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 چکیده

تواند توانایی تخمین سن، می گیرد، بر همگان روشن است. ها صورت میاهمیت تخمین دقیق سن اسب که عمدتاً براساس ارزیابی دندان    
ر پژوهش د کار آید.  ای بهو اهداف بیمه هاآگهی بیماریید آن، کمک به تعیین پیشبینی مدت زمان زندگی ورزشی مفهنگام خرید دام، پیش

  های پیش صورت گرفت.تغییرات دندان اساس بر ی پروفایل سنیهای عرب خوزستان با هدف تهیههای پیش مادیاندندان بررسیحاضر 
یجیتال ددوربین  استفاده از با تصاویریید اصالت دام، أپس از ت . ب خوزستان مورد بررسی قرار گرفترأس مادیان عر 78، در این مطالعه

ای قرار گرفته و تصاویر تهیه شده مورد تجزیه و تحلیل رایانه شد. های پیش پایین تهیه ای و سطح جوشی دنداناز نماهای دهلیزی، پوزه
در ه و رسی گردیدهای پیش پایین برتغییرات سطح جوشی دندان و هاهای شیری و دایمی و تعداد آنپارامترهای مربوط به رویش دندان

 در حالی، های عرب خوزستان، زمان رویش متنوعی داشتدر مادیان (dI3) پیش شیری سوم دندان  شد.ارایه سن دندانی  پروفایل ،نهایت
رویش های دایمی، در دندان  تقریباً مشابه با سایر اسبان بود. (dI2) پیش شیری دوم و (dI1) پیش شیری اول هایکه زمان رویش دندان
 5/5حدود  بار دندانی اولین یستاره  مشاهده گردید.مواردی در  (I3) پیش دایمی سوم و (I2) پیش دایمی دوم هایزودتر از موعد دندان

سال زودتر از موعد  حدود یک (I1) پیش دایمی اول ی مینایی در دنداننقطههای پیش پایین ظاهر شد و سالگی روی سطح جوشی دندان
های پیش پایین و برخی ، رویش دندانقرار داشتند سال 24روز تا  15ی سنی های بررسی شده که در بازهدر مادیان  گردید. پدیدارمعمول 

 .تغییرات مورفولوژیک آن در مواردی زودتر از زمان معمول مشاهده گردید
 

 عرب خوزستان پیش، مادیان هایدندان تغییرات دندانی، تخمین سن،پروفایل سنی،   :یکلیدکلمات 
 

مقدمه

اسب حیوانی زیبا و سحرآمیز است که دارای وقار،     

در  باشد. حساسیت و توانایی ورزشی بسیار مناسبی می

                                                 
 اهواز، اهواز، ایرانگروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران  یاراستاد: کاوه خزائیل،  نویسنده مسئول*

E-mail: k.khazaeil@scu.ac.ir 

 

 
© 2020 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the 

terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 

license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). 

حساب  ی آسیا که مهد پرورش اسب در جهان بهقاره

آید، دو نژاد بزرگ اسب شامل نژادهای آرین و مغول می

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17356873.1401.18.4.2.6
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نژاد آرین شامل دو نوع  مورد شناسایی قرار گرفته است. 

های بختیاری، قشقایی و )عرب( و اسب اسب اصیل ایرانی

نژاد مغول نیز اسبان ترکمن و کرد را  باشد. دره شوری می

عنوان نژادهای  نژادهای شناخته شده به گردد. شامل می

ی خزر ترکمن، کرد، عرب و اسبچه اصیل ایرانی عبارتند از: 

(Ahmadinejad, 2003 .) های اخیر صنعت چه در سال اگر

داری اسب در ایران با اهداف مختلف مورد پرورش و نگه

های چشمگیری را نیز تری قرار گرفته و پیشرفتتوجه بیش

دربرداشته است، اما همچنان بسیاری از مسایل پرورش، 

های این دام حل نشده اصالح نژاد، تغذیه و بیماری

  باشد.تر میمانده که نیازمند تحقیق و پژوهش بیشباقی

اساس ارزیابی  سن اسب )که عمدتاً براهمیت تخمین دقیق 

گیرد(، بر همگان روشن است ها صورت میدندان

(Muylle et al, 1996 .) تواند هنگام توانایی تخمین سن، می

بینی مدت زمان زندگی ورزشی مفید آن، خرید دام، پیش

کار ای بهها و اهداف بیمهآگهی بیماریکمک به تعیین پیش

همچنین آنالیز مورفولوژیک  (. Muylle et al, 1999آید )

تواند در مشخص نمودن نوع غذای خورده شده ها میدندان

کنند نیز مورد ها در آن زندگی مییا نوع محیطی که اسب

ها و ی زندگی اسبهم در طول دوره  استفاده قرار گیرد.

ها ممکن ها، ظاهر دندانهای زیادی پس از مرگ آنهم سال

عیت سالمت دام را مشخص سازد است سن، جنس و وض

(Luszczyński & Pieszka, 2011.) 

