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  درآمد
هـاي پزشـکی     یکی از شاخه   ،دندانپزشکی قانونی 

 از کـاربرد    عبـارت اسـت     و علوم دادگاهی است   و قانونی
اي رشــته ،خــود و قــانونی لمــسای حــل در دندانپزشــکی
دندانپزشـکی   يویـژه  تجارب به و بوده جداگانه تخصصی
 در مـؤثر  یکمکـ  توانـد مـی  قانونی دندانپزشکی .دارد نیاز

مـشکالت   از ايپـاره  حـل  و عماهـا م برخـی  شدن روشن
و  خـود  اطالعـات  يوسیله به تواندمی دانش، این .بنماید
و  اجـساد  ،مجرمان درشناخت ،هادندان یاستثنای خواص

در  یافتن صاحب دندان مورد نظر و تعیین خسارتی کـه      
 آن ي نگهدارنـده  ياثر ضرب و جرح به دنـدان یـا اجـزا          

دانپزشکی قانونی از دن ارزش .کند مؤثر یکمک ،وارده شده
 تـشخیص  .شد دوم شناخته  لهاي جنگ جهانی  سا حدود

 چنـد  تفکیـک  ،شده متالشی یا سوخته هايجنازه هویت

 شناخت ،سرانجامها و  دندانيوسیله هیکدیگر ب از جسد
 دیگر، از هستهاي آنها در دست  که اثر دندان  ان،مجرم
   .تواند انجام دهد که دندانپزشک می،ی استیکارها

کــه از پروتزهــاي  ،دنــدانبــیدر افــراد  ،ینابنـابر 
ـ  ،دنکندندانی استفاده می    از  یـافتن دلیـل اطمینـان     ه   ب

هاي ، کار عالمت گذاري دندانگروهتشخیص هویت این   
  .)1(است مصنوعی ضروري 

 در سـال   نخـستین بـار   ، امریکـا  ایالت متحـده   در
   ، شـد مطـرح  که مدرك دندانپزشـکی در دادگـاه      1849

ــوي ــدا از الگ ــارکمن نیدن ــند   ،پ ــک س ــوان ی ــه عن    ب
  معلــوم  قــرار  دکتــر وبــستر از. اســتفاده شــدپـذیرفتنی 

   .ده بـود ندکتر پارکمن را به قتل رسانده و در کوره سوزا  
   کــه بــراي پــارکمن دســت دنــدانی ،دکتـر نــاتن کیــپ 

ــود  ــاخته ب ــوخته آ ،س ــسد س ــاي ج  وي ين را در بقای
ایی  هویـت جـسد شناسـ      ، و به این ترتیب    دتشخیص دا 

ــد ــدان در  . )2( ش ــت از روي دن ــشخیص هوی   موضــوع ت
 . بسیار مورد استفاده قرار گرفته است،هاي اخیر نیزسال
ــهبـــراي ــ از فاج، پـــس نمونـ ــیاي ت يهعـ ــان آسـ   وفـ

 بـه بررسـی     )Hinchliffe( فچلی هین ،)تسونامی(خاوري  
 از روي دنــدان ،مانــده تــشخیص هویــت اجــساد برجــا

  .)3( پرداخته است

هـا،   اسـتخوان  ماننـد  ، بـدن  هـاي در بیشتر بخش  
 . جنس مذکر و مونث وجـود دارد    میان چشمگیر یتفاوت
بـا توجـه بـه      . کنندل پیروي می  اص از این    نیز،ها  دندان

به دلیل اختالط بـا نژادهـاي        موقعیت جغرافیایی ایران،  
هـاي   ایران متشکل از ژن    کنونیباید گفت جامعه     دیگر،

هـاي  ه و قفقاز، ترك    آسیاي میان  ساکنانآریایی، اعراب،   
چنـد   و ایـن  اسـت  هنـد  يترکیه و نژادهاي شـبه قـاره    

 کنـونی  که نژاد    ،ژنی باعث شده   )پلی مورفیسم (ریختی  
 شـناختی مـردم  هـاي بررسـی براي   اي خوب ایران نمونه 

هـا و    جنـسی در دنـدان     گونـاگونی  . باشد )آنتروپولوژي(
 دنـدان شناسـان    و شناسـان مـردم  بـراي  اسکلت انـسان  

