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Abstract
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Background: Skeletal remains play an important role in forensic and anthropological studies and
investigations to determine the individuals’ sex and age. The Mandibular bone is the largest and
strongest skull bone that remains almost intact after death. Due to the varying size and shape of
the mandible in men and women, the researchers use the morphometric properties of this bone to
determine sex. The purpose of the current study was to investigate the morphometric parameters of
the mandible in Tehran population.
Methods and materials: In the present descriptive study, 100 orthopantomographs (from 50 males
and 50 females) were used to measure three parameters of mandible including ramus length, ramus
width, and body length. Data were analyzed using IBM SPSS 25.0 software running T-test with the
significance level set at <0.05 (P <0.05).
Results: The mean length of ramus in men and women were 74 and 67 mm, respectively (P <0.05).
The mean length of ramus was longer in men on both right and left sides as compared with the
women. Also, the mean parameter measure on the left side was found to be greater than that of the
right side in both sexes. There was no significant difference between the width of the ramus and the
length of the mandibular body between men and women.
Conclusions: It can be concluded that the measurement of mandibular ramus parameters is an
important indicator of gender determination in forensics and anthropology.
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چكيده:
سابقه و هدف :بقایای اسکلتی نقش بسیار مهمی درمطالعات و تحقیقات پزشکی قانونی و انسان شناسی برای تعیین جنسیت و سن افراد دارند .استخوان
مندیبل بزرگرتین و قوی ترین استخوان جمجمه است که پس از مرگ تقریبا سامل باقی می ماند .باتوجه به متفاوت بودن اندازه و شکل مندیبل در زنان و
مردان از خصیوصیات مورفومرتیک این استخوان برای تعیین جنسیت استفاده می کنند .هدف از این مطالعه بررسی پارامرتهای مورفومرتیک مندیبل در
جمعیت شهر تهران در سال  98است.
روش مطالعه :در این مطالعه توصیفی  100تصویر ارتوپانوموگرافی فک و صورت ( 50مرد و  50زن) برای اندازه گیری سه پارامرت طول و عرض شاخ
مندیبل و طول تنه آن استفاده شد .داده ها با استفاده از نرم افزار  25.0 IBM SPSSو آزمون آماری تی  -تست با سطح معنی داری ( )0.05< Pتجزیه
تحلیل شدند.
یافتهها :میانگین طول راموس مندیبل در مردان و زنان به ترتیب  67و  74میلی مرت بود که اختالف معنی داری را نشان می دهد ( .)0.05< Pمیانگین
طول راموس در مردان در دو طرف راست و چپ بیشرت از زنان است .هم چنین میانگین اندازه پارامرتها در سمت چپ بیشرت از سمت راست است.
اختالف معنی داری بین اندازه عرض راموس و طول تنه مندیبل در بین زنان و مردان مشاهده نشد.
نتیجه گیری :به نظر میرسد که اندازه گیری پارامرتهای راموس مندیبل ،شاخصی مهم برای تعیین جنسیت در پزشکی قانونی و آنرتوپولوژی است.
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نویسنده مسئول :محسن نوروزیان
پست الکترونیکnorozian93@gmail.com :

