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چکیده

مطالعــه و پژوهــش بقایــای انســانی بهویــژه اســکلتهایی کــه در کاوشهــای باستانشناســی بهدســت
میآیــد ،اطالعــات بســیار باارزشــی درخصــوص انســانهای باســتانی در اختیــار پژوهشــگران قــرار
میدهــد .در مطالعــات استخوانباستانشناســی جنبههــای مختلــف ریختشناســی اســتخوان پــس از
طبقهبندیهــای گونهشناســی موردتوجــه قــرار میگیــرد .در اینگونــه مطالعــه ،تعییــن جنســیت و تخمیــن
تقریبــی ســن اســکلتها از روی ویژگیهــای ظاهــری اســتخوانها بهشــکلی ســریع و بــدون آنکــه نیــازی بــه
فعالیتهــای پیچیــدۀ آزمایشــگاهی باشــد انجــام میشــود .اســکلتهای انســانی مــرد و زن هریــک دارای
تفاوتهــای آشــکار و روشــنی هســتند .ایــن تفاوتهــا براســاس شــاخصها و معیارهــای اســتانداردی
اســتوارند .اســکلت انســانی کوریجــان از یــک محوطــۀ تاریخــی بهدســت آمــد کــه پــس از اقدامــات مرمتــی و
حفــظ وضعیــت و ســاختار کالبــدی آن در همــان شــرایط اولیــه ،ضرورت مطالعات تعیین جنســیت و تخمین
تقریبــی ســن اســکلت موردتوجــه قــرار گرفــت .در نــگاه نخســت شــاید بهنظــر برســد کــه پرسـشهای مربــوط
ً
بــه تعییــن جنســیت و تخمیــن ســن اســکلت کامــا واضــح یــا خیلــی پیچیــده اســت .اینکــه اســکلت انســانی
کوریجــان متعلــقبــه زنــی یــا مــردی باشــد یــا اینکــه ایــن اســکلت در ردۀ ســنی کهنســال یــا بزرگســال بالــغ
باشــد ،اثبــات یــا ابطــال ایــن فرضیههــا نیازمنــد بهرهگیــری از رهیافتهــای علمــی و اســتفاده از متغیرهــای
قابلســنجش و تجربــی بــود .علــوم زیستشناســی ،انسانشناســی جســمانی و استخوانباستانشناســی
در ارتبــاط تنگاتنــگ بــا یکدیگرنــد کــه کمــک شــایانی بــرای پاس ـخگویی بــه ایــن پرس ـشها و فرضیههــا
ارائــه میدهنــد.
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مقدمه

روش تحقیق

در ایــن پژوهــش از ترکیــب روش طبقهبنــدی گونههــا (گونهشناســی) و طبقهبنــدی شــاخهای کــه بیشــتر
در مطالعــات زیستشناســی و استخوانباستانشناســی بــهکار گرفتــه میشــود ،اســتفاده شــده اســت.
در ایــن روشهــا ،دادههــای اســکلتی در شــاخصها و متغیرهــای یکســان در رســتۀ گونههــای مشــابه و
نمودارهــای مشــترک مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار گرفته اســت .اســتفاده از منابــع و اطالعــات کتابخانهای
نیــز بخشــی دیگــری از فراینــد دادهافزایــی در ایــن پژوهــش اســت.

