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باشد. میيآنتروپومتریک در همان گروه نژادیعیطبریهاي فک و صورت اطالع از مقادیکی از مهمترین مسائل در درمان ناهنجاري
انجام گروهی از بالغین ایرانیدر سال) 18- 30(یرانیسالم انیهاي آنتروپومتریک سر و صورت بالغشاخصیجهت بررسقیتحقنیا

گرفت.
چهره يکتب مرجع در هر سه بعد دارايارهایایرانی که طبق معو سالمزن بالغ 50مرد و 50یفیتوصدر این مطالعهها: مواد و روش
4شاخص خطی ،19انتخاب شدند. ،ورت نداشتنددر سر و صییبایزیتروما و جراح،یدرمان ارتودنسبودند و سابقهیعیو اکلوژن طب

ۀسیها بر حسب جنس و مقاافتهیزیشد. جهت آناليریگاندازهFarkasسر و صورت به روش هیناح5نسبت در 9و ییاشاخص زاویه
.دیه گرداستفادpaired t-testو one sample t-testاز آزمون یشماليکایپوستان آمردیسفیعیطبریآنها با مقاد

به ترتیب )4/81±9/2(و)7/81±5/3(با شاخص سفالیفرم سر براکيحاصله، افراد مورد مطالعه دارايهابا توجه به نسبتها: یافته
. بودندبه ترتیب در مردان و زنان4/91±5و()3/90±4/4(با شاخصو فرم صورت لپتوپروسوپنیلپتورینبیفرمودر مردان و زنان

سر ي، در نسبت هاییاهیو زاویخطيهاشاخصزاياریعالوه بر تفاوت موجود در بسیشماليکایپوستان آمردیبا سفسهیمقاهنگام
)p>01/0(. دیدو نژاد مشاهده گردنیبيداریدر زنان تفاوت معنینیصورت و بيهاهر دو جنس و نسبتو چشم در

فک و يهايجوامع را جهت درمان ناهنجارریسایعیطبریمقادتوانیاد، نمدو نژنیموجود بيبا توجه به تفاوتهانتیجه گیري: 
انجام یرانیمختلف ايدر نژادهاکیآنتروپومتریعیطبریمقادنییمطالعات جامع ترجهت تع،شودیمهیتوصبکار برد.انیرانیصورت ا

گردد.
سر و صورت، بالغین هايناهنجاريآنتروپومتري ،ها: کلید واژه

18/3/91پذیرش مقاله: 5/3/91:اصالح نهایی17/1/91ل مقاله:وصو

:مقدمه
یکی از مسائل مهم در تشخیص و ارائه طرح درمان در بیماران 

ها و هاي فک و صورت بررسی دقیق اندازهمبتال به ناهنجاري
باشد. براي تعیین میزان انحراف ها در چهره این افراد مینسبت

اران، اطالع از خصوصیات آنتروپومتریک از نرمال در این بیم
هنرمندان مصري )2،1(ي است.نژادي ضرورهمان گروه قومی و

متناسب از این ةچهرمیترسيبراحیمسالدیدر دوران قبل از م
ها سالیاگرچه ط)3(بردند.ها در آثار خود بهره مینسبت

هاي دندانی اطالعات تشخیصی اصلی را سفالومتري و کست
کردند و اعتقاد براین بود که با ایجاد روابط صحیح در میفراهم 

ولی امروزه در ،ال خواهد شدبافت نرم ایدهبافت سخت، 
ارتودنسی مدرن بافت نرم ناحیه دهان و صورت بیمار، جهت 

با وجود )4(گیرد.تشخیص و ارائه طرح درمان در اولویت قرار می
همچنان بررسی بافت ها،این تغییر مثبت ایجاد شده در دیدگاه

.استهنرم صورت، جایگاه در خور الزم را پیدا نکرد
هاي آنتروپومتریک براي استفاده کلینیکی زمانی که روشاز

هاي قومی و نژادي مختلف مد نظر تمایز بین گروه،معرفی شد
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اي سر و هاي خطی و زاویهاندازهدر حال حاضر،)5،1(قرار گرفت.
و باشدهاي نژادي در دسترس میوهصورت در برخی از گر

