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 مقاله پژوهشي 

  س یو فلوئورز DMFTبا شاخص  یدنید آب آشامین غلظت فلورایارتباط ب یبررس
  شمال غرب ییساله مناطق روستا 11 -12در دانش آموزان  یدندان

  
  ٤يجعفرجواد ديس، ٣ احمد آقاپور يعل ،٢يمنصور محمد ،١ يحسن خرسند

 
  04/09/1396تاریخ پذیرش  24/06/1396تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 يس دندانير باالتر از استاندارد، باعث فلوئورزيکند و در مقاديم يريشگيدندان پ يدگياز پوس يدنيد موجود در آب آشاميغلظت مناسب فلورا :هدف و زمينهپيش
 شهرستان ييروستا مناطق ساله ۱۱ -۱۲ آموزان دانش در يدندان سيفلوئورز و DMFT شاخص با يدنيآشام آب ديفلورا غلظت نيب ن مطالعه، ارتباطيشود. در ايم

  .قرار گرفت يموردبررس هياشنو
 ه به تعداديت شهرستان اشنويجمع نفر ۳۰۰ش از يب يدارا يروستا ۴۲ساله از  ۱۱-۱۲ ه دانش آموزانيکل بود، يمقطعن مطالعه که از نوع يدر ا: کار و روش مواد
 قرار نهيمعا مورد WHO پزشکان مرکز بهداشت و طبق استانداردماه توسط دندان ۵آموز پسر در مدت نفر دانش ۴۷۸ آموز دختر ونفر دانش ۴۳۶ نفر شامل ۹۱۴

 غلظت نيانگيد. مين گردييتع Dean يبندس بر اساس طبقهيو وجود فلوئورز DMFTشاخص  قيطر از روستا، هر آموزان دانش دندان در يدگيزان پوسيو م گرفته
د ين غلظت فلوراين شد. ارتباط بييتع يياستاندارد شرکت آب و فاضالب روستا يهاشيساله آزما ۱۰ جيبر اساس نتا موردمطالعه يروستاها ينديد آب آشاميفلورا

 موردبررسي IBM SPSS Statistics افزارنرم از استفاده با يخط ونيرگرس زيق آناليدانش آموزان از طر يس دندانيو درجه فلوئورز DMFT و شاخص يدنيآب آشام
  .گرفت قرار

± ۴۸/۱ موردمطالعه در دانش آموزان DMFTن شاخص يانگيبود. م mg/L ۰۹/۰±۲/۰موردمطالعه  يدر روستاها يدنيد آب آشاميزان فلوراين ميانگيم: هاافتهي
چ يدر ه يس دندانينه شده، فلوئورزيزان معاک از دانش آمويچيد. در هيگرد نييتع )۱۶/۳±۶۸/۱و دانش آموزان پسر  ۰۶/۳ ±۵۷/۱ دانش آموزان دختر( ۱۱/۳

ب يضر(دار وجود دارد يک ارتباط معکوس معني ،DMFTو شاخص  يدنيآشام د آبين غلظت فلورايها نشان داد که بداده يز آماريج آناليمشاهده نشد. نتا يسطح
  .)=P-Value ۰۰۱/۰ ،۵۸/۰ن ييتع

ن ين بي. همچنابدييمواحد کاهش  ۷۴/۳طور متوسط به DMFTد، شاخص يش فلورايک واحد افزاي ين مطالعه نشان داد به ازايج اينتا: يريگجهيبحث و نت
  دار و معکوس وجود دارديک ارتباط معني DMFTد و يفلورا

  
 هيشنو، اDMFTشاخص  د،يفلورا ،يدنيآب آشام ها:کليدواژه

  
 ١٣٩٦ همنب، ۷۳۲-۷۴۰ ص، ازدهمي شماره، هشتميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ۰۴۴-۳۲۷۵۲۴۰۰تلفن: ، هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکدانشکده بهداشتط، يگروه بهداشت مح: آدرس مکاتبه

Email: sjavadj@gmail.com 

  
  مقدمه

عت يطبباشد که در يعنصر فلوئور م يعيب طبيد، ترکيفلورا
است که  يرفلزياز عناصر غ يکي) Fشود. فلوئور (يافت ميوفور به

شود. امروزه از يده ميد CaF)2(م يب با کلسيصورت ترکبه معموالً

                                                             
 رانياه، يه، ارومياروم يط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکيبهداشت مح يار، گروه مهندسيدانش ١
 رانيه، ايه، ارومياروم يط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکيط، گروه بهداشت محيبهداشت مح يارشد مهندس يکارشناس يدانشجو ٢
 رانيه، ايه، ارومياروم يط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکيبهداشت مح يمهندس ار، گروهياستاد ٣
  سنده مسئول)ينو(ران يه، ايه، ارومياروم يوم پزشکط، دانشکده بهداشت، دانشگاه عليبهداشت مح يمهندس ار، گروهياستاد ٤

حفظ سالمت  ين روش براين و مؤثرتريعنوان بهترد بهيفلورا
از  عموماًد يشود. عمده مواجهه انسان با فلورايها استفاده مدندان

بات يترکها و يدنينوشو  ييغذا مواد درد موجود يارفلوق يطر
د يراوفل کند جذبنظر به  ان،يم نيا شود. دريم تأمينک يفارماکولوژ
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 قيطر از بدن ازيد موردنيرافلوافت ي، درجامد يمواد غذائق ياز طر
 يافتيدر ديزان فلورايماست.  برخوردار ييباال تياز اهم يدنيآشامآب 

