


(Anthropometry)آنتروپومتري 

یونانی ي کلمه دو از برگرفته آنتروپومتري Anthropos معنی به 
 اي شاخه و باشد می سنجش و گیري اندازه معنی به Metrin و انسان

Physical آن به .است (Anthropology) آنتروپولوژي علم از
Anthropology شود می گفته نیز.

 بدن، مختلف قسمتهاي ابعاد شامل بدن هاي اندازه آنتروپومتري در 
  .گیرد می قرار مطالعه مورد عضالت قدرت و عمل میدان



آنتروپومتري

بدن ابعاد باستان دوران در که دهد می نشان آنتروپومتري تاریخچه مطالعه  
.شدند می سنجیده یکدیگر به نسبت

.است گردن و سر ارتفاع سوم یک میانی انگشت طول :باستان مصر در    

Vitrius که داشت اظهار میالد از قبل قرن یک:
پا کف طول برابر 6 قد طول       
ساعد طول برابر 4 قد طول       
سینه پهناي برابر 4 قد طول       
پیشانی-چانه فاصله برابر 10 قد طول       
  که شود می تشکیل اي دایره بخوابد باز پاها و دست حالت به خود پشت روي بر فردي اگر       

.است ناف آن مرکز





قرن اواخر در که کسی گردد، بازمی مارکوپولو به آنتروپولوژي فیزیکال  
  دنیا دور به خود سفرهاي در که را انسانهایی بدنی ساختمان و ابعاد ،13

.کرد گزارش بود دیده
بررسی و انسان اسکلت روي بر مطالعه نوزدهم قرن اوایل در 

.شد انجام آنتروپومتریک
اهمیت با هاي شاخه از یکی عنوان به آنتروپومتري بیستم، قرن اوایل در 

.شد مطرح آنتروپولوژي
حال عین در .شد انجام نژادها مقایسه براي استاتیک آنتروپومتري مطالعه 

  .گرفت قرار توجه مورد نیز حرکت مطالعه
صورت 20 قرن اوایل و 19 قرن در عمدتا آنتروپومتري تجربی علم توسعه 

.است گرفته

آنتروپومتري



داشت اظهار است مشهور او زمان و کار مطالعه که گیلبرت 1912 سال در 
.دارد اهمیت آسان دسترسی حد در قطعات دادن قرار که
مورد صندلی و میز طراحی براي بدن ابعاد 1940 تا 1926 سالهاي طی 

.گرفت قرار مطالعه
قرار بررسی مورد نظامی تجهیزات طراحی بر بدن ابعاد تاثیر ،1940 دهه در 

.گرفت
انسان و ماشین سازي متناسب نگرش و تاکید دوم جهانی جنگ از بعد 

 مهندسی یا کاربردي آنتروپومتري دیگر عبارت به .کرد رشد کامال
   .یافت توسعه و شد خلق آنتروپومتري

آنتروپومتري



آنتروپومتري

General anthropometry
Nutritional anthropometry
Engineering anthropometry 



Engineering Anthropometry 

عبارت کاربردي آنتروپومتري یا آنتروپومتري مهندسی 
 همچنین و طراحی در انسان فیزیکی کاربردابعاد از است

 از محصوالت ارزیابی و طراحی استانداردهاي تهیه در
.هدف جمعیت با آن تناسب نظر



مهندسی آنتروپومتري

:است معمول آنتروپومتري در اساسی گیري اندازه نوع دو کلی طور به 

 ساختاري یا استاتیک اول (Static or Structural) آن در که 
.گیرد می قرار مطالعه مورد ثابت و استاندارد وضعیتهاي در بدن ابعاد

 فونکسیونل یا دینامیک دوم (Dynamic or Functional) 
 اندازه و مطالعه مورد کار انجام هنگام در انسان بدن ابعاد آن در که

 .گیرد می قرار گیري



آنتروپومتري

:نمونه هایی از اندازه هاي بدن در آنتروپومتري استاتیک عبارتند از   
 
  قدStature
 وزنWeight
 ارتفاع آرنجelbow height

کتاب در Anthropometric source book ، را  بدن ابعاد از بعد 973 ناسا  
.است شده ارایه دنیا در تحقیق 91 از گرفته بر آنتروپومتریک اطالعات و نموده معرفی





آنتروپومتري

 از بدن انحراف حداکثر و بدن حرکت وضعیت دینامیک آنتروپومتري در   
 اندازه دینامیک آنتروپومتري  در .گیرد می قرار مطالعه مورد طبیعی حالت
 در نظر مورد هاي اندازه از هایی نمونه .است استاتیک نوع از دشوارتر گیریها

 :از عبارتند نوع این

  ارتفاع زانو زدن
ارتفاع تنه در وضعیت خمیده
قد در حال راه رفتن

      



Dynamic (functional) Dimensions
•Taken while the body is engaged in some physical activity.

General discussion about static and dynamic dimensions:
•Static anthropometric data exists more than dynamic
anthropometric data even though dynamic data are more
representative of actual human activities.

•Although there is no clear way of converting static data to
dynamic, the following recommendations may be helpful:

۱۳



Reduce heights (stature, eye, shoulder, hip) by 3
percent.

