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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 دنندانهنا 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 مشناهدات بافنتشناسنی
است ک ب دییل تخریب دندانها ،در نمون های باستانشناختی قابلاجرا نیستند .در این مقای ضنمن بررسنی روشهنای
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 بررسنی
«تحلیل فیزیویوژیک بافتهای دندانی» است .ب دییل ماهیت منظم زمنان شنکلگینری و روینش دنندانهنا« ،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 .ادامنۀ
تشکیل عاج ثانوی نیز یک پاسخ زیستی ب افزایش سن است .با افزایش سن ،مساحت مغز دندان ( پایپ دندان) ب تندریج
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 هنای
باستانشناختی هنوز ب بررسی بیشتری نیاز دارد.
کلیدواژگان :باستانشناسی زیستی ،تخمین سن ،سایش دندانی ،تکامل سیستم دندانی.
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فرنام  /تخمین سن بقایای انسانی با استفاده از سیستم دندانی (مروری بر روشهای تخمین سن در)...

 .1مقدمه
ب طورمعمول ،چهار شاخصنۀ جنن  ،سنن ،قند و ننااد در
مطایعننات باسننتانشناسننی زیسننتی ()Bioarcheology
موردبررسی قرار منیگینرد .در اینن مینان ،تخمنین سنن
بقایننننای انسننننانی یکننننی از دشننننوارترین مسننننائل
باستانزیستشناسی است ،زیرا افراد دارای سنن تقنویمی
یکسان ،سن زیستی متفاوتی را نشان میدهند .ب همنین
دییننل اسننتخوانشناسننان و انسننانشناسننان زیسننتی ،از
اصننط «تخمننین سننن» بقایننای انسننانی ،در متننون و
گزارشهای انسانشناسی استفاده میکنند .تخمنین سنن،
خود از زیرشاخ های پزشنکی قنانونی ،بن ویناه در منوارد
هویت نامشخص فرد متوفی ،است ] ،[1اما امروزه باع قۀ
روزافنننننزون بننن ن دینننننرین جمعینننننتشناسنننننی
( )Paleodemographyمانند ترکینب گنروههنای سننی،
نسبت جنسی و دالیل مرگومیر جوامع ،این موضنور ،بن
یکنننی از بحن ن برانگیزتنننرین و مهنننمتنننرین مباحن ن
باستانشناسی زیستی تبدیلشده اسنت ] .[2تخمنین سنن
میتواند بینانگر افتنرا سننی منرگومیرهنایی از جوامنع
گذشننت باشنند بازسننازی ایگوهننای آنهننا ،فهننم شننرای
زننندگیای کنن مردمننان ایننن جوامننع در بننومسننازگان
(اکوسیستم) تاریخی خود با آن روبن رو بنودهانند را ،بنرای
محققین فراهم میکند ].[3
ب همراه تغییرات وابست بن افنزایش سنن در طنول
دورۀ رشد ،تکامل ،بلوغ و پیری در اسکلت هنر فنرد پدیند
میآید .ظهور نشانگرهای سنی بر اسکلت ،بست ب شرای
زندگی هر فرد متفاوت است ] .[4بیشتر روشهنای تعینین
سن بایغین ک با تغییرات ایجادشده در ظاهر بندن منرتب
هسننتند ،ب نر اسننا تحلیننل شاخص ن هننای قابننلرؤی نتِ
(ماکروسنکوپی) سنناختمانهنای اسننکلتی متفناوتی چننون
سمفیز پوبی ] ،[5,6سطح مفصلی استخوان ایلینوم ]،[7
انتهای جناغی دندهها ] [8و بست شدن درزهای خنارجی و
داخلی جمجم ] [9,10انجام میشوند ] .[11این روشهنا
گروههای سنی را ب دامن های وسیع اغلب ۵ ،یا  ۱۰سنای
تقسیم میکنند و همچنین نتایج دقیقی برای افراد بناالی
 ۴۵تا  ۵۰سال ب دست نمیدهند .بن عن وه سناختارهای
اسکلتی مورداستفاده در اینن روشهنا( ،یگنن و دنندههنا)
معمننوالً در معننر فرایننندهای تجزیننۀ پنن از مننرگ
 │ 176سال ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1399

( )taphonomyقرار میگیرنند و بننابراین ،ینا در مراحنل
کاوش ب دست نمیآیند یا آنقندر تخرینبشندهانند کن
قابلاستفاده در تحلیلهای استخوانشنناختی نیسنتند ].[4
ازآنجاک جمجم و دندانهنا منیتواننند اط عنات بسنیار
زیادی را دربارۀ سن زمان منرگ ارائن دهنند ،روشهنای
تخمین سن متعددی نیز با استفاده از جمجم و دنندانهنا
ابدارشدهاند .ع وه بر این در تدفینهنای ثانوین بن ویناه
موارد دفن مجدد جمجم بدون سایر قسنمتهنای بندن،
روشهای استفاده از یگن ،بندون فاینده خواهنند بنود .در
تدفینهای گروهی در گورهای دسنت جمعنی نینز اغلنب،
امکان انتساب صحیح اعضای مختلف ب یک فنرد بسنیار
دشوار و همراه خطا خواهد بود .بنابراین ،در این موارد نینز
با م ک قرار دادن جمجم  ،میتوان تخمنین سنن بنرای
هر جمجم را ب منزیۀ تخمین سن برای هنر فنرد (بندون
توج ب انتساب سایر استخوانها ب فرد) در نظر گرفت.
روشهای تخمین سن زمنان منرگ ،همنواره رو بن
گسترش و اص هستند ،اما ب نظر میرسند روشهنایی
ک بر مبنای تغییرات سیستم دنندانی براثنر افنزایش سنن
عمل منیکننند ،نسنبت بن سنایر روشهنای متکنی بنر
یافت های استخوانی ،با صحت بیشتری میتواننند سنن را
تخمین بزنند؛ بنابراین دنندانهنا بن دیینل مقاومنت بناال
نسبت ب عوامنل فیزیکنی و شنیمیایی ،بسنیار مفیندتر از
استخوانها هستند ،چون زمانی ک بیشتر استخوانها براثر
عوامل محیطی مختلف از بین رفت انند ،اغلنب ،دنندانهنا
هنوز سایم باقیماندهاند ].[12
روشهای متعدد استفاده از دندانهنا بنرای تخمنین
سن هنگام مرگ ،بر اسنا تحلینلهنای ماکروسنکوپی،
میکروسکوپی و بیوشیمیایی دنندانهنا انجنام منیشنوند.
روشهای میکروسکوپی و بیوشیمیایی ،عن وه بنر آنکن
بسیار پیچیده و پرهزین هستند ،سبب تخریب بافت دندان
میشوند ] [13,14,15,16و بنابراین استفاده از یافتن هنای
دندانی را برای مطایعات بعدی امکانناپذیر میکنند .هدف
این مقای  ،مرور روشهای غیر مخرّب تخمین سن بقایا از
طریق دندانها برای افراد نابایغ با بررسی «تکامل سیستم
دندانی» و برای افراد بایغ با بررسی «تحلیل فیزیویوژینک
بافتهای دندانی» است .پرسش اینجا است ک کدامینک
از این روشها قابلیت استفاده در بقایای انسانی ب جاماننده