پیشینۀ تحقیق

در زمینــۀ پیشــینۀ مطالعــات استخوانشناســی انســانی در منابــع فارســی تاکنــون کتابهــا و مقالههــای
متعــددی در علــوم پزشــکی و زیستشناســی ،انسانشناســی جســمانی و استخوانباستانشناســی
منتشــر شــده اســت« .باستانشناســی اســتخوانهای انســان» عنــوان کتابــی تخصصــی اســت کــه بــرای
نخســتینبار در ایــران توســط مازیــار اشــرافیانبناب در میــان علــوم میانرشــتهای بــه فارســی ترجمــه شــده
اســت (مایــز .)1381 ،در مقولــۀ پزشــکی جنایــی کــه کارشناســان بــه مقولــۀ تشــخیص هویــت و تخمین ســن
اجســاد مجهولالهویــه نیــاز دارنــد ،کتــاب «مقدمـهای بــر مردمشناســی پزشــکی حقوقــی» (نــاس،)1368 ،
اثــری قابلتأمــل اســت کــه در آن دســتورالعملهایی بــرای تشــخیص اســکلتهای انســانی ب هصــورت
تجربــی ارائــه میشــود .کتابهــای تخصصــی مصــور استخوانشناســی در علــوم پزشــکی از دیگــر منابــع
مطالعاتــی محســوب میشــود کــه در آن منابــع ،اطالعــات مفیــدی در زمینــۀ نحــوۀ طبقهبنــدی و الگوهــای
ســنجش ســن اســکلتهای انســانی ارائــه شــده اســت .در ســالهای اخیــر مقالههــای پژوهشــی متعــددی در
زمینــۀ بهرهگیــری از علــوم میانرشــتهای آزمایشــگاهی از جملــه باستانشناســی مولکولــی (قمریفتیــده،
 ،)1392تعییــن توالــی  DNAمیتوکنــدری (رمضانــی و همــکاران ،)1396 ،تعییــن تفاوتهــای جنســیتی
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بهدنبــال کشــف گــور باســتانی در محوطــۀ کوریجــان ،در گام نخســت ،شناســایی اساســی اســتخوانها
و تثبیــت بافتــی آن از اهمیــت ویــژهای برخــوردار بــود کــه بــا اتخــاذ تدابیــری علمــی ایــن اســکلت بــه مــوزۀ
هگمتانــه انتقــال یافــت .پــس از انجــام مراحــل مرمتــی ،مرحلــۀ مهــم بعــدی ایــن بــود کــه مشــخص شــود
این تدفین انســانی دارای چه جنســیتی اســت؟ و اســکلت بهطور تقریبی در چه ردۀ ســنی اســت؟ بســیاری
از باستانشناســان برمبنــای آثــاری کــه از کاوش محوطههــا و گورســتانهای باســتانی بهدس ـت آمــده بــه
بازیابــی ســاختار اجتماعــی جوامــع باســتان میپردازنــد.
در ایــن پژوهــش براســاس دادههــای زیســتی موجــود بهشــیوۀ طبقهبنــدی گونههــا (گونهشناســی)،
تفاوتهــای ظاهــری اســکلتهای زن و مــرد مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .اســکلتهای انســانی
زن و مــرد دارای مشــخصات آشــکار و پنهــان فراوانــی اســت کــه قابــل طبقهبنــدی شــدن اســت .ایــن
ویژگیهــا بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد و متخصصــان از ایــن ویژگیهــای متفــاوت موســوم بــه متغیرهــا بــرای
طبقهبنــدی اســکلتهای انســانی اســتفاده میکننــد .پرســش ایــن اســت کــه کــدام ویژگــی یــا ویژگیهــا
را بایــد در طبقهبنــدی اســکلت مــورد مطالعــه ب ـهکار بــرد؟ و چگونــه بایــد ایــن ویژگیهــا یــا شــاخصها را
ســنجید؟ در زمینــۀ تخمیــن ســن تقریبــی اســکلت ،ضمــن بهرهگیــری از روش طبقهبنــدی گونهشناســی
و طبقهبنــدی شــاخهای بــه الگــوی ارزیابــی و ســنجش ســن تقریبــی اســکلت پرداختــه شــده اســت .هــدف
از ایــن پژوهــش دســتیابی بــه شــاخصها و معیارهــای اســتانداردی اســت کــه متخصصــان از طریــق
مشــاهده و بهکارگیــری آنهــا در مواجهــه بــا اســکلتهای انســانی در تدفینهــای باســتانی بــدون انجــام
آزمایشهــای پیچیــده بتواننــد بهصــورت تجربــی بــه اطالعــات و ارزیابیهــای شــناخت اســکلتهای
انســانی زن یــا مــرد و تخمیــن نســبی ســن آنهــا دســت یابنــد.
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شرایط اسکلت از محوطۀ کاوش تا مرمت

اســکلت کوریجــان بهشــکل کامــل و منظــم در محوطــۀ باســتانی بهدســت آمــد .هنگامیکــه اســکلت نمایــان
شــد ،دقــت شــد تــا وضعیــت هیچکــدام از اســتخوانها تغییــر نکنــد و جابهجــا نشــوند .خــاک موجــود روی
اســتخوانهای کوچــک ،ظریــف یــا شــکننده بــا کمــک قلممــوی کوچــک یــا وســایل و ابــزار دندانپزشــکی
پــاک گردیــد .بهمنظــور تثبیــت وضعیــت اســتخوانها و جلوگیــری از هوازدگــی بــا محلــول پارالوئیــد % 25
پوشــش داده شــد .نحــوۀ جابهجایــی اســکلت انســانی از محوطــۀ باســتانی بهگونـهای بــود کــه بــدون آنکــه
اســتخوانها بــا دســت برداشــته شــوند و در داخــل جعبــه یــا محفظــۀ مخصــوص نگهــداری اســتخوان قــرار
گیرنــد ،بــا رعایــت اصــول فنــی اســکلت بــا همــان بســتر اولیــه بــه مــوزۀ هگمتانــه انتقــال یافتنــد .در مــوزۀ
هگمتانــه تدابیــری اتخــاذ شــد تــا مجموعــۀ اســتخوانها مرمــت کامــل شــوند (ایوکــی.)34-36 :1383 ،

