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  ه:خالص

در بازار،  یو وجود انواع مختلف ساخت داخل و واردات یدر دندانپزشك ناتیآلژ یريماده قالبگ ادیبا توجه به کاربرد ز ف:سابقه و هطد

شده از  هيته یقالبها یثبات ابعاد نييتعهدف از مطالعه حاضر  برخوردار است. تیمواد از اولو نیا اتيو خصوص تيفيو کنترل ک یبررس

مرطوب به مدت زمان  طيدر مح یآلمان ) به عنوان نوع استاندارد ( بعد از نگهدار ریساخت کارخانه با ناتیو آلژ یگلچا یرانیا ناتیآلژ

 .بوده است قهيدق 38و  قهيدق 52صفر ، 

هر نوع  یقالب برا 28) انجام شد نيفک پائ یلیمدل آکر کیاز  یريقالبگ 38با  یشگاهیآزما یبه روش تجرب قيتحقها:  مواد و روش

در  قهيدق 38و  52اختصاص داده شد. قالبها به مدت صفر،  ریو با یگلچا ناتیقالب از دو نوع آلژ 58 یهر وقفه زمان ی(. براناتیآلژ

 یگچ یکستها یقوس نيو فاصله ب یوالیژنژ، ارتفاع اکلوزویستالیودیبعد مز شدند. ختهیو سپس با گچ استون ر یمرطوب نگهدار طيمح

بعد در هر دو  ريبدست آمده در مورد سه متغ یهایريگاندازهشدند.   یريمتر اندازه گ یليم 85/8با دقت  یتاليجید سيبا استفاده از کول

 یو در سطح معنادار student t test  طرفه و کی انسیوار زياز آزمون آنال ستفادهمورد مطالعه با ا یاز زمانها کیو در هر   ناتینوع آلژ

 .دیدو طرفه استفاده گرد انسیوار زياز آزمون آنال ريو اثر متقابل دو متغ یمصرف ناتیاثر زمان، نوع آلژ یانجام شد. به منظور بررس 82/8

 نيو فاصله ب یاکلوزوژنژِوال ، ارتفاعیستالیودیبعد مز یرهاياز نظر متغ ریو با یگلچا یناتهایآلژ ینشان داد نمونه ها جینتاها:  یافته

مرطوب  طيدر مح ینگهدار زبعد ا ناتیدو گروه آلژ یقالبها یثبات ابعاد نيهمچن (P>834/8. )درندا یدار یمعن یتفاوت آمار یقوس

 (P<82/8 (.نداشت یدار یبوده و تفاوت معن كسانی قهيدق 38و  52به مدت صفر ، 

مشابه  یابعاد راتييتغ ،مرطوب طیزمان و در شرا یدر ط یگلچا ناتیشده با آلژ هيته یرسد قالب ها یبه نظر منتیجه گیری: 

 را دارد ریبا ناتیآلژ

 نگهداری زمان ،یابعاد راتييتغ ،یرگي قالب مواد  ،ناتیآلژ ها: کلید واژه

 
 58/2/52 پذیرش مقاله: 3/2/52 :اصالح نهایی 5/2/52 وصول مقاله:

 
 

 :مقدمه

 کیـ ز مراحل مهم در بدست آوردن قالب ا ختنیو ر یريقالب گ

دقـت   یسـت یبا یريمـواد قـالبگ   باشد، یو مناسب م قيپروتز دق

نسوج سخت و نـرم راجهـت حصـول     اتيثبت جزئ یمناسب برا

.آل را داشته باشد دهیا شنیرستور
(5) 

ــالبگ کیــ نــاتیآلژ برگشــت  رقابــليو غ کياالســت یريمــاده ق

 ی،مزه و بـو بـودن  ليدروفيه :رينظ یاتيبخاطر خصوص باشدويم

در  یعيبطـور وسـ   یمطلوب،سهولت کاربرد و مالحظات اقتصـاد 

نـوع مـاده    نیـ حاصـله ازا  یکـاربرد دارد وکسـتها   یدندانپزشك

 یاز جمله :سـاخت کسـتها   یعيوس یجهت کاربردها یريقالبگ

 گارد، تی،نایدندان یموقت،محافظ ها یشنهای،رستوریصيختش

بكـار   ليارسمتحرک پ یوساخت پروتز ها ،یاختصاص یها یتر

 (5،2)رود. یم
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آن در  یعـدم ثبـات ابعـاد    ناتیاز مشكالت استفاده از آلژ یكی

