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 چكیده
آنترژپوافترک و رر  -قارن به عنوانن کوو ژکی وو فاروایوا ک و    ت هدف:

ژجوار آفون     جهت نستقرنر فحارهای بونن رر وواد رژرنن جنینوو بوه    

نست. ررفاتا لیفیو علمو نست که به فطایعة صحیح ژ نصایو خطوا   

هون  نکو     پررنزر.  پاستو فاجار رر کف رست، پا ژ ناک ننگشتان فو

 نرنئوة  همچنوی   ژررفاتا لیفیوو  بررسوو نیگاهوای   فطایعه ژ  ،پیژهش

جمعیتو نز رخترنن ناشونان  ننگشت شست رر برخو تغییرنت بیافترکو 

به نک  فنظار پرکنوت بنون    روش: .رر نستان خرنسان رضای بار زنرفارر

 15 ژ سوای   ووار   رختور  97 ننگشت شست رست چو  ژ رنسوت   نژد

بوا   رضوای  خرنسوان  رر سواد  51توا   9سونو   رر فحنژرة ناشنان رختر

 هوا نز  آن ژ نیگاهوای ررفاتا لیفیوو   تهیه  ررکن نستفار  نز جاهر چاپ

هوا نز رژ نورا نوو نر     رر تحلیل رنر . شن فقاکسه و ژ کیفو با ه کمّ نظر

SPSS16  ژMINITAB15  .نخوتف    ها: يافته نستفار  شن  نسوت

شوماری نیگاهوای ررفاتا لیفیوو بوی       خو   سنجو نتاکج تقارنفعنارنر 

 اکوای عونا تقوارن نکو       ،چ  زنان ناشونان  رست شست رست رنست با

حننکثر ورنژننو نیگای ررفاتا لیفیو  (.p<0.05) رست بار نیگا رر رژ 

نی ژ حوننلل ورنژننوو نز نوا      نز نوا  کیسوه  سوای  ژ ناشونان   رر رژ  رژ  

رر بنون   تغییورنت  شاکن بتانن نز نتواکج گیري:  نتیجه .ست آفننبکمانو 

شو فناسب بورنی فطایعوات  نتی وو ژ    به عنانن رژ 1RD ژ 1LDنژد 

برخو تغییرنت بیافترکو بی   رژ  رخترنن سای  ژ ناشونان   نرنئة نحتماالً

 جهت ننجاا فطایعات بعنی بهر   روت.
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Abstract 

Objective: The purpose of this research was to 

study some biometric changes by comparing 

dermatoglyphic patterns of thumb between normal 

and congenital deaf girls in the population of 

Khorasan Razavi, Iran. Method: For this purpose, 

79 healthy girls and 51 deaf girls (7 to 18 years old), 

all from Fars ethnical background, entered the 

study. The ink prints of their first phalange of the 

left and right thumbs (1RD, 1LD) were obtained and 

their dermatoglyphic patterns were compared in 

terms of quality and quantity. In analyzing the data, 

we used two soft wares: SPSS16 & MINITABA15. 

Results: The findings suggest asymmetry in deaf 

girls due to a significant difference in the ridge 

count of dermatoglyphic patterns between their right 

and left thumbs (P<0.05). Also, as for the frequency 

of the type of dermatoglyphic patterns in both deaf 

and normal groups, loop type was found to be the 

maximum and arch type, the minimum.Conclusion: 

Based on the findings of this study, 1RD and 1LD 

might be used as indicators of some biometric 

differences between normal and deaf girls; thus, 

useful for genetic studies. 

 

