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Stature Estimation from Cranial Indices in Students of 
Tehran University of Medical Sciences

[1] Anthropometric study of nasal index in Hausa ethnic population of northwestern Nigeria [2] The stature 
estimation from students’ forearm and hand length in Hamadan university of medical sciences, Iran [3]
Anthropometric characteristics of upper limb in Iranian and Pakistani subjects [4] Stature estimation from
percutaneous Tibia height: Study of Iranian medical students [5] Determination of stature from upper arm
length in medical students [6] Estimation of stature from facial indices among Iranian medical students [7]
Stature estimation from craniofacial anthropometry in Bangladeshi Garo adult females [8] Estimation of
stature from the anthropometric measurement of lower limb in Iranian adults [9] Stature estimation using
head measurements in Bangladeshi Garo adult females [10] Nasofacial anthropometric study among students 
of Shiraz university of medical sciences, Iran: A population based study [11] Stature estimation from forearm 
length: An anthropological study in Iranian medical students [12] Stature estimation based on fingers 
anthropometry in Iranian population [13] Stature estimation from footprint measurements in Indian Tamils 
by regression analysis [14] Estimation of stature from cephalic dimensions in a Nigerian population

Aims Craniofacial measurements are one of the important parts of anthropology that 
determine the morphological features of the face and head. Considering the importance and 
position of Tehran University of Medical Sciences and the ethnic diversity of its students, the 
aim of this study is to measure the different variables of head, face and stature of medical 
students of Tehran University of Medical Sciences and to investigate the relationship between 
these variables.
Methods In the present study, the variables of skull length, skull width and skull height were 
measured in 200 medical students of Tehran University of Medical Sciences. SPSS 16 software 
was used for statistical analysis. The P values less than 0.05 were considered statistically 
significant.
Findings The variables of stature (P= 0.0001), skull length (P= 0.0001) and skull height (P = 
0.044) showed significant differences between the two genders, but there was no significant 
difference in skull width between males and females (P= 0.865). According to the linear 
regression, there was a significant relationship between stature and cranial length ((P= 
0.0001), (P= 0.016)) and also between stature and cranial height ((P= 0.0001), (P= 0.0001)) 
in all cases and in male subjects. In addition, there was a relation between stature and cranial 
width in female subjects (P= 0.013).
Conclusion The existence of significant relationships between different variables of the 
cranium and stature makes it possible to estimate stature based on these variables.
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  ۱۳۹۹ پاییز، ۴، شماره ۲۶دوره                                                                                                                                                                                         یپزشكی قانون علمی مجله

تعیین قد بر اساس متغیرهای جمجمه در دانشجویان 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
 MScمی بابک ابراهی

 رانیتهران، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یگروه آناتوم

 MDمصطفی نعمتی 

 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایراندانشکده 

 MDمعصومه دودانگه 

 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

 PhD  *زادهغالمرضا حسن
 رانیکشور، تهران، ا یقانون یسازمان پزشک ،یقانون یپزشک قاتیمرکز تحق

 
 چکیده

های مهم آنتروپولوژی است بخش های کرانیوفاسیال یکی ازگیریاندازهاهداف: 

هدف از این مطالعه  کند.شناسی صورت و سر را تعیین میهای ریختکه ویژگی

گیری متغیرهای کرانیوفاسیال و قد دانشجویان پزشکی و بررسی ارتباط اندازه

 ها بود. این متغیر

نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه  ۲۰۰این مطالعه تجربی روی ها: مواد و روش

 تابستانسال در  ۲۶-۱۸زن) با محدوده سنی  ۱۰۰مرد و  ۱۰۰علوم پزشکی تهران (

گیری انتخاب شدند. اندازه تصادفیصورت افراد به انجام شد. ۱۳۹۸ سال

ها گیریمتر انجام شد. تمامی اندازهمیلی ۵/۰وسیله سفالومتر مدرج با دقت به

ارد آناتومیکی و توسط یک آنتروپولوژیست ماهر انجام شد. در وضعیت استاند

، روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی در Tها، با استفاده از آزمون داده

