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 پیشگفتار
يكي از برنامه های مرکز سالمت محيط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين و 

انتشار رهنمودهای مربوط به حوزه ها و زمينه های مختلف بهداشت محيط و حرفه ای و ساير 

همكاران متعددی از سراسر کشور، موضوعات مرتبط است که با بهره گيری از توان علمي و تجربي 

انجام شده است. در اين راستا سعي شده است ضمن بهره گيری از آخرين دستاوردهای علمي، از 

تجربه کارشناسان و متخصصين حوزه ستادی مرکز سالمت محيط و کار نيز استفاده شود و در مواردی 

رد در تدوين و انتشار اين رهنمودها که در کشور قوانين، مقررات و دستورالعمل های مدوني وجود دا

مورد استناد قرار گيرد. تمام تالش کميته های فني مسئول تدوين رهنمودها اين بوده است که محصولي 

فاخر و شايسته ارائه نمايند تا بتواند توسط همكاران در سراسر کشور و کاربران ساير سازمان ها و 

استفاده باشد ولي به هر حال ممكن است دارای نواقص و دستگاههای اجرائي و بعضاً عموم مردم قابل 

کاستي هايي باشد که بدينوسيله از همه متخصصين، کارشناسان و صاحبنظران ارجمند دعوت مي شود 

با ارائه نظرات و پيشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمي و نزديكتر کردن هر چه بيشتر محتوای اين 

 معه ياری نمايند تا در ويراست های بعدی اين رهنمودها بكار گرفته شود.رهنمودها به نيازهای روز جا

با توجه به دسترسي بيشتر کاربران اين رهنمودها به اينترنت، تمام رهنمودهای تدوين شده بر روی 

تارگاه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي )وبدا(، معاونت بهداشتي، پژوهشكده محيط 

پزشكي تهران و مرکز سالمت محيط و کار قرار خواهد گرفت و تنها نسخ بسيار  زيست دانشگاه علوم

محدودی از آنها به چاپ خواهد رسيد تا عالوه بر صرفه جويي، طيف گسترده ای از کاربران به آن 

 دسترسي مداوم داشته باشند.

وهمند اسالمي اين اکنون که با ياری خداوند متعال در آستانه سي و چهارمين سال پيروزی انقالب شك

رهنمودها آماده انتشار مي گردد، الزم است از زحمات کليه دست اندرکاران تدوين و انتشار اين 

رهنمودها صميمانه تشكر و قدرداني نمايم و پيشاپيش از کساني که با ارائه پيشنهادات اصالحي خود ما 

 اسگزاری نمايم.را در بهبود کيفيت اين رهنمودها ياری خواهند نمود، صميمانه سپ

 

  دكتر كاظم ندافي
 رئيس مركز سالمت محيط و كار
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 مقدمه -1

ارگونومي عبارتست از کاربرد روشها و اصول علمي و داده های برگرفته از اصول و شيوه های 

 (. 1متعدد جهت توسعه سيستمهای مهندسي که انسان نقش مهمي را در آن ايفا مي کند )

شوند و  طبيعي بدن، تنه، بازوان و پاها درگير کار استاتيک  نمي هاینظر به اينكه در وضعيت

گردد لذا بايد محيط کار  حرکات طبيعي يكي از مهمترين عوامل در انجام کار با راندمان باال تلقي مي

را به گونه ای طراحي نمود تا با ابعاد بدن کارگر طبيق داشته باشد در چنين وضعيتي نياز به دانستن اين 

جهت طراحي محيط های کاری اهميت به سزايي دارد که پاسخگوی اين نياز مهم دانش  ابعاد

 (.2آنتروپرمتری مي باشد )

گيری  به معني اندازه Metriبه معني انسان و  Anthroposآنتروپومتری از کلمات يوناني 

-سان شامل اندازههای بدن انای از فيزيكال آنتروپولوژی به اندازه( و بعنوان شاخه3مشتق شده است )

ها، فضای حرکتي و زوايای حرکتي هر يک های مختلفي از طول بدن، وزن و حجم اندامگيری اندازه

از اين اندازه ها پرداخته و در نهايت آمار و اطالعات منتج از آن جهت تعيين شكل و اندازه ابزار و 

(. تغييرات در شيوه های 4رود )ار ميگيرد بك وسايلي که در محيط کار مورد استفاده اين افراد قرار مي

گردد. اطالعات بدست آمده از زندگي، تغذيه و نژاد جوامع منجر به تغييرات در توزيع ابعاد بدن مي

تر و درصد سنگين 144درصد بلندتر،  34 – 44تحقيق فيزنت و گريو، حاکي از آن است که مردان 

طبيعي انساني مستلزم انتخاب روشي برای طراحي  درصد قويتر از زنان مي باشند و اين تغييرات 044

 (.0تمام محصوالت و تجهيزات مي باشد )

آمارهای بدست آمده از مرکز سالمت محيط و کار حاکي از آن است که درصد بااليي از 

( )که اين وضعيت منجر به 6مشغول بكار مي باشند ) 1شاغلين کشور دارای وضعيت بدني نامناسب

اراحتي های اسكلتي ـ عضالني و صدمات مرتبط با کار خواهد شد(. از طرفي به دليل ايجاد و افزايش ن

نداشتن بانک اطالعاتي مناسب جهت تعيين ابعاد استاندارد و طراحي محدوده های قابل تنظيم، ناگزير 

های زيادی از لحاظ ابعاد  به استفاده از ابعاد آنتروپومتريكي کشورهای ديگر که دارای تفاوت

وپومتريكي با ابعاد بدن جامعه ما مي باشند هستيم و يا اينكه طراحي براساس معيارهای ذهني آنتر

توسط شرکت های سازنده انجام مي گيرد که بدليل عدم تناسب ابعادی بين ابزارها و ايستگاههای 

کاری طراحي شده و ابعاد بدن کاربر عوارضي مانند اختالالت اسكلتي عضالني، خستگي زودرس و 
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اير صدمات جسماني را بدنبال خواهند داشت. آنتروپومتری مي تواند ديدگاهي بسيار مفيد درباره س

تواند از روش تجربي  قابليت استفاده در مراحل بسيار اوليه فرآيند طراحي بدهد، بعد از آن طراح مي

نتهايي دامنه های ااستفاده کرده و با استفاده از يک نمونه کوچک از کاربران، الگوهايي از قسمت

آنتروپومتريكي را آزمون کند. لذا با عنايت به موارد مطرح شده ضرورت انجام تحقيقات 

آنتروپومتريكي و ايجاد بانک اطالعاتي ابعاد آنتروپومتری مربوط به جامعه ايراني به ويژه کارگران، 

ه و نيز  ايجاد جهت بكارگيری آن برای استانداردسازی وسايل و تجهيزات مورد استفاده اين گرو

شود. به همين منظور تحقيق حاضر با هدف تعيين شاخصهای تناسب بين ماشين و انسان احساس مي

مورد نياز برای طراحي ابزارهای کار و ايستگاههای کاری استاندارد و تدوين دستورالعمل طراحي 

 ايستگاه کار ارگونوميكي به اجرا در آمد.

های اين پژوهش جهت تدوين استانداردهای الزم برای طراحي تهبا اميد به اينكه بتوانيم از ياف

وسايل، تجهيزات، ابزارها و ايستگاههای کاری متناسب با ابعاد بدني ايرانيان کمک گرفته و گامي در 

 جهت کاهش معضالت موجود بپردازيم.

 تاریخچه آنتروپومتری -2

شهای مختلف انجام مي شود و در آنتروپومتری عبارتست از اندازه گيری ابعاد بدن که با رو

 (.7آنتروپومتری استاتيكي به اندازه گيری ويژگيهای بدن همانند شكل و اندازه بدن پرداخته مي شود )

که در قرون اول قبل از ميالد زندگي مي کرد بدن را بدين صورت تفسير کرد  1ويتروس

ارتفاع بدن شش برابر طول پا يا چهار برابر طول ساعد يا چهار برابر عرض سينه و يا ده برابر فاصله بين 

 چانه تا پيشاني و يا ده برابر فاصله بين مچ دست تا نوک انگشت ميانه مي باشد. او صورت را به سه

قسمت تقسيم کرد که عبارتند از قسمت تحتاني چانه تا زير سوراخ بيني و از زير سوراخ بيني تا خط 

بين دو ابرو و از خط  بين دو ابرو تا قسمت باالی پيشاني. به عقيده ويتروس اگر فردی به پشت خوابيده 

ناف در مرکز بعنوان باشد و دست به طرف بيرون کشيده شوند و پاها دور يک حلقه تماس پيدا کنند، 

 نقطه مرکزی  در نظر گرفته مي شود.

چيزی که در تاريخ در مورد آنتروپومتری مي توانيم پيدا کنيم اين است که در قديم شكل 

انسان به تناسب  اندازه گيری مي شده است. در مصر طول انگشت ميانه را بر اساس يک سوم طول سر 

                                                                 
1 . Vitros 
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ي کردند. در اواخر قرن اول تعداد وسيعي از و گردن و يک هفدهم کل طول بدن محسوب م

ارزيابيهای آنتروپومتری در قسمت های مختلف در دنيا انجام گرفت. در اوايل قرن نوزدهم نتايج اندازه 

گيری از استخوانها و اسكلت بدن ثبت  شده است و در اواخر قرن نوزدهم عالقه زيادی به بررسي 

ای مهم در اوايل قرن بيستم آنتروپومتری به عنوان شاخه نحوه و جزئيات زندگي انسان ايجاد شد.

درآنتروپولوژی مطرح شد. اما متدهای اندازه گيری متفاوت بود و مطالعه استاتيک از ابعاد بدن 

گسترش پيدا کرد که مقايسه ای برای رقابتها مي باشد. همچنين عالقه زيادی در خصوص مطالعه 

سعي در يک مطالعه علمي در خصوص  1گيلبرت 1224حرکت بدن وجود داشته است. در سال 

حرکت انجام داد و مشخص کرد چه ابعادی از بدن  برای طراحي ميز و صندلي مورد نياز است، در 

تحقيقاتي در مورد تاثير ابعاد بدن بر روی طراحي وسايل مورد نياز ارتش  بعمل آمد، بعد از  1244سال 

انسان مد نظر قرار گرفت و مهندسي آنتروپومتری بوجود آمد  جنگ جهاني دوم متناسب بودن ماشين با

 (.8و توسعه پيدا کرد )

کتابي  به نام  William H. Sheldon, S.S. Stevens and W.B. Tucker،1244در سال 

متفاوت بودن وضعيت فيزيكي بدن انسان منتشر کردند و در آن اصطالحاتي را تشريح نمودند که 

 عبارتند از سوماتوتيپ
مي  0اکتومورفي  و 4، اندومورفي 3و سه مشخصه انساني که شامل: مزومورفي2

 (. 2باشد )

پيدا کرد توسعه گيری با احتياجات مهندسان جديد، روشهای اندازه 1274و  1264های در سال

و روشهای آماری پيشرفته راه را برای نوسازی مجدد تحقيقات آنتروپومتريكي و مهندسي کاربردی، 

ها در اين مقطع زماني انجام های آنتروپومتريكي، تكنيكها و روشهای مهم دادهداد و گردآورینشان 

 (. 14شده است )

پس از جنگ جهاني دوم تأکيد بر روی تطابق انسان و ماشين در هر دو بعد تجاری و سرويس 

کاری به همراه  های نظامي به قدری توسعه يافت که منجر به مطالعات ابعاد بدن و نيازهای فضاهای

عوامل فيزيولوژيكي و روانشناختي مربوط مي شد. از اين ميان مي توان به مطالعاتي که در دانشگاه 

                                                                 
1. Gilberts 

2. Somatotype 

3. Mesomorphy 

4. Endomorphy 

5. Ectomorphy 
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هاروارد و يا مراکز نيروی هوايي آمريكا انجام گرديد، اشاره نمود که مشارکت وسيعي در بدست 

 آوردن اطالعات دقيق و قابل اعتماد داشتند.

تكنولوژی و کاربرد زياد کامپيوتر در عرصه مطالعات، تغييرات  در دو دهه اخير با پيشرفت

بسيار زيادی در رويكرد جمع آوری اطالعات و بكارگيری وسايل ويژه برای اندازه گيری هايي، که 

ناشي از نيازهای علمي، بودند بوجود آمده است. بطور مشخص نياز مبرم به تعيين روابط فضايي در 

ي از وظايف و مشخصات آنترپومتری در کارهای مهندسي شناخته شده تطابق سه بعدی بعنوان يك

 است.

به همين منظور مهندسين نه تنها بايد ابعاد بدن را بدانند بلكه بايد از اينكه هنگام فعاليت اين 

اجزا در کجا قرار مي گيرند، نيز مطلع باشند. تا کنون متون زيادی درباره آنتروپومتری نگاشته شده 

در چند سال اخير جزئيات بدن برای بيش از صد هزار گونه جمعيت در سرتاسر دنيا در  است بخصوص

 دسترس مي باشد.

در نيروی زميني ارتش و به منظور  1346اولين طرح اندازه گيری ابعاد جسماني در ايران سال 

خي از طراحي مناسب پوتين و لباس نظامي توسط مستشاران خارجي انجام شده است که البته بجز بر

 نتايج نهايي ساير اطالعات طرح در دسترس نيست.

اندازه گيری ابعاد جسماني دانشجويان دانشگاه تهران و همچنين دانش آموزان استان مازندران 

( و همچنين اندازه گيری ابعاد 11) 1372و  1368توسط آقای محمد امين موعودی در طي سالهای 

ارتش توسط آقايان حامد صادقي علوی، خليل دهقان، استاتيک دست در بين پرسنل نيروی زميني 

، اندازه گيری ابعاد جسماني پرسنل 1376بابک جوانبخش و سرکار خانم مرجان کريمي در سال 

نيروی پنچ گانه سپاه پاسداران انقالب اسالمي توسط پژوهشكده طب رزمي دانشگاه علوم پزشكي بقيه 

ي علوم، خليل دهقان(، از مهمترين و قابل توجه ترين پروژه ا... )آقايان غالمحسين پورتقي، حامد صادق

 (.12های انجام شده در اين زمينه در کشور ايران به شمار مي رود )

انجام شد با بررسيهای  2444و همكارانش در سال yu-change line در  تحقيقي که توسط 

اع رکبي  به ترتيب در آنتروپومتريكي به عمل آمده در برخي کشورهای آسيايي ميانگين ارتف

 yakohori( و در تحقيق 13) 4/38و سانتي متر و در کارگران زن کره ای   38/ 27کارگران زن چيني

در خصوص بررسي ابعاد آنتروپومتريک کارگران زن ژاپني  اين بعد  1272و همكارانش در سال 

(. همچنين ميانگين ارتفاع 14متر است )سانتي  43/30(  و در کارگران زن هندی 14بدست آمد ) 2/36

سانتي متر است. از طرفي   22/22و هندی  86/23، چيني 0/21آرنج نشسته در کارگران زن ايراني 

و در  6/102، زنان ژاپني 8/108، زنان کره ای 62/108، زنان چيني 108ميانگين قد در زنان ايراني 



  

 

 6 صفحه  یرانیکارگران ا یکیاستات یآنتروپومتر یشاخص ها

عاد در کشورهای فوق االشاره مشخص مي سانتي متر مي باشد لذا با مقايسه اين اب 23/103زنان هندی 

شود که ابعاد مذکور در کارگران زن کره ای و چيني به کارگران زن ايراني نزديک تر مي باشد. از 

طرفي کارگران زن هندی دارای جثه کوچک تری نسبت به زنان ايراني، ژاپني، کره ای و چيني مي 

  13/44، چيني 41رکبي در کارگران مرد ايراني  باشند. همچنين بر اساس همين تحقيق ميانگين ارتفاع

، چيني 44/161سانتي متر است از طرفي ميانگين قد در مردان هندی  74/41و هندی  24/44و زاپني 

و همكارانش نشان داد که ميانگين  W.S.Marrasمي باشد. همچنين نتايج پزوهش  166، ژاپني 162

(. 10سانتي متر مي باشد ) 36/174ه غربي اياالت متحده قد کارگران بخش صنعتي آمريكا واقع در ميان

سانتي متری بين ميانگين قد کارگران هندی و ايراني ارتفاع رکبي در اين دو  14لذا  با وجود اختالف 

سانتي متر بلند تر از  14الي  3گروه اختالف چنداني ندارد و قد کارگران مرد ايراني بطور متوسط 

يايي فوق االشاره مي باشد. بنا بر عقيده فيزنت، تغييرات ابعاد بدن کارگران مرد کشورهای آس

(. همچنين تفاوتهای 16گروههای مختلف را مي توان بر حسب سايز بدن و نسبت بدني مالحظه نمود )

(. با توجه به مقايسه 17توان مشاهده نمود )معني داری در خصوص نسبت بدني نژادهای مختلف مي

ان زن و مرد در برخي کشورهای آسيايي از جمله ايران مالحظه مي شود که نسبت های بدني کارگر

های بدني دارای اختالفات معني داری هستند و ويژگيهای اغلب ابعاد ميانگين و کليه نسبت

ها دارای باالتنه باريک و اندام متوسط هستند. مورفولوژيكي اين گروهها  با هم يكسان نيستند چيني

ها در ميان اين گروهها دارای ایتری دارند. شكل بدن کرهپهن تر و اعضاء بدن کوتاه ها باالتنهژاپني

ها دارای شانه پهن و دست و پای بلند شان بلندتر است تايوانيحد وسط است اما اعضای فوقاني

 هستند.

 تعاریف -3

استفاده قرار مي در آنتروپومتری لغات و اصطالحاتي از قبيل ارتفاع، پهنا، عمق و ... مورد 

گيرد که مفهوم خاصي برای آن مشخص شده است لذا در اين قسمت به معرفي اين اصطالحات مي 

 (.11پردازيم )

دو نقطه ابتدا و انتهای يک خط مستقيم به صورت عمودی  منظور از ارتفاع، تعيين فاصلهارتفاع: 

 است مثل ارتفاع قد.

 ه عرض بدن بصورت مستقيم و افقي مي باشد مثل پهنای باسن.منظور از پهنا، تعيين فاصله دو نقط :پهنا
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منظور از عمق، تعيين فاصله دو نقطه جلو و عقب بدن به صورت مستقيم و افقي مي باشد مثل ق: عم

 عمق سينه.

به صورت خط مستقيم  تعيين دو نقطه ابتدا و انتهای نقاط مشخصي از بدن  ،منظور از فاصلهفاصله: 

 مي باشد.

 اندازه بخش هائي از بدن است که نه بسته است نه دايره ای مثل انحنای چانه. ،منظور از انحناء:  انحنا

اندازه های بسته ايست که انحناهای بدن دارد، اين اندازه ها دايره ای نيست  ،منظور از محيطمحيط: 

 مانند محيط کمر.

