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 چكيده
قش كليدي در طب سنتي ايران دارد كه در حوزة سالمت، تالش سازمان جهاني بهداشت، توسعه و پيشرفت طب سنتي بوده است. مزاج ن سابقه و هدف:

الب مزاج با فاكتورهاي مهم قها در  هاي فردي نقش اصلي در روند و مسير حوزة سالمت افراد دارد. بررسي اين تفاوت كند. اين تفاوت هاي فردي را نمايان مي تفاوت
 در تركيب بدن، هدف اين پژوهش است.

اي با چهار مزاج (گرم و تر، سرد و تر، سرد و خشك، گرم و خشك) انجام شد. در اين پژوهش  با روش مقايسهاين تحقيق به روش توصيفي و  ها: مواد و روش
ها به وسيلة دستگاه آناليز  نفر بود.آزمودني 35هاي تركيب بدن در مردان جوان غيرورزشكار بررسي شد. حجم نمونه در هر گروه مزاجي  ارتباط مزاج با شاخص

 هاي خام تجزيه و تحليل شد. داده 21نسخه  SPSSافزار  ها در محيط نرم آوري و وارد كردن داده د. پس از جمعارزيابي ش تركيب بدن
سرد و تر بيشتر بود و فقط اين تفاوت بين   سلولي نيز در مزاج ها بود. آب برون داري بيشتر از ساير مزاج طور معني سرد و تر به  : آب درون سلولي در مزاجها يافته
ها بيشتر بود. درصد چربي نسبي در  داري به نسبت ساير مزاج طور معني دار نبود. درصد عضله نسبي در مزاج گرم و تر به سرد و تر و مزاج سرد و خشك معني  مزاج
اوت بين مزاج گرم و تر و مزاج گرم و ها بيشتر بود و فقط تف داري بيشتر بود. ميزان پروتئين بدن مزاج گرم و تر به نسبت ساير مزاج طور معني سرد و تر به  مزاج

سرد و تر   ها بيشتر بود و البته اين تفاوت فقط بين مزاج گرم و خشك و مزاج دار نبود. ميزان مواد معدني در مزاج گرم و خشك به نسبت ساير مزاج خشك معني
طور  دار بود. چربي احشايي به نشان داد و اين اختالف با سه مزاج ديگر معني سرد و تر  دار بود. شاخص نسبت دور كمر به لگن باالترين مقدار خود را در مزاج معني
سرد و تر   ها بود. ميزان شاخص تودة بدن در مزاج داري بيشتر از ساير مزاج طور معني سرد و تر بيشتر بود. متابوليسم پايه در مزاج گرم و تر به  داري در مزاج معني

 داري بيشتر بود. طور معني سرد و تر به  دار بود. آب كل بدن نيز در مزاج ها از لحاظ آماري معني ين تفاوت با ساير مزاجباالترين ميزان را نشان داد كه ا
 باشد كه در تعيين خط مشي حوزة سالمت قابل توجه است. هاي فيزيولوژيكي مرتبط مي شود با تفاوت الب مزاج عنوان ميفردي كه در قهاي  تفاوت گيري: نتيجه

 .هاي فردي تفاوت ،هاي تركيب بدن شاخص ،مزاج :ها دواژهكلي
 

 

 :مقدمه
 تحقق براي گذشته سال سي از بهداشت جهاني سازمان

 ارتقاء و ها بيماري به ابتال از پيشگيري خصوص در خود اهداف
 و توسعه روي بيشتري تمركز جهان، مردم همة سالمت

 طب ديدگاه اساس بر). 1( است داشته سنتي طب يشرفتپ

 دستورهاي از بسياري تاريخي، مكتب يك عنوان به ايران سنتي

 مزاج اساس بر درمان و تشخيص هاي روش و سالمتي حفظ

 از بسياري از متشكل كيفيتي فرد هر شود. مزاج مي تعيين افراد

 ايران سنتي طب منابع و است روحي و جسمي خصوصيات

 و معرفي مزاج تعيين هاي شاخص قالب در را مذكور خصوصيات
). 2ند (ا پرداخته مزاج تعيين در ها آن اللداست نحوة تشريح به

بر اساس نظريات طب سنتي و اسالمي، توازن چهار خلط سودا، 
كند و غلبة هر  صفرا، دم و بلغم، مزاج يك شخص را تعيين مي

كنندة خصوصيات  تواند تعيين ها بر ساير اخالط، مي يك از آن
 و رواني بدني اعمال .)4، 3د باشد (جسماني، رواني و عاطفي فر

 شده باشد، تنظيم مي از زندگي كه معيني مقصد براي فرد هر

 داراي دستگاه نوروهومورال و و ساختمان داراي و است

 و رسد مي ارث به او به طور ژنتيك به كه هست نيز امتيازاتي
 تنظيم دروني و بيروني محيطي مقابل عوامل در را او واكنش

مزاج گويند  قديم طب اصطالح در را مشخصات ينا كند، مي
 شود كه مي گرفته نظر در مزاج نوع 9ايران  سنتي طب ). در5(

 و ، سرد مفرد) هاي خشك (مزاج تر، گرم، سرد، از است  عبارت

 97تير: افتيدر خيتار
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 مركب) و هاي خشك (مزاج و گرم تر، و گرم خشك، و سرد تر،

 هر و ندارد وجود طور مطلق به حقيقي معتدل انسان معتدل.
از ). 6است ( ها مزاج اين از بيش يكي و كم غلبة گرفتار كس

 خارش و خشكي به توان گرم و خشك مي افراد هاي ويژگي

 آكنة زياد، عطش دهان، تلخي بيني، و دهان خشكي پوست،

 اضطراب، و دلشوره اشتهايي، كم خوابي، بي صورت، و سر

ت باال فعالي و زودرس سيري پررنگ، زرد ادرار آني، عصبانيت
 چشمان گلگون، صورت داراي نيز افراد گرم و تر كرد. اشاره

