها که در بین زوائد آکرومیون دو کتف اندازهدر عرض شانهفاصله افقی 

 ها در وضعیت نشسته حداکثر فاصله افقی در عرض کفل پهنای باسن

 مرجع عمودی تا جلو سینه حداکثر فاصله افقی از صفحه عمق سینه

 در وضعیت نشسته استاندارد مرجع عمودی تا جلو شکم فحهحداکثر فاصله افقی از ص عمق شکم

 فاصله بین زائده آکرومیون استخوان کتف و سطح داخلی آرنج در وضعیت نشسته استاندارد آرنج-طول شانه

 فاصله بین پشت آرنج و نوك انگشت میانه در وضعیت نشسته استاندارد نوك انگشتان-طول آرنج

 که آرنج و مچ کامالً کشیده و مستقیم هستند. ا نوك انگشت هنگامیفاصله زائده آکرومیون استخوان کتف ت طول اندام فوقانی

 چنگش -طول شانه
شود هنگامیکه آرنج و مچ وسیله دست گرفته میه فاصله زائده آکرومیون استخوان کتف تا مرکز شیئی که ب

 کامالً مستقیم هستند.

 فاصله نقطه بین ابروان و استخوان پس سر در خط میانی طول سر

 هاحداکثر پهنای سر در باالی سطح گوش سر پهنای

 است.فاصله بین مچ تا نوك انگشت میانی هنگامیکه دست به حالت مستقیم و محکم گرفته شده طول دست

 حداکثر پهنا در عرض کف دست پهنای دست

 فاصله موازی با محور طویل کف پا از پشت پاشنه تا نوك بلندترین انگشت پا طول کف پا

 ای از کف پا که باشد، در عرض پا عمود بر محور طولی آن حداکثر پهنای افقی، در هر نقطه ف پاپهنای ک

فاصله بین نوك انگشتان میانی 

که است و چپ زمانیردست 

 .بازوها کامال باز باشند

 شد.که بازوها کامالً به طرفین باز باحداکثر پهنای افقی بین نوك انگشتان میانی دست راست و چپ هنگامی

فاصله بین آرنج دست راست و 

که بازوها به طرفین چپ زمانی

 باز و ساعدها خم باشند.

اند و آرنج کامالً های فوقانی به طرفین کشیده شدهفاصله بین نوك آرنج دست راست و چپ هنگامی که اندام

 کند.است به طوریکه نوك انگشتان قفسه سینه را لمس میخم شده

 تادهدسترسی چنگش ایس حد
گیرد. بازو به است صورت میها گرفته شدهای شکل که کامالً در کف دستگیری از مرکز میله استوانهاندازه

 گیرد.گیری از سطح زمین صورت می طور عمودی باالی سر قرار می گیرد و اندازه

 دسترسی چنگش نشسته حد
گیرد. بازو به است صورت میها گرفته شدهتای شکل که کامالً در کف دسگیری از مرکز میله استوانهاندازه

 گیرد.گیرد و اندازه گیری از سطح نشستنگاه صورت میطور عمودی باالی سر قرار می

 دسترسی چنگش جلو حد
گیرد. بازو به است صورت میها گرفته شدهای شکل که کامالً در کف دستگیری از مرکز میله استوانهاندازه

 شود.های شانه انجام میگیری از پشت تیغهو در سطح شانه قرار گرفته و اندازهطور افقی در جلو بدن 
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افزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل آماری داده

SPSS منظور به در ابتدا، صورت گرفت.  18 نسخه

ها از روش آماری بررسی نرمال بودن داده

Kolmogoroph-Smirnof بهعالوه، ه استفاده گردید. ب 

بین دو  آنتروپومتریک تفاوت میانگین ابعاد تعیینمنظور 

مبستگی بین ابعاد هتعیین گروه زن و مرد و همچنین 

-Mann های آماریگیری شده به ترتیب روشاندازه

Whitney و Linear Regression  در این  .شداستفاده

جهت تعیین همبستگی بین متغیرهای مطالعه 

عنوان متغیر مرجع  از شاخص قد به ،آنتروپومتریک

 .(11)استفاده گردید

 هایافته
با ها دادهتوزیع نتایج حاصل از بررسی نرمال بودن 

نشان داد  Kolmogoroph-Smirnofاستفاده از آزمون 

توزیع نرمال از در جمعیت مورد مطالعه که بعد قد 

میانگین بعد قد به عنوان بعد مرجع، باشد. میبرخوردار 

و  39/198(91/0) ان به ترتیبدر میان زنان و مرد

  باشد. متر می سانتی 18/132(01/0)

