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Abstract 
Although estimation of age at death is an essential part of reconstructing information from the 
skeletal material, it is one of the most difficult and controversial investigations in bioarchaeology, 
because individuals of the same chronological age can show different biological age. Among the 
various methods used, estimating the age by the teeth, because of both their more stability in 
archaeological contexts and their ability, to change with age, is very attentive and applicable. Even 
though many of modern methods are used in forensic science are based on tooth sections and 
histological examinations which are not appropriate in archaeological samples due to tooth 
destruction. In this article besides introducing and discussing the nondestructive methods of using 
teeth in estimating the age of human remains, the advantages and disadvantages of each method are 
mentioned. The aim of this paper is to review the methods of dental age estimation for subadults 
by studying “tooth development” and for adults by observing “physiological degenerations”. 
Because of the regular formation and eruption times for teeth, dental development is the most 
widely used technique for ageing subadult remains. Based on this assumption, a graphic summary 
of data on dental development has been provided which contains all of the calcification, eruption 
and root completion times. Since a permanent tooth erupts, it begins to wear. If the rate of wear 
within a population is fairly homogeneous, it follows that the dental wear is a function of age. As 
teeth age, formation of secondary dentine reduces the coronel height and width of the pulp cavity. 
Some researchers used this to radiographs of adult individuals and have been able to obtain 
accurate results. Additional studies have shown that apical translucency of tooth roots correlates 
with adult age, but applications of the technique have shown it to be less useful than other methods 
Keywords: Bioarchaeology, age estimation, dental wear, dental development. 

Introduction 

There are four main elements in the procedure of bio archaeologic investigation: sex, age, height, 
and race. The most difficult one to determine is the age of the skeletons. For this reason, biologists 
and anthropologists use the term “estimation of age” of human remains in anthropological texts 
and reports. Age estimation is a subdiscipline of the forensic sciences, especially in cases which the 
identity of the deceased is unknown, but today with increasing interest in the vital statistics of past 
populations and paleodemography (such as age group composition, Sex ratios and the reasons for 
mortality in a community) procedure of ageing of skeletal remains is one of the most controversial 
and important bioarcheological investigations. Since osteology determines biological age of an 
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individual, even when osteological standards are perfect, there is always a degree of imprecision in 
estimating age of human remains. 

Results 

The ageing of human remains is based upon a detailed knowledge of biological changes which 
occur during the periods of growth, development, maturation and aging in each individual’s 
skeleton. The appearance of age markers on the skeleton is dependent upon physiological variations 
and the individual’s life style. The most widespread techniques of adult age estimation, associated 
with changes in skeletal appearance (like: the pubic symphysis, the auricular surface of the ilium and 
the sternal rib ends) are based on the analysis of macroscopic characteristics. However, these 
methods divide age groups into large spans of age classes (5 or 10 years), and cannot yield accurate 
results for individuals aged more than 45-50 years. In addition, the skeletal structures used in these 
methods, are usually subjected to taphonomic processes and are not recovered or are too damaged 
to be useful in osteological analysis. However, the teeth are becoming progressively useful, because 
of both their more resistance in archaeological contexts and their ability to change with age. So, the 
dental system is very attentive and applicable for estimation of age in human remains. 

The purpose of this paper is to review the methods of dental age estimation for subadults by 
studying “tooth development” and for adults by observing “physiological degenerations”. 
Assessments of age based on skeletal remains are most likely to be fairly accurate with sub adult 
individuals. Remains of older individuals present more of a problem. Age estimation methods 
applicable in adults could be divided into morphological and radiological techniques. Although 
there are many methods available only methods based on nondestructive examination are 
recommended for bioarcheological investigations. 

Tooth development is more closely associated with chronological age than is the development 
of most other skeletal part, and it seems to be under tighter genetic control. Because of the regular 
formation and eruption times for teeth, and because these elements are the remains found most 
commonly in archeological contexts, dental development is the most widely used technique for 
ageing subadult remains. 

Discussion 

Increasing age can be seen in three different processes of dental development:  
“Calcification”, “eruption” and “completion of root end”, so from the initial stages of calcification 
of any primary or permanent tooth to the final stage of root end formation two methods can be 
observed: 
1) Dental radiographs for evaluation of calcification rate and root completion.
2) Tooth position examination in mouth to examine the process of tooth eruption. This

estimation can be made from the tables of mean statistics of different populations.
There are three common methods in forensics and bioarcheology to estimate adult age by teeth.

Although there are other methods that can be used in age estimation, all of them have been 
excluded in this paper due to tooth destruction.  
1) Since a permanent tooth erupts, it begins to wear. If the rate of wear within a population is

fairly homogeneous, it follows that the dental wear is a function of age. Age estimation by
tooth wears is done according to Lovejoy’s method.

2) With ageing the pulp area gradually decreased because of continues secondary dentine
deposition. The commonly used radiological methods to estimate the age are 1) Kvaal’s method
2) Ikeda’s method and 3) Cameriere’s method.  Some researchers used radiographs of adult
individuals and have been able to obtain accurate results.

3) Length of translucent dentine of tooth roots which can be measured with a sliding caliper and
be calculated according to Bang and Ramm’s method, is used to estimate of adult age.
Although applications of this technique have shown it to be less useful than other methods.

Conclusion 
Based on what has been said, the age of the human remains by dental system can be estimated in 
three separate periods: 
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A) Newborn up to 12 years
The development of the dental system is used in individuals under age of 12 years. This method can
estimate the age of human remains from birth to age 6 with a dental radiography for assessment of
the root formation, the age estimation can be more accurate.
B) 12 to 45 years
The dental wear in different populations can estimate the age of individuals from 12 to 45 years.
However, this method is not recommended for individuals over 45 years of age.
Older than 45 years
1) Cameriere’s method; calculating the pulp/tooth area ratio. In this method, with only one tooth

(canine), the age can be estimated with high accuracy. However, it is useless if the canine
doesn’t exist. The need for dental x-rays, and the need for computer software and
computations, make this technique more expensive than other methods of estimating residual
age.

