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 .1استادیار ،گروه علوم تشریحی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران  .2دانشجوی پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
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تشریحی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران

چکیده
مقدمه و هدف :اندازهگیری ابعاد استخوانها و ارتباط آنها با قد و همچنین مقایسه این ابعاد در دو جنس مختلف ،در کاربردهای پزشکی
قانونی و علم آنتروپومتری از اهمیت بسزایی برخوردار است .با توجه به افزایش برخی از ابعاد فک تحتانی به ازای هر سال بر حسب
میلیمتر و همچنین وجود تفاوتهای جنسیتی در این استخوان ،این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین برخی از ابعاد فک تحتانی با قد و
جنسیت در یک جمعیت از شهر کرمان انجام شدهاست.
روش کار :در این مطالعه مقطعی ،تعداد  300نفر ( 150مرد 150 ،زن 18 ،تا  30سال) از ساکنین شهر کرمان بهصورت تصادفی خوشهای
انتخاب و پس از ثبت قد ،با استفاده از کالیپر فاصله دو زاویه فک تحتانی و نیز فاصله زاویههای چپ و راست تا جلوی فک اندازهگیری
شد .دادهها با استفاده از آزمونهای  tمستقل و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند .جهت بررسی دقت تمایز جنسیتی هر یک از ابعاد
فک تحتانی از آزمونهای یک و چند متغیره تجزیه و تحلیل تمایزی استفاده شد.
یافتهها :میانگین و انحراف معیار طول قد ،فاصله دو زاویه فک و فاصله زاویه چپ و راست تا جلوی فک در مردان به ترتیب
 10/27±0/91 ،11/47±0/86 ،178/09±6/34و  10/23±0/92سانتیمتر بود .این مقادیر در زنان به ترتیب ،163/5±32/82
 9/43±1/02 ،10/16±0/91و  9/15±0/8سانتیمتر بود (همه متغیرها  .)p>0/001همچنین ضریب همبستگی قد با فاصله دو زاویه فک
و فاصله زاویه چپ و راست تا جلوی فک در کل نمونهها به ترتیب  0/396 ،0/505و  0/502بود (همه متغیرها  .)p>0/001این مقادیر در
گروه مردان به ترتیب  )p=0/005( 0/231 ،)p=0/037( 0/171و  )p=0/008( 0/214بود .در زنان ارتباط معنیداری برای این مقادیر
مشاهده نشد .صحت تخمین جنسیت براساس تمامی پارامترهای فک تحتانی  %78و این میزان براساس متغیرهای فاصله دو زاویه فک،
فاصله زاویه راست و چپ تا جلوی فک به تنهایی ،به ترتیب  %75/3 ،%74/7و  %67/7برآورد شد.

کلیدواژهها :فک تحتانی ،آنتروپومتری ،قد ،جنسیت
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نتیجهگیری :با استفاده از فرمولهای بهدستآمده در این مطالعه و تأیید آن در مطالعات با حجم نمونه بیشتر ،شاید بتوان طول قد و
جنسیت را با دقت باالتری نسبت به روشهای موجود ،بهویژه در حیطه پزشکی قانونی تعیین کرد.

