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Background: Problems and complications caused by inappropriate tables and 

chairs dimensions in changing the shape of children's body are important issues 

nowadays. The aim of this study was to evaluate anthropometric dimensions of the 

changes in elementary school students of Mazandaran province between 1992 and 

2014.  

Methods: in two cross-sectional studies carried out between 1992 and 2014, 

anthropometric information of elementary school students were collected in the range 

of 6 to 11 years old. In 1992, 1758 students out of a population of 254204 and in 

2014 2336 students out of a population of 208820 were selected using stratified 

random sampling method. In 1992, mechanical anthropometric was used for 

measuring while in 2014, an anthropometric chair photographic camera and 

anthropometric photogrammetric software (made by the researcher) were applied to 

measure. In this study, we measured the parameters of weight, amount of height, seat 

height, sitting height, shoulder width, hip width, thigh thickness, sitting length of the 

buttocks, hip length in sitting leg knee position. Data were analyzed using SPSS 

software package version 20. 

Results: Comparison of the two study revealed that the average (SD) of the boy's 

weight increased from 25.82 kg (9.5) to 32.17 (11.03) (6.35 kg increase) and girls 

‘weight accelerated 25.19 kg (6.5) to 33.10 (12.50) (7.91 kg increase). The boys' 

height was increased from 127.26 cm (9.6) to 134.80 (10.84) (54.7 cm increase) and 

a raise was observed form 126.5 cm (10.1) to 133.30 (11.18) (6.8 cm) among girls’ 

height and there were changes in other anthropometric factors as well.  

Conclusion: The results show that students have significant anthropometric 

changes during a 22 years’ period, and it is needed to carefully design and construct 

children's devices especially the school chair and table.  
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 پژوهشیمقالۀ  

 آموزان ابتدایی بررسی روند تغییرات ابعاد آنتروپومتریک دانش

 93و  71های استان مازندران سال
 

 2نسبسیدنورالدین موسوی ،*1محمدامین موعودی
 

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایرانای، دانشکدۀ بهداشت، علمی، گروه مهندسی بهداشت حرفهعضو هیئت .1

 علمی، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایرانعضو هیئت .2

 

 خالصه  اطالعات مقاله

 15/01/1397 :افتیدر

 19/03/1397 :رشیپذ

 19/03/1397: نیآنال انتشار

 

میز و صندلی در تغییر شکل تن مشکالت و عوارض ناشی از نامناسب بودن ابعاد  :هدفینه و زم

کودکان از مسائل مورد توجه در جهان و هدف از این پژوهش بررسی روند تغییرات ابعاد آنتروپومتریک 

 است. 1393و  1371های آموزان ابتدایی استان مازندران سالدانش

آموزان دانشاطالعات آنتروپومتریک  1393و  1371های در دو بررسی مقطعی در سال :کارروش

 254204آموزی از جامعۀ دانش 1371آوری و در سال سال جمع 11تا  6دورۀ ابتدایی در محدودۀ سنی 

نفر با استفاده  2336نفری، تعداد  208820آموزی از جامعۀ دانش 1393نفر و در سال  1758نفری، تعداد 

گیری با آنتروپومتر مکانیکی، و سال اندازه 1371سال  ای انتخاب شدند.گیری تصادفی طبقهاز روش نمونه

پومتر افزار فتوگرافیکال آنترواز صندلی آنتروپومتری، دوربین عکاسی و نرم گیری با استفاده، اندازه1393

وزن، طول قد، ارتفاع نشسته، ارتفاع شانۀ در این بررسی پارامترهای  شده توسط محقق انجام شد.ساخته

نای باسن، ضخامت ران، طول باسن رکبی نشسته، طول باسن زانو نشسته ها، پهنشسته، پهنای عرضی شانه

 تحلیل شد. 20نسخۀ  SPSSافزار های بررسی با استفاده از نرمگیری شد و دادهو... اندازه

 82/25آموزان پسر از مقایسۀ دو بررسی نشان داد که میانگین )انحراف معیار( وزن دانش ها:یافته

 10/33( به 5/6) 19/25کیلوگرم افزایش( و وزن دختران از  35/6( کیلوگرم )03/11) 17/32( به 9/5)

( 84/10) 80/134( به 6/9) 26/127کیلوگرم افزایش(، و طول قد پسران از  91/7( کیلوگرم )50/12)

متر ( سانتی80/11) 30/133( به 1/10) 5/126متر افزایش( و طول قد دختران از سانتی 54/7متر )سانتی

 اند.متر افزایش( افزایش یافته و در سایر فاکتورهای آنتروپومتری نیز تغییراتی داشتهسانتی 8/6)

