
HIGHLIGHTS

1. The reported regression equation can be 
used to estimate the height of people based 
on the above criteria in the field of forensic 
anthropometry.

2. Hand dimension criteria (hand length and 
width) can be used to estimate people’s 
height.
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Introduction: Recognizing the identity of people based on determining their height 
is very important, especially in cases where it becomes very difficult to recognize 
the identity in certain circumstances. In this study, anthropological criteria were 
used to determine the height of people in the adult population.
Methods: In this study, which was conducted as an analytical and cross-sectional 
study, a number of 98 healthy adult corpses between the ages of 18 and 40 years 
in Ahvaz city were examined in 2019. The required findings were recorded by a 
forensic expert. The most important of these findings included the length and width 
of hands and height of people, and the mean ± standard deviation was included 
as the measurement range in the population. Also, the relationship between the 
recorded values was analyzed with the help of statistical tests in SPSS software 
version 25.
Results: Most of the subjects were male (73.5%) and were in the age range of 
31 to 40 years (with an average age of 29.31 and a standard deviation of 6.69 
years). Based on the findings obtained from the study, it was found that there is a 
positive and significant correlation between hand length and hand width of people 
(P>0.05; r>0.7>0.4). Also, after estimating a significant model, the obtained 
regression equation for predicting people’s height was obtained. The range of the 
standard error of prediction was in the range of 0.719 to 2.007 cm with an average 
of 1.17 and a standard deviation of 0.343.
Conclusion: Hand dimension criteria (hand length and width) can be used 
to estimate people’s height. The reported regression equation can be used to 
estimate the height of people based on the above criteria in the field of forensic 
anthropometry.
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ویژه نکات 
1. معادله رگرسیونی گزارش شده می تواند در راستای برآورد قامت 
افراد براس��اس معیارهای فوق در حوزه آنتروپومتری پزشکی قانونی 

مورد استفاده قرار گیرد.
2. معیارهای ابعاد دست )طول و پهنای دست( می تواند در تخمین 

قد افراد مورد استفاده قرار گیرد.
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تخمین طول قد از روی ابعاد دست و اثر باقیمانده از دست )هندپرینت(
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مقدمه: تش��خیص هویت افراد برمبنای تعیین قد آنها دارای اهمیت بس��زایی اس��ت، به ویژه در 
مواردی که در ش��رایط خاص تشخیص هویت بسیار دش��وار می شود. در این مطالعه از معیارهای 

آنتروپولوژیک دست جهت تعیین قد افراد در جمعیت بالغین استفاده شد.
روش بررسی: در این مطالعه که بصورت یک بررسی تحلیلی و مقطعی انجام شد، تعداد 98 نفر از 
اجساد سالم بالغ بین سنین 18 تا 40 سال در شهر اهواز در سال 1399 مورد بررسی قرار گرفت. 
یافته های مورد نیاز توس��ط متخصص پزش��کی قانونی ثبت گردید. مهم ترین این یافته ها، ش��امل 
طول و پهنای دس��ت و قد افراد بود و میانگین ± انحراف معیار به عنوان محدوده اندازه گیری در 
جمعیت لحاظ ش��د. همچنین ارتباط مقادیر ثبت ش��ده با یکدیگر به کمک آزمون های آماری در 

نرم افزار SPSS نسخه 25 مورد تحلیل قرار گرفت.
یافت�ه ها: اغل��ب آزمودنی ها م��رد بودند )73/5 درصد( و در دامنه س��نی 31 تا 40 س��ال قرار 
داش��تند )با میانگین س��نی 29/31 و انحراف معیار 6/69 سال(. برمبنای یافته های به دست آمده 
از مطالعه مشخص شد بین طول دست و پهنای دست افراد همبستگی مثبت و معنی داری وجود 
دارد )P>0.05 ؛ r>0.7<0.4(. همچنی��ن بعد از برآورد یک مدل معنی داری معادله رگرس��یونی 
به دست آمده برای پیش بینی قامت افراد به دست آمد. دامنه خطای استاندارد پیش بینی در دامنه 

0/719 تا 2/007 سانتی متر با میانگین 1/17 و انحراف معیار 0/343 قرار داشت.
نتیجه گیری: معیارهای ابعاد دس��ت )طول و پهنای دس��ت( می تواند در تخمین قد افراد مورد 
اس��تفاده قرار گیرد. معادله رگرسیونی گزارش شده می تواند در جهت برآورد قامت افراد براساس 

معیارهای فوق در حوزه آنتروپومتری پزشکی قانونی مورد استفاده قرار گیرد.