 سينه ناحيه در آكنه مرطوب، و گرم پوست فراوان، تعريق قرمز،

 زياد خواب زياد، جنسي توان و ميل ميگرني، سردرد ها، كتف و

 مزاج داراي افراد بين در باشند. دهان مي در شيرين طعم و

 شايع ضعف احساس و نرژيا كمبود ناتواني، و سستي سرد،

 حوصله يب و حال بي و كند افراد سرد و تر، طوري كه است. به

 توان ي). م8، 7( ندارند كار انجام به چنداني تمايل و هستند

 تر، و سرد هاي سرد، جمزا (شامل سرد دستة دو در را تمام افراد

، تر و گرم گرم، هاي مزاج (شامل مزاج گرم و خشك ) و سرد
طور كه ذكر  همان). 10، 9بندي كرد ( تقسيم )خشك و گرم

بنا بر نظريات طب سنتي، هر فرد با مزاجي متفاوت داراي شد، 
گيري  باشد. بررسي و اندازه خصوصيات جسماني متفاوتي نيز مي

هاي فيزيولوژيكي افراد ما را با خصوصيات جسماني  شاخص
 ولوژيكي مهم،يهاي فيز كند. يكي از شاخص ها آشنا مي آن

باشد. باال بودن درصد چربي در بدن  درصد چربي مي
عروقي است و  دهندة باال بودن ريسك فاكتورهاي قلبي نشان

تواند حاكي از آن باشد كه فرد فعاليت بدني اندكي  همچنين مي
حفرة  در كه است چربي از نوعي نيز احشايي ). چربي11دارد (
 مانند مشك ناحية در بدن حياتي هاي ارگان اطراف و شكمي

 داده نشان تحقيقات .است موجود ها كليه و ها روده كبد، معده،

 با بماند، باقي ثابت بدن چربي ميزان و وزن اگر حتي كه است

 تغيير بدن در پارامتر اين توزيع ،نبيشتر س هرچه رفتن باال

 سمت به بيشتر چربي تجمع اين كه اي گونه به .كرد خواهد

 سطوح از برخورداري). 12( شد خواهد متمايل ناحية شكم

 به كاهش منجر نهايت در احشايي، چربي ميزان در مناسب

 عروقي، قلبي هاي بيماري جمله از هايي بيماري به ابتال خطر

 ). محققان13د (ش دوم خواهد نوع ديابت باال و خون فشار

 پيشگويي در دقيقي معيار عنوان به را احشايي چربي شاخص

اند  معرفي كرده CVD (Cardio Vascular Disease)  خطر
و  9/0باالي  و برابر باسن به كمر دور نسبت مردان . براي)14(

 عوامل براي بحراني نقطة عنوان به 8/0زنان باالي  براي

شاخص تودة  ).15شود ( مي نظر گرفته در عروقي قلبي خطرزاي
گيري تركيب بدن و ميزان  بدني يك شاخص معتبر براي اندازه

 براي آن از نبايد اما باشد، ميبر اساس قد و وزن  چاقي افراد

 وزن و چربي وزن زيرا؛ كرد استفاده بدن چربي ميزان برآورد

شاخص مهم قابل . )16كند ( نمي تفكيك هم از را چربي بدون
 شامل عضالني گيري ديگر ميزان تودة عضالني است. تودة اندازه

در  ودموج آب و قلبي صاف، عضلة عضالت اسكلتي، عضالت
كند.  مي ايفا انرژي مصرف در مهمي نقش باشد. عضله مي ها آن
 سطح تا يابد  مي افزايش انرژي مصرف عضله، حجم شدن زياد با

). ميزان باالي عضله نشان از 17بياورد ( پايين را بدن چربي
باشد كه ابتال  آمادگي بدني باالي فرد از لحاظ قدرت بدني مي

 ).18دهد ( عضله را كاهش مي هاي ناشي از ضعف به بيماري
باشد، كه  گيري ديگر، متابوليسم پايه مي شاخص مورد اندازه

 ميزاندهد.  نشان ميپايه را  وضعيت در انرژي مصرف ميزان

 عوامل و بوده متفاوت مختلف، افراد بين پايه متابوليسم

 ارث، جنس، سن، تركيب بدن، و اندازه قبيل از متعددي

 آن بر ديگر عوامل برخي و محيطي شرايط هورموني، وضعيت

 دهد مي نشان مزاج، مفهوم بررسي). 20، 19هستند ( اثرگذار

 داراي ها آن بر مؤثر عوامل و مزاج سردي و گرمي تظاهرات كه

. اما باشد مي پايه متابوليسم ميزان بر مؤثر عوامل با تشابهاتي
هاي  گيري اين نتايج برگرفته از يك تحقيق مروري بوده و اندازه

در ). 19دقيق آزمايشگاهي بر روي آن صورت نگرفته است (
بر روي  2012تحقيقي كه توسط طريق و همكاران در سال 

سرد و تر و مزاج   مزاجدرصد چربي و ميزان عضله در دو گروه با 
صورت گرفته بود، نتايج حاكي از آن بود كه افراد با گرم و تر 

ر و عضلة كمتري نسبت ميزان درصد چربي بيشتسرد و تر   مزاج
توزيع آب بدن تعيين ). 21به افراد با مزاج گرم و تر دارند (

محققان ). 22كنندة اصلي ميزان مقاومت بيوالكتريكي است (
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نشان دادند كه مقادير مطلق كل آب بدن افراد چاق، بيشتر از 
كه مقادير نسبي كل آب بدن  افراد با وزن طبيعي است؛ درحالي

تر است. بنابراين، شاخص مقادير نسبي آب  اييندر اين افراد پ
 نگهداري و ). حفظ23يابد ( بدن تحت تأثير چاقي تغيير مي

