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 چكيده

که در  رندیگ یرا در بر م ابزار حرکتی و مقاومتیاز  یگسترده ا فیط یورزش زاتیتجه زمينه و هدف:

رود و مهارت  یانسان بکار م یها تیقابل یارتقا یمذکور برا زاتیتجه .روند یبکار م هاو مسابقه اتنیتمر

 ایمورد نظر مستلزم پرتاب شدن  تیفعال خواه .در ورزش است یضرور یدر استفاده از آنها مشخصه ا

و موثر انجام  منیا یشود تا عملکرد یمتناسب با کاربر آن طراح دیبدن انسان باشد با یشدن اعضا دهیکش

این پژوهش نیز در راستای همین منظور بصورت مروری و استفاده از نتایج تحقیقات گذشته و نیز  .ردیگ

-می کار با دستگاه های ورزشیهدف از پژوهش حاضر بر  .تئوری های علمی صورت گرفته شده است

  .باشد

ها، به چالشکار با دستگاه های ورزشی مطالعات صورت گرفته در حوزة این مقاله با مروری بر  روش:

بررسی مروری بر همه  و بر اساس اشاره دارد و پژوهشی علمی اختارستنگناها و کمبودهای موجود در 

و  کار با دستگاه های ورزشیداخلی و خارجی در ارتباط با  در پایگاه های اطالعاتی معتبرمقاالت مطرح 

  .طرح شده است الری سوزکو  یموضع یدستگاه هاتجهیزات بدنسازی با رویکردهای 

و هنوز  تاکنون به صورت مناسب و علمی انجام نگرفتهکار با دستگاه های ورزشی مطالعات حوزة  ها:یافته

باشد، ارائه کار با دستگاه های ورزشی مطرح در الگوی مشخص و همه جانبه ای که دربرگیرندة همة ابعاد 

-3 ،یآنتروپومتر-2 ،یارگونوم-1) اخصش نجپپژوهش حاضر نشان داد که  یها افتهی .نشده است

را  کار با دستگاه های ورزشی لزاماتا (یورزشتجهیزات  یشناس بیآس-5 یحرکت شناس-4 ،یولوژیزیف

  .دهندیم لیتشک

 ایمورد نظر مستلزم پرتاب شدن  تیفعال خواه ،یورزش زاتیتجهدر کار با نتایج نشان می دهد  گيری:نتيجه

و موثر انجام  منیا یشود تا عملکرد یمتناسب با کاربر آن طراح دیبدن انسان باشد با یشدن اعضا دهیکش

 یهدف ارتقا با یورزش زاتیتجه یتغییراتی در طراح جادیفناوری های مهندسی جدید منجر به ا .ردیگ

سالمت  نیو تام یمنیاستاندارد نه تنها از نظر ا رزشیو زاتیاستفاده از تجه .عملکرد ورزشکاران شده است

ورزشکاران  شرفتیو پ یورزش یمهارت ها حیصح یریادگیبلکه در آموزش و  ،مهم است اریبس ،کاربران

 . دارد ریتاث اریبس زین یحرفه ا ای یآموزش

 

حرکت  ،یولوژیزیف ،یآنتروپومتر ،یارگونوم، یورزش یدستگاه ها ،و فعالیت ورزشی کار کليدواژه ها:

 . یورزشات زتجهی یشناس بیآس ،یشناس
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 مقدمه

کرده است ؛ چنان که  لیصنعت فعال در قرن حاضر تبد کیآن را به  ر،یورزش در دو دهه اخ ندهیرشد فزا

در عرصه علم و دانش دستخوش  ریاخ یسالها یو علوم ورزش ط یبدن تیعلوم مختلف، ترب انیدر م

 ،یمانند جامعه شناس یعلوم اجتماع یاز قلمروها کیخصوص هر  نیدر ا .شده است یریتحوالت چشمگ

ها،  افتهیدر کشف نا یسع گر،یکدیورزش در رقابت با  یکیولوژیزیبه موازات علوم ف تیریو مد یروانشناس

روزافزون اقشار مختلف  شیگرا ن،یب نیا در .بهتر به مخاطبان خود دارند یارائه راه حل ها و خدمت رسان

آنان از نقش ورزش در  یبه ورزش، نشان دهنده درک و آگاه انیدانش آموزان و دانشجو ژهیجامعه، به و

 منیا یطیدر مح یبدن یهاتیمشارکت منظم در فعال .انسان است یو روان یحفظ و ارتقاء سالمت جسم

 یهابه همراه دارد و فرصت یو جوانان در بزرگسال نوجوانان یبرا یو عاطف یذهن ،یمتعدد جسمان یایمزا

و  یها، تعامالت اجتماعمهارت شیافزا ،یبدن تیفعال جاناتیو ه دیجد اتیلذت بردن از تجرب یبرا یادیز

مشارکت  اتیکه از تجرب یکه افراد یخواهد کرد به طور جادیآنها ا یبرا یشخص شرفتیاهداف مرتبط با پ

 . فعال تر و سالم تر خواهند بود یدارند، از نظر بدن تیو رضا برندیلذت م یبدن یها تیدر فعال

 تیفقر حرکت و فعال وزمرهر یدر زندگ شرفتهیپ یهایشدن جوامع و استفاده روزافزون از فناور یبا صنعت

از کشورها از جمله کشور ما  یاریدر بس جهیدر نت .شودیم دهیاکثر مردم د یبه طور واضح در زندگ یبدن

 یهایماریب ،یشده که عمدتا شامل حوادث رانندگ لیتبد ریمرگ و م یبه علت اصل ریرواگیغ یهایماریب

 زانیجامعه را م کی یشاخص سالمت نیاول یبهداشت جهان سازمان در .و سرطان ها است یعروق یقلب

نفوس و مسکن کشور در  یطبق سرشمار بر در .در آن جامعه دانسته است یو تحرک جسمان یبدن تیفعال

 تیاز مشکالت انجام ورزش و فعال یکی .هستند نیکشور شهرنش تیدرصد جمع ۰۱از  شی، ب13۳۱سال 

 یدر شهرها هنگام یورزش یکمبود فضا .منظور است نیا یمناسب برا یورزش یدر شهرها، نبود فضا یبدن

کمبود زمان انجام ورزش  نیهوا و همچن یآلودگ اظکه با مشکل ساعات و زمان مناسب انجام ورزش از لح

شهرنشینان  یبدن تیفعال شیدر برابر افزا یاساس یشود، به چالش یهمراه م یپرتنش شهر یاز زندگ یناش

