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 چکیده

اربردهای پزشکی ختلف، در کجنس م ها و ارتباط آنها با قد و همچنین مقایسه این ابعاد در دوگیری ابعاد استخواناندازه مقدمه و هدف:

ر سال بر حسب به ازای ه حتانیقانونی و علم آنتروپومتری از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به افزایش برخی از ابعاد فک ت

حتانی با قد و تابعاد فک  خی ازهای جنسیتی در این استخوان، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین برمتر و همچنین وجود تفاوتیلیم

 است.جنسیت در یک جمعیت از شهر کرمان انجام شده

ای خوشه تصادفی صورتکرمان به رشه ساکنین از سال( 30تا  18زن،  150مرد،  150نفر ) 300 تعداد مقطعی، مطالعه این در روش کار:

 گیریاندازه های چپ و راست تا جلوی فکفاصله دو زاویه فک تحتانی و نیز فاصله زاویه کالیپر از استفاده با و پس از ثبت قد، انتخاب
یتی هر یک از ابعاد جهت بررسی دقت تمایز جنس .شدند تحلیل و رگرسیون خطی تجزیه مستقل و tهای آزمون از استفاده با هاداده .شد

 های یک و چند متغیره تجزیه و تحلیل تمایزی استفاده شد.فک تحتانی از آزمون

یب دان به ترتفک در مر معیار طول قد، فاصله دو زاویه فک و فاصله زاویه چپ و راست تا جلویمیانگین و انحراف  ها:یافته

، 32/163±82/5متر بود. این مقادیر در زنان به ترتیب تیسان 23/10±92/0و  91/27±0/10، 86/47±0/11، 34/09±6/178
با فاصله دو زاویه فک  (. همچنین ضریب همبستگی قدp<001/0متر بود )همه متغیرها سانتی 15/9±8/0و  02/43±1/9، 91/16±0/10

(. این مقادیر در p<001/0رها متغیبود )همه  502/0و  396/0، 505/0ها به ترتیب و فاصله زاویه چپ و راست تا جلوی فک در کل نمونه
داری برای این مقادیر عنیم( بود. در زنان ارتباط p=008/0) 214/0( و 005/0=p) 231/0(، p=037/0) 171/0گروه مردان به ترتیب 

ه فک، ای فاصله دو زاویو این میزان براساس متغیره %78مشاهده نشد. صحت تخمین جنسیت براساس تمامی پارامترهای فک تحتانی 
 برآورد شد. %7/67و  %3/75، %7/74فاصله زاویه راست و چپ تا جلوی فک به تنهایی، به ترتیب 

قد و  ونه بیشتر، شاید بتوان طولمطالعه و تأیید آن در مطالعات با حجم نم این در آمدهدستبه هایفرمول از استفاده با گیری:نتیجه

 .کرد ویژه در حیطه پزشکی قانونی تعیینوجود، بهم هایروش به نسبت باالتری دقت با جنسیت را

 فک تحتانی، آنتروپومتری، قد، جنسیت ها:کلیدواژه

 مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
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 قدمهم
ویژه طول گیری اجزای مختلف بدن انسان بهاندازه
ها و قد و مقایسه این ابعاد در دو جنس مختلف، از استخوان

گیری و پیشرفت علم های بسیار دور و همگام با شکلزمان
ها است. برخی از این مقیاسزشکی مورد توجه بودهتشریح و پ

، اما با توجه (1)است در کتب مرجع آناتومی توصیف و ثبت شده
های نژادی و اهمیت موضوع هر ساله مطالعاتی به وجود تفاوت

. (2)گیرد های مختلف صورت میدر این زمینه در جمعیت
های علم پزشکی هنوز امروزه با در نظر گرفتن تمامی پیشرفت

ها مانند اندازه دور سر و طول قد و نیز هم برخی از این مقیاس
ارتباط آنها با جنسیت و رشد طبیعی نوزاد اهمیت بسزایی در 
بهداشت و مراقبت از سالمت کودکان دارد و در ارتباط با این 

ی برای هر یک از دو جنس اموضوع جداول کاربردی جداگانه
هویت  . تشخیص(3)گیرد تدوین شده و مورد استفاده قرار می

طور شناسی و آنتروپومتری بهکه در پزشکی قانونی، باستان
 و عوامل از ایمجموعه ای کاربرد دارد، شاملگسترده
ها و و تمایز افراد در گروه شناسایی موجب هاست کهویژگی

موضوع  ترین مسائلی که درشود. از مهمجوامع مختلف می
 خصوصیاتی مانند توان بهشود، میتشخیص هویت مطرح می