مختلف در اندازه و فرم يهاقابل توجه در نژاديهاتفاوت
اطالعات مربوط )7،6،1-9(ر دیده شده است.و فرم سینیصورت، ب

هاي آنتروپومتریک ایرانیان محدود به برخی نواحی  به شاخص
باشد و یا به نژاد خاص ساکن در ایران آناتومیک صورت می

ریضمناً در برخی مطالعات مقاد)10-1،12(دارد. اختصاص
اعالم شده براي جمعیت ایرانی بسیار متریکآنتروپویعیطب

ما در کشورمارانیدر حال حاضر، درمان ب)1،10(متناقض است.
از یذکر شده در کتب مرجع و برخیعیطبریبر اساس مقاد

با که ممکن است منطبق،شودیانجام مکینئوکالسينسبتها
جودهاي موبا توجه به کاستینباشد. لذا،یرانینژاد ااتیخصوص

هاي هدف این تحقیق تعیین شاخصدر این زمینه،
آنتروپومتریک سر و صورت در یک جامعه  بالغ ایرانی ساکن 

در سال یشماليکایآمردپوستانیآنها با سفسهیتهران و مقا
بود.1390

مواد و روش ها:
50ومرد50بر طبق مطالعات مشابه یفیتوصمطالعهایندر
سال18-30سنیردهدرتهرانساکنایرانیافراداززن

و مصاحبه از بین مستمربا انجام معاینهداوطلبانهبصورت
در این گیرينمونه)7-9(.شدندانتخابنفر1000حدود

دفورمیتیفاقدافراداینتحقیق مبتنی بر هدف بود. 
وعرضیخلفی،–قدامیبعدسههردروبودهلکرانیوفاسیا

پارامترهاي در نظر .بودندطبیعیاکلوژنوچهرهدارايعمودي
صورت،ارتفاعگرفته شده براي چهره و اکلوژن طبیعی شامل

رابطهاکلوژن،تقارنرتروگناتیسم،یاپروگناتیسمچهره،تقارن
پروتروژن لوئولرآدنتوخلفی،بایتکراساوربایت،اورجت،مولر،

یااولمولرفقدان،spacingدینگ،وکرایا رتروژن،
قدامییااولمولرناحیهدراضافهتر، دندانقدامیهايدندان
صورتوسرناحیهدرزیباییجراحی،صدمهسابقه)4(تربود.

طی . افراد وجود نداشتارتودنسی در ایندرمانتاریخچهیاو

ازقبل،نسلدوتاافراداینوالدینکه مصاحبه مشخص گردید 
)8(.اندبودهایرانینژادهاي

. شدندانتخابشرایطواجدافرادازمستمرمعاینهباهانمونه
صورترويروغنیمدادتوسط1شکلطبقآناتومیکنقاط

4وبر حسب میلیمتر خطیشاخص19،گردیدمشخص
بهیممستقبصورتصورتوسردرايزاویهشاخص

استفادهاهمیتبهتوجهبا)7(.شدگیرياندازهFarkasروش
نیزشاخص مختلف9بیماران،درماندرطالییهاينسبتاز

مرجعافقیخطعنوانبهفرانکفورتخط)13(.گردیدمحاسبه
مربوطاستانداردگیرياندازهابزارهاياز)4(.شدگرفتهنظردر
بادیجیتالیکولیسشامل،شکشور اتریInSizeشرکتبه

سنجعمق،میلیمتر01/0دقتبابلندوکوتاههايفک
ترازونقاله،میلیمتر01/0دقتباترازدارايدیجیتالی
مترفلزي،کشخط،درجه01/0دقتباآهنرباییدیجیتالی

)7(.شداستفادهگیرياندازهجهتترازیکوايپارچه

،Opisthocranion(op)،Vertex(v).ومیـک آناتنقاط-1شکل
Glabella(g)،Eurion(eu)،Nasion(n)،Zygion(zy) ،
Tragion(t)،Gonion(go)،Exocanthion(ex)،

