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 دهیچک
 نیتهام  یدنیق  ب  شهام یه از  هد   هه    از  ر  یه ن نیشهتر یاست کهه    یعناصر نید از جمله مهمتریفلورا :هدفنه و یزم

د در منا ع شرب روستاهای شهرستا  دماونهد و ههنهه   یو  فلورایمیزا   یا یو ارز یاین تحقیق  ا هدف  ررس، شود می

 .انجام شد DMF ا استفاده از شاخص  GISط ی   در مح ی ند

 چهاه  ب  21سرشهماری از   ی هر مننها   ،ی هردار  نمونهه روش   ا یلیتحل -از نوع مقطعیحاضر  هژوهش :مواد و روش ها

 ها حجه    یه  نمونهه   . انجهام ررفهت   2931ز سها   ییدر دو فصل تا سهتا  و هها  ، شهرستا  دماوند یروستاها یدنیشام 

 SPADNSروش اسهتاندارد   و  ا شدمنتقل تهرا   استا  ییشرکت  ب و فاضالب روستا ه  زمایشگاه شیمی  استاندارد

دانهش   یدنهدان  DMFو سهس  شهاخص   غلظت فلوئور اندازه ریری  MN-Nano color 044و توسط دستگاه فتومتر مد  

 .مد  شد GISهای  نقشه ی موزا  مدارس روستاها سنجش و در انتها  ر رو

-mg/L 04/9)و در زمسهتا   ( mg/L 121/4 – 430/4)تا سهتا  در محهدوده    فصهل  در ن غلظهت فلوئهور  یانگیم :ها افتهی

ن دانهش  یدر  ه ن شهاخص  یا .است 04/5 یانش  موزا  مورد  ررسکل د DMFشاخص . شده است یریاندازه ر(  291/4

  .دار  ود یمعن یف از لحاظ  ماراختالکه  ؛شد یریراندازه 13/9و در دانش  موزا  دختر  را ر  495/1 موزا  هسر 

ن ی هد  ؛میزا  فلوئور منا ع  ب شرب روستاهای شهرستا  دماونهد کمتهر از اسهتانداردهای جههانی اسهت      :یریگ جهینت

ن یدر  ه  دیه و  فلورایه ع یه  رنامهه توز  یو  در منا ع  ب شرب روسهتاها، اسهتمرار اجهرا   یداسیفلوئور ،ستی ا می منظور

ن منطقه مهورد  یه مورد مصرف مردم ایق دها  شویاز  د  از  رین فلوئور مورد نیو تامشهرستا   یمدارس روستاها

 .ردیتوجه قرار ر

 

 ، چاه، دماوندی، فلوئورزنیدنید،  ب  شامیفلورا :یدیکلمات کل

 

 

  



 