تصویر  .1اسکلت کوریجان در محوطۀ باستانی (رحمانی.)1382 ،
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در رژیــم غذایــی باســتانی بــا اســتفاده از آنالیزهــای ایزوتوپــی (شیخشــعاعی و نیکنامــی )1395 ،بــر روی
نمونــه اســکلتهای انســانی باســتانی انجــام گرفتــه اســت .امــا پژوهــش حاضــر جــزء نخســتین مطالعــات
تعییــن جنســیت نمونــۀ اســکلت انســان باســتانی بــدون بهرهگیــری از علومآزمایشــگاهی رایــج محســوب
میگــردد.
اســکلت انســانی کوریجــان در حیــن گمانهزنیهــای تعییــن عرصــه و حریــم تپــۀ باســتانی کوریجــان
واقــع در جنــوب شهرســتان کبودرآهنــگ در ســال  1381ش .بههمــراه تعــدادی ظــروف ســفالی نمایــان
شــد کــه جهــت مطالعــات تکمیلــی بــا همــان بســتر طبیعـیاش بــه مــوزۀ هگمتانــه انتقــال یافــت .مطالعــات
استخوانباستانشناســی آن بــا دعــوت از دکتــر نصیــری و ابوالقاســمی از اســاتید هیأتعلمــی دانشــگاه
علومپزشــکی بوعلیســینای همــدان پیگیــری گردیــد کــه نتایــج آن در مبحــث زیــر تهیــه و تنظیــم شــده
اســت.
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در بیشــتر تدفینهــای باســتانی ،بافتهــای نــرم مدتهــا قبــل از بینرفتــه و فقــط اســتخوانها در
شــرایط خــاص ســرمای بســیار شــدید یا خشــکیهای بســیار شــدید برجــا میماننــد .مهمترین عامــل در بقای
اســتخوانها در محوطههــای باســتانی خصوصیــت خاکــی و محیــط تدفیــن اســت کــه اســتخوانها پــس
از انهــدام نســوج نــرم در آن قــرار میگیرنــد .میــزان اســیدیته خــاک ،میــزان فعالیــت میکروارگانیس ـمهای
ســاکن در خــاک و میــزان آب موجــود در خــاک و حــرارت آن همگــی در میــزان بقــای اســتخوانها مؤثرنــد.
اســتخوانهای بهدســتآمده از محوطــۀ باســتانی کوریجــان بهشــکل کامــل ،ســالم ،دس ـتنخورده و
منظــم بودنــد (مایــز.)36 :1381 ،

شناسایی افتراق اسکلت انسانی زن و مرد

اســکلتهای زن و مــرد دارای جهــات افتــراق و تفاوتهــای مهــم و روشــنی هســتند .هرچنــد بهتــر اســت
ً
جهــت تعییــن جنســیت ،تمامــی اســکلت مــورد بررســی قــرار گیــرد ،ولــی تفاوتهــای ظاهــری عمومــا در
اســتخوانهای جمجمــه و لگــن مشــاهده میشــوند .از بیــن اینهــا ،اســتخوانهای لگــن مهمتریــن
بخــش هســتند؛ زیــرا بهدلیــل تفاوتهــای عملکــردی بیــن زن و مــرد دارای تفاوتهــای اساس ـیاند
کتــر بــرای
( .)Tague, 1995: 213-233بهطــور کلــی لگــن زنانــه ،پهنتــر از لگــن مردانــه اســت .لگــن باری 
حرکــت مناسـبتر اســت .امــا در زنــان لگــن پهنتــر جهــت ایجــاد کانــال مناســبی بــرای زایمــان ایجــاد شــده
اســت.
در خانمهــا بیشــترین عــرض یــا پهنــای لگــن اســتخوانی بهطــرق مختلــف مشــخص میشــود .یــک
منطقــۀ مهــم ،زاویــۀ ســاب پوبیــک اســتخوان پوبیــس در قســمت قدامــی لگــن اســت .زاویــۀ ســاب پوبیــک
بیــن شــاخههای راســت و چــپ پوبیــس تحتانــی در تحتانیتریــن قســمت پوبیــس ایجــاد میشــود .در
ً
خانمهــا ایــن زاویــه پهنتــر و بهشــکل  Uبــوده ،درحالیکــه در آقایــان باریکتــر و بهشــکل ( Vعمومــا
کمتــر از ˚ )90اســت (تصویــر  .)3متأســفانه اســتخوانهای لگــن یکــی از شــکنندهترین بخشهــای اســکلت
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تصویر  .2بررسی و معاینۀ اسکلت توسط دکتر نصیری (رحمانی.)1382 ،
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تصویر  .3استخوانهای لگن در مرد بالغ (راست) و یک زن بالغ (چپ) P .نشاندهنده استخوان پوبیک است.
زاویۀ تحتانی پوبیک با خطوط منقطع نشان داده شده است (.)Mays, 1998: 34

تصویــر  .4اســتخوانهای لگــن ســمت چــپ مربــوط بــه یــک مــرد بالــغ و ســمت چــپ زن بالــغ بریدگــی ســیاتیک در
هــر دو مــورد عالمتگــذاری شــده اســت (.)Mays, 1998: 36