 تحلیل شدند. SPSS 16افزار نرم

) و ارتفاع جمجمه p=۰٫۰۰۰۱)، طول جمجمه (p=۰٫۰۰۰۱متغیرهای قد (ها: یافته

)۰٫۰۴۴=p داشتند؛ اما در ارتباط با متغیر پهنای ) بین دو جنسیت تفاوت

). بین p=۰٫۸۶۵جمجمه، تفاوت معناداری بین جنسیت مرد و زن دیده نشد (

) و همچنین بین قد و ارتفاع r=۰٫۴۵۵ ؛p=۰٫۰۰۰۱دو متغیر قد و طول جمجمه (

کنندگان و )، ارتباط معناداری در تمام شرکتr=۰٫۳۱۸ ؛p=۰٫۰۰۰۱جمجمه (

داری بین قد مطالعه وجود داشت. همچنین ارتباط معنی کننده درمردان شرکت

 ).p=۰٫۰۱۳و پهنای جمجمه در زنان مشاهده شد (

های مختلف جمجمه با قد افراد وجود روابط معنادار بین مولفهگیری: نتیجه

 سازد.امکان تخمین قد بر اساس این متغیرها را ممکن می
 ارتفاع بدن، بدن انسان ،ی، جمجمه، سفالومتر آنتروپولوژیها: کلیدواژه

 

 ۲۵/۱۰/۱۳۹۹ تاريخ دريافت:

 ۱۲/۱۲/۱۳۹۹ تاريخ پذيرش:
 hassanzadeh@tums.ac.irنويسنده مسئول: *

 