 . (۳) شود یمبدل م

 یسالمت یبرا تواندیم یجسم تیمختصر در فعال شیافزا ینشان داده است که حت ریو مطالعات اخ شواهد

 یاز سالمت م یو با هر سطح نیافراد در همه سن یزندگ تیفیسودمند بوده و سبب ارتقاء ک اریافراد بس

تمام افراد در منزل و  بایتقر .متداول شده است اریدر جامعه امروز بس رزشیو یاز دستگاه ها استفاده .شود
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کشور  یهااز بوستان یاریدر بس نیهمچن .دارند یدسترس لیوسا نیبه ایا در اماکن عمومی در محل کار  ای

-یسودمند است، به کرات مشاهده م اریبس لیوسا نیبا آن که استفاده از ا .دیتوان د یرا م لیوسا نگونهیا

اطالع بوده و با انجام  یب لیوسا نیاستفاده از ا یو علم حیحصاز روش  لیگونه وسا نیشود که کاربران ا

 نیکه در ا یارینوشته با توجه به سؤاالت بس نیا .دهند یقرار م بیغلط خود را در معرض آس کیتکن

و بروز به آنها  حیصح ین داده هایمطرح بوده و لزوم انتقال آخر لیگونه وسا نیکاربران ا یخصوص برا

آسان و در  یاز راه ها یکی مارانیدر ورزشکاران و ب ورزشی یهاکار با وزنه و دستگاه .نگارش شده است

سهولت  لیبه دل یبدنساز یهااستفاده از وزنه و دستگاه است امروز در جامعه یبدن تیفعال شیدسترس افزا

و کار با ساعات ورزش روزبروز  یزمان فراغت افراد در محل زندگ انطباق به آنها و امکان یو دسترس هیته

 لیوسا نیبه ا یتوان به راحتیکشور م یشهرها یاز بوستان ها یاریدر حال حاضر در بس .شود یم شتریب

استفاده  یبرا یبدنساز یهاسالن زین یو خصوص یدولت یها و نهادهااز سازمان یاریدر بس .افتیدست 

بسته  یها قابل انجام در فضاها تیگونه فعال نیجهت که ا از آن نیهمچن .شده است دهیکارکنان تدارک د

: از مواجه هستند رونیب یفضا یهوا یمناسب کمتر با مشکالت آلودگ هیصورت وجود تهو در باشند یم زین

از  یاریبس یدر درمان و توانبخش یبدنساز یهانقش برجسته کار با وزنه و دستگاه لیبه دل گرید یسو

 تیفعال شیفراتر از افزا ینقش لیوسا نیاستخوان در حال حاضر کار با ا یآرتروز و پوک رینظ هایماریب

ابزار  یکرده و به نوع فایکاربران آن ا یو ارتقاء سالمت هایماریاز ب یریشگیو اثرات مثبت آن در پ یبدن

ا زمان رفت و آمد مکرر به مراکز ی ییتوانا مارانیاز ب یاریبس .شده است لیتبد مارانیب یبرا یدرمان

 «یورزش درمان»محل کار به  ایمنزل و  در لیوسا نیا هیباشند با ته یرا نداشته و صرفا قادر م یتوانبخش

 حیاز اصول صح مارانیو عموم مردم و ب یکادر پزشک یبا توجه به موارد ذکر شده، آگاه .خود بپردازند

-ینوشته هر کجا صحبت از کار با وزنه م نیدر ا .است یضرور یبدنساز یانجام کار با وزنه و دستگاه ها

 . مشابه انجام شود لیبا وزنه و با وسا تواندیاست که م یبه طور کل یمنظور ورزش مقاومت شود،

 

 تحقيق روش

 در انتخاب سایت های معتبر اطالعاتی با فرایند است، تحلیلی -توصیفی نوع از که مروری مطالعة این در

ها و طرح در ارتباط با انواع ورزشم های شاخص شروع شدورزشی  ار با دستگاه هایکارتباط با بحث 

 science direct ,pub medمانند  معتبر اطالعاتیهای پایگاه مقاالت در های مرتبط با آندستگاه
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طرح در م های شاخص تعیین به اغلب که داخلی، مطالعاتسپس  .آغاز شد springer ، scopusهمچنین

 و ارتباط با دستگاه هی ورزشی مورد استفاده در ورزش های همگانی، تجهیزات و دستگاه های بدنسازی

 رساله و نامه پایان 1۱ و مقاله 2۱ از بیش روی نهایی مرور و بررسی .شدند رصد اند، پرداختهها ورزشدیگر 

 در شده مطرح الگوهای بررسی به ادامه در .شد ارائه راستا هم مطالعة 2۱ از بیش نتایج سپس .گرفت انجام

 به سپس .شد پرداخته آنها های کاستی احیاناً و دستاوردهایشان و نتایج همراه به کار با دستگاه های ورزشی

 در .شد پرداخته اند، شده متمرکز . . . و ارگونومیمعایب، ، امزیت ه بر تر اختصاصی طور به که مطالعاتی

 .است شده مطرح دهند، ارائه جانبه همه و معتبر الگوهای و ها روش دارند تالش که جدیدی مطالعات پایان

 ،ستگاه های ورزشیدمناسب و متناسب  عملکردهای بر مؤثر عوامل شناسایی برای متعددی نظری الگوهای

 مجموعه حاصل را ورزشی استعداد الگوها، بیشتر .شود می شاملرا  هایادی از ورزشز تعدادی که شده ارائه

-کار با دستگاه فرایند تا کند می کمک متغیرها این درست شناخت بنابراین گیرند؛ می نظر در متغیرها از ای

  .شود همراه بیشتری توفیق با ، بدون مشکل وهای ورزشی

 

 ستگاه های ورزشید-1

 هیتوص، است که با مراجعه به اکثر پزشکان لیدل نیبه هم ،شده است یاز ارکان سالمت یکیورزش امروزه 

در این  یورزشدستگاه های  نیو همچن حیصح هینقش ارزشمند تغذ .کنندیم یبه ورزش و حرکات ورزش

 . (2)میان بسیار مهم می باشند

 : شوندیم میبه دو دسته تقس یورزش یها دستگاه یبصورت کل

 یموضع یها دستگاه-1-1 

-مانند دستگاه شوندیاز بدن استفاده م یخاص یهاو فرم گرفتن قسمت تیتقو یها برادسته از دستگاه نیا

را که بر اثر مرور زمان و عدم  ییدراز و نشست که عضالت شکم را خوش فرم کرده و شکم ها یها