Research in Medicine 2021; Vol.45; No.1;67
No.2;69 -71

] [ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2022-06-28

مقدمه:
ﺷناسایﻰ فرد از ﺑﻘایاى اسﮑﻠتﻰ نﻘﺶ مﻬمﻰ در تحﻘﯿﻘات پﺰﺷﮑﻰ ﻗانونﻰ و
آنتروپوﻟوژى ﺑراى تﻌﯿﯿن ﺟنسﯿت و تﺨمﯿن سن و ﻗد دارد .اوﻟﯿن ﻗدم در ﺷناسایﻰ
و مﻄاﻟﻌه ﺑﻘایاى اسﮑﻠتﻰ تﻌﯿﯿن ﺟنسﯿت است .تﻌﯿﯿن ﺟنسﯿت ﺑه ﮐامل ﺑودن ﺑﻘایا و
دیمورفﯿسﻢ ارﺛﻰ در یﮏ ﺟمﻌﯿت متﮑﻰ است .مﻬﻢ ترین عناﺻر دیمورفﯿسﻢ ﺟنسﻰ
در سﯿستﻢ اسﮑﻠتﻰ استﺨوان مندیبل )فﮏ تحتانﻰ( و ﻟﮕن است ﺑناﺑراین در ﺑﯿن
استﺨوان ﻫاى ﺑدن ﻟﮕن و مندیبل از مﻬﻢ ترین مناﺑﻊ تﻌﯿﯿن ﺟنسﯿت اند) .(3-1در
ﺻورت عدم وﺟود ﻟﮕن از مندیبل ﺟﻬت تﻌﯿﯿن ﺟنسﯿت و ﺷناسایﻰ فرد استﻔاده مﻰ
ﺷود .استﺨوان مندیبل ﺑادوام ترین استﺨوان ﺻورت است ﮐه ﺷﮑل و ﺧﺼوﺻﯿات
آن پﺲ از مرگ ﺑﻬتر از سایر استﺨوان ﻫا ﺣﻔﻆ مﻰ ﺷود .ﺧﺼوﺻﯿات ﻇاﻫرى
و مورفومتریﮏ این استﺨوان در زن و مرد ،ﮔروه ﻫاى سنﻰ مﺨتﻠﻒ و نﮋادﻫاى
مﺨتﻠﻒ متﻔاوت است).(4
مندیبل در زن و مرد از نﻈر اندازه ﮐﻠﻰ ﺷامل طول و عرض تنه ،طول و عرض
راموس ،زاویه ﮔونﯿال و زاویه فﻼر متﻔاوت است .این تنوع در ﺧﺼوﺻﯿات ﻇاﻫرى

و مورفومتریﮏ و ﻫمﭽنﯿن در زن و مرد ،سنﯿن و نﮋادﻫاى مﺨتﻠﻒ ﺑه پﺰﺷﮑان،
ﺟراﺣان ،مراﺟﻊ پﺰﺷﮑﻰ ﻗانونﻰ و انسان ﺷناسﻰ ﮐمﮏ مﻰ ﮐند تا تﻔسﯿر درستﻰ
ﺑراى نتایﺞ و روندﻫاى تﺸﺨﯿﺼﻰ در افراد داﺷته ﺑاﺷند) .(6 ,5در ﺟمﻌﯿت ﻫاى
مﺨتﻠﻒ ،مﻄاﻟﻌاتﻰ روى ﺧﺼوﺻﯿات مورفومتریﮏ مندیبل در ﺟمﺠمه ﺧﺸﮏ و
تﺼاویر رادیوﮔرافﻰ انﺠام ﺷده است .ﺑا استﻔاده از تﺼاویر رادیوﻟوژیﮏ ﺟمﺠمه در
 88درﺻد موارد تﻌﯿﯿن ﺟنسﯿت امﮑان پذیر است .تﺼاویر رادیوﮔرافﻰ از دﻗت ﺑاﻻیﻰ
ﺑراى اندازه ﮔﯿرى ﻫاى آناتومﯿﮏ ﺑرﺧوردارند ﺑه ﻫمﯿن دﻟﯿل در ﮐﻠﯿنﯿﮏ ﻫا ﺟﻬت
ﺑررسﻰ اﺧتﻼﻻت فﮏ و ﺻورت مورد استﻔاده ﻗرار مﻰ ﮔﯿرند) .(7ﺑاتوﺟه ﺑه اﻫمﯿت
و ارزش اندازه پارامترﻫاى مورفومتریﮏ استﺨوان مندیبل در تﻌﯿﯿن ﺟنسﯿت ،سن
استﺨوانﻰ و متﻐﯿر ﺑودن اندازه پارامترﻫاى آن در ﮔروﻫاى سنﻰ ،ﺟنسﻰ و نﮋادى
مﺨتﻠﻒ ،ما این مﻄاﻟﻌه را ﺑر اساس این فرﺿﯿه ﮐه اندازه پارامترﻫاى مورفومتریﮏ
مندیبل در زن و مرد متﻔاوت است ،طراﺣﻰ ﮐردیﻢ .ﻫدف از این مﻄاﻟﻌه ﺑررسﻰ
طول و عرض راموس و طول تنه مندیبل ﺑر اساس تﺼاویر رادیوﮔرافﻰ در ﺷﻬر
تﻬران در سال  98است.

