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Abstract 

Background and Objective: Hand anthropometric data can help us properly 

design hand tools for better efficiency and less fatigue in individuals. This 

study aimed to measure and analyze hand anthropometric data of Iranian 

farmers in order to determine the characteristics of farmers' hands separately 

for each ethnicity so that they can be used to design hand tools and working 

stations. This study measured 8 dimensions to design the appropriate hand 

tools in Iranian farmers. 

Materials and Methods: This study measured the hand dimensions of 600 

farmers in four ethnicities of Lor, Kurd, Arab, and Fars in Iran. Moreover, it 

attempted to compare the data taken from the employees' hand dimensions 

in each ethnicity separately, as well as those in other countries to design hand 

tools appropriate for the corresponding country. 

Results: The results showed the mean length of hand (19.82±1.53), hand 

metacarpal width (9.47±1.59), hand width to thumb tip (11.81±1.33), and 

hand metacarpal thickness (2.78±0.29) were the highest in Kurd ethnicity. 

Moreover, the palm length (10.82±0.84) was the highest in Arab ethnicity. 

Furthermore, the index finger diameter (2.40±0.39) and hand circumference 

(28.71±1.51) obtained the greatest values in Fars ethnicity. The results of the 

comparison made between hand dimensions in Iran and those in other 

countries showed that the Iranian metacarpal hand width was larger than that 

in other countries, such as India, northern Nigeria, and Jordan. In addition, 

the hand thickness of Nigerian people was greater, compared to that in the 

Iranian population. 

Conclusion: These findings can help interior designers design appropriate 

hand tools that cause a reduction in ergonomic problems in domestic 

farmers. 
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 آنتروپومتریک دست کشاورزان در چهار قومیت مختلف ایرانیمقایسه ابعاد 

 1، جمیله دریس1، مریم موسوی،*1، آمنه گلباغی1پورلیال نعمت

 شاپور اهواز، اهواز، ایرانای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه جندیمهندسی بهداشت حرفهکارشناسی ارشد، گروه  1

 ایمیل: .شاپور اهواز، اهواز، ایراندانشکده بهداشت، دانشگاه جندی ،ای و ایمنی کارمهندسی بهداشت حرفهگروه  ،آمنه گلباغی * نویسنده مسئول:
Amn.golbaghi@gmail.com 

 
 

 03/12/1398 تاریخ دریافت مقاله:

 23/01/1399 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

بهتر و  ییکارا یبرا یمناسب ابزار دست یطراح بهتوانند یدست م یآنتروپومتر یهاداده سابقه و هدف:

های داده لیو تحل هیو تجز یریگاندازه در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدفد. کمتر افراد کمک کنن یخستگ

تفکیک قومیت انجام کشاورزان به  های دستبه منظور تعیین ویژگی کشاورزان ایرانیدست  آنتروپومتریکی

هشت بعد به در این مطالعه . های آن برای طراحی ابزار دستی و ایستگاه کاری استفاده گرددشد تا از داده

 گیری شد.منظور طراحی ابزار دستی مناسب برای کشاورزان ایرانی اندازه

قومیت لر، کرد، عرب و  کشاورز در چهار 600گیری ابعاد دست مطالعه حاضر با هدف اندازه ها:مواد و روش

گیری ابعاد دست ها با یکدیگر و همچنین مقایسه با کشورهای دیگری که به اندازهفارس در ایران و مقایسه آن

 اند، انجام شد.افراد شاغل خود به منظور طراحی ابزار دستی مناسب با کشور خود پرداخته

(، پهنای دست در متاکارپال 82/19±53/1دهند که میانگین طول دست )نتایج نشان می ها:یافته

( در قوم 78/2±29/0(، ضخامت دست در متاکارپال )81/11±33/1(، عرض دست تا شست )59/1±47/9)

( و محیط دست 40/2±39/0( در قوم عرب و قطر انگشت اشاره )82/10±84/0کرد، طول کف دست )

ابعاد دست با دیگر کشورها نتایج نشان دادند  اند. در مقایسه( در قوم فارس بیشترین مقدار بوده51/1±71/28)

باشد. ضخامت تر میکه پهنای دست در متاکارپال ایرانی نسبت به کشورهای هند، نیجریه شمالی و اردن بزرگ

 دست افراد در نیجریه نیز در مقایسه با ایران بیشتر بود.

بتوانند ابزار دستی مناسبی را طراحی کنند تواند به طراحان داخلی کمک کند تا ها میاین یافته گیری:نتیجه

 که باعث کاهش مشکالت ارگونومیکی در کشاورزان داخلی گردد.

