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Background and Objectives A smile is one of the most attractive features of everybody. To understand 
better the effect of facial patterns on smile attractiveness, we conducted this study and determined the 
relationship between the facial index and 3 characteristics of a smile, i.e., gingival display, dental show, 
and smile index in 20-35 years olds people living in Ahvaz City, Iran, in 2020.
Subjects and Methods The present study was an analytical epidemiological study. The study's statis-
tical population included 96 people (48 women and 48 men). The study data were collected using 2 
photographs of frontal view and a close-up smile. Using the AutoCAD program, the amount of dental 
show, gingival display, facial height, facial width, smile width, and distance between lips were measured, 
and their relationships with facial and smile indices were evaluated. Descriptive and analytical (the Chi-
square test, paired t test, and ANOVA) statistical tests were used to analyze the data (P<0.05).
Results The facial pattern in men was significantly more than in regular face (P<0.001). Regarding gingival 
display and dental show, the effect of facial index and gender was significant (P<0.001). Regarding the 
smile index, the effect of gender was not significant, but the effect of the facial index was significant 
(P<0.001).
Conclusion According to the results, the facial index impacts all influential factors of the smile. Therefore, 
it is necessary to pay extra attention to this index in treatment planning and mechanics of orthodontics 
to obtain a more attractive smile and gain patient satisfaction.
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مقاله پژوهشی

ارتباط ایندکس صورتی و خصوصیات لبخند در افراد 35-20 ساله در شهر اهواز

زمینه و هدف برای شناخت بیشتر تأثیر الگوهای صورتی بر جذابیت لبخند، مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین ایندکس صورتی و 
نمایش لثه ای، نمایش دندانی و ایندکس لبخند در افراد 20-35ساله در شهر اهواز در سال 1399 انجام شد.

روش بررسی جامعه آماری این پژوهش اپیدمیولوژیک تحلیلی شامل 48 زن و 48 مرد بود. ابزار جمع آوری اطالعات 2 فتوگراف از نماهای 
فرونتال و نمای نزدیک لبخند بود که با استفاده از برنامه اتوکد، میزان دیده شدن ثنایا، میزان نمایش لثه ای، ارتفاع صورت، عرض صورت، 
عرض لبخند و فاصله بین لب ها اندازه گیری و ارتباط آن ها با شاخص صورتی و لبخند بررسی شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تست های 

.)P<0/05( استفاده شد )آماری توصیفی و تحلیلی )مجذور کای، تی زوجی و واریانس دوراهه
یافته ها در میانگین اندازه گیری با استفاده از دو روش مستقیم )اندازه گیری مستقیم بر روی صورت( و اندازه گیری غیر مستقیم بر روی-

 .)P<0/001( الگوی صورتی در مردها به طور معناداری بیشتر از نرمال بود .)P=0/458( تصویر دیجیتالی تفاوت معناداری وجود نداشت
از نظر نمایش لثه ای و دندانی اثر ایندکس صورت و جنس معنادار بود )P<0/001(. از نظر شاخص لبخند اثر جنس معنادار نبود، اما اثر 

.)P<0/001( ایندکس صورت معنادار بود
نتیجه گیری ایندکس صورتی بر تمام عوامل مؤثر بر لبخند تأثیرگذار است. بنابراین، الزم است در طراحی و مکانیک درمان ارتودنسی توجه 

بیشتری به آن شود تا لبخند جذاب تری به دست آمده و بیمار رضایت مندی بیشتری از درمان ارتودنسی داشته باشد.

کلیدواژه ها: 
جذابیت لبخند، درمان 

ارتودنسی، کیفیت 
زندگی، مال اکلوژن، 

ایندکس صورتی

تاریخ دریافت: 11 آذر 1399
تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1400

تاریخ انتشار: 12 بهمن 1400 

، لیال بصیر2، *مهرناز نوراله3  ماشاءاله خانه مسجدي1 
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مقدمه

لبخند یکی از جذاب ترین اجزاء صورت است، به طوری که جذابیت 
صورت یک فرد بیشتر از روی لبخند او آشکار می شود تا از روی 
روابط بافت نرم در حالت استراحت ]1[. عوامل مختلفی بر جذابیت 
لبخند تأثیر می گذارند، مانند اندازه و رنگ دندان ها، میزان نمایش 
لثه، ایندکس لبخند، راهروی گونه ای، قوس لبخند، نسبت دندانی و 
ارتباط بین خط میانی دندانی و صورت. یک لبخند زیبا به هماهنگی 
و تقارن بین این متغیرها وابسته است ]3 ،2[. دندان های مرتب و 
لبخند زیبا در برخوردهای اجتماعی اعتماد به نفس ایجاد می کنند، 
در حالی که دندان های نامنظم و لبخند نازیبا تأثیر منفی بر جای 
می گذارند. هیچ تردیدی وجود ندارد که واکنش افراد نسبت به ظاهر 

دیگران می تواند بر وضعیت رفتاری آنان تأثیر بگذارد ]2 ،1[.