انه تا آرنج يا از شانه تا مچ( مي )از شاندازه محور طولي بازو  ،منظور از حد دسترسيحد دسترسي: 

 باشد و در مورد پا محور طولي تمام پا يا ساق پا در نظر گرفته مي شود.

 درازای دست. ثلشوند م ابعادی هستند که در محور امتداد بدن اندازه گيری ميدرازا: 

مدگي ای ديگر مثل برآ فواصل مربوط به برآمدگي يک نقطه از بدن نسبت به نقطهبرجستگي ها: 

 گوش يا برآمدگي بيني.

 آنتروپومتری و طراحی ایستگاه کار -4

در حال حاضر بدليل عدم تطابق ابعادی بين ويژگيهای آنتروپومتريک شاغلين ايراني و طراحي 

ايستگاه کار در محيط های کار کشور، درصد بااليي از شاغلين با مشكالت وضعيت نامناسب بدن 

درصد از  04، 1382اساس آمارهای مرکز سالمت محيط و کار در سال (. بطوريكه بر 7) مواجه اند

مي باشند، همچنين بر پايه همين آمارها  شاغلين کشور در حين انجام کار دارای وضعيت بدني نامناسب

 درصد از شاغلين با ابزار کاری نامناسب 26
انجام کار در شرايطي که  (.6)مشغول بكار مي باشند 1

يعي و خنثي نداشته و فشار وضعيتي بر فرد وارد مي گردد مي تواند سالمت وضعيت بدن حالت طب

( و ريسک ابتال به آسيب های شغلي بويژه اختالالت اسكلتي عضالني را 8شاغلين را تهديد نموده )

افزايش دهد. به گونه ای که مطابق آمار واحد طب کار مرکز سالمت محيط و کار آسيب های  

(. لذا 2ظر فراواني رتبه دوم را در بين بيماری های شغلي در کشور دارا مي باشد )اسكلتي ـ عضالني از ن

با توجه به رابطه نزديكي که بين وضعيت بدن حين انجام کار و طراحي ايستگاه کار وجود دارد، مي 

 توان سالمت، ايمني و بهره وری کارگر را در گرو طراحي مناسب ايستگاه کار دانست.

                                                                 
1. Bad Designed Tools 
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ارکان مهم در طراحي ايستگاه کار ارتفاع کار مي باشد که به سطح کار و از طرفي يكي از 

نوع کاری بستگي دارد که انجام مي شود و وضعيت بدني ايجاد شده بوسيله يک کاربر در ارتباط با 

اعضای فوقاني به مقدار زيادی بستگي به اين دو عامل دارد. برای اينكه کاربران در حين انجام کار 

يت عمودی بدن خود را در حالت ايستاده يا نشسته حفظ نمايند بايد ارتفاع کارشان در حد بتوانند وضع

ارتفاع آرنج يا مقدار کمي زير ارتفاع آرنج باشد. در وضعيت نشسته ارتفاع ميز و صندلي ابعاد اساسي 

در تعيين جهت نشستن راحت تلقي مي شوند ارتفاع صندلي نبايد بلند تر از ارتفاع رکبي کاربر باشد. 

اينكه ميز کار چه ارتفاعي داشته باشد تا کاربر بتواند روی کف ايستاده و کار را با ايمني کامل انجام 

دهد عواملي نقش دارند. هنگاميكه در مورد ارتفاع کار صحبت مي شود معموالً اين ارتفاع باضافه 

بارت ديگر ارتفاع کار به کمک هرگونه ارتفاع اضافي برای قطعه کار يا فرآورده مد نظر مي باشد. بع

ارتفاع آرنج محاسبه مي شود و آن را مي توان ارتفاعي دانست که دست های کاربر در آن ارتفاع 

مشغول به انجام کار مي باشد. از آنجا که ارتفاع رکبي و ارتفاع آرنج در عمل چندان بهم مربوط 

 ی است.نيستند لذا قابل تنظيم بودن ارتفاع صندلي و ميز کار ضرور

برای طراحي ارگونوميک ايستگاه کار بايستي به جمعيت  کاربر و محدوده الزم جهت قابليت 

تنظيم ابعاد ايستگاه کار توجه نمود. ضمنا مقبوليت هزينه های اقتصادی طرح نيز بايستي در طراحي مد 

نسبتي  از نظر قرار گيرد. همچنين صدک ها در مسايل طراحي مبنايي جهت اتخاذ تصميم در مورد 

(. از آنجايي که طراحي 14افراد که بسيار باالتر يا پايين تر از حدود طراحي ممكن قرار مي گيرند )

برای تمام افراد يک جامعه از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نيست لذا با در نظر گرفتن نياز اکثريت 

جم و نود و پنجم از ابعاد بدن درصد افراد در اين طراحي لحاظ شدند بنابراين صدک های پن 24جامعه 

برای گستره حدود طراحي در نظر گرفته شد. با توجه به اينكه تا کنون مطالعات جامعي در کشور در 

زمينه تدوين دستورالعمل ها و استانداردهای الزم جهت طراحي ايستگاه کار و وسايل مورد استفاده از 

نپذيرفته، لذا اين بررسي جهت دستيابي به ابعادی آن مطابق ابعاد آنتروپومتری شاغلين ايراني صورت 

که در طراحي ميز و صندلي کار حائز اهميت بوده و برای تنظيم دستورالعمل ها و راهنماهای فوق 

 االشاره مورد نياز مي باشد انجام گرفت.
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 پومتریککاربرد داده های آنترو -5

مناسب برای انسان انجام دهد. داده های آنتروپومتری به طراح اجازه مي دهد که طراحي 

طراحي که تا حد ممكن تعداد بيشتری از جمعيت هدف را پوشش مي دهد. اين امر به معني به حداقل 

رساندن تعداد افرادی است که از محدوده تحت پوشش طراحي کنار گذاشته مي شوند. انسان ها در 

مهارت، قدرت عضالني، سن، طول دست  ابعاد زيادی باهم تفاوت دارند: نيازها، هوش، بينايي، تخيل،

 و پا و ... 

آنتروپومتری بسته به نوع کاربرد به شيوه هايي گوناگون مورد استفاده قرار مي گيرد. بطور 

 کلي آنتروپومتری در دو زمينه کاربرد دارد:

 برای تطبيق و تناسب ماشين با انسان در جهت راحتي و افزايش راندمان کاربر -1

 استانداردسازی وسايل و تجهيزات مورد استفاده برای فرد يا کل جامعهجهت  -2

های بسيار های آنتروپومتريک برای طراحي ايستگاههای کاری که محدوديتبيشتر شاخص

کابين خلبان بكار مي رود همچنين در طراحي تجهيزات نظامي مانند کفش، کاله و زيادی دارند مانند 

ساير ادوات مرتبط نظامي کاربرد دارند در طراحي خودرو نيز برای طراحي صندلي خودرو و نيز ساير 

  های خودرو الگوهای آنتروپومتری بكار گرفته مي شوند.ها مانند پدالقسمت

 
 خودروها ينکاب يدر طراح يكيآنتروپومتر یکاربرد داده ها -1شكل 
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بيشتر افراد مي توانند در اطراف ايستگاه کار خود آزادانه حرکت کنند برای در محيط های صنعتي که 

طراحي آنتروپومتری به الگوهای پيچيده ای نياز نيست و طراحي آنتروپومتريک ايستگاه کار به آساني 

ميسر است. فرض کنيد مي خواهيم جعبه سنگيني را از يک نقطه به نقطه ديگر منتقل کنيم با توجه به 

 ت تفاوت انسان ها دو استراتژی اصلي برای اين کار وجود دارد:واقعي

 انتخاب افرادی قوی از بين کارگران برای حمل جعبه )تناسب انسان با شغل(

 طراحي مجدد شغل بطوريكه هر فردی قادر به انجام آن باشد )تناسب شغل با انسان(

 انواع طراحی بر اساس داده های آنتروپومتریک -6

 ده های آنتروپومتری سه هدف مد نظر است:در تعيين دا

 طراحی برای انسانهای کران )خیلی بزرگ یا خیلی کوچک( 6-1

در اين طراحي حد باال )صدک نود و پنجم( و حد پايين )صدک پنجم( جمعيتي که طراحي  .1

 برای آن انجام مي شود مالک عمل قرار مي گيرد.

تعيين ارتفاع لبه فوقاني قاب درب ورودی و در اين طراحي گاهي از حد باال بطور مثال برای  .2

گاهي حد پايين بطور مثال برای تعيين حداکثر ارتفاع نصب سيستم های اعالم حريق استفاده 

 نمود.

 طراحی برای انسانهای متوسط 6-2

در اين طراحي مبنای اطالعات صدک پنجاهم جمعيت مي باشد. عموماً برای طراحي وسايل و 

رد دارد، مانند ارتفاع نشيمنگاه برای صندلي پارک ها، ابعاد دستگيره دربها و تجهيزاتي عمومي کارب

 نظاير آن.

 طراحی برای محدوده قابل تنظیم و سازگار 6-3

اين نوع طراحي بيشترين کاربرد را در صنعت و مشاغل دارد چرا که متناسب با کاربر و قابل 

 (.20تا  0تنظيم مي باشد )صدک 



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کارالزامات

 

 11 صفحه 

طراحي وسايل و تجهيزات طوريكه فقط افراد متوسط مدنظر قرار  سط:استدالل غلط مرد متو

 04گيرند اشتباه جدی مي باشد که باعث بسياری از عيوب و کاستيها در گذشته است. بنا به تعريف، 

صورت گرفته است صدمه  04درصد از افراد جامعه ممكن است بعلت طراحيهائي که برای صدک 

 گيرند.ديده و اصال مورد توجه قرار ن

 مثالها:

صندليهائي که برای افراد سنگين وزن طراحي شده اند مي توانند برای استفاده افراد سبک  وزن: -1

وزن نيز مناسب باشند اما عكس آن صحيح نمي باشد. صندليهائي که منحصرا برای افراد با وزن 

قرار دارند تحمل  04متوسط ساخته شده اند ممكن است نتوانند وزن افرادی را که در باالی صدک 

 و بشكنند. کرده

طراحي برای افراد کوچكتر باعث مي شود که هم افراد کوچک و هم افراد  فاصله دسترسي: -2

بزرگ بتوانند براحتي از وسيله طراحي شده استفاده کنند عكس آن صحيح نمي باشد. اما طراحيهائي 

ر دارند مناسب قرا 04که منحصرا افراد متوسط را مدنظر قرار مي دهند برای افرادی که در زير صدک 

نمي باشد. از جنبه های ديگر استدالل غلط مرد متوسط اين است که تعداد بسيار کمي از افراد از تمام 

 جهات يا حتي در بعضي موارد دارای ابعاد متوسط مي باشند.

صفت يا بعد اندازه  3% از کل افراد يک جمعيت دارای مقادير متوسط در 4بطور کلي کمتر از 

صفت يا بعد اندازه  4% از کل افراد جمعيت دارای مقادير متوسط در 1باشند و حدود گيری شده مي 

گيری شده مي باشند )يعني اگر سه اندازه مثال قد، وزن و محيط قفسه سينه را در نظر بگيريم تنها کمتر 

ذکر  % از کل افراد جمعيت در هر سه اين موارد ذکر شده دارای مقادير متوسط مي باشند(. نكات4از 

شده برای قد و وزن و محيط قفسه سينه حقيقت داشته برخالف اينكه اين ابعاد مستقل نبوده بلكه 

وابسته اند. نه تنها از نظر تئوری فرضيه مرد متوسط غلط و سفسطه آميز مي باشد بلكه در عمل نيز 

سط هر کدام از ابعاد مهندسان و طراحان ابعادی را به عنوان متوسط درنظر مي گيرند که حقيقتاً از متو

 به تنهايي اختالف دارد.
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 عوامل مؤثر بر تغییرات اندازه های بدن -7

ها در ابعاد بدن از فاکتورهای متنوع بيولوژيكي و محيطي متأثر است. فاکتورهايي تفاوت گروه

مثل سن، جنس. در صورتيكه حالت خميدگي در حالت نشسته طبيعي، ممكن است تاثير خيلي کمي 

 اندازه ها داشته باشد.روی 

 بطور خالصه فاکتورهای تاثير گذار روی ابعاد بدن شامل موارد زير است:

 سن 7-1

يابد، ولي بعضي اوقات بدون قاعده از موقع با افزايش سن همه ابعاد بدن پيوسته افزايش مي 

سالگي و  24 شود. رشد کامل برای مردانسال رشد کامل مي 24يا نزديک  12تا  13تولد تا سالهای 

يابد های سر، بيني و الله گوش به آرامي در طول زندگي افزايش مياندازه سالگي مي باشد. 17زنان 

)افزايش  1گود شدن سينه در سن پيری در نتيجه خميدگي غيرعادی ستون فقرات پشتي بطرف عقب

باشد. وزن،  انحنای ستون فقرات صدری( و بزرگ شدن بخش فوقاني قفسه سينه به طرف بيرون مي

-ها تماماً در طول ميان سالگي افزايش يافته، و دوباره در سن پيری کاهش ميپهناها، عمقها و محيط

 باشد.های فيزيكي و سن مييابد. البته وزن هم تحت تأثير رژيم غذايي و فعاليت

 

 جنس   7-2

پهنا و دور باسن و معموال ابعاد بدن مردان بزرگتر از زنان مي باشد ولي در زنان بطور ثابت 

محيط ران بزرگتر از مردان است، در مردان بازو و ساق پاها بطور مطلق از زنان دراز تر نيست و نسبت 

قد و ارتفاع تنه بزرگتر است. آبستني بطور محسوس روی اندازه های بدن زنان )بيشتر روی ناحيه 

روپومتريكي مخصوص در حدود ماه شكم و لگن و همچنين پستانها( تاثير دارد. همچنين تغييرات آنت

 چهارم آّبستني بوجود مي آيد.

                                                                 
1. Kyphosis 
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 نژاد  7-3

اختالف وسيعي در ابعاد مختلف بدن در ميان نژادها، زير نژادها و گروه های قومي و مليتي 

وجود دارد. کمترين يا کوچكترين اندازه ها در آدم های کوتاه قد آسيا و آفريقا و سياهان وابسته به 

 ا و يا تعدادی از مردمان شمال غربي اروپا ديده شده است.رود نيل آفريق

 ساختمان بدن 7-4

بايد توجه شود ريخت بدن در ميان نژادها و همچنين در ميان افراد يک نژاد متنوع است با قد 

پوندی  104مساوی شخصي ممكن است الغر، ديگری چاق و سومي عضالني باشد بطور مثال مرد

 لند قد و الغر، کوتاه قد و چاق، کوتاه قد و عضالني و ... باشد.کيلوگرم( ممكن است ب 68)

خصوصيات بدني همچنين در بدن اشخاص مختلف است. مردان با قد مساوی ممكن است ساق پاهای 

 درازتر و يا تنه کوتاهتر داشته باشند و برعكس.

 حرفه 7-5

متوسط، کارگران صنايع اختالف در سايز بدن در ميان گروه های شغلي عادی مي باشد. بطور 

فوالد، رانندگان کاميون، ورزشكاران از دفترداران، پروفسورها و هنرپيشگان عضالني تر مي باشد. 

زيرا شغل های بخصوص، توانائي های فيزيكي و قابليت های ويژه ای را ممكن است الزم داشته 

 باشند.

 رژیم غذایی 7-6

. سوء تغذيه يا تغذيه نارسا در طي رشد مانع تأثير بسزائي روی تعدادی از ابعاد بدن دارد

حداکثر رشد همه ابعاد بدن مي شود. بعد از بلوغ رژيم غذايي بطور قابل مالحظه ای بيشترين تاثير را 

روی بافت چربي دارد در نتيجه محيطها، پهناها و عمق ها نسبتاً بيشتر از طول های ثابت بدن تحت تأثير 

ويژه ای را دنبال کردن، پرهيز و سوء تغذيه مي تواند اندازه های بدن قرار مي گيرند. رژيم غذايي 

بخصوص عمق شكم يا کمر يا دور باسن را اساساً کاهش دهد. در گرسنگي طوالني ابعاد بدن بطور 

شديد کاهش مي يابد در صورتيكه قد و ديگر طول های بدن کمتر کاهش مي يابد با اين وجود 

 (.1204اران او و همك KEYSمحسوس مي باشد )
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های با سايز بدني بزرگتر با وضع اقتصادی و اجتماعي باالتر، نشانه داشتن تغذيه بهتر و بيماری گروه

 کمتر مي باشد.

 وضعیت سالمتی 7-7

بيماری ممكن است اندازه های بدن را تغيير دهد اما تغييرات مهم در سايز بدن )بجز وزن( در 

 نتيجه بيماری نادر است.

 یت های فیزیکی و تمریناتفعال 7-8

ورزش، ابعاد وابسته به بافت چربي را کاهش و ابعاد وابسته به عضالت را افزايش مي دهد. 

مقدار تغييرات با شدت، نوع و زمان تمرين تغيير مي کند. ابعاد بعد از اينكه تمرينات متوقف شد 

 .(Seltzer - 1946, Tanner - 1952)بسمت مقدار اوليه اش بر مي گردد 

 حالت و وضعیت بدن 7-9

تعدادی از اندازه های بدن با طرز قرار گرفتن يا وضعيت بدن تغيير مي کند. برای استاندارد 

ساختن و مقايسه کردن آنتروپومتريستها معموال به وضعيت های عمودی و کشيده نياز دارند. قد، 

است که بدن در حالت راست ارتفاع چشم، ارتفاع نشسته يا خميدگي، بطور محسوس کمتر از موقعي 

 سانتي متر( کمتر برای ارتفاع نشسته(.   0/4اينچ ) 70/1شود )حدود گيری ميو کشيده اندازه

سانتي  2تا  0/4اينچ ) 8/4تا  2/4ارتفاع ايستاده کمتر از طول در حال درازکش مي باشد، و 

 تاده است.متر( کمتر از وقتي است که شخص بطور قائم و بدون تكيه بر چيزی ايس

در حالت نشسته پهنای باسن و عمق شكم بيشتر از وضعيت ايستاده است. بيشتر ابعاد ديناميكي 

با حرکت بدن عوض مي شوند بنابراين حداکثر دسترسي بازو با حرکت آزاد شانه يا تنه خيلي بيشتر از 

 حداکثر دسترسي بازو با شانه و تنه مهار شده مي باشد.
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 تغییرات ارادی 7-11

خص مي تواند بطور ارادی پاره ای از ابعاد بدن خود را تغيير دهد مثال عمق شكمي بوسيله ش

کشش شكم کاهش مي يابد. دور، عمق و  پهنای سينه در هنگام بازدم کوچكتر از اندازه آن در هنگام 

دم مي باشد. قد با قوز کردن کاهش مي يابد. تغييرات ارادی برای طبيق دادن شخص با فضای 

 ور مورد استفاده قرار مي گيرد اما اين تدابير موقتي و نامطلوب هستند.محص

 زمان 7-11

روز ابعاد بطور محسوسي تغيير مي نمايند. شخص بعد از بلند شدن از خواب از در يک شبانه

-بنابراين ارتفاع .طول قدش کاسته خواهد شد )به سبب فشرده شدن مهره های واقع در ميان ديسكها(

الفاصله بعد از برخاستن از خواب بيشترين و قبل از استراحت شبانه کمترين مقدار را خواهد های بدن ب

 داشت. 