. اهمیت این موضوع (4)نژاد افراد اشاره کرد  و جنسیت، قد، سن
شود که در ارتباط با یک موضوع زمانی بیشتر احساس می

سر و یا بی جنایی، قطعاتی از بدن یک جسد سوخته، یک جسد 
 باشد.اسکلت یک انسان بدون هویت هایی از بخش

ویژه در به احراز هویت اصول تریناز اساسی یکی
جنسیت و قد افراد  قانونی، تخمین زدن پزشکی شناسی وباستان

  باشد. تشخیص جنسیت فرد بر مبنای قطعات استخوانی می
ویژه در ارتباط با اجسادی که در مواردی همچون انفجار بمب به

 سوخته باشند و یا در مواردی مانند قتل و سوزی کامالًو آتش
اساس  کردن و بریدن اجزای بدن جسد، به هیچ عنوان برمثله

مشاهده ظاهری امکان شناسایی وجود نداشته باشد از اهمیت 
 استفاده از زدن قد افراد با. تخمین(5)بسزایی برخوردار است 

 آناتومیکی و محاسبه روش دو به معموالً استخوانی بقایای
یکی از  .(6)گیرد دست آوردن فرمول صورت میعددی یا به

 ناتومیکی آن است که بایدآ معایب محاسبه طول قد به روش
باشند. عالوه بر  دسترس بقایای اسکلتی در بخش اعظم و عمده

های های نرمی همچون غضروفآن باید ضخامت تخمینی بافت
ای را نیز به طول قد نهایی های بین مهرهمفاصل و دیسک

 با عددی این است که محاسبه . از مزایای روش(7)اضافه کرد 

توان به های بدن و نیز قد افراد میاستخوان ابعاد گیریاندازه
 اندک بقایای برای تعمیم دست یافت که قابل ریاضی رابطه یک

 ارزیابی مورد آمده مربوط به همان جمعیتدستاسکلتی به
های دی در جمعیتهای متعدحال بررسیتا به .(8)باشد می

های مختلف ایران چنین در جمعیت بخشمختلف دنیا و هم
اساس این مطالعات، قد و جنسیت افراد بر  صورت گرفته که بر

همچون استخوان ران، استخوان  ازهای درمبنای طول استخوان
درشت نی، استخوان بازو و استخوان زند زیرین تخمین زده 

ای به . اما در این رابطه، تاکنون در ایران مطالعه(11-9) شودمی
اساس پارامترهای استخوان  منظور تخمین قد و جنسیت افراد بر

 هایتفاوت در نظر گرفتن است. بافک تحتانی صورت نگرفته
به  توجه مختلف وجود دارد و با جوامع بین که در نژادی و قومی

 ،(12)جسمی افراد  و فیزیکی خصوصیات اختالفات موجود در
 مختص افراد آن ای مطالعاتیجامعه هر که در ضروری است
  با اطمینان بیشتری از اطالعات  بتوان تا گیرد جامعه صورت

 نمود. هاستفاد هویت ویژه در ارتباط با تشخیصبه
استخوان فک تحتانی پس از استخوان لگن دومین 

 در بین دو گروههای جنسیتی استخوان مهم برای ارزیابی تفاوت
فاصله دو  مانندآید. پارامترهایی مردان و زنان به حساب می

   ، ارتفاع زائده منقاری(bigonial width)زاویه فک 
(coronoid process height)نقطه  ، فاصله زاویه فک تا

فک  (Ramus)و ابعاد شاخه  (gonion-gnathion)جلوی فک 
. رشد و تکامل فک (13)باشد ترین آنها میتحتانی از مهم

ی از ششمین هفته زندگی درون رحمی شروع و پس از تحتان
ای مانند جویدن و کمک به های پیچیدهتولد در عملکرد

کردن نقش دارد و از آنجایی که تنها استخوان متحرک صحبت
       شناسی باشد، در بسیاری از تحقیقات باستانجمجمه می

 .(14)شود ها یافت میصورت منفرد و جدا از بقیه استخوانبه
ها صورت گرفته است نشان یتمطالعاتی که در سایر جمع

های مختلف فک داری بین پارامتردهد که ارتباط معنیمی
شده که چنین نشان دادهانی و طول قد افراد وجود دارد. همتحت

ها و ابعاد مختلف فک تحتانی در تخمین زدن استفاده از پارامتر
با توجه به  .(16 ،15)باشد جنسیت نیز مؤثر و کاربردی می

های جنسیتی موجود در استخوان فک تحتانی و همچنین تفاوت
با در نظر گرفتن اهمیت مسئله احراز هویت در پزشکی قانونی و 

ری اطالعات آنتروپومتریک مختص آونیز با توجه به لزوم جمع
هر جمعیت هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ارتباط بین ابعاد فک 