سال نشان  22آموزان را طی های آنتروپومتری دانشنتایج بررسی تغییر در اندازه :نتیجه گیری

خصوص میز و صندلی مورد استفاده در دهد و نیاز به دقت در طراحی و ساخت وسایل کودکان بهمی

 کند.مدارس را مشخص می

 آموزان، روند تغییراتآنتروپومتری، دانش :هادواژهیکل

 :مسئول ۀسندینو

 محمدامین موعودی

 مهندسی گروه علمی،هیئت عضو

 بهداشت، دانشکدۀ ای،حرفه بهداشت

 ساری، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 

 یک:الکترون پست
mououdi2006@ yahoo.com  

 

 

این مقاله،  برای دانلود
کد زیر را با موبایل خود 

 اسکن کنید. 
 

 

 

 

 مقدمه

های بدن شامل آنتروپومتری علمی است در مورد اندازه

های مختلف، میدان حرکت و قدرت عضالت و ابعاد قسمت

های آماری مربوط به توزیع نقش مهمی در استفاده از داده

رای تولید بهینه دارد. های مختلف بابعاد بدن در جمعیت

کسب اطمینان از اینکه فضاهای کاری و تجهیزات و وسایل با 

ا هابعاد آنتروپومتریک افراد و مشخصات بیومکانیکی آن

مطابقت دارد، باعث افزایش راحتی، سالمت جسمانی، 

تندرستی و عملکرد بهتر نیروی کار با استفاده از طراحی 

ب و وسایل و محصوالت و ارگونومیک تجهیزات، کاالها، اسبا

خوبی با ابعاد آنتروپومتریک منطبق های کاری که بهمحیط

نباشد باعث ناراحتی، درد و اختالالت گردن و شانه، بازو، 

شود. همچنین طراحی غیر ارگونومیک دست، مچ و پشت می

کاالها و تجهیزات، اختالالت اسکلتی ـ عضالنی را در صاحبان 

. به همین دلیل، برای به حداقل مشاغل مختلف در پی دارد

رساندن مشکالت مربوط به طراحی نامطلوب محصوالت و 

ها از فضاهای کاری، الزم است طراحان و ارگونومیست
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های هدف های آنتروپومتریک صحیح و روزآمد برای گروهداده

عنوان هستۀ ارگونومی، به استفاده کنند. آنتروپومتری، به

حل و وضع ل معمای غیرقابلمعنی هرگونه تالش برای ح

. از آنجا ]1[ است« مناسب کردن وظایف برای انسان»دشوار 

کنندگان طراحی که محصوالت برای گروه خاصی از مصرف

کارگیری مؤثر اطالعات شود، الزمۀ طراحی درست، بهمی

 آنتروپومتریک مناسب است.

استفاده از تجهیزات و وسایل مناسب با ابعاد 

 های اسکلتی ـافراد، به جلوگیری از بیماریآنتروپومتریک 

کند و در طول زمان تغییرات محسوس در عضالنی کمک می

 شود.ابعاد آنتروپومتریک انسان ایجاد می

برای  «تغییرات دیرپا»های انسانی از اصطالح بیولوژیست

ی های جمعیت انسانگیری ویژگیاندازهتوصیف تغییرات قابل

ر افتد. دزمان طوالنی اتفاق میمدت کنند که طیاستفاده می

دورۀ زمانی حداقل برابر با یک قرن تغییرات بیولوژیکی در 

پیامدهایی از جمعیت اکثر نقاط دنیا اتفاق افتاده و 

جمله:افزایش نرخ رشد در کودکان،شروع زودتر دوران بلوغ که 

با قاعدگی در دختران و جهش رشدی نوجوانی در پسران و 

یش طول قد دوران برزگسالی، با کاهش احتمالی دختران و افزا

 سنی که فرد به حداکثر طول قد میرسد، به همراه داشته است

تانر، مردیت و روچ شواهد آماری زیادی را در مورد این .