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

از بافتهای باسنتانشنناختی را دارنند هنر ینک از اینن
روشها چگون در تخمین سن ب کار گرفتن منیشنوند و
چ محاسن و معایبی دارند
این تحقیق ،بر پایۀ بررسنی مقناالت چنا شنده در
مج ت پزشکی قانونی و باستانشناسنی و بنا جسنتجوی
کلمات کلیدی تخمین سن دندانی ،تخمین سن و دنندان،
سایش دندانی و تخمین سن و روشهای تخمین سنن بنا
عک رادیویوژی انجام شده است.
 .2پیشینۀ پژوهش
ازآنجاک در نظام آموزش دانشگاهی ایران ن تنها رشنت ای
با عنوان دندانپزشکی قنانونی تعرینف نشنده اسنت ،بلکن
واحدی با این عنوان نیز در مجموع درو رشت پزشکی
قانونی تدری نمیشود ،عجیب نیست ک هیچ کتناب ینا
مقای ای نیز با این مضمون بن زبنان فارسنی چنا نشنده
است .در بررسی متون انگلیسی نیز بیشتر مقاالتی کن بن
روشهای تخمنین سنن بقاینا از طرینق سیسنتم دنندانی
پرداخت اند ،با تکی بر نمون های پزشکی قانونی ،روشهای
مختلننف ریخننتشناسننی ،بافننت شننناختی ،شننیمیایی و
پرتونگاری را ب تفکیک نابایغین و بایغین نامبردهاند (ماننند
 )17,18ک ن تنها همۀ آنها قابلیت استفاده در نمون های
باستانشناختی را ندارند بلک هیچینک از آنهنا بن شنر
چگونگی انجام این روشها نپرداختن انند (ماننند )19,20و
بنابراین ع ق مندان ب حوزۀ تخمنین سنن بقاینا پن از
مطایعۀ مقاالت مروری باید هر یک از اینن روشهنا را در
مقاالت مختلف بیابند و بن کارگیرنند .متأسنفان در بیشنتر
مقاالتی ک از روشهای مختلنف تخمنین سنن اسنتفاده
کردهاند نیز شر کاملی از روش مورداستفاده ذکر نشنده و
تنها ب معرفی نمون ها ،روش نمون گیری ،مینزان دقنت و
صحت روش و تجزی وتحلینل دادههنای آمناری پرداختن
شده است (مانند ].)[4
 .3سن تقویمی و سن زیستی
نکت ای ک در ابتدا بایند ینادآور شند ،تفناوت مینان سنن
تقویمی ( )Chorological ageو سن زیستی (Biological
 )ageاست .سن تقویمی تعداد روزها ،ماههنا و سنالهنایی

است ک یک فرد ،از زمان توید خود سپری کرده است؛ اما
سن زیستی ک بر اسنا نشنانگرهای زیسنتی محاسنب
میشود ،تغییراتی است ک بدن هنر فنرد ،در رونند رشند،
تکامل و پیری با آن روبرو میشود .بدیهی است کن سنن
زیستی میتواند تحنت تنأثیر عوامنل داخلنی ،ماننند ارث،
عملکرد هورمونها ینا بیمناریهنای زمینن ای و عوامنل
خارجی ،مانند تغذی  ،محی زندگی ،فعاییتهای ورزشنی،
عادات شغلی و  ...قرار گیرد و بننابراین از فنردی بن فنرد
دیگر متفاوت خواهد بود .ذکر یک مثال میتوانند منا را در
فهم تفاوت سن تقنویمی و سنن بیویوژینک یناری کنند؛
فر کنید مینانگین سنن بلنوغ پسنران در ینک جامعنۀ
مشخص شانزده سال اسنت ،اینن بندان معننا اسنت کن
اکثریت پسران این جامعن در سنن شنانزده سنایگی بنایغ
میشوند و بنابراین ع ئم و شاخص های سن بلوغ در بدن
آنها ظاهر میشود؛ بدیهی اسنت برخنی از پسنران اینن
جامع زودتر و برخی دیرتر ب بلوغ میرسند .حال اگنر منا
اسکلت یکی از پسران این جامع را موردبررسی قرار دهیم
ک ع ئم بلوغ در آن ظاهرشده است ،با توج ب مینانگین
سن بلوغ جامع میتوانیم سن او را شانزده سنال تخمنین
بزنیم ،درحاییک ممکن است این فرد چهارده سای بوده و
ب بلوغ رسیده باشد .ب اینترتیب بااینک سن تقویمی اینن
فرد چهارده سنال را نشنان منیدهند ،سنن بیویوژینک او
شانزده سال خواهد بود .توج ب این نکت بسنیار اهمینت
دارد ک آنچ ما در بررسی یافت های استخوانی و دنندانی،
ب دست میآوریم ،همان سن زیستی فرد خواهد بنود نن
سن تقویمی .بر همین مبنا ،در این نوشتار هر جا از کلمنۀ
سن یا سن در زمنان منرگ اسنتفاده شنود ،منظنور سنن
زیستی خواهد بود.
 .4ردهبندی گروههای سنی
اغلب ،هفت گروه سنی ،در تفکیک بقایای اسنتخوانهنای
انسانی ب کاربرده میشود:
جنینی (قبل از توید) ،نوزادی ( صفر تا سن سنایگی)،
کودکی (س تا دوازده سایگی) ،نوجوانی (دوازده تنا بیسنت
سایگی) ،افراد بایغ جوان (بیست تنا سنی و پننج سنایگی)،
افراد بایغ میانسال ( سی و پنج تا پنجاه سنایگی) و افنراد
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بایغ پیر (باالی پنجاه سایگی) ].[21
.1-4