 822     ♦    5931، تابستان 4سال سوم، شماره  ،مجله مهندسی بهداشت محیط           

 قدمهم
حياات ااانوران    یبرا یعنصر ضرور 06از  يفلوئور یك 

ه انسانها و ااانوران باا   يها و مایعات بدن كلاست كه در بافت

مدارک مستند فراوان داللات  . 0ر قابل سنجش واود داردیمقاد

 خاص بدن یهاد در بافتیاز فلورا ينير معیمقاد یبر سودمند

 یف عناصار مهاب بارا   یا ن عنصار را در رد یگاه ایكند و اا مي

ک عنصار  یا فلوئور باه عناوان   . 8دهد مي قرار يه و سالمتیتغذ

ن یا ر دارد و باا وارد شادن ا  يتاا   یرشد و باارور  در یضرور

حاصل از  یديط اسینا در شرايزان انحالل ميدندان، م بهعنصر 

حفاظات در   يابد و مواب نوعی مي ها، كاهشیت باكتريفعال

فلوئور وارد شده باه بادن باه    . 3گردد مي دندان يدگيبرابر پوس

ر یشاده و مقااد   يسالول  و داخال عات خاار   یماسرعت وارد 

ا در اساتووانها و  یا ق ادرار دفا  شاده و   یا ا از طریآن  ياضاف

كاا  یآمر يموسساه بهداشات ااتمااع   . 6گردد مي رهيدندانها ذخ

دندان در  يدگيزان پوسيم كه اد متواه شدیقات زيپس از تحق

كارده   يزندگ یايكه در تمام مدت عمر خود در نواح یافراد

وااااد مقاادار  يعاايآنهااا بااه طااور ط  يدنيانااد كااه آب آشااام

اسات كاه در    يكمتار ازكساان   يلا يفلوئور باوده، خ  يمحسوس

د یا آنها فاقاد  فلورا  يدنيكرده اند كه آب آشام يزندگ يمناطق

تاا   1/1حادود   يون مناب  آبا يداسیفلور یبرا. بوده است يكاف

ق ول اعالم شاده  تر، بدون مواطره و مورد يگرم در ل يليم 7/0

به دراه حارارت هاوا دارد باه     يق آن بستگياست و مقدار دق

 يدزنیا تار آب فلورا يل 8ب با مصرف روزاناه حادود   ين ترتیا

ن يد قابال تاام  یا تار فلورا يگارم در ل  يليم 3/ 6تا 8/0ن يشده ب

قات صورت گرفتاه نشاان داده   يتحق يج علمینتا.  خواهد بود

به آب شارب اضاافه    يعد به طور مصنویفلورا ياست كه وقت

بوده كه آب آنهاا باه    يه اوامعيج سودمند حاصله ش یشود نتا

ن يهمچنا . د داشاته اسات  یا فلورا يزان مشاابه يا م يعيطور ط 

 ات مصنوعاً اضافه شده باه آب  يان آور از تركیچگونه ا ر زيه

ش یافازا . 1ن اوام  تا كنون گزارش نشده اسات  یافراد ا یبرا

 تار يگارم در ل  يلا يک میغلظت فلوئور در آب شرب تا حدود 

ون يداسیمسئله فلور. 7دندانها را كاهش دهد يدگيتواند پوس مي

هاای   یماار يب یريشاگ يدر اهت كنترل و پ يدنيآشامهای  آب

را مورد تواه كارشناسان قرار گرفتاه اسات،   يدهان و دندان اخ

 يادول تناوبن عنصر در ین و فعال تریوتريفلوئور الكترونگات

از  يتوانااد در آب ساا ح ي ماايعااياساات و بااه صااورت ط  

ا از ا اار یاافرونشساات ذرات نشااات گرفتااه از اتمساافر و    

 یحاوهای  و صورهها  خاک ی، بر رویيآب و هوا یندهایفرآ

الت يتشااك یياز ساانش شااو ينااير زمیااد و در آب زیاافلورا

ن را ياز پوسته زم% 3د حدود یفلورا. 2وارد آب گرددها  صوره

  موتلاف از املاه   ی ات فلوئور در صانا يترك. دهد مي ليتشك

، كارخانجات یشه، لعاب كاريوم، فوالد، شينيآلومهای  كارخانه

و فسافاته   یيايميشا  ید كودهايمان، تولي، سفال، سيآار، كاش

، یب كاار ي، لحا یفلزات، اوش كار یوته گریده شده، ریفلور

ر دنادان  يا خم: مانند یيداروهای  ز فرآوردهيو ن یک سازيسرام

مقادار روزاناه   . 9رديا گ ماي  مورد استفاده قارار ها  هیو دهان شو

 يبساتگ  یيب غاذا یا و رژ یيايا ه اغرافيبه ناح يافتید دریفلورا

رشاد و   یبارا  یک عنصار ضارور  یا فلوئور به عنوان . 01دارد

