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مقدمه :يکي از مهمترين پارامترهاي تعيين هويت ) (Identificationتش��خيص جنس��يت اس��ت که گهگاه در موارد خاص به س��ادگي قابل تعيين
نيست و بهرهگيري از روش اندازهگيريهاي انتروپومتريک ميتواند کمککننده باشد .بررسي ابعاد دست به سادگي و بدون صرف زمان طوالني
و معاينات و آزمايشات پيچيده قابل دستيابي است و ميتواند بسيار مفيد باشد .هدف از انجام اين مطالعه انتروپومتريک ،تعيين جنسيت به کمک
ابعاد دست (اندکس دست) است.
مواد و روشها :اين مطالعه به صورت بررسي موارد ) (Case Seriesبر روي  200دانشجوي سالم ايراني و در محدوده سني  18تا  25سال (100
دانشجوي پسر و  100دانشجوي دختر) دانشگاه علوم پزشکي همدان در سال  1389انجام شد که به صورت سرشماري وارد مطالعه شده بودند.
طول و پهناي هر دو دس��ت توس��ط کوليس و با دقت يکصدم سانتي متر اندازه گيري و ثبت گرديد و سپس جهت محاسبه اندکس دست ،پهناي
اندازهگيري شده بر طول دست تقسيم شد و در آخر کليه يافتهها توسط نرم افزار  SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج :در مردان مورد مطالعه طول دست راست از  16/25تا  ( 21/10ميانگين  18/96سانتيمتر) و طول دست چپ از  16/28تا  20/86سانتيمتر
(ميانگين  18/98س��انتيمتر) و نيز پهناي دس��ت راست از  7/34تا ( 9/45ميانگين  8/80سانتيمتر) و پهناي دست چپ از  7/32تا  9/45سانتيمتر
(ميانگين  8/87س��انتيمتر) بود .در زنان مورد مطالعه طول دس��ت راس��ت از  14/86تا ( 20/56ميانگين  17/30س��انتيمتر) و طول دست چپ از
 14/86تا  20/58س��انتيمتر (ميانگين  17/28س��انتيمتر) و نيز پهناي دست راست از  6/72تا ( 8/86ميانگين  7/56سانتيمتر) و پهناي دست چپ
از  6/62تا  8/75س��انتيمتر (ميانگين  7/48س��انتيمتر) بود .اندکس دست محاسبه گرديد که در مردان بيش از  )P= 0/000( 44و در زنان کمتر از
 )P= 0/000( 44در هر دو دست بود.
نتيجهگيري :نتايج اين مطالعه نش��ان داد که اندازهگيري ابعاد دس��ت و محاس��به اندکس دس��ت روش مفيدي جهت تعيين جنسيت در کنار ساير
روشهاي آزمايشگاهي و انتروپومتريک ديگر ميباشد و به راحتي و با صرف زماني اندک قابل ارزيابي است.
واژگان کليدي :تعيين هويت ،تعيين جنسيت ،ابعاد دست ،اندکس دست
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مقدمه
يکي از وظايف اساسي پزشکان قانوني شاغل در سالنهاي تشريح،
تعيين هويت ) (Identificationاجس��اد ناشناس و تعيين خصوصيات
اصلي و منحصر به فرد اين اجساد از جمله جنس ،سن ،نژاد و قد است.
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نخس��تين گام در تعيين هويت ،تش��خيص جنسيت جسد است که در
مواقع سالم و بدون آسيب بودن جسد کار دشواري به نظر نميرسد اما
گاهي به هنگام بروز حوادث دستهجمعي مانند انفجارات ،سوانح هوايي،
آتشسوزيهاي بزرگ اجساد باقيمانده قطعهقطعه شده و دچار تغييرات
ظاهري اساسي ميشوند .همچنين در موارد فساد نعشي پيشرفته ،مثله
ش��دن اجس��اد و يا اسکلتي ش��دن در گذر زمان يا در مواردي که تنها
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قطعهاي از يک جسد يافت شده و در دسترس است ،تعيين جنسيت و
به دنبال آن تعيين هويت کار سادهاي نخواهد بود .در اين شرايط خاص
يکي از روشهاي مفيد و کاربردي اس��تفاده از اندکسهاي تعريف شده
انتروپومتري��ک مانند اثر پا ) ،(Foot Print Ratioاندکس فک تحتاني،
دندان نيش و مانند اينها ميباشد که به نسبت با سهولت و بدون صرف
هزينه س��نگين و در زماني اندک قابل انجام ميباش��ند ( .)1-5يکي از
اين اندکسها نيز اندکس دست است که حاصل تقسيم پهناي دست بر
طول آن ميباش��د .در مطالعات محدودي که در کشورهاي ديگر انجام
ش��ده اين اندکس در دو جنس تفاوت معناداري داشته است .از طرفي
تفاوتهاي نژادي در اس��تخوانبندي انس��اني ميتوانند سبب تغييرات
قابل توجهي در کليه اندکسهاي انروپومتريک ش��وند .بنابراين بررسي
اين اندکس ها در جوامع مختلف ضروري به نظر ميرسد.

