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آنتروپومتری کاربردی
مسعود مطلبی: مدرس 

واژه ای يونانی به معنی سنجش ابعاد 
بدنی انسان است 

Anthropos” (greek) = person, human being
•“Metron” (greek) = measure, limit, extent

•“Anthropometrics” = measurement of people

آنتروپومتري كاربردي
داده هاي آنتروپومتري به طراح اجازه مي دهد كه طراحي مناسب براي 

طراحي كه تا حـد ممكـن تعـداد بيشـتري از جمعيـت      . انسان انجام دهد
.هدف را پوشش مي دهد

واين امر به معني به حداقل رساندن تعداد افرادي اسـت كـه از محـدوده     ر ل ب ي ب ر ين
.تحت پوشش طراحي كنار گذاشته مي شوند

:انسانها در ابعاد زيادي با هم تفاوت دارند
نيازها، هوش، بينايي، تخيل، مهارت، قدرت عضالني، سن، طول پا
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آنتروپومتري به اين سواالت پاسخ مي دهد
فرض كنيد مي خواهيم جعبه سنگيني را از يك نقطه بـه نقطـه ديگـر منتقـل     

با توجه به واقعيت تقاوت انسانها دو استراتژي اصلي بـراي انجـام ايـن    . كنيم
:كار وجود دارد

ل1 ا ا گ كا از ق ا اف خا شغلان ا ان ان تنا تناسب  انسان با شغل انتخاب افرادي قوي از بين كارگران براي حمل جعبه-1
تناسـب  شـغل    طراحي مجدد شغل بطوري كه هر فردي قادر به انجام آن باشد-2

با انسان

:وقتي تصميم به تغيير شغلي مي گيريم سواالتي مطرح مي شوند
چه وزني را كارگران مي توانند بلند كنند؟
محدوده دسترسي كارگران چقدر است؟

به چه ميزان فضا نياز است؟

آنتروپومتري كاربردي

راي    يله اي ب ر وس د     % 90اگ ده باش ي ش ا طراح ردان آمريك ت م جمعي
ها، درصد آلماني 90تقريبًا براي 

ها، درصد فرانسوي 80 
ها،يي درصد ايتاليا 65 

25ها،  ژاپني% 45
ها و درصد تايلندي 

. ها مناسب خواهد بود درصد ويتنامي 10 

ي   معموًال طراحي محصوالت مناسب با نيازهاي هر فرد گران و غيرعمل
ا    . است ود ت ي ش د م وه طراحي و تولي ه صورت انب ب محصوالت ب اغل

مناسب با محدوده وسيعي از آاربران باشد
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عشق بر همه چيز غلبه می کند ، حتی آنتروپومتری

عوامل موثر بر مشخصات آنتروپومتريک
سن•
جنس•
نژاد•
تيپ بدن•
تغذيهتغذيه•
ورزش•
شغل•
زمان•
وضعيت سالمتی•
تغييرات ارادی•
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تاثير سن
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انواع آنتروپومتری

اندازه گيری ابعاد بدن در ) :ايستايی(آنتروپومتری استاتيک•
حالت ثابت

اندازه گيری ابعاد بدن در ) حرکتی(آنتروپومتری ديناميک •
حالت حرکت
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ابعاد ساختاری

)ايستايی(آنتروپومتری استاتيک
متغيرآنتروپومتريک استاتيک در بدن شناسايی   973حدود •

متغيرآنتروپومتريک يعنی يک بعد قابل تعريف (شده است 
در بدن که بتوان آن را اندازه گيری نمود وبا يک واحد  

کرد بيان )مشخص  بيان کرد)مشخص
متغيرآنتروپومتريک استاتيک در بدن بعنوان   35حدود •

متغير های اصلی معرفی شده اند
معيار بيان کرد 8کليه اين متغيرها را می توان با •
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معيار های اصلی آنتروپومتری

Heightارتفاع  1.
منظور از ارتفاع تعيين فاصله دو نقطه ابتدا و انتها يک خط 

مستقيم بصورت عمود است مثال ارتفاع قد
Bredthپهنا 2.

