مقاله پژوهشی

مجله ارگونومی

مطالعه ابعاد آنتروپومتری پا در دانشجویان

رویا امامقلی زاده مینایی  ،1محمد حاج آقازاده  ،*،2تیمور اللهیاری  ،2حمیدرضا
4
خلخالی  ،3منصور کرامت

نويســنده مســئول :محمــد حــاج آقــازاده ،اســتادیار گــروه بهداشــت حرفــه ای ،دانشــکده بهداشــت،
دانشــگاه علوم پزشــکی ارومیــه ،ارومیــه ،ایــران .پســت الکترونیــکhajaghazadeh@gmail.com :
DOI: 10.20286/joe-04014

تاريخ دريافت مقاله1394/8 /5 :
تاريخ پذيرش مقاله1394/10/1 :
واژگان کلیدی:
آنتروپومتری
پا
کفش
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی
همدان محفوظ است.

چکیده
مقدمــه :ابعــاد آنتروپومتــري پــا ميتواننــد در طراحــی کفــش راحــت اســتفاده شــوند .هــدف ایــن مطالعــه
اندازهگیــری ابعــاد آنتروپومتــری پــا در گروهــی از دانشــجویان بــود.
روش کار :ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی بــود کــه در آن انــدازه  21بعــد پــای  580نفــر مــرد و زن با روش دســتی
اندازه گیــری شــد .بــرای اندازه گیــری ابعــاد از کالیپــر دیجیتالــی و متــر نــواری اســتفاده شــد .ابعــاد اندازه گیــری
شــده دربرگیرنــده ابعــاد طولــی ،پهنــا ،ارتفــاع و دورهــای مهــم پــا بــود .آمارههــای توصيفــي ماننــد صدکهــا،
میانگیــن و انحــراف معیــار بــرای دادههــای جمـعآوری شــده محاســبه شــد .بــرای تســت و بررســی میانگیــن ابعاد
پــا در بیــن مــردان و زنــان از آزمــون تــی مســتقل و انــدازه اثــر ( dکوهــن) اســتفاده شــد.
یافته هــا :مقادیــر میانگیــن ،انحــراف معیــار و صدکهــای پنجــم ،پنجاهــم و نودوپنجــم بــرای کل جامعــه و
بــه تفکیــک جنســیت محاســبه و بــه شــکل جــداول ارائــه شــد .در تمامــی ابعــاد اندازهگیــری شــده ،پــای مــردان
بزرگتــر از زنــان بــود .تاثیــر جنســیت در ابعــاد اندازهگیــری شــده پــا متفــاوت بــود .میانگیــن تمامــی ابعــاد پــا
در بیــن مــردان و زنــان بــه لحــاظ آمــاری معن ـیدار بــود ( .)P value =0/001الگــوی انگشــتان پــای  1و  2بــه
ترتیــب در  %78و  %22جامعــه مــورد مطالعــه مشــاهده شــد.
نتیجهگیــری :در ایــن مطالعــه دادههــای آنتروپومتــری مهــم پــا بــرای گروهــی از دانشــجویان جمــع آوری
گردیــد .صدکهــای ارائــه شــده میتواننــد در طراحــی کفــش مــردان و زنــان اســتفاده شــوند .انجــام مطالعــات
مشــابه در کــودکان بــه تفکیــک گروههــای ســنی میتوانــد بــه تکمیــل دادههــای آنتروپومتــری کمــک نمایــد.

مقدمه
آنتروپومتــری شــاخه ای از علــوم انســانی اســت کــه یکــی از
مهم تریــن حیطه هــای ارگونومــی محســوب می گــردد .هــدف
آنتروپومتــری اندازه گیــری ویژگی هایــی از انســان اســت کــه بــر
طراحــی یــک محصــول خــاص اثر گــذار خواهــد بــود [ .]1فراهــم
بــودن اطالعــات آنتروپومتــری در يــک جامعــه مي توانــد بــه
طراحي هــاي مــورد نيــاز آن جامعــه کمــک فراوانــي نمايــد .بنابرايــن
طراحــان بــا در اختیــار داشــتن ابعــاد آنتروپومتــري قــادر خواهنــد
بــود کاالهايــي را طراحــي نماینــد کــه رضايــت کاربــران را جلــب
نمــوده ،موفقيــت اقتصــادي بــه دنبــال داشــته و از همــه مهمتــر
بــه ســامتي و رفــاه کاربــران منجــر گــردد [ ]2اقــوام هــر کشــوري
بدليــل شــرايط اقليمــي ،نــژادي و تغذيــه اي از ابعــاد بدنــي متفاوتــي
برخــوردار بــوده و از نظــر آنتروپومتــري تفاوت هايــي بــا اقــوام ديگــر
کشــورها دارنــد [ .]3از طرفــي ابعــاد آنتروپومتــري می توانــد در بيــن

افــراد يــک کشــور متفــاوت بــوده و از گســتردگي قابــل توجهــي
برخــوردار باشــد [ .]4بنابرايــن جمــع آوري اطالعــات آنتروپومتــري
در هــر کشــوری بــراي توليدکننــدگان محصــوالت امــري ضــروري
می باشــد.

