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 چکیده

حاضر از نوع  پژوهشهاي آنتروپومتريك نونهاالن پسر ايراني بود. نورم ويژگي ضر، تدوينحا هدف پژوهش

هاي اوقات فراغت تابستاني نفر از نونهاالن پسر داوطلب شركت در برنامه 3733توصيفي براي تدوين نورم است. 

گروه  6در كت نمودند و دنبال فراخوان عمومي و به روش داوطلبانه در اين مطالعه شر به سازمان ورزش بسيج

سال تقسيم شدند. بر اساس دستورالعمل انجمن بين المللي پيشبرد پيكرسنجي متغيرهاي قد،  31تا  8 سني

پهناي استخوان هاي بازو نقطه و  نقطه، محيط اندام در پنج وزن، قد نشسته، ضخامت چربي زير پوستي در هشت

هاي شاخصاز ها با استفاده تحليل داده ارتر محاسبه گرديد.ك-روش هيثبدني بهگيري شد و تيپاندازهو ران 

 اجزاي نوعها نشان داد يافتهمحاسبه گرديد.  و آزمون كلموگروف اسميرنوف انحراف استانداردگرايش به مركز، 

في ها از جزء مزومور آنو  بود 3/1و در اندومورفي  1/4، مزومورفي3/1پيكري نونهاالن پسر ايراني در اكتومورفي 

هاي بيانگر افزايش تدريجي شاخص هايافته . همچنينبدني برخوردار بودندباالتري نسبت به ساير اجزاي تيپ

 افزايش مستمر متغيرهاي محيط و طول نتايجسالگي بود.  31سالگي و كاهش آن در  32تا  8مرتبط با چربي از 

بدني ساله، از تيپ 31و نونهاالن « ف متعادلمزومور»بدنيساله از تيپ 32 تا8داد. نونهاالن  اندام را نشان

تا  8در سنين  هاي مرتبط با چربيشاخصرسد به نظر ميبا توجه به نتايج  برخوردار بودند. "مزومورف اكتومورف"

ربالگري غ هايآزمون د درتواناين نورم واحد مي. يابدسالگي كاهش مي 31 كند و درسالگي افزايش پيدا مي 32

قرار  كاربرد پژوهشگران ديگرمورد و صدمات ورزشي اي هاي رشدي، مالحظات تغذيهورزشي، پايش استعداديابي

 .گيرد

 پسر غربالگري، نونهالنورم، آنتروپومتري،  :واژگان کلیدی

 

                                                           
                   Email: mmahmoodkhani@yahoo.com                                                           نویسنده مسئول *
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 مقدمه
شود که اطالعات فراوانی را در مدت تهاجمی و ارزان شناخته میر روشی غی به عنوانآنتروپومتری 

ر ای د(. مطالعات این حوزه کاربرد گسترده1) دهدتعداد زیادی آزمودنی به دست میزمانی کوتاه از 

طوری که موضوعات مختلفی چون  به دارد؛بدنی و علوم ورزشی ادبیات پژوهشی پژوهشگران تربیت

های ، پایش1وضعیتیهای شناسی ورزشی و اصالح ناهنجاریارگونومی، استعدادیابی ورزشی، آسیب

 شود. تی در ارتباط با فاکتورهای آنتروپومتریك بررسی و مطالعه میرشدی و سالم

ی کاربرد پیكرسنجی در استعدادیابی بلوم فیلد معتقد است هر ورزش به ورزشكارانی با در زمینه

افراد جهت  2گزینیخود  در های بدنی خاصی نیاز دارد و شكل بدنی، نقش مهمی راابعاد و اندازه

-نیز از ارتباط ویژگی هاپژوهشنتایج برخی  (.2) ورزشی رقابتی به عهده داردهای شرکت در فعالیت

بدن با عملكرد ورزشی، مشابه بودن نوع پیكری بازیكنان جوان و  پومتریكی و تیپهای آنترو

 این شاخص ( حكایت دارد.3،5،6) ی تیپ بدنی در طول عمرنسبو ثبات  (3،4)بزرگسال یك رشته 

های پیكری تحت شاخص که به ویژه این؛ تعد سودمند باشندایی افراد مستوانند در شناسها می

کارتر و (. هیث4) است داشته و کمتر تحت تاثیر تمرین و رژیم غذاییتأثیر عوامل ژنتیكی قرار 

ت در رشته ورزشی خاص را فراهم موفقی شانسضروری در ارتباط با  بدنی اطالعات تیپ ندمعتقد

یشگویی موفقیت بدنی را برای پ اطالعات تیپفیلد و همكاران  بلومین عالوه بر ا .(2) آورد می

و  که تفاوت در اندازهبرخی نیز بر این باورند  (.2) دانند های ورزشی مناسب میورزشكاران در رشته

( به 7) ی موفقیت یا شكست باشدتواند تعیین کنندهها به روشنی میابعاد بدنی در بسیاری از رشته

های المپیك المللی و بازیتجزیه و تحلیل عملكرد ورزشكاران در مسابقات بزرگ بین ای کهگونه

بدنی او تأثیر  توانمندی ورزشی، ساختمان و ترکیبدهد موفقیت یك ورزشكار از ترکیب نشان می

های پیكری و مقایسه آن با ورزشكاران نخبه به عنوان یكی از پذیرد. از این رو ارزیابی ویژگیمی

های استعدادیابی، و تقریباً در تمام مدل (8،9) های پیش بینی امكان موفقیت افراد مطرح استروش

. (8،11) شودعنوان بخش مهمی از فرآیند غربالگری استفاده میه های آنتروپومتری باز آزمون

ه اسایی نفراتی شود کتواند منجر به شنهای پیكری افراد در یك جامعه همگن میی ویژگیمقایسه

-می توزیع طبیعیمنحنی  بر اساس. ه هستندهای مشهود نسبت به دامنه طبیعی جامعدارای برتری

