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  چكيده
اين علم مي تواند در تشخيص بـاليني برخـي بيماريهـا بخـصوص       . به بررسي ابعاد بدن روي افراد زنده مي پردازد        علمي است كه    آنتروپولوژي   :مقدمه

 سالة شهر مشهد 35 تا 20افراد جوان اندازة آنتروپومتريك صورت و جمجمه در20ن مطالعه تعيين ميانگين هدف از ايلذا سندروم ها كمك كننده باشد، 
  .بودبه تفكيك جنس 
تا  20  مرد80زن و   80، شامل كالس يك با ارتفاع نرمال  فرد بالغ با الگوي صورتي160 تعداددر اين مطالعة تحليلي از نوع مقطعي  :مواد و روش ها

با استفاده از كوليس ديجيتال و نوارمتر از هر   اندازه مربوط به جمجمه4 صورت و اندازه در 16   شاملآنتروپومتريك  اندازة20  ونتخاب شده ا ساله35
ك به عالوه مقايسه ميانگين شاخصهاي آنتروپومتري. در نهايت ميانگين اين اندازه ها به تفكيك براي هر جنس محاسبه گرديد. نمونه به دست آمد

  .انجام گرفت t-studentبا استفاده از آزمون مقايسه ها . صورت زنان و مردان كانادايي و ايراني با يكديگر انجام شد
تمام اندازه هاي مورد بررسي ايـن   به گونه اي كه دادند  در مقايسه بين دو جنس كلية اندازه هاي بررسي شده اختالف معني داري را نشان مي           :يافته ها 
از طرفي بسياري از ابعاد آنتروپومتريك در زنان و مردان ايراني و كانادايي بـا هـم          . )>05/0P(  مردان مقدار بيشتري را نسبت به زنان داشت         در ،مطالعه

  . در زنانt-gn'-t, ft'-ft  ' ودر مردان,'n'-gn  zy'-zy 'تفاوت معني دار داشت به جز
 بـه عـالوه     .تروپومتريك سر و صورت در زنان جوان بومي مشهد كوچكتر از مردان مـي باشـد               اين تحقيق  نشان داد كليه شاخص هاي آن         :نتيجه گيري 

 ي عرض و طول صورت در زنان جوان مشهد        و نسبت به تراگوس عقب تر از جوانان كانادايي          ينقاط گالبال و ساب نازال در جوانان مشهد       مشخص شد   
 . مي باشدبه طور معني داري از زنان جوان كانادايي بزرگتر 
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  .مشهد، جمجمه، صورت، آنتروپومتري :واژه هاي كليدي

 .261-8 : 4شماره  / 31 جلد 1386سال / مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد 

  
  مقدمه

 است كه به بررسي ابعاد بدن روي علمي آنتروپولوژي
شهاي سودمند در واين علم يكي از ر. افراد زنده مي پردازد

م يك توصيف اانجزيرا بدن است بي بافت سخت و نرم اارزي
امروزه در . ي از بدن انسان را امكان پذير مي سازدكم

وسيعي در پزشكي كاربرد لوژي كشورهاي توسعه يافته آنتروپو
 تشخيص ، دندانپزشكي، ارتوپدي، جراحي پالستيك،انونيق
ماريها و حتي صنايع تهية كفش و لباس و عينك پيدا كرده يب

ي مي تواند در تعيين لوژگر آنتروپو از طرف دي)1و2(.است
بوده و سندرومهاي ماهيت مشاهدات باليني كمك كننده 

  )3(.افتراق دهد سندرومهاي خاص ازمعمولي را 
 اختالل رشد در بالينيي مي تواند در تشخيص لوژآنتروپو

  به طور مثال ژن (كودكان و تشخيص حاملين برخي ژن ها 
X-linked hypohydrotic ectodermal dysplasia( مورد استفاده 

 .)1و4(.قرار گيرد

بايد توجه داشت در مورد بافتهاي نرم نيز همانند روابط  
 واحدهاي سنجش مورفولوژيك وجود دارد ،اسكلتي و دندانها

