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Abstract 

Background and Aim:  Age estimation is one of the most important issues in forensic medicine, legal cases and 

orthodontic treatment. One of the most famous methods which is based on the maturity of teeth for determining dental 

age is Demirjian method. Due to the inconsistency of the results of studies conducted on different people groups, the 

present study was done to evaluate the accuracy of Demirjian method in estimating the chronological age of Iranian 

12-16 years-old Iranian people. 

Material and Methods: This retrospective study was performed on 50 orthopantomograms that met the 

inclusion criteria. Dental age was determined by Demirjian method and compared with the chronological age of the 

subjects separated by gender and age groups. The correlation coefficient between dental age and chronological age 

was calculated  using paired  T-test in order to show their relationship, and finally, the linear regression equation was 

presented. 

Results: The studied radiographs belonged to 27 girls and 23 boys with a mean age of 14.02±1.45 years old. The 

subjects’ mean dental age was determined 14.00±1.38 years old by Demirjian method which did not show a 

statistically significant difference with the chronological age (P>0.4). The correlation coefficient test showed a very 

strong correlation between actual and estimated ages in both genders (R=0.975 in girls and R=0.969 in boys). The 

determined linear regression equation was Y=1.01X-0.078. 

Conclusion: The Demirjian method is a suitable method with high accuracy in estimating the age of the studied 

group. 
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 :خالصه

 نیاز معروفتر یكی انيرجي. روش دمباشدیم یسو درمان ارتودن یموارد حقوق ،یقانون یمسائل در پزشك نتریسن از مهم نيتخم :سابقه و هدف

و  یجنس ،یسن هایمطالعات انجام شده در گروه جیاست. با توجه به تناقض نتا یبا استفاده از درجات بلوغ دندان یسن دندان نييتع هایروش

 .رفتیانجام پذ یرانیساله ا 52-53سن افراد  نييدر تع انيرجيدقت روش دم یابیحاضر با هدف ارز همختلف، مطالع ینژاد

به روش  یورود به مطالعه را داشتند، انجام گرفت. سن دندان طیکه شرا کيپانورام شهيکل 28 روی بر نگرمطالعه گذشته نیا مواد و روش ها:

مقایسه جهت  قرار گرفت. سهیمورد مقا یسن هایو گروه تيجنس کيافراد مورد مطالعه به تفك یمیو با سن تقو دیگرد نييتع انيرجيدم

جهت مقایسه ميانگين دندانی و تقویمی به  جفت شده و  Tميانگين سن دندانی و تقویمی به تفكيک جنسيت و گروه های سنی از آزمون 

آن دو  نيب یهمبستگ بیضر ،یمیقوو ت یسن دندان نياز ارتباط ب یآگاه یبرا جفت شده و  Tتفكيک جنسيت و گروه های سنی از آزمون 

 .دیارائه گرد یخط ونيمعادله رگرس تیو در نهامحاسبه و گزارش 

سن  نيانگمي. بود سال 82/54 ± 42/5 یسن واقع نيانگيپسر با م 22دختر و  24مورد مطالعه متعلق به  یوگرافیراد هایشهيکل :يافته ها

(. آزمون P <4/8نداشت )  یمیبا سن تقو دارییمعن یشد که اختالف آمار نتعيي سال 88/54 ± 20/5 انيرجدمي روش به هاآن یدندان

و در پسران  R=542/8در هر دو جنس نشان داد )در دختران  ینيو تخم یواقع نيسن نيب یقو اريبس یرابطه همبستگ یهمبستگ بیضر

535/8=R .).) 840/8 معادله رگرسيون خطی آن–X 85/5=Y تعيين شد. 