 كيفيت طبيعي، حالت در و سالمت محدودة در بدن درصد آب

 همچنين و كرد خواهد تضمين را بدن عملكردهاي اثربخشي و

 به مربوط مشكالت و ها بيماري به ابتال احتمال كاهش به منجر

تواند  مي پارامتر اين تعادل رفتن بين شود. از مي بدن سالمتي
 بروز طوركلي به و ها كليه به صدمه گوارشي، اختالالت به منجر

). در تحقيقي به 24شود ( بدن سيستم در هايي ناهنجاري
 تعيين در انسان بدن آنتروپومتري ابعاد بررسي مروري نقش

آن حاكي از اين بود  ايراني پرداختند كه نتايج سنتي طب مزاج
 و BMI وزن، افزايش بين تحقيق، اين هاي يافته اساس كه بر
 چربي افزايش و چاقي نمايانگر عمدتاً كه بدن نرم بافت ابعاد

 رابطة مستقيم ديابت نيز و عروق و قلب هاي بيماري با هستند

 مستندسازي راستاي در رسد نظر مي به. )25( دارد وجود

 اي گسترده تحقيقات به نياز ايران تيسن طب علمي هاي پايه

 تركيب تنوع بين احتمالي ارتباط وجود صورت دارد. در وجود

 مزاج فيزيولوژيك مباني تبيين مسير مزاجي، هاي تفاوت با بدن

شود. هدف از اين تحقيق بررسي  مي تسهيل ايران سنتي طب
هر يك از موارد مربوط به آناليز تركيب بدن شامل درصد 

صد عضله، درصد آب برون سلولي و درون سلولي، آب چربي، در
كل بدن، درصد پروتئين بدن، درصد مواد معدني، نسبت دور 

شاخص تودة بدني، متابوليسم پايه و  ،)WHR( كمر به لگن
 ، سرد و خشك،سرد و تر هاي گرم و تر، چربي احشايي در مزاج

هاي هريك نسبت به هم  و سنجش تفاوت گرم و خشك
 باشد. مي

 
 :ها مواد و روش

پژوهش حاضر از نوع توصيفي و با مقايسة چهار گروه مزاج 
سرد و تر، سرد و خشك، گرم و خشك) اجرا شد. در   ،گرم و تر(

هاي تركيب بدن در مردان  اين پژوهش ارتباط مزاج با شاخص
جوان غيرورزشكار بررسي شد. جامعة پژوهش حاضر را مردان 

شكيل داد. اين جامعه مجرد جوان مجرد غيرورزشكار مشهدي ت
كردند. پس از فراخوان عمومي  بودند و دخانيات مصرف نمي

جامعة آماري اين تحقيق از ميان افراد ساكن مشهد با دامنة 
سال انتخاب شد. نمونة آماري اين تحقيق از  25 تا 19سني 
نفر را تشكيل داد  140هاي مختلف تعداد  نفر با مزاج 200بين 

هاي خروج  ) و مالك26شنامة تشخيص مزاج (كه از طريق پرس
نفري دم،  35از تحقيق كه شامل قد و وزن بود، به چهار گروه 

صورت  تر به بلغم، سودا و صفراوي مزاج تقسيم شدند كه پيش
نامة همكاري در كار تحقيقي،  داوطلبانه با تكميل فرم رضايت

آمادگي خود را جهت شركت در اين تحقيق اعالم كردند. 
 ةها از لحاظ سن (تقويمي)، قد (توسط قدسنج ايستاد ودنيآزم

طبق برنامة تنظيم شده . همگن شدند ،) و وزنsecaمارك 
گيري،  ساعت پيش از اندازه 48ها درخواست شد تا  قبلي از آن

ها با مثانة خالي از  فعاليت بدني شديد نداشته باشند و آزمودني
ها  از بدن آزمودني و وسايل فلزي كامل دستگاه استفاده كردند

ها بر روي دستگاه آناليز تركيب بدن  آزمودني .خارج شد
)Inbody720،طوري كه  ايستاده به )، ساخت كشور كرة جنوبي

طور كامل  ها با قسمت سنسور دستگاه به كف پاها و كف دست
شد. با  ها كمي از بدن جدا نگه داشته مي در تماس بود و دست

. كرد ميكار  ر دستگاه، شروع بهوارد كردن قد، سن و جنس د
اين دستگاه به روش مقاومت بيوالكتريكي و از طريق 

هايي كه آزمودني  سنسورهايي كه در قسمت كف پا و دستگيره
هاي تركيب بدن را آناليز و در نهايت  گرفت، شاخص ها را مي آن

آوري و  پس از جمع. آوري شد پرينت اطالعات دريافتي جمع
هاي  داده 21نسخة SPSS افزار  ا در محيط نرمه وارد كردن داده

هاي  طوري كه براي محاسبة شاخص به خام تجزيه و تحليل شد،
گرايش مركزي و پراكندگي از آمار توصيفي استفاده شد. پس از 

ها با آزمون شاپيروويلك و كسب  تأييد طبيعي بودن توزيع داده
استفاده از  ها توسط آزمون لوِن با اطمينان از همگني واريانس

هاي بين گروهي  آزمون آماري تي مستقل تفاوت ميانگين
 p≥0.05داري ها با سطح معني محاسبه شد. آزمون فرضيه

 آزمايش شد.
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  :ها يافته
هاي  هاي گرايش مركزي و پراكندگي سن و اندازه آمار

هاي  سنجي (قد و وزن) مردان غيرورزشكار، كه در گروه تن
سرد و تر، سرد و خشك قرار  تر،گرم و  مزاجي گرم و خشك،

دهد كه افراد  و نشان مي ) ارائه شده است1داشتند، در جدول (
 اند. گروه مشابه بوده 4

تحليل آماري و مقايسة ميزان آب درون سلولي، آب برون 
سلولي، آب كل بدن، درصد عضلة نسبي، درصد چربي نسبي، 

ه، شاخص پروتئين، مواد معدني، چربي احشايي، متابوليسم پاي
گرم و تودة بدن و نسبت دور كمر به لگن در چهار گروه با مزاج 

آمده  2، سرد و تر، سرد و خشك، گرم و خشك در جدول تر
 است.