Keywords: Dermatoglyphic, Congenital deafness, 

Thumbs. 
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 مقدمه

تقارن به عنانن کو ژکی و فاروایا ک و نسوت کوه   

ارهووای بوونن رر ووواد رژرنن  رر جهووت نسووتقرنر فح

وو ت اک  تعیی  ژجار آفن  نست. تقارن رر  نو بهجنی

 5ژ رشن عونا تقوارن   فرنحل ت اک  شار ژ رر نرنفة فو

(. نز تقوارن چو  ژ   2004شوار ) یواک ،    ه  نکجار فوو 

رنست خطا  رست ژ پا برنی تحلیل نیگاهای خطوا   

(. 2000شار ) تاف ینسان ژ نینز،  نستفار  فو 2پاستو

جنینو نکجار شن  ژ توا  عنا تقارن رژ وروو رر فرحلة 

ب ر سایو نز ورکق فرنحل فتفاژت رشن وی ک و نرنفوه  

نی،  کابن. عانفل فحیطو جنینو فاننن عانفل تغذکوه  فو

هو  زرن سیسوت   نوو     ها به سبب بر جسمو ژ بیماری

وروو بونن، فم و     رخیل رر کنترد ساختار تقارن رژ

نسووت فسووااد نکجووار عوونا تقووارن باشوونن ) کانچووان،  

 (.2001کافار ژ کا انارنشیما،  فار، پرنرک کا فاهان

رر  3نژیووی  تحقیقووات بوورنی ناسووانات عوونا تقووارن

ننگشتان نورنر نس ی ژورن تاس  فارکا  ژ  اتسم  رر 

، نوووو نکش فعنوووارنری رن بووورنی نتووواکج 5717سووواد 

شماری نیگاهوای ننگشوتان نشوان رنر. پوس نز آن      خ 

 نشوان رنرنون کوه رر    5717فارک ژ  اتسم  رر سواد  

للاهای همسان نس ی ژورن، ناسانات عنا تقوارن رر   رژ

شماری کل ننگشتان نز رژللاهای غیرهمسان باالتر  خ 

 (.5717بار )فارکا  ژ  اتسم ، 

بیوان رنشوتنن کوه     5311کمایو ژ ورهار رر سواد  

عنا تقارن نیگاهوای خطوا  پاسوتو رر رژ رسوت توا      

 (.5311%، رر نورنر وبیعو نست )کمایو ژ ورهار، 20

ننن که فعمواالً خطوا     فطایعات فختلف نشان رنر 

شماری رست  تر بار  ژ خ  پاستو ناک ننگشتان نازک

 باشن )همان فنبع(. چ  کمتر نز رست رنست فو

خطا  پاستو رر جهت فحوار  نما جنینو رشن ژ 

بور نکو  نسوا  ت افول      . یورر  رفو ننجواا فوو   -سری

 شووار. خطووا  پاسووتو رسووت لبوول نز پووا نکجووار فووو 

 4شناسوو  ا لیفیو ک و نز خصاصیات فه  ننسانررفات

نست که به فطایعة صوحیح ژ نصوایو خطوا  پاسوتو     

پوررنزر   فاجار رر کف رست ژ پا ژ ناک ننگشوتان فوو  

 (. 5792)پرژ  ژ ورنسر، 

نش اد نواک ننگشوتان رن    5172رر ساد «  ایتان»

تقسوی  کورر    نی ژ پیچوو   وة کمانو، کیسهبه سه رست

نی،  ماری نیگاهوای کیسوه  شو  (. رر خو  5)شو ل   نست

شمارش تعننر خطا  بوی  سوه خطوو ژ فرکو  نیگوا      

شار. رر نک  فحاسبات بورنی نیگوای کموانو     تعیی  فو

شوار ژ   خطو عونر صوفر تبوت فوو     به سبب وقننن سه

خطو تا فرک  نیگا شمارش  برنی نیگای پیچو نز رژ سه

شووار، سوویس فیووانگی  رژ عوونر رر نظوور  روتووه   فووو

 (.5شار)ش ل فو

نی نسوت کوه رر آن سوه  ورژ  نز      و نقطوه خطو  سه

ررجه بوا   520آکنن با زنژکة  خطا  که نز سه جهت فو

کننن. فرک  نساسواً خطوو نسوت     ک نکگر تفلو پینن فو

که با فینننو نز خطا  رکگر نحاوه شن  نسوت کوه بوا    

 ررنون )فهونژی    ررجوه رژی خوار بور فوو     510زنژکة 

 (.5311شهری، 

 
 کیسه نی         کمانو                   پیچو                

: ننان  نیگاهوای نواک ننگشوتان بوه همورن       5ش ل 

نی )کمایو ژ ورهوار،   شماری: پیچو، کمانو، کیسه خ 

5311.) 

 رشن ژ نما جنینوو ست که ن لابل تاجه رر آن ةن ت

زفوان بوا    هو   (پنج  تا رژنزره  ةرر هفت) اش رنخلو 

 رهون  ت اک  نیگاهای خطا  پاسوتو جنینوو رم فوو   

(. نز ورووو کوو سیسوت  چنون  نوو      5711)آتانی وار،  

نماکون.   پیننکش ژ ت اک  خطا  پاستو رن کنتورد فوو  

کننون  رر کنتورد    هوای فشوارکت   نظر به نکو  کوه  ن  

ننون، نکو  نحتمواد     خطا  پاستو هناز فشخص نشون  

ژجار رنرر که بعضو نز نورنری که به صوارت نرتوو بوه    

هستنن، ت اک   بتف ناشنانکو ژ ک  شنانکو فاررزنری ف

نافتقووارن نیگاهووای ررفاتا لیفیووو نشوو اد پاسووتو رن 
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تارکوا، سواپیرن ژ نناسویگا،     رنشته باشنن ) نساناک، آفا 

2050.) 