آگاهــي از ابعــاد مــورد نيــاز بــراي هــر طراحــي قبــل از جمــع آوري
اطالعــات آنتروپومتــري ،بــه هــدف دار بــودن اندازه گيري هــا کمــک
فراوانــي خواهــد کــرد .بــه عبــارت ديگــر بــراي طراحــي هــر ابــزار يــا
ايســتگاه کاري ،ابعــاد آنتروپومتــري ويــژه اي مــورد نيــاز مي باشــد که
دسترســي طــراح بــه انــدازه آن ابعــاد ،بــه تناســب بيشــتر محصــول
توليــدي منجــر خواهــد شــد [ .]7-5در مطالعــات آنتروپومتــري بــا
هــدف اســتفاده از آنهــا در طراحــي محيط هــاي کار ،ابعــاد متنوعــي
ماننــد ارتفــاع ،پهنــا ،عمــق ،طــول ،محيــط ،انحنــا ،فاصلــه و...
جمــع آوري مي شــوند [ .]4در برخــي مطالعــات آنتروپومتــري ابعــاد
اندام هــاي خاصــي ماننــد دســت و يــا پــا اندازه گيــري شــده اســت
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 1دانشــجوی کارشناســی ارشــد ارگونومــی ،گــروه بهداشــت حرفــه ای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه
علــوم پزشــکی ارومیــه ،ارومیــه ،ایــران.
 2استادیار گروه بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 3دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 4دانشــجوی کارشناســی بهداشــت حرفــه ای ،گــروه بهداشــت حرفــه ای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه
علــوم پزشــکی ارومیــه ،ارومیــه ،ایــران.
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اســتفاده شــود و بــا درنظــر گرفتــن ابعــاد آنتروپومتــري پــا و درصــد
الگــوي انگشــتان پــا بــه تناســب بیشــتر کفش هــای تولیــدی منجــر
گــردد.
روش کار
ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی بــود کــه گــروه مــورد پژوهــش580
نفــر ( 290نفــر مــرد و  290نفــر زن) از دانشــجویان  18تــا  30ســاله
دانشــگاه علــوم پزشــکی ارومیــه بودنــد کــه از پاهــای ســالم برخــوردار
بودنــد و هیچگونــه ناهنجــاری و وضعیــت غیــر عــادی در ناحیــه پــا
نداشــتند .تمامــی نمونههــا بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــدند.
اندازهگیریهــا در طــول روز و در ســاعات صبــح تــا بعــد از ظهــر
انجــام شــد .بــرای رعایــت مالحظــات اخالقــی ،فراینــد اندازهگیــری
ابعــاد پــا بــه دانشــجویان توضیــح داده شــد و در صــورت تمایــل در
مطالعــه شــرکت کردنــد .در ایــن پژوهــش  21بعــد پــاي راســت در
حالــت بــدون جــوراب و کفــش بــه روش دســتی اندازهگيــري شــد.
ابعــاد طولــي ،ارتفــاع و پهنــاي پــا در حالــی اندازهگیــری شــد
کــه فــرد در حالــت ايســتاده بــود ،بطوريکــه پــاي راســت بــر روي
صفحــهاي ثابــت و صــاف و پــاي چــپ بــر روي صفحــهاي ديگــر بــا
ارتفــاع  25ســانتی متــر باالتــر از پــاي راســت قــرار داشــت [ .]10در
ايــن حالــت عمــده وزن بــدن بــر روي پــاي راســت وارد ميشــود.
بــرای اندازهگیــری ایــن ابعــاد از کاليپــر ديجيتالــی  Asimetoبــا
فــک  30ســانتی متــر و دقــت  0/01میلــی متــر ،اســتفاده شــد.
در اندازهگيــري دورهــاي مختلــف پــا ،فــرد بــر روي یــک صندلــي
نشســت و بــا اســتفاده از متــر نــواري آلمانــی  Seca201و متــر نــواری
معمولــی ابعــاد مــورد نظــر اندازهگيــري شــدند .طــول قــد در حالتــی
اندازهگیــری شــد کــه فــرد راســت ايســتاده و داراي شــانههاي صــاف
بــود و بــدن فــرد بــه آرامــي ديــوار مــورد نظــر را لمــس میکــرد.
بمنظــور اطمینــان از وجــود توافــق درون فــردي در اندازه گيــري
ابعــاد پــا ،در ابتــداي مطالعــه ،اندازه گيري هــاي مکــرر بــراي
چنــد نفــر انجــام گرفــت و پــس از اطمينــان از توافــق بــاالي
اندازه گيري هــا ،داده هــاي اصلــي جمــع آوري گردیــد .در تحلیــل
داده هــا بــا نرم افــزار آمــاري  SPSS 19آماره هــای توصيفــي از
قبيــل صدک هــاي مختلــف ،میانگیــن و انحــراف معیــار محاســبه
شــد .بــه منظــور بررســی تفــاوت میانگیــن ابعــاد آنتروپومتــری پــا در
بیــن مــردان و زنــان از آزمــون تــی مســتقل اســتفاده گردیــد .عــاوه
بــر ایــن ،بــه منظــور برســی انــدازه تفــاوت میانگیــن ابعــاد پــا در بین
مــردان و زنــان ،بــرای ابعــاد انــدازه اثــر) (Effect Sizeمحاســبه
گردیــد .بــه منظــور محاســبه انــدازه اثــر از فرمــول اســتفاده شــد
[ .]17انــدازه اثــر بزرگتــر بیانگــر تفــاوت بیشــتر میانگین هــا در بیــن
دو گــروه مقایســه می باشــد .بــرای بررســی مقــدار تاثیــر جنســیت
در انــدازه ابعــاد پــا بــا اســتفاده آنالیــز واریانــس یکطرفــه مقــدار
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کــه نشــان دهنــده اهميــت ابعــاد ايــن اندام هــا در طراحي هــاي
خــاص مي باشــد [ .]11-8بنابرايــن می تــوان گفــت عــاوه بــر
ابعــاد کلــي بــدن ،ابعــاد آنتروپومتــري نواحــي خــاص ماننــد دســت
يــا پــا مي توانــد در طراحــي بهتــر محصــوالت مــورد نظــر از قبيــل
تجهيــزات کاري يــا کفش هــا موثــر واقــع شــوند.
پــاي انســان ســاختار پيچيــده اي دارد کــه از اســتخوانها ،مفاصــل،
اعصــاب و ماهيچه هــای متعــددی تشــکیل یافته اســت  .از آنجايــي
کــه انــدازه پاهــا نســبت بــه انــدازه کل بــدن کوچک تــر بــوده و
بــه عنــوان فونداســيون بــدن عمــل مي نماينــد ،بــار زيــادي بــه
آنهــا وارد مي شــود [ .]12بنابرايــن بــراي حفــظ ســامتي و تاميــن
راحتــي پــا نيــاز اســت کفــش مناســبي در اختيــار باشــد .يــک کفش
راحــت کفشــي اســت کــه شــکل داخلــي آن نزديــک بــه شــکل پــا
باشــد .طراحــي کفــش بــا طراحــي قالــب کفــش شــروع مي شــود.
بنابرايــن طراحــان کفــش بايــد بــه ابعــاد آنتروپومتــري پــا دسترســي
داشــته باشــند و قالب هــاي کفــش را طــوري بســازند کــه منجــر بــه
توليــد کفش هــاي مناســب و راحــت گــردد [.]13
در کشــورهای خارجــی مطالعــات آنتروپومتــری پــا از چنــد دهــه
قبــل شــروع شده اســت .اوليــن مطالعــات آنتروپومتــري پــا بــه
ســال های  1957و  1960برمی گــردد کــه در آن هــا  3بعــد پــا
از قبيــل طــول پــا ،عــرض پــا و دور پــا اندازه گيــري شــدند [.]10
در ســال های بعــد فیزانــت و روســی انــدازه ابعــاد پــای شــهروندان
انگلیســی و امريکايــي را منتشــر کردنــد [ .]15 ,14هــاوس و
همــکاران در جمعيــت آمريــکاي شــمالي مورفولــوژي پــا را بطــور
کمــي مطالعــه کردنــد [ ]10گونــه تیلیکــه و همــکاران ابعــاد پــاي
دانشــجويان را در هنــگ کنــگ اندازه گيــري کردنــد [ .]9عــاوه
بــر ابعــاد آنتروپومتــری مختلــف پــا ،الگــوي انگشــتان پــا (Digital
 )Patterningدر ســاخت کفــش راحــت و مناســب از اهمیــت
خاصــی برخــوردار اســت .الگــوی  1و  2دو نــوع الگــوی معمــول
انگشــتان پــا هســتند .در الگــوی  1انگشــت شســت پــا از انگشــت
دوم پــا بزرگتــر اســت و در الگــوي  2ايــن ترتيــب برعکــس مي باشــد.
توزیــع الگــوي انگشــتان پــا در جوامــع امریکایــی تعییــن شــده اند
[ .]16 ,10در کشــور ایــران مطالعــه منتشــر شــده محــدودی در
زمینــه اندازه گیــری ابعــاد آنتروپومتریــک پــا وجــود دارد .مرتضــوي
و همــکاران مطالعــه ای را بــا هــدف اندازه گیــری ابعــاد پــای160
مــرد ايرانــي بــه روش عکســبرداري ديجيتالــي انجــام دادنــد [.]12
از آنجایــی کــه ابعــاد آنتروپومتــری پــا می تواننــد در طراحــی انــواع
کفش هــا و در نتیجــه راحتــی کفــش اســتفاده شــوند و از طرفــی
بدلیــل دسترســی کــم بــه انــدازه ابعــاد آنتروپومتریــک پــا در جامعــه
ایرانــی ،ایــن مطالعــه بــا هــدف اندازه گیــری ابعــاد مختلــف پــا از
قبیــل ابعــاد طولــی ،پهنــا ،ارتفــاع و دورهــای پــا بــه روش دســتی
انجــام شــد .نتایــج ایــن مطالعــه می توانــد در صنایــع تولیــد کفــش
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یافته ها
در ایــن مطالعــه انــدازه  21بعــد پــاي  580نفــر ( 290مــرد و 290