2) Bang & Ramm’s method; calculating the length of the sclerotic dentin on root. However, it
seems that the efficacy of this method in ancient remains needs further investigation.
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چکیده 
تخمین سن بقایای انسانی یکی از دشوارترین مسائل باستانزیستشناسی است زیرا، افراد دارای سنن تقنویمی یکسنان،    
سن زیستی متفاوتی را نشان میدهند. استفاده از دندانها برای تخمین سن، هم بن  دیینل پاینداری بیشنتر دنندان     هنا در  
بافتهای باستانشناختی و هم ب  دییل قابلیت تغییرات سیستم دندانی با افزایش سن، بسیار مورد کناربرد و  توجن  اسنت   
بسیاری از روشهای مدرن مورداستفاده در پزشکی قانونی بر مبنای ایجاد برش در دندانهنا و مشناهد  ات بافنت شناسنی  
است ک  ب  دییل تخریب دندانها، در نمون های باستانشناختی قابلاجرا نیستند. در این مقای  ضنمن بررسنی روش  هنا ی 
غیر مخرب استفاده از دندانها در تخمین سن بقایا، ب  محاسن و معایب هر روش نیز اشاره میشود. هدف این مقای  مرور 
روشهای تعیین سن از روی دندانها برای افراد نابایغ با بررسی »تکامل سیستم دندانی« و بنرای افنراد بنایغ    بنا  بررسن ی 
»تحلیل فیزیویوژیک بافتهای دندانی« است. ب  دییل ماهیت منظم زمنان  شنکل گین ری و روین ش دنندان هنا ، »تکامنل  
دندانی« گستردهترین روش استفاده برای تخمین سن بقایای افراد نابایغ است. رد پای افزایش سن را میتوان در س  روند 
متفاوت تکامل سیستم دندانی »تجمع کلسیم در بافت دندان )کلسیفیکاسیون بافت دندان(«، »رویش دندانها« و »بسنت   
شدن کامل انتهای ریش « در جداول و نمودارهای از پیش تهی شده، بررسی کرد. با رویش دندان دائمی، سایش آن آغناز  
میشود. فراگیر بودن سایش در یک جمعیت، تابعی از افزایش سن است و میتواند در تخمین سنن  اسنتفاده  شنود.  ادامن ۀ 
تشکیل عاج ثانوی  نیز یک پاسخ زیستی ب  افزایش سن است. با افزایش سن، مساحت مغز دندان ) پایپ دندان( ب تندر یج 
ب  دییل ادامۀ رسوب عاج ثانوی ، کوچکتر میشود. اندازهگیری روند این کناهش  بنا اسنتفاده از عکن    هنای رادیوینوژی   
ب عنوان یک نشانگر در تخمین سن، مورداستفاده قرار میگیرد. نیم  شفاف شدن انتهای ریش  دندانهنا  نینز  بنا افنزایش   
سن، در بایغها ارتباط دارد و اندازهگیری طول آن با دقت مناسبی قابل انجام اسنت ، گرچن  اینن موضنور در    نمونن  هنا ی 

باستانشناختی هنوز ب  بررسی بیشتری نیاز دارد. 
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مقدمه .1
 درننااد   و قند سنن،   جنن ،  ۀشاخصن  چهار، طورمعمولب 

( Bioarcheology) یسننتیز یشناسننباسننتان مطایعننات
تخمنین سنن    ،مینان  اینن  در. گینرد منی  قرار یموردبررس

رین مسننننائل از دشننننوارت بقایننننای انسننننانی یکننننی
افراد دارای سنن تقنویمی    زیرا ،استشناسی زیستباستان
 همنین  ب  .دهندسن زیستی متفاوتی را نشان می ،یکسان
 از، زیسننتی شناسننانانسننان و شناسنناناسننتخوان دییننل

 و متننون در، انسننانی بقایننای «سننن تخمننین» اصننط  
 ،سنن  تخمنین  .کنندمی استفاده شناسیانسان هایگزارش
 منوارد  در اهین وبن  ، قنانونی  پزشنکی  هایشاخ زیر از خود
 ۀباع ق امروزه اما ،[1] است ،توفیم فرد نامشخص هویت

شناسنننننی جمعینننننت دینننننرینبننننن   روزافنننننزون
(Paleodemography) سننی  هنای گنروه  ترکینب  مانند ،

بن   ،این موضنور  جوامع، ریوممرگ دالیل و جنسی نسبت
 مباحننن  تنننرینمهنننم و برانگیزتنننرینبحننن  از یکنننی
 سنن  خمنین ت .[2]اسنت   شدهلیتبد زیستی شناسیتانباس
 جوامنع  از ییرهنا یوممنرگ  سننی افتنرا    بینانگر  تواندمی

 شننرای فهننم  ،هنناآن ایگوهننای بازسننازی باشنند گذشننت 
 سننازگانبننوم در جوامننع مردمننان ایننن کنن ای زننندگی

 بنرای ، را انند بنوده  روروبن   آن با خود تاریخی( اکوسیستم)
.[3] کندمی فراهم محققین

 طنول  در سنن  افنزایش  بن   وابست  تغییراتب  همراه 
 پدیند  فنرد  هنر  اسکلت درپیری  غ وبلو، تکامل، رشد ۀدور
 شرای  ب  بست ت، اسکل بر سنی نشانگرهای ظهور. آیدمی

 تعینین  هنای روش بیشتر. [4]ت اس متفاوت فرد هر زندگی
 منرتب   بندن  ظاهر در جادشدهیا تغییرات با ک  بایغین سن

 تِیننرؤقابننل هننای شاخصنن تحلیننل اسننا  ربنن هسننتند،
 چننونمتفناوتی   اسننکلتی هنای سنناختمان)ماکروسنکوپی(  

،[7]ایلینوم   استخوان مفصلی سطح ،[5,6]  پوبی سمفیز
 وی خنارج  درزهای شدن بست  و [8]ها دنده جناغی انتهای
 هنا روش این. [11]  شوندانجام می [9,10]جمجم  ی داخل
 سنای   ۱۰ یا ۵ اغلب، وسیع یهادامن  ب  را سنی هایگروه
 بناالی  افراد برای دقیقی نتایج همچنین و کنندمی تقسیم
 سناختارهای  عن وه بن   .دهندنمی دست ب  سال ۵۰ تا ۴۵

( هنا دننده  و یگنن ، )هنا روش اینن  در مورداستفاده اسکلتی
 مننرگ از پنن  ۀتجزینن یننندهایافر معننر  در معمننوالً

(taphonomy )مراحنل  در ینا  ،بننابراین  و گیرنند می قرار 
 کن   انند شنده بین تخر قندر آن یا آیندنمی دست ب  کاوش
 .[4] سنتند ین شنناختی استخوان هایتحلیل در استفادهقابل

 بسنیار  اط عنات  تواننند منی  هنا دندان و جمجم  ازآنجاک 
 هنای روش دهنند،  ارائن   منرگ  زمان سن ۀدربار را زیادی
 هنا داندنن  و جمجم  از استفاده با نیز متعددی سن تخمین
 اهین وبن    ین ثانو یهنا نیدفت در نیا بر ع وه. اندشدهابدار
 ،بندن  یهنا قسنمت  ریسا بدون جمجم  مجدد دفن موارد
 در .بنود  خواهنند  دهین فا بندون  ی استفاده از یگن،هاروش
 اغلنب،  زین ن یجمعن دسنت   یگورها در یگروه یهانیفتد

 اریبسن  فنرد  کی ب  مختلف یاعضا حیصح ابسانت امکان
 زین ن موارد نیا در بنابراین،بود.  خواهد خطا همراه و دشوار
 یبنرا  سنن  نیتخمن  توانیم، جمجم  دادن قرار م ک با
 بندون ) فنرد  هنر  یبرا سن نیتخم ۀمنزیب  را جمجم  هر
.گرفت نظر در (فرد ب  هااستخوان ریسا ابسانت ب  توج 

 بن   رو همنواره  ،منرگ  زمنان  سن تخمین هایروش
 هنایی روش رسند می نظر ب  اما، هستند اص   و گسترش

 سنن  افنزایش  براثنر  دنندانی  سیستم تغییرات مبنای بر ک 
 بنر  متکنی  هنای روش سنایر  بن   نسنبت ، کننند منی  عمل
 راسنن   تواننند می بیشتری صحت با، استخوانی هاییافت 

 بناال  مقاومنت  دیینل  بن   هنا دنندان  بنابراین؛ بزنند تخمین
 از مفیندتر  اربسنی ، شنیمیایی  و فیزیکنی  عوامنل  ب  نسبت