و ها  ن عنصر در سالمت دندانیت و نقش اياست، اهم یبارور

انساان و باا اساتناد باه      يعماوم  استووانها و ارتقاء بهداشات 

و معت ر  يانجام شده توسط مراكز علمهای  يم العات و بررس

عنصار فلوئاور از املاه    . 00ده اسات يبه ا  ات رس ين الملليب

د از ین ا يدنياست كه غلظت آن در آب آشام یعناصر محدود

 يشاتر باشاد، ساازمان بهداشات اهاان     يا بیا كمتار   ينيحد مع

(World Health Organization)  ید بارا یا محادوده فلورا 

ز يا ن يس دنادان یكه سا ب فلوئاوروز   يدندان يدگيكاهش پوس

تاا   یريمنااطق گرمسا   یتر بارا يگرم در ل يليم 7/1نشود را از 

اعاالم نماوده    یريمنااطق سردسا   یتر بارا يگرم در ل يليم 8/0

ن ا ر مضر مورد م العاه  ی  تريوس يس دندانیفلوئوروز. است

دهد؛ غلظت خار   مي نشانها  يج بررسینتا. 08د استیاز فلورا

ز يا ساالمت انساان موااطره آم    ین عنصار بارا  یاز استاندارد ا
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و  ياساكلت هاای   یاز ناهنجاار  یريباه منظاور الاوگ   . 03است

، ق ال از  يدنين عنصار در آب آشاام  یا ت ايا ز اهميا و ن يدندان

از يا د ماورد ن یا ن فلورايدر خصوص تام یريب گيهرگونه تصم

ت مقادار  ياز وضاع  يقياست كه اطالعات دقافراد اامعه الزم 

را هرگوناه برناماه   یا ب؛ زيداشته باش يدنين ماده در آب آشامیا

و ساالب   يدنيت آب آشاام يفيك ینه سازيدر خصوص به یزیر

لاذا  . 01و  06ت موااود دارد يوضاع  ياز باه بررسا  يا آن ن یساز

د در منااب  آب شارب   یون فلورایق يزان دقينامشوص بودن م

 یبار رو  یک پهناه بناد  يا تان دماوند باا تكن شهرس یروستاها

 یناه سااز  يو لزوم ارائه روش مناسب اهت به GISهای  نقشه

DMFشاااخص  یون باار م نااایاان یااغلظاات ا
 (Decayed, 

Missing, Filled) دن پژوهش شینه ساز ايزم يدندان. 

 

 ها مواد و روش
 

 يلا يتحل -ياز نوع مق ع يفيک م العه توصین پژوهش یا

ن كنناده آب  يتاام های  ستگاهیاز ا یبردار نمونهاست كه در آن 

هاای   روستا از شهرساتان دماوناد در فصال    08شرب  یهاچاه

 یپس از ام  آور. صورت گرفته است 0398ز يتابستان و پائ

آب هاای   ت چااه ينه اطالعاات، وضاع  يشياطالعات مواود و پ

شاد و بار اسااس م العاات      يشرب مواود در من قه بررسا 

پراكنش های  سپس نقشه. دین گردييتعها  موتصات چاه يدانيم

نمونه مشوص شاد  های  ن آب شرب من قه، چاهيتامهای  چاه

آب  یبااردار نمونااه 0398ز یيتابسااتان و پاااهااای  و در فصاال

های  د، در انتها نمونهیموردنظر انجام گردهای  از چاه يدنيآشام

قارار گرفتاه و    یيايميشا  – يكا یزيز فيبرداشت شده مورد آنال

ن ياي آب تعهای  د در نمونهیمربوطه خصوصاً فلورا یپارامترها

 يدنيق آب آشاام يدر كل تعداد كل چاه های عم .ده استیگرد

حلقاه   02حلقه بوده كه در حاال حاضار    32شهرستان دماوند 

با توااه  . ق بوديمه عميحلقه آن ن 7ن يآن فعال است و همچن

حلقه چاه در مناطق مساكوني   08به پراكندگي و نظر به اینكه 

روستایي و مجتم  های مسكوني در دماوند قارار دارناد، ایان    

. به عنوان چاه نموناه در تحقياق معاين گردیاده اسات     ها  چاه

 .آمده است 0شده در ادول  یبردار نمونههای  مشوصات چاه

 

 شده در شهرستان دماوند یبردار نمونههای  مشوصات چاه :5جدول 

 یعمق حفار X Y نام دهستان نام روستا

(m) 

حداکثر توان 

 (L/S) یآبده

ک یعمق استات

(m) 

ک ینامیعمق د

(m) 

برداشت  یدب

(L/S) 