بابائی و همکاران /ارتباط ابعاد فک تحتانی با قد و جنسیت در شهر کرمان

مقدمه
اندازهگیری اجزای مختلف بدن انسان بهویژه طول
استخوانها و قد و مقایسه این ابعاد در دو جنس مختلف ،از
زمانهای بسیار دور و همگام با شکلگیری و پیشرفت علم
تشریح و پزشکی مورد توجه بودهاست .برخی از این مقیاسها
در کتب مرجع آناتومی توصیف و ثبت شدهاست ( ،)1اما با توجه
به وجود تفاوتهای نژادی و اهمیت موضوع هر ساله مطالعاتی
در این زمینه در جمعیتهای مختلف صورت میگیرد (.)2
امروزه با در نظر گرفتن تمامی پیشرفتهای علم پزشکی هنوز
هم برخی از این مقیاسها مانند اندازه دور سر و طول قد و نیز
ارتباط آنها با جنسیت و رشد طبیعی نوزاد اهمیت بسزایی در
بهداشت و مراقبت از سالمت کودکان دارد و در ارتباط با این
موضوع جداول کاربردی جداگانهای برای هر یک از دو جنس
تدوین شده و مورد استفاده قرار میگیرد ( .)3تشخیص هویت
که در پزشکی قانونی ،باستانشناسی و آنتروپومتری بهطور
گستردهای کاربرد دارد ،شامل مجموعهای از عوامل و
ویژگیهاست که موجب شناسایی و تمایز افراد در گروهها و
جوامع مختلف میشود .از مهمترین مسائلی که در موضوع
تشخیص هویت مطرح میشود ،میتوان به خصوصیاتی مانند
جنسیت ،قد ،سن و نژاد افراد اشاره کرد ( .)4اهمیت این موضوع
زمانی بیشتر احساس میشود که در ارتباط با یک موضوع
جنایی ،قطعاتی از بدن یک جسد سوخته ،یک جسد بیسر و یا
بخشهایی از اسکلت یک انسان بدون هویت باشد.
یکی از اساسیترین اصول احراز هویت بهویژه در
باستانشناسی و پزشکی قانونی ،تخمین زدن جنسیت و قد افراد
میباشد .تشخیص جنسیت فرد بر مبنای قطعات استخوانی
بهویژه در ارتباط با اجسادی که در مواردی همچون انفجار بمب
و آتشسوزی کامالً سوخته باشند و یا در مواردی مانند قتل و
مثلهکردن و بریدن اجزای بدن جسد ،به هیچ عنوان بر اساس
مشاهده ظاهری امکان شناسایی وجود نداشته باشد از اهمیت
بسزایی برخوردار است ( .)5تخمینزدن قد افراد با استفاده از
بقایای استخوانی معموالً به دو روش آناتومیکی و محاسبه
عددی یا بهدست آوردن فرمول صورت میگیرد ( .)6یکی از
معایب محاسبه طول قد به روش آناتومیکی آن است که باید
بخش اعظم و عمده بقایای اسکلتی در دسترس باشند .عالوه بر
آن باید ضخامت تخمینی بافتهای نرمی همچون غضروفهای
مفاصل و دیسکهای بین مهرهای را نیز به طول قد نهایی
اضافه کرد ( .)7از مزایای روش محاسبه عددی این است که با
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اندازهگیری ابعاد استخوانهای بدن و نیز قد افراد میتوان به
یک رابطه ریاضی دست یافت که قابل تعمیم برای اندک بقایای
اسکلتی بهدستآمده مربوط به همان جمعیت مورد ارزیابی
میباشد ( .)8تا بهحال بررسیهای متعددی در جمعیتهای
مختلف دنیا و همچنین در جمعیت بخشهای مختلف ایران
صورت گرفته که بر اساس این مطالعات ،قد و جنسیت افراد بر
مبنای طول استخوانهای دراز همچون استخوان ران ،استخوان
درشت نی ،استخوان بازو و استخوان زند زیرین تخمین زده
میشود ( .)9-11اما در این رابطه ،تاکنون در ایران مطالعهای به
منظور تخمین قد و جنسیت افراد بر اساس پارامترهای استخوان
فک تحتانی صورت نگرفتهاست .با در نظر گرفتن تفاوتهای
نژادی و قومی که در بین جوامع مختلف وجود دارد و با توجه به
اختالفات موجود در خصوصیات فیزیکی و جسمی افراد (،)12
ضروری است که در هر جامعهای مطالعاتی مختص افراد آن
جامعه صورت گیرد تا بتوان با اطمینان بیشتری از اطالعات
بهویژه در ارتباط با تشخیص هویت استفاده نمود.
استخوان فک تحتانی پس از استخوان لگن دومین
استخوان مهم برای ارزیابی تفاوتهای جنسیتی در بین دو گروه
مردان و زنان به حساب میآید .پارامترهایی مانند فاصله دو
زاویه فک ) ،(bigonial widthارتفاع زائده منقاری
) ،(coronoid process heightفاصله زاویه فک تا نقطه
جلوی فک ) (gonion-gnathionو ابعاد شاخه ) (Ramusفک
تحتانی از مهمترین آنها میباشد ( .)13رشد و تکامل فک
تحتانی از ششمین هفته زندگی درون رحمی شروع و پس از
تولد در عملکردهای پیچیدهای مانند جویدن و کمک به
صحبتکردن نقش دارد و از آنجایی که تنها استخوان متحرک
جمجمه میباشد ،در بسیاری از تحقیقات باستانشناسی
بهصورت منفرد و جدا از بقیه استخوانها یافت میشود (.)14
مطالعاتی که در سایر جمعیتها صورت گرفته است نشان
میدهد که ارتباط معنیداری بین پارامترهای مختلف فک
تحتانی و طول قد افراد وجود دارد .همچنین نشان دادهشده که
استفاده از پارامترها و ابعاد مختلف فک تحتانی در تخمین زدن
جنسیت نیز مؤثر و کاربردی میباشد ( .)16 ،15با توجه به
تفاوتهای جنسیتی موجود در استخوان فک تحتانی و همچنین
با در نظر گرفتن اهمیت مسئله احراز هویت در پزشکی قانونی و
نیز با توجه به لزوم جمعآوری اطالعات آنتروپومتریک مختص
هر جمعیت هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ارتباط بین ابعاد فک
تحتانی با قد و جنسیت در یک جمعیت از شهر کرمان میباشد.
