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Introduction: Anthropometry of neurocranium as well as intelligence has been reported to 

have a bidirectional effects. The aim of the present investigation is to study the relationship 

between neurocranium anthropometry and Intelligence Quality (IQ) in students living in tropical 

and cold areas in Iran. Materials and Methods: The method of the present investigation 

is comparative and analytical descriptive. A total number of 100 healthy Azari medical students 

were included. The neurocranium length, width, and height were measured by Martin Saller 

caliper. The students’ brain capacity was determined using Lee Pearson formula. In the next 

phase, all students were tested with Wechsler intelligence test. MRI was performed in 10 students 

with the highest IQ as well as in 10 students with the lowest IQ. The relationship between frontal 

and temporal lobes mass with full-scale intelligence quotient (FSQI) was evaluated. Results: 

The results indicated that a higher brain capacity was accompanied by the highest IQ. The 

significant differences were observed among male and female students from cold and tropical 

areas. A higher FSIQ rate in male students was accompanied by larger mass of the frontal lobe. 

The highest IQ was observed in female students with a larger mass of the temporal lobe. FSIQ 

was correlated to the mass of the frontal lobe and the temporal lobe in male and female students, 

respectively. Conclusion: This study revealed a relationship between weather, brain volume, 

and the mass of the frontal and temporal lobes with FSIQ.
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ه چــــــــكيد

كليد واژه ها:
1. هوش 
2- مغز 

3- تن سنجی

مقدمه: گزارش شده است كه تن سنجی جمجمۀ عصبی و هوش تأثیرات دوطرفه دارند. هدف از تحقیق 
حاضر، مطالعۀ رابطۀ بین تن سنجی جمجمۀ عصبی و ضريب هوشی در دانشجويان ساكن در مناطق گرمسیر 
و سردسیر در ايران است. مواد و روش ها: روش تحقیق حاضر مقايسه اي و توصیفی تحلیلی است. تعداد 
كلي عبارت از 100 نفر از دانشجويان پزشکی سالم آذری زبان بود. طول، عرض و ارتفاع جمجمۀ عصبی 
 Lee Pearson به وسیلۀ كالیپر مارتین سالر اندازه گیری گرديد. ظرفیت مغز دانشجويان با استفاده از فرمول
مشخص گرديد. در مرحلۀ بعد، همۀ دانشجويان با آزمون هوشی وكسلر آزمايش شدند. تصويربرداری تشديد 
مغناطیسی در 10 نفر از دانشجويان با باالترين ضريب هوشی و 10 نفر از دانشجويان با پايین ترين ضريب 
گرديد.  ارزيابي  هوشي  كامل  مقیاس  با  تمپورال  و  فرونتال  لوب های  حجم  بین  رابطۀ  شد.  انجام  هوشی 
یافته ها: نتايج نشان دادند كه ظرفیت باالتر مغز با بیشترين ضريب هوشی همراه بود. تفاوت های قابل 
توجهي بین دانشجويان دختر و پسر از مناطق گرمسیر و سردسیر مشاهده شد. میزان باالتر مقیاس كامل 
هوشي در دانشجويان پسر با حجم بزرگتري از لوب فرونتال همراه بود. باالترين ضريب هوشي در دانشجويان 
دختر با حجم بزرگتري از لوب تمپورال مشاهده گرديد. مقیاس كامل هوشي با حجم لوب فرونتال و لوب 
تمپورال به ترتیب در دانشجويان پسر و دختر ارتباط دارد. نتیجه گیری: اين مطالعه يك رابطه اي را بین 

