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Background: Forensic odontologists are the specialists that can be asked to assist 

in estimating the age of persons who may or may not have reached the legal age. In 

this regard, selecting a practical method would be a priority. The present study aimed 

to measure the apices of third molar to discriminate between individuals who are or 

not 18 years of age or older and to fix a cutoff for evaluation of the age in these cases. 
 

Methods: Panoramic radiographs belonging to 150 healthy individuals aged 

between14-23, were randomly selected. To evaluate the individuals, using Cameriere 

method, the third molar maturity index- I3M- of the left side was calculated as 

follows: The sum of the distances between the inner sides of the open apices divided 

by the tooth length to normalise the measurements. For the statistical assessment of 

the data, SAS software and Proc Logistic were used. 
 

Results: If an individual has I3M≤0/01, he is 18 or more and if I3M>0/01 it can 

be predicted that the probability of being 18 years or more using the calculated 

formula. According to the results, there was no significant correlation between 

gender and Cameriere method model. 
 

Conclusion: Calculating the third molar maturity index is a practical method to 

estimate age in Iranian population. Concordant percentage of 89.3% and C factor 

90% showed that this method is suitable to estimate the age of an individual of more 

or less than 18 years. 
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پرسش  ینابه  دادنپاسخ یبراهستند  یمناسب، متخصصان یقانون پزشکاندندان: هدفو  ینهزم

قانون مخاطب قرار  یسوو گاه از « ؟یرخ یااست  یدهرس یقانونفرد به سن  یاآ»ساز که سرنوشت

 ینا در سبب ینهم. به گیردیمقرار  یتاولوروش کارآمد در  یکاز  راستا استفاده ینا. در گیرندیم

، یشترب یاسال  18افراد  یانم یزتما ۀحدّ آستان یینتعدر  ، با هدف استفاده از دندان مولر سومیقتحق

 دارند. سال 18 که کمتر ازشدند افرادی مطالعه 

ساله به صورت تصادفی  32تا  11فرد سالم  106های پانورامیک رادیوگرافی :یبررسروش 

 third molar)ها به روش کمریر شاخص بلوغ مولر سوم انتخاب شد. جهت بررسی نمونه

maturity index- I3M) ها داخلی ریشه بین دیواره سمت چپ به این صورت محاسبه شد: فاصله

کردن به طول دندان، نرمالیزه ها با تقسیمپس مجموع اندازهجداگانه حساب و با هم جمع شد. س

مورد تجزیه و تحلیل آماری   Proc Logisticو با استفاده از SASافزار ها توسط نرمگردید. داده

  قرار گرفت.

 او باشد، سنداشته  61/6کمتر از  یاکه فرد شاخص بلوغ مولر سوم برابر  یصورتدر  :هایافته

با  توانیمباشد،  61/6از  یشتربکه شاخص بلوغ مولر سوم فرد  یصورتدر . است یشترب یا سال 18

دست سال را به 18، درصد احتمال داشتن حداقل یقتحق ینامحاسبه شده در  ۀمعادلاستفاده از 

 بر مدل بود. یتجنسبودن  تأثیریب یانگرب ،یجنتا. آورد

 یرانیاسنّ افراد  ینتخمدر می توان است که  یکاربرد یشاخص مولر سوم  روش ۀمحاسب :یجنتا

سن  یصتشخروش در  ینادرصد نشان داد که  C66 یارمعو  2/86 یهماهنگ. درصد کرد استفاده

 است. یقدق یسالگ 18

 .یقانون یپزشکدندان، شاخص بلوغ مولر سوم، یرکمر، روش یدندانسن  :هادواژهیکل

 

 