 

 کشاورزان ؛ابزار دستی ؛ابعاد آنتروپومتری واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
های کشاورزی از امروزه برای انجام بسیاری از فعالیت

شود. طراحی مناسب ابزارآالت ابزارهای دستی استفاده می

ترین خدمات در بخش عوامل انسانی کشاورزی از جمله مهم

باشد. این ابزارآالت زمانی که به درستی طراحی شده باشند می

یی باالتر و دهند وظایف خود را با کارابه کشاورزان اجازه می

های آنتروپومتری از خستگی کمتر انجام دهند. استفاده از داده

های کاربردی و مهم در طراحی ابزارآالت مناسب جمله برنامه

. با وجود این که کشاورزی در حال توسعه است؛ اما ]1[باشد می

رد نیاز شود که برخی از ابزارآالت دستی موامروزه مشاهده می

شوند و در مناطق کشاورزان به صورت غیر ارگونومی تولید می

دورتر از مناطق صنعتی از ابزارآالت سنتی با طراحی غیر 

گردد که این موضوع به نوبه خود کارایی استاندارد استفاده می

شود ها میکشاورزان را کاهش داده و باعث خستگی بیشتر آن

 دیتول قیکشاورزان از طر یو بهداشت شغل یمنیا نیمأت .]2[

منطبق  ازیو ادوات مورد ن زاتیتجه یطراح نهیدر زم ژیتکنولو

سالمت  ی وعمر کار افزایشکشاورزان منجر به  یبر ابعاد بدن

. تطابق مناسب ابزار با گرددیکشاورزان م یو روان ی، روحیجسم

برای  باشد.ابزارها میانسان یک امر مهم در عملکرد بهینه این 

ها و اصول طراحی ابزارآالت کارآمد، استفاده از دستورالعمل

گیری مناسبی در تواند جهتارگونومی مناسب ارائه شده می

. برای ]3[نیازهای روانشناسی و فیزیولوژی کشاورزان باشد 

و  دستیابی به بهترین تناسب میان تجهیزات اتاق کنترل

 کیارگونوم آالت بزارابایست کنندگان از این تجهیزات میاستفاده

کنندگان ذهنی استفاده -های وظیفه و فیزیکیبراساس ویژگی

افزایش راحتی کاربر  دهندهمطالعات بسیاری نشانطراحی شوند. 

که  باشندمی سبادر استفاده از ابزارهای دستی با طراحی من

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 67تا  60 صفحات ،1399 بهار ،1شماره  ،7دوره          

 مقاله پژوهشی
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 رزانکشاو دست کیآنتروپومتر ابعاد سهیمقا                     