درجه ، شخص ، سندر آب آنغلظت  به يدنيآب آشام قيطر از
  ).۱(دارد  يبستگ ييم غذايعادت رژو  محل ، ارتفاعطيحرارت مح

دما، کل  ،pHر ينظ يعوامل د در آب بهيفلورا يعيغلظت طب
و  نيزم يهاهيته اليديت آب، تخلخل و اسيائيقل جامدات محلول و

، نسبتاً يسطح يهاد در آبيدارد. غلظت فلورا يها بستگعمق چاه
 يهاچاه در آب ديفلوار غلظت >) است اما mg/L۵/۰ – ۱/۰(ن ييپا

 ممکن است د،ياز فلورا يغن يشناختنيالت زميتشک يق دارايعم
 که است يعنصر نيترمهم ). فلوئور۲برسد ( زين mg/L ۱۰-۱ن يب

 مقدار مصرف نيبنابراشود، يم يدندان ساختمان در يراتييتغ موجب

 به آن شيافزا اي کاهش و بوده ديمف دندان سالمت يبرا آن مجاز

 يدندان ستميس ازجمله بدن مختلف يهاستميس در يعاتيبروز ضا
 يدگياز پوس يريشگيد در پيارزش فلورا). هرچند ۳(شود يم منجر

جب ، مويدنيد در آب آشاميباال بودن فلورا اما است، شدهاثباتدندان 
  .)۴( شوديس ميفلوئوروز

 در ساختمان ياختالل خاص يدندانس يفلوروزف، يبر اساس تعر
ل يد در زمان تشکيافت فلورايش دريافزا علت بهدندان است که 

، ينيبال د و ازنظريآيم وجود بهدندان  درآمدنتا زمان  يجوانه دندان
دندان  ينايم يف رويد در نوع خفيسف يهالکه صورتبهابتدا 

سوخته  ياقهوه رنگ به تيدرنهاو  ياقهوها يزرد  کمکم شده،وعشر
 ينايب ميو منجر به تخر دهديمد را نشان يکه نوع شد ديآيدرم

د توانيد در آب ميکم فلورا يهاگر، غلظتيگردد. از طرف ديم دندان
دهنده که نشان ين شاخصيترمهم. )۵(دندان شود  يدگيسبب پوس

ن يااست.  ١DMFTدندان است، شاخص  يدگيزان ابتال به پوسيم
 Missing( M ،)دهيدندان پوس D )Decayed شاخص دربردارنده

 ي. براباشديم )دندان پرشده Filled( F، و )ده شدهيدندان کش
ده، يک جامعه، تعداد دندان پوسيدر  DMFTمحاسبه شاخص 

ن آن را يانگيتک افراد را شمارش و متک پرشده ده شده ويکش
ع و قابل يساده، سر يشاخص DMFTند. شاخص ينمايمحاسبه م

ن دهه است يباشد که چنديم يپزشکدنداندر  يريکارگبه
-۱/۱ نيب شاخص نيا کهيدرصورت .)۶گيرد (يمورداستفاده قرار م

(باال)،  ۵/۶-۵/۴ ،)متوسط(۷/۲-۴/۴ ،)نييپا( ۲/۱- ۶/۲، )مناسب( ۰
شود و بر طبق نظر سازمان يباال در نظر گرفته م يليخ ۵/۶شتر از يب

 ). سازمان۷( باشد ۱از  ترکمد ين شاخص بايبهداشت، ا يجهان
 امکان، صورت در کشور هر که کنديم شنهاديپ بهداشت يجهان

 دهان بهداشت مورد در يقيدق يبررس بارکي سال ۵ هر منظم طوربه
 بر يريشگيپ تياولو دگاهيد يراستا ). در۸( آورد عمل به دندان و

                                                             
1 - DMFT: (Decay ،Missing ،Filling،Teeth) 

سن  ،يسالگ ۱۲ سن بهداشت، يجهان شنهاد سازمانيپ به درمان،
 بر آن اتتأثير و دندان و دهان بهداشت بر تأکيد در شاخص

 تمام قاعدتاً سن نيا در راياست ز دهان سالمت در يريشگيپ

 دست از صورت در و افتهي شيرو مولرسوم جزبه يدائم يهادندان

  .)۹(ندارد  وجود ينيگزي، جاهاآن رفتنِ
ن غلظت يشتريبهداشت، ب يطبق استاندارد سازمان جهان

 ،گرادسانتيدرجه  ۸-۱۲ يدر دما يدنيقبول فلوئور در آب آشامقابل
mg/L ۵/۱گرادسانتيدرجه  ۲۵-۳۰ ي، و در دما، mg/L ۷/۰ است 

موجب  يدنيدر آب آشام mg/L ۲/۱ شتر ازير بي. مقاد)۱۰(
باعث  mg/L ۷/۰از  ترکمر يگردد و مقاديس دندان ميفلوئورز

نه يدر زم يادي. مطالعات ز)۱۱( شوديدندان م يدگيش پوسيافزا
س يو فلوئورز يدگيزان پوسيد آب و ميارتباط غلظت فلورا يبررس
با  ،۱۳۸۹ سال در همکاران و شده است. دوبرادرانانجام يدندان

 د در کودکانيدندان و غلظت فلورا يدگيتباط پوسمطالعه ار
د يلوراف که دادند نشان بوشهر، استان در دشتستان منطقه يروستاها

 يريشگيدر پ يتأثير يدنيدر آب آشام mg/L ۱ ش ازيب غلظت در
با  ،۱۳۸۷و همکاران در سال  ي. رحمان)۱۲( ندارد يدگياز پوس
شهرستان  لهسا ۶ -۱۲کودک  ۳۳۴۹ در DMFTارتباط  مطالعه