 (2).آن است ختنیزمان و عدم امكان دوباره ر یط

ــا ــه تول ب ــتوجــه ب ــا دي ــاده در داخــل کشــور و اســتقبال   نی م

 یناتهـا یآلژ اتيخصوصـ  یبررس ،یاقتصاد لیدندانپزشكان و دال

آنهـا بـا    سهیو مقا ISO و ADA موجود یبا استانداردها یرانیا

 .باشدیم یضرور رجیانواع خا

دقــت  شیکــه منجــر بــه افــزا نــاتیآلژ تيخصوصــ نیمهمتــر 

 یقابـل قبـول در طـ    یوجـود ثبـات ابعـاد    شـود یمـ  یريقالبگ

 طيدر محـ  یدر صـورت نگهـدار   یرياول پس از قالبگ كساعتی

 (2).باشدیمرطوب م

پروتز  ینهائ یريقالبگ به عنوان استاندارد که جهت ریبا ناتیآلژ 

ـ یبا مشابه ا قيتحق نیکاربرد دارد در ا جیبه طور را ليپارس  یران

 (4) .شده است سهیمقا ی( از نظر ثبات ابعادیگلچا ناتیآن )آلژ

حفـظ   یبود که برا نیا هيمحققان بر اساس مطالعات اول هيتوص

تـا  حد اکثر  ایبالفاصله و  دیبا یديدروکلوئيقالب ه یدقت ابعاد

قالـب   یمنابع نگهدار یهر چند برخ( 4-3)شود. ختهیر قهيدق 52

و  كسـاعت یبه  کی، نزدقهيدق 4تا  2مرطوب تا حد  طيرا در مح

از   (4-58)اند. شمرده زیجا یصيمقاصد تشخ یدو ساعت برا یحت

 52در نظر گرفته شده صـفر ،   یحاضر زمان ها قيدر تحق نرویا

 یهـا  افتـه یدم وجـود  بود. ع یريپس از قالبگ كساعتیو  قهيدق

، ما را بر آن داشت ناتیآلژ یابعاد راتييتغ قاتيدر تحق كسانی

ساخت داخل کشور را بـا   جیرا ناتیژنوع آل کی یکه ثبات ابعاد

 یدر زمانهائ ADA دياستاندارد مورد تائ ناتیاز آلژ جینوع را کی

(  قـه يدق 38و  قهيدق 52)  ناتیآلژ یزمان نگهدار نیجتریکه را

 .ميکن سهیااست، مق

 مواد و روش ها:

. انجام گرفت یشگاهیو به صورت آزما یبصورت تجرب قيتحق

 – نیرالژی) ا یگلچا ناتیشده از آلژ هيته یقالبها یثبات ابعاد

با  ( Bayer,Netherland)ری( و با رانای – تهران – گلچای

 یوالی، ارتفاع اکلوزوژنژ یستالیودیبعد مز یرهايمتغ یرياندازه گ

شده از  هيته یگچ یکستها یبر رو یقوس نيه بو فاصل

 کیکه شامل  یمدل اصل کیاز  یريشد . قالبگ یبررس ناتهایآلژ

،  بودTypodent کيلیآکر نیاز جنس رز نيفک پائ کيدنت

به ارتفاع خارج  یداخل تاج نيمدل شامل پ نیانجام شد . ا

 یبه شكل مخروط بر رو تیمتر  که با کامپوز یليم 2 یتاج

 نيدوم و مولر اول پائ رسطح اکلوزال پرمول ستالید یفوسا

پرمولر دوم سمت  ستالید یفوسا یعدد رو کیسمت راست و 

 ( reference point ) که به عنوان نقطه مرجع دیگرد هيچپ تعب

فاصله  یبه کار رفت. در مدل اصل هایرياندازه گ یبرا

 نيو فاصله ب 2/4 یوالی، ارتفاع اکلوزوژنژ 58 یستالیودیمز

را  ینقطه مرجع مناسب ،مخروط نوکمتر بود  یليم 24 یقوس

داد که با مخروط قرار  محققان اريدر اخت یرياندازه گ یبرا

اندازه  یبا افق ساخته  و خطا یمواز یمجاور و مقابل خط

ساخته از  شيپ یقالب با تر کیداد. ابتدا  یرا کاهش م یريگ

 کیآن  یرو کست از ختنیگرفته شد و بعد از ر یمدل اصل

 ،با سه استاپ که حاوی ساخته شد کيلیآکر یاختصاص یتر

که جهت  ییهایمانند تربود، در قدام  یكیدوتا در خلف و

 با شودیمتحرک داخل دهان استفاده م یپروتزها یهایريقالبگ

مورد  یريقالبگ یبرا یتر نیا (3) .موم ساخته شد هیفاصله دوال

 یرانیا ناتیآلژ یقالب برا 2) نقالب از آ 3استفاده قرار گرفت و 

 ریگرفتن سا ی( گرفته شد. برا یخارج ناتیآلژ یقالب برا 2و 

ساخته شد و به کار رفت. به  دیجد یاختصاص یتر ،قالبها

جا شدن نمونه ها ، دندانها قبل از  طیشرا ليمنظور تسه

بار با  28 یريچرب شدند . قالبگ نيبا پاراف یکم یريقالبگ

 ارب 28( و  رانای – تهران – گلچای – نیرالژی) ا یگلچا ناتیآلژ

 ریانجام شد . مقاد ( Bayer , Netherland) ریبا ناتیبا آلژ

:  نیرالژیطبق دستور کارخانه سازنده ) ا ناتیمناسب از هر آلژ

گرم پودر و  25:  ریآب خالص ، با تريل یليم 28گرم پودر و  22

 ناتیکارکرد آلژ .زماندیآب خالص( مخلوط گرد تريل یليم 28

بود.  هيثان یو س قهيآن دو دق نو زمان گرفت هيثان 42 یرانیا

 2و زمان سفت شدن آن  قهيدق 5 یخارج ناتیزمان کارکرد آلژ

 یريپس از قالبگ طیشرا یبود .به منظور مشابه ساز قهيدق

آب سرد شستشو  انیجر ریز هيثان 58قالبها به مدت  یتمام

 . داده شدند
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لبها از گچ استون ) مولد استون ، ساخت کارخانه قا ختنیر یبرا

گچ بر اساس دستور  یدنتال پارس ( استفاده شد و مخلوطساز

 بر و( 22˚تاق )ا یکارخانه سازنده ) نسبت پودر و آب ( در دما

 قالب 58 یعدد 28. در هر گروه  رفتیصورت پذ براتوریو روی

از مرطوب با گ یپس از نگهدار قهيدق 52قالب  58بالفاصله ، 

 كساعتیپس از  گریقالب د 58و  یكيدر بسته پالست طيدر مح

با همان نوع استون  یكيدر بسته پالست طيدر مح ینگهدار

 (58)شدند. ختهیر

پس  كساعتیاز قالبها  یگچ یموارد جدا کردن مدلها یتمام در

مربوط به زمان و نوع  یو کدها ( 3، 55)انجام گرفت. ختنیاز ر

کست بدست  38 بيترت نیها نوشته شد .به اآن یرو یريقالبگ

از نقاط مرجع  یستالیودیمز یفاصله افق کیهر  یآمد که برا

راست ، فاصله  سمتپرمولر دوم و مولر اول  یسطح اکلوزال

از نوک کاسپ باکال تا  اليدر سطح لب یوالیاکلوزوژنژ یعمود

 نيب یقوس نيفاصله ب نيطوق پرمولر دوم سمت چپ و همچن

جع پرمولر دوم سمت راست و پرمولر دوم سمت چپ نقاط مر

ساعت از  24پس از گذشت  هایريشدند .اندازه گ یرياندازه گ

 سينظر توسط کول وردکستها انجام شد . ابعاد م ختنیر

 Electronic digital) متر یليم 85/8با دقت  یتاليجید

caliper, Minova Co, Japan ) هر  دندیگرد یرياندازه گ .

