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 چکیده
روشهاي تصویربرداري و بهره گیري از  برنامه هاي  به امروزه در سطح دنیا بیشتر مطالعات آنتروپومتري مقدمه:

بدن آنتروپومتري اختصاصی انجام می شود. هدف از انجام ایـن  کامپیوتري صورت گرفته و براي هر یک از اعضاي 
 .بوده استبا روش دستی در آنتروپومتري پا دیجیتالی تحقیق، مقایسه روش عکسبرداري 

مرد ایرانی تهیه و توسط  20وسیله دوربین عکاسی دیجیتال تصاویر پايه ابتدا ب ،در این بررسی ها: مواد و روش
صورت دستی اندازه گیري شـد.  ه ر بنظ بعد) استخراج گردید. سپس ابعاد مورد 9و اندازه ابعاد( نرم افزار طراحی، آنالیز

 .قرار گرفتتحلیل مورد  t توسط آزمون SPSS در نهایت نتایج دو روش در نرم افزار
کـه بـین مقـادیر بدسـت آمـده از دو روش تفـاوت معنـی دار وجـود          یافته ها نشـان داد یافته هاي پژوهش : 

 .(٠٫٠٥<p)،ندارد
آسـان، کـم    یروشدیجیتالی وسیله عکسبرداري ه آنتروپومتري بکه این تحقیق نشان داد  نتیجه گیري: بحث و

تواند در آینده براي بررسیهاي مجـدد و   هزینه، معتبر و با سرعت و دقت کافی بوده و آرشیو عکسهاي تهیه شده می
راد مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، کاربرد روش عکسبرداري استخراج دیگر داده ها، بدون نیاز به مراجعه مجدد اف

جایگزین مناسبی براي روشهاي سنتی می باشد.این بررسی  ،در آنتروپومتري پا با اهداف طراحی و پزشکیدیجیتالی 
عـات  منظـور تهیـه بانـک اطال   ه تواند سرآغاز تحقیقات وسیعتر با روشهاي نوین درمورد ابعاد پاي جامعه ایرانی ب می

این مطالعه بـه   ،آنتروپومتریکی ایرانیان باشد. باتوجه به کاربرد وسیع انواع کفش ایمنی در صنایع و محیطهاي شغلی
صدکهاي پاي کارگران ایرانی در راستاي طراحی و سـایز بنـدي مناسـب کفـش      کارگیري این روش را براي تعیین

 ایمنی پیشنهاد می کند.
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  مقدمه
سـهولت و امکـان نگهـداري     به دلیل يامروز انسان

دنبـال بهـره گیـري از روشـهاي     ه اطالعات بسیار زیاد ب
کامپیوتري براي انجام کارها و رسـیدن بـه اهـداف خـود     
ــم     ــامپیوتري در علـ ــاي کـ ــه هـ ــد. برنامـ ــی باشـ مـ
آنتروپومتري(تن سنجی) نیز جاي خود را باز کرده اسـت.  

ر این رشته در حال تغییـر و تکامـل اسـت و    تکنولوژي د
ــال،   روشـــهاي جدیـــدي ماننـــد عکســـبرداري دیجیتـ
عکسبرداري برجسته نما و سه بعدي و هـالوگرافی مـورد   

ــد   ــه انـ ــتفاده قرارگرفتـ ــدف از 8 ،9، 6، 1،3(،اسـ ). هـ
اندازه گیري ابعاد مختلف بـدن و در نهایـت    ،آنتروپومتري

تعیین شکل و اندازه  تهیه آمار و اطالعات منتج از آنها در
ابزار، ایستگاه کار و وسایلی است که در محیط کار مـورد  

اي نمونـه  کفـش  ). 4 ،2، 1(،استفاده انسان قرار می گیرد
ـ از نیازهاي ضروري افـراد هـر ج   واز این وسایل  امعه ـــ