 مقدمه

 یبرخوردار یانگربدر هر جامعه،  یقانونسن  به یدنرس

 ینابه  ینهمچن است.مستقل  یمدنو  یقانونافراد از حقوق 

مجازات  ینقواندن کردر اجرا  یاصلعنوان شاخص سن به

پاسخ  یبرا یناناطم روش قابل یک. وجود شودمیتوجه 

است  دهیرس یقانونفرد به سن  یاآ»پرسش که  ینابه  یحصح

رو،  ینامهم است. از  یاربس سازسرنوشتدر موارد « ؟یرخ یا

رسش پ یناپاسخ به  یبراقانون  یسواز  یقانون پزشکاندندان

 است یامسئله یدندانسن  یینتع. (8) گیرندیممخاطب قرار 

کودکان، متخصصان غدد  پزشکاندندان، هایستارتودنتکه 

و  (3)دارندتوجه به آن  یقانون یپزشککودکان و محققان 

جهول، تولد م یختارافراد با  یمیتقو سن یینتع یبرا تواندیم

 ایدنکه در  یقانونیرغافراد بدون شناسنامه و مهاجران  ثلم

، مطالعات ینهزم ینا. در دشواستفاده  (0) اندیشافزارو به 

 یبهترها روش که استفاده از تکامل دندان انددادهنشان 

 یرازاست؛  یکسوماتکامل ت یهاشاخصنسبت به استفاده از 

و  یهورمون ییراتتغ یرتأثها کمتر تحت تکامل دندان

فقط  مولر سوم  یهادندانو  (0) گیردیمقرار  اییهتغذ

در سال  .(8) اندهدف یتجمعقابل استفاده در  یهادندان

 یتکاملمراحل  براساسسن  ینتخمروش  یرجیاندم 1692

 یراب یمختلف یقاتتحقسپس  ،کردرا ارائه  یدندان یهاجوانه

. (5شد )مختلف انجام  یهانمونهروش، در  ینادقت  یابیارز

 نییتعروش در  ینا که کردندمشخص  یقاتتحق، یتنهادر 
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، یلدل ینهمندارد و به  یکافسال، دقت  11 یباالسن افراد 