جدول  :1تعاریف ابعاد پای اندازه گیری شده در مطالعه حاضر
ردیف

ابعاد پا

30

تعریف
نام فارسی

1

)First toe length (FL

طول پاشنه تا انگشت اول

فاصله طولی حداکثر از پشت پاشنه پا تا نوک انگشت شست پا

2

)Second toe length (FL2

طول پاشنه تا انگشت دوم

فاصله طولی حداکثر از پشت پاشنه پا تا نوک انگشت دوم پا

3

)Third toe length (FL3

طول پاشنه تا انگشت سوم

فاصله طولی حداکثر از پشت پاشنه پا تا نوک انگشت سوم پا

4

)Fourth toe length (FL4

طول پاشنه تا انگشت چهارم

فاصله طولی حداکثر از پشت پاشنه پا تا نوک انگشت چهارم پا

5

)Fifth toe length(FL5

طول پاشنه تا انگشت پنجم

فاصله طولی حداکثر از پشت پاشنه پا تا نوک انگشت پنجم پا

6

)Arch Length(AL

طول قوس پا

فاصله طولی پاشنه تا برجستگی داخلی اولین متاتارسال

7

Heel to medial malleolus
)(HMM

طول پاشنه تا قوزک داخلي

فاصله طولی پاشنه تا برجستگی قوزک داخلی پا

8

Heel to lateral malleolus
)(HLM

طول پاشنه تا قوزک خارجي

فاصله طولی پاشنه تا برجستگی قوزک خارجی پا

9

)Heel width (HW

پهنای پاشنه

پهناي پاشنه در فاصله  40ميليمتري از پشت پاشنه

10

)Foot width (FW

پهناي پا

پهنای حداکثری پا بین سطوح داخلی و خارجی آن عمود بر محور
طولی پا

11

)Bimalleolar width (BW

پهناي قوزک هاي پا

پهناي حداکثري بين برجستگي هاي قوزک هاي داخلي و خارجي پا

12

)Mid-Foot width(MFW

پهناي وسط پا

پهناي حداکثري در نصف طول پا عمود بر محور طولي پا

13

Medial malleolus
)height(MMH

ارتفاع قوزک داخلي

ارتفاع عمودي بين کف تا برجستگي قوزک داخلي پا

14

Lateral malleolus height
)(LMH

ارتفاع قوزک خارجي

ارتفاع عمودي بين کف تا برجستگي قوزک خارجي پا

15

Height at 50% foot length
)(HFL

ارتفاع وسط پا

حداکثر ارتفاع پا در نصف طول پا

16

)Ball girth (BG

دور پا در سر متاتارسال ها

محيط پا بنحوي که متر نواري حاشيه داخلي سر استخوان متاتارسال
اول ،باالي سر استخوان متاتارسال و حاشيه خارجي سر متاتارسال
پنجم را لمس کند

17

)Instep girth (IG

دور پا بر روی کونیفرم ها

کوچکترين دور پا بر روي برجستگي استخوان کونئيفرم میانی

18

)Long heel girth (LHG

دور بزرگ پاشنه

دور پایی که در برگيرنده پشت پاشنه و انحنای روی پا مي باشد

19

)Short heel girth (SHG

دور کوچک پاشنه

دور حداقلی که در برگيرنده پشت پاشنه و محل اتصال ساق به پا
مي باشد

20

)Ankle girth (AG

دور مچ پا

دور افقي در فصل مشترک پا و ساق

21

)Waist girth (WG

دور وسط متاتارسال ها

محيط پا در وسط متاتارسال که در محور عمودي و عمود بر محور
طولي پا اندازه گيري مي شود
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نام انگلیسی (اختصار)
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) R²(%از فرمــول محاســبه گردیــد [ .]1بنابرایــن مقــدار )R²(%
بــرای هــر بعــد پــا بازگــو کننــده ایــن اســت کــه جنســیت چنــد
درصــد از تغییــرات آن بعــد را توجیــه می کنــد.

زن) جمــع آوری گردیــد (جــدول .)1
مشــخصات دموگرافیکــی جامعــه مــورد مطالعــه در جــدول  2آورده
شده اســت .میانگیــن ســن در جامعــه مــورد مطالعــه  22/02ســال
بــود کــه گســتره ســنی آنهــا  18تــا  30ســال بــود .میانگیــن قــد،
وزن و شــاخص تــوده بدنــی ( )BMIبــه ترتیــب  170/31ســانتی
متــر 65/57 ،کیلــو گــرم و  22/51بــود.
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متغییرها

میانگین انحراف معیار

گستره

کل جامعه

وزن (کیلوگرم)

65/57

11/51

40/00-103/00

قد (سانتی متر)

170/31

8/90

150/00-194/00

BMI

22/51

2/88

15/89-31/21

طول پا (میلی
متر)

252/19

22/28

175/42-304/18

مردان

ضریب
انحراف
معیار تغییرات()٪

صدک ها
 5ام

 50ام

 95ام

65/00

وزن

48/00

85/95

11/51

17/56

قد

184/98 170/00 157/00

8/90

5/22

BMI

17/84

27/55

2/88

12/80

FL

22/28 290/31 249/02 221/39

8/83

FL2

23/48 289/41 245/51 214/06

9/46

FL3

23/57 282/41 236/00 207/15

9/82

24/02 276/56 224/64 198/05

10/47
11/94

22/36

سن (سال)

22/07

2/26

18-30

وزن (کیلوگرم)

72/98

9/49

52/00-103/00

قد (سانتی متر)