 باشد.تحتانی با قد و جنسیت در یک جمعیت از شهر کرمان می
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 کار روش
زن(  150و  مرد150نفر ) 300تعداد  ،مقطعی مطالعه این در

 جهت سال 30تا  18 سنی محدوده در کرمان شهر ساکنین از
 به ارتباط بین طول قد و جنسیت با ابعاد فک تحتانی یبررس

 بدین صورت .شدند انتخاب ایخوشه تصادفی گیریشیوه نمونه
بومی،  جمله دانشجویان از مختلفی هایخوشه در افراد که

آزاد  دانشگاه کارمندان و پزشکی کرمان علوم دانشگاه کارمندان
 نسبت به خوشه هر از و شدند بندیتقسیم اسالمی واحد کرمان،

 ساده، انتخاب تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با ،جمعیت
 از لحاظ سالم افراد انتخاب، )مالک (18 ،17)شد  انجام هانمونه
تروما و یا جراحی قبلی در ناحیه فک تحتانی بود(.  وجود عدم

 انجام شد. 1398گیری در بهمن و اسفند ماه سال نمونه
ها بیش پراکندگی داخل خوشهو  تغییراتبا توجه به اینکه 

این موضوع و  باشدها مییا تغییرات بین خوشهاز پراکندگی 
گیری هعث افزایش پراکندگی یا واریانس متغیر مورد اندازبا

یک راهکار اساسی  ،گرددگیری تصادفی ساده مینمونه نسبت به
منظور جبران این افزایش در واریانس، افزایش اندازه نمونه به

کردن میزان افزایش در اندازه نمونه در منظور عملیباشد. بهمی
ی، از ضریبی به نام شاخص اثر اگیری درون خوشهشرایط نمونه

در پژوهش ما  .(19) نماینداستفاده می Design Effect طرح یا
ها در اساس تعداد نمونه با توجه به متغیر مورد بررسی و بر

 تخمین زده شد.  2صورت عدد این ضریب به ،مطالعات قبلی
منظور تعیین حجم نمونه، با توجه به ارزیابی همبستگی به

اساس میزان همبستگی  پیرسون در این مطالعه و همچنین بر
، با مراجعه به ک تحتانی در مطالعات قبلیقد و جنس با ابعاد ف

جدول مربوط به مقادیر بحرانی ضرایب همبستگی پیرسون 
(table of critical values for Pearson' r)  در سطح  

شده در بینینمونه پیش، و ضرب کردن حجم05/0داری معنی
 نفر برآورد شد. 300نمونه نهایی  ، حجمDesign Effectعدد 

 پس از ثبت اطالعات دموگرافیک شامل افراد، همه مورد در
شده، طول قد از فرق سر تا تهیه پیش از جداول در سن جنس و
 دیجیتالی کالیپر از استفاده با همچنین .گیری شدا اندازهپاشنه پ

 KERNشرکت  LA seriesمتر )میلی 01/0گیری اندازه دقت با

& SOHN آلمان(، ابعاد فک تحتانی نیز برای هر فرد ،
گیری ابعاد فک شامل فاصله بین دو زاویه گیری شد. اندازهاندازه
های چپ و ز زاویه( و فاصله هر یک اbigonial distanceفک )

( بود. همچنین gonion-gnathionراست تا نقطه جلوی فک )

کنندگان تمامی شرکت توسط نامهرضایت گیری،اندازه از قبل
 3گیری امضا گردید. برای باال رفتن دقت محاسبات، هر اندازه

 ها نیزگیریاندازه گیری شد. کلیهبار تکرار و در نهایت میانگین
 .گرفت و در مکان دانشگاه انجام صبح 12تا  10 ساعت بین در

 صورت 21نسخه  SPSSافزار نرم از استفاده با هاداده تحلیل
گرفت. میانگین طول قد، فاصله دو زاویه فک، فاصله زاویه 
راست تا جلوی فک تحتانی و فاصله زاویه چپ تا جلوی فک 

ین دو دو نمونه مستقل، در ب tتحتانی با استفاده از آزمون آماری 
چنین رابطه ریاضی ارتباط شدند. هم گروه مردان و زنان مقایسه

بین طول قد افراد و ابعاد فک تحتانی با استفاده از آزمون 
رگرسیون خطی برای کل جمعیت مورد بررسی و نیز با توجه به 

صورت جداگانه نیز های مرد و زن بهمتغیر جنس برای گروه
گرسیون خطی، برای بررسی محاسبه شد. پیش از انجام آزمون ر

اسمیرنوف  -ولموگروفها از توزیع طبیعی، آزمون کتبعیت داده
گیری و برقرار بودن چنین با توجه به نوع نمونهانجام شد. هم