تخمین سن افراد غیر بالغ از روی

دندانها
تکامل دندانهنا نسنبت بن تکامنل سنایر قسنمتهنای
استخوانی ،بیشتر با سن تقویمی در ارتباط است و ب نظنر
میرسد بن شندت تحنت کنتنرل عوامنل ژنتیکنی (و نن
محیطی) باشد .ب خاطر ماهیت منظم زمان شکلگینری و
رویش دندانها و نیز ب دیینل یافنت شندن دنندانهنا در
بسیاری از بافتهای باسنتانشنناختی« ،تکامنل دنندانی»
گستردهترین روش استفاده برای تخمین سن بقایای افنراد
غیر بایغ است ] .[22رد پای افزایش سن را میتوان در س
روند متفاوت تکامل سیستم دنندانی « تجمنع کلسنیم در
بافت دندان (کلسیفیکاسیون)»« ،رویش دندانها ب بیرون
از استخوان فک» و «بست شندن کامنل انتهنای ریشن »
بررسی کرد.
 .1-1-4روند تکامل دندانها
شواهد تکامل دندانهای انسان ،خیلی زود ،در هفتۀ ششم
زندگی جنینی دیده میشود .در این مرحل  ،جواننۀ دنندانی
شکل میگیرد و سنپ تکثینر منیشنود ،تغیینر و تمنایز
سلولهای آن منجر ب ایجاد سلولهای عاجساز و میناساز
میشود ک ب تدریج زمین را برای رسنوب منواد معندنی و
تشکیل عاج و مینا فراهم میکند .باید توج داشت تا قبنل
از مرحلن نۀ تجمنننع و رسنننوبگنننذاری منننواد معننندنی
(کلسیفیکاسیون) بافنت سنختی از دنندان وجنود نندارد و
بنابراین در یافت های باستانشناسی مشاهده نخواهد شند.
کلسیفیکاسیون ب معنای رسوب نمکهای معدنی کلسنیم
در بافت جوانۀ دندانی اسنت کن از ینک ینا چنند هسنتۀ
کوچک آغاز میشود .رسوب بیشتر در اطراف هنر هسنت ،
ب شکل حلق های متحدایمرکز ،رخ منیدهند .نزدیکنی و
اتصال نهایی این هست ها منجر ب تشکیل الی های بافت
سخت دندان (مینا و سپ عاج) میشود .کلسیفیکاسنیون
دندانهای پیش میانی تقریباً در چهنارده هفتگنی جنیننی
شرور میشود .تکامل ریشۀ دندان با رویش آن در ارتبناط
است و معموالً در زمان بیرون آمدن دندان از یثن  ،ریشن
تقریباً نصف تا دوسوم طول نهایی خود را پیداکرده اسنت.
 │ 178سال ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1399

