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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي

)۱۳۷۹پاييز  (۲۰۶ -۲۰۳ ـ صفحه هاي ۳سال دوم ـ شمارة 

فاصلة بين دو اپي كنديل آرنج به عنوان معياري براي تعيين جثة بدن 
دانشجويان پزشكي

 دكتر محمدحسن هدايتي امامي، دكتر احمد علي قنبري، دكتر محمد اسديان راد، دكتر مريم شريف واقعي

 
. قرار مي گيرد  وزن بدن انسان عالوه بر قد، سن و جنس، تحت تأثير عامل مهم ديگري به نام جثة بدن                       :چكيده

بهترين راه براي تعيين جثة بدن هر فرد، تعيين آن بر اساس اندازة فاصلة بين دو اپي كنديل استخوان بازوي راست                       
در يك مطالعه با     . است، زيرا اين ناحية تشريحي تحت تأثير ضخامت بافت چربي زير پوست قرار نمي گيرد                   

ر از دانشجويان دانشكدة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالن            نف ۳۷۳نمونه گيري ساده، پهناي آرنج و قد و وزن           
 پهناي آرنج را به تفكيك جنس محاسبه         ۸۵ و   ۱۵را اندازه گيري كرديم و صدك       )  پسر ۲۴۷ دختر و    ۱۲۶شامل  (

 را به عنوان جثة متوسط و بيش از صدك          ۸۵ و   ۱۵ را به عنوان جثة كوچك، بين صدك         ۱۵كمتر از صدك    . نموديم
 ميلي متر،  ۶۱ و   ۵۴ ميلي متر، بين    ۵۴زناني كه پهناي آرنج آنان كمتر از        . وان جثة بزرگ به حساب آورديم      را به عن   ۸۵

مرداني كه  . به حساب آمدند  » جثة بزرگ «و  » جثة متوسط «،  »جثة كوچك « ميلي متر بود بترتيب داراي      ۶۱و بيش از    
،  »جثة كوچك« ميلي متر بود، بترتيب داراي    ۷۱و بيش از     ميلي متر،   ۷۱ و   ۶۵ ميلي متر، بين    ۶۵پهناي آرنج آنان كمتر از      

بدين ترتيب معلوم شد كه تفاوت قابل مالحظه اي بين اندازة پهناي            . به حساب آمدند  » جثة بزرگ «و  » جثة متوسط «
اي در مقايسه با ارقام مربوط به مردان و زنان آمريكايي، اندازة پهن            . آرنج در هر سه جثه بين زن و مرد وجود دارد           

از نظر اندازة پهناي آرنج، شباهت زنان مورد مطالعه با زنان آمريكايي             . آرنج زنان و مردان مورد مطالعه كمتر است        
 .بيش از شباهت مردان مورد مطالعه با مردان آمريكايي است

 
 اندازة پهناي آرنج، جثة بدن:  كليدواژگان

 
 

 مقدمه

ر ، تحت تأثي  )سن و جنس  (متغير وزن عالوه بر قد      
عوامل متعدد ديگري مثل استخوان بندي، تودة               
عضالني و نسبت درازي تنه به كل قد نيز قرار دارد،            
لذا يكي از عواملي كه در ارزيابي وزن افراد حائز               

 ۱.است) Body frame size(اهميت است، جثة بدن       
 سالگي تقريباً به حد تثبيت       ۱۸جثة بدن افراد از سن       

دك آن ـ پس از اين سن       شده اي مي رسد و تغييرات ان    
 ۲.ـ براي هر فرد قابل اغماض است

در جنسها و نژادهاي مختلف، فاصلة بين دو              
اپي كنديل استخوان بازو، كمتر از تمام متغيرهاي            
تشريحي ديگر تحت تأثير ضخامت چربي زير پوست        
قرار مي گيرد و همچنين تغييرات اين متغير با افزايش         

ن دليل يكي از بهترين  به همي۱.سن، قابل اغماض است
راههاي ارزيابي جثة بدن، اندازه گيري فاصلة بين دو         

فاصلة بين دو     ۳،۲.اپي كنديل استخوان بازو مي باشد      دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني گيالن
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 ۲۰۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد مجلة ۱۳۷۹ تابستان ،۲شمارة, ۲ سال

 

اپي كنديل استخوان بازو در نژادهاي مختلف و در            
 بر مبناي فاصلة بين دو         ۱.مرد و زن فرق مي كند       