 در سال های اخیر، توجه به ظاهر صورت و زیبایی دندانی 
در بین دندان پزشکان و بیماران نسبت به گذشته افزایش یافته 
است. جفت گیری دندانی ایده آل، هدف اصلی درمان می باشد، 
اما بهبود ظاهر صورت برای افزایش رضایت مندی بیمار ضروری 
است ]4[. با وجود اینکه مطالعات بسیاری در ارتباط با درک 
افراد عادی و دندان پزشکان از فاکتورهای زیبایی لبخند انجام 
شده است، اغلب آن ها تجزیه وتحلیل خود را به دهان محدود 
کرده و تنها تعداد کمی تأثیر شکل چهره را بر زیبایی لبخند 

مورد بررسی قرار داده اند ]5[. 

در  دندانی  و  اسکلتی  تغییرات  و  صورت  ویژگی های  بین   
جفت گیری غیرطبیعی ارتباط وجود دارد. بنابراین، تجزیه وتحلیل 
قرار  استفاده  مورد  تشخیصی  ابزاری  به عنوان  می تواند  صورت 
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و  ویژه  جایگاه  نرم  بافت  به  توجه  معاصر،  ارتودنسی  در  گیرد. 
بنابراین ضروري   .]6[ دارد  و طرح درمان  مهمی در تشخیص 
است نسبت هاي صورتي در جوامع مختلف براي به دست آوردن 

معیاري برای بررسي زیبایي تعیین شود ]7[. 

قبل از روی کار آمدن رادیوگرافی سفالومتری، دندان پزشکان 
از  صورتی  نسبت های  تعیین  برای  ارتودنسی  متخصصین  و 
بر  مستقیم  اندازه گیری  )روش  آنتروپومتریک  اندازه گیری 
روی جمجمه یا صورت( استفاده می کردند. این روش با آنالیز 
سفالومتری جایگزین شده است، اما اخیراً ارزیابی نسبت های بافت 

نرم پس از انجام مطالعات فارکاس1 دوباره روی کار آمده است. 

از مزایای روش آنتروپومتری این است که در معاینه کلینیکی 
می توان ابعاد صورت را اندازه گیری کرد و عیناً آن ها را مشاهده 
شود.  اندازه گیری  سفالومتری  روی  بعداً  اینکه  جای  به  کرد، 
بنابراین، نیازی نیست بیمار در معرض اشعه قرار گیرد. این روش 
ساده و کم هزینه است و بسیاری از اندازه گیری هایی که بر روی 
رادیوگرافی سفالومتریک انجام شدنی نیست بر روی بافت نرم 

قابل انجام است ]1[.

نسبت ارتفاع صورت به پهنای آن نازیون-گناسیون/گونه-گونه 
)زایگوما( یا ایندکس صورتی2 بهتر از اندازه هر یک از این فواصل 
به تنهایی تعیین کننده نوع کلی صورت3 و نسبت های اساسی آن 
است ]1[ و از آنجا که ابعاد صورت هر فرد می تواند بر خصوصیات 
لبخند او تأثیر بگذارد، برای شناخت بیشتر تأثیر روابط بافت نرم 
بر روی جذابیت لبخند، مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین 
ایندکس صورتی و 3 ویژگی از خصوصیات لبخند یعنی، نمایش 
لثه ای، نمایش دندانی و شاخص لبخند در افراد 20-35ساله در 

شهر اهواز انجام شد.

روش بررسی

پژوهش حاضر یک مطالعه اپیدمیولوژیک تحلیلی است که در 
شهر اهواز در سال 1399 انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش 
متشکل از 96 نفر شامل 48 نفر زن و 48 نفر مرد در محدوده 
سنی 35-20 سال و با میانگین سنی 27 سال بود. افرادی که 
دارای عدم قرینگی، ناهنجاری مادرزادی و ناهنجاری تکاملی و 

سابقه درمان ارتودنسی بودند از مطالعه حذف شدند. 