D
I

مواد و روش ها
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اي��ن مطالعه به صورت بررس��ي م��وارد ) (Case Seriesبر روي
 200دانش��جوي س��الم و بدون نقص ظاهري جس��ماني و داراي قامت
متوس��ط ايراني و در محدوده س��ني  18تا  25س��ال ( 100دانشجوي
پس��ر و  100دانشجوي دختر) دانش��گاه علوم پزشکي همدان در سال
 1389که به صورت سرشماري وارد مطالعه شده بودند ،صورت گرفت.
طول دس��ت از چين تحتاني مچ دست تا انتهاي انگشت سوم در حالت
مستقيم و پهناي دست از خارجيترين نقطه استخوان متاکارپال دوم تا
داخليترين نقطه استخوان متاکارپال پنجم در حالت مستقيم و در هر
دو دست با کوليس و با دقت يکصدم سانتيمتر اندازهگيري و ثبت شد
(تصوير  .)1سپس براي محاسبه اندکس دست ،پهناي اندازهگيري شده
دست بر طول دست تقسيم شد و عدد حاصله در  100ضرب گرديد و
کليه يافتهها نهايتاً توس��ط نرم افزار  SPSSويرايش  16مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفت.
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يافتهها
طول و پهناي دستهاي راست و چپ مردان و زنان مورد مطالعه
در جدول  1و اندكس دس��تهاي چپ و راس��ت م��ردان و زنان مورد
مطالعه در جدول  2شرح داده شده است.

بحث و نتيجهگيري
هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط مابين اندکس دست و جنسيت
انسان بود .در مطالعه ما ميانگين طول و پهناي دست در مردان تقريبا
يک سانتيمتر بيش��تر از زنان بود .ميانگين طول دست راست در زنان
 17/34و دست چپ 17/32سانتيمتر بود که در مقايسه با طول دست
راست در مردان با ميانگين  18/96و طول دست چپ با ميانگين 18/98
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تصوير  -1نحوه اندازهگيري ابعاد دست
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س��انتيمتر بيش از يک س��انتيمتر اختالف مشاهده ميشود .از طرفي
ميانگين پهناي دس��ت راست زنان  7/56و دست چپ  7/48سانتيمتر
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جدول  -1ابعاد دس��ت در مردان و زنان جمعيت مورد مطالعه
(♂:مرد :♀ ،زن)
متغيرها

حداکثر

طول دست راست(♂)

21/10

حداقل

ميانگين انحراف معيار

16/25

18/96

0/87

طول دست راست (♀)

20/56

14/86

17/30

0/90

پهناي دست راست(♂)

9/45

7/34

8/80

0/40

پهناي دست راست (♀)

8/86

6/72

7/56

0/40

طول دست چپ(♂)

20/86

16/28

18/98

0/86

طول دست چپ (♀)

20/58

14/86

17/28

0/88

پهناي دست چپ (♂)

9/45

7/32

8/78

0/40

پهناي دست چپ (♀)

8/75

6/62

7/48

0/38

دکتر سيد کاظم طاهري و همکاران

جدول  -2اندکس دس��ت هاي راست و چپ در کل جمعيت
مورد مطالعه (♂ :مرد :♀ ،زن)
متغيرها

حداکثر

حداقل

ميانگين

Pvalue

اندکس دست راست (♂)

45/08

44/06

44/78

0/000

اندکس دست راست (♀)

43/68

43/20

43/48

0/000

اندکس دست چپ (♂)

44/76

44/15

44/64

0/000

اندکس دست چپ (♀)