هـدف   انـسانی  دنـدان  تـاکنون،  .)4(  دارد فـزون  یاهمیت
 هابررسیاین  از بسیاري و است  بسیاري بودههايبررسی
و  شناسـی ریخـت  انـسان،  هـاي دنـدان  سـالمت  بحث بر

ــاگونی ــدانگون ــز )ادنتومتریــک( ســنجیهــاي دن    تمرک
  .)5 و 2,4( اندکرده

 هايارزیابی يپایه بر دندانی ياندازه استانداردهاي

 مورد تواندجنس می تعیین و سن برآورددر  سنجیدندان

 وجود تعیین جنسیت  چنانچه امکان  .گیرند قرار استفاده

 افراد تنها که چرا شودمی آسان هویت تعیین باشد، داشته

  . )5( دارندنیاز  بررسی به جنس یک از شده گم
اثـر   جنـسیت  ازهاي انسان،  تاج در دندان   ياندازه

 و اسـت تر از زنـان   بزرگ ، در مردان  این اندازه ،  پذیردمی
. )6(گویاسـت   جوامـع انـسانی    ي بیـشتر  بـاره  در امـر این  
 تـاج  ي کـه انـدازه    ، به این نتیجه رسید    )Hattab(ب  احط
اي به گونـه هاي مردان اردنی در بعد مزیودیستالی  دندان
ــدانمعنــادار ــان  بزرگتــر از دن  ، و کــانیناســتهــاي زن

 )Ates(آتس  .)7(  دادجنسی را نشان دگرشکلیبیشترین  
ــستالی تــاج      ــانگین ابعــاد بوکولینگــوالی و مزیودی   می

 نـسبت   اي معنادار به گونه  را نژاد ترك     مردان هايدندان
بـه  ، هـا  بیـشترین تفـاوت  که، گزارش کرد به زنان بیشتر  

زیلبـرمن و    .)4( بـود مربـوط   دو فـک     جلوییهاي  دندان
ــمیت ــاج و  )Zilberman, Smith (اس ــخامت ع ــر ض    دیگ
 بایـت وینـگ بررسـی     پرتونگـاري هـاي تـاج را در       اندازه

ج در  کـه ضـخامت عـا   ،کردند و به این نتیجـه رسـیدند       
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 ن بیـشتر از دختـرا     ندر پسرا سقف اتاقک پالپ، آشکارا     
با . )8( بلوغ افزایش می یابد   فرایند   در   ، و این تفاوت   است

 گونـاگون هـاي    شـده در جمعیـت     وجود این، تفاوت یاد   
 که ایـن    ،وز به درستی مشخص نشده    متفاوت است و هن   

  یـا دوگانگی به علت تفاوت در ضخامت مینا بـه تنهـایی    
هـدف از    ،براین بنـا  .شودیا هر دوي آنها ایجاد می     و  عاج  

تعیین جنسیت از روي ضخامت عاج و بررسی، انجام این 
هاي پره مولر فـک      دندان  بایت وینگ  پرتونگاريمینا در   
   .استنی نمونه جمعیت ایرایک  در ،باال
  

  روشمواد و 
 ي بـا معاینـه    تحلیلـی  - توصـیفی  بررسـی این  در  
 دانـشجویان  از    زن 50و مـرد  50 شـامل    ها نمونه ،دقیق

کننده بـه بخـش رادیولـوژي       داوطلب و بیماران مراجعه   
  آزاد خوراســـگان دانــشگاه  دندانپزشــکی يدانــشکده 

انتخــاب شــدند، بــه روش غیــر تــصادفی  1386سـال در
ــه ســنیيدامنــه ــود و ســال 35 تــا 20 هــا نمون ــه  ب ب

هـاي پـره مـولر سـمت        وینگ از دنـدان    بایت پرتونگاري
 پرمـولر فـک بـاال کـه       هاي   از دندان  .داشتندنیاز  راست  

 روکش دنـدان    پرکردگی، سایش، چرخش و    پوسیدگی،
  فراهم کردن پرتونگـاري    براي. گردیداستفاده   نداشتند،

فاده اسـت  بایت وینـگ  روش   يویژه XCPاز فیلم نگهدار    
بـراي  بیرونـی   راهنمـاي  يکه داراي یـک حلقـه     گردید  

