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ABSTRACT
Background and Aim: In order to make a dimensional proportion between human and
equipment or environment, anthropometric data bank is essential. Anthropometry has an
important role in industrial management and ergonomic design. This information is needed to be
collected regularly in every society. The purpose of this study was to determine clavicle length
to height ratio according to gender in adults, between ages 20-30 in Kerman.
Materials and Methods: In this descriptive and analytical stud, cluster sampling method was
used to select the subjects. Participants were 800 Iranian people in Kerman (400 males and 400
females) who were selected randomly. Length of right and left Clavicle, shoulder width, length
of right and left upper extremity, as well as height and weight of the participants were measured.
For anthropometric measurements, metallic and plastic tape, goniometer, caliper and actually
weighing scales were used.
Results: The results showed that there was a significant relationship between the length of
clavicle and height, shoulder width, and length of right and left upper extremities. According to
our results, left Clavicle is longer than right one in both men and women. Both right and left
Clavicles are longer in men compared to women. (P<0.05)
Conclusion: Usage of anthropometric data in designing a product can reduce human errors and
improve public health and qualification of products and efficient use of workplaces. In addition,
by using a single bone such as clavicle, we can determine gender, age or the relationship
between bone length and body weight. It is also helpful in forensics, biomedical engineering,
ergonomics and surgery.
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تعیین نسبت طول استخوان ترقوه به قد در مردان و زنان  03-03ساله شهر کرمان
4

سید حسن افتخار واقفی ،1لیال الیاسی ،*2حکیمه اکبری  ، 2علیرضا رشید زاده ،3آزیتا ضیایی ،3شهرزاد افتخار واقفی
.1
.2
.3
.4

دانشیار گروه علوم تشریح ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی افضلی پور کرمان .کرمان .ایران
دانشجو دکترا علوم تشریح ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی افضلی پور کرمان .کرمان .ایران
پزشک  ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی افضلی پور کرمان .کرمان .ایران
کارشناس ارشد فیزیولوژی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید باهنر کرمان .کرمان .ایران

چکیده
مقدمه و اهداف
به منظور تطابق و هماهنگ بین انسان ابزار و محیط کار ایجاد بانک اطالعات آنتروپومتری بسیار الزم می باشد .امروزه آنتروپومتری در طراحی صنعتی نقش بسزایی دارد.
این اطالعات می بایست به طور منظم جمع آوری شود  .هدف از این مطالعه ت عیین نسبت طول استخوان کالویکل (ترقوه) به قد بر حسب جنس در افراد بالغ بین 03-03
سال شهر کرمان می باشد.
مواد و روش ها
محدوده سنی افراد مورد مطالعه  03-03سال می باشد .افراد مورد مطالعه به طور تصادفی انتخاب شدند .روش نمونه گیری به طور متوالی و نوع مطالعه به صورت Cross
 sectionalمی باشد .تعداد کل نمونه  033نفر از شهرکرمان (  033مرد و  033زن ) در این تحقیق شرکت نمودند .پارامترهای طول کالویکل راست ،طول کالویکل
چپ ،عرض شانه ،طول اندام فوقانی راست  ،طول اندام فوقانی چپ ،قد و وزن اندازه گیری گردید .وسایل مورد نیاز جهت اندازه گیری ابعاد ،متر پالستیکی و فلزی ،زاویه
سنج ،قطر سنج و همچنین ترازو استفاده گشت.
یافته ها
نتایج نشان می دهد بین طول کالویکل و قد افراد همچنین بین طول کالویکل با پارمترهایی چون عرض شانه ،طول اندام فوقانی راست و چپ در هر دو گروه رابطه معنی
داری وجو د دارد .طول کالویکل چپ در هر دو جنس از سمت راست بزرگتر است همچنین طول کالویکل راست و چپ در مردان در مقایسه با گروه زنان به طور معنی
داری طویل تر است ( .)p<3/30
نتیجه گیری
استفاده از داده های آنتروپومتری در طراحی یک محصول می تواند سبب کاهش اشتباهات انسانی ،افزایش و ارتقاء سالمت جامعه و کیفیت محصوالت و استفاده بهینه از
فضاهای کاری شود .همچنین با استفاده از اندازه یک استخوان منفرد ،همانند کالویکل می توان به جنسیت یا سن افراد و یا ارتباط بین طول استخوان و وزن افراد پی برد.
همچنین می توان استفاده شایانی در پزشکی قانونی ،مهندسی پزشکی ،ارگونومی و جراحی نمود.
واژگان کلیدی
آنتروپومتری ،کالویکل ،ابعاد بدن
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مقدمه و اهداف