 01 91 81 01 081 3962611 181223 وهيابرش آرو

 03 081 31 31 011 3963133 103929 وهيابرش اابان

1/81 011 30 39 011 3911708 188318 وهيابرش گرمابسرد  

 06 21 91 01 038 396887 127697 تارود كااان

 08 21 61 01 021 3961118 196701 تارود اسالم آباد

1/08 011 081 01 011 3962200 196006 تارود حصار باال  

1/39 081 21 11 011 3962111 191023 تارود كالدشت باال  

 30 71 79 63 011 3968119 196611 تارود يكالدشت ترق

1/01 061 21 07 91 3966692 192171 ام  آبرود وادان  

 32 068 011 11 071 3960116 112170 ام  آبرود زان

 06 081 081 38 080 3968119 117111 ام  آبرود لومان

 7 71 18 08 71 3968018 111112 ام  آبرود دک و كردريب



 آباد و همکاران کاوه خیرخواه رحیم
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پراكنش مناسب از مجماوع   ها بر اساسمالک انتواب چاه

 یزهاا يو آنال یدرولوژيا اطالعاات ه  آنها در س ح شهرساتان، 

چاه در روساتاها نسا ت    يت مكاني، موقعیيايميو ش يكروبيم

ن شاركت آب و  يانتظاارات مسائول   زيا ناده و ن یباه عوامال آال  

. استان تهران و شهرستان دماوند استوار بود یيفاضالب روستا

ت تحات  يا امع: مانناد  ياد شاده و عاوامل  یبا تواه به موارد 

 یروسااتاها يدني  آب آشااامیااپوشااش و وسااعت شاا كه توز

 08در  یباردار  موناه نهاای   شهرستان دماوند س ب شد تا محل

 :ل انتواب  گردندیبه شرح ذ 0روستا م ابق شكل 

 
 یبردار نمونهت نقاط يموقع :5شکل 

 

، در زماان و مكاان   يبه روش دسات ها  یبردار نمونه يتمام

همااهنگي  باا  هاا   اما  آوری داده  یبرا ؛رفتین انجام پذيمع

شركت آب و فاضالب روستایي اساتان تهاران از چااه تاامين     

یاک   0398ز یيدر دو فصل تابساتان و پاا   يدنيكننده آب آشام

نمونه یک ليتری با  ظروف پالستيكي در شرایط استاندارد باه  

تهاران   یيآزمایشگاه شيمي آب و فاضالب شركت آبفار روستا

د در آب یا لوراون فیا زان يا ن باودن م ي، به علت پاائ آورده شد

د روش یا ون فلوراین غلظت ييتعهای  ان روشياز م يدنيآشام

SPADNS وم يركانین روش بر اساس واكنش زیانتواب شد؛ ا

- SPADNS    و با دساتگاه اساپكتروفتومترDR 8111   سااخت

گارم در   يلا يم 0/1ا كمتر از ی یبا دقت مساو HACHشركت 

و باا شاماره برناماه     mg/L 8-18/1  یريا تر با دامنه اندازه گيل

. ب شااديتنظاا nm 121طااول مااو   یباار رو( 091)د یاافلورا

شاوند در   ماي  دیش فلورایكه س ب بروز خ ا در آزما ي اتيترك

شااود  مااي كااه مالحظااه یهمااان ور. آمااده اساات 8ااادول 

 اات نسا ت باه روش    ين تركیبه ا SPADNSت روش يحساس

هاا   له كنناده در هر حال حذف مداخ. باشد مي شتريب یالكترود
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 .خواهد بود یزان ارائه شده ضروريشتر از مير بیدر مقاد

 دیش فلورای ات مداخله كننده در آزمايترك :2جدول

 یالکترود SPADNS عامل

 7111)+ (  1111(  -) تيائيقل

 1/8(  -) 0/1(  -) ومينيآلوم

 81111(  -) 7111(  -) دیكلرا

 811(  -) 01(  -) آهن

 11111 1/0(  -) هگزامتافسفات

 11111 01(  -) فسفات

 11111(  -) 811(  -) سولفات

 