مقاله هاطالعات  چکید

 مجلهپــزشکی قانـونـی ایـران

دوره 28، شماره 1، بهار 1401، صفحات 1 تا 7

مقدمه
ش��اخصه های آنتروپومتریک شامل مجموعه ای از پارامترهایی 
هس��تند که تحت تاثیر ویژگی هایی مثل جنس��یت، سن، وضعیت 
تغذیه و نژاد می باش��ند ]1[. با توجه به اختالفات نژادی موجود در 
بین جمعی��ت های مختلف و تفاوت در خصوصیات فیزیکی و بدنی 
الزم اس��ت در هر جامعه مطالعات و بررسی خاص آن جامعه صورت 
گیرد تا بتوان از مش��خصات بدن در این امر مهم اس��تفاده مطمئن 

تری نمود ]2[. تخمین قد با دو روش آناتومیکال و محاس��به عددی 
قابل انجام اس��ت ]3 و 4[. در روش محاسبه عددی با توجه به طول 
اس��تخوان های مختلف در اندام ه��ای فوقانی یا تحتانی به تخمین 
اندازه قد با استفاده از رابطه های ریاضی رسید که قابل تعمیم برای 
سایر افراد در همان جمعیت مورد مطالعه می باشد ]5 و 6[. بررسی 
های مختلف در این زمینه در کش��ورهای اروپای غربی و آمریکایی 
 Gleser و Trotter انجام ش��ده است که یکی از مهم ترین آنها جداول
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اس��ت. در این جداول با توجه به جنس��یت و ن��ژاد، طول قد بر 
اس��اس استخوان های فمور ، تیبیا، هومروس تخمین شده است 

]2 و 6 و 7[.
ب��ا توجه به فاکتور های محیط��ی و ژنتیکی تاثیرگذار بر قد 
مثل نژاد، تغذیه، ژنتیک الزم می باش��د که هر جمعیت بصورت 
اختصاصی جداولی تعیین گردد؛ تا از آن در مواردی که ش��رایط 
و امکان اندازه گیری قد میس��ر نمی باشد مانند بیماران بستری 
ی��ا ناتوان و نی��ز تهیه دیتابیس های بیومتری��ک برای مطالعات 
آنتروپولوژیکال آینده و همچنین در پزش��کی قانونی اس��تفاده 
نمود. به عالوه تش��خیص و شناسایی هویت انسان، از نکات مهم 
و اولیه در تحقیقات جنایی اس��ت و در پزشکی قانونی، تخمین 
قد از روی ابعاد آنتروپومتریک، نقش مهمی در تشخیص هویت 
بازی می کند و همچنین می توان از آن، برای تعیین جنس��یت و 
س��ن افراد نیز اس��تفاده کرد ]8[. بر همین اساس این مطالعه با 
هدف تخمین طول قد از روی ابعاد دست و اثر باقیمانده از دست 

)هندپرینت( در اجساد بالغین شهر اهواز صورت پذیرفت.

روش بررسی
مطالع��ه حاضر از ن��وع اپیدمیولوژیک تحلیلی و مقطعی می 
باش��د که در س��ال 1399 در اجساد بالغین ش��هر اهواز صورت 
پذیرفت. جامعه پژوهش شامل کلیه اجساد سالم بالغ بین 18 تا 
40 سال مقیم شهر اهواز بودند. با استفاده از روش نمونه گیری 
در دس��ترس، حجم نمون��ه تعداد 96 نفر بر اس��اس فرمول زیر 

بدست آمد که در نهایت 98 نمونه مورد بررسی قرار گرفت.

و  هيتغذ تيسن، وضع ت،يمثل جنس ييهايژگيو ريهستند كه تحت تاث يياز پارامترها ياهشامل مجموع كيآنتروپومتر يهاشاخصه
الزم است در  ،يو بدن يكيزيف اتيمختلف و تفاوت در خصوص يهاتيجمع نيموجود در ب يبه اختالفات نژاد باتوجه. ]1هستند[ نژاد

]. 2كرد[ يترامر مهم استفاده مطمئن نيتا بتوان از مشخصات بدن در ا رديآن جامعه صورت گ اصخ يهر جامعه مطالعات و بررس
 يهابه طول استخوان باتوجهتوان يم ي. در روش محاسبه عدد]3,4[قابل انجام است  يو محاسبه عدد كاليقد با دو روش آناتوم نيتخم