در پارامترهای که شناسایی کسانی پرداخت  های آماری یك جامعه بهتوان با استفاده از شاخص

اند تواین تفسیر می .های ذاتی یا اکتسابی هستندمختلف نسبت به میانگین جامعه خود دارای برتری

در استعدادیابی ورزشی قرار گیرد. رویكردی که معتقد است در صورت  کاربردیمبنای رویكردی 

                                                           
1. Postural 

2. Self-Selection 
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برای  مورد اهمیتهای های افراد جامعه در شاخصوجود میانگین و انحراف استاندارد از رکورد

ی هادر برخی رشته به شناسایی برترین نفرات پرداخت.توان یك رشته خاص میدر تعیین استعداد 

سبت به میانگین جامعه نورزشی افراد مستعد  دنکه وابستگی بیشتری به ابعاد پیكری دار ورزشی

ابر » می به ناموباعث به وجود آمدن مفه واقعیت . اینهستند ربرخوردا های مشهودیبرتریاز خود 

مادگی در مطالعات مربوط به آمادگی حرکتی، مهارتی و آ. در ورزش گردیده است «ها انسان

عوامل آنتروپومتریكی انجام شده است شواهد متعددی از ارتباط این  سمانی نیز که در ارتباط باج

وونگ گردیده است.  هها با عوامل مرتبط با آمادگی حرکتی، مهارتی و آمادگی جسمانی ارائویژگی

داد ( ارتباط برخی خصوصیات آنتروپومتریكی و عوامل آمادگی جسمانی را مورد بررسی قرار 2119)

متر رکوردهای بهتری به دست  541تر در آزمون پرش سارجنت و دو افراد بلند قامت بیان کرد کهو 

(. 11)آید های مسافت باال مزیت مكانیكی به حساب میکه طول گام بلند در دویدن چرا .اندآورده

قد،  های پیكرسنجی ورزشكار مانند( معتقد است در برخی مواقع ویژگی1996) بومسهمچنین 

 .(12) وزن، ترکیب بدن، ابعاد استخوانی و محیط اندام به شكلی پیچیده با عملكرد ارتباط دارند

های مختلف، تفاوت در میزان شناسی ورزشی، تنوع نقاط آسیب دیده در رشته ی آسیبدر حوزه

-قیقی ورزشی برخی محققان را به بررسی درشتههر اندام درگیر در  متفاوت بودنو صدمات شیوع 

ترین سوق داده که از مهم)به عنوان یك عامل خطر درونی( ورزشكاران  پیكریهای تر ویژگی

 ای پیكری ورزشكاران با شیوع آسیبهه در این بخش بررسی ارتباط ویژگیموضوعات مورد توج

توده  های بدن شامل قد، وزن، طول و محیط اندام، وزن بدون چربی، شاخص. اندازهاستدیدگی 

های آنتروپومتریكی هستند گی متغیرهای بیومتریك یا اندازهبدنی همقدار چربی بدن و تیپبدن، م

با وجود انجام برخی ( لیكن 13) شوندعوامل خطرزا در ایجاد آسیب محسوب میکه به عنوان 

ها کماکان نقاط مبهم بسیاری در این های پیكری با آسیبص ارتباط ویژگیدر خصو هاپژوهش

االن و دیدگی نونهمربوط به آسیبهای پژوهش. این مسئله به ویژه در (14) اردخصوص وجود د

 وص این گروه سنی بسیار اندك است.خورد زیرا حجم مقاالت در خصنوجوانان بیشتر به چشم می

های ابتال به ناهنجاریمیزان  آنتروپومتری باهای ویژگی ارتباط تنگاتنگ ارگونومی نیزمطالعات  در

( در پژوهشی به بررسی تناسب ابعاد 1387آقا رفیعی ) ای کهگونهبه ،ر شده استکذ وضعیتی

طراحی و که در  نمودو گزارش  هآموزان پرداختهای آنتروپومتریك دانشمشخصهمبلمان مدارس با 

 نگرفته استآموزان انجام انشهای مدارس توجه به معیارهای آنتروپومتریكی دساخت میز و نیمكت

و اکثر  (15) ی بهداشت و سالمت جامعه را به خطر اندازدتواند چرخهدر آینده میو این امر 

 .(16-18کند )این مسئله حمایت می های مشابه در کشور ازپژوهش
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های ملی اهمیت شدی و سالمتی وجود نورمهای ردر بخش مطالعات مرتبط با پایش بر اینعالوه

ه اول باید تعیین کرد که های رشدی، در درجنورم رها وزیرا در استفاده از نمودا ؛ای داردویژه

دی باشند تا اقتصا -های اجتماعیی از لحاظ فرهنگی، نژادی و ویژگیها در شرایط مشابهآزمودنی

با وجود اهمیت و  (.19) های هنجار شده مربوط به خودشان ارزیابی شونداساس یافته کودکان بر

جامع و نورم بومی مشخصی که به لحاظ کمی و  پژوهش ،تریكی کاربردی مطالعات آنتروپومگستره

باشد؛  حاضر پژوهشی پارامترهای پیكری مورد توجه از حیث وسعت جامعه و نمونه در بردارنده

گیری و آن را با را اندازه BMIهای قد، وزن و انجام گرفته شاخص هایپژوهشنشد. اکثر  یافت

پیكری مختلف های نورم واحدی را برای شاخص پژوهش اند. اینهای مرجع مقایسه کردهداده

عنوان مبنای غربالگری و مقایسه آنتروپومتریكی در تواند بهکند که مینونهاالن پسر ایرانی ارائه می

 این گروه مورد استفاده قرار گیرد.