آب و هوا، حجم مغز و حجم لوب های فرونتال و تمپورال با مقیاس كامل هوشي نشان داد.  
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مقدمه
تن سنجی1 دانش اندازه گیری پیکر انسان و ارزيابی اثرات وراثت، 
آب و هوا، جغرافیا و وضعیت اقتصادی اجتماعی بر شاخصه های 
مي توان  استاندارد  عملی  روش  اين  در  مي باشد.  انسان  پیکر 
جهانی  بهداشت  سازمان   .)1( را  سنجید  انسان  پیکر  اندازه های 
تن سنجی را در دسترس ترين، فراگیرترين و ارزان ترين روش برای 
ارزيابی اندازه، تناسب و تراكم بدن و ابزاری ارزشمند برای هدايت 
سیاست گذاری سالمت عمومی و تصمیم هاي بالینی اعالم نموده 
است )2(. به دلیل كاربردهای گستردۀ دانش پزشکی و صنعتی 
از نتايج حاصل از پژوهش های تن سنجی )3(، اين مطالعات در 
برخی كشورها در رتبۀ اول اولويت هاي تحقیقاتی قرار دارند )4(. 
سر سنجی2 بخشی از تن سنجی است كه ابعاد سر و صورت انسان 

را مورد سنجش قرار می دهد )6 ،5(. 
پزشکی  هويت،  تشخیص  در  سنجی  سر  از  حاصل  يافته های 
تعیین  و  جمجمه  بیماری های  تشخیص  نژادشناسی،  قانونی، 
ظرفیت مغزی مورد استفاده قرار می گیرد )6 ،5 ،3 ،1(. سن، 
جنس، نژاد، محیط، آب و هواي اقلیم، وضعیت اقتصادی اجتماعی 
و تغذيه از عوامل مؤثر در اندازه های سر سنجی می باشد )12-

با میزان توانايی های شناختی،  از آنجايی كه ظرفیت مغزی   .)7
هوش و حافظۀ انسان رابطه دارد )14 ،13( در اين طرح ارتباط 
ظرفیت مغزی، حجم لوب فرونتال )FLV(3 و حجم لوب تمپورال 
)TLV(4 در دو جنس زن و مرد با ضريب هوشی آنان سنجیده 
توسط  پايین  از  كه  است  مخ  از  بخشی  فرونتال  لوب  می شود. 
شاخۀ خلفی شیار جانبی و از خلف توسط شیار مركزی محدود 
می شود. بخش هايی از اين لوب مانند كورتکس پشتی جانبی در 

فرايندهای شناختی فعال می شود. 
لوب تمپورال بخشی از مخ است كه از باال توسط شاخۀ خلفی 
شیار جانبی و خط فرضی كه اين شیار را به خط فرضی دوم 
وصل می كند، مشخص مي شود. خط فرضی دوم انتهای بااليی 
شیار پس سری آهیانه ای را به فرورفتگی پره اكسیپیتال5 متصل 
لوب  اين  می دهد.  تشکیل  را  تمپورال  لوب  خلفی  مرز  و  كرده 

بیشتر در فرايندهای هوش كالمی فعال می باشد )15(.
توانايی های  كه  است  عمومی  قابلیت های  از  يکسری  هوش 
مشکل،  حل  توانايی  برنامه ريزی،  استدالل،  جمله  از  مختلفی 
طريق  از  يادگیری  و  سريع  يادگیری  پیچیده،  ايده های  درک 
تجربه را در بر می گیرد )16(. پژوهشگران هوش عمومی را در 
5 سطح بررسی كردند كه شامل موارد استدالل، توانايی فضايی، 
كه  )17(؛  مي باشد  لغت  و  اطالعات  پردازش  سرعت  حافظه، 
می توان با آزمون هوشی وكسلر6 و ريون )RVA(7 مورد ارزيابی 
قرار داد. آزمون هوشی وكسلر شايد بهترين آزمون شناخته شده 
باشد كه شامل 11 خرده  توانايی هوش عمومی  برای سنجش 
آزمون است كه 6 مورد آن مقیاس كالمی و 5 مورد ديگر مقیاس 
غیركالمی يا عملی را تشکیل می دهند. اين خرده آزمون ها در 