منظور طراحی مناسب آن باید ابعاد پـاي  ه بکه می باشد، 
یرد. طول، عـرض  جامعه مصرف کننده در دسترس قرار گ

و ارتفاع پا باید با کفش سـازگار باشـد. روشـهاي جدیـد     
آنتروپومتري مبتنی بر برنامه هاي کامپیوتري کـه امکـان   
ــد،    ــی دهن ــات را م ــق اطالع ــریع و دقی ــع آوري س جم

رصتهاي تازه اي براي مطالعات آنتروپـومتري فـراهم   ــف
). در مطالعات مختلف انجام شـده در دنیـا از   5(،می آورند

ــومتري    ــراي آنتروپ ــبرداري ب ــاگون عکس ــهاي گون روش
استفاده شده است. در این تحقیقات نوع و نحـوه کـار بـا    
تجهیزات عکسبرداري و برنامه هاي کامپیوتري متفـاوت  

اهایی ــــ بوده است. هر یک از ایـن تکنیکهـا داراي خط  
ـ   تـدریج اصـالحات الزم در آنهـا اعمـال     ه بوده اند کـه ب

بـا توجـه بـه بررسـیهاي صـورت       ).1،5،6(،گردیده است
در کشور ایران تـاکنون مطالعـات آنتروپـومتریکی     ،گرفته

طور اختصاصی به آنتروپـومتري  ه بصورت دستی بوده و ب
 پا نیز پرداخته نشده اسـت. هـدف از انجـام ایـن تحقیـق     

 و بـا روش دسـتی   روش عکسبرداري دیجیتـالی  مقایسه
نــدان بـه متخصصــین ارگونـومی، عالقم  نتــایج آن ارائـه  

حـان و تولیدکننـدگان کفـش و چکمـه     آنتروپومتري، طرا
به این سئوال پاسـخ  شده . در این بررسی سعی بوده است

ه وان از روش عکسبرداري دیجیتال بــت که آیا می دهیم
  اده  ــمطمئن در آنتروپومتري پا استف یوان یک روشــعن
  

  . نمود
  ها مواد و روش

ـ  بـوده این پـژوهش از نـوع کـاربردي     روه مـورد  و گ
ــرد  20پــژوهش  ــر از دانشــجویان م ــا 18نف ســاله  25 ت

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودند کـه از پاهـاي   
صورت تصادفی انتخـاب شـدند.   ه سالم برخوردار بوده و ب

تـورم از نمونـه هـا     شکلی پـا و داراي زخـم و   افراد با بد
به دلیل محـدودیت هـاي موجـود از جملـه     حذف شدند. 

و مشــغولیت دانشــجویان بــه   زمــانی دودیت ـــــمح
اقـدام  نفـر   20روپومتري ـــبه آنتانات پایان ترم، ــامتح

ایان اندازه گیـري هـا، بـراي اطمینـان از     ــشد، ولی در پ
اسـمیرنف  -کفایت تعداد نمونه ها از آزمون کولموگـوروف 

ــتفاده  ــودیماس ــه   . نم ــه در مطالع ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
Channa، 20 نفر و در مطالعه Goonetilleke ،31   نفـر

در ایـن بررسـی،   . )7،9(،مورد اندازه گیـري قـرار گرفتنـد   
بعد از پاي افراد در حالت بدون جـوراب و   9آنتروپومتري 

. ایـن ابعـاد عبارتنـد از:    کفش به دو روش انجـام گرفـت  
طول پا، عرض پا، ارتفاع پا، عرض پاشـنه، طـول پاشـنه،    

و ارتفـاع   ارتفاع مفصل متاتارسال، فاصله بـین دو قـوزك  
مربوط به هریک از این ابعـاد  و محل هاي مچ پا. تعاریف 

  شده است.  ارائه 1 و شکل 1در جدول 
در این روش از فـرد   روش عکسبرداري دیجیتال:-1

و  نشسـته خواسته شد تا بر روي یک صندلی قابل تنظیم 
پاي خود را بر روي محل ثابتی از جاپایی بگذارد. با توجه 