177/13

5/86

162/50-194/00

FL4

23/26

2/79

16/60-30/93

FL5

25/63 271/88 209/00 184/22

270/03

15/16

229/39-304/18

AL

21/16 210/20 179/60 150/55

11/81

17/17

25/07

BMI
طول پا (میلی
متر)
زنان

HMM

43/81

66/55

92/21

HLM

34/78

56/33

15/51

27/35

80/81

10/78 114/35 92/29

11/37

59/22

79/91

11/05

17/98

83/21

7/94

11/47

79/52

سن (سال)

21/97

2/27

19-30

وزن (کیلوگرم)

58/17

8/09

40/00-89/00

FW

قد (سانتی متر)

163/49

5/56

150/00-184/00

HW

47/03

BMI

21/75

2/78

15/89-31/21

BW

59/51

67/62

طول پا (میلی
متر)

234/35

11/20

175/42-258/66

MFW

69/15

10/83 101/59 84/06

12/79

MMH

57/02

70/54

85/85

8/91

12/59

LMH

51/53

60/94

77/20

7/82

12/55

HFL

46/68

52/71

65/20

6/03

11/17

BG

19/65 265/00 232/50 203/00

8/43

IG

26/30 280/00 240/00 208/00

10/81

SHG

27/30 360/00 306/50 274/00

8/78

LHG

32/84 400/00 330/00 298/00

9/64

AG

21/15 260/00 220/50 197/00

9/39

WG

25/77 270/00 232/00 199/00

10/99

جــدول  3مقادیــر صدک هــای پنچــم ،پنجاهــم و نودوپنجــم و نیــز
ضریــب تغییــرات وزن ،قــد و ابعــاد آنتروپومتــری پــا را در جامعــه
مــورد مطالعــه نشــان می دهــد .همانطــور کــه مالحظــه می گــردد،
کمتریــن و بیشــترین درصــد ضریــب تغییــرات بــه ترتیــب مربــوط
بــه ابعــاد طــول پاشــنه تــا قــوزک داخلــی ( )HMMو طــول پاشــنه
تــا قــوزک خارجــی ( )HLMمی باشــد.
جــدول  4صدک هــای پنچــم ،پنجاهــم و نودوپنجــم ابعــاد پــا را در
مــردان و زنــان نشــان می دهــد .جــدول  5تاثیــر جنســیت بــر وزن،
قــد و ابعــاد آنتروپومتــری پــا را در جامعــه مــورد مطالعــه نشــان
می دهــد.
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سن (سال)

22/02

2/26

18-30

ابعاد
آنتروپومتری

] [ DOI: 10.21859/joe-04014

جدول  :2مشخصات دموگرافیکی جامعه مورد مطالعه ( 290مرد و 290
زن)

جدول  :3مقادیر صدکهای مختلف وزن ،قد و ابعاد آنتروپومتری پا به
همراه ضریب تغییرات ابعاد در جامعه مورد مطالعه (ابعاد پا برحسب میلی
متر ،وزن بر حسب کیلوگرم و قد بر حسب سانتی متر می باشد)
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صدک ها

ابعاد آنتروپومتری

زنان

مردان
وزن

57/00

71/00

90/45

9/49

45/28

58/00

71/95

8/09

قد

168/00

177/00

188/00

5/86

155/00

163/00

173/00

5/56

BMI

18/61

23/12

28/37

2/79

17/55

21/63

26/94

2/78

FL

244/22

268/35

293/30

15/17

217/26

234/84

250/73

11/20

FL2

240/70

266/08

291/50

15/57

206/81

230/84

248/93

12/58

FL3

231/00

257/45

286/31

16/68

201/03

222/11

238/85

11/91

FL4

220/00

245/41

281/51

18/64

192/58

211/50

227/68

10/79

FL5

204/83

228/17

278/28

22/80

180/01

197/38

210/99

10/30

AL

177/90

195/58

222/70

15/12

145/18

162/67

180/27

10/94

HMM

66/42

85/31

94/26

7/74

42/70

52/69

66/71

8/23

HLM

56/70

71/18

82/82

8/01

32/79

42/49

55/54

7/25

FW

79/92

103/30

117/25

11/57

81/19

89/33

98/14

5/92

HW

60/27

70/25

84/02

7/28

45/32

52/38

59/22

4/38

BW

65/13

74/27

86/86

6/85

58/75

64/18

69/56

5/10

MFW

79/85

93/47

104/345

7/69

67/31

76/15

86/09

6/23

MMH

66/04

77/26

87/497

6/71

55/1

64/31

75/80

6/02

LMH

54/09

66/04

80/703

7/62

50/42

57/68

66/68

5/12

HFL

47/22

54/75

72/26

7/02

46/26

51/67

58/31

3/98

BG

225/00

250/00

270/00

12/85

200/55

217/00

237/00

11/18

IG

240/00

265/00

295/00

18/23

203/00

221/00

242/00

11/68

SHG

290/00

330/00

368/35

24/61

268/00

293/00

317/00

15/68

LHG

320/00

370/00

407/25

29/97

294/00

318/00

349/00

16/74

AG

206/1

235/00

275/00

21/59

193/00

213/00

239/00

13/11

WG

232/00

255/00

280/00

16/24

196/00

213/00

232/00

11/51

در جــدول  ،5نســبت  F/Mبیانگــر نســبت میانگیــن بعــد مــورد نظــر
در خانم هــا بــه آقایــان اســت .بیشــتر بــودن مقــدار ایــن نســبت از
عــدد  100بــرای یــک بعــد پــا نشــان دهنــده ایــن اســت کــه در
آن بعــد انــدازه میانگیــن در جمعیــت زنــان بیشــتر از مــردان اســت.
بــر اســاس جــدول  ،5در تمامــی ابعــاد اندازه گیــری شــده میانگیــن

32

ابعــاد مــردان بزرگتــر از زنــان می باشــد .مقــدار  R²نیــز هــر چقــدر
بــه عــدد  100نزدیکتــر باشــد ،بــه ایــن مفهــوم اســت کــه در بعــد
مــورد نظــر جنســیت تاثیــر بیشــتری در انــدازه آن دارد .بنابرایــن،
ابعــادی کــه بیشــترین تاثیــر را از جنســیت دارنــد HMM ،و HLM
می باشــند کــه بــه ترتیــب  78/3و  75/7درصــد از جنســیت متاثرنــد.
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جدول  :4مقادیر صدکهای مختلف وزن ،قد و ابعاد آنتروپومتری پای مردان و زنان (ابعاد پا برحسب میلی متر ،وزن بر حسب کیلوگرم و قد بر حسب
سانتی متر می باشد)
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جدول  :5تاثیر جنسیت بر وزن ،قد و ابعاد آنتروپومتری پا (ابعاد پا برحسب میلی متر ،وزن بر حسب کیلوگرم و قد بر حسب سانتی متر میباشد)