پارامترﻫاى مورفومترى راموس مندیبل ﺷاﺧﺼﻰ ﺑراى تﻌﯿﯿن ﺟنسﯿت :یﮏ مﻄاﻟﻌه رادیوﮔرافﻰ 69 /

مواد و روشها:
در این مﻄاﻟﻌه توﺻﯿﻔﻰ  100تﺼویر رادیوﮔرافﻰ فﮏ و
پارامتر
ﺻورت ) 50مرد و  50زن( ﺑﯿماران مراﺟﻌه ﮐننده ﺑه ﮐﻠﯿنﯿﮏ
رادیوﻟوژى دانﺸﮑده دندان پﺰﺷﮑﻰ دانﺸﮕاه عﻠوم پﺰﺷﮑﻰ
طول راموس
ﺷﻬﯿد ﺑﻬﺸتﻰ در محدوده سنﻰ  75تا  15در سال 98
مندیبل
مورد ﺑررسﻰ ﻗرار ﮔرفت .مﻌﯿارﻫاى ورود ﺑه مﻄاﻟﻌه ﺷامل:
عرض راموس
محدوده سنﻰ  75تا  15و عدم ساﺑﻘه آسﯿﺐ و ﺷﮑستﮕﻰ
مندیبل
فﮏ و ﺻورت .مﻌﯿارﻫاى ﺧروج از مﻄاﻟﻌه ﺷامل :سن ﮐمتر
از  ،15سن ﺑﯿﺸتر از  75و ﺑﯿماران ﺑا ساﺑﻘه ﺷﮑستﮕﻰ و
طول تنه مندیبل
آسﯿﺐ فﮏ و ﺻورت ،اﺧتﻼﻻت ژنتﯿﮑﻰ سﯿستﻢ اسﮑﻠتﻰ و
ﺑﯿمارى ﻫاى تاﺛﯿر ﮔذار ﺑر پارامترﻫاى استﺨوانﻰ .تﺼاویر
رادیوﮔرافﻰ پﺲ از تایﯿد متﺨﺼﺺ رادیوﻟوژى مورد ﺑررسﻰ
ﻗرار ﮔرفتند .تمام ﮔرافﻰ ﻫا ﺑا دستﮕاه پانورامﯿﮏ واتﮏ
)  (Vatechﺛبت ﺷد .تحت ﺷرایﻂ و پوزیﺸن دﻫﻰ یﮑسان ﺑراى ﻫمه ﺑﯿماران
ﮔرافﻰ ﻫاى  OPGﺑا این دستﮕاه ﺛبت مﻰ ﺷوند .ﻫﻢ چنﯿن ﺷرایﻂ پرتودﻫﻰ ﺑراى
رده ﻫاى سنﻰ مﺨتﻠﻒ از ﻗبل ﺑراى دستﮕاه تﻌریﻒ مﻰ ﺷود .پارامترﻫاى مندیبل
ﺑر اساس روش  (1)Indra et alو ﺑا استﻔاده از نرم افﺰار  EASY-DENTاندازه
ﮔﯿرى ﺷدند )ﺷﮑل:(1