 ،باشد  جنس و نژاد افراد متفاوت مي،كه البته با توجه به سن
اول آناليزهاي بافت نرم به طور متد بنابراين اگر قرار باشد

مورد استفاده قرار گيرند الزم است واحد سنجش استانداردي 
وجود داشته باشد و از آنجايي كه اين استاندارد در هر نژادي 

 مقادير به دست آمده توسط محققين در نژادهاي ،متفاوت است
بيماران همة ديگر نمي تواند مالك و معيار طرح درمان براي 

  )1(.باشد

ابعاد آنتروپومتري جمجمه ي بين در اين راستا مقايسه هاي
نژادهاي مختلف صورت گرفته است به طوريكه و صورت در 

Porter تفاوت معني داري را بين نژاد آفريقايي2004 در سال  
برخي  آمريكايي و مردان سفيد پوست شمال آمريكا در - 

  )5(.يافت آنتروپومتريك اندازه هاي
Choe كه در سال در يك مطالعة مشابه نيز همكارانش  و

 آنتروپومتريك صورت را در زنان معيار 26 ،شد انجام 2004

 هدف آنها از اين .آمريكايي مورد بررسي قرار دادند-كره اي
-كره اي  تعيين تفاوت در نسبتهاي صورت بين زنان،تحقيق

 نتايج به . شمال آمريكا بودآمريكايي و زنان سفيد پوست
به  معيار 26 از عيارم 24 رسي نشان داددست آمده از اين بر

 اما زماني ،داشتتفاوت با نژاد سفيد پوست  معني داري ورط
نسبتهاي آمريكايي با - زنان جذاب كره ايابعاد صورت كه 

 9مقايسه شد فقط زنان سفيد پوست شمال آمريكا  صورت
گزارش  صورت به طور معني داري متفاوت معيار 26 از معيار
  )6(.شد

Bozkirمعيار 4سي ر به بر2004ل  و همكارانش در سا 
 228 زن و 272( فرد سالم 500 معيار افقي در 3عمودي و 

 و آنها را با جمعيت هاي پرداخته ساله در تركيه 18-25) مرد
آنها به اين نتيجه رسيدند كه در اكثر . ديگر مقايسه كردند

  )7(.است برابر عرض بيني 5/1عرض دهان نمونه ها 
 و همكارانش با Borman ،1999همين طور در سال 

 نيم رخ ها ند فرد جوان تركي مشخص كرد1050بررسي 
و  پيشاني و چانه نسبت به قسمت مياني صورت  بيشتر محدب

  )8(.استكمي عقب رفته 
Farkas ند به اين نتيجه رسيد2005 و همكارانش در سال 

كه عرض بيني در نژاد آسيايي و آفريقايي بسيار بيشتر از 
در نژاد خاور ميانه عرض . ايي شمالي استسفيدپوستان آمريك

بيني مشابه سفيد پوستان آمريكاي شمالي است ولي ارتفاع 
  )9(.بيني به طور فاحشي بلندتر است

 با و همكاران Buretic-Tomlijanovic ،2007در سال 
 ساله از 21- 18 فرد 632 آنتروپومتريك يبررسي ويژگي ها

رايط اقليمي روي تمام نژاد كروات به اين نتيجه رسيدند كه ش
ويژگي هاي جمجمه و صورت زنان و فقط روي ارتفاع سر و 

  )10(. مردان تاثير گذاشته بودصورتيشاخص 
 شاخصهاي  و همكارانشEvereklioglu 2002در سال 
 سالة تركي را 40 تا 7 زن 1596مرد و  1852 آنتروپومتريك

ه محيط  كآنها به اين نتيجه رسيدند .مورد بررسي قرار دادند
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گوشة خارجي چشم از همديگر در مردان  دور سر و فاصلة دو
 به عالوه تمام شاخصها در زنان با .بيشتر از زنان مي باشد

  )11(.مردان اختالف معناداري داشت
 كشور نيز در داخل  در   ،كه ذكر شد  بر مطالعاتي  عالوه