افراد در همان  ريسا يبرا ميكه قابل تعم ديرس ياضير يهااندازه قد با استفاده از رابطه نيبه تخم يتحتان اي يفوقان يهامختلف در اندام
از  يكيانجام شده كه  ييكايو آمر يغرب ياروپا يدر كشورها نهيزم نيمختلف در ا يهاي. بررس]5,6[ است مورد مطالعه تيجمع
 ا،يبيفمور ، ت يهااساس استخوانو نژاد، طول قد بر تيبه جنس باتوجهجداول  نياست. در ا Gleserو  Trotterآنها جداول ن يترمهم

  .]2,6,7[شده استزده  نيهومروس تخم

 ياختصاص صورتبه تيهر جمع يبرا است الزم كيژنت و هيبر قد مثل نژاد، تغذ رگذاريتاث يكيو ژنت يطيمح يهابه فاكتور باتوجه
 هيته زيناتوان و ن اي يبستر مارانيمانند ب ،ستين سريقد م يريگو امكان اندازه طيكه شرا يتا از آن در موارد شود نييتع يجداول

 ييو شناسا صيعالوه تشخه. بكرداستفاده  يقانون يدر پزشك نيو همچن ندهيآ كاليمطالعات آنتروپولوژ يبرا كيومتريب يهاسيبتايد
 ينقش مهم ك،يابعاد آنتروپومتر يقد از رو نيتخم ،يقانون ياست و در پزشك ييجنا قاتيدر تحق هيانسان، از نكات مهم و اول تيهو

 نياساس ا ني. بر هم]8[استفاده كرد  زيو سن افراد ن تيجنس نييتع يآن، برا از توانيم نيهمچن .كنديم يباز تيهو صيدر تشخ
  رفت.يصورت پذبالغ شهر اهواز اجساد ) در نتياز دست (هندپر ماندهيابعاد دست و اثر باق يطول قد از رو نيتخمبا هدف مطالعه 

  يروش بررس

رفت. جامعه پژوهش گصورت  بالغ شهر اهوازاجساد در  1399كه در سال  است يو مقطع يليك تحليولوژيدمينوع اپمطالعه حاضر از 
نفر  96، حجم نمونه در دسترس يريگنمونهم شهر اهواز بود. با استفاده از روش يسال مق 40تا  18ن يه اجساد سالم بالغ بيشامل كل

  قرار گرفت. ينمونه مورد بررس 98 تينها در دست آمد كههب رياساس فرمول زبر

  
شتن آنومال ، سال  40تا  18 نيسن ب ورود به مطالعه عبارتند بودند از  يارهايمع وجود خروج عبارت بودند از  يارهايو مع كيآناتوم يندا

  ها.سابقه قطع اندام ايو  وزيو اسكول فوزيو بدن مانند كها در اندام يو اسكلت ياختالالت ساختار
انحراف  ±ن يانگيدست و قد افراد بود. م  يشامل طول و پهنا ها ن دادهي. اشد  ثبت يقانون ياز توسط متخصص پزشك   يمورد ن يهاداده
ــد. يدر جمع يريگار به عنوان محدوده اندازهيمع ــت حاويلاطالعات چك يآورابزار جمعت لحاظ ش ــن، جنس، طول  يهاريمتغ يس س

  دست و قد بود. يدست، پهنا

 به دست آمده در دو  يهاافتهيل قرار گرفت. يمورد تحل 25ش يرايو SPSSافزار در نرم ست يلبه كمك چك شده  يآورجمع يهاداده
ستنباط  يفيتوص  يهاافتهيبخش  سطح معنادار  ئارا يو ا شد.  سبات تا    05/0 يه  شد و دقت محا شد.   رقم اعش  2لحاظ  ار در نظرگرفته 
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معیارهای ورود به مطالعه عبارتند بودند از: س��ن بین 18 تا 
40 س��ال، نداشتن آنومالی آناتومیک؛ و معیارهای خروج عبارت 
بودند از: وجود اختالالت ساختاری و اسکلتی در اندام ها و بدن 

مانند کیفوز و اسکولیوز و یا سابقه قطع اندام ها.
داده های مورد نیاز توس��ط متخصص پزش��کی قانونی ثبت 
گردید. این داده ها ش��امل: طول و پهنای دس��ت و قد افراد بود. 
میانگی��ن ± انحراف معی��ار به عنوان محدوده ان��دازه گیری در 
جمعیت لحاظ شد. ابزار جمع آوری اطالعات چک لیست حاوی 

متغییرهای سن، جنس، طول دست، پهنای دست و قد بود.