 یمصرف ناتیبعاد توسط سه نفر که دو نفر آنها از آلژاز ا کی

اطالع  ناتیو فقط نفر سوم از نوع آلژ ( blind) آگاه نبودند

 یبررس یبرا یريسه بار اندازه گ نیا نيانگيداشت انجام و م

 . مورد استفاده قرار گرفت جینتا

بعد  ريبدست آمده در مورد سه متغ یهایريگ اندازه

در هر  یقوس نيو فاصله ب یوالیع اکلوزوژنژ، ارتفا یستالیودیمز

مورد مطالعه با استفاده  یاز زمانها کیو در هر   ناتیدو نوع آلژ

در سطح  و student t test وطرفه  کی انسیوار زياز آزمون آنال

اثر زمان، نوع  یبررسانجام شد . به منظور  82/8 یمعنادار

 انسیوار زين آنالاز آزمو ريو اثر متقابل دو متغ یمصرف ناتیآلژ

 .دیدو طرفه استفاده گرد

 

 

 ها: یافته

بر حسب  یدار یمعن یتفاوت آمار چيآزمون نشان داد ه جینتا

 یرهايو اثر متقابل آن دو بر متغ یمصرف ناتیزمان، نوع آلژ

 .دیمورد مطالعه مشاهده نگرد

 نيو فاصله ب یوالی، ارتفاع اکلوزوژنژیستالیودیابعاد مز ریمقاد

بعد از زمان صفر،  ناتیشده از دو نوع آلژ هيته یبهاقال یقوس

 سيحاصله با استفاده از کول یکستها یبر رو قهيدق 38و   52

به  یشدند و تفاوت آنها با مدل اصل یرياندازه گ تاليجید

)جدول  دیرات محاسبه گردييو درصد تغ دیثبت گرد متريليم

 ودو( کی

لي، ارتفاع میانگین تغییرات ابعاد مزیودیستا -3 جدول

اکلوزوژنژیوالي و فاصله بین قوسي قالبهای تهیه شده از دو نوع 

 دقیقه 42و   30آلژینات بعد از زمان صفر ، 

 

 اثر زمان در نمونه های آلژینات بایر :

شان داد هيچ تفاوت نتایج آزمون آناليز واریانس یک عاملی ن

آماری معنی داری در ميزان این متغيرها بر حسب سه زمان 

به عبارت دیگر قالبهای ( P>83/8) وجود نداشته است.

استاندارد آلژینات بایر بر حسب اینكه چه زمانی ریخته شوند 

تغييرات ابعادی یكسانی دارند. و از نظر ميزان تغييرات با توجه 

وده قابل قبول قرار ميگيرند. درصد به انحراف معيار در محد

 (% 0/5ميانگين تغييرات در محدوده استاندارد قرار داشت.)

 

نام 

 آلژینات
 mmابعاد

 ميانگين تغييرات

 زمان صفر در

ميانگين تغييرات در 

 دقيقه 52زمان 

 

ميانگين تغييرات در 

 دقيقه 38زمان 

 

 55/8±542/8 مزیو دیستالی بایر

225/8 =P 

224/8±22/8 

335/8 =P 

505/8±55/8 

5 =P 

 80/8±222/8 اکلوزوژنژیوالی بایر

834/8 =P 

225/8±55/8 

224/8=P 

222/8±85/8 

484/8=P 

 22/8±282/8 فاصله بين قوسی بایر

404/8=P 

224/8±22/8 

022/8=P 

542/8±24/8 

542/8=P 

 25/8±222/8 مزیو دیستالی گلچای

225/8=P 

552/8±28/8 

335/8=P 

522/8±55/8 

5 =P 

 24/8±555/8 اکلوزوژنژیوالی گلچای

834/8=P 

534/8±22/8 

224/8=P 

524/8±52/8 

484/8 =P 

 48/8±240/8 فاصله بين قوسی گلچای

404/8=P 

240/8±22/8 

022/8=P 

255/8±24/8 

542/8=P 
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درصد تغییرات ابعاد مزیودیستالي ، ارتفاع اکلوزوژنژیوالي  -0جدول

و فاصله بین قوسي قالبهای تهیه شده از دو نوع آلژینات بعد از زمان 

 دقیقه 42و   30صفر ، 

 

 اثر زمان در نمونه های گلچای :

نتایج آزمون آناليز واریانس یک عاملی نشان داد هيچ تفاوت 

آماری معنی داری در ميزان این متغيرها بر حسب سه زمان 

ولی درصد ميانگين تغييرات  (P>834/8. )وجود نداشته است

دقيقه در ابعاد  52زمانهای صفر و  از نظر عددی در

درصد  بود و در  0/5مزیودیستالی و اکلوزوژنژیوالی بيشتر از 

دقيقه در تمام ابعاد در محدوده استاندارد قرار  38زمان 

 داشت .