  مورد مطالعه بود تيسن جمع نيمناسب و با دقت باال جهت تخم یروش انيرجيروش دم: نتيجه گيری

  یقانون یپزشك ک،يپانورام یوگرافیراد ،یسن دندان ان،يرجيدمکليد واژه ها: 

 مقدمه: 
 

تخمين سن یكی از مسائل مهم در تشخيص هویت، پزشكی 

 قانونی، موارد حقوقی و درمان ارتودنسی 

اطالع از بلوغ دندانی که به آن سن دندانی نيز  (2.-5) .باشدمی

تكامل  (4).های تخمين سن استشود یكی از روشمی گفته

گيری و یا شود: شكلگيری میدندان ها به دو روش اندازه

ها یک فرآیند منقطع و متنوع است که رویش. رویش دندان

از دست رفتن محيطی همچون سوءتغذیه،  عواملتواند از می

های ، کراودینگ و پوسيدگیدندان های شيری پيش از موعد

ضریب تنوع کمی  ،هاگيری دندانانی تأثير پذیرد. شكلدند

تر است، لذا روش دارد و نسبت به عوامل محيطی مقاوم

گيری بهتری ارزیابی شده و دارای اعتبار باالیی است. اندازه

به عالوه بلوغ دندانی از شاخص رشد در کودکان محسوب 

های ارتودنسی مورد شود و ممكن است که در درمانمی

  (2).فاده قرار گيرداست

در چندین روش ارزیابی سن دندانی از درجه 

کلسيفيكاسيون دندانهای دائمی مشاهده شده در رادیوگرافی 

یكی از شناخته شده ترین این  (4)بيماران استفاده می شود.

 5542روش ها، روش دميرجيان است که اولين بار در سال 

ودکان کانادایی پيرو مطالعه ای بر روی یک نمونه بزرگ از ک

معرفی شد. این روش تكامل هفت دندان دائمی سمت چپ 

مندیبل را از روی کليشه پانوراميک ارزیابی می کند. امتياز 

بدست آمده از این بررسی در جدول دميرجيان قرار گرفته و 

  (2).به کمک این جدول سن دندانی بيمار مشخص می گردد

یای زیادی از جمله در استفاده از رادیوگرافی پانوراميک مزا

دسترس بودن آن دارد.تخمين سن دندانی بر اساس شكل 

دندان و نسبت های تاج و ریشه صورت می گيرد نه طول و 

عرض دندانها. در نتيجه تغييرات ابعادی از جمله کوتاهی یا 

بلند شدگی دندانی ناشی از خطاهای تكنيكی و یا دستگاه 

متفاوت بر این برآورد های رادیوگرافی یا بزرگنمایی های 

مطالعات متعددی در زمينه بررسی دقت  (3)تأثيری ندارد.

روش دميرجيان در تخمين سن دندانی در جوامع با 

خصوصيات نژادی متفاوت صورت گرفته که در نتایج دارای 

اختالف بوده و سن دندانی در مواردی بيشتر و در مواردی 

  (58-5).نيز کمتر از سن تقویمی برآورد شده است
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هدف از این مطالعه بررس ی ق درت روش دميرجي ان در    

س ال مراج ه کنن ده ب ه بخ ش       52-53تعيين س ن  اف راد   

ارتودنسی دانشكده دندانپزشكی دانشگاه آزاد اسالمی ته ران  

 بود. 50-55در سال تحصيلی 

 

 مواد و روش ها 

 پ/520/د شماره نامه طبق که نگراین مطالعه گذشته

دانشگاه  یدانشكده دندانپزشك اوریفن و پژوهش معاونت

و  یپژوهش یشورا دیيتهران به تأ یآزاد اسالم یعلوم پزشك

 28است، بر روی  دهيرس یاخالق دانشكده دندانپزشك تهيکم

بخش  ويرادیوگرافی پانوراميک موجود در آرش شهيکل

به  یگروه سن 2ساله ) 52-53به افراد  متعلق یارتودنس

به دانشكده  یان ارتودنس( که جهت درمكسالیفواصل 

تهران مراجعه کرده بودند  یدانشگاه آزاد اسالم یدندانپزشك

بر هدف و با استفاده از  یمبتن یرگي. نمونهرفتیانجام پذ

 یاز هر گروه سن یدر دسترس و به تعداد مساو ینمونه ها

با  یوگرافیراد کليشه های هيگرفت. کل صورتنفر(  58)

