
 

  مقاله پژوهشی

  مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  606-589 ،1398، شهریور 18دوره 

  

  یک مرور روایی :اهمیت و کاربرد آنتروپومتري در علوم پزشکی و صنایع مرتبط

  

  5زادهغالمرضا حسن ، 4، مهرنوش ملک زاده3مختاري، تهمینه 2، امیر نجیبی1سینا مجاوررستمی

  

  28/1/98 پذیرش مقاله:   27/1/98 دریافت اصالحیه از نویسنده:   17/10/97 ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح:   18/7/97 دریافت مقاله:

  

  چکیده

ند نژاد، مان يفرد يهاتفاوت ییآن شناسا يکاربردها از ،شودمی گفته بدن مختلف هايقسمت یريگاندازه علم بهآنتروپومتري 

 هايتقسم ارتباط شدن روشن باعث و است کرده پزشکی علم به فراوانی کمک آنتروپومترياز  استفادهاست.  یتسن و جنس

 حیمقاله به توض ینمنظور در ا ین. به ااست شده مادرزادي اختالالت تشخیص چنینهم و فرد یک شناسایی با بدن مختلف

 مرتبط با آن پرداخته شده است.  یعو صنا یدر علم پزشک يو کاربرد آنتروپومتر یتاهم

 یجراح هايعمل هویت، تشخیص قانونی، پزشکی جمله از مختلف هايزمینهدر  آنتروپومتريکاربرد  که داد نشان یقاتحقت

 یدر صورت داشتن بانک اطالعات. باشدیم یرگذارمشخص و تأث يو معمار یپوشاك، ارگونوم ی، طراحصنعتی طراحی زیبایی،

 جسادا شناسایی راحتی به تا ،کرد تعریف یتهر جمع براي يابعاد استاندارد توانیم یک،آنتروپومتر هايیريگاندازه ازمناسب 

 يهایشد و ناراحت خواهدکارکنان  یشغل یترضا یشباعث افزا ،محل کار یکارگونوم یحصح یطراح .گیرد صورت الهویهمجهول

  .داد خواهد کاهش گیريچشم شکل به راو صدمات مرتبط با کار  یعضالن-یاسکلت

عملکرد و سالمت  کهشد  خواهدافراد  يو پوشاك برا يبهتر لوازم ادار یباعث طراح يبه ابعاد بدن در قالب آنتروپومتر توجه

پزشکی از جمله پزشکی قانونی و تشخیص علم مختلف  هايینهدر زم يآنتروپومتر ینچنخواهد کرد، هم ینفرد را تضم

  گیرد.هاي مادرزادي و مشکالت اکتسابی نیز مورد استفاده قرار میناهنجاري

    : آنتروپومتري، پزشکی قانونی، آناتومیکلیدي هايواژه
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 hassanzadeh@tums.ac.ir، پست الکترونیکی: 021-66419072 ، دورنگار:021-88953008تلفن: 
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  مقدمه

ر دآنتروپومتري علمی است که به بررسی ابعاد بدن علم 

توصیف کمی  در واقع آنتروپومتري پردازد.می جوامع انسانی

 اي ازآنتروپومتري شاخه .کندپذیر میاز بدن انسان را امکان

گیري که شامل اندازهشود پزشکی در نظر گرفته می علم

 اعضاي بدن است.مقدارهاي مختلفی از طول، وزن و حجم 

ها داراي گیريدست آمده از این اندازهبه آمار و اطالعات 

امروزه در  .کاربرد فراوانی در تولید و صنایع مختلف است

در پزشکی قانونی،  آنتروپولوژيمختلف نقش کشورهاي 

. ]2-1[مطرح شده است  پزشکیصنایع و  جراحی پالستیک

 مهاجرتتغذیه و نوع زندگی،  در شیوهوجود آمده  هب تغییرات

شده  در جوامع مختلف جوامع منجر به تغییرات در ابعاد بدن

هاي بدنی هر جمعیت مختص به است، به همین علت ویژگی

آنتروپومتري از اطالعات در علم . همان جمعیت خواهد بود

اهداف تشخیصی و جهت توان در هر منطقه میدست آمده هب

چنین، هم .]2[ استفاده کرددرمانی براي همان جمعیت 

تواند در تعیین ماهیت مشاهدات بالینی کمک میمتري آنتروپو

رخی ب در تشخیص بالینیمتري آنتروپوکاربرد  .]3[ باشد کننده

و تشخیص حاملین  رشد تاختالال ها از جملهاز ناهنجاري

چنین از گذشته هم. ]4[نیز مطرح شده است ها برخی ژن

 براي تشخیص علـم باستان شناسیر دکاربرد آنتروپولوژي 

 مطرح شده بود کشف شده هايشرایط زیست محیطی فسیل

]5[.   