Endocanthion(en)،Orbitale(or)،Pronasale(prn) ،
Subnasale(sn)،Alare (al)،Labiale inferius(li) ،Labiale

superius(ls)،Stomion(sto)،Cheilion(ch)،
Sublabiale(sl)،Pogonion(pg)،Gnathion(gn)

وارد شده و میزان هر یـک  SPSSدر نهایت  یافته ها در برنامه 
%)  و ضریب تغییـرات  بـه   95از شاخص ها با فاصله اطمینانی (

Shapiro-wilk.  با انجام آزمـون  دیتفکیک جنس برآورد گرد

. نقـش  باشـند ینرمـال مـ  عیـ توزيا داراهافتهیمشخص شد که 
گرفـت.  ارمـورد قضـاوت قـر   t-testpairedجنس با آزمـون 

يکایآمردپوستانیسفیعیطبریها با مقادافتهیسهیجهت مقا
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ي. بـرا دیـ استفاده گردone sample t-testآزموناز یشمال
روش اندازه گیري، کلیه شاخص هـا در  نانیاطمتیبررسی قابل

یتخصصــاریدســتکیــزن ، توســط محقــق و 10مــرد و 10
شـدند و آزمـون   یـري گانـدازه ارتودنسی دیگر با فاصـله زمـانی،  

دو عمل کننده نیبینشان داد که همبستگرسونیهمبستگی پ
مربـوط  یهمبستگبیضرنیشتری. ب)r=98/٠(باشدیدار میمعن

بیو کمتــرین ضــر) g-op)997/0=rبــه شــاخص طــول ســر 
ـ )sn-pg)74/0=rبیشاخص شمربوط بهیهمبستگ نیبود. ب
. دیـ گردمشـاهده ن یهمبسـتگ g-snشاخص شـیب  ياندازه ها

)45/0=r(

ها:یافته
گیري آنتروپومتري سر و صورت اندازهیفیدر این مطالعه توص

ایرانی  در محدوده سالمزن از بالغین 50مرد و50بر روي 
نژاد فارس،ي%دارا57انجام شد. از این افراد سال 18-30یسن
مازنی–% گیلکی 6% نژاد ترکیبی، 10% آذري، 11%  کرد، 14

جامعه نیآمده در استبدیعیطبرمقادی. بودندلرنژاد%  2و
چانه و - دهان- لب،ینیدر پنج جدول سر، چشم، بکیبه تفک

شاخص ها با اطالعات نیاتاًیصورت گنجانده شده است. نها
)7(.دیدگرسهیموجود در کتاب مرجع مقا

یرانینرمال انیدر بالغ،آمده است1سر در جدول يشاخصها
تا حد درصد6/80% از حداقل 95نانینسبت  سر با اطمزانیم
افراد فرم نیدر انیبرآورد شده است. بنابرادرصد7/82ثر اک

نیباشد. در بیبه مزوسفال ملیسفال با تمایسر براک
سر تفاعو ارراتییتغعرض سر مردان حداقل ،سريهاشاخص

.را نشان دادراتییزنان حداکثر تغ

يکایآمردپوستیسر با افراد سفهیناحيهاشاخصسهیمقا
و در مردان3/153±9/5آنهانشان داد که عرض سریشمال

از نژاد کوچکتر يدارمعنیبطوربوده و زناندر 6/4±4/144
آمریکاي سفیدپوستاندرسرارتفاع)>0001/0p(ایرانی بود. 

بوده و زناندر 7/112±1/7ومرداندر 7/117±8(شمالی 
تفاوت)>0001/0p(داري بیشتر از نژاد ایرانی بود.بطور معنی

دو نژاد مشاهده نشد. نکته قابل نیانیطول سر برديدارمعنی

یشماليکایپوست آمردینسبت سر افراد سفنکهیتوجه ا
در هر يدارمعنیبطور) زنان2/78±2/4مردان،6/4±2/79(

ما بود و نماي مزوسفال دو جنس کوچکتر از افراد مورد مطالعه 
.بود>p)0001/0(و >p)003/0(داشت به ترتیب