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قبل از اندازهگیری ،رضایتنامه توسط تمامی شرکتکنندگان
امضا گردید .برای باال رفتن دقت محاسبات ،هر اندازهگیری 3
بار تکرار و در نهایت میانگینگیری شد .کلیه اندازهگیریها نیز
در بین ساعت  10تا  12صبح و در مکان دانشگاه انجام گرفت.
تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  21صورت
گرفت .میانگین طول قد ،فاصله دو زاویه فک ،فاصله زاویه
راست تا جلوی فک تحتانی و فاصله زاویه چپ تا جلوی فک
تحتانی با استفاده از آزمون آماری  tدو نمونه مستقل ،در بین دو
گروه مردان و زنان مقایسه شدند .همچنین رابطه ریاضی ارتباط
بین طول قد افراد و ابعاد فک تحتانی با استفاده از آزمون
رگرسیون خطی برای کل جمعیت مورد بررسی و نیز با توجه به
متغیر جنس برای گروههای مرد و زن بهصورت جداگانه نیز
محاسبه شد .پیش از انجام آزمون رگرسیون خطی ،برای بررسی
تبعیت دادهها از توزیع طبیعی ،آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
انجام شد .همچنین با توجه به نوع نمونهگیری و برقرار بودن
شرط استقالل مشاهدات ،آزمون برابری واریانسها (آزمون لون)
نیز صورت گرفت .در این پژوهش جهت بررسی دقت تمایز
جنسیتی از آزمون یک متغیره تجزیه و تحلیل تمایزی برای
ارزیابی و ساخت تابع تشخیص برای هر یک از ابعاد فک
تحتانی بهصورت جداگانه و همچنین از آزمون چند متغیره
تحلیل تمایزی برای ساخت تابع با استفاده از هر سه پارامتر فک
تحتانی استفاده شد .بهمنظور تست کردن فرمول ساخته شده از
آزمون ) (leave-one-outاستفاده شد .مقدار  pکمتر از 0/05
نیز به عنوان حد معنیداری در نظر گرفته شد.
نتایج
میانگین و انحراف معیار طول قد در گروه مردان و زنان به
ترتیب  178/09±6/34و 163/32±5/82سانتیمتر بهدست آمد
که اختالف بین آنها از لحاظ آماری معنیدار بود (.)p>0/001
همچنین نتایج نشان داد که فاصله بین دو زاویه فک در مردان
و زنان به ترتیب  11/47و  10/16سانتیمتر ( ،)p>0/001فاصله
بین زاویه چپ تا جلوی فک تحتانی در مردان و زنان به ترتیب
 10/27و  9/43سانتیمتر ( ،)p>0/001و نیز فاصله زاویه راست
تا جلوی فک تحتانی در مردان و زنان به ترتیب 10/23و 9/15
سانتیمتر ( )p>0/001میباشد (جدول .)1
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روش کار
در این مطالعه مقطعی ،تعداد  300نفر (150مرد و  150زن)
از ساکنین شهر کرمان در محدوده سنی  18تا  30سال جهت
بررسی ارتباط بین طول قد و جنسیت با ابعاد فک تحتانی به
شیوه نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند .بدین صورت
که افراد در خوشههای مختلفی از جمله دانشجویان بومی،
کارمندان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و کارمندان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کرمان ،تقسیمبندی شدند و از هر خوشه به نسبت
جمعیت ،با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده ،انتخاب
نمونهها انجام شد (( )18 ،17مالک انتخاب ،افراد سالم از لحاظ
عدم وجود تروما و یا جراحی قبلی در ناحیه فک تحتانی بود).
نمونهگیری در بهمن و اسفند ماه سال  1398انجام شد.
با توجه به اینکه تغییرات و پراکندگی داخل خوشهها بیش
از پراکندگی یا تغییرات بین خوشهها میباشد و این موضوع
باعث افزایش پراکندگی یا واریانس متغیر مورد اندازهگیری
نسبت به نمونهگیری تصادفی ساده میگردد ،یک راهکار اساسی
بهمنظور جبران این افزایش در واریانس ،افزایش اندازه نمونه
میباشد .بهمنظور عملیکردن میزان افزایش در اندازه نمونه در
شرایط نمونهگیری درون خوشهای ،از ضریبی به نام شاخص اثر
طرح یا  Design Effectاستفاده مینمایند ( .)19در پژوهش ما
با توجه به متغیر مورد بررسی و بر اساس تعداد نمونهها در
مطالعات قبلی ،این ضریب بهصورت عدد  2تخمین زده شد.
بهمنظور تعیین حجم نمونه ،با توجه به ارزیابی همبستگی
پیرسون در این مطالعه و همچنین بر اساس میزان همبستگی
قد و جنس با ابعاد فک تحتانی در مطالعات قبلی ،با مراجعه به
جدول مربوط به مقادیر بحرانی ضرایب همبستگی پیرسون
) (table of critical values for Pearson' rدر سطح
معنیداری  ،0/05و ضرب کردن حجمنمونه پیشبینیشده در
عدد  ،Design Effectحجم نمونه نهایی  300نفر برآورد شد.
در مورد همه افراد ،پس از ثبت اطالعات دموگرافیک شامل
جنس و سن در جداول از پیش تهیهشده ،طول قد از فرق سر تا
پاشنه پا اندازهگیری شد .همچنین با استفاده از کالیپر دیجیتالی
با دقت اندازهگیری  0/01میلیمتر ( LA seriesشرکت KERN
 ،& SOHNآلمان) ،ابعاد فک تحتانی نیز برای هر فرد
اندازهگیری شد .اندازهگیری ابعاد فک شامل فاصله بین دو زاویه
فک ( )bigonial distanceو فاصله هر یک از زاویههای چپ و
راست تا نقطه جلوی فک ( )gonion-gnathionبود .همچنین
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جدول  .1میانگین طول قد و ابعاد فک تحتانی بر حسب جنسیت در جمعیت مورد بررسی در سال 1398
متغیر

