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  هاي آنتروپومتريبر اساس شاخص
  1دکتر رامین بلوچی

  2دکترمسعود نیکبخت

  3مریم نقیب زاده

  4ابوالقاسم رزاقی

  5زهره برهانی کاخکی

  چکیده 

نام در ورزش قهرمانی اصوالً بر اساس معیارهاي بسیاري است که یکی  هاي جامع استعدادیابی در کشورهاي صاحبضر برنامهدر حال حا :مقدمه

هاي قومی استان خوزستان بـر   اندام در گروه رخ تناسباین مطالعه به منظور بررسی نیم. هاي آنتروپومتري استاز این معیارها مربوط به شاخص

  . وپومتري، جهت کاهش هزینه زمانی و مالی فرایند استعدادیابی انجام شده استهاي آنتراساس شاخص

نفر از  153هاي شهر اهواز که دانشگاه 84ـ  85نفر از دانشجویان دختر غیر ورزشکار در سال تحصیلی  400در راستاي رسیدن به هدف  :روش

پس از انتخاب و ثبـت  . سال بود 18ـ   25دفی انتخاب شدند، سن آنها بین نفر عرب بودند، به صورت تصا 123نفر رومانی و  124قوم بختیاري، 

اندازه دسـت و کـف پـا،     اندام فوقانی،  ها در فرم ثبت اطّالعات، متغیرهاي قد، وزن، طول مشخّصات فردي و اطّالعات مربوط به تندرستی نمونه

. ندشـد  گیـري ازهانـد  کولیس، متر نواري و ترازوقد در تحقیق را به کمک اندام تحتانی، شاخص تودة بدنی، عرض شانه و نسبت باال تنه به  طول

جهت  MANOVAسپس به کمک روش آماري تحلیل واریانس چندسویه، . اندها در وضعیت استاندارد نشسته و ایستاده انجام شدهگیرياندازه کلیه

در نهایت با توجه به . هاي تحقیق استفاده گردید ري اختالف میانگین گروهداداري متغیرها و همچنین از آزمون شفه جهت تعیین معنیتعیین معنی

هاي بین نیم ، جهت هدفمندتر شدن تحقیق به توصیف تفاوت85نفره شناگران نخبه زن کشور در سال  10دسترسی به اطّالعات مربوط به تیم 

  . ن پرداخته شدرخ تناسب بدنی شناگرارخ تناسب بدنی اقوام مورد نظر در تحقیق با نیم

داري وجود داشت؛ اما بین میانگین هاي تحقیق تفاوت معنی اندازه دست و طول کف پاي گروه اندام فوقانی،  بین میانگین طول قد، طول :هایافته

  . داري وجود نداشتاندام تحتانی، عرض شانه، نسبت باال تنه به قد و شاخص تودة بدنی تفاوت معنی وزن، طول

قـومی بـا    هـاي  گـروه  دختران اندام داده شد که تناسب قومی، نشان هاي اندام گروه تناسب کردن مشخّص بر عالوه مطالعه این در :گیرينتیجه

هاي ورزشی هاي آنتروپومتري استعدادهاي نهفته بیشتري جهت یادگیري برخی رشتهیکدیگر متفاوت است و دختران قوم رومانی از لحاظ ویژگی

  از قبیل شنا دارند

  

  .اندام، اقوام رخ تناسبهاي آنتروپومتري، نیمشاخص :يهاي کلید واژه

__________________________________________________ 
  عالمه طباطباییدانشگاه  استادیار. 1

 دانشگاه شهید چمران اهواز استادیار. 2

  عضو هیأت علمی دانشگاه ایالم. 3

 کارشناس ارشد تربیت بدنی. 4

  عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان . 5
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An examination of the physical proportion of three ethnic groups 
in khoozestan province on the basis of  
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Abstract 
Purpose: The aim of this study was comparing some anthropometrical characteristics of 

three ethnic groups; Bakhtiari, Arab and Roman in Ahvaz students. 
Method: For this reason, 400 female (age range; 18-25) were sampled (Bakhtiari group 

= 153, Arab group = 123, Roman group = 124) from students of universities of 
Ahvaz and their anthropometric characteristics were measured. The data was 
analyzed using SPSS software according to MANOVA test. Statistical significance 
which was set at P ≤ .05. Scheffe test was used to determine differences between 
groups. 

