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 چکیده 
بررسی به  معیار استانداردهای بافت سخت،     ی  ه  یواراگوناگون  سفالومتریک  بررسی های   انجام   با وجود    در ایران : بیان مسأله 

 . استشده بافت نرم کمتر توجه واکاوی و 
انجـام  استان فارس   طبیعی  اسکلتی  ی  دارای اکلوژن و رابطه     بزرگساالن  بررسی بافت نرم صورت     با هدف   ژوهش  پ این   :هدف

 . گردیده است
در زاده شـده      سـال  21 و میانگین سـنی       سال 24 تا   18سنی  ی   دانشجو با دامنه     1500پژوهش،  در این   : مواد و روش کار   

ـ    44،  معاینه ی بالینی شدند کـه      ،استان فارس  بـرای فـراهم کـردن پرتونگـاری     و صـورت متناسـب   طبیعـی  کلـوژن  ا ا  نفـر ب
طبیعی  دارای اندازه های     ، که ) مرد 21 زن و    23(این افراد   ،  واکاویانجام  پس از   . شدندبرگزیده    استاندارد سفالومتری جانبی 

 )Merrifield(مریفیلـد   ،  )(Ricketts  ریکتز ،(Steiner)  اشتاینر بافت نرم صورت آنها با آنالیزهای     ،  نرمال سفالومتریک بودند  
با مقادیر  )  تی تست و لون    (های آماری   آزمون   پس از انجام     ،آمده  دست  ه  بررسی گردید و مقادیر ب    ) Holdaway(ی  ودهالو  

 . استاندارد این آنالیزها مقایسه شد
در . داشـت و تقریبـاً یکسـان بـود         ن ی چشمگیر  در دو گروه زن و مرد، تفاوت       Zی  زاویه  ی  ، اندازه    مریفیلد در آنالیز  : یافته ها 

 ،، در دو گروه زن و مـرد، تفـاوتی نداشـت و در هـر دو جـنس                  Eخط  های باال و پایین از       لبی  ، میانگین فاصله     ریکتز آنالیز
 از زنان دارند و میانگین       جلو زده و برجسته تر     ی مردان لبهای  ، دیده شد که   اشتاینردر بررسی   . دست آمد ه  بهمسان   یمقادیر

 سـه   متغیر اندازه گیری شـده، تنهـا  11، از ویدهالکه در آنالیز    در حالی .  بیشتر از زنان بود    ، آمده برای گروه مردان    دسته  ب
 متغیرهـای   دیگـر داشـت و    معنـی دار    دو گروه تفاوت آمـاری      در میان   ،  نه، لب باال و میزان کشش لب باال        ضخامت چا  ،متغیر

 ضخامت چانه، لب باال و میزان       ،بررسی این سه متغیر نشان داد که      . م نداشتند با ه معنی دار   اندازه گیری شده، تفاوت آماری      
 . کشش لب باال در مردان بیشتر از زنان است

ـ  ، نشان داد کـه    به دست داد و     بررسی  های بافت نرم را در جمعیت مورد        یافته های این پژوهش معیار    : نتیجه گیری  جـز  ه  ب
بـا  پـژوهش،   ایـن   افـراد   میـان   آماری  معنی دار    یر سه مورد از اندازه گیری ها، تفاوت       و آن هم تنها د    ی  و هالد وتاینر  شآنالیز ا 

 . وجود ندارد،خارجیی ه شده ینمونه های ارا
 سکلتی ای ، رابطه طبیعیاکلوژن  ،بافت نرم، سفالومتری جانبی : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
نقش و اهمیت بافت نرم صورت       ،هاست که  سال

در . اســتچهــره شــناخته شــده گیرایــی در زیبــایی و 
هـای   دنـدان میـان   خـوب   ای   برقراری رابطـه     ،گذشته

دنسـی  وهـای ارت    تنها هدف درمـان    ،ماگزیال و ماندیبل  
خوبی آگـاه   ه   ارتودنتیست ها ب   ، اما با گذشت زمان    ،بود

در  بایـد در طـرح درمـان         ،شدند که زیبایی صورت نیز    
ی  مجسـمه    ، دکتـر ادوارد انگـل     .)1(گرفتـه شـود     نظر  

را نماد زیبـایی  ) Apollo Beleverdere( یونانی آپولو
هـای خـود قـرار       صورت و استانداردهای طالیی درمان    

باره ی هماهنگی    در ،کسی بود که  تین  نخسوی  . )2(داد  
، بر  انگل. نگاشت مقاالتی را    ،صورت و اهمیت بافت نرم    

به موقعیت ثنایاهای باال    چهره  زیبایی  این باور بود که،     
آنـالیز  ی  وسیله  ه  چیزی که امروزه ب   ،   بستگی دارد  ،نیز

 .)3(به اثبات رسیده است ی وهالد
 نیمرخ چهره ی ) Riedel(ریدل  ،  1950در سال   

. کردبررسی   نفر را با استفاده از سفالومتری جانبی         30
هـای   اسـتخوان ی   ارتبـاط قاعـده      ،او گزارش کرد کـه    

تحدب الگـوی اسـکلتی و      ی  ماگزیال و ماندیبل، درجه     
های خود   استخوانی  های جلو با قاعده      ارتباط دندان 
در سال  . )4( روی نیمرخ بافت نرم دارند    بر  اثری به سزا    

 بیمار را   Tweed(  ،29(  توید و) Wylie(  وایلی ،1955
 آنالیز کردنـد و موقعیـت       ، با هم درمان کرده بودند     ،که

آنهـا  . ارتباط دادند نیمرخ  مطلوب دندان را به تغییرات      
چهـره  ثنایای پایین بر نیمرخ     ی  اثر زاویه   دریافتند که،   

 .)5(رشد ماندیبل نیست ی به اندازه 
 روی ریــدل بــا بررســی بــر    ، 1957در ســال 

 چهـره برگزیـده   ظاهر  پایه ی    بر   ،ملکه های زیبایی که   
افراد ارتبـاط   همه ی   گر چه   ،   مشاهده کرد  ،شده بودند 