وزن

)72/98(9/49

)58/17 (8/09

79/70

قد

)177/13(5/86

)163/49 (5/56

92/30

58/80

BMI

)23/26(2/79

)21/75 (2/78

93/53

6/70

FL

)270/03(15/17

)234/35 (11/20

86/79

64/20

FL2

)266/86(15/57

)229/43(58/12

85/97

63/60

FL3

)258/47(16/68

)221/31(91/11

85/63

62/20

FL4

)247/89(18/64

)210/77(79/10

85/05

59/80

FL5

)233/23(22/80

)196/12(30/10

84/09

52/40

AL

)195/67(15/12

)162/60(94/10

83/10

61/10

HMM

)83/65(7/74

)53/29(8/23

63/70

78/30

HLM

)70/19(8/01

)43/22(7/25

61/57

75/70

FW

)100/44(11/57

)89/17(5/92

88/78

27/30

HW

)70/71(7/28

)52/18(4/38

73/79

70/40

BW

)74/36(6/85

)64/06(5/10

86/15

42/10

MFW

)92/96(7/69

)76/43(6/23

82/23

58/20

MMH

)76/96(6/71

)64/53(6/02

83/84

48/80

LMH

)66/67(7/62

)57/95(5/12

86/93

00/31

HFL

)55/96(7/02

)52/02(3/98

92/96

10/50

BG

)248/71(12/85

)217/68(11/18

87/52

62/40

IG

)264/65(18/23

)221/87(11/64

83/84

66/20

SHG

)328/71(24/61

)292/93(15/68

89/12

42/90

LHG

)362/98(29/97

)318/72(16/74

87/81

45/40

AG

)236/62(21/59

)213/92(13/11

90/41

28/70

WG

)256/04(16/24

)212/88(11/51

83/15

70/20

ابعاد آنتروپومتری

در جــدول  6نتایــج آزمون بررســی اختــاف میانگین ابعــاد آنتروپومتری
پــا در زنــان و مــردان و انــدازه اثــر محاســبه شــده آورده شدهاســت.
میانگیــن تمامــی ابعــاد پــا در بیــن مــردان و زنــان بــه لحــاظ آمــاری
معنــیدار بــود ( .)P value=0/001بیشــترین انــدازه اثــر در بیــن ابعــاد
مختلــف پــا مربــوط بــه بعدهــای  HMMو  HLMبــود.

41/5

] [ DOI: 10.21859/joe-04014

میانگین( انحراف معیار)

میانگین( انحراف معیار)
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مردان

زنان

)F/M (%

)R ²(%

الگــوی انگشــتان پــا کــه در شــکل  1نشــان داده شــده اســت ،در
جامعــه مــورد مطالعــه محاســبه گردیــد .در مطالعــه حاضــر%78 ،
افــراد الگــوی انگشــتان پــای  1و  %22آنهــا الگــوی انگشــتان پــای
 2را داشــتند .تعــداد افــراد دارای الگو هــای  1و  2در جامعــه مــردان
و زنــان برابــر بــود.
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جدول  :6نتایج آزمون مقایسه میانگین ابعاد آنتروپومتری پای زنان و مردان و اندازه اثر محاسبه شده

FL

)270/03 (15/17

)234/35(11/20

35/68

FL2

)266/86 (15/57

)229/43(12/58

37/44

0/001

FL3

)258/47 (16/68

)221/31(11/91

37/15

0/001

2/56

FL4

)247/89 (18/64

)210/77(10/79

37/12

0/001

2/44

FL5

)233/23 (22/80

)196/12(10/30

37/10

0/001

2/10

AL

)195/67 (15/12

)162/60(10/94

33/07

0/001

2/51

HMM

)83/65 (7/74

)53/29(8/23

30/36

0/001

3/80

HLM

)70/19 (8/01

)43/22(7/25

26/97

0/001

3/53

FW

)100/44 (11/57

)89/17(5/92

11/27

0/001

1/23

HW

)70/71 (7/28

)52/18(4/38

18/53

0/001

3/08

BW

)74/36 (6/85

)64/06(5/10

10/30

0/001

1/71

MFW

)92/96 (7/69

)76/43(6/23

16/52

0/001

2/36

MMH

)76/96 (6/71

)64/53(6/02

12/44

0/001

1/95

LMH

)66/67 (7/62

)57/95(5/12

8/71

0/001

1/34

HFL

)55/96 (7/02

)52/02(3/98

3/94

0/001

0/69

BG

)248/71 (12/85

)217/68(11/18

31/03

0/001

2/58

IG

)264/6 (18/23

)221/87(11/64

42/78

0/001

2/80

SHG

)328/71 (24/61

)292/93(15/68

35/78

0/001

1/73

LHG

)362/98 (29/97

)318/72(16/74

44/27

0/001

1/82

AG

)236/62 (21/59

)213/92(13/11

22/69

0/001

1/27

WG

)256/04 (16/24

)212/88(11/51

43/16

0/001

3/07

0/001

2/68
2/64

ابزارهــای اســکن  3بعــدی پــا در اندازهگیــری ابعــاد پــا در حــال

شکل  .1شکل شماتیک الگوی انگشتان پای  1و 2

بحث
در مطالعــه حاضــر ابعــاد مختلــف پــای  580فرد بزرگســال در گســتره
ســنی  18تــا  30ســال بــا روش دســتی اندازهگیــری شــد .مقادیــر
صدکهــای محاســبه شــده در جامعــه مــردان و زنــان میتواننــد
بــه عنــوان منبــع دادههــای آنتروپومتــری پــا بــرای تولیــد کننــدگان
کفــش در کشــور اســتفاده شــوند .هــر چنــد کــه امــروزه اســتفاده از

34

گســترش اســت [ ،]20-18امــا هزینــه بــاالی خریــد اســکنرهای 3
بعــدی پــا یکــی از عوامــل محــدود کننــده اســتفاده از آنهــا و معمــول
بــودن روش اندازهگیــری دســتی میباشــد.
طــول پــا بــه عنــوان مهــم تریــن بعــد پــا مطــرح میباشــد کــه انــدازه
آن در مطالعــات آنتروپومتــری پــا [ ]16 ,10و مطالعــات ابعــاد مهــم
بــدن [ ]21 ,4اندازهگیــری میشــود و طراحــان کفــش میتواننــد
بــه عنــوان ابعــاد ضــروری پــا از آنهــا اســتفاده نماینــد [ .]13در
مطالعــه حاضــر میانگیــن  ±انحــراف معیــار طــول پــا بــرای آقایــان و
خانمهــا بــه ترتیــب  270/03±15/16میلــی متــر و 234/35±11/20
میلــی متــر بدســت آمــد .در مطالعــه مرتضــوی و همــکاران [ ]12کــه
ابعــاد پــای  160دانشــجوی دانشــگاه شــهید بهشــتی اندازهگیــری
شــد ،میانگیــن طــول پــا  264/66±13/10میلــی متــر بدســت آمــد
کــه کمــی کوچکتــر از مقــدار میانگیــن بدســت آمــده در مطالعــه

] [ DOI: 10.21859/joe-04014

میانگین( انحراف معیار)

میانگین( انحراف معیار)

ابعاد آنتروپومتری پا
(میلی متر)
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مردان n=290