 زیهلو نپ تعضال تیتقو یها برادستگاه نیاز ا .کنندیم بایو ز لیشل و نافرم شده اند شک یتحرک کاف

  .وجود دارد یکننده مخصوص تیها تقواز عضالت مختلف بدن دستگاه کیهر یبرا .شودیاستفاده م

 سوز یکالر یها دستگاه -1-2

از بدن است  یخاص فرم دادن عضالت یسوز بر خالف دسته اول که تمرکز بر رو یکالر یهادر دستگاه

 یاندام خاص قصد بر زیبا سازیکه  یبزبان ساده زمان» .دستگاه در جهت باال بردن گردش خون است ریتاث

 یهدف سالمت که یزمان یول ،گردداستفاده  یموضع یهااز دستگاه دیبا، شکمکوچک کردن )مثال  است
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ها و اندام فتبه با یرسان ژنیو اکس گردد میتنظسوخت و ساز بدن خود  ستمیس مثال سعی می شوداست و 

 «. شودسوز( استفاده  ی)کالر یعموم یهااز دستگاه دیبا رودباال 
 

 مبانی نظری-2

 و شود می کمک تکامل روند به جسمانی های فعالیت طریق از که است فرایندی از عبارت بدنی تربیت

 از استفاده یا و شدید جسمی نیروی کاربرد مستلزم که شده نهادینه فعالیت یک از است عبارت ورزش

 .شوند می تحریک بیرونی و درونی عوامل توسط که است کنندگانی شرکت وسیله به جسمانی های مهارت

 تعاریف این مجموع در اما شود نمی خالصه مذکور موارد به رزش و و بدنی تربیت تعاریف هرچند

 . هستند دارا را کافی جامعیت

 زشی در اماکن ورزشیتجهيزات ورجایگاه -2-1

 یو برگزار ناتیتمر یآنها بر آموزش، اجرا تیفیاست و ک یورزش یهاتیفعال یستر اجراب یورزش اماکن

و حوادث  یورزش یهابیاما بروز رو به رشد حوادث و آس .دارد میمستق ریتأث من،یا یورزش یهارقابت

مدارس و  ییرااج رانیو مد یرا در برابر مسئوالن ورزش یچالش یو اماکن ورزش زاتیحاصل از نقص تجه

بزرگ متخصصان و صاحبنظران علوم  یدر ورزش به نگران 1یمنیها قرار داده است و بحث ادانشگاه

نقش  یورزش یها بیدر بروز حوادث و آس یمتعدد یرهایاگرچه عوامل و متغ .شده است لیتبد یورزش

بر عهده  عیان وقیمهم در کاهش ا ینقش یورزش زاتیمناسب اماکن و تجه یمنیا رسدیدارند، به نظر م

 . دارد

برنامه هاست که هر ساله تعداد  نیا ریاجتناب ناپذ دهیهمه، وقوع حوادث مختلف و بروز خطرها، پد نیا با

 یها نهیدالر بر هز اردهایلیشوند و م یدر سطح جهان با آنها مواجه م انیاز ورزشکاران و تماشاچ یادیز

از موانع  یکیدر نزد محققان به عنوان  یکه گاه یشود؛ به نحو یافزوده م یورزش یسازمانها و باشگاه ها

از  یمیکنند که ن یم انیب یو مک اوال یآبرنت .شده است یتلق یحیورزش تفر یهاتیحضور افراد در فعال

قطع رابطه آنها با ورزش  یبرا یدهد و عامل مهم یمدارس رخ م یصدمات دانش آموزان در ورزش ها

 . (1)بوده است

                                                           
با استفاده از  ،یو موارد اضطرار یعاد طیمقابله با خطر در شرا یاز حوادث و روش ها یریشگیپ یراه ها یمنی: ایمنیا 1

 شود.  یم انیب یضرور زاتیالزم ، ابزارها و تجه یآموزش ها
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که اماکن فوق ممکن است با آن روبرو  یها یعمده مشکالت و کاست .سالمت جامعه بوده است نیمسئول

 یفازها هیدر کل یمهندس یو فن یمنیا یاصول استانداردها تیو عدم رعا یاز: ضعف طراح باشند عبارتند

نامناسب،  یورزش زاتیتجه یریبه کارگ ،یاز اماکن ورزش ینظارت، ساخت و دوران بهره بردار ،یطراح

 ،یو اماکن ورزش زاتیاز تجه نهیبه یو نگهدار ریتعمجهت  یو فقدان طرح زمانبند یزیعدم برنامه ر

 یدعاو وزکه مجموع عوامل فوق الذکر موجب بر .استاندارد و مستهلک وغیرهریغ زاتیوسائل و تجه

ورزشکاران  ییدولت و مردم، عدم کارا یتوام برا یاقتصاد یضررها ،یصدمات مختلف ورزش ،یحقوق

وضع  .گرددیم رهیبهتر و غ یو هم ضعف آنان در ثبت رکوردها یورزش یها بیمستعد هم از جنبه آس

مختلف و  حوادثبروز  .نباشد یدر سطح مطلوب یمنیاز لحاظ ا رسدیکشور به نظر م یموجود اماکن ورزش

حوادث به  نیاز ا ینمونه ا شود،یهم در خصوص تماشاگران وهم ورزشکاران گزارش م کهییهابیآس

 . درو یشمار م

 یکیزیو ف یبهداشت نهیعوامل و برطرف کردن آن ها در زم نیا ییاز عوامل خطر، شناسا یریشگیبحث پ رد

از خطرات و بروز  یریعالوه بر جلوگ تواندیاندازد، م یورزشکاران را به خطر م تیکه امن گریو هر عامل د

به  یانیکمک شا یجسمان نهیمشارکت آنها در زم شیدر افزا یعامل روان کیبه عنوان  ،یصدمات جسمان

  .(4ساز باشد) ندهیقشر آ نیا یتفکر و جسمان یرویاز ن یبهره ور شیافزا

مراقبت از  یقانون فهیبا وظ دیآن با ساتیو تأس یورزش یدادهایرو رانی( مد1۳۳۱بنا به گفته پارکز )

و  التیقبال صاحبان تشک در یمنیا نیتأم یبرا ساتیتأس رانیو مسئوالن که مد کنانیتماشاگران، باز

 یهیتوج چگاهیه یورزش یاز عوامل خطر ساز در فضا یاطالع یب .تماشاگران بر عهده دارند آشنا باشند