 زيمـوا بـراي     راهنمـا  ي   و میله  لولهتنظیم موقعیت سر    
   .است  با جهت دسته پرتوشدن

براي فراهم   ،پرتونگاري  فیلم دروناز کاغذ سربی    
 فلزي براي محاسبه بزرگنمـایی اسـتفاده        يکردن نمایه 

 شـمار کوچک بـه    هاي   پانچ دایره   با  که اي،گونه به   ،شد
   . به دست آمداز کاغذ سربی ، نیازمورد

  دهان بازکن کنار زده شـد      ي، به وسیله  لب بیمار 
بـه    کـه ،فلـزي کوچـک  ي نمایـه جـا شـدن   ه ب تا از جا  
بـر    دوم وپرمـولر اول  هاي  پنس در کنار دندان   يوسیله

فـیلم   ،سـپس .  جلوگیري شود  ،ه بود روي لثه قرار گرفت   
جـاي   در هـاي پرمـولر    دندانتپش دربایت بالك    درون
ــد درســت ــته ش ــخص گذاش ــت و از ش ــد هخواس ــا ش    ت

دسـتگاه  ي  لوله .هم قرار دهد   روي بر   هاي خود را  دندان
 موازي با میله و مماس با رینگ فیلم نگهـدار   پرتونگاري

XCP  1 ينگاره(شود تنظیم(.   
  
  
  
  
  
  
  

  
  و تنظیم تیوب دستگاه  موقعیت بیمار:1نگاره ي

  

ــتفاده  ــا اس ــتگاه ب ــاري از دس ــا پرتونگ ــن مک   پل
)Finland(   66 بـا ولتـاژ      پرتـوگیري  شرایط KVP   شـدت 

  بیمـار  هـر بـراي   ثانیه25/0آمپر و زمان  میلی 8جریان  
 شرایط یکـسان   در شدهپرتو دادههاي  م فیل .شدانتخاب  

مـارك هـوپ دنتـال       (خودکار دستگاه ظهور و ثبوت   در  
در فـیلم    هـر    ، سپس .ظاهر و ثابت شدند    )آمریکامکس  
جنس و سـن  شامل  که مشخصات شخص ، پاکتی درون

  بـه  هـا    فـیلم  سـرانجام، .  قـرار گرفـت    ،نوشته شده بـود   
در همـان    )8400Fکـانن مـدل   (  دستگاه اسکنر  يوسیله

بـراي   کـار  يادامـه  . شدداده رایانهاسکن و به  ابعاد فیلم 
   .انجام گرفت Version 10افزار فتوشاپ  نرمباگیري اندازه

و متر میلیي  پایهگیري بر    اندازه ر فیلم، نه  روي ه 
 زمـانی  ي کاهش خطاي دید با فاصلهبراي مرحله  دودر  
گیـري  انـدازه براي  ها  انتخاب فیلم .  ماه انجام گرفت   یک

 در   از جنـسیت آنهـا     پژوهـشگر تصادفی بـود و      به روش 
 از آمده به دست از میانگین    و آگاه نبود  گیريزمان اندازه 

  . انجام گرفت پایانی بررسی، گیرياندازه بار دو
 به گیري اندازه چهار،گیري انجام شده اندازه نه از  

 پرمولر دوم ه دندان   ب تاي دیگر چهار و   پرمولر اول دندان  
  . بودمربوط  فلزي ينمایه اندازه به یکو 

مزیودیـستالی  پهناي  ترین  روي هر فیلم بزرگ   بر  
برجـــسته تـــرین ناحیـــه در ســـطح تـــاج و عـــاج در 

  ايـهدانـدن (Height of Contour (H.C)) یـالـمـروگزیـپ
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  ب                                                                      الف                                                     
  گیري شده بر روي دندان پره مولرارهاي اندازهمعی) ب. ي فلزيي بایت وینگ و تصویر نمایهکلیشه)الف  :2ي نگاره

DD1  :پهناي دیستالی مینا ،MM1  :پهناي مزیالی مینا ،D1M1 : پهناي عاج  
  

ي فاصله(ي دیستالی و مزیالی مینا      پرمولر، ضخامت لبه  
محـل   ترین ناحیه در سطح پروگزیمال تامیان برجسته