ﺷﮑل  :A .1ﺑرآمدﮔﻰ چانه _ B:زاویه مندیبل _ C:سر مندیبل _ D:زاﺋده
ﮐرونوﺋﯿد _  :1عرض ﺷاخ مندیبل _  :2طول ﺷاخ مندیبل _  :3طول تنه
مندیبل
طول راموس مندیبل :ﺧﻂ رسﻢ ﺷده از زاویه مندیبل تا ﮐندیل آن )(C_B
عرض راموس مندیبل :ﺧﻂ رسﻢ ﺷده از سر مندیبل تا زاﺋده ﮐرونوﺋﯿد )(C_D
طول تنه مندیبل :ﺧﻂ رسﻢ ﺷده از ﺑرآمدﮔﻰ چانه تا زاویه مندیبل )(B_A

نتایج:

مﯿانﮕﯿن سن ﺑﯿماران  41/9ﺑود.

طول راموس مندیبل
طول راموس مندیبل در سمت چپ در زنان و مردان ﺑﯿﺸتر از سمت راست ﺑود.
مﯿانﮕﯿن طول در سمت چپ و راست ﺑه ترتﯿﺐ  65/8و  68مﯿﻠﻰ متر ﺑود .طول
راموس مندیبل در مردان در دو سمت چپ و راست ﺑه طور مﻌنﻰ دارى ﺑﯿﺸتر از
زنان است )) .(0,05> Pﺟدول(1
عرض راموس مندیبل
عرض راموس مندیبل در مردان در سمت راست ﺑﯿﺸتر و در سمت چپ ﮐمتر از
زنان ﺑود .مﯿانﮕﯿن عرض راموس در سمت چپ و راست ﺑه ترتﯿﺐ  33/2و 34/5
مﯿﻠﻰ متر ﺑود ﮐه اﺧتﻼف مﻌنﻰ دارى ﺑﯿن دو ﺟنﺲ وﺟود ندارد )ﺟدول.(1

سمت
راست
چپ
راست
چپ
راست
چپ

اندازه (# )mm
زن
مرد

6/1±73/1

6/2±65/8

5/7 ± 75

6/3 ±68

4/4 ± 34

4/6± 33

5/1±34/4

4/8± 34/6

7/5 ±110

7/5± 109

7/3± 112

7/3± 112

*P
0/0001
0/0001
0/1429
0/4613
0/0936
0/9999

)* Statistically significant (P<0/05
# Mean ±SD

طول تنه مندیبل
طول تنه در سمت راست در مردان ﺑﯿﺸتر از زنان اما در سمت چپ ﺑراﺑر
مﯿانﯿﮕن طول تنه در سمت چپ و راست ﺑه ترتﯿﺐ  112و  109/6مﯿﻠﻰ متر ﺑود
ﮐه اﺧتﻼف مﻌنﻰ دارى ﺑﯿن دو ﺟنﺲ نﺸان نمﻰ دﻫد )ﺟدول.(1
ﺑود.