جامعهیکدرسرآنتروپومتریکشاخصهايمیزان-1جدول
ایرانی

نشان داد که فاصله دو گوشه 2چشم در جدول ياهشاخص
سومِ فاصله دو کیباًیچشم در افراد مورد مطالعه تقریداخل

با طول چشم برابر است. باًیباشد و تقریچشم میگوشه خارج
در زنان (ex-ex)چشمیشاخص فاصله دو گوشه خارج

چشمیداخلو شاخص فاصله دو گوشهراتییحداقل تغ
(en-en) يهاشاخصنیرا در براتییمردان حداکثر تغدر

.چشم نشان دادند
يکایپوستان آمردیچشم با سفهیناحيهاشاخصسهیمقادر

چشم در یکه فاصله دو گوشه خارجدیمشخص گردیشمال
يدارمعنیبطوربوده و 6/87±4و در زنان7/90±8/3مردان 

باعثکه)≥0001/0P(باشدیممااز افراد مورد مطالعهکمتر
و در زنان 4/37±2/2در مردان شانایچشمنسبتشده

از افراد مورد مطالعه شتریبيدارمعنیبطوربوده و 4/2±2/37
مربوط به چشم يهاشاخصریدر ساولی)>0001/٠P(باشد

دو نژاد وجود نداشت.نیبيداریتفاوت معن

آزموننتیجه میزان اندازه
شاخص

p 0001/0≤ *
4/5±7/158 مرد سرعرض

eu – eu9/3±8/151 زن

p 002/0≤ *
2/6±4/194 مرد سرطول

g – op5/5±7/186 زن

p 06/0≤
3/5±4/106 مرد سرارتفاع

v – n1/6±2/104 زن

p 19/0≤
5/3±7/81 مرد 100 ×

opg
eueu



9/2±4/81 زن
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جامعهیکدرچشمآنتروپومتریکشاخصهايمیزان-2جدول
ایرانی

با توجه به نسبت  آمده است.3هاي بینی در جدول شاخص
دوبینفاصلهدرصد95اطمینانباایرانیبالغمرداندربینی

درفاصلهاینوباشدمیبینیارتفاعدرصد61-65بینیپره
دربینیپروتروژن. باشدمیبینیارتفاعدرصد56- 59زنان
تغییراتحداقلمرداندربینیارتفاعوتغییراتحداکثرزنان

.دادندنشانبینیبهمربوطهايشاخصبیندررا
سفیدپوستانبابینیآنتروپومتریکهايشاخصمقایسهطی

مریکايآسفیدپوستانکه درگردیدمشخصشمالیآمریکاي
نیـــبیاعـــارتفنســـجدورــــهدریـــشمال

و کوتاهتر از نژاد ) زناندر 2/49±9/2و مرداندر 3/3±2/53(
نسبتنژاداینزناندروبوده) >0001/0p(باشد. ایرانی می

استبزرگترداري بوده و به طور معنی1/65±8/5بینی
)001/0p< .(باریکبینیدارايژادندوهرمردانوزناناگرچه
بینیفرممامطالعهموردزناندرولی،باشندمیلپتورینیا

درچانه–دهان–لبناحیهخطیهايشاخصبودظریفتر
95اطمینانباایرانینرمالبالغیندر. استهآمد4جدول
-1/27تقریباًپایینلبودرصد7/29-7/31بااللبدرصد،

اشغالراصورتتانیتحارتفاعازدرصد4/25
چانهارتفاعبهمربوطبقیهدرصد8/41- 4/44وحدودکندمی
دهانعرضوتغییراتبیشترینپایینلبشیب. باشدمی

.دادندنشانناحیهایندرراتغییراتکمترین
سفیدپوستانباچانهدهان،،لبناحیههايشاخصمقایسهبا

سفیدپوستاندردهانعرضکهشدمشخصشمالیآمریکاي

زناندر 8/49±2/3و مرداندر 5/53±6/3شمالیآمریکاي
هردرمطالعهموردافرادازبزرگترداريمعنیبطورباشد و می
جنسدوهردربااللبشیب). >0001/0p(استجنسدو
و مرداندر 5/1±7/8شمالیآمریکايپوستسفیدافراددر
موردافرادازکمترداريیمعنبطوربوده و زناندر5/7±8/0