، عکسبرداریها از سه وجه داخل، پشـت و  به ابعاد موردنظر
ــ ــا ب ــدل ه روي پ ــال م ــی دیجیت ــین عکاس ــیله دورب  وس

Canon-Aانجام گرفت. براي گرفتن عکس از هـر   ٥٣٠
وجه با توجه به بعد یا ابعاد مورد نظـر اقـدام بـه اسـتقرار     

ــا  ). ســپس 2(شــکلنمودیم،اشــل(خط کــش) در کنــار پ
د و بـا  عکسهاي تهیه شده وارد حافظه کامپیوتر مـی شـ  

، اري که براي این منظور طراحـی شـده  استفاده از نرم افز
راج ـاد مورد نیـاز از روي عکسـها استخـ   ــــدازه ابعـــان

ارش ــــ ر اسـاس شم زار این نرم اف. )3(شکل،می گردید
و اندازه ابعاد را برحسب میلـی متـر    نمودهل عمل ـپیکس

  د.اش می ددر جداول مربوطه نمای
واسته شـد  ـــ روش از فرد خ در اینروش دستی:  -2

  و پاي خود را   نشستهتا بر روي یک صندلی قابل تنظیم 
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در داخل آنتروپومتر پاي قابل حمل مـدرج طراحـی شـده    
بـه   نسـبت ) بگـذارد و سـپس   4وسط محقق (شـکل ـــت

  می شد. اقدام اندازه گیري ابعاد پا 

پس از انجام آنتروپومتري پا بـه دو روش مـذکور، نتـایج    
در نـرم افـزار آمـاري     t-testبـا اسـتفاده از    ،هبدست آمد

SPSS .تجزیه و تحلیل گردید  
   

  تعریف مربوط به هریک از ابعاد پا .1جدول

یف
رد

  

  تعریف  ابعاد پا

  فاصله از نوك بلندترین انگشت تا انتهاي پاشنه  )FL( طول پا  1
  ترین قسمت حداکثر عرض پا در پهن  )FW(پا عرض  2
  ه عمودي نقطه محل اتصال روي پا به ساق پا تا کف زمینفاصل  )FH(ارتفاع پا  3
هاي استخوان هاي  حداکثر عرض پاشنه پا از پشت و زیر برآمدگی    )HW(پاشنه عرض  4

  قوزك
  فاصله مرکز برجستگی انگشت شست تا پاشنه  )HL(طول پاشنه پا  5
  ر انگشت شست تا کف زمیند MPJفاصله ي عمودي مفصل   )MH(ارتفاع مفصل متا تارسال در انگشت شست  6
پهناي بین برجستگی هاي استخوان هاي قوزك داخلی و خارجی   )BB(فاصله بین دو قوزك پا  7

  پا
ــت       8 ــت شس ــین انگش ــی ب ــله افق ــت  وفاص انگش

  )HD(کوچک
فاصله افقی بین وسط یا نوك انگشت شست تا لبه خارجی انگشت 

  کوچک
تا سطح حداقل محیط قسمت  فاصله ي عمودي از کف زمین  )AH(ارتفاع مچ پا  9

  پایین ساق پا 
 

FL= Foot length, FW= Foot width, FH= Foot height, HW= Heel width, HL= Heel length, MH= 
Height of MPJ, BB= Biomlleolar breadth, HD=Horizontal Distance between Toe and small 

finger,  AH= Ankle height 
 
 
  

  
  

  ي اندازه گیري ابعاد پامحل ها .1شکل
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  وضعیت پاي راست در روش عکسبرداري دیجیتال.  2شکل

  

  
  نرم افزار فوتوآنتروپومتري  . 3شکل

 
  

  
  آنتروپومتر پا.  4شکل
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  یافته هاي پژوهش
ــوروف   ــون کولموگ ــایج آزم ــمیرنف-نت  )2(جدولاس