بــرای استخوانباستانشناســان بــا تجربــه ،تعییــن جنســیت بــا مشــاهدۀ ظاهــری نمونههــای اســکلت
بالغیــن قابــل اطمینــان خواهــد بــود ،بهویــژه ا گــر جمجمــه و اســتخوانهای لگــن بــرای معاینــه در دســترس
ً
باشــند .مثــا بــا بررسـیهای ظاهــری اســکلتهای امــروزی کــه جنســیت آنهــا معلــوم بــود ،مشــخص شــد
کــه ا گــر چنانچــه جمجمــه و لگــن در دســترس باشــند تــا  %97مــوارد میتــوان بــه نتیجــۀ صحیــح رســید.
بــا بررســی جمجمــه بهتنهایــی در  %92مــوارد و بــا بررســی لگــن بهتنهائــی در  %96مــوارد نتیجــه صحیــح
بهدســت میآیــد (.)Meindl et al., 1985: 79-85
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بــوده و در تدفینهــا در وضعیــت ســوپاین (بــه پشــت خوابیــده) در باالتــر از ســایر نقــاط اســکلت قــرار گرفتــه
و هنــگام کاوش مســتعد آســیب هســتند ( .)Phenice, 1969: 297-302در یافتههــای باستانشناســی،
ً
اســتخوان پوبیــس عمومــا آنقــدر آســیب میبینــد کــه مانــع بررســی و مشــاهده دقیــق میشــوند .یــک
شــاخص مهــم تعییــن جنســیت کــه در بخــش مقاومتــر خلفــی لگــن قــرار گرفتــه ،بریدگــی ســیاتیک اســت
(تصویــر  .)4بریدگــی ســیاتیک در خانمهــا پهنتــر و عمیقتــر اســت (.)Hager 287-300 :1996
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عوامل مهم در تعیین جنسیت از روی استخوان لگن

ابتــدا چكیــدهای از شــكل و طــرح كلــی از لگــن ارائــه میشــود تــا اســتخوانهای لگــن جســد مذكــور ،بیشــتر
قابــل درك باشــد.
استخوانهای لگن ()Bones of the Pelvis
 -استخوان هیپ ()Hip bone