گروه زنان

حداقل
حداکثر
145
178
طول قد
8/2
12/7
فاصله دو زاویه فک
7/5
11/8
فاصله زاویه راست تا جلوی فک
7/3
12
فاصله زاویه چپ تا جلوی فک
* آزمون آماری  tدو نمونه مستقل p>0/05 ،اختالف معنیدار

گروه مردان
Mean± SD

163/32±5/82
10/16±0/91
9/15±0/8
9/43±1/02

حداقل
154
9/4
7/6
8/1

حداکثر
193
14/5
12/5
12/8

Mean±SD

P-value

178/09±6/34
11/47±0/86
10/23±0/92
10/27±0/91

>0/001
>0/001
>0/001
>0/001

مشاهده میشود (به ترتیب  ،)p=0/037 ،p>0/001اما در گروه
زنان ارتباط معنیداری بین فاصله دو زاویه فک و قد افراد
مشاهده نشد (.)p=0/821 ،R=0/019

نتایج ارائهشده در جدول  2و نمودار  1نشان میدهد که
ضریب همبستگی بین فاصله دو زاویه فک و طول قد در کل
نمونههای مورد بررسی و نیز در گروه مردان به ترتیب  0/505و
 0/171میباشد که از نظر آماری ارتباط مثبت معنیداری

جدول  .2نتایج آزمون رگرسیون خطی بر اساس متغیر فاصله دو زاویه فک جهت تخمین قد در جمعیت مورد بررسی
معادله رگرسیون