می شوند  شناخته   8)FSIQ( هوشي  كامل  مقیاس  به  مجموع 
.)18-20(

آزمون هوشی استاندارد ريون؛ يك نوع آزمون استداللی استنتاجی 
است كه نیاز به انتخاب گزينۀ مناسب از میان سری های اشکال 
پرسش  متن  در  شده  ارائه  هندسي9(  )الگوهای  وجهی  چند 
می باشد. الگوی مورد سؤال از بررسی ارتباط الگوهای ارائه شده 
در متن پرسش تشخیص داده می شود. تفاوت هوش بین افراد 
جامعه با كمی تفاوت در دو انتهای محدودۀ دارای توزيع بهنجار 
هوش  میزان  كه  داده  نشان  بررسی ها   .)12،  17،  20( است 
عمومی با افزايش سن، افزايش می يابد كه اين فرايند با نتايج 
رخدادهاي مهم زندگی و دسترسی به عوامل آموزشی در ارتباط 
است )21(. میزان هوش عمومی، ارتباط مثبتی با اندازۀ سر دارد 
)22 ،13(؛ البته پژوهش ها چگونگی تأثیر اين دو عامل بر روی 
هم را توضیح نداده اند. اما گزارش هاي منتشر شده نشان می دهد 
افرادی كه دارای حجم مغزی بیشتری هستند از هوش عمومی 
باالتری برخوردارند )23 ،22 ،13(. هدف اين پژوهش بررسی 
علوم  دانشگاه های  دانشجويان  مغزی  ظرفیت  رابطۀ  مقايسه ای 
پزشکی آذری زبان 18 تا 22 ساله و ضريب هوشی آن ها است. 
همچنین در اين مطالعه رابطۀ میزان FSIQ با حجم لوب های 

تمپورال و فرونتال بررسی مي گردد.
مواد و روش ها

اين  در  است.  مقايسه ای  تحلیلی  توصیفی  نوع  از  مطالعه  اين 
مطالعه با استفاده از شمارۀ رديف رايانه ای كارت دانشجويی و 
تعداد  اعداد تصادفی و معدل كل دانشجويان،  با كمك جدول 
دانشگاه های  پیراپزشکی  و  پزشکی  دانشجوی  چهل  و  دويست 
علوم پزشکی اردبیل، تبريز و خلخال كه در محدودۀ سنی 18 تا 
22 سال قرار داشتند و محل تولد و دوران تحصیل آن ها مطابق 
تقسیم بندی ادارۀ هواشناسی تا پايان مقطع متوسطه در منطقۀ 
يا  متابولیك  بیماری  نوع  هر  فاقد  و  بوده  سردسیر  يا  گرمسیر 
انتخاب  بودند، به صورت تصادفی  برندۀ عصبی  بیماری تحلیل 
شدند تا رابطۀ میزان FSIQ با شرايط آب و هوايی، حجم مغزی، 
دلیل  شود.  بررسی  فرونتال  لوب  حجم  و  تمپورال  لوب  حجم 
انتخاب گروه سنی 18 تا 22 سال اين است كه در اين سن رشد 
جمجمۀ عصبی پايان يافته است و ابعاد جمجمه نیز تحت تأثیر 

تغییرات ناشی از پیری قرار نگرفته است )24 ،17 ،3(. 
اين دانشجويان در زمان تولد و دوران تحصیل تا مقطع ديپلم 
)سردسیر(،  اردبیل  )سردسیر(،  تبريز  شهرهای  در  متوسطه 
خلخال  و  )سردسیر(  شهر  مشگین  )گرمسیر(،  مغان  منطقۀ 
برگزاری نشست هاي  از  )سردسیر( زندگی می كرده اند كه پس 
و  گرمسیر  منطقۀ  دانشجويان  از  نفر  پنجاه  تعداد  توجیهی، 
وارد  طرح  به  سردسیر  مناطق  دانشجويان  از  نفر  پنجاه  تعداد 
گرديدند و پس از كسب رضايت نامۀ كتبی از آن ها، دانشجويان 
مذكور برگه های اطالعات شناسنامه ای را پر نمودند. نمونه ها به 