و بدون  یاصول اخالق پزشك تیو با رعا یصياهداف تشخ

 .گرفته شده بود ماريبه ب یتابش اضاف جيه

بود که از  ییها یوگرافیورود به مطالعه شامل راد یارهايمع

دندان  یتمام یمناسب بوده و دارا یصيتشخ تيفينظر ک

جوانه دندان( بوده و متعلق به افراد سالم و  ای) یدائم یها

 یو رشد کيستميس یرمايب  ،یا هیفاقد هرگونه اختالل تغذ

 ستیبا یم یمیسن تقو قيدق نييجهت تع نيباشد. همچن

 ماريدر پرونده ب یوگرافیتولد افراد و انجام راد قيدق خیتار

 .ثبت شده باشد

دستگاه  یانتخاب شده رو یها شهيقرار دادن کل با

قرار  یمورد بررس بلیدندان سمت چپ مند 4نگاتوسكوپ، 

آن دندان مطابق با  ونيكاسيفيگرفتند و بسته به مرحله کلس

 شكل نسبت داده شد ) Hتا  Aحرف از  کی انيرجيروش دم

و  رديگ یتعلق م یروش به هر حرف عدد مشخص نی(. در ا5

که به آن  یینها ازياعداد با هم جمع شده و امت تیدر نها

. ( 55)شود  یشود به فرد داده م یبلوغ گفته م ییشاخص نها

 انيرجيتفاده از جدول استاندارد دمبدست آمده با اس ازيامت

به  زيافراد ن یمی. سن تقودیگرد لیفرد تبد یبه سن دندان

حسب  رب یوگرافیانجام راد خیتولد از تار خیتار قیتفر لهيوس

بصورت  كسالی یبر تعداد ماهها ميماه محاسبه و ضمن تقس

 . دیگرد انيب یعدد اعشار

 
 

 ( 52)مراحل تكاملی دندان در روش دميرجيان 

مقایسه ميانگين سن دندانی و سن تقویمی افراد مورد 

مطالعه به تفكيک جنسيت و گروههای سنی، توسط آزمون 
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تی جفت شده انجام گرفت. همچنين برای آگاهی از ارتباط 

بين سن دندانی و تقویمی، ضریب همبستگی پيرسون بين 

آن دو محاسبه و گزارش و در نهایت معادله رگرسيون خطی 

 گردید. ارائه

 

 يافته ها

رادیوگرافی پانوراميک توسط یک  28در این مطالعه 

متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت مورد بررسی قرار 

پسر بود. ميانگين سن  22دختر و  24گرفت. نمونه ها شامل 

سال )حداقل  82/54 ± 42/5تقویمی افراد مورد مطالعه 

نی تخمين سال( و ميانگين سن دندا 4/53و حداکثر  2/55

سال )حداقل  54 ± 20/5زده شده به روش دميرجيان 

سال( بود. ميزان اختالف  سن دندانی و  53و حداکثر  2/55

آماری معنادار  از لحاظسال بود که  -85/8 ± 22/8تقویمی 

بين سن تقویمی و سن دندانی برآورد شده < P 4/8بود ن

شد  توسط روش دميرجيان همبستگی بسيار باالیی دیده

(544/8  =R( فرمول.)5           :)                                                                 

            840/8  - X 85/5  =Y   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معادله خطی رگرسيون به دست آمده از نتایج  5فرمول 

دهنده نشان Yاین مطالعه را نشان می دهد. در این معادله 

نشان Xه به روش دميرجيان و سن دندانی محاسبه شد

 دهنده سن تقویمی است.

ميانگين سن تقویمی و سن دندانی به تفكيک جنسيت 

آورده شده است. در مقایسه ميانگين سن  5در جدول 

ه تفكيک جنسيت اخت   الف آماری دندانی و تقویمی ب

 معنی داری بين دو جنس مش اهده نشد )در پسران

 3/8 P >  4/8و در دختران P > ضریب همبستگی سنين.)