نیمی از  تقریباً در   اما  اسکلتی خوبی را نشان می دهند،       
یک پالن  راستای  دختران لب باال، لب پایین و چانه در         

 ،او احسـاس کـرد کـه      روی هم رفتـه،     . قرار می گرفت  
ارتدنسـی  پذیرفتنی  د مردم با مفاهیم     مورد پسن نیمرخ  

ــت   ــازگار اس ــتون.)6(س ــال ، Burstone)(  برس در س
های  گیری  پس از اندازه،نفر را 40 نرم بافت نیمرخ، 1958

 تغییرات مطلـوب    ،او دریافت که  .  ارزیابی کرد  ،زاویه ای 
 تغییـرات  اثـر  مـی توانـد   چهـره  یا نامطلوب در کـانتور    

 الگـوی   ،و نیـز  ر پـذیرد    اثـ اسکلتی  و  بافت های دندانی    
اثرپـذیر  تغییرات رشد و بلوغ     از   ،صورت شدیداً طبیعی  

دریافـت  ، وی   1959 در سـال     ،دیگرپژوهشی  در  . است
میان بافت های سخت و نرم همیشـه        ممکن است    ،که

 در ضـخامت    ، زیـرا  .ارتباط مستقیم وجود نداشته باشد    
اسکلت صـورت اخـتالف وجـود       ی  بافت نرم پوشاننده    

 .)7( دارد
 بررسیبه  ) Subtelny( سابتلنی   ،1959در سال   

ویژگـی هـای     بافـت نـرم صـورت و         رسـاختا دنباله دار   
کلتی زیرین  اسردر ارتباط با ساختا   نیمرخ پرداخت که،    
 18 تـا    سـه  را از     بیمـار  30وی،  . )8(تعریف شـده بـود      

 با استفاده از فیلم های موجود در پرونده هـای           ،سالگی
ــژوهش  ــون، پ ــاوی بولت ــرواک ــزایش  . دک ــک اف وی ی

 سالگی گزارش   15پیشرونده را در طول لب باال تا سن         
  رشد طـولی   ، به نظر می رسد که     ،پس از این سن   . کرد
 چنین دریافت که همه ی      وی. کاهشی آشکار دارد   لب

اسـکلتی  نیمـرخ   بافت نرم مستقیماً    بخش های نیمرخ    
منـاطق در کـانتور     برخـی   . زیرین را دنبال نمی کننـد     

 در  ، اسکلتی زیرین اخـتالف دارنـد      را ساختا بافت نرم ب  
بـرای دنبـال کـردن مسـتقیم        ،   مناطق دیگر  ،که حالی

بررسـی  در  . نشـان دادنـد   تمایل زیاد   تغییرات اسکلتی   
اثر درمان ارتدنسی را بـر موقعیـت لـب          سابتنلی   ،دیگر

تغییـر  ارایـه داد کـه،      بیمـار را    وی پـنج    . ارزیابی کـرد  
شد نشان می دادند و     علت درمان و ر   ه  موقعیت لب را ب   
 لـب بـا موقعیـت       (Posture) حالـت    ،نتیجه گرفت که  

  نزدیـک  یهای زیـرین ارتبـاط     دانآلوئولی و دن  ر  ساختا
 .)8( دارد

ای  گسترده بررسیدر  ) Cook(  کوک و) Wei( وی
ـ      1989در سال    مفصـل تـر    ه گونـه ای     ، بافت نـرم را ب
 چینـی هـا و      ،نـان   آبررسـی   گروه مورد   . ندکردارزیابی  
 ،این دو نژاد  ی  در مقایسه   . پوستان بریتانیایی بود  سفید

 نسـبت   ،در چینی ها  چهره   بافت نرم    ،آنها دریافتند که  
هـای   لب، اما   داشتهبرجستگی کمتر   به سفید پوستان    

ـ و  است  باال و پایین آنها جلو زده تر         در  ،طـور کلـی   ه  ب
 ی مردهای چینی لب هـا و چانـه هـای       ،نیمرخ بافت نرم  

 .)9(د بیرون زده تر دارن
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در دستیابی به استانداردهای سـفالومتریک      برای  
 Moshiri)(  موشـیری  راحی ارتوگناتیک، جاستفاده در   

، 1985را در سال    پژوهشی گسترده   ) Connor(  کانر و
فریقـایی تبـار و اروپـایی       اآمریکایی  بزرگساالن  بر روی   

 بافت نرم مورد توجه بسیار      ، در آن  ،تبار انجام دادند که   
  هوانــگ،)Kim(نیــز کــیم در ادامــه . )10( قــرار گرفــت

)Hwang(ا مـــک نامـــار و )McNamara ( در ســـال
ــرم  پژوهشــی  2002 ــت ن ــر روی باف ــراد 60ب ــر اف  نف

انجـام دادنـد و     )  زن 30 مـرد و     30(کـره ای    بزرگسال  
بافت نرم انجام شده بر روی      یافته های آن را با واکاوی       

نهـا  آ. مریکایی اروپـایی تبـار مقایسـه کردنـد        ا فرد   42
  جلو زده تری لب های،طبیعیای های     کره ، که دریافتند

دهد و   می  نشان کمترای   ها، زاویه  لب میانو شیب    دارند
 ستها مریکاییاآنها کمتر از  ی   برجستگی چانه،نیز

)11(. 
در ترکیه بـر روی     ،  2002ر سال   پژوهشی نیز، د  

انجــام گرفتــه )  مــرد23 زن و 21(بزرگســال  فــرد 44
 بافت نـرم ایـن افـراد کـه دارای اکلـوژن             بر روی . است

جلـویی  در بعـد    طبیعی  اسکلتی  ی  کالس یک و رابطه     
انجـام  ، بررسـی هـای گونـاگون        عمودی بودند  وپشتی  

را با مقـادیر اسـتاندارد برخـی از ایـن           یافته ها   دادند و   
نشان یافته های این پژوهش     . دندکرمقایسه  بررسی ها   

لب های ایـن     ریکتز،   و اشتاینرآنالیز  پایه ی    بر   ،داد که 
 آنـالیز پایـه ی     بـر    ،کـه  افراد عقب رفته بـود در حـالی       