سرد و  مزاجها نشان داد شاخص آب درون سلولي در  يافته
از مزاج گرم و خشك ، مزاج گرم و تر ،  تر از مزاج گرم و خشك

خشك ، مزاج سرد و خشك از  سرد و تر از مزاج سرد و مزاج
بيشتر بود مزاج گرم و تر سرد و تر از  مزاجمزاج گرم و خشك و 

 دار بود. و اين تفاوت معني

سرد و تر از مزاج گرم و  مزاجشاخص آب برون سلولي در 
از مزاج گرم و خشك بيشتر بود و تفاوت مزاج گرم و تر خشك، 

و خشك و  سرد و تر از مزاج سرد مزاجدار بود.  آن معني
بيشتر بود و مزاج گرم و تر طور مزاج سرد و خشك از  همين

 دار نبود. ها معني تفاوت آن

 مزاجشاخص درصد عضلة نسبي در مزاج گرم و خشك از 
از مزاج گرم و خشك، مزاج سرد و  مزاج گرم و ترسرد و تر، 

از مزاج سرد و خشك و  مزاج گرم و ترسرد و تر،  مزاجخشك از 
هاي آن  سرد و تر بيشتر بود و تفاوت مزاجاز تر مزاج گرم و 

دار بود. افراد مزاج گرم و خشك درصد عضلة نسبي  معني
بيشتري نسبت به افراد مزاج سرد و خشك داشتند كه اين 

 دار نبود. تفاوت معني

سرد و تر از مزاج گرم  مزاجشاخص درصد چربي نسبي در 
زاج سرد و سرد و تر از مزاج سرد و خشك، م مزاجو خشك، 
مزاج گرم و تر سرد و تر از  مزاجو مزاج گرم و تر خشك از 

 از مزاج  مزاج گرم و تردار بود.  ها معني بيشتر بود و اين تفاوت

  هاي گرم و خشك درصد چربي نسبي بيشتري داشت اما تفاوت
دار نبود.شاخص درصد پروتئين در مزاج گرم و خشك  آن معني

مزاج سرد و تر،  مزاجد و خشك از سرد و تر، مزاج سر مزاجاز 
از مزاج سرد و خشك، مزاج گرم و خشك از مزاج سرد  گرم و تر

سرد و تر بيشتر بود و  مزاجاز مزاج گرم و تر و خشك و 
درصد مزاج گرم و تر دار بود. افراد داراي  هاي آن معني تفاوت

پروتئين بيشتري نسبت به افراد داراي مزاج گرم و خشك 
دار نبود. شاخص درصد مواد معدني  اين تفاوت معنيداشتند اما 

سرد و تر بيشتر بود و تفاوت آن  مزاجدر مزاج گرم و خشك از 
، مزاج سرد و مزاج گرم و تردار بود. مزاج گرم و خشك از  معني

، مزاج گرم و ترسرد و تر، مزاج سرد و خشك از  مزاجخشك از 
از رم و تر مزاج گمزاج گرم و خشك از مزاج سرد و خشك و 

 دار نبود. هاي آن معني سرد و تر بيشتر بود و تفاوت مزاج

سرد و تر از مزاج  مزاجشاخص نسبت دور كمر به لگن در 
سرد و  مزاجاز مزاج گرم و خشك، مزاج گرم و تر گرم و خشك، 

مزاج گرم و تر سرد و تر از  مزاجتر از مزاج سرد و خشك و 
نسبت مزاج گرم و تر د. افراد دار بو هاي آن معني بيشتر و تفاوت

دور كمر به لگن بيشتري نسبت به مزاج سرد و خشك داشتند 
هاي نسبت دور كمر به لگن در  دار نبود. تفاوت كه تفاوت معني

 دار نبود.  سرد و خشك و مزاج گرم و خشك معني  مزاج
سرد و تر از مزاج  مزاجشاخص درصد چربي احشايي در 

سرد و  مزاجگرم و خشك، مزاج از ر مزاج گرم و تگرم و خشك، 
گرم و مزاج تر از مزاج سرد و خشك، مزاج سرد و خشك از 

بيشتر بود و اين مزاج گرم و تر سرد و تر از  مزاجخشك و 
درصد چربي  مزاج گرم و تردار بود. افراد داراي  ها معني تفاوت

احشايي بيشتري نسبت به افراد داراي مزاج سرد و خشك 
 دار نبود. اوت معنيداشتند كه تف

سـرد   مزاجشاخص متابوليسم پايه در مزاج گرم و خشك از 
از مـزاج گـرم و تـر    و تر، مزاج گرم و تر از مزاج گرم و خشك و 

از مزاج سـرد و خشـك بيشـتر    مزاج گرم و تر سرد و تر و  مزاج
دار بود. افراد داراي مزاج سرد و خشـك   ها معني بود و تفاوت آن

سرد و تر داشتند  با مزاجشتري نسبت به افراد متابوليسم پايه بي
دار نبود. افراد گرم و خشك نيـز متابوليسـم    كه تفاوت آن معني
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پايه بيشتري نسبت به افراد سرد و خشك داشتند كه تفاوت آن 
 د.دار نبو نيز معني

گرم و خشك،  مزاجسرد و تر از  مزاجشاخص تودة بدني در 
گرم و خشك از مزاج و  از مزاج سرد و خشكمزاج گرم و تر 