 ینهاده م یو ورزش یو برگزار کنندگان ساعات درس رانیکه برعهده مد ینیسنگ تیتبرئه از مسئول یبرا

کاربران  یامن برا یمکان جادیا یو مسئوالن اماکن ورزش رانیف مدیوظا نیاز مهمتر یکی .شود نخواهد شد

مناسب،  یورزش زاتیتجه یریبکارگ ،یدر ساخت اماکن ورزش یمنیتوجه به نکات ا .باشدیاماکن م نیا

 رانیو استفاده از مد یاماکن ورزش ریتعم یبرا یداشتن جدول زمانبند ،یمناسب اماکن ورزش ینگهدار

 یریاماکن جلوگ نیو حوادث در ا هابیاز آس یاریتواند از بروز بس یاماکن م نیاداره ا یمتخصص برا

 . دینما
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 ورزش زاتيو تجه لیوسا یمنیا-2-2

از  لیوسا یبرخوردار ،یورزش زاتیو تجه لیدر انتخاب و استفاده از وسا یمنیاصول ا نیمهم تر از

 زانیباشند که م یم . . .استاندارد شامل وزن، جنس، ارتفاع، طول و استحکام  نیا .الزم است یاستانداردها

 نیو تام یمنیاستاندارد نه تنها از نظر ا لیو وسا زاتیاستفاده از تجه .دهندیرا نشان م یورزش لهیوس ییکارا

 شرفتیو پ یورزش یمهارت ها حیصح یریادگیبلکه در آموزش و  ،مهم است اریبس ،سالمت کاربران

روزانه و حفظ و نگه  ینیو بازب یبررس ،در مرحله بعد .دارد ریتاث اریبس زین یحرفه ا ای یورزشکاران آموزش

بودن  زیو تم یبهداشت تیوضع تایقرار دارد و نها لیوسا و زاتیتجه نیا یاحتمال یها بیو رفع آس یدار

 . (1) آنهاست ییو کارآ یمنیاز نکات ا لیوسا نیا

 

 هيزات ورزشیتجارگونومی -3

هدفمند در تعامل  راتییتغ جادیا .انسان است ییکارآ شیعوامل موثر در افزا ییعلم شناسا یارگونوم

و کاهش عوارض  تیارتقاء امن ،ییکارآ شیموجب افزا تواند یکار م طیانسان با ابزار و مح یو روان یجسم

وجه و انسان محور است و ت یرشته علم کی یارگونوم .گردد یو اسکلت یعضالن ،یعصب یستمهایدر س

انسان در  یها تیاستعداد و ظرف ت،یاز قابل نهیبه یریاز همه متوجه بهره گ شیمراقبت در درجة نخست و ب

 یها طیدر مح هایماریاز حوادث و ب یریشگیپ .است داتیخدمات و تول یفیو ک یجهت ارتقاء سطح کمّ

 ندیفرآ کیدر  ازیمورد ن کیمتابول یژانر لیتعد ،یـ عضالن یاز اختالالت اسکلت یریشگیپ ژهیبه و یکار

 نیاز جمله اهداف ا یپزشک یمراقبت ها یها نهیاز کار و کاهش هز یناش یکاهش سطح خستگ ،یکار

به کار بردن علوم  یبه معن یارگونوم دانش .باشد یکار م طیابزار و مح نهیبه یشاخه از علم جهت طراح

صرف نظر از قاعده بکار  یارگونوم یاصل هیدرونما .کار است طیگروه ها در مح ایدر مورد افراد  یبشر

بر انسان است و بر  یدر ارگونوم یتمرکز اصل .مورد نظر تیگرفته شده عبارت است از تمرکز بر فرد و فعال

 یطراح یبشر تیقابل رامونیپ دیمرتبط با آن با یدستگاه ها ای زاتیهاصل استوار است که کار و تج نیا

 . شوند

بدن انسان  یشدن اعضا دهیکش ایمورد نظر مستلزم پرتاب شدن  تیفعال خواه ،یورزش زاتیتجهدر کار با 

که اجسام  یزمان زیکاربر ن .ردیو موثر انجام گ منیا یشود تا عملکرد یمتناسب با کاربر آن طراح دیباشد با

 .مختلف آن ها وفق دهد یها یخود را با طراح دیگلف هستند با ای سیفوتبال، تن یپرتاب شونده توپ ها
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 نهیمسئله مطرح در زم طیهوا، تعامل با مح ای ایانجام شود چه در در یمورد نظر در خشک تیفعال چه

حال  نیدر ع دیبا یزمستان یورزش ها زاتیو تجه یرابطه کفش و پوشاک ورزش نیدر ا .است یارگونوم

 . عملکرد شوند یکه حفاظت کننده هستند موجب ارتقا

کرده  فایمعاصر ا یورزش زاتیتجه یرا در طراح یصورت گرفته در دانش مواد، نقش مهم یها شرفتیپ

مانند )گروه از مواد  کی یماده حاو .ساخته شده اند یافیبر اساس مواد ال یورزش یهمه کاالها بایتقر .است

( یکربن ای یا شهیش افیاز مواد را در بر دارند )مانند ال یکه آن هم مجموعه ا یگری( با ماده متفاوت دمریپل

مطابق  دیبا لیوسا .مورد نظر ارائه کند زاتیتجه یرا برا نهیبه تیبا خاص یشود تا مواد یم بیترک

مذکور تا حد  یاستانداردها .باشند یالمللنیقانونگذار ب یهااتیشده توسط ه نییثابت تع یاستانداردها

 اتیدر محدوده خصوص دیبا طراحان .کنند یم نییرا تع دیجد زاتیتجه یالزم در طراح یاضطرارها یادیز

محصول بر  یدر طراح رییهرگونه تغ راتیتاث دیبا نیکنند و همچن تیحاکم فعال اتیشده توسط ه نییتع

بهتر و  یورزش زاتیتجه یبرا جستجو .دنریو مسابقه را در نظر بگ نیتمر طهیعملکرد آن در ح زیو ن یمنیا

موجب  یدر طراح ینو آور .آن ها شده است یدر طراح شرفتهیپ یفناور شتریب یریتر موجب بکار گ منیا

مسابقه  یجار نیدر قوان راتییتغ ازمندیاوقات اعمال اصالحات ن یگاه یسهولت عملکرد شده است، ول

استفاده از  یخود را برا یباز یمهارت ها دیبااغلب ورزشکاران  .است شرفتیپ افتنیاز تحقق  شیپ