1 Anthropometry
2 Cephalometry
3 Frontal lobe volume
4 Temporal lobe volume
5 Preoccipital

6 Wechsler
7 Raven
8 Full scale intelligence quotient
9 Geometric
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چهار گروه مختلف دانشجويان پسر ساكن در منطقۀ گرمسیر، 
دختر  دانشجويان  سردسیر،  مناطق  در  ساكن  پسر  دانشجويان 
ساكن در مناطق سردسیر و دانشجويان دختر ساكن در منطقۀ 
گرمسیر تقسیم شدند. سپس بر پايۀ راهکارهای تن سنجی و سر 
سنجی كتاب كالبدشناسی گری10 اندازه های طول سر11 )فاصلۀ 
بین گالبال12 تا اينیون13(، عرض سر14 )فاصلۀ دو اوريون15 راست 
و چپ( و ارتفاع گوشی16 )فاصلۀ سوراخ گوش خارجی تا صفحۀ 
افقی منطبق بر ورتکس سر( دانشجويان به وسیلۀ پرگار تن سنجی 
میلی متر  نیم  دقت  با  افقی سر  در وضعیت  میلی متری17  مدرج 
از نقاط استاندارد بین المللی سر سنجی اندازه گیری شده و ثبت 
گرديد. پس  از آن ظرفیت مغزی هركدام از آن ها از طريق فرمول 

lee pearson )به شرح زير( محاسبه گرديد )26 ،25 ،15(.

cc{)3 cm( =0/000337 )L- 11mm()B-11 mm()H -11 :مرد
mm(+406/01} 
cc{)3 cm( =0/000400 )L-11mm()B-11mm()H -11( :زن
mm(+206/60}

در اين فرمول L نشان دهندۀ طول سر، B نشان دهندۀ عرض سر و 
H نمايانگر ارتفاع گوش می باشد. بر اين اساس و با توجه به میزان 
ظرفیت مغزی داوطلبان كه در بازۀ بین 1100 تا 1500 میلی لیتر 
قرار داشتند؛ نمونه ها به پنج گروه با فاصلۀ ظرفیت مغزی يك صد 
میلی لیتری تقسیم شدند. سپس هر يك از افراد توسط متخصص 
روانشناسی بالینی مورد مشاوره قرارگرفته و افراد نهايي با توجه به 
نتايج آزمون هوشی ريون استاندارد و آزمون هوشی ريون پیشرفته 
و آزمون هوشی وكسلر ويرايش Doppelt انتخاب شدند. از میان 
انتخاب   FSIQ اساس میزان  بر  از دانشجويان  نفر  افراد 20  اين 
از آن ها دختر و 10 نفر ديگر پسر بودند كه  شدند كه 10 نفر 
داشتند.  را  كمترين ضريب هوشی  نفر  و 10  بیشترين  نفر   10
سپس اين افراد در مركز تصويربرداری MRI پژواک در شهر تبريز 
با استفاده از دستگاه 18MRI )مدل فیلیپس ساخت كشور هلند 
 T2-weighted باقدرت جداسازی 1/5 تسال( و با استفاده از روش
 Philips DICOM بررسی شدند، تصاوير اخذ شده توسط نرم افزار
Wiever بررسی شد و حجم لوب های تمپورال و فرونتال با استفاده 

از فرمول زير محاسبه گرديد:

تجزيه و تحليل داده ها
سپس همۀ داده های كّمی توسط نرم افزار SPSS نسخۀ 16 مورد 
 Mean±SEM صورت  به   داده ها  گرفت.  قرار  آنالیز  و  پردازش 
نمايش داده شده است. ابتدا توزيع طبیعی داده ها توسط آزمون 
سپس  و  شد  بررسی   Kolmogorov-Smirnov One-sample
داده های مربوط به ارتباط میزان FSIQ با شرايط آب و هوايی، 