از هر دو روش کلینیکی و روش  اولیه  ابتدا در یک مطالعه 
فوتوگرافی دیجیتالی و برنامه کامپیوتری برای بررسی نسبت های 
صورتی و اجزای لبخند 15 نفر استفاده شد. به این شکل که 
اندازه گیری ها به طور مستقیم در کلینیک و بر روی صورت فرد 
بوسیله کولیس دیجیتال ساخت کشور چین با شماره سریال 

1.Farkas
2.Facial Index
3.Facial Type

با  از فرد  انجام شد. سپس،  01010322و دقت 0/1 میلی متر 
استفاده از دوربین دیجیتال در 2 نمای مختلف عکس تهیه شد و 
پس از انتقال تصاویر به کامپیوتر، اندازه گیری با استفاده از برنامه 
اتوکد و بر روی تصاویر انتقالی به کامپیوتر تکرار شد. با توجه به 
ضریب همبستگی باالی به دست آمده )کاپا=0/9( و از آنجا که 
دقت و قابلیت انجام اندازه گیری با استفاده از تصاویر بهتر بود، 
اندازه گیری بر روی تصاویر و با استفاده از برنامه اتوکد انجام شد 

 .]8، 9[

پیش از انجام پژوهش، هدف مطالعه برای افراد توضیح و به آنان 
اطمینان داده شد که عکس های تهیه شده در اختیار هیچ فرد 
یا گروهی قرار نخواهد گرفت و فقط برای انجام اندازه گیری ها و 
محاسبات این پژوهش مورداستفاده قرار می گیرد. پس از دریافت 
رضایت نامه کتبی از افراد انتخاب شده، به افراد آموزش داده شد 
را در  به یک شی در دور دست سر خود  نگاه مستقیم  با  که 
حالت طبیعی سر4 نگه دارند. سپس با استفاده از دوربین کانن 
ساخت کشور ژاپن5 با پایه ثابت در فاصله 70 سانتی متری 2 
فتوگراف از نماهای فرونتال و نمای نزدیک لبخند، در شرایط 
یکسان )موقعیت طبیعي سر( تهیه شد، در حالتي که فرد راحت 
بر روي صندلي نشسته، به شکلی که خط وسط صورت، عمود بر 
خط افق و منطبق بر عدسي دوربین باشد و سر، هیچ گونه انحراف 
و تکیه به جایي نداشته باشد و فرد به افق یا شيء دور دست خیره 
شده باشد. تصویر دیجیتالي بدون زوم در حالت لنز خودکار به 
صورتي که از محل رویش مو تا چانه به خوبي مشخص باشد در 
اتاقي که نور کافي داشت در حالت استراحت تهیه شد. هیچ گونه 
نیرو و یا استرس اضافي بر روي لب ها وجود نداشت و برای از میان 
بردن عامل مخدوش کننده یک خط کش مقیاس برای اندازه گیری 
در کنار افراد قرار داده شد. سپس تصاویر به کامپیوتر منتقل شد

با استفاده از برنامه فتوشاپ6 2020 یکسان سازي تصاویر از 
و  انجام شد  ابعاد تصاویر  تغییر  زاویه سر و دقت در عدم  نور، 
گرفت.  انجام  اتوکد7 2020  برنامه  از  استفاده  با  اندازه گیری ها 
در نرم افزار فوتوشاپ 2020 با رفتن به قسمت تصویر و سپس 
در  پیکسل  روی 300  بر  تصاویر  وضوح  تصویر،  سایز  انتخاب 
اینچ و سایز 6×4 اینچ یکسان سازی شد. بعد از انتقال تصاویر به 
نرم افزار اتوکد 2020 در این برنامه دقت اندازه گیری بر روی 0/1 
میلی متر تنظیم شد. برای کالیبره کردن تصاویر و واقعی شدن 
اندازه گیری ها، ابتدا خط کشی که در تصویر بود توسط پاره خط 
دستور الینر اندازه گیری شد. سپس خط کش تصویر و پاره خط 
اندازه گیری شده انتخاب و سایز واقعی خط کش وارد شد تا اندازه 
تصویر به سایز واقعی برسد. به وسیله دستور الینر )توسط این 
دستور با رسم پاره خط و مشخص نمودن نقاط ابتدا و انتها محل 

 4.Natural Head Position
5.Canon70D,Tokyo,Japan
 6.Adobe photoshope 2020 systemes,sanjose,California
7.Autodesk,America,California
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موردنظر اندازه گیری انجام می شود( در برنامه اتوکد 2020 نقاط، 
و  میلی متر مشخص  با دقت 0/1  زیر  نسبت های  و  پاره خط ها 

اندازه گیری شد:

N .1: نقطه ای در ناحیه بافت نرم شیار بین بینی و پیشانی 
)مقعرترین قسمت پل بینی در خط وسط( است]10[. 