ان می دهد که داده هاي حاصـل از دو روش داراي  ــنش
ـ )، بنp<05/0( توزیع نرمال هستند  20ابراین بـا تعـداد   ــ

بـا   ).3(جـدول ،را انجـام داد t-test  نمونه می توان آزمون
براي کلیه میانگین هـاي ابعـاد    tاستفاده از آزمون آماري 

هـر دو   هپا مشخص گردید که اندازه ابعاد سنجیده شده ب

، (٠٫٠٥<p).معنی دار ندارنـد  یروش از نظر آماري تفاوت
هـر دو   هنگین اندازه گیري تمام ابعاد ببه عبارت دیگر میا

عنـوان مثـال مقـدار    ه روش از نظر آماري یکسان است. ب
 برابـر  دیجیتـالی  میانگین طول پـا در روش عکسـبرداري  

  و در روش دســتی برابــر بــا  میلــی متــر 1/14±05/258
بود که این اختالف بـا اسـتفاده از   میلی متر  13±9/259/

  ).٠٫٦٧٦=P( ،معنی دار نیست tآزمون آماري 
  

  

  

  )=20Nاسمیرنف (- کولموگوروف نتایج آزمون.  2جدول

  تایج آزمونن                            ردیف
  سطح معنی داري Kolmogorove-Smirnov Z روش  ابعاد مورد اندازه گیري

  طول پا  1
  

771/0  عکسبرداري  592/0  
724/0  دستی  670/0  

  پهناي پا  2
  

626/0  عکسبرداري  829/0  
592/0  دستی  874/0  

667/0  عکسبرداري  ارتفاع پا  3  765/0  
493/0  دستی  968/0  

 پهناي پاشنه  4
  

510/0  عکسبرداري  957/0  
601/0  دستی  864/0  

 طول پاشنه  5
  

 558/0 792/0  عکسبرداري
 715/0 698/0  دستی

 ارتفاع مفصل متاتارسال  6
  

 810/0 638/0  عکسبرداري
 958/0 508/0  دستی

359/0  عکسبرداري  فاصله بین دو قوزك  7  000/1  
621/0  دستی  835/0  

شسـت و   فاصله افقی بـین انگشـت    8
  کوچک  

723/0  عکسبرداري  673/0  
538/0  دستی  934/0  

885/0  عکسبرداري  ارتفاع مچ  9  414/0  
713/0  دستی  689/0  
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  رد مطالعه در دو روش عکسبرداري و دستیابعاد مو  t-testشاخصهاي توصیفی و نتایج.  3جدول
  

یف
رد

  

  شاخص هاي آماري             
  P مقدار t  انحراف معیار  میانگین  روش اندازه گیري  ابعاد مورد اندازه گیري

  طول پا  1
  

05/258  عکسبرداري  10291/14  421/0-  676/0 9/259  دستی   68018/13  
 پهناي پا  2

  
15247/7 107  عکسبرداري  295/1  203/0 15/104  دستی   76115/6  

05/81  عکسبرداري  ارتفاع پا  3  11000/4  904/0  372/0 9/79  دستی   93232/3  
85/70  عکسبرداري  پهناي پاشنه  4  40704/3  9/0-  374/0 95/71  دستی   27323/4  
 طول پاشنه  5

  
05/189  عکسبرداري  85407/9  646/0-  522/0 95/190  دستی   72067/8  

55/42  عکسبرداري  ارتفاع مفصل متاتارسال  6  11997/3  09/1  283/0 25/41  دستی   32709/4  
7/74  عکسبرداري  فاصله بین دو قوزك  7  62883/3  02/1-  314/0 05/76  دستی   67327/4  
  فاصله افقی بین انگشت  8