 Results: Results showed that there were significant differences between height, upper 
extremity length, hand length and leg length in the three group used in the study. And 
there were no significant differences between weight, upper extremity length, body 
mass index and biacromial breadth length in the groups. Moreover, there results of 
descriptive comparison showed the physical proportion profile of Roman was better 
than the other groups. 

 
Keywords: Anthropometric characteristics, Physical proportion profile, ethnics. 
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  مقدمه

هـاي تمرینـی سـازمان    فرایند استعدادیابی رویکردي براي کشف استعداد ورزشی به منظور شرکت در برنامـه 

هـا بـراي   هـا و فدراسـیون  هاي ورزشی به سـوي باشـگاه  یافته و تخصصی و در نهایت هدایت و معرّفی نخبه

نواختن یک  واز خواندن، نقاشی کردن وتوانند آهمه می). 2(باشد هاي تخصصی می ها و مهارتارتقاي قابلیت

ورزش بـه عنـوان یـک     بنابراین در. رسندچیرگی می ساز را بیاموزند؛ اما افراد کمی به سطوح باالي مهارت و

بـه   رسـیدن  ارزیابی آنها در سپس هدایت، کنترل و سنین پایین و هنر، کشف افراد بااستعداد و انتخاب آنها در

  . یت زیادي دارداهم یمهارت باالترین سطح

هاي بسیاري استعدادیابی علمی در کشورهاي صاحب نام در ورزش قهرمانی بر اساس شاخص ۀبرنام

اسـتعدادیابی عمـومی و   : بنـدي کـرد  بخش یا مرحله کلی طبقه ها را در دواین شاخص ۀیتوان کلّاست که می

 هاي استعدادیابی را بـا هزینهو  است افرادمه فرایند استعدادیابی عمومی هدف توجه به ه رد. استعدادیابی ویژه

هاي پیشـرفته  و آزمون و نیاز به ابزار. دندهنامستعد براي رسیدن به اوج قهرمانی کاهش می خارج کردن افراد

هاي جسمانی، حرکتی و شـناختی کـه کـاري    بدین ترتیب قبل از پرداختن به بخش قابلیت. و تخصصی ندارد

 4سـنجی شـامل   بـدن (سـنجی   آید که شامل بدناست، فرآیند عمومی به اجرا در می مدت گیر و طوالنیوقت

تأکیـد ایـن مرحلـه بـر روي کشـف      . باشدمی) سنجیسنجی، وضعیتسنجی، تیپسنجی، تناسب ترکیب: مورد

یابی اسـتعداد (بنابراین اهمیت این مرحله بیش از مرحلۀ بعـد  . هاي ارثی و محیطی متعلّق به فرد استپتانسیل

  ). 1(اي است هاي اساسی و پایه چرا که توجه آن به کشف پتانسیل. است) ویژه

و از طرف دیگـر بـا توجـه بـه      مومیعفرایند استعدادیابی  سنجی در از یک طرف تأکید بر روش بدن

هـاي جـامع اسـتعدادیابی در کشـورهاي صـاحب نـام در ورزش       هاي آنتروپومتري در برنامـه اهمیت شاخص

بـه  ) هاي آنتروپومتريشاخص(سنجی  این تحقیق سعی شده است که با تأکید بر روش تناسب در )2(نی قهرما

  . انجام فرایند استعدادیابی بپردازیم

 Physical( علـم  از ايشـاخه  خـود  کـه  جسمانی اسـت  شناختی انسان علم از ايشاخه آنتروپومتري

anthropology (باشد می شناسی انسان)زیسـتگاهی،  )اکولوژیک( شناختی بوم نظیر مختلفی عوامل). 5و  12 ،

 مطالعـات  تـوان نمی لذا. گذارندمی تأثیر کالبد انسان اقطار و ابعاد بر جنس و سن همچنین و اي، نژاديتغذیه

، 12(داد  تعمیم آن مناطق همه قومی به هاي گروه به توجه با و ما کشور به را نقاط جهان آنتروپومتریک دیگر

  . )10و  26

ي چندقومیتی بوده است و اغلب نواحی ایران از جمله اسـتان خوزسـتان   جامعۀ ایران از دیر باز جامعه