 براثر هااستخوان بیشتر ک  زمانی چون، هستند هااستخوان
 هنا دنندان  اغلنب،  ،انند رفت  بین از مختلف محیطی عوامل
 .[12] اندماندهیباق سایم هنوز
 تخمنین  بنرای  هنا دندان از استفاده متعدد هایروش 
 ،ماکروسنکوپی  هنای تحلینل  اسنا   بر مرگ، هنگام سن

شنوند.  انجنام منی   هنا دنندان  میاییبیوشی و میکروسکوپی
 کن  آن بنر  عن وه  بیوشیمیایی، و میکروسکوپی هایروش
 دندان بافت تخریب سبب، هستند پرهزین  و پیچیده بسیار
 هنای یافتن   از استفاده بنابراین و [13,14,15,16] شوندمی

هدف  کنند.می ناپذیرامکان بعدی طایعاتبرای م را دندانی
از  بقایا سن تخمینب غیر مخرّ یهاروشمرور  ،این مقای 
تکامل سیستم » بررسیبا ها برای افراد نابایغ دندان طریق
تحلیل فیزیویوژینک  » یبررسبا و برای افراد بایغ  «دندانی
 کین کدامست ک  ا پرسش اینجا .است «های دندانیبافت

 جاماننده ب ها قابلیت استفاده در بقایای انسانی از این روش
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را دارنند  هنر ینک از اینن      یشنناخت باسنتان  هایاز بافت
و  شنوند یمن ها چگون  در تخمین سن ب  کار گرفتن   روش
 محاسن و معایبی دارند  چ 

در  شنده چنا  بررسنی مقناالت    ۀبر پای ،این تحقیق 
شناسنی و بنا جسنتجوی    مج ت پزشکی قانونی و باستان

کلمات کلیدی تخمین سن دندانی، تخمین سن و دنندان،  
تخمین سنن بنا    یهاروش و انی و تخمین سنسایش دند

ده است.شعک  رادیویوژی انجام 

 پژوهش ۀپیشین .2
 یارشنت   تنهان در نظام آموزش دانشگاهی ایران  ازآنجاک 

ده اسنت، بلکن    شن با عنوان دندانپزشکی قنانونی تعرینف ن  
واحدی با این عنوان نیز در مجموع  درو  رشت  پزشکی 

ب نیست ک  هیچ کتناب ینا   د، عجیشوقانونی تدری  نمی
 نشنده چنا  نیز با این مضمون بن  زبنان فارسنی     یامقای 
مقاالتی کن  بن     بیشتر زین. در بررسی متون انگلیسی است
های تخمنین سنن بقاینا از طرینق سیسنتم دنندانی       روش
های روش ،پزشکی قانونی یهانمون  بر یتکاند، با پرداخت 

و یایی ، شننیمیبافننت شننناخت، یشناسننخننتیرمختلننف 
)ماننند   اندبردهنامرا ب  تفکیک نابایغین و بایغین  یپرتونگار
های ها قابلیت استفاده در نمون آن ۀهم تنهان ک   (17,18
هنا بن  شنر     از آن کین چیهشناختی را ندارند بلک  باستان

و ( 19,20ماننند انند ) ها نپرداختن  چگونگی انجام این روش
تخمنین سنن بقاینا پن  از      ۀب  حوز مندانع ق  نیبنابرا
را در  هنا روشمقاالت مروری باید هر یک از اینن   ۀمطایع

 در بیشنتر  متأسنفان  . رنند یکارگو بن   بیابندمقاالت مختلف 
های مختلنف تخمنین سنن اسنتفاده     مقاالتی ک  از روش

و ده شن ذکر ن مورداستفادهنیز شر  کاملی از روش  اندهکرد
، مینزان دقنت و   یریگنمون ها، روش ب  معرفی نمون  تنها

 هنای آمناری پرداختن    داده لین وتحل یو تجزصحت روش 
 (.[4] مانند) شده است

 یستیز سن و یمیتقو سن .3
 سنن  مینان  تفناوت ، شند  ادآورین  دباین  ابتدا در ک  اینکت 

 Biological) زیستی سن و (Chorological age) تقویمی

age )ییهنا سنال  و هنا ماه، روزها تعداد تقویمی سن. است 

 اما است؛ کرده سپری خود توید زمان از، فرد یک ک  است
 محاسنب   زیسنتی  نشنانگرهای  اسنا   بر ک  زیستی سن
، رشند  رونند  در فنرد،  هنر  بدن ک  است تغییراتی، شودمی

 سنن  کن   است بدیهی. شودمی روبرو آن با پیری و تکامل
، ارث ماننند ، داخلنی  عوامنل  تنأثیر  تحنت  تواندمی زیستی
 عوامنل  و ایزمینن   هنای بیمناری  ینا ها نهورموعملکرد 
،ورزشنی  هایفعاییت، زندگی محی  ،تغذی  مانند، خارجی
 فنرد  بن   فنردی  از بننابراین  و گیرد قرار... و  شغلی عادات
را در  توانند منا  می مثالذکر یک  .بود خواهد متفاوت دیگر

؛ فهم تفاوت سن تقنویمی و سنن بیویوژینک یناری کنند     
ۀ جامعن در ینک   بلنوغ پسنران  فر  کنید مینانگین سنن   

سنت کن    ا اینن بندان معننا   اسنت،  سال  شانزدهمشخص 
سنایگی بنایغ    شنانزده اکثریت پسران این جامعن  در سنن   

های سن بلوغ در بدن شاخص  و ع ئمشوند و بنابراین می
بدیهی اسنت برخنی از پسنران اینن     د؛ شوها ظاهر میآن

اگنر منا    حال رسند.برخی دیرتر ب  بلوغ می و جامع  زودتر
قرار دهیم  یموردبررساسکلت یکی از پسران این جامع  را 

است، با توج  ب  مینانگین   بلوغ در آن ظاهرشده ع ئمک  
 تخمنین سنال   شانزدهتوانیم سن او را سن بلوغ جامع  می

 سای  بوده و چهاردهممکن است این فرد  ک یدرحای بزنیم،
سن تقویمی اینن   نک یباا بیترتنیاب  ب  بلوغ رسیده باشد.

سنن بیویوژینک او    ،دهند نشنان منی   سنال را  چهاردهفرد 
 اهمینت  بسنیار  نکت  این ب  توج خواهد بود.  شانزده سال

، دنندانی  و استخوانی هاییافت  بررسی در ما آنچ  ک  دارد
 نن   بنود  خواهد فرد زیستی سن همان، آوریممی دست ب 
 ۀکلمن ز ا اهر ج نوشتار این در ،مبنا همین بر تقویمی. سن
 سنن  منظنور ، شنود  اسنتفاده  منرگ  زمنان  در سن یا سن

 بود. خواهد زیستی

 یسن یهاگروه یبندرده .4
 یهنا اسنتخوان  یایبقا کیتفک دری، سن گروه هفت اغلب،
 :شودیم کاربردهب  یانسان

 ی(،سنایگ  سن   تا صفر )ی نوزاد (،توید از قبل)ی نیجن
 بیسنت  تنا  دهدواز)ی نوجوان ی(،سایگ دوازده تا س )ی کودک
 ی(،سنایگ  سنی و پننج   تنا  بیست) جوان افراد بایغ ی(،سایگ