 

 پژوهشروش 
هدف اصلی آن ست. از نوع توصیفی ا آنشود، روش دنبال می پژوهشبا توجه به اهدافی که در این 

و بدون اعمال متغیری  پسر ایرانی، بدون دخل و تصرف های پیكری نونهاالنارایه و توصیف ویژگی

داوطلب حضور در که  ساله کشور 13تا  8پسر  نونهاالنحاضر را  پژوهشآماری جامعه  .بودها  بر آن

با  .ندددا ها بودند تشكیلهای اوقات فراغت تابستانی سازمان ورزش بسیج در مراکز استانپایگاه

کنندگان در این پژوهش در پی فراخوان عمومی و به صورت خود خواسته که شرکت توجه به این

 نفر 1719 شامل ونه آمارینم .بود گیری به روش داوطلبانهثبت نام کرده بودند، بنابراین نمونه

 متر(سانتی63/143±63/9 قد و کیلوگرم 84/37 ±54/11 وزن سال،19/11 ±19/1)میانگین سنی 

های آذربایجان شرقی، آذربایجان از استان که در دامنه سنی مذکور قرار داشتندکه  بود افرادی از

غربی، ایالم، خراسان رضوی، خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سمنان، فارس، قزوین، قم، 

سپس  .شدند انتخابرکزی و یزد کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیالن، لرستان، مازندران، م

های پیكری منظور ثبت داده به .دگردیدنسال تقسیم  13الی  8از  گروه سنی 6در  کنندگانشرکت

گیری متغیرهای پیكری بر اساس و برای اندازه گردیداستفاده  1ایساك 1سطح کامل از فرم 

تغیرهای قد، وزن، قد م سمت راست بدن از دستورالعمل انجمن بین المللی پیشبرد پیكرسنجی

پهنای استخوان های نقطه و  نقطه، محیط اندام در پنج نشسته، ضخامت چربی زیر پوستی در هشت

گیری شد و اگر میزان اختالف هر یك از مقادیر آنتروپومتری دو بار اندازه گیری شد.اندازهبازو و ران 

                                                           
1. International Society For Advancement Of Kinanthropometry(ISAK) 
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ساك میزان استاندارد ق دستورالعمل ای)طب گیری بیشتر بوددو عدد از مقدار خطای استاندارد اندازه

-(، اندازهاست درصد 1ها درصد و برای پهناها و محیط 5ستی های پوگیری برای الیهخطای اندازه

گیری شده برای هر متغیر به شد. سپس میانگین دفعات اندازهگیری برای بار سوم نیز تكرار می

  .ثبت شد عدد نهایی عنوان

ها با  میلیمتر( و وزن آن 1)با دقت  SECAکنندگان با قدسنج دیواری تقد ایستاده و نشسته شرک

ها )بازو در حالت گیری شد. سپس قطر اندامکیلوگرم( اندازه 1/1)با دقت   SECAترازوی دیجیتال

)با  Lufkinساق( با متر نواری  دور لگن ودور کمر، دور ، و منقبض ریلكس، بازو در حالت خم شده

گیری شد. ضخامت چربی زیر پوستی در هشت نقطه )دوسر بازو، سه سر اندازهمیلیمتر(  1دقت 

  Slim guideساق( با کالیپر داخل ران وجلو بازو، تحت کتفی، تاج خاصره، خار خاصره، شكمی، 

 گیری شد و پهناهای استخوانی بازو و ران با کالیپر مخصوص استخوانسانتیمتر( اندازه 5/1)با دقت 

mitutoyo  (6گیری گردید )میلیمتر( اندازه 1دقت )با . 

و سایر شاخص های کارتر -بدنی به روش هیثمحاسبه اجزاء نوع پیكری و تعیین تیپبه منظور  

از نرم افزار پیكرسنجی استفاده شد که روایی و پایایی این نرم افزار توسط محمودخانی بدنی ترکیب

ها از آمار توصیفی یف و تجزیه و تحلیل دادهبرای توص (.21( گزارش شده است )1391و براتی )

و پراکندگی )انحراف  کمك جدول فراوانی و با میانگینها به ای که دادهبه گونه ؛استفاده شد

در بخش آمار استنباطی برای بررسی طبیعی بودن توزیع از آزمون  .استاندارد( توصیف شدند

صورت  16نسخه  SPSSستفاده از نرم افزار . تمام محاسبات با اکلموگروف اسمیرنوف استفاده شد

 گرفت. 

 

 نتايج
اسمیرنوف بررسی شد و مشخص گردید  -ها با استفاده از آزمون کولموگروفتوزیع طبیعی داده

ار و محدوده نورم فاکتورهای میانگین، انحراف معیگیری شده توزیع طبیعی دارند. های اندازهداده

های آذربایجان شرقی و غربی، ایالم، بوشهر، چهار استان از پژوهشمورد نظر  سنجی جامعهپیكر

محال و بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، 

تفكیك  به و نفر بودند 1719که در مجموع  یالن، لرستان، مازندران و مرکزیکرمانشاه، گلستان، گ

نیز میزان تغییرات  3و  2، 1 هایشكلدر  رده شده است.آو 4تا  1در جداول سن برای هر پارامتر 

 .نشان داده شده استسالگی  13تا  8جزء اندومورفی، توده خالص چربی و درصد چربی بدن از 

 



 3131، تابستان 22فيزيولوژي ورزشي شماره                                                                                           322

 

 سال ايراني 31تا  8هاي پيكري مرتبط با سالمتي نونهال ميانگين، انحراف استاندارد و دامنه نورم ويژگي. 3جدول 

 نفر(3733)تعداد نمونه  

ي
سن

ده 
ر

 

اد
عد

ت
 

 )سانتيمتر( قد نشسته )سانتيمتر( قد )كيلوگرم( وزن
 ±میانگین

 استاندارد انحراف
 دامنه نورم

 ±میانگین

 انحراف استاندارد
 دامنه نورم

 ±میانگین

 انحراف استاندارد
 دامنه نورم

8 

 ساله
81 21/7±21/29 (42/36-22) 47/6±12/131 (56/136-65/123) 46/3±34/69 (8/72-88/65) 