زنان n=290

اختالف میانگین

P value

اندازه اثر
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باســن و ضخامــت پوســت مقادیــر بزرگتــری را نســبت بــه مــردان
داشــتهاند .بــر اســاس جــدول  5میتــوان میــزان تاثیــر جنســیت در
انــدازه ابعــاد مختلــف پــا را دریافــت .جنســیت  10/5درصــد در انــدازه
بعــد  HFLموثــر اســت ،در حالیکــه در ابعــاد  HMMو  HLMمقدار
تاثیــر بــه ترتیــب برابــر  78/3و  75/7درصــد میباشــد .بنابرایــن
میتــوان گفــت کــه بغیــر از جنســیت عوامــل دیگــری هســتند
کــه میتواننــد در اندازههــای پــای افــراد موثــر باشــند .مقــدار تاثیــر
جنســیت بــرای چنــد بعــد آنتروپومتــری در جامعــه آمریکایــی گزارش
شــده اســت .بــه عنــوان مثــال در بعــد پهنــای باســن تاثیــر جنســیت
 %62و درضخامــت پوســت در ناحیــه زیــر کتــف  %3میباشــد [.]1
بــر اســاس نتایــج جــدول  6میتــوان گفــت کــه میانگیــن تمامــی
ابعــاد پــا در بیــن مــردان و زنــان مطالعــه حاضــر بــه لحــاظ آمــاری
تفــاوت معنــی داری دارد ( .)P value=0/001مقــدار "انــدازه اثــر" در
جــدول  6نشــان دهنــده میــزان تفــاوت میانگیــن بعــد مــورد نظــر
در بیــن دو جنــس میباشــد .بــه عبــارت دیگــر بــا وجــود تفــاوت
آمــاری میانگینهــای ابعــاد آنتروپومتــری پــا در بیــن دو جنــس،
بــا انــدازه اثــر محاســبه شــده میتــوان بــه درجــه آن پــی بــرد .بــر
اســاس کوهــن ( )1988انــدازه اثــر بیــن  0/2تــا  0/3بــه عنــوان "اثــر
کوچــک" ،در محــدوده  0/5بــه عنــوان "اثــر متوســط" و بزرگتــر از 0/8
بــه عنــوان "اثــر بــزرگ" تلقــی میگــردد [ .]17در مطالعــه حاضــر
انــدازه اثرهــای محاســبه شــده بــرای ابعــاد مختلــف پــا در گســتره
 0/69تــا  3/8بــود .بنابرایــن مقادیــر  P valueهــای کوچکتــر و انــدازه
اثرهــای غالبــا بزرگتــر بیانگــر تفــاوت قابــل مالحظــه ابعــاد پــا در بیــن
مــردان و زنــان ایــن مطالعــه میباشــد .ایــن موضــوع بــه ضــرورت
اســتفاده از دادههــای آنتروپومتــری پــای هــر جنــس در طراحــی
کفــش آنهــا تاکیــد میکنــد.
آگاهــی از توزیــع الگــوي انگشــتان پــا در یــک جامعــه می توانــد در
تامیــن کفش هــای راحــت مفیــد باشــد .بــه عبــارت دیگــر طراحــی
قســمت جلویــی کفــش می توانــد بــرای افــراد دارای الگوهــای  1و2
متفــاوت باشــد .الگــوي  1و  ،2دو نــوع الگــوي معمــول انگشــتان
پــا می باشــند .در الگــوی  1انگشــت شســت پــا از انگشــت دوم
پــا بزرگتــر اســت ،درحاليکــه در الگــوي  2ايــن ترتيــب برعکــس
مي باشــد .ایــن دو الگــو در بیــن جوامــع مختلــف می توانــد توزیــع
متفاوتــی داشــته باشــد .در ایــن مطالعــه ،الگــوی  1و  2بــه ترتیــب
 78و  22درصــد مشــاهده شــد .هــاوس و همــکاران الگــوي پــاي  1و
 2را در امريکائيــان ســفيد پوســت بــه ترتيــب  76و  24درصــد و در
کــره اي -ژاپني هــاي ســاکن آمريــکا بــه ترتیــب  51و  49درصــد
تعييــن کردنــد [ .]16هــاوس و ســواک در جمعيــت امريکاي شــمالي
الگوي هــای  1و  2را بــه ترتیــب  76/1و  23/9درصدگــزارش کردنــد
[ .]10بنابرایــن می تــوان گفــت کــه الگــوی پــای جامعــه مطالعــه
شــده تقریبــا شــبیه بــه الگــوی پــای مطالعــه شــده در جامعــه
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حاضــر اســت .گســتره طــول پــا در جامعــه مــردان مطالعــه حاضــر
( 229/39-304/18میلــی متــر) بــود کــه نزدیــک بــه گســتره بدســت
آمــده در مطالعــه مرتضــوی و همــکاران ( 231-305میلیمتــر)
میباشــد .بنابرایــن اختــاف میانگیــن را میتــوان بــه تفــاوت تعــداد
افــراد دو مطالعــه نســبت داد .در مطالعــات پرســنل نظامــی آمریــکا
و ســوئد مقــدار میانگیــن طــول پــا بــه ترتیــب  268/4و 266/3
میلیمتــر گــزارش شــده اســت .صادقــی و همــکاران [ ]12نیــز در
جامعــه کارگــری ایــران میانگیــن طــول پــا را بــرای مــردان و زنــان
بــه ترتیــب  255و  230میلیمتــر بدســت آوردنــد کــه طــول پــای
مــردان مطالعــه آنهــا در مقایســه بــا میانگیــن طــول پــای مــردان و
زنــان مطالعــه حاضــر و مطالعــه مرتضــوی و همــکاران کمــی کوچکتــر
میباشــد .ایــن تفاوتهــا میتوانــد بــه قومیتهــای مختلــف در
مطالعــات متفــاوت مرتبــط باشــد [.]16 ,4
یکــی از اهــداف مهــم اندازهگیریهــای آنتروپومتــری قابلیــت
اســتفاده آنهــا در طراحیهــای مــد نظــر اســت .بدیــن منظــور
دادههــای جمــعآوری شــده بایســتی در قالــب صدکهــای 5ام50 ،ام
و 95ام ارائــه شــوند .بنابرایــن در جــداول  3و 4مقادیــر ایــن صدکهــا
بــرای کل جامعــه و بــه تفکیــک جنســیت موجــود اســت و میتــوان
از ایــن صدکهــا در طراحــی و تولیــد کفشهــای مناســب بــرای
جامعــه ایــران اســتفاده کــرد .ضریــب تغییــرات یکــی از شــاخصهای
ســودمند در نشــان دادن پراکندگــی یــک صفــت اســت کــه مســتقل
از مقــدار مطلــق متغیــر مــورد نظــر و همچنیــن واحــد اندازهگیــری
اســت [ .]22 ,1بــر اســاس جــدول  3میتــوان گفــت کــه ضریــب
تغییــرات وزن بیشــتر از قــد میباشــد کــه مطابــق بــا نتایــج مقادیــر
کســب شــده در مطالعــات گذشــته میباشــد [ .]1در میــان ابعــاد پــا،
بیشــترین ضریــب تغییــرات در ابعــاد طــول پاشــنه تــا قــوزک داخلــی
( )HMMو طــول پاشــنه تــا قــوزک خارجــی ( )HLMمشــاهده
شــد کــه بــه ترتیــب برابــر  25/07و  27/35درصــد بودنــد .روبــوک و
همــکاران ( )1975اشــاره مینمایــد کــه در دادههــای آنتروپومتــری بــا
افزایــش مقــدار میانگیــن از مقــدار ضریــب تغییــرات کاســته میشــود
[ .]23در مــورد دو بعــد  HMMو  HLMنیــز میتــوان گفــت کــه
مقادیــر میانگیــن ایــن ابعــاد جــزو کمتریــن مقادیــر اندازهگیــری
شــده بودنــد و ابعــاد بــا میانگیــن بیشــتر ضریــب تغییــرات کمتــر از
 10درصــد را داشــتند.
بــر اســاس مقادیــر ارائــه شــده بــرای  F/Mدر جــدول  ،5میتــوان
گفــت کــه در تمامــی ابعــاد اندازهگیــری شــده پــا ،اندازههــای پــای
مــردان بزرگتــر از زنــان بــود .در مطالعــات مشــابه خارجــی کــه در
کشــورهای چیــن و آلمــان بــه تفــاوت ابعــاد پــای مــردان و زنــان در
ســایزبندیهای مختلــف طــول پــا پرداختــه انــد ،ابعــاد پــای مــردان
بزرگتــر از زنــان گــزارش شــده اســت [ .]24 ,19بــر اســاس مطالعاتــی
در جامعــه آمریــکا [ ]26 ,25زنــان در ویژگیهایــی ماننــد پهنــای
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امامقلی زاده مینایی و همکاران
فراهم ســازی چنیــن داده هایــی انجــام مطالعــات مشــابه مطالعــه
 در ایــن مطالعــه داده هــای.حاضــر ضــروری بنظــر می رســد
 نفــر مــرد و زن در قالــب صدک هــای پرکاربــرد580 آنتروپومتــری
 انــدازه اثرهــای بــزرگ و تفــاوت معنــی.در طراحــی بدســت آمــد
دار ابعــاد آنتروپومتــری مــردان و زنــان متذکــر می گــردد کــه
در طراحــی کفــش نیــز بایــد از ابعــاد آنتروپومتریــک مربــوط بــه
 همچنیــن توزیــع الگــوی انگشــتان پــا.هــر جنــس اســتفاده شــود
می توانــد در هــر جامعــه ای متفــاوت بــوده و در طراحــی قســمت
 انجــام مطالعــات.جلویــی کفــش بایــد بــه ایــن توزیــع توجــه شــود
کــه انــدازه پــای آنهــا در حــال رشــد- مشــابه در جامعــه کــودکان
 بــه تفکیــک گروه هــای ســنی می توانــد در تکمیــل-اســت
.داده هــای آنتروپومتــری کشــور مفیــد واقــع گــردد
سپاسگزاری
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایان نامــه نفــر یکــم مقالــه می باشــد کــه
بــا حمایــت مالــی معاونــت محتــرم تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه
 بــه انجــام1684 علــوم پزشــکی ارومیــه و بــا کــد ثبــت شــده
 نویســندگان وظیفــه خــود می داننــد کــه از تمامــی.رســیده اســت
دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی ارومیــه شــرکت کننــده در ایــن
.مطالعــه تشــکر و قدردانــی نماینــد