بحث:
نتایﺞ نﺸان داد مﯿانﮕﯿن طول راموس مندیبل در مردان و زنان ﺑه ترتﯿﺐ 67
و  74است ﮐه ﺑﻄور مﻌنﻰ دارى در مردان ﺑﺰرﮔتر است .اما اندازه عرض راموس
و طول تنه مندیبل تﻔاوت مﻌنﻰ دارى را در زن و مرد نﺸان نمﻰ دﻫد .مﯿانﮕﯿن
اندازه تمام پارامترﻫا در دو طرف راست و چپ ﺟﺰ طول تنه مندیبل در سمت چپ
در مرد ﺑﺰرﮔتر است ،ﻫمﭽنﯿن مﯿانﮕﯿن اندازه پارامترﻫا در سمت چپ در زن و مرد
ﺑﺰرﮔتر از سمت راست است.
تﻔاوت ﻫاى مﺸاﻫده ﺷده در مندیبل ﻫاى زن و مرد ممﮑن است ﺑر اساس
فاﮐتورﻫاى ژنتﯿﮑﻰ ،اندازه دندان ﻫا و نﯿروى عﻀﻼنﻰ ) در زنان ﮐمتر از مردان(
ﻗاﺑل توﺿﯿﺢ ﺑاﺷد .ﻫﻢ چنﯿن عادت ﻫاى ﻏذایﻰ در تﻔاوت ﻫاى مﺸاﻫده ﺷده در دو
سمت مﻰ تواند موﺛر ﺑاﺷد ) .(9 ,8فاﮐتورﻫاى ژنتﯿﮑﻰ ،محﯿﻄﻰ ،نﮋادى و فﻌاﻟﯿت
مندیبل در مراﺣل اﺑتدایﻰ رﺷد و تﮑامل از ﺟمﻠه عوامل موﺛر ﺑر اندازه و ﺷﮑل
این استﺨوان ﻫستند .ﺑناﺑراین ﺧﺼوﺻﯿات موروفومتریﮏ آن از یﮏ ﺟمﻌﯿت ﺑه
ﺟمﻌﯿت دیﮕر ،زن و مرد و ﮔروه ﻫاى سنﻰ مﺨتﻠﻒ متﻔاوت است ﮐه ﺑراى تﻌﯿﯿن
ﺟنﺲ و سن اﻫمﯿت دارد .دو دﻟﯿل استﻔاده از مندیبل ﺷامل _1 :استانداردﻫاى
ﮐمﻰ و ﻗاﺑل اندازه ﮔﯿرى آن  _2ساﻟﻢ ماندن این استﺨوان در ﺑﻘایاى اسﮑﻠتﻰ
است ).(11 ,10
یافته ﻫاى مورفومتریﮏ این مﻄاﻟﻌه نﺸان مﻰ دﻫد ﮐه مندیبل مردان ﺑﺰرﮔتر
از زنان است ﮐه در ﺟﻬت مﻄاﻟﻌه  Indraو  Dutheiاست ) .(12 ,1در مﻄاﻟﻌه
Satyapalو ﻫمﮑاران طول ﺷاخ مندیبل در سمت راست در زن و مرد ﺑﯿﺸتر از
سمت چپ است اما در مﻄاﻟﻌه ﺣاﺿر اندازه این پارامتر در سمت چپ ﺑﯿﺸتر است.
در مﻄاﻟﻌه ما مﯿانﮕﯿن طول راموس مندیبل در مردان  74مﯿﻠﻰ متر و در زنان 70
مﯿﻠﻰ متر است ﮐه نسبت ﺑه ﺑرﺧﻰ ﺟمﻌﯿت ﻫاى ﺑررسﻰ ﺷده از مﯿانﮕﯿن اندازه
ﺑاﻻترى ﺑرﺧوردار است )ﺟدول .(16-13) (2در این مﻄاﻟﻌه عرض راموس مندیبل
در مردان ﺑﯿﺸتر از زنان است ﮐه در ﺟﻬت نتایﺞ مﻄاﻟﻌه  Vianyو ﻫمﮑاران است.
اما در مﻄاﻟﻌه  Ranganthaعرض راموس در زنان ﺑﯿﺸتر از مردان ﺑود ).(17
مﯿانﮕﯿن عرض راموس در مﻄاﻟﻌه ﺣاﺿر در زنان و مردان ﺑه ترتﯿﺐ  33/8و 34/2
است ﮐه نسبت ﺑه ﺟمﻌﯿت ﺑررسﻰ ﺷده در ژاپن ﺑﺰرﮔتر اما نسبت ﺑه ﺟمﻌﯿت ﻫاى
مﻄاﻟﻌه ﺷده در ﻫند و ﮐمتر است )ﺟدول .(18 ,17 ,13) (3مﯿانﮕﯿن طول تنه
مندیبل در مﻄاﻟﻌه ما در زنان و مردان ﺑه ترتﯿﺐ  110/5و  111مﯿﻠﻰ متر است
ﮐه در ﺟﻬت سایر مﻄاﻟﻌات است )ﺟدول .(19 ,17 ,14) (4یﮑﻰ از یافته ﻫاى
ﺟاﻟﺐ این مﻄاﻟﻌه اﺧتﻼف زیاد در اندازه مﯿانﮕﯿن طول تنه ﺑا سایر مﻄاﻟﻌات ذﮐر
ﺷده در ﺟدول  4است .این تﻔاوت اندازه مﻰ تواند ﺑه دﻟﯿل تﻔاوت ﻫاى ژنتﯿﮑﻰ
و محﯿﻄﻰ افراد ﺑاﺷد .اما دﻻیل اﺻﻠﻰ این تﻔاوت ﻫا ﺑه ﺧوﺑﻰ ﺷناﺧته نﺸده
است Luca .و ﻫمﮑاران ﮔﺰارش دادند ﮐه اندازه فﮏ در افراد ﺑا رژیﻢ ﻏذایﻰ
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روش آماری
آناﻟﯿﺰ آمارى ﺑا استﻔاده از نرم افﺰار آمارى  25,0 IBM SPSSو آزمون تﻰ تست
مﯿانﮕﯿن داده ﻫا در دو سمت راست و چپ اندازه ﮔﯿرى و در زن و مرد مﻘایسه
ﺷد .سﻄﺢ مﻌنﻰ دارى ﮐمتر از  /05در نﻈر ﮔرفته ﺷد ).(0,05> P