3 

 ساله
231 24/8±57/31 (81/39-33/23) 79/6±47/135 (26/149-68/128) 82/4±11/71 (93/75-29/66) 

32 

 ساله
446 22/9±33/35 (55/44-11/26) 65/7±41/141 (16/148-76/132) 13/5±93/72 (16/78- 8/67) 

33 

 ساله
545 13/11±31/39 (34/49-28/29) 19/7±49/145 (58/152-4/138) 16/4±43/75 59/79- 27/71) 

32 

 ساله
331 69/11±62/43 (31/54-93/32) 63/7±99/151 62/158- 36/143) 79/4±78/77 (57/82-99/72) 

31 

 ساله
86 82/8±18/45 (9/53-26/36) 92/8±65/155 57/164- 73/146) 44/4±21/81 (64/84- 76/75) 

 

 3ادامه جدول شماره 

ي
سن

ده 
ر

 

اد
عد

ت
 

 حتانيطول اندام ت

 )سانتيمتر(

 شاخص توده بدني

 )كيلوگرم برمترمربع(

 توده خالص بدن

 )كيلوگرم(

 ±میانگین

 استاندارد انحراف
 دامنه نورم

 ±میانگین

 استاندارد انحراف
 دامنه نورم

انحراف ± میانگین

 استاندارد
 دامنه نورم

8 

 ساله
81 42/4±78/61 (2/65-36/56) 95/2±17/17 (12/21-12/14) 7/3±31/24 (28-6/21) 

3 

 ساله
231 15/5±36/64 (41/69-31/59) 21/3±12/17 (23/21-81/13) 38/4±16/26 (44/31-68/21) 

32 

 ساله
446 88/5±47/67 (35/73-59/61) 37/3±72/17 (19/21-35/14) 77/4±65/28 (42/33-88/23) 

33 

 ساله
545 84/4±16/71 (9/74-22/65) 62/3±41/18 (12/22-78/14) 91/4±32/31 (23/36-41/26) 

32 

 ساله
331 71/4±11/73 (81/77-41/68) 74/3±98/18 (72/22-24/15) 74/5±23/35 (97/41-49/29) 

31 

 ساله
86 17/6±44/75 (61/81-27/69) 97/2±54/18 (51/21-57/15) 65/5±76/37 (41/43-11/32) 
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 3ادامه جدول شماره 

ي
سن

ده 
ر

 

اد
عد

ت
 

 صد چربي بدندر )كيلوگرم( توده چربي بدن

انحراف ± میانگین

 استاندارد
 دامنه نورم

انحراف ± میانگین

 استاندارد
 دامنه نورم

8 

 ساله
81 14/4±91/4 (15/9-77/1) 14/8±14/15 (18/23-1/7) 

3 

 ساله
231 57/4±51/5 (18/11-94/1) 11/8±78/15 (79/23-77/7) 

32 

 ساله
446 64/5±67/6 (31/12-13/1) 81/8±98/16 (79/25-17/8) 

33 

 ساله
545 29/6±99/7 (28/14-7/1) 28/9±35/18 (63/27-17/9) 

32 

 ساله
331 46/6±38/8 (84/14-92/1) 2/9±41/17 (61/26-21/8) 

31 

 ساله
86 92/4±32/7 (24/12-4/2) 49/7±26/15 (75/22-77/7) 

 
 سال ايراني 31ا ت 8 نونهاالن ستيمت چربي زير پوضخاميانگين، انحراف استاندارد و دامنه نورم : 2جدول شماره 

 نفر( 3733تعداد نمونه ) 

ي
سن

ده 
ر

 

اد
عد

ت
 

 چين سه سر بازويي )ميليمتر( چين دوسر بازويي )ميليمتر( چين شكمي )ميليمتر(

انحراف ±میانگین

 استاندارد
 دامنه نورم

انحرا±میانگین

 ف استاندارد
 دامنه نورم

انحراف ±میانگین

 استاندارد
 دامنه نورم

8 

 ساله
81 74/11±45/11 (19/22-91/1) 88/2±93/4 (81/7-15/2) 17/5±13/9 (31/14-96/3) 

3 

 ساله
231 28/9±94/11 (22/21-66/1) 94/2±28/5 (22/8-34/2) 21/5±52/9 (72/14-32/4) 

32 

 ساله
446 77/11±11/14 (77/24-23/3) 12/4±21/6 (33/11-19/2) 74/5±81/11 (54/16-16/5) 

33 

 ساله
545 99/11±75/15 (74/17-76/3) 16/4±71/6 (76/11-64/3) 21/6±68/11 (88/17-48/5) 

32 

 ساله
331 17/11±14/16 (27/27-123/4) 99/3±41/6 (41/11-42/2) 31/6±11/12 (31/18-31/5) 

31 

 ساله
86 62/8±58/13 (21/22-96/4) 12/4±11/6 (12/11-18/2) 64/5±71/11 (34/16-16/5) 
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 2 مارهش ادامه جدول

ي
سن

ده 
ر

 

اد
عد

ت
 

 چين ميانه ساق )ميليمتر( چين ستيغ خاصره )ميليمتر( چين تحت كتفي )ميليمتر(
انحراف ±میانگین

 استاندارد
 دامنه نورم

انحراف ±میانگین

 استاندارد
 دامنه نورم

انحراف ±میانگین

 استاندارد
 دامنه نورم

8 

 ساله
81 21/6±11/8 (31/14-91/1) 12/9±55/9 (57/18-53/1) 83/5±66/8 (49/14-83/2) 

3 

 ساله
231 47/5±84/7 (31/13-37/2) 15/8±94/9 (99/17-89/1) 57/5±23/9 (81/14-66/3) 

32 

 ساله
446 15/7±54/9 (59/16-49/2) 45/9±64/12 (19/22-19/3) 42/6±57/11 (59/16-19/4) 