( SEEخطای برآورد)

P-value

(فاصله دو زاویه فک)×=123/4+37/375قد کل جمعیت

0/255 0/505

4/375 102/26

8/273

>0/001

(فاصله دو زاویه فک)×  =163/76 + 1/249قد مردان

0/029 0/171

1/249

6/27

0/037

تعریفنشده= قد زنان

0/052 0/0003 0/019

0/118

5/83

0/821

R2

R

F

4/45

B

 :Rضریب همبستگی :R2 ،ضریب تعیین :B ،شیب خط :F ،آمارۀ آزمون معنیداری مدل

نمودار  .)2اما در گروه زنان ارتباط معنیداری بین فاصله زاویه
چپ تا جلوی فک با طول قد مشاهده نشد (،R=0/120
( )p=0/144جدول .)3

همچنین ضریب همبستگی فاصله زاویه چپ تا جلوی فک
با قد افراد در کل نمونههای مورد بررسی و نیز در گروه مردان
به ترتیب  0/502و  0/214بود که از لحاظ آماری این ارتباط
معنیدار میباشد (به ترتیب ( )p=0/008 ،p>0/001جدول  3و
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نمودار  .1ارتباط بین طول قد و فاصله دو زاویه فک در کل نمونههای مورد ارزیابی
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جدول  .3نتایج آزمون رگرسیون خطی بر اساس متغیرهای فاصله زاویه راست و چپ تا جلوی فک جهت تخمین قد در جمعیت مورد بررسی
معادله رگرسیون

R

R2

F

B

( SEEخطای برآورد)

P-value

(فاصله زاویه راست تا جلوی فک) ×  =125/04 + 4/714قد کل جمعیت

0/50

0/25

100/66

4/71

8/28

>0/001

(فاصله زاویه راست تا جلوی فک) ×  =163/02 + 1/472قد مردان

0/21

0/04

7/11

1/47

6/21

0/008

تعریف نشده= قد زنان

0/12

0/01

2/15

0/86

5/79

0/144

(فاصله زاویه چپ تا جلوی فک) ×  =135/45 + 3/578قد کل جمعیت

0/39

0/15

55/27

3/57

8/80

>0/001

(فاصله زاویه چپ تا جلوی فک) ×  =161/66 + 1/598قد مردان

0/23

0/05

8/3

1/59

6/19

0/005

0/06

0/005

0/67

0/38

5/82

0/414

تعریف نشده= قد زنان
2

 :Rضریب همبستگی :R ،ضریب تعیین :B ،شیب خط :F ،آمارۀ آزمون معنیداری مدل

ترتیب  ،)p=0/005 ،p>0/001اما در گروه زنان در بررسی این
دو متغیر ارتباط معنیداری مشاهده نشد (،R=0/067
.)p=0/414

بر اساس دادههای ارائهشده در جدول  3و نمودار  ،2ضریب
همبستگی فاصله زاویه راست تا جلوی فک با طول قد در کل
نمونههای مورد بررسی و نیز در گروه مردان به ترتیب  0/39و
 0/23میباشد که این ارتباط از نظر آماری معنیدار میباشد (به

نمودار  .2ارتباط بین طول قد و فاصله زاویه چپ (الف) و راست (ب) تا جلوی فک در کل نمونههای مورد ارزیابی
×D=(0/861

شاخص دیمورفیسم برای هر یک از پارامترهای فک تحتانی
بهصورت تقسیمکردن میانگین آن پارامتر در گروه مردان بر
میانگین آن در گروه زنان ضرب در عدد  100محاسبه شد
(جدول  .)4این شاخص برای فاصله دو زاویه فک ،فاصله زاویه
راست تا جلوی فک و فاصله زاویه چپ تا جلوی فک بهترتیب
 111/8 ،112/89و  108/9بود .بر اساس نتایج آزمون تحلیل
تمایزی زمانی که تمامی متغیرها با هم برای تشخیص جنسیت
مورد ارزیابی قرار گرفتند ،المبدای ویلکس بهدست آمده 0/611
بود و تابع تشخیص آن بهصورت زیر تعریف شد.
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فاصله زاویه ×)+(0/783فاصله دو زاویه فک
فاصله زاویه چپ تا جلوی ×) +(-0/444راست تا جلوی فک
)- 12/521فک
بر اساس این فرمول دامنه تخمین جنسیت بدین صورت است
که مقادیر بهدستآمده مثبت (اعداد بزرگتر از صفر) نشاندهنده
جنسیت مرد و مقادیر بهدستآمده منفی (اعداد کوچکتر از صفر)
تعیینکننده جنسیت زن میباشد .صحت تخمین جنسیت بر
اساس این تابع برای گروه مردان  %79/3و برای گروه زنان
 76%/7بود .همچنین برای کل جمعیت مورد بررسی صحت
تخمین جنسیت  %78برآورد شد.
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جدول  .4آمارههای آزمون تحلیل تمایزی
متغیر
فاصله دو زاویه فک
فاصله زاویه راست تا جلوی فک
فاصله زاویه چپ تا جلوی فک
هر سه متغیر با هم