افنراد   و ی(سنایگ  پنجاه تا سی و پنج ) سالانیم افراد بایغ
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.[21]ی( سایگ پنجاه یباال) ریپ بایغ

یرو از بالغ ریغ افراد سن نیتخم  .4-1

 هاندندا
 یهنا قسنمت  ریسنا  تکامنل  بن   نسنبت  هنا دندان تکامل
 نظنر  ب  و است ارتباط در یمیتقو نس با ی، بیشتراستخوان

نن    )و یکن یژنت عوامنل  کنتنرل  تحنت  شندت بن   رسدیم
 و یرین گشکل زمان منظم تیماه خاطر ب . باشدمحیطی( 

 در هنا دنندان  شندن  افنت ی لین دی ب  زین و هادندان شیرو
«یدنندان  تکامنل » ،شنناختی باسنتان  یهابافت از یاریبس

افنراد   یایبقا سن نیتخم یبرا استفاده روش نیترگسترده
توان در س  پای افزایش سن را می د. ر[22] است بایغ ریغ

تجمنع کلسنیم در    »روند متفاوت تکامل سیستم دنندانی  
ب  بیرون  هادندانرویش »، «(لسیفیکاسیونکبافت دندان )

«کامنل انتهنای ریشن     نبست  شند »و « از استخوان فک
د.کربررسی 

هادندان تکامل روند  .4-1-1
 ششم ۀهفت در ،زود یلیخ ،انسان یهادندان لتکام شواهد
 یدنندان  ۀجوانن  ،مرحل  نیا در. شودیم دهید ینیجن یزندگ
 زیتمنا  و ریین تغ ،شنود منی  رین تکث سنپ   و ردیگیم شکل
 ناسازیم و سازعاج یهاسلول جادیا ب  منجر آن یهاسلول
 و یمعندن  منواد  رسنوب  یبرا را ن یزم جیتدرب  ک  شودیم

 قبنل  تا داشت توج  دیباد. کنیم فراهم نایم و عاج لیتشک
 یمعننندن منننواد یگنننذاررسنننوبتجمنننع و  ۀمرحلننن از
 و نندارد  وجنود  دنندان  از یسنخت  بافنت  کلسیفیکاسیون()

. شند  نخواهدمشاهده  یشناسباستان یهاافت ی در بنابراین
 میکلسن  یمعدن یهانمک رسوب یمعنا ب  ونیکاسیفیکلس
 ۀهسنت  چنند  این  کین  از کن   اسنت  یدندان ۀجوان بافت در
 ،هسنت   هنر  اطراف در شتریب رسوب. شودیم آغازچک کو
 و یکن ینزددهند.  یمن  رخ ایمرکز،متحد یهاحلق  شکل ب 

 بافت یها یال لیتشک ب  منجر هاهست  نیا یینها اتصال
 ونیکاسن یفیکلسشود. یم عاج( سپ  و نایم) دندان سخت
 ینن یجن یهفتگن  چهنارده  در باًیتقر یانیم های پیشدندان
 ارتبناط  در آن شیرو با دندان ۀشیر تکامل .دشومی شرور
 ، ریشن  یثن   از دندان آمدن رونیب زمان در معموالً و است
اسنت.   داکردهیپ را خود یینها طول دوسوم تا نصف باًیتقر

 جونده سطح ب  دندان تا ابدییم ادام  یشرو ۀمرحل سپ 
 جیتندر ب  ش یر ازآنپ  .برسد مقابل فک دندان با منطبق
 نشنده  بسنت   کنام ً  ش یر یانتها هنوز اما، شودیم کامل
 بست  شدن کامل انتهای ریشن   ۀمرحل ب  دنیرس ااست. ب

 دهیرسن  انین پا ب  دندان شیرو یتکامل روند گفت توانیم
 (.23)برگرفت  از است

 نیآغنناز مراحننل از ،شنند گفتنن  آنچنن  بنن  توجنن  بننا
 آخنر  ۀحلن مر تنا  یدائمن  این  یریش دندان هر یگذاررسوب
بنا دو روش رصند    توانیم را آن ش یر یانتها شدن بست 
د؛کر
 و استخوان فک برای  هادندانگرفتن رادیوگرافی از

«تکامل ریش »و « میزان کلسیفیکاسیون»بررسی 
درهای رویش یافت  معاین  و بررسی موقعیت دندان 

روند رویش »دهان برای بررسی  ۀداخل حفر
«هادندان
کمنک   بن   را بایغ ریغ دافرا سن توانیم بیترتنیاب 
از  آمنده دسنت بن   یآمنار  یهنا نمون  نیانگیم هایولجد

تخمین زد. های مختلف،جمعیت

در انسان دندان شیرو یهادوره  .4-1-2
 میتقسن  دوره چهنار  ب  توانیم را انسان یهادندان شیرو
 :کرد
یزننندگ دوم سننال تننا یریشنن یهننادننندان شننتریب 

 .ندیرویم
اغلنب  ،یدائم یایآس دندان نیاوی و نیشیپ دندان دو 

.ندیرویم یسایگ ۸ تا ۶ نیسن در
نیب ،دوم یایآس و ایآس شیپ، شین یهادندان شتریب 

.ندیرویم یسایگ ۱۲ تا ۱۰ نیسن
حندود  در (عقنل )دندان  سوم یایآس دندان مسرانجا 

.[22] کندیم دایپ شیرو یسایگ ۱۸
 روش چنند   بن  هادندان تکامل یمبنا بر سن نیتخم
 :است ریپذامکان
 بنا  «دنندان  هنر » یرین گشنکل  مراحل، اول روشدر
 هنر  لیتشنک  مراحنل  آن در کن  شنود  مقایس  می یجدوی
اسنت  ه آمند  (ش یر و تاج تکامل درجات کیتفک ب ) دندان

در این روش بنا در دسنت داشنتن ینک ینا چنند        همان(.)
از اسنتخوان   کن  یدرصورتدندان، وضعیت ظاهری دندان )
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 کن  یدرصنورت دنندان ) باشد( یا رادیوگرافی  شدهارجخفک 
دندان داخنل فنک باشند و نتنوان آن را بندون آسنیب از       

( ۳و  ۲، ۱های )( یا شکل۱با جدول ) استخوان خارج کرد(
تکاملی دنندان مشنخص شنود.     ۀشود تا مرحلمقایس  می

تکناملی آن،   ۀدندان و مرحلۀ شمار سپ  با در نظر گرفتن
توان سن فرد را تخمین زد. در این ( می۳( و )۲در جدول )

شود؛ فر  کنید دندان آسیای اوینی  مورد مثایی آورده می
نصف  ۀانداز ب آن فق   ۀو ریش شدهخارجدارید ک  از فک 

است، با توج  بن    شدهلیتکمکامل دندان آسیا  ۀیک ریش
ست. ا R1/2 ( مرحل  تکاملی دندان۲( یا شکل )۱جدول )

بنرای روینش دنندان     (۳( و )۲جندول )  این مرحلن  در دو 
و بنرای   ۵/۵( بن  ترتینب بنرای پسنران     m1آسیای اول )
 سال خواهد بود. ۴/۵دختران 

ک  در این  رسدب  نظر میتوج  ب  این نکت  ضروری 
تشخیص دندان فک پایین و بناال از یکندیگر الزم    ،روش

 گریدعبارتب دندان بسیار مهم است.  ۀاما شمار؛ ![] ستین
اینن   ب  عنوان مثال،ل از انجام مقایس ، باید دانست ک  قب

کنن نیننادننندان، آسننیای اول، دوم یننا سننوم اسننت و یننا  

بن   تک دنندان   ک یدرصورتآسیای اول یا دوم است. پیش
منواردی کن  تنهنا قسنمتی از      ماننند  ) دست آمنده باشند  
یا زمانی ک  دندان از اسنتخوان   آمدهدستب استخوان فک 
 ش دندان همی ۀافتاده است(، تشخیص شمارفک ب  بیرون 

نیناز   گنر نیتخمن آسان نیست و ب  تجرب  و مهارت بیشتر 
 دارد.