های تعیین سن اسب مبتنی بر ظاهر و مورفولوژی دندان    

سال قبل از میالد مسیح مورد توجه  600بار پیش، اولین 

( و پس از آن در سراسر تاریخ Navin, 1882قرار گرفته )

ارهای معمول امروزه این روش، یکی از ک کار رفته است.  به

باید دانست که در   آید.حساب می دامپزشکان اسب به

تعیین سن یک اسب، ممکن است اختالف نظر بین چند 

  (.Richardson et al. 1994دامپزشک وجود داشته باشد )

های نژادی یکی از پارامترهای باید در نظر داشت که تفاوت

 .Gaspardy et alتأثیرگذار بر تخمین سن اسب است )

(، این 1998و همکاران ) Muylleطور که  همان (. 2009

ها را بین اسبان عرب، سرعت و بارکش بلژیکی تفاوت

مشاهده نموده و گزارش کردند که سایش دندانی در اسبان 

که برخی  قابل توجه آن  نژاد دیگر بود. 2تر از عرب آهسته

تنها  نه ها رااز محققان، تعیین سن براساس ساختمان دندان

اثر   (.Martin et al. 1999دانند )یک علم بلکه هنر نیز می

های تر روی دندانسن بر مورفولوژی دندانی اسب، بیش

دلیل سهولت  این امر احتماالً به پیش مطالعه شده است. 

باشد ها میها و تغییرات قابل توجه آندسترسی به این دندان

(Carmalt & Allen 2008.)   تحقیقات انجام شده از جمله

توان به مطالعات صورت گرفته بر روی اسبان تروبرد و می

و  Richardson  های بارکش بلژیکی اشاره کرد.اسب

های پیش در بررسی زمان رویش دندان ،(1995) همکاران

دایمی پایینی در اسبان تروبرد، رویش زودتر از موعد 

 ردند. را در برخی موارد گزارش ک I3و  I2های دندان

Muylle های پیش زمان رویش دندان (،1997) و همکاران

ماه دیرتر از زمان  7های بارکش بلژیکی را تا دایمی در اسب

  معمول گزارش کردند.

اساس  جا که لزوم تخمین دقیق سن اسب بر از آن    

وضعیت دندانی یک تکنیک علمی و توأم با هنرمندی است 

حال در مورد اسبان اصیل عرب خوزستان انجام  که تا به

مندی اسبداران به نشده است و همچنین با توجه به عالقه

مبحث تخمین دقیق سن اسب و کاربردهای آن، در پژوهش 

های عرب خوزستان های پیش مادیانی دندانحاضر مطالعه

 صورت گرفت. هاآنی پروفایل سنی تغییرات با هدف تهیه
 

 ارمواد و روش ک
رأس مادیان عرب خوزستان در  84در این پژوهش،     

های سوارکاری و مراکز نگهداری سطح تعدادی از باشگاه

 ها بهرأس از این دام 6ند که اسب مورد بررسی قرار گرفت

گر در مطالعه، از بررسی دلیل مشکالت دندانی مداخله

این   مورد ارزیابی شدند. رأس 78حذف شده و در نهایت 

ها های آنظاهر سالم بوده و دندان ها از نظر بالینی بهاسب

علت   ی ابتدایی، مشکل قابل توجهی نداشتند.نیز در معاینه

ها مورد بررسی قرار گرفتند، اوالً جمعیت این که فقط مادیان

ها در استان و ثانیاً سهولت ها نسبت به نریانبیشتر آن
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جهت بررسی،  د. ها بودسترسی و کار کردن با مادیان

ها با توجه به تغییرات مورفولوژیک ایجاد شده در مادیان

( 1  گروه سنی شامل: 5(، به Dyce et al. 2018ها )دندان

 5/2( از 3سال،  5/2تر از سال تا کم 1( از 2سال،  1زیر 

سال و  10تر از سال تا کم 5( از 4سال،  5تر از سال تا کم

 شدند. سال تقسیم 10تر از ( بزرگ5

در هر مورد، اطمینان از اصالت اسب با توجه به     

مستندات تبارشناسی ثبت شده در شناسنامه، پاسپورت یا 

گردن صورت گرفته و سن دام نیز بر پایه همین داغ روی 

با مقید  یید اصالت مادیان،أپس از ت شد. اسناد یادداشت می

 پچکردن دام، دهان آن باز شده و ابتدا از نماهای دهلیزی 

های پیش روی هم ای از دندانو پوزه صورت قراردادی()به

 سپس  شد.قرار گرفته، با دوربین دیجیتال عکس گرفته می

های پیش پایینی و از نمای نزدیک، از سطح جوشی دندان

ای در صورت وجود ناودان گالوین روی دندان پیش گوشه

سن اشاره شده   گردید.ها نیز تصویری تهیه میباال، از آن

 ای حیوان بوده و لذا بهدر زیرنویس تصاویر، سن تبارنامه

 صورت دقیق و حتی به روز قابل اشاره بود.

ای قرار یر تهیه شده مورد تجزیه و تحلیل رایانهتصاو    

های شیری و گرفته و پارامترهای مربوط به رویش دندان

های پیش ها، تغییرات سطح جوشی دنداندایمی و تعداد آن

ی مینایی، پایین شامل حضور و از بین رفتن فنجانک، نقطه

 .Dyce et al. 2018, Richardson et al) دندانی یستاره

ای و وجود و تغییرات شیار گالوین در دندان گوشه (1995

 بررسی شد.  (Dyce et al. 2018, Muylle et al. 2007) باال

چپ نیز  ای باال سمتگوشهشاخص وجود قالب در دندان 

که وضعیت تغذیه و مدیریت  با توجه به این  .گردیدبررسی 

 ها درمورد شاخص تراز شدن تاثیر مستقیمی دارد،اسبداری

 این شاخص مدنظر ما قرار نگرفت.