 دار بود.  مزاج سرد و خشك بيشتر بود و تفاوت هاي آن معني

از سرد و تر  مزاجگرم و خشك و نيز مزاج از مزاج گرم و تر 
 .دار نبود هاي آن معني بيشتر بود ولي تفاوتمزاج گرم و تر 

گرم و  مزاج سرد و تر از مزاجشاخص آب كل بدن در 
سرد و تر از  مزاجگرم و خشك،  مزاجاز مزاج گرم و تر خشك، 

از مزاج سرد و خشك، مزاجمزاج گرم و تر مزاج سرد و خشك، 

 ميانگين± انحراف معيار  جنسيت تعداد ها گروه متغيرها

 متر) قد (سانتي

 75/177±  73/4 مذكر 35 مزاج گرم و خشك
 5/177±  03/4 مذكر 35 گرم و تر مزاج
 65/175±  33/4 مذكر 35 سرد و تر مزاج

 75/178±  55/4 مذكر 35مزاج سرد و خشك

 )كيلوگرم(وزن 

 67/64±  74/8 مذكر 35 مزاج گرم و خشك
 7/71±  52/8 مذكر 35 گرم و تر مزاج
 2/69  ±02/7 مذكر 35 سرد و تر مزاج

 67/64±  74/6 مذكر 35مزاج سرد و خشك

 سن (سال شمسي)

 05/24  ±95/1 مذكر 35 مزاج گرم و خشك
 05/24  ±95/1 مذكر 35 گرم و تر مزاج
 05/24  ±95/1 مذكر 35 سرد و تر مزاج

 05/24  ±95/1 مذكر 35مزاج سرد و خشك

 (ليتر) آب درون سلولي

97/36 مذكر 35 مزاج گرم و خشك  ± 23/3  
88/40 مذكر 35 گرم و تر مزاج ± 60/2  
 46/43± 24/2 مذكر 35 سرد و تر مزاج

22/41 مذكر 35د و خشكمزاج سر  ± 19/3  

 آب برون سلولي (ليتر)

 20/21 ± 72/1 مذكر 35 مزاج گرم و خشك
 4/23 ± 84/1 مذكر 35 گرم و تر مزاج
 88/24 ± 02/2 مذكر 35 سرد و تر مزاج

 24 ± 52/1 مذكر 35مزاج سرد و خشك

 عضلة نسبي (درصد)

 3/50 ± 26/3 مذكر 35 مزاج گرم و خشك
 44/53 ± 91/2 مذكر 35 رم و ترگ مزاج
 16/48 ± 8/3 مذكر 35 سرد و تر مزاج

 07/50 ± 06/4 مذكر 35مزاج سرد و خشك

 . خصوصيات فردي به تفكيك مزاج1جدول
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 چربي نسبي (درصد)

 03/46 ± 9/0 مذكر 35 مزاج گرم و خشك
 83/47 ± 2/2 مذكر 35 گرم و تر مزاج
 43/56 ± 5/1 مذكر 35 سرد و تر مزاج

 96/44 ± 8/1 مذكر 35مزاج سرد و خشك

 پروتئين (كيلوگرم)

 09/18 ± 12/1 مذكر 35 مزاج گرم و خشك
 23/18 ± 96/0 مذكر 35 گرم و تر مزاج
 98/15 ± 38/1 مذكر 35 سرد و تر مزاج

 96/16 ± 37/1 مذكر 35مزاج سرد و خشك

 مواد معدني (كيلوگرم)

 87/5 ± 32/0 مذكر 35 مزاج گرم و خشك
 66/5 ± 42/0 مذكر 35 گرم و تر مزاج
 46/5  ±4/0 مذكر 35 سرد و تر مزاج

 69/5±  34/0 مذكر 35مزاج سرد و خشك

 نسبت دور كمر به لگن
 

 8/0 ± 02/0 مذكر 35 مزاج گرم و خشك
 83/0 ± 04/0 مذكر 35 گرم و تر مزاج
 85/0 ± 03/0 مذكر 35 سرد و تر مزاج

 82/0 ± 04/0 مذكر 35مزاج سرد و خشك

 متر مربع) احشايي (سانتيچربي 

 72/11 ± 53/4 مذكر 35 مزاج گرم و خشك
 69/21  ±12/6 مذكر 35 گرم و تر مزاج
 26/27 ± 7 مذكر 35 سرد و تر مزاج

 02/19  ±06/5 مذكر 35مزاج سرد و خشك

 متابوليسم پايه (كيلوكالري)
 

 77/1734 ± 96/153 مذكر 35 مزاج گرم و خشك
 63/1861 ± 79/160 مذكر 35 گرم و تر مزاج
 82/1582 ± 24/127 مذكر 35 سرد و تر مزاج

 79/1698 ± 02/169 مذكر 35مزاج سرد و خشك

 شاخص تودة بدن
 (كيلوگرم بر مجذور قد)

 42/22 ± 77/2 مذكر 35 مزاج گرم و خشك
 99/22 ± 19/3 مذكر 35 گرم و تر مزاج
 71/24 ± 01/3 مذكر 35 سرد و تر مزاج

 41/20 ± 95/1 مذكر 35زاج سرد و خشكم

 آب كل بدن (ليتر)

 18/59 ± 23/5 مذكر 35 مزاج گرم و خشك
 09/66 ± 62/4 مذكر 35 گرم و تر مزاج
 41/69 ± 43/3 مذكر 35 سرد و تر مزاج

 87/62 ± 96/5 مذكر 35مزاج سرد و خشك
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ها اختالف ميانگين مزاج متغيرهاي تركيب بدن  داري معني سطح 