 Kelly, Malingسانتي متر( برای بچه ها )  2/1اينچ ) 0/4اين اختالف بين اين دو مقدار 

Hansen - 1986  سانتي متر( برای مردان بالغ  4/2اينچ ) 20/4و همكاران( و(Bakman - 1924) 

مي باشد. عموماً وزن در طول روز کم مي شود. تغييرات در وزن در نتيجه خوردن، نوشيدن و دفع 

گرم يا  403پوند ) 2يا  1مدفوع و ادرار و عرق ريختن مي باشد. مقدار معقول برای تغييرات طبيعي 

 .(Dempster - 1961)درصد از کل وزن بدن باشد  2گرم( شايد ماکزيمم آن  246

 رات دراز مدتتغیی 7-12

تغييراتي در سايز بدن انسان از ماقبل تاريخ تاکنون بوقوع پيوسته است. تمايل بسمت افزايش 

سال قبل شروع شده است  144در قد و بيشتر اندازه های ديگر بدن مي باشد که در اروپا در حدود 

(BOWLES - 1932, HANSEN - 1912) يشتر شده اين تغييرات به اندازه کافي در قرن حاضر ب

را برای مهندسي انسان که امروزه استفاده مي  24و  12است لذا نتايج بررسيهای آنتروپومتری قرنهای 

شود را بهم مي زند. اگرچه بهسازی محيط، بويژه پيشرفت امكانات پزشكي در دسترس و وضع تغذيه 

نقشي را برعهده  عامل بيشترين افزايش در سايز بدن مي باشد يک فاکتور ژنتيكي نيز ممكن است

داشته باشد. اين فاکتور در نتيجه يک اصالح نژادی يا هيبريدهای قوی باعث افزايش تحرک هم 

 های داخل يک نژاد مي باشد.جغرافيايي و هم اجتماعي و ازدواجهای خارج از گروه
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 لباس و تجهیزات فردی  7-13

گذارد. بدن انسان تاثير مي لباس و تجهيزات فردی بعضي اوقات بطور قابل توجهي روی ابعاد

حداقل افزايش بوسيله لباس راحتي داخل خانه يا لباس تابستاني شامل لباس زيرکتاني، پيراهن، شلوار، 

جورابها، کفش و شايد ژاکت باشد. حداکثر افزايش بوسيله لباسهای محافظ زمستاني حجيم، که 

 معموال شامل:

پارچه های پشمي سنگين شامل زيرپوشهای بلند، شلوار، پيراهن، ژاکت گرم  الف( برای اشخاص:

 کن، اورکت، جوراب، چكمه، کاله و دستكش.

زيرپوش بلند، پيراهن، لباس رزم، اورکت، کاله، کاله خود آهني، ب( برای نيروهای ارتشي:  

هيزات فردی بعضي جوراب، پوتين و دستكش اسلحه و مهمات و ديگر تجهيزات مي باشد. لباس و تج

اوقات مي تواند باعث کاهش ابعاد بدن شود تا اينكه آن را افزايش دهد. ادوات سنگين مي تواند 

ارتفاع ننشسته و هم قد را بوسيله بازداشتن انبساط ستون فقرات کاهش دهند. محدوده دسترسي بازو 

حدود مي شود نتيجه اينكه در حال کار، يک اندازه ديناميک است که بوسيله ژاکتهای حجيم يا کت م

ابعاد و اندازه های بدن افراد بايد با تكنيک های يكسان چه در حالت برهنه )بدون لباس( و چه در 

حالت پوشيده اندازه گيری شوند. اختالف بدست آمده به اندازه های بدون لباس جمعيت که از 

 (.12تجهيزات استفاده مي نمايند اضافه مي شود )

 گیری ابعاد بدنزهروشهای اندا -8

 اندازه گيری بدن به دو روش استاتيک و ديناميک انجام مي گيرد:

 روش استاتیک 8-1

متغير آنتروپومتريک استاتيک در بدن شناسايي شده است که از اين ميان حدود  273حدود 

بدن در  متغير در بدن بعنوان متغيرهای اصلي معرفي شده اند. در روش استاتيک يا ساختاری، ابعاد 30

شرايط ثابت اندازه گيری مي شوند. الزم به ذکر است که ابعاد بدن بصورت تابعي از سن و جنس 

تغيير کرده و در جمعيتهای مختلف متفاوت است. برای مثال در مورد سن، طول قد و ساير ابعاد 

ثابت، در اواسط  مربوط به آن تا اواخر نوزده سالگي يا اوائل بيست سالگي افزايش، تا دوران ميانسالي

 دوران ميانسالي و اوائل پيری کاهش مي يابد.
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در روشهای آنتروپومتريكي استاتيک اندازه گيری ها عمدتا با دست انجام مي شود اين روشها 

 نسبتا ساده، کم هزينه و زمانبر هستند. 

 روش دینامیک 8-2

ازه گيری مي شوند. مانند در آنتروپومتری ديناميک، ابعاد بدن در حال انجام کار فيزيكي اند

چرخاندن فرمان اتومبيل يا درازکردن دست برای برداشتن نمكدان از روی ميز که اندامهای بدن بطور 

 کنند. همچنين در اين روش معموال حرکات نسبت به سه صفحه سنجيده مي شوند:هماهنگي عمل مي

 1پيشين -صفحه عمودی پسين .1

 چپ تقسيم مي کند.اين صفحه بدن را به دو قسمت راست و 

 2صفحه عمودی جانبي .2

 اين صفحه بدن را از عرض به دو قسمت پيشين و پسين تقسيم مي کند.

 3صفحه افقي يا عرضي .3

 اين صفحه بدن را از قسمت کمر به دو قسمت بااليي و پاييني تقسيم مي کند.

استاتيک است. متغيرهای ديناميک در برخي موارد کمتر و در برخي موارد بيشتر از متغيرهای 

درصد حالت استاتيک است و يا دسترسي بازو در  27بعنوان مثال طول قد در حالت ديناميک حدود 

 درصد حالت استاتيک است. 124حالت ديناميک حدود 

 ها به مراتب مشكل تر از انواع استاتيک بوده و شامل موارد زير است:گيریدر اين روش اندازه

  تا زمين  ارتفاع خزيدن از ناحيه گردن -1

 طول خزيدن از نوک پنجه پا تا سر -2

       ارتفاع زانو از پشت سر تا زمين -3

  ارتفاع تنه در وضعيت خميده -4

   پهنای تنه در وضعيت خميده -0

   طول بدن در وضعيت دمر خوابيدن -6

  ارتفاع در وضعيت دمر خوابيدن -7

                                                                 
1. Sagital  

2. Frontal 

3. Transverse
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حالت طبيعي مورد در آنتروپومتری ديناميک وضعيت حرکت بدن و ماکزيمم انحراف بدن از 

مطالعه قرار مي گيرد يعني بايد بدانيم برای انجام يک کار، تغييرات زاويه ای بدن فرد چگونه است و 

 حداکثر چگونه بايد باشد. طبيعي است برای بدست آوردن اين زوايا بايد از عكسبرداری استفاده نمود.

 متدهای آنتروپومتری -9

 تروپومتری مي باشند:روشهای ذيل انواع متداول متدهای آن

 روش اندازه گیری فواصل مستقیم 9-1

همانطوريكه از نام اين روش پيداست ابعاد بدن انسان بوسيله اندازه گيری از روی سطح بدن 

اندازه گيری مي شوند. اين ابعاد چنانچه اندازه ها مستقيم باشند اندازه گيری کوتاهترين فاصله بين دو 

ود. مثال درازای استخوانها، پهنا، عمق بدن، ارتفاع نقاط معيني از بدن تا نقطه از بدن مطرح خواهد ب

سطح زمين در حالت ايستاده يا نشسته. اگر ابعـــاد و اندازه ها محيطي باشند اندازه گيری بين دو نقطه 

ای و رسيدن بهمان نقطه مورد نظر خواهد بود. چنين اندازه  حول يک سطح از بدن و يا شروع از نقطه

گيريهايي خصوصا در طراحي لباسهای ايمني کاربرد دارند. در     اندازه گيری ابعاد مستقيم معموال از 

گيری آنتروپومتری استفاده مي شود. در اندازه گيری ابعاد محيطي نوارهای فلزی يا  وسايل ساده اندازه

 پارچه ای برای اين منظور مناسب هستند.

 روشهای عکاسی و فیلم برداری 9-2

اين روشها مزايای زيادی نسبت به روش قبلي دارند مثال ثبت سريع اندازه ها که مي توان در 

يک زمان کم افرادی نسبتا زياد را اندازه گيری کرد. در ضمن با اين روش  اندازه های بدن انسان در 

د پيكر حالت حرکت )آنتروپومتری ديناميک( نيز بدست مي آيد. همينطور عكاسي مي تواند هر سه بع

 انسان را ثبت کند.

 مشكالت اين شيوه عبارتند از: 

 گران قيمت بودن اين روش -

 بدست آمدن تصاوير دو بعدی -

 دشوار بودن تهيه اشل مناسب -
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 اختالف موقعيت با درنظر گرفتن محل ديد ناظر -

 استخوان های راهنمای زير پوست را در عكاسي بوسيله لمس نمي شود آزمايش کرد. -

 نمونه از اين روشها بطور خالصه اشاره شده است:در زير دو 

يكي از معمولترين روشهای عكاسي عبارتست :   1روش انطباق زمينه شبکه ای روی شيء 9-2-1

از قراردادن شيء در جلوی يک زمينه شبكه ای و گرفتن عكس و تصوير از آن و استخراج اندازه ها 

 از روی  شبكه.

  

                                                                 
1. Backgraund grid 

 
 يکمتراتاق فتو يتوضع : 1-1شكل 



  

 

 20 صفحه  یرانیکارگران ا یکیاستات یآنتروپومتر یشاخص ها

اين سيستم ترکيبي از آئينه های ثابت، واحدهای فالش الكتريكي  : 1روش فتومتريک 9-2-2

اند که چهار شمای کامل )جلو،  سينكرون شده و دوربين مي باشد. آئينه ها به گونه ای تنظيم شده

( چگونگي 1 – 2عقب، بغل و باالی سر( از شخص ايستاده را به دوربين منعكس مي نمايند )شكل 

 کار را نشان مي دهد.

  2روش اندازه گیری سه بعدی 9-3

از آنجائيكه اندازه های سه بعدی انسان در طراحي برخي از وسايل که بايد دقيقا براساس فرم 

اجزاء بدن ساخته شوند کاربرد زيادی دارند مثال دستگاه های کنترل در کابين خلبان هواپيما و يا 

صورت بسته مي شوند استفاده از مانكنها با اندازه طبيعي انسان در مطالعات و ماسک های اکسيژن که ب

بررسي های آماری آنتروپومتری مرسوم شده است. روشهای جديد مانند عكس برداری برجسته نما و 

با چند دوربين يا آئينه، هولوگرافي استفاده از فيلم و نوارهای ويدئويي، بجای فتوگرافي  3سه بعدی

تفاده قرار گرفتند. به اين داليل روش فتوگرافي آنتروپومتری بطور گسترده ای مورد استفاده مورد اس

 قرار  نگرفته اند.

شود و به چنانچه موفق شويم موجي را که از يک شي تحت تابش نور منعكس مي: 4هولوگرافي

حايل باشد )منجمد( رسد عيناً با همان دامنه و فاز بر يک شيشه عكاسي که بين شي و چشم چشم ما مي

کنيم و سپس همين موج را هر وقت که بخواهيم از حالت )انجماد( درآوريم يک تصوير سه بعدی 

خوانند و شيشه همانند شيء بدست خواهيم آورد. اين نوع عكسبرداری از اشياء را )هولوگرافي( مي

يد يک هولوگرام و نحوه ( طرز تول2-1نامند. در شكل   )دارای تصوير نهفته را هم )هولوگرام( مي

 استفاده از آن نمايش داده شده است. روش کار به اين نحوه است که:

بخشي از پرتوهای ليزر را از طريق يک آينه، بر يک شيشه عكاسي مي تابد )پرتوهای مستقيم( 

بخش ديگر همين پرتوها شي مورد نظر را روشن مي کند و نور منعكس شده از شي )پرتوهای 

 کند )الف(. اينک اين دو دسته پرتو، بربا پرتوهای مستقيم بر شيشه عكاسي تداخل ميبازتابشي( 

 

                                                                 
1. Photo metric  

2 . Dimensiona measuring 

3. Stereophotometry 

4. Holography 
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حسب شدت و تناسب فاز موجها يكديگر را در نقاط معين بر شيشه عكاسي تقويت يا تضعيف 

مي کند. چنانچه پرتوها همفاز باشند اثر حاصل از تداخل بر شيشه عكاسي از اثر پرتو مستقيم به تنهايي 

تر خواهد بود و اگر پرتوها با فازهای مخالف باشند اثر حاصل از تداخل از اثر پرتو مستقيم به روشن

 تنهايي تاريكتر خواهد شد.

اينک اين نمونه، پس از آنكه از مرحله ظهور گذشت هولوگرافي مي شود که تحت پرتوهای ليزر 

اظر با جابجا کردن سر و تغيير يک تصوير سه بعدی در چشم ناظر نمايان مي کند به اين ترتيب که ن

 دادن زاويه ديد تصوير شي را در همه ابعاد مي تواند ببيند.
  

 
 ب( طرز استفاده از هولوگرام  توليد يک هولوگرام :الف  2-1شكل 
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 1روش رابطه بیومتریک 9-4

ارتباط های آنتروپومتريكي در رابطه آماری نزديک با يكديگراند اگر نحوه بعضي از داده

های ديگر را  توان با استفاده از شاخصهای آماری از روی اندازه های داده شده اندازهمشخص باشد مي

( اين ارتباط بين اندازه های مختلف بدن و قد انسان نشان داده 1-3محاسبه و تعيين نمود. در شكل)

  شده است.

  

                                                                 
1. Biometric Relationship  

 
 = قد( Hطول هر جزء بصورت نسبتي از طول بدن ): 1-3شكل 
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عالوه بر ارتباط بين ابعاد مختلف که در فوق ديده مي شود مي توان تخمينهائي از کل سطح 

بدن، چگالي کل بدن و حجم بدن نيز ارائه داد. برای تخمين کل سطح بدن از فرمول زير استفاده مي 

 شود:

   (Dubois)فرمول 

(720/4 H   ( )430/4 W  )84/71  =A 

 که در آن

A  : کل سطح بدن بر حسبcm
2 

W  : وزن بدن بر حسبkg 

H  : طول قد بر حسبcm  

 مي باشد.

3344 – h 84  +W 04  =A 

 که در آن : 

W  وزن بر حسب :Ib 

h  طول قد بر حسب :cm 

 مي باشد.

سالگي )برای متوسط  27تا  24چگالي بدن در ارتباط با سن تغيير مي کند. از زمان تولد تا سن 

 جامعه( افزايش دارد و از آن زمان به بعد با افزايش سن، کاهش مي يابد. 
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 های آنتروپومتریکیتحلیل آماری داده -11

 بشرح زير مي باشد: تعاريف و مفاهيم اساسي آماری که در آنتروپومتری استفاده مي شوند

 جمعیت  11-1

موضوع مهم در طراحي و تحليل مهندسي، تشريح آماری از تمام افراديست که بنحوی در 

کنند و يا باالخره آن را  طول عمر مفيد محصول، يا با آن کار مي کنند يا آنرا تعمير و نگهداری مي

 کننده( ناميد. مصرف مي کنند. اين گروه از افراد را مي توان )کل جمعيت مصرف

 نمونه 11-2

معموال اندازه گيری تک تک افراد يک جمعيت غيرممكن و غيراقتصادی است. لذا يک 

 گروه کوچكتر افراد بنام )نمونه( برای اين منظور مي توان استفاده کرد.

 انتخاب تصادفی 11-3

فرضا در يک الزم است که يک انتخاب تصادفي از جمعيت برای تعيين يک نمونه بعمل آيد. 

ليست هزار نفری از افراد يک جمعيت که ترتيب و آرای ليست بر طبق افزايش هيكل )قامت( باشد 

 انتخاب يک نمونه ده نفری از ابتدای ليست طبعا تخمين های نادرستي از قد ارائه خواهد داد.

 

 انتخاب حدود استاندارد 11-4

در ايجاد معياری برای طراحي است  در مهندسي آنتروپومتری کاربرد عمده محاسبات آماری

که دامنه و محدوده هر يک از ابعاد بدن که برای آن محصول بايد طراحي شود را مشخص کند. اصول 

برای برقراری يک چنين حدود آنتروپومتری بهمان اندازه که انتخاب تولرانس ها و انطباقات در 

 طراحي اجزا ماشين مهم است حائز اهميت  مي باشند.
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 توزیع های آماری 11-5

جهت تعيين درصدهای جمعيت از يک سری داده های آماری بايد از ابزارهای رياضي و 

مفاهيم آماری استفاده نمود. معمول ترين توزيع در تقريب داده های آنتروپومتری توزيع )نرمال( مي 

افراد در شكل باشد که رابطه رياضي آن و چگونگي توزيع در ارتباط با فرکانس مشاهده است و قد 

 ( آمده است:1-4)

 

 

 نمودار توزيع فراوانی 09-6

نمودار توزيع فراواني يک وسيله مناسب برای نمايش مقاديــــر درصد در يک مجموعه از 

داده هاست. اين نمودار از طريق بكارگيری جدول فرکانس و با محاسبه فراواني تجمعي و درصد آن 

های پايين تر فراواني تجمعي برای هر فاصله با اضافه کردن فرکانسبرای هر فاصله قابل ترسيم است. 

 به فرکانس همان فاصله بدست مي آيد.

  

 منحني توزيع نرمال :1-4شكل 
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 سایر پارامترهای مهم آماری مرتبط با آنتروپومتری  11-7

 2و ميـزان پخـش شدگي 1از پارامترهای آماری مهم ديگر مي توان به مقدار ميانه يک توزيع

برای مقصود اول مناسبترين بوده و ميزان متوسط را در تابع  3حـول اين مرکز اشاره نمود. ميانگين

 توزيع بدست مي دهد.

N

X
X

n

i i  1  

.N  تعداد افراد در نمونه يا جمعيت : 

Xi  تعداد ديمانسيون برای هر فرد : 

رده گروه بندی شده باشند در اين صورت ميانگين عبارت خواهد بود  mچنانچه داده ها در 

 از:










m

j j

m

j jj

f

xf
X

1

1  

 که در آن :

: fj  فرکانس يا تواتر هر رده 

 : x تعداد  افراد در هر رده 

 مي باشد.