ظرفیت مغزی، حجم لوب فرونتال و حجم لوب تمپورال با روش 
رگرسیون خطی و آزمون ضريب همبستگی پیرسون19 بررسی 

گرديد. سطح معنی داری P>0/05 در نظر گرفته شده است.
پیرسون،  همبستگی  ضريب  و  خطی  رگرسیون  آنالیز  بر  عالوه 
بررسی اثر متغیرهای مستقل و FSIQ با بازۀ اطمینان 95% برای 
به   108/5  ±  15/62 پسر  و   106  ±  14/49 دختر  دانشجويان 
تفکیك به دست آمد. چون اين دو بازۀ اطمینان، همپوشانی دارند 
بدين معنی است كه نمی توان از لحاظ FSIQ در دانشجويان دختر 

.)P=0/342( و پسر تفاوتی قائل شد
يافته ها

 ±  1/02( سنی  میانگین  با  زن  نفر   50 روی  بر  مطالعه  اين 
انجام   )20  ±  1/4( سنی  میانگین  با  مرد  نفر   50 و   )20/62
گرفت. حجم مغزی، حجم لوب فرونتال و حجم لوب تمپورال به 
تفکیك جنس و ارتباط آن ها با میزان FSIQ در ادامه ارائه شده 
است و نشان می دهد كه میزان FSIQ با حجم مغزی در هر دو 
جنس ارتباط معني داري دارد. همچنین حجم لوب فرونتال در 
مردان و حجم لوب تمپورال در زنان با شرايط آب و هوايی محل 

زندگی افراد نیز ارتباط معنی داري را نشان مي دهد.
الف( رابطۀ ميزان FSIQ با حجم مغزی

همبستگی  ضريب  و  خطی  رگرسیون  آزمون  از  حاصل  نتايج 
مغزی  ظرفیت  افزايش  با   FSIQ میزان  كه  داد  نشان  پیرسون 
آماری  نظر  از  ارتباط  اين  و  می يابد  افزايش  جنس  دو  هر  در 
معیار  انحراف  و  میانگین   .)rم꞊0/81،  P>0/01( بود  معنی دار 
برای دانشجويان دختر 100/73 ± 1285/09 میلی متر و برای 

دانشجويان پسر 168/56 ± 1412/14 میلی متر می باشد.
ب( ارتباط ميزان FSIQ با شرايط آب و هوايی

بررسی ارتباط میزان FSIQ با شرايط آب و هوايی محل زندگی 
از آزمون رگرسیون خطی و ضريب همبستگی  با استفاده  افراد 
پیرسون نشان می دهد كه از نظر میزان هوش بین دانشجويان پسر 
ساكن در مناطق سردسیر )11/32 ± 102/05( و دانشجويان پسر 
ساكن در مناطق گرمسیر )12/86 ± 115/16( اختالف معنی داری 
وجود دارد )꞊0/69، P>0/01م꞊7/22، rمF( و همین حالت در بین 
دانشجويان دختر ساكن در مناطق سردسیر )12/69 ± 113/16( 
و دانشجويان دختر ساكن در مناطق گرمسیر )12/20 ± 99/13( 

وجود دارد )꞊28/56م꞊0/60، FمP>0/01، r(-)جدول 1(.

10 Gray’anatomy
11 Head lenth
12 Glabella
13 Inion
14 Head weight

15 Orion
16 Auricular height
17 Martin saler’caliper
18 Magnetic resonance imaging
19 Pearson correlation

 Male(م MSCA .با شرايط آب و هوايی به تفکیك گروه ها FSIQ جدول 1- رابطۀ میزان
 Male students in(م  MSTA نواحي سردسیر،  دانشجويان مذكر   :)students in cold areas
 :)Female students in cold areas( مFSCA ،دانشجويان مذكر ناحیۀ گرمسیر :)Tropical area
دانشجويان مؤنث نواحي سردسیر و FSTA م)Female students in the tropical area(: دانشجويان 