مولر سوم  یتکاملتوجه متخصصان به استفاده از مراحل 

ر د ینسرم. شودیم یلتشک یرتردآن  ۀجوان کهشد معطوف 

 یینتعدر  یرجیاندماز دندان مولر سوم و روش  1662سال 

 سال استفاده کرد. 31تا  11سن افراد 

استفاده از روش  ،مطالعه نشان داد ینکهاعالوه بر 

سن  ۀکنندیینتع تواندینمدندان مولر سوم  یبرا یرجیاندم

وش ر براساس که ییهانمونهنشان دادند:  هایافته یولباشد، 

اما  ؛نددارسال  18 یباالسن   ،هستند Hدر فاز  یرجیاندم

 کهسال است  18 یباالافراد  یادز تعدادِ ینتخم ینامشکل 

. سپس روش (6)بالغ نشده است  کامالًدندان عقل آنها هنوز 

ه و با توج شد یابیارزاز جوامع مختلف  ییهانمونهدر  ینسرم

 ساپک یریگاندازه یلیتکمنشان داده شده، روش  یخطاهابه 

روش،  یناارائه شد. هدف از  یرکمر به وسیلۀباز مولر سوم 

 ۀیلوسبهاست که  یدندانسن  یا یدندانبلوغ  ینتخم

در حال تکامل انجام  یهادندانقطر اپکس  یریگاندازه

 18 یباال ۀدستافراد را در  توانیمبا استفاده از آن  و شودیم

به عنوان   یرکمر. سپس روش (7)کمتر از آن قرار داد  یاال، س

سن در جوامع مختلف و به  یینتعدر  برانگیز اعتماد یروش

( 3619. توبل و همکاران )شد یبررسمتفاوت  یهاروش

دندان مولر سوم را روش  یبعدسه  یآو ام آر  یرکمرروش 

 یمعرفساله  30تا  19 یمارب 03سن  ینتخمدر  یمناسب

 .(7)دند کر

دندان مولر سوم  یوگرافیراد( 3619و همکاران ) یداردر

و   یبررس یبیلسال در ساکنان کشور  18سن  ینتخمرا در 

 یبرا یبترتدرصد به  1/60و  6/66را  یرکمرروش  یتحساس

( 3619. مارکز و همکاران )(3)دند کرپسران و دختران اعالم 

 32تا  11سن افراد  ینتخماستفاده از دندان مولر سوم را در 

از نرم افزار  تحقیقات ینادند. در کرسال مطالعه 

DentaVol©  استفاده شد و در  یمارب 120 یوگرافیرادو

 شدن مولر سوم و سن افراد ینرالیزهم ینب یخطارتباط  یتنها

با  یاکلمب( در 3619دلوکا و همکاران ) .(9)گزارش شد 

سال  18، سن افراد و دندان مولر سوم یرکمراستفاده از روش 

 جینتادند. طبق کر یبررسسال  33تا  12 یآمار ۀجامعرا در 

سن  یصتشخدر  یقیدق، روش یرکمرمحققان، روش  ینا

 8/62 یتحساسدرصد( و پسران ) 1/60 یتحساسدختران )

 یجنتا( 3619و همکاران ) یکزل ینهمچن. (83)درصد( است 

با توجه  .(88)دند کرسربستان گزارش  ۀجامعرا از  یمشابه

در  یرکمر یکاربردروش  ینکهابه مطالعات انجام شده و 

، یقتحق ینادارد، در  یعوس ۀمطالعبه  یازن یرانیا یتجمع

 نییرااسن افراد  ینتخمروش در  یناقابل اعتماد بودن  یزانم

شاخص بلوغ مولر  یینتعمطالعه،  ینا. هدف از شد یابیارز

شاخص  براساس یسالگ 18 ۀآستانحد  یینتع، I3M)سوم )

درصد  یانب یبرا یامعادله یینتع و( (I3Mسوم  مولربلوغ 

لوغ ب یندکساباالتر، با استفاده از  یا 18احتمال داشتن سن 

 است. (I3Mسوم )مولر 

 بررسیروش 
 ،یقانونسن  ینتخمدر  یرکمرروش  ۀمطالعبه منظور 

بق و ط یمقطعـ  یلیتحل ـ یفیتوص در قالب طرح یقتحق

 161( انجام شد. ابتدا 3668و همکاران ) یرکمرروش 

رکز ماز  یتصادفصورت به  یجیتالد یکپانورام یوگرافیراد

با استفاده از دستگاه  هایوگرافیراد. دش یآورجمع یولوژیراد

ساخت کشور فنالند گرفته شده بودند  یدکسسور یکپانورام

ه ک مطالعه منظور شدند ینادر  یکیپانورام هاییوگرافیرادو 

 را داشتند: یرز یاتخصوص

 سال قرار داشت. 32تا  11 یسن ۀدرمحدودفرد  .1

 تییابنورمالو  یستمیکس یماریب. فرد فاقد هرگونه 3

 بود.

مد نظر  دندان مولر سوم سمت چپ فک  یوگرافیراد. 2

 .را در خود داشت یینپا

 رد یوگرافیراد یقدق یختارتولد فرد و  یقدق یختار. 1

 دسترس بود.