 چنند  این  کین  فق  داشتن صورت در رسدیم نظر ب 
 روشاینن   بنا  سن نیتخم رباشد. د مفید روش، این دندان
 یایآس دندانک  آن نخست؛ داشت توج  نکت  چند ب  دیبا

 نیریشنت ب ،شین رو و لیتشک حلمرا در (عقل دندانسوم )
. همچنین اینن دنندان   [22] دهدیم نشان را یسن راتییتغ

جهت نامناسب برای روینش  )ممکن است ب  علل مختلف 
یا فقدان مادرزادی دندان عقل( در طول دورۀ زندگی فنرد،  

نبودن این دنندان در   گریدعبارتب رویش پیدا نکند.  اص ً
سنال   ۱۸معننای زینر    سیستم دندانی یک فرد، همیش  ب 

 لیتشک مورد درهمکارانش  ومینسر  بودن این فرد نیست.
 را یاط عنات  ،سنن  نیتخمن  در آن از استفاده و دندان نیا

.[26]اند کرده یآورجمع

 [24]ها ی آناختصاردندان و ع ئم  لیمراحل تشک .۱ جدول
Table 1. Tooth formation stages and their coded symbols [24]

Ri آغاز تشکیل ریشCiآغاز تشکیل برجستگی تاج دندان
Rcl پدید آمدن شکاف ریشCco دندان تاج یهایبرجستگب  هم پیوستن

R1/4 ریش  چهارمکیتشکیلCoc ج دندانخارجی تا حدّکامل شدن
R1/2 ریش  دومکیتشکیلCr1/2 دندان تاج دومکیتشکیل
R3/4 ریش چهارمس تشکیل Cr3/4 دندان تاج چهارمس تشکیل

Rc کامل شدن ریشCrcدندان کامل شدن تاج
A1/2 نیم  بست  شدن انتهای ریشAc بست  شدن کامل انتهای ریش

[24]تاج  لیتشکمراحل : ۱ شکل

Fig.1: Stages of crown formation
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[24] دندان ۀشیر لیتشکمراحل : ۲ شکل

Fig.2: Stages of root formation

[24] دندان ۀشیر یمراحل بست  شدن انتها :۳ کلش

Fig.3: Stages of apical closure

[25]اهدندان یدر روند تکامل سال ب  پسرانسن  نیانگیم :۲ جدول

Tab2. Average Age of boys in years based on assessment of dental development [25]

M3M2M1P4P3CI2I1Dm2Dm1DcDi2Di1Male

9.53.80.13.22.10.6-------Ci

10.04.30.43.92.61.0Cco

10.64.90.84.53.31.7Coc

11.35.41.35.04.12.5Cr1/2

11.86.11.95.84.93.4-Cr3/4

12.46.82.56.65.64.4--0.70.40.70.20.15Crc

13.27.63.27.36.45.2-------Ri

14.18.74.1----------Rcl

14.89.84.98.67.86.95.8R1/4

15.610.65.510.19.38.86.65.6R1/2

------7.26.2R2/3

16.411.46.111.210.29.97.76.7R3/4

17.512.37.012.211.211.08.37.33.12.03.11.751.5Rc

19.113.98.513.512.712.48.97.9A1/2
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[25]هادندان یدر روند تکامل سال ب  دختران سن نیانگیم :۳ جدول

Tab. 3. Average Age of girls in years based on assessment of dental development [25]

M3M2M1P4P3C I2 I1 Dm2 Dm1 Dc Di2 Di1 Female

9.93.60.23.32.00.6Ci

10.44.00.53.92.51.0Cco

11.04.50.94.53.21.6Coc

11.55.11.35.14.02.5Cr1/2

12.05.81.85.84.73.5Cr3/4

12.66.62.46.55.44.3--0.70.30.70.20.15Crc

13.27.33.17.26.15.0Ri

14.18.44.0---Rcl

15.29.54.88.27.46.25.04.8R1/4

16.210.35.49.48.77.75.65.4R1/2

------6.25.9R2/3

16.911.05.810.39.68.67.06.4R3/4

17.711.86.511.310.59.47.97.02.81083.01.751.5Rc

19.513.57.912.811.610.68.37.5 - - - - - A1/2

 و لیتشنک  مراحنل  تکامنل  ب  توج  با و بیترتنیاب 
 حدود تا ینیجن دوران از را فرد سن توانیم ،دندان شیرو
هنای آمناری   چننین داده  متأسنفان  . زد نیتخم یسایگ ۲۰

آوری نشده است. بندیهی  برای جمعیت ایرانی تاکنون جمع

بنندی مراحنل مختلنف تکامنل     است تهیۀ جندول زمنان  
های ایراننی،  سیستم دندانی در هر دو جن  برای جمعیت

شنناختی در  تر بقایای باستانتواند در تخمین سن دقیقمی
 باشد. مؤثرادوار مختلف بسیار 

.ش یر لیتکم :دیدندان، سف شیرو :روشن یخاکستر تاج، لیتکم :رهیت یشدن تاج، خاکستر یمعدن :اهیس. یدندان تکامل یزمان یهاتفاوت :۴شکل 
[22,29] های دندان آسیای سوم ازو داده [28]های برگرفت  از داده

Fig. 4: Variation in the timing of dental development. patterns: black, crown mineralization begins; dark gray, crown 
completion; light gray, eruption; white, root completion [28] and third molar data from [22,29]
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[22]ف مختل هایسن در کایآمر انیبوم یدندان ستمیمراحل تکامل س :۵ شکل

Fig. 5: Dental development in Native Americans [22]

یرو از بالغ افراد سن نیتخم  .4-2

 هادندان
در پزشکی قنانونی   در این بخش ب  بررسی س  روش رایج

از روی  افنراد بنایغ  شناسنی بنرای تخمنین سنن     و باستان
های دیگری نیز وجود دارد کن   پردازیم. روشها میدندان

پنذیر  تخمین سن را بنا دقنت و صنحت بیشنتری امکنان     
بنرش از   ۀها بنا تهین  این روش ۀهم ازآنجاک کنند، اما یم

، در این مقاین ندهست همراهدندان و تخریب بافت دندانی 
 شده است. نظرصرفها از آن

یدندان شیسا یبررس  .4-2-1
 جوننده  سنطح  بن   و دین رویمن  یدائم دندانکی ک  یزمان
 یشسنا  یایگنو  و زانیم .شودیم آغاز آن شیسا ،رسدیم

 :است ریز عوامل أثیرت تحت یدندان
 ،دین رویمن  زودتنر  کن   یدندانها )دندان تکامل یتوای
 در شنتر یب ،ابند ییمن  شین رو دیرتنر،  کن   یدندان ب  نسبت
 سناختمان  ،دنندان  ۀاننداز  و شنکل  (اسنت  شیسا معر 
 ،دنندان  از رمعمنول یغ ۀاسنتفاد  ،دنندان  ۀین زاو ،تاج یداخل