 

 جینتا
رأس مادیان عرب خوزستان ارزیابی  78در این مطالعه     

  سال قرار داشتند. 24روز تا  15ی سنی گردید که در بازه

های بررسی شده در هر گروه مادیانو میانگین سنی تعداد 

 آورده شده است. Table 1در 

  

Table 1. Sample size and mean age of mares examined in each 

age group 

Age groups Number 
Mean age ± Standard 

deviation (months) 

I) under 1 year old 14 6.25 ± 4 

II) between 1 year and less 

than 2.5 years old 
15 19.13 ± 6.45 

III) between 2.5 years and 

less than 5 years old 
15 45 ± 6.88 

IV) between 5 years and less 

than 10 years old 
21 84.19  ± 13.59 

V) older than 10 years old 13 199.23 ± 53.51 

Total 78 

 

 نییپا شیپ یهامشاهده شده در دندان راتییتغ یسن لیپروفا

 عرب خوزستان یهاانیماد

 گروه اول

 شیشروع به رو یمرکز یریش یهاشی: پیروزگ 15تا     

 (.Figure 1-Aاند )کرده

و  ییباال یمرکز یهاشیپ ،یاپوزه ی: از نماماهگی 1    

از  یانیم یهاشیپ  .قرار دارند گریکدیدر تماس با  ینییپا

 یمرکز یهاشیپ یسطح جوش اند. زده رونیسطح لثه ب

 بود قیها عماند و فنجانک در آنشده دهییسا یاندک

(Figure 1-B.) 



 لی و همکارانکاوه خزائیل، حمید پسرک

  1401 زمستان، 4نشریه دامپزشكي ایران، دوره هجدهم، شماره        18

اند و درآمده یریش یانیم شیپ یها: دندانماهگی 6 تا    

رأس  2در  . بودندفنجانک  یو دارا کرده شیشروع به سا

 .شد دهید یریش یاگوشه شیدندان پ هااز مادیان

 یریش یاگوشه شیپ یهادندان : یسالگ 1تا  یماهگ 6    

 یانیو م یمرکز یهاشیپ ،یاپوزه یاز نما . آمده بودنددر

، تاج هر بودند نییمشابه در فک پا یهادر تماس با دندان

سطح  (. Figure 1-C) گشته بود داریها کامالً پداز آن کی

 ،یزیدهل یاز نما . ( بودSmoothصاف )ها دندان نیا یلب

اند اما در تماس با زده رونیاز سطح لثه ب یکنار یهاشیپ

 یهادندان یسطوح جوش (. Figure 1-D) نبودند گریکدی

 یهاداشته و فنجانک دندان یدگییسا یانیو م یمرکز

 .بودتر عمقکم یانیم یهانسبت به دندان یمرکز

 

 
Figure 1. Changes of deciduous incisor teeth in group I (under 1 year old) 

A: Rostral surface in 15 days old, B: Occlusal surface in 1 month old, C: Rostral surface in 7 months old, 

D: Vestibular surface in 10 months old. In figure B, arrows show the cup. 

 

 گروه دوم

 یانیو م یمرکز شیپ یهاتاج دندان : سالگی 5/1 تا 1    

باال و  یاگوشه یهادندان ،یزیدهل یاز نما . شد داریپد

 یسطح جوش تماس ندارند.  گریکدیطور کامل با  به نییپا

در  یدندان یستاره دارد.  یادیز شیسا یمرکز شیدر پ

 رهیت یخط عرض کیصورت  به یانیو م یمرکز یهادندان

-Figure 2شود ) دهیبه زرد ممکن است د لیما یاقهوه ای

A.) 

 یهادندان یهمه ،یزیدهل یاز نما : یسالگ 2تا  5/1    

 Figureقرار دارند ) گریکدیدر تماس با  نییباال و پا شیپ

2-B .) دهییسا یانیو م یمرکز یهاشیدر پ یسطوح جوش 

 .بوداندک  یدگییسا ،یکنار یهاشیاما در پ شده

 ها،انیماد رأس از 2در  : یسالگ 5/2سال تا قبل از  2از     

آمدن  رونیشروع به ب نییباال و پا یمیدا یمرکز یهاشیپ

 (. Figure 2-C) نبودند گریکدیدر تماس با  یکرده ول

 موجود صاف یریش یمرکز یهاشیدر پ یسطوح جوش

(Level) شده بودند (Figure 2-D .) در  یدندان یستاره

 .تمشخص اس ینییپا یریش یهاشیپ
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Figure 2. Changes of incisor teeth in group II (between 1 year and less than 2.5 years old) 

A: Occlusal surface in 1 year and 4 months old, B: Vestibular surface in 1 year and 10 months old, C: 

Rostral surface in 2 years and 2 months old, D: Occlusal surface in 2 years and 5 months old. In figure A, 

arrows show the dental star. 