از  یشب magnificationو  minification یوگرافیراد. 0

 .نداشتحد 

در دو طرف  هادندان)ابعاد  نداشتچرخش  یمارب. سر 9

 باشد(. یکسان

 161 یانم از یوگرافیراد 106 ، تعدادیتنهادر 

ی برا یینمابزرگ اعمال هنگام زیرا شد؛ انتخاب یوگرافیراد

 ای ها،دندان اپکس یداخل هاییوارهد یانم ۀفاصل یریگاندازه

 وضوح فاقد یکپانورام هاییشهکل از یاریبس دندان، طول

 (.1 یرتصو) بودند یکدیگر از نقاط یزتما برای یکاف

ط نقا یزتماها از مطالعه حذف شدند؛ زیرا گونه نمونه ینا

 یاطول دندان،  یریگاندازه یبرا یینمابزرگهنگام اعمال 

 یبعضنبودن  یکاف یاشن کم، ورزول یلدلعرض اپکس به 

استخوان ۀ یتدانسبودن  یادز، یرتصو یگرد یفیتیک یفاکتورها

ها، اورلپ دندان یا، یمپوزیشنسوپرا، یشهربر سطح باکال 

 یمپوزیشنسوپراخاص دندان،  یآناتومو  یریقرارگجهت 

 .دندان مقدور نبود ۀیشربر  یکیآناتوم یساختارها
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نمونه به  161شده انتخاب  یگراف 106از مجموع 

( 1) جدول .تعلق داشت نمونه به پسران 16 و دختران

باالتر و  یاسال  18افراد  یفراوانتعداد و درصد ۀ دهندنشان

. است مطالعه یآمارکمتر از آن در دختران و پسران جامعه 

سن  با افرادِ ۀدهندنشان( 6صفر ) یرگروهزجدول،  ینادر 

درصد دختران  12/21سال است که شامل  18کمتر از 

 عه شده است.درصد پسران مطال 18/21و شده مطالعه 

 یشترب یاسال  18سن  با افرادِ ۀدهندنشان( 1) یک یرگروهز

درصد پسران  03/90درصد دختران و  09/90است که شامل 

 18سال به افراد   18، نسبت افراد کمتر از ینبنابرا. است

 بود. یکساندر هر دو جنس  یشترب یا هسال

 یرکمربه روش  (I3M) سپس شاخص بلوغ مولر سوم

 ،افتهی تکامل کامالً هاییشهرو  بسته اپکسبا  یهادندان یبرا

 ،یافته تکاملیمهن هاییشهرو  باز اپکسبا  یهادندان

منظور از  ینا. به دشمحاسبه  یرنهفتهغنهفته و  یهادندان

 یهادندان. در کردنداستفاده  SnagIt8و  ImageJافزار نرم 

، و در یریگاندازهاپکس  یداخل ۀیوارد ینب ۀفاصل اییشهرتک

 هیشرچند  یداخل ۀیوارد ینب ۀفاصل اییشهرچند  یهادندان

جداگانه محاسبه و با هم جمع شد. سپس طول دندان 

 ۀیزاوو  یینمابزرگاثر  کردنیخنث یبراشد و  یریگاندازه

X-ray ،نددش یزهنرمالبه طول دندان  کردنیمتقسبا  هااندازه 

[(I3M=(a+b)/c  (3) یرتصودر] . اپکس بسته  با یهادنداندر

. سن (83)شاخص بلوغ مولر سوم صفر در نظر گرفته شد 

 خیتار، از یوگرافیرادانجام  یختار کردنکمافراد از  یمیتقو

، یریگاندازه یخطابردن  ینباز  یبراتولد محاسبه شد. 

 دستِبه بار یکطرح و  یمجر دستِبهبار  یک هایوگرافیراد

 یبازخوانشدند و  یبازخوان یولوژیراداز متخصصان  یکی

، یتنهادر  تکرار شد. ییرأهمتا زمان رسیدن به  هایپرتونگار

که آن را شاخص  یبلمنددندان مولر سوم  ۀشد یزهنرمالعدد 

 یمیتقوو سن  یتجنس، خوانیمیم (I3M) سوم بلوغ مولر

و با استفاده از نرم ه شد یآورجمعاکسل  یلفاها در نمونه

. شد یآمار یلتحلو  یهتجز Proc Logisticو  SASافزار 

 18 یباال یاساله،  18نسبت افراد  پژوهش ینا یتحساس

 پژوهش نسبت افرادِ  ینابودن  یاختصاص( و یکسال )گروه 

 ۀمعادلسال )گروه صفر( در نظر گرفته شد.  18سن کمتر از  با

قابل اعتمادبودن روش  یزانم یزآنال ینادست آمده از به

نشان خواهد  یرانیا ۀجامعسن افراد را در  ینتخمدر  یرکمر

 داد.