. ]5،4[ لحاظ شده است طراحی آن در بدنی کاربران هایویژگی

میلیارد نفر از جمعیت  3/1امروزه تقریباً نیمی از نیروی کار )حدود 

بیش از یک دهه . ]6[کنند جهان( در بخش کشاورزی فعالیت می

بسیار خطرناک در  است که کشاورزی به عنوان یکی از مشاغل

های ناشی بررسی آسیب .]7[بندی شده است ایاالت متحده طبقه

 عضالنی -اسکلتی هایدهد که آسیباز کار در آمریکا نشان می

های درصد از کل آسیب 9ناشی از کار با ابزارهای دستی حدود 

تشکیل شوند، می که مشمول دریافت غرامت ناشی از کار را

ترین دست، انگشتان، مچ و شانه شایع آسیب .]8[ دهدمی

باشند ابزارهای دستی در حین کار می صدمات فوقانی مرتبط با

ابزارهایی که بسیار بزرگ و یا کوچک هستند و یا متناسب  .]9[

باشند ممکن است در حین کار کننده نمیبا دست فرد استفاده

تالش عضالنی بیشتری را به فرد تحمیل کنند و در صورت تکرار 

این فعالیت موجب اختالالت ترومای تجمعی در دست شوند 

 یشغل هاییماریب از درصد 93 ،شده انجام مطالعات طبق. ]10[

 :WMSDsعضالنی ) -اختالالت اسکلتی حرفه کشاورزی را در

Work-related Musculoskeletal Disorders) لیتشک 

( Carpal Tunnel Syndrome)سندروم تونل کارپال  و دندهیم

 دسترس بودن. در ]11[شود مشاهده میموارد از سوم  کیدر 

 یاهطراحی تواند بهجامعه می کیدر  یاطالعات آنتروپومتر

با طراحی  نیبنابرا ؛دیآن جامعه کمک فراوانی نما ازیمـورد ن

 بهو  نمود کاربران را جلب تیرضاتوان ابزارآالت مناسب می

های ابعاد ویژگی .]12[کمک کرد سالمت و رفاه کاربران 

ابزارآالت نیز باید متناسب با خصوصیات آنتروپومتری کاربران 

 طیشرا لیدله ب اقوام هر کشوری. ]13[ ها باشدتوانایی آن و

بوده  برخوردار از ابعاد بدنی متفاوتی ایهینژادی و تغذ می،یاقل

 دارند کشورها گریبا اقوام د ییهاو از نظر آنتروپومتری تفاوت

افراد  نیدر ب دنتوانیابعاد آنتروپومتری م سوی دیگر،از  .]14[

 برخوردار کشور متفاوت بوده و از گستردگی قابل توجهی کی

هر  در آوری اطالعات آنتروپومتریجمع نینابرا؛ ب]15[ دنباش

 است. ت امری ضروریمحصوال دکنندگانیبرای تول یکشور

آنتروپومتری در دو زمینه تطبیق ماشین با انسان در جهت 

راحتی و افزایش راندمان و نیز در جهت استانداردسازی وسایل 

و تجهیزات مورد استفاده برای فرد و کل جامعه کاربرد دارد 

 یاندازه و شکل دسته ابزار با ابعاد آنتروپومتر نیتعامل ب. ]16[

ر قدرت چنگش و پوسچر دست ب یخوب اریدست انسان اثر بس

در برخی از مطالعات آنتروپومتری، ابعاد  .]17[فرد دارد 

گیری شده است که های خاصی مانند دست اندازهاندام

باشد های خاص میطراحیدهنده اهمیت ابعاد این عضو در نشان

 18. در این راستا، در پژوهشی ابعاد آنتروپومتری ]18،17،10[

گیری ای راست دست در کار با استفاده از ابزار اندازهزن نیجریه

آوری شده توسط آن ابزار از زنان ایاالت های جمعشد و با داده

. ]19[متحده آمریکا، انگلستان و هنگ کنگ مقایسه گردید 

م شده به دنبال بررسی این مهم بودند که ابعاد مطالعات انجا

گیری نمایند و با توجه به آن ابزار مورد دست گروه هدف را اندازه

های قومیتی موجود در با توجه به تفاوت نیاز را طراحی کنند.

کشور و اینکه طراحی ابزارهای دستی که کشاورزان استفاده 

ف از مطالعه حاضر باشد، هدکنند مربوط به کشور سازنده میمی

این بود که ابعاد یک ابزار دستی خاص با توجه به ابعاد دست 

های مختلف سنجیده شود تا در صورت کشاورزان در بین قومیت

تر و بیشتری را در طراحی ابزار دستی لزوم بتوان اطالعات دقیق

راحت و با کارایی باال به منظور انجام فعالیت دستی در اختیار 

 ی قرار داد.طراحان داخل
 

 هامواد و روش
کشاورز  600مقطعی حاضر در ارتباط با  -مطالعه توصیفی

های چهارمحال و بختیاری، لرستان، کردستان در استانایرانی 

 محدوده در فارس، لر، کرد و عرب هایقومیت با و خوزستان

گیری به صورت سال انجام شد. روش نمونه 18-65سنی 

 آسیبنداشتن و راست دست بودن تصادفی بود. جنسیت مذکر، 

به  نواحی دستدر  یسابقه عمل جراح ای ی وعضالن -یاسکلت

آوری جمععنوان معیارهای ورود به مطالعه در نظر گرفته شدند. 

وع ها طی یک دوره یک ماهه صورت گرفت. پیش از شرداده

گیری، هدف از انجام این مطالعه برای هر کشاورز توضیح اندازه

ها برای شرکت در ها براساس تمایل آنگیریداده شد و اندازه

ابعاد  از بعد هشت با مرتبط اطالعات مطالعه صورت گرفت.

شده  ارائه دستورالعمل با مطابق آنتروپومتریک کشاورزان دست

( کیآنتروپومتر اطالعات بانک)  NASA-1024در استاندارد

های مختلفی از در این استاندارد، بخش .]20[آوری شد جمع

گیری قرار بدن که در آنتروپومتری استاتیک مورد اندازه

مورد استفاده در این  تجهیزات و گیرند، وجود دارد. وسایلمی

 دهمیک خطای با دیجیتالی ترازویعبارت بودند از: پژوهش 

 گیریاندازه )جهت کالیپر، وزن( گیریاندازه کیلوگرم )جهت

گیری و نوار متر )برای اندازه دست و انگشتان( محیط و ضخامت

حساسیت ابزار آنتروپومتریک براساس میزان توصیه شده قد(. 