سپ مرحلۀ رویش ادام مییابد تا دندان ب سطح جونده
منطبق با دندان فک مقابل برسد .پ ازآن ریش ب تندریج
کامل میشود ،اما هنوز انتهای ریش کنام ً بسنت نشنده
است .با رسیدن ب مرحلۀ بست شدن کامل انتهای ریشن
میتوان گفت روند تکاملی رویش دندان ب پاینان رسنیده
است (برگرفت از.)23
بننا توج ن ب ن آنچ ن گفت ن شنند ،از مراحننل آغننازین
رسوبگذاری هر دندان شیری ینا دائمنی تنا مرحلنۀ آخنر
بست شدن انتهای ریش آن را میتوان بنا دو روش رصند
کرد؛
 گرفتن رادیوگرافی از دندانها و استخوان فک برای
بررسی «میزان کلسیفیکاسیون» و «تکامل ریش »
 معاین و بررسی موقعیت دندانهای رویش یافت در
داخل حفرۀ دهان برای بررسی «روند رویش
دندانها»
ب اینترتیب میتوان سن افراد غیر بایغ را بن کمنک
جدولهای میانگین نمون هنای آمناری بن دسنتآمنده از
جمعیتهای مختلف ،تخمین زد.
 .2-1-4دورههای رویش دندان در انسان
رویش دندانهای انسان را میتوان ب چهنار دوره تقسنیم
کرد:
 بیشننتر دننندانهننای ش نیری تننا سننال دوم زننندگی
میرویند.
 دو دندان پیشین و اویین دندان آسیای دائمی ،اغلنب
در سنین  ۶تا  ۸سایگی میرویند.
 بیشتر دندانهای نیش ،پیش آسیا و آسیای دوم ،بین
سنین  ۱۰تا  ۱۲سایگی میرویند.
 سرانجام دندان آسیای سوم (دندان عقنل) در حندود
 ۱۸سایگی رویش پیدا میکند ].[22
تخمین سن بر مبنای تکامل دندانها بن چنند روش
امکانپذیر است:
درروش اول ،مراحل شنکلگینری «هنر دنندان» بنا
جدویی مقایس میشنود کن در آن مراحنل تشنکیل هنر
دندان (ب تفکیک درجات تکامل تاج و ریش ) آمنده اسنت
(همان) .در این روش بنا در دسنت داشنتن ینک ینا چنند
دندان ،وضعیت ظاهری دندان (درصورتیکن از اسنتخوان
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فک خارجشده باشد) یا رادیوگرافی دنندان (درصنورتیکن
دندان داخنل فنک باشند و نتنوان آن را بندون آسنیب از
استخوان خارج کرد) با جدول ( )۱یا شکلهای ( ۲ ،۱و )۳
مقایس میشود تا مرحلۀ تکاملی دنندان مشنخص شنود.
سپ با در نظر گرفتن شمارۀ دندان و مرحلۀ تکناملی آن،
در جدول ( )۲و ( )۳میتوان سن فرد را تخمین زد .در این
مورد مثایی آورده میشود؛ فر کنید دندان آسیای اوینی
دارید ک از فک خارجشده و ریشۀ آن فق ب اندازۀ نصف
یک ریشۀ کامل دندان آسیا تکمیلشده است ،با توج بن
جدول ( )۱یا شکل ( )۲مرحل تکاملی دندان  R1/2است.
این مرحلن در دو جندول ( )۲و ( )۳بنرای روینش دنندان
آسیای اول ( )m1بن ترتینب بنرای پسنران  ۵/۵و بنرای
دختران  ۵/۴سال خواهد بود.
توج ب این نکت ضروری ب نظر میرسد ک در این
روش ،تشخیص دندان فک پایین و بناال از یکندیگر الزم
نیست [!]؛ اما شمارۀ دندان بسیار مهم است .ب عبارتدیگر
قبل از انجام مقایس  ،باید دانست ک ب عنوان مثال ،اینن
دننندان ،آسننیای اول ،دوم یننا سننوم اسننت و یننا ای ننک ن

پیشآسیای اول یا دوم است .درصورتیک تک دنندان بن
دست آمنده باشند ( ماننند منواردی کن تنهنا قسنمتی از
استخوان فک ب دستآمده یا زمانی ک دندان از اسنتخوان
فک ب بیرون افتاده است) ،تشخیص شمارۀ دندان همیش
آسان نیست و ب تجرب و مهارت بیشتر تخمنینگنر نیناز
دارد.
ب نظر میرسد در صورت داشتن فق ینک ینا چنند
دندان ،این روش مفید باشد .در تخمین سن بنا اینن روش
باید ب چند نکت توج داشت؛ نخست آنک دندان آسیای
سوم (دندان عقل) در مراحل تشکیل و روینش ،بیشنترین
تغییرات سنی را نشان میدهد ] .[22همچنین اینن دنندان
ممکن است ب علل مختلف (جهت نامناسب برای روینش
یا فقدان مادرزادی دندان عقل) در طول دورۀ زندگی فنرد،
اص ً رویش پیدا نکند .ب عبارتدیگر نبودن این دنندان در
سیستم دندانی یک فرد ،همیش ب معننای زینر  ۱۸سنال
بودن این فرد نیست .مینسر و همکارانش در مورد تشکیل
این دندان و استفاده از آن در تخمنین سنن ،اط عناتی را
جمعآوری کردهاند ].[26

جدول  .۱مراحل تشکیل دندان و ع ئم اختصاری آنها ][24
]Table 1. Tooth formation stages and their coded symbols [24
Ri
Rcl
R1/4
R1/2
R3/4
Rc
A1/2

آغاز تشکیل ریش
پدید آمدن شکاف ریش
تشکیل یکچهارم ریش
تشکیل یکدوم ریش
تشکیل س چهارم ریش
کامل شدن ریش
نیم بست شدن انتهای ریش

Ci
Cco
Coc
Cr1/2
Cr3/4
Crc
Ac

آغاز تشکیل برجستگی تاج دندان
ب هم پیوستن برجستگیهای تاج دندان
کامل شدن حدّ خارجی تاج دندان
تشکیل یکدوم تاج دندان
تشکیل س چهارم تاج دندان
کامل شدن تاج دندان
بست شدن کامل انتهای ریش

شکل  :۱مراحل تشکیل تاج ][24
Fig.1: Stages of crown formation
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شکل  :۲مراحل تشکیل ریشۀ دندان ][24
Fig.2: Stages of root formation

شکل  :۳مراحل بست شدن انتهای ریشۀ دندان ][24
Fig.3: Stages of apical closure

جدول  :۲میانگین سن پسران ب سال در روند تکاملی دندانها][25
]Tab2. Average Age of boys in years based on assessment of dental development [25
M3

M2

M1

P4

P3

C

I2

I1

Dm2

Dm1

Dc

Di2

Di1

Male

9.5

3.8

0.1

3.2

2.1

0.6

-

-

-

-

-

-

-

Ci

10.0

4.3

0.4

3.9

2.6

1.0

Cco

10.6

4.9

0.8

4.5

3.3

1.7

Coc

11.3

5.4

1.3

5.0

4.1

2.5

Cr1/2

11.8

6.1

1.9

5.8

4.9

3.4

12.4

6.8

2.5

6.6

5.6

4.4

13.2

7.6

3.2

7.3

6.4

5.2

14.1

8.7

4.1

-

-

-

-

14.8

9.8

4.9

8.6

7.8

6.9

5.8

15.6

10.6

5.5

10.1

9.3

8.8

Cr3/4

-

0.7

0.4

0.7

0.2

0.15

Crc

-

-

-

-

-

Ri
Rcl
R1/4

6.6

5.6

R1/2

-

-

-

-

-

-

7.2

6.2

R2/3

16.4

11.4

6.1

11.2

10.2

9.9

7.7

6.7

R3/4

17.5
19.1

12.3
13.9

7.0
8.5

12.2
13.5

11.2
12.7

11.0
12.4

8.3
8.9

7.3
7.9
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3.1

2.0

3.1

1.75

1.5

Rc
A1/2
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جدول  :۳میانگین سن دختران ب سال در روند تکاملی دندانها][25
]Tab. 3. Average Age of girls in years based on assessment of dental development [25
I2