های آنتروپومتریک شاغلین ایرانی با قومیت نتایج داده

های فارس در قالب میانگین، انحراف معیار و نیز صدك

پنجم به تفکیک زن و مرد در  و پنجم، پنجاهم و نود

 نشان داده شده است. 3جدول شماره 

سن مردان مورد مطالعه نگین میادر این مطالعه 

وزن آنها میانگین   سال و 63/39(01/8±)

سن میانگین باشد. همچنین کیلوگرم می 38/39(30/11±)

وزن آنها میانگین سال و  22/31(±21/1زنان )

 باشد.کیلوگرم می 39/91(63/16±)

با  Mann-Whiteyآزمون با توجه به نتایج حاصل از 

برابری میانگین تمامی فرض ، %9سطح اطمینان آماری 

ابعاد آنتروپومتریکی به جز بعد ضخامت ران در بین زنان 

رد  Pvalue >69/6و مردان مورد مطالعه با 

 (.3جدول)شد

همچنین نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون نشان داد که 

دار بودن ارتباط تمامی ابعاد با بعد قد، تنها رغم معنیعلی

آرنج در حالت ایستاده و رتفاع چشم، شانه و چهار بعد ا

با ارتفاع قد در  همچنین حد دسترسی چنگش ایستاده

باشند ه دارای همبستگی مناسبی میحالت ایستاد

 .(4تا 1)نمودارهای

گردد ارتفاع چشم در حالت همانگونه که مالحظه می

بیشترین همبستگی را با  162/6ایستاده با ضریب تعیین 

 (.1ست )نمودار قد در حالت ایستاده نشان داده ا
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 ....بررسی ابعاد آنتروپومتریکی در میان شاغلین ایرانی با قومیت فارس در  /46

 باشد( متر میگیری شده در جمعیت مورد مطالعه به تفکیک جنسیت )مقادیر برحسب میلیابعاد اندازه 19و  96، 9میانگین، انحراف استاندارد، صدك  -3جدول

 

ف
ردی

 

 بعد 

  نفر( 1942مردان ) نفر( 281زنان )
P value  

 
 

 نگینمیا
انحراف 

 معیار

 صدك
 میانگین

انحراف 

 معیار

 صدك

9 96 19 9 96 19 

 >661/6 1846 1336 1036 1/00 8/1321 1016 1989 1436 1/09 9/1983 طول قد 1

 >661/6 1346 1026 1918 3/36 9/1022 1989 1436 1306 3/00 0/1432 ارتفاع چشم 2

 >661/6 1906 1496 1396 8/03 2/1441 1416 1316 1216 8/90 9/1316 ارتفاع شانه 3

 >661/6 1186 1166 1612 3/96 8/1613 1633 116 116 2/41 0/116 ارتفاع آرنج 4

 >661/6 106 816 312 92 2/882 140 806 396 0/01 3/890 ارتفاع کفل 9

 >661/6 836 306 016 44 3/301 336 366 046 4/46 6/363 ارتفاع برآمدگی انگشتان 0

 >661/6 326 006 916 1/44 8/099 006 066 9/923 9/46 8/914 ارتفاع نوك انگشتان میانه 3

 >661/6 1666 126 843 8/49 3/121 886 836 336 8/41 8/821 ارتفاع نشسته 8

 >661/6 816 819 349 8/43 8/819 4/830 326 006 9/41 3/328 ارتفاع چشم نشسته 1

 >661/6 346 236 269 1/42 1/201 234 226 136 1/21 3/218 ارتفاع آرنج نشسته 16

 441/6 116 196 126 2/24 0/196 8/113 196 2/113 23 9/192 ضخامت ران 11

 >661/6 086 016 999 1/38 2/013 040 906 966 3/48 1/902 ارتفاع شانه نشسته 12

 >661/6 031 986 1/923 2/32 9/931 9/063 996 9/413 1/39 1/991 طول کفل زانو 13

 >661/6 966 496 466 1/31 8/448 416 436 386 3/39 2/439 رکبی-طول کفل 14

 >661/6 916 936 486 3/33 934 946 416 433 8/31 9/488 ارتفاع زانو 19

 >661/6 406 416 306 36 416 446 466 396 36 466 ارتفاع رکبی 10

 >661/6 926 406 416 2/30 9/403 926 429 349 3/93 8/429 (پهنای شانه)بین دو عضله دلتوئید 13