که  ابندیمطابقت  یفرد یها یژگیو و ازهایبا ن یورزش زاتیکه تجه یصورت در .دهند رییغت دیجد زاتیتجه

 یریشگیمناسب پ یطراح لهیتوانند بوس یم یشود، صدمات احتمال یم یریجلوگ یکیزیآن از فشار ف یط

 . شوند

 

  رزشیو یها دستگاه یارگونوم یها تناسب شاخص یبررس-3-1

به دست  زیها را ن تیفعال نیکند که انسان، کوچکتر یحرکت م یبه سمت یعصر حاضر با مدد تکنولوژ

ه اشکال کار در ک نیسازد و غافل از ا یآسوده م ییایخود را از بابت تحرک و پو الیسپرده و خ نیماش

 یو در تکاپو ستندیجامعه اند کم ن ندهیآ یکه نگران سالمت یامروزه دانشمندان و پژوهشگران .است نیهم

سالم  یرا که برا یشدن اعمال، باز هم تحرک و حداقل جنبش ینیشود در کنار ماش یامر هستند که م نیا

 . (6)است داشت  دیماندن مف
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حداقل تحرک و جنبش را فراهم  نیتوانند ا یهستند که م یاز جمله موارد یپارک رزشیو یدستگاه ها

 یاریبس .نشده باشد ایصورت گرفته شده و  یممکن است توسط طراحان حرفه ا لیوسا نیا یطراح .کنند

ما مجبور  یالزم را نداشته باشند، ول ییما کارا یشوند ممکن است برا یکه ساخته م یمصنوع لیوسا نیاز ا

 جهیدر نت ،یو رفاه و بهره ور یکیزیسالمت ف ،یکه راحت یدر حال .میوسائل هست نیطباق خود با ابه ان

  .(13)دارد یریچشمگ شیو کاربران افزا زاتین تجهیب قیتطب

 حرکت ،یولوژیزیف ،یآنتروپومتر ،یارگونوم ی نهیکه در زم یاستفاده از طراحان و متخصصان خاص 

 لیوسا یاست که در طراح یباشند از جمله موارد یاطالعات کاف یدارا یورزش یشناس بیو آس یشناس

 . ردیقرار گ یشهر نیمسئول ی هیخاص مورد توجه کل ینیزبیبا دقت فراوان و ر دیبا یشهر

 

 یپارک یبدنساز یدستگاه ها-3-2

ه ب یباز و پارک یدر معابر و فضاها یحرکات ورزش لیبه منظور تسه یپارک یبدنساز یها دستگاه

انجام حرکات  نیاستفاده و همچن یدستگاه ها، سادگ نیا یایاز مزا .کرده است دایمختلف راه پ یکشورها

 یریکه باعث به کار گ زاتیتجه نیا .باشد یدستگاه م یبه کمک وزن کاربران هنگام ورزش رو یورزش

توان  یم نیهمچن .باشند یطراح م تیو خالق شهیتفکر و اند ی جهیشوند در نت یعضالت و مفاصل م

شرکت عموم در  یمثبت در جهت فرهنگ ساز یگام یبدنساز یدستگاه ها نیکه نصب ا رفتیپذ

 یگاههاذکر کرده است که دست منینتید .باشد یم یپارک یورزش لیو استفاده از وسا یهمگان یورزشها

 یراستا طراح نیدر ا .اند شده یسرعت انقباض طراح شیبهبود سرعت حرکات اندام و افزا یبرا یبدنساز

را شامل  ستگاهیا 12ها معموال دستگاه .شده است اریبس یمقاومت ناتیباعث تنوع تمر زاتیتجه ستگاهیچند ا

 .باز شدن است ایخم شدن  یازگارس یو تنه است که برا یاندام تحتان ،یاندام فوقان یشوند که برا یم

 . (12)قرقره ارائه شده است یها ستمیس ای کینتیزوکیحجم، دستگاه ا شیمقاومت توسط وزن بدن، افزا

به آن پرداخته  یرسد تاکنون به طور جد یاست که به نظر م ینکته ا ل،یوسا نیاستفاده از ا یساز فرهنگ

بر افراد ندارد بلکه موجب به وجود آمدن عوارض  یمثبت ریاستفاده غلط از آنها، نه تنها تاث .نشده است

 یهم م لیوسا نیاز ا تفادهدر واقع اس .شود یم زین یدرد مفاصل و عوارض قلب ادجیا ،یعضالن -یاسکلت

را بر جامعه  یاریبس یها نهیفرد شود و هز یبرا یریتواند باعث عوارض جبران ناپذ یو هم م دیتواند مف

ورزش هم حضور داشته باشد تا  یمرب کیدر پارکها  زاتیتجه نیشود که در کنار ا یم هیتوص .کند لیتحم
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در رابطه با  یپزشک یکرده و با دادن مشاوره ها یینماراه لیاستفاده از وسا حیمردم را در مورد طرز صح

 یاحتمال یها بیآس یبدن فرد عالقه مند به ورزش، جلو یولوژیزیف تیمتناسب با وضع لهیانتخاب نوع وس

 . (1۱)ردیرا بگ

 

 باز یفضا یبدنساز لوازم یبند ميتقس-3-2-1

و عملکردشان بر اندام ها  ریباز را با توجه به تاث یفضا یلوازم بدنساز ،یوتراپیزیو متخصصان ف کارشناسان

 کنند: یم یطبقه بند ریو عضالت بدن به چهار گروه ز

 قدرت -1

  دیعضالت جد جادیقدرت و ا شیافزا

 قلب و عروق -2

 قلب و بهبود عملکرد شش ها یبافت ها تیگردش خون و تقو بهبود

 یریانعطاف پذ -3

 محدوده حرکت عضالت شیکشش عضالت، رباط ها و تاندون ها و افزا 

 یانگتعادل و هم -۴

 . (3)بدن و بهبود واکنش ها یقدرت حفظ تعادل و تعامل ذهن و اعضا بهبود

 

 و اهداف آن یپارک یبدنساز لیوسا یاستانداردساز-3-2-2

 ریو غ یشهروندان، نصب نامناسب، نقص فن حیکه در اثر استفاده ناصح یجسمان یها بیتوجه به آس با

 یپارک یوسائل بدنساز یو استانداردساز یدهد، لزوم بررس یم یرو یوسائل بدنساز یبودن برخ استاندارد

و مکرر شهروندان، مناطق و  دهیعد یشهروندان و درخواست ها ازین ییپاسخگو -1 .کند یم داینمود پ