سایردر).>0001/0p(و>p)006/0(باشد میمامطالعه
بینداريمعنیتفاوتچانه،دهان،لببهمربوطهايشاخص

.نشدیافتنژاددو

جامعهیکدربینیآنتروپومتریکشاخصهايمیزان-3جدول
ایرانی

یکدرچانه-دهان-لبآنتروپومتریکشاخصهايمیزان-4جدول
ایرانیجامعه

نتیجه
آزمون میزان اندازه

شاخص

p 29/0≤
9/2±8/32 مرد چشمداخلیگوشهدوفاصله

en–en7/2±2/32 زن

p 003/0≤ *
2/4±7/94 مرد چشمخارجیگوشهدوفاصله

ex – ex6/3±3/92 زن

p 1/0≤
9/1±6/31 مرد راستچشمطول

en – ex7/1±31 زن

p 52/0≤
4/2±6/34 مرد 100 ×

exex
enen



3/2±9/34 زن

آزموننتیجه میزان
اندازه

شاخص

p≤ 0001/0 *
5/3±5/50 مرد دهانعرض

ch – ch1/3±47 زن

p≤ 0001/0 *
6/2±1/22 مرد بااللبارتفاع

sn – sto2/2±1/20 زن

p≤ 002/0 *
1/2±7/18 مرد پایینلبارتفاع

sto – sl2±4/17 زن

p≤ 0001/0 *
9/2±8/30 مرد چانهارتفاع

sl – gn9/2±3/28 زن

p≤1
9/2±9/30 مرد 100×

gnsn
stosn



5/2±5/30 زن

p≤ 70/0
9/2±3/26 مرد

gnsn
slsto


 100×

3/2±5/26 زن

p≤ 81/0
6/3±3/43 مرد 100×

gnsn
gnsl



6/4±1/43 زن

p≤ 07/0
6/8±6/5 مرد

sn–ls 9/8±3/9بااللبشیب زن

p≤ 07/0
2/8±2/47 مرد

پایینلبشیب sl-li5/9±5/50 زن

آزموننتیجه میزان اندازه
شاخص

p 0001/0≤ *
5/2±7/36 مرد بینیعرض

al – al2/2±8/32 زن

p 2/0≤
7/3±4/58 مرد بینیارتفاع

n – sn4/3±8/56 زن

p 15/0≤
6/2±20 مرد بینیپروتروژن

sn – prn2/2±3/19 زن

p 0001/0≤ *
7±1/63 مرد 100

×
snn
alal




1/5±9/57 زن



ایرانینیاز بالغیرسی شاخص هاي آنتروپومتریک سر و صورت در گروهبر136

33/ پیاپی1391پائیز / سوم/ شماره نهممجله تحقیق در علوم دندانپزشکی/ دوره 

صورت در هیناحیخطي، شاخص ها5با توجه به جدول 
باشدیبزرگتر از زنان ميداریمردان بطور معن

)0001/0p< (صورت هیمحاسبه در ناحيهادر نسبتیول
در نیدو جنس مشاهده نشد. بنابرانیبيداریتفاوت معن

%  عرض 90باًیتقر(n-gn)ارتفاع صورتیرانینرمال انیبالغ
فرم صورت لپتوپروسوپ در انگریاست وب) (zy-zyصورت

مطلب نیاانگریبزینبلینسبت مند)7(.باشدیمتیجمعنیا
بلیکمتر از نصف عرض منديقدربلیاست که ارتفاع مند

نرمال نیدر بالغالیعمق ماگزخلفی–یباشد. در بعد قدامیم
نیاست. در ببلیکمتر از نصف عمق منديقدریرانیا

مطالعه نسبت  عمق نیدر ایمورد بررسصورتيهاشاخص
و عرض صورت در راتییتغنیشتریببلیبه عمق مندالیماگز

.را نشان دادندراتییتغنیزنان کمتر

دپوستانیصورت با سفکیآنتروپومتريهاشاخصسهیمقابا
در زنان  بلیکه عرض منددیمشخص گردیشماليکایآمر
کوچکتر از زنان مورد يداریبطور معنیشماليکایآمردسفی