GN .2: قدامی ترین نقطه بر روی بافت نرم چانه در خط وسط 
است ]10[.

ZY .3: جانبی ترین نقطه بافت نرم بر روی قوس گونه در دو 
طرف است ]10[. 

4. بیشترین میزان دیده شدن دندان ثنایای میانی راست باال 
که عبارت است از فاصله لبه برنده این دندان تا باالترین نقطه قابل 

مشاهده تاج آن ]11[. 

میانی  ثنایای  دندان  لثه  دیده شدن  میزان  لثه:  5. شاخص 
باال که برابر است با فاصله باالترین قسمت قابل مشاهده لثه تا 

باالترین نقطه دندان ]11[.

6. عرض لبخند: برابر است با فاصله بین گوشه های لب خارجی 
) خارجی ترین نقطه تالقی قسمت قرمز لب ها لب ها در گوشه 

دهان( ]11[.

 7. فاصله بین لب ها: عبارت است از فاصله بین پایین ترین نقطه 
روی توبرکول لب باال از باالترین نقطه روی لبه فوقانی لب پایین 

در خط میانی ]11[.

8. شاخص لبخند : عبارت است از نسبت عرض لبخند به فاصله 
بین لب ها ]11[.-

.]10[ zy – zy و n-gn 9. پاره خط های

سپس از تقسیم پاره خط های n-gn به zy-zy ایندکس صورتی 
یا facial index به دست آمد که بر اساس این ایندکس الگوی 

صورتی افراد به 3 دسته زیر دسته بندی می شود:

1. 83/9 ≥ شاخص صورتی کمتر از نرمال ]12[

2.-87/9-84: شاخص صورتی نرمال ]12[

3. 88≤ شاخص صورتی بیشتر از نرمال ]12[

تجزیه وتحلیل اطالعات )روش های آماری( 

در این پژوهش برای بیان اطالعات توصیفی از روش های آمار 
و  استاندارد  انحراف  میانگین،  فراوانی، درصد،  ازقبیل  توصیفی 
ترسیم جداول و نمودارها استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها 
آزمون  و  دوراهه8  واریانس  و  زوجی  تی  خی دو،  آزمون های  از 

8. Anova

تعقیبی الیزرژیک اسید دی اتیل آمید9 استفاده شد. تجزیه و تحلیل 
داده ها با استفاده از نسخه 24 نرم افراز SPSS شرکت آی بی ام10 

انجام شد. سطح معناداری 0/05 درنظر گرفته شد.

علوم پزشکی  دانشگاه  اخالق  ملی  کمیته  در  پژوهش  این 
جندی شاپور اهواز تصویب شد. اطالعات این مطالعه با رضایت 
شخصی افراد به صورت محرمانه و بدون درج نام آن ها جمع آوری 
شد و هیچ ضرر مالی و جسمی متوجه اشخاص نبود و به آنان 
اطمینان داده شد این ا طالعات و همچنین نتایج مطالعه محرمانه 

است و صرفاً برای پژوهش بکار خواهد رفت.

یافته ها

ایندکس  اندازه گیری  روش،  انتخاب  برای  مطالعه،  این  در 
صورتی بر روی 15 نفر با استفاده از دو روش اندازه گیری مستقیم 
بر روی صورت و غیر مستقیم بر روی تصویر دیجیتالی انجام شد. 
نتایج آزمون تی زوجی11 نشان داد بین میانگین های ایندکس 
صورتی با استفاده از دو روش مستقیم و تصویر دیجیتالی تفاوت 

معناداری وجود ندارد )P=0/458( )جدول شماره 1(.

در  ایندکس صورتی  داد شاخص  نشان  آزمون خی دو  نتایج 
زن ها به طور معناداری بیشتر از مردها نرمال و کمتر از نرمال بود، 
در حالی که شاخص ایندکس صورتی در مردها بیشتر از زن ها 

بیشتر از نرمال بود )P<0/001( )جدول شماره 2(.

نتایج آزمون کایاسکوئر نشان داد میزان نمایش لثه  در حالت 
 )P=0/025( لبخند در زنان به طور معناداری بیشتر از مردان بود

)جدول شماره 3(. 

نتایج آزمون خی دو نشان داد میزان نمایش لثه  در حالت لبخند در 
افراد با شاخص صورتی افزایش یافته به طور معناداری بیشتر از دو گروه 

دیگر لبخند لثه ای یا نامطلوب بود )P=0/025( )جدول شماره 4(. 