 

 بحث:

در  قيقالب دق کیبه  یابيدست تيو اهم یريتنوع مواد قالبگ 

 یژگیو نیا یکه دارا یاانتخاب ماده ميمستق ريغ یها ميترم

مورد توجه در  اتيساخته است. از خصوص یبرتر باشد را ضرور

، ثبات یسطح اتيثبت جزئ تيتوان به قابل یم یريمواد قالبگ

 متي، زمان سخت شدن، ق ی، مقاومت در برابر پارگیابعاد

، سهولت یاختصاص یبه تر ازيعدم ن ای ازيکاربرد، ن یچگونگ

در  ( 0)مطبوع، اشاره کرد. نا ایمطبوع  یو دارا بودن بو ختنیر

دو ماده  یعوامل ذکر شده ، ثبات ابعاد نيمطالعه حاضر از ب

با  ریاستاندارد با ناتی( وآلژ نیرالژی) ا یگلچا یرانیا ناتیآلژ

، ارتفاع یستالیودیسه گانه ابعاد مز یرهايمتغ یريگاندازه 

 یفاصله زمان 2قالبها با  یقوس نيو فاصله ب یوالیاکلوزوژنژ

 سهیمرطوب مورد مقا طيدر مح قهيدق 38و  52،  8 یدارنگه

به عنوان  ریبا ناتیمطالعه آلژ نیقرار گرفته است. در ا یآمار

استاندارد در نظر گرفته شده است و از آنجا که بطور معمول در 

و حداکثر  (52)گرددیاستفاده م ليپروتز پارس ینهائ یريقالبگ

شده است  فیتعر كساعتیمرطوب  طيدر مح یزمان نگهدار
(58)