 ائل مورد توجه درتعامل آنتروپومتري و ارگونومی نیز از مس

گیري ابعاد مندان بوده است، زیرا اندازهمطالعات اخیر دانش

هاي پزشکی و پزشکی قانونی در بدن عالوه بر کاربرد در زمینه

باعث نقش پر رنگی دارد که محل کار  لوازمطراحی صحیح 

ود. ششغلی کارکنان می منديرضایت راندمان کاري و افزایش

 میارگونو طراحی صحیحاز ، پیشرفتهبزرگ و موسسات تجاري 

ه باستفاده می کنند تا  بر اساس ابعاد بدنی افراد آن جمعیت

   .]6[کار برسند  حداکثر سود و کیفیت

اي ساختاري بدن هطبق مطالعات صورت گرفته، ویژگی

ثیر عواملی مثل نژاد، سن، جنس و نوع تغذیه أانسان، تحت ت

 ،دنشو. در واقع این عوامل سبب میمتفاوت خواهد بود

براي  مخصوص همان جمعیت باشد و هاي هر جمعیتداده

در کشورهاي امروزه . باشدقابل استفاده  سایر جوامع غیر

 اًرتبم کهسیس شده است أپیشرفته بانک آنتروپومتریک ت

از این رو . ]7-8[ند شوبه روز می آنتروپومتریک در آن اطالعات

در مقاله مروري حاضر به بررسی کاربرد آنتروپومتري در علم 

این  تا نقش ،پزشکی و صنایع مرتبط با آن پرداخته شده است

ریزي تحقیقات علوم پزشکی و طراحی تولیدات علم در پایه

  صنعتی مشخص گردد. 

  تشخیصی و پزشکی موضوعات -1

  بیماري به ابتالء ریسک تعیین 1-1

اساس سن  مطالعات آنتروپومتریک باید براي هر جمعیت بر

از کاربردهاي مهم  .]9[ دنو جنس به صورت جداگانه انجام شو

آنتروپولوژي در علم پزشکی شناسایی افرادي است که در خطر 

 9حدود  در، ساالنه هاي پرخطر هستند. مثالًبه بیماري ءابتال

 عروقی و سکته مغزيهاي قلبی میلیون نفر به دلیل بیماري

 . در مطالعات مختلف]10-11[می دهند جان خود را از دست 
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ی هاي قلبی عروقبه بیماري ءرابطه بین چاقی و افزایش ابتال

گیري برخی به وسیله اندازه ]12[ قرار گرفته استبررسی  مورد

راد در اف توان میزان چاقی رامی کهاي آنتروپومتریشاخص

گیري دور کمر، نسبت دور کمر به دور سنجید. اندازه مختلف

باسن، نسبت دور کمر به دور ران و اندازه دور گردن، از جمله 

است چاقی  سنجشجهت آنتروپومتري  مهم هايشاخص

ترین )، معمولBMI( . تعیین شاخص توده بدنی]14-13[

روش تعیین چاقی است که بر اساس آن افراد داراي شاخص 

داراي اضافه  9/29تا  1/25طبیعی،  25تر از کم توده بدنی

اندازه  چنینهم. ]15[ شوندچاق محسوب می 30وزن و باالي 

تر در زنان و مردان بیش در تعیین چاقی مهم است که دور کمر

تر متر و نسبت دور کمر به باسن در زنان بیشسانتی 95از 

د، چاق در نظر گرفته باش 94/0تر از و در مردان بیش 88/0

دور کمر و قطر  در یک مطالعه آنتروپومتریک. ]14[می شوند 

ترین و ساده ترینمطمئنیتال شکم را به عنوان ژسا

در هر دو جنس شناسایی چاقی آنتروپومتریک هاي شاخص

افزایش اند که مطالعات مختلف نشان داده. ]16[شد  عنوان

ط ارتبا در قلبی عروقی هايبیماري دور کمر با عوامل خطر ساز

گیري دور گردن روشی جدید، اندازهچنین مه. ]17[ است

گري چاقی مرکزي است که ساده و داراي اعتبار براي غربال

سازد. اگر توزیع چربی در قسمت فوقانی بدن را مشخص می

تر از متر و مردان بیشسانتی 34تر از زنان بیش در دور گردن

-14 ،18[ متر باشد فرد در معرض چاقی قرارداردسانتی 37

شده است که صورت گرفته بیان مطالعات  . در]15

صحت از  دور کمر به قد هاي اندازه دور کمر و نسبتشاخص

هاي قلبی عروقی در بینی خطر بیماريدر پیش باالیی

 ز گزارشنیاي دیگر در مطالعه .]19[ر است مندان برخورداسال

بستگی که شاخص نسبت دور کمر به قد هم ه استشد

د منتري را با تمام عوامل خطر مورد بررسی در افراد سالبیش

 . ]20[دارد 

هاي آنتروپومتري در علوم هاي شاخصاز دیگر کاربرد

عت سره میزان آن باست که پزشکی در پیشگیري از سرطان 

که سرطان پستان به عنوان مثال . ]21[ در حال افزایش است

تا 1ساالنه که  باشدمی ها در زنانترین سرطانیکی از معمول

 شوددرصد به میزان بروز این سرطان در جهان افزوده می 2

 تعیینعوامل خطر قابل  بدن از سایزوزن و  فزایش. ا]21[

باشند، بنابراین در پیشگیري از سرطان سرطان پستان می

مطالعاتی ارتباط  برخی .]22-23[پستان بسیار مهم هستند 

-25[ نمودند نیز گزارشمثبت بین قد و سرطان پستان را 

24[.  