اپي كنديل استخوان بازوي راست، جثة بدن را به سه          
وه جثة كوچك، جثة متوسط و جثة بزرگ تقسيم           گر

افراد داراي جثة بزرگتر تودة استخواني          . مي كنند
بيشتري دارند و براي به حركت درآوردن آن                 
استخوانها، ماهيچه هاي پرحجم و قويتري الزم است؛       

 بر  ۳.اين هر دو عامل، وزن بدن را افزونتر مي كند            
 در  اساس جثة بدن، قد و جنس است كه مي توان             

مورد ايده آل بودن وزن افراد قضاوت كرد و تعيين            
نمود كه وزن هر فرد چقدر از وزن ايده آل فاصله              

 جدول هاي موجود در مورد تقسيم بندي جثة          ۳.دارد
افراد، همگي مربوط به ساكنان كشورهاي آمريكايي         
و اروپايي است كه از لحاظ نژاد و تغذيه با مردم ما              

ن اعداد مربوط در جمعيتي از      براي يافت . تفاوت دارند 
ايرانيان، در نمونه اي از دانشجويان پزشكي دانشگاه        

 .علوم پزشكي گيالن اين مطالعه انجام شد
 

 مواد و روشها

 بر روي     ۱۳۷۷اين مطالعه در زمستان سال           
دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشگي گيالن           

 مرد و   ۲۴در مطالعه اي مقدماتي از     . انجام شده است  
فاصلة بين دو   ) يك انحراف معيار  ± ( زن، ميانگين    ۱۰

بر اساس اين    . اپي كنديل استخوان بازو بدست آمد      
 ۸۳يافتة مقدماتي، تعداد نمونة الزم مرد و زن بترتيب          

 . نفر محاسبه شد۶۵و 

فهرست الفبايي اسامي دانشجويان از دفتر               
دانشكدة پزشكي گرفته شد و در نمونه برداري اتفاقي،       

فهرست، به ترتيب الفبايي از هر سه               طبق آن     
دانشجوي دختر يك نفر و از هر سه دانشجوي پسر           

در هنگام  . يك نفر براي مطالعه در نظر گرفته شد           
مطالعه براي جلب همكاري بهتر دانشجويان، عالوه          

بر افراد مورد نظر، بقية دانشجويان حاضر در محل           
بررسي در آن ساعت مشخص هم مورد مطالعه قرار         

دانشجويان % ۷۵به همين خاطر است كه          . فتندگر
كه در  ( دانشكدة پزشكي     ۱۳۷۷-۷۴ورودي سالهاي   

 دختر و   ۱۲۶شامل  )  زن هستند  ۲۹۱ مرد و    ۲۵۰كل  
در پايان كار    .  پسر مورد بررسي قرار گرفتند       ۲۴۷

دختران و پسران مورد نظر تحت مطالعه % ۹۰بيش از 
 بين دو    در افراد مورد مطالعه، فاصلة      . قرار گرفتند 

 .اپي كنديل استخوان بازو اندازه گيري شد

براي اندازه گيري فاصلة بين دو اپي كنديل                
كف . استخوان بازوي راست، فرد صاف مي ايستد        

دست رو به باال قرار گرفته، كامالً به طرف جلو دراز            
به اين ترتيب استخوان بازوي دست راست        (مي شود  

 ۹۰ آرنج را     ، سپس ) درجه مي سازد  ۹۰با تنه زاوية     
در اين حالت انگشتان فرد به سمت       . درجه خم مي كند  

باال متوجه است و قسمت پشتي مچ دست، به سمت            
در اين حالت بيشترين      . معاينه كننده قرار مي گيرد    

پهناي آرنج كه در واقع فاصلة بين دو اپي كنديل                
استخوان بازو مي باشد، با استفاده از كوليس                

دست آمده به تقريب يك         رقم ب  . اندازه گيري شد  
 .ميلي متر گرد شد

جثة بدن بر اساس اينكه پهناي آرنج زير صدك            
 و  ۱۵،  بين صدك      »جثة كوچك « باشد، به عنوان      ۱۵

و بيش از صدك    » جثة متوسط « به عنوان    ۸۵صدك  
 .طبقه بندي مي شود» جثة بزرگ« به عنوان ۸۵

 
 نتايج

 نفر از دانشجويان      ۳۷۳در اين مطالعه در كل          
 ۱۳۷۷ تا   ۱۳۷۴شكدة پزشكي ورودي هاي سالهاي     دان