لزي اندازه ي فو نیز، قطر افقی نمایه    )اتصال عاج به مینا   
  ). 2ي نگاره(گیري و ثبت شد 

ــر  ــه قط ــزي ينمای ــه فل ــیله ب ــط يوس ــشخ    ک

 بزرگنمایی ،زیر فرمول يپایه بر و گیريمتري اندازه میلی

  . گردید محاسبه
  

  
بـه   آمـاري     واکاوي  بزرگنمایی، ي از محاسبه  پس

  وآزمـون تـی  SPSS نـرم افــزار  13 ي نـسخه يوسـیله 

  .بع تفکیک انجام شدمستقل و توا
  

  یافته ها
هـا  آزمون فـرض برابـري میـانگین   که   اینپس از 

، مزیودیـستالی تـاج  پهنـاي  تـرین   بزرگهاي  رمعیابراي  
 پهنـاي کنـاري    ،مزیودیـستالی عـاج   پهنـاي    ترینبزرگ
زنـان و   میان   مزیالی مینا    پهناي کناري مینا و    دیستالی
بـه  بـا توجـه      انجـام شـد،    5 و 4هـاي   دنـدان  در مردان
 میـان  معنـادار  یاختالف ،آمده دست به خروجی اطالعات

مزیودیـستالی   پهنـاي  در 5 و 4دنـدان  در مردان و زنان
اطمینـان    این آزمون با   ، که  است گفتنی. تاج یافت نشد  

 معیـار  از ایـن  ،به بیان دیگر.  انجام شده است درصد 95
تفـاوتی   امـا   ،ان زن یا مرد بودن را تـشخیص داد        تونمی

  در عــاج مزیودیــستالیپهنــاي تــرین بــزرگ رد معنــادار
   یافـت شــد  5 و 4 هـاي زنـان و مـردان در دنـدان   میـان   

)001/0 p <   ( از زنـان  تربیـش دان مـر در ایـن پهنـا   ، که   
 در دندان   معیار این   يبه وسیله  جنسی   دگرشکلیو  بود  

ــسبت بــه دنــدان   4    يبــارهدر  .بــود آشــکارتر 5  ن
ـ   در زنـان   ن معیـار  ایـ  مـارژین مزیـالی مینـا،     پهناي     ه  ب
 امـا هیچگونــه  ،بــود بیــشتر از مـردان  اي معنـادار گونـه 

   دیــستالی مینــا کنــاريپهنــاي  جنــسی در دگرشــکلی
  .یافت نشد

ــه ــار در نتیجـ ــزرگ، دو معیـ ــرین بـ ــاي تـ پهنـ
مزیـالی مینـا در      ضـخامت مـارژین    ومزیودیستالی عاج   

ـ ،5و4دندان    زنـان و مـردان   اي معنـادار میـان  ه گونـه  ب
ــن داشــتنداخــتالف  ــار و از ای ــیدو معی ــوان  م ــرايت  ب

  .تشخیص زن یا مرد بودن استفاده کرد
 بیانگر آمار توصیفی، شامل میانگین، 2 و 1 جدول

. ر شاخص در دو جنس زن و مرد اسـت        انحراف معیار ه  
ــه   ــراي ارای ــک ب ــع تفکی ــولتواب ــین  ي فرم ــاي تعی   ه

  بــا توجــه بــه ایــن کــه، از  .شــوندجــنس اســتفاده مــی
گیري شده، در چهار مورد اختالفی       اندازه هشت شاخص 

معنادار میان دو جنس دیده شـد، در ایـن توابـع، تنهـا              
چهار معیار یاد شده آورده شده است و دیگر مقادیر، که     

05/0 p >بود، از واکاوي کنار گذاشته شدند  .  
با توجه به یکسان نبودن پراکنـدگی داده هـا در           

ي مقـادیر   مقایـسه زنان و مردان، در حالت عادي امکان     

  طول تصویر
 طول جسم

 بزرگنمایی تصویر= 
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بنابراین، با استاندارد کردن . زنان و مردان نبود در عددي
ي رفته و بر پایه میان ها، یکسان نبودن پراکندگی ازداده