اهمیت داده های آنتروپومتری جهت تعیین شکل و اندازه ابزار ،وسایلی که در محیط مورد استفاده قرار می گیرد ،واضح می باشدد .آنتروپدومتری
به عنوان شاخه ای از فیزیکال آنتروپولوژی به اندازه های بدن شامل اندازه گیری طول بدن ،وزن ،حجدم انددام هدا ،فضدای حرکتدی و زوایدای
حرکتی پرداخته و از این اطالعات جهت طراحی ارگونومیک وسایل حفاظت فردی و سیستم های متناسب با ابعاد بدن کاربران به کار می برد[.]1
در صورت داشتن بانک اطالعاتی مناسب جهت تعیین ابعاد استاندارد و طراحی محدوده های قابل تنظیم از ناراحتی هدای اسدکلتی عضدالنی و
صدمات مرتبط با کار جلوگیری خواهد شد .طراحی صحیح ارگونومیک محل کار باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و کاهش میدزان حدواد
می شود .موسسات تجاری موفق ،طراحی صحیح به همراه دخالت دادن ارگونومی در برنامه هایشان به عنوان یک راهکار مفید اقتصادی جهدت
دستیابی به حداکثر سود و کیفیت ،تلفیق می نمایند [. ]0
طبق مطالعات صورت گرفت ه ،ویژگی های ساختاری بدن انسان  ،تحت تاثیر عواملی مثل نژاد ،سن ،جنس و نوع تغذیه می باشدد .در واقدع ایدن
عوامل سبب می شود داده های هر جمعیت غیر قابل استفاده برای سایر جوامع گردد .در کشورها ی پیشرفته بانک آنتروپومتریک تاسدیس شدده
است و مرتبا اطالعاتشان به روز می شود[ .]0در کشور پهناور ایران با قومیت های متفاوت مطالعاتی که انجام شده است مربوط به مکان و زمان
خاصی می باشد و این احتمال داده می شود با وسعت جغرافییای گسترده تنوع ابعادی ،وسیع خواهد بود [.]0
مطالعات که در کشور ایران انجام شد می توان به مطالعه جنیدی و همکاران برروی شش قومیت ایراندی در شدهر تهدران[ ،]0مطالعده الیاسدی و
همکاران به بررسی  03بعد آنتروپومتریک در شهر بندرعباس [ ،]0موعودی بر ابعاد استایتک دانشجویان دانشگاه تهران در شهران تهران پرداختند
[. ]6
مطالعه  Chuanدر کشور مالزی به روی ابعاد استاتیک بدن کارگران صنعت و معدن پرداختند [ ،]1در کشور سوریه مطالعه بر روی اندازه گیدری
اندام فوقانی [ ]7و همچنین اندازه ابعاد استاتیک و استفاده از آن برای طراحی میز صندلی در دانشگاهای مالزی اشاره نمود [.]0
استخوان کالویکل اولین استخوانی است در بدن که ر وند استخوانی شدن را طی می کند .این استخوان جزء استخوان های دراز بدن می باشد
که مهمترین محافظ برای شریان و ورید سابکالوین و شبکه براکیال به حساب می آید .کالویکل بیشترین آمار شکستگی های مکرر را در بچه
ها داراست.
استخوان کالویکل نقش بسزایی در عملکرد کمربند شانه ای و تحمل وزن اندام فوقانی دارد .در طراحی های استاندارد در نظر گرفتن بیشترین
عرض بدن مخصوص ناحیه شانه می باشد که این فاصله مدیون وجود استخوان ترقوه می باشد [ ]9در مطالعه در هندوستان بده بررسدی تعیدین
جنسیت افراد مرده از روی استخوان کالویکل پرداختند و اعالم نمودند از بین فاکتور های طول استخوان  ،اندازه محیط مید کالویکدوالر و وزن
استخوان ،طول به تنهایی مفید تر از سایر مقیاس ها می باشد .همچنین اعالم نمودند می توان با استفاده از استخوان کالویکل به بررسی تعیین
جنسیت پرداخت [ . ]13بدین منظور با هدف تعیین نسبت طول استخوان کالویکل به قد بر حسب جنس در افراد بالغ بین  03-03سال در شدهر
کرمان انجام گردید.
مواد و روش ها