 

 گروه سوم

 یمرکز شیپ یهاندندا : یسالگ 3تر از تا کم سالگی 5/2    

 گریکدی درآمده و کامالً در تماس با هاانیدر همه ماد یمیدا

 Figure)بودند  یریش یانیم یهاشیپ با سطح همبوده و 

3-A) . دهییکامالً سا یریش یانیم یهاشیپ یسطوح جوش 

 .بودند (Levelتراز )و 

 یمیدا یمرکز شیپ 4 ،یاپوزه یاز نما : یسالگ 5/3تا  3    

کردند و در  شیکه شروع به سا نددشیم دهید نییباال و پا

  .بودندتر تر و بزرگمجاور، پهن یریش یهابا دندان سهیمقا

 کی یدارا یمیدا یمرکز یهاشیاز پ کیهر  یسطح جوش

 نیگزیاج یمیدا یانیم یهاشیمعموالً پ . بود قیفنجانک عم

 .بودندشده خود  یهایریش

 4 یهر فک دارا ،یاپوزه یاز نما : یسالگ 4تا  5/3    

در تماس  یمیدا یمرکز یهاشیو پ بود یمیدا شیدندان پ

 یهاندندا ،یزیدهل یاز نما . داشتندقرار  گریکدیبا 

 (.Figure 3-B) نددیرسینظر م کوچک به یریش یاگوشه

از سطح لثه  یمیدا یاگوشه یهادندان : یسالگ 5/4    

در  یسطوح جوش (. Figure 3-Cند )بود زده رونیب

بوده اما  یفنجانک مشخص یدارا یانیو م یمرکز یهاشیپ

فنجانک  یدارا هاانیماد یبرخ ،یاگوشه یهادر دندان

 (.Figure 3-D) بودند
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Figure 3. Changes of incisor teeth in group III (between 2.5 years and less than 5 years old) 

A: Rostral surface in 2 years and 11 months old, B: Vestibular surface in 3 years and 11 months old, 

C: Vestibular surface in 4 years and 5 months old, D: Occlusal surface in 4 years and 6 months old. 

 

 

 گروه چهارم

 یدرآمده و دارا یمیدا یهادندان یهمه : سالگی 5    

 به یانیو م یمرکز یهاشیپ یسطوح جوش . بودندفنجانک 

( و یعرض یضی)به شکل ب افتهیگسترش  یطور عرض

 (.Figure 4-A) نداددینشان م یدگییسا

صاف  نییپا یمرکز یهاشیپ یسطح جوش : یسالگ 6    

امکان  . بودرفته  نیها معموالً از بو فنجانک آن شده

 داشتوجود  یمرکز یهاشیدر پ یدندان یستاره یمشاهده

(Figure 4-B.) 

  یهامکان مشاهد ،های دندانزیدهل یدر نما : یسالگ 7    

 3Iدر دندان  دم چلچله یدهیزا ای یسالگ 7 (Hook) قالب

 شیپ یهانداندفنجانک  (. Figure 4-C) داشتوجود باال 

 .بودرفتن  نیدر حال از ب ایرفته  نیمعموالً از ب یانیم

صاف بوده و  نییپا یهاشیپ یسطوح جوش : یسالگ 8    

 یسطوح جوش . بود رفته نیها معموالً از بفنجانک آن

های دندانو در  بوددر حال گرد شدن  یمرکز یهاشیپ

 یستاره . بودند یعرض یضیبه شکل ب یاو گوشه یانیم

 لیمتما یاقهوه ای رهیزرد ت یخط عرض کیبه شکل  یدندان

 دهید هاانیماد ترشیدر ب یکزمر یهاشیبه زرد در پ

 یهاشیدر پ یینایم ینقطه یامکان مشاهده . ددنشیم

 (. Figure 4-D) شتوجود دا یمرکز

معموالً  یسالگ 7قالب  ،یزیدهل یاز نما : یسالگ 9    

در  یینایم یو نقطه یدندان یستاره  .بودشده  دیناپد

 .ددنشیمعموالً مشاهده م یانیم یهادندان
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Figure 4. Changes of incisor teeth in group IV (between 5 years and less than 10 years old) 

A: Occlusal surface in 5 years and 5 months old, B: Occlusal surface in 6 years and 3 months old, 

C: Vestibular surface in 7 years and 5 months old, D: Occlusal surface in 8 years and 2 months old. In 

figure C, circle shows the hook. In figure D, arrow shows the enamel spot. 

 

 گروه پنجم

 بودممکن  نیناودان گالو ،یزیدهل یدر نما  :سالگی 10    

یی باال یادندان گوشه یسطح لب یرو لثه نزدیک به خط

 .شود دیده

مجدد  یامکان مشاهده ،یزیدهل یدر نما  :یسالگ 11    

 .شتوجود دا ییباال یاقالب در دندان گوشه

و  تربیار شیپ یهاهر دو کمان دندان : یسالگ 12    

 نییباال و پا یاگوشه هایدندان نیب هیشده و زاو ترکیبار

 یهاشیپ یسطوح جوش (. A -5 ری)تصو گردیدمیحادتر 

 بوددر حال گرد شدن  هایانیگرد شده و در م یمرکز

 (.B-5 ری)تصو

 یمهیتا ن نیناودان گالو ،یزیدهل یدر نما  :یسالگ 15    

  (.C-5 ری)تصو رسدیم ییباال یادندان گوشه یسطح لب

و  بودندشکل  یمثلث نییپا یمرکز یهاشیپ یسطوح جوش

 . بودنددر حال گرد شدن  یاو گوشه یانیم یهاشیدر پ

 رهیگرد و ت یدندان یستاره کی یدارا نییپا یهاشیپ یهمه

 .بودندمرکز خود  رد

 یهایاتمام طول گوشه نیناودان گالو : یسالگ 20    

 -5 ریاست )تصو ها در برگرفتهآن یرا در سطح لب ییباال

D .) بودندشکل  یمثلث نییپا یهاشیپ یسطوح جوش. 