  ). 13(نیز به عنوان بخشی از جامعه چندقومی ایران نیز واجد چنین ویژگی است 

هـاي گونـاگون از همـان دیربـاز     زدنی از همزیستی نژاداي مثالبا توجه به این که خوزستان، صحنه

انـد بـه   آمیـز زیسـته   اکنون بوده است، به طوري که این سیر کثیرنژادي، سالیان درازي در کنار هم مسـالمت ت

از ). 13(انـد  آمیز حفظ کرده اي تحسینهاي مخصوص فرهنگی خویش را به گونهاي که هر کدام ویژگیگونه
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هاي قومی استان خوزستان آزمون  گروه این رو، این مسأله، ما را بر آن داشت که فرایند استعدادیابی را بر روي

  .کنیم

ـ  نهایت منجـر بـه   تواند بنیانگذار سلسله تحقیقاتی شود که درحال این تحقیق می در هر ۀنقشـ  ۀتهی 

طـوالنی   هاي پیچیـده و براي پروژه جغرافیایی پراکندگی استعددهاي ورزشی کشور شود، که از یک سو راه را

تا بـا   آوردریزان فراهم میبرنامه اي براي مسؤوالن واز سوي دیگر پایه ند وکاي هموار میاستعدادیابی منطقه

منـاطق مختلـف    در تر استاي مناسببراي چه رشته) آنتروپومتریکال(هاي بدنی آگاهی از این که چه نسبت

  . بپردازندهاي ورزشی خاص سالن امکانات و توسعه به کشور

  

  شناسی تحقیق روش

سال، بـا توجـه    25تا  18(لی ـ توصیفی و بر روي دختران غیر ورزشکار خوزستانی بالغ  روش این تحقیق تحلی

-توان از آن به عنوان یـک متغیـر پـیش   یابد و می سالگی پایان می 18به اینکه رشد اسکلتی دختران در سن 

هـا از سـه قـوم    نیدر این راسـتا آزمـود  . انجام شد) کننده استفاده کرد، این دامنۀ سنّی انتخاب شده است بینی

، )7و  6، 4، 3(بختیاري، رومان و عرب استان خوزستان که هر کـدام داراي منشـاء نـژادي متفـاوتی هسـتند      

هـا  هاي آنترپومتري را با توجه به زمان و امکانـات موجـود در مـورد آزمـودنی    اند و برخی شاخصانتخاب شده

روه قومی با همدیگر و نیز مقایسۀ توصیفی آنها بـا  ها در سه گآماري این شاخص مشخّص نموده و به مقایسه

  . شناگران نخبه زن کشور پرداخته شده است

هاي شهر اهواز به این نتیجه رسید کـه  آوري اطّالعات مربوط به تعداد خوابگاهمحقّق در ابتدا با جمع

 8فی سـاده تعـداد   واحد خوابگاهی در شهر اهواز وجود دارد، سپس بـه صـورت تصـاد    18در کل تقریباً حدود 

مربوط به قومیت، اهلیت و سن آنها، داوطلبانی که تا سـه   نامۀ خوابگاه انتخاب شد و از طریق پر کردن پرسش

. هاي فوق را داشتند مشخّص نموده، و اسامی آنهـا یادداشـت شـد   نسل قبل متعلّق به یک قوم بوده و ویژگی

هاي تحقیق به سالن تربیت بدنی خوابگاه مراجعه کنند  گیري شاخص اندازه سپس از آنها خواسته شد که جهت

ها آماده شـده، ثبـت   هایی که جهت ثبت اطّالعات مربوط به تندرستی و امتیاز آزمونو اطّالعات الزم در برگه

  . گردید

نفر متعلّق به قـوم بختیـاري،    153باشد، به طوري که نفر از هر سه قوم می 400نمونۀ آماري شامل 

 گـردد اطالق می گروهی به عرب گروه. باشدنفر متعلّق به قوم عرب می 123علّق به قوم رومان و نفر مت 124

) ع(کنند و از نسل سـام بـن نـوح    دهند و به زبان عربی صحبت میبیشتر جمعیت خوزستان را تشکیل می که

رامهرمـز، ایـذه،    گروه قومی بختیاري یک گروه انسانی بومی کـه بیشـتر در شـهرهاي دزفـول،    ). 7(باشند می