  سيربالينيساليان اخير، تحقيقات در زمينة آنتروپومتري 
   در 1382در سال ، به طور مثال دي داشته استصعو

 ،شيوا علوي در اصفهان انجام شددكتر مطالعه اي كه توسط 
  جوان اصفهاني400ابعاد و نسبتهاي آنتروپومتريك صورت 

 نتايج به دست آمده از مطالعة با ) پسر200 دختر و 200(
مورد  بالغين جوان كانادايي بر روي Farkasآنتروپومتريك 

عرض بين تحقيق نشان داد ي اين يافته ها. ه قرار گرفتمقايس
 اما ،وجود نداردپسران و دختران اختالف معني داري سر 

در نيز ساير ابعاد آنتروپومتريك صورت اندازة طول سر و 
 اين اندازه ها بين دو نژاد ايراني و ةمقايس .پسران بيشتر بود

  و go-go ،ala-ala نشان داد اندازه هاي  نيزكانادايي

Lower lip در دختران و پسران  ايراني و اندازه هاي zy-zy ،
ch-ch ،n-gn ،Upper lipو  Inter canthal در دختران و پسران 

 در دختران كانادايي Sn-gn اندازة .كانادايي بزرگتر بودند
بزرگتر بود و بين پسران ايراني و كانادايي در اين مورد 

  )1(.يداختالف معني داري مشاهده نگرد
در زمينة بررسي هاي آنتروپومتريك در تحقيق ديگري كه 

 سالة 22 تا 18 بر روي دانشجويان دختر 1374در سال 
 دانشجويان نتايج نشان داد كه بيشتر ،انشگاه الزهرا انجام شدد

  )1(.ندهست دوليكوسفال نيز % 2/4سفال و حدود  براكي

اليز بافت  مورد استفاده جهت آنالنرممقادير از آنجا كه 
نرم در هر نژادي متفاوت است بنابراين استانداردهاي به دست 
آمده توسط محققين در نژادهاي ديگر نمي تواند مالك و معيار 

 لذا طرح درمان براي دندانپزشكان و جراحان ايراني باشد
هدف از انجام اين تحقيق بررسي ابعاد آنتروپومتريك صورت 

نتايج اين  .هر مشهد بود ساله ش20- 35و جمجمه در افراد 
 براي آناليز صورت الگوبررسي مي تواند به عنوان يك 

 به كار رفته و از اين طريق در بيماران اين گروه جمعيتي
  .تشخيص و طرح درمان ارتودنسي مفيد واقع شود

 

  ها مواد و روش
 35 تا 20 فرد 160 ، از نوع مقطعيتحليليدر اين مطالعة 

  . مورد بررسي قرار گرفتند ) مرد80  زن و80(ساله 
   از ميان نمونه گيري به طريق آسان و در دسترس و
ن بي از نيزمراجعه كنندگان به دانشكدة دندانپزشكي مشهد و 

كه بومي شهر مشهد بودند كاركنان و دانشجويان اين دانشكده 
نمونه هاي انتخاب شده از لحاظ اسكلتي كالس  . شدانجام
، فاقد سابقة شكاف لب و كام وبوده با ارتفاع نرمال يك 

 يا هر گونه عمل جراحي بر روي صورت  وتروماي شديد
به عالوه افرادي كه به طور كامالً مشخص دوليكوسفال . بودند

به جز ( كمبود دندان دايمي يا براكيوسفال شديد بودند يا
 يا غيبت مادرزادي داشتند  كشيدن دندانبه علت) دندان عقل

از مطالعه  آنان نمايان بود  در صورتي واضحناقرينگيو يا 
   .ند شد ميكنار گذاشته

يك عدد كوليس فلزي ديجيتال سپس با استفاده از 
)Sliding caliper(با سانتيمتر 30 چين به طول  ساخت كشور 

يك عدد با  صورت  و ابعاد آنتروپومتريك خطي، 01/0دقت 
 ،يط سرسه اندازة  محپالستيكي با درجه بندي ميليمتري، متر 