 آب درون سلولي

 *00/0 -49/6 سرد و تر -گرم و خشك
 *00/0 91/3 گرم و خشك-گرم و تر

 *004/0 24/2 سرد و خشك -سرد و تر
 975/0 34/0 گرم و تر-سرد و خشك

 *00/0 -25/4 سرد و خشك -گرم و خشك
 *002/0 58/2 گرم و تر-سرد و تر

 آب برون سلولي

 *00/0 -68/3 رسرد و ت -گرم و خشك
 *00/0 20/2 گرم و خشك-گرم و تر
 21/0 88/0 سرد و خشك -سرد و تر

 699/0 6/0 گرم و تر-سرد و خشك
 *00/0 -8/2 سرد و خشك -گرم و خشك
 *004/0 47/1 گرم و تر-سرد و تر

 درصد عضلة نسبي

 *01/0 14/2 سرد و تر -گرم و خشك
 *019/0 14/3 گرم و خشك-گرم و تر
 *023/0 -91/1 سرد و خشك -سرد و تر

 *03/0 -37/3 گرم و تر-سرد و خشك
 89/0 23/0 سرد و خشك -گرم و خشك
 *00/0 -28/5 گرم و تر-سرد و تر

 درصد چربي نسبي

 *00/0 -40/10 سرد و تر -گرم و خشك
 077/0 80/1 گرم و خشك-گرم و تر
 *00/0 47/11 سرد و خشك -سرد و تر
 *019/0 87/2 گرم و تر-شكسرد و خ

 13/0 07/1 سرد و خشك -گرم و خشك
 *00/0 6/8 گرم و تر-سرد و تر

 پروتئين

 *00/0 11/2 سرد و تر -گرم و خشك
 97/0 14/0 گرم و خشك-گرم و تر
 *034/0 -98/0 سرد و خشك -سرد و تر

 *001/0 -27/1 گرم و تر-سرد و خشك
 *002/0 13/1 سرد و خشك -گرم و خشك
 *00/0 -25/2 گرم و تر-سرد و تر

 مواد معدني

 *01/0 41/0 سرد و تر -گرم و خشك
 13/0 -21/0 گرم و خشك-گرم و تر
 170/0 -23/0 سرد و خشك -سرد و تر

 هاي مختلف هاي فيزيولوژيك در مزاج هاي شاخص . تفاوت2جدول
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 596/0 03/0 گرم و تر-سرد و خشك
 284/0 18/0 سرد و خشك -گرم و خشك
 1/0 -2/0 گرم و تر-سرد و تر

 به لگننسبت دور كمر 

 *001/0 -05/0 سرد و تر -گرم و خشك
 *009/0 03/0 گرم و خشك-گرم و تر
 *004/0 035/0 سرد و خشك -سرد و تر

 70/0 -010/0 گرم و تر-سرد و خشك
 14/0 -021/0 سرد و خشك -گرم و خشك
 *018/0 026/0 گرم و تر-سرد و تر

 چربي احشايي

 *00/0 -54/15 سرد و تر -گرم و خشك
 *002/0 97/9 گرم و خشك-گرم و تر
 *005/0 24/8 سرد و خشك-سرد و تر

 086/0 -67/2 گرم و تر-سرد و خشك
 *046/0 -3/7 سرد و خشك -گرم و خشك
 *042/0 57/5 گرم و تر-سرد و تر

 متابوليسم پايه

 

 *024/0 95/151 سرد و تر -گرم و خشك
 *036/0 05/127 گرم و خشك-گرم و تر

 113/0 - 97/115 سرد و خشك -و تر سرد
 *001/0 -84/162 گرم و تر-سرد و خشك

 74/0 98/35 سرد و خشك -گرم و خشك
 *00/0 -81/278 گرم و تر-سرد و تر

 شاخص تودة بدن

 *004/0 -29/2 سرد و تر -گرم و خشك
 865/0 57/0 گرم و خشك-گرم و تر
 *00/0 30/4 سرد و خشك -سرد و تر

 *007/0 -57/2 گرم و تر-خشك سرد و
 *019/0 01/2 سرد و خشك -گرم و خشك
 125/0 72/1 گرم و تر-سرد و تر

 آب كل بدن

 *00/0 -23/10 سرد و تر -گرم و خشك
 *00/0 91/6 گرم و خشك-گرم و تر
 *002/0 54/6 سرد و خشك -سرد و تر

 *049/0 -22/3 گرم و تر-سرد و خشك
 *034/0 -69/3 خشكسرد و  -گرم و خشك
 *04/0 22/3 گرم و تر-سرد و تر
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مزاج سرد و تر از  مزاجگرم و خشك و مزاج سرد و خشك از 

ها  دار بود. اين مقايسه ها معني بيشتر بود و تفاوت آنگرم و تر 
 گيري شد. اندازه ≥p 0.05داري  همگي در سطح معني

 :بحث
ن سـلولي و  دهد كه آب كل بـدن، آب درو  تحقيق نشان مي

گـرم و  مـزاج  گرم و خشك، مزاج برون سلولي مزاج سرد و تر از 
گرم و خشك، مزاج سرد و تر از مزاج سرد و خشـك،  مزاج تر از 

گرم و خشك و مـزاج سـرد و تـر از    مزاج مزاج سرد و خشك از 
داري داشـتند. آب كـل    بيشتر بود و تفاوت معنيمزاج گرم و تر 

هـايي كـه    رند نسـبت بـه مـزاج   هايي كه رطوبت دا بدن در مزاج
خشكي دارند بيشتر بوده و از آنجايي كه در طـب سـنتي ايـران    

باشد، ازايـن رو شـايد علـت     عنصر آب داراي مزاج سرد و تر مي
سردي و تري مزاج افراد سرد و تر، ازديـاد مقـادير آب در بـدن    
آنها نسبت به ساير مزاج ها باشد. افراد گرم و خشـك بـه دليـل    

كننـد و آب كـل بدنشـان     دارند، تعريق بيشتري ميحرارتي كه 
تواند باشـد. احتمـاالً رطوبـت در     كمتر از افراد سرد و خشك مي