نوع مطالعه توصیفی –تحلیلی می باشد .محدوده سنی مورد مطالعه افراد بین  03-03سال می باشد .در این مطالعه حجم نمونه بر اساس فرمول
فرمول تعیین حجم نمونه  ،محاسبه  rاز مطالعه آزمایشی ( )r=3/031و فرض توان آزمون ( )1-β=3/93و احتمال خطای نوع اول ()α=3/30
محاسبه و  033نفر از شهرکرمان با جمعیت کل  603333نفری ،در سال  1093تعیین شد.
فرمول حجم نمونه شامل :
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2
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که از این تعداد  033مرد و  033زن در این تحقیق شرکت کردند .افراد مورد مطالعه به طور تصادفی ،از مراجعه کنندگان به مراکز بهداشت در
سطح شهر کرمان انتخاب شدند .شرایط خروج از مطالعه تنها کسانی بودند که شکستگی در استخوان کالویکل و اندام فوقانی داشتند.
روش اندازه گیری بر اساس روش مستقیم با استفاده از وسایل و تجهیزات سنتی اندازه گیری آنتروپومتری ساده با هزینه کم در این حال دقیق
می باشد ،انجام پذیرفت .این وسایل شامل  ،متر پالستیکی و فلزی ،زاویه سنج ،قطر سنج و همچنین ترازو استفاده گشت[.]11
یک پروتکل اندازه گیری جهت راهنمایی همکاران طرح در اختیار هر تیم قرار گرفت .در قالب یک برنامه آموزشی نحوه کار ،شناخت Body
 Anatomical position، land markبه افراد هر تیم آموزش داده شد .اندازه گیری در تابستان  1093در شهر کرمان انجام پذیرفت .نحوه
اندازه گیری به شرح زیر می باشد [.]10
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برای طول کالویکل :از انتهای استرنال کالویکل تا مفصل آکرومیوکالویکوالر ،در حالیکه فرد مورد مطالعه به روی صندلی نشسته
دستهایش آویزان و سر مستقیم به جلو می باشد .بوسیله کولیس با دقت  3/31سانتی متر اندازه گیری شد.
عرض شانه :نمونه در حالت ایستاده و قائم قرار داشت .دستها از دو طرف بدن آویزان ،از قسمت پشت فاصله بین دو آکرومیون سمت چپ و
راست به مستقیم به وسیله متر با دقت  3/0سانتی متر اندازه گیری شد.
طول اندام فوقانی :شخص در حالت ایستاده ،دستها از دو طرف بدن به طور مستقیم و صاف آویزان ،از زائده آکرومیون استخوان اسکاپوال تا
انتهای انگشت میانی همان سمت به طور مستقیم به وسیله متر با دقت  3/0سانتی متر اندازه گیری شد.
قد :نمونه در حالت ایستاده ،به طوریکه قسمت پشتی پاشنه ،باسن ،شانه ها و استخوان پس سری با دیوار تماس کامل داشت .خطی که
کانتوس خارجی چشم را به تراگوس گوش همان طرف متصل می کرد موازی با سطح افق بود .سر فرد به وسیله گونیامتر زاویه  93درجه با افق
می ساخت بوسیله متر با دقت  3/0سانتی متر اندازه گیری شد.
[]10
وزن :نمونه بدون کفش و کمترین پوشش را داشت .وزن با ترازوی دیجیتال اندازه گیری شد  .همچنین شغل ،دست غالب و سن افراد نیز
ثبت گردید .اطالعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS16و با استفاده از آزمون های آماری  T-testو  Kruskal-wallisمورد
تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
 033نفر در این مطالعه شرکت داشتند .جدول شماره  1اطالعات شاخص های مرکزی و پراکندگی طول کالویکل راست و چپ عرض شانه،
طول اندام فوقانی راست و چپ ،قد ،وزن و سن در مردان و زنان را نشان می دهد .جدول شماره  0اطالعات شاخص های مرکزی و پراکندگی
نسبت طول کالویکل راست و چپ به قد و عرض شانه و در جدول شماره  0اطالعات شاخص های مرکزی و پراکندگی نسبت طول کالویکل
راست و چپ به طول اندام فوقانی راست و چپ در مردان و زنان را نشان می دهد.
جدول  .1اطالعات شاخص های مرکزی و پراکندگی طول کالویکل راست و چپ عرض شانه ،طول اندام فوقانی راست و چپ ،قد،
وزن و سن در مردان و زنان ()n=088
میانگین