   .اندازه گيري شد ايينپفك  و فك باالقوس 
از آنجايي كه بازوهاي كوليس براي بررسي تعدادي از 

 و Bizygomatic عرض  عرض سر،، طول سرنظيراندازه ها 
Bigonialلذا دو عدد ميلة فلزي با ، به اندازة كافي بلند نبود 

 .شد سانتيمتر به دو بازوي بلند تر كوليس پيچ 20طول تقريبي 
توجه كافي به كار رفت تا با اين عمل از دقت كوليس كاسته 

 در تمام اندازه گيري هاي انجام شده در اين تحقيق .نشود
  در حالت طبيعي افراد مورد بررسي موقعيت سر 

(Natural head position)قرار داشت  .   
قابل .  لندمارك در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفت20

راي جلوگيري از بروز اشتباه در موقعيت ذكر است كه ب
  لندمارك هايي كه بيش از يك بار مورد استفاده قرار 

 اين )Nasion، Tragion، Glabella( مي گرفتند به طور مثال
 توسط مداد كپي آبي رنگ نوك تيزي روي پوست نقاط

همچنين اين مساله براي . صورت عالمت گذاري مي شد
  شده بودند سط بافت نرم پوشيدهلندماركهاي استخواني كه تو
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  .  نيز انجام شد)Gnathion ،Gonion، Frontotemporaleشامل (
 لندماركهايي كه  در  اين  تحقيق  مورد استفاده قرار

  )1تصوير ( :گرفتند عبارت بودند از

  
  برخي لندماركها و فواصل مورد بررسي در تحقيق حاضر  :1تصوير 

  
 - Glabella) g'( :رين نقطة مياني بين دو ابرو برجسته ت

 استخواني روي استخوان فرونتال گالبالياست و دقيقاً با 
   .مطابقت دارد

 - Opisthocranion) op'( : نقطه اي است واقع در ناحية
 بنابراين ، داردگالبالاكسيپيتال سر و بيشترين فاصله را از نقطة 

خلفي ترين نقطه روي خطي است كه سر در آن ناحيه 
   .ين طول را داردبيشتر
 - Eurion )eu'( : برجسته ترين نقطة طرفي روي هر سمت

   .ريتال و تمپورال استاجمجمه در ناحية استخوانهاي پ
 - Frontotemporale )ft'( : نقطه اي است در هر طرف

 موقعيت اين .linea temporalisدر سمت خارجي پيشاني 
   .استلندمارك تقريباً هم سطح نقطة انتهايي دم ابرو 

 - Zygion ) zy'( : خارجي ترين نقطه روي هر قوس
 استخواني Zygionاين نقطه بر روي  .زايگوماتيك است

  . قرار دارد)گونه اي( Malarاستخوانهاي 
 - Gonion  )go'( : ل و و منديبزاويةطرفي ترين نقطه روي

 استخواني است كه توسط لمس كردن Gonionنزديك 
   .مشخص مي شود

 - Gnathion )gn'( : تحتاني و مياني ترين لندمارك روي
بردر تحتاني منديبل كه  توسط لمس كردن مشخص مي شود  

  . استخواني واقع شده استGnathionو روي 
 - Endocanthion )en( : نقطه اي در گوشة داخلي فيشور

   .چشم است
 - Exocanthion )ex( : نقطه اي در گوشة خارجي  فيشور

   .چشم  است
 - Nasion) n'( :درزنقطه اي در خط مياني ريشة بيني و 

   .نازوفرونتال است
 - Alare) al( : طرفي ترين)نقطه روي)خارجي ترين  

  . هر آالر استسطح خارجي
 - Subnasale) sn( : جائيكه ،كلومالنقطة مياني زاوية قاعدة 
 مي رسند بيني و سطح لب فوقاني به هم تيغة تحتاني حد

  .است
 - Cheilion) ch( :نقطه اي در دو گوشة لبها است.    
 - Superaurale) sa( : آزاد اللة لبةفوقاني ترين نقطه روي 