برای هدف دوم بكار رفته و رابطه آن با پارامترهای ديگر  (Standard deviation)انحراف استاندارد 

 بصورت زير است.

1

)(
1

2

2





 

n

xx
S

m

i i  

 تعیین اندازه نمونه 11-8

باشد لذا اندازه نمونه را بطور  از آنجائيكه توزيع اکثر اندازه های آنتروپومتری تقريبا نرمال مي

 تقريبي از فرمول زير مي توان تهيه کرد.

                                                                 
1. Central Tendency 

2. dispersion 

3. Mean 
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 در استخراج آمار آنتروپومتری 1عامل دقت و صحت 11-9

گيری ابعاد بدن امكان بروز خطا و اشتباه وجود دارد لذا با توجه از آنجائيكه در روشهای اندازه

هر دوی آنها در اصطالح  توان اطالعات بدست آورده را بازبيني نمود.به دو عامل دقت و صحت مي

نزديكي اندازه های گرفته  باشند ولي در اينجا بين آنها اختالف بايد قائل شد.معني دقت مي معمول به

شده با يک مقدار استاندارد پذيرفته شده که بيانگر ارتباط مقادير داخلي در پروسه اندازه گيری با 

گويند و نزديكي داده های مربوطه به يک اندازه گرفته شده با هم  2مقادير خارجي است، را صحت 

 خواهد بود. 3که بيانگر ارتباط مقادير داخلي در پروسه اندازه گيری است، دقت

در عمل در اندازه گيری های متوالي ممكن است انحرافات کوچک پيش آيد. بنابراين 

شده به عنوان صحت نتايج تلقي شده و متوسط يا ميانگين رياضي از يک چنين اطالعات خوانده 

 انحراف استاندارد اين اطالعات از ميانگين، دقت روش اندازه گيری ناميده مي شود.

 صدکها و چگونگی استفاده از آنها در آنتروپومتری 11-11

ها شاخص آماری هستند که در مسائل مربوط به طراحي اهميت بسيار زيادی دارند که صدک 

شود و در مهندسي طراحي کاربرد زيادی دارند. حي ابزار و تجهيزات استفاده مياز آنها جهت طرا

ها نفــر را براساس بلندی قد از کوتاه ترين تا بلندترين به صف کنيم، صدک 144طبق تعريف، اگر 

باشد، بعنوان مثال، صدک نود و هايي هستند که به درازای قد هريک از اين افراد مربوط مياندازه

باشد صدک برابر با بلندی قد نفر نودو پنجم و صدک پنجم برابر با بلندی قد نفر پنجم ميپنجم 

است که اگر صفت مورد نظر در جامعه از پراکنش طبيعي برخوردار باشد، برابر  4پنجاهم همان ميانه

 آيد: با ميانگين خواهد بود. صدک يک متغير از معادله زير بدست مي
     X(p)= m + Sz 

                                                                 
1. Accuracy & Pracision  

2. Accuracy 

3. precision 

4. Median 
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انحراف استاندارد  Sميانگين متغير و  mمتغير مورد نظر بوده،  pصدک  x(p)در اين معادله، 

آيد برای صدک مورد نظر دارای مقدار ثابت است که از جدول آماری به دست مي Zباشد. آن مي

(12 .) 

 مثال ها:

 ر است.% قد افراد يک گروه بلندت22( اولين صدک در طول قد، آن طول قدی است که از 1)

( پنجاهمين صدک يا ميانه يک نوع ميانگين مي باشد که با پيک منحني توزيع نرمال در ارتباط 2)

است. از ديگر مقادير متوسط آماری مي توان ميانگين حسابي را نام برد که در نمونه های بزرگ يا 

ديری پايين تر از ميانه باشد. نيمي از افراد يک گروه دارای مقا توزيع نرمال بسيار نزديک به ميانه مي

 ( و نيمي ديگر دارای مقاديری باالتر از ميانه مي باشند.04)صدک 

% مقادير مربوط به 0% مقادير مربوط به يک گروه بيشتر و تنها 24مقداری است که از  20( صدک 3)

 يک گروه کوچكتر است.

گيرند. طراح قرار ميصدکها در موارد مختلفي مورد استفاده مهندسان موارد استفاده صدكها: 

کند. صدکها بيان بطور تقريبي مقدار متوسط يک بعد را برای يک جامعه مشخص مي 04صدک 

باشند و کننده مفهوم واقعي از پراکندگي ابعادی است که بايستي در محدوده طراحي قرار گيرند، مي

کند. دو حد عمل مي در اين زمينه بهتر از مقادير حداقل و حداکثر که در يک جامعه وجود دارد

نهايي در باال و پائين بيان کننده اتفاقاتي شانسي هستند و بايستي از محدوده طراحي خارج شوند. 

حذف يک درصد در هر دو حد نهائي )باال و پايين ( باعث مي گردد که مقادير اتفاقي و شانسي از 

 گيرند.% از جمعيت مورد توجه قرار 28محدوده مورد نظر خارج شده و تنها 

برای بعضي از ابعاد و تجهيزات ممكن است اولين تا نود و نهمين صدک در محدوده طراحي 

درصد جامعه بايستي مورد توجه  24يعني   20تا  0قرار گيرند. اما برای بعضي ديگر محدوده صدک 

درصد از جمعيت را در محدوده  24قرار گيرد. بطور کلي يک طراح بايستي سعي کند که حداقل 

 درصد يا بيشتر افزايش يابد. 20راحي قرار دهد و درصورت امكان اين مقدار به ط

صدکها در انتخاب صحيح اپراتورها نيز به ما کمک مي کنند. اگر وسايل و تجهيزات  

بعضي محدوديتها را از نظر اندازه و ابعاد اپراتور ايجاد مي کند مي توان بوسيله حذف کساني که 

االتر يا پايين تر از نقطه در نظر گرفته شده هستند و از عدم تطابق و تناسب احتراز دارای ابعاد بحراني ب

سانتي متر(  178اينچ ) 74نمود. نقاط بحراني را مي توان بدون استفاده از صدکها تعيين نمود )مثال 
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ذف کيلوگرم( برای وزن. اما صدکها تعيين کننده نسبت اپراتورها ی ح  0/81پوند ) 184برای قد و 

 شده هستند. اگر اين نسبت خيلي بزرگ باشد طراحي مجدد ضروری است. 

 چگونه مي توان صدکها را بدست آورد:

اطالعات آنتروپومتريكي را مي توان بصورت صدک بيان نمود . حتي زماني که اين اطالعات 

پيدا نمايند بصورت صدکها بيان شوند مهندسان طراح ممكن است به صدکهائي غير از اينها احتياج 

. مي توان صدکها را در يک 74و  64يا صدکهايي بين  20يا باالتر از  0مثال صدکهايي پايين تر از 

جامعه که دارای توزيع نرمال است بدست آورد به شرط اينكه دو صدک ديگر يا دو مقدار زير 

 مشخص باشد.

 (   04ميانگين )يا صدک  -1

 (S.D)انحراف معيار  -2

برای تعيين صدکها احتياج به دو نقطه مي باشد اين است که طرح يک توزيع نرمال علت اينكه 

بر روی کاغذ احتمال نرمال بصورت يک خط راست  که بوسيله دو نقطه تعيين مي شود. انحراف 

معيار عبارت است از معياری که پراکندگي کل داده ها را حول ميانگين نشان مي دهد و واحد آن از 

 مورد نظر است فرمول آن عبارت است از: نوع واحد صفت

 ( دارای روابط زير است:04در يک جامعه ای با توزيع نرمال، ميانگين )يا صدک 
X + 1 S.D 68% 

             X + 2 S.D 95%      
 يا در عمل کل افراد جامعه:

           X + 3 S.D 99.7% 
 

S.D  ر و دراز باشد از روی طرح توزيع نرمال که در توان بدون اينكه احتياج به محاسبات دورا مي

عبارت است از مقدار مربوط به   S.Dروی کاغذ احتمال نرمال رسم شده است بدست آورد. مقدار 

 .04منهای مقدار مربوط به صدک  84صدک 

 معادالت رگرسیون و ضرائب همبستگی 11-11

به  Xدهد بوسيله مقدار  نشان مي معادالت ساده رگرسيون که همبستگي بااليي ميان دو متغير را

 تهيه مي کند. Xرا برای مقادير مختلف  Yمنتهي مي شود و ميانگيني از  Yپيشگوئي 

ضريب همبستگي به شخص اجازه مي دهد تا خطای معيار تخمين را بحساب بياورد. خطای 

rارد بستگي د rبه مجـــــــذور مقدار  Yمجموعه  (S. D)و انحراف معيار  (S. E)معيار 
2
اگر  -1) (
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همبستگي در ميان دو سری اطالعات کاهش يابد ميانگين خطای معيار تخمين نسبتا باال خواهد بود و 

 برعكس.

زمانيكه يک معادله رگرسيون چندگانه مورد استفاده قرار مي گيرد و در آن دو يا چند متغير 

شود، معموال ترکيبي از يک ارتباط خطي ميان متغيرها ساخته برای محاسبه متغير مناسب استفاده مي

مي شود. در اين حالت محاسبه ضريب همبستگي چندگانه مورد نياز مي باشد. متغيرهای دوگانه و 

چندگانه بوسيله ضريب همبستگي، ميانگين و انحراف معيار کامال دارای توزيع طبيعي ويژه مي باشند. 

سيون خطي استفاده شود همبستگي برای پيشگويي به اندازه کافي از همچنين اگر از معادالت رگر

عموما برای برقراری يک مقدار حد قابل  7/4ارزش بااليي برخوردار مي باشد و ضريب همبستگي 

باشد پيشگويي رياضي قابل  7/4قبول حداقل استفاده شود اگر ضريب همبستگي يگانه يا چندگانه زير 

 (. 13اعتماد نمي باشد )

 اندازه گیری ابعاد آنتروپومتری کارگران ایرانی -11

 وش اجرار 11-1

قوميت فارس، ترک،  6با توجه به وجود گيری ابعاد آنتروپومتری کارگران ايراني مطالعه اندازه

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني کشور  2عرب، بلوچ، لر و کرد در کشور ايران و در 

از جمله تهران، اصفهان، فارس، لرستان، خوزستان، کردستان، آذربايجان شرقي، هرمزگان و سيستان و 

ای از افراد ترهای جمعيت مورد مطالعه ابتدا حجم نمونهمنظور تخمين پارامبه بلوچستان به اجرا در آمد 

ای برداری بصورت خوشهکه نماينده جمعيت کارگران ايراني هستند محاسبه شد. در اين بررسي نمونه

( ضرب گرديد  D=  2انجام و جهت تصحيح اختالف در طرح، حجم نمونه در ضريب تأثير طراحي )

نماينده از دانشگاهها )خوشه ها( از مناطق اجرای پروژه گيری جهت انتخاب سپس چارچوب نمونه

ها بر حسب طبقه بندی که بر اساس قوميت انجام شد تشكيل و با استفاده از روشهای آماری خوشه

های آنتروپومتريكي مورد نياز که مشتمل بر اطالعات و شاخصمعين گشت. پس از تعيين حجم نمونه 

نمونه از کارگران زن و مرد ايراني در محدوه سني  3716بعاد بدن بعد از ا 37ابعاد آنتروپومتريكي 

 ISOگيری شد تمام پارامترهای آنتروپومتريک براساس استانداردسال  مي باشد اندازه  64-24

7250:1996 (E)  ( و شاخص24گردآوری )ها تعيين شد. از آنجا که های آنتروپومتری از اين داده
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ای از ميان کارگران زن و مرد شاغل در کارخانجات سراسر کشور از نمونه ها بطور تصادفي خوشه

ميان شش قوميت ايراني انتخاب شدند. لذا طراحي ارائه شده در اين پژوهش جهت جمعيت شاغل در 

 کارگاههای کشور قابل استفاده مي باشد.

باشد استاتيكي ميهمچنين با توجه باينكه اطالعات جمع آوری شده از ابعاد بدن از نوع اطالعات 

بنابراين اطالعات آنترو پومتريكي بدست آمده را نمي توان بطور مستقيم برای طراحي تجهيزات، 

ابزارهای کار و فضای کار بكار برد برای اين امر ابعاد بدني وابسته به شغل که بيشتر بيانگر فعاليت های 

از جمعيت مذکور که در طراحي بايد در ای انسان هستند مورد نياز مي باشد. در مرحله بعد محدوده

نظر گرفته شود تعيين شد. در اين مطالعه صدک پنجم زنان تا صدک نود و پنجم مردان جهت طراحي 

ابعاد ميز و صندلي کار در محيط کاری که توسط زنان و مردان اداره مي شود در نظر گرفته 

ان برای طراحي محيط کار مردان و شد.همچنين محدوده طراحي برای صدک پنجم و نود و پنجم مرد

 نيز صدک پنجم و نود و پنجم زنان  برای طراحي محيط کار زنان محاسبه شد.

سپس از طريق صدک های تعيين شده به محاسبه مقياس های مناسب جهت محدودة قابل تنظيم مورد 

ر، عمق نشستنگاه نياز برای طراحي ابعاد ايستگاه کار از جمله: ارتفاع صندلي کار، ارتفاع ميز کا

 صندلي و فضای خالي برای رانها در يک ايستگاه کاری پرداخته شد.

مورد  SPSSاطالعات جمع آوری شده پس از کد گذاری وارد رايانه شده و با استفاده از نرم افزار 

 تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

 ابزار و روش گردآوری داده ها 11-2

 نحوه جمع آوری آن: شخصات ابزار جمع آوری اطالعات وم 

وسايل و تجهيزات مورد نياز جهت استخراج ابعاد آنتروپومتری اين تحقيق به 

 شرح ذيل مي باشد:

 ترازو با خطای يک دهم کيلوگرم برای اندازه گيری وزن  – 1

متر که قابل نصب روی ديوار با  1*  2بردهای مدرج آنتروپومتری به ابعاد  – 2

 درجه مي باشند. 24زاويه 

 گونيا متر  – 3

 متر نواری، جهت اندازه گيری محيط عضالت – 4

 متر فلزی بلند برای اندازه گيری طول اندام  – 0
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شاقول، برای اندازه گيری فاصله مستقيم و دقيق برخي از نقاط بدن تا زمين )مفصل شانه، آرنج،   – 6

 مچ دست، برجستگي بزرگ ران، زانو( 

 کوچک کوليس به ابعاد بزرگ و – 7

8 – Spreading caliper  برای اندازه گيری عمق سينه، عرض شانه

 ها و عرض لگن 

 صندلي گردان با ارتفاع قابل تنظيم  – 2

سری از وسايل و تجهيزات  الزم جهت جمع آوری ابعاد آنتروپومتريكي  10در اين برنامه تعداد 

در اختيار نمايندگان دانشگاههای مطرح شده، خريداری و بر حسب تعداد نمونه های هر دانشگاه 

منتخب قرار گرفت و نحوه کار با هر يک از اين وسايل به اجرا کنندگان طرح آموزش داده شد. 

متر تشكيل شده در هر بار نصب بايستي کاليبره  2*1اتاقكهای آنتروپومتريک که از دو صفحه به ابعاد 

نيز بايستي کاليبره گردد. ضمنا يک  گردند، همچنين ترازويي که جهت سنجش وزن بكار مي رود

پرسشنامه نيز جهت جمع آوری اطالعات دموگرافيک نمونه مورد مطالعه طراحي و مورد استفاده قرار 

 گرفت.

 

 

 

 

 

 روش محاسبه حجم نمونه 11-3

در اين تحقيق  از روش نمونه گيری تصادفي ساده محاسبه حجم نمونه مورد نياز به شرح ذيل انجام 
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با توجه به حدود اطمينان از جداول آماری بدست مي آيد و  26/1الزم به  ذکر است که عدد 
cm 11  نيز با توجه به انحراف معيار قد کارکنان سپاه که در پژوهشي جهت تعيين ابعاد

 آنتروپومتريكي اين افراد انجام گرديده بدست آمده است. 

 تأثیر طراحی 11-4

در يک بررسي آنتروپومتريكي نمونه برداری بصورت خوشه ای انجام مي شود نه بصورت تصادفي 

رح، حجم نمونه در ضريب تأثير طـــــراحي ضرب مي گردد ساده لذا جهت تصحيح اختالف در ط

= 3724      در نظر گرفتيم : D=  2در اينجا ما ضريب را 

2  *3/1802 

 درصد در نظر گرفته شد. 84درصد و توان مطالعه  0خطای نوع اول 

 چهارچوب نمونه گیری در مناطق اجرای طرح  11-5

 برای اين مطالعه تعيين شد. 1-6مطابق جدول چهارچوب نمونه گيری در مناطق اجرای طرح 
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 چارچوب نمونه گيری در مناطق اجرای طرح 1-6جدول

نام 

ت دانشگاه/دانشكده
عی

جم
 

ی
مع

ج
ت ت

عی
جم

 

شه
خو

 

 تعداد

 

 

 شركت كننده
 

نمو

 نه
ت كیت مرد زن 

می
قو

 

 ترك      099809 099809 یغرب آذربايجان

 ترك 6 669 067 897 0 767907 062927 یشرق آذربايجان

 ترك      760967 00009 اردبیل

 ترك      296096 77029 زنجان

 فارس 6 072 099 872 0 000000 000000 اصفهان

 فارس      208708 626076 ايران

 فارس      280209 6060 بابل

 فارس      606082 72096 بوشهر

 فارس      670099 06992 بیرجند

 فارس 0 692 099 792 6 006068 069708 تهران

 فارس      008000 7997 جهرم

 فارس      080799 7060 خراسان جنوبی

 فارس      902996 02009 خراسان رضوی

 فارس      0990002 096280 شمالیخراسان 

 فارس      0970690 70780 رفسنحان

 فارس      0096009 69206 سبزوار

 فارس      0009782 06002 سمنان

 فارس      0066960 6276 شاهرود

 فارس      0600060 002069 شهید بهشتی

 فارس 0 799 99 799 7 0779609 009968 فارس

 فارس      0266692 96666 قزوين

 فارس      0298009 62967 قم

 فارس      0609009 00680 کاشان

 فارس      0600890 20080 کرمان

 فارس      0006776 76279 گلستان
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نام 

ت دانشگاه/دانشكده
عی

جم
 

ی
مع

ج
ت ت

عی
جم

 

شه
خو

 

 تعداد
 

 

 شركت كننده
 

نمو

 نه
ت كیت مرد زن 

می
قو

 

 فارس      0009029 0097 گناباد

 فارس      0876968 007808 گیالن

 فارس      0920000 098029 مازندران

 فارس 0 070 29 090 2 0990267 29760 هرمزگان

 فارس      0979626 60089 همدان

 فارس      0002670 062088 يزد

 عرب 0 709 099 209 6 066900 066900 اهواز

 کرد 0 89 69 009 0 08006 08006 اندستکر

       66606 60699 کرمانشاه

       6609 6609 زابل

سیستان و 

 بلوچستان
 بلوچ 0 00 09 70 8 06907 09097

       00278 00278 ايالم

چهار محال و 

 بختیاری
08000 79002       

کهکیلويه و بوير 

 احمد
29000 99976       

 لر 0 092 00 060 9 067680 67066 لرستان

     6009    جمع
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 36 صفحه  یرانیکارگران ا یکیاستات یآنتروپومتر یشاخص ها

 تعیین تعداد و نوع ابعاد آنتروپومتریکی مورد نیاز 11-6

در اين پژوهش اطالعات جمع آوری شده از ابعاد بدن از نوع اطالعات استاتيكي است و ابعاد 

انازه گيريها بر اساس وضعيت  و اندازه ها شامل طول ها، پهناها يا عمق های خطي مي باشند. و کليه

بعد از ابعاد بدن اندازه گيری شد که  37های بدني استاندارد صورت گرفته است. در اين طرح 

 فهرست تفسيری اين ابعاد به شرح ذيل مي باشد:

 ابعاد آنتروپومتریکی مورد مطالعه:  11-7

شد که فهرست تفسيری بعد از ابعاد عمومي بدن باضافه وزن اندازه گيری  36در اين پژوهش 

 آنها عبارتند از: 

 وزن

وزن بدن بر حسب کيلوگرم با استفاده از ترازو که متناوبا 

 کاليبره مي شود اندازه گيری مي شود.

