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 چکیده

ها بر  اریبه بیمسالمت و پیشگیری از ابتال نگهداری  توجه به ،کشورهای پیشرفتههمه ی  در ،امروزه: بیان مسأله
 .باشد  مصرف بیش از اندازه فلوراید از طریق آب آشامیدنی از عوامل مهم بروز فلوئوروزیس دندانی می.برتری دارددرمان 
 15 تا 12 آن با فلوراید آب مصرفی در دانش آموزانی با هدف تعیین شیوع فلوئوروزیس و رابطه  این بررسی، :هدف
 .اقع در استان هرمزگان انجام گرفت و حومه از توابع شهرستان بندر لنگه وراهنمایی بخش بستکه های مدرسی ساله 

شمار . مقطعی وبا روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انجام گرفت –توصیفیپژوهش از گونه ی این  :مواد و روش
 186(ساله  15 تا 12  کودک406شمار . تعیین گردید نفر 406 درصد، 95با در نظر گرفتن سطح اطمینان  ،نمونه ها
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 مقدمه
پدیـده هـای    ی همه   تعادل شاید وجه مشخصه     

اسـت و ایـن شـاخص را در هریـک از            جهان آفـرینش    
انسـان  کالبد . توان یافت میآفرینش  نمونه های پدیده    

 یکلی نیست و یکـی از اجـزا       ی  جدا از این قاعده     نیز،  
ایجـاد تعـادل روحـی و       ی  در زمینـه    کالبد  ر مهم   بسیا

 ،بنـابراین و   سـت های سالم و زیبا    دندان،  روانی شخص 
 .نگهداری آنها ضروری است   ی  هرگونه تالش در زمینه     

ســالمت عوامــل ترین و مــوثرترین ســودمندفلورایــد از 
دارویی ی   نه تنها به عنوان یک ماده        ،کهست  ها دندان

 بلکـه بـه     ،بودهانگاه ها   درمدر دسترس دندانپزشکان و     
گذاشـته   ،در اختیار خـانواده هـا نیـز       گوناگون،  اشکال  

 .استشده 
 ،مصـرفی در دندانپزشـکی    ی  شاخص ترین ماده    

 تراین ماده بیشـ   اگر  استفاده موضعی از فلوراید است و       
 نه تنها دیگر    ،الزم در اختیار بدن قرار گیرد     اندازه ی   از  

، بـه   هـا را نیـز      که سیر تکاملی دنـدان     ،سودمند نبوده 
 .سازد میدچار مشکل 

 دارای هـا     دنـدان  رشـکل و سـاختا    ،  تغییر رنـگ  
 تنها یکی   ،فلوئوروزیست های گوناگون هستند که،      عل

 فلوئـوروزیس شـدید     ،هایی که  دندان نمای   .از آنهاست 
 درخشـندگی   ، زیـرا  .مشـخص اسـت   اندازه ی    تا   ،دارند

 از  زیـاد بخـش هـایی     سطح دندان کاهش مـی یابـد و         
 رنگ قهوه ای سوخته بـه خـود گرفتـه و در             ،ها داندن

 دیـده   لکـه هـای زرد یـا گچـی           ،از دنـدان  بخش هایی   
رفتـه و یـا     میان  ها از    هایی از دندان   شود و بخش   می
 .)1( می شونددچار هیپوپالزی به 

تشــکیل و ی  فلوئــوروزیس از دوره ،کــه از آنجــا
در هایی که     بنابراین دندان  ،شود تکامل دندان آغاز می   
 بـه یـک انـدازه      معمـوالً ،دنشـو  یک زمان تشکیل مـی   

ــد  ــوروزیس نشــان مــی دهن ــین.فلوئ ــاز  در ، همچن آغ
شـود و    آب کمتر و شـیر بیشـتر مصـرف مـی       ،کودکی

هـا   اسـتخوان ی   بیشتر به وسـیله      ،فلوراید مصرفی نیز  
، هـا پرمولرماننـد،   دنـدانهایی   بنابراین،  . شود جذب می 

 ،های سانترال باال که    کانین ها و دندان   ،  دومین مولرها 
های سـانترال پـایین      مولرها و دندان  نخستین  دیرتر از   

