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  خالصه

  مقدمه

با توجه به اختالف نژادي . تشخیص هویت شامل بررسی ویژگی هاي کلی مثل جنسیت، سن، قد و نژاد می باشد

موجود در بین ملل و اقوام مختلف و تفاوت در خصوصیات فیزیکی و بدنی، الزم است در هر جامعه، مطالعات و 

با  با توجه به عدم وجود چنین رابطه اي براي جمعیت ایرانی، سعی شد. بررسی هاي خاص آن جامعه صورت گیرد

 ،که به کمک تصاویر رادیوگرافی محاسبه شده استاستخوان تیبیا و اولنا قد و طول طول داده هاي استفاده از 

  . یافته شودفرمولهایی براي تخمین بقایاي قد اسکلتی 

  روش کار

بر مراجعین به بخش رادیوگرافی بیمارستان  1390-1389شاهدي است که طی سالهاي -ن یک مطالعه مورديای

تصاویر  و سال انتخاب 40-20زن با محدوده سنی  52مرد و  49 .حضرت رسول اکرم و شهداي یافت آباد انجام شد

شامل جنس و سن، طول قد پس از ثبت اطالعات دموگرافیک . خلفی گرفته شد-صورت قدامیه رادیوگرافی ب

 .اندازه گیري شد افراد از فرق سر تا پاشنه پا ، طول استخوان اولنا و تیبیاي راست از روي عکس رادیولوژي

  .تجزیه و تحلیل شد SPSSاطالعات با نرم افزار 

  نتایج

خوان تیبیا و متوسط طول است. سانتی متر برآورد شده است 160± 9/3و زنان  171±6/3میانگین طول قد مردان  

دست ه سانتی متر ب 25±7/0و  40±8/1و در زنان به ترتیب  3/27 ±6/0و   6/43 ±4/0اولنا در مردان به ترتیب 

  . آمد

  نتیجه گیري

برآورد قد توان  نسبت به روشهاي موجود، میدست آمده در این تحقیق، با دقت باالتري ه با استفاده از فرمولهاي ب 

  .یاي اسکلتی محاسبه کردبقا با در نظر گرفتنرا 

  

  طول قد ،تصویر رادیوگرافی ،بقایاي اسکلتی ،استخوان تیبیا ،استخوان اولنا :کلیدي کلمات
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  مقدمه

شناخت مجموعه اي از عوامل و آثاري است  ،هویت تشخیص

تشخیص هویت از . شود می افرادایی و افتراق سشناموجب که 

اي کلی مثل جنسیت، سن، لحاظ پزشکی شامل بررسی ویژگی ه

با توجه به اختالف نژادي موجود در بین ملل  .)1( استقد و نژاد 

و اقوام مختلف و تفاوت در خصوصیات فیزیکی و بدنی، الزم 

است در هر جامعه، مطالعات و بررسی هاي خاص آن جامعه 

صورت گیرد تا بتوان از مشخصات مختلف بدن در امر مهم 

تخمین قد اجساد  .)2( مئن تري نمودتشخیص هویت استفاده مط

احراز  اصول اساسییکی از بقایاي استخوانی   با در نظر گرفتن

با دو روش آناتومیکال و که  استپزشکی قانونی هویت در 

در روش آناتومیکی با . )3،4( محاسبه عددي قابل انجام است

توان قد  اندازه گیري مستقیم طول استخوانهاي چیده شده، می

دو عیب . دست آورده جسد را با اختالف چند سانتی متر ب تقریبی

اساسی در این روش موجود است، اول اینکه باید تمامی بقایاي 

، استخوانهاي اندام تحتانی و ستون مهره ها هاسکلتی مانند جمجم

پذیر نیست و دوم  در دسترس باشند که معموال این امر امکان

، غضروف ، پاشنه پاسراینکه باید حدود ضخامت بافتهاي نرم 

مفاصل و دیسکهاي بین مهره اي را به طول استخوانهاي اندازه 

گیري شده اضافه کردکه در این صورت نباید انتظار داشت که 

     سانتی متر تخمین زد  8- 6بتوان طول قد را با اختالف کمتر از 

در روش محاسبه عددي، با توجه به طول استخوانهاي  .)5- 3(

تانی و اندازه  قد جسد می توان به رابطه اي حی یا تاندام فوقان

ریاضی رسید که قابل تعمیم براي سایر بقایاي اسکلتی در همان 

هاي مختلفی در این  بررسی .)6،7( جمعیت مورد مطالعه می باشد

زمینه در کشورهاي اروپاي غربی و آمریکا انجام شده است که 

تروتر یکی از مهمترین آنها جداول
1

رگلسو
2

در این . است 

جدول با توجه به جنسیت و نژاد  طول قد بر اساس استخوانهاي 

 ازآنجایی .)8- 2،7(فمور، تیبیا، هومروس تخمین زده  شده است 

که طبق معیارهاي آناتومیکی جمعیت ایران، جداولی براي تعیین 

قد با استفاده از طول استخوان وجود نداشت تصمیم گرفته شد که 

با و تیبیا  اولنا هاياستخوانطول ایرانی و  در جمعیترابطه بین قد 

                                                            
1Trotter
2Gleser  

مورد بررسی قرار گیرد تا ی، گرافاستفاده از تصویربرداري رادیو

.به عنوان مرجع در حوزه تشخیص هویت ایران استفاده شود

  