باا اساتفاده از   هاا   ز نمونهيج آنالیبعد از به دست آوردن نتا

اقادام  ( Office 8117 ینرم افزارهاا  یاز سر) Excelنرم افزار 

باا مقادار اساتاندارد    د و یا ج گردیاز نتا ياطالعاته بانک يبه ته

استاندارد مقدار فلوئور مجااز در آب آشااميدني   . )مقایسه شد

ميلي گارم   1/0براساس رهنمود سازمان بهداشت اهاني برابر 

 ط متفااوت يمحا  ین مقدار بسته باه هاوا  یكه ادر ليتر مي باشد

 یافزارهاا ه باا اساتفاده از نارم    یا پاهای  نقشهسپس  (.باشد مي

Microsoft ،AutoCAD ن يو همچنااArcGIS 9.8  بااه كمااک

م العاه فاود در   . دیا گرد GISهاای   ل به نقشهیت د يابیدرون 

ن يدر با  DMFشااخص   يابیا به منظاور ارز  0398ز يفصل پائ

 یروستا يساله دو مق   دبستان و راهنمائ 2-06دانش آموزان 

داناش   611 ین م العه بر رویا. شهرستان دماوند انجام گرفت

 1و  يمدرسااه ابتاادائ 01مدرسااه كااه  01)ساااله  2-06آمااوز 

دانش آموز به صاورت   11 ي، در هر رده سن(يمدرسه راهنمائ

كاار  در فصل تابستان مرااعه بهداشت. انتواب شدند يتصادف

، يروستائ ین به محل سكونت خانوارهايدهان و دندان و راب 

شاد، كاه باه     يما  دعاوت  ین ویاز والد يكیاز دانش آموز و 

 ينا يخ و سااعت مع یدر تاار  يدرمان ين مركز بهداشتیكترینزد

هاا   نه كامل دهان و دندانیدر همان محل با معا. ندیمرااعه نما

در فصال  و  دیا گرد ماي  ليا ز تكمين DMFو لثه ها، پرسشنامه 

ز با آغاز به كار مدارس، دندانپزشكان مراكز تحت پوشاش  يپائ

وزارت آموزش پارورش   يهماهنگبهداشت تابعه با های  خانه

نه دهان و دنادان را  یشهرستان دماوند به مدارس مرااعه و معا

ن داناش آماوز   یانجام داده و پرسشانامه مجاددا توساط والاد    

كاران دهان دندان اطالعات ن م العه بهداشتیدر ا. ل شديتكم

ن و یالت والاد يزان تحصا يا مربوط به انس، تعداد فرزندان، م

ل فارم موصاوص   يق تكمیک زدن را از طرتعداد دفعات مسوا

شد داناش   ين م العه سعیدر ا. كردند ی ميمصاح ه ام  آور

های  چاه يدنيرند كه از آب آشاميقرار بگ يمورد بررس يآموزان

ها  ز آنكه پر كردن پرسشنامهيكردند و ن مي استفاده یبردار نمونه

هاای   ل دادهيا ه و تحلیتجز یبرا. شود مي در سال دو بار انجام

آزمااون ) يلاايو تحل يفيشااده از آمااار توصاا   یاماا  آور

ANOVA ) كدبندی توسط نرم افزارSPSS ver. 01   توصايف

با اساتفاده از مياانگين غلظات فلوئاور و     ها  توصيف داده. شد

موتلاف و منااطق ااارا     دو فصلانحراف معيار آن به تفكيک 

 .شد

 

 ها افتهی

 يدنيآشااامچاااه آب  08ن ياز باا در من قااه مااورد م العااه

چااه در   1و  يحلقه در من قاه كوهساتان   7شده،  یبردار نمونه

 یاارا شاده بار رو   یشهایط ق آزما. اندحفرشده يمن قه دشت

 یک چااه در روساتا  یا ن تماام منااب  موااود    يمناب  آب، از ب
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-يتار ما  يگرم بار ل  يليک میشتر از يفلوئور ب یاسالم آباد دارا

گرم در  يليم  62/3تا  0/1د در دو فصل از یزان فلورايمباشد، 

در فصاول موتلاف    ین تفاوت از نظر آماریا و ر بوديتر متغيل

د در یا ون فلورایرات ييروند تغ 8و  0های  شكل. دار بود يمعن

 .دهد مي را نشان 0398ز يفصل تابستان و پائ

 
 0398د در فصل تابستان یون فلورایرات ييروند تغ :2شکل

  