 >661/6 480 469 346 0/49 3/468 426 9/348 209 9/48 343 (پهنای شانه)بین دوزائده آکرومیون 18

 62/6 441 332 321 3/30 3/334 419 309 9/214 31 1/303 پهنای باسن 11
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 >661/6 1/230 236 112 4/20 1/221 366 206 216 8/20 8/290 عمق سینه 26

 >661/6 326 249 116 31 3/248 399 233 236 33 2/233 عمق شکم 21

 >661/6 416 306 326 2/23 9/304 339 326 286 23 2/329 آرنج-طول شانه 22

 >661/6 916 499 466 8/34 9/493 406 426 9/382 2/20 9/426 نوك انگشتان-طول آرنج 23

 >661/6 848 2/332 366 8/43 3/334 389 316 099 3/41 311 طول اندام فوقانی 24

 >661/6 346 036 916 49 3/008 366 016 9/992 3/43 3/019 چنگش -طول شانه 29

 >661/6 266 189 109 1/12 1/184 118 186 1/101 9/16 0/131 طول سر 20

 >661/6 103 196 130 1/1 1/141 136 146 9/121 1/13 4/143 پهنای سر 23

 >661/6 216 116 131 1/19 0/188 116 136 1/190 3/16 1/131 طول دست 28

 >661/6 1/13 80 33 3/0 2/80 16 39 1/01 0/0 1/30 پهنای دست 21

 >661/6 286 293 236 3/19 0/290 296 236 269 0/14 3/228 طول کف پا 36

 >661/6 116 19 84 1/8 3/19 166 89 36 1/8 9/89 پهنای کف پا 31

32 
انگشتان میانی دست راست  فاصله بین نوك

 .وچپ زمانیکه بازوها کامال باز باشند
3/1934 2/160 1386 9/1983 1336 0/1302 1/82 1036 1309 0/1816 661/6< 

33 
فاصله بین آرنج دست راست وچپ زمانیکه 

 بازوهابه طرفین باز و ساعدها خم باشند.
8/822 1/98 346 836 116 0/161 01 866 166 1666 661/6< 

 >661/6 2296 2616 1196 81 1/2613 2626 1886 9/1331 1/34 1880 حددسترسی چنگش ایستاده 34

 >661/6 1316 1236 1136 3/03 3/1232 8/1231 1146 1696 8/90 1138 حددسترسی چنگش نشسته 39

 >661/6 896 306 366 1/40 1/303 869 366 029 2/92 2/363 حددسترسی چنگش جلو 30

 >661/6 6/10 6/39 6/91 30/11 38/39 96/38 6/98 6/40 63/16 39/91 حسب کیلوگرم(وزن )بر 33
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 ....بررسی ابعاد آنتروپومتریکی در میان شاغلین ایرانی با قومیت فارس در  /42

          
       

ت یونی طول قد و ارتفاع شانه در حارابطه رگرس -2نمودار

=ارتفاع شانه 812/6ارتفاع قد )ایستاده( -901/1ایستاده )

 (R ،61/6< P 2=811/6ایستاده، 

 

ابطه رگرسیونی طول قد و ارتفاع چشم در حالت ر -1نمودار

=ارتفاع چشم 180/6ارتفاع قد )ایستاده( -301/8ایستاده )

 (R ،61/6< P 2=162/6ایستاده، 

 

 

رابطه رگرسیونی طول قد و حد دسترسی چنگش  -4نمودار

=حد دسترسی 180/1+ارتفاع قد )ایستاده( 03/3ایستاده )

2=332/6چنگش ایستاده، 
R ،61/6< P). 

    رابطه رگرسیونی طول قد و ارتفاع آرنج در حالت  -3نمودار

=ارتفاع آرنج 006/6ارتفاع قد )ایستاده( -020/4ایستاده )

 (R ،61/6< P 2=383/6ایستاده، 

 بحث
های آنتروپومتریکی شاغلین ایرانی  در این مطالعه داده

باشد  بعد آنتروپومتریکی می 33با قومیت فارس که حاوی 

های آماری نشان داد  ری و ارائه گردید. نتایج آزمونگردآو

که میانگین ابعاد بدنی در دو گروه زن و مرد به جز بعد 

ه بباشند  داری می های معنی ضخامت ران دارای تفاوت

متر  سانتی 10الی  16که مردان به طور متوسط  طوری

باشند. نکته قابل توجه اینکه بسیاری از  بلندتر از زنان می

د صدك پنجم مردان )مرد ریز نقش( تقریبا برابر با ابعا

 صدك پنجاهم زنان )زن میانه( است. 