t value

12/64
10/8
7/56
-

شاخص

ثابت

دیمورفیسم
112/89
111/8
108/9
-

-12/106
-11/191
-10/149
-12/521

بر اساس نتایج بهدستآمده زمانی که تکتک متغیرها بهصورت
جداگانه برای تشخیص جنسیت مورد ارزیابی قرار گرفتند،
المبدای ویلکس بهدستآمده برای فاصله دو زاویه فک ،فاصله
زاویه راست تا جلوی فک و فاصله زاویه چپ تا جلوی فک
به ترتیب  0/719 ،0/651و  0/839بود (جدول  )4و توابع
تشخیص هر کدام از این پارامترها بهصورت زیر تعریف شد.
) - 12/106فاصله دو زاویه فک × D= (1/119
) - 11/191فاصله زاویه راست تا جلوی فک × D= (1/154
) - 10/149فاصله زاویه چپ تا جلوی فک × D= (1/030

ضریب استاندارد

المبدای

نشده
1/119
1/154
1/030
0/861 ،0/783 ،0/444

ویلکس
0/651
0/719
0/839
0/611

P-value
>0/001
>0/001
>0/001

-

بر اساس این سه فرمول دامنه تخمین جنسیت بدین صورت
است که مقادیر بهدستآمده مثبت (اعداد بزرگتر از صفر)
نشاندهندۀ جنسیت مرد و مقادیر بهدستآمده منفی (اعداد
کوچکتر از صفر) تعیینکنندۀ جنسیت زن میباشد .صحت
تخمین جنسیت براساس توابع مربوط به فاصله دو زاویه فک،
فاصله زاویه راست تا جلوی فک و فاصله زاویه چپ تا جلوی
فک در کل جمعیت بهترتیب  75/3 ،74/7و  67/7درصد برآورد
شد (جدول .)5

جدول  .5نتایج تست صحت تخمین جنسیت
متغیر
فاصله دو زاویه فک
فاصله زاویه راست تا جلوی فک
فاصله زاویه چپ تا جلوی فک
هر سه متغیر با هم