امـا   قـرار داشـتند،      طبیعیها در وضعیت      لب برستون،
انـدازه ی   ها بیشـتر از      جستگی بینی و چانه در ترک     بر

تـر از میـزان       هم کوچک  Zی  زاویه  ی و   وطبیعی هالد 
 .)12(بوده است از سوی مریفیلد ه شده یارا

در سـال  ) Sahin(  ساهینو (Saglam) ساگالم
ــدانجــام دادپژوهشــی ، 2002 ــهن ــر ، ک ــه ی  ب   ،آنپای

بزرگســاالن انــدازه هــای اســتاندارد ســفالومتری بــرای 
 ،و نیـز  شد  مشخص  ی  دوهالآنالیز  پایه ی   ترکیه ای بر    

  مـردان و زنـان تـرک       میـان های سـفالومتریک     تفاوت
ــد ــژوهش . بررســی گردی ــا پ  100شــامل بررســی آنه

 18 زن بــاالی 50 مــرد و 50ســفالومتری گــاری پرتون
  . در حالـت طبیعـی سـرگرفته شـده بـود           ،سال بود که  

  تفـاوت   ،بـود کـه   یافته های این پژوهش به این گونـه         
 

زنان و مردان در برجسته بـودن بینـی، ضـخامت           میان  
لب باال، ضخامت لب باال، سالکوس زیـری تـا          ی  قاعده  
 اظ آمـاری  و ضخامت بافـت نـرم چانـه، از لحـ     Hخط
 لـب بـاال، بینـی و        ،کهدریافتند  دار بود و چنین     ی  معن

 .)13(چانه در مردان جلو زده تر از زنان است 
ــیم  ــز و ) (Hashimهاشـــــــ البراکتیفـــــــ

)Albarakatifs ( هــای  واکــاوی ، نیــز2003در ســال
مریکایی های اها و   بافت نرم سعودی   نیمرخسفالومتری  

ـ    بررسی  اروپایی تبار را      نفـر   56آنهـا   . دو مقایسـه کردن
سـال،   23 تـا    22سنی  ی  با دامنه   )  زن 26 مرد و    30(

هـای بـه هـم       نیمرخ مطلوب و هماهنگ ومتعادل، لب     
. کردنـد را ارزیـابی    طبیعـی    اورجت و اوربایت      و رسیده

. شـد  متغیر بافت نرم ارزیـابی  30یک متغیر اسکلتی و    
پلن بافت نـرم    ی   تحدب و زاویه     ،نشان داد که  یافته ها   
افـزون بـر    . زنان سعودی از مردان بیشتر بـود       چهره ی 

 ،در ضـمن  .  بودنـد  تـر  زنان دارای لب پایین کوتـاه     آن،  
 تا خطـی کـه از نـوک         ،لب آنها ی  برجسته ترین نقطه    

ایـن  .  داشـت  کمتـر ای   فاصـله    ،بینی به چانه مـی رود     
متغیرهـای بافـت      را در   معنـی دار   یتفاوت های بررسی  

 تبار نشان داد پاییهای ارو یکاییمراها و  سعودی نرم

)14(. 
بررســـی هـــای انجـــام ، بـــا وجـــود در ایـــران
ــفالومتریک  ــاگون ســ ــو اراگونــ ــا و  یهیــ  معیارهــ

واکـاوی  بررسی و   به   ،)16و15(استانداردهای بافت سخت    
 ، بـه همـین دلیـل      .اسـت شـده   بافت نرم کمتر توجـه      

و  شـده     تـا در ایـن زمینـه کوشـش         بر آن شد  تصمیم  
یـت ایرانـی در اسـتان    بـرای جمع طبیعـی  اندازه هـای    

 . ده شوددست آوره فارس ب
 

 مواد و روش 
 انجام مقطعیبه صورت  که  توصیفیپژوهش  این  

 از ، نفــر از دانشــجویانی کــه1500حــدود در ، گرفتــه
هـای    در دانشـگاه   1383سـال   آغـاز    تا   1382مهرماه  

ـ   مشـغول    به تحصـیل     ،سراسری شیراز  طـور  ه  بودنـد، ب
نی بـر روی آنهـا انجـام        برگزیده و معاینه بـالی    تصادفی  
 24 تـا    18از  سـنی ایـن دانشـجویان       دامنه ی   . گردید
 .بود سال 21با میانگین سنی سال 
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ی  شـامل معاینـه      ،این افـراد  ه های بالینی    معاین
ــوژن  ــ و اکل ــرخ و از روب ــا از نیم ــوده صــورت آنه  .رو ب

 : زیر بودشرح معیارهای انتخاب افراد به 
 . فارس باشدنها پدر و مادر آتولد آنها و جای  -1
درمــان ارتودنســی یــا  پیشــینه ی هیچگونــه -2

 . جراحی پالستیک صورت نداشته باشند
تناسب باشد و    و   صورت آنها دارای هماهنگی    -3

 .هیچ ناهنجاری یا ناقرینگی دیده نشود
ــرخ -4 ــاط ،در نیمـ  و Nasion ،Subnasal نقـ

Pogonion    و ه بـود  راسـتا  بافت نرم آنها تقریباً در یک 
 .ای نیمرخ مستقیم و یا مختصری محدب باشنددار

 نکـات زیـر در      ،دهانیی درون    هنگام معاینه به  
 : نظر گرفته شد

 . همگی دارای اکلوژن کالس یک انگل باشند -1
وجود نداشته باشد یا حـداکثر در       کراودینگ   -2

 . میلی متر باشداندازه ی یک تا دو 
قواعـد اسـتخوانی   روی جلویی بر   های   دندان -3

 .فکی حالت جلوزدگی نداشته باشند
) میلی متـر  دو تا سه    (طبیعی  دارای اوربایت    -4

 .باشد) میلی متریک تا دو (طبیعی و اورجت 
 معاینـه ی    ، نفر دانشـجویانی کـه     1500از میان   