تاکنون مطالعات متعددی در کشورمان صورت گرفته 

در بین دو جنس که مؤید تفاوت بین ابعاد آنتروپومتریک 

 36و همکاران  Habibi باشد. در مطالعه میزن و مرد 

جوی دختر و پسر دانش 308 بین متغیر آنتروپومتری در

مشاهده گردید که گیری قرار گرفت و  ایرانی مورد اندازه

های آنتروپومتریک دو جنس به جز پهنای  بین داده

تفاوت  گاه آرنج در حالت نشسته ارتفاع تکیه ه وگاشیمنن

در مطالعه  که در صورتی (26)وجود دارد داری معنی

رای بین زنان و مردان داضخامت ران در  حاضر تنها بعد
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در مطالعه دیگری نیز . باشد نمی داری اختالف معنی

Hafezi  دختر و  2636و همکاران ابعاد آنتروپومتریک

ساله نژاد فارس را بررسی و مقایسه  3-11پسر ایرانی 

هایی را در بین بیشتر  نمودند. نتایج بدست آمده تفاوت

 . (21)گیری شده بین دو جنس نشان داد ابعاد اندازه

نفر  182و همکاران  Habibi از یای دیگر مطالعه در

نفر دختر در دامنه  481نفر پسر و  413آموز شامل  دانش

سال انتخاب و عالوه بر وزن، سن، جنس و  3-12سنی 

گاه آرنج،  قد ابعاد آنتروپومتری مربوط به ارتفاع شانه، تکیه

رکبی و پهنای باسن در حالت -زانو، رکبی، طول باسن

ی شد. در این مطالعه مقایسه گیر نشسته اندازه

های آنتروپومتریک دختران با پسران نشان داد که  شاخص

بین مقادیر موجود اختالف وجود دارد و با توجه به اینکه 

اساس سن، جنس  آموزان بر ابعاد آنتروپومتریک در دانش

نتیجه کلی بدین صورت بوده است  .و نژاد متفاوت است

آموزان  آنتروپومتریک دانشهای  نظر نگرفتن اندازه درکه 

ها، باعث ایجاد عدم تناسب و به  در طراحی میز و نیمکت

های کمری، گردنی و خستگی زودرس  دنبال آن ناراحتی

 .(22)شدخواهد 

و همکاران  Varmazyar شده توسطدر مطالعه انجام

آموزان دختر در  نفر از دانش 246بعد آنتروپومتریکی  18

گیری شد. نتایج حاصل مؤید  زهسال اندا 19-13رده سنی 

ساختار بدنی متفاوت بین دختران و پسران در طیف سنی 

های اساسی  رغم اینکه تفاوت علی .(23)باشد یکسان می

ذکر های جوان  در گروهدو جنس در ابعاد آنتروپومتریک 

خورد، ولی با نتایج حاصل از این مطالعه  به چشم میشده 

 باشد.  ه نمیبه دلیل تفاوت سنی قابل مقایس

 و همکاران Motamedzadeای که توسط  در مطالعه

 363 در بین بعد آنتروپومتریک 9 است، به انجام رسیده

گیری  اندازهسال  26-99سنی  محدودهکارمند ایرانی با 

. در این مطالعه، صدك پنجاهم قد زنان و مردان به شد

 حالی در ،(24)متر بدست آمد سانتی 132و  106ترتیب 

 133و  9/198این ابعاد در مطالعه حاضر به ترتیب که 

لحاظ نژاد  ترکیب جمعیتی ازمطالعه  این باشد. در می

های نژادی در  باشد و امکان اینکه تفاوت مشخص نمی

 این مورد اثرگذار باشد وجود دارد. 

های آنتروپومتریکی مانند آنچه  گرفتن تفاوتنظر  در

اند در موارد متعددی تو که در مطالعه حاضر دیده شد، می

های کاری از  کاربرد داشته باشد. طراحی ابزار و ایستگاه

 توجه به اینکه ابزارها غالباً باباشد.  جمله این موارد می

شوند لذا زنان اغلب  برای مردان طراحی و تهیه می

 بینی ناچارند از ابزارهایی استفاده کنند که برای مردان پیش

أله به خستگی عضالت دست که این مس (29-20)اند شده

ها و  ایجاد آسیب وری پایین و احتماالً و بازو، بهره

شود. بنابراین طراحی  های جسمانی منجر می ناراحتی

ویژه ه مناسب ابزارها و تجهیزات مورد استفاده کاربران، ب

باشد  در صنایعی که تعداد کاربران زن و مرد یکسان می

یج نیز ذکر شد همانطور که در بخش نتا ضروری است.