های زکاری رر کف رست ژ ننگشتان ژجوار   شاخص

تاننوون بووه عنووانن نیگوواکو بوورنی  رنرر ژ هوور کووننا فووو

فطایعووات بووه حسووا  آکوون. رر بسوویاری نز تحقیقووات  

نقاش پاستو رر فبتفکوان بوه سول )پاخواد،      پیشی ،

(، رکابووت ژنبسووته بووه ننسووایی  )شوورکعت زنر ،  2052

(، سوروان پسوتان   5312فهنژی شهری ژ سولیمانو ،  

(، 2052)سووورکری، کاشوووانیان، ژحووونت ژ کووواری،    

هییاتیرژئینکس  )کاییچ، فیلیسیچ، یتینویچ، رنحلویچ ژ   

( فارر بررسو لورنر  روتوه نسوت کوه     2052زکاناژکچ، 

هوای بیموار ژ سوای ،     برخو نز نک  فطایعات بوی   ورژ   

نخووتف  فعنووارنری نز نظوور نقوواش پاسووتو  وو نرش   

ننوون. رر تحقیقووات فعوونژری، نقوواش پاسووتو    کوورر 

ناشنانکان فاررزنری بررسو شن  نسوت. بوه نکو  رییول     

پیژهش حاضر با هن  بررسوو نحتموایو نرتبوا  عونا     

تقوووارن رر نختصاصوووات کمّوووو ژ کیفوووو نیگاهوووای  

رست نورنر  1فاتا لیفیو رر بنن نژد ننگشتان شسترر

ناشنانی فاررزنری رر فقاکسه با  ورژ  کنتورد بررسوو    

  ررکن  نست.

  روش

نی بوه   فشواهن   –نی تحلیلو پیژهش حاضر فطایعه

 یری تصاروو سار  نست کوه رر رژ  ورژ     رژش نمانه

 کنترد )سای ( ژ آزفان )ناشنان( ننجاا شن  نست.
سواد   51توا   9رختر ناشنانی  15 رژ  آزفاکش نز 

نینر وار  )بور نسوا  پرسشونافه( کوه بوا نسوتنار بور        

پرژنوونة پ شوو و ژ نظوور پ شووو فتخصووص وبووق     

های تشخیوصو نرکوا رنا بوا سووطح ناشونانکو      بررسو

هووا تاکیوون  (، ناشوونانکو  نتی ووو آن≥dB 70عووومیق )