  روش کار

-1389شاهدي است که طی سالهاي - این یک مطالعه موردي

رستان حضرت رسول بیمابه بخش رادیوگرافی مراجعین بر  1390

 52مرد و  49، جامعهاز این . انجام شد اکرم و شهداي یافت آباد

که از لحاظ آناتومیکی و سال،  40- 20با محدوده سنیزن 

تصاویر . استخوانی مشکلی نداشتند براي این مطالعه انتخاب شدند

با یک پروتکل ثابت خلفی - صورت قدامیه رادیوگرافی همگی ب

 3350ح، از یک قطعه استیل در ابعاد براي تصحی. گرفته شد

سانتی متر با همین پروتکل، تصویر گرافی تهیه کرده و پس از 

ضریب تصحیح براي این شرایط محاسبه از تصویر تعیین اندازه ها 

  .شدکار برده ه ب طول استخواناندازه اصالح و براي 

طول قد  ،دموگرافیک شامل جنس و سن پس از ثبت اطالعات

 ، طول استخوان اولنا و تیبیاي راستفرق سر تا پاشنه پا از افراد

براي باال  .اندازه گیري شد )1شکل( عکس رادیولوژي بوسیله

رفتن دقت محاسبات هر اندازه گیري سه بار تکرار و در نهایت 

طول قد افراد نسبت به  ،با توجه به متغییر جنس .میانگین گیري شد

 ور رسم شده جداگانه در نمودا طوره ب اولنا و تیبیاطول استخوان 

کلیه داده ها در نرم افزار .شدرابطه ریاضی براي هر گروه محاسبه 

SPSS وارد و با کمک آن تحلیل آماري انجام شد.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تصویر رادیوگرافی و محدوده اندازه گیري شده  -1شکل

  خلفی-نماي قدامی-)B(و تیبیا) A(استخوان اولنا 
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 .صورت میانگین و انحراف معیار محاسبه شدنده کلیه داده ها ب

، آزمون طبیعیبراي بررسی تبعیت داده ها از توزیع 

براي بررسی همبستگی بین . اسمیرنوف انجام شد- کولموگروف

از آزمون همبستگی پیرسون استفاده  هاطول قد و طول استخوان

  Y= aX+bفرمولهاي یک متغییره با استفاده از فرم کلی . شد

 bو aمتغییر مستقل،  Xمتغییر وابسته، Yن شد که در آنتعیی

با داده ها پراکندگی ضرایب همبستگی است که از روي منحنی 

فرمولهاي دو متغییره از فرم . محاسبه شده است %90دقت باالي

متغییر وابسته،  Yکند که در آن  تبعیت می Y=cX1+dX2کلی 

X1  وX2  ،متغییرهاي مستقلc  وd حدود  .گی هستندضرایب همبست

  .در نظر گرفته شد 05/0کمتر از  Pمعنی داري 

  

  نتایج

سانتی متر  160± 9/3 و زنان 171±6/3 میانگین طول قد مردان

متوسط طول استخوان تیبیا و اولنا در مردان به . رآورد شده استب

و  40±8/1 و در زنان به ترتیب 3/27 ±6/0و   6/43 ±4/0 ترتیب

نمودار مربوط به برآورد طول قد  .دست آمده سانتی متر ب 7/0±25

نمایش داده  2در شکلو زنان  استخوان اولناي دست مردانبا کمک 

تکرار نیز همین روند براي استخوان تیبیاي مردان و زنان  .شده است

خالصه فرمولهاي یک و دو  .)داده ها نمایش داده نشده است( شد

دست ه ان اولنا و تیبیا بمتغیره، که از ارتباط طول قد با طول استخو

  .نمایش داده شده است 1در جدولآمده است 
  

خالصه فرمولهاي یک و دو متغیره، که از ارتباط  -1جدول

  دست آمده استه طول قد با طول استخوان اولنا و تیبیا ب

  کلیه اندازه ها بر حسب سانتی متر است

  طول قد=  595/5)طول استخوان اولنا+ (27/18

95/0R2=
مردان

طول قد= 98/16)طول استخوان تیبیا( -1/574

99/0R2=
مردان

طول قد=  656/4)طول استخوان اولنا+ (71/43

90/0R2=
زنان

طول قد=  798/1)طول استخوان تیبیا+ (36/87

95/0R2=
زنان

طول =  79/2)طول استخوان اولنا+ ( 49/8)طول استخوان تیبیا( -91/277

  =95/0R2 )± 2(قد

مردان

     طول قد=  32/2)طول استخوان اولنا+ ( 9/0) طول استخوان تیبیا+ (5/65

)2 ±(95/0R2=
زنان

  