 
 0398ز يد در فصل پائیون فلورایرات ييروند تغ :9شکل 

 

شاده در آب شارب    یريد اندازه گیزان فلورايبا تواه به م

سه آن با حد متوسط فلوئور یشهرستان دماوند و مقا یروستاها

 يدنيد آب آشاام یزان متوسط فلورايران میبر اساس استاندارد ا

 یروسااتاها يدنيدر آب آشااام یبااه طااور قاباال مالحظااه ا  

ن كم اود در فصاول   یا زان ايا ن باوده و م يشهرستان دماوند پائ
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 :ر استیب زيموتلف سال به ترت

از  دیون فلورایزان يم 6م ابق شكل  :0398تابستان سال  -

تر متناوب بوده و حد متوسط يگرم در ل يليم 196/1 – 808/1

تر بوده و با توااه باه متوساط    يگرم در ل يليم 038/1آن برابر 

تار  يگرم در ل يليم 17/1زان ي، م( C ْ81)ن فصل یحرارت در ا

 . د مشهود استیون فلورایكم ود 

 

 
 0398من قه دماوند در فصل تابستان  ينير زمیزهای  فلوئور در آبون یمدل پراكنش  :4شکل

 

 62/3د یا ون فلورایا زان ين فصل میدرا: 0398ز سال يپائ -

زان متوساط آن  يا تر متفاوت بوده و ميگرم در ل يليم 037/1 –

زان متوساط درااه   يتر بوده و با تواه به ميگرم در ل يليم 1/1

تر كم اود  يگرم در ل يليم 1/1،  (01ر یز)ن فصل یحرارت در ا

 (.1م ابق شكل) د مشهود استیون فلورای

 

 
 0398ز يمن قه دماوند در فصل پائ ينير زمیزهای  ون فلوئور در آبیمدل پراكنش  :1شکل

 

 DMFج شاخص ینتا -

كال داناش آماوزان ماورد      DMFن م العه شااخص  یادر 

 شود،يمشاهده م 3همان ور كه در ادول  .است 61/1 يبررس

ن يانگيا ساال باا م   06 ين شاخص مربوط به گاروه سان  یكمتر

ن يانگيا سال با م 7ن يانگين شاخص مربوط به میشتريو ب 68/6

 . بود 12/1
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 ک سنيشهرستان دماوند به تفك یروستاها يو راهنمائ ين دانش آموزان مدارس ابتدائيدر ب DMFوع يزان شيم :9جدول 

 DMFشاخص  D M F D+M+F تعداد افراد (سال)سن 

7 11 887 97 1 389 12/1 

2 11 818 018 7 300 88/1 

9 11 016 21 00 810 88/1 

01 11 077 99 2 826 12/1 

00 11 012 000 08 820 18/1 

08 11 063 013 9 811 0/1 

03 11 081 001 7 863 21/6 

06 11 011 019 7 880 68/6 

 61/1 8021 11 283 0891 611 كل

 

نشاان داد   DMFن كنناده  ييتع یک فاكتورهايتفك ياز طرف

درصد و  3/19وع ين دانش آموزان شيدندان در ب يدگيكه پوس

را  يسان هاای   ن گاروه يوع را در با ين شا یدندان كمتار دن يكش

ن داناش  يدر با  DMFشااخص   6بر ط ق ادول . داشته است

 89/3و در دانااش آمااوزان دختاار براباار  131/7آمااوزان پساار 

 11/1)دار باود   يمعن ین اختالف از لحاظ آماریكه ا ؛باشد مي

>P). شاتر از  يز بيده شده در پسران نيده و كشيپوسهای  دندان

 . ان بوددختر

 

 ک انسيشهرستان دماوند به تفك یروستاها يو راهنمائ ين دانش آموزان مدارس ابتدائيدر ب DMFوع يزان شيم :4جدول 