عالمـت  ). 3 جدول(گرفته شد    ضرایب استاندارد تصمیم  

ها در این جدول به ایـن معنـا اسـت      مثبت و منفی داده   
سیت را بهتـر    ي ما مثبت تـر باشـد جنـ        که هر چه داده   
  . کندتفکیک می

  
  

   زن ایرانی50  مرد و 50 آمار توصیفی معیارهاي اندازه گیري شده در دندان پرمولر اول در  :1جدول 
  

 P.value  انحراف معیار  میانگین  شمار    معیار اندازه گیري شده

  4ترین پهناي مزیودیستالی تاج دندان بزرگ
  زنان
  مردان
  کل افراد

50  
50  

100  

3164/7  
2845/7  
3004/7  

4818/0  
4638/0  
4707/0  

737/0  

            

  4ترین پهناي مزیودیستالی عاج دندان بزرگ
  زنان
  مردان
  کل افراد

50  
50  

100  

9489/4  
0045/7  
9767/5  

3343/0  
5095/0  
4209/0  

001/0  

            

  4ضخامت مارژین دیستالی مینا در دندان 
  زنان
  مردان
  کل افراد

50  
50  

100  

1425/1  
0865/1  
1145/1  

1730/0  
2046/0  
1906/0  

142/0  

            

  4ضخامت مارژین مزیالی مینا در دندان 
  زنان
  مردان
  کل افراد

50  
50  

100  

2442/1  
1090/1  
1766/1  

2064/0  
2300/0  
2278/0  

003/0  

  

. شـد  آورده دسـت  بـه  گروه مرکزیت ،4 جدول در
 جـنس  هـر   براي  تفکیک يرتبه میانگین گروه، مرکزیت

که یک جنس را از جنس دیگر جدا ، ي برشطهنق .است
سازد، میانگین دو مرکزیت گروه است و عـدد کمتـر        می

  .ي زن بودن فرد استاز این نقطه، نشان دهنده
  ي برشنقطه) = -951/2 +951/2= (  0

  3اکنون، با توجه به ضرایب خـام، کـه در جـدول              
  .آمده است، فرمول زیر به دست می آید

)M5(4/2-)A5(899/0- M4)(2/1-  A4)(79/2+96/7-= Y  
A4 :4ترین پهناي مزیودیستالی عاج دندان بزرگ  
A5 : 5ترین پهناي مزیودیستالی عاج دندان بزرگ  
M4 : 4مزیالی مینا در دندان  ضخامت مارژین  
M5 : 5مزیالی مینا در دندان  ضخامت مارژین  

  مدهآ به دست هاي از دادهبا استفادهاین فرمول 
  

که توسط  SPSSکیکی نالیز تفآیق و استفاده از  در تحق
 همچنین در منابع مدانجام گرفت به دست آ نرم افزار

   .)5(دیگر از این روش استفاده شده است 
ــ ــر پ ــها ب ــشه ی ــک کلی ــابع از روي ی ــن ت ي ي ای

گیري مقـادیر پهنـاي مزیودیـستالی    پرتونگاري، با اندازه 
ــرین ناحیــه دردر برجــسته 5و4عــاج دنــدان    ســطحت
مزیالی میناي  و نیز، ضخامت مارژین )H.C( پروگزیمالی

 100این دو دندان و قرار دادن در فرمول باال، بـا دقـت          
به این گونه،   . توان جنسیت فرد را تعیین کرد     درصد می 

ي بـرش  که عدد به دست آمده از فرمول باال را با نقطـه   
اگـر  . شـود مقایسه کرده و جنسیت فـرد مـشخص مـی         

 ي بـرش باشـد،     دسـت آمـده کمتـر از نقطـه        مقدار بـه    
ي ها به یک زن مربوط است و اگر بیشتر از نقطـه     دندان

  .برش باشد، به یک مرد متعلق است
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   زن ایرانی50  مرد و 50گیري شده در دندان پرمولر دوم در آمار توصیفی معیارهاي اندازه: 2جدول 
  

  

 P.value  انحراف معیار  میانگین  تعداد    معیار اندازه گیري شده

  5ترین پهناي مزیودیستالی تاج دندان بزرگ
  زنان
  مردان
  کل افراد

50  
50  
100  

2216/7  
2478/7  
2347/7  

5133/0  
6655/0  
5914/0  

826/0  

            