 مقدمه

های مختلف بدن گیری بخشعنوان علم اندازهآنتروپومتری به

تواند روی فرد زنده، ها میگیریشود که این اندازهانسان تعریف می

. امروزه آنتروپولوژی [2 ,1]بقایای اجساد انجام شودجسد کامل یا 

فناوری، های صنعتی، زیستنقش بسیار مهمی در طراحی

. از [3]کندهای زیبایی و ترمیمی ایفا میتشخیص هویت و جراحی

آنجایی که هیچ دو فردی پیدا نخواهد شد که دقیقًا در تمام 

های این تفاوت گیری مشابه باشند، مطالعههای قابل اندازهویژگی

ها شناسی از دیرباز یکی از عالیق مهم آنتروپولوژیستریخت

 شامل که است پزشکی علم از ایشاخه. آنتروپولوژی [3]استبوده 

تواند و میست ا نبد یعضاا حجم و وزن ل،طو یگیرازهندا

های موجود در خصوصیات ظاهری افراد مانند شکل اعضای تفاوت

صورت کمی بیان بین دو جنسیت را بههای موجود بدن و تفاوت

 . [4]کند

ها، قتل تشخیص هویت یک فرد که در بالیای طبیعی، جنگ

اند، یکی از وظایف مهم افراد ها جان باختهها یا خودکشیعام

شمار شاغل در شاخه آنتروپولوژی فیزیکی و پزشکی قانونی به

شخیص هویت ها برای ت. قد در زمره تاثیرگذارترین مولفه[5]رودمی

های مختلفی از . محققان زیادی از استخوان[6]گیردافراد قرار می

اند اسکلت انسان برای بازیابی اطالعات مربوط به قد استفاده کرده

های مختلفی . طول بخش[7]که دقت هر کدام از آنها متفاوت است

ها دارای ارتباط موثر با شامل بازو، ساق پا، انگشتان و ستون مهره

های ذکرشده . در مواردی امکان دسترسی به بخش[4]هستندقد 

وجود ندارد، لذا استفاده از متغیرهای مربوط به جمجمه و صورت 

 . [8 ,6]برای تعیین قد تنها گزینه تشخیصی است

های مهم آنتروپولوژی های کرانیوفاسیال یکی از بخشگیریاندازه

یین شناسی صورت و سر را تعهای ریختاست که ویژگی

. شکل سر و صورت به عوامل مختلفی مانند جنسیت، [9]کندمی

 یبرخ. [10]نژاد، سن، سبک زندگی و عوامل ژنتیکی وابستگی دارد

 یسر و صورت مانند طول سر، پهنا یرهایمتغ ریمطالعات به تاث

با  رهایمتغ نیا نیاند و ارتباط بسر، ارتفاع سر بر قد افراد پرداخته

اند تا بتوانند با کرده یمختلف بررس یهاتیقد افراد را در جمع

 .[9 ,7]کنند ینیبشیقد افراد را پ رها،یمتغ نیاستفاده از ا

 ای، اقلیمی یا نژادی،های منطقهداده از یپومترونترآ علم در

 دهستفاا جمعیت نهما مانیو در تشخیصی افهدا برای انمیتو

 نبد ریساختا ییژگیهاو . بر اساس نتایج مطالعات قبلی،[11]دکر

جمعی اثر  ذائقه و جنس ،سن اد،نژ همچون لیماعون از نساا

 هر یهاکه داده میشوند باعث ملاعو ینا قعوا . در[8]پذیردمی

 سایر ایبر دهستفاا قابلغیر و بوده جمعیت نهمامختص  جمعیت

 .[1]شندمع بااجو

های ایرانی بسیار کم ی در جمعیتپومترونترهای آتعداد بررسی

گیری متغیرهای مختلفی هدف از این مطالعه، اندازه است.

همچون طول، پهنا و ارتفاع جمجمه و قد افراد در دانشجویان 

عنوان جامعه کوچکی از پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به

های گوناگون ایران و بررسی ارتباط این متغیرها مناطق و اقلیم

 بود.
 

 هامواد و روش

نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه  ۲۰۰این مطالعه تجربی روی 

سال  ۱۸-۲۶با محدوده سنی  زن) ۱۰۰مرد و  ۱۰۰(علوم پزشکی تهران 

صورت اتفاقی انتخاب انجام شد. افراد به ۱۳۹۸تابستان سال در 

افرادی که  .ی بوداساس مطالعات قبل حجم نمونه بر نییتعشدند 

های اسکلتی یا تغییرات مرتبط پاتولوژیکی بودند، از دارای بدشکلی

وسیله سفالومتر مدرج با گیری بهاندازهمطالعه کنار گذاشته شدند. 



 ۲۲۳ تهران یدانشگاه علوم پزشک انیجمجمه در دانشجو یرهایقد بر اساس متغ نییتع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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) انجام ایران کشور ،"نامشخص" (ساخت شرکت مترمیلی ۵/۰دقت 

 شد. 

کسب شد. تمامی تهران  یدانشگاه علوم پزشکمجوز اخالقی از 

منظور ها در وضعیت استاندارد آناتومیکی انجام شد. بهگیریاندازه

ها توسط یک گیریاجتناب از اعمال سلیقه، تمام اندازه

گیری، افراد روی آنتروپولوژیست ماهر انجام شد و در هنگام اندازه

صندلی نشسته و سر آنها در وضعیت افقی قرار گرفت و متغیرهای 

ترین نقطه (فاصله مستقیم نقطه گالبال تا برجسته طول جمجمه

استخوان پس سری)، پهنای جمجمه (فاصله مستقیم بین 

ترین نقاط آهیانه دو طرف) و ارتفاع جمجمه (فاصله بین برجسته

 ). ۱گیری شدند (شکل باالترین نقطه جمجمه تا سوراخ گوش) اندازه

 

 
 ع و پهنای جمجمهشماتیک موقعیت متغیرهای طول، ارتفا )۱شکل 

 
منظور مقایسه بین گروهی ها، بهکردن دادهپس از گردآوری و نرمال

استفاده شد و برای بررسی روابط آماری  Tها از آزمون داده

شد. همچنین  متغیرها از روش همبستگی پیرسون بهره برده

بررسی الگوی معادالتی ارتباط متغیرها توسط رگرسیون خطی 

تحلیل و  SPSS 16افزار آنالیز و گزارش شد. اطالعات در نرم

در نظر  ≥۰٫۰۵pمیانگین گزارش شدند و سطح معناداری  صورتبه

 گرفته شد.