33 

 ساله
545 99/7±79/11 (78/18-81/2) 23/11±73/14 (96/24-51/4) 17/7±61/11 (78/18-44/4) 

32 

 ساله
331 25/7±74/11 (99/17-49/3) 15/9±17/14 (32/23-12/5) 97/6±13/12 (11/19-16/5) 

31 

 ساله
86 61/5±63/9 (24/15-12/4) 99/7±51/12 (49/21-51/4) 37/7±91/11 (27/18-53/3) 

 

 

 2ادامه جدول شماره 
ي

سن
ده 

ر
 

اد
عد

ت
 

 خاصره )ميليمتر( چين خار چين جلو ران )ميليمتر(
انحراف ±میانگین

 استاندارد
 دامنه نورم

انحراف ±میانگین

 استاندارد
 دامنه نورم

8 

 ساله
81 41/8±71/13 (11/22-29/5) 31/7±76/7 (17/15-45/1) 

3 

 ساله
231 95/7±15/14 (11/22-11/6) 67/5±82/6 (49/12-15/1) 

32 

 ساله
446 16/8±11/16 (17/24-95/7) 14/7±77/8 (91/15-63/1) 

33 

 ساله
545 37/8±19/17 (56/25-82/8) 16/8±18/11 (24/18-12/2) 

32 

 ساله
331 17/8±26/17 (43/25-19/9) 41/7±19/11 (61/17-78/2) 

 (47/3-59/13) 11/8±54/5 (73/7-59/23) 66/15±93/7 86 ساله 31
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سال ايراني  31تا  8 نونهاالنتخواني و محيط اندام قطر اسميانگين، انحراف استاندارد و دامنه نورم : 1جدول شماره 

 نفر( 3733تعداد نمونه )

 

ي
سن

ده 
ر

 

اد 
عد

ت
 

    

 (قطر استخوان )ميليمتر

 بازو ران

انحراف ±میانگین

 استاندارد
 دامنه نورم انحراف استاندارد±میانگین دامنه نورم

8 

 ساله
81 6/1±91/7 (51/7-31/7) 43/1±24/5 (67/5 - 81/4) 

3 

 ساله
231 62/1±24/8 (86/8-62/7) 46/1±4/5  (86/5- 94/4) 

32 

 ساله
446 63/1±44/8 (17/9- 81/7) 49/1±57/5  (16/6- 18/5) 

33 

 ساله
545 64/1±71/8 (35/9 - 17/8) 47/1±74/5  (21/6- 27/5) 

32 

 ساله
331 66/1±9  (66/9- 34/8) 5/1±96/5  (46/6- 46/5) 

 (66/5 -72/6)  19/6±53/1 (47/8 -69/9)  18/9±61/1 86 ساله 31

 1دامه جدول شماره ا

 

ي
سن

ده 
ر

 

اد 
عد

ت
 

 
 محيط )سانتيمتر(

 بازو در حالت خمش و انقباض بازو در حالت عادي

انحراف ±میانگین

 استاندارد
 دامنه نورم انحراف استاندارد±میانگین دامنه نورم

8 

 ساله
81 1/3±18/19 (18/2-98/15) 12/3±21/21 (23/23 -19/17 ) 

3 

 ساله
231 14/3±48/19 (62/22-34/16) 18/3±72/21  (8/23-64/17 ) 

32 

 ساله
446 4/3±49/21 (89/23-19/17) 21/3±76/21  (97/24-55/18 ) 

33 

 ساله
545 53/3±29/21 (82/24-76/17) 36/3±65/22  (11/26- 29/19) 

32 

 ساله
331 63/3±32/22 (95/25-69/18) 49/3±78/23  (27/27-29/21 ) 

 (15/21 -81/26)  93/23±88/2 (36/19- 3/25) 33/22±97/2 86 ساله 31
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 1دامه جدول شماره ا

ي
سن

ده 
ر

 

اد
عد

ت
 

 

 محيط اندام )سانتيمتر(

 كمر لگن ساق پا
انحراف ±میانگین

 استاندارد
 دامنه نورم

انحراف ±میانگین

 استاندارد
 دامنه نورم

انحراف ±میانگین

 رداستاندا
 دامنه نورم

8 

 ساله
81 1/3±5/26 (6/29-4/23) 16/7±88/66 (94/73-82/59) 2/7±93/57 (13/65-73/51) 

3 

 ساله
231 3/3±36/27 (66/31-16/24) 95/7±66/68 (61/76-71/61) 8/7±59/58 (39/66-79/51) 

32 

 ساله
446 69/3±72/28 (41/2-13/25) 92/7±24/72 (16/81-32/64) 23/8±15/61 (38/66-92/52) 

33 

 ساله
545 98/3±91/29 (89/3-93/25) 11/8±22/75 (23/83-21/67) 72/8±26/63 (98/71-54/54) 

32 

 ساله
331 87/3±1/31 (97/4-23/27) 16/8±14/78 (2/86-88/69) 7/8±36/65 (16/74-66/56) 

31 

 ساله
86 24/3±67/31 (91/4-43/28) 36/6±16/79 (42/85-7/72) 22/7±15/65 (37/72-93/57) 

 1دامه جدول شماره ا
 

ي
سن

ده 
ر

 

اد 
عد

ت
 

 

 نسبت محيط كمر به لگن

 دامنه نورم انحراف استاندارد±میانگین

8 

 ساله
81 14/1±86/1 (9/1-82/1) 

3 

 ساله
231 15/1±85/1 (9/1-81/1) 

32 

 ساله
446 14/1±58/1 (62/1-54/1) 

33 

 ساله
545 14/1±83/1 (87/1-79/1) 

32 

 ساله
331 14/1±83/1 (87/1-79/1) 