 زن و   23( نفـر    44تنها  بالینی بر روی آنها انجام شد،       
، بـرای   بودند که نظر  مورد  ویژگی های   دارای  )  مرد 21
سـفالومتری جـانبی معرفـی      اهم کـردن پرتونگـاری      فر

سـفالومتری  ، پرتونگاری هـای     بعدی  در مرحله   . شدند
ــابی شــد و در ایــن    ، هــاپرتونگــاری جــانبی آنهــا ارزی

زاویـه هـای    در بعد افقی،    . شدندزیر بررسی   زاویه های   
ANB ،SNB ، SNA و نســــبت Wit’s و در بعــــد 

گیـری    انـدازه  FMA  ،SN-Gn-Goهای اویهعمودی، ز 
ی  درجه، زاویه    2±1میزان  ،  ANBی زاویه    بارهدر. شد

SNB  ،  ی   درجه، و زاویـه      79±2میزانSNA  ،  میـزان
 میلـی  -1 تـا  0میـزان  ، Wit’s درجه و نسـبت   2±82

بـه  ،  FMAزاویـه ی    و نیـز    طبیعی به شـمار آمـد       متر  
به میـزان   ،  Go-Gn-SNی  زاویه  ،   درجه 27±2میزان  

 درجـه و    95یزان  به م ،  IMPA  ی زاویه،   درجه 2±32
 درجه  SN  ،102شیب دندان ثنایای باال نسبت به پلن        

  . شدطبیعی انگاشته 
به وسیله ی   سفالومتری  همه ی پرتونگاری های     

 شـد یابی، تصـحیح و تاییـد       دو نفر از مجریان طرح ارز     
 در   میانگین هر اندازه گیری    ،در صورت وجود اختالف   (

  ).شده استنظر گرفته 
بـر  ی  و، ریکتز، مریفیلد و هالد    اشتاینرآنالیزهای  

 سفالومتری جانبی این افراد انجام    های  ی  نگارروی پرتو 
نقـاط  .  متغیر ارزیـابی شـد     16روی هم رفته،    گرفت و   

مورد  زاویه های مورد استفاده برای هر یک از آنالیزها و  
اندازه گیری های   همه ی   . آمده است  1 در جدول    ،نظر

 نمونه ها انجام شد و  یخطی و زاویه ای باال برای همه   
در . مخصـوص ثبـت گردیـد      هـای    در جـدول  یافته ها   

انــدازه هــای بــا ، دســت آمــدهه بــ انــدازه هــای ،پایــان
آنالیزهـا مقایسـه      داده شده در این     طبیعی  استاندارد و   

 آمـار بررسـی و      یافته ها به وسیله ی کارشـناس      شد و   
آزمونهـای آمـاری تـی تسـت و لـون           . شدارزیابی قرار   

(Leven)    ،ــا ــانگین ه ــا انجــام شــد و می ــر روی آنه ب
ـ  ی  خطاهای استاندارد و دامنه      دسـت آمـد و     ه  متغیر ب

 . ثبت گردید
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 داده شده در این آنالیزهاو طبیعی استاندارد  و مقادیرپژوهش آنالیزهای مورد استفاده در این : 1جدول 
 

 آنالیز متغیراندازه گیری شده اندازه های طبیعی
 اشتاینر  S خط لب باالوپایین نسبت به ها مماس بر خط لب

  میلی متر2 تا 1پشت خط 
  میلی متر3 تا 2پشت خط 

  E خط لب باال نسبت به
 E خط لب پائین نسبت به

 ریکتز
 ریکتز

 مریفیلد Zزوایه ی  ˚±2˚80
 زاویه ی صورتی ˚±2˚90

 Aتحدب اسکلتی در نقطه   میلی متر2 میلی متر تا -2
15˚  Hزاویه ی خط   ˚ تا 7 

 Hنوک بینی تا خط   میلی متر12
 خمیدگی لب باال  میلی متر5/2
 عمق سالکوس لب باال  میلی متر5

 کلفتی لب باال  میلی متر15
  لب باال strain  میلی متر1±15
 Hلب پایین تا خط   میلی متر-1 میلی متر تا 2
 عمق سالکوس لب پایین   میلی متر5

 کلفتی چانه  میلی متر 12 تا 10

 هالدوی
 هالدوی
 هالدوی
 هالدوی
 هالدوی
 هالدوی
 هالدوی
 هالدوی
 هالدوی
 یهالدو

 هالدوی

 
 یافته ها

ان و  زنی میان   در مقایسه    ، نشان داد که   یافته ها 
 متغیـر   دو( متغیـر انـدازه گیـری شـده          14، در   مردان

 تنهـا  ،)صورت توصیفی بوده و لحاظ نشـدند   ه  تاینر ب شا
 ضخامت چانه، لب بـاال و میـزان کشـش           در سه متغیر  

ــاری    ــاوت آم ــاال تف ــب ب ــمگیر ل ــت چش ــود داش . وج
)05/0p< (   مردان دارای چانه و لـب       ، که ترتیببه این 

 از  م تر و میزان کشـش لـب بـاالی بیشـتر           باالی ضخی 
متغیرهای انـدازه گیـری      اما در دیگر     .گروه زنان بودند  

 . )2جدول  (زن و مرد تفاوتی مشاهده نشدمیان شده، 
 دو گــروه زن و مــرد، دری مقایســه یافتــه هــای 

 نفـر زن مـورد      23 از   ،آن بود که  گویای  تاینر،  شآنالیز ا 
 و   پهـن  های عقـب رفتـه و       نفر دارای لب   12ارزیابی ،   

ـ . های برجسته و جلـو زده بودنـد         نفر دارای لب   11 ه ب
های عقب رفتـه و       دارای لب  ، درصد 9/52 ،دیگرسخن  

. )1نمودار(ای برجسته بودند    ه  دارای لب  ، درصد 8/47
  دارای ، نفــر11 نفــر مــرد بررســی شــده، 21از میــان 

هـای   دارای لب ،   نفر 10سته و   های جلو زده و برج     لب
 دارای  ، درصد 4/52ه سخنی،   ب. بودند پهن   عقب رفته و  