کل جمعیت مورد بررسی
% 74/7
% 75/3
% 67/7
% 78

گروه زنان
% 71/3
% 78
% 67/3
% 76/7

گروه مردان
% 78
% 72/8
% 68
% 79/3

بحث
در این مطالعه ارتباط بین ابعاد فک تحتانی با قد و جنسیت
مورد ارزیابی قرار گرفت .به طور خالصه نتایج نشان داد که بین
ابعاد فک تحتانی و طول قد در کل نمونههای مورد بررسی و
همچنین در گروه مردان ارتباط مثبت معنیداری وجود دارد؛ اما
هیچ ارتباط معنیداری بین متغیرها مورد بررسی در گروه زنان
مشاهده نشد .همچنین بر اساس توابع بهدستآمده از آزمون
تحلیل تمایزی با بهکار بردن هر سه متغیر مربوط به فک
تحتانی ،صحت تخمین جنسیت  %78برآورد شد .عالوه بر این
هنگام استفاده از هر یک از متغیرهای فاصله دو زاویه فک،
فاصله زاویه راست تا جلوی فک و فاصله زاویه چپ تا جلوی
فک به تنهایی ،صحت تخمین جنسیت به ترتیب %75/3 ،74/7
و  67%/7برآورد شد.
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مطالعه  Milaniو همکاران در یک جمعیت  56نفره از
کشور ایتالیا با بازه سنی  20تا  66سال انجام شد ،ارتباط بین
طول قد افراد و ابعاد فک تحتانی مورد بررسی قرار گرفت (.)20
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
قد افراد و ابعادی که ذکر شد به ترتیب 0/373 ،0/636 ،0/482
و  0/536گزارش شد .در مطالعه ما که ارتباط دو متغیر اول با
طول قد مورد ارزیابی قرار گرفت ،ضریب همبستگی به ترتیب
 0/505و  0/502بود .همچنین در مطالعه دیگری که در کشور
برزیل و در یک جمعیت  300نفره با بازه سنی  18تا  85سال
انجام شد ،میانگین قد مردان و زنان به ترتیب  170/4و 158/6
سانتیمتر گزارش شد ( .)16در مطالعه ما میانگین قد در گروه
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مردان و زنان به ترتیب  178/09و  163/32سانتیمتر بود.
همچنین در این مطالعه ،میانگین فاصله دو زاویه فک در گروه
مردان  10/5سانتیمتر و در گروه زنان  9/9سانتیمتر گزارش
شد که میانگین این فاصله در مطالعه ما به ترتیب  11/47و
 10/16سانتیمتر بود .عالوه بر این ضریب همبستگی بین طول
قد و فاصله دو زاویه فک برای گروه زنان  0/169گزارش شد،
اما در گروه مردان این ارتباط معنیدار نبود .تفاوتهای عددی
مشاهده شده در این مطالعه نسبت به مطالعه ما میتواند بهدلیل
تفاوتهای نژادی در جمعیتهای مورد بررسی باشد که خود این
موضوع یکی از دالیلی است که انجام مطالعات مشابه در
جمعیتهای مختلف نژادی را ضروری میسازد .در مطالعهای که
بر روی  209فرد از کشور اردن صورت گرفت ،مشخص شد که
طول شاخ فک تحتانی با افزایش سن از  11تا  29سالگی
افزایش مییابد که این تغییر در بین گروه مردان و زنان تفاوت
معنیداری را نشان میدهد ( .)21در پژوهشی که در یک
جمعیت  200نفره از کشور هند با محدوده سنی  25تا  45سال
صورت گرفت ،میانگین قد مردان و زنان بهترتیب  172/02و
 154/33سانتیمتر گزارش شد .همچنین فاصله دو زاویه فک در
گروه مردان و زنان به ترتیب  10/5و  9/4سانتیمتر گزارش
شد .ضریب همبستگی بین قد افراد و فاصله دو زاویه فک در
کل جمعیت مورد ارزیابی در این مطالعه  0/27بود .همچنین
ضریب همبستگی بین قد و فاصله دو کوندیل فک تحتانی
 0/493گزارش شد ( .)22با توجه به اینکه Rai ،و همکاران در
مطالعه خود گزارش کردند که طول جسم فک تحتانی و
همچنین ارتفاع شاخه فک تحتانی به ازای هر سال به ترتیب
 2/23و  3/26میلیمتر بیشتر میشود ( ،)23تخمین زدن قد با
استفاده از ابعاد فک تحتانی منطقی به نظر میرسد .در یک
مطالعه گذشتهنگر که در کشور هند صورت گرفت ،گزارش شد
که ابعاد مختلف شاخ استخوان فک تحتانی که با استفاده از
تصاویر رادیوگرافی فک جمعآوری شدهبود ،معیار قابل اعتمادی
برای تشخیص جنسیت افراد میباشد (.)15
دقت تفکیک جنسیتی در این مطالعه بر اساس طول شاخه
و جسم فک تحتانی  %83ذکر شده که در مطالعه ما این دقت
در تفکیک جنسیتی بر اساس هر سه پارامتر فک تحتانی معادل
 78%بود .در مطالعه دیگری که توسط  Wankhedeو همکاران
صورت گرفت دقت تفکیک جنسیتی براساس  9پارامتر جداگانه
انتخابشده مربوط به فک تحتانی در محدوده  %57/3تا %80/5
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برآورد شد ( .)24نتایج پژوهش  Marunescuو همکاران بر
روی یک جمعیت  200نفره در کشور رومانی نشان داد که با
استفاده از فاصله بین دو زاویه فک دقت تخمین جنسیتی برآورد
شده  %80/5میباشد که در مطالعه ما این دقت در ارتباط با
پارامتر فاصله دو زاویه فک  %74/7برآورد شد ( Dosi .)25و
همکاران با بررسی دادههای بهدستآمده از  545نفر ،گزارش
کردند که با افزایش سن ،طول شاخ فک تحتانی و همچنین
ابعاد سوراخ چانهای ) (mental foramenنیز افزایش مییابد
که این موضوع بهصورت معنیدار در گروه مردان نسبت به زنان
بیشتر میباشد ( )26که خود نشان از وجود تفاوتهای جنسیتی
در این استخوان میباشد .تفاوتهای عددی در جمعیتهای
مختلف میتواند به خاطر تفاوتهای نژادی در جمعیتهای مورد
بررسی باشد که خود این موضوع انجام مطالعات در جمعیتهای
مختلف را ضروری میسازد.
بررسی آنتروپومتری و خصوصیات آناتومیکی در نژادهای
مختلف ،از جنبههای گوناگونی حائز اهمیت است .با توجه به
اهمیتی که از جنبه پزشکی قانونی و در مواردی مانند عدم
دسترسی به سایر اندامهای جسد وجود دارد ،یافتن راهکاری
مناسب در جهت رفع این مشکل ضروری میباشد ( .)27در
ارتباط با این موضوع بررسیهای مختلفی در کشور آمریکا ،هند
و نیز کشورهای اروپایی صورت گرفته که یکی از مهمترین آنها
جداول  Trotterو  Gleserاست ( .)28در این جدولها با در
نظر گرفتن مالکهایی همچون جنسیت و نژاد ،طول قد افراد
بر مبنای تعدادی از استخوانهای دراز تخمینزده شدهاست.
افتخار واقفی و همکاران ارتباط بین طول استخوانهای
ساعد و قد افراد را در جمعیتی از شهر کرمان مورد بررسی قرار
دادند ( .)29همچنین رمضانی و همکاران ارتباط بین طول
استخوانهای درشت نی و ران را (که بر اساس تصاویر
رادیوگرافی تهیه شدهبود) با قد افراد در جمعیتی از شهر تهران
ارزیابی کردند ( .)30نوایی و همکاران با بررسی بر روی 200
دانشجوی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران گزارش
کردند که بین ابعاد صورت (طول و عرض) و قد افراد یک
ارتباط خطی معنیدار وجود دارد ( .)31همچنین جلیلی و
همکاران با استفاده از تصاویر رادیولوژی از فک تحتانی گزارش
کردند که ابعاد و موقعیت سوراخ و کانال فک تحتانی بهطور
معنیدار با سن افراد مورد بررسی ( 412نفر) ارتباط دارد (.)32