 یهادندان نیب هیحادتر شدن زاو : یسالگ 24تا  20    

 نیناودان گالو . دمآیبه چشم م شتریب نییباال و پا یاگوشه

شروع  یاتاج دندان گوشه یسطح لب مالیپروکس یاز انتها

 نیاز ب مهیتا ن یسالگ 24و در سن کرده شدن  دیبه ناپد

.فتریم
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Figure 5- Changes of incisor teeth in group V (older than 10 years old) 

A: Vestibular surface in 12 years old, B: Occlusal surface in 12 years old, C: Vestibular surface in 15 

years old, D: Vestibular surface in 20 years old. Arrow shows the size of galvayne's groove at clinical 

crown length in upper tooth I3. 

 

 

 بحث
در  1dIمنابع آناتومی دامپزشکی، زمان رویش دندان     

 De Lahunta) اندهفتگی بیان نموده اسب را از تولد تا یک

& Habel 1986, Dyce et al. 2018, Getty 1975, König 

& Liebich 2020, Schummer & Nickel 1979) .  برای

متفاوتی در منابع ذکر شده های در اسب، زمان 2dIرویش 

هفتگی  8ندرت تا  هفتگی و به 3-4است؛ از جمله، 

(Schummer & Nickel 1979 ،)6-4 ( هفتگیGetty 

 6( و De Lahunta & Habel 1986ماهگی ) 1(، 1975

 . (Dyce et al. 2018, König & Liebich 2020) هفتگی

های پیش شیری ترین اختالف در مورد رویش دندانبیش

 به باشد. می 3dIر منابع در دسترس، مربوط به دندان د

 6(، Schummer & Nickel 1979ماه ) 9تا  5که از  طوری

 Dyce et al. 2018, König)ماه  6(، Getty 1975ماه ) 9تا 

& Liebich 2020)  8و ( ماهDe Lahunta & Habel 1986 )

ی حاضر ها در مطالعهاین اختالف زمان ذکر گردیده است. 

های عرب در مادیان 3dIنیز مشاهده گردید و دندان 

که زمان  در حالی خوزستان، زمان رویش متنوعی داشت. 

 تقریبًا مشابه با سایر اسبان بود. 2dIو  1dIهای رویش دندان

تر منابع در دسترس، ی حاضر بیشمشابه با نتایج مطالعه    

ترتیب از  های پیش پایینی در اسب را بهدندانزمان رویش 

 اندسالگی گزارش کرده 5/4و  5/3، 5/2مرکزی به کناری 

(De Lahunta & Habel 1986, Dyce et al. 2018, Getty 

1975, König & Liebich 2020, Lowder & Mueller 

1998, Martin et al. 1999) . چند که در برخی منابع تا  هر
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های یاد شده ذکر برای رویش هر کدام از دندانماه تأخیر  6

  .(Schummer & Nickel 1979, Silver 1963) شده است

Richardson در بررسی زمان  ،1995در سال  و همکاران

های پیش دایمی پایینی در اسبان تروبرد، رویش دندان

را همچون پژوهش  3Iو  2Iهای رویش زودتر از موعد دندان

وجود در  با این  رد گزارش کردند.حاضر در برخی موا

  ها در زمان موعود رویش یافته بودند.تر موارد، دندانبیش

Muylle های زمان رویش دندان ،1997در سال  و همکاران

ماه دیرتر  7های بارکش بلژیکی را تا پیش دایمی در اسب

های بدیهی است که تفاوت  از زمان معمول گزارش کردند.

دلیل  تواند بهها میه بر تفاوت گونهگزارش شده عالو

 ای بین اسبان مختلف باشد.های نژادی و سویهتفاوت

منابع در دسترس، زمان از بین رفتن فنجانک در     

های پیش شیری را تقریباً مشابه با اسبان عرب بررسی دندان

 Silverاز جمله،  اند. ی حاضر گزارش کردهشده در مطالعه

در  Liebichو  Königماهگی و  12-24که  1963در سال 

خصوص  در  ماهگی را بیان داشتند. 10-24که  2020سال 

های پیش دایمی، همچون از بین رفتن فنجانک در دندان

پژوهش حاضر طیف وسیع سنی در منابع مختلف گزارش 

تا  6تر منابع کالبدشناسی دامپزشکی، سن بیش شده است. 

های پیش پایین دندان رفتن فنجانک سال را زمان از بین 8

 .De Lahunta & Habel 1986, Dyce et al) اندعنوان کرده

2018, König & Liebich 2020, Martin et al. 1999) .  در

های مختلف تعیین سن حیوانات که در بررسی روش حالی

های پیش دایمی اهلی، زمان از بین رفتن فنجانک دندان

  (.Silver 1963یان شده است )سال ب 9تا  7اسبان 

Richardson زمان از بین رفتن  ،1995 در سال و همکاران

تا  3های پیش دایمی اسبان تروبرد را ها در دندانفنجانک

 ،1996در سال و همکاران  Muylle سال گزارش کردند.  17

های پیش دایمی اسبان سرعت به از بین رفتن فنجانک دندان

از بین رفتن فنجانک  سال اشاره داشتند.  14تا  7در سن 

سال گزارش  10تا  5های بارکش بلژیکی در سنین در اسب

سال بر روی  11تر از که اسبان بیش طوری شده، به

 .Muylle et alهای پیش پایین فاقد فنجانک بودند )دندان

بر روی اسبان عرب  1998ای که در سال در مطالعه (. 1997

در  1Iدر کشور بلژیک انجام گردید، از بین رفتن فنجانک 

 15تا  9در  3Iسالگی و  11تا  7در  2Iسالگی،  7تا  6سن 

 (. Muylle et al. 1998سالگی گزارش گردید )