Elbow height: no change, or increase by 5 percent
if elevated at work.

Knee or popliteal height, sitting: no change,
except with high-heel shoes.

Forward and lateral reaches: decrease by 30
percent for convenience, increase by 20 percent for
extensive shoulder and trunk motions

۱٤



آنتروپومتري

  ها، عمق پهناها، ها، ارتفاع شامل اختصاصی ابعاد معموالً آنتروپومتري در   
 تعریف یک هر که شوند می گیري اندازه انحناها و ها محیط ها، فاصله

 .دارند خاصی
Height  قد ارتفاع( عمودي صورت به نقطه دو ي فاصله(
Breath  شانه پهناي( بدن عرض در نقطه دو ي فاصله(
Depth  سینه عمق( افقی صورت به بدن عقب و جلو در نقطه دو ي فاصله(
Distance   بدن از مشخص نقطه دو ي فاصله (landmark) مستقیم صورت به  

Arm یا چشم دو مردمک بین ي فاصله مثال براي(      span(
Curvature چانه انحناي( اي دایره نه و است بسته نه که بدن از بخشهایی ي اندازه(
Circumference نیستند شکل اي دایره ها این .بدن انحناهاي ي بسته هاي اندازه 

)سر دور کمر، محیط(
Reach   پا تمام طولی محور یا و )مچ تا شانه از( بازو طولی محور ي اندازه



عوامل موثر بر ابعاد بدن انسان 
 سن(age)
 جنس(sex)
 نژاد(race)
 ساختمان بدن(body structure)
 شغل(occupation)
 رژیم غذایی(diet)
 وضعیت سالمت(health)
 فعالیتهاي فیزیکی و تمرینات(exercise)
 وضعیت بدن(posture)
  تغییرات ارادي
 زمان(time)
 تغییرات درازمدت(secular trend)
 لباس و تجهیزات فردي(clothing and equipments)



 روشهاي مورد استفاده در مهندسی آنتروپومتري

می قرار استفاده مورد گوناگونی روشهاي بدن ابعاد گیري اندازه براي 
 و لیزري ،فیزیکی روشهاي به توان می آنها میان از که گیرد

  .کرد اشاره فتوگرافی

روشهاي فتوگرافی، و لیزري روشهاي و مستقیم روش فیزیکی، روش 
  .باشند می مستقیم غیر



روشها در مهندسی آنتروپومتري

:مستقیم گیري اندازه یا فیزیکی روش   
و ابعاد )استودیومتر( آنتروپومتر دستگاه و نواري متر از استفاده با 

  .شوند می سنجش شخص بدن هاي اندازه
،ممکن پرسنل مهارتی اختالف و است گیروقت اما ارزان ساده 

 .شود خطا باعث است



Studiometer 







22



طول قد



ارتفاع چشم، نشسته



ارتفاع آرنج، ایستاده



ارتفاع آرنج، نشسته



ارتفاع زانو



ارتفاع رکبی



ضخامت ران



زانو -طول باسن



آرنج-طول شانه



پهناي باسن  



روشها در مهندسی آنتروپومتري
  :مستقیم غیر گیري اندازه    
عنوان به که گیرد می قرار مدرجی صفحات جلو در نظر مورد فرد :فتوگرافی 

  به سپس .شود می استفاده گیري اندازه جهت (Scale) مالکی یا مقیاس
 و تجزیه از پس و شود می گرفته فرد از تصاویري عکاسی دوربین ي وسیله
 .گردد می استخراج بدن ابعاد عکسها، تحلیل

 مهارتی اختالف رفتن بین از گیري، اندازه براي الزم زمان بودن کم :مزایا    
  .گیري اندازه در پرسنل

 در خطی غیر ابعاد شوند، می داده نمایش بعد دو در ابعاد بودن، گران  :معایب    
  .نیستند گیري اندازه قابل روش این

هالوگرافی (Holography): بعدي سه تصاویر ي تهیه براي لیزر از  
.شوند می استخراج بعدي سه تصاویر روي از ابعاد سپس و شود می استفاده

.باشد می پذیر امکان پیشرفته آزمایشگاههاي در فقط و گران روشی روش، این     
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 استفاده از داده هاي آنتروپومتریکی
 در یک هر که دارد وجود عمومی اصل سه آنتروپومتریک هاي داده کاربرد در

 .گیرند می قرار استفاده مورد خاصی شرایط

حد انسانهاي براي طراحی: Design for extreme individual

تنظیم قابل محدوده براي طراحی: Design for adjustable range

متوسط انسانهاي براي طراحی: Design for the average man



Anthropometric Data Bank    
استدالل غلط مرد متوسط   (Fallacy of the average man)



  (Percentiles)صدکها 
  صدکها از متوسط مقادیر از استفاده بجاي تجهیزات و وسایل طراحی در امروزه،   