شاخص
موارد

انحراف معیار

انحراف معیار

میانگین
زن

مرد
راست

16/003

3/990

10/16

3/06

چپ

16/070

1/306

10/310

3/700

01/079

0/660

03/01

0/760

راست

76/030

0/007

73/000

0/030

چپ

76/900

0/01

73/100

0/070

قد

171/013

6/60

109/10

6/103

وزن

60/07

13/07

00/0

0/1

سن

00/07

0/30

00/7

0/0

کالویکل
عرض شانه
اندام فوقانی

جدول  .2اطالعات شاخص های مرکزی و پراکندگی نسبت طول کالویکل راست و چپ به قد و عرض شانه در مردان و زنان()n=088

شاخص
موارد

انحراف معیار

میانگین

میانگین

مرد

انحراف معیار
زن

نسبت طول کالویکل چپ به قد

3/397

3/330

3/390

3/3306

نسبت طول کالویکل راست به قد

3/390

3/330

3/390

3/3300

نسبت طول کالویکل چپ به عرض شانه

3/03

3/300

3/070

3/307

نسبت طول کالویکل راست به عرض شانه

3/090

3/306

3/003

3/307
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جدول  .3اطالعات شاخص های مرکزی و پراکندگی نسبت طول کالویکل راست و چپ به طول اندام فوقانی
راست و چپ در مردان و زنان ()n=088
شاخص