های مشاهده شده در سن از بین رفتن فنجانک تفاوت    

ای، نژادی های گونهی پیش پایین عالوه بر تفاوتهادندان

ها دلیل تفاوت در عمق فنجانک دندان تواند بهای میو سویه

سمیان های تکو همچنین نسبت متفاوت سایش در دندان

 تواند باعث بهی مهم دیگری که مینکته مختلف باشد. 

خاطر این واقعیت  وجود آمدن این طیف سنی شده باشد، به

ه ارزیابی این شاخص توسط افراد مختلف و با است ک

لذا  گیرد. استفاده از حواس ظاهری )دیدن( صورت می

ممکن است دندانی که توسط یک فرد فاقد فنجانک 

ی فرد دیگری دارای فنجانک وسیله تشخیص داده شود، به

همین دلیل  شاید به  بندی گردد.عمق طبقهسطحی و کم

(، برای ناپدید Muylle et al. 1997باشد که برخی محققین )

نظر  شدن فنجانک در تخمین سن اسب ارزش زیادی در

گیری عمق رسد چنانچه اندازهنظر می به اند. نگرفته

پذیر باشد، این چالش تا حد زیادی ها امکانفنجانک

چند که انجام این کار در اسبان  هر  برطرف خواهد شد.

رغم آنچه گفته شد، در پژوهش علی زنده آسان نیست. 

 در سال و همکاران Luszczynskiی حاضر همانند مطالعه

، از بین رفتن فنجانک، شاخص مناسبی برای تخمین 2015

 Pieszkaو  Luszczynski سن دندانی تشخیص داده شد. 

نیز این شاخص را جهت تخمین سن  ،2011در سال 

 اد معرفی کردند.های هوکول )نوعی اسبچه( قابل اعتماسب

ی دندانی در منابع کالبدشناسی زمان ظهور ستاره    

 & De Lahunta) سالگی عنوان شده است 8دامپزشکی 

Habel 1986, Dyce et al. 2018, Getty 1975) . در حالی 

سالگی این شاخص  5/5که در این مطالعه، در حدود 

ی نیز ی دندانزمان گرد شدن ستاره  بار مشاهده شد.اولین

سال )تقریباً مشابه با پژوهش حاضر(  16تا  15در منابع، 

 De Lahunta & Habel 1986, Dyce) بیان گردیده است

et al. 2018).  Richardson  1995در سال و همکاران، 
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سال و  3ی دندانی را در اسبان تروبرد در سن ظهور ستاره

 ،1996در سال و همکاران  Muylle ماه گزارش کردند.  9

ترتیب در  را در اسبان سرعت به 3Iتا  1Iی دندانی ستاره

 سال مشاهده نمودند.  8تا  7سال و  6سالگی، بیش از  5سن 

های ی دندانی در دنداندر اسبان بارکش بلژیکی، ستاره

سال دیده شد  7تا  6و  5، 4ترتیب در سنین  پیش پایین به

(Muylle et al. 1997 .) مین این در حالی است که ه

ی محققان، در اسبان عرب کشور بلژیک، ظهور ستاره

تا  2سالگی یعنی  7تا  5های پیش پایین را دندانی در دندان

 Muylle etتر گزارشات بیان داشتند )سال زودتر از بیش 3

al. 1998 که از این بابت تقریبًا مشابه با نتایج پژوهش )

 حاضر بود.

ی د، ظهور ستارهطور که پیش از این گفته ش همان    

های عرب خوزستان همچون اسبان عرب دندانی در مادیان

 8عرب بررسی شده توسط سایر محققان، قبل از  و غیر

سالگی )زمان اشاره شده در منابع کالبدشناسی دامپزشکی( 

دلیل  ی دندانی بهاز طرفی ظهور ستاره  رخ داده است.

اخص عنوان ش پراکندگی سنی زیاد در پژوهش حاضر به

 و همکاران Muylleکه  قابل اعتمادی شناخته نشد، حال آن

، این پارامتر را یکی از قابل اعتمادترین 1997 در سال

های دندانی در اسبان بارکش بلژیکی گزارش ویژگی

در و همکاران  Richardsonها، برخالف نظر آن  نمودند.

، پراکندگی سنی زیادی را در این شاخص 1995سال 

رسد نظر می به  پژوهش حاضر( بیان داشتند.)همچون 

شدت تحت تأثیر  که به دلیل این ی دندانی بهظهور ستاره

ها و میزان سایش است، دارای نوع تغذیه، آرایش دندان

های نژادی و فردی که بر طیف سنی زیادی بوده و تفاوت

های اسبان مؤثرند، مزید بر علت بندی و شکل آروارهدندان

های مشاهده شده با منابع ا با توجه به تفاوتلذ  هستند.

