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  از ديدگاه ارتودنسي به رو در لبخند اجتماعي از نماي رو طالييبررسي نسبت 
  

  3، محمد رضا شريفي نژاد2*، محمد دانش اردكاني1زهره طباطبائي
  
  يزد شهيد صدوقيگاه علوم پزشكي دانش ،ياستاديار بخش ارتودنس -1
  يزد شهيد صدوقيگاه علوم پزشكي دانش ،فك و دهان استاديار بخش پاتولوژي -2
  عمومي ندانپزشكد -3

  
  2/10/1389 :تاريخ پذيرش            4/2/1389 :تاريخ دريافت

  چكيده
صورت مهمترين قسمت بدن در هاي زندگي فرد دارد و در اين ميان  جذابيت فيزيكي اثر مهمي روي تمام جنبه :مقدمه
دنتال و فاشيال مهم  زيباييدن قدامي در بدست آور هاي دنداندر صورت، دهان بخصوص شكل و اندازه  .ي جذابيت استپيشگوي
  .قدامي ماگزيال در هر دو جنس است هاي دنداندر  طالييهدف اين مطالعه بررسي نسبت . است

آزمون انتخاب شده، و از نماي  دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان بر اساس معيارهاي ورود و خروج 100: بررسي  روش
ديد فتوگرافي تهيه شد و سپس نماي قابل  سانتي متري از دوربين 30در در فاصله  نداردقدامي لبخند اجتماعي آنها با روشي استا

گيري شد و با كمك نرم افزار  اندازه mm1/0با دقت ) Ver 8(سنترال، لترال و كانين با استفاده از خط برنامه فتوشاپ هاي دنداندر 
SPSS  و آناليزهاي آماري توصيفي وSample T-test  و تحليل قرار گرفتمورد تجزيه.  

و  209/1±199/0نسبت ميانگين سانترال به لترال در سمت چپ مردان  Sample T-testاس آناليز آماري توصيفي و بر اس :نتايج
و بين لترال و كانين سمت چپ مردان  158/1 ±145/0و در زنان  179/1±27/0و در سمت راست مردان  157/1±156/0در زنان 

 طاليينسبت . بود 510/1±114/0و در زنان  550/1±164/0و در سمت راست مردان  494/1±127/0ان و در زن 146/0±522/1
  .موارد وجود دارد% 4/3و در سمت چپ در % 16بين سنترال و لترال سمت راست در مردان در 

ي بين لترال وكانين شود ولي نسبت طالي بين سنترال و لترال سمت چپ و راست در مردان ديده مي طاليينسبت  :گيري نتيجه
  .شود قدامي زنان بدليل لترال كوچك ديده نمي هاي دندانبزرگ و بين مردان به علت كانين 

  
  قدامي  هاي دندان، لبخند اجتماعي، طاليينسبت  :ي كليديها واژه

  
 

                                                 
 mhmd_danesh@yahoo.com: ، پست الكترونيكي09131535403: تلفن *
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  مقدمه
ريشه يوناني دارد و براي توصيف ) Esthetic(زيباييكلمه 

 زيباييلنشيني و درك و بصيرت مشتق شده، داللت بر د
  ).1(كند مي

هاي زندگي  جذابيت فيزيكي به ميزان زيادي روي تمام جنبه
ي در اين ميان ظاهر صورت در پيشگوي گذارد، فرد تاثير مي

  ).2(تر استمجذابيت نسبت به كل بدن مه
ها دومين نما  جذابيت لبخند پس از چشم ،زيباييدر بررسي 

  ه ارزيابي مايل ب متخصصين و شاخص صورتي است كه
در . ارزش يك لبخند جذاب غير قابل انكار است). 1(آن هستند

  دوستانه و جهاني است و واقع لبخند يك خوش آمدگوئي 
ها، كاريابي و تعامالت اجتماعي يك ثروت محسوب  در مصاحبه

  اي كه حتي در روابط معلم و شاگرد به گونه ،)3(شود مي
  ودكان اثر متوسط گذارد و در تخمين ضريب هوشي ك اثر مي 