کاربرد: در طراحي فضای کار و استراحت، وسايل حمل 

ونقل، کف، نيمكت، صندلي، تخت خواب،  مبلمان، تخت 

ل، سورتمه، اجزای بيماران، نردبان، پلكان متحرک، ژ

 ساختماني مانند بستها، تكيه گاهها بكار مي رود.
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 طول قد 

 

 تعريف : فاصله عمودی از سطح زمين تا نوک سر 

بعنوان يک بعد برای تعيين فضای عمودی مورد   کاربرد :

نياز در پستهای کار ايستاده و حداقل ارتفاع قابل قبول موانع 

 باالی سر استفاده مي گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتفاع چشم 

 تعريف: فاصله عمودی از سطح زمين تا گوشه داخلي چشم

 

کاربرد: برای تعيين مرکز ميدان بينايي، محل قرار گرفتن 

نشانگرهای تصويری و حداکثر ارتفاع قابل قبول موانع 

 بصری به کار مي رود. 
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 ارتفاع شانه

تعريف: فاصله عمودی از سطح زمين تا زائده اخرمي 

 استخوان کتف )نوک استخوان شانه(  

کننده مرکز تقريبي چرخش اندام فوقاني کاربرد: تعيين

طقه حد دسترسي راحت به کار و از اينرو در تعيين من

 مي رود.

 

 

 

 

 

 ارتفاع آرنج 

تعريف: فاصله عمودی از سطح زمين تا زائده اعاليي 

 به زند زبرين مربوط

 کاربرد: برای تعيين ارتفاع سطح ميز کار
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 ارتفاع كفل 

تعريف: فاصله عمودی از سطح زمين تا برجستگي 

بزرگ انتهای استخوان ران و برجستگي پهن و وسيعي 

روی انتهای فوقاني استخوان ران که در سطح جانبي 

 کفل قابل مشاهده است.

کاربرد: مرکز چرخش مفصل لگن و از اين رو طول 

 فونكسيونل اندام تحتاني را تعيين مي کند. 

 

 

 

 

 ارتفاع برآمدگي بند انگشت 

تعريف: فاصله عمودی از سطح زمين تا برآمدگي بند 

 انگشت ميانه 

 کاربرد: ارتفاع مرجع برای دستگيره ها
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 ارتفاع برآمدگي نوك انگشتان 

 تعريف: فاصله عمودی از سطح زمين تا نوک انگشت ميانه 

کاربرد: پائين ترين ارتفاع قابل قبول برای کنترل هايي که 

 با انگشتان هدايت مي شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 ارتفاع نشسته
 تعريف: فاصله عمودی از سطح نشستنگاه تا نوک سر 

کاربرد: فضای مورد نياز بين سطح نشستنگاه و موانع 

 باالی سر 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نشسته   ارتفاع چشم،

تعريف: فاصله عمودی از سطح نشستنگاه تا گوشه 

 داخلي چشم
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 2کاربرد: همانند بعد شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتفاع شانه، نشسته

 تعريف: فاصله عمودی از سطح نشستگاه تا نوک استخوان شانه 
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 نشسته )ارتفاع تکيه گاه آرنج( ارتفاع آرنج، 

عمودی از سطح نشستنگاه تا سطح تعريف: فاصله 

 داخلي آرنج

کاربرد: تعيين ارتفاع تكيه گاه آرنج، جهت ارتفاع 

 صفحه کليد کامپيوتر  سطح ميزهای تحرير،

 

 

 

 

 ضخامت ران )فضای ران(

تعريف: فاصله عمودی از سطح نشستنگاه تا سطح 

فوقاني بافت نرم ران و ضخيم ترين نقطه آن )معموالً 

 متصل مي شود( جايي که به شكم

کاربرد: فضای مورد نياز بين سطح نشستنگاه و سطح 

 وانعزيرين ميز با ساير م

 



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کارالزامات

 

 43 صفحه 

 زانو -طول كفل  

 تعريف: فاصله افقي از پشت کفل تا جلوی کاسه زانو 

کاربرد: فضای بين پشتي نشستنگاه و هر گونه مانعي در جلو 

 زانو

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 فضای ركبي –طول كفل 

افقي از پشت کفل تا زاويه رکبي، در پشت تعريف: فاصله 

زانو، جايي که پشت ساق به قسمت تحتاني ران متصل   مي 

 شود.
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 ارتفاع زانو 

تعريف: فاصله عمودی از سطح زمين تا سطح 

 فوقاني زانو

 کاربرد: فضای مورد نياز در زير سطح ميز

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ارتفاع ركبي 

زاويه تعريف: فاصله عمودی از سطح زمين تا 

 رکبي داخلي زانو

کاربرد: تعيين کننده حداکثر ارتفاع قابل قبول 

 سطح نشستنگاه
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 پهنای شانه )فاصله بين دو عضله دالي شکل( 

تعريف: حداکثر پهنای افقي شانه ها که در محل پيش 

 آمدگي عضله های دالي شكل اندازه گيری مي شود. 

 کاربرد: فضای الزم در سطح شانه ها 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

پهنای شانه )فاصله ميان زائده های اخرمي دو 

 كتف(

تعری : فاصله افقي در عرض شانه ها که در بين زوائد 

 اخرمي دو کتف اندازه گيری مي شود )نقاط استخواني( 

 جدايي جانبي مراکز چرخش اندام فوقاني  کاربرد:
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 پهنای كفل

تعريف: حداکثر فاصله افقي در عرض کفلها در 

 وضعيت نشسته 

کاربرد: فضای مورد نياز در ارتفاع سطح نشستنگاه، 

پهنای سطح نشستنگاه نبايستي خيلي کمتر از اين بعد 

 باشد.

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 عمق سينه

تعريف: حداکثر فاصله افقي از صحنه مرجع عمودی 

 تا جلو سينه 

بين پشتي صندلي و موانع در کاربرد: فضای مورد نياز 

 جلو آن
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 عمق شکم 

تعريف: حداکثر فاصله افقي از صفنه مرجع عمودی تا 

 جلو شكم در وضعيت نشسته استاندارد  

کاربرد: فضای مورد نياز بين پشتي صندلي و موانع در 

 جلو آن 

 

 

 
 

 

 

 

 آرنج  –طول شانه 

تعريف: فاصله بين زائده اخرمي استخوان کتف و سطح 

 داخلي آرنج در وضعيت نشسته استاندارد. 

 



  

 

 48 صفحه  یرانیکارگران ا یکیاستات یآنتروپومتر یشاخص ها

 نوك انگشتان  -طول آرنج  

تعريف: فاصله بين پشت آرنج و نوک انگشت ميانه 

 در وضعيت نشسته استاندارد  

در تعيين مساحت طبيعي   کاربرد: حد دسترسي ساعد،

 محدوده کار
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 طول اندام فوقاني 

تعريف: فاصله زائده اخرمي استخوان کتف تا نوک 

انگشت هنگاميكه آرنج و مچ کامالً کشيده و مستقيم 

 هستند.
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 چنگش  –طول شانه 

تعريف: فاصله زائده اخرمي استخوان کتف تا مرکز 

شيئي که بوسيله دست گرفته مي شود هنگاميكه آرنج و 

 مچ کامالً مستقيم هستند. 

کاربرد: طول فونكسيونل اندام فوقاني، تعيين منطقه 

 راحت حد دسترسي  

 

 

 طول سر 

تعريف: فاصله نقطه بين ابروان و استخوان پس سر در 

 خط مياني  

 کاربرد: مرجع محل استقرار چشمها

 

 

 

 

 پهنای سر 

 تعريف: حداکثر پهنای سر در باالی سطح گوشها  

 کاربرد: فضای مورد نياز

 
 
 

 
 

 
 

 



  

 

 50 صفحه  یرانیکارگران ا یکیاستات یآنتروپومتر یشاخص ها

 طول دست

تعريف: فاصله بين مچ تا نوک انگشت مياني  

هنگاميكه دست به حالت مستقيم و محكم گرفته 

 شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 پهنای دست 

 تعريف: حداکثر پهنا در عرض کف دست 

نظير  کاربرد: فضای مورد نياز برای دسترسي دست، 

 دستگيره ها، دسته ها و ... 
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 طول كف پا 

تعريف: فاصله موازی با محور طويل کف پا از پشت پاشنه تا 

 نوک بلندترين انگشت پا  

 طراحي پدالها   کاربرد: فضای مورد نياز برای پاها،

 

 پهنای كف پا

تعريف: حداکثر پهنای افقي، در هر نقطه ای از کف پا که 

 باشد، در عرض پا عمود بر محور طولي آن 

 کاربرد: فضای مورد نياز برای پاها، طراحي پدالها 

 

 

 

 فاصله بين نوك انگشتان دست راست و چپ هنگامي كه بازوها كامالً باز باشد.

تعريف: حداکثر پهنای افقي بين نوک انگشتان مياني دست راست و چپ هنگاميكه بازوها کامالً به 

 طرفين باز باشد. 

 کاربرد: حد دسترسي جانبي

 

 فاصله بين نوك آرنج راست و چپ

تعريف: فاصله بين نوک آرنج دست راست و چپ هنگامي که اندامهای فوقاني به طرفين کشيده شده 

آرنج  اند و 

خم  کامالً 

است  شده 

به 



  

 

 52 صفحه  یرانیکارگران ا یکیاستات یآنتروپومتر یشاخص ها

 طوريكه نوک انگشتان قفسه سينه را لمس مي کند.  

 ست کار است. کاربرد: راهنمايي مفيد برای در نظر گرفتن فضای مورد نياز آرنج در پ

 

 جلو   –نشسته  –ايستاده  حد دسترسي چنگش، 

تعريف: در تمام موارد، اندازه گيری از مرکز ميله استوانه ای شكل که کامالً در کف دستها گرفته 

بازو به طور عمودی باالی سر قرار مي گيرد و اندازه  30و  34شده است صورت مي گيرد. در ابعاد 

بازو بطور افقي در جلو  36مين و سطح نشستنگاه صورت مي گيرد. در  بعد گيری به ترتيب از سطح ز

 . (16)بدن و در سطح شانه قرار گرفته و اندازه گيری از پشت تيغه های شانه انجام مي شود 

 

همانگونه که قبال ذکر گرديد اکثر اندازه گيريهای انجام شده 

در يک يا دو وضعيت آنتروپومتريكي استاندارد صورت 

 گرفته اند که در اينجا به شرح آن مي پردازيم:
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 وضعيت ايستاده استاندارد:

فرد بطور مستقيم و کشيده ايستاده است و خود را تا حداکثر ارتفاع بدن باال مي کشد و مستقيم 

به جلو نگاه مي کند در اين حالت شانه ها آزاد و دست ها در کنار بدن آويزانند. در اين وضعيت، فرد 

 ي از ديوار يا سطح اندازه گيری فاصله داشته باشد و به آن تكيه نكند.بايست

 وضعيت نشسته استاندارد:

فرد بطور مستقيم و کشيده بر روی يک سطح افقي نشسته و بدن خود را تا حد اکثر ارتفاع باال 

ان و کند شانه در وضعيت آزاد است بازوها به طور عمودی آويزکشد و مستقيم به جلو نگاه ميمي

 درجه است(. ارتفاع سطح نشستنگاه 24گيرند )زاويه ساعد و بازو ساعدها در حالت افقي قرار مي

طوری تنظيم مي شود که رانها در حالت افقي و ساقها به طور عمودی قرار گيرند )زوايای زانو و مچ 

گيرند. صورت ميدرجه است(. اندازه گيريها به طور عمودی نسبت به دو صفحه مرجع  24پا برابر با 

صفحه مرجع افقي، سطح نشستنگاه و صفحه مرجع عمودی صفحه ای خيالي يا واقعي است که پشت 

نقطه مرجع سطح نشستنگاه در محل تقاطع صفحه "های شانه فرد را لمس مي کنند. ها و تيغهکفل

است و چپ مرجع عمودی، صفحه مرجع افقي و صفحه مياني بدن )صفحه ای که بدن را به دو نيمه ر

 تقسيم مي کند( قرار مي گيرد. 

 های آنتروپومتریکی شاغلین ایرانیجداول شاخص -12

در اين پژوهش مقادير ميانگين، انحراف معيار، واريانس و انحراف از توزيع نرمال در نمودار 

به تفكيک دانشگاهها  14-7الي 1-7نيمم و ماکزيمم ابعاد آنتروپومتريكي در جداول شماره آماری، مي

 نشان داده شده است.   20، 0،04تخمينهای آنتروپومتريكي برای دو جنس زن و مرد با صدکهای 
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 ساله ایرانی ) به تفکیک دانشگاههای مورد مطالعه( 61-21تخمینهای آنتروپومتریک کارگران  12-1

ايراني ساله 24-64 کارگران آنتروپومتريكي تخمينهای  -7-1 ولجد  

 

 جنس

 زن مرد

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

 6 169 158 148 8 184 172 160 قد.طول

 8 158 147 137 8 173 161 148 چشم.ارتفاع

 6 140 131 122 7 156 144 131 شانه.ارتفاع

 5 107 99 92 6 119 109 98 آرنج.ارتفاع

 6 94 86 76 5 97 88 80 کفل.ارتفاع

 4 76 69 63 5 83 75 68 انگشتان.برآمدگی.ارتفاع

 4 66 60 54 4 72 65 58 میانه انگشتان نوك ارتفاع

 4 89 82 75 5 99 91 82 نشسته.ارتفاع

 4 80 72 66 5 88 80 72 نشسته.چشم.رتفاع

 3.4 27.5 21.5 16.5 4.4 34.0 26.7 20.0 نشسته.آرنج.ارتفاع

 2 19 15 11 2 19 15 12 ران.ضخامت

 4 63 56 50 4 69 62 54 نشسته.شانه.ارتفاع

 3 61 56 51 3 63 58 53 زانو.کفل.طول

 3 50 45 39 3 52 46 41 رکبی– کفل.طول

 3 53 48 42 4 59 52 45 زانو.ارتفاع

 3 44 39 35 4 47 41 36 رکبی.ارتفاع

 4 50 43 36 4 52 46 40 (دالی.عضله.دو.بین)شانه.پهنای

آخرم.دوزائده.بین)شانه.پهنای

 ی
32 39 48 5 28 35 41 4 

 4 43 37 31 4 44 38 33 باسن.پهنای

 4 31 26 21 3 29 23 20 سینه.عمق

 4 36 28 22 4 32 25 20 شکم.عمق



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کارالزامات

 

 55 صفحه 

 

 جنس

 زن مرد

ک 
د

ص
5

 

ن
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یان
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ص
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را
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ان
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دا
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اس

 

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

 3 36 32 28 3 41 36 31 آرنج _شانه.طول

 2 46 43 39 5 56 47 40 انگشتان نوك _آرنج.طول

 4 78 71 65 5 86 78 70 فوقانی.اندام.طول

 4 69 61 55 5 75 67 59 چنگش -شانه.طول

 1 20 18 17 1 20 19 17 سر.طول

 5 16 14 12 1 16 15 13 سر.پهنای

 1 19 17 16 1 21 19 17 دست.طول

 1 9 8 7 1 10 9 8 دست.پهنای

 1 25 23 21 2 28 26 23 پا.کف.طول

 1 10 9 7 1 11 10 8 پا.کف.پهنای

.میانی.انگشتان.نوك.بین.فاصله

.که.موقعی.وچپ.راست.دست

 باشند.باز.کامال.بازوها

159 175 189 9 143 158 172 9 

و.راست.دست.آرنج.بین.فاصله

.طرفین.بازوهابه.هنگامیکه.چپ

 ...شده.وساعدهاخم.بازشده

80 90 99 6 75 83 91 5 

 8 201 189 177 11 227 209 190 ايستاده.چنگش.حددسترسی

 7 123 113 105 8 141 128 113 نشسته.چنگش.حددسترسی

 5 78 68 62 8 97 78 67 جلو.چنگش.حددسترسی

 10 78 60 45 12 96 75 55 وزن

 

 

 

 



  

 

 56 صفحه  یرانیکارگران ا یکیاستات یآنتروپومتر یشاخص ها

 ساله ایرانی ) به تفکیک قومیت( 61-21تخمینهای آنتروپومتریک کارگران  12-1

جنس تفكيک به ايراني ساله 64-24 عرب کارگران آنتروپومتريكي تخمينهای 7-11جدول  
 

 

 جنس

 زن مرد

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

 7 182 172 161 قد.طول
14

8 
15

8 
16

8 
6 

 7 172 161 152 چشم.ارتفاع
13

6 
14

6 
15

6 
6 

 6 155 144 134 شانه.ارتفاع
12

1 
13

0 
13

9 
6 

 98 91 5 117 108 100 آرنج.ارتفاع
10

7 
5 

 6 94 87 76 5 98 88 81 کفل.ارتفاع

 4 75 68 63 4 81 75 69 انگشتان.برآمدگی.ارتفاع

 4 64 59 53 4 71 65 59 میانه انگشتان نوك ارتفاع

 4 90 82 76 4 98 91 85 نشسته.ارتفاع

 4 80 71 64 4 87 81 75 نشسته.چشم.رتفاع

.22 نشسته.آرنج.ارتفاع

0 
26.9 33.0 3.4 

15.

3 
21.

6 
29.