  .گوش است
 - Subaurale) sba( :آزاد اللة لبة تحتاني ترين نقطه روي 

   .گوش است
 - Preaurale) pra( :دقيقاً ،قدامي ترين نقطه روي گوش 

   .مقابل محل اتصال اللة گوش به سر مي باشد
 - Postaurale) pa( :آزاد گوش لبة خلفي ترين نقطه روي 
   .است
 - Tragion) t( : فوقاني تراگوس لبةيك شكاف روي 

   .گوش مي باشد
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 اندازة آنتروپومتريك در قسمتهاي 20در اين مطالعه 
  بودمختلف سر و صورت مورد بررسي قرار گرفت كه عبارت

                             :از 
 عرض قاعدة ،)'ft'-ft( عرض پيشاني ،)'eu'-eu(عرض سر 

 ،Occipitofrontal (g'-op'2) محيط سر يا محيط ،)t-t(جمجمه 
 فك پايينعرض  ،)'zy'-zy(عرض صورت  ،)g'-op'1(طول سر

)go'-go'(،  ارتفاع صورت)n'-gn'(،  عمق يك سوم فوقاني 
عمق يك سوم مياني  ،Tragion-glabellarصورت يا عمق 
عمق يك سوم تحتاني  ،Tragion-subnasaleصورت يا عمق 
 ،)t-sn-t(  فك باالقوس ،tragion-gnathion صورت  يا عمق

عرض  ،)en-en(عرض اينتر كانتال  ،)t-gn'-t(فك پايين قوس 
Binocular )ex-ex(،  عرض بيني)al-al(،  ارتفاع بيني)n'-sn(، 

 ارتفاع ،)pra-pa(  راستعرض گوش ،)ch-ch( ،عرض دهان
   .)sa-sba(  راستگوش

 t سر متر پالستيكي روي نقطة ،براي محاسبة قوس فك باال

قرار داده مي شود و با خم ماليمي از زير ساب نازال عبور 
  . سمت مقابل مي رسدtكرده و به 
  پالستيكي روي سر متر   ، پايين فك  قوس  محاسبة براي 

  قرار داده مي شود و متر روي لبة تحتاني فك پايين  tنقطة
 سمت مقابل tرار گرفته و از زير منتون عبور كرده تا به ق

  .برسد
 ميانگين شاخصهاي Farkasاز طرفي با توجه به تحقيق 

و كانادايي مورد مقايسه آنتروپومتريك مردان و زنان ايراني 
  )3(.قرار گرفت

  پس از گردآوري داده ها و اطمينان از صحت ورود 
خص هاي ميانگين و انحراف داده ها به رايانه با استفاده از شا

 اندازه هاي  جهت مقايسة. توصيف شد داده ها ،معيار
 T-studentاز آزمون  آنتروپومتريك صورت در زير گروهها

   ار لحاظ آماري 05/0 كوچكتر از P-value .شداستفاده 
  .معني دار تلقي شد

  يافته ها
 ايشاخصه  كلية   براي  آماري تحليل و  تجزيه  از  پس 

زن ( ميانگين و انحراف معيار به تفكيك جنس ،وپومتريكآنتر
همچنين با استفاده از آناليزهاي آماري .  محاسبه شد)و مرد

 مقايسه يكديگرميانگين هاي به دست آمده در زير گروه ها با 
  .آمده است 4 تا 1 شد كه اين نتايج در جداول

  
  به تفكيك جنسبر حسب ميلي متر ك صورت  ميانگين و انحراف معيار شاخصهاي آنتروپومتري :1جدول 