ﺟدول  1.ﺷاﺧﺺ ﻫاى مورفومتریﮏ مندیبل در زن و مرد

 رﺿا سﻠﻄانﻰ و ﻫمﮑاران/ 70

( مﯿانﮕﯿن طول ﺷاخ مندیبل در زنان و مردان )مﯿانﮕﯿن:2 ﺟدول

طول ﺷاخ مندیبل
()مﯿﻠﻰ متر
زن
مرد

ﺟمﻌﯿت

(نویسنده )سال
Yassir et al

51/4

45/1

عراق

53/9

51/8

ﻫند

53/2

49/1

اردن

59/9

54/1

آفریﻘاى ﺟنوﺑﻰ

74

67

ایران

(2013)
Rai et al (2007)
Shamout et al
(2012)
Satyapal et al
(2017)

مﻄاﻟﻌه ﺣاﺿر

( مﯿانﮕﯿن عرض ﺷاخ مندیبل در زنان و مردان )مﯿانﮕﯿن:3 ﺟدول

طول ﺷاخ مندیبل
()مﯿﻠﻰ متر
زن
مرد

ﺟمﻌﯿت

(نویسنده )سال
Suzuki et al
(1975)
Ranganath et al
(2008)
Viany et al
(2013)
Satyapal et al
(2017)

32/9

31/9

ژاپن

38/8

40/7

ﻫند

41/7

38/9

ﻫند

35/6

34/9

آفریﻘاى ﺟنوﺑﻰ

34/2

33/8

ایران

مﻄاﻟﻌه ﺣاﺿر

( مﯿانﮕﯿن طول تنه مندیبل در زنان و مردان )مﯿانﮕﯿن:4ﺟدول

طول ﺷاخ مندیبل
()مﯿﻠﻰ متر
زن
مرد

(نویسنده )سال
Jaykaran et al
(2000)
Keyayan et al
(2011)
Viany et al
(2013)
Yassir et al
(2013)