  دارای ، درصــد6/47هــای جلــوزده و برجســته و  لــب
 .)1نمودار(های عقب رفته بودند  لب

دو گـروه   میـان   د، متغیرهایی که    بعی  در مرحله   
 شـده و    در آمیختـه  زن و مرد تفـاوتی وجـود نداشـت،          

به همراه مقـادیر    بررسی،  میانگین کلی نمونه های این      
طـای  معیـار و میـانگین خ      خطای اسـتاندارد، انحـراف    

ی  دامنه ، برای هر متغیر   ،سپس. استاندارد محاسبه شد  
رصـد   د 95ب اطمینـان     بـا ضـری    اطمینان باال و پـایین    

 .)3جدول( محاسبه شد
مقادیر میـانگین، خطـای اسـتاندارد میـانگین و          

ـ  ،انحراف معیـار   صـورت ادغـام دو گـروه زن و مـرد           ه   ب
برای هر متغیر از فرمـول      بررسی  شرکت کننده در این     

در اینجا  ( " میانگین +2× خطای میانگین استاندارد    " 
ـ   ) استبررسی  میانگین کلی نمونه های این       ه عـددی ب

بـاالیی و پـایینی   ی مـد و بـا توجـه بـه دامنـه        آ  دست  
بـه  اطمینان برای هر متغیـر، بـا اسـتاندارد داده شـده             

 آیـا در    ،آنالیزها مقایسـه و بررسـی شـد کـه         وسیله ی   
و استاندارد داده شده در آنالیزها قـرار  ی طبیعی دامنه  

دست ه  نتیجه ای که از این مقایسه ب      . می گیرد یا خیر   
 متغیر  11ی همه ی     اندازه   ، که ترتیب بود ، به این    آمد
در ایــن شــده دســت آمــده از کــل نمونــه بررســی ه بــ

بـه وسـیله ی     داده شـده    دامنه ی طبیعی    ، در   پژوهش
 .)<05/0p(آنالیزها بود 
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سه متغیر ضخامت چانه، لب باال و میزان کشش         
لب باال، که در گروه زن و مرد با هم تفاوت داشتند و با   

به قادیر استاندارد داده شده     با م ،  هم ادغام نشده بودند   
یافتـه هـای    . مقایسه شـدند  جداگانه  آنالیزها  وسیله ی   

 بـا   ،این سـه متغیـر در دو گـروه زن و مـرد            ی  مقایسه  
ـ   به وسیله ی    استانداردهای داده شده     یـن  ه ا آنالیزهـا ب

مــورد بررســی در ایــن طبیعــی در زنــان : قــرار اســت
 ، سه متغیر ضخامت چانـه، لـب بـاال و میـزان            پژوهش

اسـتاندارد داده شـده     اندازه ی   کشش لب باال، کمتر از      
طبیعـی   زنـان    ،دیگره سخنی   ب.  است هالدویدر آنالیز   

، دارای ضـخامت چانـه و       بررسـی شرکت کننده در این     

 از  کشــش لــب بــاالی کمتــر،لــب بــاالی کمتــر و نیــز
بـاره ی   در .)>05/0p(استانداردهای داده شده هستند     

دست آمده از   ه  میانگین ب   ی  پس از مقایسه   ،مردان نیز 
 ، شــد کــهآشـکار  آنهــا،  یایـن ســه متغیـر و مقایســه  

اندازه ی طبیعی ارایه    ضخامت چانه و لب باال بیشتر از        
میزان کشش لـب بـاال      اما   ،شده در آنالیز هالدوی است    

ــه ی در  ــرار دارددامن ــه ســخن .اســتاندارد ق  ،دیگــر ب
ضخامت چانه و لـب بـاال، در نمونـه هـای مـرد مـورد                

 استاندازه ی طبیعی ، بیشتر از  پژوهشین  در ا رسی  بر
)05/0p<(. 

 
: جنس (پژوهش در این بررسی مقادیر میانگین انحراف از معیار و میانگین خطای استاندارد دو گروه زن و مرد مورد  :2جدول