 دچــار فلوئــوروزیس بــه  بیشــتر ،دنشــو مینرالیــزه مــی

بـاور هسـتند کـه،     هم بر این    ، شماری   البته. می گردند 
های سـانترال بـاال      بودن فلوئوروزیس در دندان   کمیاب  

ال هـای سـانتر    مولرهـا و دنـدان    نخستین   دیرتر از    ،که
د به علت نـازکی مینـای ایـن         نشو پایین مینرالیزه می  

 .)2(ست دندانها
 در ایـن زمنیـه در       ،کهبررسی   به چند    ،در اینجا 
 . شود اشاره می،نقاط جهان انجام شدهایران و دیگر 

 مقــدار فلورایــد آب  ،)1362(غــالم حســینی  
 نـه قسـمت در      فر تـا  از صـ  روستاهای اطـراف مـاکو را       

 و فلوئـوروزیس  (Part Per Million (PPM))میلیون 
 .)3( را در این منطقه شایع گزارش کرده است

 در بررسی سالمت دهـان      ،)1374(مفید و صدر    
 نفر دانـش آمـوزان شـهر تهـران نشـان            3010ودندان  

 ی اسـت و    یـ  میـزان فلوئـوروزیس بسـیار جز       ،دادند که 
ـ   یافته های     درصـد،   2/99 ،سـالم . دسـت آمـد   ه  زیـر ب

، خفیف درصد،   3/0 ،ر خفیف  بسیا درصد،3/0 ،مشکوک
 033/0 ،و شــدید، صــفر درصــد متوســطدرصــد، 2/0

ــه.درصــد  میــزان فلورایــد آب تهــران را ، در ایــن مقال
ایجـاد فلوئـوروزیس    برای   اما آن را     ،مشخص نکرده اند  
 .)4( مناسب دانسته اند

 ،برای آب آشـامیدنی   ،  )Lewis) (1995(لوئیس  
 ایـن   ،ه پیشـنهاد کـرد کـ      را PPM 5/1غلظت فلوراید   

 مناسـب   ،فریقاا جنوب   ، مناطق مانند  رخیمیزان برای ب  
ــین .نیســت ــوروزیس در  ،همچن ــدت فلوئ ــیوع و ش   ش
 تـا   6 دانـش آمـوز      262 همیشگیهای شیری و     دندان

 .ه کـرد  یـ فریقای جنوبی ارا  ادر دو جامعه از     را  ساله   18
 و در   PPM   مورد نخست، هشت تا نه    میزان فلوراید در    

 ، میزان شیوع فلوئوروزیس در اولی     .بود 6 تا   6/0،  دومی
 و شـدت فلوئـورزیس       درصد 40 ، و در دومی    درصد 90
 .)5( معنی دار داشت یدو جامعه اختالف در

، )1995(،  و همکاران ) Jackson-RD(جکسون  
هـای متفـاوت آب      بر روی جوامع بـا غلظـت      پژوهشی  

ی ساله   14 تا 7کودکان  بررسی بر روی     این   .انجام دادند 
، )غلظت کـم  ( PPM 2/0ه هایی با غلظت     ساکن جامع 

غلظـت   (PPM چهـار    و) غلظـت مناسـب    (PPM یک  
بـا  ی   کـه در جامعـه       ،انجـام گرفـت و نشـان داد       ) باال

ــد ــار فلورای ــوروزیس  ، PPM چه ــاالترین شــیوع فلوئ ب
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 شدت فلوئوروزیس در مناطق بـا       ،در حالی که  . داشتند
 .)6(  خفیف بود، غلظت کم و مناسب فلوراید دارایآب

ــو ــاران )Irigogen-ME(ن گآیرگـــ  و همکـــ
انجام دادند  پژوهشی   در جامعه ای از مکزیک       ،)1996(

و در   8/2PPM  آن  غلظت فلورایـد آب آشـامیدنی      ،که
 در ایـن    . متری از سطح دریا می زیسـتند       2066ارتفاع  

عمر خود  ی   همه   ،ساله که 12 تا   10 کودکان   ،جمعیت
 . نــدبرگزیدبررســی بــرای  را ســاکن آن منطقــه بودنــد