 ررکن  بار ژ بوه هویچ بیمواری  نتی وو رکگور فبوتف       

نز فوننر  آفوازش     5375حصویلو  نبارنن، رر ساد ت

هوای   پرژرش نستثناکو رر خرنسان رضوای )شهرسوتان  

،  تربوت حینرکوه   ،تربت جواا ،  ررس  ، سرخس، بتاکبار

 ننتخا  شننن. (سب ژنر، فشهن، کفت، جغتای، نیشابار

 51تا  9آفاز رختر سای   رننش 97 رژ   ان  نی  نز 

یری   ساد وار  رر خرنسان رضای )رر فحنژرة نمانه

که والون سوابقة  نتی وو ناشونانکو ژ کوا      ( نز ناشنانکان

هر انه بیماری  نتی و رکگر نظیر نبتف به رکابت، کواا  

ش اوننر، فننیکت کا صر  رر خار ژ نلوانا ررجوة نژد ژ   

 شان بارنن، نز فننر  عاری ننتخا  شننن. رژا

تبووت خطووا  پاسووتو بووه رژش تبووت بووا فرکووب  

رکن  صارت  ژ آفازش نگاری تاس  نورنر فجر  ننگشت

 روت. پس نز آغشته کررن بنون نژد ننگشوتان شسوت    

با فرکب، ننگشت نز کو پهلا به پهلوای   9ژ رنست 1چ 

رکگر بر رژی کاغذ  ررننن  شن تا تصاکری ژنضح نز نتور  

ننگشت پنکن آکن )سرکری، کاشانیان، ژحونت ژ کواری،   

(. برنی هر نمانة خاننا نز نتر ننگشت هر ورر کون  2052

هوا تاسو     نی نختصاص رنر  شون. فطایعوه نمانوه    کی ژ

بوووی  ژ  کارشووونا  فرباووووه بوووا نسوووتفار  نز  ر    

هوای   نسترئافی رژس اپ صوارت  رووت ژ سوه خطوو    

هووا رر جوونژد   ننگشووت فشووخص  ررکوون. تبووت رنر  

هوا نز رژ نورا    فخصاصو ننجاا شن. بورنی تحلیول رنر   

نستفار  شون  نسوت. رر    MINITAB15ژ  SPSS16نو نر 

سنجو فرباوه بی  نورنر سای  ژ ناشنان نز آزفان  تقارن

t-test     ژنبسوته ژ بووه فنظوار فطایعووات کیفوو نیگاهووای

Xننگشت نز آزفان 
 بهر   روته شن  نست. 2

 ها  يافته

شوماری رر بنون نژد    ، تاصیف آفاری خو  5جنژد 

1LD 1 ژRD   رن رر رخترنن به تف یو ژضعیت شونانکو

 رهن.   ورر رژ  رژ  سای  ژ ناشنان نشان ف

شماری )عونر صوفر    با تاجه به نتاکج، کمترک  خ 

باشون کوه    فنظار شن ( فربا  به آن رسته نورنری فوو 

شان به ورا کمانو نسوت.   نیگای بنن نژد ننگشت شست

شماری به تف یو رسوت چو  ژ رنسوت     بیشترک  خ 

شوماری رر   فربا  به نورنر سوای  نسوت. فتاسو  خو     

نسووت برنبوور نووورنر سووای  بووه ترتیووب رسووت چوو  ژ ر 

ژ رر نورنر ناشنان برنبر  11/51± 11/0ژ  11/0±29/51

 باشن.   فو 11/51±93/0ژ  13/0±33/54
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در دختران  1LDو  1RDشماري بند اول  آمار توصیفي خط .1جدول 

 سالم و ناشنوا

شماري     خط         

 ها گروه
 خطای فعیار فیانگی  بیشترک  کمترک 

 
ت چ

رس
 11/0 29/51 21 0 سای  

 13/0 33/54 23 0 ناشنان

ت
ت رنس

رس
 

 11/0 11/51 21 0 سای 

 93/0 11/51 24 0 ناشنان

شماری رست رنست ژ چو    با فقاکسه ژضعیت خ 

رژ  tرختوورنن رر رژ  وورژ  سووای  ژ ناشوونان بووا آزفووان  

شوماری رر رسوت    بی  فتاسو  خو    ،1نی زژجو نمانه

رنست رخترنن ناشونان بوا رسوت چو  نکشوان تفواژت       

نفووا رر  وورژ  سووای   ژجووار رنرر( >0001P)نری فعنووار

 (.2شمارة  )جنژدن گررکنختف  فعنارنری فشاهن  ن

 
در  1LDو  1RD بند اول شماري هاي خطمقايسه میانگین .2 جدول

 سالم و ناشنوا دختران

 خط شماري
 نختف 

 ها فیانگی 

خطای 

 فعیار
 t آفار 

 فقننر نحتماد

(p-value) 

 -رنست سای 

 چ  سای 
27/0 2/0 41/0 111/0 

 -رنست ناشنان

 چ  ناشنان
327/5 150/0 25/2 *032/0 

 فعنارنری رر سطح پنج ررصن* 

نیگاهای ررفاتا لیفیوو رر   بررسو رنبطه بی  ننان 

بووه تف یووو ژضووعیت  رختوورنن 1RD ژ 1LDبنوون نژد 

بوی  نتور    کوه  نماکن بیان فو( 3 شمارة )جنژدشنانکو 

نوورنر تفواژت   ننگشت شست رست ژ ژضعیت شونانکو  

 .(= 521/0p)فعنارنری ژجار نننرر 
اثر انگشت شست بر حسب فراواني الگوهاي جدول توافقي  .3 جدول

 وضعیت شنوايي.