در سفید صورتارتفاع).>0001/0p(باشد یمما همطالع
112±7/4ومرداندر 3/121±8/6پوستان آمریکائی شمالی 

یرانینرمال انبالغیازکمترجنسدوهرده و بوزناندر 
زینژاد ننایدر مردان بلی) و ارتفاع مند>0001/0pباشد (یم

گزارش شده استیرانینرمال انیکوتاهتر از بالغ
)0001/0p< .(بوده و 2/86±6/4زناندرصورتنسبت

باشد یمیرانیکمتر از زنان بالغ نرمال ايدارمعنیبطور
)0001/0p< .(شانیصورت در امزوپروسوپفرمنشانگرو
نسبت به فرم صورت زنان مورد مطالعه يباشد که قدریم

در نسبت  صورت مردان يداریتفاوت معنیتر است ولپهن
بود.دو نژاد وجود نداشت و در هر دو فرم صورت لپتوپروسوپ

یشماليکایآمردیصورت مردان سفیانیقسمت مبیش
از مردان مورد مطالعه بوده ترکميدارمعنیطورب) 5/3±3/1(
)004/0p<( .دپوستیزنان سفبلیو مندالماگزیعمق

بوده و 9/133±1/5و 3/119±4بیبه ترتیشماليکایآمر
ما بود.مطالعهموردزنانازکمتر

جامعهیکدرصورتآنتروپومتریکشاخصهايمیزان-5جدول
ایرانی

:بحث

جمعیت  نشان داد که با توجه به نسبت سر درقیتحقنیا
کهیشکل سر حالت براکی سفال دارد در حالما،مورد بررسی

و باشدیمفرم سر مزوسفالیشماليکایآمردپوستانیدر سف
تتفاو)7(در آنها ارتفاع سر بلندتر از افراد مورد مطالعه است.

چشم و یدو نژاد در فاصله دو گوشه خارجنیانیدار بیمعن
يهاشاخصسهیشود. با مقایمشاهده مزینسبت  چشم ن

در هر یشماليکایآمردپوستانیسفدیمشخص گردزینینیب
در زنان ینیده و نسبت بکمتر بوینیارتفاع بيدو جنس دارا

اگرچه )13،7(باشند. یمما نژاد بزرگتر از زنان مورد مطالعه نیا
در یهستند ولنیلپتورایکیبارینیفرم بيهر دو نژاد دارا

يهاشاخصسهیاست. مقافتریظرینیفرم بیرانیزنان نرمال ا
هر دو جنس از ، دو نژاد نشان دادنیلب و دهان و چانه در ا

آزموننتیجه میزان
اندازه

شاخص

p≤ 0001/0 *
4/5±2/141 مرد صورتعرض

zy–zy3/4±5/131 زن

p≤ 0001/0 *
3/6±9/107 مرد مندیبلعرض

go–go3/5±101 زن

p≤ 0001/0 *
8/4±4/127 مرد صورتاتومیکآنارتفاع

n–gn5/5±1/120 زن

p≤ 0001/0 *
8/3±51 مرد مندیبلارتفاع

sto–gn9/2±4/46 زن

p≤ 06/0
4/4±3/90 مرد

100 ×
zyzy
gnn



5±4/91 زن

p ≤ 07/0
9/3±3/47 مرد 100×

gogo
gnsto



3/3±46 زن

p≤ 0001/0 *
6/5±6/132 مرد ماگزیالناحیهعمق

t–sn8/4±2/123 زن

p≤ 0001/0 * 5/6±4/150 مرد مندیبلناحیهعمق
t – gn4/5±4/138 زن

p≤ 92/0 4/5±4/43 مرد 100×
gnt
snt



4/4±3/43 زن

p ≤ 006/0 *
6/3±5/3 ردم

g–sn 6/1±2/3شیب زن

p ≤ 06/0
8/7±9/8- مرد

sn – pg شیب
7/6±7/11- زن
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يکم عرض تر و لب باالیدهانيمورد مطالعه داراتیجمع
. ارتفاع صورت در هر دو جنس در نژاد تندهسيدارتربیش
عالوه بر ارتفاع صورت، یرانیبلندتر بود. البته در زنان ایرانیا