دندان مولر سوم  هاییشهر یداخل ۀیوارد ینب ۀفاصل

جداگانه حساب و با هم جمع  ،هاسمت چپ نمونه یبلمند

 نکردیخنث یبراشد. سپس طول دندان اندازه گرفته شد و 

به  کردنیمتقسبا  هااندازه، X-ray ۀیزاوو  یینمابزرگاثر 

 .ندشد یزهنرمالطول دندان 

            
 آوردن شاخص بلوغ مولر سومدستبه ۀنحواز  یانمونه .3یرتصو      نقاط یزتمابرای  یکاففاقد وضوح  هاییگرافاز  ییهانمونه. 8 یرتصو      

 

 مطالعه یآمارسال در دختران و پسران جامعه  83باالتر و کمتر از  یاسال،  83افراد  یفراوان. تعداد و درصد 8جدول 

 مجموع سال به باال( 83) 8گروه  سال( 83)کمتر از  3گروه   یتجنس

 دختر
 161 99 20 تعداد

  09/90 12/21 درصد

 پسر
 16 23 19 تعداد

  03/90 18/21 درصد

 106 69 03  مجموع
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 هاافتهی
، حداقل و یارمع، انحراف هانمونهسن  یانگینم، هاداده یفراوان

 در افراد محاسبه شده و شاخص بلوغ مولر سوم یواقعحداکثر سن 

در دختران و پسران  یکتفکسال به  18باالتر و کمتر از  یاسال،  18

 شودیمکه مشاهده  طورهمان( نشان داده شده است. 3در جدول )

سال(،  19تا  11سال ) 18سن کمتر از  با نفر، افرادِ 03از تعداد 

ها در آن یواقعسن  یانگینمد که نفر پسر بودن 19نفر دختر و  20

افراد  ینابود و شاخص بلوغ مولر سوم  96/10 و 81/10 یبترتبه 

از تعداد  شد.به سمحادختران و پسران  یبرا یبترتبه  32/1و  1

 23نفر دختر و  99سال(،  32تا  18سال و باالتر ) 18نفر افراد  68

 61/36و  60/36 یبترتآنها به  یواقعسن  یانگینمنفر پسر بودند. 

 یبرا بیترتآنها به ۀ به شدسمحاشاخص بلوغ مولر سوم  یانگینمو 

 بود. 69/6و  18/6 دختران و پسران

محاسبه شده را  یهاداده یونگرسر یمعنادار( آزمون 2جدول)

آزمون نسبت  شودیم که مشاهدهطورهمان. دهدیم نشان

درصد معنادار  1( در سطح Chi-squaredاسکور ) یکا یینمادرست

 بینیشیپ) یشگوپ یرهایمتغاز  یکیحداکثر  دهدیم نشاناست که 

 ینریبا یکالجست یونرگرسدر مدل  یونرگرس یبضرکننده( 

(Binary logistic regression )و آزمون اسکور  یستنصفر  یمساو

(Score test( و والد )Wald test )جدول  کندیم ییدتأآن را  یزن(

2.) 