 کمانو پیچو نیکیسه 

 1%(9/11) 92%(01/12) 97%(71/11) سای 

 3%(3/33) 44%(72/39) 11%(04/45) ناشنان

پرننتو  ررصون    ورنژننوو ژ نعوننر رنخول    ،نعننر خارج نز پرننتو  * 

 رهنن.ورنژننو رن نشان فو

ترک  ورنژننوو نیگوا    شاکع، 5 ةبر نسا  نمارنر شمار

نووورنر سووای  ژ ناشوونان  بوورنی 1RDژ  1LDبنوون نژد رر 

نیگوای  ژ کمترک  ورنژننو به نی  کیسه فربا  به نش اد

 .نختصاص کاوته نستکمانو 

 
راست و چپ شست دست  نوك انگشتان توزيع فراواني الگوي .1 نمودار

 در دختران بر حسب وضعیت شنوايي

سنجو نیگاهوای ررفاتا لیفیوو رر    بررسو تقارن با

 رنبطوة  ،ژ ناشنانسای  رخترنن  رر 1RD ژ 1LDبنن نژد 

نورنر سای  ژ  1RD ژ 1LDفعنارنری بی  نیگای بنن نژد 

. بوه بیوانو رکگور تازکوع نیگاهوا      شوت ناشنان ژجوار ننن 

رسوت رنسوت ژ چو     نی، پیچوو ژ کموانو( رر    )کیسه

باشن )رخترنن  فو ژ فتقارن ک سانژ ناشنان  رژ  سای  

 (.=941/0pژ رخترنن ناشنان  =141/0pسای  

  بحث و نتیجه گیري

فهر ان به صارت  رنرنن ژ بسیاری نز بوفهر  جنی 

هوای خوار    ننوننا  آناتافو ژ وی کایا ی لابل تاجهو رر

سرتاسور  نک  عنا تقوارن رر   نن.سته عنا تقارن رنرنی 

ت افل ونابننرنن حفظ شن  نست. ن رچه ج ئیات نکو   

ها بسیار فتنا  نست، بوا نکو     عنا تقارن رر فیان  انه

عونا تقوارن    ،ورضو ةنورنر وبیعو کو  ان ةژجار هم

عونا تقوارن نز نظور پ شو و نیو       نکو   فشابهو رنرنن. 

 ،رر ننسووان هووا سووننرا برخووو، زکوورن منن نسووتنرزشوو

 رهنون  تیر لورنر فوو  أتحت تو فحارهای چ  ژ رنست رن 

 (.2052آیبووورکا، نشووومیت، ژرنووور ژ نژناورکوووارکس، )

نخوتف    یری عنا تقوارن رر نوورنر بوا فحاسوبة      ننننز 

ورووو بنسوت    رژ هوای  سمت رنسوت نز چو  رر ننوننا   

رر و کهوا  (. تفواژت 2005تواف ین  ژ کاتیواها،   آکن ) فو
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ژجوار  نوورنر  بونن  خطا  پاستو ور  رنست ژ چو   

، فهوونژی شووهری، ژ رفضووانو    ان ژ جاجانوونک) رنرر

گیری رر ررک هووای چشووم نفوورژز  پیشووروت (.5311

نرتبوا  آرنکوش خطوا  پاسوتو ژ نخوتفالت فختلووف      

حاصوول شوون  نسووت ژ تج کووه ژ تحلیوول نکوو  خطووا  

عنانن کوو رژش تحقیقوو ژ تشخیصوو رر     تاننن به فو

 فهونژی شوهری،  ) نک  نختفالت فارر تاجه لرنر  یرر

 (. 5311، و مانیسل ژ ومیفق زنر ، عتکشر ،ورفضان

جونژد  )شوماری   نتاکج حاصله نز آفار تاصیفو خ 

شماری  رهن که فتاس  تعننر خ  نشان فو ،(5 ةشمار

رر هور رژ  ورژ    رر رست چ  کمتر نز رسوت رنسوت   

نخیور   کوه کاوتوة  رسون   به نظر فوو  .نستسای  ژ ناشنان 

بور   5311های کمایو ژ ورهوار رر سواد    کاوتههمسا با 

( ژ 5311) سیا  پاستان جنا  نکورنن شماری  خ  رژی

سورکنژی، سویلاکا، کای وارنو ژ    های  کاوته نی  همسا با

هننی بر رژی زنان  2050 سشا یری باشن که رر ساد

ننجواا  رر رژ  رژ  فبوتف بوه سوروان پسوتان ژ سوای       

سوورکنژی، سوویلاکا، کای ووارنو ژ سشووا یری،   )رنرنوون

 رن ست چ شماری ر خ ، اتتحقیقنتاکج نک   .(2050

 .  نرش نمارکمتر نز رست رنست 

 )جونژد  1RD ژ 1LDسنجو بنون نژد   نتاکج تقارن 

( ژ رر p<0.05(، رر  رژ  ناشنان عونا تقوارن )  2 شمارة

 فطایعوواترر رهوون.   وورژ  سووای  تقووارن رن نشووان فووو 

رر ست ژ پا رژ کف ننگشتان  نترسنجو فربا  به  تقارن

هوای   تفواژت  ،2000رر سواد  نورنر یهستان عیتو نز مج

 ،فوررنن ژ زنوان   ننگشوتان ورنژننو نیگای  ی رررنر فعنو

 رسوت  کوف  وروه بوی  ژ تقارن رژ نعضای خانانر بی  

نکو  عونا   فشاهن  شن.  زناننی  چ  ژ رنست فررنن ژ 

هووا  آ وواهو نز نحتموواد بوورژز بیموواری تقووارن رر پوویش

هوواج  ژ  اسیارژسوو و، سووارفنن باشوون )تاننوون  فووو

2000 .) 