مؤنث ناحیۀ گرمسیر.
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ج( رابطۀ ميزان FSIQ با حجم لوب فرونتال
نتايج حاصل از آزمون رگرسیون خطی و ضريب همبستگی پیرسون 
نشان داد كه میزان FSIQ در مردان با حجم لوب فرونتال ارتباط 
مستقیم و معنی داری دارد )꞊0/77، P>0/01مr(. میانگین و انحراف 
معیار، كمترين و بیشترين مقدار برای دانشجويان دختر به ترتیب 
25/15 ± 353/14، 310/88 و 388 میلی لیتر و برای دانشجويان 
پسر به ترتیب 61/45 ± 432/45، 74/ 322 و 489/59 میلی لیتر 

می باشد )جدول 2(.
د( رابطۀ ميزان FSIQ با حجم لوب تمپورال

همبستگی  ضريب  و  خطی  رگرسیون  آزمون  از  حاصل  نتايج 
پیرسون نشان داد كه میزان FSIQ در زنان با حجم لوب تمپورال 
ارتباط مستقیم و معنی داری دارد )꞊0/60، P>0/05مr(. میانگین 
و انحراف معیار، كمترين و بیشترين مقدار آن برای دانشجويان 
 232/89 و   173/08  ،201/39  ±  20/98 ترتیب  به  دختر 
میلی لیتر و برای دانشجويان پسر 15/64 ± 173/21، 151/14 و 

218/94 می باشد )جدول 3(.
بحث و نتيجه گيری

در سال Jung 2009 و همکاران وی در مطالعه ای كه بر روی 
 FSIQ 63 نفر از افراد سالم جوان انجام دادند، ارتباط بین میزان
با غلظت ناقل عصبي21NAA 20 در هشت منطقه از مادۀ سیاه 
و مادۀ سفید مغز با استفاده از روش 22MRS را بررسی نمودند. 
اين مطالعه تفاوت ساختار هوش در دو جنس را تأيید كرد. طبق 
متفاوتی  هوشی  پارامترهای  دارای  مردان  و  زنان  پژوهش  اين 
هستند به طوری كه مردان 23PIQ و زنان 24VIQ باالتری دارند. 
میزان  بین  مثبتی  ارتباط  كه  داد  نشان  مطالعه  اين  همچنین 

FSIQ و غلظت NAA وجود دارد و اين ارتباط در مردان بسیار 
توانمندتر از زنان می باشد )27(.

متمايز  جهت  شناختی  توانايی  نوع  ده  از   Carter و   Hertzog
كردن فاكتورهای هوشی كالمی و فضايی استفاده كردند و نشان 
دارند  يکسان  هوشی  ساختار  زنان  و  مردان  اگرچه  كه  دادند 
ولی میانگین فاكتورهای كالمی و عملی مردان و زنان اختالف 
معنی داری را نشان می دهد )18(. در مطالعۀ حاضر نیز تفاوت 
ضريب هوشی دانشجويان پسر )15/64 ± 108/5( و دانشجويان 
دختر )14/49 ± 106( متناسب با افزايش ظرفیت مغزی آنان 

نمايان است.
ارتباط  بررسی  به   MRI روش  با   2005 سال  در  دنیل25  مك 
حجم مغز و هوش در 37 نفر از زنان و مردان گزارش نمودند 
كه میانگین ارتباط هوش با ظرفیت مغز 33 درصد است، ولی 
اين ارتباط در زنان بیشتر از مردان و برای بزرگساالن بیشتر از 
بچه ها مي باشد و نیز در همۀ گروه های سنی بین حجم مغز و 
میزان هوش عمومی ارتباط مثبتی وجود دارد )13(. در مطالعۀ 
و  بررسی شد  میزان هوش  با  ارتباط ظرفیت مغزی  نیز  حاضر 