کنند و نژاد آنها بـه طوایـف   اندیمشک سکونت دارند و اکثراً به زبان لري صحبت می باغملک، مسجدسلیمان و

رومان، یک گروه انسانی بومی که بیشتر در شـهرهاي دزفـول،    قومی گروه همچنین). 4، 6(گردد پارسی برمی

 از و). 3(کننـد و از نـژاد اروپاییـان هسـتند     بت مـی شوشتر و گتوند سکونت دارند و اکثراً به زبان خوزي صح
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 هـاي  گـروه  عنـوان  اند، بهبوده ساکن منطقه این در قبلی نسل سه دارند و تا گروهی ازدواج درون که آنجایی

 . انتخاب شدند خالص قومی

  : باشدهاي آنتروپومتري که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت شامل موارد زیر میشاخص

 جمجمه که بر حسب سانتیمتر) قشر(فاصله کف پا از زمین یا سطح ایستادن، تا رأس : 1ایستاده ـ قد1

 . شود گیري می اندازه 

شامل فاصله افقی بین نوك انگشتان میانی دست و زائده آخرومی که بر ): طول دست( 2اندام فوقانی ـ طول2

 . شودگیري میاندازه حسب سانتیمتر

گیري  اندازه شامل فاصله بین نوك انگشت میانی و خط مچ دست که بر حسب سانتیمتر: 3اندازه کف دست  ـ3

 . شودمی

 . شود گیري میاندازه شامل ارتفاع تاج خاصره لگن تا سطح زمین که بر حسب سانتیمتر: 4اندام تحتانی ـ طول4

 . شودگیري میندازها فاصله بین نوك انگشت میانی و پاشنه پا که بر حسب سانتیمتر: 5ـ طول کف پا 5

 ). 9(شود گیري میاندازه شامل فاصله بین دو زائدة آخرومی که ب وسیلۀ کولیس: 6ـ عرض شانه 6

  اندازه گیري  شامل وزن کل بدن به طور کامل، با لباس و بدون کفش و بر حسب کیلوگرم: 7ـ وزن7

 . شودمی

  . آیدقد بر حسب سانتیمتر به دست میبهمترب سانتیاندازه باالتنه برحس از تقسیم: ـ نسبت باالتنه به قد 8

از تقسیم وزن بدن بر حسب کیلوگرم بر مجذور قد بر حسب متر به دست : BMI (8(ـ شاخص تودة بدنی 9

  . آیدمی

اندام با استفاده از  نموداري که براي ارزیابی تناسب): رخ پیکرينیم( 9اندام تناسب) مشخّصه(رخ نیم

هایی از بدن فردي با فرد دیگر یا گروه هاي پیکرسنجی براي مقایسه بخش گیري اندازه از هاي حاصل نمره

  . گردددیگر رسم می

صدها، میانگین و انحـراف معیـار، و از آمـار اسـتنباطی     در سپس از آمار توصیفی جهت تعیین فراوانی

ین از آزمون شـفه جهـت   داري متغیرها و همچنجهت تعیین معنی) MANOVAتحلیل واریانس چندسویه، (

  . هاي تحقیق استفاده گردید داري اختالف میانگین گروه تعیین معنی

  

__________________________________________________ 
1. Stature 
2. Upper extremity length 
3. Hand length 
4. Lower extremity length 
5. Leg length 
6. Biacromial breadth 
7. Weight / Body Mass 
8. Body Mass Index 
9. Physical proportion profile  
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  هایافته

انـدازه   انـدام فوقـانی،    هاي طول قد، طولشاخص) 1جدول(دهد نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می

تیـاري، عـرب و رومـان،    هاي بخدست و طول کف پاي دختران غیر ورزشکار خوزستانی دانشگاهی در قومیت

اندام تحتانی، عرض شانه دختـران، نسـبت    هاي وزن، طولداري وجود داشت؛ اما در مورد شاخصتفاوت معنی

هاي بختیاري، عـرب   باال تنه به قد و شاخص تودة بدنی دختران غیر ورزشکار خوزستانی دانشگاهی در قومیت

  . داري وجود نداشتو رومان، تفاوت معنی

  

  هاي آنتروپومتريمقایسۀ شاخص. 1جدول

ف
ردی

  هاي آماريشاخص   

  