شون  تاسو  فهوربخش رر سواد      تحقیقات ننجواا 

شماری بنن نژد ننگشوت   سنجو خ  رژی تقارن، 5370

شست پای چ  با رنسوت رر جمعیوت رختورنن سوای      

وار  شهرستان بیرجنن نیو  تفواژت فعنوارنری رن    نینر 

 رر ،رسون  یذن به نظر فو (.5370نشان نننر )فهربخش، 

تقوارن  ، نورنر سای رر  ،ننجاا شن فطایعات  اهمساکو ب

 .ژجار رنشته باشن نیگاهای ررفاتا لیفیو بی 

پیوننکش ژ   ، نوبا تاجه به نکن ه کو سیست  چنون 

هوای   ، نفوا  ن نماکن ت اک  خطا  پاستو رن کنترد فو

کنتوورد خطووا  پاسووتو هنوواز  کننوون  رر  فشووارکت

تر رر ؤعانفول فو  کوه  رژر  ننن، نحتماد فو فشخص نشن 

تقوارن  فم و  نسوت بور     ناشونانکو فواررزنری  نبتف به 

. نز نکو  رژ  نتر وذنر باشون   نورنرنیگاهای ررفاتا لیفیو 

عونا تقوارن   تیر برخو نز عانفل واق فاجوب  أت نحتماالً

رر وور    رر نوورنر ناشونان   1RD با 1LDشماری  رر خ 

  ررکن  باشن.حاضر 

کوو نز ورنکنونهای   هر  رر دنف ان نختفبا تاجه به 

 ترکیبونا ترجمه، رژناکسو، همانننسازی، نظیرسلایو 

رر جرکووان بوورژز کووه رژر  نحتموواد فووو هووا کرژفووازژا

، 21نز لبیول  ن کان سوی    هوا   سوری  ن  کوناشنانکو 

پترسوان،  ) ،فربا  به ناشنانکو غیرسوننرفیو فغلوا   

فربا  ، 6p21.3رژی کرژفازژا  COL11A2  ن ،(2001

 ،سننرفو نتازژفو غایب عصبو غیر -به ناشنانکو حسو

نافاسواژن، نک واری ژ وارشویما،    فینن، کا ا، فاتسانا ا، )

، MTTS1 (tRNA) هوای فیتاکنونرکاکو   ژ کا  ن (2005

کارنسووو یلا، ) ،فربووا  بوووه ناشوونانکو غیرسوووننرفو  

کمو  ژ   ؛ ژن5779زیاتا ارژ، بوار س ژ چواکرنژنرتو،   

رر رژنن ت اک  شنانکو رچار نخوتفد   (2000نسمیت، 

کوه  هوا    ررکن  باشنن ژ به فاجب آن بر  رژهوو نز  ن 

نن، نتر ذنر بار  چیو هست -اد نکجار تقارن رنستفسا

شووماری نیگاهووای  عوونا تقووارن رن رر خوو  نحتموواالًژ 

 ررفاتا لیفیو نورنر ناشنان رر پو رنشته باشن.

 1LR ژ 1LD، بیشترک  ورنژننو نتر بنن نژد 5 نمارنر

نی، پیچو ژ کموانو   رن به ترتیب فربا  به نیگای کیسه

نی فواررزنر نشوان رنر.   رر هر رژ  ورژ  سوای  ژ ناشونا   

سوورکنژی، سوویلاکا،  نتوواکج نکوو  فطایعووه بووا تحقیقووات

، بر رژی زنان 2050رر ساد که کای ارنو ژ سشا یری 

هننی رر رژ  رژ  سای  ژ فبتف بوه سوروان سوینه رر    

 .همسا نست ،ننجاا  ررکن 1RD ژ 1LDبنن نژد 
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نتر نا  نیگای بی  ، حاضر تحقیق ةنتیج به نستنار با

تفوواژت  ،ت ژ ژضووعیت شوونانکو نووورنر ننگشووت شسوو 

 .(3 جنژد) ژجار نننرر (=521/0p) فعنارنری

، رر نکورنن  5312رر سواد  کمایو نی که رر فطایعه 

 5391رر سواد  فعصافو ژ نینر حسی   ،شمس نینکنو

تارکوا، سواپیرن ژ    ژ نسواناک، آفوا    رر نسترنییا ژ ننگلیس

ژ  بر رژی زنان ناشنانی نیجرکه 2050رر ساد  نناسیگا

بوور رژی نیگاهووای ررفاتا لیفیووو رر  2052رر سوواد 

بوه ترتیوب   ، نرنئه نمارنون ساد  51تا  1کارکان ناشنان 

نی، پیچوو ژ   بیشترک  ورنژننو فربا  به نیگوای کیسوه  

ها  با آنحاضر تحقیق نتاکج یذن بعن کمانو   نرش شن. 