هم بزرگتر از زنان بلیو مندالیعمق ماگزبل،یعرض مند
ارتفاع يبود. در شاخصهایشماليکایآمردپوستیسف

يداریمردان دو نژاد اختالف معننیبg-snبیو شبلیمند
و مردان درصد 3/90نسبت صورت تی. در نهاداشتوجود 

و بلند دهینشانگر فرم صورت کشزناندرصد4/91
باشد، یلپتوپروسوپ در هر دو جنس از افراد مورد مطالعه م

 یشماليکایآمردپوستیمردان سفدرصد 5/88فرم صورت
2/86نسبت صورت درکهیاست درحالپروسوپ لپتو زین

فرم نشانگریشماليکایآمردپوستیزنان سفدرصد
)7،1(مزوپروسوپ است.

در مردان بالغ یخطيهااز شاخصياریبسنکهیوجود ابا
يهانسبتینژاد بود ولنیبزرگتر از زنان ایرانینرمال ا

يداریسر و صورت تفاوت معنهیمحاسبه شده در ناح
که در مردان ،بودینیداشتند. تنها مورد استثنأ نسبت  بن

ینیبيمردان دارا،کسانیدر ارتفاع یعنیبزرگتر از زنان بود 
درصد بودند.9/57نسبت به زناندرصد 1/63يپهن تر

Ngeowهندوهاي کیو همکاران نیز با بررسی آنتروپومتر
از مردان ها در زنان کوچکتر اغلب شاخص،مالزي بیان داشتند

به لیبود و سر در هر دو جنس  حالت  براکی سفالی با تما
هماهنگ قیتحقنیايهاافتهیداشته است که با یمزوسفال

اصول سایر مطالعاتمطالعه همانندنیدر ا)9(.باشدیم
تقریباً  (en-en)فاصله دو گوشه داخلی چشمکیسنئوکال

هاي خطی اندازهسهیمقا)14-21(برابر با طول چشم راست بود.
و Farkasچشم اعالم شده براي ایرانیان در مطالعه

،باشدیهمکاران با این مطالعه نشانگر تفاوت قابل مالحظه م
این اختالف در شاخص

ex – ex  با )1(رسد.متر مییلیم5/12در زنان حتی  به
چشم اعالم شده براي ایرانیان در يهاشاخصنکهیتوجه به ا

يهاافتهیراد و همکاران یو همکاران و پزشکیابیفارمطالعه 
اختالف ممکن است نیا)22،10(، کنندیمدییمطالعه را تأنیا

، ثبت اطالعات بوده باشدایيریگاندازهنیحيبه علت خطا
نیاجادیتواند عامل ایمزینيریگنمونههدر ضمن نحو

ها شامل ونهو همکاران نمFarkasدر مطالعه،اختالف باشد
انتخابیسالم هر نژاد بودند که به صورت اتفاقنیبالغ
نرمال وارد ریبا چهره غيشدند و ممکن است افرادیم

زن 30ها (مطالعه شده باشند و در اثر کمتر بودن تعداد نمونه
یول،قرار داده باشندریرا تحت تأثجیمرد) نتا30و 

یعیچهره و اکلوژن طبشامل افراد با قیتحقنیايهانمونه
بود. 

نشان داد که مانند مطالعاتنییهاي چشم و بمقایسه شاخص
Leهمکاران، وFarkas و همکاران و نیز طبق  اصول

مورد نفاصله دو گوشه داخلی چشم در زناکینئوکالس
رابطه در مردان نیبود ولی انییبرابر با عرض بباًیمطالعه تقر

)21, 23, 3(نشد.افتیمورد مطالعه 

و Ngeowو همکاران در زنان سیستانی و بلوچ ،  حیدري
را نیهمکاران در زنان هندوي مالزي نیز فرم  بینی  لپتور