همان طور که در جدول شماره 5 مشاهده می شود اثر جنسیت 
حالت  در  دندان  دیده شدن  میانگین  به طوری که  بود،  معنادار 
.)P=0/013( لبخند در زنان به طور معناداری بیشتر از مردان بود

اثر ایندکس صورت نیز معنادار بود، به طوری که بین میانگین های 
دیده شدن دندان در حالت لبخند در ایندکس صورت مختلف 

.)P<0/001( تفاوت معناداری به دست آمد

میانگین ایندکس لبخند در زنان و مردان به تفکیک جنسی و 
ایندکس صورت در جدول شماره 6 مشاهده می شود. 

همان طور که در جدول شماره 7 مشاهده می شود اثر جنسیت 
معنادار نبود. میانگین ایندکس لبخند در زنان بیشتر از مردان بود، 
اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود )P=0/241(. اثر ایندکس 

9. Lysergic Acid Diethylamide (LSD)
10.  International Business Machines Corporation (IBM)
9.Paired

http://jsmj.ajums.ac.ir/
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صورت معنادار بود، به طوری که بین میانگین های ایندکس لبخند 
در ایندکس های صورت مختلف تفاوت معناداری به دست آمد 

.)P<0/001(

بحث

آگاهی از عواملی که بر زیبایی لبخند تأثیر دارند، به ارتودنتیست 
کمک می کند تا در طرح ریزی و مکانیک درمان ارتودنسی به 
تصحیح آن ها بیشتر توجه کند تا در پایان، لبخندی جذاب به 
دست آید و بیمار رضایت مندی بیشتری از درمان داشته باشد. از 
آنجا که ابعاد صورت هر فرد می تواند بر خصوصیات لبخند تأثیر 

گذارد، برای شناخت بیشتر تأثیر این روابط بر خصوصیات لبخند، 
مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین شاخص صورتی12 و 3 
ویژگی از خصوصیات لبخند یعنی، نمایش لثه ای، نمایش دندانی 
و شاخص لبخند13 در افراد 20-35ساله در شهر اهواز انجام شد.

بر اساس مطالعات انجام شده، میانگین کل شاخص صورتی در 
مردان و زنان در جمعیت اونگ هند به ترتیب 77/98 و 75/29 
هند  جمعیت  در  و  و 87/71  مالزی 85/72  جمعیت  در   ،]13[

 10.Facial Index
11.Smile Index

جدول 1. میانگین، انحراف استاندارد و مقایسه دو روش کلینیکی و تصویر دیجیتالی در ارزیابی ایندکس صورتی

تعدادمتغیر
میانگین±انحراف معیار

P
تصویر دیجیتالیروش کلینیکی

5/860/458±5/8688/07±1588/27ایندکس صورتی

جدول2. توزیع فراوانی ایندکس صورتی در افراد 20-35 سال در شهر اهواز به تفکیک جنس

دامنهمتغیر
فراوانی)درصد(

P
کل نمونهمردزن

ایندکس صورتی

)20/8(20)6/3(3)35/4(17کمتر از نرمال(83/9>(

>0/001**
)15/6(15)8/3(4)22/9(11نرمال )84-87/9(

)63/5(61)85/4(41)41/7(20بیشتر از نرمال(88>(

)100(96)100(48)100(48کل

P>0/001**

ماشاءاله خانه مسجدي و همکاران. ارتباط ایندکس صورتی و خصوصیات لبخند در افراد 35-20 ساله در شهر اهواز 

جدول3. توزیع نمایش لثه  در حالت لبخند در افراد 20-35 سال در شهر اهواز به تفکیک جنس

Pتعداد)درصد(میانگین±انحراف معیاررنجتعدادجنسیتمتغیر

میزان نمایش لثه  در حالت 
لبخند

زن

48

نرمال2>

2/64±1/74

22)45/8(

0/025*

)29/2(14مطلوب و قابل قبول4-2

)25/0(12گامی اسمایل4>

)100(48کل

مرد

نرمال2>

1/61±1/23

32)66/7(

)22/9(11مطلوب و قابل قبول4-2

)10/4(5گامی اسمایل4>

)100(48کل

P<0/05*
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87/19 و 86/75 ]14[ و در جمعیت زنان ژاپنی 82/66 ]15[ بود. 
در مطالعات انجام شده در ایران در جمعیت قوم فارس میانگین کل 
شاخص صورتی در مردان برابر با 88/22 و در زنان 88/48 و در 
جمعیت قوم ترکمن ایران در مردان 87/25 و در زنان 81/48 برآورد 
شده است ]16[. در مطالعه حیدری و همکاران در تهران ]17[، 
شاخص صورتی در خانم ها عمدتاً کمتر از نرمال بود. در مطالعه ای در 
مالزی، شاخص صورتی در مردان عمدتاً کمتر از نرمال و در خانم ها 
بیشتر نرمال بود. در هند مردان بیشتر نرمال و خانم ها بیشتر نرمال 
و کاهش یافته بودند ]14[. نتایج پژوهش حاضر با مطالعات دیگر 
شباهت ها و تفاوت هایی داشت، البته این تفاوت ها می تواند ناشی از 

تفاوت های نژادی، قومی و جنسی باشد ]19 ،18[. 