 

 هایافته

های قد، طول جمجمه، پهنای جمجمه و ارتفاع جمجمه میانگین

و  ۱۵٫۴۱±۰٫۶۱، ۱۸٫۹۶±۰٫۹۳، ۱۷۱٫۶۷±۹٫۱۱ترتیب به

متر گزارش شد. تفاوت مردان و زنان سانتی۰٫۷۰±۱۵٫۲۴

کننده در متغیرهای قد، طول جمجمه و ارتفاع جمجمه شرکت

متغیر پهنای جمجمه، تفاوت دار بود؛ اما در ارتباط با معنی

 ).۱معناداری بین دو جنسیت دیده نشد (جدول 

در کل جامعه آماری مورد مطالعه،  رسونیپ یهمبستگ یبررسبا 

داری مشاهده شد متغیرهای قد و طول جمجمه ارتباط معنی نیب

)۰٫۰۰۰۱=p  ۰٫۴۵۵و=r۰٫۰۱۶( مرداندار در ). این رابطه معنی=p  و

۰٫۲۴۱=rداری یک وجود داشت اما در زنان رابطه معنی) نیز به تفک

متغیرهای قد  نیب). همچنین r=۰٫۰۷۴و  p=۰٫۴۵۶مشاهده نشد (

) و در r=۰٫۱۳۷و  p=۰٫۰۵۳و پهنای جمجمه در کل جامعه آماری (

داری وجود نداشت، اما ) ارتباط معنیr=۰٫۱۷۰و  p=۰٫۰۹۱مردان (

). =۰٫۲۴۹rو  p=۰٫۰۱۳داری مشاهده شد (در زنان رابطه معنی

وجود ارتباط مستقیم معنادار بین قد و ارتفاع جمجمه در بین 

کنندگان مرد ) و شرکتr=۰٫۳۱۸و  p=۰٫۰۰۰۱کنندگان (تمام شرکت

)۰٫۰۰۰۱=p  ۰٫۵۶۰و=r نیز مشاهده شد، هر چند این رابطه بین (

 ).۱دار نبود (نمودار ) معنیr=۰٫۱۹۴و  p=۰٫۰۵۳زنان (

های رگرسیون خطی، بین دو آمده از بررسیدستبهبر اساس نتایج 

متغیر قد و طول جمجمه، ارتباط معناداری در تمام 

) مشاهده شد، اما p=۰٫۰۱۶) و در مردان (p=۰٫۰۰۰۱کنندگان (شرکت

). همچنین بر p=۰٫۴۶۵دار نبود (این ارتباط در بین زنان معنی

جمجمه،  اساس نتایج رگرسیون خطی، بین دو متغیر قد و پهنای

) و در مردان p=۰٫۰۵۳کنندگان (ارتباط معناداری در تمام شرکت

)۰٫۰۹۱=p مشاهده نشد اما این رابطه در بین زنان معنادار بود (

)۰٫۰۱۳=pهای رگرسیون های حاصل از بررسی). بر اساس یافته

خطی، بین دو متغیر قد و ارتفاع جمجمه، ارتباط معناداری در 

) مشاهده p=۰٫۰۰۰۱) و در مردان (p=۰٫۰۰۰۱کنندگان (تمام شرکت

دار گزارش نشد شد، اما این ارتباط در بین زنان مطالعه حاضر معنی

)۰٫۰۵۳=p .(پهنا و ارتفاع و طول مستقلعنوان متغیر اگر قد به ،

در این ، عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شوندبهجمجمه 

 Y=aX صورتخطی بهآوردن معادالت دستفرمول برای به ،صورت
+b  است. آورده شده  ۲است که متغیرهای این معادله در جدول 