  تجهیزات و وسایل طراحی براي معیارها سودمندترین صدکها .شود می استفاده
  .هستند

صف به قد طول اساس بر بزرگترین تا کوچکترین از را مرد 100 اگر :تعریف  
  باشند می مردان این از کدام هر قد طول به مربوط که اند مقادیري صدکها کنیم،
  .است جامعه این در قد طول پنجم و نود صدك با برابر 95 نفر قد طول یعنی

میانه همان 50 صدك (Median) در نظر مورد صفت که صورتی در که است 
 .بود خواهد میانگین با برابر باشد، برخوردار نرمال توزیع از جامعه



 (Percentiles)صدکها 

که است ابعاد پراکندگی از واقعی مفهوم ي کننده بیان صدکها 
  .گیرند قرار طراحی ي محدوده در بایستی

استثنایی و تصادفی اتفاقاتی ي کننده بیان پائین و باال در نهایی حد دو 
  .شوند خارج طراحی ي محدوده از بایستی و اند

جمعیت از %90 حداقل که کند سعی بایستی طراح یک کلی طور به 
 .دهد قرار خود طراحی ي محدوده در را



محاسبه صدکها
 Percentile = M ± (SD × Z)

P  = صدك مورد نظر(Pn)
M  = میانگین
SD  =انحراف استاندارد
Z  =سطح زیر منحنی نرمال مربوط به صدك مربوطه که از جداول آماري استخراج می شود  .

اگر طول قد  :مثال
M=169 cm  وSD=9.5 cm باشد:
 آنگاهP95th   وP5th   چقدر است؟
Z95 =1.64
Z5 = -1.64

 P95th = 184.58 cm
 P5th =  153.42 cm













روند طراحی آنتروپومتریکی

1- رکبی ارتفاع مثالً( طراحی در اهمیت با هاي اندازه و ابعاد تعیین 
.)صندلی ارتفاع تعیین براي

2- مثالً( گیرد می صورت آن براي طراحی که جمعیتی تعریف 
 .)... و نظامیان زنان، کودکان، جمعیت

3- براي طراحی( شود گرفته کار به باید طراحی در که اصولی تعیین 
  .)متوسط انسانهاي یا و تنظیم قابل ي محدوده حد، انسانهاي

4- طراحی ي محدوده در بایست می که جامعه از درصدي انتخاب 
.)%95 یا %90 مثالً( گیرند قرار



روند طراحی آنتروپومتریکی

5-  و نیاز مورد مقادیر استخراج و آنتروپومتري جداول از استفاده 
.گیري اندازه انجام یا

6- پوشیده مخصوص لباسهاي استفاده هنگام در بایست می اگر 
 .شود گرفته نظر در باید شده داده ابعاد براي اضافی مقادیر شوند،

 .)مردان در کفش براي cm2/5 مثالً(

7- باشید داشته نظر در را "طراحی در آنتروپومتري"  شعار: 
 اضافی فضاهاي ي اندازه و پنجم صدك اساس بر دسترسی ابعاد    

 .95 صدك اساس بر



7 Steps to Apply Anthropometric Data
 Identify important dimensions, e.g. hip breadth for a chair 

seat.
 Identify user population, e.g. children, women, U.S. 

population, world population, etc.
 Determine principles to use (e.g. extremes, average, 

adjustable)
 Select the range to accommodate, e.g  any%, 90%, 95%
 Find the relevant data, e.g. from anthropometric data tables.
 Make modifications, e.g. adult heavy clothing adds ~4-6 linear 

inches.
 Test critical dimensions with a mock-up, user testing, or a 

virtual model.                

(Sanders & McCormick 1993)



:برخی منابع سودمند دیگر
 Sanders and McCormick, 7th Ed., McGraw-Hill, Inc. 1993. Chapter 13 (Data Tables), Chapter 22 PP.

744. (CAD-SAMMIE CAD, LTD., 1987).

 Anthropometric Source Book, Part II: A Handbook of Anthropometric Data, National Aeronautics
and Space Administration,1978.

 Article: Human-centric Design - Human-centric Design Advances in manikin software are
enabling engineers to consider a fuller spectrum of user interactions with virtual products. By Mark
Morrissey It has been 15 years since "Sammie"a computer model of a human, or manikin
emerged...--http://www.memagazine.org/contents/current/features/centr... 30-Jan-2000 Note:
This article discusses virtual reality in anthropometric measurement.

 ANTHROPOMETRY FOR PERSONS WITH DISABILITIES - (file size - 62K) ANTHROPOMETRY
FOR PERSONS WITH DISABILITIES: NEEDS FOR THE TWENTY-FIRST CENTURY Task 2:
Analysis and Recommendations prepared for U.S. Architectural and Transportation Barriers
Compliance Board Suite 1000 1331 F. Street Washington.--http://www.access-
board.gov/pubs/anthro. 30-Jan-2000

 Physical Characteristics of Children - Physical Characteristics of Children As Related to Death
and Injury for Consumer Product Design and Use UM-HSRI-BI-75-5 Final Report Contract FDA-
72-70 May 1975 PHYSICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN AS RELATED TO DEATH &
INJURY FOR CONSUMER PRODUCT.
--http://www.itl.nist.gov/div894/ovrt/projects/anthrokids/c 30-Jan-2000
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