  شست و کوچک  
2/80  عکسبرداري  49372/6  917/0  365/0 3/78  دستی   61020/6  

5/97  عکسبرداري  ارتفاع مچ  9  79019/5  836/0  408/0 95/95  دستی   93362/5  
  

با استفاده از تعیین ضرایب همبستگی بین اندازه ابعاد 
زان همبستگی هر ــــدر دو روش مشخص گردید که می

اال بــوده و در ـــــر(بعد پــا) در دو روش تقریبــا بــــ متغی
) 4رفته است(جدولــقرار گ 783/0-998/0 دودهــــمح

الت مؤیـد یکســانی مقـادیر انـدازه گیــري    ـــــ و ایـن ح 
ا رسم نمودار ــــهر دو روش می باشد که ب هده بــــش
ابل ــــ ادگی قـــبه سابه ــ) این تش5راکنش(شکل ـــپ

  تشخیص است.
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  میزان همبستگی بین ابعاد اندازه گیري شده با دو روش . 4جدول
  

AH  HD BB MH HL HW FH  FW FL 
  عکس برداري           

  دستی
        998/0  FL 

       972/0   FW 

      876/0    FH 

     784/0     HW 

    985/0      HL 

   882/0       MH 

  783/0        BB 

 941/0         HD 

925/0          AH 
  
  

  
  

  )N=20ستی(نمودار پراکنش براي طول پا در دو روش عکسبرداري و د . 5شکل
)P روش تصویر برداري  و :M(روش دستی :  

  
 

  گیري بحث و نتیجه
و دیجیتـالی  در این بررسی از دو روش عکسـبرداري  

بر اسـاس نتـایج   آنتروپومتري پا استفاده شد. براي  دستی
این مطالعه مشخص گردید که اندازه ابعـاد انـدازه گیـري    

ـ  ،شده در هـر دو روش یکسـان اسـت    عبـارتی دقـت   ه ب
  روپومتري در روش عکسبرداري تفاوت معنی دار با ــنتآ

  
ــدارد ــتی ن ــف . (٠٫٠٥<p)،روش دس ــات مختل در مطالع

انجام شـده در دنیـا از روشـهاي گونـاگون عکسـبرداري      
براي آنتروپومتري استفاده شده اسـت. در ایـن تحقیقـات    
نوع و نحوه کار با تجهیزات عکسبرداري و برنامـه هـاي   

ــود ــاوت ب مقایســه روش مــورد  .ه اســتکــامپیوتري متف

r=0.998

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285

 (P)(  mm  )طول پا

 (M
)( 

m
m

  ) پا
ول 

ط
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استفاده در این بررسی بـا سـایر تحقیقـات آنتروپـومتري     
انجام شده مبتنی بر عکس برداري نشان مـی دهـد کـه    
این روش ها از نظر نـوع و نحـوه کـار بـا اشـل و سـایر       

مـورد  یکـدیگر دارنـد. در روش    تجهیزات تفاوتهـایی بـا  
ــر،   ــق حاض ــتفاده در تحقی ــاس ــه  ه ب ــی ب ــور اختصاص ط

وپومتري پا پرداخته شد و باتوجه به تنظـیم فاصـله و   آنتر
زاویه قرارگیري دوربین نسبت به پا و کنترل حالت ثبـات  
ــول در   ــاي معم ــایی، بســیاري از خطاه ــر روي جاپ ــا ب پ
روشهاي عکس برداري رفع و تمام عکس برداري هـا بـا   

) بـر  Hwangدر مطالعـه هوانـگ(  یک دوربین انجام شد. 
طــی بــدن بــا اســتفاده از روش روي تعــدادي از ابعــاد خ

عنـوان  ه عکسبرداري، از دو دوربین و دو صفحه مشبک ب
پشـت   اشل استفاده شد. با توجه به محل استقرار اشل در

خطاهایی از منظر دوربین ایجاد شـد کـه بـا انجـام      ،افراد
و  گردیداصالحات پیچیده در برنامه هاي کامپیوتري رفع 