 بیمارياختالالت طیف درخودماندگی (اوتیستیک) یک 

 یگردو رفتارهاي تکراري و  تعامالت اجتماعینقص بالینی با 

در اوایل کودکی مشخص  که معموالً رفتاري می باشد ئمعال

 معیارهایی آنتروپومتري لب یاختصاص بررسی. ]26[ شوندمی

تعیین ریسک خطر این  توان از آن برايدهد که میمی را به ما

براي اولین بار انجام  اي کهدر مطالعه .بیماري استفاده کرد

هاي عرض دهان، ارتفاع لب باال، شد، نشان داده شد که متغیر

تر از بیش بیماران اوتیستیکارتفاع کل لب و مساحت لب در 

در مجموع، استفاده از علم  .]27[نرمال بوده است گروه 

هاي آنتروپومتري و شناسایی ابعاد بدن در تشخیص ناهنجاري
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چاقی، ها مانند فیزیکی و خطر ابتالء به برخی از بیماري

هاي قلبی و عروقی با اهمیت و قابل اعتماد سرطالن و بیماري

  بوده است.

  قانونی پزشکی در آنتروپومتري -2-1

اعث ب هاي مختلفدر زمینهپیشرفت روزافزون علوم پزشکی 

 ستا شدهآنتروپومتري در پزشکی قانونی  آشکار شدن نقش

اولین بار استفاده از آنتروپومتري براي تشخیص هویت . ]28[

استخوانی  اساس وضعیت برتوسط فرمولی مطرح شد که 

 هايتفاوت زیرا ،است سالگی تا زمان مرگ 20تثبیت شده از 

 چنینهم ،وجود دارد فراوان در ابعاد اسکلتی افراد مختلف

از  زنده با استفادهگیري ابعاد استخوانی افراد اندازه آسان بودن

از موارد تأثیرگذار براي استفاده از این سیستم بوده  کولیس

  . ]29[ است

و  هاروشاستفاده از  براي "آنتروپومتري پزشکی قانونی"

پزشکی  و فرآیندهاي هاي آنتروپومتري در مفاهیمتکنیک

قانونی ابداع شده است. به عبارت دیگر آنتروپومتري پزشکی 

 یهاي انسانهویت بازمانده شخیصقانونی علمی است که با ت

در حوادث ناگوار و شدید از جمله انفجار، جنگ، سقوط 

  . ] 30-31[مرتبط است  هواپیما و غیره

براي آنتروپومتري در پزشکی قانونی  استفاده از هدف

 ، قد، وزن بدن،یتجنس ،علت مرگ تخمین سن، زمان مرگ،

 ،شکستگی جزئیات معیارهاي منحصر به فرد مانند چنینهم

. بـه کمـک ]34[ باشدهاي استخوانی میدفورمیتی و پاتولوژي

 بدن هـايبراسـاس انـدازه جنسـیتتخمین  آنتروپـومتري،

انـدام فوقـانی تخمین  آید، مثال جنسیت توسطدست میبه

طـول پـا بـه  شود و یا طول دست قطـع شـده اززده می

پزشکی . شناسایی افراد فوت شـده در ]32[ آیددسـت می

 دسـترس بودن چهار عامل مهم مستلزم در قانونی

. ]33[و قد است  آنتروپومتري شـامل نـژاد، جنسـیت، سن

 یتقابلاین عوامل به متخصص پزشکی قانونی این  هرکدام از

و در زمان  تري مشکوك شودبه افراد کمکه د دهرا می

گیري . به کمک اندازه]34[یید نهایی برسد أتري به تکوتاه

هاي از روي پوسـت و یا اسـتخوان هاي درازطـول استخوان

درتخمین اندازه بدن  هاییفرمولتوان به جدا شده از بدن می

بت نس . طـول انـدام تحتانی] 33 ،38-35[و قد دست یافت 

 و کاربردشناسایی افراد در پزشکی قانونی  در به اندام فوقانی

قع قطع اندام تحتانی در امو ؛ اما در]39[تري دارد بیش صحت

داشتن اطالعاتی  اسقوط هواپیم و حوادثی نظیر انفجار بمب

یابد اي میهاي طول اندام فوقانی اهمیت ویژهدرمورد شاخص

]40، 38[ .  

تعیین هویت افراد توسط اندام قطع شده و تکه تکه شده 

ن تعیی است کهپزشکی قانونی  جالب و با اهمیت از مسائل

مواردي این مطالعات اکثراً در . را فراهم می کند هویت نسبی

که منجر به قطع  سختیمانند انفجار، زلزله، حمله و حوادث 

است که  یک قرناز  تر. بیش]14[کاربرد دارند  شود،اندام می

تخمین سایز بدن توسط  براياز تکنیک آنتروپومتریک 

هاي در سال .]15-14[ ودشها استفاده میآنتروپولوژیست

قطار،  تصادف مانند سقوط هواپیما، وقایع تلخیاخیر 

که اهمیت این نوع  گذاري و طوفان افزایش یافته استبمب

. مطالعات ]15[دهد میمطالعات را در شناسایی افراد نشان 
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تشخیص هویت در پزشکی  براي هااندام براساس طول زیادي

 تحقیقات تشخیص جنسیت در قانونی انجام شده است.