تقویمی و دندانی به تفكيک جنسيت نشان می دهد که 

روش دميرجيان دقت باالیی در تعيين سن داراست. )در 

ر مقایسه (. دR=  535/8و در پسران  R=  542/8دختران 

-53سال و  52-54ای دیگر کل نمونه ها به دو گروه سنی 

سال تقسيم شد. ميانگين سن تقویمی و سن دندانی این  54

آورده شده است. در مقایسه سن  2دو گروه در جدول 

تقویمی و سن دندانی افراد مورد مطالعه در هيچ کدام از این 

 2/8ترتيب داری دیده نشد )به دو گروه اختالف آماری معنی

P >  5/8و P >.)  معادله خطی رگرسيون به دست  5فرمول

 Yآمده از نتایج این مطالعه را نشان می دهد. در این معادله 

دهنده سن دندانی محاسبه شده به روش دميرجيان و نشان

X دهنده سن تقویمی است.نشان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسيت مقايسه ميانگين سن تقويمي و سن دنداني برآورد شده به روش دميرجيان به تفکيك -1جدول   

 روش برآورد            

 جنسيت   
 سن تقویمی

برآورد سن دندانی به روش 

 دميرجيان

 P value اختالف سن تقویمی و سن دندانی

 درصد ميزان

 < 22/5 ± 34/52 44/5 ± 34/52 24/8 ± 83/8- 4/8- 4/8 P (N= 24دختر )

 < 22/5 ± 42/54 50/5 ± 44/54 25/8 ± 84/8 4/8+ 3/8 P (N=  22پسر )

 مقايسه ميانگين سن تقويمي و سن دنداني برآورد شده به روش دميرجيان به تفکيك دو گروه سني مختلف -0جدول 

 روش برآورد          

 سن تقویمی سن   
برآورد سن دندانی به روش 

 دميرجيان

 اختالف سن تقویمی و سن دندانی

P value 
 درصد ميزان

52-54 (28  =N) 40/8 ± 22/52 22/8 ± 34/52 23/8 ± 55/8 5+ 2/8 P > 

54-53 (28  =N) 52/8 ± 85/52 52/8 ± 52/54 20/8 ± 85/8- 3/8- 5/8 P > 
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 بحث
يان نتایج مطالعه حاضر که به بررسی دقت روش دميرج

ساله پرداخت، نشان داد که روش  52-53در افراد 

دميرجيان قادر به برآورد سن واقعی نوجوانان صرف نظر از 

گروه سنی و جنسيتشان بود. با توجه به ضریب همبستگی 

ی رگرسيون عالی بين سن تخمينی و سن تقویمی، معادله

به دست آمده به آسانی قادر به برآورد سن واقعی بوده و در 

ين باالتر، دقت تخمين سن دندانی توسط روش سن

 رود.دميرجيان باالتر می

در بررسی مطالعات مشابه انجام شده در داخل و خارج 

از کشور، نتایج متناقضی وجود دارد. در توافق با مطالعه 

و همكاران  Sheikhiحاضر، در پژوهش انجام شده توسط 

ی در تعيين دقت روش دميرجيان در تخمين سن تقویم

ساله کرمانی، همبستگی بسيار قوی بين سنين  54تا  2افراد 

 Javadinejad (2)( R=  52/8واقعی و تخمينی دیده شد )