د که ، نشان دادنيدنيد آب آشامينورآباد از توابع استان فارس با فلورا
از  يريشگيدر پ يامالحظهقابل تأثيرن، ييپا يهاد در غلظتيفلورا
 و يکه توسط دهقان يگريق ديدر تحق. )۱۳(دندان ندارد  يدگيپوس

 ۷-۱۱در دانش آموزان  DMFTن شاخص ييتع باهدفهمکاران 
جام ان يدنيد آب آشاميراز و ارتباط آن با غلظت فلورايش ساله شهر

 ۴و  ۳ يدر نواح يدگيپوس يوع بااليشد که ش گيرينتيجهگرفت 
)، عدم mg/L ۶۹/۰(د در آب ياز غلظت کم فلورا يتواند ناشيم

در خصوص بهداشت دهان و دندان، عدم  يافت آموزش کافيدر
، د چون ژليفلورا يموضع ياهر حاملياز سا موردنيازد يافت فلورايدر

  .)۱۴باشد ( ييم غذايو نوع رژ ردندانيخمه، يدهان شو
و  يدنيد آب آشامين غلظت فلورايتاکنون در خصوص ارتباط ب

 است. گزارش نشده ياه مطالعهيدر شهرستان اشنو يعوارض دندان
ه ب يابيدر دستتأكيد سازمان جهاني بهداشت  يدر راستان يهمچن

 شايع بودن و) ٧( ١از  ترکمشاخص بهداشت دهان و دندان 

 ه،يشهرستان اشنو ييمناطق روستاي دهان و دندان در هابيماري
 يدنيد آب آشامين غلظت فلوراييو تع يبررس " باهدفپژوهش حاضر 

در دانش آموزان  يس دندانيو فلوئورز DMFTو ارتباط آن با شاخص 
 " ۱۳۹۵ه در سال يشهرستان اشنو ييروستاساله مناطق  ۱۲-۱۱

هر ش برنامه ريزان بهداشتي يبرا توانديمانجام شد. نتايج اين مطالعه 
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آموزش بهداشت دهان و پيشگيري از پوسيدگي  زمينهدر  هياشنو
  .باشد مؤثر

  
  مواد و روش کار

بوده که در  يلياز نوع تحل يمقطعک مطالعه ي ق حاضريتحق
ش از يب يدارا يروستا ۴۲، در ۹۵سال  مهر تا بهمن يفاصله زمان

از  يکيه ياشنوه انجام شد. يت شهرستان اشنوينفر جمع ۳۰۰
 مرطوب و سرد يوهوابا آب   يجان غربيآذربا جنوب استان يشهرها

 يهاتابستان و يطوالن و سرد يهازمستان يدارا که است يکوهستان
منطقه  ييايت جغرافيموقع ۱ر شماره يباشد. تصويم عتدلم

  دهد.يموردمطالعه را نشان م

  هيشهرستان اشنو يروستاها ييايت جغرافيموقع :)۱(شکل 
  

اطالعات بر اساس  يآورجمع يبرا مورداستفاده ياصل فن
و  ييکه روا WHOاستاندارد  پرسشنامه ليو تکمنه، يمشاهده، معا

. )۱۵گرفت (شده است انجام  تأييد WHOآن توسط  ييايپا
ط يو شرا يت نژاديوضع ازنظرق، ين تحقيدر ا موردبررسي يروستاها
ن يا يدنيبودند. آب آشام يکسانيط يشرا يدارا ياقتصاد – ياجتماع

 ،موردبررسيجامعه شود. يم تأمين ينيرزمياز منابع ز يمناطق همگ
 نفر ۳۰۰ش از يب يدارا يروستا ۴۲از  ۱۱-۱۲زان دانش آمو هيکل

بودند که از آغاز تولد در آن روستاها  هيت شهرستان اشنويجمع
خود استفاده کرده و  يروستا ي، از منابع آبکردنديم يزندگ

 بودند. يت مشابهيوضع يدارا ين ازنظر مراقبت بهداشتيهمچن
 موردنظر يوستاهاکه از آغاز تولد در ر يآموزاندانش ترتيباينبه

ن مطالعه يحجم نمونه در اق خارج شدند. يحضور نداشتند از تحق
در . ن شدييتع ييمناطق روستا ۱۱-۱۲ت دانش آموزان يجمع کل

نفر  ۴۳۶ نه شد که شامليآموز معانفر دانش ۹۱۴ن مطالعه تعداد يا
 يپس از اخذ مجوزهاآموز پسر بود. نفر دانش ۴۷۸ آموز دختر ودانش

شهرستان  وپرورشآموزشه و ياروم يالزم از دانشگاه علوم پزشک
ه توسط ما ۵دانش آموزان در مدت  يپزشکدنداننات يمعا هياشنو

و با  WHO طبق استانداردمرکز بهداشت،  پزشکن دندانيمتخصص
 دانش در دندان يدگي. پوسانجام شد نياز والد نامهرضايتاخذ 

 بر سيفلوئورز وجود و DMFT شاخص قيطر از وستا،ر هر آموزان
  .ديگرد نييتع Dean يبندطبقه اساس

ر يبه شرح ز WHOبر اساس استاندارد  DMFTشاخص 
  :)۱۵(باشد يم

۱ (Decayedسوند نوک که شوديم اطالق دندان از ينقاط : به 
  .باشد داشته رنگ رييتغ و کند ريگ آنجا در