  5ترین پهناي مزیودیستالی عاج دندان بزرگ
  زنان
  مردان
  کل افراد

50  
50  
100  

9162/4  
1335/5  
0248/5  

3632/0  
4678/0  
4308/0  

011/0  

            

  5ضخامت مارژین دیستالی مینا در دندان 
  زنان
  مردان
  کل افراد

50  
50  
100  

1407/1  
0988/1  
1198/1  

2092/0  
1958/0  
2027/0  

304/0  

            

  5ضخامت مارژین مزیالی مینا در دندان 
  زنان
  مردان
  کل  افراد

50  
50  
100  

1855/1  
1073/1  
1464/1  

1537/0  
1651/0  
1635/0  

016/0  

  
  گیري شده ضرایب تابع تفکیک خام و استاندارد معیارهاي اندازه:3جدول

  

  ضریب استاندارد  یب  خامضر  
  204/1  794/2  4ترین پهناي مزیودیستالی عاج دندان بزرگ

  -264/0  -210/1  4ضخامت مارژین مزیالی مینا در دندان 
  -376/0  -899/0  5ترین پهناي مزیودیستالی عاج دندانبزرگ
  -388/0  -435/2  5مت مارژین مزیالی مینا در دندان ضخا

    -964/7  مقدار ثابت
  
  

   مرکزیت گروه در جنس زن و مرد:4جدول
  

  مرکزیت گروه  جنس
  -951/2  زن
  951/2  مرد

  
  

   نتایج دقت تعیین جنس: 5جدول 
  

  جمع   ) پیشگویی شده(مرد   )پیشگویی شده(زن   جنس 
  50  0  50  زن 
  50  50  0  مرد 
  100  0  100  زن 
  100  100  0  مرد
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. شـود ي فرمول گفته شده دیده می     ، نتیجه 5در جدول   
ــادیر   ــه مق ــامی ک ــهA4,A5 ,M4 ,M5هنگ ــوط ب     مرب

 نفـر زن،  50 زنان در فرمول قرار داده شد، از مجمـوع          
  همه، زن پیـشگویی شـدند و هیچیـک مـرد پیـشگویی       
 نشد و نیز، زمانی که، مقادیر مربوط به مردان در فرمول    

 نفر مرد، همه مرد پیـشگویی شـد و       50گذاشته شد، از    
  .هیچیک زن پیشگویی نشد

  
  بحث

بر جـا   که تعیین جنسیت از روي       با توجه به این   
گـاهی   در سـنین نوجـوانی    ، به ویـژه   اسکلتیهاي  مانده
سـاختارهاي کالبـدي،   بـسیاري از    مشخص نیست،  زیاد
  قرار گرفته است و مـشخص   بررسی مورد ها دندان مانند

ها و ابعـاد آنهـا قابـل اعتمـادترین        که دندان  ،شده است 
 جنـسی   يکه هنوز صفات ثانویه   است،  روش در افرادي    

  .)9( در آنها بروز نکرده است
ي  که میانگین انـدازه  ، نشان داد  این بررسی نتایج  

هاي پره مـولر فـک بـاال در         مزیودیستالی عاج در دندان   
هـاي  ي بررسـی  همه که با    است، تر از زنان  مردان بزرگ 
 مـرد و زن  ،معیار این  .همخوانی دارد  )12و8،10،11( پیشین

 دگرشـکلی دهـد و   را با اطمینان خـوبی تـشخیص مـی    
  نـسبت بـه   4 در دنـدان  معیـار این  ي  به وسیله جنسی  
  .  استآشکارتر 5دندان 

دار در  ا معنـ  ی که اختالف  ،توابع آماري نشان دادند   
 مـردان و  میـان   ر  دمزیودیستالی عاج   پهناي  ترین  بزرگ

 در مردان نسبت به زنان  که،ايبه گونه ،زنان وجود دارد
   جنــسی در دگرشــکلیامــا هیچگونــه  .اســتتــر بــزرگ
 ضـخامت مـارژین  مزیودیستالی تاج و پهناي ترین  بزرگ
در  .هاي پره مـولر وجـود نـدارد       یستالی مینا در دندان   د