و بر روي انتظار معلمين از موفقيت نهايي آنها اثر عمده 
  ).1(دارد

وزه ايجاد يك لبخند زيبا در حرفه ارتودنسي به اصول امر
اصول طراحي لبخند را در  .)4(اند طراحي لبخند معروف شده

  :توان به چهار قسمت تقسيم نمود كل مي
رتي و فاشيال كه شامل توجهات صو زيبايياصول  -1

شود و از فردي تا فرد ديگر متغير  عضالني بيمار مي
  .است

كه شامل اصول مربوط به : نژيواليژ زيبايياصول  -2
 باشد سالمت و ظاهر لثه مي

اصول ميكرواستتيك يعني آنچه دندان را شبيه دندان  -3
قدامي طبيعي  هاي دندانو شامل آناتومي  سازد مي

  ي خاص همان دندان و محل آن در قوس دندان
 .باشد مي

منفرد  هاي دندانبندي  اصول ماكرواستتيك كه در گروه -4
قدامي و  هاي دندانو روابط بين  گيرد مدنظر قرار مي

 .اطراف آن را تحليل مي نمايد هاي دندان

نرم  هاي دندانها و  در حقيقت اين اصول رابطه بين دندان
  ).5(كند اطراف و خصوصيات فرد را تعيين مي

قدامي   هاي دندان  شكل و نظم اندازه،مل از ميان اين عوا
سنترال باال مهمترين عوامل  هاي دندانماگزيال بخصوص 

قدامي هستند، با اين حال  هاي دندانتاثيرگذار در هارموني 
اطالعات علمي براي ارزيابي اين نماي مرفولوژيك دنداني، اندك 

 نسبت هندسي و رياضي بينها، ايجاد  يكي از شاخص. باشند مي
ت كه به صورت هاي قدامي باالس دندان) بعد مزيوديستال(عرض

  .)6(گردد مطرح مي ) (Golden proportionنسبت طاليي
اين . توسط فيبوناچي توصيف شد 13نسبت طاليي در قرن 

نسبت در واقع بيانگر الگوي رياضي است كه در طبيعت تكرار 
توان آن را در صدف حلزون، ميوه كاج، گل  شود و مي مي

فيبوناچي اين الگوي طبيعت را به صورت يك . داوودي يافت
اين . شوند بيان كرد سري اعداد كه سري فيبوناچي ناميده مي

شوند و عدد بعدي مجموع دو عدد قبلي  اعداد با يك آغاز مي
باشد، بنابراين نسبت هر عدد به عدد مجاور خود يك  خود مي

 61803398875/1عدد ثابت خواهد بود اين نسبت برابر با 
شود كاربرد اين عدد بصورت  است و عدد فيبوناچي خوانده مي

و معادل  phiيا عدد  618/1≈62/1و معادل  fعدد 
  ).7(شود در نظر گرفته مي 618/0≈62/0

فاكتورهاي زيبايي دنداني مثل نسبت تاج يا تقارن در عرض 
  . توان با اين نسبت طاليي محاسبه كرد يميدالين را نيز م

در لبخند زيبا نسبت عرض ظاهري دندان سنترال به لترال 
و نسبت عرض ظاهري دندان لترال به كانين  62/1: 1ماگزيال 

 62/0و همچنين نسبت عرض به ارتفاع در دندان  62/1:1
  ).2(باشد مي

ت زيبايي دندان روي ظاهر صورت و كيفيبه دليل تاثير زياد 
تواند  طرح درمان بر مبناي اين خصوصيات مي ،زندگي افراد

، در مطالعه بر آن بنابراين .زيبايي و فانكشن بهتري ايجاد كند
شديم كه به بررسي وجود نسبت طاليي در لبخند اجتماعي 

  .بپردازيم
Lombardi)8(  اولين كسي بود كه پيشنهاد كرد يك تركيب

لترال نسبت به عرض مناسب تكرار شونده بين عرض دندان 
دندان سنترال و عرض دندان كانين نسبت به عرض دندان 
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لترال وجود دارد و پيشنهاد كرد كه از نسبت طاليي در 
استفاده از يك بعد دندان براي  .دندانپزشكي استفاده شود