 15535ISO  (International Organization( 2003در )

for Standardizationالزم به ذکر است . ]21[دید ( تنظیم گر

 یبرا نیبنابراگیری شد؛ که ابعاد دست در حالت استاتیک اندازه

به طور  نباید انسان یعملکرد یهاتیفعال در یابزار دست یطراح

 .]22[ استفاده شودآنتروپومتریک دست های از داده میمستق

گیری شده همراه با تعریف کامل هر ابعاد اندازهدر این پژوهش 

 ارائه شده است. 1ها در شکل و تصویر آن 1بعد در جدول 

آوری شده با استفاده از آمار توصیفی، میانگین، های جمعداده

درصد با استفاده از  95های پنجم و انحراف معیار و صدک

 بررسی منظور بهتجزیه و تحلیل گردیدند.  SPSS 17افزار نرم

 آماری روش از هریک از ابعاد آنتروپومتریک بودن نرمال

Kolmogorov-Smirnov سطح آماری آزمون شد.  استفاده

 در نظر گرفته شد. 05/0کمتر از 
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 انو همکار پورنعمت 

 
 گیری شدهابعاد دست اندازه :1شکل 

 
 بعد هر به مربوط تعریف و مطالعه در بررسی مورد آنتروپومتریکی ابعاد :1جدول 

 تعریف بعد کد ابعاد

 فاصله بین مچ تا نوک انگشت میانی هنگامی که دست به صورت مستقیم و محکم گرفته شده است 1 طول دست

 حداکثر پهنا در عرض دست بدون شست 2 پهنای دست در متاکارپال

 همراه شست حداکثر پهنا در عرض دست 3 عرض دست تا شست

 ضخامت مفصل متاکارپوفاالنژیال انگشت اشاره 4 ضخامت دست در متاکارپال

 و در حالت مشت 3فاصله دو مفصل متاکارپوفاالنژیال و اینترفاالنژیال پرگزیمال در انگشت  5 طول انگشت در حالت مشت

 فاصله از مچ دست تا پایه انگشت میانی 6 طول کف دست

 قطر اولین بند انگشت اشاره 7 قطر انگشت اشاره

 اندازه دور دست در حالت مشت 8 محیط دست

 

هایافته
کننده در هر قوم شامل: قد، وزن و شرکت 600های ویژگی

ارائه شده  2ف معیار در جدول انحراها به همراه میانگین و سن آن

 تمام کشاورزان دارای تحصیالت زیر دیپلم بودند و شغلاست. 

ها کشاورزی بود. بر مبنای نتایج میانگین محدوده سنی اصلی آن

، وزن برابر با 96/172±25/6، قد معادل 06/42±55/13برابر با 

 بود. 54/25±7/2و شاخص توده بدنی معادل  9/9±5/76

گیری هشت زهتجزیه و تحلیل آماری حاصل از اندا 3در جدول 

بعد آنتروپومتریک دست کشاورزان در چهار قوم نشان داده شده 

است. در این جدول مقدار حداقل، حداکثر، میانگین، انحراف معیار، 

گیری شده در هر قوم به تفکیک ابعاد اندازه 95و صدک  5صدک 

دهند که میانگین طول دست ارائه گردیده است. نتایج نشان می

(، عرض 47/9±59/1هنای دست در متاکارپال )(، پ53/1±82/19)

(، ضخامت دست در متاکارپال 81/11±33/1دست تا شست )

( در 82/10±84/0( در قوم کرد، طول کف دست )29/0±78/2)

( و محیط دست 40/2±39/0قوم عرب و قطر انگشت اشاره )

 اند.( در قوم فارس بیشترین مقدار بوده51/1±71/28)

ـــت  ـــه میانگین متغیرهای آنتروپومتریک دس برای مقایس

یت از آزمون  یک قوم به تفک  Kruskal-Wallisکشــــاورزان 

ید فاده گرد ـــت جدول اس عاد  4.  یانگین اب قایســـه اختالف م م

دهد. نتایج های مختلف نشان میآنتروپومتریک را در بین قومیت

حاکی از آن هسـتند که متغیر طول دسـت در دو قوم لر و عرب 

ختالف معناداری دارند. این در حالی است که این متغیر در بین ا

شد )قومیت لر و کرد معنادار می ست >05/0Pبا شایان ذکر ا  .)