از تر در زنان بزرگ مزیالی مینا ضخامت مارژین  ،حالیکه
  . )> p 05/0 (مردان بود

پهنـــاي تــرین  بــزرگ  معیــار  دو از ،در نتیجــه 
هـاي   مزیالی مینا در دندان    کناري پهناي و مزیودیستالی

 با اطمینان زن یا مرد بودنتعیین  براي توانمی ،شده یاد

 جنسی  دگرشکلیید  ؤ م این بررسی  .خوبی استفاده کرد  

هاي ایرانی  ه ولی در نمون   ،استهاي مینا و عاج     در اندازه 
بـا   ایـن موضـوع     که ، تاج وجود ندارد   ياندازه تفاوتی در 
  . متفاوت است )13و12، 10 ،9، 7 ،5، 4(هاي پیشین بررسی

ــانگین ــورتی می ــین جــنس در ص ــه  دقــت تعی   ک
 سـمت راسـت فـک بـاالي یـک جـسد           5و4هاي  دندان

ــه در دســترس باشــد،  ــا  مجهــول الهوی ــاريب    و پرتونگ
 ،شده و قـرار دادن در فرمـول     یاد  هاي  معیارگیري  اندازه
 . تشخیص دادی بسیار باال با دقت جنسیت فرد را توانمی

تـرین  علت دقت باالي این فرمول، اختالف زیـاد بـزرگ         
در  4ویـژه دنـدان   ه   ب ،هامزیودیستالی عاج دندان  پهناي  
  .  است زنان و مردان میان

 یاختالفـ ،  )Stroud ( استرود هايبررسیي  بر پایه 
هـاي پـره مـولر و    مزیودیستالی دندانپهناي  در  دار  امعن

 و این اختالف بـه    داردمولر مردان نسبت به زنان وجود       
   .)12( استوابسته ضخامت عاج دندان 
گیري بعد مزیودیستال عاج در     در اندازه  ،زیلبرمن

گیـري   در انـدازه   )Harris (هریس ،)8( سقف اتاقک پالپ  
 و  )10(  فـک بـاال    جلـویی هـاي   ضخامت عـاج در دنـدان     

پالپ  -عاجي  گیري منطقه  در اندازه  ،)Saunders (ساندرز
، ضخامت بیـشتر  عـاج را در         )11(در پره مولرها و کانین    

 یافته هاي ،بنابراین. مردان نسبت به زنان گزارش کردند
 ، شـده در بـاال  هاي گفتـه بررسی با نتایج   بررسی کنونی 

  . همخوانی داردکامالً
هـاي جنـسی در     فـاوت  که به بررسی ت    ،فدوي نیا 

هـاي دنـدانی در     بعد بوکولینگـوالی تـاج از روي کـست        
 کـه بعـد   ،به این نتیجه رسـید     جمعیت ایرانی پرداخت،  

  تـر هاي مردان نسبت به زنان بزرگ    باکو لینگوالی دندان  
 بعد باکالینگوالی ،)Iscan (نسکا ای،همچنین .)5( هستند  

 .)13( ي کـرد گیرهاي مردان اندازهندانبیشتر را در تاج د  
   ارزیـابی بـه   هـا، بررسـی کنـونی       پـژوهش به دنبال این    

به ها  هاي جنسی در بعد مزیودیستالی تاج دندان      تفاوت
ــر خــالف بعــد ، کــه،پرداخــت ي پرتونگــاريوســیله  ب

 زنان در میان 5و4ي هابوکولینگوالی، اختالفی در دندان 
   هــايبررســی در ،کــه  در حــالی.و مــردان یافــت نــشد

ــته ــت  )11و4،7،9،10( گذش ــده اس ــان ش ــه، بی ــاي   ک پهن
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ها در  دنداني در همهمیانگینطور ه مزیودیستالی تاج ب
هرچند کـه وجـود      تر است، مردان نسبت به زنان بزرگ    

 کـانین و مـولر      هـاي در دندان تنها   جنسی را    دگرشکلی
   . دوم نشان دادند

 هتر پرداخته شـد یی به بررسی جز پژوهشدر این   
مزیـالی   ضـخامت مـارژین   ،فته شـد  که گهمان گونه،و  
اي بـه گونـه     دیـستالی  ضـخامت مـارژین   بر خالف    مینا

 ،که در حالی . دو جنس اختالف داشت   معنادار در میان    
هـاي مـولر و پـره    بر روي دنـدان   استرودهايبررسیدر  