داده ه��ای جمع آوری ش��ده به کمک چک لیس��ت در نرم 
افزار SPSS ویرای��ش 25 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های به 
دس��ت آمده در دو بخش یافته های توصیفی و استنباطی ارایه 
شد. سطح معناداری 0/05 لحاظ شد و دقت محاسبات تا 2 رقم 
اعش��ار در نظرگرفته ش��د. با توجه به ماهی��ت داده ها از آزمون 
های آماری رگرسیون خطی، همبستگی اسپیرمن و کولموگروف 

اسمیرونف جهت تحلیل روابط استفاده گردید.

یافته ها
یافت��ه های به دس��ت آم��ده از آزم��ون ه��ای کولموگروف 
اس��میرونف و شاپیرویلک نش��ان داد توزیع داده های مرتبط با 
طول ق��د افراد و پهنای دس��ت افراد تابع توزیع نرمال نیس��ت 

)P>0.05( )جدول 1(.
26 نفر )26/5 درصد( افراد مورد بررسی زن و 72 نفر )73/5 
درصد( مرد بودند. افراد مورد بررس��ی در دامنه سنی 18 تا 40 
سال با میانگین 29/31 و انحراف معیار 6/69 سال قرار داشتند. 
14 نفر )14/3 درصد( کمتر مس��اوی 20 س��ال، 38 نفر )38/8 
درص��د( بی��ن 21 تا30 و 46 نفر )46/9 درص��د( بین 31 تا 40 

سال بودند )جدول 2(.

Tests of Normality

Kolmogorov-SmirnovaShapiro-Wilk

StatisticdfSigStatisticdfSig

95249053*10549200سن
97449347*09049200طول دست
2144900093049006پهنای دست

2794900044749000طول قد

▼جدول1. آزمون مان ویتنی و کولموگروف اسمیرونف بررسی توزیع داده های کمی 
در بررسی 

درصدفراوانیمتغير

جنسيت
7273/5مرد
2626/5زن

سن
20≤1414/3

30-213838/8
40-314646/9

▼جدول2. بررسی توزیع جنسی و سنی افراد مورد بررسی

تخمین طول قد از روی ابعاد دست و اثر باقیمانده از دست 
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قامت افراد در دامنه 150 تا 200 سانتی متر با میانگین 176/35 
و انح��راف معیار 10/57 س��انتیمتر و میانگی��ن طول قد زنان و 
مردان به ترتیب 8/89±164/54 و 7/44±180/61 س��انتیمتر 
 .)P=0/000( بدس��ت آمد و اختالف معن��ی داری را نش��ان داد
میانگین طول دست افراد مورد مطالعه 1/52±17/24 سانتیمتر 
و میانگین پهنای دس��ت 0/836±8 س��انتیمتر گزارش گردید. 
یافته های به دست آمده از آزمون من ویتنی نشان داد میانگین 
ابعاد دس��ت افراد براساس جنسیت افراد متفاوت است و طول و 
پهنای دس��ت مردان به میزان معنی داری از زنان بیش��تر است 

)P=0/000( )جدول 3(.
آزمون همبس��تگی اس��پیرمن نش��ان داد بین طول دست و 
پهنای دس��ت افراد همبس��تگی مثبت و معنی داری وجود دارد 
)P>0/05 ؛ r>0/7<0/4) ب��ا اس��تفاده از روش همزمان؛ مدل 
معنی داری به دس��ت آمد )ضریب تعیین تعدیل شده =0/566، 

 .)P>0/001
ضریب رگرسیونی استاندارد شده برای طول دست 0/618 و 

برای پهنای دست 0/198 گزارش شد.

دامنه خطای استاندارد پیش بینی در دامنه 0/719 تا 2/007 
سانتی متر با میانگین 1/17 و انحراف معیار 0/343 گزارش شد.