نتايج آن مطالعۀ مك دنیل را تأيید كرد.
بر  مطالعه ای  كالیفرنیا  دانشگاه  در  كروگل26   2006 سال  در 
روی 502 نفر از افراد سالم انجام دادند. در اين مطالعه حجم 
حجم  و  مغز  سفید  مادۀ  و  سیاه  مادۀ  حجم  جمجمه،  داخل 
مشخص  و  شد  اندازه گیری   MRI به وسیلۀ  نخاعی  مغزی  مايع 
مرد  و  زن  گروه  دو  در  شده  اندازه گیری  حجم های  گرديد 
تفاوت حجم  نیز  مطالعۀ حاضر   .)28( دارند  معنی داری  تفاوت 
ساختارهای مختلف در میان زنان و مردان را بیان كرده و نتايج 

تحقیقات ايشان را تأيید می كند.

20 Neurotransmitter
21 N Acetyl aspartat
22 Magnetic resonance spectroscopy
23 Performance intelligence quotent

جدول 2- ارتباط FSIQ با حجم لوب فرونتال به تفکیك جنس.

جدول 3- ارتباط FSIQ با حجم لوب تمپورال به تفکیك جنس.

24 Verbal intelligence quotent
25 McDaniel
26 Kruggel
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در سال 2008 نوراني پور27 و فراهاني در يك مطالعه 772 نفر از 
افراد مذكر و مؤنث بالغ ايرانی 18 تا 22 ساله را مورد مطالعه سر  
سنجی قرار دادند. مطالعۀ آن ها نشان داد كه حجم نوروكرانیوم28 
وزن  و  نوروكرانیوم  حجم  از  بیشتر  مردان  اين  در  مغز  وزن  و 
مغز زنان مورد مطالعه بوده است. كه تفاوت معنی داری با نتايج 
آمريکايی  و  اروپايی  كشورهای  در  گرفته  صورت  پژوهش های 
دارد كه اين تفاوت می تواند به تفاوت های جغرافیايی، اجتماعی، 

اقتصادی و نژادی مربوط باشد )5(. 
به هرحال تفاوت مشاهده شده در حجم نوروكرانیوم مردان و زنان 
با توجه به مطالعات انجام شده در كشورهای ديگر و پژوهش حاضر 
می تواند مؤيد اين ادعا باشد كه ظرفیت يا حجم مغزی بیشتر با 
ضريب هوشی بیشتر برابر است. در مورد تفاوت های مناطق آب و 
هوايی تا به حال مطالعه ای با اين خصوصیت انجام نشده بود. اين 
مطالعه عالوه بر بررسی ارتباط حجم مغزی و ضريب هوشی، رابطۀ 
هوشی  با ضريب  دانشجويان  زندگی  محل  هوايی  و  آب  شرايط 
آنان و همین طور ارتباط ضريب هوشی عمومی با حجم لوب های 

فرونتال و تمپورال را نیز بررسی نمود. 
در  كه  دختری  دانشجويان  كه  گرديد  مشاهده  مطالعه  اين  در 
مناطق سردسیر زندگی می كنند از دانشجويان پسري كه در همان 
مناطق زندگی كرده اند باهوش ترند و بالعکس دانشجويان پسري 
دانشجويان  از  باهوش تر  زندگی كرده اند  كه در منطقۀ گرمسیر 
دختر آن منطقه هستند. همچنین حجم لوب فرونتال در مردان 
با ضريب هوشی عمومی باال، بیشتر است در حالی كه در زنان با 
ضريب هوشی باال حجم لوب تمپورال بیشتر است؛ يعنی میزان 
با حجم لوب  با حجم لوب فرونتال و در زنان  در مردان   FSIQ
تمپورال ارتباط مستقیم دارد. با توجه به تفاوت ظرفیت مغزی 
زنان و مردان و همچنین تفاوت های فیزيولوژيك و روان شناختی 

بارز بین زنان و مردان نتیجۀ حاضر قابل توجیه است.
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