ها )آزمون لون( شرط استقالل مشاهدات، آزمون برابری واریانس
نیز صورت گرفت. در این پژوهش جهت بررسی دقت تمایز 

برای  لیل تمایزییک متغیره تجزیه و تح جنسیتی از آزمون
ارزیابی و ساخت تابع تشخیص برای هر یک از ابعاد فک 

صورت جداگانه و همچنین از آزمون چند متغیره تحتانی به
تحلیل تمایزی برای ساخت تابع با استفاده از هر سه پارامتر فک 

منظور تست کردن فرمول ساخته شده از تحتانی استفاده شد. به
 05/0کمتر از  pاستفاده شد. مقدار  (leave-one-out)ون آزم

 داری در نظر گرفته شد.نیز به عنوان حد معنی

 نتایج

به  نانزمیانگین و انحراف معیار طول قد در گروه مردان و 
مد دست آهب مترسانتی 32/163±82/5و 09/178±34/6ترتیب 

(. p<001/0دار بود )که اختالف بین آنها از لحاظ آماری معنی
ردان ر مهمچنین نتایج نشان داد که فاصله بین دو زاویه فک د

اصله ف(، p<001/0متر )سانتی 16/10و  47/11و زنان به ترتیب 
رتیب ه تبین زاویه چپ تا جلوی فک تحتانی در مردان و زنان ب

ه راست (، و نیز فاصله زاویp<001/0متر )سانتی 43/9و  27/10
 15/9و 23/10ردان و زنان به ترتیب تا جلوی فک تحتانی در م

 (.1باشد )جدول ( میp<001/0متر )سانتی
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 1398حسب جنسیت در جمعیت مورد بررسی در سال  میانگین طول قد و ابعاد فک تحتانی بر .1جدول 

  گروه مردان گروه زنان متغیر

 SD±Mean P-value حداقل حداکثر SD ±Mean حداقل حداکثر 

32/163±82/5 145 178 طول قد  193 154 34/6±09/178  001/0>  

7/12 فاصله دو زاویه فک  2/8  91/0±16/10  5/14  4/9  86/0±47/11  001/0>  
8/11 فاصله زاویه راست تا جلوی فک  5/7  8/0±15/9  5/12  6/7  92/0±23/10  001/0>  

3/7 12 فاصله زاویه چپ تا جلوی فک  02/1±43/9  8/12  1/8  91/0±27/10  001/0>  

  داراختالف معنی p<05/0دو نمونه مستقل،  tزمون آماری * آ

 که دهدمی نشان 1 و نمودار 2شده در جدول نتایج ارائه
در کل  قد و طول فاصله دو زاویه فک بین همبستگی ضریب
و  505/0های مورد بررسی و نیز در گروه مردان به ترتیب نمونه
داری معنیباشد که از نظر آماری ارتباط مثبت می 171/0

(، اما در گروه p ،037/0=p<001/0شود )به ترتیب مشاهده می
داری بین فاصله دو زاویه فک و قد افراد زنان ارتباط معنی

 (.R ،821/0=p=019/0مشاهده نشد )

 جهت تخمین قد در جمعیت مورد بررسی فاصله دو زاویه فک ر اساس متغیرنتایج آزمون رگرسیون خطی ب. 2جدول 

 P-value )خطای برآورد( R 2R F B SEE رگرسیون معادله

 <001/0 273/8 375/4 26/102 255/0 505/0 قد کل جمعیت=37/123+375/4×)فاصله دو زاویه فک(

 037/0 27/6 249/1 45/4 029/0 171/0 = قد مردان76/163+  249/1× )فاصله دو زاویه فک(

 821/0 83/5 118/0 052/0 0003/0 019/0 قد زنان= نشدهتعریف

R :2 ،ضریب همبستگیR:  ،ضریب تعیینB:  ،شیب خطF: داری مدلآمارۀ آزمون معنی 
 

 
های مورد ارزیابیارتباط بین طول قد و فاصله دو زاویه فک در کل نمونه .1نمودار 

 فاصله زاویه چپ تا جلوی فک همبستگی ضریب همچنین
یز در گروه مردان های مورد بررسی و ندر کل نمونه قد افراد با

بود که از لحاظ آماری این ارتباط  214/0و  502/0به ترتیب 
و  3( )جدول p ،008/0=p<001/0باشد )به ترتیب دار میمعنی

داری بین فاصله زاویه (. اما در گروه زنان ارتباط معنی2نمودار 
، R=120/0طول قد مشاهده نشد ) با چپ تا جلوی فک