  شاخص  نتيجة آزمون  مؤنث  مذكر
 P-value  .t .  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  آنتروپومتريك صورت

go'-go' 93/113  9/7  96/104  7/6  001/0 <  6/7  
t-g' 26/126  2/4  73/115  2/5  001/0 <  0/14  
t-sn 31/130  4/4  34/119  4/4  001/0 <  5/15  
t-gn' 99/150  9/5  71/136  1/6  001/0 <  8/14  
t-sn-t 00/286  2/10  00/268  0/13  001/0 <  5/9  
t-gn'-t 00/323  4/13  00/292  0/14  001/0 <  1/14  
n'-gn' 36/125  12/6  17/114  4/5  001/0 <  2/12  
zy'-zy' 77/139  8/5  63/131  1/6  001/0 <  6/8  
ft'-ft' 46/117  6/5  26/111  8/4  001/0 <  4/7  
ch-ch 21/51  3/3  83/47  9/2  001/0 <  7/6  

pa-pra 38/38  2/3  47/32  3/3  001/0 <  2/11  
sa-sba 58/64  7/4  22/59  6/3  001/0 <  0/8  
en-en 53/31  0/3  02/30  5/2  001/0 <  4/3  
ex-ex 30/97  5/4  77/93  7/4  001/0 <  7/4  
n'-sn' 34/55  7/3  39/51  0/3  001/0 <  3/7  
al-al 10/38  1/3  84/33  6/2  001/0 <  2/9  
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 نشان داده شده در جداول t و P-valueبا توجه به مقادير 
 اندازة آنتروپومتريك به دست آمده 20 در مورد تمام 2 و 1

اختالف معني داري بين ميانگين ها در دو زيرگروه زنان و 
  ).P>05/0( مردان مشاهده مي شود

  آنتروپومتريك د كليه ابعاد  نشان مي ده3جدول  از طرفي 

در مردان ايراني اختالف معني داري با مردان كانادايي دارد به 
  .'zy'-zy و 'n'-gnجز فواصل 
 نيز نشان مي دهد كليه اندازه هاي آنتروپومتريك 4جدول 

  اختالف معني داري بين زنان ايراني و كانادايي دارد بجز 
t-gn'-t و ft'-ft'.  

  
  تفكيك جنسبه بر حسب ميلي متر  و انحراف معيار شاخصهاي آنتروپومتريك جمجمه  ميانگين :2جدول 

  شاخص  نتيجة آزمون  مؤنث  مذكر
 P-value t  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  آنتروپومتريك

g'-op'1 00/566  9/15  00/547  1/14  001/0 <  6/7  
eu'-eu' 36/152  0/6  15/150  4/6  027/0  2/2  

t-t 43/142  1/6  20/134  9/5  001/0 <  5/8  
g'-op'2 15/194  4/6  93/184  8/6  001/0 <  7/8  

   
  بين مردان ايراني و كاناداييبر حسب ميلي متر  ميانگين و انحراف معيار شاخص هاي آنتروپومتريك صورت  :3جدول 

  شاخص 
 آنتروپومتريك

   انحراف معيار±ميانگين
 مردان ايراني

  ميانگين 
 اداييمردان كان

 
t 

 

 
P-value 

go'-go' 9/7 ± 93/113  60/105  3/9  001/0<P 

t –g' 2/4  ±26/126 50/129 7/6 001/0<P 

t-sn 4/4 ± 31/130 00/133 3/5 001/0<P 

t-gn' 9/5 ± 99/150  50/148  7/3  001/0<P 

t-sn-t 2/10 ±00/286  20/302 9/13 001/0<P 

t-gn'-t 4/13 ±00/323  70/336 8/8 001/0<P 

n'-gn' 12/6 ± 36/125 70/124 9/0 3/0P =  
ft'-ft' 6/5 ± 46/117 90/115 4/2 01/0P = 

zy'-zy' 8/5 ±77/139 10/139 04/1 3/0=P  
  .آزمون مقايسه با عدد ثابت استفاده شده است* 

  
  اداييبين زنان ايراني و كانبر حسب ميلي متر ميانگين شاخص هاي آنتروپومتريك صورت   مقايسه :4جدول 