و تحتانی طول هاي اندام فوقانی گیري شاخصبراساس اندازه

  . ]44-41[ شده استقد محاسبه 

هایی است که به عنوان تخمین قد افراد، یکی از ویژگی

حیاتی در تعیین هویت افراد توسط  پارامتر چهار یکی از

 تی. در مطالعاگیردقرار میاستفاده  مورد هاآنتروپولوژیست

گزارش شده است که در مقایسه با ابعاد اندام فوقانی، ابعاد 

 .]32 ،45[قد افراد دارد طول تري با اندام تحتانی ارتباط بیش

کشورهاي مختلف در بحث  رمختلف د مطالعاتدر  اخیراً

آنتروپومتریک، توجه متخصصین به بررسی ارتباط  مطالعات

بدن با طول قد معطوف شده است.  اجزايبین ابعاد برخی از 

 ازمورد نی مهم دیگري که بیولوژیک ویژگیعالوه بر طول قد، 

اد در اجس افرادبراي شناسایی  که باشدجنسیت میاست نوع 

  .]27[کاربرد دارد  مثله و یا قطعات بدن قطع شده

تخمین قد اجساد با در نظر گرفتن بقایاي استخوانی یکی 

هویت در پزشکی قانونی  موارد کاربردي و مهم در تشخیصاز 

است که با دو روش آناتومیکال و محاسبه عددي قابل انجام 

گیري با اندازه) آناتومیکیاول ( در روش. ]46-47[است 

 حدوديتوان قد هاي چیده شده، میمستقیم طول استخوان

ه که معموالً ب متر به دست آوردجسد را با اختالف چند سانتی

هاي بدن امکان پذیر علت در دسترس نبودن کل استخوان

، با توجه به )محاسبه عددي( دوم در روش. ]46-48[ نیست

توان به و اندازه قد جسد میمختلف بدن هاي طول استخوان

ریاضی رسید که قابل تعمیم براي سایر بقایاي اسکلتی  رمولف

  .]50-49[ استدر همان جمعیت مورد مطالعه 

هاي مختلفی براي تخمین قد از روي از روشعالوه بر این، 

ترین و قابل اما آسان ،شوداستفاده می ي بدنهاناستخوا

 بهمحققین . ]51-52[ اعتمادترین روش آنالیز رگرسیون است

 يهاترین استخوانند که حتی از کوچکاهرسید نتیجه این

ی . برخزد با صحت تشخیصی باال تخمینرا قد  توانبدن می

بلند مانند انتهاي فوقانی  استخوان یک هاياز محققین از تکه

 کل طول اما اکثر اوقات از ،یا تحتانی نیز استفاده کردند

زیرا با  شود،میهاي بلند در تخمین قد استفاده استخوان

   .صحت تشخیصی بهتري در نشان دادن قد همراه هستند

و  Senتوسط  2008اي در سال مطالعهدر این راستا، 

با هدف تخمین قد از روي عرض و طول پا در همکاران 

مطالعه نشان ین اجمعیت شمال بنگالدش انجام شد. نتایج 

تر از مردان تر و پاي زنان کوچککه قد زنان کوتاه هداد

شان بود. قد، طول و عرض پا بین دو گروه جنسی همسان

داري را نشان داد. قد با طول و عرض پا ارتباط تفاوت معنی

داري را نشان داد. در این مطالعه قد و طول پا مثبت معنی

  . ]53[داشتند  تريقد و عرض پا ارتباط بیش نسبت به

در مردان براي تخمین قد، طول پا داراي در گزارشات دیگر 

ر زنان د در صورتی که است، یصیباالترین اعتبار و ارزش تشخ

عرض پا داراي باالترین اعتبار و ارزش تشخیصی براي تخمین 

با هدف تخمین قد از  مطالعه دیگري .]54-55[باشد قد می

روي طول پا با استفاده از فرمول رگرسیون در جمعیت شمال 

نتایج مطالعه نشان داد که با استفاده  ، کههندوستان انجام شد
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 یولقبتوان با ارزش تشخیصی قابل از معادالت رگرسیون می