 .رسن به نظر فوهمسا 

 رر نکثور جانفوع )نز   که رسن به نظر فو وار کلو به

نیگای نتور  جمله جمعیت وار  شماد شرق نکرنن( نا  

 تر بار  نست. نی شاکع کیسهننگشت 

رر فطایعووات خطووا  پاسووتو، عووفژ  بوور  فعموواالً

و آن نیو  نسوتفار    فطایعات کیفو، نز خصاصویات کمّو  

بوا  کوه  شار. فطایعات ننجاا شن  نشوان رنر  نسوت    فو

رر  تانن به نتاکج بهتری و فونستفار  نز خصاصیات کمّ

 زنر ، عتکشر ،ورفضان)فهنژی شهری، فطایعات رسین 

 (. 5311و، مانیسل و ژمیفق

 کوه رنبطوة  شار  نستنبا  فو ،5همچنی  نز نمارنر 

فعنارنری بی  نیگوای بنون نژد ننگشوت شسوت رسوت      

 رنست با چ  نورنر سای  ژ نی  ناشنان ژجار نننرر.

ررصن ورنژننو هر نیگا رر زنوان ناشونانی    نز فقاکسة

 خرنسوان رضوای  جرکه با زنان ناشنانی وار  ساک  نی

رر کوابی ،   رر نک  تحقیق، به تف یو هر رسوت رر فوو  

ژ رر نی  زنان ناشنانی نیجرکه نش اد کیسوه رست چ  

با بیشوترک  ررصون   نش اد پیچو ژ کمانو رست رنست 

ناشونانی   رختورنن . نفا رر  ررکن  نست  نرش ورنژننو 

ی ژ رر رست چ  ن کیسهنش اد رر رست رنست وار  

نشو اد پیچوو ژ کمووانو بوا بیشووترک  ررصون ورنژننووو     

 فشاهن  شن  نست.

آفار بنست آفن  بی  ررصنهای  ةبنابرنک ، با فقاکس

ورنژننو نیگاهای ررفاتا لیفیو رر رژ رسوت ررکواوتی    

 رر جمعیوت رژ کشوار  نتاکج رر رسوت چو  ژ رنسوت    

 همسا نیست. 

 نرتبا  ، به5319جاجاننکان ژ بلنن همت رر ساد 

  نتی و های لافو ژکی و ژ ررفاتا لیفیو نیگاهای بی 

  یوری  رر شو ل رن   نتی و عانفلها  آننشار  نمارنن. 

نسوبت بوه عانفول     ننگشوتان  نواک  نیگاهوای  ژ خطا 

 فتفواژت  نتاکج ننرنشترننستنن ژ بیان فؤترتر فحیطو 

 فختلوف  هوای  واکفوه  رر پاسوتو  خطوا   فطایعات رر

 . یرنن لرنر واکفه آن ای خاصه  ن نتر تحت تاننن فو

فارر فطایعوه نز  جا که جمعیت  نک  نسا ، نز آن بر

، شاکن بتانن کوو ژکی وو جمعیتوو ژ    نینر وار  بارنن

 .به عنانن کو عافل تفاژت فعروو نمار رن نینری

رر بنون  حاضور،   تحقیوق با نتاکج  بقفطافجما   رر

نخووتف  رژ  وورژ  سووای  ژ ناشوونان    1RD ژ 1LDنژد 

 نیگاهوا  شوماری  خ  های فیانگی فقاکسه رر  یرفعنارن

نوا  نیگاهوا    تازکع ورنژننوو رر همچنی   فشاهن  نشن.