  شاخص
  آنتروپومتريك

   انحراف معيار±ميانگين
  زنان ايراني

  ميانگين
  زنان كانادايي

  
t 

 
P-value 

go'-go'  7/6 ± 96/104  50/94  8/13  001/0P< 

t –g' 2/5 ± 73/115  70/119  8/6  001/0P<  
t-sn 4/4 ± 34/119  50/120  3/2  02/0P= 

t-gn' 1/6 ± 71/136  00/134  9/3  001/0P<  
t-sn-t 0/13 ± 00/268  20/280  0/8  001/0P<  
t-gn'-t 0/14 ± 00/292  80/294  3/1  17/0P= 

n'-gn' 4/5 ± 17/114  40/111  5/4  001/0P<  
ft'-ft' 8/4 ± 26/111  50/111  4/0  66/0P= 

zy'-zy'  1/6± 63/131  00/130  3/2  01/0P= 

  .آزمون مقايسه با عدد ثابت استفاده شده است* 
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  بحث
 يك ابزار  جمجمه و صورتتروپومتريبطور كلي آن

 ارزيابي آناتومي نسج نرم سر و صورت مي باشد  درسودمند
 انجام يك توصيف كمي از صورت انسان را به گونه اي كه

  )12(.امكان پذير مي سازد

داده هاي به دست آمده در مطالعات آنتروپومتريك در 
، به ندد كاربردهاي متفاوتي داشته باشزمينة باليني مي توانن

 به گروه جمجمه و صورتومتري طوري كه امروزه آنتروپ
هاي مورفومتريك همانند سفالومتري و آناليز استخوانهاي ابزار
  )3(.پيوسته است دست مچ 

 بررسي ،بطور مثال در مورد تشخيص سندرومهاي ژنتيكي
اندازه هاي آنتروپومتريك در افراد مبتال به سندروم و سپس 

ه هاي آنتروپومتريك به دست آمده از مقايسة آنها با داد
 مي تواند در )متناسب با سن و جنس فرد مبتال(جمعيت نرمال 

شناسايي خصوصيات و ويژگي هاي كليدي سندروم مفيد 
  )4و13و14(.باشد

جمجمه  اندازة آنتروپومتريك 20سي رمطالعة حاضر به بر
 ه  با الگوي صورتي سال35 تا 20 فرد 160 و صورت در

 انتخاب اين گروه سني  در واقع هدف از. پردازدميطبيعي 
در به پايان رسيده و  در اين افراد رشد صورت اين بود كه

هنوز تحت تأثير تغييرات ناشي از نيز ضمن ابعاد صورت 
قرار ) مثالً از دست دادن تعداد زيادي از دندانها(افزايش سن 
   .نگرفته است

تروپومتريك هاي آنشاخصنتايج به دست آمده از مقايسة 
متريك بررسي واندازه هاي آنتروپكلية نشان داد بين دو جنس 

  تفاوتها معني دار  بوده و اين زنانبيش از شده در مردان 
ن مردان و زنان در اندازة كمترين تفاوت بيدر اين ميان  ،بود

  . شاهده شد م ('eu'-eu)عرض سر
 به در مقايسة نتايج به دست آمده در اين مطالعه با نتايج

 ،)1(علوي در بالغين شهر اصفهان دكتر شيوا دست آمده توسط 
 اندازة آنتروپومتريك بررسي شدة مشابه در اين دو 5از ميان 

   عرض بافت نرم بيني،('n'-gn)صورت طول تحقيق شامل 
al-al)(، عرض دهان (ch-ch)،عرض صورت zy'-zy')، عرض 

  و('zy'-zy)ة  دو انداز،(en-en) وفاصلة ،('go'-go) فك پايين

(n'-gn') بزرگتر از در مطالعة حاضر نمونه هاي مورد بررسي 
 ولي ساير اندازه ها اختالفات اندكي بودبالغين اصفهان 

نشان دهندة پهناي بيشتر صورت مي تواند  اين مسأله .داشت
 مشهدينمونه هاي در در ناحية گونه و ارتفاع بيشتر صورت 

 ،ن پسران و دختران اصفهاني در مقايسة ابعاد صورت بي.باشد
 بين دو جنس اختالف معني داري نداشت در  جمجمهعرض
 بين ('eu'-eu) اختالف در عرض سر مطالعة حاضركه در  حالي

دو جنس معني دار بود ولي تفاوت اين اندازه در دو جنس از 
شايد تا حدودي بتوان  ،كلية اندازه هاي بررسي شده كمتر بود