. تانر شواهد موجود را ]7-2[ اند تغییرات بررسی و مرور کرده

ا ت 1880خالصه کرده و نتیجه گرفته است که از حدود سال 

در تمام کشورهای اروپایی )شامل سوئد، فنالند، نروژ،  1960

فرانسه، بریتانی کبیر، ایتالیا، آلمان، چک و اسلواکی، لهستان، 

مجارستان، اتحاد جماهیر شوروی، هلند، سوئیس و اتریش(، 

همچنین امریکا، کانادا و استرالیا مقدار این تغییرات برابر بوده 

سالگی در هر 7تا  5ریباً در دوران . نرخ تغییرات تق]4،5[است 

کیلوگرم در وزن، در  5/0متر در طول قد و میلی 15دهه 

 2متر در طول قد و میلی 25دوران نوجوانی در هر دهه 

متر میلی 10کیلوگرم در وزن و در دوران بزرگسالی در هر دهه 

در طول قد است. این تغییرات با روند کاهش سن قاعدگی در 

. ]1[ سال در هر دهه همراه بوده است 3/0زان دختران به می

سازد که تغییرات دیرپا در اندازۀ بدن روچ خاطرنشان می

 .]7[ هنگام تولد یا بسیار کم بوده یا اصالً وجود نداشته است

اگرچه میزان این تغییرات در اروپا و امریکای شمالی مشابه 

اپن وجه جهانی نیست. در ژهیچها بهبوده است، مقدار آن

تغییرات ویژه و چشمگیری اتفاق افتاده است. اطالعات تانر و 

 1967تا  1957دهد که در ده سالۀ بین همکاران نشان می

متر میلی 62سالگی، 6متر در میلی 31طول قد پسران ژاپنی 

سالگی افزایش یافته، اما 17متر در میلی 33سالگی و 14در 

ترتیب ین مقادیر بها 1977تا  1967سالۀ در فاصلۀ زمانی ده

 19سالگی و 14متر در میلی 35سالگی، 6متر در میلی 17

. در مقابل روچ ]5[ سالگی کاهش یافته است 17متر در میلی

دهد در هند و سایر کند که نشان میشواهدی ارائه می

کشورهای جهان سوم کاهش تدریجی و دیرپای طول قد 

 .]7[ بزرگسالی وجود داشته است 

نوجوانان، به دلیل قرار گرفتن در سنین رشد و  کودکان و

یادگیری، اهمیت خاص دارند و مورد توجه مسئوالن بهداشت 

هستند و اطالعات آنتروپومتریک این گروه و توجه به تغییرات 

دارد. در این بررسی بر آن  آن در طول زمان اهمیت ویژه

ه در کآموزان را، هستیم که اطالعات ابعاد آنتروپومتریک دانش

آوری شده، تحلیل و مقایسه و توجه دو مقطع زمانی جمع

مسئوالن و طراحان تجهیزات را به ساخت مناسب و متناسب 

 آموزان جلب کنیم.با ابعاد آنتروپومتریک دانش

 

 کارروش

 1393و  1371های در دو بررسی مقطعی در سال

آموزان دورۀ ابتدایی در محدودۀ اطالعات آنتروپومتریک دانش

از جامعۀ  1371آوری شد. در سال سال جمع 11تا  6سنی 

نفر  877نفر ) 1758ای با نفره، نمونه 254204آموزی دانش

آموزی از جامعۀ دانش 1393نفر دختر( و در سال  881پسر و 

 1144نفر پسر و  1192نفر ) 2336ای با نفره، نمونه 208820

ای گیری تصادفی طبقهنفر دختر( با استفاده از روش نمونه

(Stratified Random Sampling)  انتخاب شد. ابتدا جدول

آموزی کل استان مازندران به تفکیک فراوانی جمعیت دانش

زمان شهرستان و جنس در مدارس دولتی و غیردولتی از سا

وپرورش استان دریافت شد. با توجه به گستردگی آموزش

ش هایی با بیجامعۀ آماری و نیاز به توجیه اقتصادی شهرستان

های گیری در شهرستانآموز انتخاب و نمونهدانش 5000از 

آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، جویبار، چالوس، رامسر، 

ز انجام و تعداد شهر، نکا، نور، نوشهر و هراساری، قائم

آموزان جامعۀ آماری در مناطق مختلف استان و حجم دانش

آموز )دختر و نمونۀ هر منطقه با در نظر گرفتن جنس دانش

پسر( و نوع مدرسه )دولتی ـ غیردولتی( مشخص شد. سپس 

صورت تصادفی با مراجعه به مدارس منتخب از هر کالس، به
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گیری انتخاب و اندازه آموزان، تعداد مورد نظراز لیست دانش

 شدند.