همبستگی بین ابعاد مختلف بدن و بعد  4تا  1نمودارهای 

حاکی از نتایج به دست آمده دهد.  را نشان میمرجع قد 

ارتفاع چشم، شانه و آرنج در بعد تنها چهار که آن است 

حالت ایستاده و همچنین حد دسترسی چنگش ایستاده با 

العه انجام باشند. در مط داری می قد دارای همبستگی معنی

دانشجوی  114و همکاران بر روی  Abedini شده توسط

دختر و پسر مشغول به تحصیل به ترتیب با میانگین سنی 

که با هدف بررسی  63/22(±8/1و ) 61/22(26/2±)

ه گرفتانجام ین ابعاد آنتروپومتریکی مختلف همبستگی ب

مشاهده گردید که سه بعد ارتفاع چشم، شانه و  است،

و حالت ایستاده و نشسته با ارتفاع قد دارای آرنج در د

. این تفاوت در نتایج (23)بودند داری همبستگی معنی

سنی مورد  های تواند ناشی از متفاوت بودن گروه می

های مورد  بررسی و همچنین تفاوت در تعداد نمونه

انجام شده توسط  مشابه مطالعهدر یک مطالعه باشد. 

Burdurlu های  ف بررسی مشخصهو همکاران که با هد

ساله در ترکیه 12-19آنتروپومتریک پسران و دختران 

مانند مطالعه حاضر مشاهده گردید که انجام شده است 

بیشترین همبستگی بین بعد ارتفاع چشم در حالت ایستاده 

 . (28)باشد و بعد مرجع قد می
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توان به تعداد  های مطالعه حاضر می از محدودیت

ه نحوی که اگر تعداد بیشتری از افراد ها اشاره کرد ب نمونه

تری  نتایج دقیق از هر دو جنس در مطالعه وارد شوند قطعاً

های  توان جمعیت نمونه عالوه، میه حاصل خواهد شد. ب

های کاری  انتخابی را از جمعیت شاغلین در سایر بخش

نیز انتخاب کرد. نکته غیره شامل خدمات، کشاورزی، و 

ی ابعاد آنتروپومتری در دیگر حائز اهمیت دیگر بررس

و عرب  ، ترکمناقوام ایرانی شامل آذری، کرد، لر، بلوچ

گردد که مطالعات بیشتری با  باشد. بنابراین پیشنهاد می می

هدف ایجاد یک بانک اطالعاتی جامع از اقوام مختلف 

 ایرانی انجام شود. 

 گیری نتیجه
اطالعات  های مطالعه حاضر یکی از اولین بانکدر 

قومیت فارس فراهم کارگران ایرانی با  آنتروپومتریکی

از نتایج حاصل از مطالعه حاضر به همراه دیگر  است. شده

توان  مطالعات ذکر شده که در کشورمان صورت گرفته می

به منظور ایجاد یک بانک اطالعات آنتروپومتریک استفاده 

در این مطالعه مشخص گردید که متغیر قومیت  کرد.

از موارد تأثیرگذار در تعیین میانگین و سایر تواند  می

های آماری مربوط به ابعاد آنتروپومتریک تلقی  مشخصه

که میانگین متغیر قد در این مطالعه با  گردد. به طوری

نتایج اندك مطالعات مشابه انجام گرفته در ایران تفاوت 

طراحان در مشخص را نشان داد. بنابراین بهتر است که 

حصول و محیط کار برای کارگران و به زمان طراحی م

های  منظور راحتی بیشتر و استرس کمتر این قشر، تفاوت

عنوان یک ه آنتروپومتریکی در بین اقوام مختلف را ب

ها برای  شاخص مهم مد نظر قرار داده و از این داده

 محور مطابق با کارگران ایرانی استفاده کنند.  طراحی کاربر

 تقدیر و تشکر
لعه در قالب یک مطالعه ملی جهت این مطا

گیری ابعاد آنتروپومتریک کارگران شاغل در  اندازه

پزشکی،  دانشگاه علوم 1کارخانجات تحت پوشش 

و بخشی از شده توسط مرکز سالمت محیط و کار انجام 

است. از کلیه  نتایج آن در این مقاله ارائه گردیده

ها  گیری و گردآوری داده کارشناسانی که در اندازه

شود. همچنین از  اند تشکر و قدردانی می همکاری نموده

طرح کمال تشکر و سپاس را  کننده در این افراد شرکت

 داریم.
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