 معادله رگرسیونی به دست آمده برای پیش بینی قامت افراد 
به شرح زیر است:

Y=ß0 + ß1X1 + ß2X2

که متغیر Y طول اندازه قامت فرد،ß0 ضریب ثابت، x1 اندازه 
طول دست، x2 اندازه پهنای دست است. با توجه به نتایج بدست 
آمده از آنالیز داده های پژوهش و برآورد ضرایب رگرس��یونی، با 

جایگذاری مقادیر معادله رگرسیونی به صورت زیر خواهد بود:
فرد قامت اندازه=82.244+)دست طول*4.298(+)دست پهنای*2.50(

یک واحد تغییر در اندازه طول و پهنای دست، باعث افزایش 
در اندازه قامت فرد خواهد شد ) جدول 5(. 

معادله رگرس��یونی جه��ت پیش بینی ان��دازه قامت فرد به 
تفکیک جنسیت افراد مطالعه به صورت زیر است: 

مردان قامت اندازه=121.66+)دست طول*3.456(
زنان قامت اندازه=77.026+)دست طول*3.195(+

)دست پهنای*5.082(
نتایج نشان داد که اندازه طول و پهنای دست در اندازه قامت 
زنان موثر )P≤0.05( اس��ت  . اما در مردان تنها اندازه طول دست 
در اندازه قامت آنان موثر اس��ت )P≤0.05( و پهنای دس��ت تاثیر 

معناداری از نظر آماری بر روی اندازه قامت مردان ندارد. 
برمبنای یافته های به دس��ت آمده از رگرس��یون خطی در 
افراد کمتر از 20 س��ال طول و پهنای دست توانستند در معادله 
رگرس��یونی قرار داده شوند . در سایر گروه های سنی تنها طول 
دس��ت افراد به عنوان یک فاکتور پیش بینی کننده گزارش شد 

)جدول 7(.

▼جدول4. آزمون همبس�تگی اسپیرمن همبس�تگی میان قامت افراد با طول و پهنای 
دست افراد

Correlations

Spearman's 

rho
طول قد

 طول
دست

 پهنای
دست سن طول قد

Correlation 
Coefficient 0/670** 0/519** 0/000 1/000

Sig. )2-tailed( 0/000 0/000 1/000 .

N 98 98 98 98

Coefficientsa

Model

 Unstandardized
Coefficients

 Standardized
Coefficients t .Sig

B Std. Error Beta

1

)Constant( 82/244 8/345 9/856 0/000

طول دست 4/298 0/601 0/618 7/150 0/000

پهنای دست 2/500 1/092 0/198 2/290 0/024

▼جدول5. ضرایب متغیرهای پیش بینی در معادله رگرسیونی براورد قامت افراد

P-Valueانحراف معیارمیانگینمتغییر

طول قد
180/617/443مرد

0/000
164/548/896زن

طول دست
15/761/38مرد

0/000
17/771/18زن

پهنای دست
7/300/81مرد

0/000
8/250/69زن

▼جدول3. مقایس�ه طول قد، طول دس�ت و پهنای دس�ت افراد مورد مطالعه بر 
اساس جنسیت

عطاشنه و همکاران
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فرد قامت اندازه)سال 20 از کمتر(=66.149+
)دست طول*2.645(+)دست پهنای*8.16(

فرد قامت اندازه)سال 30 تا 21 افراد(=88.78+
)دست طول*3.62(

فرد قامت اندازه)سال 30 از بیشتر(=87.06+
)دست طول*4.94(

بحث
هدف مهم آنتروپومتری در پزش��کی قانون تخمین سن ، قد 

، وزن بدن، علت مرگ و... می باش��د. شناس��ایی افراد فوت شده 
در پزش��کی قانونی مستلزم در دسترس بودن 4 عامل مهم نژاد، 
جنسیت، سن و قد است. این قابلیت در پزشکی قانونی می تواند 
مسیر بررسی را تسهیل نموده و در زمان کوتاه تری به نتایج مد 
نظر منتج شود. تشخیص هویت، بنا بدالیل متعدد جزء ضروری 
معاینه جس��د است. از سوی دیگر در تشخیص هویت تعیین قد 
دارای اهمیت بس��زایی اس��ت، به ویژه در مواردی که با اجس��اد 
مثله ش��ده مواجهه صورت می گیرد و فرایند تشخیص هویت را 
بسیار دشوار می نماید، در این مطالعه از معیارهای آنتروپولوژیک 
دس��ت جهت تعیین قد افراد در جمعیت بالغین ش��هر اهواز در 
سال 1399 استفاده شد و 98 نمونه واجد شرایط به بررسی وارد 
ش��دند. اغلب آزمودنی ها با 73/5 درصد مرد که در دامنه سنی 
31 تا 40 س��ال قرار داشتند )با میانگین سنی 29/31 و انحراف 
معیار 6/69 سال(. در مطالعه سراج و همکارانش در سال 1397 
میانگین س��نی افراد 21/41 سال بود ]9[. در مطالعه Ahmed و 
همکارانش در سال 2020 ، تمامی آزمودنی ها را مردان تشکیل 
دادند ]10[. ولی در مطالعه Shetty  و همکارانش در سال 2020 