). 1،10(،ده اسـت رسـی  ± mm2میزان خطاها به محدوده 
) انجـام شـد از   Dasدر تحقیق مشابهی که توسط داس (

عنوان اشـل در راسـتاي طـول و    ه دو عدد طناب رنگی ب
عرض بدن استفاده شد. این نوع وضعیت قرارگیري اشلها 

). 6(نمـود، معنی دار در انـدازه گیریهـا ایجـاد     یخطای نیز
ی ) و همکارانش نیز تعدادي از ابعاد خطـ Monicaمونیکا(

بــدن را بوســیله یــک دوربــین عکاســی دیجیتــال، یــک 
ـ  عنـوان اشـل و یـک نـرم افـزار      ه چارچوب آلومینیومی ب

کامپیوتري اندازه گیري کردند. میانگین خطاي این روش 
هـا بطـور    ). در ایـن بررسـی  5(،بـود ± mm  6/2حـدود 

ـ  ،جداگانه، آنتروپومتري پا انجام نگرفتـه اسـت   غیـر از  ه ب
) مطالعه آنتروپـومتري  Goonetillekeاینکه گونه تیلک (

ــتگاه     ــتفاده از دسـ ــا اسـ ــتی بـ ــه روش دسـ ــا را بـ پـ
)، کـولیس دیجیتـالی و متـر نـواري     Brannockبرانوك(

). در نتیجه انجام این تحقیق، محاسن 7(،انجام داده است
دســتی و عکســبرداري آن نیــز در مقایســه بــا روشــهاي 

عکسـبرداري  اسـتفاده از  مشخص گردید. با  غیردیجیتالی
دیجیتال می توان به آنتروپومتري تعداد زیادي از افراد بـا  
سرعت و دقت کافی پرداخت، مثال در این مطالعه مـدت  

 7زمان الزم براي عکسـبرداري از پـاي هـر نفـر حـدود      
ــتی  ــه و در روش دسـ ــود.  15دقیقـ ــه بـ روش  دردقیقـ

ــل    ــب عکســها را در مح ــوان، معای ــی ت عکســبرداري م
ــ عکســبرداري ــیناز طری ــورا  ق مشــاهده مــانیتور دورب ف

در  نمـود. اقدام به تهیه مجدد آنها نسبت تشخیص داد و 
کـه در روش دسـتی دیگـر نمـی تـوان حالـت        الیـــح

نین در ـــ. همچنموددازه ها را دوباره کنترل ـــگرفتن ان
عکس برداري غیر دیجیتال صرفا بعـد از چـاپ عکـس،    

وتاه و عدم دلیل زمان که ب معایب کار مشخص می شود.
تماس ابزارهاي اندازه گیري با بدن، افراد تمایل بیشـتري  

ـ    ، بنـابراین، براي همکاري با محقق دارنـد  ه مـی تـوان ب
ـ  راحتی عکسها را تهیـه نمـود.    علـت  ه در روش دسـتی ب

خستگی، بی طاقتی و عجله افراد نمی تـوان بـا آرامـش    
کار کرد و ممکن است فرد پاي خود را از حالـت مطلـوب   

بعد از تهیه کلیـه  کند و ادامه کار با او مشکل باشد.  خارج
تر و راحـت تـر ابعـاد مـورد      امکان بررسی دقیق ،عکسها

نظر از روي عکسها با استفاده از نرم افزار بـدون نیـاز بـه    
مراجعه مجـدد افـراد وجـود دارد و بعـدها امکـان انجـام       
تحقیقات بیشتر و ساده تر بر روي آرشیو عکسهاي گرفته 

حـذف   اپراتـور جود دارد. در این روش خطاي فـرد  شده و
اطالعات جمع آوري شده بـه طـور خودکـار در    می شود. 