میانگین

موارد

انحراف معیار

میانگین

مرد

انحراف معیار
زن

3/016

3/311

3/0

3/330

نسبت طول کالویکل چپ به طول اندام فوقانی راست

3/016

3/310

3/0

3/333

نسبت طول کالویکل راست به طول اندام فوقانی راست

3/010

3/316

3/0

3/333

نسبت طول کالویکل راست به طول اندام فوقانی چپ

3/010

3/311

3/016

3/311

نسبت طول کالویکل چپ به اندام فوقانی چپ

میانگین طول کالویکل راست در مردان  16/00و در زنان  10/16سانتی متر می باشد .میانگین طول کالویکل چپ در مردان  16/07سانتی
متر و در زنان  10/310سانتی متر می باشد .میانگین عرض شانه به ترتیب در مردان و زنان به ترتیب  03/301و  01/079سانتی متر می باشد.
همچنین میانگین طول اندام فوقانی راست در مردان و زنان به ترتیب  73/000و  76/030سانتیمتر و طول اندام فوقانی چپ به ترتیب
73/100و  76/90سانتیمترمی باشد .میانگین قد مردان  171/01سانتیمتر و قد زنان  109/10سانتیمترمی باشد .میانگین وزن در مردان و زنان
نیزبه ترتیب  66/07و  00/0سانتیمتر می باشد .همچنین باید اشاره نمود  076نفر (90درصد) از مردان مورد مطالعه راست دست و  00نفر (6
درصد) چپ دست بودند 060 .نفر ( 91/00درصد) زنان راست دست و  00نفر ( 0/70درصد)چپ دست بودند .همچنین شاخص طولی کالویکل
به قد به شکل زیر بدست آمد.
×133 =%9/7 ± 3/0