M3
9.9

M2
3.6

M1
0.2

P4
3.3

P3
2.0

C
0.6

10.4

4.0

0.5

3.9

2.5

1.0

Cco

11.0

4.5

0.9

4.5

3.2

1.6

Coc

11.5

5.1

1.3

5.1

4.0

2.5

Cr1/2

12.0

5.8

1.8

5.8

4.7

3.5

Cr3/4

12.6

6.6

2.4

6.5

5.4

4.3

13.2

7.3

3.1

7.2

6.1

5.0

Ri

14.1

8.4

4.0

-

-

-

Rcl

-

I1

-

Dm2

0.7

Dm1

0.3

Dc

0.7

Di2

0.2

Di1

Female
Ci

Crc

0.15

15.2

9.5

4.8

8.2

7.4

6.2

5.0

4.8

R1/4

16.2

10.3

5.4

9.4

8.7

7.7

5.6

5.4

R1/2

-

-

-

-

-

-

6.2

5.9

R2/3

16.9

11.0

5.8

10.3

9.6

8.6

7.0

6.4

R3/4

17.7
19.5

11.8
13.5

6.5
7.9

11.3
12.8

10.5
11.6

9.4
10.6

7.9
8.3

7.0
7.5

ب اینترتیب و با توج ب تکامنل مراحنل تشنکیل و
رویش دندان ،میتوان سن فرد را از دوران جنینی تا حدود
 ۲۰سایگی تخمین زد .متأسنفان چننین دادههنای آمناری
برای جمعیت ایرانی تاکنون جمعآوری نشده است .بندیهی

2.8

-

108

-

3.0

1.75

1.5

-

-

-

Rc
A1/2

است تهیۀ جندول زمنانبنندی مراحنل مختلنف تکامنل
سیستم دندانی در هر دو جن برای جمعیتهای ایراننی،
میتواند در تخمین سن دقیقتر بقایای باستانشنناختی در
ادوار مختلف بسیار مؤثر باشد.

شکل  :۴تفاوتهای زمانی تکامل دندانی .سیاه :معدنی شدن تاج ،خاکستری تیره :تکمیل تاج ،خاکستری روشن :رویش دندان ،سفید :تکمیل ریش .
برگرفت از دادههای ] [28و دادههای دندان آسیای سوم از ][22,29
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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شکل  :۵مراحل تکامل سیستم دندانی بومیان آمریکا در سنهای مختلف ][22
]Fig. 5: Dental development in Native Americans [22

.2-4

تخمین سن افراد بالغ از روی

دندانها
در این بخش ب بررسی س روش رایج در پزشکی قنانونی
و باستانشناسنی بنرای تخمنین سنن افنراد بنایغ از روی
دندانها میپردازیم .روشهای دیگری نیز وجود دارد کن
تخمین سن را بنا دقنت و صنحت بیشنتری امکنانپنذیر
میکنند ،اما ازآنجاک همۀ این روشها بنا تهینۀ بنرش از
دندان و تخریب بافت دندانی همراه هستند ،در این مقاین
از آنها صرفنظر شده است.
 .1-2-4بررسی سایش دندانی
زمانی ک یکدندان دائمی منیرویند و بن سنطح جوننده
میرسد ،سایش آن آغاز میشود .میزان و ایگنوی سنایش
دندانی تحت تأثیر عوامل زیر است:
توایی تکامل دندانها (دندانی کن زودتنر منیرویند،
نسبت ب دندانی کن دیرتنر ،روینش منییابند ،بیشنتر در
معر سایش اسنت) شنکل و انندازۀ دنندان ،سناختمان
داخلی تاج ،زاوینۀ دنندان ،اسنتفادۀ غیرمعمنول از دنندان،
سازوکار سیستم جویدن و رژیم غذایی فرد ].[31,32
اگر میزان سایش در یک جمعیت تقریباً یکسان باشد،
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میتوان نتیجن گرفنت کن فراگینر بنودن سنایش در آن
جمعیت ،تابعی از افزایش سن است و بنابراین منیتنوان از
آن در تخم نین سننن افننراد اسننتفاده کننرد .ای نن روش در
جمعیتهای مدرن نیز آزموده شده و ارتبناط بنین سنن و
سایش دندانی ب خوبی اثباتشده اسنت ] .[33,34هرچنند
استخوانشناسی همیش باید مراقب منوارد سنایش بسنیار
شدید موردی ک ممکن اسنت بن دیینل آسنیبشنناختی
(پاتویوژی) یا استفادۀ دندان ب عنوان ابزار ب وجنود بیایند،
نیز باشد ].[35
اویین گام در تخمین سن با استفاده از روش بررسنی
ساییدگی دنندانی ،اسنتفاده از نمونن هنایی اسنت کن بنا
تواییهای سنی ،مراحل رویش و سایش دندانها را نشنان
دهند .برای اویین بار مایلز در  ۱۹۶۳منی دی ،مقیاسنی از
ساییدگی بر اسا روند تکامل دنندانهنا را منتشنر کنرد
] .[36اسا روش ب کارگیری این مقینا در مثنال زینر
آورده شده است:
زمانی ک در ینک فنرد دنندان آسنیای دوم دائمنی
میروید ،دندان آسیای اول ،حدود شش سال است کن در
معر سایش قرارگرفت است (بنا فنر روینش دنندان
آسیای اول در شش سایگی و دندان آسیای دوم در دوازده
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سایگی) .حال اگر مقدار سایش با ایگوی مشاب این سایش
شش سای روی آسیای سوم (کن بن فنر در سنن ۱۸
سایگی رویش پیداکرده است) ،در فرد دیگری دیده شنود،
سن این فرد میتواند  )۱۸ + ۶( ۲۴سال تخمین زده شود.
مایلز ،معتقد است این روش برای تخمین سن افراد باالی
 ۵۰سال چندان دقیق نیست ].[37
 Lovejoyدر سننال  ۱۹۸۵مننی دی ،بننا بررسننی
نمون های استخوانی مربوط ب یک جمعیت پیشازتاریخ و
با تهیۀ یک مجموع بزرگ با توایی سنی و سایش دندانی
ب این نتیج رسید ک سایش دندانی یک مقیا مهنم و
قابلاعتماد در تخمین سن هنگام مرگ در افراد بایغ اسنت
و میتواند نتایج دقیقی ب دست دهد .در حقیقت الوجنوی
و همکارانش ،نتیج گرفتند کن سنایش دنندانی بهتنرین
مقیننا منفننرد بننرای تخمننین سننن زمننان مننرگ در
مجموع هنای اسنکلتی هسنتند .آنهنا دریافتنند سنایش