 .[31,32] فرد ییغذا میرژ و دنیجو ستمیس سازوکار
 ،باشد کسانی باًیتقر تیجمع کی در شیسا زانیم گرا

 آن در یشسنا  بنودن  رین فراگ کن   گرفنت  جن  ینت توانیم
 از تنوان یمن  نیبنابرا و است سن شیافزا از یتابع ،تیجمع
 در روش ند. ایننکننر اسننتفاده افننراد سننن نیتخمنن در آن
 و سنن  نیبن  ارتبناط  و شده آزموده زین مدرن یهاتیجمع
 هرچنند . [33,34] اسنت  شدهاثبات یخوبب  یدندان شیسا

 اریبسن  شیسنا  منوارد  مراقب دیبا ش یهم یشناساستخوان
 یشنناخت بیآسن  لین دی بن   اسنت  ممکن ک  یمورد دیشد
وجنود بیایند،    ابزار ب  عنوانب  دندان ۀاستفاد ای (یپاتویوژ)
 .[35] باشد زین

 یبررسن  روش از استفاده با سن نیتخم در گام نیاوی 
 بنا  کن   اسنت  ییهنا نمونن   از اسنتفاده  ی،دنندان  یدگییسا
 نشنان  را هادندان شیسا و شیرو مراحل ی،سن یهایتوای
 از یاسن یمقمنی دی،   ۱۹۶۳ در مایلزبار  نیاوی یبرا. دهند
 دکنر  منتشنر  را هنا دنندان  تکامل روند اسا  بر یدگییسا

 رین ز مثنال  در ا ین مق نیا یریکارگب  روش اسا  .[36]
 :است شده آورده

ی دائمن  دوم یایآسن  دنندان  فنرد  کین  در ک  یزمان
 در کن   است سال شش حدود، اول یایآس دندان روید،می

 دنندان  شین رو فنر   بنا است ) قرارگرفت  شیسا معر 
 دوازده در دوم یایآس دندان و یسایگ شش در اول یایآس
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 این سایش مشاب  یایگو با شیسا مقدار اگر حالی(. سایگ
 ۱۸ سنن  در  فنر  بن  کن   سوم ) یایآس یرو سای  شش
 یده شنود، د یگرید فرد در(، است داکردهیپ شیرو یسایگ
. شود زده نیتخم سال( ۱۸+  ۶) ۲۴واند تیم فرد نیا سن
 یباال افراد سن نیتخم یبرا روش نیا است معتقد ،مایلز
 .[37]نیست  قیدق چندان سال ۵۰

Lovejoy یبررسنن بننامننی دی،  ۱۹۸۵ سننال در 
 و خیازتارشیپیک جمعیت  ب  مربوط یاستخوان یهانمون 
 یدندان شیسا و یسن یتوای با بزرگ مجموع  کی ۀیته با
 و مهنم  ا یمق کی یدندان شیسا ک  دیرس ج ینت نیا ب 

اسنت   افراد بایغ در مرگ هنگام سن نیتخم در اعتمادقابل
 الوجنوی  قتیحق در. دهد دست ب  یقیدق جینتا تواندیمو 
 نیبهتنر  یدنندان  شیسنا  کن   گرفتند ج ینت ،همکارانش و
 در مننرگ زمننان سننن نیتخمنن یبننرا منفننرد ا یننمق

 شیسنا  افتنند یدر هنا آن .هسنتند  یاسنکلت  یهنا مجموع 

صننحت  ،سننن نیتخمنن ا یننمق کینن عنننوانبنن  یدننندان
(accuracy) تنناق   بدون و دارد ییباال (consistently )
 یاسننتانداردها (۶شننکل ) اسننت.( bias) تننورش بنندون و
 نشنان  ،اسنت  شدهگرفت  کار ب  هاآن توس  ک را  یشیسا
ت بسنیار متفناوت   ین ینک جمع  ۀدرمطایع هم ،میز. دهدیم

اعتمناد  تاریخی هلندی، سایش دنندانی را شاخصنی قابنل   
 .[38]  است یافت برای تخمین سن

هیرسوب عاج ثانو وسن  نیتخم .4-2-2
. سناز اسنت  های عاجرسوب مداوم سلول ۀنتیج ،جبافت عا
 و)فیزیویوژینک   ی وعیطور طبثانوی  بافتی است ک  ب  عاج
سناز در  های عناج ب  آهستگی توس  سلول پاتویوژیک( ن 

هنای  در یوین   طور خطیب  پایپ(مغز دندان ) ۀاطراف حفر
 .گینرد شنکل منی   های عناجی، بسیار باریکی ب  نام توبول

.  شودآغاز می ،قب تکمیل ریش متعاعاج ثانوی   لیتشک

 راست سمت یبرا ییفازها ب  یدندان شیسا .(Libben, Ohio) ییکایآمر انیبوم خیازتارشیپ تیجمع کی در یداندن شیسا متوس  یایگو: ۶ شکل
 سن .است شدهداده نشان اهیس بارنگ نایم ریز از شده انینما عاج .است شدهمیتقس( راست ری)تصو نییپا فک پچ و سمت( چپ ری)تصو باال فک

 است: بیترتنیاب  Lovejoy, 1985 یهادادهاسا   بر مختلف یفازها یبرا ینیتخم
A,12-18; B1,16-20; B2,16-20; C,18-22; D,20-24; E,24-30; F,30-35; G,35-40; H (فک باال),50-40; H (فک پایین),45-40; I,45-55

[22] 
Fig. 6: Modal tooth-wear patterns of a prehistoric Native American Population from dentitions. Exposed dentine is shown in 

black. Age in years for the various phases are as follows: A,12-18; B1,16-20; B2,16-20; C,18-22; D,20-24; E,24-30; F,30-35; 
G,35-40; H (maxillary),40-50; H (mandibular),40-45; I,45-55 [22] 
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حداکثر طول  Kvaal:Tدرروش  مورداستفاده یهااندازه :7 شکل
 مغز طول حداکثر P(، الی)مزی از سطح کنار ش یطول ر R دندان،
ب  نایو مغز دندان در محل اتصال م ش یعر  ر A)پایپ( دندان
 Aسطح  مغز دندان در حد واس  دو و ش یر عر  B ،(CEJسمان )

 CEJو ش یر یانتها واس  حد در دندان مغز و ش یر عر  C، C و
[41]

Fig. 7: Dimensions used in the Kvaal method: T, the 
maximum tooth length, R, the root length from the lateral 

surface (mesial), P, the maximum length of the pulp, A, 
the width of the root and pulp at the junction of enamel 

and cement (CEJ), B root and tooth width at the interface 
between the two levels A and C, C root and tooth width 

at the interface between the root end and CEJ [41]

تفاوت جزئی در عاج اویی  و ثانوی  وجود دارد ک  گاهی در 
 ۀرسد ادامب  نظر می. مشاهده استزیر میکروسکو  قابل
زیسنتی بن  افنزایش سنن      پاسخ یک، تشکیل عاج ثانوی 