 (78/1-86/1) 82/1±14/1 86 ساله 31
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                                    سال ايراني 31تا  8: ميانگين )انحراف معيار( و دامنه نورم تيپ بدني پسران 4جدول شماره 

 (نفر نونهال 3733 تعداد نمونه)

ي
سن

ده 
ر

 

اد
عد

ت
 

 اكتورمورفي مزومورفي اندومورفي

انحرف ±میانگین

 استاندارد
 دامنه نورم

انحراف ±میانگین

 استاندارد
 دامنه نورم

انحراف ±میانگین

 استاندارد
 دامنه نورم

8 

 ساله
81 8/1±86/2 (66/4-16/1) 12/1±47/4 (59/5-35/3) 35/1±72/2 (17/4-37/1) 

3 

 ساله
231 82/1±89/2 (71/4-17/1) 21/1±32/4 (53/5-11/3) 49/1±2/3 (69/4-71/1) 

32 

 ساله
446 88/1±16/3 (94/4-18/1) 22/1±33/4 (55/5-11/3) 55/1±16/3 (71/4-61/1) 

33 

 ساله
545 15/2±31/3 (36/5-26/1) 28/1±31/4 (58/5-12/3) 65/1±17/3 (82/4-52/1) 

32 

 ساله
331 97/1±35/3 (32/5-38/1) 39/1±32/4 (71/5-93/2) 72/1±25/3 (97/4-53/1) 

31 

 ساله
86 64/1±8/2 (44/4-16/1) 27/1±13/4 (4/5-86/2) 63/1±69/3 (32/5-16/2) 

 

 4دامه جدول شماره ا
ي

سن
ده 

ر
 

اد
عد

ت
 

 

 

 نونهاالن پسر ايراني تيپ بدني

 سوماتوتايپ
8 

 ساله
 مزومورف متعادل  9/2 -5/4 -7/2 81

3 

 ساله
 مزومورف متعادل 9/2 -3/4 -2/3 231

32 

 ساله
 ف متعادلمزومور 3 -3/4 -2/3 446

33 

 ساله
 مزومورف متعادل 3/3 -3/4 -2/3 545

32 

 ساله
 مزومورف متعادل 3/3 -3/4 -2/3 331

 مزومورف اکتومورف 8/2 -1/4 -7/3 86 ساله 31
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 سالگي 31تا  8ميانگين جزء اندومورفي  .3 شكل

 
 

 
 سالگي 31تا  8ميانگين توده چربي بدن از . 2 شكل
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 سالگي 31تا  8بي بدن از ميانگين درصد چر .1شكل

 گیریو نتیجهبحث 
سال ایرانی  13تا  8های آنتروپومتریك نونهاالن پسران حاضر تدوین نورم ویژگی پژوهشهدف از 

پیكری نونهاالن پسر ایرانی در  اجزای نوعدهد نشان میاین پژوهش های بررسی یافتهبود. 

 بدن چربیمیزان با  های مرتبطشاخص. ودب 1/3و در اندومورفی  3/4فی، مزومور1/3اکتومورفی 

. یافتسالگی کاهش  13و در  یافتهتدریجی افزایش به طور سالگی  12تا  8از کنندگان شرکت

 بدنی ساله از تیپ 12تا  8 اندام افزایش مستمر را نشان دادند. نونهاالن متغیرهای محیط و طول

 همانبرخوردار بودند.  "مزومورف اکتومورف"بدنی  ساله، از تیپ 13و نونهاالن « مزومورف متعادل»

 پژوهش ،ی کاربردی مطالعات آنتروپومتریكبا وجود اهمیت و گستره طور که پیشتر اشاره شد

 شاملمورد مطالعه که به لحاظ کمی و از حیث وسعت جامعه و نمونه  یع و نورم بومی مشخصجام

محدود به  پژوهش ها بسیاری از .نشد، یافت باشد پژوهشاین  در پارامترهای پیكری مورد توجه

سهولت این مسئله ممكن است ناشی از که  های وزنی بودهای قدی یا شاخصی شاخصمطالعه

-های بالیدگی قد رایجکه از میان شاخص ها باشد. به ویژه اینباالی این شاخص گیری و اعتباراندازه

و برتری در بین همساالن اثرگذار  ( که بر اجرای حرکتی21)ترین شاخص بالیدگی جسمانی است 

، کند که شامل افزایش سریع در نوزادی. روند نمو قد یك الگوی زیگموئیدی را دنبال میاست

افزایش سریع مجدد در جهش نمو نوجوانی و به دنبال آن ، افزایش آهسته و یكنواخت در کودکی

دهد که ضریب و بوچارد نشان می(. مطالعات گسترده مالینا 22) استافزایش آهسته تا پایان نمو 

یعنی پیشرفت و جلو بودن  ؛(23 ،3ارد )دهای مختلف بالیدگی وجود همبستگی باالیی بین شاخص
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که  ها مقارن دانست. با توجه به اینتوان با پیشرفت در سایر مقیاسها را میدر یكی از این شاخص

 ،سن وجود داردشناختی افراد هم ای در بالیدگی زیستهای قابل مالحظهدر طول بلوغ تفاوت

بدنی و علوم ورزشی به ویژه موضوعات مطالعات تربیتدر  تواندقد میمانند  یهایشاخص

 (.3) داهمیت ویژه داشته باش استعدادیابی ورزشی

طبق منابع موجود و همچنین با توجه به تجربیات مربیان، عموماً پسرانی که از نظر زیست شناختی 

ها گزارش (. برخی پژوهش24ند نسبت به سایر همساالن خود اجرای بهتری دارند )تر هستبالیده

هایی که از نظر  تر و آنسنین پایه، شانس انتخاب شدن افراد مسن یهای ورزشاند که در تیمکرده

(. بر این اساس وجود نورم مشخص از شاخص قد 25،26یابد )جسمانی بلندتر هستند، افزایش می

 تواند به انتخاب استعدادهای برتر ورزشی کمك شایانی نماید.می پسران ایرانی

ملی سایر های مرجع با داده BMIهای قد، وزن و شاخص یها نسبت به مقایسهدر برخی از پژوهش

-ای بیان کرد میانگین شاخص( در مطالعه1387) عنوان مثال، ترتیبیانه بکشورها اقدام شده است. 