گیری ابعاد بدن، با آنتروپومتر اندازه 1371در بررسی سال 

گیری اندازه 1393متر(، و در سال میلی ± 1مکانیکی )با دقت 

افزار با استفاده از صندلی آنتروپومتری، دوربین عکاسی و نرم

شده متر(، ساختهمیلی ± 1فتوگرافیکال آنتروپومتر )با دقت 

سط محققان، انجام شد. در این بررسی پارامترهای وزن، تو

طول قد، ارتفاع نشسته، ارتفاع شانه نشسته، پهنای عرضی 

ها، پهنای باسن، ضخامت ران، طول باسن رکبی نشسته، شانه

های بررسی با گیری و دادهطول باسن زانو نشسته و... اندازه

 تحلیل شد. 20نسخۀ  SPSSافزار استفاده از نرم

 

 

 هایافته

نفر و در بررسی سال  1758، تعداد 1371در بررسی سال 

نفر از مقطع ابتدایی ارزیابی شدند.  2336، تعداد 1393

مقایسۀ دو بررسی نشان داد که میانگین )انحراف معیار( وزن 

( 03/11) 17/32( به 9/5) 82/25آموزان پسر از دانش

 19/25از  کیلوگرم افزایش( و وزن دختران 35/6کیلوگرم )

کیلوگرم افزایش(،  91/7( کیلوگرم )50/12) 10/33( به 5/6)

( 84/10) 80/134( به 6/9) 26/127و طول قد پسران از 

متر افزایش( و طول قد دختران از سانتی 54/7متر )سانتی

 8/6متر )( سانتی80/11) 30/133( به 1/10)5/126

ر سایر ( و د2و  1متر افزایش( رسیده است )جداول سانتی

 (.2و  1اند )شکل فاکتورهای آنتروپومتری نیز تغییراتی داشته

 
 

 1393و  1371 آموزان مقطع ابتدایی استان مازندران در سال. مقایسۀ تغییرات وزن دانش1جدول 

 
 میانگین وزن دختران میانگین وزن پسران

 درصد رشد مقدار رشد 1393 1371 درصد رشد مقدار رشد 1393 1371

5/7-5/6 

 سال
59/20 63/24 04/4 62/19 73/19 17/25 44/5 57/27 

5/8-5/7 

 سال
83/22 89/25 06/3 40/13 11/22 48/28 73/6 81/28 

5/9-5 /8 

 سال
25/25 87/30 62/5 26/22 77/24 98/32 21/8 14/33 

5/10-5/9 

 سال
61/28 34/35 73/6 52/23 26/27 96/37 70/10 25/39 

5/11-5/10 

 سال
11/31 23/41 12/10 53/32 83/31 78/44 95/12 68/40 

 

 1393و  1371 آموزان مقطع ابتدایی استان مازندران در سال. مقایسۀ تغییرات طول قد دانش2جدول 

 
 میانگین طول قد دختران پسرانمیانگین طول قد 

 درصد رشد مقدار رشد 1393 1371 درصد رشد مقدار رشد 1393 1371

5/7-5/6 

 سال
39/116 24/124 85/7 74/6 64/115 89/122 25/7 27/6 

5/8-5/7 

 سال
95/121 77/126 82/4 95/3 6/120 19/127 59/6 46/5 

5/9-5 /8 

 سال
36/127 35/133 99/5 70/4 79/126 76/133 97/6 50/5 

5/10-5/9 

 سال
75/132 72/139 97/6 25/5 96/130 36/139 4/8 41/6 

5/11-

 سال 5/10
44/136 58/145 14/9 70/6 29/138 28/142 99/3 88/2 
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 1393و  1371 آموزان پسر مقطع ابتدایی مازندران در سال. مقایسۀ تغییرات ابعاد آنتروپومتری دانش1شکل 

 

 
 1393و  1371 آموزان دختر مقطع ابتدایی مازندران در سالمقایسۀ تغییرات ابعاد آنتروپومتری دانش. 2شکل 

 