تصویر  .5تفاوتهای اسکلتی زن و مرد (.)Renfrew & Bahn, 2012: 424
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اســتخوانهای كــه در تعییــن جنســیت حائــز اهمیتانــد ،در ابتــدا اســتخوانهای لگــن ،جمجمــه و
ســپس اســتخوانهای ران ،بــازو ،ترقــوه ،كتــف و جنــاق هســتند .انــدازه و اســتحکام عمومــی ســایر نواحــی
اســکلت را میتــوان بهعنــوان یــک شــاخص فرعــی تعییــن جنســیت بــهکار بــرد ،امــا ایــن اختصاصــات
بهراحتــی بهدلیــل الگوهــای فعالیــت حرکتــی و تغذیــه متفــاوت ،تغییــر کــرده و کمتــر از تفاوتهــای
ً
جمجمــه و لگــن قابــل اعتمــاد هســتند .بهطورکلــی انــدام مــردان ،معمــوال بلندتــر و تنومن دتــر ،شــانهها
پهنتــر و دســتها و پاهــا بلندتــر از زنــان اســت .ایــن مطلــب درمــورد اســتخوانهای ایــن قســمت نیــز
صــادق اســت .بــه اســتثنای مــوارد کمــی کــه زنــان بــه تنومنــدی مــردان بــوده و شــانههایی بــه پهنــی
مــردان دارنــد .اســتخوانهای ترقــوه ،بــازو ،اولنــا ،رادیــوس ،اســکاپوال ،جنــاغ ،اســتخوان ران ،درشـتنی،
مهرههــای گردنــی و کمــری و قفســۀ ســینه همگــی میتواننــد در فراینــد تفاوتهــا و تفکیــک جنســیت
مفیــد واقــع شــوند (نــاس)57-68 :1368 ،
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اســتخوان هیــپ یــا بینــام و یــا اســتخوان لگــن ،اســتخوان بــزرگ و نامنظمــی اســت كــه در قســمت
مركــزی فشــرده و در دو انتهــای فوقانــی و تحتانــی پهــن اســت .در ســطح خارجــی آن یــك فرورفتگــی عمیــق
فنجــان ماننــد بــه نــام اســتابولوم ( )Acetabulumوجــود دارد كــه بــا ســر اســتخوان ران مفصــل میشــود.
در پاییــن و جلــوی ایــن حفــره یــك ســوراخ بــزرگ بیضــوی یــا مثلثیشــكل وجــود دارد كــه بــه آن ســوراخ
ابتوراتــور ( )Obturator Foramenمیگوینــد.
دو اســتخوان هیــپ در جلــو بــا یكدیگــر و در عقــب بــا اســتخوانهای ســاكروم (خاجــی) و كوكســیس
(دنبالچــه) مفصــل میشــوند كــه مجموعــۀ آنهــا كمربنــد لگنــی را میســازد .هركــدام از اســتخوانهای
هیــپ از ســه بخــش تشــكیل شــده كــه عبارتنــد از :ایلیــوم ،ایســكیوم و پوبیــس .ایــن ســه بخــش در كــودكان
توســط غضــروف بــه یكدیگــر متصــل شــدهاند ،ولــی در افــراد بالــغ ب ههــم جــوش خــورده و بهصــورت
یــك اســتخوان واحــد مشــخص میشــوند .ایــن اتحــاد بیــن ســه بخــش اســتخوان در اســتابولوم انجــام
میگیــرد .ایلیــوم شــامل قســمت فوقانــی اســتابولوم و بخــش گســتردۀ بــاالی آن اســت .ایســكیوم شــامل
قســمت تحتانی اســتابولوم و بخش گســتردۀ پایین آن اســت .ایســكیوم شــامل قســمت تحتانی اســتابولوم
و قســمت خلفــی تحتانــی هیــپ اســت .پوبیــس قســمت قدامــی اســتابولوم را تشــكیل میدهــد و ایلیــوم را از
ایســكیوم جــدا میكنــد و همچنیــن قســمت قدامــی میانــی اســتخوان هیــپ را میســازد.
اســتخوان هیــپ دارای دو ســطح داخلــی و خارجــی و چهــار كنــار فوقانــی ،تحتانــی ،قدامــی و خلفــی
اســت .دركنــار خلفــی ،بریدگــی عمیقــی بهنــام بریدگــی بــزرگ ( )Greater Sciatic Notchدیــده میشــود.
اندازهگیــری زاویــۀ ایــن بریدگــی معیــار مهمــی جهــت تعییــن جنســیت اســت .كنــار فوقانــی هیــپ را ســتیغ
ً
ایلیــاك نامنــد كــه كامــا زیــر جلــدی اســت.
در ســطح داخلــی قســمت ایلیــوم ،ســطح ســاكروپلویك ( )Sacropelvic Surfaceوجــود دارد كــه ایــن
ســطح در طرفیــن بــا اســتخوان خاجــی مفصــل میشــوند .هریــك از اســتخوانهای هیــپ توســط بخــش
پوبیــس ( )Pubisدر طــرف جلــو بههــم متصــل شــده كــه در زیــر ایــن مفصــل قوســی تشــكیل میشــود بهنــام
( )Pubic Archكــه انــدازۀ زاویــه ایــن قــوس معیــار خوبــی جهــت جنســیت اســتخوان مــورد مطالعــه اســت
(.)Warwik W. & Bannister
ایسكیوم ()Ischium
قســمت خلفــی تحتانــی اســتخوان هیــپ و همچنیــن دو پنجــم خلفــی تختانــی حفــره اســتابولوم را
تشــكیل میدهــد.
استخوان خاجی ()Sacrum
اســتخوانی پهــن ،بــزرگ و ســهگوش اســت كــه از بههــم جــوش خــوردن  5مهــره ســاكرال بهوجــود
میآیــد .ایــن اســتخوان بهصــورت مایــل بیــن دو اســتخوان هیــپ قــرار دارد و بههمــراه اســتخوان
كوكســیكس جــدار خلفــی لگــن را تشــكیل میدهــد .ســاكروم دارای یــك قاعــده ،یــك رأس ،یــك ســطح
قدامــی و دو ســطح طرفــی اســت .رأس ایــن اســتخوان بــا كوكســیكس و قاعــدۀ پهــن آن بــا پنجمیــن مهــرۀ
كمــری مفصــل میشــود ()Warwik & Bannister, 1995
قاعــدۀ ســاكروم از ســطح فوقانــی اولیــن مهــره ســاكرال تشــكیل شــده اســت .تنــۀ ایــن مهــره بــزرگ بــوده
و قطــر عرضــی آن بیشــتر از قطــر قدامــی خلفــی اســت .لبــۀ قدامــی ســطح فوقانــی تنــه ،برجســته بــوده کــه
ً
اصطالحــا بــه آن دماغــۀ ســاكروم ( )Sacral Promontoryمیگوینــد (تصویــر .)6
اندازهگیری اقطار لگن ()Pelvimetry
اندازهگیــری اقطــار لگــن در زنــان بهدلیــل مســألۀ زایمــان دارای اهمیــت زیــادی اســت .عالوهبــر ایــن در
پزشــكی قانونــی ،بــرای تعییــن جنســیت اهمیــت بهســزائی دارد .اقطــار لگــن در زنــان و در مــردان بهطــور
قابــل توجهــی متفــاوت اســت؛ زیــرا زنــان دارای لگنــی پهــن و كمعمــق بــا حفــره وســیع هســتند ،درحالیكــه
لگــن مــردان كمعــرض ،مرتفــع و تنــگ اســت (تصویــر .)6
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تفاوتهای لگن مرد و زن