ـــت در متاکارپال در قومیت مذکور  که میانگین ضـــخامت دس

 اختالف معناداری نداشت.

و دیگر کشورها در زمینه  ابعاد دست اقوام ایرانی 5در جدول 

در طراحی ابزارهای دستی مختلف ارائه شده  های موجودتفاوت

 است.

 
 کنندگان به تفکیک قومیتمشخصات شرکت :2جدول 

 نفر( 150لر ) نفر( 150فارس ) نفر( 150کرد ) نفر( 150عرب ) نفر( 600کل )
مشخصات 

 کنندگانشرکت
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

 سن 32/47 26/10 92/44 37/13 95/41 31/15 05/46 29/11 06/42 55/13

 متر(قد )سانتی 32/171 31/4 6/170 29/9 87/177 63/6 22/171 33/4 96/172 25/6

 وزن )کیلوگرم( 45/77 73/6 77/74 78/10 78 28/12 8/75 9/8 5/76 9/9

7/2 54/25 89/2 86/25 7/2 54/24 87/2 38/25 08/2 38/26 
شاخص توده 

 بدنی
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 رزانکشاو دست کیآنتروپومتر ابعاد سهیمقا                     

 به تفکیک قومیت ایرانی کشاورزان آنتروپومتریک هایداده: 3جدول 
*کد  لر فارس کرد عرب

ابعاد)سانتی 

 متر(
صدک 

95 

صدک 

5 

انحراف 

 معیار
 حداقل حداکثر میانگین

صدک 

95 

صدک 

5 

انحراف 

 معیار
 حداقل حداکثر میانگین

صدک 

95 

صدک 

5 

انحراف 

 معیار
 حداقل حداکثر میانگین

صدک 

95 

صدک 

5 

انحراف 

 معیار
 حداقل حداکثر میانگین

 یک 17 20 56/18 69/0 02/17 97/19 5/16 50/20 44/18 07/1 17 47/20 17 24 82/19 53/1 05/17 23 16 22 66/18 25/1 17 42/21

 دو 7 11 43/8 76/0 7 95/9 5/7 12 18/9 90/0 8 96/10 7 12 47/9 59/1 7 12 7 12 43/8 16/1 7 95/10

 سه 10 12 86/10 43/0 10 97/11 9 13 20/11 09/1 9 13 10 15 81/11 33/1 10 14 9 15 47/10 30/1 9 85/14

 چهار 2 3 71/2 35/0 2 3 6/1 3 26/2 38/0 7/1 3 2 3 78/2 29/0 2 3 2 3 60/2 49/0 2 3

 پنج 6 9 81/7 75/0 05/6 9 6 6/7 64/6 49/0 6 5/7 6 10 41/7 98/0 6 9 5/6 12 65/7 21/1 7 9/11

 شش 9 11 66/10 47/0 10 11 9/8 12 46/10 89/0 9 12 10 13 68/11 92/0 10 13 10 13 82/10 84/0 10 95/12

 هفت 2 3 37/2 33/0 2 3 2 3 40/2 39/0 2 3 2 3 28/2 33/0 2 3 2 3 12/2 31/0 2 3

 هشت 24 5/28 21/27 97/0 25 28 23 31 71/28 51/1 52/26 97/30 24 32 95/27 75/1 25 31 22 32 27 52/2 23 95/30

 انگشت در حالت مشت، کد شش: طول کف دست، کد هفت: قطر انگشت اشاره، کد هشت: محیط دستکد یک: طول دست ، کد دو: پهنای دست در متاکارپال، کد سه: عرض دست تا شست، کد چهار: ضخامت دست در متاکارپال، کد پنج: طول * 

 

 های مختلفمقایسه اختالف میانگین ابعاد آنتروپومتریک بین قومیت :4ل دوج

 ابعاد
 سطح معناداری

 عرب -فارس عرب -کرد فارس -کرد  فارس -لر عرب -لر کرد -لر

 *42/0 001/0 001/0 *42/0 *7/0  001/0 طول دست

 001/0 007/0 *63/0 001/0 *00/1 005/0 پهنای دست در متاکارپال

 001/0 001/0 *06/0 02/0 001/0 001/0 عرض دست تا شست

 001/0 *67/0 001/0 001/0 *48/0 *76/0 ضخامت دست در متاکارپال

 001/0 *61/0 001/0 001/0 01/0 02/0 طول انگشت در حالت مشت

 *12/0 001/0 001/0 *23/0 *9/0 001/0 دستطول کف 

 001/0 006/0 *21/0 *87/0 001/0 *21/0 قطر انگشت اشاره

 002/0 *11/0 02/0 001/0 *8/0 004/0 محیط دست

05/0P* .اختالف معناداری مشاهده نشده است 

 