منظور از پهنا فاصله دو نقطه عرض بدن بصورت مستقيم و 
افقی می باشد نظير پهنای باسن

Depthعمق 3.
منظور از عمق تعيين فاصله دو نقطه جلو و عقب بدن بطور 

مستقيم و افقی می باشد نظير عمق سينه

Distanceفاصله 4.
منظور از فاصله تعيين فاصله دو نقطه ابتدا و انتهای بين نقاط مشخصی  

از بدن بصورت خط مستقيم است
Curvatureانحنا 5.

منظور از تعيين انحنا اندازه بخشی هايی از بدن است که نه بسته است  
نه دايره مثال انحنای چانه

 Circumstanceمحيط 6.
منظور از محيط اندازه های بسته ای است که انخنای بدن دارد اين اندازه  

ک ط ا د نظ ت ن دا ها دايره نيست نظير دور يا محيط کمرها
Reachحد دسترسی 7.

از شانه تا آرنج يا از  ( منظور از حد دسترسی اندازه محور طولی بازو 
.می باشد) شانه تا مچ

lengthدرازا . 8

روشهای اندازه گيری
اندازه گيری مستقيم -1•
عکس برداری و فيلم برداری -2•
استفاده از رابطه هبستگی در نمونه ها-3•
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)حرکتی(آنتروپومتری ديناميک 

اندازه گيری ابعاد بدن در حالت حرکت است•

معموال حرکات نسبت به سه صفحه سنجيده می  •
شوند

صفحات حرکتی

Transverse Plane Frontal Plane Sagittal Plane
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 Sagitalپيشين يا –صفحه عمودی پسين 1.
.بدن را از طول به دو قسمت راست و چپ تقسيم می کند

Frontalصفحه عمودی جانبی 2.
یبدن را از عرض به دو قسمت پيشين و پسين تقسيم می   م پ پ ر ز ر

.کند
Transverseصفحه افقی يا عرضی 3.

بدن را از قسمت کمر به دو قسمت بااليی و پايينی تقسيم 
می کند  

نمونه هايی از متغيرهای ديناميک

[Source: North, 1980]

متغير های ديناميک در برخی موارد کمتر و در برخی 
موارد بيشتر از متغيرهای استاتيک است

:برای مثال•
در صد حالت استاتيک  97طول قد در حالت ديناميک حدود •

استاست
در صد حالت  120دسترسی بازو در حالت ديناميک حدود •

استاتيک است
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کاربرد داده های آنتروپومتريک

متغير های آنتروپومتريک دارای توزيع  
نرمال هستند

No. of

تعيين صدک ها و انحراف استاندارد 

Subjects 

5th percentile = 
5 % of subjects
have “dimension”
below this value

50 %
95 %

Dimension
(e.g. height,
weight, etc.)
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انواع طراحی بر اساس داده های 
آنتروپومتريک  

با توجه به صدآهاي به دست آمده و 
منحني نرمال مي توان مبناي طراحي را 

:براي سه گروه تعريف نمود

 Design for the(طراحي براي افراد آران  -1        .•
Extreme(

در اين طراحي مبناي اطالعات صدك پنجم يا صدك نود و پنجم جمعيت در  •
.  نظر گرفته مي شود 

گ لط ط ، بطور مثال براي تعيين ) Maximum limit(در اين طراحي گاهي حد باال •
درب ورودي؛ و گاهي حد پايين  ) Frame(ارتفاع لبه فوقاني قاب

)Minimum limit (  بطور مثال براي تعيين حداآثر ارتفاع نسب سيستم هاي
. اعالم حريق استفاده نمود

 Design for the(طراحي براي افراد متوسط  - 2      .•
Average  (

ا ك ا اطال ا ا ط ا در اين طراحي مبناي اطالعات صدك پنجاهم جمعيت مي  •
. باشد 

عمومَا براي طراحي وسايل و تجهيزاتي عمومي آاربرد  •
دارد ، مانند ارتفاع نشيمنگاه براي صندلي پارآها ، ابعاد 

...  دستگيره دربها و 
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 Design(طراحي براي گستره هاي قابل تنظيم  - 3      .•
for Adjustability  (

مشاغل• و صنعت در را آاربرد بيشترين طراح نوع اين اين نوع طراحي بيشترين آاربرد را در صنعت و مشاغل •
مبنا .(دارد چرا آه مناسب با اپراتورو قابل تنظيم مي باشد