تفاوتهای لگن مرد و زن را میتوان بهصورت زیر خالصه كرد:
-1لگن مرد سنگینتر ،محكمتر و خشنتر از لگن زن است.
-2زاویه ساب پوبیك در مردان بین ˚ 50تا˚ 60است ،درحالیكه در زنان بین ˚ 80تا ˚ 85است.
-3توبروزیتــه ایســكیال در مــردان بهســمت داخــل چرخیــده ،درحالیكــه در زنــان ب هســمت خــارج
چرخیــده اســت.
-4تنه و ستیغ پوبیس در زنان پهنتر از مردان است.
-5خارهــای ایســكیوم در مــردان بهســمت داخــل چرخیــده و بــه همدیگــر نزدیــك هســتند ،درحالیكــه
در زنــان بهســمت خــارج چرخیدهانــد.
-6بریدگــی ســیاتیك بــزرگ در زنــان ،پهنتــر از مــردان اســت .زوایــه بیــن كنــار فوقانــی و كنــار تحتانــی
آن در زنــان ˚ 75و در مــردان ˚ 50اســت (تصویــر .)7
-7ســوارخ اوبتوراتــور در مــردان بــزرگ و بیضویشــكل اســت ،درحالیكــه،در زنــان كوچــك و
مثلثیشــكل اســت.
-8اســتابولوم در مــردان بزرگتــر از زنــان اســت ،بهطوریكــه در مــردان قطــر آن معــادل فاصلــه
اســتابولوم تــا ســمفیزیس پوبیــس اســت ،درحالیكــه در زنــان كوچكتــر اســت.
-9كلیه اقطار لگن مرد ،بهویژه اقطار دهانۀ تحتانی لگن ،كوچكتر از اقطار لگن زن است.
-10حفــرۀ لگــن در مــردان قیفیشــكل بــوده و بیشــتر شــبیه بــه یــك مخــروط ناقــص طویــل اســت كــه
ً
یشــكل اســت
ارتفــاع زیــاد داشــته ،ولــی پهنــای آن كــم اســت ،درحالیكــه حفــرۀ لگــن در زنــان تقریبــا لولها 
و دارای ارتفــاع كــم ولــی پهنــای زیــاد اســت.
 -11تفاوتهای مهم استخوان خاجی از نظر جنسیت به شرح ذیل است:
الــف) اســتخوانهای ســاکروم در مــرد درازتــر و باریکتــر اســت ،بنابرایــن شــاخص ســاکرال درحــدود
˚ 105اســت ،درصورتیکــه ایــن اســتخوان در زنــان کوتاهتــر و پهنتــر اســت و میــزان متوســط شــاخص آن
˚ 115اســت.
* شاخص خاجی
ب) در مــرد قطــر عرضــی تنــه مهــرۀ اول خاجــی از قطــر عرضــی بــال خاجــی بزرگتــر اســت ،ولــی در زن
قطــر عرضــی تنــه مهــرۀ اول خاجــی بــا قطــر عرضــی بــال خاجــی مســاوی یــا کمتــر از آن اســت.
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تصویر .6ترکیب استخوانهای کمربند لگنی و سه قطر قدامی-خلفی ،عرضی و مایل آن در تنگۀ فوقانی لگن.
 Hاستخوان هیپ S ،استخوان ساکروم و  Coاستخوان کوکسیک (.)Warwik & Bannister: 1995
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تصویر  .7تصویر بریدگی سیاتیک  Scو استخوان ساکروم  Sدر اسکلت کشفشده کوریجان (رحمانی.)1382 ،

عوامل مهم در تعیین جنسیت از روی استخوان جمجمه

ابتــدا الزم اســت طــرح كلــی از اســتخوانهای تشــكیلدهندۀ جمجمــه ارائــه شــود .جمجمــه از دو بخــش
تشــكیل شــده اســت؛ یكــی كرانیــوم (كــه مغــز را دربــر میگیــرد) و دوم اســتخوانهای صــورت هســتند.
كرانیــوم از  8اســتخوان تشــكیل شــده و تعــداد اســتخوانهای صــورت  14و اســتخوانچههای گــوش نیــز
 6عــدد هســتند .جمجمــه ،مغــز و ارگانهــای حســی ویــژه را محافظــت میكنــد .تمامــی اســتخوانهای
جمجمــه غیرمتحركانــد .بهجــز اســتخوان مندیبــل یــا فــك تحتانــی ،اســتخوانهای جمجمــه توســط
درزهــا بــه همدیگــر وصــل م ُ
یشــوند.
اســتخوانهای جمجمــه شــامل اســتخوانهای ناحیــه ســر و صــورت اســت كــه بهترتیــب  8و  14عــدد
هســتند .اســتخوانهای ســر شــامل چهــار اســتخوان فــرد بــهنامهــای پشــتیبانی ( ،)Frontalپرویزنــی
( ،)Ethmoidپروانــهای( )Sphenoidو پسســری ( )Occipitalاســت و اســتخوانهای زوج ســر شــامل
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ج) اســتخوان خاجــی در مــرد در تمــام طولــش دارای تقعــر قدامــی کــم و یکســان اســت ،درصورتیکــه در
زن تقعــر قدامــی اســتخوان خاجــی بهخصــوص در قســمت پاییــن بیشــتر اســت.
در نمونــۀ حاضــر بــا اســتفاده از اندازههــای بهدس ـتآمده زیــر ،مشــخص میشــود كــه جنســیت آن زن
اســت ،زیــرا:
الف) بریدگی سیاتیك بزرگ ( 80˚ )Greater Sciatic Notchاست.
ً
ب) شــاخص خاجــی حــدودا ˚ 114اســت ،زیــرا ارتفــاع ســاكروم (طــول اســتخوان خاجــی از دماغــه تا رأس
آن)  10.5ســانتیمتر و عــرض آن (پهنــای قاعــدۀ خاجــی) حــدود  12ســانتیمتر اســت (تصاویــر  6و .)7
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تصویــر  .8اســتخوانهای جمجمــه بالغیــن در مــرد (راســت) و زن (چــپ) )1( .برجســتگی ابــرو در آقایــان تکامــل
مهــا برجســتگی ابــرو کمتــر نمایان اســت و پیشــانی صــاف و عمودی
بیشــتری پیــدا کــرده و برجســتهتر اســت .در خان 
اســت .زائــدۀ ماســتوئید ( )2و برجســتگی اکســیپیتال ( )3در مــردان بیشــتر تکامــل یافتهانــد (.) Mays, 1998: 37