داری اسال به طور معن 17،16،15،13،12،11 های سنیان در گروهدختر BMIهای قد، وزن و 

وقاری و همكاران . در همین راستا (27) است 1مرجع مرکز ملی آمار سالمت کمتر از استاندار

این  هاییپژوهشنیز در  (1383پور آرام و همكاران ) (،1382) زاده و همكارانکرمی(، 1384)

(. نتایج به دست آمده از 28-31) اندو با ترتیبیان گرفتهو نتایجی همسموضوع را بررسی کرده 

 13تا  8سنی  گروهنونهاالن پسر ایرانی در  BMIپژوهش حاضر نشان داد که میانگین وزن، قد و 

محیط کمر و محیط ساق های محیط بازو، . در متغیر(31) تر استسال، از همساالن آمریكایی پایین

ی در نقاط سه سر بازو و تحت کتفی نیز وضعیت به همین پا، همچنین ضخامت چربی زیر پوست

ه سال 13تا  8های پیكری پسران توان برای پایین بودن ویژگیدالیل مختلفی را می منوال است.

اشاره نمود.  ایمحیطی و تغذیه ،یژادنهای تفاوتتوان به میها ترین آن از مهم ایرانی ذکر کرد که

بدنی کودکان  فعالیت تأثیرات ناشی از اتوماسیون که به کاهش همچنین تفاوت در سبك زندگی و

ها قدی و از دیگر عوامل تفاوت در شاخص ممكن استبه ویژه در جوامع مدرن منجر گردیده است 

  (.27) وزنی افراد جوامع مختلف باشد

 استدانسته  در جوامع مدرن یكی از عوامل کاهش سن بلوغ و سن قاعدگیرا چاقی برخی مطالعات 

روی  BMIنقش و  شدهنشان داده  BMIچندین مطالعه ارتباط منفی بین بلوغ و  . در(32)

ا در نظر گرفتن برخی پژوهشگران بهمچنین  (.33-35) ه استگردیدزمانبندی بلوغ به خوبی روشن 

اند. کاپلویتز و همكاران ارتباط توده چربی را با بلوغ بررسی کرده ،شیوع چاقی و افزایش وزن

های زن را ( قبل از بلوغ و سن بلوغ در آزمودنیBMIبدنی ) توده شاخص( ارتباط منفی بین 2111)

                                                           
1. National Center for Health Statistics 

file:///C:/Talent%20ID%20center/A--Pashababadi/phv%20and%20somaotype/isfahan%20journal/78D1E9B9d01.pdf
file:///C:/Talent%20ID%20center/A--Pashababadi/phv%20and%20somaotype/isfahan%20journal/78D1E9B9d01.pdf


 323                                                                                    ...هاي آنتروپومتريك پسرانتدوين نورم ويژگي

سی سال اخیر در یك  ها با در نظر داشتن شیوع چاقی در کودکان و نوجوانان در نشان دادند. آن

تواند با بلوغ که در مجموع افزایش میزان بافت چربی بدن می ندمطالعه مروری به این نتیجه رسید

زودرس در دختران ارتباط داشته باشد و در مقابل دختران الغرتر و همچنین آن دسته از دخترانی 

 (.33) کنندکه از نظر جسمانی فعال هستند دیرتر بلوغ را تجربه می

صورت ه سالگی، با افزایش سن، ب 8نشان داد میزان توده چربی نونهاالن از حاضر  پژوهشهای یافته

که درصد  یابد. ضمن اینسالگی به طور مشهودی کاهش می 12تدریجی افزایش یافته، ولی از سن 

نیز  LBMیابد. همزمان با این تغییرات سالگی افزایش و پس از آن کاهش می 11چربی نیز تا سن 

رسد سیر کاهشی میزان توده ها به نظر مییابد. با توجه به این یافتهصورت یكطرفه افزایش میه ب

سالگی سرعت باالتری نسبت به افزایش بافت چربی در بدن دارد. این یافته با  12چربی در حوالی 

عینی (، گائینی و م1391(. شهیدی و همكاران )2راستا است ) ( هم1994گزارش بلوم فیلد )

(. مالینا و بوچارد نیز معتقدند 36،37اند )( نیز نتایج مشابهی را در این زمینه گزارش کرده1381)

یابد. کاهش در درصد چربی، ناشی از رشد طولی چربی نسبی در طول نوجوانی در پسران کاهش می

ی بسیار ها و نمو سریع بافت بدون چربی در این سن است در حالی که ساخته شدن چرب استخوان

(. 3شود )گیرد. لذا در این زمان درصد مشارکت چربی در وزن بدن کمتر میتر صورت میآهسته

ی بلوغ و بروز تغییرات کاهشی پیشی گرفتن میزان رشد اسكلتی نسبت به رشد عضالنی در آستانه

بر  در میزان مزومورفی، درصد چربی و توده چربی بدن موجب تقویت عوامل خطرزای درونی موثر

ریزی تمرینی تواند در برنامهمی هااین یافته(. 38شود )دیدگی در ورزشكاران نونهال میبروز آسیب

-با توجه به اصل پیشگیری از آسیبو پرورش استعدادهای ورزشی مناسب برای نونهاالن ورزشكاران 

 دیدگی اثر بخش باشد.