یکی از مهم ترین عواملی که در ارزیابی رابطه  لب و دندان ها 
در هنگام لبخند باید مورد توجه قرار گیرد، میزان دیده شدن 
دندان ها و لثه است ]11[. در مطالعه خان14 و همکاران اش در 
کراچی پاکستان، نمایش جز لثه ای در هنگام لبخند به طور کلی 
در 37/8 درصد نمونه ها مشاهده شد. در این مطالعه، زنان به طور 
معناداری بیشتر از مردان نمایش جز لثه ای داشتند، به طوری 
که نسبت زنان به مردان از این نظر 1:2 بود ]19[. در مطالعه ای 
 دیگر در پاکستان، نمایش لثه ای در زنان هنگام لبخند به طور 
معناداری-بیشتر از مردان بود ]20[. در مطالعه آخار و همکاران اش 
در شمال هند، 21/5 درصد مردان و 24/2 درصد زنان نمایش 
جز لثه داشتند. در این مطالعه بین جنس و نمایش لثه ای در 

12.Khan

پژوهش  در   .]21[ نشد  یافت  معناداری  ارتباط  لبخند  هنگام 
حاضر، میانگین میزان نمایش لثه  در حالت لبخند در زنان 2/64 
میلی متر بود که 45/8 درصد از آن ها در رنج نرمال، 29/2 درصد 
در رنج مطلوب و قابل  قبول و 25 درصد در رنج گامی اسمایل 
بودند. همچنین میانگین میزان نمایش لثه  در حالت لبخند در 
مردان نمونه موردمطالعه 1/61 میلی متر بود که 66/7 درصد از 
آن ها در رنج نرمال، 22/9 درصد در رنج مطلوب و قابل  قبول و 
10/4 درصد در رنج گامی اسمایل بودند. میزان نمایش لثه  در 

حالت لبخند در زنان به طور معناداری بیشتر از مردان بود. 

بتوا و همکاران گزارش کردند، نمایش جز لثه ای در لبخند، 
خارج از بازه 1± با کاهش جذابیت لبخند در ارتباط است ]9[. 
بررسی نشان داد  نمونه های مورد  نتایج مطالعه حاضر در کل 
میزان نمایش لثه  در حالت لبخند در افراد با شاخص صورتی 
بیشتر از نرمال به طور معناداری بیشتر از افراد با شاخص کوتاه و 
نرمال بود. بنابراین ایندکس صورتی بر مقدار نمایش لثه ای و در 

نتیجه جذابیت لبخند تأثیرگذار است.

 براساس یک بررسی  در اردن نشان داده شد زنان در مقایسه با 
مردان در حالت استراحت 29 درصد از طول تاج دندان سانترال 
فک باال را نشان می دهند. این مقدار در مردان 25 درصد بود. در 
هنگام لبخند زدن، این مقدار در زنان 87 درصد تاج دندان های 
قدامی باال و در مردان کمتر از 80 درصد تاج دندان ها بود. در 
این بررسی هیچ تفاوتی براساس جنس در نمایش دندان های 

جدول4. توزیع نمایش لثه  در حالت لبخند در افراد 20-35 سال شهر اهواز بر اساس الگوهای مختلف صورتی

Pتعداد )درصد(میانگین±انحراف معیاررنجتعدادایندکس صورتیمتغیر

میزان نمایش لثه 
در حالت لبخند

20کمتر از نرمال

نرمال2>

1/30±1/57

15)75(

0/012*

)25(5مطلوب و قابل قبول4-2

)0(0گامی اسمایل4>

)100(20کل

15نرمال

نرمال2>

1/94±1/43

10)66/7(

)26/7(4مطلوب و قابل قبول4-2

)6/7(1گامی اسمایل4>

)100(15کل

61بیشتر از نرمال

نرمال2>

2/44±1/58

29)47/5(

)26/2(16مطلوب و قابل قبول4-2

)26/2(16گامی اسمایل4>

)100(61کل

P<0/05*
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قدامی در هنگام لبخند مشاهده نشد ]22[. در مطالعه راجش 
شاخص  بین  معناداری  و  مثبت  ارتباط  همکاران اش،  و  کومار 
صورتی با نمایش دندانی در دو جنس نشان داده شد ]23[. در 