 

 )۱۰۰زن=، ۱۰۰(مرد=بررسی میانگین سطح متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک جنسیت در جمعیت مورد مطالعه  )۱جدول 

 p زنان دامنه زنان میانگین مردان دامنه مردان میانگین متر)(سانتی هامتغیر 
 ٠٫٠٠٠١ ١٥٣٫٠٠-١٧٥٫٠٠ ١٦٤٫٥٩٠٠±٥٫٠١٥٣٢ ١٦٣٫٠٠-١٩٤٫٠٠ ١٧٨٫٧٥٠٠±٦٫٣٦٠١٩ قد

 ٠٫٠٠٠١ ١٥٫٠٠-٢١٫٠٠ ١٨٫٥٢٠٠±٠٫٩٣٤٥٢ ١٨٫٠٠-٢١٫٠٠ ١٩٫٤١٥٠±٠٫٧٠٣٧٢ جمجمهطول 
 ٠٫٨٦٥ ١٤٫٥٠-١٨٫٠٠ ١٥٫٤١٠٠±٠٫٦٨٦٧٤ ١٤٫٥٠-١٧٫٠٠ ١٥٫٤٢٥٠±٠٫٥٤٧٦١ جمجمهپهنای 
 ٠٫٠٤٤ ١٣٫٠٠-١٧٫٠٠ ١٥٫١٤٥٠±٠٫٨٣٨٧٦ ١٤٫٠٠-١٦٫٥٠ ١٥٫٣٤٥٠±٠٫٥٢٠٧٦ جمجمهارتفاع 
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 مقایسه همبستگی بین متغیرها در افراد ) ۱نمودار 
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 کنندهشرکتمتغیرهای طول سر، پهنای سر و ارتفاع سر در بین افراد ارتباط قد با  )۲جدول 

 a b SEE 2R p (X) متغیر وابسته (Y) متغیر مستقل

 ۰٫۰۰۰۱ ۰٫۲۰۷ ۸٫۱۳۳۹۵ ۸۷٫۹۴۵ ۴٫۴۱۴ جمجمه طول   قد کل جمعیت
 ۰٫۰۰۰۱ ۰٫۱۰۱ ۸٫۶۵۸۸۸ ۱۰۸٫۸۰۳ ۴٫۱۲۴ ارتفاع جمجمه   قد کل جمعیت

 ۰٫۰۱۶ ۰٫۰۵۸ ۶٫۲۰۳۸۳ ۱۳۶٫۴۲۷ ۲٫۱۸۰ جمجمه طول   قد مرد
 ۰٫۰۰۰۱ ۰٫۳۱۴ ۵٫۲۹۶۱۶ ۷۳٫۷۹۷ ۶٫۸۴۰ ارتفاع جمجمه   قد مرد
 ۰٫۰۱۳ ۰٫۰۶۲ ۴٫۸۸۲۴۳ ۱۳۶٫۵۹۹ ۱٫۸۱۶ پهنای جمجمه  قد زن

 

 بحث
گیری متغیرهای مختلفی همچون طول، پهنا و ارتفاع اندازه

جمجمه همراه قد در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

های گوناگون و عنوان جامعه کوچکی از مناطق و اقلیمتهران به

کنندگان، از همچنین بررسی ارتباط متغیرهای جمجمه با قد شرکت

 اهداف این مطالعه بود.