دستگاه  یو کم یفیسطح ک یارتقا -3 یسالمت عموم یو کم یفیسطح ک یارتقا -2 یمقامات شهردار

 یکاربرد یفضاها تیفیک یارتقا -4 .و ساخت یبهداشت ،یمنیبا در نظر گرفتن نکات ا یبدنساز یها

 . (5)شهروندان  طو باال بردن نشا یو سالمت جسم یبهبود آمادگ -5 یشهر

( که ISOروپا )ا هیاستاندارد اتحاد .وجود دارد یپارک یبدنساز یدر مورد دستگاه ها یاستاندارد کل دو

 EN ۳5۰ -3 و EN -،2- ۳5۰ EN ۳5۰ -1آن عبارتند از:  یاستانداردها
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 هیاتحاد نیشماره استاندارد منتشر شده توسط ا 4(، که ASTM) کایاستاندارد انجمن تست و مواد آمر و

 f 22۰۰ -4و  f، 2- 22۰6 f، 3- 2216 f 1۰4۳ -1عبارتند از: 

( در مورد 13۳۱و همکاران ) یمحمد یپژوهش، تنها مطالعه نیمتعدد توسط محقق ا یجستجوها یط

شد، که آن هم صرفا بر اساس ابعاد کاربران زن  افتیباز  یفضا یورزش زاتیو تناسب تجه یارگونوم

 یهاستگاهباشد، چرا که با ورود د نیسالمت شهروندان خطر آفر یتواند برایامر م نیا .صورت گرفته است

 یبدن یورزشکار و بازنشستگان که از آمادگریقبال شهروندان به خصوص افراد غباز و است یفضا یبدنساز

 . .رباط، تاندون و  یدگیکش ،یدررفتگ لیاز قب یبیهرگونه آس یو در آستانه  ستندیبرخوردار ن یمطلوب

 قاتیدر مجموع تمام تحق .گردد یمشکالت روان تیو در نها یمشکالت جسم جادیتواند باعث ایهستند، م

 یهاتیکه باعث به وجود آمدن وضع ییها طیباورند که قرار گرفتن در مح نیداخل و خارج کشور بر ا

 یها یدرد و در دراز مدت بدشکل ،یخستگ یبه وجود آورنده  یعمده لیاز دال یکیشود  ینادرست م

 طیفراد آن محا یکیآنتروپومتر یهامطابق با شاخص یکار و زندگ طیمح یو با طراح باشدیم یاندام اسکلت

ها  یدر جبران بدشکل یسع یاصالح یهاو در کنار آن با توجه به ورزش .مشکل فائق آمد نیتوان بر ا یم

مبحث، محقق با  نیبا توجه به بکر بودن ا .پاسچر خوب نمود کیداشتن  یعنیآل  دهیبه فرم ا دنیرس زیو ن

کار و  ط،یو انطباق افراد با مح یآنتروپومتر یانجام شده در رابطه با مهندس قاتیو تحق ینظر یبر مبان هیتک

در ورزش  یعلم ارگونوم شرفتیدر جهت پ یشروع نیباشد که ا .دارد یخود را اعالم م ی هینظر ،یزندگ

گذراندن اوقات فراغت،  ،یحفظ سالمت یکه با اعتماد برا یبه شهروندان و کاربران یخدمت رسان نیو همچن

 . (3)ها کرده اند باشدپارک یبدنساز یهااقدام به استفاده از دستگاه . . .تناسب اندام، کاهش استرس و 

 

 یبدنساز های باشگاه یورزش زاتيتجه-3-3

شود و  یبدن م یعضالن یبخش ها تیکه موجب تقو یو بدنساز یورزش زاتیو تجه لیدمبل از وسا

 ییبا کارا یورزش زاتیاز تجه یکیبه عنوان  لهیوس نیا. بخشد  یآن ها را بهبود م یعصب ییحجم و کارا

از  یو بدنساز یورزش زاتیتجه نیاز مناسب تر یکی .شود یمحسوب م یتناسب اندام و بدنساز یباال برا

 .کرد یداریخر یورزش زاتیو تجه لیفروش وسا یتوان ان را از فروشگاه ها یباشد که م یم متیلحاظ ق

 .و خانه استفاده کرد یتوان از آن در باشگاه ورزش یم یحجم کم بوده و به راحت یدمبل دارا نیهم چن

دمبل ها وزن  رایز دیده شیوزن دمبل را به مرور افزا دیبا ینسازبد یها نیمقاومت تمر شیجهت افزا
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ستفاده ا زیاز هالتر ن یبدنساز یها نیدر تمر .دییفزایتوان با گذشت زمان بر وزن آن ها ب یدارند و م یثابت

 . شود یم

را  ییوزنه ها،خود ناتیتمر یتوانند برا یکه ورزشکاران م لوگرمیک ستیاست بلند با وزن ب یا لهیم هالتر

 ینظر مرب ریز دیچه در خانه و چه باشگاه با یورزش لیاز وسا کیالبته استفاده از هر . به هالتر اضافه کنند

طناب است که به  ایصاف  لهیدارد که به صورت م یکش انواع مختلف میدستگاه س. انجام شود یورزش

 یبرا لهیوس نیا قیتوان از طر یرا م یحرکات مختلف. وزنه متصل شده است یکابل به قرقره و تعداد لهیوس

دستگاه با حرکات دمبل و هالتر متفاوت  نیمحدوده حرکات در ا. عضالت شانه و بازو انجام داد تیتقو

 . است ریبا دستگاه کش امکان پذ میانجام ده لیوسا نیتوان با ایه نمرا ک یاست و آن دسته از حرکات

. کند یم یساز هیرا شب دنیو دو یرو ادهیاست که پ یورزش یمهم در باشگاه ها لیاز وسا یکی لیتردم

دستگاه در  نیرا از ا دیحداکثر استفاده مف،سرعت دستگاه زانیبه وزن خود و م هتوانند با توج یافراد م

دوچرخه  ،یبدنساز زاتیو تجه لیوسا نیاز بهتر یکیدوچرخه ثابت . و منزل ببرند یورزش یباشگاه ها

بسته استفاده کرد و  یتوان در فضا یدستگاه م نیا از .کند  یابت است که به کاهش وزن افراد کمک مث

 یورزش زاتیو تجه لیکه در زمان استفاده از تمام وسا ینکته ا .را به همراه دارد بیبرخورد و آس نیکمتر

  .با دستگاه است حیبا انجام کار صح ییو آشنا یمنیشود ا تیرعا دیبا یو بدنساز

 