هاي  هاي مرفوژنيك كافي نيست و بايد نسبت رد در زمينهكارب
  ).8(شود ي بين ابعاد دندان استفادهياندتچ

Levin يفراوان بيانبدون  1978در سال  )9(و همكاران 
ها از آن براي بازسازي دنتوفاسيال  بين دنداننسبت طاليي 

كه در پهناي قدامي از نماي  ندو معتقد بود نداستفاده كرد
  و در حقيقت كاربرد اين نسبت  روبرو نسبت طاليي وجود دارد

ن قدامي را تسهيل ماگبراي بررسي س) Grid(شبكهايجاد يك 
  .كند مي

Preston  سنترال و  هاي دنداننسبت طاليي را بين عرض
ولي اين نسبت را  ،موارد مشاهده كرد% 17لترال ماگزيال در 

  .)10(بين عرض لترال و كانين مشاهده نكرد
Gillen مورد  هاي دنداننيز نسبت طاليي را در  و همكاران

ر چند ابعاد دنداني با نژاد آنها بيان كردند كه ه .بررسي نيافتند
 طالييكند ولي تقريباً پيوسته است و نسبت  مي تغييرو جنس 

  .)11(شود در هيچ كدام از ابعاد دنداني ديده نمي
All Fayyad هاي دنداننسبت طاليي بين عرض  و همكاران 

  .)6(زنان يافتند% 7/27مردان و % 3/31سنترال و لترال را در 
Decastro از % 71ز دريافتند نسبت طاليي در و همكاران ني

شود و تاثير بسزايي در ظاهر صورت افراد و  لبخندها ديده مي
  .)12(جذابيت آنها دارد

  بررسي روش
در دانشجويان علوم مقطعي  –توصيفيبصورت  نوع مطالعه

در 1387-88تحصيلي  مشغول به تحصيل در سالپزشكي 
نمونه ها با در  تعداد .انجام شددانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 

و  S=1/7و انحراف معيار % 95سطح اطمينان  نظر گرفتن
d=0/3 صد نفر برآورده شد.  

 سال با لبخند 18-35نفر دانشجوي  100در اين آزمون 
زن  59مرد و  41كه شامل  قابل قبول مورد بررسي قرار گرفتند

يا بيش  در لبخند قابل قبول، تحليل يا هايپرتروفي لثه و. بودند
شود و انحناي لب  از لثه هنگام لبخند ديده نمي متر ميلي3 از

افرادي با ). 11(قدامي باالست هاي دندانپائين به موازات لبه 

هم و  نرمال كه ميدالين دنداني آنها بر اورجت و اوربايت
  . انتخاب شدندنيز رميدالين صورتي منطبق بود 

، Spacing ،Missingكراودينگ يا افرادي كه داراي 
هاي  يا درمان بوده وسيدگي يا ترميم در سگمان قدامي باالپ

از انجام داده بودند ارتودنسي، ارتوسرجري يا جراحي پريودنتال 
  .مطالعه حذف گرديدند

  در شرايط يكسان از اين پس از معاينه دانشجويان، 
بدين صورت كه ابتدا از فرد خواسته  ،افراد فتوگرافي تهيه شد
ده يك قدم به جلو حركت كند تا در شد كه از حالت ايستا

)Natural Head Position:NHP ( قرار بگيرد و سپس به
 30دوربين در فاصله . )13(اي دوردست خيره شود نقطه

 و قدامي ثابت گرديد هاي دندانمتري از نماي فرونتال  سانتي
  . اي استفاده گرديد راي ثابت بودن دوربين از سه پايهب

لبخند  شد كه هنگام تهيه عكساز دانشجويان خواسته 
ها در اكلوژن مركزي  دندان ،بزنند براي ايجاد لبخند اجتماعي