مطالعه حاضر، میانگین دیده شدن دندان در حالت لبخند در 
کل نمونه 4/95 میلی متر، در زنان 5/43 میلی متر و در مردان 
4/47 میلی متر بود و اثر جنس معنادار بود، به طوری که میانگین 

جدول 5. میانگین و انحراف استاندارد دیده شدن دندان در حالت لبخند در افراد 20-35 سال در اهواز به تفکیک جنس و ایندکس صورت

میانگین±انحراف معیارتعدادایندکس صورتجنسیتمتغیر

میزان دیده شدن دندان در حالت لبخند

زن

1/66±173/55کمتر از نرمال

2/08±114/62نرمال

1/58±207/45بیشتر از نرمال

2/46±485/43کل

مرد

0/66±32/93کمتر از نرمال

1/66±43/97نرمال

1/90±414/63بیشتر از نرمال

1/86±484/47کل

کل نمونه

1/56±203/46کمتر از نرمال

1/94±154/45نرمال

2/23±615/56بیشتر از نرمال

2/22±964/95کل

Notice. M=Mean, SD=Std. Deviation

جدول 6. میانگین و انحراف استاندارد ایندکس لبخند در افراد 20-35 سال در اهواز به تفکیک جنس و ایندکس صورت

میانگین±انحراف معیارتعدادایندکس صورتجنسیتمتغیر

ایندکس لبخند

زن

1/60±177/80کمتر از نرمال

1/64±117/04نرمال

1/36±205/76بیشتر از نرمال

1/74±486/77کل

مرد

1/27±38/57کمتر از نرمال

0/95±47/51نرمال

1/38±416/05بیشتر-از نرمال

1/50±486/32کل

کل نمونه

1/55±207/92کمتر از نرمال

1/47±157/17نرمال

1/37±615/95بیشتر از نرمال

1/63±966/55کل

Notice. M=Mean, SD=Std. Deviation
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دیده شدن دندان در حالت لبخند در زنان به طور معناداری بیشتر 
حالت  در  دندان  دیده شدن  میانگین  همچنین  بود.  مردان  از 
لبخند در شاخص صورتی بیشتر از نرمال 5/56 میلی متر و از 
همه بیشتر-بود. در مطالعه حاضر همچون مطالعه راجش کومار، 
ارتباط مثبت و معناداری بین جنس و شاخص صورتی با نمایش 
دندانی دیده شد. با توجه به تأثیر فاکتورهای نژادی و قومی در 
الگوی رشدی و صورت افراد در صورت نرمال نبودن میزان نمایش 
نرمال دندانی و لثه ای در افراد با شاخص صورتی بیشتر از نرمال 
و زنان، مالحظات بیشتری را با استفاده از درمان های ارتودنسی، 

جراحی و یا زیبایی از نظر جذابیت لبخند باید مد نظر قرار داد. 

از ایندکس لبخند برای ارزیابی ناحیه  مشاهده شده در هنگام 
لبخند و نیز برای مقایسه لبخند بیماران قبل و بعد از درمان 
نیز استفاده می شود. به طور کلی، یک شاخص لبخند عریض، 
نشان دهنده  بزرگ بودن عرض بین گوشه های دهان یا کوچک 
بودن فاصله بین لب ها است. با وجود این، ایندکس لبخند عریض 
الزاماً به معنی دیده شدن نامناسب دندان ها و لثه در تمام بیماران 
نیست ]24[. در مطالعات هروی ]11[ و ایشیکسال ]25[ نشان 
داده شد شاخص لبخند بر جذابیت لبخند مؤثر نیست. در مطالعه 
پارخ و همکاران اش در هند، شاخص لبخند به صورت کلی 6/02 
میلی متر گزارش شد. این شاخص در مردان 6/05 میلی متر و در 
زنان 5/98 بود ]26[. در مطالعه دیگری در میشیگان، شاخص 
لبخند در مردان و زنان به ترتیب 6/04 و 6/29 میلی متر ]27[ 
و در مطالعه هروی و همکاران، این شاخص در دو جنس 5/38 
میلی متر گزارش شد ]11[. در مطالعه حاضر نیز میانگین ایندکس 
لبخند در کل نمونه 6/55 میلی متر، در زنان 6/77 میلی متر و در 
مردان 6/32 میلی متر بود. میانگین  ایندکس لبخند در افراد با 
شاخص صورتی بیشتر از نرمال به طور معناداری کمتر از دو گروه 
نرمال و کمتر از نرمال بود. بنابراین، ایندکس صورتی بر ایندکس 
لبخند به طور معنادار تأثیرگذار است. ایندکس لبخند یک نسبت 
است. در صورتی  که مقدار آن بزرگ شود دو حالت دارد. در حالت 
اول، صورت کسر که فاصله بین دو گوشه دهان یا عرض لبخند را 
نشان می دهد، زیاد شده است. بنابراین، قسمت بیشتری از دهان 
و تعداد بیشتری از دندان ها از قسمت های خلفی دیده می شوند. 
این کار باعث پهن یا گشاد شدن خنده می شود که ممکن است 
مطلوب نباشد. در حالت دوم، مخرج آن که فاصله بین دو لب یا 