3 
4.2 

 2 16 13 10 2 21 17 13 ران.ضخامت

 4 62 56 50 4 69 63 58 نشسته.شانه.ارتفاع

 4 65 58 51 4 65 59 54 زانو.کفل.طول

 3 52 47 41 3 53 48 43 رکبی– کفل.طول

 2 53 49 45 3 59 54 49 زانو.ارتفاع

 3 44 38 34 4 47 42 37 رکبی.ارتفاع

 3 47 43 37 3 51 46 41 (دالی.عضله.دو.بین)شانه.پهنای

 3 40 36 30 3 38 34 30 ی(آخرم.دوزائده.بین)شانه.پهنای

 3 39 34 30 3 41 37 32 باسن.پهنای

 4 33 26 21 4 32 25 20 سینه.عمق

 5 38 29 21 4 33 27 21 شکم.عمق



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کارالزامات

 

 57 صفحه 

 

 جنس

 زن مرد

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

 2 36 33 29 3 39 35 31 آرنج _شانه.طول

 2 45 42 38 2 52 47 44 انگشتان نوك _آرنج.طول

 5 80 72 65 5 85 77 70 فوقانی.اندام.طول

 5 68 59 52 4 74 67 60 چنگش -شانه.طول

 2 22 18 17 1 20 19 18 سر.طول

 1 16 14 13 1 16 15 14 سر.پهنای

 1 19 18 16 1 21 19 18 دست.طول

 0 8 8 7 1 10 9 8 دست.پهنای

 1 25 23 21 1 29 26 24 پا.کف.طول

 1 10 8 7 1 12 11 9 پا.کف.پهنای

د.میانی.انگشتان.نوك.بین.فاصله

بازو.که.موقعی.وچپ.راست.ست

 باشند.باز.کامال.ها

164 177 191 8 
14

4 
15

7 
16

8 
7 

وچ.راست.دست.آرنج.بین.فاصله

بازش.طرفین.بازوهابه.هنگامیکه.پ

 ... شده.وساعدهاخم.ده

81 88 96 5 74 82 89 4 

 11 225 209 188 ايستاده.چنگش.حددسترسی
17

6 
18

9 
20

1 
8 

 6 140 130 117 نشسته.چنگش.حددسترسی
10

4 
11

2 
12

2 
6 

 5 76 67 61 5 85 76 70 جلو.چنگش.حددسترسی

 10 76 60 46 13 99 75 56 وزن

 
 
 



  

 

 58 صفحه  یرانیکارگران ا یکیاستات یآنتروپومتر یشاخص ها

 جنس تفكيک به ايراني ساله 64-24فارس کارگران آنتروپومتريكي تخمينهای 7-12 جدول

 

 

 جنس

 زن مرد

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

 173 163 قد.طول
1

8

4 
7 

14

7 
158 169 7 

 162 152 چشم.ارتفاع
1

7

4 
7 

13

6 
147 159 7 

 145 135 شانه.ارتفاع
1

5

6 
6 

12

1 
131 141 6 

 110 101 آرنج.ارتفاع
1

1

8 
5 91 99 107 5 

 88 80 کفل.ارتفاع
9

7 
5 75 86 95 6 

 76 69 انگشتان.برآمدگی.ارتفاع
8

3 
4 64 70 77 4 

 66 59 میانه انگشتان نوك ارتفاع
7

2 
4 53 60 66 4 

 92 84 نشسته.ارتفاع
1

0

0 
5 73 82 89 4 

 81 75 نشسته.چشم.رتفاع
8

9 
4 66 73 83 5 

 27.0 20.8 نشسته.آرنج.ارتفاع

3

4

.

0 

4

.

2 

17.

0 
21.6 27.0 3.0 

 15 12 ران.ضخامت
1

9 
2 11 15 19 3 

 61 56 نشسته.شانه.ارتفاع
6

8 
4 50 57 64 5 

 58 53 زانو.کفل.طول
6

3 
3 50 55 61 4 

 45 40 رکبی– کفل.طول
5

0 
3 38 44 49 4 

 53 48 زانو.ارتفاع
5

9 
3 44 49 54 3 

 3 44 40 35 43 41 36 رکبی.ارتفاع



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کارالزامات

 

 59 صفحه 

 

 جنس

 زن مرد

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

6 

 46 41 دالی.عضله.دو.بین)شانه.پهنای
5

2 
4 35 42 52 5 

 40 34 (آخرمی.دوزائده.بین)شانه.پهنای
4

8 
5 27 34 42 5 

 38 33 باسن.پهنای
4

4 
4 30 36 42 4 

 23 19 سینه.عمق
2

8 
3 21 25 30 3 

 25 19 شکم.عمق
3

2 
4 22 27 35 4 

 36 32 آرنج _شانه.طول
4

1 
3 28 32 37 3 

 45 40 انگشتان نوك _آرنج.طول
5

1 
3 39 42 46 3 

 77 70 فوقانی.اندام.طول
8

5 
4 65 71 78 4 

 66 58 چنگش -شانه.طول
7

4 
5 55 61 70 4 

 18 17 سر.طول
2

0 
1 16 18 20 1 

 15 14 سر.پهنای
1

6 
1 13 14 17 1 

 19 17 دست.طول
2

1 
1 16 17 19 1 

 9 8 دست.پهنای
1

0 
1 7 8 9 1 

 26 23 پا.کف.طول
2

8 
2 21 23 25 1 

 10 8 پا.کف.پهنای
1

1 
1 7 9 10 1 

دس.میانی.انگشتان.نوك.بین.فاصله

.بازوها.که.موقعی.وچپ.راست.ت

 باشند.باز.کامال

163 176 
1

8

9 
8 

14

0 
158 173 10 

وچپ.راست.دست.آرنج.بین.فاصله

و.بازشده.طرفین.بازوهابه.هنگامیکه.

 ... شده.ساعدهاخم

80 91 
1

0

0 
6 74 82 91 6 



  

 

 60 صفحه  یرانیکارگران ا یکیاستات یآنتروپومتر یشاخص ها

 

 جنس

 زن مرد

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

 209 195 ايستاده.چنگش.حددسترسی
2

2

5 
9 

17

7 
189 202 8 

 127 117 نشسته.چنگش.حددسترسی
1

3

9 
6 

10

5 
114 124 6 

 77 70 جلو.چنگش.حددسترسی
8

5 
5 63 70 80 5 

 75 57 وزن
9

5 
1

2 
45 59 79 10 

 
 



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کارالزامات

 

 61 صفحه 

 جنس تفكيک به ايراني ساله24-64 کرد کارگران آنتروپومتريكي تخمينهای 7-13 جدول
 

 

 جنس

 زن مرد

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

 7 177 161 151 6 181 171 162 قد.طول

 7 167 149 137 6 170 159 151 چشم.ارتفاع

 7 147 132 124 5 153 143 133 شانه.ارتفاع

 8 119 103 95 4 116 108 102 آرنج.ارتفاع

 6 91 79 72 5 97 90 79 کفل.ارتفاع

 4 78 70 64 5 80 73 66 انگشتان.برآمدگی.ارتفاع

 4 68 60 55 4 70 64 57 میانه انگشتان نوك ارتفاع

 3 94 86 82 4 97 90 83 نشسته.ارتفاع

 4 83 75 70 5 88 79 72 نشسته.چشم.رتفاع

 2.8 31.8 25.4 21.5 3.1 31.0 25.6 21.0 نشسته.آرنج.ارتفاع

 2 20 17 14 2 19 16 12 ران.ضخامت

 7 70 60 54 4 70 63 57 نشسته.شانه.ارتفاع

 3 62 57 51 4 63 57 51 زانو.کفل.طول

 4 51 46 39 3 50 45 41 رکبی– کفل.طول

 4 55 49 42 6 59 52 47 زانو.ارتفاع

 5 48 38 33 4 50 42 36 رکبی.ارتفاع

 3 48 43 37 3 50 45 40 (دالی.عضله.دو.بین)شانه.پهنای

 2 39 36 33 3 43 39 34 (آخرمی.دوزائده.بین)شانه.پهنای

 3 44 39 34 3 44 39 34 باسن.پهنای

 3 30 25 21 3 30 24 21 سینه.عمق

 4 30 25 20 4 33 25 18 شکم.عمق

 2 38 33 31 3 40 36 32 آرنج _شانه.طول

 2 47 43 40 3 50 46 43 انگشتان نوك _آرنج.طول

 4 80 72 66 4 81 74 67 فوقانی.اندام.طول



  

 

 62 صفحه  یرانیکارگران ا یکیاستات یآنتروپومتر یشاخص ها

 

 جنس

 زن مرد
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د

ص
5

 

ن
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یان
م
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د

ص
95
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را

ح
ان

رد
دا
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اس

 

ک 
د

ص
5
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گی

یان
م
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د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

 5 68 62 55 4 74 65 59 چنگش -شانه.طول

 1 20 19 18 1 20 18 17 سر.طول

 1 15 14 13 1 15 14 12 سر.پهنای

 1 19 18 16 1 21 19 17 دست.طول

 0 8 8 7 1 9 9 8 دست.پهنای

 1 26 24 22 1 28 26 23 پا.کف.طول

 1 10 9 8 1 11 10 8 پا.کف.پهنای

دس.میانی.انگشتان.نوك.بین.فاصله

.بازوها.که.موقعی.وچپ.راست.ت

 باشند.باز.کامال

164 173 184 6 148 160 175 8 

وچپ.راست.دست.آرنج.بین.فاصله

و.بازشده.طرفین.بازوهابه.هنگامیکه.

 ... شده.ساعدهاخم

76 86 95 5 76 83 91 5 

 10 217 193 182 7 220 207 197 ايستاده.چنگش.حددسترسی

 7 131 119 110 6 140 127 119 نشسته.چنگش.حددسترسی

 5 83 73 66 6 88 78 67 جلو.چنگش.حددسترسی

 11 80 64 44 12 95 73 53 وزن

 
 
 

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کارالزامات

 

 63 صفحه 

 جنس تفكيک به ايراني ساله24-64 لر کارگران آنتروپومتريكي تخمينهای  7-14 جدول
 

 

 جنس

 زن مرد

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م
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د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

 6 167 158 149 7 186 174 162 قد.طول

 5 156 147 140 6 173 162 151 چشم.ارتفاع

 5 141 132 125 6 156 145 135 شانه.ارتفاع

 5 106 99 92 5 117 108 101 آرنج.ارتفاع

 4 96 89 83 6 99 90 82 کفل.ارتفاع

 4 75 68 63 4 82 76 70 انگشتان.برآمدگی.ارتفاع

 3 65 59 55 4 71 66 60 میانه انگشتان نوك ارتفاع

 5 88 80 74 4 97 91 84 نشسته.ارتفاع

 5 78 70 63 4 86 80 74 نشسته.چشم.رتفاع

 4.1 28.3 20.5 14.2 3.5 32.5 26.3 21.0 نشسته.آرنج.ارتفاع

 2 19 15 12 2 19 16 13 ران.ضخامت

 4 63 55 50 3 68 62 57 نشسته.شانه.ارتفاع

 2 61 56 52 3 64 58 55 زانو.کفل.طول

 2 48 44 42 2 51 47 44 رکبی– کفل.طول

 3 51 47 42 2 56 52 49 زانو.ارتفاع

 3 42 38 34 2 45 41 38 رکبی.ارتفاع

 3 46 43 37 3 50 46 42 (دالی.عضله.دو.بین)شانه.پهنای

 2 39 36 33 3 42 39 34 (آخرمی.دوزائده.بین)شانه.پهنای

 4 44 40 34 3 45 41 35 باسن.پهنای

 3 31 27 21 2 28 24 21 سینه.عمق

 4 33 28 23 4 31 25 19 شکم.عمق

 3 35 31 27 2 39 36 33 آرنج _شانه.طول

 3 46 43 39 2 50 47 44 انگشتان نوك _آرنج.طول

 3 75 70 65 3 85 79 74 فوقانی.اندام.طول



  

 

 64 صفحه  یرانیکارگران ا یکیاستات یآنتروپومتر یشاخص ها

 

 جنس

 زن مرد

ک 
د

ص
5

 

ن
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یان
م
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د

ص
95
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را

ح
ان
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دا
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اس

 

ک 
د

ص
5
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یان
م
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د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

 3 64 60 55 4 73 66 61 چنگش -شانه.طول

 1 20 19 18 1 21 19 18 سر.طول

 1 15 14 13 1 16 14 13 سر.پهنای

 1 19 18 17 1 21 19 18 دست.طول

 0 9 8 7 0 9 9 8 دست.پهنای

 1 25 23 22 1 27 26 24 پا.کف.طول

 0 10 9 8 1 11 10 9 پا.کف.پهنای

د.میانی.انگشتان.نوك.بین.فاصله

بازو.که.موقعی.وچپ.راست.ست

 باشند.باز.کامال.ها

140 171 186 12 145 157 169 7 

وچ.راست.دست.آرنج.بین.فاصله

بازش.طرفین.بازوهابه.هنگامیکه.پ

 ... شده.وساعدهاخم.ده

81 89 99 5 79 83 89 3 

 6 201 191 181 8 227 211 196 ايستاده.چنگش.حددسترسی

 5 123 115 106 5 139 130 121 نشسته.چنگش.حددسترسی

 4 74 67 62 4 84 77 70 جلو.چنگش.حددسترسی

 10 78 65 44 12 96 75 58 وزن

 

 



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کارالزامات

 

 65 صفحه 

 جنس تفكيک به ايراني ساله24-64 بلوچ کارگران آنتروپومتريكي تخمينهای  7-10 جدول

 

 

 جنس

 زن مرد

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

 5 167 158 149 7 186 174 162 قد.طول

 5 156 147 140 6 173 162 151 چشم.ارتفاع

 5 141 132 125 6 156 145 135 شانه.ارتفاع

 4 106 99 92 5 117 108 101 آرنج.ارتفاع

 4 96 89 83 6 98 90 82 کفل.ارتفاع

 5 77 69 63 4 82 76 70 انگشتان.برآمدگی.ارتفاع

 3 65 59 55 3 71 66 60 میانه انگشتان نوك ارتفاع

 5 88 81 74 4 97 91 85 نشسته.ارتفاع

 5 78 71 63 4 86 80 74 نشسته.چشم.رتفاع

 21.8 14.2 3.5 32.5 26.2 21.4 نشسته.آرنج.ارتفاع
31.

0 
4.5 

 2 19 15 11 2 19 16 13 ران.ضخامت

 4 64 56 50 3 67 62 57 نشسته.شانه.ارتفاع

 2 61 56 52 3 64 59 55 زانو.کفل.طول

 2 48 45 42 2 51 47 44 رکبی– کفل.طول

 3 52 47 42 2 57 53 49 زانو.ارتفاع

 3 44 39 34 2 45 41 38 رکبی.ارتفاع

 3 46 42 37 3 50 46 42 (دالی.عضله.دو.بین)شانه.پهنای

 2 39 36 31 3 42 39 34 (آخرمی.دوزائده.بین)شانه.پهنای

 5 44 38 29 3 45 41 35 باسن.پهنای

 3 31 26 21 3 29 24 21 سینه.عمق

 4 33 28 23 4 32 25 19 شکم.عمق

 3 37 32 27 2 39 36 33 آرنج _شانه.طول

 3 46 42 39 2 50 47 44 انگشتان نوك _آرنج.طول



  

 

 66 صفحه  یرانیکارگران ا یکیاستات یآنتروپومتر یشاخص ها

 

 جنس

 زن مرد
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د

ص
5
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یان
م
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د

ص
95
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را

ح
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رد
دا

تان
اس

 

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

 4 75 69 65 3 85 79 74 فوقانی.اندام.طول

 4 67 60 55 4 73 67 61 چنگش -شانه.طول

 1 20 19 18 1 21 19 18 سر.طول

 1 16 14 13 1 16 14 13 سر.پهنای

 1 19 18 17 1 21 19 18 دست.طول

 0 9 8 7 0 9 9 8 دست.پهنای

 1 25 23 22 1 27 26 24 پا.کف.طول

 1 10 9 8 1 11 10 9 پا.کف.پهنای

د.میانی.انگشتان.نوك.بین.فاصله

بازو.که.موقعی.وچپ.راست.ست

 باشند.باز.کامال.ها

134 170 187 14 145 157 172 7 

وچ.راست.دست.آرنج.بین.فاصله

بازش.طرفین.بازوهابه.هنگامیکه.پ

 ... شده.وساعدهاخم.ده

81 89 99 5 77 82 89 4 

 6 201 191 180 8 227 212 196 ايستاده.چنگش.حددسترسی

 5 123 115 106 5 139 130 121 نشسته.چنگش.حددسترسی

 5 77 68 62 5 84 77 70 جلو.چنگش.حددسترسی

 10 78 65 44 12 98 75 58 وزن
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 67 صفحه 

 جنس تفكيک به ايراني ساله24-64 ترک کارگران آنتروپومتريكي تخمينهای 7-16 جدول

 

 جنس

 زن مرد

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

 6 168 159 150 10 185 169 153 قد.طول

 11 158 147 138 10 174 158 142 چشم.ارتفاع

 5 140 131 123 10 159 142 127 شانه.ارتفاع

 5 106 99 92 9 124 107 94 آرنج.ارتفاع

 4 94 87 80 5 96 88 82 کفل.ارتفاع

 4 76 69 62 6 83 73 65 انگشتان.برآمدگی.ارتفاع

 3 65 60 55 5 73 64 57 میانه انگشتان نوك ارتفاع

 3 88 82 77 6 97 88 78 نشسته.ارتفاع

 3 77 72 66 6 85 77 68 نشسته.چشم.رتفاع

 2.7 25.0 20.8 17.0 5.6 35.5 26.0 18.0 نشسته.آرنج.ارتفاع

 2 19 15 12 2 19 15 12 ران.ضخامت

 3 59 55 50 6 71 61 52 نشسته.شانه.ارتفاع

 3 61 56 52 3 62 57 53 زانو.کفل.طول

 3 50 45 41 3 53 47 43 رکبی– کفل.طول

 2 49 44 41 5 57 49 42 زانو.ارتفاع

 2 43 39 36 4 48 40 35 رکبی.ارتفاع

 3 49 44 40 4 50 44 38 (دالی.عضله.دو.بین)شانه.پهنای

 2 41 37 34 3 43 36 32 (آخرمی.دوزائده.بین)شانه.پهنای

 3 44 39 34 3 45 40 35 باسن.پهنای

 6 31 25 20 3 28 23 20 سینه.عمق

 3 35 28 24 3 30 25 20 شکم.عمق

 3 35 31 27 3 39 34 28 آرنج _شانه.طول

 2 47 43 40 7 61 50 41 انگشتان نوك _آرنج.طول

 4 78 72 66 7 88 78 68 فوقانی.اندام.طول

 4 68 62 57 6 77 68 58 چنگش -شانه.طول



  

 

 68 صفحه  یرانیکارگران ا یکیاستات یآنتروپومتر یشاخص ها

 

 جنس

 زن مرد

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

ک 
د

ص
5

 

ن
گی

یان
م

 

ک 
د

ص
95

 

ف 
را

ح
ان

رد
دا

تان
اس

 

 1 20 18 16 1 21 19 17 سر.طول

 9 14 14 12 1 16 15 12 سر.پهنای

 1 19 17 16 1 20 18 16 دست.طول

 0 8 7 7 1 9 8 7 دست.پهنای

 2 26 23 21 2 27 25 21 پا.کف.طول

 1 10 9 8 1 11 9 8 پا.کف.پهنای

 .میانی.انگشتان.نوك.بین.فاصله

 .که.موقعی.وچپ.راست.دست

 باشند.باز.کامال.بازوها

153 171 188 11 149 159 170 7 

 .راست.دست.آرنج.بین.فاصله

 .طرفین.بازوهابه.هنگامیکه.وچپ

 ... شده.وساعدهاخم.بازشده

81 88 97 5 78 84 91 4 

 8 200 188 176 17 234 207 182 ايستاده.چنگش.حددسترسی

 9 119 112 104 12 145 126 107 نشسته.چنگش.حددسترسی

 4 72 66 60 15 101 84 62 جلو.چنگش.حددسترسی

 10 77 58 44 13 94 72 50 وزن
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 یافته ها -13

 مقایسه هیستوگرام نرمالیتی قد در بین زنان و مردان  شاغل ایرانی  13-1

نمايش داده  1-3ايراني در نمودار شماره هيستوگرام نرماليتي قد در بين زنان و مردان  شاغل 

شده است اين نمودار نشان مي دهد که در نمونه مورد مطاله متغير قد در بين زنان و مردان از توزيع 

           نرمال برخوردار مي باشد.