  متغیرها

 قوم عرب  قوم رومان قوم بختیاري

p 
  میانگین ±انحراف معیار میانگین ±انحراف معیار  میانگین ±انحراف معیار

1   043/0  6/159±613/5 5/158±889/4  01/160±018/5  قد  

  070/0  63/56±566/8  35/54±703/8  53/56±384/9  وزن  2

3  011/0 69/69±335/3 15/69±208/3  30/70±999/2  اندام فوقانی طول  

4  03/0  45/17±041/1  44/17±162/1  052/1 83/17±  اندازة دست  

  151/0  58/95±493/5  78/94±010/4 738/4 88/95±  اندام تحتانی طول  5

6  023/0  77/23±542/1  50/23±441/1 99/23± 377/1  طول کف پا  

  525/0 10/36±857/1  16/36±006/2  35/36± 671/1  عرض شانه  7

  971/0  4/0±022/0  4/0±017/0  4/0± 019/0  نسبت باالتنه به قد  8

  274/0  21/22±964/2  60/21±882/2  03/22± 240/3  شاخص تودة بدنی  9

  

خالصـه شـده    2هاي آنتروپومتري شناگران نخبۀ زن کشور در جـدول هاي مربوط به شاخصویژگی

هدفمندتر شدن تحقیق حاضر و با توجه به در دسترس بودن این اطّالعات بـه مقایسـۀ توصـیفی    براي . است

  . هاي آنتروپومتري شناگران نخبۀ زن کشور با اقوام مورد مطالعه پرداختیمشاخص

  

  هاي آنتروپومتري شناگران نخبۀ زن کشورمیانگین شاخص. 2جدول

  وزن  قد
اندام  طول

  فوقانی

اندازة 

 دست

ام اند طول

  تحتانی

طول 

  کف پا

عرض 

 شانه

نسبت باال 

  تنه به قد

شاخص 

  تودة بدنی

17/156  67/55  33/72  5/17  5/93  23  39  43/0  37/20  

  

اندام اقوام مورد مطالعه و شناگران زن نخبۀ کشور با استفاده از اطّالعات  تفاوت بین تناسب) 1(شکل 

نجا از اطّالعات مربوط به شـناگران بـراي ایجـاد خـط     در ای. دهدآوري شده به وسیلۀ محقّق را نشان می جمع

هاي قومی براي  هاي متغیرهاي پیکرسنجی گروه هاي شناگران از نمره صفر استفاده شده و سپس تفاضل نمره

  . هاي قومی استفاده شده است رخ گروهرسم خط نیم
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شـناگران زن نخبـۀ    ريرخ پیکبختیاري، رومان و عرب با نیم قومرخ پیکري سه نیمتوصیفی  ۀمقایس

ها نسبت به شناگران کشور، نشان داد که قد شناگران از هر سه قوم بلندتر بود و در مورد وزن هم تنها رومانی

انـدام تحتـانی، عـرض شـانه و      اندام فوقانی، طول طول. تر بودند، و بقیۀ اقوام، وزن بیشتري داشتندسبک وزن

ه هر سه قوم بیشتر بود، همچنین طول کف پا و شاخص تودة بـدنی  نسبت باال تنه به قد در شناگران نسبت ب

اندازه دست دختران بختیـاري از شـناگران بیشـتر بـود در      شناگران نسبت به بقیه، کمتر بود، و در آخر این که

 رخ تناسـب بـدنی  خالصه این که از بین اقوام مورد مطالعه، نیم. حالی که این متغیر در دو قوم دیگر کمتر بود

با توجه به ایـن کـه در   . ها و شناگران زن نخبه کشور بیشتر به هم شبیه بود تا دیگر اقوام مورد مطالعهرومانی

آن زمان تنها اطّالعات مربوط به شناگران نخبۀ زن کشور وجود داشـت و همچنـین بـراي هدفمنـدتر شـدن      

هـا بـراي اسـتعدادیابی در    هاي دیگر رشـته هانداز توان ازایم و گرنه میتحقیق به مقایسۀ توصیفی آنها پرداخته

  . هاي ورزشی استفاده کرد تمام رشته
  

  
 ي اقوام مورد مطالعه و شناگران زن نخبه کشوررخ پیکر مقایسه نیم .1شکل
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  گیريبحث و نتیجه