144/0=p 3( )جدول.) 
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 جهت تخمین قد در جمعیت مورد بررسیجلوی فک  های فاصله زاویه راست و چپ تانتایج آزمون رگرسیون خطی بر اساس متغیر .3جدول 

 P-value )خطای برآورد( R 2R F B SEE معادله رگرسیون

 <001/0 28/8 71/4 66/100 25/0 50/0 عیت= قد کل جم04/125+  714/4× )فاصله زاویه راست تا جلوی فک( 

 008/0 21/6 47/1 11/7 04/0 21/0 مردان= قد 02/163+  472/1× ا جلوی فک( )فاصله زاویه راست ت

 144/0 79/5 86/0 15/2 01/0 12/0 = قد زنانتعریف نشده

 <001/0 80/8 57/3 27/55 15/0 39/0 ت= قد کل جمعی45/135+  578/3× )فاصله زاویه چپ تا جلوی فک( 

 005/0 19/6 59/1 3/8 05/0 23/0 = قد مردان66/161+  598/1× تا جلوی فک( )فاصله زاویه چپ 

 414/0 82/5 38/0 67/0 005/0 06/0 = قد زنانتعریف نشده

R: ،2 ضریب همبستگیR:  ،ضریب تعیینB:  ،شیب خطF: داری مدلآمارۀ آزمون معنی

 ، ضریب2و نمودار  3شده در جدول های ارائهاساس داده بر
قد در کل  با طول فاصله زاویه راست تا جلوی فک گیهمبست
و  39/0های مورد بررسی و نیز در گروه مردان به ترتیب نمونه

 باشد )بهدار میباشد که این ارتباط از نظر آماری معنیمی 23/0

(، اما در گروه زنان در بررسی این p ،005/0=p<001/0ترتیب 
، R=067/0د )داری مشاهده نشدو متغیر ارتباط معنی

414/0=p.) 

 های مورد ارزیابیفک در کل نمونهارتباط بین طول قد و فاصله زاویه چپ )الف( و راست )ب( تا جلوی . 2نمودار 

 
 شاخص دیمورفیسم برای هر یک از پارامترهای فک تحتانی 

کردن میانگین آن پارامتر در گروه مردان بر صورت تقسیمبه
محاسبه شد  100ان ضرب در عدد میانگین آن در گروه زن

(. این شاخص برای فاصله دو زاویه فک، فاصله زاویه 4)جدول 
ترتیب راست تا جلوی فک و فاصله زاویه چپ تا جلوی فک به

اساس نتایج آزمون تحلیل  بود. بر 9/108و  8/111، 89/112
تمایزی زمانی که تمامی متغیرها با هم برای تشخیص جنسیت 

 611/0دست آمده رار گرفتند، المبدای ویلکس بهمورد ارزیابی ق
 صورت زیر تعریف شد.هبود و تابع تشخیص آن ب

D=( 861/0 )+(فاصله دو زاویه فک × 783/0 فاصله زاویه ×

-)+ (راست تا جلوی فک 444/0 فاصله زاویه چپ تا جلوی ×

521/12 -(فک  

صورت است  اساس این فرمول دامنه تخمین جنسیت بدین بر
دهنده آمده مثبت )اعداد بزرگتر از صفر( نشاندستهبکه مقادیر 

آمده منفی )اعداد کوچکتر از صفر( دستهجنسیت مرد و مقادیر ب
 باشد. صحت تخمین جنسیت برکننده جنسیت زن میتعیین

و برای گروه زنان  %3/79اساس این تابع برای گروه مردان 
 بود. همچنین برای کل جمعیت مورد بررسی صحت 7/76%

 برآورد شد. %78تخمین جنسیت 
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 های آزمون تحلیل تمایزیآماره .4جدول 

 t value متغیر
شاخص 

 دیمورفیسم
 ثابت

ضریب استاندارد 

 نشده

المبدای 

 ویلکس
P-value 

- 89/112 64/12 فاصله دو زاویه فک 106/12  119/1 651/0 001/0> 
- 8/111 8/10 فاصله زاویه راست تا جلوی فک 191/11  154/1 719/0 001/0> 

- 9/108 56/7 فاصله زاویه چپ تا جلوی فک 149/10  030/1 839/0 001/0> 
- - - هر سه متغیر با هم 521/12  444/0 ،783/0 ،861/0 611/0 - 

ت صورتک متغیرها بهآمده زمانی که تکدستاساس نتایج به بر
د، جداگانه برای تشخیص جنسیت مورد ارزیابی قرار گرفتن

له ، فاصآمده برای فاصله دو زاویه فکدستویلکس به المبدای
    ک زاویه راست تا جلوی فک و فاصله زاویه چپ تا جلوی ف