محتوی نورم خاصی باشد، یافت  عی کهمنب پژوهشاین گیری شده در اندازه هایشاخصدرباره سایر 

ی مرجع مقایسهتواند به عنوان مبنایی برای مطالعات بعدی و های پژوهش حاضر میو یافته نشد

برای رفع نیازهای ملی همان جامعه  های مربوط به جوامع مختلفزیرا نورم .ه باشدهای آیندپژوهش

های پیكری با جامعۀ ی نتایج آزمونمانند مقایسه ها در بسیاری از مواردو استفاده از آن تدوین شده

ضروری است که در  نكته هدف در داخل کشور با مشكالتی همراه است. در این راستا توجه به این

ها در شرایط مشابهی درجۀ اول باید تعیین کرد که آزمودنیاستفاده از نمودارها و جداول رشدی در 

های اساس یافته اقتصادی باشند تا کودکان بر -اجتماعیهای از لحاظ فرهنگی، نژادی و ویژگی

 .(39) ارزیابی شوند ،هنجارشدۀ مربوط به خود

کارتر و بدنی نونهاالن پسر ایرانی اختصاص دارد. هیث پیهای این پژوهش به تبخشی از یافته

خاص ورزشی  فعالیت هایموفقیت در  احتمالضروری در ارتباط با  یبدنی اطالعات معتقدند تیپ
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بدنی را برای پیشگویی  ( عالوه بر این بلوم فیلد و همكاران نیز اطالعات تیپ2) آوردفراهم می

از ارتباط  هاپژوهشنتایج برخی  (. 2دانند )های ورزشی مناسب میموفقیت ورزشكاران در رشته

ان جوان و بدن با عملكرد ورزشی، مشابه بودن نوع پیكری بازیكن های آنتروپومتریكی و تیپویژگی

( حكایت دارد. با توجه به 3،5،6بدنی در طول عمر ) ی تیپ( و ثبات نسب4،3یك رشته )بزرگسال 

-های پیكری تحت تأثیر عوامل ژنتیكی قرار دارند و از تمرین و تغذیه تأثیر اندکی می شاخص اینكه

 (.4)توانند در شناسایی افراد مستعد سودمند باشند ها میاین شاخص ؛پذیرند

بدنی  از تیپ ساله پسر ایرانی 12تا  8نونهاالن  حاضر نشان داد پژوهشنتایج ر این راستا د

 "مزومورف اکتومورف"بدنی تیپ دارایساله،  13نونهاالن  اما دهبرخوردار بو «مزومورف متعادل»

طول در میزان جزء مزومورفی نونهاالن در  همراه با کاهش،تغییرات گر بروز بیان این یافتهند. بود

ی بلوغ خصوصاً در پسران میزان در این راستا برخی پژوهشگران معتقدند در آستانه .دمی باشرشد 

بلوم فیلد  هایپژوهشنتایج این یافته با (. 37) گیردرشد اسكلتی نسبت به رشد عضالنی پیشی می

مزومورفی  که در دوران رشد مقدار جزء نمودندها بر این نكته تأکید  . آناستو همكاران همسو 

 ها تابولیكی و رشد طولی استخوانم ،یکاهش و مقدار جزء اکتومورفی به دلیل تغییرات هورمون

ساله ایرانی، از جزء  13تا  8بدنی تمامی نونهاالن پسر  (. با وجود این تفاوت، تیپ2) یابدافزایش می

 بدنی برخوردار است. باالتری نسبت به سایر اجزای تیپ مزومورفی

كری نونهاالن پسر ایرانی ارائه های پینورم واحدی را برای شاخص های این پژوهشفتهیا است امید

عنوان مبنای غربالگری و مقایسه آنتروپومتریكی در این  به از آن ندبتوانپژوهشگران دیگر تا کند 

به با توجه همچنین  .برداری نموده و به تكمیل سایر ابعاد مطالعاتی موجود بپردازندبهرهگروه 

-شود از یافتهگیری در این پژوهش پیشنهاد میهای مورد اندازهگستردگی جامعه آماری و شاخص

ی های سنی مورد مطالعهگروهمتناسب با ابعاد پیكری های عمومی طراحی سازه برایهای ارائه شده 

بومی عات تواند مبنای مناسبی برای مطالگیری شود. همچنین نتایج ارائه شده میبهره این پژوهش

ای نونهاالن پسر ایرانی های قومی و منطقهویژگی، استعدادیابی ورزشی و مقایسه های رشددر زمینه

شود پژوهشگران دیگر مطالعات باشد. با توجه به تك جنسیتی بودن این مطالعه پیشنهاد می

 انجام دهند.در دختران ایرانی مشابهی را 

 

 تشکر و قدردانی
محترم سازمان ورزش بسیج مستضعفین که  مسئولینو قدردانی خود را از مراتب سپاس  در پایان

 یم.نمای، اعالم میفرصت انجام این مطالعه را فراهم آوردند ،علوم ورزشی حمایت از پژوهشگرانبا 
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Abstract 
The purpose of this study was to establish the Iranian Toddlers boy anthropometric 
characteristics Norm. This descriptive survey study is to formulate norm.171٩ toddlers 
boy's who participated in Basij Sport Organization leisure time programs following the 
public call for volunteers were participated in this study and divided into six age groups 
8 to 13 years. Anthropometric variables were measured by International Association for 
the advancement anthropometry methods and somatotype was calculated by Heath-
Carter method. Data Analysis Center for trend indicators, standard deviation and 
Kolmogorov-Smirnov test was calculated. The result showed average body type 
Toddlers Iranian boys were: 1/3- 3/4 - 1/3 and the mesomorphy dominant than the other 
components. Also the finding showed that variables related to body fat gradually 
increases from 8 to 12 years, but in 13 years will be faced with the loss. In addition 
results showed a continuous increase in leg length and environment variables. So body 
type of 12-8 years Toddlers was, "balance mesomorph" and 13 years old was, 
"mesomorph - ectomorph". According to the results possibly relevant Indicators with 
fat in ages 8 to 12 years will increase and decreases in 13 years. With this unit norm can 
be used for screening tests in athletic talent, growth monitoring, nutritional 
considerations and sports injuries. 
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