 ۲۵۰ پسر از    ۲۴۷دانشگاه علوم پزشكي گيالن، شامل      
 نفر  ۲۹۱ دختر از    ۱۲۶و  ) كل پسرها % ۹۸بيش از   (نفر  

 .بررسي شدند) كل دخترها% ۴۳(
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 دكتر هدايتي امامي و همكاران فاصلة  اپي كنديل آرنج و جثة بدن ۲۰۵

 

 سال و انحراف معيار      ۲۲ميانگين سن كل افراد      
كوچكترين فرد مورد    .  سال است   ۷۵/۳سن آنان،    

.  ساله است   ۴۲ ساله و بزرگترين آنها،        ۱۸مطالعه،  
ميانگين و انحراف معيار سن افراد بر حسب جنس در 

 .ذكر شده است) ۱(جدول 
 
 

 ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر سن افراد           -۱جدول  
 مورد مطالعه در كل و به تفكيك جنس

 جنس ميانگين سن انحراف معيار حداقل سن حداكثرسن تعداد

 مرد ۶۲/۲۲ ۹۶/۳ ۱۸ ۴۲ ۲۴۷

 زن ۸۴/۲۰ ۲۲/۲ ۱۸ ۲۸ ۱۲۶

 كل ۰۲/۲۲ ۵۷/۳ ۱۸ ۴۲ ۳۷۳

 
 
 

ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر پهناي          
آرنج در كل افراد مورد مطالعه و به تفكيك جنس در            

ميانگين پهناي آرنج در     . ذكر شده است   ) ۲(جدول  
 ميلي متر و انحراف     ۴۸/۶۸افراد مذكر مورد مطالعه،      

ميانگين پهناي آرنج در    .  ميلي متر است  ۳۶/۳ ار آن، معي
 ميلي متر و انحراف    ۱۷/۵۸ ،  افراد مؤنث مورد مطالعه   

 . ميلي متر است۵۵/۳معيار آن، 
 
 

 ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر پهناي آرنج         -۲جدول  
افراد مورد  ) فاصلة بين دو اپي كنديل استخوان بازوي راست        (

 ه تفكيك جنسمطالعه در كل و ب

 جنس  پهناي آرنج انحراف معيار حداقل سن حداكثرسن تعداد

 مرد ۴۸/۶۸ ۳۶/۳ ۳۵/۶۰ ۷۰/۷۶ ۲۴۷

 زن ۱۷/۵۸ ۵۵/۳ ۳۵/۴۹ ۶۰/۶۷ ۱۲۶

 كل ۰۰/۶۵ ۹۲/۵ ۳۵/۴۹ ۷۰/۷۶ ۳۷۳

 
 
 

 پهناي آرنج افراد مورد       ۸۵ و صدك     ۱۵صدك  
مطالعه، جداگانه براي افراد مؤنث و مذكر محاسبه           

 ميلي متر  ۵۴ افراد مؤنث مورد بررسي،      ۱۵صدك  . شد
 ميلي متر  ۶۱ افراد مؤنث مورد بررسي،       ۸۵و صدك   

 ۶۵ افراد مذكر مورد بررسي،            ۱۵صدك   . است
 ۷۲ افراد مذكر مورد بررسي،        ۸۵ميلي متر و صدك     

 ).۳جدول (ميلي متر است 
 

 حدود اندازة پهناي آرنج براي سه جثة كوچك،               -۳جدول  
و افراد  ) الف(ؤنث و مذكر آمريكايي      متوسط و بزرگ افراد م     

 )ب(مورد مطالعه 

  جثه كوچك جثه متوسط جثه بزرگ

 افراد مؤنث
 الف ۵۶ ۵۷-۶۵ ۶۵

 ب ۵۴ ۵۴-۶۱ ۶۱

 افراد مذكر
 الف ۶۶ ۶۶-۷۷ ۷۷

 ب ۶۵ ۶۵-۷۲ ۷۲

 
 

 بحث

يكي از راههاي بررسي وضعيت تغذيه اي افراد،          
. ستارزيابي و محاسبه متغيرهاي آنتروپومتريك ا        

عالوه بر قد، سن، تودة عضالني يا چربي، عوامل مهم     
نيز ) جثة بدن(ديگري همچون وضعيت استخوان بندي  

بنابراين در هر   . بر روي متغيرهاي وزن تأثير دارد       
ارزيابي مناسب از متغير وزن بايد به مجموعة اين            
عوامل توجه كرد، يكي از اين عوامل مهم، جثة بدن             