 ایران با سایر کشورها کیابعاد آنتروپومتر نیانگیاختالف م سهیمقا: 5جدول 

 هند شرقی هند مرکزی نیجریه ایالت هاریانا اردن کره جنوبی ایران 

 5/17 1/18 09/18 57/18 21/17 33/18 8/18 طول دست

 2/8 3/8 08/8 8/9 31/8 - 89/8 پهنای دست در متاکارپال

 8/9 2/10 43/9 18/10 97/9 6/8 08/11 عرض دست تا شست

 8/2 7/2 06/3 80/2 94/2 - 58/2 ضخامت دست در متاکارپال

 - - - 72/6 - - 28/7 طول انگشت در حالت مشت

 7/9 1/10 - 56/10 84/9 51/10 90/10 طول کف دست

 - - - - - - 29/2 قطر انگشت اشاره

 4/19 20 - 38/24 68/19 8/20 71/27 محیط دست

 
در جدول فوق نشان داده شده است که پهنای دست 

در ایران نسبت به کشورهای هند، نیجریه شمالی و متاکارپال 

باشد. ضخامت دست افراد در نیجریه نیز در اردن بزرگتر می

گردد که باشد. همچنین مشاهده میمقایسه با ایران بیشتر می

تمامی ابعاد دست به غیر از پهنای دست در متاکارپال و ضخامت 

ها ابعاد دست ایرانیدست در متاکارپال در ایالت هاریانا کوچکتر از 

 باشد.می
 

 بحث

های مختلف مطالعات اندکی در زمینه آنتروپومتری قومیت

کشاورزان ایرانی وجود دارد؛ از این رو پژوهشی که بتوان بر مبنای 

آن اطالعات آنتروپومتری جمعیت ایران را با استانداردهای 

 خارجی مقایسه نمود، وجود ندارد. مطالعه حاضر با هدف

دست  های آنتروپومتریکیداده لیو تحل هیو تجز یریگهانداز

های کشاورزان های دستبه منظور تعیین ویژگی کشاورزان ایرانی

به تفکیک قومیت انجام شد تا بتوان از نتایج آن برای طراحی ابزار 

متغیرهایی چون سن، . دستی و ایستگاه کاری استفاده نمود

با . ]23[دهند جنسیت و قومیت این ابعاد را تحت تأثیر قرار می

 ،شوندیم هیو ته یمردان طراح یبرا ابزارها غالباً نکهیتوجه به ا

مردان  یاستفاده کنند که برا ییاز ابزارها ندهست ناچار زنان اغلب

بازو،  وعضالت دست  یبه خستگمسأله  نیاند که اشده ینیبشیپ

 یجسمان یهایناراحت ها وبیآس جادیو احتماالً ا نییپا یوربهره

 زاتیابزارها و تجه مناسبی طراح نیبنابرا ؛]24[ شودیمنجر م

که تعداد کاربران زن و  یعیصنا در ژهیبه و مورد استفاده کاربران

در کشور ما طراحان داخلی  است. یضرور، باشدیم کسانیمرد 

به منظور طراحی ابزار دستی به ابعاد آنتروپومتری کارگران ایرانی 

به ویژه جنسیت و قومیت توجهی ندارند که این عامل باعث 

ها شده عضالنی در بین آن -نارضایتی و ایجاد اختالالت اسکلتی

 وری در بین کارگران شده و دراست. این امر سبب کاهش بهره

جوامع پیشرفته توجه مدیران را به خود جلب نموده است؛ از این 
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 انو همکار پورنعمت 