اين عمل  .توسط فرد تلفظ شد Cheeseكلمه  قرار گرفتند و
 ،پس از اطمينان از قابليت تكرار آن و چند بار تكرار شد
   ).1(فتوگرافي تهيه شد

 ,Canon, powershot G9(ها توسط دوربين ديجيتالي عكس

12x- japan( براي اطمينان  .ي فرونتال تهيه شدو فالش از نما
از اينكه دوربين موازي صفحه فرونتالي باشد خط وسط لنز 

  .دوربين روي لبه انسيزال دندان سانترال تنظيم شد
سنترال،  هاي دندان  ها به كامپيوتر اندازه پس از انتقال عكس

گزيال توسط لترال و كانين سمت راست و چپ قوس فكي ما
 Photoshop)Adobe Photoshop, ver8 خط كش برنامه

,Adobe 2003(  0.1با دقتmm انجام شد) 1شكل(.  
 ،و در صورت وجود اختالف شد سه بار بررسي ها اندازه دندان

ها به  اندازهقابل ذكر است كه . ها ميانگين گرفته شد بين اندازه
ابعاد روبرو،  دليل تصوير برداري و بررسي روي عكس از نماي

  .نه بعد مزيوديستال واقعي دندان باشند ظاهري مي
  كه شامل شماره وارد شدند  يها در جدول اندازه

دندان قدامي  6عكس، جنسيت و اندازه قابل ديد هر كدام از 
   .بودند
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 .مي باشددهنده بعد اندازه گيري شده  خطوط نشان. نمونه هاقدامي در لبخند اجتماعي يكي از  هاي دنداننحوه اندازه گيري عرض قابل ديد : 1تصوير 

  
با كمك آناليز  SPSSآوري در محيط  اطالعات پس از جمع

مورد تجزيه و تحليل قرار  Sample T-testآمار توصيفي و 
  .گرفتند

  نتايج
در مردان  ،ميانگين سانترال به لترال در سمت چپ

 ،ر سمت راستو د 157/1 ±156/0و در زنان  199/0±209/1
و بين لترال  158/1±145/0و در زنان  179/1±27/0در مردان 

و در زنان  522/1±146/0در مردان  ،و كانين سمت چپ

و در  55/1±164/0مردان  ،و در سمت راست 127/0±494/1
  ).1جدول (بود 510/1±114/0زنان 

 درو  واردم %4/3نسبت سنترال به لترال سمت چپ در 
با در نظر گرفتن حدود  وارد در مردانم% 16سمت راست در 

  .)2جدول (باشد داراي نسبت طاليي مي% 95اطمينان 
ولي نسبت طاليي بين سنترال و لترال سمت چپ در زنان و بين 

  .مشاهده نشدلترال و كانين سمت چپ و راست در هر دو جنس 

  
 تفكيك زن و مردميانگين جامعه به % 95ميانگين، انحراف معيار و حدود اطمينان : 1جدول

 %95حدود اطمينان   انحراف معيار  ميانگين  
 )مرد(

  حدود اطمينان
  )زن(95%

 

  T-testPvalue حد پايين حد باال  حد پايين حد باال زن مرد زن  مرد
  758/0  31/0  088/1 2291/1  038/1 3202/1 145/0 21/0 158/1 179/1  لترال راست-سانترال
  4359/0  79/0  082/1 232/1  075/1 343/1 156/0 199/0 157/1 209/1  لترال چپ-سانترال
  409/0  84/0  455/1 566/1  4434/1 6638/1 114/0 164/0 51/1  55/1  كانين راست-لترال
  587/0  55/0  4334/1 556/1  4243/1 6212/1 127/0 146/0 494/1 522/1  كانين چپ-لترال

  
  )بر حسب درصد(اساس صفات مورد ارزيابيميزان نسبت طاليي جامعه مردان و زنان بر : 2جدول

  لترال به كانين راست  سانترال به لترال راست  لترال به كانين چپ  سانترل به لترال چپ  تعداد  جنسيت
  _  درصد 16 _ درصد4/3  41  مرد
  _  _  _  _  59  زن
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  بحث
هاي اصلي بيماران  همان طور كه قبال بيان شد يكي از انگيزه