نیمی از نمونه های مورد بررسی را زنان تشکیل دادند]11[.
قام��ت اف��راد در دامنه 150 تا 200 س��انتی متر با میانگین 
176/35 و انح��راف معی��ار 10/57 س��انتیمتر گ��زارش ش��د. 
میانگی��ن طول ق��د زنان و مردان به ترتی��ب 8/89±164/54 و 
7/44±180/61 سانتیمتر گزارش شد و اختالف معنی داری را 
نشان داد. میانگین طول دست افراد مورد مطالعه 17/24±1/52 
س��انتیمتر و میانگین پهنای دست 0/836±8 سانتیمتر گزارش 

گردید.
 میانگین ابعاد دست افراد براساس جنسیت افراد متفاوت بود 
و طول و پهنای دست مردان به میزان معنی داری از زنان بیشتر 
ارزیابی ش��د. در مطالعه Zhang و همکارانش در سال 2017، نیز 
میانگین تمامی مقادیر اندازه گیری شده در مردان از زنان باالتر 
بود ]12[. در مطالعه Uhrová  و همکاران در سال 2015 تفاوت 
  Shettyهای جنس��یتی در ابعاد معنی دار بود ]13[. در مطالعه
و همکارانش در سال 2020 نیز ابعاد اندازه گیری شده در مردان 
ب��ه میزان معن��اداری باالتر از زنان بود ]11[؛ ک��ه با یافته های 

پژوهش حاضر مطابقت داشت.
برمبنای یافته های به دست آمده از مطالعه حاضر مشخص 
ش��د بین طول دست و پهنای دس��ت افراد همبستگی مثبت و 

Coefficientsa

Model

 Unstandardized

Coefficients

 Standardized

Coefficients t .Sig

B Std. Error Beta

کمتر از 20 
سال

)Constant( 66/149 10/849 6/097 0/000

طول دست 2/645 /849 0/311 3/116 0/010

پهنای دست 8/157 1/113 0/731 7/328 0/000

افراد 21 تا 
30 سال

)Constant( 88/778 13/368 6/641 0/000

طول دست 3/662 1/141 0/535 3/210 0/003

پهنای دست 3/168 2/023 0/261 1/566 0/126

باالی 30 
سال

)Constant( 87/060 13/518 6/440 0/000

طول دست 4/944 /824 0/728 6/004 0/000

پهنای دست 0/481 1/744 /033 276/0 0/784

▼جدول7. ضرایب متغیرهای پیش بینی در معادله رگرس�یونی براورد قامت 
افراد براساس گروه سنی

 Coefficientsa مرد 

Model

 Unstandardized

Coefficients

 Standardized

Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta

مردان

)Constant( 121/668 11/905 10/220 0/000

طول دست 3/456 0/755 0/550 4/580 0/000

پهنای دست -/302 1/284 -/028 -/235 0/815

زنان

)Constant( 77/026 13/914 5/536 0/000

طول دست 3/195 0/875 0/496 3/651 0/001

پهنای دست 5/082 1/485 0/465 3/423 0/002

▼ج�دول6. ضرایب متغیرهای پیش بینی در معادله رگرس�یونی براورد قامت 
مردان و زنان

تخمین طول قد از روی ابعاد دست و اثر باقیمانده از دست 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jf
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               5 / 7

https://sjfm.ir/article-1-1272-fa.html


6
| دوره 28، شماره 1، بهار 1401 | مـجـلـــهپــزشکی قانـونـی ایـران

معنی داری وجود دارد )P>0/05 ؛ r>0.7<0/4(. همچنین بعد 
از براورد یک مدل معنی داری معادله رگرسیونی به دست آمده 
برای پیش بینی قامت افراد به دست آمددامنه خطای استانداره 
پی��ش بینی در دامن��ه 0/719 تا 2/007 س��انتیمتر با میانگین 
1/17 و انحراف معیار 0/343 قرار داشت. با لحاظ نمودن تفکیک 