 ارتباط ابعاد فک تحتانی با قد و جنسیت در شهر کرمان/بابائی و همکاران

آمد میتوان برآورد مناسبتری از طول قد افراد و تخمین
 این موضوع در.جنسیت در جمعیت ایرانی مورد بررسی داشت
زمان مواجهه با اجسادی که هویتی نامعلوم دارند و فقط
بخشهایی از اسکلت آنها شامل فک تحتانی در دسترس است
اهمیت یافته و به این ترتیب میتوان به تشخیص بهتر هویت
.آنها کمک کرد

با توجه به اینکه بر اساس معیارهای آناتومیکی جمعیت
 جداول کامل و مشخصی برای تعیین قد و تشخیص،ایران
جنسیت با استفاده از ابعاد استخوانها وجود ندارد و نیز با توجه
،به تأثیرگذاری فاکتورهای متعدد بر رشد و طول قد مانند نژاد
 استفاده از اطالعات و جداول مربوط به،)33( تغذیه و ژنتیک
سایر نژادها و جمعیتها نه تنها سودمند نمیباشد بلکه ممکن
است منجر به اشتباه و تشخیص هویت ناصحیح شود و الزم
است این جداول در هر جمعیتی بهصورت جداگانه و حتی برای
.ردههای سنی مختلف نیز محاسبه گردد

تشکر و قدردانی
از حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در انجام
این پروژه تحقیقاتی مصوب معاونت پژوهشی با کد اخالق
. تشکر و قدردانی میگرددIR.RUMS.REC.1399.257
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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.
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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.
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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.
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