هاي  هاي دندانپزشكي و انجام درمان در مراجعه به مطب
ه لبخند ب و است زيباييارتودنسي بهبود ظاهر صورت و افزايش 

صورت و زندگي  زيباييعنوان مهمترين جزء در برقراري 
  .اجتماعي افراد ار اهميت خاصي برخوردار است

براي بررسي تناسب لبخند تاكنون معيارهاي كمي محدودي 
 .ن كيفي هستندآهاي ارزيابي  ايجاد شده است و بيشتر روش

كار ه يكي از معيارهاي كمي كه در بررسي تناسب لبخند ب
يشتر پباشد كه  مي) Golden proportion( طالييرود نسبت  مي

  .ن توضيح داده شدآدر مورد 
 هاي دنداندر  طاليينشان داد كه نسبت اين مطالعه نتايج 

درصد موارد  4/3 لترال چپ در سنترال و هاي دندانقدامي بين 
در درصد موارد  16 در و بين سانترال و لترال سمت راست

لترال و  هاي دندانولي اين نسبت در بين . وجود داردمردان 
در سنترال و لترال  هاي دندانو بين و زنان كانين در مردان 

   .زنان ديده نشد
لترال كوچك سبب  هاي دنداندر زنان احتمال دارد كه 

ن سنترال و لترال و بين لترال و كانين بي طالييشوند نسبت 
كانين بزرگ در  هاي دندانو همچنين  وجود نداشته باشد

بين لترال و كانين مردان را  طالييمردان حضور نسبت 
  .)14(سازد مخدوش 

All Fayyad در ارزيابي  2006در سال ) 6(و همكاران
قدامي ماگزيال دريافتند  هاي دندانهاي هندسي و رياضي  نسبت

سنترال و لترال در  هاي دندانين عرض ب طالييكه نسبت 
ي در مطالعه حاضر لو ،زنان وجود دارد% 7/27مردان و % 3/31

در زنان وجود نداشت و درمردان نيز بين  طاليينسبت 
  .كانين لترال ديده نشد هاي دندان

Preston)10(  سنترال  هاي دندانبين عرض  را طاليينيز نسبت
موارد نشان دادند و اين نسبت بين عرض % 17در  و لترال ماگزيال

در مطالعه حاضر نيز نسبت  .لترال و كانين وجود نداشت هاي دندان
 لترال و كانين وجود نداشت و درصد كمتري از هاي دندانطاليي بن 

  .را نشان دادند طالييجامعه مردان نسبت 

Murthy  14-25را در  طالييو همكارانش نيز نسبت% 
براي بررسي  طالييو بيان نمودند كه نسبت  يافتندها  نمونه

قدامي مناسب نيست مگر اينكه نژاد  هاي دندانموفق عرض 
   .)15(بيماران مد نظر قرار بگيرد

Decastro  افراد % 71و همكارانش نيز اين نسبت را در
  .)12(مشاهده كردند

 شود در اين مطالعه درصد بيشتري همانطور كه مشاهده مي
و  Gillenكه  باشند در حالي مي طالييداراي نسبت از جامعه 
قدامي پيدا نكردند  هاي دندانبين  طاليينسبت ) 11(همكاران

نيز در بررسي ابعاد ) 16(و همكاران Aljohanyهمچنين 
قدامي  هاي دندانبين  طالييمختلف لبخند دريافت كه نسبت 

  .  وجود ندارد
توان به تفاوت  ميتفاوت بين نتايج حاصل از مطالعه قبلي را 

و يا شرايط تصوير برداري، نورپردازي و نوع  بين نژادهاي افراد
  .نسبت داد دوربين، شرايط اندازه گيري و

Lombardi)8(  را در دندانپزشكي  طالييكه خود كاربرد عدد
  . مطرح نمود معتقد است كه اين نسبت كمي انعطاف ناپذير است