43/38

42/96

43/19

0/000
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ب��ود که باز هم در مقايس��ه با گروه مردان با ميانگين  8/80در دس��ت
راس��ت و  8/78سانتيمتر در دس��ت چپ حدودا يک سانتيمتر کمتر
اس��ت که اين مقادير با نتايج مطالع��ه  Kodakبر روي نمونه جمعيت
آمريکاي��ي همخواني دارد و با اين واقعيت که مردان از اس��تخوانبندي
درش��تتري نس��بت به زنان برخوردارند تطبيق مينمايد ( .)6اندکس
دست در تمامي ردههاي سني مورد مطالعه ( 18تا  25سال) در مردان
باالت��ر از  )P= 0/000( 44و ب��ه همين ترتيب در کلي��ه زنان پايينتر
از  )P= 0/000( 44ب��ود ک��ه نتاي��ج مطالعه ما از اين حي��ث با نتايج
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مطالعه  Agnihotriو هم��کاران که بر روي جمعيت  250نفري باالتر
از  18س��ال و با نسبت مساوي زن و مرد در سال  2006در هندوستان
انجام گرفته کامال مطابقت دارد ( .)7در مطالعه  Salamiبر روي 500
نمونه تصادفي از دانش��جويان نيجري��هاي اختالف معنيداري بين ابعاد
دس��ت در دو جنس ديده نشده است ( .)8در مطالعه انجام شده توسط
 Kanchanو  Rastogiبر روي  500نفر ،اندکس دس��ت تنها در دست
چ��پ در دو جنس تف��اوت آماري معنادار داش��ت و از ميان اندازههاي
دس��ت ،به پهناي آن به عنوان بهترين ش��اخص اش��اره شده است (.)9
در مطالعه جديدتري توسط  Kanchanو همکاران بر روي  240نفر از
س��اکنين شمال هندوس��تان اندازههاي دست و پا جهت تخمين سن و
قد و تعيين جنس��يت مورد بررسي قرار گرفت که نتايج به دست آمده
حاکي از ارتباط معنيدار اندازههاي اين اعضا با موارد مذکور بوده است
( .)10همچني��ن در مطالعه  Mandahawiو همکاران نيز به نوعي اين
نتيجه تکرار شده است ( .)11بنابراين عدد  44به عنوان اندکس دست
ميتواند با دقت نس��بتاً خوبي در تعيين جنسيت در جمعيت کشور ما
راهگشا باشد .با توجه به گوناگوني ساختار آناتوميک انسانها در مناطق
جغرافيايي مختلف و تفاوتهاي نژادي موجود در جنس بشر الزم است
مطالعات وسيعتري در اين زمينه انجام گيرد.
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Abstract

o
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Background: Sex determination (male/female) is one of the most important parts of human identification and
sometimes it is not easy to be determinate, therefore; anthropometeric studies can be helpful. Evaluatin of dimensions
of the hand will be very useful without spending a long time and complex examinations.The final goal of this
anthropometeric study is the determination of sex by hand dimensions (Hand Index).

v
i

Materials & methods: This study was conducted with a case series design. 200 healthy Iranian students of
Hamedam university of medical sciences aged between 18 to 25 years (100 male & 100 female) were investigated
during 1389(2010-11). Both hands length and width were measured by caliper with 0.01 centimeter of precision and
the hand index was calculated by dividing the width and length then multiplied by 100. Finaly, the collected data were
analyzed by SPSS software 16th version.
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Findings: In males, the length of the right hand varied from 16.25 cm to 21.10 cm (mean: 18.96 cm) and in the
left hand from 16.28 cm to 20.86 cm (mean:18.98 cm) and the width of the right hand varied from 7.24 cm to 9.45 cm
(mean:8.80 cm) and in the left hand from 7.32 cm to 9.45 cm (mean:8.87 cm). In females the length of the right hand
varied from 14.86 cm to 20.56 cm (mean:17.30) and in the left hand from 14.86 cm to 20.58 cm (mean: 17.28 cm) and
the width of the right hand varied from 6.72 cm to 8.86 cm (mean: 7.56) and in the left hand from 6.62 cm to 8.75 cm
(mean:7.48 cm). The hand index was calculated and it was more than 44 in all males (P=0.000) and less than 44 in
all females in both hands (P=0.000).
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Conclusion: The results of this study showed that measurement of the hand dimensions and estimation of the hand
index as a simple and useful method for determination of sex could be done in a short time in conjunction with other
anthropometric and laboratory studies.
Keywords: Identification, Sex Determination, Hand Dimensions, Hand Index
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