دننندانی ب ن عنننوان ی نک مقی نا تخم نین سننن ،صننحت
( )accuracyباالیی دارد و بدون تنناق ()consistently
و بنندون تننورش ( )biasاسننت .شننکل ( )۶اسننتانداردهای
سایشی را ک توس آنها ب کار گرفت شده اسنت ،نشنان
میدهد .میز ،هم درمطایعۀ ینک جمعینت بسنیار متفناوت
تاریخی هلندی ،سایش دنندانی را شاخصنی قابنلاعتمناد
برای تخمین سن یافت است ].[38
 .2-2-4تخمین سن و رسوب عاج ثانویه
بافت عاج ،نتیجۀ رسوب مداوم سلولهای عاجسناز اسنت.
عاج ثانوی بافتی است ک ب طور طبیعی و فیزیویوژینک (و
ن پاتویوژیک) ب آهستگی توس سلولهای عناجسناز در
اطراف حفرۀ مغز دندان (پایپ) ب طور خطی در یوین هنای
بسیار باریکی ب نام توبولهای عناجی ،شنکل منیگینرد.
تشکیل عاج ثانوی متعاقب تکمیل ریش  ،آغاز میشود.

شکل  :۶ایگوی متوس سایش دندانی در یک جمعیت پیشازتاریخ بومیان آمریکایی ) .(Libben, Ohioسایش دندانی ب فازهایی برای سمت راست
فک باال (تصویر چپ) و سمت چپ فک پایین (تصویر راست) تقسیمشده است .عاج نمایان شده از زیر مینا بارنگ سیاه نشان دادهشده است .سن
تخمینی برای فازهای مختلف بر اسا دادههای  Lovejoy, 1985ب اینترتیب است:
),40-45; I,45-55فک پایین( ),40-50; Hفک باال( 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
][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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یک نشانگر در تخمین سن مورداستفاده قنرار گینرد ].[39
رسوب عاج ثانوین در دنندانهنا بن روشهنای مختلفنی
مطایع میشود ک یکی از آنها استفاده از اشعۀ  xو تهینۀ
رادیوگرافی است ] .[40مطایعات رادیوگرافیک بر دندانهنا
از طریننق انجننام دو نننور رادیننوگرافی ارتوپننانتوموگرافی
( )OPGو پریاپیکال ( )PAصورت میگینرد ] .[39اینن
مطایعات اغلب ،بر پایۀ س روش اصلی انجام میگیرد:

شکل  :7اندازههای مورداستفاده درروش  T:Kvaalحداکثر طول
دندان R ،طول ریش از سطح کناری (مزیال) P ،حداکثر طول مغز
دندان (پایپ) Aعر ریش و مغز دندان در محل اتصال مینا ب
سمان ( B ،)CEJعر ریش و مغز دندان در حد واس دو سطح A
و  C ،Cعر ریش و مغز دندان در حد واس انتهای ریش وCEJ
][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
زیر میکروسکو قابلمشاهده است .ب نظر میرسد ادامۀ
تشکیل عاج ثانوی  ،یک پاسخ زیسنتی بن افنزایش سنن
است ،بنابراین ازآنجاک با افزایش سن ،مساحت مغز دندان
(پایپ) ب تدریج ب دییل ادام رسوب عاج ثانوی کوچکتنر
میشود ،اندازهگیری روند این کاهش میتوانند بن عننوان

روش کوال
.1-2-2-4
در ۱۹۹۴م ،کوال و سویهیم روشی را ابدار کردند کن بنا
آن سن فرد بنایغ از طرینق محاسنبۀ انندازۀ پاینپ روی
گرافی دندانی ب دسنت منیآمند .اینن روش ترکیبنی از
اندازهگیری پاینپ ،از روی رادینوگرافی و دنندان ،از روی
شکل ظاهری آن بود .در این روش آنها از گرافی پنری
اپیکال برای شش دندان تکریش از هر دو فنک بناال و
پایین ،استفاده کردند .با محاسنبۀ طنول و عنر پاینپ
دندان و نسبت طول و عر پایپ ب کل دندان ،آنها ب
این نتیج رسیدند ک نسبت عر پایپ بن کنل دنندان
بیشتر از سایر شاخص ها برای تخمین سن ،قابلاطمینان
است ].[41,42
روش ایکدا
.2-2-2-4
در  ۱۹۸۵م ،ایکدا و همکارانش ،شاخص جدیندی بن ننام
شاخص نسنبت دنندان بن تناج ( TCI; tooth-coronal
 )indexرا مطر کردند [42] .دروسنینی و همکنارانش در