هش اختالف را در اين ناحيه به حجم يكي از داليل اين كا
در خانمها در مقايسه با آقايان نسبت داد كه احتمال  بيشتر مو

  .كند خطا در اندازه گيري را بيشتر مي
 گزارش كرد محيط 2002 در سال Everekliogluطرفي  از

اصلة دو گوشة خارجي چشم از هم در مردان دور سر و ف
حقيق تتايج حاصل از  نشد كه مطابق باابيشتر از زنان مي ب

 )11(.حاضر مي باشد

 شاخص هاي آنتروپومتريك  ميانگين مقايسة3 جدول
 بر اين .دهد  را نشان ميصورت بين مردان ايراني و كانادايي

 به طور )'go'-go (فك پايين عرض صورت در ناحية اساس
 عرض وليمعني داري در ميان مردان ايراني بيشتر است 

، از طرف ديگر .مي باشددو گروه مشابه بين  )'zy'-zy(صورت 
  در  )t-sn(و مياني صورت  )'t-g(عمق يك سوم فوقاني 

 )'t-gn(ايراني ها كمتر است در حاليكه عمق تحتاني صورت 
  بوده و اين اختالفات معني دار در مردان ايراني بيشتر 

طول نشان مي دهد  نيز 3 همانطور كه جدول .مي باشد
ان ايراني در مقايسه با مردان كانادايي در مرد )'n-gn(صورت 

اندكي بيشتر است ولي اين تفاوت از لحاظ آماري معني دار 
  .نيست

 مقايسة ميانگين شاخص هاي آنتروپومتريك 4جدول 
 بر اين .دهد صورت بين زنان ايراني و كانادايي را نشان مي

 وعرض )'go'-go (فك پاييناساس عرض صورت در ناحية 
 در زنان ايراني بيشتر است و )'zy'-zy( گونه صورت در ناحية

   وt-gn'-tابعاد   از طرف ديگر.اين اختالف معني دار مي باشد
' ft'-ft و t-snبين زنان ايراني و كانادايي تفاوت معني داري را  
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  .نشان نداد
توان اين گونه نتيجـه گيـري       با توجه به داده هاي باال مي        

در  ط در زنان مـشهدي صورت فق كرد ابعاد عرضي و عمودي
   ايـن اخـتالف   بـوده  و     مقايسه با كانادايي ها اندكي بزرگتـر        

 ولي ابعاد عرضي و عمـودي در مـردان دو           معني دار مي باشد   
   .نژاد تقريباً مشابه مي باشد

 از در مقايسه با نتـايج بـه دسـت آمـده             يافته ها البته اين   
ر  چـون د   ،متفـاوت اسـت   كـامالً    )1(علـوي دكتر شيوا   تحقيق  

جوانان  در   'n'-gn) و ('zy'-zyمطالعة آنها عرض و طول صورت       
  .  مقدار كمتري را نسبت به نژاد كانادايي نشان مي داداصفهاني

 نقاط   ايراني   نژاد  در  گرفت   نتيجه   مي توان طرفي  از 

 نسبت به تراگـوس عقـب تـر         Subnasaleو  گالبالي نسج نرم    
 در ايرانيان عمق كمتري     قسمت فوقاني و مياني صورت    و   هبود
 نسبت به تراگـوس در      گناتيون نسج نرم   در حاليكه نقطة     ارد،د

  . مي باشدمقايسه با كانادايي ها جلوتر 
  نتيجه گيري

  :  نتايج زير را در بر داشتحاضرمطالعه 
كليه شاخص هاي آنتروپومتريك سـر و صـورت در           - 1
  . كوچكتر از مردان مي باشد جوان بومي مشهدزنان

البال و ساب نازال در جوانان مشهد نسبت به         نقاط گ  - 2
 .تراگوس عقب تر از جوانان كانادايي است

به طـور   جوان مشهد    زنان   عرض و طول صورت در     - 3
 .بزرگتر است يي كانادامعني داري از زنان جوان
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