نمونه ها نشـانه هـای فلوئـوروزیس را از خـود            همه ی   
ــد ــان دادنـ ــد57 ،نشـ ــف و  درصـ ــد19 خفیـ   درصـ

 شیوع و شدت فلوئوروزیس     .فلوئوروزیس شدید داشتند  
ارتفاع محل زنـدگی    نشان می دهد که،     در این منطقه    

 . )7( ثر داشته استآسیب ادر ایجاد این 
 ، در )1996( و همکاران    )Ismail-AI(اسماعیل  

عنوان خطر فلوئوروزیس در دانـش آمـوزانی        ،  مقاله ای 
 را  کنند  آب چاه با غلظت باالی فلوراید مصرف می        ،که

زنـدگی در   نخسـت   کودکانی که در سـال      نشان دادند،   
ــر  ــدبراب ــاالی آب بودن ــه فلورایــد ب ــوروزیس در ، ب  فلوئ

  ایـن نشـان     ،شـده بودنـد کـه     دچـار   دندان های ثنایـا     
مهـم بـرای    ای   دوره   زنـدگی نخسـت    سـال    ،دهـد  می

 . )8(جلویی است های  پیشرفت فلوئوروزیس در دندان
) Dean(دیـن   نظر دکتـر    زیر   گروهی   ،مریکاادر  

هایی  پژوهشها   رنگ دندان  تغییر و ضعف  شدتی   بارهدر
 شـدت تغییـر رنـگ      ،انجام دادند و متوجـه شـدند کـه        

دو آب آشـامیدنی از     رایـد    میزان فلو  ،هنگامی است که  
PPM   دسـت   ،مهم نیز یافته ی   آنها به این    . باشد باالتر 

در آب موجـود     فلوئـور     مناسـب   اگـر مقـدار    ،یافتند که 
 .)1( شوند ها کمتر پوسیده می  دندان،باشد

 
 مواد و روش 
توصـیفی بـه صـورت مشـاهده و         پژوهش،  روش  

 (Observation and Interview)گفت و شنود است 
بـه  ،   آن در پرسشـنامه ثبـت و سـپس         ، یافته هـای   که

ابزار کار در ایـن     . شده است وارد  های اطالعاتی    جدول
 آبسالنگ چـوبی و نـور       ، دندانپزشکی  ی نهیآیپژوهش،  

ی بخش بستک در فاصـله      جای بررسی،   . چراغ قوه بود  
 نفـر   43930 کیلومتری بندر لنگه و بـا جمعیـت          170

از جنـوب بـه بنـدر       ,  از شمال به شهرستان الر     ،بود که 
ــه ــتا , لنگ ــه اس ــرب ب ــه  از مغ ــرق ب ــارس و از مش ن ف

  .بندرعباس و بندر خمیر محدود است
 سـه   ،روسـتاها و مرکـز بخـش      در آغاز، از میـان      

، روســتای جنــاح و مســکونی بخــش بســتکی نقطــه 
 پایــه ی انتخــاب بــر. روســتای هرنــگ انتخــاب شــدند

متفـاوت بـودن آب مصـرفی،       ،  متمرکز بـودن جمعیـت    
مشـخص بـودن منبـع آب       ،  اختالف شدت فلوئوروزیس  

 از هر نقطه یک     ، به صورت تصادفی   ،سپس. صرفی بود م
ــه  ــک مدرســه    ی مدرس ــایی دخترانــه و ی ی راهنم

و پـرورش بسـتک    با همکاری آموزش    راهنمایی پسرانه   
 ، این موضـوع کـه     ه ها در انتخاب مدرس  . شدندبرگزیده  

تولـد  آغاز  از  ،  نمونهباید بر پایه ی تعریف      دانش آموزان   
نظـر قـرار   ، در  باشندتاکنون در یک نقطه زندگی کرده    

  ،شـبانه روزی کـه    بـرای نمونـه، مدرسـه هـای         . گرفت
 در آن تحصیل می   گوناگون  دانش آموزان از روستاهای     

 . انتخاب نشدند،کنند
 ،، در جنـاح   نفـر  157 ،نمونه ها در بسـتک    شمار  

، روی هم رفتـه     کهبود   نفر   122 ، نفر و در هرنگ    127
هـا از سـه      نمونـه    ،همچنین . نفر نمونه گیری شد    406