ارتفاع لبخند را نشان می دهد، کوچک شده است؛ به طوری که 
ناحیه کمتری از دهان و دندان ها را در طرفین نشان می دهد. این 
حالت در نمایش لثه ای و دندانی هم می تواند تأثیر بگذارد. به نظر 
می رسد بررسی این قسمت خود مقوله جداگانه ای است و نیاز به 
نظر دادن افراد مختلف اعم از عادی و دندان پزشک و هنرمندان 
دارد. درک زیبایی از دیدگاه افراد مختلف، متفاوت است و به 
عواملی مانند سن، جنس، میزان تحصیالت و زمینه های فرهنگی 
_ قومی بستگی دارد ]28 ،25[، اما به طور کلی، قرینگی و حفظ 
زیبایی شناسی  و  زیبایی  ارکان  از  صورت  اجزای  بین  تناسب 
محسوب می شود. هر عاملی که این تناسب را برهم بزند می توان 

گفت در جذابیت صورت و لبخند خدشه وارد می کند ]1[. 

نتیجه گیری

و  است  افراد  زندگی  کیفیت  ارتقای  نوین  ارتودنسی  هدف 
بخش عمده ای از این هدف با بهبود لبخند شکل می گیرد ]1[.

با توجه به نتایج این پژوهش، الگوی صورتی با تمام عوامل مؤثر 
بر لبخند مرتبط و تأثیرگذار است. بنابراین، در طراحی و مکانیک 
درمان ارتودنسی الزم است به آن بیشتر توجه شود تا در پایان، 
لبخندی جذاب به دست آمده و بیمار رضایت مندی بیشتری از 
درمان ارتودنسی داشته باشد. نتایج مطالعه حاضر دارای نکات 
ارتودنسی  رشته  متخصصان  و  دندان پزشکان  برای  ارزشمندی 

برای دستیابی به نتایج رضایت بخش تر می باشد.

بهتر است در آینده مطالعاتی در زمینه بررسی ارتباط ایندکس 
صورتی با سایر ویژگی ها و خصوصیات لبخند و تأثیر آن بر جذابیت 
لبخند در جامعه آماری وسیع تر و از دید افراد مختلف انجام شود.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

علوم پزشکی  دانشگاه  اخالق  ملی  کمیته  در  پژوهش  این 
 IR.AJUMS.اخالق شناسه  و  شماره  به  اهواز  جندی شاپور 

با رضایت  این مطالعه  اطالعات  REC.1398.524 مصوب شد. 
شخصی افراد، به صورت محرمانه و بدون درج نام آن ها جمع آوری 
شده و هیچ ضرر مالی و جسمی متوجه اشخاص نبود. به افراد 

جدول 7. نتایج آزمون واریانس دوراهه برای مقایسه میزان ایندکس لبخند در افراد 20-35 سال در اهواز به تفکیک جنس و ایندکس صورت

SSdfMSFPمنبعمتغیر وابسته

ایندکس لبخند

2/8812/880/241جنسیت

0/001<**54/87227/44ایندکس صورت

0/5220/260/881جنسیت × ایندکس صورت

P<0/01**
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اطمینان داده شد که اطالعات آن ها به صورت محرمانه حفظ 
می شود و همچنین نتایج مطالعه محرمانه بوده و صرفاً جهت 

پژوهش به کار خواهد رفت.

حامي مالي

عمومی  دکتری  مقطع  پایان نامه  از  مستخرج  پژوهش  این 
مصوب  ارتودنسی،  گروه  در  نوراله  مهرناز  دکتر  دندانپزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز است. هزینه این پژوهش 
از محل اعتبار طرح تحقیقاتی مصوب شماره U-98148 تأمین 
شده و کلیه حقوق این پژوهش برای معاونت پژوهشی دانشگاه 

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز محفوظ است.
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