۲( Missedيدگيپوس علت به که شوديم اطالق يدندان : به 
  .باشد شده دهيکش

۳( Filledيدگيپوس علت به که شوديم اطالق يدندان : به 
 .باشد پرشده

اند عبارت Dean س بر اساس شاخصيفلوئورز مختلف درجات
  :)۱۶(از 

رنگ  به و بوده شفاف و صاف دندان ينايم سطح: يعي) طب۰
 باشديم کمرنگ زرد اي ديسف

 هک يطور است کرده فرق يحدود تا نايم تيشفاف: مشکوک) ۱
 شوديم دهيد آن سطح بر ييهالکه با ديسف نقطه چند

م رمنظيغ طوربه) يکاغذ ديسف( مات يهالکه: فيخف اريبس) ۲
 نايم سطح %۲۵از  شيب درمجموع که شونديم دهيد دندان سطح در
 رنديگيبرنم در را
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سطح  %۵۰ از ترکم نايم يرو مات ديسف يهالکه: فيخف) ۳
 است فراگرفته را دندان
 و است مشخص نايم سطح يفرورفتگ و يخوردگ: متوسط) ۴

 خورديم چشم به دندان در ياقهوه رنگ
 يرو. است شده يپوپالزيه سبب ديشد سيفلوروز: دي) شد۵
 تمام سطح در ياقهوه رنگ شده، خورده و متخلخل هادندان سطح
  .است شدهپخش دندان

 اساس بر ،موردمطالعه يروستاها يدنيآشام آب ديفلورا غلظت
) SPADNS يسنج رنگ( استاندارد يهاشيآزما ساله ۱۰ جينتا

  .شد نييتع ييروستا فاضالب و آب شرکت
  :ن ارتباطييو تع يز آماريآنال
د ين غلظت فلوراين ارتباط بيو تع يآمار زيآنال منظور انجامبه

ن دانش يدر ب يس دندانيو فلوئورز DMFT با شاخص يدنيآب آشام

ز يو آزمون آنال ۲۰ نسخه Statistics IBM SPSSافزار آموزان از نرم
بر نشان  عالوه يون خطيدر رگرساستفاده شد.  يون خطيرگرس

ز به ين نيبيپيشمستقل و وابسته، معادله  ريمتغدادن نوع ارتباط 
 و پراکنش نمودار رسم از پس منظور نيا يبرا ).۱۷( ديآيمدست 

اط نوع ارتب بينيپيشجهت  يخط ونيرگرس از يهمبستگ محاسبه
ي در نظر دارمعني سطح عنوانبه P˂ ۰۵/۰ و شدهاستفاده ريمتغدو 

  .گرفته شد
  

  هاافتهي
  :د در منابع آبيغلظت فلورا يبررس

 موردمطالعه يروستاها يدنيآشام آب ديفلورا غلظت نيانگيم
 آب شرکت يهاشيآزما ساله ۱۰ جينتا اساس بر ه،ياشنو شهرستان

 شده است:ارائه ۱ جدول در ييروستا فاضالب و

  
  موردمطالعه يد منابع آب شرب روستاهاين غلظت فلورايانگيم ):۱(جدول 

  ن غلظتيانگيم
 mg/L ديفلورا

 دين غلظت فلورايانگيم نام روستا

mg/L 

 نام روستا mg/L ديغلظت فلوران يانگيم  نام روستا

 اسالم لو  ۲۴۵/۰±۰۹/۰ ده شمس ۱۲۴/۰±۱۱/۰ آباديعل ۱۲/۰±۱۶۷/۰

 آغبالغ ۲۸۱/۰±۱۷/۰ يده گرج ۴۱/۰±۲۸/۰ رش يکان ۱۷/۰±۲۱۸/۰

 ريباالگ ۲۶۲/۰±۱۳/۰ سردره ۱۵۴/۰±۰۶/۰ سرخ يکان ۰۸/۰±۱۲/۰

 مضرتهيب ۱۸۲/۰±۰۹/۰ زيسرگ ۱۵/۰±۰۹/۰ کوروش آباد ۱۷/۰±۲۱/۰

 روت آباديپ ۱۸۱/۰±۱۲/۰ سنگان ۲۲۵/۰± ۲۵/۰ کهنه قلعه ۱۳/۰±۲۶۲/۰

 تاژاندره ۱۳/۰±۰۴/۰ سنگر ۲۶۹/۰±۲۹/۰ گردکاشان ۱۴/۰±۱۹۵/۰

 ترسه بالغ ۲۰۴/۰±۰۳/۰ سوجه ۱۲/۰±۰۱/۰ گرگاگور ۰۳/۰±۱۱۴/۰

 چپرآباد ۱۹۴/۰±۰۷/۰ يسه کان ۳۵/۰±۳۶/۰ گالز ۰۵/۰±۰۶۵/۰

 چشمه گل ۲۳۳/۰±۱۶/۰ اوانيس ۲۴۱/۰±۲۲/۰ اليگندو ۱۶/۰±۲۳۳/۰

 حسن آباد ۰۶/۰±۰۱۱/۰ شاهوانه ۲۳۸/۰±۲۲/۰ لورکان ۰۴/۰±۱۶/۰

 حسن نوران ۲۳۳/۰±۱۶/۰ خ عثمانيش ۳۳۷/۰±۰۲/۰ يسيمأل ع ۳/۰±۲۵۹/۰

 خانلر ۲۵/۰±۲۱/۰ خانيش ۰۵۵/۰±۰۶/۰ ر آباديم ۰۵/۰±۱۱/۰

 خورشت ۱۲/۰±۰۸/۰ رويوه بيش ۰۶۶/۰±۰۶/۰ وانينل ۲۸/۰±۴۰۴/۰

 دوربه ۰۶۵/۰± ۰۱/۰ انيصوف ۴۳۷/۰±۳۵/۰ هق ۰۵/۰±۰۵۲/۰

  
مربوط  بيبه ترتد يحداکثر غلظت فلورا ۱طبق جدول شماره 

) و mg/L ۴۱/۰( ي)، دهگرجmg/L ۴۳/۰(ان يصوف يبه روستاها
در استاندارد آب  که است يحال در نيبود. ا )mg/L ۴/۰(وان ينل