 DMFشاخص  D M F D+M+F تعداد جنس

 131/7 0178 67 178 912 811 پسر

 89/3 112 09 810 322 811 دختر

 61/1 8021 11 283 0891 611 كل

 

 بحث
استفاده از  یمقدار فلوئور  برا يت كميابتدا با تواه به ماه

ن غلظت فلوئاور  يانگيسه میانس در اهت مقایز واريروش آنال

  غلظات فلوئاور در هار    ینرمال بودن توز يستیدر دو فصل با

 -از روش كلومااوگروف .رديااد قاارار گیياافصاال مااورد تا 

كسان یسپس  آزمون نرمال بودن استفاده شد، یمورنوف برايس

 leveneزدر هار كادام از فصاول باا آمااره      يها نانسیبودن وار

بار ط اق   . د قارار گرفات  یيكسان بودن مورد تایآزمون شد كه 

ن غلظات فلوئاور در چهاار فصال     يانگيا ن ميانس بیز واريآنال

باا   يولا   (p>1.11)مشااهده نشاد   یدار يمعنا  یتفاوت آماار 

ن غلظت فلوئور در فصول موتلاف دو باه   يانگيم LSD آزمون

ز تفاوت از نظر یين فصل تابستان و پايسه شد كه تنها بیدو مقا

ن غلظات  يانگيا نكه می،  ضمن ا(p<1.11) دار بود يمعن یآمار

ج ینتاا . باود  ن تار یيپاا  فلوئور در همه فصول از حد استاندارد

 يدنيآب آشااامهااای  د چاااهیاان فلورايانگياانشااان داد كااه م 

و در  mg/L 038/1، 0398شده در تابستان ساال   یبردار نمونه

ن اسات كاه باا    یا انگر اياست و ب mg/L 1/1ز همان سال، يپائ

د در من قاه حاصال آب   یا زان فلورايا م يشروع فصل بارنادگ 
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ن ا ارات  یشاتر يجاه؛ ب ياز سمت كوه دماوند اسات در نت  يشوئ

و ( باه كاوه   يكا یل نزديبادل ) يد را غرب و انوب غربیفلورا

ل فاصله دورتر از كوه، شارد و شامال   ين ا رات را به دلیكمتر

د از یا تمااس باا فلورا  . رندیپذ مي ريشهرستان دماوند تا  يشرق

دارد و هر  يبه دراه حرارت من قه بستگ يدنيق آب آشامیطر

د موااود در آب  یا زان فلورايا چه دراه حرارت باالتر باشد م

نكاه در فصال   یل ايا باه دل . باشد( mg/L 1/0)كمتر از  يستیبا

گار بااالتر   یسه باا فصاول د  یزان مصرف آب در مقايتابستان م

د كمتر از یمن قه باهای  د در آبیجه غلظت فلورايدر نت ،است

غلظات   ياستاندارد سازمان بهداشت اهاان . گر باشدیفصول د

)/L/mg(زان يا به م C128 یدر دما  یو در دماا  51

C )/L/mg(زان يبه م 3025 7  در نظر گرفته اسات .

ون یا زان غلظات  يا ن شهرساتان م یا ا یدر اكثار روساتاها   يول

 .باشاد  ماي  WHOن تر از حد اساتاندارد ساازمان   یيد پایفلورا

 در يدنادان  سیفلوئاورز  و يدگيپوسا  نيب ن هلر راب هيهمچن

 3/1 ،3/1 از كمتار ) يدنيآشام آب موتلف دیفلوراهای  غلظت

( تار يل در گرم يليم 8/0 از شتريب و 8/0 تا 7/1 ،7/1 از كمتر تا

 جهينت نیا كردند و به قيتحق را دیفلورا محصوالت گرید ا ر و

 باا  ایا قو  ابات،  صورت به دیفلورا ریمقاد شیافزا كه، دنديرس

 ،يدائما  يدگيپوسا  نماره  و كمتار  شاده  پر س ح ای يدگيپوس

 باود،  مارت ط  كمتر( DMF) شده پر س وح ای مفقودهای  دندان

 تاا  7/1 نيبا  دنادان  يدگيپوسا  ریمقاد در یكمتر كاهش كنيل

زان يا ن میعاباد . 01شاد  مشاهده دیفلورا تريل در گرم يليم 8/0

 ppmاز حداقل  26در زمستان را تهران  يدنيد آب آشامیفلورا

 ppm 01/1حاداقل   21و در بهار  ppm 61/1تا حداكثر  08/1

ون يداسین راستا فلوریگزارش كرد و در ا ppm 1/1تا حداكثر 

 .07خود برشمردهای  تیرا از اهب اولوآب من قه 

 