ابع ( و تو4بود )جدول  839/0و  719/0، 651/0ترتیب  به
 شد. صورت زیر تعریفتشخیص هر کدام از این پارامترها به

D= ( 119/1 106/12 - (فاصله دو زاویه فک ×   

D= ( 154/1 191/11 - (فاصله زاویه راست تا جلوی فک ×   

D= ( 030/1 149/10 - (فاصله زاویه چپ تا جلوی فک ×   

صورت  اساس این سه فرمول دامنه تخمین جنسیت بدین بر
 آمده مثبت )اعداد بزرگتر از صفر( دستهاست که مقادیر ب

آمده منفی )اعداد دستهدهندۀ جنسیت مرد و مقادیر بنشان
 باشد. صحت کنندۀ جنسیت زن میز صفر( تعیینکوچکتر ا

تخمین جنسیت براساس توابع مربوط به فاصله دو زاویه فک، 
فاصله زاویه راست تا جلوی فک و فاصله زاویه چپ تا جلوی 

درصد برآورد  7/67و  3/75، 7/74ترتیب فک در کل جمعیت به
 (.5شد )جدول 

 نتایج تست صحت تخمین جنسیت .5جدول 

 

 بحث
انی با قد و جنسیت در این مطالعه ارتباط بین ابعاد فک تحت

نتایج نشان داد که بین . به طور خالصه گرفتمورد ارزیابی قرار 
های مورد بررسی و ابعاد فک تحتانی و طول قد در کل نمونه

اما داری وجود دارد؛ رتباط مثبت معنیهمچنین در گروه مردان ا
ها مورد بررسی در گروه زنان داری بین متغیرهیچ ارتباط معنی

آمده از آزمون دستهاساس توابع ب د. همچنین برمشاهده نش
کار بردن هر سه متغیر مربوط به فک تحلیل تمایزی با به

برآورد شد. عالوه بر این  %78تحتانی، صحت تخمین جنسیت 
هنگام استفاده از هر یک از متغیرهای فاصله دو زاویه فک، 
فاصله زاویه راست تا جلوی فک و فاصله زاویه چپ تا جلوی 

 %3/75، 7/74فک به تنهایی، صحت تخمین جنسیت به ترتیب 
  برآورد شد. 67%/7و 

نفره از  56و همکاران در یک جمعیت  Milaniمطالعه 
سال انجام شد، ارتباط بین  66تا  20کشور ایتالیا با بازه سنی 

. (20)طول قد افراد و ابعاد فک تحتانی مورد بررسی قرار گرفت 
این ابعاد شامل فاصله دو زاویه فک، فاصله زاویه راست تا جلوی 
فک، فاصله دو کوندیل فک تحتانی و نیز فاصله کوندیل تا 
زاویه فک تحتانی بود. در این پژوهش ضریب همبستگی بین 

 373/0، 636/0، 482/0قد افراد و ابعادی که ذکر شد به ترتیب 
رتباط دو متغیر اول با گزارش شد. در مطالعه ما که ا 536/0و 

طول قد مورد ارزیابی قرار گرفت، ضریب همبستگی به ترتیب 
همچنین در مطالعه دیگری که در کشور  بود. 502/0و  505/0

سال  85تا  18نفره با بازه سنی  300برزیل و در یک جمعیت 
 6/158و  4/170انجام شد، میانگین قد مردان و زنان به ترتیب 

. در مطالعه ما میانگین قد در گروه (16)د متر گزارش شسانتی

 گروه مردان  گروه زنان کل جمعیت مورد بررسی متغیر

 % 78 % 3/71 % 7/74 فاصله دو زاویه فک
 % 8/72 % 78 % 3/75 فاصله زاویه راست تا جلوی فک
 % 68 % 3/67 % 7/67 فاصله زاویه چپ تا جلوی فک

 % 3/79 % 7/76 % 78 هر سه متغیر با هم
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متر بود. سانتی 32/163و  09/178مردان و زنان به ترتیب 
همچنین در این مطالعه، میانگین فاصله دو زاویه فک در گروه 

متر گزارش سانتی 9/9متر و در گروه زنان سانتی 5/10مردان 
و  47/11شد که میانگین این فاصله در مطالعه ما به ترتیب 

متر بود. عالوه بر این ضریب همبستگی بین طول سانتی 16/10
  ،گزارش شد 169/0قد و فاصله دو زاویه فک برای گروه زنان 

های عددی دار نبود. تفاوتاما در گروه مردان این ارتباط معنی
دلیل تواند بهمشاهده شده در این مطالعه نسبت به مطالعه ما می

ورد بررسی باشد که خود این های مهای نژادی در جمعیتتفاوت
موضوع یکی از دالیلی است که انجام مطالعات مشابه در 