 یورزشكاران حرفه ا یبرا یورزش زاتيکار با تجه اصول-3-۴

 شتریکرده و ب دایپ یادیز تیاست که امروزه اهم یبدنساز یها تیانجام فعال یایاز مزا یکیاندام  تناسب

انجام  یبرا. روند یم یبدنساز یخود به باشگاه ها یو حجم عضله ها یسوز یچرب شیافزا یافراد برا

 یو اصول حیصح نحوه .جود داردو یحرفه ا یبه مرب ازین یورزش زاتیو استفاده از تجه یحرکات بدنساز

و بدون  یراصولیرا غ یبدنساز تیکه فعال یاز افراد یاریبس .باید یاد گرفته شود یورزش زاتیکار با تجه

بهتر است  .شده اند . .زانو و  بیکمر و آس سکیاز جمله د یجد یهابیدهند دچار آسیانجام م یمرب

 یها تیو بدون استرس فعال احتر الیو بعد از آن با خ گرفته شود ادیرا  یورزش زاتینحوه کار با تجه

 . های مختلف و بر اساس برنامه ریزی علمی و مبتنی بر آمادگی بدنی صورت گیرد با دستگاه یبدنساز
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 نتيجه گيری

امروزه  .شد یشغلی در زندگی اشخاص جدا محسوب م تیبه کلی از فعال حیورزش و تفر میدر قد

مجدد عوامل انسانی در این  یابیمشارکت گسترده افراد در فعالت های ورزشی، تمرینی و تفریحی سبب ارز

 تیورزش حرفه ای، توجه و توسعه به امر آماده سازی ورزشکاران برای فعال عهبا توس .حوزه ها شده است

کند به  یها وارد م تیفعال نیاسترس هایی که مکان های ورزشی بر شرکت کنندگان ا لیرقابتی و تحل یها

 با یورزش زاتیتجه یتغییراتی در طراح جادیعالوه بر آن فناوری های مهندسی جدید منجر به ا .وجود آمد

ورزشکاران و هر گونه  انیدر مورد تناسب م شیمفهوم آسا .عملکرد ورزشکاران شده است یهدف ارتقا

شامل کفش و لباس های ورزشی، راکت ها، چوب  موارد نیا .به کار می رود زیلباس ن ایدستگاه  زات،یتجه

سورتمه لوژسواری می  هایی مانند دوچرخه، پاروهای قایقرانی، نیماش زیو ن لیوسا گرید ایهای اسکی 

که می تواند به زمین های بازی  نیفرد، کفش و سطح زم انیدر مورد سازگاری م "تناسب"مفهوم  .شوند

 . (11)رودیبه کار م زیزمستانی باشد ن یورزش ها یباز برا یفضا طیمصنوعی یا شرا

شدت  .اند افتهیبازتاب  زیتوسعه های صورت گرفته در ارگونومی شغلی در زمینه های تمرینی و ورزشی ن

 از اعمال بار اضافی بی جهت بر ورزشکار جلوگیری شود لهیوس نیتمرین می تواند بررسی شود تا به ا

 .(6)طرح ریزی شده بود شیرشته ارگونومی سال ها پ چشم انداز علم ورزش و وجوه مشترک آن با

و مسابقه به کار می روند و از نظر  نیکه در تمر ردیگ یرا در بر م لیورزشی طیف وسیعی از وسا زاتیتجه

 زاتیتجه .شوند توسعه می یابند یکنترل م وتریکامپ لهیکه به وس دهیچیساده تا پ زاتیاز تجه یدگیچیپ

های ضروری در رود و مهارت در استفاده از آنها مشخص یقابلیت های انسان به کار م تقایمذکور برای ار

ها در  تیبرخی از فعال زه،یدر پرش با ن زاتیتجه نیاز امهارت های موثر در استفاده  .ورزش است

و  لفهایی مانند گفعالت زیو ن سیاسکواش، تن نتون،یورزش های راکتی مانند بدم دانی،یمسابقات دو و م

شدن اعضای بدن انسان باشد  دهیکش ایمورد نظر مستلزم پرتاب شدن و  تیاگر فعال .هاکی مشاهده شده اند

زمانی که اجسام  زیکاربر ن .ردیو موثر انجام گ منیا یربر آن طراحی شود تا عملکردمتناسب با کا دیبا

های مختلف آن ها وفق  راحیخود را با ط دیگلف هستند با ای سیپرتاب شونده، توپ های فوتبال، تن

و طراحی مناسبی  ابندیو ویژگی های فردی مطابقت  ازهایورزشی با ن زاتیدر صورتی که تجه (.۱)دهد

 ازمندیمطابقت ن نیممکن است ا .از صدمات احتمالی و فشار فیزیکی پیشگیری می شود رد،یصورت گ

 گرییو شاخص های مرتبط د تیسن، جنس .باشد کمدر محدوده استانداردهای حا داتیاز تول یگستره ا
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شد، اگر  یاخته شدند تصور مهای آلومینیومی برای نخستین بار سهنگامی که راکت .در طراحی موثر هستند

 یراکت ها موجب وارد آوردن آسیب هایی بر آن ها م نیندهند، ا رییرا تغ شانیهای بازتکنیک کنانیباز

با راکت های چوبی صدمات وارده را کاهش  سهیبعدی در مقا یومیراکت های فوالدی و آلومین .شود

 . (6)دادند

 

 آنتروپومتری 

به گونه  دیکار با طیعوامل در انجام کا با راندمان باال تلقی می شود، لذا مح نیحرکات طبیعی یکی از مهمتر

مهم آنتروپومتری  ازیداشته باشد و پاسخگویی این ن قیای طراحی شود تا با ابعاد بدن کاربران کامال تطب

به  metryانسان )گونه انسان( و  معنی به Anthropoواژه  وکلمه یونانی است که از د 2آنتروپومتری .است

دارد  ریمتفاوت است و عوامل اصلی که بر آن تأث اریابعاد بدن انسان بس .شده است  لیمعنی سنجش، تشک

مثل سن، جنس،  گرید یاجتماعی می باشند، هر چند فاکتورها -قومی و اقتصادی  .شامل اختالف نژادی

 نهیآنتروپومتری در دو زم .بر ابعاد بدن مؤثرند زیزمان ن اتغذایی و تغییر میساختار بدن، نوع شغل، رژ

 . (۰) کاربرد دارد

استاندارد  جهت -2 .راندمان کاربر شیبا انسان در جهت طراحی و افزا نیبرای تطبیق وتناسب ماش -1