 

 
 

 يرانيزنان و مردان  شاغل ا ينقد در ب يتينرمال يستوگرامه يسهمقا 1-8نمودار 



  

 

 70 صفحه  یرانیکارگران ا یکیاستات یآنتروپومتر یشاخص ها

 مقایسه چندگانه میانگین متغیرهای آنتروپومتری در دانشگاههای مورد مطالعه 13-2

 مقايسه چند گانه ميانگين قد مردان در دانشگاههای مورد مطالعه 8-1جدول 

 (I) دانشگاه  (J) دانشگاه 
اختالف 

 میانگین

خطای 

 واریانس
Sig. 

 % 95حدود اطمینان 

 گستره باالتر گستره پایین تر

ذر
آ

ان
يج

با
 

قی
شر

 

 87.- 3.91- 000. 474. (*)2.391- اهواز

 1.79- 4.36- 000. 403. (*)3.075- اصفهان

 96. 4.65- 1.000 877. 1.844- کردستان

 2.15- 7.14- 000. 780. (*)4.640- لرستان

 5.02- 8.10- 000. 481. (*)6.559- تهران

 60.- 3.66- 000. 478. (*)2.131- فارس

 2.19- 7.71- 000. 863. (*)4.952- زاهدان

 36. 4.02- 272. 684. 1.828- هرمزگان

واز
اه

 

 3.91 87. 000. 474. (*)2.391 شرقی آذر

 77. 2.14- 1.000 454. 684.- اصفهان

 3.43 2.34- 1.000 902. 548. کردستان

 33. 4.83- 193. 807. 2.249- لرستان

 2.49- 5.84- 000. 524. (*)4.168- تهران

 1.93 1.41- 1.000 521. 260. فارس

 28. 5.40- 143. 888. 2.561- زاهدان

 2.85 1.73- 1.000 715. 563. هرمزگان

ان
فه

اص
 

 4.36 1.79 000. 403. (*)3.075 شرقی آذر

 2.14 77.- 1.000 454. 684. اهواز

 4.00 1.54- 1.000 866. 1.231 کردستان

 89. 4.02- 1.000 768. 1.565- لرستان

 2.01- 4.96- 000. 460. (*)3.484- تهران

 2.41 52.- 1.000 457. 943. فارس

 85. 4.60- 998. 852. 1.877- زاهدان

 3.39 90.- 1.000 670. 1.247 هرمزگان



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کارالزامات

 

 71 صفحه 

 (I) دانشگاه  (J) دانشگاه 
اختالف 

 میانگین

خطای 

 واریانس
Sig. 

 % 95حدود اطمینان 

 گستره باالتر گستره پایین تر

ان
ست

رد
ک

 

 4.65 96.- 1.000 877. 1.844 شرقی آذر

 2.34 3.43- 1.000 902. 548.- اهواز

 1.54 4.00- 1.000 866. 1.231- اصفهان

 70. 6.30- 382. 1.094 2.796- لرستان

 1.82- 7.61- 000. 905. (*)4.715- تهران

 2.60 3.18- 1.000 904. 288.- فارس

 59. 6.80- 258. 1.155 3.108- زاهدان

 3.30 3.27- 1.000 1.028 015. هرمزگان

ان
ست

لر
 

 7.14 2.15 000. 780. (*)4.640 شرقی آذر

 4.83 33.- 193. 807. 2.249 اهواز

 4.02 89.- 1.000 768. 1.565 اصفهان

 6.30 70.- 382. 1.094 2.796 کردستان

 68. 4.51- 650. 811. 1.919- تهران

 5.10 08.- 070. 809. 2.509 فارس

 3.15 3.78- 1.000 1.083 312.- زاهدان

 5.84 22.- 107. 946. 2.812 هرمزگان
ان

هر
ت

 

 8.10 5.02 000. 481. (*)6.559 شرقی آذر

 5.84 2.49 000. 524. (*)4.168 اهواز

 4.96 2.01 000. 460. (*)3.484 اصفهان

 7.61 1.82 000. 905. (*)4.715 کردستان

 4.51 68.- 650. 811. 1.919 لرستان

 6.11 2.74 000. 527. (*)4.427 فارس

 4.46 1.25- 1.000 892. 1.607 زاهدان

 7.03 2.43 000. 719. (*)4.731 هرمزگان

س
ار

ف
 

 3.66 60. 000. 478. (*)2.131 شرقی آذر

 1.41 1.93- 1.000 521. 260.- اهواز

 52. 2.41- 1.000 457. 943.- اصفهان

 3.18 2.60- 1.000 904. 288. کردستان



  

 

 72 صفحه  یرانیکارگران ا یکیاستات یآنتروپومتر یشاخص ها

 (I) دانشگاه  (J) دانشگاه 
اختالف 

 میانگین

خطای 

 واریانس
Sig. 

 % 95حدود اطمینان 

 گستره باالتر گستره پایین تر

 08. 5.10- 070. 809. 2.509- لرستان

 2.74- 6.11- 000. 527. (*)4.427- تهران

 03. 5.67- 056. 890. 2.820- زاهدان

 2.60 1.99- 1.000 718. 303. هرمزگان

ان
هد

زا
 

 7.71 2.19 000. 863. (*)4.952 شرقی آذر

 5.40 28.- 143. 888. 2.561 اهواز

 4.60 85.- 998. 852. 1.877 اصفهان

 6.80 59.- 258. 1.155 3.108 کردستان

 3.78 3.15- 1.000 1.083 312. لرستان

 1.25 4.46- 1.000 892. 1.607- تهران

 5.67 03.- 056. 890. 2.820 فارس

 6.37 13.- 077. 1.016 3.123 هرمزگان

ان
زگ

رم
ه

 

 4.02 36.- 272. 684. 1.828 شرقی آذر

 1.73 2.85- 1.000 715. 563.- اهواز

 90. 3.39- 1.000 670. 1.247- اصفهان

 3.27 3.30- 1.000 1.028 015.- کردستان

 22. 5.84- 107. 946. 2.812- لرستان

 2.43- 7.03- 000. 719. (*)4.731- تهران

 1.99 2.60- 1.000 718. 303.- فارس

 13. 6.37- 077. 1.016 3.123- زاهدان

 درصد معني دار است  0اختالف ميانگين در سطح   * 
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 73 صفحه 

 در دانشگاههای مختلف زنان مقايسه چند گانه ميانگين قد 8-2جدول 

 (I) دانشگاه 

 

(J)  دانشگاه 
 

اختالف 

 میانگین

 

خطای 

 واریانس

 

Sig. 

 

 % 95حدود اطمینان 

 گستره باال تر گستره پایین تر

قی
شر

ن 
جا

رباي
آذ

 

 3.67 92.- 1.000 716. 1.377 اهواز

 1.67 3.12- 1.000 746. 723.- اصفهان

 2.08 5.52- 1.000 1.184 1.723- کردستان

 5.25 2.71- 1.000 1.240 1.270 لرستان

 72. 3.94- 963. 727. 1.613- تهران

 7.72 2.70 000. 783. (*)5.210 فارس

 5.07 2.13- 1.000 1.122 1.474 زاهدان

 3.76 2.37- 1.000 956. 696. هرمزگان

واز
اه

 

 92. 3.67- 1.000 716. 1.377- شرقی آذر

 59. 4.79- 449. 838. 2.100- اصفهان

 89. 7.09- 467. 1.245 3.100- کردستان

 4.06 4.27- 1.000 1.298 108.- لرستان

 35.- 5.63- 010. 821. (*)2.990- تهران

 6.63 1.03 000. 872. (*)3.833 فارس

 3.90 3.71- 1.000 1.186 097. زاهدان

 2.62 3.99- 1.000 1.030 682.- هرمزگان

ان
فه

اص
 

 4.79 59.- 449. 838. 2.100 اهواز

 3.05 5.05- 1.000 1.262 1.000- کردستان

 6.21 2.23- 1.000 1.315 1.993 لرستان

 1.83 3.61- 1.000 848. 890.- تهران

 8.81 3.06 000. 896. (*)5.933 فارس

 6.06 1.67- 1.000 1.204 2.197 زاهدان

 4.79 1.96- 1.000 1.051 1.418 هرمزگان

ان
ست

رد
ک

 

 5.52 2.08- 1.000 1.184 1.723 شرقی آذر

 7.09 89.- 467. 1.245 3.100 اهواز

 5.05 3.05- 1.000 1.262 1.000 اصفهان

 8.14 2.16- 1.000 1.604 2.992 لرستان



  

 

 74 صفحه  یرانیکارگران ا یکیاستات یآنتروپومتر یشاخص ها

 (I) دانشگاه 

 

(J)  دانشگاه 
 

اختالف 

 میانگین

 

خطای 

 واریانس

 

Sig. 

 

 % 95حدود اطمینان 

 گستره باال تر گستره پایین تر

 4.12 3.90- 1.000 1.251 110. تهران

 11.05 2.81 000. 1.284 (*)6.932 فارس

 8.06 1.67- 1.000 1.515 3.196 زاهدان

 6.90 2.06- 1.000 1.397 2.418 هرمزگان

ان
ست

لر
 

 2.71 5.25- 1.000 1.240 1.270- شرقی آذر

 4.27 4.06- 1.000 1.298 108. اهواز

 2.23 6.21- 1.000 1.315 1.993- اصفهان

 2.16 8.14- 1.000 1.604 2.992- کردستان

 1.30 7.07- 985. 1.304 2.883- تهران

 8.23 35.- 118. 1.336 3.940 فارس

 5.21 4.80- 1.000 1.559 204. زاهدان

 4.06 5.21- 1.000 1.444 574.- هرمزگان 

ان
هر

ت
 

 آذر

 شرقی
1.613 .727 .963 -.72 3.94 

 5.63 35. 010. 821. (*)2.990 اهواز

 3.61 1.83- 1.000 848. 890. اصفهان

 3.90 4.12- 1.000 1.251 110.- کردستان

 7.07 1.30- 985. 1.304 2.883 لرستان

 9.65 4.00 000. 881. (*)6.823 فارس

 6.91 74.- 353. 1.192 3.087 زاهدان

 5.64 1.02- 951. 1.038 2.308 هرمزگان

س 
ار

ف
 

 

 1.03- 6.63- 000. 872. (*)3.833- اهواز

 3.06- 8.81- 000. 896. (*)5.933- اصفهان

 2.81- 11.05- 000. 1.284 (*)6.932- کردستان

 35. 8.23- 118. 1.336 3.940- لرستان

 4.00- 9.65- 000. 881. (*)6.823- تهران

 20. 7.67- 087. 1.227 3.736- زاهدان

 1.05- 7.97- 001. 1.078 (*)4.514- هرمزگان
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 75 صفحه 

 (I) دانشگاه 

 

(J)  دانشگاه 
 

اختالف 

 میانگین

 

خطای 

 واریانس

 

Sig. 

 

 % 95حدود اطمینان 

 گستره باال تر گستره پایین تر

ان
هد

زا
 

 آذر

 شرقی
-1.474 1.122 1.000 -5.07 2.13 

 3.71 3.90- 1.000 1.186 097.- اهواز

 1.67 6.06- 1.000 1.204 2.197- اصفهان

 1.67 8.06- 1.000 1.515 3.196- کردستان

 4.80 5.21- 1.000 1.559 204.- لرستان

 74. 6.91- 353. 1.192 3.087- تهران

 7.67 20.- 087. 1.227 3.736 فارس

 3.54 5.09- 1.000 1.344 778.- هرمزگان

ان
زگ

رم
ه

 

 آذر

 شرقی
-.696 .956 1.000 -3.76 2.37 

 3.99 2.62- 1.000 1.030 682. اهواز

 1.96 4.79- 1.000 1.051 1.418- اصفهان

 2.06 6.90- 1.000 1.397 2.418- کردستان

 5.21 4.06- 1.000 1.444 574. لرستان

 1.02 5.64- 951. 1.038 2.308- تهران

 7.97 1.05 001. 1.078 (*)4.514 فارس

 5.09 3.54- 1.000 1.344 778. زاهدان
 درصد معني دار است  0اختالف ميانگين در سطح   *

 

  



  

 

 76 صفحه  یرانیکارگران ا یکیاستات یآنتروپومتر یشاخص ها

 مختلفمقايسه چندگانه ميانگين وزن مردان در دانشگاههای  -8-3جدول 

 اختالف میانگین دانشگاه (J)  (I)دانشگاه
خطای 

 واریانس
Sig. 

 % 95حدود اطمینان 

 گستره باالتر گستره پایین تر

قی
شر

ن 
جا

رباي
آذ

 

 42.- 5.49- 007. 794. (*)2.956- اهواز

 1.37- 5.68- 000. 674. (*)3.525- اصفهان

 3.67 5.73- 1.000 1.469 1.027- کردستان

 1.36 7.00- 1.000 1.305 2.820- لرستان

 95.- 6.10- 000. 804. (*)3.528- تهران

 21.- 5.32- 020. 799. (*)2.762- فارس

 1.83 7.42- 1.000 1.445 2.796- زاهدان

 7.60 27. 022. 1.145 (*)3.933 هرمزگان

واز
اه

 

 5.49 42. 007. 794. (*)2.956 شرقی آذر

 1.86 3.00- 1.000 760. 570.- اصفهان

 6.76 2.90- 1.000 1.510 1.928 کردستان

 4.46 4.19- 1.000 1.351 135. لرستان

 2.23 3.38- 1.000 877. 572.- تهران

 2.98 2.60- 1.000 872. 194. فارس

 4.92 4.60- 1.000 1.487 159. زاهدان

 10.72 3.06 000. 1.197 (*)6.889 هرمزگان
ها

صف
ا

ن
 

 3.00 1.86- 1.000 760. 570. اهواز

 7.14 2.14- 1.000 1.451 2.498 کردستان

 4.82 3.41- 1.000 1.285 705. لرستان

 2.46 2.47- 1.000 771. 002.- تهران

 3.21 1.69- 1.000 765. 764. فارس

 5.29 3.84- 1.000 1.427 729. زاهدان

 11.05 3.87 000. 1.122 (*)7.459 هرمزگان

 5.73 3.67- 1.000 1.469 1.027 شرقی آذر

درک
ان

ست
 

 2.90 6.76- 1.000 1.510 1.928- اهواز

 2.14 7.14- 1.000 1.451 2.498- اصفهان

 4.07 7.65- 1.000 1.831 1.793- لرستان

 2.35 7.35- 1.000 1.515 2.501- تهران

67 



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کارالزامات

 

 77 صفحه 

 اختالف میانگین دانشگاه (J)  (I)دانشگاه
خطای 

 واریانس
Sig. 

 % 95حدود اطمینان 

 گستره باالتر گستره پایین تر

 3.11 6.57- 1.000 1.512 1.735- فارس

 4.42 7.96- 1.000 1.933 1.769- زاهدان

 10.47 55.- 143. 1.721 4.960 هرمزگان

 7.00 1.36- 1.000 1.305 2.820 شرقی آذر

ان
ست

لر
 

 4.19 4.46- 1.000 1.351 135.- اهواز

 3.41 4.82- 1.000 1.285 705.- اصفهان

 7.65 4.07- 1.000 1.831 1.793 کردستان

 3.64 5.05- 1.000 1.358 708.- تهران

 4.39 4.28- 1.000 1.354 058. فارس

 5.82 5.78- 1.000 1.812 024. زاهدان

 11.82 1.69 001. 1.583 (*)6.753 هرمزگان

 6.10 95. 000. 804. (*)3.528 شرقی آذر

 

قی
شر

ذر 
آ

 

 

 3.38 2.23- 1.000 877. 572. اهواز

 2.47 2.46- 1.000 771. 002. اصفهان

 7.35 2.35- 1.000 1.515 2.501 کردستان

 5.05 3.64- 1.000 1.358 708. لرستان

 3.59 2.06- 1.000 882. 766. فارس

 5.51 4.04- 1.000 1.493 731. زاهدان

 11.32 3.61 000. 1.204 (*)7.461 هرمزگان

س
ار

ف
 

 2.60 2.98- 1.000 872. 194.- اهواز

 1.69 3.21- 1.000 765. 764.- اصفهان

 6.57 3.11- 1.000 1.512 1.735 کردستان

 4.28 4.39- 1.000 1.354 058.- لرستان

 2.06 3.59- 1.000 882. 766.- تهران

 4.73 4.80- 1.000 1.490 035.- زاهدان

 10.54 2.85 000. 1.201 (*)6.695 هرمزگان

 7.42 1.83- 1.000 1.445 2.796 شرقی آذر
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 اختالف میانگین دانشگاه (J)  (I)دانشگاه
خطای 

 واریانس
Sig. 