 یونرگرسمدل در  یپارامترهادر بررس عرض از مبدأ و برآورد 

 شودیم( مشاهده 1در جدول ) که طورهمان، ینریبا یکلجست

عرض از مبدأ در سطح احتمال یک درصد معنادار است. عرض از 

 ۀهمکه  یزماناست  ینریبا یونرگرس ینتخم ۀدهندنشانمبدأ 

 ینابودن  معناداردر مدل صفر درنظر گرفته شده باشند.  یرهامتغ

 یرأثتدر مدل  یزن یگرد یرهایمتغاست که  ینا ۀدهندنشانفاکتور 

و شاخص بلوغ مولر  یتجنسشامل  یرهامتغ، یقتحق ینادارند و در 

( شاخص بلوغ 1، طبق جدول )یرمتغدو  ینا ینب. از هستند سوم

 معنادار یرتأث یتجنسکه یحالدر ،بوده معنادارمولر سوم در مدل 

از مدل حذف و مدل  یتجنسبعد  ۀمرحل، در ینبنابرانداشت؛ 

 .دشدوباره با شاخص بلوغ مولر سوم برازش 

در جدول  یتجنسزده شده پس از حذف  ینتخم یپارامترها

 شاخص یعنی، یشآزما یرمتغ یزنحالت  یناآورده شده است. در  0

، یتنها(. در 0معنادار بود )جدول  61/6بلوغ مولر سوم در سطح 

 تیقابلسنجیده شد، تا  یمتفاوت یارهایمعبرازش شده با  ۀمعادل

 شود. یابیارزآن  بینییشپ
 

سال به  83باالتر و کمتر از  یاسال،  83پدر افراد  و شاخص بلوغ مولر سوم یواقع، حداقل و حداکثر سن یارمع، انحراف یانگینم، یفراوان. 3جدول 

 در دختران و پسران یکتفک

 حداکثر لقحدا یارمعانحراف  یانگینم تعداد یتجنس یرمتغ یسنگروه 

 83کمتر از 

 سال

 یواقعسن 
 19 11 62/1 81/10 20 دختران

 19 11 60/6 96/10 19 پسران

شاخص بلوغ مولر 

 سوم

 80/3 6 90/6 66/1 20 دختران

 69/3 6 11/1 32/1 19 پسران

و  سال 83

 باالتر

 یواقعسن 
 32 18 09/1 60/36 99 دختران

 32 18 91/1 13/36 23 پسران

شاخص بلوغ مولر 

 سوم

 69/1 6 26/6 18/6 99 دختران

 99/6 6 19/6 69/6 23 پسران

 

 

 یونرگرس یمعنادار. آزمون 0جدول 

 یمعناداراحتمال  یآزاد ۀدرج 8اسکوار  یکا آزمون

 */6661> 3 98/16 یینمانسبت درست 

 */6661> 3 36/21 3اسکور 

 *6663/6 3 29/19 0والد 

1: chi-squared3 :Score test 2:Wald test. * معنادار است. 61/6: در سطح 
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 یینمادرستبا استفاده از روش حداکثر  یونرگرس یبضرا برآورد. 0جدول 

 یمعناداراحتمال  اسکوار یکاوالد  استاندارد یخطا ینتخم یآزاد ۀدرج پارامتر

 <*/6661 09/36 11/6 61/3 1 عرض از مبدأ

 90/6 36/6 92/6 38/6- 1 یتجنس

 <*/6661 36/19 92/6 60/2- 1 شاخص بلوغ مولر سوم

 معنادار است. 61/6: در سطح * 

 

 از مدل یتجنسپس از حذف  یینمادرستبا استفاده از روش حداکثر  یونرگرس یبضرا. برآورد 5جدول 

 یمعناداراحتمال  اسکوار یکاوالد  استاندارد یخطا ینتخم یآزاد ۀدرج پارامتر

 <*/6661 18/39 29/6 61/1 1 مبدأعرض از 

 <*/6661 19/19 93/6 -61/2 1 شاخص بلوغ مولر سوم

 معنادار است. 61/6: در سطح *

 

که معادله  دهدیمرا نشان  یمختلف یارهایمع( 9جدول )