74/4

70/6

ﻫند

99/8

93/4

ﮐنﯿا

75/4

72/5

ﻫند

74/9

69/9

عراق

111

110/5

ایران

منـا بع:
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ﺟمﻌﯿت
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 و ﻫمﮑاران در مﻄاﻟﻌه ﺷانHumphry .(20)نرم ﮐوچﮑتر از سایر افراد است
 ﺟذب و ﺑازسازى استﺨوان مندیبل در،دریافتند ﮐه سرعت رسوب مواد مﻌدنﻰ
زنان و مردان متﻔاوت است و ﺑﯿﺸترین تﻐﯿﯿرات موروفومتریﮏ در راموس مندیبل
 و ﻫمﮑاران ﮔﺰارش دادند ﮐه رﺷد عﻈﻼتIndira  ﻫﻢ چنﯿن.مﺸاﻫده مﻰ ﺷود
ﺟونده ممﮑن است ﺑر تﻔاوت ﻫاى راموس مندیبل در دو ﺟنﺲ تاﺛﯿر ﮔﺰار ﺑاﺷد
,1) چون نﯿروى عﻀﻼنﻰ اعمال ﺷده در زنان و مردان و مردان متﻔاوت است
 و ﻫمﮑاران نﺸان داد اندازه پارامترﻫاى راموسChalkoo  نتایﺢ مﻄاﻟﻌه.(21
مندیبل مانند ارتﻔاع زاﺋده ﮐندیﻼر و ﮐرونوﺋﯿد و ارتﻔاع ﮐﻠﻰ راموس در زن و مرد
 ﺑا توﺟه ﺑه این ﮐه در این مﻄاﻟﻌه و مﻄاﻟﻌات.توات مﻌنﻰ دارى نﺸان مﻰ دﻫد
 ﺧﺼوﺻﯿات مورفومتریﮏ راموس مندیبل تﻔاوت مﻌنﻰ دارى در زنان و،ﮔذﺷته
 ﺑناﺑراین یﮑﻰ از مﻬمترین مﻌﯿارﻫا ﺟﻬت تﻌﯿﯿن ﺟنسﯿت،مردان نﺸان مﻰ دﻫد
 تﻔاوت ﻫاى مﺸاﻫده در اندازه پارامترﻫا در این مﻄاﻟﻌه ﺑا سایر مﻄاﻟﻌات.است
 محﯿﻄﻰ و عادت ﻫاى ﺷﺨﺼﻰ ﺑاﺷد،ممﮑن است ناﺷﻰ از تﻔاوت ﻫاى ژنتﯿﮑﻰ
این مﻄاﻟﻌه از مﻌدود مﻄاﻟﻌات انﺠام ﺷده ﺑر ﺧﺼوﺻﯿات موروفومتریﮏ. (22 ,11)
 یﮑﻰ از محدودیت ﻫاى مﻄاﻟﻌه.استﺨوان مندیبل در ﺟمﻌﯿت ﺷﻬر تﻬران است
 توﺻﯿه مﻰ.ﺣاﺿر عدم امﮑان ﺑررسﻰ پارامترﻫا در ﮔروه ﻫاى سنﻰ مﺨتﻠﻒ است
 ﮔروﻫاى سنﻰ مﺨتﻠﻒ از نواﺣﻰ مﺨتﻠﻒ،ﺷود در مﻄاﻟﻌات آینده تﻌداد نمونه ﺑﯿﺸتر
.ﺟﻐرافﯿایﻰ ایران مورد ﺑررسﻰ ﻗرار ﮔﯿرد
:نتیجهگیری
ﺑه نﻈر مﻰ رسد راموس مندیبل اﺑﺰار ﺑا ارزﺷﻰ در تﻌﯿﯿن ﺟنسﯿت است چون در ﺑراﺑر
آسﯿﺐ ﻫا و ﺻدمات فﯿﺰیﮑﻰ ﺑسﯿار مﻘاوم است و پوزیﺸن سر تاﺛﯿر ﮐمترى ﺑر اندازه
 ﺑا توﺟه ﺑه نتایﺞ تﺠﺰیه و تحﻠﯿل داده ﻫا دریافتﯿﻢ ﮐه ﺑررسﻰ.پارامترﻫاى آن دارد
و اندازه ﮔﯿرى پارامترﻫاى راموس مندیبل ﺑا استﻔاده از تﺼاویر رادیوﮔرافﻰ ﺟﻬت
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