کالبدشناسی دامپزشکی، بهتر است این شاخص با احتیاط 

البته انجام   تری مورد قضاوت و استفاده قرار گیرد.بیش

تر در نژادهای مختلف اسب در آینده شاید مطالعات وسیع

بتواند سبب تغییر سنین ارایه شده مرتبط با این شاخص در 

 البدشناسی دامپزشکی گردد.منابع ک

ی بررسی منابع کالبدشناسی دامپزشکی نشان داد که نقطه    

های پیش سالگی بر روی دندان 11تا  9مینایی بین سنین 

 رودسالگی از بین می 16تا  13پایین اسب ظاهر شده و در 

(De Lahunta & Habel 1986, Dyce et al. 2018, Martin 

های ی مینایی در دندانرسد نقطهظر مین بنابراین به . (2002

حدود  1Iویژه در دندان  های عرب خوزستان بهپیش مادیان

که در  سال زودتر از موعد معمول ظاهر شده، در حالییک

 شود. یک تا دو سال دیرتر مشاهده می 3Iو  2Iهای دندان

های عرب اما زمان از بین رفتن این شاخص در مادیان

اً مشابه با سایر اسبان و سنین ثبت شده بررسی شده تقریب

 باشد.در منابع می

ترین و پر شاخص تغییرات شکل سطح جوشی، متنوع    

ترین پارامتر در مطالعات انجام شده بر روی تفاوت

الگوی تغییر  های پیش اسب گزارش شده است. دندان

شکل از بیضی عرضی به گرد و سپس مثلثی، همچون این 

تر منابع مورد اشاره قرار گرفته است، اما پژوهش در بیش

سن وقوع این تغییرات در منابع و مطالعات مختلف، 

 10تا  9که زمان گرد شدگی از  طوری به متفاوت بود. 

، (De Lahunta & Habel 1986, Dyce et al. 2018) سالگی

 Martin 2002, Schummer & Nickel) سالگی 12تا  9

 15( و König & Liebich 2020سالگی ) 17تا  12، (1979

مثلثی شکل شدن   ( ذکر شده است.Getty 1975سالگی )

سالگی  17تا  14های پیش در سطح جوشی دندان

(Schummer & Nickel 1979 ،)15  سالگی ) 17تاMartin 

( De Lahunta & Habel 1986) سالگی 17تا  16(، 2002

( گزارش گردیده Dyce et al. 2018سالگی ) 18تا   16و 

 ,De Lahunta & Habel 1986) البته برخی منابع  است.

2018 .Dyce et al)  3به عدم پیروی تغییرات دندانI  از

 اند.الگوی یاد شده اشاره کرده

در مطالعات انجام شده توسط محققان مختلف نیز     

پراکندگی سنی زیادی در ارتباط با این شاخص گزارش 

اشاره  ،1995در سال و همکاران  Richardson  شده است.

دار بین شکل رغم وجود همبستگی معنیداشتند که علی

های پیش اسب تروبرد و سن، این سطح جوشی دندان
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ها شاخص خوبی جهت دلیل پراکندگی باالی داده پارامتر به

وقوع  ،1997در سال و همکاران  Muylle  تخمین سن نبود.

های پیش را در اسبان تغییرات شکل سطح جوشی دندان

 سال زودتر از اسبان سرعت گزارش کردند.  1بارکش 

اساس نظر این محققان، تغییرات در اسبان عرب  همچنین بر

 .Muylle et alدیرتر از اسبان بارکش و سرعت رخ داد )

همچون برخی منابع کالبدشناسی این محققان نیز  (. 1998

 .De Lahunta & Habel 1986, Dyce et al) دامپزشکی

از الگوی مورد انتظار تغییرات  3I، عدم پیروی دندان (2018

 شکل سطح جوشی را گزارش نمودند.

رسد نظر می با بررسی منابع و مطالعات مختلف، به    

 های عرب خوزستانتغییرات شکل سطح جوشی در مادیان

در سال  Martinی تا حد زیادی مطابق با الگوی ذکر شده

دلیل تنوع سنی زیاد و پراکندگی  چه به اگر  باشد. 2002

 ی حاضر بههای ثبت شده، این شاخص در مطالعهداده

  عنوان پارامتر مناسب جهت تخمین سن تشخیص داده نشد.

در سال  Pieszkaو  Luszczynskiدر تأیید این نتایج، 

شکل سطح جوشی را جهت تخمین سن در اسبان ، 2011

 هوکول قابل اعتماد ندانستند.

تر منابع کالبدشناسی دامپزشکی سن ظاهر شدن بیش    

ی ایشان این به عقیده  اند.سالگی عنوان کرده 7قالب را 

 13تا  11سالگی ناپدید شده و مجدداً بین  9شاخص در 

 ,De Lahunta & Habel 1986) شودسالگی ظاهر می

Dyce et al. 2018, König & Liebich 2020, Martin 

سالگی نیز  20ی این شاخص تا البته به مشاهده . (2002

 (.Getty 1975اشاره شده است )

    Muylle  با بررسی اسبان  ،2007در سال و همکاران

لندی، ی شتاستانداردبرد، بارکش بلژیکی، عرب و اسبچه

این   سالگی گزارش کردند. 19تا  5ی قالب را سن مشاهده

از اسبان بررسی شده توسط ایشان  درصد 16شاخص در 

مطالعات دیگر این محققان در اسبان عرب  مشاهده گردید. 

(Muylle et al. 1998( بارکش ،)Muylle et al. 1997 و )

ارزش بودن ( نیز به بیMuylle et al. 1996سرعت )

 شاخص قالب در تخمین سن اسب اشاره کرده است.