 2/86مدل برابر با  یهماهنگدرصد  یارمعشد.  یدهسنجبا آنها 

باشد،  تریکنزد 166و به  یشترب یهماهنگبود. هر قدر درصد 

دد ع .دارد یباالتر بینییشپ یتقابلتر است و مدل مناسب

پژوهش  یهماهنگبودن درصد  پذیرفتنی ۀددهننشان 2/86

که مقدار  است ROC ۀشد شناخته یارمعمشابه  C یارمع. است

است که مدل  ینانشانگر  0/6است.  یرمتغ 1تا  0/6 ینبآن 

که  یالح، در کندیم بینییشپپاسخ را  یرمتغ یتصادفبه طور 

دل م به وسیلۀپاسخ به طور کامل  یینتع ۀدهندنشان 1عدد 

 'Somers یارهایمعبود.  6/6مقدار  یناپژوهش،  ینااست. در 

D  وGamma  ۀدهندنشانباشند،  8/6از  یشبکه  یصورتدر 

 شدهیابیارز یارهایمع، ینبنابرامدل است.  یکافدقت 

 احتمال داشتن بینییشپ یبرا یکاف یتقابل ۀدهندنشان

 ، با توجهیتنها. در ندهستمدل  به وسیلۀسال  18حداقل سن 

به  61/6، عدد یشآزما یناشده در  یریگاندازه I3Mبه اعداد 

 ینابر طبق  .باالتر انتخاب شد یا، یسالگ 18 ۀآستانعنوان حد 

 سال18باشد، فرد  ترکوچک یا 61/6 یفرد I3Mاگر عدد  یافته

بود با استفاده  61/6از  تربزرگ I3M. اگر عدد بیشتر دارد یا

 ینتخمباالتر را  یا 18احتمال سن  توانیم یرز ۀمعادلاز 

 یا 18احتمال سن  =I3M)) *61/2)-61/1EXP (+1زد.

 π(باالتر

 شده و پاسخ مشاهده شده بینییشپاحتمال  ینب. ارتباط 6جدول 

 شاخص

C 
 شاخص یهماهنگدرصد  یناهماهنگدرصد  Somers' Dشاخص  Gamma شاخص

 مقدار 2/86 1/8 86/6 83/6 93/3

 

 یریگجهینتبحث و 

ی حاصل از روش کمریر از مدل هادر آنالیز داده

این مدل درصد  حساسیت رگرسیون لجستیک استفاده شد.

سال و اختصاصیت آن  18سال، یا باالی  18افراد دارای 

 نظر گرفته شد.سال در 18دارای سن کمتر از   درصد افراد

پیشامدی که احتمال وقوع آن بررسی شد، احتمال داشتن 

سال سن، یا باالتر بود که در این گروه، میانگین شاخص  18

در  26/6با انحراف معیار  18/6برابر با (I3M) بلوغ مولر سوم 

در پسران محاسبه  19/6با انحراف معیار  69/6دختران، و 

(. بیشترین مقدار شاخص بلوغ مولر سوم در 3شد )جدول 

و در پسران  69/1سال، یا باالتر در دختران  18افراد دارای 

گیری شاخص اندازه (. با توجه به نحوه3بود )جدول  99/6

واضح است که با افزایش سن، با کاهش  (I3M)ر سومبلوغ مول

ایم. نتایج پژوهش حاضر، مقدار شاخص بلوغ مولر سوم مواجه

بر مدل بود )جدول  p)= 90/6تأثیر بودن جنسیت )بیانگر بی

کمریر نیز حاکی از این موضوع است که  (. نتایج مطالعه1

 .(83)جنسیت تأثیری بر تخمین سن به روش کمریر ندارد 

بینی مدل شامل درصد معیارهای ارزیابی قابلیت پیش

( بیانگر قابل قبول بودن 6/6)C( و معیار 2/86هماهنگی )

سالگی، یا باالتر توسط  18بینی سن نتایج حاصل از پیش

مدل با استفاده از دندان مولر سوم سمت چپ فک پایین 

باشد. نتایج پژوهش کمریر نیز بیانگر این موضوع است که می
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ترین روش ، مناسب(I3M)تفاده از شاخص بلوغ مولر سوماس