  . شودابتدا به صورت جداگانه به بحث درباره متغیرهاي مورد مطالعه پرداخته می

دختـران بختیـاري   . داري از لحاظ آماري داشتشاخص قد بین هر سه گروه قومی، تفاوت معنی :قد

سـانتیمتر   175سـانتیمتر تـا   145دامنـه قـد بـین    . به طور کلی نسبت به اقوام عـرب و رومـان بلنـدتر بودنـد    

سـانتیمتر   36. 159میانگین قد سه قوم به طور کلّی . بود) کوتاهترین و بلندترین دختر در میان قوم عرب بود(

  . بود

بر روي اقوام اروپایی و آفریقـایی  ) 1939(نتایج این تحقیق در مورد متغیر قد با نتایج تحقیقات متنی 

هـا و  بـر روي مجـاري  ) 2004(هـا، هنـل   هـا و سـفید پوسـت   بر روي ژاپنی) 2003(، سامپی و همکاران )20(

ها، پریماتستا و فید و سیاه پوست و مکزیکی ـ آمریکایی بر روي نژاد س) 2006(ها، فریدمن و همکاران رومانی

که حاکی از وجود تفـاوت قـدي بـین    ) 21(ها هاي دریاي کارائیب و آسیاییبر روي آفریقایی) 2002(هیرانی 

  . هاي مختلف قومی بودند همخوانی داشت گروه

ژنتیکی با همـدیگر   پیوسته است؛ یعنی، عوامل محیطی و 1چون قد از نظر ژنتیکی صفتی چند عاملی

پس متفاوت بودن قـد  ) 25) (تري دارند در صفات چند عاملی پیوسته عوامل ژنتیکی نقش مهم(کنند عمل می

هاي رشد در اقـوام مختلـف و   تواند به دلیل متفاوت بودن منحنیهاي قومی عالوه بر تنوع نژادي می در گروه

حجم نمونه و دامنـۀ سـنّی   ) 2003(مپی و همکاران شیوه زندگی در طول رشد نیز باشد همچنین طبق نظر سا

هـاي  که تفاوتی در مورد قد بچه) 2005(و با نتایج تحقیق ماندادزیوا . توانند مؤثّر باشندنمونه مورد نظر هم می

هـاي بلغـاري بـا     او تفـاوتی در قـد بچـه   . ، همخوانی نداشت)18(دو قوم بلغاري و رومانی مشاهده ننموده بود 

سـال   10ــ  11هاي تحقیق باشد که بین سنین تواند دامنه کم سنی نمونهدلیل آن می. ده ننمودرومانی مشاه

  . بودند

نتیجـه ایـن   . داري از لحاظ آمـاري نداشـت  شاخص وزن بین هر سه گروه قومی، تفاوت معنی :وزن

پوسـت،   هـاي قـومی سـیاه    در گـروه ) 2001(تحقیق در مورد وزن اقوام مختلف با نتـایج تحقیقـات مـارتین    

، فریـدمن و  )2005(، مانـدادزیوا  )2004(، هنـل  )2003(، سـامپی و همکـاران   )19(ها  سفیدپوست و اسپانیایی

هاي مختلـف قـومی بودنـد     که حاکی از وجود تفاوت بین گروه) 2002(، پریماتستا و هیرانی )2006(همکاران 

تـري   دگی و عادات غـذایی، نقـش مهـم   با توجه به این که عوامل محیطی از جمله شیوه زن. همخوانی نداشت

نسبت به عوامل ژنتیکی در متغیر وزن دارند پس شیوه زندگی مشابه، عادات غذایی همانند و سکونت در یـک  

منطقه جغرافیایی که از لحاظ شرایط آب و هوایی مشابه است باعث شده است کـه ایـن سـه گـروه قـومی از      

  . شندداري با هم نداشته با لحاظ وزن تفاوت معنی

__________________________________________________ 
1. Multi factorial 
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داري از لحـاظ آمـاري   اندام فوقانی بین هر سه گروه قومی تفـاوت معنـی   شاخص طول :اندام فوقانی طول

دامنـه  . انـدام فوقـانی بلنـدتري داشـتند     هاي قـومی  دختران بختیاري به طور کلی نسبت به بقیه گروه. داشت