عوامل مؤثر در تعیین جنسیت از روی استخوان جمجمه
قسمتهای مختلف جمجمه

مرد

زن

شكل جمجمه

جا دارتر ،ضخیمتر ،وزن و ضخامت بیشتر

كم حجمتر و سبكتر است

محلهای چسبندگی عضالت و پوست

نمایانتر

خیل واضح نیست

كسرت اكسیپیتال )(Occipital Crest

واضحتر است

خیلی واضح نیست

زوائد پستانی )(Mastoid Process

طوالنی ،دارای قاعدۀ قوی و برجسته است

رشد كمتری دارد و خیلی برجسته نیست

نمونــۀ موردمطالعــه جمجمــه اســکلت کوریجــان دارای زائــدۀ پســتانی ( )Mastoid processنهچنــدان
برجســته و بــزرگ و نیــز برجســتگی مابیــن دو ابــرو ( )Glabellaاســت کــه چنــدان برآمــده نبــوده و برجســتگی
اســتخوان آهیانــه ( )Parietal Eminenceهــم تخــت بــوده اســت (تصویــر .)9

Downloaded from journal.richt.ir at 9:09 IRST on Tuesday January 8th 2019

آهیانـهای ( )Parietalو گیجگاهــی ( )Temporalمیشــوند .اســتخوانهای ســر بــا همدیگــر مفصــل شــده
و در داخــل آن قــرار میگیرنــد .ایــن حفــره بــه ســه بخــش قدامــی ،میانــی و خلفــی تقســیم میشــوند.
اســتخوانهای صــورت  14تــا هســتند كــه شــشتا زوج و دوتــا فــرد هســتند .اســتخوانهای زوج
عبارتنــد از :فــك فوقانــی ( ،)Maxillaryكامــی ( ،)Palatinگونــهای ( )Zygmaticاشــكی (،)Lacrimal
بینـ�ی( ( )Nasalو شــاخك تحتانــی ( .)Inferior nasal concaاســتخوانهای فــرد شــامل تیغـهای (�Vom
 )erو فــك تحتانــی  ))Mandibleهســتند.
بهطورکلــی اســکلت مردانــه بزرگتــر ،قویتــر و مســتحکمتر از اســکلت زنانــه اســت .اســتحکام بیشــتر
اســکلت مردانــه در ارتبــاط بــا تــودۀ عضالنــی بزرگتــری اســت کــه بــه آن ارتبــاط دارد .بیشــتر نماهــای
دوگانــۀ جمجمــه بهدلیــل اســتحکام و قــدرت بیشــتر ،اســتخوانهای مــرد هســتند .اختصاصــات و نقــاط
مشــخص جمجمــه کــه بــرای تعییــن جنســیت ب ـهکار میرونــد عبارتنــد از :برجســتگی ابــرو ،ســیغ نــوکال
( )Nuchal Crestو زائــدۀ ماســتوئید کــه همگــی آنهــا در آقایــان برجســتهتر هســتند (تصویــر .)8
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تعیین سن اسکلت