و همچنین برای تخمین ( 83)ساالن برای توصیف سن بزرگ

میترا اخالقیان  طبق مطالعه .(0)سال است  11افراد باالی 

ایرانی در شهر تهران،  ساله 30تا  10فرد  206و همکاران  بر 

دندان  1 با در نظر گرفتن مراحل تکاملی دمیرجیان از میان

، دندان مناسب جهت تخمین سن است 28مولر سوم، دندان 

نمونه پانورامیک از افراد  186. حکیمیان و همکاران (80)

 یشرومراحل  و سال را مورد بررسی قرار دادند 31تا  11

در چهار مرحله از تکامل  یینپامولر سوم باال و  یهادندان

 ینتخم یبرا توانندیممولر سوم  یهادنداننشان داد که 

اما دقت روش  ؛(80)استفاده شوند  یجنس یکتفکسن به 

 یرکمراز دقت روش  یمیانحک وسیلۀبه استفاده شده یتکامل

 یزن یگریدحاضر کمتر بود. محققان  یقتحقاستفاده شده در 

 یینعتاستفاده از دندان مولر سوم به عنوان شاخص  ۀمسئلبه 

آنها نشان  یجنتا .کردندوجه سال ت 18سن  یبرا ویژهسن به 

 نینرالیزیشممتوسط سن در اواخر  ینکهابا توجه به  دهدیم

سال گزارش  36از  یشب ( معموالًیرجیاندم Hمرحله )

باعث  یسالگ 18به عنوان نشانگر  Gو انتخاب فاز  شودیم

 یفازها، در استفاده از شودیم یتحساسکاهش 

فرد به عنوان  یک یبندطبقهمولر سوم در  ینرالیزیشنم

 ینا. (87، 85،86)سال خطا وجود خواهد داشت  18 یباال

، ریکمرپژوهش روش  ینا یجنتااست که با توجه به  یحالدر 

از  بیشتر یا 18سن  با افرادِ یزتما یبراقابل اعتماد  یروش

 ۀبا محاسب .استشده مطالعه  یهانمونهدر سال  18یرز افراد

به ۀفرد و با استفاده از معادل I3M)شاخص بلوغ مولر سوم )

درصد احتمال داشتن حداقل  توانیمدست آمده از پژوهش 

 زاربیل یقتحق ینا ۀیجنت ییدتأدست آورد. در سال را به 18

 11از افراد  یکپاناروم یوگرافیراد 368( 3619و همکاران )

روش  ۀیسمقاو در کردند مطالعه  وسال را در پر 33تا 

، روش یسالگ 18 یحصح یصتشخدر  یرکمرو  یرجیاندم

 یکگال ینهمچن. (83)د کردنرا مورد اعتماد گزارش  یرکمر

مولر سوم را در  یندکسا( استفاده از 3610و همکاران )

 ییابارز یقدق یاربس، یانآقاو  هاخانم یسالگ 18سن  یینتع

 .(89)دند کر

است که در  یکاربرد یشاخص مولر سوم روش ۀمحاسب

شاخص  ۀآستان. شودمی استفاده یرانیاسن افراد  ینتخم

و اگر است  61/6سال و باالتر عدد  18افراد  یبرامولر سوم 

 ساله بودن18بود احتمال  61/6از  تربزرگعدد محاسبه شده 

محاسبه  یقتحق ینابرازش شده در  ۀمعادلبا استفاده از 

 است.شدنی 

 تقدیر و تشکر
 ینا یمال ینتأمن که از دانشگاه خوراسگا یسندگاننو

 یعلدکتر  یآقااز  ینهمچنرا بر عهده داشته است و  یقتحق

 کمال تشکر را دارند. هاداده یزآنالبابت مشاوره در  یساع

 تعارض منافع
 .ندارد وجود منافعی تعارض هیچگونه نویسندگان، بین
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