 دو گروهی مقایسه  تی و لون در و آزمون های) مرد=2زن و =1
 

آزمون لون برای  آزمون تی برای برابری میانگین ها
 برابری واریانسها

 شمار جنس متغیرها
 نمونه

انحراف  میانگین
 معیار

میانگین خطای 
 استاندارد

F 

t  درجه ی
 آزادی

اختالف  Pمیزان 
 میانگین

 00/1 عمق سالکوس لب باال 
00/2 

23 
21 

3478/5 
0952/6 

96813/1 
94796/2 

41038/0 
64330/0 

619/2 997/0- 
980/0- 

997/0- 
980/0- 

997/0- 
980/0- 

997/0- 
980/0- 

 00/1 لب باال خمیدگی 
00/2 

23 
21 

0870/3 
2857/3 

12464/1 
04677/2 

23450/0 
44664/0 

044/3 404/0- 
394/0- 

404/0- 
394/0- 

404/0- 
394/0- 

404/0- 
394/0- 

 00/1  صورتی  یزاویه
00/2 

23 
21 

5217/92 
1429/91 

25368/2 
55367/3 

46992/0 
77547/0 

631/1 551/1 
521/1 

551/1 
521/1 

551/1 
521/1 

551/1 
521/1 

 E 00/1خط لب باال نسبت به 
00/2 

23 
21 

9130/4 
9048/4 

37244/2 
57638/3 

49469/0 
78043/0 

074/6 009/0 
009/0 

009/0 
009/0 

009/0 
009/0 

009/0 
009/0 

 E 00/1  خطلب پائین نسبت به
00/2 

23 
21 

3478/3 
3810/2 

67325/2 
80100/3 

55741/0 
82945/0 

378/2 34/0- 
33/0- 

34/0- 
33/0- 

34/0- 
33/0- 

34/0- 
33/0- 

 Z 00/1  یزاویه
00/2 

23 
21 

5217/76 
6190/75 

86142/6 
40592/7 

43070/1 
61610/1 

284/0 420/0 
418/0 

420/0 
418/0 

420/0 
418/0 

420/0 
418/0 

 A 00/1  یتحدب اسکلتی در نقطه
00/2 

23 
21 

6957/1 
1429/2 

28128/3 
30837/2 

68419/0 
50373/0 

862/0 518/0- 
526/0 

518/0- 
526/0 

518/0- 
526/0 

518/0- 
526/0 

 H 00/1خط ی زاویه 
00/2 

23 
21 

9565/13 
8095/14 

02806/4 
62689/5 

83991/0 
22789/1 

065/1 582/0- 
573/0- 

582/0- 
573/0- 

582/0- 
573/0- 

582/0- 
573/0- 

 H 00/1تا خط نوک بینی 
00/2 

23 
21 

2174/9 
0952/9 

36886/4 
55671/6 

91097/0 
43079/1 

452/3 073/0 
072/0 

073/0 
072/0 

073/0 
072/0 

073/0 
072/0 

 00/1 کشش لب باال 
00/2 

23 
21 

7174/12 
7619/14 

88189/1 
05924/2 

39240/0 
44936/0 

012/0 
 

441/3- 
427/3- 

441/3- 
427/3- 

441/3- 
427/3- 

441/3- 
427/3- 

 00/1 ضخامت لب باال 
00/2 

23 
21 

0870/14 
4762/16 

51996/1 
11823/2 

31693/0 
46224/0 

436/3 324/4- 
263/4- 

324/4- 
263/4- 

324/4- 
263/4- 

324/4- 
263/4- 

 00/1 ین یعمق سالکوس لب پا
00/2 

23 
21 

7609/4 
7381/5 

39699/1 
97243/1 

29129/0 
43042/0 

708/2 910/1- 
880/1- 

910/1- 
880/1- 

910/1- 
880/1- 

910/1- 
880/1- 

 H 00/1ن تا خط ییلب پا
00/2 

23 
21 

6522/0 
9286/0 

81806/1 
05722/2 

37909/0 
44892/0 

037/0 
 

473/0- 
470/0- 

473/0- 
470/0- 

473/0- 
470/0- 

473/0- 
470/0- 

 00/1 چانه کلفتی 
00/2 

23 
21 

4565/12 
3571/14 

12621/2 
21440/2 

44334/0 
48322/0 

099/0 904/2- 
898/2- 

904/2- 
898/2- 

904/2- 
898/2- 

904/2- 
898/2- 
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نمونه های دو گروه زن و مرد شرکت  همه ی  مقادیر میانگین، خطاهای استاندارد میانگین و انحراف از معیار برای:3جدول 
 ه ی پیشین در مقایسه با استاندردهای ارائه شدP و میزان برای هر متغیربررسی کننده در این 

 
  درصد95ضریب اطمینان 

شمار  متغیرها
انحراف  میانگین نمونه

 معیار
میانگین خطای 

  یدامنه استاندارد
 ینییپا

ی دامنه 
 باالیی

 Pمیزان 

 113/0 4595/6 9496/4 37436/0 48324/2 7045/5 44 عمق سالکوس لب باال 
 088/0 6726/3 6911/2 24335/0 61422/1 1818/3 44 لب باال خمیدگی 

 209/0 7736/92 9537/90 45120/0 99294/2 8636/91 44  صورتی  یزاویه
 E 44 9091/4 97132/2 44794/0 0057/4 8125/5 018/0  خطلب باال نسبت به

 E 44 3636/2 22123/3 48562/0 3843/1 3430/3 131/0 خط لب پائین نسبت به
 Z 44 09090/76 05730/7 06393/1 9453/73 2365/78 597/0  یزاویه

 A 44 9091/1 05730/2 42741/0 0471/1 7711/2 358/0  یتحدب اسکلتی درنقطه
 H 44 3636/14 81804/4 72635/0 8988/12 8285/15 308/0خط ی زاویه 

 H 44 1591/9 45571/5 82248/0 5004/7 8178/10 070/0نوک بینی تا خط 
 107/0 7584/5 6962/4 26336/0 74694/1 2273/5 44 ینیعمق سالکوس لب پا

 H 44 7841/0 91808/1 28916/0 2009/0 3672/1 848/0ین تا خط یلب پا

 

47/8

52/9 52/4

47/6

44
46
48
50
52
54

لبهای عقب رفته لب های جلو زده 

مار
ش

زن
مرد

 
آنالیز اشتاینر در دو گروه زن و مرد  یافته های :1 نمودار

 بررسیمورد 
 

 بحث 
 در درمـان ارتدنسـی،      ، می دانیم  ،گونه که  همان
انــدازه هــای  ی مقایســه بــا  تشــخیصبخشــی از 

 بـه دسـت    سفالومتریک بیمار با اندازه هـای اسـتاندارد         
ویـژه ی    قومی، ایـن اطالعـات       هدر هر گرو  می آید که،    

و هرگز نمی تواند برای گروه قـومی        خود آن گروه بوده     
یـک  ممکـن اسـت      . دیگر مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد        

رح یـا طـ   میانگین  خوبی یک حالت    ه  بتواند ب استاندارد  
 ممکـن   ،ایـن حالـت   امـا   ،  دهـد ه  یرا ارا طبیعی  صورتی  

است بهتـرین یـا زیبـاترین چهـره در چشـم آن گـروه        

هـای    مـالک  ،بنـابراین . نباشد) نژادی-قومی(جمعیتی  
در ، می توانـد     و زیبایی نیز  چهره  بودن  طبیعی  ارزیابی  

یک جمعیت تا جامعه دیگر بسیار متفاوت باشد و نمی          
ـ    معیت و توان آنها را برای هر ج      طـور ثابـت    ه  نـژادی ب

 . منظور کرد
، همگی دارای   بررسیافراد شرکت کننده در این      

متـوازن،  طبیعـی و چهـره ی      اکلوژن و روابط اسـکلتی      
، طبیعـی عنـوان افـراد     بـا   متناسب و هماهنگ بودند و      
ــابی شــدند ــادیر و . بررســی و ارزی  از ســوی دیگــر، مق

 به ستاندارد، و ااندازه های طبیعی عنوان ه اندازه هایی ب
، ه مـی شـود کـه      یـ آنالیزهـای بافـت نـرم ارا      وسیله ی   