و همكاران دقت روش دميرجيان در تخمين سن کودکان 

اصفهانی را مورد بررسی قرار دادند و بيان داشتند  54-3

دار اختالف سن واقعی و سن تخمينی به لحاظ آماری معنی

بود و روش دميرجيان دقت باالیی در تخمين سن کودکان ن

و  Baghepourدر مطالعه  (52)مورد مطالعه داراست 

سال  3-52همكاران نيز که بر روی افراد با محدوده سنی 

انجام شد، سن برآورد شده به روش دميرجيان در پسران 

سال بيشتر از سن واقعی  22/8سال و در دختران  24/8

ج این مطالعه نشان داد با اینكه روش شان بود. نتای

سال مناسب بود، در  52تا  5دميرجيان برای بازه سنی 

سنين کمتر از آن از دقت کافی در تخمين سن واقعی  

  (2)برخوردار نبود 

عليرغم اینكه در مطالعه حاضر برخالف مطالعه 

Baghepour    سن دختران کمتر از سن و همكاران

، اما هر دو مطالعه دقت روش تقویمی برآورد شده بود

دميرجيان را در سنين باالتر بيشتر دانستند. برخالف این 

و همكاران ضمن بررسی  Cruz – Landeriaنتایج، 

در دو  Chailletقابليت اجرایی روش های دميرجيان و 

و  Spanish Cavcasianجمعيت با نژادهای مختلف 

Venezuelan ش نتيجه گرفتند اطالعات حاصل از رو

 52دميرجيان در سنين پایين دقيقتر بوده و در سنين باالی 

 (2)سالگی در هر دو نژاد دقت کافی را ندارد 

و همكاران در  Celikogluبرخالف مطالعات ذکر شده، 

بررسی قابليت اجرایی روش دميرجيان در تخمين سن 

کودکان شرق ترکيه ميانگين اختالف بين سن تقویمی و 

 سال و در پسران 2/8-5/5ن را سن دندانی در دخترا

سال تعيين کردند که این اختالف در تمام گروه  2/5-4/8 

های سنی از لحاظ آماری معنی دار بود. با توجه به نتيجه 

این مطالعه مشخص شد که این روش برای تخمين سن 

کودکان شرق ترکيه مناسب نيست و کودکان ترکيه نسبت 

وی دارای تكامل دندانی فرانس –به کودکان نژاد کانادایی 

ای که توسط همچنين در مطالعه (4)سریع تری هستند 

Różyło-Kalinowska  و همكاران در کشور لهستان

انجام شد، پس از تعيين سن دندانی کودکان مورد مطالعه به 

روش دميرجيان، مشخص شد سن تخمين زده شده با سن 

ی شد گيرتقویمی به طرز معناداری متفاوت است و نتيجه

 (3)باشد که روش دميرجيان برای این جمعيت مناسب نمی

Han  و همكاران نيز ضمن بررسی دقت سه روش

ساله  54تا  2دميرجيان، ویلمز و نوال در تعيين سن افراد 

شمال چين، نتيجه گرفتند روش دميرجيان برای تعيين سن 

 (54)شان از دقت کافی برخوردار نيست جامعه مورد مطالعه

ای مشابه با مطالعه اخير در مقایسه روشهای العهدر مط

و همكاران در   Cortésدميرجيان، ویلمز و نوال که توسط 

ساله اسپانيایی انجام پذیرفت، روش  4-54تخمين سن 

دميرجيان سن دختران و پسران را با اختالف معنی داری 

  (52) .باالتر از سن تقویمی آنها نشان داد
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 اف راد  وش دميرجيان در تخمين سنر در ميزان دقتتفاوت 

اش  ی از تف  اوت ه  ای  ن در مطالع  ات مختل  ف م  ی توان  د  

نژادی، توزی ع س نی و جنس ی نمون ه ه ا، ن وع        -جغرافيایی

انتخاب نمونه، روش های مقایسه آماری و نوع مطالعه باش د.  

علی رغم وج ود برخ ی مح دودیتها در انج ام ای ن تحقي ق       

مام گروههای سنی ب ا  همچون جمع آوری نمونه مساوی از ت

توزیع جنسی تقریباً برابر، سعی ب ر آن ب ود ک ه رادی وگراف     

هایی که دارای اطالعات کاملی در پرونده بودند انتخاب شده 

مطالع ات تكميل ی ب ا س ایر      و با دقت باالیی ارزی ابی ش وند.  

 و  Cameriereهمچ  ون روش  های تعي  ين س  ن دن  دانی 

Willemsیر گروهه ای س نی   در حجم نمونه باالتر و در سا

 گردد.پيشنهاد می

 

   گيرینتيجه

روش دميرجي ان م ی توان د     با توجه به نت ایج ای ن مطالع ه،   

باش د.   در برآورد سن دندانی نوجوانان ایران ی روشی مناسب 

تشخيص هویت و  ،این روش در پزشكی قانونیلذا استفاده از 

برآورد سن افرادی که بی سرپرست ب وده و ب ه دليل ی فاق د     

توانند ارتباط کالمی داشته باشند، سنامه هستند و یا نمیشنا

در طرح درمان انواع مال اکلوژن ها در ارتباط ب ا  و همچنين 

م ی   ،صورتی ای ن گون ه بيم اران در ارتودنس ی     –رشد فكی 

 تواند مفيد و کارگشا باشد.

 

 تقدیر و تشكر

حمایت معاونت پژوهشی دانشكده دندانپزشكی بدینوسيله از 

زحمات کليه همكارانی ه علوم پزشكی آزاد تهران و دانشگا

 گردد.که در انجام این مطالعه به ما یاری رساندند، تشكر می
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