ای که در مطالعه سازد.های مختلف نژادی را ضروری میجمعیت
شد که  مشخصفرد از کشور اردن صورت گرفت،  209بر روی 

سالگی  29تا  11طول شاخ فک تحتانی با افزایش سن از 
یر در بین گروه مردان و زنان تفاوت یابد که این تغیافزایش می

در پژوهشی که در یک  .(21)دهد میی را نشان دارمعنی
سال  45تا  25نفره از کشور هند با محدوده سنی  200جمعیت 

و  02/172ترتیب صورت گرفت، میانگین قد مردان و زنان به
متر گزارش شد. همچنین فاصله دو زاویه فک در سانتی 33/154

متر گزارش سانتی 4/9و  5/10گروه مردان و زنان به ترتیب 
شد. ضریب همبستگی بین قد افراد و فاصله دو زاویه فک در 

بود. همچنین  27/0العه کل جمعیت مورد ارزیابی در این مط
ضریب همبستگی بین قد و فاصله دو کوندیل فک تحتانی 

و همکاران در  Rai. با توجه به اینکه، (22)گزارش شد  493/0
کردند که طول جسم فک تحتانی و مطالعه خود گزارش 

رتفاع شاخه فک تحتانی به ازای هر سال به ترتیب چنین اهم
، تخمین زدن قد با (23)شود متر بیشتر میمیلی 26/3و  23/2

در یک  رسد.استفاده از ابعاد فک تحتانی منطقی به نظر می
نگر که در کشور هند صورت گرفت، گزارش شد مطالعه گذشته

عاد مختلف شاخ استخوان فک تحتانی که با استفاده از که اب
معیار قابل اعتمادی  ،بودآوری شدهتصاویر رادیوگرافی فک جمع

 . (15)باشد برای تشخیص جنسیت افراد می
اخه اساس طول ش دقت تفکیک جنسیتی در این مطالعه بر

که در مطالعه ما این دقت ذکر شده  %83و جسم فک تحتانی 
اساس هر سه پارامتر فک تحتانی معادل  در تفکیک جنسیتی بر

و همکاران  Wankhede توسطبود. در مطالعه دیگری که  78%
پارامتر جداگانه  9صورت گرفت دقت تفکیک جنسیتی براساس 

 %5/80تا  %3/57شده مربوط به فک تحتانی در محدوده انتخاب

و همکاران بر  Marunescu. نتایج پژوهش (24)برآورد شد 
نفره در کشور رومانی نشان داد که با  200روی یک جمعیت 

استفاده از فاصله بین دو زاویه فک دقت تخمین جنسیتی برآورد 
باشد که در مطالعه ما این دقت در ارتباط با می %5/80شده 

و  Dosi. (25)ورد شد برآ %7/74پارامتر فاصله دو زاویه فک 
نفر، گزارش  545آمده از دستههای بهمکاران با بررسی داده

کردند که با افزایش سن، طول شاخ فک تحتانی و همچنین 
 یابدنیز افزایش می (mental foramen)ای ابعاد سوراخ چانه

دار در گروه مردان نسبت به زنان صورت معنیکه این موضوع به
های جنسیتی که خود نشان از وجود تفاوت (26)باشد بیشتر می

های های عددی در جمعیتباشد. تفاوتوان میدر این استخ
های مورد های نژادی در جمعیتتواند به خاطر تفاوتمختلف می

های بررسی باشد که خود این موضوع انجام مطالعات در جمعیت
 سازد. مختلف را ضروری می

 ینژادها در آناتومیکی خصوصیات و آنتروپومتری بررسی
 به هتوج ائز اهمیت است. باگوناگونی ح هایجنبه از مختلف،
 عدم و در مواردی مانند قانونی پزشکی جنبه از که اهمیتی

 اریراهک یافتن، دارد وجود جسد هایسایر اندام به دسترسی
در  .(27)باشد ضروری می مشکل این رفع جهت در مناسب

کا، هند در کشور آمری مختلفی هایارتباط با این موضوع بررسی
آنها  ترینمهم از که یکی صورت گرفته اروپایی نیز کشورهای و

با در  هاین جدولا در .(28)است  Gleserو  Trotterجداول 
 ادقد افر طول نژاد، و جنسیت هایی همچوننظر گرفتن مالک

 ست.ازده شدههای دراز تخمینبر مبنای تعدادی از استخوان
های افتخار واقفی و همکاران ارتباط بین طول استخوان

 قرار ررسیاز شهر کرمان مورد بساعد و قد افراد را در جمعیتی 
ول همچنین رمضانی و همکاران ارتباط بین ط .(29)ند داد