قد را تخمین زد و حتی در مواردي که جنسیت فرد ناشناخته 

توان قد را با استفاده از طول پا با دقت تشخیصی باشد، می

  .  ]56[ باالیی تخمین زد

هدف تخمین قد و جنس با استفاده  چنین مطالعاتی باهم

گزارش  ات. در این مطالعه استاز ابعاد پا و کفش انجام شد

 توان قدبا استفاده از طول و عرض کفش و طول پا میکردند 

گیري طول و عرض کفش را تخمین زد و با استفاده از اندازه

اهمیتی را در مورد قد فرد با هویت  توان اطالعات بامی

  .]54-55[دست آورد هناشناخته ب

 اجساد تعیین اولین قدم در تشخیص هویت توان گفتمی

موارد را در نظر خواهد  درصد 50که  هاستجنسیت آن

اسکلت در جنس  مقایسههاي گذشته محققان با از سال .گرفت

جنس  تفریق این دو مؤنث و مذکر، معیارهاي مختلفی را در

تر از زنان ابعاد بدن مردان بزرگ اند. معموالًبه دست آورده

پهنا و دور باسن و محیط ران  معموالًولی در زنان  ،باشدمی

طور ه در مردان بازو و ساق پاها ب. ]57[ مردان استتر از بزرگ

تر نسبت قد و ارتفاع تنه بزرگ لیمطلق از زنان دراز تر نیست و

روي اندازه  قابل توجهیطور هآبستنی بچنین هم. ]58[ است

 ثیرأها) تپستان لگن و ،روي ناحیه شکم اکثراًبدن زنان (

رابطه جنسیت با هاي زیادي در خصوص بررسی. گذاردمی

رادیولوژي صورت گرفته ولی عکس هاي استخوان شناسی و 

هاي گیريکمبود تحقیقات در برآورد رابطه جنسیت با اندازه

هنگامی که اسکلت کامل به وجود دارد.  چنانهم بافت نرم

لگن در دسترس باشند، تعیین جنسیت با  خصوص جمجمه و

. ولی در سایر تگرفانجام خواهد  باالیی اطمینان بسیاري

-58[هاي فوقانی هاي اندامعناصر اسکلتی از قبیل: استخوان

، ]62[ ، استرنوم]61[ها ، دنده]59-60[و تحتانی  ]57

هاي جنسیتی دیده نیز تفاوت ]64[و اسکاپوال  ]63[کالویکل 

) در میان دست ابعاد دست (شاخص دست و کف .شده است

جمعیت شمالی و جنوب هند براي ارزیابی تفاوت جنسی مورد 

 که وسعت دست ه شدو نتیجه گرفت گرفته استمطالعه قرار 

ساالن سی جمعیت بزرگ. در برر]65[ با جنسیت ارتباط دارد

ی ترین تفاوت جنسیتمهمدست  وسعت استرالیا دریافتند که

گر این موضوع . بررسی مطالعات گذشته بیان]66[باشد یم

خصوص آنتروپومتري هستند که توجه به آنتروپومتري، به

پزشکی قانونی، نقش پر رنگی در تشخیص اجساد مجهول 

ي وسیلهالهویه خواهد داشت. این شناسایی و تشخیص به

تر صورت تخمین طول قد، نوع جنسیت و سن فرد راحت

هاي استخوانی اجساد دانستن طول بخشخواهد گرفت، که 

مانند طول اندام فوقانی و تحتانی، موجب تخمین صحیح این 

  ها خواهد شد.فاکتور

  پروتز تولید -3-1

گیري آنتروپومتریک بخش مهمی از مطالعات بالینی اندازه

و سازگاري  است و دقتاندام مصنوعی  و در ساخت پروتز

ترین . یکی از مهماست بسیار مهمهایی گیريچنین اندازه

اجزاي بازسازي عملکرد اندام در اندام تحتانی قطع شده، 

 است. بدون ماندهگیري دقیق سوکت پروتز اندام باقیاندازه

، عملکرد کلی پروتز و و نسبت درست صحیح گیرياندازه

. اندام ]67[یابد چنین کیفیت زندگی بیمار کاهش میهم

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
98

.1
8.

6.
5.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 18

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1398.18.6.5.1
http://journal.rums.ac.ir/article-1-4406-en.html


 595  سینا مجاور رستمی و همکاران

 1398، سال 6، شماره 18دوره   رفسنجان کیمجله دانشگاه علوم پزش

نه تنها براي هر فرد منحصر به فرد است، بلکه  ساخته شده

با گذشت  .]68[خوانی داشته باشد باید با دیگر اجزاي بدن هم

گیرند هاي اطراف و خود پروتز حالت افتادگی میزمان بافت

این تغییرات در داخل و بین افراد نیاز به یک رویکرد  که

. بخشی از این رویکرد ]69[ پذیر براي تجویز پروتز داردانعطاف

مانده است، تحقیق در گیري از شکل اندام باقیشامل اندازه

وسایل آنتروپومتري قطع شده  مورد دقت و تکرارپذیري

نتایج  ساخت پروتز نیازمند به دسترسی به .]67[ ضروري است

ترین فایده بدن دارد. بزرگ ختلفهاي مقسمت يگیراندازه

 برايگیري در ساخت پروتز اندازهاین  نتایجبه دسترسی 

 روي یا موفقیت درکیفیت بهتر حرکت، مانند سرعت پیاده

  . ]70[ استروزمره  هايانجام فعالیت

  کاربردي صنایع -2

هاي و فعالیت سیستم براي آسایش فرد یک طراحیهنگام 

بسیار حیاتی  انسان هايفعالیت به ساختارها و توجه کاري،

را باید به شکل  انسان بدن فیزیکی ابعادبه این منظور  است.

 به بسته بدن ايههاندازدقیقی محاسبه کرد و در نظر گرفت. 