های سالمت شغلی رو توجه به مسائل ارگونومیکی به یکی از برنامه

 طراحاندر بین مدیران صنعتی تبدیل شده است. برای این منظور 

های آنتروپومتری محلی جهت آوری دادهبه دنبال جمعی داخل

تأمین بانک اطالعاتی جامعی در طراحی ابزار دستی مناسب 

های آنتروپومتریکی در . داده]26،25[باشند منطقه خود می

های موجود در مناطق مختلف دارای اختالف وسیعی جمعیت

های مختلفی که دارای نژاد باشد. از سوی دیگر در میان ملتمی

باشند ممکن است به دلیل تفاوت در شرایط اقتصادی یکسانی می

های بدنی متفاوتی وجود داشته باشد. و اجتماعی، ابعاد و نسبت

های تواند بر دادهتنوع قومیتی فاکتور مهمی است که می

تأثیرگذار باشد. ایران از  های کاربرد آنآنتروپومتریکی و حوزه

باشد. در جمله کشورهایی است که از تنوع قومیتی برخوردار می

کشاورز با  600مطالعه حاضر هشت بعد آنتروپومتری دست 

های فارس، لر، کرد و عرب مورد بررسی قرار گرفت. پس قومیت

از مقایسه میانگین ابعاد آنتروپومتری مشخص شد که میانگین 

، ضخامت و پهنای متاکارپال و عرض دست تا ابعاد طول دست

ها است. بر مبنای شست در قومیت کرد بیشتر از سایر قومیت

های کرد و نتایج اختالف معناداری در بعد طول دست در قومیت

تواند ناشی از تفاوت لر وجود داشت که احتماالً این اختالف می

 نژادی باشد. 

و همکاران در سال  Sainای که در این راستا، در مطالعه

 یعصنا یبرا دستی ابزار یکارگونوم یطراح"با عنوان  2018

های آنتروپومتری کشور انجام دادند، با استفاده از داده "کوچک

کنند، ابتدا به خود و یک ابزار دستی که کارگران با آن کار می

وسیله مقیاس راحتی نوردیک، احساس افراد نسبت به این ابزار 

قرار دادند و سپس با توجه به نتایج حاصل از این  را مورد سنجش

Obi (2016 ). ]27[مقیاس، ابزار مناسب مجدداً طراحی گردید 

نیز آنتروپومتری دست کشاورزان روستایی در جنوب شرقی 

نیجریه را مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش که در ارتباط با 

های زن کشاورز انجام شد، با مقایسه داده 100مرد و  200

آنتروپومتری زنان و مردان گزارش گردید که ابعاد ثبت شده در 

آوری های جمعاما مقایسه داده باشد؛مردان بیشتر از زنان می

شده در هر دو گروه جنسیتی نسبت به دیگر مطالعات انجام شده 

. در این ارتباط، ]28[در این زمینه تفاوت معناداری را نشان نداد 

صنعت فرش ایران زمینه در معتمدزاده و همکاران پژوهشی را 

 از طریق عضالنی دست -یاختالالت اسکلتجهت تعیین شیوع 

در مرحله اول دادند. انجام در دو مرحله  ی دستیطراحی ابزارها

در این مطالعه شرکت کردند.  یراناز سه استان ا بافنده فرش 862

 یبرا یکپرسشنامه نورد ی،اطالعات شخص شامل ایپرسشنامه

ها داده یآورجمع یدست برا آنتروپومتریو ابعاد  دستاندام 

شانه، چاقو و  اول بر سه ابزارمورد استفاده قرار گرفت. در مرحله 

یند ادر فرساز دستترین ابزار به عنوان شایع ندگیباف یچیق

در مرحله بعد، ابزار دستی با توجه به . تمرکز شده بود ندگیباف

شد.  یطراح یاستفاده از ابزار دست یتو قابل یراحت یابیآزمون ارز

آزمون  یندر ابرای کار با ابزار جدید تجربه  کارگر با 10سپس 

نشان داد که تفاوت  یآمار یلو تحل یهشرکت کردند. تجز

شده  یطراح یدجدابزار و  یمینمرات ابزار قد یانم یدارامعن

ساز دست یدجد یابزارها . همچنین مشاهده گردید کهوجود دارد

در . ]29[ نداهقابل اجرا و قابل قبول بود یک،ارگونوم یبا طراح

با هدف  2008و همکاران نیز که در سال  Dewanganمطالعه 

گیری آنتروپومتری زنان کشاورز به منظور طراحی ابزار اندازه

زن از شمال شرقی  400دستی انجام شد، جامعه مورد مطالعه 

بخش  76گیری آنتروپومتری هند بودند. در این پژوهش با اندازه

تجزیه و تحلیل آماری صورت  SPSSافزار ابعاد بدن توسط نرماز 

های ها با سایر دادههمچنین با مقایسه این داده .گرفت

گیری در زنان در کشورهای آمریکا، انگلیس، آنتروپومتری اندازه

چین، مصر، ژاپن، کره و تایوان نشان داده شد که ابعاد بدنی 

 .  ]3[باشد می کارگران هند از هشت کشور مذکور کمتر

( نیز در مطالعه خود به مقایسه 2012حبیبی و همکاران )

 آموزان ایرانی و آمریکایی پرداختند.های آنتروپومتریکی دانشداده

سال  7-12دختر در رده سنی  384پسر و  384در این پژوهش 

متغیر آنتروپومتری با استفاده از کالیپر  30انتخاب گردیدند. 