 % 95حدود اطمینان 

 گستره باالتر گستره پایین تر

ان
هد

زا
 

 4.60 4.92- 1.000 1.487 159.- اهواز

 3.84 5.29- 1.000 1.427 729.- اصفهان

 7.96 4.42- 1.000 1.933 1.769 کردستان

 5.78 5.82- 1.000 1.812 024.- لرستان

 4.04 5.51- 1.000 1.493 731.- تهران

 4.80 4.73- 1.000 1.490 035. فارس

 12.17 1.29 003. 1.700 (*)6.730 هرمزگان

 27.- 7.60- 022. 1.145 (*)3.933- شرقی آذر

ان
زگ

رم
ه

 

 3.06- 10.72- 000. 1.197 (*)6.889- اهواز

 3.87- 11.05- 000. 1.122 (*)7.459- اصفهان

 55. 10.47- 143. 1.721 4.960- کردستان

 1.69- 11.82- 001. 1.583 (*)6.753- لرستان

 3.61- 11.32- 000. 1.204 (*)7.461- تهران

 2.85- 10.54- 000. 1.201 (*)6.695- فارس

 1.29- 12.17- 003. 1.700 (*)6.730- زاهدان

 درصد معني دار است  0اختالف ميانگين در سطح   *

 

گروههای مورد مطالعه، برای اينكه در  وزن دار بودن تفاوت موجود در ميانگينباتوجه به معني

از دانشگاهها بوده از مقايسه چندگانه استفاده  اختالف ناشي از تفاوت وزن کداميک يابيم که اين

 نشان داده شده است. 21-3نموديم که نتايج حاصل از آن در جدول
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 در دانشگاههای مختلفوزن زنان ايسه چند گانه ميانگين قم 8-4جدول 

(I)  دانشگاه 

 

(J)  دانشگاه 

 

اختالف 

 میانگین

 

خطای 

 واریانس

 

Sig. 

 

 % 95حدود اطمینان 

 گستره باال تر گستره پایین تر

قی
شر

ن 
جا

رباي
آذ

 

 1.66 6.01- 1.000 1.196 2.177- اهواز

 3.44 4.56- 1.000 1.246 559.- اصفهان

 36. 12.34- 092. 1.978 5.988- کردستان

 60.- 13.90- 018. 2.072 (*)7.247- لرستان

 3.76 4.03- 1.000 1.214 133.- تهران

 89.- 9.29- 004. 1.308 (*)5.093- فارس

 59.- 12.62- 016. 1.874 (*)6.605- زاهدان

 7.50 2.75- 1.000 1.598 2.373 هرمزگان

واز
اه

 

 6.01 1.66- 1.000 1.196 2.177 شرقی آذر

 6.11 2.88- 1.000 1.401 1.618 اصفهان

 2.86 10.48- 1.000 2.079 3.811- کردستان

 1.89 12.03- 707. 2.168 5.070- لرستان

 6.45 2.36- 1.000 1.372 2.044 تهران

 1.76 7.59- 1.000 1.456 2.917- فارس

 1.93 10.78- 923. 1.981 4.428- زاهدان

 10.07 97.- 302. 1.721 4.549 هرمزگان

ان
فه

اص
 

 2.88 6.11- 1.000 1.401 1.618- اهواز

 1.34 12.19- 368. 2.108 5.429- کردستان

 36. 13.74- 087. 2.196 6.688- لرستان

 4.97 4.12- 1.000 1.416 426. تهران

 27. 9.34- 092. 1.498 4.534- فارس

 41. 12.50- 098. 2.011 6.046- زاهدان

 8.57 2.70- 1.000 1.756 2.931 هرمزگان

ان
ست

رد
ک

 

 12.34 36.- 092. 1.978 5.988 شرقی آذر

 10.48 2.86- 1.000 2.079 3.811 اهواز

 12.19 1.34- 368. 2.108 5.429 اصفهان

 7.34 9.86- 1.000 2.680 1.259- لرستان
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(I)  دانشگاه 

 

(J)  دانشگاه 

 

اختالف 

 میانگین

 

خطای 

 واریانس

 

Sig. 

 

 % 95حدود اطمینان 

 گستره باال تر گستره پایین تر

 12.56 85.- 188. 2.090 5.855 تهران

 7.78 5.99- 1.000 2.146 894. فارس

 7.50 8.74- 1.000 2.531 618.- زاهدان

 15.85 87. 013. 2.333 (*)8.360 هرمزگان

ست
لر

ان
 

 13.90 60. 018. 2.072 (*)7.247 شرقی آذر

 12.03 1.89- 707. 2.168 5.070 اهواز

 13.74 36.- 087. 2.196 6.688 اصفهان

 9.86 7.34- 1.000 2.680 1.259 کردستان

 14.10 12. 041. 2.178 (*)7.114 تهران

 9.32 5.01- 1.000 2.232 2.153 فارس

 9.00 7.72- 1.000 2.605 642. زاهدان

 17.36 1.88 003. 2.413 (*)9.619 هرمزگان

ان
هر

ت
 

 4.03 3.76- 1.000 1.214 133. شرقی آذر

 2.36 6.45- 1.000 1.372 2.044- اهواز

 4.12 4.97- 1.000 1.416 426.- اصفهان

 85. 12.56- 188. 2.090 5.855- کردستان

 12.- 14.10- 041. 2.178 (*)7.114- لرستان

 24.- 9.68- 028. 1.471 (*)4.961- فارس

 08.- 12.86- 043. 1.991 (*)6.472- زاهدان

 8.07 3.06- 1.000 1.733 2.505 هرمزگان

  
قی

شر
ذر 

آ
 

  

 7.59 1.76- 1.000 1.456 2.917 اهواز

 9.34 27.- 092. 1.498 4.534 اصفهان

 5.99 7.78- 1.000 2.146 894.- کردستان

 5.01 9.32- 1.000 2.232 2.153- لرستان

 9.68 24. 028. 1.471 (*)4.961 تهران

 5.07 8.09- 1.000 2.050 1.512- زاهدان

 13.25 1.69 001. 1.801 (*)7.466 هرمزگان
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(I)  دانشگاه 

 

(J)  دانشگاه 

 

اختالف 

 میانگین

 

خطای 

 واریانس

 

Sig. 

 

 % 95حدود اطمینان 

 گستره باال تر گستره پایین تر

ان
هد

زا
 

 12.62 59. 016. 1.874 (*)6.605 شرقی آذر

 10.78 1.93- 923. 1.981 4.428 اهواز

 12.50 41.- 098. 2.011 6.046 اصفهان

 8.74 7.50- 1.000 2.531 618. کردستان

 7.72 9.00- 1.000 2.605 642.- لرستان

 12.86 08. 043. 1.991 (*)6.472 تهران

 8.09 5.07- 1.000 2.050 1.512 فارس

 16.19 1.77 003. 2.246 (*)8.978 هرمزگان

ان
زگ

رم
ه

 

 2.75 7.50- 1.000 1.598 2.373- شرقی آذر

 97. 10.07- 302. 1.721 4.549- اهواز

 2.70 8.57- 1.000 1.756 2.931- اصفهان

 87.- 15.85- 013. 2.333 (*)8.360- کردستان

 1.88- 17.36- 003. 2.413 (*)9.619- لرستان

 3.06 8.07- 1.000 1.733 2.505- تهران

 1.69- 13.25- 001. 1.801 (*)7.466- فارس

 1.77- 16.19- 003. 2.246 (*)8.978- زاهدان
 درصد معني دار است  0اختالف ميانگين در سطح   *
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 معادله رگرسیون متغیرهای وزن و قد در گروههای مورد مطالعه 13-3

به تفكيک دانشگاهها در دو جنس زن و  20-3معادله رگرسيون متغيرهای وزن و قد در جدول 

 مرد نشان داده شده است : 

 معادله رگرسيون در دانشگاهها به تفكيک جنس 20-3جدول 

 نام دانشگاه معادله رگرسیون

w42/4  +77/103  =A مرد 
 کل

w22/4  +31/104  =A زن 

w62/4  +242/137  =A مرد 
 آذر بايجان شرقي

w242/4  +747/104  =A زن 

w 37/4  +422/107  =A مرد 
 اهواز

w362/4  +226/143  =A زن 

w 362/4  +142/102  =A مرد 
 اصفهان

w 264/4  +648/101  =A زن 

w 337/4  +034/108  =A مرد 
 کردستان

w 322/4  +222/144  =A زن 

w 320/4  +246/106  =A مرد 
 لرستان

w 436/4  +482/106  =A زن 

w 4/4  +061/164  =A مرد 
 تهران

w 244/4  +424/102  =A زن 

w 487/4  +404/104  =A مرد 
 زاهدان

w 11/4  +234/102  =A زن 

w 223/4  +437/161  =A مرد 
 فارس

w260/4  +87/143  =A زن 

w 386/4  +077/108  =A مرد 
 هرمزگان

w 422/4   +222/142  =A زن 
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 محدودة قابل تنظیم مورد نیاز برای طراحی ایستگاه کار -14

نوع اطالعات استاتيكي مي باشد  باتوجه به اينكه اطالعات جمع آوری شده از ابعاد بدن از

را بطور مستقيم برای طراحي تجهيزات، ابزارهای کار و  بنابراين اطالعات آنتروپومتريكي بدست آمده

فضای کار نمي توان بكار برد. برای اين امر ابعاد بدني وابسته به شغل که بيشتر بيانگر فعاليت های 

بكارگيری يافته های اين پژوهش از طريق صدک های  انسان هستند مورد نياز مي باشد. در اينجا با

محاسبه شده راهكارهايي را برای محاسبه مقياس های مناسب جهت يافتن محدودة قابل تنظيم مورد 

 نياز برای ارتفاع صندلي و ارتفاع ميز کار در يک ايستگاه کاری ارائه مي نمائيم.
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 طراحی صندلی -15

 وگردن تنه که ه توجه نمود که وضعيت نشسته با کمر راستدر طراحي صندلي بايد به اين نكت

تقريبا بصورت عمودی و در يک امتداد قرار داشته و پاها  از قسمت ساق پا به پايئن به حالت عمودی 

 هستند امكان پذير باشد.

جهت يافتن ارتفاع مناسب برای صندلي بايستي به اين موضوع توجه داشت که صندلي بايستي به 

طراحي شود تا هنگام نشستن پاهای کاربر آويزان نباشد ضمنا پاها در هنگام نشستن روی  گونه ای

صندلي بايد زمين را لمس کنند. برای دستيابي به اين حالت بايد از صندلي قابل تنظيم استفاده و در 

ارتفاعي برابر با صدک پنجم و نود و پنجم ارتفاع رکبي تنظيم شود. همچنين بلندی کفل رکبي 

صندلي بايد برابر با صدک پنجم اين بعد در جمعيت استفاده کننده در نظر گرفته شود زيرا اگر بلندی 

آن بيشتر از ميزان يادشده باشد، کاربر ريزنقش نخواهد توانست که هنگام استفاده از صندلي کمر خود 

 را به گونه ای مناسب به پشتي تكيه دهد.

 

 

 

  
 

 بر روی صندليوضعيت صحيح نشستن  1-2شكل 
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 ارتفاع صندلی 15-1

جهت طراحي ارتفاع صندلي، از صدک پنجم و نود و پنجم ارتفاع رکبي استفاده شد با توجه  

به اينكه اين ارتفاع در حاليكه فرد کفش به پا ندارد اندازه گيری شده بنابراين در هنگام طراحي ارتفاع 

  پاشنة کفش به ارتفاع رکبي اضافه شد:

 h1 ( پنجمصدک )ارتفاع پاشنه کفش+ ارتفاع رکبي = 

 h2  )ارتفاع پاشنه کفش + ارتفاع رکبي =)صدک نودو پنجم  

 عمق صندلی 15-2

برای تعيين عمق صندلي از بلندی کفل رکبي استفاده شد که برابر با صدک پنجم اين بعد در 

هنگام استفاده از صندلي جمعيت استفاده کننده در نظر گرفته شد تا کاربر ريز نقش براحتي بتواند 

  کمر خود را به گونه ای مناسب به پشتي تكيه دهد.

 طراحی میز -16

 مواردی كه در طراحي ميز اهميت دارد عبارتند از:   

 برای هرکاری با توجه به نوع فعاليت و مشخصات آنتروپومتری شاغلين ميز مناسب قابل تنظيم 

 طراحي گردد. 

 پایینی میزارتفاع سطح باالئی و  16-1

اگر ارتفاع ميز باالتر از ارتفاع آرنج باشد باعث باال بردن شانه و دست مي شود و اين سبب 

 .خستگي و درد در ناحيه شانه مي گردد

  :عمق ميز و فضای داخل ميز اهميت زيادی در راحت بودن پا دارد. بايد فضای آزادعمق ميز 

 .آزادانه آن پيش بيني شودبرای قرار گرفتن پا و حرکت در زير ميز  کافي 

  به اندازه کافي باشد تا کليه  قطعات و وسايلي که برای انجام کار  بايد: سطح روی ميزمساحت

 الزم است جا بگيرد.
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  نوع موادی که برای ساخت ميز استفاده مي گردد بايد از لغزيدن قطعات برروی ميز در هنگام

 کار جلوگيری کند.

 طراحی ارتفاع میز کار 16-2

محاسبه ارتفاع ميز کار با کمک ارتفاع آرنج در حالت نشسته انجام شد. برای محاسبه اين بعد 

ابتدا ارتفاع قطعه کار را از ارتفاع آرنج در حال نشسته کسر و سپس حدود مربوط به فاصله نشستنگاه 

فاع ميز کار تا سطح رويي ميز محاسبه شد. در مرحله بعد با افزودن حدود قابل حدود قابل تنظيم ارت

 انجام شد. تنظيم ارتفاع صندلي به فاصله نشستنگاه تا سطح رويي ميز محاسبه مي شود.

 

 

 

 
b1-a= k1 
b2-a= k2 
h1+k1= H1 
h2+k2= H2 

  که در آن:

H  ارتفاع ميز کار : 

b  :ارتفاع آرنج در حال نشسته  

h ارتفاع صندلي :  

K فاصله نشستنگاه تا سطح رويي ميز :  

f   :فضای خالي برای ران ها  
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 فضای مورد نیاز ران ها 16-3

( از فاصله سطح نشستگاه تا سطح ميز کار اندازه صدک پنجم و dبا کم کردن ضخامت ميز )

  پنجم فضای خالي برای ران ها  قابل محاسبه مي باشد. و صدک نود

K1 - d = f1 
K2 - d = f2 

 پیشنهادات -17

آنتروپومتريكي استاتيک و ديناميک دارای کاربردهايي در طراحي وسايل و های از آنجا که داده -1

های کاری اثر متقابل اندامهای باشند و در طراحي بسياری از پستاشياء مورد نياز جامعه مي

آوری اطالعات آنتروپومتريكي مختلف بدن را مي بايست مورد توجه قرار داد لذا جمع

باشد و اطالعات آن نيز تر از آنتروپومتری استاتيک مي و پرخرجديناميكي که خود بسيار پيچيده 

 شود.مهم تر و کاربردی تر است توصيه مي

پيشنهاد مي گردد که وزارت بهداشت با همكاری و مشارکت سازمانها و مؤسسات ذيربط همانند  -2

جهت های الزم های فني تخصصي نموده و مقياسمؤسسه استاندارد، اقدام به برگزاری کميته

طراحي ايستگاههای کاری متناسب با نيروی کار جامعه ايراني را تعيين و استانداردها و حدود 

 مجاز الزم را با کمک اطالعات آنتروپومتريكي بدست آمده تدوين نمايند.

باتوجه به ضرورت در اختيار داشتن بانک اطالعاتي مربوط به ابعاد آنتروپومتريكي در جوامعي از  -3

آموزان، ارتش، کارمندان اداری، کارگران مشاغل گوناگون، دانش انتظامي، اعضاءقبيل نيروهای 

-ورزشكاران، معلولين و ساير افراد جامعه احساس مي  دار، رانندگان وسايل نقليه،خانمهای خانه

هايي در کشور انجام شود. تا بتوان از نتايج شود بنابراين بايستي به ترتيب  اولويت چنين بررسي

 طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهره الزم را گرفت. آن در

با توجه به اينكه کابينهای اتومبيل نوعي از فضای کار است که در طراحي آن، پارامترهای ويژه  -4

فاکتورهای انساني از قبيل ارتفاع صندلي، عمق صندلي، زاويه پشت، قابليت به جلو و عقب رفتن 

های دستي و پايي و ميدان ا، محل قرار گرفتن کنترلصندلي، فضای کافي برای زانوها و پاه

های انجام شده متناسب با ابعاد بدن کاربران گيرد و از طرفي طراحيبينايي مد نظر قرار مي

شوند که به طراحي نشده لذا اين افراد مستعد اختالالت اسكلتي ـ عضالني بويژه کمردرد مي



  

 

 88 صفحه  یرانیکارگران ا یکیاستات یآنتروپومتر یشاخص ها

د طراحان و سازندگان اين وسايل، اقدام به طراحي منظور پيشگيری از اين آسيبها پيشنهاد ميشو

 کابينهای اتومبيل با کمک اطالعات آنتروپومتريكي الزم نمايند.

بدليل اينكه ناراحتي و وضعيت بدني نامناسب ناشي از طراحي نادرست و غيراصولي ميز و   -0

رشد فيزيكي  های مورد استفاده در مدارس از عوامل مؤثر بر کاهش راندمان، کارآيي و صندلي

-باشد لذا برای دستيابي به تناسب معقول بين خصوصيات آنتروپومتريک دانشآموزان مي دانش

آموزان ايراني و ميز و نيمكتهای مورد استفاده در مدارس، تهيه بانک اطالعاتي ابعاد 

آنتروپومتريكي جهت اين گروه از جامعه و سپس طراحي تجهيزات مورد نياز در سايزهای 

 آموزان پيشنهاد مي شود.دانشمختلف 

پيشنهاد مي شود به تعداد الزم دستگاه آنتروپومتر ساخته يا تهيه گردد )خريداری شود( و در  -6

اختيار سازمانها و دانشگاهها و مراکز تحقيقي قرار داده شود تا در زمينه آنتروپومتری و بدست 

 رند.آوردن اطالعات مربوط به جوامع مختلف مورد استفاده قرار گي

ای جهت انجام بررسي در کل اختصاص امكانات و بودجه توسط دولت در اين مورد تا زمينه -7

 کشور فراهم شود.

گيری از جمله هالوگرافي و فتوگرافي جهت دستيابي های برتر در اندازهحرکت به سمت تكنيک -8

 تربه نتايج دقيق

وپومتريكي جامعه مورد نظر های نظامي با کمک ابعاد آنترباتوجه به اهميت طراحي در پست -2

پيشنهاد مي شود که اين مطالعات در ارتش انجام شود تا وسايل و تجهيزات مورد استفاده اين 

 نيروها به نحو احسن طراحي شود.

شود در خاتمه، جهت استفاده بهينه از اطالعات بدست آمده از اين پژوهش پيشنهاد مي

توان تدوين نمود در ه به کمک اين بانک اطالعاتي مياستانداردهای مربوط به تجهيزات و وسايلي ک

های سازنده جهت طراحي تجهيزات مذکور مؤسسه استاندارد تهيه و در اختيار کليه صنايع و شرکت

 مطابق با شاخص های آنتروپومتريكي بدست آمده قرار گيرد.
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