. اص معـین مـی کنـد      دامنه ای خـ   بودن را در    طبیعی  
دسـت  ه   همیشه مقادیر ب   ، چنین بوده است که    ،تاکنون
ــده  ــن اســتانداردها مقایســه  از آم ــا ای ــردی را ب  هــر ف

ـ  ،کـه  در حالی ند،  می کرد   بـا وجـود   ،طـور منطقـی  ه  ب
گونـاگون  افـراد منـاطق     ثی میـان    اراختالفات نژادی و    

 . چنین مقایسه ای درست به نظر نمی رسدجهان، 
 دو گروه زن و مرد شرکت کننـده در         ی  مقایسه  

آنـالیز هالـدوی،     پایـه ی      بـر  ،نشان داد که   بررسی   این
مردان دارای لب باالی کلفت تـر، بـا کشـش بیشـتر و              

 . برجسته تر و گوشتی تر هستندی چانه 
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 اسـت کـه   فتـه هـایی همخـوان        بـا یا   این یافتـه  
ـ  ،2001در سال   ) Sahin( ساهین وی . دسـت آورد  ه   ب

او، بررسـی   مـورد   در مـردان تـرک      چنین دریافت که،    
 .)17( ضخامت لب باال و چانه بیشتر از زنان بـوده اسـت           

وی به وسـیله ی      2002 در سال    ، که دیگرپژوهشی  در  
 در مردان ترک    ، نتیجه گیری شده است که     ،انجام شده 

گروه او، لب باال، بینـی و چانـه، جلـوزده تـراز             ی  طبیع
 .)18( ی شده استبررسطبیعی زنان 

در سـال   پژوهشی کـه،    در  یافته ای همانند نیز،     
هاشیم و ) Al Barakati(به وسیله ی البراکتی  2003

)Hashim ( ـ     در ع دسـت آمـده    ه  ربستان انجام شـده، ب
ی  زنان سـعود   ، آنها به این نتیجه رسیدند که      .)14( است

ــاه  ــایین کوت ــب پ ــردان    ل ــر از م ــه ت ــب رفت ــر و عق  ت
 لـب از خـط     ی  جلـوترین نقطـه     ی   فاصله   ،دارند و نیز  

E )E-line( کمتر از مردان است . 
بـه   2003زن و مـرد، در سـال      چهـره ی    تفاوت  

ــورو  ــیله ی ری ــاموزاو) Riveiro(وس  )Chamosa(  چ
 جنسـی   دی مورفیسم ،  آنها نیز . استشده   بررسی   ،نیز

ــه را در دو  Vertical Nasal  وNasofrontalی  زاوی
 .)19(مشاهده کردند 

 بر روی   2002در سال   ،  دیگرسرانجام، پژوهشی   
ـ ،نمونه های فنالندی انجام و نتیجه گرفته شـد کـه         ه  ب

و لبـی، بینـی     ناحیـه   ی   در سـه     ،برجستگی ،طور کلی 
 .)20(چانه در مردان بیشتر از زنان است 

گروه مورد  طبیعی  ان  ، زن تاینرشاآنالیز  بر پایه ی    
 و عقب    پهن های ، بیشتر دارای لب   این پژوهش بررسی  

های جلـوزده و     بیشتر دارای لب   طبیعی،   رفته و مردان  
دو میـان   آنالیز مریفیلـد،     پایه ی    اما بر . برجسته بودند 

، تفاوت آمـاری    Zی   زاویه    ی گروه زن و مرد، در اندازه     
ـ       ،وجود نداشت و نیز   چشمگیر   الیز  همـین نتیجـه در آن

زن و مـرد مشـاهده      میان  دست آمد و تفاوت     ه  ریکتز ب 
و پـس از    پـژوهش    بعد بررسی ایـن       ی در مرحله . نشد

ـ              دسـت  ه  ادغام میانگین هـای دو گـروه زن و مـرد و ب
ــه  ــی و مقایسـ ــانگین کلـ ــا  یآوردن یـــک میـ  آن بـ

به دست  استانداردهای داده شده در آنالیزها، نتایج زیر        
 : آمد

ـ  در آنالیز مریفیلد، میـ     دسـت آمـده در     ه  انگین ب
بـه وسـیله ی     و استاندارد داده شـده      دامنه ی طبیعی    

ی   از دامنه  ،بیانگر این است که   یافته  این  . بود این آنالیز 
ایـن آنـالیز    به وسـیله ی     و استاندارد داده شده     طبیعی  

بـودن گـروه مـورد      طبیعـی   عنـوان معیـار     ه  می توان ب  
 سی این گروه  برای برر،بررسی استفاده کرد و این آنالیز

 . کاربرد عملی دارد
 ، یافته ای هماننـد بـه دسـت        در آنالیز ریکتز نیز   

، بـا   ، اندازه های طبیعی ایـن گـروه       آمد و دیده شد که    
ایــن آنــالیز بــه وســیله ی داده شــده  طبیعــی مقــادیر

آنـالیز ریکتـز    طبیعی   مقادیر   ،در نتیجه . داردهمخوانی  
 .  استگروه مورد بررسیطبیعی  همان مقادیر ،نیز

 متغیـر ارزیـابی     11اما در آنالیزهای هالـدوی، از       
گرفتـه شـد    متغیـر    هشت   شده ، میانگین کلی، تنها از     

دو گـروه زن و مـرد   میـان  آمـاری  همانندی  دارای  که،  
بـه  آن با اسـتانداردهای داده شـده        ی  بودند و مقایسه    

 در  ، ایـن مقـادیر نیـز      ،هالدوی نشان داد کـه    وسیله ی   
 .  دارندجااندارد این آنالیز و استطبیعی دامنه 

سه متغیر ضخامت   ی  از مقایسه   یافته هایی که،    
ایـن  بـاره ی    در(چانه، لب باال و میزان کشش لب بـاال          

چشمگیر میـان   علت وجود تفاوت آماری     ه   ب ،سه متغیر 
نشده بود  دو گروه زن و مرد، داده های دو گروه  ادغام            