95  بهار،1  شماره،4  دوره،مجله ارگونومی
 بنابرایــن بنظــر می رســد کفش هــای.امریــکای شــمالی می باشــد
وارداتــی از کشــورهای آســیای شــرقی (درصورتیکــه بــر مبنــای
 راحتــی کافــی،)داده هــای آنتروپومتــری آن جوامــع طراحــی بشــوند
.را بــرای افــراد جامعــه مــا بدنبــال نخواهــد داشــت
ایــن مطالعــه از محدودیت هایــی برخــوردار بــود کــه برطــرف
نمــودن آنهــا در مطالعــات آینــده می توانــد نتایــج دقیق تــری
 دشــواری، یکــی از مهم تریــن محدودیت هــا.را فراهــم ســازد
 هــر چنــد کــه در مــورد.اندازه گیــری ابعــاد پــا بــا روش دســتی بــود
 روش دســتی نتایــج دقیق تــری،برخــی از ابعــاد ماننــد دورهــای پــا
 امــا اســتفاده از، بعــدی ارائــه می کنــد3 را نســبت بــه روش اســکن
 بعــدی پــا زمــان اندازه گیــری را کاهــش داده و راحتــی3 اســکنر
را بــرای فــرد اندازه گیــری کننــده و آزمودنی هــا بدنبــال خواهــد
 ایــن مطالعــه در دانشــگاه علــوم پزشــکی ارومیــه واقــع در.داشــت
اســتان آذربایجــان غربــی انجــام گرفــت و محــدود بــه یــک منطقــه
 بنابرایــن انجــام مطالعــات آنتروپومتــری پــا در.جغرافیایــی بــود
آینــده در اســتان های دیگــر می توانــد اطالعــات کامل تــری را
.بــرای جامعــه ایرانــی فراهــم نمایــد
نتیجه گیری
بــا توجــه بــه کمبــود داده هــای آنتروپومتــری پــا در کشــور و لــزوم

References
1.

Pheasant S, Haslegrave CM. Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics
and the Design of Work, Third Edition: CRC Press; 2016.
2. Naeini H, Amiri M, Nilfroshan M, Khoram M. [Designing a portable
static anthropometry device]. Iran Occup Health J. 2008;5(1):6-14.
3. Abeysekera JDA, Shahnavaz H. Body size variability between people in developed and developing countries and its impact on the use
of imported goods. Int J Indust Ergonomic. 1989;4(2):139-49. DOI:
10.1016/0169-8141(89)90040-1
4. Sadeghi F, Mazloumi A, Kazemi Z. An anthropometric data bank
for the Iranian working population with ethnic diversity. Appl Ergon.
2015;48:95-103. DOI: 10.1016/j.apergo.2014.10.009 PMID: 25683535
5. Lewis WG, Narayan CV. Design and sizing of ergonomic handles for
hand tools. Appl Ergon. 1993;24(5):351-6. PMID: 15676932
6. Obi OF. Hand anthropometry survey of rural farm workers in
south-eastern Nigeria. Ergonomics. 2016;59(4):603-11. DOI:
10.1080/00140139.2015.1073796
PMID:
26207670
7. Witana CP, Feng J, Goonetilleke RS. Dimensional differences for evaluating the quality of footwear fit. Ergonomics. 2004;47(12):1301-17. DOI:
10.1080/00140130410001712645 PMID: 15370849
8. Chandra A, Chandra P, Deswald S. Analysis of Hand Anthropometric Dimensions of Male Industrial Workers of Haryana State, India. Int J Engin.
2011;5(3):242-56.
9. Fenwick S, Goonetilleke A, Santosh CG, Newman PK. Cerebral venous thrombosis in Behcet’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry.
1997;63(4):419. PMID: 9343114
10. Hawes MR, Sovak D. Quantitative morphology of the human foot in a
North American population. Ergonomics. 1994;37(7):1213-26. DOI:
10.1080/00140139408964899 PMID: 8050406
11. Imrhan SN, Sarder MD, Mandahawi N. Hand anthropometry in Bangladeshis living in America and comparisons with other populations.
Ergonomics. 2009;52(8):987-98. DOI: 10.1080/00140130902792478
PMID: 19629813
12. Mortazavi SB, Kanani J, Khavanin A, Mirzaei R, Rasoolzadeh Y, Mansourizadeh M, et al. [Foot Anthropometry by Digital Photography
and the importance of its application in Boot Design]. J Mil Med.
2008;10(1):69-80.