در بـین دختـران بختیـاري و    (نتیمتر سـا  79تا ) در بین دختران بختیاري و رومان(سانتیمتر  61اندام بین  طول

  . سانتیمتر بود 7. 69اندام سه قوم به طور کلی  میانگین طول. بود) عرب

بـر روي اقـوام آسـیایی و    ) 1964(، تانر )1939(نتیجه تحقیق در این مورد با نتایج تحقیقات متنی   

و هنـل  ) 15(یی و انگلیسـی  هاي قـومی چینـی، ژاپنـی، آمریکـا     بر روي گروه) 1984(، کورتون )24(اروپایی 

  . هاي مختلف قومی بودند، همخوانی داشت که حاکی از وجود تفاوت بین گروه) 2004(

اندازه و فیزیک بدن بـه صـورت ژنتیکـی     نسبت قابل توجهی از دو متغیر) 1997(طبق نظر بوچارد و همکاران 

ه در این تحقیق از سه نژاد مختلف هسـتند  و با توجه به اینکه سه گروه قومی مورد مطالع) 11(شود تعیین می

توان این فرضیه را تأییـد کـرد، همچنـین    و سعی شده است تا حد امکان از نظر ژنتیکی خالص باشند پس می

  . توان مؤثر دانستعالوه بر این، تأثیرات محیط در طول رشد را هم می

حقیق از لحـاظ آمـاري تفـاوت    هاي قومی مورد مطالعه در این ت اندازه دست در گروه :اندازه دست

در بـین  (سـانتیمتر   22تـا  ) در بـین دختـران بختیـاري   (سانتیمتر  12اندازه دست بین  دامنه. داري داشتمعنی

  . سانتیمتر بود 58. 17اندازه دست به طور کلی  میانگین. بود) دختران رومان

ـ  ) 1984(نتیجه تحقیق در این مورد با نتایج تحقیـق کورتـون      همخـوانی  ) 2004(ل و تحقیـق هن

تـا حـدودي   ) 2003سـامپی و همکـاران   (هاي رشد در اقوام مختلف داشت که عالوه بر متفاوت بودن منحنی

  . تواند به تنوع نژادي نیز منسوب باشدمی

داري از لحـاظ آمـاري   اندام تحتانی بین هر سه گروه قومی تفاوت معنـی  طول :اندام تحتانی طول

و تحقیـق  ) 1939(اندام تحتانی اقوام مختلف با نتایج تحقیق متنی  در مورد طول ي این تحقیقنتیجه. نداشت

  . ها مرتبط باشدتواند به حجم نمونه و دامنۀ سنّی نمونههمخوانی نداشت که می) 2004(هنل 

اندازه کف پا یکی دیگر از متغیرهاي مورد مطالعه در این تحقیق بود از لحاظ  شاخص :اندازه کف پا

در (سـانتیمتر   19اندازه کف پا بین  دامنه. داري داشت هاي قومی مورد مطالعه تفاوت معنی ر بین گروهآماري د

اندازه کف پـا بـه طـور     میانگین. بود) در بین دختران بختیاري و رومان(سانتیمتر  29تا ) بین دختران بختیاري

  . سانتیمتر بود 75. 23کلی 

) 2004(در میـان اقـوام مختلـف بـا نتـایج تحقیـق هنـل        اندازه کف پا  نتیجه این تحقیق در مورد

هـاي رشـد در   همخوانی داشت که عالوه بر تنوع در فاکتورهاي ژنتیکی تعیین کننده و متفاوت بودن منحنـی 

  . تواند به دلیل تنوع نژادي هم باشد می) 2003سامپی و همکاران (اقوام مختلف 

نتیجـه ایـن   . داري از لحاظ آماري نداشتیعرض شانه در سه گروه قومی تفاوت معن: عرض شانه

، پریماتسـتا  )2004(، تحقیق هنل )1939(تحقیق در مورد عرض شانه بین اقوام مختلف با نتایج تحقیق متنی 

  . ها مرتبط باشدتواند به حجم نمونه و دامنۀ سنّی نمونهکه می. همخوانی نداشت) 2002(و هیرانی 
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داري از لحـاظ   نه به قد بین هر سه گروه قـومی تفـاوت معنـی   نسبت باال ت :نسبت باال تنه به قد