مزاج سرد و تر و سرماي وجودي در مزاج سرد و تر و مزاج سرد 
شـود   ها مـي  و خشك باعث حفظ و جذب بيشتر آب بدن در آن

)27.( 
رم و شاخص درصد پروتئين و درصد عضلة نسبي در مزاج گ

خشك از مزاج سرد و تر، مزاج گرم و تر از مزاج گـرم و خشـك   
دار در درصد عضلة نسبي و متابوليسم پايه و عـدم   (تفاوت معني
دار در درصد پروتئين)، مزاج سرد و خشك از مزاج  تفاوت معني

سرد و تر، مزاج گرم و تر از مزاج سـرد و خشـك، مـزاج گـرم و     
رم و تر از مزاج سرد و تر خشك از مزاج سرد و خشك و مزاج گ

دار بود. همچنـين در شـاخص    ها معني بيشتر بود كه اين تفاوت
متابوليسم پايه تنها تفاوت در بيشتر بـودن متابوليسـم پايـه در    
مزاج گرم و خشك نسبت به مزاج سرد و خشك و عـدم تفـاوت   

 دار آن بود. معني

 كه در طب سنتي ايران مزاج عضـله در درجـة   باتوجه به اين
هـاي   باشد، در اين مطالعه، مـزاج  اول گرم و در درجة دوم تر مي

گرم و تر بيشترين درصـد عضـلة نسـبي را داشـتند و در ميـان      

هاي گرم و سرد، مـزاج گـرم نيـز بيشـترين درصـد عضـلة        مزاج
سـينا و دانشـمندان ايرانـي     نسبي را داشت كه با نظريات بوعلي 
ه) در افراد گـرم  لحم (عضل«كه در متون طب سنتي آمده است 

هاي سرد باتوجه  ، منطبق است. در ميان مزاج»مزاج بيشتر است
باشد مزاج سرد و  كه عكس مزاج عضله، سردي و تري مي به اين

تر درصد عضلة نسبي كمتري نسبت بـه مـزاج سـرد و خشـك     
رسد رطوبت كه در طـب سـنتي عامـل     نظر مي ). به29داشتند (

دن حجم عضلة افراد گرم رشد معرفي شده است باعث بيشتر ش
و تر نسبت به افراد گرم و خشك، افراد سرد و تر و افراد سـرد و  

در بـدن   هايي كه باعث افزايش گرمـا  خشك باشد. يكي از عامل
شود حجم تودة عضالت است كه احتماالً درصد عضلة نسبي  مي

مزاج گرم و خشك از مزاج سـرد و خشـك و مـزاج سـرد و تـر      
دن ميزان پـروتئين در مـزاج گـرم و تـر و     بيشتر است. بيشتر بو

خـاطر همـين ميـزان تـودة      توانـد بـه   مزاج گرم و خشك نيز مي
ها باشد، چون بخش قابل تـوجهي از   مزاج عضالني بيشتر در گرم

دار  ). علت معني30پروتئين بدن در عضالت انباشته شده است (
نبودن درصد پروتئين بيشتر در مزاج گرم و خشـك نسـبت بـه    

گرم و تـر احتمـاًال كـافي نبـودن حجـم نمونـة آن باشـد.        مزاج 
تحقيقات نشان داده افزايش حجم تودة عضـالني باعـث بيشـتر    

)، بنـابر مطالعـات   32، 31شـود (  شدن ميزان متابوليسم پايه مي
مـزاج داراي عضـالت بيشـتر و در     طب سنتي ايـران افـراد گـرم   

ن تحقيـق  نتيجه متابوليسم پاية بيشتري هستند كه در نتايج اي
). در تحقيقي مروري كه فارسـاني و  30گر اين امر بود ( هم بيان

بررسي ارتبـاط ميـزان متابوليسـم    بر روي  96همكاران در سال 
انجـام دادنـد    پايه بـا مـزاج فـرد از ديـدگاه طـب سـنتي ايـران       

هـا كمتـر نشـان     مزاج بت به گرمها را نس متابويسم پاية سردمزاج
). نتايج 33باشد ( دادند كه با نتايج اين تحقيق در يك راستا مي

 بين ارتباط بررسي طي 86مطالعات شهابي و همكاران در سال 

بـدن نشـان داد،    پاراسـمپاتيك -سـمپاتيك  سيستم با فرد مزاج
تـري نسـبت بـه     مزاج سيستم عصبي سمپاتيك فعـال  افراد گرم
تواند به سوخت و سـاز پايـه بيشـتر در     دارند كه ميها  سردمزاج
توانـد در   مزاج كمك كند. خود متابوليسم پاية كم مـي  افراد گرم
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خصوص مزاج سرد و تر نقش داشته  تحركي افراد سردمزاج به كم
). نظريـة  34هـا شـود (   باشد و موجب تجمع چربي بيشتر در آن

ليل بر ايـن مـدعا   تواند د ها نيز مي كاري تيروئيد در سردمزاج كم
 ).35باشد (

در شاخص درصد چربي نسبي افراد مزاج سرد و تر از مـزاج  
گرم و خشك، مزاج گرم و تر از مزاج گرم و خشك، مزاج سرد و 
تر از مزاج سرد و خشك، مزاج سرد و خشك از مزاج گرم و تـر،  
مزاج سرد و تر از مزاج گرم و تر بيشتر بود كـه ايـن تفـاوت هـا     

د. و در شـاخص درصـد چربـي احشـايي نسـبت بـه       دار بو معني
ها بيشتر بـودن درصـد    درصد چربي نسبي تنها تفاوتش در مزاج

چربي احشايي در مزاج گرم و تر نسبت به مزاج سـرد و خشـك   
داري نداشـت و همچنـين درصـد چربـي      بود كه تفـاوت معنـي  