رد این آنالیز    با مقادیر استاندا   )و جداگانه مقایسه شدند   
 مقـادیر ایـن    ،در زنـان  : دست آمد به این صورت بود     ه  ب

ـ .  کمتر از اسـتانداردهای داده شـده بـود         ،سه متغیر  ه ب
و استاندارد این آنـالیز بـرای       طبیعی   مقادیر   ،دیگربیان  
تر از انـدازه ی     مقادیری بیشـ  طبیعی این بررسی،    گروه  

ن ایـ طبیعـی    دامنه   ،بنابراین. طبیعی به شمار می آمد    
آنالیز برای ارزیابی این سه متغیر در گروه مورد بررسی          

 . نیستقابل استفاده 
، ضخامت چانـه و     پژوهشاین  طبیعی  در مردان   

میزان اما  لب باال بیشتر از استانداردهای این آنالیز بود،         
 . گرفتجااین آنالیز دامنه ی طبیعی کشش لب باال در 

 نالیز نمی توان    از مقادیر استاندارد این آ     ،دیگربه سخن   
بودن دو متغیر ضخامت چانه و      طبیعی  عنوان معیار   ه  ب

 اسـتفاده کـرد و مقـادیر       بررسـی   لب باال در مردان این      
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 ضخامت چانـه و   باره ی   و استاندارد هالدوی در   طبیعی  
اندازه ی  مقادیر کمتر از     ،این پژوهش لب باال، در گروه     

 . طبیعی به شمار می آید
زه های بافت نرم آنالیزها در      استاندارد نبودن اندا  

بـرای  .  مشخص شده اسـت    ،های نژادی دیگر نیز    گروه
 طبیعـی  بـر روی نمونـه هـای        نمونه، در پژوهشی کـه،      

  کــره ای هــا ، کــه، آشــکار گردیــدکــره ای انجــام شــد
د و برجستگی چانه آنها کمتـر       نلب های جلوزده تر دار    

 .)11(است 
ومی های ق   در میان گروه   ، نیز کوشش های دیگر  

 فریقــایی تبــار،  امریکــایی هــای  ا ماننــد گونــاگون
، کره ای ها، هندی ها    ،  فریقایی ها، چینی ها، ژاپنی ها     ا

ــار،    عربســتان ســعودی، آمریکــایی هــای مکزیکــی تب
 همگی  ،برزیلی ها و پرتوریکویی ها انجام شده است که        

استاندارد نبودن آنالیزها را برای بررسی جمعیت مـورد         
ــدبررســی  ــن   .)23و22، 21( نشــان دادن ــه هــای ای از یافت
 ،کـه دیگر پژوهش هـای هماننـد       و با توجه به     پژوهش  

دسـت مـی آیـد کـه،         یافتـه بـه   انجام گرفته است، این     

گــروه آنالیزهــای بافــت نــرم بــرای هرطبیعــی مقــادیر 
ی بینی و چانه    های   ویژگی نژادی هر ،زیرا. متفاوت است 

بـر روی   هـا    ویژگـی  گاهی این    ،خود را دارد که   ویژه ی   
 .  اثر می گذارد،ها نیز  لبمیانروابط 

 در یـک  ، )24(و همکاران )  (Miyajimaمیاجیما
 یمریکـایی هـا   اژاپنـی هـا و      میـان   ای  بررسی مقایسه   

 ایــن  میــان اروپــایی تبــار، وجــود تفــاوت هــای بســیار
در روابط بافت نرم نسـبت  گوناگون را های نژادی   گروه

 .  و گزارش کرده اندبه روابط دندانی و اسکلتی مشاهده
 

 نتیجه گیری
پژوهش آشکار گردیـد    یافته های این     پایه ی    بر

قابلیـت  ) هالـدوی و اسـتاینر    (آنالیزهـای خـارجی     که،  
 ایـن بررسـی نـدارد و        برای نمونه هـای   کامل را    کاربرد

 استاندارهای اختصاص بافـت نـرم    یهلزوم وجود و ارای   
ه س ارایـ  پژوهش درباره ی مردم استان فار      در این    ،که

 .به خوبی احساس می شود، گردیده
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Abstract  
Facial Soft Tissue Evaluation in Individuals with Normal Occlusion and Skeletal 

Relationship 
 

Hedayati Z. * - Salehi P.*- Neamatollahi M.** 
* Assistant Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Shiraz University of 
Medical Sciences  
** Dentist 
 

Statement of Problem: Despite numerous cephalometric studies and criteria proposed with 
respect to standards for hard tissue, studying and analysis of soft tissue has received much 
less attention in Iran.  
Purpose: This study aimed to evaluate adults facial soft tissue with normal occlusion and 
skeletal relationships in Fars province.  
Materials and Methods: In this study 1500 university students in the age range of 18-24 
years were examined clinically. From whom, those with normal occlusion and balanced 
faces were selected for cephalometric evaluation. After analysis, 44 subjects including 23 
females and 21 males with normal cephalometric measurements were selected to conduct 
Steiner, Rickett’s, Merrifield and Holdaway analysis on their facial soft tissue. The obtained 
values were then compared with standard ones using the above Cephalometric soft tissue 
analysis and the T and Leven’s statistical tests.  
Results: According to the results of Merrifield analysis, values for the Z angle were almost 
identical and did not display a significant variation within each of the female and male 
groups. Using the Rickett’s analysis, the mean distance for upper and lower lips from the E-
line were not radically different, and similar values were obtained for both groups. The 
male subjects had more distinctive projected lips compared to their female counterpart. 
According to the results obtained from Steiner analysis, the mean distance value for the 
male group was higher than that of the female group. However the results from Holdaway 
analysis showed that only three variables out of a total of 11, chin thickness, upper lip 
thickness and the extent of upper lip strain had a statistically significant difference between 
the two subject groups. The remaining measured variables did not display any significant 
differences.  
Conclusion: We can conclude that men suffered from a higher upper lip strain compared 
with women. Furthermore, with the exception of Steiner and Holdaway (only for three of 
the measurements), statistically no significant differences were observed between the values 
of the sampled subjects and those sampled outside Iran.  
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