 mg/L ۴/۱د از يران، گستره حداکثر غلظت مجاز فلورايا يدنيآشام
ر يدر مناطق سرد متغ mg/L ۴/۲ ار گرم تا حداکثريدر مناطق بس

 mg/L د در محدودهين استاندارد، غلظت مطلوب فلوراياست. در ا
  .)۱۸شده است (نييتع ۲/۱-۷/۰

  در دانش آموزان: DMFTشاخص  يبررس
 ۴۳۶(آموز نفر دانش ۹۱۴ دندان تعداد نات دهان ويمعا جينتا

 تينفر جمع ۳۰۰ يباال يروستاها) نفر پسر ۴۷۸نفر دختر، 
  باشد.يم ۲ه در جدول شماره يشهرستان اشنو
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  موردمطالعه يروستاها آموزان دانش DMFTشاخص  :)۲(جدول 
  روستا نام  پسر آموزان دانش  دختر دانش آموزان نيانگيم  روستا نام  پسر آموزان دانش  دختر دانش آموزان نيانگيم
 اسالملو ۳۲/۳±۱۵/۲ ۴۵/۲±۴۵/۱ ۹۹/۲±۸۳/۱ يسه کان ۶۷/۱±۱۵/۲ ۲۷/۱±۲۵/۲ ۶۳/۱±۱۹/۲