مغز دندان مساحت ، بنابراین ازآنجاک  با افزایش سن ،است
تنر  ثانوی  کوچک عاج ب  دییل ادام  رسوب جیتدرب  )پایپ(
عننوان  توانند بن   گیری روند این کاهش میاندازه، شودمی

. [39] یک نشانگر در تخمین سن مورداستفاده قنرار گینرد  
هنای مختلفنی   هنا بن  روش  انثانوین  در دنند   عاجرسوب 

 ۀو تهین  x ۀها استفاده از اشعشود ک  یکی از آنمطایع  می
هنا  دندان برمطایعات رادیوگرافیک . [40]رادیوگرافی است 

 یارتوپننانتوموگرافاز طریننق انجننام دو نننور رادیننوگرافی  
(OPG) اپیکال و پری(PA )اینن   .[39] گینرد صورت می

 :گیرداصلی انجام می س  روش ۀبر پایاغلب، مطایعات 

کوالروش  .4-2-2-1
وشی را ابدار کردند کن  بنا   ر سویهیم کوال و ،م۱۹۹۴در 

پاینپ روی   ۀاننداز  ۀآن سن فرد بنایغ از طرینق محاسنب   
آمند. اینن روش ترکیبنی از    گرافی دندانی ب  دسنت منی  

روی رادینوگرافی و دنندان، از روی    از پاینپ،  یریگاندازه
از گرافی پنری   هاآنشکل ظاهری آن بود. در این روش 

از هر دو فنک بناال و    ش یرتکدندان  ششاپیکال برای 
طنول و عنر  پاینپ     ۀکردند. با محاسنب  استفاده پایین،

ب   هاآندندان،  کلب دندان و نسبت طول و عر  پایپ 
دنندان   کنل بن  این نتیج  رسیدند ک  نسبت عر  پایپ 

 اننیاطمقابل ،برای تخمین سن هاشاخص بیشتر از سایر 
 .[41,42] است

ایکدا روش .4-2-2-2
 شاخص جدیندی بن  ننام    ،و همکارانش کدایام،  ۱۹۸۵ در

 TCI; tooth-coronalتناج ) شاخص نسنبت دنندان بن     

index) در و همکنارانش  دروسنینی  [42]. را مطر  کردند

[43]تاج مغز  ۀحفر ارتفار ،CPCH، تاج طول CH. ایکدا درروش شدهاستفاده یهااندازه :۸ شکل

Fig. 8: Dimensions used in the IKDA method. CH crown length, CPCH, crown cavity height [43] 
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و نتایج قابل قبنویی در   دندکراین روش را اص    م.۱۹۹7
دو  ۀاین روش بنر پاین   .[43] ب  دست آوردند هانمون  7۸%
( و ارتفنار پاینپ تناج    CHگیری خطی طنول تناج )  اندازه
(CPCHروی ر )ها بود:ادیوگرافی دندان

TCI=CPCH×100/CH

کمریر روش .4-2-2-3
 ،و همکارانش برای تخمین سنن  کمریرم،  ۲۰۰۴در سال 

روش جدیدتری را با استفاده از نسبت مسناحت پاینپ بن     
گیری رسوب عاج ثانوی  در دندان ننیش  دندان برای اندازه

اپیکنال  هنای پنری  رادینوگرافی  و پایین بنا اسنتفاده از  باال 
 ۀبا استفاده از یک برنامن  هاآن. [44] کاربردندایی ب  دیجیت
نسبت طول  ،ل دندانطو ،نسبت پایپ ب  دندان یافزارنرم

در دنند.  کرمحاسنب   را و عر  و مساحت پایپ ب  دنندان  
بهتنرین  ، های آماری نسبت مساحت پایپ ب  دندانتحلیل

را نشان  (r2=0.85رگرسیون باال باسن )ارتباط با افزایش 
بنابراین نسبت مسناحت پاینپ بن  دنندان ینک      . [39] ددا

نشانگر سن ب  روش جدید برای تخمنین سنن اسنت کن     

مساحت مغز دندان )پایپ( و مساحت  یریگ: روش اندازه۹شکل 
 شده یگذارافزارخطوط نقط کمک نرم  بکمریر روش  دندان در

 اننش را آن مغز و باال شین دندان یخارج حدود ی،وگرافیراد یرو
[47] دهدیم

Fig. 9: The method of measuring the area of the pulp and 
the area of the tooth in the Cameriere method with the 
software dotted lines on the radiograph show the outer 

borders of the upper canine tooth and its pulp

 را اینن روش  و و همکارانشا شده است.ابدار کمریر  توس
افنراد زننده،    با سن باال در هاینمون سن تنها درتخمین ن 

اعتمناد  قابنل  بلک  برای تعیین سن در بقایای اسکلتی نینز 
تحقیقنی   بر اسا همکارانش  ووودانویک  [45,46].یافتند

 هجدهاسکلت متعلق ب  قرن  ۱۹۲م، بر  ۲۰۱۱ ک  در سال
 ازآنجاکن  ند هسنت  معتقند  د،می دی انجام دادنن  و نوزدهم

تنها یکی از پارامترهای فراوانی است کن  در  ، تخمین سن
زمنان،   اغلنب،  شناختی باید تعیین شنود، های باستانیافت 

پول و دانش کافی برای انجام چنین روش تخمنین سننی   
بسنیار  . اینن روش کن  بنرای ینک مبتندی      فراهم نیست

ن فقن  در منوارد خناه کن  تخمنین سن       است، ریگوقت
اسنت،   و دقیق برای افراد زننده ینا منرده الزم    اعتمادقابل

ند بن  اینن دیینل اینن     هست معتقد هاآن شود.پیشنهاد می
تا قابلیت اطمینان  اندروش را در تحقیق خود استفاده کرده

گینر  تنر و کمتنر وقنت   کن  آسنان  را ها و دقت سایر روش
.[47]بیازمایند  ،هستند

کیعاج اسکلروت یریگاندازه .4-3
شنوند کن    تر منی باریک عاجیهای بولتو ،زمان باگذشت
اینن  . شودمی در عاج شفافمینایجاد نمای  سبباین امر، 

دندان  س متب شود و سوم زندگی آغاز می ۀفرایند در ده
انند  نشنان داده  ،شدهانجام مطایعات .نداردو جنسیت ربطی 

هنا کن  بن  آن    ای ریشن  دنندان  شفاف شدن انتهنیم ک  
بنا افنزایش   ، گوینند اسکلروتیک می عاج یوسنسی یاان تر

افنزایش   ،در پزشکی قانونی .مرتب  است افراد بایغسن در 
انتهایی ریشن  )اپیکنایی(    ۀاسکلروتیک در منطق عاج ۀانداز
روشی برای تخمین سن ب  کار  عنوانب  ،های انساندندان
 ترممیلی یوسنسی ب طول تران  گیریاندازه. [48]د ورمی

 سنال  در ،رام و بننگ  .قابنل انجنام اسنت    مناسبی با دقت
آن  ۀلیوسن ب روشی را ابدار کردند ک   [49]می دی  ۱۹7۰
انتهنای ریشن  در دو روش دنندان     شنفاف م ینعاج  لطو

 یموردبررسن  ،دندان کامل در بقایای انسانی وبرش خورده 
در بقایننای انسننانی منندرن هنناآنفرمننول رفننت. قننرار گ