 گیری نتیجه
كم ااود مياازان فلوئااور در آب آشاااميدني باعاا  كاااهش  

مقاومت مينای دندان در مقابل خرابي خصوصأ در كودكان مي 

فلوئور باع  فلوروزیس دنادان   mg/L 6غلظت بيش از . شود

بنابراین باید ميزان فلوئاور  . 02و اگزوستوز استوواني مي گردد

 ميلاي گارم در ليتار نگاه داشاته      1/0تا  71/1در حد م لوب 

كه بهداشت دهاان و دنادان باه طاور كامال      يدر صورت. 09شود

درصاد ماو ر باشاد، در     81تواناد تاا    مي رعایت شود، این امر

درصد مي تواند در كاهش امر پوسيدگي  11حاليكه فلوراید تا 

ط ق مناب  و ماخذ  افزودن فلوئاور باه آب   . دندانها مو ر باشد

هتاارین و باارای الااوگيری از عااوار  ناشااي از كم ااود آن ب

چ يتا كناون در ها   يدزنیعمل فلورا.  ن روش مي باشدیارزانتر

باا  . آن انجاام نشاده اسات    يران به شكل اصولیاز ا یمن قه ا

 يت خاصا يا دنادان از اهم  يدگينكاه مسائله پوسا   یتواه باه ا 

قاات  يناه تحق ين زمیا در ا يبرخوردار است و در سا ح اهاان  

 11حادود  در حاال حاضار    انجام گرفته است و یادیار زيبس

 هيناد توصا  ینما مي آب اقدام يدزنیكشور اهان نس ت به فلورا

آب و فاضالب در سا ح كشاور حاداقل     یشركتها. 81شود مي

آب اقادام   يد زنا یا از شهرها نس ت باه امار فلورا   یدر تعداد

از مناب  آب شرب كشاور   یارينكه در بسیبا تواه به ا. ندینما

زان فلوئاور آب از  يمق ين تحقیما و از امله من قه مورد نظر ا

ن يشود، مساول  مي شنهاديه شده كمتر است، پيتوصهای  حداقل

باه منظاور كااهش     يو مادون  يارتقاء ساالمت برناماه ااامع   

 .ن كنندیتدو يدندان DMF شاخص
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ABSTRACT 

 

Background: Fluoride is one the vital anions and the drinking water is the main source of preparing it 

for the human body. Nonetheless, the aim of this paper is to investigate the Fluoride rate in water 

supplying wells by using GIS environment according to decay, missing or filled (DMF) index. 

Methods: This research is an analytic and cross-sectional descriptive study with sampling approach of 

08 water supplying wells of Damavand villages in summer and autumn the year 8103. The Fluoride 

concentration was measured by standard method SPADNS using MN-Nano color 611 Photometer in 

laboratory of Rural Water and Wastewater Company of Tehran. Then DMF was investigated for local 

students and finally the obtained data were modeled in GIS. 

Results: The average of Fluoride concentration was 1.196 to 1.808 mg/L in summer and 1.037 to 

3.62 mg/L in autumn. The DMF index was estimated around 1.61 for all evaluated students that the 

mentioned index was 7.131 and 3.89 for male and female pupils respectively which are statistically 

significant difference. 

Conclusion: The amounts of fluorine in drinking water supplies in rural Damavand villages are lower 

than the international water standards. According to the results of experiments and lack of fluorine 

ion in the villages of this town, required fluorine should be done by drinkable water fluoridation and 

continuities of implementation plan for fluoride ion among the schools until reaching the fluoride 

concentration to the standard threshold, Supplying required fluorine of body by mouth-wash materials 

for people of this region. 
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