)  95تا  5صدک 

مراحل طراحی

تعيين متغير های آنتروپومتريک مورد نياز -1•
تعيين شيوه طراحی مورد نظر-2•

ظ تعيين جامعه مورد نظر-3•
استفاده از داده های آنتروپومتريک -4•

نمونه هايي از كاربرد داده هاي آنتروپومتريك
Weightوزن  -1

وزن بدن بدون لباس :تعريف
طراحي صندلي، نردبان، پلكان و وسايل حمل و نقل :كاربرد

قد-2 :طول   :طول قد2
فاصله عمودي بلندترين نقطه سر تا كف پا در وضعيت ايستاده، بدون : تعريف

كفش، نگاه مستقيم به جلو
طراحي اتاق ها، راهروها، اتومبيل، در ورودي، كيسه خواب، تخت  :كاربرد

خواب، تعيين كمترين فضاي خالي باالي سر براي جلوگيري از برخورد سر با 
مانع 

100معموال صدك حداكثر يا صدك  :صدك مورد استفاده
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,Eye Heightارتفاع چشم ايستاده  -3 Standing

فاصله عمودي از زاويه داخلي چشم تا كف پا شخص، نگاه مستقيم به جلو :تعريف
جايگاه ديدباني، جايگاه پريسكوپ زيردريايي، تعيين مركز ميدان بينايي،   :كاربرد

محل قرار گرفتن نشانگرهاي تصويري به كار رفته و حداكثر ارتفاع قابل قبول موانع 
.بصري

%95يا % 5بستگي به هدف  :صدك مورد استفاده
Elbow Height , Standingارتفاع آرنج ايستاده –4

فاصله عمودي از گودي آرنج تا كف پا: تعريف
طراحي ميز كار، ميز آشپزخانه  :كاربرد

%95تا % 5از گستره  :صدك مورد استفاده

Sitting Heightارتفاع نشسته  -5

فاصله عمودي از سطح نشستنگاه تا قله سر، شخص نگاه مستقيم به جلو :تعريف
تعيين ارتفاع مجاز در باالي سر، فاصله بين تخت خواب هاي تاشوي مثل  :كاربرد

....قطارها، ارتفاع ديوارهاي جداكننده در دفاتر اداري باز، غذاخوريها و
%95صدك  :صدك مورد استفاده

زانو-6 Kneeارتفاع Height Knee Heightارتفاع زانو 6

فاصله عمودي از كف تا باالترين نقطه زانو: تعريف
طراحي زير ميز و فضاي مورد نياز براي ميزهاي تحرير   :كاربرد

%95صدك  :صدك مورد استفاده

Poplital Heightارتفاع ركبي  -7

فاصله عمودي از كف پا تا زير ران :تعريف
طراحي ارتفاع صندلي :كاربرد

%5صدك  :صدك مورد استفاده
Hip Breadthپهناي نشستنگاه –8

حداكثر فاصله افقي عرض باسن در وضعيت نشسته: تعريف
طراحي ابعاد و پهناي صندلي  :كاربرد

%95صدك  :صدك مورد استفاده
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- Buttockنسشتنگاه  -طول زانو -9 Knee

فاصله افقي از سطح عقبي كفل تا جلوي زانو :تعريف
طراحي طول صندلي هاي ثابت در سينما، سالن و هرگونه مانع جلوي زانو :كاربرد

%95صدك  :صدك مورد استفاده
طول بازو از ديوار در وضعيت ايستاده -10

گ فاصله افقي ديوار تا نوك درازترين انگشت، شخص به عمودي ايستادهف : تعريف
پاشنه، شانه، و زانو به ديوار فشار داده شده، بازو عمدي بر محور بدن وكامال كشيده 

به جلو
دسترسي بهينه به كنترلگرها  :كاربرد

%5صدك  :صدك مورد استفاده

– Forearmدست  -طول ساعد -11 Hand Length

فاصله برجستگي آرنج تا نوك درازترين انگشت :تعريف
تعيين ميزان هاي دسترسي مناسب، تعيين فواصل بين اهرم ها، دكمه ها، لبه  :كاربرد

فرمان خودرو
%95تا % 5بستگي به هدف طراحي صدك  :صدك مورد استفاده

پا–8 كف Footطول Lenght Foot Lenghtطول كف پا 8

:تعريف
 :كاربرد

%95صدك  :صدك مورد استفاده