متفاوت از  حرکت، حال یا در باشد سکون حال در اینکه فرد

هاي ابعاد انسانی یا گیري. استفاده از اندازه]71[ هم هستند

همان آنتروپومتري در صنایع غیر پزشکی اهمیت بسیار زیادي 

دارد و امروزه در طراحی ساختمان، خودرو، میز و مبلمان 

اداري، پوشاك و سایر تجهیزات کاربردي انسان مورد استفاده 

 از خود روزمره زندگی در هاانسان .]72-73[ گیردار میقر

 آنها، تربیش که کنندمی استفاده مختلفی هايابزارو   وسایل

 مناسب استفاده براي دارند، که هاي طراحیدلیل ویژگی به

 این که شوندیخستگی م و جسمانی اختالالت باعث و نیستند

افزایش ، کاري راندمان کاهش سبب کاري هايدر محیط امر

  . ]74[ گرددهاي شغلی میاصطحالك بدنی و افزایش آسیب

  البسه و پوشاك -1-2

وسایلى که به وسیله علم آنتروپومتري طراحی  جمله از

 ضرورى نیازهاى از ها هستند کهچکمه و هاشده است، پوتین

 اطالعاتاستفاده از  .]75[ باشندمی نظامیان ویژه به افراد

پوتین مورد  طراحى درنیز افراد ایرانی  پاى آنتروپومتریک

باید  پاها ارتفاع و عرض . طول،]76[استفاده قرار گرفته است 

 ساختار از حمایت منظور باشد. به سازگار هاچکمه و هاپوتین با

 ردنپیدا ک ،پا، جلوگیري از آسیب، عدم ایجاد فشار و خستگی

مهم  بسیار ،باشد شده طراحى ارگونومیک طور به که پوتینى

چنین هاي جنگی و نظامی و هم. در لباس]77[است 

افراد را باید در  نشانان، آنتروپومترىهاي مخصوص آتشلباس

هاي و راحت براي فعالیت نظر گرفت تا لباس و پوتینی مناسب

آنتروپومتریک  مطالعات . تاکنون]78[ درتولید ک بدنی آنها

 انسان پاى مورد در گوناگون، هاىروش از استفاده با مختلفى

ابعاد  اندازه بین ارتباط تعیین کفش، و چکمه قالب طراحی براى

تا به امروز،  است. گرفته انجام پا گیريقالب و بندي سایز پا،

روسیه،  آمریکا، نظامی نیروهاي در بدنى ابعاد گیرياندازه

 طراحى مناسب براىو کشورهاي دیگر  تایوان، آلمان انگلیس،

. در کشور ما ]79[صورت گرفته است  نظامى، تجهیزات و لوازم

نیز مطالعات آنتروپومتري براي طراحی چکمه و پوتین نظامی 

 ايبر ایرانى مردان جامعه از پا ابعاد که اندازه ،است انجام شده

. ]76[ فراهم شد سایزبندى پوتین و طراحى در آتى استفاده
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 زندگى سبک نژاد، نظیر عواملى لحاظ با مشابه مطالعات انجام

ارگونومیک البسه در مشاغل مختلف  طراحى براى شغل نوع و

باشد. در مطالعات دیگر در زمینه تولید البسه مورد نیاز می

هاي مناسب در آتش ابعاد دست نیز در تهیه دستکششغلی، 

. توجه به افزایش کارایی فرد ]78[نشانان استفاده شده است 

ها و خطرات احتمالی در طراحی دستکش و جلوگیري از آسیب

مورد نظر قرار گرفته است که با در نظر گرفتن ابعاد آناتومیک 

دست شامل طول دست، عرض دست، عرض مچ و طول 

 هاي مناسب طراحی شده است. انگشتان دستکش

گیري ابعاد بدن انسان مطرح امروزه نسل جدیدي از اندازه

که در  "بعدي بدناسکن سه "گردیده است به عنوان 

یابی به ابعاد آنتروپومتریک بدن در تولید پوشاك و البسه دست

 هايگیرد. در صنایع مختلف، دستگاهمورد استفاده قرار می

اند که هاي اسکن مختلف مطرح شدهاسکن متفاوت و روش

ساس ا کنند و برهمگی مختصات فضایی بدن فرد را ذخیره می

 آورنددست میهمختلف بدن را بهاي گیري قسمتآن اندازه

به همراه علم ارگونومی نقش مثبتی  علم آنتروپومتري. ]80[

ها و مشاغل در طراحی درست و مناسب البسه براي موقعیت

  مختلف دارد.

 بهداشتی ابزار و تجهیزات -2-2

دار (ویلچر) از جمله وسایل تحرك براي صندلی چرخ

کسانی است که غالبا قادر به راه رفتن با دیگر وسایل حرکتی 

که افراد معلول از تعامل با  اندنیستند. مطالعات نشان داده

ی ناراض محیط فیزیکی پیرامون خود و ابزار مورد استفاده خود

طراحی وسایل  درهاي آنتروپومتریک هستند. ارگونومی و داده

خصوص ویلچر کمک بسیار زیادي همورد نیاز معلولین ب

. با توجه به ابعاد بدنی فرد معلول و ابعاد طراحی شده کندمی

حجمی و وزنی فرد ، هاي بدنیویژگی دار،رخهاي چصندلی

هاي اخیر دیده چه در سال. آن]81[یرد گمیثیر قرار أتحت ت

دار باعث تر صندلی چرخگابعاد بزراین است که شده است، 

است. طراحی وسایل مناسب که افزایش حجمی معلولین شده

 داري و مراقبتهاي نگههزینه ،بتواند ناتوانی فرد را کاهش دهد

فرد به عنوان عضوي  ،شوددهد و باعث میفرد را کاهش می

چنین طراحی تر در جامعه فعالیت کند. همتر و پویافعال

ها بر اساس وضعیت آناتومیک و ابعاد درست این صندلی

زا به آنتروپولوژیک باعث کاهش شرایط آسیب رسان و استرس

  . ]81[ شدد فرد معلول خواه

هاي تنفسی نیز با استفاده از تولید ماسکنین، چهم

 هاي آنتروپومتریک سر و صورت، انجام شده استگیرياندازه

هاي مختلف صورت و شاخص. با در نظر گرفتن ]82[

دست هصورت ب هاي مختلف ابعاد و فرم سه بعديپارامتر

شود که واسطه این اطالعات ماسکی طراحی میهآید و بمی

باشد. راحتی و عدم احساس  با فرم صورت فرد کامال متناسب

 ها با طراحیفشار در هنگام استفاده طوالنی مدت از این ماسک

در  .]82[مناسب بر اساس فرم صورت امکان پذیر شده است 

هاي سر و گیرياندازهایران هم محققین مطالعاتی را بر روي 

هاي صورت در کارگران صنایع مختلف براي طراحی ماسک

ا هاي آن راند و اطالعات و آنالیزدادهتنفسی و محافظتی انجام 

  .]83[اند در جمعیت مورد نظر مشخص کرده
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که با  در مطالعات دیگري که در کشور ما بر روي افرادي