 (.۱)کل جامعه  ایمورد استفاده برای فرد  زاتیو تجه لیسازی وسا

 : ردیگیصورت م تیابعاد بدن در دو وضع یریطور کلی اندازه گ به

 .  4متحرک تیوضع - 2 3ثابت ایساکن  تیوضع - 1 

در نوع  .دیآ یثابت و بدون حرکت به دست م طیاندام های مختلف در شرا در آنتروپومتری استاتیک، اندازه

ـ اندام ها و چگونگی حرکات ن یرکتدینامیک، دامنه ح بـه طـور خالصـه،     .رنـد یگیمـورد بررسـی قـرار م    زی

ـ انسان را انـدازه گ  یآناتوم یاست که ابعاد مختلف مرتبط با جوانب خارج یعلم یآنتروپومتر ثبـت و   ،یری

ـ اعمـال ن  رد شـان ییوزن انسان ها را در کنار توانا ،یها، آنتروپومتر یریدر کنار اندازه گ .دینما یم زیآنال  روی

است که سطح  یانسان یاندازه ها نیتام تیدر نها یآنتروپومتر یهدف علم .دینمایم یری)قدرت( اندازه گ

ـ نما یسـاز  نـه یمـورد اسـتفاده اش، به   ءیانسان را بـا هـر شـ    یکیزیتعامل ف  یداده هـا  یر جمـع آور د .دی

 در نظر گرفته شود: دیسه عامل مهم با ،یآنتروپومتر

                                                           
2
 Anthropometry 

3
 Static Anthropometry 

4
 Dynamic Anthropometry 
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-یقرار م شیکه مورد آزما یگروه -2 .کامال مشخص و استاندارد باشند دیبا یریگ اندازه یها کیتکن -1 

  .کند جادیالزم را ا یآمار نانیباشد تا اطم یکاف دینمونه با -3 .همانند جامعه مورد نظر باشند دیبا رندیگ

 در ورزش یآنتروپومتر تیاهم

ورزش  ییشناسـا  - یورزشـ  یدستگاه و ابزارهـا  یطراح -کار بر اساس ابعاد بدن  یها ستگاهیا یطراح - 

هـای ابعـادی بـدن    موارد عدم تطابق ابعاد محل کار بـا ویژگـی   ییشناسا -افراد مختلف  یمناسب برا یها

 .  (۰)کاربر 

 

 انواع آنتروپومتری

های استاندارد اسـت  به شکل ثابت در موقعیت . . .نوع اندازه گیری شامل سر، تنه، دست، پا، و  نی: استایا 

  .نشسته اندازه گیری می شود ای ستادهیمشخص ا تینقاط مشخص آناتومیکی در وضع لهیکه معموال به وس

اطالعات شامل  نیا .انجام حرکت است نیهای کاری و یا در ح تیابعاد بدن در موقع یری: اندازه گایپو

  .کار اندازگیری می شود طیاندازه های دسترسی و فضاهای اضافی می باشد که تحت شرا

 استاتیک آنتروپومتری

 :شودیانجام م تیدر دو وضع کیاستات یآنتروپومتر یریاندازه گ 

 استاندارد  ستادهیا تیوضع -1 

 نشسته استاندارد تیوضع -2

 
 کاربرد ارگونومی ریصوت
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 استاندارد ستادهیا تيوضع

از  یبخش چیکشد بدون آنکه ه یخود را تا حداکثر ارتفاع بدن باال م ستاده،یا دهیو کش میفرد به طور مستق

حالت شانه ها آزاد و دست ها در کنار بدن  نیدر ا .کندیبه جلو نگاه م میجدا شود و مستق نیکف پا از زم

فاصله داشته  یریاندازه گ سطح ای واریاز د دیفرد با .پاها در کنار هم قرار داشته باشندمچ  .هستند زانیآو

گوش  یچشم و مجرا یکه از گوشه خارج یو فرض ییفضا یاصفحه فرانکفورت سر )صفحه .باشد

نشسته استاندارد:  تیوضع ینظام یروهایخبردار در ن تیمانند وضع .باشد یافق دیبا کندیعبور م یخارج

 یرا تا حداکثر ارتفاع ممکن باال م ودنشسته، بدن خ یسطح افق کی یبر رو دهیو کش میفرد به صورت مستق

کند، شانه در  یبه جلو نگاه م میشود و مستق یگاه از محل نشستن جدا نم هیکه تک یآورد به گونه ا

 یران ها در حالت افق .قرار دارد یالت افقساعد در ح زان،یآو یآزاد است و بازوها به طور عمود تیوضع

 حالت دو سطح مرجع وجود دارد: نیا رد .است یو ساقها عمود بر ران و پا افق

 : سطح نشست گاه یسطح مرجع افق 

 (.۱)گذر کننده از پشت باسن و شانه  ی: سطح عمودیسطح مرجع عمود

  یآنتروپومتر یاصل یارهايمع

  .ارتفاع قد مثال به صورت عمود، م،یخط مستق کی ی: تعیین فاصله دو نقطه ابتدا و انتها5رتفاعا

  . .باسن یپهنا رینظ ،یو افق می: فاصله دو نقطه عرض بدن به صورت مستق6پهنا

 . نهیس نظیر عمق ،یو افق می: تعیین فاصله دو نقطه جلو و عقب بدن به طور مستق۰عمق

 . میصورت خط مستق به از بدن ینقاط مشخص نیب ی: تعیین فاصله دو نقطه ابتدا و انتها۱فاصله

 چانه یمثال انحنا ره،یاز بدن که نه بسته است نه دا ییها ی: تعیین اندازه بخش۳انحنا

 . کمر طیمح اینظیر دور  ستین رهیندازه ها داا نیبدن دارد ا یاست که انحنا یبسته ا ی: اندازه ها1۱محیط

 . از شانه تا مچ( ایبازو )از شانه تا آرنج  ی: اندازه محور طول11دسترس حد

 (.۱)12درازا 

                                                           
5
 Height 

6
 Breadth 

7
 Depth 

8
 Distance 

9
 Curvature 

10
 Circumstance 

11
 Reach 

12
 length 
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 یها ستگاهیبه سنجش ابعاد فیزیکی بدن و کاربرد داده های ابعادی در اصالح شرایط فیزیکی ا آنتروپومتری

که یکی از دالیل فشارهای وارده بر اندام ها، عدم تطابق ابعاد محل کار با ویژگی پردازد و از آنجایی  یکار م
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