هاي این تحقیـق در  با توجه به اینکه نمونه. همخوانی داشت) 2004(که با نتیجه تحقیق هنل . آماري نداشت

رسد و بـه حـد   سال قرار دارند و در این دامنۀ سنّی است که رشد سیستم اسکلتی به پایان می 18ـ   25سنین 

رسد و این که در انتهاي رشد اسکلتی درصد مشخّصی از قامت هر فـرد   کند میانی که ارث تعیین میاکثر میز

رود  دار بودن این فرضیه تناسب بدن آنها از بـین مـی  دهد پس در صورت معنیرا باالتنه به خود اختصاص می

  . د وجود داشته باشدبنابراین نباید انتظار داشت که تفاوت قابل مالحظه اي در نسبت باال تنه به ق

داري از لحاظ آمـاري  شاخص تودة بدنی بین هر سه گروه قومی تفاوت معنی :شاخص تودة بدنی

بـر روي اقـوام چینـی، فیلیپینـی و     ) 2002(، کولین بل )1997(و با نتایج تحقیقات بوچارد و همکاران . نداشت

وجه به اینکه هـر سـه گـروه قـومی مـورد      با ت. همخوانی نداشت) 2006(، فریدمن و همکاران )14(آمریکایی 

مطالعه در این تحقیق در یک منطقه جغرافیایی سکونت دارند و داراي شـیوه زنـدگی مشـابه، عـادات غـذایی      

  . پس طبیعی است که شاخص تودة بدنی در میان آنها متفاوت نباشند. همانند و فرهنگ مشابه هستند

انـدام فوقـانی،    هاي طول قد، طـول ق در رابطه با شاخصهاي این تحقیبه طور کلی با توجه به یافته

نشان دهنده احتمال تأثیر وراثـت و  ) 23و  20، 17، 16(اندازه دست و طول کف پا با دیگرمطالعات انجام شده  

هـاي  دار در شـاخص و عدم وجـود تفـاوت معنـی   ). 26و  12، 10، 8(باشد اندام می قومیت در گوناگونی تناسب

توان به عوامل محیطی از جمله شیوه زندگی مشابه، عادات ي بدنی و عرض شانه را نیز میوزن، شاخص توده

  . غذایی همانند و سکونت در یک منطقه جغرافیایی که از لحاظ شرایط آب و هوایی مشابه است نسبت داد

قـد بـاالتر از حـد     هاي ورزشی، مخصوصاًهاي آنتروپومتریکی در برخی رشته اندازه همچنین با توجه به اهمیت

در اسـتعدادیابی رشـته شـنا و    ) 22(هاي پهن  هاي کشیده و شانه اندام فوقانی و تحتانی طویل، دست متوسط، 

توان نتیجه گرفت که نیم رخ پیکري دختران رومانی نسبت به اقوام دیگر تشابه بیشتري بـه  نتایج تحقیق، می

ف تحقیق حاضر شناسایی استعدادهاي نهفته در اقوام مورد نیم رخ پیکري شناگران نخبه دارد و از آنجا که هد

  . قوم رومانی استعدادهاي نهفته بیشتري جهت یادگیري شنا دارند: توان نتیجه گرفت مطالعه است می

 قـومی  هاي گروه دختران اندام تناسب بین هاي بررسی حاضر، مشخّص کرد کهخالصه این که یافته

تـوان بـه کمـک    ه کسب اطّالعات آنتروپومتري مربوط به اقوام مورد مطالعه میو با توجه ب. وجود دارد تفاوت

هاي مختلف با استفاده از روش اسـتعدادیابی عمـومی از صـرف    هاي آنتروپومتري رشتهمقایسه آنها با شاخص

  . هاي مالی و زمانی کم کردهزینه

ین تحقیق، به محقّقان پیشـنهاد  شناختی در ا هاي روشها و محدودیتبا توجه به وجود برخی کاستی

هـاي روانـی یـا بـا تعـداد       هاي حرکتی، فیزیولـوژیکی و ظرفیـت   شود که این تحقیق را با توجه به ظرفیت می

هاي قلبی ـ   ، قابلیتEMGگیري  اندازه هاي پیشرفته متغیرهاي آنتروپومتریکی بیشتري و با استفاده از دستگاه

 . ف کشور انجام دهندتنفّسی در میان دیگر اقوام مختل
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