اساس تصاویر  ه برنی و ران را )ک های درشتاستخوان
ان ر تهرز شهبود( با قد افراد در جمعیتی ارادیوگرافی تهیه شده

 200وی رنوایی و همکاران با بررسی بر  .(30)ارزیابی کردند 
دانشجوی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران گزارش 

ک کردند که بین ابعاد صورت )طول و عرض( و قد افراد ی
و  . همچنین جلیلی(31)دار وجود دارد ارتباط خطی معنی

ش گزار انیهمکاران با استفاده از تصاویر رادیولوژی از فک تحت
ور طهبیت سوراخ و کانال فک تحتانی کردند که ابعاد و موقع

 . (32)دارد  نفر( ارتباط 412دار با سن افراد مورد بررسی )معنی
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 یتجمع آناتومیکی معیارهای اساس به اینکه بربا توجه 
تعیین قد و تشخیص  برای جداول کامل و مشخصی ایران،

 یز با توجهن ندارد و وجود هااستخوان ابعاد از استفاده با جنسیت
 نژاد، ندقد مان تأثیرگذاری فاکتورهای متعدد بر رشد و طول به

ربوط به ، استفاده از اطالعات و جداول م(33)ژنتیک  تغذیه و
ممکن  بلکه باشدنمی سودمند تنها ها نهها و جمعیتسایر نژاد

 الزم و شود هویت ناصحیح تشخیص اشتباه و منجر به است
 رایب حتی و صورت جداگانههب جمعیتی هر در جداول این است
 گردد. حاسبهنیز م مختلف سنی هایرده

 گیرییجهنت

های بررسی در توانداین مطالعه میمده از آبه دست نتایج 
 .گیرد قرار استفاده مورد قانونی پزشکی شناسی وباستان

 برای مطالعه این که در هاییفرمول از استفاده همچنین با
 بدست کمک ابعاد استخوان فک تحتانی تخمین قد و جنسیت با

افراد و تخمین  قد طول از تریناسبم توان برآوردمی آمد
در  این موضوع جمعیت ایرانی مورد بررسی داشت. در جنسیت

 نامعلوم دارند و فقط هویتی اجسادی که زمان مواجهه با
 است در دسترس هایی از اسکلت آنها شامل فک تحتانیبخش

 هویت تشخیص بهتر توان بهمی این ترتیب به و یافته  اهمیت
 .کرد کمک آنها

 تشکر و قدردانی

 مانجا در رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی  مالی حمایت از
 خالقا کد با پژوهشی معاونت مصوب پروژه تحقیقاتی این

IR.RUMS.REC.1399.257 گرددمی و قدردانی تشکر. 
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Abstract 

Introduction: Measuring the dimensions of bones and their relationship with stature, as well as comparing 

these dimensions in two different sexes, is of great importance in forensic applications and anthropometric 

science. Due to the increase in some dimensions of the mandible per year in terms of millimeters and also 

the existence of gender differences in this bone, the aim of this study was to evaluate the correlation of 

some mandibular dimensions with human height and gender in a Kerman population. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 300 Kermanian natives (150 males, 150 females, 

aged 18 to 30) were selected using cluster random sampling method and height of these subjects were 

recorded. Also, bigonial distance and gonion-gnathion distance (left and right) were measured using 

calipers. Data were analyzed using independent t –test and linear regression. Discriminant function 

analysis were used to evaluate the accuracy of gender differentiation of each dimension of the mandible. 

Results: The means and standard deviations of stature, bigonial width and left and right gonion-gnathion 

distance in males were 178.09±6.34, 11.47±0.86, 10.27±0.91 and 10.23±0.92 cm, respectively. These 

values in females were 163.32±5.82, 10.16±0.91, 9.43±1.02 and 9.15±0.8 cm, respectively (for all 

variables p<0.001). Moreover, the correlation coefficient of stature with bigonial width and left and right 

gonion-gnathion distance in all persons were 0.505, 0.396 and 0.502, respectively (for all variables 

p<0.001). These values in males were 0.171 (p=0.037), 0.231 (p=0.005) and 0.214 (p=0.008), respectively. 

However, no significant correlation was observed for these values in female. Sex determine accuracy 

based on all parameters of mandible was 78% and this rate was estimated based on bigonial, right and left 

gonion-gnathion parameters alone, 74.7%, 75.3% and 67.7%, respectively. 

Conclusion: Using the formulas obtained in this study and confirming it in studies with larger sample 

sizes, it may be possible to determine stature and sex more accurately than existing methods, especially in 

the field of forensic medicine. 

Keywords: Mandible, Anthropometry, Stature, Sex 
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