  

ارتباط بین طول قد و طول استخوان اولناي دست  - 1نمودار

  )ب(و زنان )  الف(مردان

  

  

  بحث

در کشور ما با وجود پیشرفتهاي خوب در جنبه هاي مختلف 

بقایاي اسکلتی  از روي تخمین طول قد اجساد پزشکی قانونی، به 

کمتر توجه  باشد میکه یکی از معیارهاي اصلی تشخیص هویت 

در ایران با کمک  برآورد قد اجساد،در حال حاضر . شده است 

مذکور جداولکه شود  انجام میگلوسروتروتر جداولجداول 

و با توجه به نژادهاي سیاه و سفید  1900در سالهاي اولیه 

   .)2،7( ه است دست آمده آمریکایی ب

کشور ) مرد 21زن و  19(بر اجساد  2007در بررسی که سال 

کرواسی انجام شد، ارتباط طول قد با اندازه استخوانهاي دراز با 

نتایج این . شدتعیین براي این جمعیت کمک تصاویر رادیوگرافی 
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) همروس(بررسی نشان داد در زنان با اندازه گیري استخوان بازو 

توان برآورد دقیقتري  و در مردان با اندازه گیري استخوان تیبیا می

  .)8( دست آورده از طول قد ب

از ) زن 215مرد و  207(نفر  422، مطالعه اي بر 2008در سال 

که ارتباط  شده انجام )Hanنژاد ( چینشمال بزرگسال جمعیت 

تصاویر  کمکاستخوانهاي فیبوال و تیبیا با اندازه طول قد با 

اولی براي این نژاد صورت نمودار و جده محاسبه و ب افیرادیوگر

در استان نژاد  ایندیگري که بر مشابه در تحقیق .)9( ارائه شد

انجام شده، جمعیت مورد مطالعه  2011در سال  سیچوان چین

شده است و ارتباط طول قد همین نژاد سال 18 - 14محدود به سن 

صورت ه محاسبه و ببا همین روش با استخوانهاي فیبوال و تیبیا 

  .)10(جداولی معرفی گردید

با توجه به فاکتورهاي تاثیرگذار بر قد مثل نژاد، تغذیه، ژنتیک 

سال از استخراج این فرمول، استفاده از  110و گذشت حدود 

تخمین قد بقایاي اسکلتی در ایران  براير گلوسو  تروتر جداول

نه تنها سودمند نمی باشد بلکه شاید منجر به تشخیص هویت 

صورت ه ناصحیح شود و الزم است این جداول در هر کشوري ب

در این . مستقل و حتی براي نژادها و سنین مختلف محاسبه گردد

شد  گرفتهاز افراد زنده که با کمک تصاویر رادیوگرافی ، مطالعه

ارتباطی بین طول قد افراد با  ،اولنا و تیبیا و اندازه گیري استخوان

     اندازه این استخوانها در زنان و مردان در محدوده سنی بین 

  .دست آمده سال با دقت خوبی ب 40- 20

جمعیت شهر تهران و محدوده که این بررسی در  از آنجایی

گردد براي  د میسال انجام پذیرفته است، پیشنها 40- 20سنی بین

تکرار صورت جداگانه ه سایر اقوام و محدوده هاي سنی دیگر ب

  .شود

  

  نتیجه گیري

با استفاده از فرمولهایی که براي تعیین طول قد با کمک 

توان  دست آمد میه استخوانهاي اولنا و تیبیا در این مطالعه ب

این . برآورد دقیقتري از طول قد افراد در جمعیت ایرانی داشت

کند که از جسدي با هویتی نامعلوم  ضوع زمانی اهمیت پیدا میمو

فقط تکه اي استخوان دست یا پا در دسترس هست و به این 

  .کمک کرد می توانترتیب به تشخیص هویت آن 

  

  تشکر و قدردانی

بیمارستان حضرت کلیه همکاران و پرسنل همکاري صمیمانه از 

ادیوگرافی رسول اکرم و شهداي یافت آباد بویژه بخش ر

  .شود قدردانی و سپاسگذاري می
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