نداشته  یاز نظر ثبات ابعاد یرانیا ناتیبا آلژ یاگر تفاوت 

که مقرون به صرفه  یرانیا ناتیآن از آلژ یبه جا توانيباشد م

 .است استفاده نمود

 نييتع یرهايمتغ یکه بر رو ناتیاثر زمان و نوع آلژ یبررس

 وطرفه  کی انسیوار زيقالبها و با آزمون آنال یکننده ثبات ابعاد

t studentیتفاوت آمار رهايمتغ هيانجام شد ، نشان داد  در کل 

بر  ناتیدو نوع آلژ ی. ثبات ابعاددیمشاهده نگرد یدار یمعن

 . است بودهمتفاوت ن زين یختگیحسب زمان ر

زمان  ريتاث یبر روو همكاران   Moshref که  یمطالعه ا در

انجام  نوپالستیو آلژ یگلچا ناتیآلژ یبر ثبات ابعاد ینگهدار

،  28،  52،  8)مرطوب  طيرا در مح یزمان نگهدار  ، پنجدادند

استفاده  یمدل فلز کیدر نظر گرفتند و از دقيقه   (508،  38

را تا  یجهقابل تو یابعاد راتييمطالعه آنها تغ جیکردند. نتا

مرطوب نشان نداد.که  طيدر مح یساعت نگهدار 2سقف 

 نیماده است که با ا نیتر ا ینطوال ینشاندهنده ثبات ابعاد

 (52). مطالعه مطابقت داشت

Atashrazm ماده  یابعاد راتييتغ یدر بررس و همكاران

 528ساعت و  24ساعت،  2/8یدر زمانها 2 دروگاميه یريقالبگ

 طيقالب در مح یساعت نشان دادندکه در صورت نگهدار

مورد مطالعه  یاز زمانها کيچيه پيک پیمرطوب و ز

ندارد. که با  یدار یمعن ريکست حاصله تاث یابعاد راتييبرتغ

 (54).همسو بود حاضرمطالعه 

Atashrazm  نيب یا سهیمقا 5258و همكاران در سال 

انجام دادند  یدقت ابعاد زانياز نظر م ادنتیو آر ریبا ناتیآلژ

قطر در  نیو کوچكتر نیبزرگتر یرياندازه گ یمطالعه آنها بر رو

 یاختالف معن و ارتفاع آنها بود. یدو دا یامدل و فاصله محوره

 یناتهایمشاهده نشد.که کاربرد آلژ ناتیدو نوع آلژ نيب یدار

 نشان مساله را نيمطالعه هم هم نیکه ا كنديم ديرا تائ یرانیا

 (52)دهد.یم

نام 

 آلژینات
 mmابعاد

درصد 

 تغييرات

 در زمان صفر

 درصدتغييرات

 52در زمان 

 دقيقه

 درصدتغييرات

 38در زمان 

 دقيقه

 %5/5 %2/2 %5/5 مزیو دیستالی بایر

 %2/5 %24/5 %5/5 اکلوزوژنژیوالی بایر

 %42/8 %32/8 %05/8 فاصله بين قوسی بایر

 %5/5 %85/2 %5/2 مزیو دیستالی گلچای

 %48/5 %84/2 %2/2 اکلوزوژنژیوالی گلچای

 %42/8 %35/8 %80/5 فاصله بين قوسی گلچای
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حاصله نسبت  یکستها یابعاد راتييمطالعه حاضردرصد تغ در

 هيدر کل ریبا ناتینشانگر استاندارد بودن آلژ یبه مدل اصل

متوجه  شتريب راتييدرصد تغ .باشدیم یختگیر یزمانها

 38 یختگیدر زمان ر است و قهيدق 52صفر و  یختگیر یزمانها

و قابل  ردو در حد استاندا دهيآن به حداقل رس راتييتغ قهيدق

 .شودیم یقبول تلق

 ناتیآلژ یريماده قالبگ ی% برا 0/5تا محدوده  یابعاد راتييتغ

آن قابل قبول است. به  تهيسياالست بیو ضر تيتوجه به خاص با

پس از سخت شدن و جدا کردن آن از دهان، دچار  یعبارت

 یمدت کوتاه یشود که در ط یم یشتريب یابعاد راتييتغ

مجددا به  تهيسياالست تيخاص ليبه دل یابعاد راتييتغ شتريب

آن  یدابعا راتييدرصد تغ 0/5گردد. حدود  یباز م هيشكل اول

 (52)باشد.  یم یكيپالست راتييتغ ایو ریبرگشت ناپذ

  یممكن است علل مختلف یريدر مواد قالبگ یابعاد راتييتغ

آب براثرقرارگرفتن  جذب س،ینرزيس تي:انقباض بر اثرخاصرينظ

حجم  شیافزا جهيو در نت ادیبا رطوبت ز ایو یآب طيدر مح

  هياول تر به ابعاد یطوالن یریزمان برگشت پذ ایآن،و

 (53).باشدیم

برگشت به حالت  نیرسد ا یحاضر به نظر م قياساس تحق بر

 38و زمان  افتدیاتفاق م رترید یگلچا ناتیدر مورد آلژ هياول

 ناتینوع آلژ نیا ختنیر یبرا یزمان انتظار مناسب قهيدق

در صورت  شوديم هيمطالعه توص نیبر اساس ا نی. بنابراباشديم

 جیبه نتا دنيرس یا( بر نیرالژی) ا یگلچا ناتیاستفاده از آلژ

بهتر است زمان انتظار  یاز نظر ثبات ابعاد ریبا ناتیمشابه با آلژ

 . میريآن در نظر بگ یرا برا یا قهيدق 38

 

 : یریگ جهینت

گفت ثبات  توانيم یبررس نیا یتهایدر نظر گرفتن محدود با

 ناتیو آلژ یاگلچ یرانیا ناتیشده از دو آلژ هيته یقالبها یابعاد

 نينداشته است. همچن یتفاوت قابل توجه ریاستاندارد با

مرطوب تا  طيدر مح  ناتیشده از دو آلژ هيته یقالبها ینگهدار

بر ثبات  یكينيکل نظراز  یاساعت اثر قابل مالحظه کیسقف 

از  یبدون نگران كساعتیآنها را تا  توانيآنها نداشته و م یابعاد

کرد و در صورت  یمرطوب نگهدار طيدر مح یابعاد راتييتغ

را  قهيدق 38بهتر است زمان انتظار  یگلچا ناتیاستفاده از آلژ

در نظر گرفت و  هيآن جهت بازگشت به حالت اول ختنیر یبرا

 ناتیدونوع آلژ نيقابل توجه ب یمشاهده تفاوتها مبا توجه به عد

و  طیشرا ریسا ديدر صورت تائ توانیم یاز نظر ثبات ابعاد

 یريقابل قبول در قالبگ ناتیآلژ کیاز آن به عنوان  هايژگیو

  .مطالعه استفاده کرد یوکستها ليپارس یپروتزها یو نهائ هياول
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