    Richardson  امکان 1995در سال و همکاران ،

ی باال را در اسبان تروبرد از ی قالب دندان گوشهمشاهده

با توجه به آنچه که در   سالگی بیان نمودند. 18تا  5حدود 

رسد نظر می بع کالبدشناسی دامپزشکی گفته شده، بهمنا

های عرب خوزستان نیز زمان ظاهر شدن قالب در مادیان

حال، رخداد نسبتاً پایین  به هر  همچون سایر اسبان باشد.

ی مجدد آن در طرف و امکان مشاهده این شاخص از یک

عنوان پارامتر  شود که قالب بهسنین مختلف سبب می

جهت تخمین سن دندانی اسب  یاعتماد مناسب و قابل

 محسوب نگردد.

منابع کالبدشناسی دامپزشکی سن پدیدار شدن ناودان     

اند و تقریباً در تمام سالگی ذکر کرده 10تا  9گالوین را اکثراً 

سالگی و پس از آن  20روی ناودان تا ها، به پیشآن

 De) سالگی اذعان شده است 30روی و ناپدید شدن تا پس

Lahunta & Habel 1986, Dyce et al. 2018, Getty 1975, 

Martin 2002) . های در دسترس نیز سن تر گزارشبیش

 Muylle) سالگی 9پدیدار شدن ناودان در اسب را بعد از 

et al. 1996, Muylle et al. 1997, Muylle et al. 1998) 

گالوین ی ناودان البته در یک مورد به مشاهده اند. ذکر کرده

ماه اشاره شده  11سال و  4در یک اسب تروبرد به سن 

با توجه به سن پیدایش   (.Richardson et al. 1995است )

ماه(، این  10سال و  11ناودان گالوین در پژوهش حاضر )

، 1998در سال و همکاران  Muylleیافته مشابه با گزارش 

ال و س 11که ایشان نیز سن  چرا  باشد.در اسبان عرب می

 Muylle) ماه را زمان پیدایش ناودان گالوین ذکر کردند 6

et al. 1998). 

با وجود تاکید بر حضور تقریباً همیشگی ناودان گالوین     

دلیل تنوع در طول آن،  سال و مسن، بههای میاندر اسب

این ویژگی تخمین سن در برخی مطالعات، مناسب 

 Muylle et al. 1996, Muylle) تشخیص داده نشده است

et al. 1999, Muylle et al. 1997, Muylle et al. 1998) . 

روی دلیل عدم در نظر گرفتن میزان پیش این امر احتماالً به

 25و  15ترتیب در  ی دندان بهروی ناودان تا میانهو پس

سالگی )الگوی ذکر شده در منابع کالبدشناسی دامپزشکی( 



 لی و همکارانکاوه خزائیل، حمید پسرک
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روی ناودان روی و پسپیشدر پژوهش حاضر که  باشد. می

گالوین براساس الگوی منابع یاد شده ارزیابی گردید، این 

ی مفیدی جهت تخمین سن )در اسبان گروه شاخص نشانه

سال،  2تا  1که با تقریب  طوری پنجم( شناخته شد، به

در تأیید این نتایج،  ساخت. امکان تخمین سن را فراهم می

، نیز ناودان 1994در سال  و همکاران Richardsonی مطالعه

گالوین را ویژگی مفیدی برای تخمین سن اسب معرفی 

که در اسبان مسن  حال، با توجه به این به هر  کرده است.

نظر  تغییرات سطح جوشی چندان قابل اعتماد نیستند، به

رسد ناودان گالوین بتواند با اختالف چندساله به چالش می

 تخمین سن پاسخ دهد.

روز تا  15ی سنی های بررسی شده که در بازهدیانما در    

های پیش پایین و برخی سال قرار داشتند، رویش دندان 24

تغییرات مورفولوژیک آن در مواردی زودتر از زمان معمول 

تر در دلیل بلوغ جسمی سریع مشاهده گردید که شاید به

، همانند آنچه های عرب خوزستان باشدمادیان

Luszczyński در اسبان عرب  2015مکاران در سال و ه

 اند.اروپای شرقی گزارش کرده
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Abstract 
    The horse age estimation is based on the evaluation of teeth. The ability to age estimation can be used when 

buying livestock, predicting its useful sporting life span, and helping to determine disease prognosis and insurance 

targets. In the present study, evaluation of incisor teeth of Khouzestan Arabian mares was performed to prepare 

the age profile of changes in the incisors. In this study, 78 Arabian mares of Khouzestan were examined. After 

confirming the authenticity of the animals, the images were digitally prepared from vestibular, rostral, and occlusal 

surfaces of the lower incisors. The prepared images were analyzed by the computer and the parameters related to 

the growth of deciduous and permanent teeth and their number and changes in the occlusal surface of the lower 

incisors were investigated. Finally, dental age profile was presented. The dI3 tooth in Khouzestan Arabian mares 

had a variety of eruption times, while the eruption time of the dI1 and dI2 teeth was almost similar to that of other 

horses. In permanent teeth, premature growth of I2 and I3 was observed in some cases. Dental star first appeared 

on the occlusal surface of the lower incisors at about 5.5 years old, and the enamel spot on I1 appeared about a year 

earlier than usual. In the age range of 15 days to 24 years old, the growth of the incisors teeth and some of its 

morphological changes were observed in cases earlier than usual. 
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