Ong ه جذابيت كلي نيز بيان كردند ك )2(و همكاران
و درصد  طالييها به جنبه خاصي بستگي ندارد و نسبت  دندان
  .فاكتورهاي مهمي در تعيين جذابيت دنداني نيستند طاليي

هاي بررسي شده در زنان و مردان  در مقايسه بين نسبت
داري بين ميانگين نسبت  نتايج نشان داد كه تفاوت معني

زنان و مردان وجود  در سنترال و لترال و بين لترال و كانين
داري بين دو جنس  تفاوت معني All Fayyadدر مطالعه . ندارد

ساير مطالعات در مورد جنسيت اشاره خاصي  ديده شد ولي در
در سال  Levinنچه آرسد كه  نظر ميه بنابراين ب. نشده بود

تعميم يك نسبت رياضي  با قاطعيت مطرح نمود صرفاً 1978
كه  ت به دندانپزشكي است در حاليطبيع زيباييبا استناد به 

تابع قوانين % 100تواند  از ديد همه يكسان نيست و نمي زيبايي
  .رياضي باشد
  گيري نتيجه

   طالييمده نسبت آماري بدست آها و نتايج  گيري طبق اندازه
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سانترال و لترال سمت چپ و راست  هاي دندانبين عرض 
نسبت بين عرض قوس فكي باال در مردان وجود دارد، اما اين 

لترال و كانين در سمت چپ و راست قوس فكي  هاي دندان
ن بزرگي دندان كانين آمردان وجود ندارد كه ممكن است دليل 

  .در مردان باشد
سانترال و لترال هر دو  هاي دندانبين  طالييدر زنان نسبت 

لترال و كانين در هر  هاي دندانسمت قوس فكي باال و نيز بين 
كي باال وجود ندارد كه ممكن است به دليل دو سمت قوس ف

 .كوچك بودن اندازه دندان لترال در زنان باشد

  ها محدوديت
، ايجاد شرايط مناسب لبخند در بين مهمترين محدوديت

همكاري بعضي از دانشجويان جهت شركت عدم  ودانشجويان 
  .مراحل اجرايي و تهيه عكس بود در

  سپاسگزاري
هشي دانشگاه علوم پزشكي بدينوسيله از معاونت پژو

 را بر عهده) 275شماره (رفسنجان كه حمايت مالي اين تحقيق
  .شود اند تقدير و تشكر مي داشته
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Abstract 
Introduction: Physical attraction has a significant effect on all aspects of personal life, and in this category 

facial appearance is the most important part of the body in prediction of attractiveness. In the face, mouth 
and specially shape and size of anterior teeth is important to gain dental and facial esthetic. The aim of this 
study is evaluation of golden proportion from orthodontic view in maxillary anterior teeth in both sexes. 

Methods: Considering inclusion and exclusion criteria, 100 students of Rafsanjan University of Medical 
Sciences were selected, and photographs of their frontal social smile were taken by a standard method from 
30cm distance. Then visible part of central, lateral and canine teeth was measured by Photoshop software 
(Adobe Photoshop ver8) with 0.1mm precision. Data was evaluated by descriptive statistical analysis and 
sample T-test using SPSS.  

Results: According to descriptive statistical analysis and sample T- test, mean ratio of central to lateral 
teeth in the left side in men and women was 1.209±0.199 and 1.157±0.156 and in the right side in men and 
women was 1.179± 0.27 and 1.158± 0.145, respectively. The ratio of lateral to canine teeth in the left side in 
men and women was 1.522±0.146 and 1.494±0.127 and in the right side in men and women was 1.55±0.164 
and 1.51±0.114, respectively. Golden proportion was seen between central and lateral teeth in 16% in the 
right side and 3.4% in the left side only in men. 

Conclusion: Golden proportion was seen between central and lateral in the left side and right side in men, 
but due to large canine in men, this proportion was not seen between lateral and canine teeth and so due to 
small lateral in women, it was not seen between anterior teeth.  

Keywords: Smiling; Orthodontics, Corrective; Esthetics, Dental; Tooth/anatomy & histology 
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