 آغبالغ ۸۷/۲±۱۴/۲ ۶۳/۲±۷۹/۱ ۷۳/۲±۱۶/۲  اوانيس ۳۹/۱±۷۵/۲ ۶۲/۲±۶۲/۲ ۷۶/۱±۶۷/۲

 ريباالگ ۱/۴±۲۵/۲ ۸۷/۳±۰۳/۲ ۰۱/۴±۱۸/۲ شاهوانه ۴۶/۱±۸۵/۲ ۷/۲±۷/۲ ۸۴/۱±۷۶/۲

 مضرتهيب ۰۵/۳±۶۸/۱ ۹۵/۲±۴۷/۱ ۹۹/۲±۸۹/۱ خ عثمانيش ۰۶/۲±۷۵/۲ ۴۵/۲±۴۵/۲ ۱۱/۲±۵۵/۲

 روت آباديپ ۰۵/۳±۴۷/۲ ۸۵/۲±۲۷/۱ ۹۱/۲±۱۳/۱ خانيش ۴۴/۲±۹۵/۳ ۰۶/۳±۱۳/۴ ۶۳/۲±۰۱/۴

 تاژاندره ۲۷/۳±۱۱/۲ ۶۵/۳±۳۶/۲ ۵۴/۳±۴۳/۲ رويوه بيش ۷۱/۱±۱۲/۳ ۱۸/۲±۴۵/۳ ۸۴/۱±۲۷/۳

 ترسه بالغ ۲۵/۲±۶۳/۱ ۱۶/۲±۳۲/۱ ۲۲/۲±۰۷/۱ انيصوف ۲۳/۱±۷۵/۲ ۶۸/۱±۶۲/۲ ۵۸/۱±۷/۲

 چپرآباد ۴۵/۳±۰۵/۲ ۲/۳±۲/۱ ۳۲/۳±۲۳/۱ آباد يعل ۲۳/۲±۷۴/۳ ۰۸/۱±۱۷/۲ ۱۴/۲±۲۷/۳

 چشمه گل ۱۲/۲±۴۰/۱ ۱۵/۲±۱۷/۱ ۱۳/۲±۹۵/۰ رش يکان ۵۲/۲±۳۵/۳ ۶۷/۱±۱۲/۳ ۸۹/۱±۲۴/۳

 حسن آباد ۵۵/۳±۴۱/۱ ۷/۳±۱۶/۱ ۶۱/۳±۸۷/۱ سرخ يکان ۶۵/۱±۹۷/۲ ۸۷/۱±۳۲/۳ ۰۲/۲±۳۳/۳

 حسن نوران ۲۵/۳±۴۹/۲ ۹۵/۲±۱۴/۲ ۰۴/۳±۶۳/۲ کوروش آباد ۰ ۶۴/۱±۸۵/۲ ۶۴/۱±۸۵/۲

 خانلر ۹۵/۲±۵۶/۱ ۳۵/۲±۷۳/۱ ۶۲/۲±۴۷/۱ کهنه قلعه ۲۱/۲±۱۵/۳ ۵۷/۱±۵/۳ ۱۵/۱±۳۷/۳

 خورشت ۱۲/۴±۵۸/۲ ۱۵/۳±۷۴/۱ ۶۸/۳±۱۴/۲ گردکاشان ۱۱/۲±۰۹/۳ ۲۱/۲±۱۲/۳ ۴۰/۲±۱۸/۳

 دوربه ۱/۴±۰۷/۲ ۲۳/۳±۲۰/۱ ۴۷/۳±۳۹/۱ گرگاگور ۷۳/۱±۳۵/۳ ۰۶/۱±۲۷/۳ ۴۷/۱±۳/۳

 ده شمس ۷۶/۳±۴۶/۱ ۰۵/۴±۷۱/۱ ۸۸/۳±۹۶/۱ گالز ۳۰/۲±۷۲/۳ ۲۸/۲±۲/۴ ۱۱/۲±۹۴/۳

 يده گرج ۶۷/۲±۲۷/۱ ۴۲/۲±۳۲/۱ ۵۲/۲±۲۲/۱ اليگندو ۵۶/۱±۷۵/۲ ۰۷/۱±۶۳/۲ ۳۲/۱±۷/۲

 سردره ۶۵/۳±۱۲/۱ ۷۲/۳±۵۸/۱ ۶۶/۳±۳۱/۱ لورکان ۰۴/۲±۸۷/۳ ۴۷/۲±۶۵/۳ ۲۱/۲±۷۳/۳

 زيسرگ ۱۸/۳±۷۷/۱ ۲۵/۲±۳۰/۱ ۷۴/۲±۶۳/۱ يسيع مأل ۳۶/۱±۸۵/۲ ۴۴/۱±۳۵/۲ ۶۴/۱±۶۲/۲

 سنگان ۹۲/۲±۵۷/۱ ۱/۳±۸۸/۱ ۰۱/۳±۹۵/۱ ر آباديم ۷۴/۱±۷۸/۳ ۷۹/۱±۵۷/۳ ۴۳/۱±۶۹/۳

 سنگر ۴۶/۲±۶۹/۱ ۹۲/۲±۹۷/۱ ۸۸/۲±۰۴/۲ وانينل ۲۱/۱±۱۶/۲ ۴۵/۱±۶۵/۲ ۰۴/۱±۳۹/۲

 سوجه ۸۵/۲±۳۴/۱ ۳۶/۳±۲۳/۱ ۰۸/۳±۵۹/۱ هق ۷۴/۱±۸۵/۳ ۷۴/۲±۰۵/۴ ۱۱/۲±۹۴/۳

  
 DMFT ، مقدار شاخص۳طبق جدول  .است شده ارائه ۳ جدول ه دريشهرستان اشنو موردمطالعه يروستا ۴۲در  DMFTشاخص  يکل جينتا

  باشد.يم ۱۱/۳± ۴۸/۱ ه،ياشنو يروستاها ۱۱-۱۲در دانش آموزان 
   

  هيشهرستان اشنو ييساله مناطق روستا ۱۱ -۱۲دردانش آموزان  DMFT زانيم :)۳(جدول 
 تيجنس تعداد افراد DMFT  Filled Missing Decayedشاخص 

  دختر ۴۳۶ ۸۷/۱±۲۶/۲ ۶/۰±۵۲/۰   ۶۷/۰±۲۸/۰   ۵۷/۱±۰۶/۳
 پسر ۴۷۸ ۱۶/۲±۳۰/۲ ۹۲/۰±۶۱/۰   ۸۳/۰±۲۵/۰   ۶۸/۱±۱۶/۳

  کل ۹۱۴ ۰۱/۲±۲۷۹/۲ ۳۵/۰±۵۶۷/۰   ۵۴/۰±۲۶۴/۰   ۴۸/۱±۱۱/۳

  
در دانش  DMFTد و شاخص ين غلظت فلورايارتباط ب

  آموزان:
 از نداند يدگيپوس از يريشگيپ در ديفلورا تأثير يبررس يبرا

 يد. نمودار پراکنش و رابطه خطيگرد استفاده يخط ونيرگرس
نشان  ۲در شکل شماره  DMFTد و شاخص ين غلظت فلورايانگيم

  شده است.داده
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 DMFTد و شاخص ين غلظت فلورايانگيم ينمودار پراکنش و رابطه خط ):۲(شکل 
  

ب ينشان داده شده است، مقدار ضر ۲که در شکل  طورهمان
 آمدهدستبه -۷۴/۳ون يرگرس خطبيشو  ۵۸/۰برابر با  )2Rن (ييتع

ب يا شيون يب استاندارد نشده رگرسي(ضر Bب يضرن ياست. همچن
 را )DMFTوابسته (شاخص  ريمتغ راتييون)، که متوسط تغيرگرس

 دهديم د) نشانيغلظت فلورا(مستقل  ريمتغ در رييتغ ک واحدي ازا به
 P-Valueن با توجه به ي. همچنبه دست آمد -۷۴/۳برابر با 

تفاوت  يونيب رگرسيباشد، ضريم ۰۰۱/۰آمده که دستبه
ت يد قابلير فلورايمتغ ديگرعبارتبها يبا صفر داشته  يدارمعني

با توجه به  ترتيباينبهرا دارد.  DMFTر وابسته يمتغ ييشگويپ
و  يدنيد موجود در آب آشامين غلظت فلورايون بيز رگرسيج آنالينتا

دار و معکوس وجود دارد. يک ارتباط معني DMFTشاخص 
س ينه شده، مورد فلوئورزيک از دانش آموزان معايچين در هيهمچن
  د.يمشاهده نگرد يچ سطحيدر ه يدندان

  
  گيرينتيجهبحث و 

 ن غلظتيانگيدهد که ميق نشان مين تحقيج حاصل از اينتا
 mg/Lه ينفر شهرستان اشنو ۳۰۰ يباال يد در روستاهايفلورا
بهداشت  يشده سازمان جهانهيباشد و از مقدار توصيم ۰۹/۰±۲/۰
ران يا يمل ۱۰۵۳و استاندارد  )mg/L ۲/۱-۷/۰(د يفلورا يبرا
)mg/L ۵/۱-۵/۰ن يين اساس، به علت پايا بر باشد.يم ترنيي) پا