جمـع   Excelبانک اطالعاتی کامپیوتر در قالـب جـداول   
به طوري کـه آمـاده هـر گونـه تحلیـل       ،آوري می شوند

آماري هستند. این حالت منجر به دریافت و انتقال سـریع  
انسـانی ناشـی از انتقـال     و هرگونه خطاي شدهاطالعات 

دستی داده ها به نرم افزارهاي آماري حـذف مـی شـود.    
ولی در روش دستی انتقـال داده هـا از هنگـام یادداشـت     
اندازه ها بر روي کاغذ تا انتقـال تـک تـک داده هـا بـه      

بـه دور   SPSSصورت دستی به برنامه هاي آماري نظیر 
ــر    ــرداري غی ــس ب ــود. در روش عک ــد ب ــا نخواه  از خط

فرد محقق باید بر روي عکس هاي چاپ شـده   ،یجیتالد
کار انداره گیري را با زحمت و صـرف زمـان زیـاد انجـام     

شده را بر روي کاغذ یادداشـت   دهد و اندازه هاي خوانده
بـه برنامـه هـاي آمـاري      به صـورت دسـتی  سپس ، کند

کامپیوتر وارد نماد. طبیعی است که عالوه بر خطاي فـرد  
ـ ابعـاد، خطـاي ناشـی از انت    گیرياپراتور در اندازه  قال ـــ

برخالف روش دسـتی، در هنگـام    وجود دارد.داده ها هم 
زاویه دید محقـق   ،عکسبرداري و اندازه خوانی با نرم افزار

بر روي عضو مناسب است. در روش دستی ممکن اسـت  
علت وارد شدن فشار ابزارهاي انـدازه گیـري بـر روي    ه ب

ولی  ،قیقا اندازه گیري نشوداندازه واقعی بعد د ،عضو بدن
علـت راحـت بـودن عضـو ایـن      ه در روش عکسبرداري ب
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امـروزه بـه همـین علـت بـراي      وجود ندارد. احتمال خطا 
 ،گرفتن ارتفاع قد افراد، دیگر از متـر اسـتفاده نمـی شـود    

بلکه از دستگاه هاي مجهز به چشم الکترونیکی اسـتفاده  
ـ  . کنندمی  ر روي تمـام  فرد محقق به تنهایی می توانـد ب

عکسهاي تهیه شده کار کند و بدیهی است که داده هاي 
در ري دارنـد.  ـــ نان بیشتــــ بدست آمـده قابلیـت اطمی  

روش هاي دستی که معموال توسط دو یا سه نفـر انجـام   
می شود سالیق در انتخاب نقاط آناتومیکال بدن متفاوت 

ایـن روش را تنهـا بـا     است و مقدار خطـا بـاال مـی رود.   
ک هزینه اولیه در تامین و طراحـی تجهیـزات آن   صرف ی

کـم هزینـه در آنتروپـومتري     روشـی عنـوان  ه می توان ب
در روش عکـس بــرداري غیـر دیجیتــال   . نمــوداسـتفاده  

رد اهزینه زیادي صرف چاپ عکس ها به خصوص در مـو 
مطالعاتی با تعداد زیاد نمونه مـی شـود. از طرفـی بعـد از     

داري تعداد زیاد نگـاتیو و  اتمام فرایند تحقیق، مشکل نگه
عکس هاي چاپ شده وجود دارد و انهدام آنها هم از نظر 

با توجه به موارد مطرح شـده   .زیست محیطی اشکال دارد
مطمئن و معتبـر   روشیعنوان ه می توان این تکنیک را ب

آنتروپومتري پا با اهداف طراحی و پزشکی و جایگزین در 
و عالقمنـدان  روشهاي سنتی به متخصصـین ارگونـومی   

آنتروپومتري و طراحان و تولیدکننـدگان کفـش و چکمـه    
پیشنهاد نمود و با طراحی تجهیـزات خـاص، از آن بـراي    

. این مطالعـه  نمودآنتروپومتري سایر ابعاد بدن نیز استفاده 
می توانـد مقدمـه تحقیقـات آنتروپـومتریکی وسـیعتر بـا       

ـ  نظـور  مه روشهاي نوین درمورد ابعاد پاي جامعه ایرانی ب
البته با  تهیه بانک اطالعات آنتروپومتریکی ایرانیان باشد.