×133 =%9/0 ± 3/0

×133 =%9/0 ± 3/0

×133 =%9/0 ± 3/0

=

شاخص طولی کالویکل چپ به قد در مردان

=

شاخص طولی کالویکل راست به قد در مردان

=

شاخص طولی کالویکل چپ به قد در زنان

=

شاخص طولی کالویکل راست به قد در زنان

بحث و نتیجه گیری
تشخیص هویت از مباحث بسیار مهم در پزشکی قانونی است و با توجه به اختالف نژادی موجود در بین ملل و اقوام مختلف و تفاوت در
خصوصیات فیزیکی و بدنی الزم است ،در هر جامعه ،مطالعات و بررسی های خاص آن جامعه صورت گیرد .تا بتوان از مشخصات مختلف بدن
در امر مهم تشخیص هویت استفاده مطمئن تری نمود .به هنگام بررسی هویت بقایای اسکلتی ،در مواردی که استخوان های مهم ،نظیر
استخوان های لگن ،جمجمه وجود نداشته باشد ،مسأله تشخیص هویت مشکل تر و پیچیده تر می شود و در این شرایط بهره گیری از
خصوصیات استخوان کالویکل (ترقوه) بسیار مفید خواهد بود .همچنین در طراحی وسایل  ،تجهیزات و ایستگاه های کار بدون توجه به داده
[]0
های آنتروپومتریک می تواند پیامد های نامطلوب مختلفی مانند ،آسیب های اسکلتی – عضالنی و کاهش بهره وری را به دنبال داشته باشد
 .تفاوت جنسی انسان در نژادهای مختلف یک پدیده مجرد و دایمی نیست .بدین معنی که نژادهای مختلف تفاوت ها یکسان نیست و گوناگونی
نژادی در آن مشاهده می شود .بنابراین در برخی صفات بین زن و مرد همپوشانی وجود دارد .با توجه به یافته های ابن تحقیق در جدول  1و 0
و مقایسه با مطالعه که بر روی نژاد هندی انجام شد ،طول کالویکل راست و چپ در مردان و زنان ایرانی از نژاد هندی بزرگتر است .در رابطه با
طول کالویکل راست و کالویکل چپ در مردان  76/0درصد دارایی کالویکل چپ بزرگتر از سمت راست بودند ودر  00/7درصد کالویکل
01
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راست بزرگتر می باشد .در زنان نیزکالویکل سمت چپ در  63/6درصد بزرگتر از سمت راست بودند و  09/0درصد کالویکل سمت راست
بزرگتر از چپ می باشد .با توجه به مطالب ذکر شده می توان اظهار داشت طول کالویکل چپ در هر دو گروه جنسی از کالویکل سمت راست
بزرگتر است .این نتایج با مطالعات پیشین همسو می باشد [ . ]13در مطالعه دیگری که توسط افتخار و همکاران در بررسی ابعاد آنتروپومتریک در
شهر بندرعباس در محدوده سنی  03تا  63سال انجام گشت طول اندام فوقانی و عرض شانه ،همچنین طول کالویکل با نتایج این مطالعه
مشابه می باشد[.]0
در بررسی که سال  0337بر اجساد  1زن و  01مرد در کشور کرواسی انجام شد ارتباط طول قد با اندازه استخوان های دراز با کمک تصاویر
رادیوگرافی برای این جمعییت تعیین شد .نتایج این بررسی نشان داد در زنان با اندازه گیری استخوان بازو (هومروس) و در مردان با اندازه گیری
استخوان تیبیا می توان برآورد دقیق تری از طول قد بدست آورد [ .]10در تحقیق مشابه ای در کشور چین در سال  0311در محدوده سنی  10تا
 10سال انجام شده که ارتباط طول قد با استخوان های فیبوال و تیبیا محاسبه شده و به صورت جداولی معرفی گردید.]10
با توجه به فاکتورهای تاثیر گذار بر قد مثل نژاد تغذیه و ژنتیک نمی توان به فرمول ها و جداول کشورهای دیگر استناد نمود شاید استناد به منابع
خارجی منجربه تشخیص هویت ناصحیح شود و الزم است این جداول در هر کشوری به صورت مستقل و حتی برای نژادها وسنین مختلف
محاسبه گردد.
از دیگر یافته های این تحقیق بررسی وجود رابطه بین طول کالویکل و وزن ،رابطه بین عرض شانه و وزن می باشد که همبستگی بسیار
ضعیفی بین این متغیرها مشاهده شد ..ضریب پیرسون ( .)r=3/30
همچنین نسبت طول استخوان کالویکل به سایر متغیرها مشخص گردید .که بین طول کالویکل راست و قد همچنین بین طول کالویکل چپ
و قد در دو گروه رابطه معنی داری وجود دارد .براین اساس می توان قد افراد را بر اساس طول کالویکل آنها پیش گویی نمود.
یافته های این تحقیق حاکی از آن است که داده های آنتروپومتریک مربوط به دو جنس اختالفات زیادی با یکدیگر دارند .بنابراین وجود
اختالفات طبیعی در بین ابعاد بدن انتخاب روشی را جهت طراحی محصوالت تجهیزات و پست های کاری ضروری می سازد .بسیاری از
کارشناسان ارگونومی عقیده دارند در نظر گرفتن حدود نهایی موجود در جمعیت در گسترده طراحی امکان پذیر نمی باشد و با توجه به این که هر
چقدر محدوده طراحی بزرگ تر در نظر گرفته شود ،هزینه آن نیز بیشتر خواهد بود[ . ]16لذا جهت استفاده بهینه از شاخص های آنتروپومتریکی به
دست آمده ،باید طراحی ها به شکلی باشد که وسایل ،تجهیزات و کنترل ها در حد دسترسی کوچکترین فرد باشد  .همچنین بایستی طراحی
طوری باشد که طرح به دست آمده با بزرگترین فرد همخوانی داشته و برای وی مناسب باشد .بنابراین فاصله های دسترسی باید بر اساس ابعاد
بدنی افراد ریز نقش و فضاها برای جا گرفتن افراد بر اساس افراد درشت اندام تعیین و طراحی گردد.]17[ .
در مجموع نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد ،بین طول کالویکل و قد افراد مذکر و مونث کرمانی در سنین  03-03سالگی رابطه معنی داری
وجود دارد .یعنی با استفاده از طول کالویکل افراد می توان قد آنها را بدست آورد .پیشنهاد می شود مطالعات آنتروپومتری همزمان در مناطق
مختل ف با در نظر گرفتن عوامل آنتروپولوژی بیشتر برای هر جنس در حجم نمونه ای بزرگتر انجام شود تا متغیرها از تنوع کافی برخوردار شوند.
با استفاده از فرمول هایی که برای تعیین طول قد به کمک استخوان کالویکل در این مطالعه به دست آمد می توان برآورد دقیقتری از طول قد
در جمعیت ایرانی داشت .این موضوع زمانی حائز اهمیت است که از جسدی با هویتی نا معلوم فقط تکه ای از استخوان اندام فوقانی همانند
کالویکل در دسترس باشد و به این ترتیب به تشخیص هویت می توان کمک کرد.
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