ک از دانش آموزان يچي، در هيدنيد آب آشاميزان فلورايبودن م
مشاهده  يچ سطحيدر ه يس دندانينه شده مورد فلوئورزيمعا

  د.ينگرد
د آب شرب مناطق ين غلظت فلورايج نشان داد که بينتا 

رابطه  2R= ۵۸/۰ن ييب تعيبا ضر DMFTو شاخص  موردمطالعه
با توجه به  ترتيباينبه). P= ۰۰۱/۰وجود دارد ( دارمعنيمعکوس 

رات شاخص ييدرصد از تغ ۵۸، آمدهدستبهن ييب تعيمقدار ضر
DMFT جين نتايگردد. همچنيان ميد آب بيبر اساس غلظت فلورا 

 يون) نشان داد به ازايب رگرسي(ش Bون به استناد شاخص يرگرس
 ۷۴/۳ طور متوسطبه DMFTد شاخص يش فلورايک واحد افزاي

د و شاخص ين غلظت فلورايب يهمبستگ .افتيواحد کاهش خواهد 
DMFT دهد، يرا نشان م ير مختلفيدر مطالعات گوناگون مقاد

 يرسبر باهدفو همکاران  يکه توسط اقدس يقيدر تحق مثالعنوانبه
در دانش  DMFTبا اندکس  يدنيد آب آشامين غلظت فلورايارتباط ب

رانشهر و پلدشت انجام گرفت يپ يشهرها ييراهنماآموزان مدارس 
 mg/L بيبه ترترانشهر و پلدشت يد منابع آب شهر پيغلظت فلورا

ن مطالعه نشان داد يج اي). نتا۱۹به دست آمد ( mg/L ۳۵/۲و  ۱/۰
در دانش  DMFTد و شاخص ين غلظت فلورايب يفيارتباط ضع

از  ترکم يب همبستگيرانشهر وجود دارد (ضريآموزان مدارس پ
تر شين ارتباط در دانش آموزان مدارس شهر پلدشت بيا ي) ول۰۳۵/۰

در مطالعه حاضر  کهحاليدر) ۵۷۵/۰ يب همبستگيبوده است (ضر
 ارتباط DMFTد و شاخص يفلورا mg/L ۲/۰ن يانگين غلظت ميب

 يگديپوس يوع بااليش ترتيباينبهوجود داشت.  دارمعنيمعکوس 
د در آب ين فلورايياز غلظت پا ياشتواند نين مناطق ميدر ا
ت بهداشت دهان و يعدم رعا مانند يلين داليو همچن يدنيآشام

د، يش فلوراير منابع مانند وارنيد از سايافت فلورايعدم در دندان،
و  يشکالت و مواد قند يردندان، مصرف بااليه، خميشودهان
و درمان  يريشگين در خصوص پين حساس نبودن والديهمچن

وان تين عوامل را ميک از ايکه اثر هر  فرزندان باشد يمشکالت دندان
 نشان حاضر ن مطالعهي. همچنمشخص نمود ييمجزا يهاقيدر تحق

-۱۲پسر  دانش آموزان نيب دندان در يدگيپوس وعيش اگرچه که داد

y = -3.7489x + 3.9099
R² = 0.585
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 دختر به دانش آموزان ه نسبتياشنو ييساله مناطق روستا ۱۱

  .)<۰۵/۰P(ست ين داريمعن يآمار ازنظر اختالف نيا اما بوده شتريب
و همکاران در  يتوسط دهقان ۱۳۸۹که در سال  يقيدر تحق

ان زيد، ميزان فلورايد که با کاهش ميراز انجام شد، مشخص گرديش
ر رابطه ين دو متغين ايابد، و بييش ميافزا DMFTشاخص 

 دارد. خوانيهمج مطالعه حاضر يوجود دارد، که با نتا يداريمعن
در دختران و پسران  DMFTن يانگيق مين تحقين در ايهمچن
گر که در يد يقي). در تحق۱۴(به دست آمد  ۹۳/۰و برابر با  يمساو
از  يو همکاران در نورآباد ممسن يرحمان يتوسط آقا ۱۳۸۷سال 

د ين غلظت فلورايد که بيتوابع استان فارس انجام شد مشخص گرد
معکوس  يدندان ارتباط خط يدگيو شاخص پوس يدنيآب آشام

ن ارتباط معکوس و ين مطالعه ايدر ا کهحاليدروجود دارد،  يفيضع
و  Binbin توسط يگريق ديتحق . در)۱۳( مشاهده شد دارمعني
د آب و شاخص ين غلظت فلوراي، ارتباط ب۲۰۰۴اران در سال همک

DMFT مطالعه نيا شد. در ين بررسيبزرگ چ يدر شهرها 
ارتباط  د،ياز فلورا mg/L ۱از  ترمک يهاغلظتمشخص شد که در 

 DMFTد و شاخص ين غلطت فلورايب يدارمعنيمعکوس و  يخط
باط اگرچه ن ارتيا mg/L ۱شتر از يب يهاوجود داشته و در غلظت

ج ينتا نيبنابرا). ۲۰نبوده است ( دارمعنيو معکوس بوده اما  يخط
د در يقرار گرفتن غلظت فلورا ليبه دلاز مطالعه حاضر  آمدهدستبه