د مشخص ش که میکروسکوپ سر و کار داشتند، صورت گرفت

چنین ابعاد بر اساس جنس، طول قد و سن افراد مختلف و هم

گیري و خصوص سر و صورت قرارهی بهاي بدنگیريو اندازه

. این مطالعات ]84[ سطوح میکروسکوپ باید متفاوت باشد

گر این موضوع هستند که براي تعامل و کارکرد بهتر فرد بیان

و تجهیزات آزمایشگاهی مانند میکروسکوپ نیز توجه به 

 .]84[هاي آنتروپومتریک بسیار ضروري است گیرياندازه

تحقیقات گذشته نشان دهنده استفاده از مختصات بدنی و 

احی تجهیزات پزشکی از جمله توجه به آنتروپومتري در طر

دارد که منجر به راحتی و  دارصندلی چرخماسک صورت و 

  شود.   رضایت افراد مصرف کننده می

  اداري مبلمان -3-2

یک مبلمان مناسب براي استفاده، مبلمانی است که 

. به ]85[ ترین فشار و تنش را بر روي بدن تحمیل کندکم

ا تا ب ،این هستند فکرهمین علت، متخصصین ارگونومی در 

هاي تحت فشار بدن و ابعاد آنتروپومتري شناخت قسمت

 دهندارائه  هاي بهتريحلراه افرادبراي سالمتی  کارکنان

ط کار بر اساس اصول . در صورتی که طراحی محی]86[

 هايشکل ها و تغییرامکان بروز ناهنجاري ،ارگونومی نباشد

نشستن ثابت بر روي  .فیزیکی در بدن انسان وجود دارد

هاي نامناسب اداري که داراي پشتی نباشند و عمق صندلی

مناسبی نداشته باشند، به دلیل وارد کردن فشار بر عضالت 

فزایش فشار بر روي دیسک شانه و گردن موجب درد گردن و ا

گیري . اندازه]87[شود می درد اي، سبب بروز کمربین مهره

 هايدست آوردن دادهههاي تحت فشار بدن براي بدقیق بخش

آنتروپومتري ضروري است. به غیر از مختصات بدنی، میزان 

ها و مقادیر مجاز اندازه اضافی نیز باید هنگام طراحی باسل

  . ]88[صندلی و مبلمان اداري لحاظ شود 

مطالعات نشان دادند که یک کارمند در کل دوران تحصیل 

کند که هزار ساعت را پشت میز سپري می 80 تقریباً و کار،

در طول زندگی اهمیت طراحی درست صندلی و میز کار را 

چنین به دلیل افزایش استفاده از دهد. همنشان میفردي 

راي مناسب بیک میز کار طراحی  در محل کار نیاز بهکامپیوتر 

شرایط نشستن راحت و سالم را فراهم تا  کارمندان وجود دارد،

  . ]89[کند 

مبلمان بر اساس ابعاد بدنی شامل  در ارگونومیک اصول

 مناسب صندلی و میز، محدوده شرایطی است که ارتفاع

بینایی درست و قرارگیري مناسب  دسترسی مناسب، وضعیت

ارگونومیک شامل  کار میز ود. خصوصیاتبدن در آن رعایت ش

و  میز زیر در هاپا براي شده گرفته نظر در مناسب فضاي

 بازوها و ساعد کلید به صورتی که صفحهدسترسی آسان به 

 این در .]90[، باشدنمایند ایجاد درجه 100تا  80بین  ايزاویه

 گونه هیچ نباید مچ و باشد عمود زمین به باید بازو حالت

شامل  مناسب یک صندلی شود. خصوصیات متحمل را فشاري

 با باید صندلی ، پشتیبسازنددرجه  90ران و ساق زاویه 

 ترینکم زاویه اینچون در  بسازد درجه 120 زاویه نشیمنگاه

باید  هم صندلی هايدستهشود،  می وارد هامهره ستون بر فشار

 دهید،یم قرار آن روي را هادست وقتی کهبه شکلی باشد 

  .]90[باشند  راحت و شل هاشانه
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هم مدت زمان زیادي را بر روي  جویانو دانش آموزاندانش