ابي جثة بدن، تعيين آن بر          بهترين راه ارزي   . است
اساس فاصله بين دو اپي كنديل استخوان بازوي             

 .راست مي  باشد

در يك مطالعه در مردم آمريكا، معلوم شد كه              
اندازة پهناي آرنج كمترين ارتباط را با ضخامت بافت         
چربي زيرجلدي دارد و تغييرات آن با افزايش سن            

د كه   در همان مطالعه معلوم ش     ۱.بسيار مختصر است  
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 ۲۰۶ ايران متابوليسم و ريز درون غدد مجلة ۱۳۷۹ تابستان ،۲شمارة, ۲ سال

 

تفاوت قابل مالحظه اي بين اندازة پهناي آرنج زن و            
در مطالعه اي ديگر در آمريكا،          ۱.مرد وجود دارد    

ارقامي براي پهناي آرنج بدست آمد كه به عنوان              
معياري براي تعيين جثة بدن بر اساس فاصلة بين دو          
اپي كنديل استخوان بازوي راست استفاده مي شود          

 ).، رديف الف۳جدول (

فراد مورد مطالعه، تفاوت قابل مالحظه اي بين       در ا 
اندازة پهناي آرنج افراد مؤنث و مذكر وجود دارد،             

 ۱۱اختالف آن در بين افراد دو جنس در جثة كوچك،           
اين .  ميلي متر است  ۱۱ميلي متر و در جثة بزرگ نيز،        

تفاوت اندازة پهناي آرنج در مرد و زن آمريكايي در           
 ميلي متر  ۱۲ در جثة بزرگ      ميلي متر و  ۱۰ جثة كوچك، 

است، كه نزديك به ارقام مشابه در افراد مورد                 
 .مطالعة حاضر مي باشد

با مقايسة اندازة پهناي آرنج در افراد مذكر مورد          
مطالعة حاضر با ارقام افراد مذكر آمريكايي، در جثة          
كوچك اختالف قابل مالحظه اي وجود نداشت، به            

افراد داراي جثة    طوري كه اندازة پهناي آرنج در           
 ۶۵كوچك جامعة مورد مطالعة حاضر، كمتر از               

 ميلي متر  ۶۶ جامعة آمريكا،    ۱۵ميلي متر و در صدك      
، اختالف  ۸۵، ولي در صدك     ) ميلي متر ۱اختالف  (بود  

پهناي .  ميلي متر وجود داشت   ۵قابل توجهي به مقدار     
 ۷۲ جامعه مورد مطالعة ما،           ۸۵آرنج در صدك       
 . ميلي متر بود۷۷ة آمريكا، ميلي متر و در جامع

در مورد زنان در جثة كوچك باز هم اختالف قابل          
مالحظه اي در پهناي آرنج وجود نداشت، به نحوي كه         

، ۱۵پهناي آرنج در زنان مورد مطالعة ما در صدك             
با ( ميلي متر   ۵۶ ميلي متر و در زنان جامعة آمريكا،        ۵۴

نسبت  اختالف   ۸۵در صدك   . بود)  ميلي متر ۲اختالف  
 قابل مالحظه تر بود، ولي نسبت به            ۱۵به صدك    

 در مردان جامعة     ۸۵اختالف پهناي آرنج در صدك        
پهناي آرنج در    (مورد مطالعة ما تفاوت كمتر بود           

 ميلي متر و در    ۶۱ جامعة مورد مطالعة ما،       ۸۵صدك  
 ). ميلي متر بود۶۵جامعة آمريكا 

 بدين ترتيب معلوم مي شود كه اندازة پهناي آرنج        
جمعيت مورد مطالعة ما از اندازه هاي ذكر شده در            

همانند ديگر جوامع، اندازة    . كتابهاي مرجع كمتر است   
پهناي آرنج زنان مورد مطالعة ما كمتر از اندازة               
پهناي آرنج مردان مورد مطالعة ما است و در مورد            
اندازة پهناي آرنج شباهت زنان مورد مطالعة ما با             

شباهت مردان مورد مطالعة     زنان آمريكايي بيش از      
 .ما با مردان آمريكايي است

انتظار . اين تحقيق، مطالعه اي مقدماتي است          
مي رود در نواحي ديگر كشورمان تحقيقات بيشتري         
انجام شود تا ارقامي قابل تعميم به كل جامعة ايران            

 .بدست آيد
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