 مطابقت دارد. Binbin يج مطالعه آقايبا نتا mg/L ۱از  ترکمدامنه 
 با عنوان ١٣٩٤سال  و همکاران ياجالل گر که توسطيد يقيدر تحق

 در DMFTو شاخص  يس دندانيوع و شدت فلوئورزيش يررس" ب

ج ينتا .روستاهاي شهرستان ماکو " انجام شد ييدانش آموزان ابتدا
ظت س با غليفلوئوروز يوع بااليکه ش مطالعه نشان دادن ياز ا حاصل

 يد آب شرب منطقه در ارتباط بوده است و اقدامات کنترليفلورا يباال
شنهاد ين منطقه پياز آب شرب در ا يد اضافيجهت حذف فلورا

  ).٢١د (يگرد
 دانش در دندان يدگيپوس وعيش که داد نشان مطالعه نيا جينتا

ه با مقدار يان اشنوشهرست ييمناطق روستا ساله ۱۱-۱۲ آموزان
 ۱۲کودکان  ي(برا يشتر از مقدار متوسط کشوريب ±۱۱/۳ ۴۸/۱

 يجهان بهداشت سازمان اهداف از شيز بي) و ن۱۲باشد) (يم ۲ساله 
 بهداشت نهيدر زم شتريب يزيربرنامه لزوم امر، نيا. باشديم) ˂۱(

شامل  ريزيبرنامهن يکند. ايم جابيا را در کشور دندان و دهان
آب  به ديفلورا ازجمله افزودن رانهيشگيپ يهاروش يريکارگبه

 يدما و آب در موجود يعيد طبيفلورا زانيم اساس بر يدنيآشام
 مختلف در مقاطع النتيس شوريف و يموضع يتراپ ديفلورا منطقه و

ن يدر ا ييهاتيد ذکر شود که محدوديالبته با باشد.يم يليتحص
ته داش تأثيردندان  يدگيپوس تواند بريممطالعه وجود داشت که 

 ن،زد مسواک ،ييد مواد غذايه، فلورايد تغذمانن يگريعوامل دباشد، 
 به مراجعه دفعات روز،شبانه طول در دندان نخ از استفاده

 و نيوالد شغل و التيتحص خانواده، فرزندان تعداد پزشک،دندان
  ).۲۰رانه (يشگيپ يهادرمان انجام

د، يش فلورايک واحد افزاي يبه ازا ق،ين تحقيج ايبر طبق نتا
ن يافته و بيواحدکاهش  ۷۴/۳ طور متوسطبه DMFTشاخص 

دار و معکوس وجود دارد. يک ارتباط معني DMFTد و يفلورا
 در دندان يدگيپوس وعيش که داد نشان مطالعه نيا جينتان يهمچن

 شيب هياشنوشهرستان  ييمناطق روستا ساله ۱۱-١٢ آموزان دانش
 لزوم ن امريبوده که ا يجهان بهداشت سازمان ياستانداردها از

نه يشتر در زميدندان و توجه ب و دهان بهداشت نهيدرزم يزيربرنامه
وع ينکه شيبا توجه به ا .کنديم جابيا را د آبيم غلظت فلورايتنظ
ز مقدار ش ايه بيشهرستان اشنو ييدندان در مناطق روستا يدگيپوس

ه برنام يبرا توانديمنتايج اين مطالعه است لذا  يکشورمتوسط 
آموزش بهداشت  زمينهدر  يران مراکز بهداشتيمد ريزان بهداشتي

ران شرکت آب و ين مديو همچندهان و پيشگيري از پوسيدگي 
  .باشد مؤثرد آب منطقه يم غلظت فلورايفاضالب در خصوص تنظ

 
  يتشکر و قدردان

 يهاتيحماکه از  داننديمن مقاله بر خود الزم يسندگان اينو
 يدرمان يبهداشتو خدمات  يدانشگاه علوم پزشک يو ماد يعلم
  .داشته باشند يتشکر و قدردان هياروم
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Abstract 
Background & Aims: The proper concentration of fluoride in drinking water can prevent dental caries 
and the concentration of above the standard causes dental fluorosis. The aim of this study was to 
determine the relationship between fluoride concentration in the drinking water with DMFT index and 
dental fluorosis in 11-12 years old students in rural areas of Oshnavieh. 
Materials & Methods: In this descriptive-cross sectional study, all 11-12 years old students were 
selected from 42 villages with a population of more than 300 people, in the city of Oshnavieh. The study 
population included 436 and 478 female and male students, respectively. The duration of the study was 
5 months and study population was examined according to the WHO guidelines. The rate of dental caries 
and fluorosis in students in each village was determined by DMFT index and based on Dean 
Classification, respectively. The mean fluoride concentration was determined based on the 10-year 
results of the standard tests of the rural water and Sewage Company. The relationship between fluoride 
concentration in the drinking water, DMFT index and dental fluorosis were analyzed by linear regression 
analysis using SPSS software. 
Results: The mean of fluoride concentration in drinking water was 0.2 ± 0.09 mg/L. The mean of DMFT 
index in the studied students was 3.11±1.48 (female students 3.06±1.57 and male students 3.16 ±1.68). 
No dental fluorosis was detected at any level in any of the examined students. The results of statistical 
analysis showed that there is a significant reverse relationship between fluoride concentration and 
DMFT index (R2=0.58, P valve=0.001). 
Conclusion: The results of this study showed that, for one unit increasing of fluoride, the DMFT index 
3.74 unit increased. Also, relationship between fluoride and DMFT index is significant and inverted. 
Keywords: Drinking water, Fluoride, DMFT index 
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