کنند که نشان دهنده سپري میدانشگاه هاي مدرسه و صندلی

. عدم است هانیاز به طراحی مناسب ارگونومیک این ابزار

هاي ها باعث فشار بر روي دیسکطراحی درست این صندلی

هاي ها خواهد شد. پژوهشایی و عضالت و رباطبین مهره

چنین کشور ما براي و هم زیادي در کشورهاي مختلف

آموزان براي طراحی میز و گیري ابعاد بدنی دانشاندازه

ها شکل گرفته است، تا وضعیت درست نشستن، نیمکت

آموزان ایجاد کند. کاهش خستگی و افزایش تمرکز را در دانش

بررسی تناسب بین ابعاد میز و صندلی مورد استفاده و 

نشان داده  جویانو دانش آموزانآنتروپومتري ابعاد بدن دانش

اي هاست که تمام ابعاد میز و صندلی مورد استفاده در استان

دست آمده در طراحی استاندارد همختلف کشور ما با ابعاد ب

البته در بعضی  و مناسب نبوده است، داري دارداختالف معنی

  . ]91[مطالعات ارتفاع سطح میز استاندارد بوده است 

 و ايمدرسه ابعاد مبلمان بین خوانیدر تحقیق دیگر، هم

هدف  مورد بررسی قرار گرفت که آموزانشدان آنتروپومتري

 ابعاد با مدرسه اي مبلمان ابعاد تناسب تعیین آن

 این از اي کهبوده است. نتیجه آموزاندانش آنتروپومتریک

 براي سایز یک محدود سنجش که بود این شد گرفته مطالعه

 تواندنمی تحصیلی یک مقطع آموزاندانش از گروه یک

 سانهم آموزاندانش در میان حتی را آنتروپومتري تغییرات

در استان که . در مطالعه دیگري در کشور ما ]92[دهد  پوشش

 موجود هايتفاوت رغم مشخص شد علی انجام شد، همدان

ابتدایی،  مقطع مختلف هايپایه آموزاندانش بدنی ابعاد در

در  متفاوت ابعاد با نیمکت و میز از استفاده در ترتیب مشخصی

 و میز ابعاد کلی چنین به طور. هموجود نداردمقاطع مختلف 

در ایران  آموزاندانش آنتروپومتريابعاد  با موجود هاينیمکت

 اصفهان، هاياستان مطالعاتی در . تاکنون]93[ شتندا تناسب

عنوان  اًاست که اکثرصورت گرفته کرمان قزوین، مازندران،

 بیشتر براي گاهعمق نشیمن و میز، ارتفاع اند که ارتفاعکرده

می باشد و با ابعاد بدنی دانش آموزان  نامناسب آموزانشدان

توجه به ساخت و طراحی مناسب مبلمان اداري  .تناسب ندارد

تر ها از موارد کمدانشگاهها در مدارس و و میز و صندلی

ها از جمله کشور ایران است. پرداخته شده در بسیاري از کشور

جویان و کارمندان آموزان، دانشدانستن ابعاد بدنی دانش

ن مورد استفاده آنها را فراهم امکان طراحی مناسب مبلما

 هاي ستون فقراتکند، که این امر باعث جلوگیري از آسیبمی

چنین موجب راحتی و افزایش شد، هم و عضالت خواهد

  راندمان کاري می گردد.   

  گیرينتیجه

هاي مختلف بدن علم آنتروپومتري با ابعاد و اندازه قسمت

ها کاربرد متفاوتی در گیري این مقیاسسر و کار دارد. اندازه

پزشکی قانونی، صنایع مرتبط با پزشکی و صنایع غیر مرتبط 

نین چقانونی تخمین طول قد و هم با پزشکی دارد. در پزشکی

گیري یک قسمت از بدن باعث واسطه اندازهتخمین جنسیت به

لهویه خواهد شد. در روشن شدن هویت یک جسد مجهوال

هاي مختلف آنتروپومتري از صنایع مرتبط با پزشکی، کاربرد

ی چنین طراحقبیله ساخت پروتز، تولید اعضاي مصنوعی و هم

یار با اهمیت است. در صنایع دیگر از پزشکی بازساختی بس
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جمله پوشاك، مبلمان اداري و لوازم بهداشتی توجه به ابعاد 

بدن بسیار ضروري است، چون باعث ارتقاء عملکرد و جلوگیري 

توان چنین مطالب فوق میر اساس باز آسیب خواهد شد. 

در  به همراه ارگونومی گیري نمود که آنتروپومترينتیجه

هاي آنتروپولوژیک اهمیت فراوانی دارد. از داده زندگی انسان

توان در پزشکی قانونی و تولید دست آمده هر جمعیت میبه

رفاه افراد آن جامعه مین أتمحصوالت استاندارد در جهت 

نیاز به فراهم کردن اطالعات آنتروپولوژیک در  استفاده نمود.

هر جمعیت و مقایسه این معیارها با هم از مواردي است که 

     تر مورد توجه قرار بگیرد.در مطالعات آتی باید بیش
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The Importance and Application of Anthropometry in Medical Sciences and 

Related Industries: A Narrative Review 
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Anthropometry is known as the science of measuring various parts of the human, and its application is to identify 

individual differences including race, age, and gender. The use of anthropometry is instrumental in medical science 

and clarifies the relationship between different parts of the body with identifying an individual, as well as identifying 

congenital disorders. For this purpose, this article aimed to explain the importance and application of anthropometry 

in medical science and related industries. 

Previous studies showed the application of anthropometry in various fields, including forensic medicine, identification, 

cosmetic surgery, industrial design, clothing design, ergonomics and architecture. In the case of having an adequate 

database of anthropometric measurements, the standard dimensions for each population can be defined, so that dead 

bodies can easily be identified. Proper ergonomic design of the workplace increases the employee's job satisfaction, 

and significantly reduces musculoskeletal discomfort and work-related injuries. 

Paying attention to body dimensions in the form of anthropometry will make better design of office supplies and 

clothing for individuals that will ensure the performance and health of the individual. Also, anthropometry can be used 

in various fields of medicine, including forensic medicine and the diagnosis of congenital anomalies and acquired 

problems. 
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