احشايي در مزاج سرد و خشك بيشتر از مزاج گرم و خشك بود 
داري داشت. مزاج چربي در طـب سـنتي ايـران     نيكه تفاوت مع
هـاي   هاي گرم نسبت به سردها و مـزاج  باشد، مزاج سرد و تر مي

مرطوب از خشك بيشترين چربي را بايد داشته باشند كه نتـايج  
باشـد. از آنجـايي كـه سـرما و      اين تحقيق گوياي ايـن امـر مـي   

 رطوبت باعث تجمع چربي در بدن هستند وجود چربي زيـاد در 
مزاج سرد و تر نسبت به مزاج گرم و تر دور از ذهـن نيسـت. از   

گير است كمـا   تحرك و گوشه لحاظ رفتاري، مزاج سرد بسيار كم
توانـد باعـث كـاهش فعاليـت بـدني و       اينكه همين موضـوع مـي  

باالخره كاهش تجزية چربي در بدن اين افراد بـه نسـبت افـراد    
 ).  28شود ( مزاج مي گرم

ي مزاج سرد و تر از مزاج گرم و خشك، در شاخص تودة بدن
مزاج گرم و تر از مزاج سـرد و خشـك، مـزاج گـرم و خشـك از      

داري داشـت در   مزاج سرد و خشك بيشتر بـود و تفـاوت معنـي   
داري بين شاخص تودة بـدني افـراد مـزاج     كه تفاوت معني حالي

گرم و تر و مزاج گرم و خشـك ديـده نشـد عليـرغم بـاال بـودن       
ي در مزاج سرد و تر نسبت به مزاج گـرم و تـر   شاخص تودة بدن

دار نبود. باال بودن درصد چربي در مزاج سرد و تر و  تفاوت معني
توانـد دليلـي    باال بودن درصد عضلة نسبي در مزاج گرم و تر مي

دار اين دو گـروه مزاجـي باشـد. بـاال بـودن       بر عدم تفاوت معني

 بـودن درصـد   شاخص تودة بدني در مزاج سرد و تر به علت بـاال 
چربي آن نسبت به مزاج گرم و خشك اسـت. همچنـين بيشـتر    
بودن اين شاخص در مزاج گرم و تر و مزاج گرم و خشك نسبت 
به مزاج سرد و خشك، باال بودن درصد عضـلة نسـبي در مـزاج    
گرم و تر و مزاج گرم و خشك نسبت بـه مـزاج سـرد و خشـك     

احتمـاالً عـدم    است كه در نتايج اين تحقيق به آن اشـاره شـد.  
دار در اين شاخص بين دو گروه مزاج گرم و خشك  تفاوت معني

و مزاج گرم و تر، بلند قد بودن مزاج گرم و تر و بعضا كوتـاه قـد   
 بودن مزاج گرم و خشك نسبت به هم باشد.

شاخص دور كمر به لگن مـزاج سـرد و تـر از مـزاج گـرم و      
سرد و تـر از  خشك، مزاج گرم و تر از مزاج گرم و خشك، مزاج 

مزاج سرد و خشك، مزاج سرد و تر از مزاج گرم و تر بيشتر بـود  
دار بود. افراد مزاج گرم و تر نسبت دور كمـر   كه تفاوت آن معني

به لگن بيشتري نسبت به مزاج سرد و خشك داشتند كه تفاوت 
هاي نسبت دور كمر به لگن در مزاج سـرد   دار نبود. تفاوت معني

دار نبـود. همچنـين بـاالتر     خشك معنـي  و خشك و مزاج گرم و
دليـل   تواند بـه  بودن شاخص دور كمر به لگن مزاج سرد و تر مي

تنة اين افراد نسبت به مـزاج گـرم و تـر و     تجمع چربي در ميان
مزاج سرد و خشك، مزاج گرم و خشك باشد. افزايش ميزان اين 

رود،  شمار مـي  هاي مهم سالمت در بدن به شاخص كه از شاخص
). 15دهد ( عروقي قرار مي هاي قلبي افراد را در خطر بيماري اين

باشـد كـه ايـن     شاخص سالمت بعدي، شاخص تـودة بـدن مـي   
داري  طـور معنـي   فاكتور نيز طبق نتايج در مزاج سـرد و تـر بـه   

بيشتر نشان داده شد. افزايش اين شاخص نيـز هماننـد نسـبت    
هـاي   ريدور كمر به لگن، قرار گرفتن يك فرد در معـرض بيمـا  

  ).16دهد ( عروقي را نشان مي قلبي
شاخص مواد معدني در مزاج گرم و خشك از مـزاج سـرد و   

ها نسبت به  دار داشت و باقي گروه تر بيشتر بود كه تفاوت معني
داري نداشـتند. تحقيقـات در ايـن زمينـه بـه       هم تفاوت معنـي 

ــة    ــم نمون ــگاهي در حج ــات آزمايش ــتر و تحقيق ــات بيش مطالع
از دارد تا بتوان بـه صـورت تخصصـي در مـورد ايـن      بيشتري ني

 موارد نظر داد.
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 گيري: نتيجه
ــاوت ــي  تف ــردي م ــاي ف ــت    ه ــي در جه ــل مهم ــد اص توان

هايي كه مربوط به انسان  هاي درست در تمام حوزه گيري تصميم
 شود، باشد.   مي

 :تشكر و قدرداني
از تمام افرادي كه به نحوي در اين تحقيق بـا مـا همكـاري    

 ند نهايت تقدير و تشكر را داريم.كرد
 

 هايي كه بر اساس مزاج در متـون طـب ايرانـي    بندي تقسيم
توانـد   توسط دانشمندان بزرگ ايراني صـورت گرفتـه اسـت مـي    

 تر كند هاي فردي را پررنگ اصل تفاوت
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