در بقایــای اســکلت نابالــغ ســن را میتــوان بــا توجــه بــه جنبههــای رشــد و تکامــل تعییــن کــرد .هنگامیکــه
تکامــل اســتخوان در دوران بلــوغ بــه اتمــام میرســد ،ســن را میتــوان براســاس پیشــرفت ضایعــات دژنراتیــو
ً
(مخــرب) و پوشــش دندانهــا تعییــن کــرد .بهطــور اختصــار روشهــای مختلفــی کــه معمــوال بــرای تخمیــن
ســن هنــگام مــرگ در اســکلتهای بالغیــن بـهکار مـیرود عبارتنــد از:
 -1بستهشدن سوچورهای جمجمه (.)Masset, 1989: 71-103
 -2شکل انتهای دندهها (.)Iscan et al., 1984: 147-156
 -3ریختشناسی سطوح مفصلی (.)Lovejoy et al., 1985: 15-28
 -4ریختشناسی سمفیزیس پوبیس (.)Todd, 1920: 285-339
 -5روش مرکب که شامل استفاده از روش رادیولوژی و مقاطع بافتی (.)Molleson & Cox, 1993
 -6بررسی پوشش دندانها (.)Richards & Miller, 1991: 159-164
بــرای تعییــن ســن ،مــا مجــوز برداشــت نمونــۀ اســکلتی را نداشــتیم و فقــط درمــورد روش اول مشــاهده
نمودیــم کــه همــۀ اســتخوانهای جمجمــه که کاســه ســر را میســازند ،توســط مفاصــل فیبــروزه غیرمتحرکی
بهنــام ســوچور بههــم متصــل شــده بودنــد کــه نشــاندهندۀ بالــغ بــودن اســکلت بــود .از طــرف دیگــر
تغییــرات ســنی در مندیبــل یــا فــک تحتانــی نشــان میدهــد کــه ســوراخ چانـهای ( )Mental Foramenدر
حدفاصــل بیــن قســمت آلوئــوالر و زیــر آلوئــوالر تنــۀ مندیبــل قــرار دارد و زاویــۀ فکــی ()Mandibular Angle
ً
حــدودا ˚ 110اســت کــه نشــاندهندۀ بالــغ و بزرگســال بــودن اســکلت اســت .زاویــۀ فــوق در خردســاالن و
ً
پیــران حــدودا بیــن ˚ 140تــا ˚ 150اســت .یــادآوری ایــن نکتــه بســیار ضــروری اســت کــه بــرای تعییــن ســن
تمامــی عوامــل اســتاندارد بایســتی مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا بتــوان درمــورد تخمیــن ســن ،نظــر دقیقتــری
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تصویــر  .9جمجمــۀ اســکلت کشفشــده کوریجــان M .زائــدۀ ماســتوئید G ،برجســتگی گالبــا F.P ،برجســتگی
فرونتــال یــا پیشــانی و  P.Pبرجســتگی آهیان ـهای( .رحمانــی)1382 ،
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نتیجهگیری

باستانشناســی اجتماعــی بــه مطالعــۀ ســاختار و مشــخصات اجتماعــی جوامــع باســتان میپــردازد و در آن
از رهیافتــی متفــاوت و دادههایــی از گونههــای مختلــف چــون شــیوۀ تدفیــن ،الگــوی اســتقراری ،اشــیاء و
بقایــای انســان بــرای بازســازی ســاختار اجتماعــی جوامــع باســتان کمــک میگیــرد .در بخشــی از ایــن فراینــد
شــناخت جنســیت زیستشــناختی زن یــا مــرد بــودن تدفینهــا و تعییــن ســن آنهــا در بازیابــی موقعیــت
اجتماعــی ،شــیوۀ امــرار معــاش و دیگــر جنبههــای هویــت اجتماعــی در گذشــته از اهمیــت بســیاری برخــوردار
اســت .گرچــه امــروزه راهبردهــای آزمایشــگاهی ژنتیکــی بهکمــک متختصصــان علومزیســتی در تشــخیص
و تفکیــک زن و مــرد بــودن نمونههــای انســانی آمــده اســت ،امــا ایــن روشهــا در حالحاضــر پرهزینــه
و زمانبــر هســتند .اســتفاده از روش تطبیقــی و گونهشناســی بــهکار گرفتهشــده در استخوانشناســی
اســکلت کوریجــان بــا انــدک اطالعــات و شــناخت تفاوتهــای اســکلتی زن و مــرد ،مناس ـبترین رهیافــت
در دســتیابی بــه اطالعــات موردنظــر اســت .گــور باســتانی کوریجــان شــامل یــک تدفیــن چمباتم ـهای بــود
کــه در پیرامــون آن تعــدادی اشــیاء ســفالین بــزرگ و کوچــک قــرار داشــت .در ایــن پژوهــش کــه براســاس
مطالعــات استخوانشناســی انجامگرفتــه ،جنســیت اســکلت زن تشــخیص داده شــد و ســن تقریبــی آن بــر
پایــۀ جمجمــه و تغییــرات ســنی در مندیبــل یــا فــک تحتانــی ،انســان بالــغ و بزرگســال بــوده اســت.

سپاسگزاری

طــی مکاتبــات ادارهکل میراثفرهنگــی و گردشــگری اســتان همــدان بــا دانشــگاه علومپزشــکی همــدان،
آقایــان دکتــر ابراهیــم نصیــری و ابوالقاســم یونســی دعــوت همــکاری را پذیرفتنــد و ماحصــل ایــن برنامــه
پژوهشــی منجــربــه تهیــه و تنظیــم ایــن مقالــه گردیــد .ســرکار خانــم خوشــمو مدیــر مــوزۀ هگمتانــه نیــز
همــکاری و هماهنگیهــای الزم را در ایــن زمینــه مبــذول داشــتند.
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ارائــه کــرد .بهطــور کلــی بایــد دانســت کــه تــا  2ســالگی تعییــن ســن از روی دندانهــای شــیری و از  2تــا 6
ســالگی از روی نقــاط استخوانیشــده و از  6تــا  12ســالگی از طریــق رویــش دندانهــای دائمــی و از  12تــا 25
ســالگی از روی جوشخــوردن اپیفیــز بــه دیافیزهــا و باالخــره از  30ســالگی از روی ســوچورهای جمجمــه
ً
و وضــع دندانهــا تعییــن میشــود .معمــوال تــا  30ســالگی ســن شــخص بــا اختــاف  2ســال و بعــد از آن بــا
اختــاف  5ســال تعییــن میگــردد.
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