ه حاضر متغیرهای قد، طول سر، پهنای سر و ارتفاع سر در در مطالع

گیری شد که از لحاظ دانشجوی زن اندازه ۱۰۰دانشجوی مرد و  ۱۰۰

)، p=۰٫۰۰۰۱داشتند. تفاوت متغیرهای قد ( سنی در یک بازه قرار

) در بین دو جنسیت p=۰٫۰۴۴) و ارتفاع سر (p=۰٫۰۰۰۱طول سر (

متغیر پهنای سر، تفاوت معناداری دار بود اما در ارتباط با معنی

های ). بررسیp=۰٫۸۶۵بین جنسیت مرد و زن دیده نشد (

در کل جامعه آماری مورد مطالعه نشان دادند  رسونیپ یهمبستگ

متغیرهای قد و طول جمجمه و همچنین قد و ارتفاع  نکه بی

 ۲۰۱۸). در سال p=۰٫۰۰۰۱داری وجود دارد (جمجمه ارتباط معنی

مطالعه  نیهدف از او همکاران انجام شد.  مددیوسط ای تمطالعه

و  یشاخص سری افق نیرابطه ب نییسر، و تع یهاشاخص یابیارز

بود و متغیرهای  رانیا یپزشک انیجمجمه در دانشجو یهامتغیر 

 ونیشد. از رگرس یر یاندازه گطول سر، ارتفاع گوش و عرض سر 

و طول سر،  سری یشاخص افق نیب بطهرا یبررس یبرا یخط

های بررسی استفاده شد. با توجه به جامعه آماریوسعت سر و قد 

ی با افق سری شاخصشده همبستگی منفی بین آماری گزارش

طول سر، همبستگی مثبت متوسطی بین شاخص سری افقی و 

عرض سر و همبستگی منفی ضعیفی بین شاخص سری افقی و 

و همکاران  رستمیمجاور ۲۰۱۷. در سال [6]ارتفاع گوش گزارش شد

به بررسی همبستگی قد با طول انگشتان دست پرداختند. این 

 ۹۷مرد و  ۹۸دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران ( ۱۹۵مطالعه روی 

زن) با وضعیت بدنی سالم انجام شد که در نتیجه آن، مردان 

میانگین قد و طول انگشتان دست بیشتری نسبت به زنان داشتند 

آماری، جنسیت، ارتباط معناداری با قد و های و با انجام بررسی

داد. همچنین، طول انگشت سوم با قد طول انگشتان دست نشان

 . [12]تری نسبت به سایر انگشتان داشتهمبستگی بیش

های رگرسیون خطی، بین دو آمده از بررسیدستبر اساس نتایج به

متغیر قد و طول جمجمه و همچنین بین قد و ارتفاع جمجمه، 

کنندگان و در مردان به تفکیک اط معناداری در تمام شرکتارتب

 ی کمیپارامترها پیشگویی یبرا یرگرسيون مشاهده شد. معادالت

قد توان به ها میمولفه اين جمله از که شوندمی ستفادهنظر ا مورد

. با توجه به عدم امکان دسترسی به تمام جسد [13]اشاره کرد افراد

بالیا و فجایع طبیعی، جنگ یا در موارد در موارد بسیار مانند 

منظور جنایی، استفاده از متغیرهای مربوط به جمجمه و صورت به

دنبال آن تعیین هویت، تنها گزینه تشخیصی تعیین قد و به

راستا با نتایج مطالعه . نتایج مطالعه حاضر هم[6]موجود است

پهنای  دار بین قد ودهنده ارتباط معنیو همکاران نشان اوکها

 . [14]جمجمه در زنان هستند

توان نتیجه گرفت که طول و ارتفاع های مطالعه حاضر، میاز یافته

های مناسبی برای تخمین قد در مردان ایرانی و جمجمه شاخص

پهنای جمجمه شاخص مناسبی برای تخمین قد در زنان ایرانی 

را گونه نتایج به پزشکان پزشکی قانونی این امکان هستند. این

مانده از اجساد بتوانند به جاهای بهدهد تا با استفاده از تکهمی

 تخمین قد و جنسیت آنها بپردازند.

مختلف  یمطالعه حاضر در نژادها یرهایشود که متغیم شنهادیپ

 شود. یبررس
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