شنناختی  سن معلوم و بقایای باستان با (معاصرهای نمون )
در حنال حاضنر   . [50]اسنت   شنده شیآزما ،منامعلوبا سن 
 ،یوسنسی عناج تران گیری راه برای اندازه نیاعتمادترقابل
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هنای  امنا در نمونن    ،گیری از روی برش دندان استاندازه
، بنرش زده  دندانکیزیرا ، شودشناختی توصی  نمیباستان

ب خواهد شد و بنرای سنایر تحقیقنات    تخریش  برای همی
 ۀبنننابراین تنهننا راه مطایعنن ؛ نخواهنند بننود اسننتفادهقابننل
 ،شنناختی هنای باسنتان  در نمونن   یوسنسنی دنندان  تران 

 [47].ت استفاده از نور قوی و دندان کامل بدون برش اسن 
این روش را در تخمین سن بقایای  همکارانش نیز، تنگ و
می دی با نوزدهمو  هجدهب  قرن شناختی مربوط باستان

زیر ننور شندید بررسنی     ،سن معلوم و با روش بدون برش
ب  این نتیج  رسیدند ک  اینن روش تخمنین    هاآن .کردند
های تخمنین سنن   با سایر روش س یمقاقابل ینتایج، سن

در اینن   ارد.در اینن تحقینق د   مورداسنتفاده بقایای انسانی 
 ،رنند سننی مینانی دا   ۀردها تمایل بن   روش بیشتر تخمین

سنن کمتنر   ، سن بیشنتر و در افنراد پینر   ، هایعنی در جوان
 .[50] است شدهزدهتخمین 

مننی دی،  ۱۹۹۹سننال  در ،و همکننارانشسنننگوپتا 
 ۀیوسنسی را در ریشمشک ت تخمین سن با روش تران 

هنای انسنان بنا قندمت متفناوت بررسنی کردنند ودندان
با تغییراتنی   ،شناختیباستانهای دریافتند ک  اکثریت نمون 

دندان همراه هسنتند   ۀریش برنظیر ایجاد یک ظاهر گچی 
، ی برداشتن این ظاهر گچنی از روی ریشن  دنندان   ک  حتّ

یوسنسنی نخواهند   تأثیری بر بهبود تشخیص میزان تران 
تنوان از اینن  های باستانی نمنی داشت و بنابراین در نمون 

( شفاف م یول عاج اسکلروزه )نط h شدهاستفاده یهااندازه :۱۰ کلش
[51]  شیطول ر H و

Fig. 10: Dimensions used: h length of sclerotic dentin 
(translucent) and H length of root [51] 

ممکنن اسنت بتنوان     حنال بنااین  .[52] دکرروش استفاده 
شنناختی یافنت کن  اینن     هایی را در بقایای باسنتان نمون 

راهی برای از بنین بنردن    ک آنشت  باشند یا مشکل را ندا
بن  نظنر    .کردپیدا  ،دندان ۀریش بر شدهتشکیلگچی  ۀالی
استفاده از این روش بنرای تخمنین سنن بقاینای      رسدمی

هنوز نیاز ب  تحقیق و  ،شناختیباستان هایدر یافت دندانی 
 .بررسی بیشتر دارد

 یریگجهیو نت بحث .5
خمین سنن بقاینای انسنانی در    با توج  ب  اهمیت فراوان ت

روزافنزون   و پیشنرفت  جمعینت شنناختی  مطایعات دیرین 
شناسنی  رسند هننوز انسنان   های جدید، ب  نظنر منی  روش

های جدیند  دندانی در این مقوی  دانشی نوبنیاد است. روش
( بعندی سن  ها )مانند تصنویربرداری  تصویربرداری از دندان

 بنر  تنری سنیع وهنای  افنق  ،افزارهنای جدیند  ب  همراه نرم
 نیریددر مطایعات  شکبید گشود ک  نپاوهشگران خواه

ا توجن  بن    ب د داشت.نبسزایی خواه تأثیرشناختی  تیجمع
 راسن بقایای انسانی  توان، میگفت  شد در این مقای  آنچ 

هنای  در سن  رده سننی، بن  روش   دندانی  سیستماز روی 
 :دای تخمین زجداگان 

سالگی بیستتا  دبدو تول  .5-1
سال از روش بررسنی تکامنل سیسنتم     بیستدر افراد زیر 

تنوان  منی  ،روش از این. با استفاده دشومیدندانی استفاده 
 ،یسنایگ  بیسنت از بدو تویند تنا   این بقایای انسانی را سن 
الزم  زد.تخمین  ،(عقلسوم )داشتن دندان آسیای  شرطب 

ب  ذکر است در صورت داشتن گرافی و بررسی بست  شدن 
 .تنر خواهند بنود   بسیار دقیق تخمین ،هاانتهای ریش کامل 

هننای آمنناری بننرای روننند تکامننل ، دادهمتأسننفان هرچنند  
 ایرانی موجنود نیسنت   در جمعیتها سیستم رویشی دندان

است(. نشدهثبت)

سالگی چهل و پنجتا  دوازده .5-2
اسننتفاده از بررسننی  تخمننین سننن بقایننا،  روش بعنندی

کن   هنای مختلنف اسنت    های دندانی در جمعیتسایش
سنایگی   چهنل و پننج  تنا   دوازده تواند سن بقاینا را از یم
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بنرای بناالتر از    اینن روش،  هرچند د.تخمین بزن خوبیب 
اسنتفاده از   هنگنام  .شنود سایگی توصی  نمی چهل و پنج
هنای اختصاصنی از   اسنتفاده  بن  همواره بایند   ،این روش
اتی ک  منجر ب  ها یا عادابزار یا بیماری عنوانب ها دندان
شوند، نینز توجن    یک یا چند دندان می ازحدبیشسایش 
 داشت.

سالگی چهل و پنجباالتر از  .5-3
افنرادبناالتر ) برای تخمین سن در بقایای انسانی بنا سنن   

گیرد.می قرار مورداستفاده( دو روش در پزشکی قانونی پیر
و ب  دست آوردن Cameriereروش ها، یکی از این روش

ب  مسناحت کنل دنندان پایپ() بت مساحت مغز دنداننس
داشنتن تنهنا ابن محاسن این روش آن است کن    است. از
بناال صنحت را بنا  سنن  تنوان  منی  (نیش بناال ) دندانیک

از طنرف دیگنر، در صنورت نداشنتن      هرچنند . تخمین زد
 مدندان نیش باال این روش فاقد کارایی خواهند بنود. ینزو   

و محاسنبات   افنزار ننرم و نیاز ب   رادیوگرافی از دندان ۀتهی
شود کن  اینن روش، نسنبت بن  سنایر      سبب می ایرایان 
و بنابراین بهتنر   دتر باشهای تخمین سن بقایا، گرانروش

 چهنل و پننج  است فق  در مواردی ک  سن بقایا بیشتر از 
 منوردنظر تخمین سن دقینق فنرد،    ،و از طرفی سال است

 ، از این روش استفاده شود.است
 Bang & Rammروش روش دوم، با استفاده از  در 

شفاف انتهای ریشن ،  ۀ طول عاج اسکلروزه و نیم و محاسب
توان سن بقایا را تخمین زد. از محاسن این روش، عدم می

بن  نظنر    دنیاز ب  تجهیزات و نیز مهارت باال است. هرچنن 
رسد، کارایی این روش در بقایای باستانی هنوز نیاز بن می

دارد.ی بیشتر هابررسی
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