آنالیز گردید. نتایج نشان  SPSSافزار گیری شد و توسط نرماندازه

ای در متغیرهای ایرانی در مقایسه دادند که تفاوت قابل مالحظه

ود دارد؛ از این رو در طراحی ابزار و با استاندارد آمریکایی وج

توان از استاندارد ملی سایر وسایل برای جمعیت ایرانی نمی

 .]30[کشورها استفاده کرد 

مورد  یفضعسنتی با طراحی  یابزارهادر کشاورزی معموالً  

با توجه به ابعاد  یسنت یابزار دست یناکه  گیرنداستفاده قرار می

 یبه طراحگیری شده و احساس راحتی افراد نسبت به ابزار، اندازه

دستی  یابزارها یگونه بهبود در طراح دارد. هر یازمجدد ن

تعداد  یمنیسالمت و ا یبه طور قابل توجه تواندیم کشاورزی

 .خشدببهبود کشاورزان را از  یادیز

 

 گیرینتیجه
ابعاد دست  ینب ید که ناسازگارندهیمطالعات نشان م

 -اسکلتی اختالالتتواند باعث یم یکارگران و ابزار دست

 یورکه باعث کاهش بهره یمشکالت سالمت یرو سا عضالنی

تواند با یم یعدم هماهنگ ینوجود، ا ینا با .، گرددشوندیم

. در این مطالعه تنها به حداقل برسد یکارگونوم یاصول طراح

گیری ابعاد دست کشاورزان مرد در برخی از اقوام ایرانی به اندازه

توان با مطالعه در مورد دیگر پرداخته شد. در این ارتباط می

اقوام ایرانی، زنان و همچنین دیگر ابزارهای دستی کشاورزی به 

تواند در تری دست یافت. این مطالعه نیز میاطالعات جامع

رهای جدید طراحی شده مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ابزا

توانند به طراحان داخلی کمک کنند تا با نتایج این مطالعه می

توجه به ابعاد دست اقوام مختلف ایرانی، ابزار مناسب و راحتی 

 ینو همچن آنتروپومتری یهاداده یآورجمعرا طراحی نمایند. 
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 رزانکشاو دست کیآنتروپومتر ابعاد سهیمقا                     

. در این است ضروری اریبسکارگران  یمنیسالمت و ا ارزیابی

ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی عملکرد کشاورزان نسبت 

 یکارگونوم مشکالت به منظور به حداقل رساندن به ابزار دستی

 بنابراین طراحان داخلی انجام شد؛ مرتبط با آن یهایبو آس

ابزار دستی مناسب به منظور به حداقل  یطراحزمینه در  یدبا

عضالنی در کشاورزان توجه خاص  -اسکلتی رساندن اختالالت

 نشان دهند.
 

 تشکر و قدردانی
ام راستای انجعوامل که در  ریکنندگان و سااز شرکت انیپا در

 رى وو با صبر و بردبا همکاری نمودند سندگانیبا نو مطالعه نیا

 فراوان در مراحل مختلف پژوهش همگام و همدل با زهیانگ

 گردد.و قدردانی می تشکر عمل کردند، سندگانینو
 

 منافع تضاد
 .   ندارد وجود منافع در یتعارض گونهچیه سندگانینو نیب

 اخالقی مالحظات
 اطالعات که شد داده نانیاطم نیا کشاورزان یتمام به

 در و ماند خواهد یباق یمخف و محرمانه صورت به آنان یشخص

 با پژوهش از مرحله هر در یتینارضا ای مشکل بروز صورت

 .دارند را پژوهش از خروج اجازه قبل، از شدهانجام یهماهنگ
 

 نویسندگان سهم
 میمر پور،نعمت الیل ،یگلباغ آمنه) هاداده یآورجمع

 (سیدر لهیجم ،یموسو

 (یگلباغ آمنه) هاداده لیتحل و هیتجز *

 (پورنعمت الیل) مقاله نگارش *
 

 مالی حمایت
 انجام سندگانینو یشخص نهیهز با پژوهش، نیا مراحل تمام

 .است شده
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