مطالعه نیحاصل از ايهاافتهیاند که با گزارش کرده
و همکاران بر روي Farkasدر مطالعه)8, 11(دارد.یهمخوان

-al)نژاد ایرانی عرض بینی al)حاصل از این دسیار به اعداب
مطالعه  نزدیک است ولی ارتفاع بینی در هر دو جنس  قدري  

انجام شده  فتوگرافیاز طرفی در مطالعه )1(بلندتر می باشد.
ن در کرمان عرض بینی قدري پهنتر توسط فاریابی  و همکارا

ارتفاع بینی بسیار کوتاهتر از این مطالعه و تحقیقو
Farkasشده  بود که این اختالف  در شران گزارو همکا

لیدل)10،1(رسید.متر هم مییلیم10ارتفاع حتی به بیش از  
مورد تیبا جمعیافراد کرمانيتواند تفاوت نژادیامر منیا

البته الزم ،باشدیفتوگرافنیحيابعاديخطاهاایمطالعه و 
نیین پادر مطالعه فاریابی  و همکاراnبه ذکر است که نقطهء

) 10(.رفته شده استمطالعه در نظر گنیتر از ا

کیاز درصد 30(sn-sto)افراد نرمال  ایرانی  لب باالدر
از يداد که این نسبت قدرسوم تحتانی صورت را تشکیل می

عرض دهان )4(اطالعات موجود در کتب مرجع کمتر است.
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مکاران و هFarkasقیگزارش شده  براي نژاد ایرانی در تحق
)10،1(دارد. یو فاریابی و همکاران  با این مطالعه همخوان

هاي و همکاران بررسی شاخصFangمطالعه همانند
آنتروپومتریک صورت نشان داد که هر سه بعد صورت در 

باشد ولی تفاوت  مردان مورد مطالعه  بزرگتر  از زنان می
صورت دیده هايشاخصدر داري  بین دو جنسمعنی

زنان و مردان مورد صورت،هايشاخصبا توجه  به )6(د.نش
در ،صورت نسبتاً بلند یا  لپتوپروسوپ داشتندرمفمامطالعه 

حالیکه  جهانشاهی  در مطالعه  خود در شمال  ایران در هر 
صورت مزوپروسوپ را در مردان  و ،دو نژاد فارس و ترکمن

گزارش کرده پروسوپ را در زنان به عنوان فرم غالب يوری
Farkasاندازه هاي ابعاد صورت اعالم شده توسط  )12(است.

و همکاران در زنان ایرانی بسیار به این مطالعه شبیه است ولی 
)1(دهد.اعداد مربوط به مردان تفاوت هایی را نشان می

:نتیجه گیري

موجود یعیطبریمقایسه  نتایج حاصل  از این مطالعه با مقاد
بیانگر تفاوت  کینئوکالسياز نسبتهایبرخدرکتب مرجع و

از شاخص هاي آنتروپومتریک در نژاد ياریقابل توجه در بس
ریسایعیطبریمقادتوانینمبیترتنیبه ااست ویرانیا

انیرانیفک و صورت ايهايجوامع را جهت درمان ناهنجار
.بکار برد

:پیشنهادات
هاي فک و صورت با توجه به اینکه در درمان  ناهنجاري 

يآنتروپومتریک در همان گروه نژادیعیطبریاطالع از مقاد
هیبا توجه به اهمیت این موضوع توصو باشدمیيضرور

روش استاندارد جهت ارائه  کیبا يعتریمطالعات وس،شودمی
مختلف ایرانی  انجام يآنتروپومتریک در نژادهایعیطبریمقاد

گیري شیبکه جهت اندازهشودشود. در ضمن پیشنهاد می
g – snابزار اندازه گیري تکمیلی طراحی گردد.

:و تشکرتقدیر

،یپژوهشياعضاء شورا،یبخش ارتودنسیعلمأتیاعضاء هاز
جناب ،یمیدکتر رحيجناب آقا،ییمهندس واليجناب آقا

شرکت يریکه در نمونه گیزانیو همه عزيدکتر سجاديآقا
خاضعانه ،این تحقیق یاري رساندندياجراداشتند و در 

.میسپاسگزار

******
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