شکل  :۸اندازههای استفادهشده درروش ایکدا CH .طول تاج ،CPCH ،ارتفار حفرۀ مغز تاج ][43
]Fig. 8: Dimensions used in the IKDA method. CH crown length, CPCH, crown cavity height [43
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۱۹۹7م .این روش را اص کردند و نتایج قابل قبنویی در
 %7۸نمون ها ب دست آوردند ] .[43این روش بنر پاینۀ دو
اندازهگیری خطی طنول تناج ( )CHو ارتفنار پاینپ تناج
( )CPCHروی رادیوگرافی دندانها بود:
TCI=CPCH×100/CH

 .3-2-2-4روش کمریر
در سال  ۲۰۰۴م ،کمریر و همکارانش برای تخمین سنن،
روش جدیدتری را با استفاده از نسبت مسناحت پاینپ بن
دندان برای اندازهگیری رسوب عاج ثانوی در دندان ننیش
باال و پایین بنا اسنتفاده از رادینوگرافیهنای پنریاپیکنال
دیجیتایی ب کاربردند ] .[44آنها با استفاده از یک برنامنۀ
نرمافزاری نسبت پایپ ب دندان ،طول دندان ،نسبت طول
و عر و مساحت پایپ ب دنندان را محاسنب کردنند .در
تحلیلهای آماری نسبت مساحت پایپ ب دندان ،بهتنرین
ارتباط با افزایش سن (با رگرسیون باال )r2=0.85را نشان
داد ] .[39بنابراین نسبت مسناحت پاینپ بن دنندان ینک
نشانگر سن ب روش جدید برای تخمنین سنن اسنت کن

شکل  :۹روش اندازهگیری مساحت مغز دندان (پایپ) و مساحت
دندان در روش کمریر ب کمک نرمافزارخطوط نقط گذاری شده
روی رادیوگرافی ،حدود خارجی دندان نیش باال و مغز آن را نشان
میدهد ][47
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

توس کمریر ابدارشده است .او و همکارانش اینن روش را
ن تنها درتخمین سن نمون های با سن باال در افنراد زننده،
بلک برای تعیین سن در بقایای اسکلتی نینز قابنلاعتمناد
یافتند] .[45,46وودانویک و همکارانش بر اسا تحقیقنی
ک در سال  ۲۰۱۱م ،بر  ۱۹۲اسکلت متعلق ب قرن هجده
و نوزدهم می دی انجام دادنند ،معتقند هسنتند ازآنجاکن
تخمین سن ،تنها یکی از پارامترهای فراوانی است کن در
یافت های باستانشناختی باید تعیین شنود ،اغلنب ،زمنان،
پول و دانش کافی برای انجام چنین روش تخمنین سننی
فراهم نیست .اینن روش کن بنرای ینک مبتندی بسنیار
وقتگیر است ،فقن در منوارد خناه کن تخمنین سنن
قابلاعتماد و دقیق برای افراد زننده ینا منرده الزم اسنت،
پیشنهاد میشود .آنها معتقد هستند بن اینن دیینل اینن
روش را در تحقیق خود استفاده کردهاند تا قابلیت اطمینان
و دقت سایر روشها را کن آسنانتنر و کمتنر وقنتگینر
هستند ،بیازمایند ].[47
 .3-4اندازهگیری عاج اسکلروتیک
باگذشت زمان ،توبولهای عاجی باریکتر منیشنوند کن
این امر ،سبب ایجاد نمای نیمشفاف در عاج میشود .اینن
فرایند در دهۀ سوم زندگی آغاز میشود و ب س مت دندان
و جنسیت ربطی ندارد .مطایعات انجامشده ،نشنان دادهانند
ک نیم شفاف شدن انتهای ریشن دنندانهنا کن بن آن
تران یوسنسی یا عاج اسکلروتیک میگوینند ،بنا افنزایش
سن در افراد بایغ مرتب است .در پزشکی قانونی ،افنزایش
اندازۀ عاج اسکلروتیک در منطقۀ انتهایی ریشن (اپیکنایی)
دندانهای انسان ،ب عنوان روشی برای تخمین سن ب کار
میرود ] .[48اندازهگیری طول تران یوسنسی ب میلیمتر
با دقت مناسبی قابنل انجنام اسنت .بننگ و رام ،در سنال
 ۱۹7۰می دی ] [49روشی را ابدار کردند ک ب وسنیلۀ آن
طول عاج نیم شنفاف انتهنای ریشن در دو روش دنندان
برش خورده و دندان کامل در بقایای انسانی ،موردبررسنی
قننرار گرفننت .فرمننول آنهننا در بقایننای انسننانی منندرن
(نمون های معاصر) با سن معلوم و بقایای باستانشنناختی
با سن نامعلوم ،آزمایششنده اسنت ] .[50در حنال حاضنر
قابلاعتمادترین راه برای اندازهگیری تران یوسنسی عناج،
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اندازهگیری از روی برش دندان است ،امنا در نمونن هنای
باستانشناختی توصی نمیشود ،زیرا یکدندان بنرش زده،
برای همیش تخریب خواهد شد و بنرای سنایر تحقیقنات
قابننلاسننتفاده نخواهنند بننود؛ بنننابراین تنهننا راه مطایعننۀ
تران یوسنسنی دنندان در نمونن هنای باسنتانشنناختی،
استفاده از نور قوی و دندان کامل بدون برش اسنت ].[47
تنگ و همکارانش نیز ،این روش را در تخمین سن بقایای
باستانشناختی مربوط ب قرن هجده و نوزدهم می دی با
سن معلوم و با روش بدون برش ،زیر ننور شندید بررسنی
کردند .آنها ب این نتیج رسیدند ک اینن روش تخمنین
سن ،نتایجی قابلمقایس با سایر روشهای تخمنین سنن
بقایای انسانی مورداسنتفاده در اینن تحقینق دارد .در اینن
روش بیشتر تخمینها تمایل بن ردۀ سننی مینانی دارنند،
یعنی در جوانها ،سن بیشنتر و در افنراد پینر ،سنن کمتنر
تخمین زدهشده است ].[50
سنننگوپتا و همکننارانش ،در سننال  ۱۹۹۹مننی دی،
مشک ت تخمین سن با روش تران یوسنسی را در ریشۀ
دندان هنای انسنان بنا قندمت متفناوت بررسنی کردنند و
دریافتند ک اکثریت نمون های باستانشناختی ،با تغییراتنی
نظیر ایجاد یک ظاهر گچی بر ریشۀ دندان همراه هسنتند
ک حتّی برداشتن این ظاهر گچنی از روی ریشن دنندان،
تأثیری بر بهبود تشخیص میزان تران یوسنسنی نخواهند
داشت و بنابراین در نمون های باستانی نمنیتنوان از اینن