 نا  نیگاهوا  سنجو تقارنژ  نختف  فعنارنری کاوت نشن

 نختف  فعنارنری نشوان نوننر.   رر هیچ کو نز رژ  رژ 

 1LDنیگاهای بنون نژد  شماری  سنجو خ  تقارنرر نفا 

به    فعنارنر فشاهن   ررکن.نختف ،نورنر ناشنان 1RD ژ

شاکن بتوانن نز نتواکج وواق بوه عنوانن      که رسن  نظر فو

 نرنئوة  رژشو فناسب برنی فطایعات  نتی وو ژ نحتمواالً  

سوای  ژ  رختورنن  بیافترکو بی   ورژ    برخو تغییرنت

فطایعوات   جهت ننجواا  1RD ژ 1LDرر بنن نژد ناشنان 

 یوری   نفا برنی نعفا نظور ژ نتیجوه   .بهر   روتبعنی 

آفاری فشابه رر جانفع آفاری  سترش تحقیقات کلو، 

 نماکن. تر ضرژری فو ژسیع
   تشكر و قدرداني

پرسونل   ةمیمانرنن  نز هم اری ص رر رنستای پیشبرر نک  ور  الزا فو

فننر  نستان خرنسوان  ناکو ژ آفازش ژ پرژرش آفازش ژ پرژرش نستث

ی نمارنون، کمواد   که رر ننجاا نک  تحقیوق صومیمانه فوا رن کوار     رضای

 لنررننو رن رنشته باش .

 ها يادداشت
1) Asymmetry 
2) Dermatoglyphic 

3) Fluctuating Asymmetry (FA) 

4) Antropology 
5) 1Digit (1D) 

6) 1 Left Digit (1LD) 
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7) 1 Right Digit (1RD) 

8) Paired samples test-t 

 منابع
 نختصاصات برخو فقاکسة (.5319) رک .، بلنن همت، فؤکاجاجاننکان، ر

 کاا به ننگشتان فبتفکان ژ رست کف ررفاتا لیفیو کمو ژ کیفو

 ةفجلو  سوای .  نوورنر  با شمایو( بجنارر )خرنسان رر ش اوننر یب کا

 صفحات ،23 ةشمار شش ، ساد نکرنن، تشرکح علاا پیژهشو علمو

 .401تا  371

سنجش (.5311 لو.)رفضانو، ع ،اصر، فهنژی شهری، نؤکار، جاجاننکان

نسووت ژ چوو  بیمووارنن عوونا تقووارن رر خطووا  پاسووتو رسووت ر 

 . 231تا  235علاا پاکه پ ش و نکرنن، فشهن،  نس ی ژورن. فجله

 لووو.)، سوولیمانو، فاصوورفهوونژی شووهری، ن حموونعلو،شوورکعت زنر ، ف

ژ کیفوو ررفاتا لیفیوو بور رژی     کمّوبررسو نختصاصات  (.5312

 .رر نسوتان فرکو ی  ( IDDM)بیمارنن رکابتو ژنبسته به ننسوایی   

 . 11تا  12، صفحات 2 ، شمارة1جلن  علاا پ ش و نکرنن، فجلة

 حمونعلو.) ، نوینر حسوی ، ف  حمون ، فعصوافو، ف عننیهشمس نینکنو، س

للبوو     خطا  ننگشتان رست ژ پیوننکش سو تة  بی رنبطة(. 5391

 فجلة رننشگا  علاا پ ش و تهورنن، رژرة چهوارا، شومارة    .رر ننسان

 .543-531، صفحات 3

روتوور نژد،  .شناسووو فجماعووه فقوواالت فووررا (.5312 )، ا ش.کمووایو

 .59-43ننتشارنت فرک  فررا شناسو، تهرنن، صفحات 

خطوا  پاسوتو )ننگشوت نگواری(.      (.5311 )کمایو، ا ش.، ورهوار، ر. 

 .31تا  551خنفات ورهنگو رسا. چاپ نژد. صفحات  فاسسة

فقیموو،   ،حمونعلو ، ف، شرکعت زنر لو، رفضانو، عاصرفهنژی شهری، ن

ژ  کمّوو بررسو برخو نختصاصوات  (. 5311لو.  )سلیمانو، فعلو، 

کیفو ررفاتا لیفیو رر فبتفکان به نختفد خلقو رژ لطبوو نوا    

علموو پیژهشوو    خرنسان. فجلوة ، رر نینر وار  ساک  رر نستان 5

 .7تا  5رننشگا  علاا پ ش و نرنک، 

رر تقووارن، خصاصوویات فطایعووه تغییوورنت  (.5370. )زکتووافهووربخش، آ

سوایگو   20آنترژپافترکو ژ ررفاتا لیفیو پای رخترنن نز تاین توا  

کارشناسوو   نافوة  رر نلانا وار  سواک  شهرسوتان بیرجنون. پاکوان    

نرشن. علاا پاکه رننشگا  وررژسوو فشوهن،  ورژ  زکسوت شناسوو.      

 .47تا  43. وصل نژد. صفحات 70زفستان 
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