مشـخص   اسـمیرنف -کولموگوروف توجه به نتیجه آزمون

نفر(با توجه بـه محـدودیت هـاي     20عداد نمونه تشد که 
ه تعیین اعتبـار  جو در نتی tاشاره شده) براي انجام آزمون 

همچنین در تحقیقات انجـام   .روش مورد نظر کافی است
هـم از تعـداد    Goonetilleke وChanna ه توسـط  شـد 

امید است که در آینـده  ولی  ،کم نمونه استفاده شده است
مشابهی با تعداد نمونه بیشتري توسـط محقـق    تحقیقات

توجه به کاربرد وسیع انواع کفش ایمنی در  با انجام گیرد.
صنایع و محیطهاي شغلی این مطالعه، به کـارگیري ایـن   

ین صدکهاي پـاي کـارگران ایرانـی در    روش را براي تعی
اي طراحی و سایز بنـدي مناسـب کفـش ایمنـی     ـــراست

ـ ـــپیشنه ویـژه از جنبـه   ه اد می کند. توسعه این روشها ب
نـرم افــزاري مــی توانــد گـامی مهــم در پیشــرفت علــم   

 نظیــر آنچــه کــه وانــگ ،آنتروپــومتري در کشــور باشــد
)Wangامپیوتري و ) با استفاده از نرم افزارهاي پیچیده ک

توسط اسکن سه بعـدي در آنتروپـومتري    )Channaچانا(
ــرین و من ــا و طراحــی بهت ـــپ اسبترین کفــش انجــام ـــ

  ).9، 8(،دادند
  سپاسگزاري

ر عبـاس  ـــاب دکتر محمد علی لحمی، دکتـــاز جن
رضایی، دکتر محمد جواد جعفري و دکتر ابـراهیم حـاجی   

ـــزاده و آق ـــوســـایان مـ ـــویان و سیــ ــروه  نکیـ و گ
رم بهداشت حرفه اي دانشگاه تربیت مـدرس کـه   ـــمحت

 ا راــــــ م ژوهشـــــ ل مختلــف ایــن پ ـــــدر مراح
فـراوان بـه عمـل    رمودند تقدیر و تشکر ـــاعدت فــمس

  .می آید
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Abstract 
Introduction: These days in the world, 
most the anthropometric studies are 
performed in photographical methods and 
computer-based programs for each limb of 
the body. The purpose of this investigation 
was to compare the digital photographical 
method with manual method for foot 
anthropometry. 
 
Materials & methods: In this 
investigation, the images of 20 Iranian 
men’s feet were taken with a digital camera 
and analyzed using designed software, then 
the foot dimensions were measured. These 
dimensions were also measured in a manual 
method. Finally, the results of these two 
methods were analyzed by SPSS. 
 
Findings: There were not significant 
differences between these two methods, 
(p>0,05). 
  

Conclusion: This study demonstrates that  
digital photo anthropometry is an easy, 
economical, reliable, quick and precise 
method. The image archives can be reused 
in future by researches to gain other data’s, 
without referring to the subjects. Also, 
using this method for foot anthropometry 
with designation and medical goals is an 
appropriate substitute for traditional 
methods. This investgation can be an 
introduction for wider researches with 
modern methods in order to get Iranian 
anthropometry data bank for foot 
dimensions. According to wide usage of 
safety shoes in industries and workplaces. 
This method is recommended to determine 
foot percentiles of Iranian workers in order 
to design and manufacture suitable sizing of 
safety shoes in favorite forms and sizes. 
 
Key words: anthropometry, digital 
photography, foot, ergonomics 
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