13. Cheng FT, Perng DB. A systematic approach for developing a foot
size information system for shoe last design. Int Indust Ergonomic.
2000;25(2):171-85. DOI: 10.1016/s0169-8141(98)00098-5
14. Pheasant ST. Anthropometric estimates for British civilian adults. Ergonomics. 1982;25(11):993-1001. DOI: 10.1080/00140138208925060
PMID: 7173163
15. Rossi WA. The high incidence of mismated feet in the population. Foot
Ankle. 1983;4(2):105-12. PMID: 6642323
16. Hawes MR, Sovak D, Miyashita M, Kang SJ, Yoshihuku Y, Tanaka S. Ethnic differences in forefoot shape and the determination of shoe comfort.
Ergonomics. 1994;37(1):187-96. DOI: 10.1080/00140139408963637
PMID: 8112275
17. Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences: Taylor
& Francis; 2013.
18. Witana CP, Xiong S, Zhao J, Goonetilleke RS. Foot measurements from
three-dimensional scans: A comparison and evaluation of different
methods. Int J Indust Ergonomic. 2006;36(9):789-807. DOI: 10.1016/j.
ergon.2006.06.004
19. Krauss I, Grau S, Mauch M, Maiwald C, Horstmann T. Sex-related differences in foot shape. Ergonomics. 2008;51(11):1693-709. DOI:
10.1080/00140130802376026 PMID: 18941975
20. Mauch M, Grau S, Krauss I, Maiwald C, Horstmann T. A new approach
to children’s footwear based on foot type classification. Ergonomics.
2009;52(8):999-1008. DOI: 10.1080/00140130902803549 PMID:
19629814
21. Widyanti A, Susanti L, Sutalaksana IZ, Muslim K. Ethnic differences in
Indonesian anthropometry data: Evidence from three different largest
ethnics. Int J Indust Ergonomic. 2015;47(5):72-8. DOI: 10.1016/j.ergon.2015.02.008
22. White RM, U S Army Natick Research, Development Laboratories,
United States Army Natick Research, Development Command. Comparative Anthropometry of the Foot: United States Army Natick Research
and Development Center; 1982.
23. Roebuck JA, Kroemer KHE, Thomson WG. Engineering Anthropometry Methods: Wiley; 1975.
24. Hong Y, Wang L, Xu DQ, Li JX. Gender differences in foot shape: a

36

امامقلی زاده مینایی و همکاران

Downloaded from journal.iehfs.ir at 3:05 +0330 on Friday December 6th 2019

[ DOI: 10.21859/joe-04014 ]

study of Chinese young adults. Sports Biomech. 2011;10(2):85-97. DOI:
10.1080/14763141.2011.569567 PMID: 21834393
25. Stoudt HW, Damon A, McFarland R, Roberts J. Weight, Height, and
Selected Body Dimensions of Adults, United States-1960-1962. Vital

37

95  بهار،1  شماره،4  دوره،مجله ارگونومی
Health Stat 11. 1965;11:1-44. PMID: 14338862
26. Skinfolds, body girths, biacromial diameter, and selected anthropometric indices of adults. United States, 1960-1962. Vital Health Stat 11.
1970(35):1-63. PMID: 5309272

Downloaded from journal.iehfs.ir at 3:05 +0330 on Friday December 6th 2019

[ DOI: 10.21859/joe-04014 ]

Journal of Ergonomics
Volume 4, No. 1, Spring 2016

Original Article

Anthropometric Dimensions of Foot in Students
Roya Emamgholizadeh Minaei 1, Mohammad Hajaghazadeh 2,*,
Teimour Allahyari 2, Hamidreza Khalkhali 3, Mansoor Keramat 4
MSc Student, Department of Occupational health, Urmia University of Medical
Sciences, Urmia, Iran
1

2
Assistant Professor, Department of Occupational Health, Health Faculty, Urmia
University of Medical Sciences, Urmia, Iran

Associate Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Medicine Faculty,
Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
3

BSc Student, Department of Occupational Health, Urmia University of Medical
Sciences, Urmia, Iran
4

DOI: 10.20286/joe-04014

Received: 27.10.2015
Accepted: 22.12.2015
Keywords:
Anthropometry
Foot
Footwear
How to Cite this Article:
Emamgholizadeh Minaei R,
Hajaghazadeh M, Allahyari T,
Khalkhali H, Keramat M. Anthropometric Dimensions of Foot in
Students. J Ergo. 2016;4(1):28-38.
DOI: 10.20286/joe-04014
© 2016 Hamedan University of
Medical Sciences.

* Corresponding author: Mohammad Hajaghazadeh, Assistant Professor, Department of Occupational Health, Health Faculty, Urmia University of Medical
Sciences, Urmia, Iran. E-mail: hajaghazadeh@gmail.com
Abstract
Introduction: Foot anthropometric dimensions could be useful in designing comfortable
footwear. The objective of this study was the measurement of foot anthropometric
dimensions in a group of students.
Methods: This was a descriptive study in which 21 dimensions of foot for 580 males and
females were measured manually. To measure the foot dimensions, a digital caliper and a
tape were used. The measured dimensions included the important lengths, widths, heights
and girths of foot. Descriptive statistics such as percentiles, mean and standard deviation
were calculated for the collected data. To test and survey of the mean of foot dimensions
between males and females, statistics such as independent t-test and effect size (Cohen’s
d) were used.
Results: The values of mean, standard deviation, the 5th, 50th, and 95th percentiles were
calculate and tabulated for the total studied population and for gender. In all measured foot
dimensions, males had bigger dimensions than females. Gender had different impacts on
the measured foot dimensions. The mean of all foot dimensions was significantly different
between males and females (P value = 0.001). Digital pattering of I and II were observed in
%78 and %22 of the studied population, respectively.
Conclusions: In the present study, important anthropometric data of foot were collected
for a group of students. The presented percentiles could be used in design of male and
female shoes. Conducting similar studies in children with different age categories could
help completion of the anthropometric database.