شکل  :۱۰اندازههای استفادهشده  hطول عاج اسکلروزه (نیم شفاف)
و  Hطول ریش ][51
Fig. 10: Dimensions used: h length of sclerotic dentin
](translucent) and H length of root [51
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روش استفاده کرد ] .[52بنااینحنال ممکنن اسنت بتنوان
نمون هایی را در بقایای باسنتانشنناختی یافنت کن اینن
مشکل را نداشت باشند یا آنک راهی برای از بنین بنردن
الیۀ گچی تشکیلشده بر ریشۀ دندان ،پیدا کرد .بن نظنر
میرسد استفاده از این روش بنرای تخمنین سنن بقاینای
دندانی در یافت های باستانشناختی ،هنوز نیاز ب تحقیق و
بررسی بیشتر دارد.
 .5بحث و نتیجهگیری
با توج ب اهمیت فراوان تخمین سنن بقاینای انسنانی در
مطایعات دیرین جمعینت شنناختی و پیشنرفت روزافنزون
روشهای جدید ،ب نظنر منیرسند هننوز انسنانشناسنی
دندانی در این مقوی دانشی نوبنیاد است .روشهای جدیند
تصویربرداری از دندانها (مانند تصنویربرداری سن بعندی)
ب همراه نرمافزارهنای جدیند ،افنقهنای وسنیعتنری بنر
پاوهشگران خواهند گشود ک بیشک در مطایعات دیرین
جمعیت شناختی تأثیر بسزایی خواهند داشت .با توجن بن
آنچ در این مقای گفت شد ،میتوان سن بقایای انسانی را
از روی سیستم دندانی در سن رده سننی ،بن روشهنای
جداگان ای تخمین زد:
 .1-5بدو تولد تا بیست سالگی
در افراد زیر بیست سال از روش بررسنی تکامنل سیسنتم
دندانی استفاده میشود .با استفاده از این روش ،منیتنوان
سن این بقایای انسانی را از بدو تویند تنا بیسنت سنایگی،
ب شرط داشتن دندان آسیای سوم (عقل) ،تخمین زد .الزم
ب ذکر است در صورت داشتن گرافی و بررسی بست شدن
کامل انتهای ریش ها ،تخمین بسیار دقیقتنر خواهند بنود.
هرچنند متأسننفان  ،دادههننای آمنناری بننرای روننند تکامننل
سیستم رویشی دندانها در جمعیت ایرانی موجنود نیسنت
(ثبتنشده است).
 .2-5دوازده تا چهل و پنج سالگی
روش بعنندی تخمننین سننن بقایننا ،اسننتفاده از بررسننی
سایشهای دندانی در جمعیتهنای مختلنف اسنت کن
میتواند سن بقاینا را از دوازده تنا چهنل و پننج سنایگی
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 در صنورت نداشنتن، هرچنند از طنرف دیگنر.تخمین زد
 ینزوم.دندان نیش باال این روش فاقد کارایی خواهند بنود
تهیۀ رادیوگرافی از دندان و نیاز ب ننرمافنزار و محاسنبات
 نسنبت بن سنایر،رایان ای سبب میشود کن اینن روش
 گرانتر باشد و بنابراین بهتنر،روشهای تخمین سن بقایا
است فق در مواردی ک سن بقایا بیشتر از چهنل و پننج
 منوردنظر، تخمین سن دقینق فنرد،سال است و از طرفی
. از این روش استفاده شود،است
Bang & Ramm  با استفاده از روش،در روش دوم
، و محاسبۀ طول عاج اسکلروزه و نیم شفاف انتهای ریشن
 عدم، از محاسن این روش.میتوان سن بقایا را تخمین زد
 هرچنند بن نظنر.نیاز ب تجهیزات و نیز مهارت باال است
 کارایی این روش در بقایای باستانی هنوز نیاز بن،میرسد
.بررسیهای بیشتر دارد

 بنرای بناالتر از، هرچند اینن روش.ب خوبی تخمین بزند
 هنگنام اسنتفاده از.چهل و پنج سایگی توصی نمیشنود
 همواره بایند بن اسنتفادههنای اختصاصنی از،این روش
دندانها ب عنوان ابزار یا بیماریها یا عاداتی ک منجر ب
 نینز توجن،سایش بیشازحد یک یا چند دندان میشوند
.داشت
 باالتر از چهل و پنج سالگی.3-5
برای تخمین سن در بقایای انسانی بنا سنن بناالتر (افنراد
.پیر) دو روش در پزشکی قانونی مورداستفاده قرار میگیرد
 و ب دست آوردنCameriere  روش،یکی از این روشها
نسبت مساحت مغز دندان (پایپ) ب مسناحت کنل دنندان
 از محاسن این روش آن است کن بنا داشنتن تنهنا.است
یکدندان (نیش بناال) منیتنوان سنن را بنا صنحت بناال
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