جنسیتی و سنی معادالت برآورد شده به شرح زیر تغیر یافت:
ان��دازه قام��ت ف��رد=4.298* ط��ول دس��ت + 2.50*پهن��ای 

دست+82.244
اندازه قامت مردان=3.456* طول دست +121.66

اندازه قامت زنان=3.195* طول دس��ت+5.082*پهنای دست 
77.026+

افراد کمتر از 20 سال  اندازه قامت فرد=2.645* طول دست + 
8.16*پهنای دست+66.149

 افراد 21 تا 30 سال اندازه قامت فرد=3.62*طول دست+88.78
افراد بیش��تراز 30 س��ال اندازه قامت فرد=4.94* طول دس��ت 

87.06+
در مطالعه ضریب همبس��تگی در این م��ورد بین 0/310 تا 
0/696 بود و فرمول اس��تخراج شده در این زمینه به این صورت 
بود که قد به سانتیمتر مساوی بود با طول دست ضربدر 0/369 
به عالوه پهنای دست ضربدر 0/469 بعالوه 64/283 که در مورد 
کل جمعیت مذکور کاربرد داش��ت ]14[. در مطالعه Uhrová  و 
همکاران در اسلواکی که نتایج آن در سال 2015 منتشر گردید، 
با بررس��ی 250 فرد 18 تا 24 س��اله اعالم ش��د که بین س��ایز 
دس��ت و پا با قد همبس��تگی معناداری وجود داشت که ضریب 
همبس��تگی مش��اهده ش��ده در مورد طول پ��ا در هر دو جنس 
مذک��ر و مونث بیش از س��ایر مقادیر آنتروپومتریک بود و میزان 
تقریب در تخمین هم 4/6 تا 6/1 سانتیمتر بود ]15[. در مطالعه 
حاض��ر رقم تقریب در تخمینی کمتری برآورد ش��د. در مطالعه 
Krishan  و همکاران در هند که نتایج آن در سال 2007 منتشر 

گردید، با بررس��ی 246 نفر اعالم شد که بین سایز دست و پا با 
قد همبس��تگی معناداری وجود دارد ]16[. در مطالعه س��راج و 
همکاران در س��ال 1397 نیز اندازه های مربوط به طول دست، 
عرض دست و پهنای مچ دست بازودر پسران دارای همبستگی 
معنی داری با طول قد این افراد بود ]9[. نتایج رگرسیون خطی 
Zhang و همکاران در سال 2017 نیز نشان داد دقت تقریب بین 

4/81 تا 6/39 سانتیمتر متغیر است]12[. در مطالعه Ahmed و 

همکاران در سال 2020، دقت محاسبه بین 2/9 تا 5/94 سانتی 
متر متغیر بود ]10[ که نس��بت به مطالعه حاضر رقم باالتری را 
نش��ان داد. در مطالعه Ibrahim و همکاران در س��ال در توافق با 
یافته های حاضر مش��خص شد همبستگی بین قد و پارامترهای 
مختلف در مردان و زنان مثبت و از نظر آماری بس��یار معنی دار 
بود. بیشترین همبستگی بین قد با طول دست و طول کف دست 

مشاهده شد ]17[.

نتیجه گیری
برمبنای یافته های به دست آمده از این مطالعه می توان گفت 
معیارهای ابعاد دست )طول و پهنای دست( می تواند در تخمین 
قد افراد مورد استفاده قرار گیرد. معادله رگرسیونی گزارش شده 
می توان��د در جهت براورد قامت افراد براس��اس معیارهای فوق 
در حوزه آنتروپومتری پزش��کی قانونی مورد استفاده قرار گیرد. 
پیشنهاد می شود مطالعات بزرگتری با در نظر گرفتن گروه های 

دیگر سنی پیاده سازی و اجرا شود.

تأییدیه اخالقی: پژوهش حاضر توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی جندی 
شاپور اهواز مورد تأیید قرار گرفت.

تضاد منافع: موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.
س�هم نویسندگان: کریم عطاش��نه: نگارنده مقدمه/پژوهشگر اصلی )40 درصد(، 
فرزاد حس��ینی: طراحی مطالعه )20درصد(، فرخنده جمش��یدی: روش شناسی و 

تحلیل آماری )40 درصد(.
منابع مالی: موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.
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