 و نتیجه گیریحث ب

های گذشته با توجه به گسترش بهداشت و توجه در سال

ها رشد ها به سالمت افراد و تغییر نگرش انساندولت

شود. بلندی قد ان و نوجوانان دیده میتری در کودکمناسب

تا حد زیادی تحت تأثیر تغذیه و عوامل محیطی است، 

هرچند وضعیت ژنتیکی افراد هم در آن نقش دارد. رشد قد 

در کودکان و نوجوانانی بیشتر است که تغذیۀ بهتر دارند و 

 شوند.تر بزرگ میدر محیط مناسب

 نندهکتعیین سؤال این است که کدام فاکتورها به صورت

شوند. در مورد این موضوع موجب تغییرات مثبت دیرپا می

اند و بیشتر آنان در این مورد افراد بسیاری نظر داده

ترین عواملی که اند. از مهمکرده گیریکارانه نتیجهمحافظه

رسد عوامل اجتماعی/ محیطی نظیر در ابتدا به ذهن می

نی و ارتقای سطح های عفوبهبود تغذیه و کاهش بیماری

های بهداشتی است، که مزایای بهداشت و مراقبت

د و ها افزوشهرنشینی و کاهش ابعاد خانواده را نیز باید به آن

توان اثر مثبت احتمالی فاکتورهای ژنتیکی نظیر اختالط نمی

نژادی را نادیده گرفت، که ناشی از امتزاج با سایر نژادها و 

 ه شده است. یک قرن پیششکستن حصارهای ژنتیکی دانست

های بسته و محدود ازدواج و فرزندان اکثر مردم در جامعه

دهکدۀ »کردند، اما امروز ما به وضعیت خود را بزرگ می

 .]8[ شویم نزدیک می« جهانی

اند که در این قضیه فاکتورهای القولها متفقبیولوژیست

محیطی تاحدی بر فاکتورهای ژنتیکی تفوق دارد. به نظر 

رسد به احتمال قوی وضعیت ژنتیکی سقف استعداد فرد می

را برای رشد مشخص و شرایط محیطی دستیابی به این سقف 

کند. اگر این حالت واقعاً وجود داشته باشد، پذیر میرا امکان

زمان پایان تغییرات تدریجی، حداقل در کشورهای اروپایی، 

وسعه ادی تامریکای شمالی و سایر کشورهایی که از نظر اقتص

ر منطقی طوتوان بهاند، باید تقریباً مشابه باشد، زیرا مییافته

واند تنتیجه گرفت که بهبود بیشتر شرایط محیطی نمی

گونه تغییری فراتر از سقف استعداد ژنتیکی ایجاد کند. هیچ
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دهد که دستیابی به این حد و سقف شواهد بسیار نشان می

در سال  است. پژوهشیحداقل در بعضی کشورها حاصل شده 

به  2014تا  1914 نشان داد که مردان ایرانی از سال 2016

اند، که متر افزایش قد داشتهسانتی 5/16طور متوسط 

بیشترین افزایش قد مردان در دنیاست و رتبۀ جهانی ایران 

 2/20ارتقا داده است. زنان کره جنوبی با  67به  181را از 

 100زایش قد را در دنیا در این متر بیشترین میزان افسانتی

صعود  88به رتبۀ  159و در همین مدت از رتبۀ  سال داشته

 .]9[ اندکرده

 5/182بر اساس این تحقیق، مردان هلندی )با میانگین 

متر( سانتی 170متر( و زنان لتونیایی )با میانگین سانتی

بلندقدترین مردان و زنان دنیا در حال حاضر هستند. این 

دهد طول قد مردان و زنان در امریکا ش نشان میپژوه

متر سانتی 11متر و در بریتانیا حدود سانتی 6و  5ترتیب به

 10و  11ترتیب افزایش یافته است. این ارقام برای چین به

از نظر قد  1914متر بوده است، اما امریکا که در سال سانتی

ر دنیا مردان سومین کشور و از نظر قد زنان چهارمین کشو

تنزل کرده  42و  37های ترتیب به رتبهبود، صد سال بعد به

سال اخیر  40الی  30دهد در است. این پژوهش نشان می

افزایش قد در برخی کشورهای دنیا متوقف شده است. امریکا 

یکی از پردرآمدترین کشورهای دنیاست که این افزایش قد 

ژاپن  ا، فنالند ودر آن متوقف شده و الگوی مشابهی در بریتانی

شود، اما در کشورهایی مثل اسپانیا، ایتالیا و هم دیده می

بسیاری از کشورهای امریکای التین و شرق آسیا افزایش قد 

 .]9[ همچنان ادامه دارد 

ی هادهندۀ تغییر در اندازهنتایج این بررسی نیز نشان

سال اخیر است. به  22آموزان طی آنتروپومتریک دانش

های اول تا پنجم آموزان پسر در کالسوزن دانشطوری که 

 63/39تا  7/12درصد و دختران بین  13/38تا  59/17بین 

درصد و طول  23/7تا  07/6درصد، و طول قد پسران بین 

درصد افزایش یافته است. در  25/6تا  23/5قد دختران بین 

و  سایر فاکتورهای آنتروپومتریک نیز تغییراتی وجود داشته

مین دلیل الزم است در طراحی و ساخت وسایل مورد به ه

 استفادۀ کودکان و نوجوانان دقت الزم صورت گیرد.

 تقدیر و تشکر

با حمایت مالی ادارۀ کل نوسازی  93این پژوهش در سال 

مدارس استان مازندران انجام گرفته است. نویسندگان بر 

ی های مادی و معنودانند از همکاری و حمایتخود الزم می

 این سازمان تشکر و قدردانی کنند.

 تعارض منافع

 تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان 
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