 تفـاوتی در  جلـویی هـاي   روي دنـدان   بـر    مولر و هریس  
  . زنان و مردان یافت نشددر میانضخامت  مینا 
 از رشد دندانی انـسان  ، کهتوان گفت  می ،بنابراین

سازي میناپذیرد و اثر مستقیم می هاي جنسی   زومومکرو
 و افـزایش    اثر مـی گیـرد     Yو Xزمی  و هر دو ژن کروم    از

 )Alvesalo ( آلوسالو همان گونه که،.)16-14( دپیدا می کن
 ضخامت بیـشتر مینـا را در مـردان مبـتال بـه             ، همکار و

ــن ــند )XXY47, ( فلتـــرســـندرم کالیـ ــون سـ  و تـ
)Townsend(، زیودیستالی را در بعد م    کمتر مینا   ضخامت

نسبت بـه افـراد      )XO45,(ان مبتال به سندرم ترنر    در زن 
  .)17و14(  نشان دادندطبیعی

 و )Lund( لوند يوسیله به که هاییبررسی يبر پایه
 هـاي ویژگی برخی کهشده   آشکار ،است شده انجام همکار
 يدهنـده نشان که خود  ،دارند ضخامت  زیاد بر  راث مندلی
  .)9( ستمینا ا ارساخت و ضخامت  برارث اثر

  کـه ، اسـتفاده شـد    بررسی، از پرتونگـاري   در این   
ــدازه   ــه ان ــسبت ب ــسلماً ن ــا  م ــست ی ــري از روي ک    گی

 فـراهم هاي مکـانیکی    گیري مستقیم از روي برش    اندازه
 که علت   ،مقداري تفاوت وجود دارد    شده از خود دندان،   

    بــرآورد بیــشترســخنی، وجــود بزرگنمــایی یــا بــه ،آن
  نـسبت بـه میـزان   عکـس هـاي پرتونگـاري    ها در   اندازه

ـ   ـش  نزدیک  براي واقعی است و     عیـ واقـ  يدازهـدن به ان
  

  .میزان بزرگنمایی محاسبه شد رها،معیا
 از دنـدان اجـساد در   ، فراهم کردن عکس  بنابراین

  کـست یـا کـشیدن      نفراهم کرد مقایسه با قالبگیري و     
  تعیین جـنس برايدندان جسد و برش مکانیکی از آنها       

  .دفرد به امکانات کمتر نیاز دار
  

  نتیجه گیري
 شد، پهناي  مشاهده   بررسی که در این     گونههمان

هاي پره مولر مردان در فک باال مزیودیستالی عاج دندان
مزیالی مینـا در   ضخامت مارژین و استتر از زنان    بزرگ
 تـر  در زنان نسبت به مردان  بـزرگ        یاد شده هاي  دندان
تـوان بـراي    حاصل با اطمینان باالیی می  تفاوتاز   .است

تفکیــک دو جــنس اســتفاده کــرد، زیــرا دقــت تعیــین  
 100جنسیت با در دسـت داشـتن مقـادیر مـورد نیـاز،            

 جنـسی در  دگرشـکلی  مویـد  ایـن بررسـی   . است درصد
  . استاندازه هاي مینا و عاج 

  
  پیشنهادات

 يدیـواره   وجود ترمیم یا پرکردگی در،کهاز آنجا   
مـانع اسـتفاده از ایـن        اجساد هاي پرمولر اگزیالی دندان 

 افزایش سن وکاهش حجم پالپ به      و نیز،  شودروش می 
 جنـسیت  براي برآوردهایی  محدودیت،دلیل رسوب عاج 

 مــوارد زیــر بنــابراین ،کنـد  فــراهم مــی رابـا ایــن روش 
  : گرددپیشنهاد می

 نیز ومولر و جلوییهاي عاج در دندان  ضخامت مینا و   .1
 دو جـنس    در میـان  هاي شـیري کودکـان      در دندان 
  .مقایسه شود

هـاي   مزیـو دیـستالی تـاج دنـدان        پهنايترین  بزرگ .2
  زنـان و   در میـان  هـاي دنـدانی     از روي کست   پرمولر

  .مردان ایرانی بررسی شود
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