ســاله انتخــاب شــدند و بــا  14 و 13، 12گــروه ســنی 
 سن در میزان و شدت فلوئوروزیس اثر        ،که احتمال این 
 از ،هــای ســنی پــایین تــر و بــاالتر  گــروه،مــی گــذارد

 . پژوهش کنار گذاشته شدند
تعیین شاخص شدت فلوئـوروزیس جامعـه       برای  

(Community Fluorosis Index (CFI))،  با توجـه 
شـاخص دیـن    از ،سازمان بهداشت جهـانی  نهاد   پیش به
)(Dean   هـای   ارزش پایـه،    ایـن  بر.  استفاده شده است

 گویـای وضـعیت   ،بـه ترتیـب   4 و   3،  2،  1،  5/0 عددی
، متوسـط و     مشکوک، خیلـی خفیـف، خفیـف       طبیعی،

ـ  نـوع آب مصـرفی    . اسـت شدید فلوئوروزیس دندان     ا ، ب
بخش  3 و 2، 1 به سه گروه  ،توجه به میزان فلوراید آن    

 شــاخص فلوئــوروزیس جامعــه از  تعیــینبــرای. شــدند
 :فرمول

 افراد مبتال شمار  × ارزش عددی فلوئوروزیس
 کل افراد معاینه شدهشمار              

CFI = 
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ی  در هـر منطقـه       ،همچنـین . )4(استفاده شـده اسـت      
آب مصرفی نمونه گیری شـد و میـزان         سه  مسکونی از   
 ســپکتروفتومترهــا بــا اســتفاده از دســتگاه انفلورایــد آ

HACH *   مدلDR-2000  ،        به این ترتیـب کـه مقـدار
 میلی لیتر از نمونه به سل دستگاه اسپکتروفتومتر 250

میلــی لیتــر از معــرف پــنج  بــه میــزان ،وارد و ســپس
SPADNS **    در  ،و پس از جـذب نمونـه      افزوده  به آن 
آزمـایش در مرکـز     . خوانده شد  نانومتر   580طول موج   
ی  وسیله بهیای عمان در بندرعباس     در شیالتی تحقیقات

 .کارشناس ارشد بخش آبشناسی این مرکز انجام گرفت
 
 یافته ها

داده های گرد آوری شده با استفاده از نرم افـزار           
SPSS  تـی آمـاری آزمـون  بـا   واکاوی و   ، تحت ویندوز -

نیـز،   (ANOVA)آنـالیز واریـانس     تست و مجذور کای     
ر هاروارد گرافیـک     نرم افزا  ،نمودارهافراهم کردن   برای  

تعیـین میـزان    ، بـرای    در بررسی که  . کار گرفته شد  ه  ب
 220 دختـر و     186( نمونه   406شیوع فلوئوروزیس در    

 :یافته های زیر به دست آمد. انجام شد) پسر
 بررســی شــده یشــاخص فلوئــوروزیس جامعــه 

فک باال  ی و پشت  ییجلوناحیه ی   بدون در نظر گرفتن     (
اخص فلوئوروزیس جامعـه     ش است که،  83/0،  )و پایین 

  و در 96/0 ، در دختــران،فــک بــاال بخــش جلــویی در
  ،فـک بـاال در دختـران      بخش پشتی   در  ،  02/1 ،پسران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 روش رنگ سنجی میزان فلوراید  یوسیلهه دستگاهی که ب *

 .کند  میآب را تعیین
** Semi-polar Adhesive Neutron Smear  

 در  ،پایینفک   جلویی   بخش در   89/0،در پسران ،  81/0
فـک  بخـش پشـتی      84/0 ، و در پسران   77/0 ،دختران
 تعیــین 71/0 ، و در پســران65/0 ، در دختــران،پــایین

 درصد شیوع فلوئوروزیس    ،همچنین .)1جدول  ( دیدگر
 1 در نمودار    ،بر حسب جنس  بررسی  در جمعیت مورد    
 .مشاهده می شود

بخـش جلـویی،    شاخص فلوئوروزیس جامعـه در      
 ،در جنـاح  ،  91/0 ،بسـتک   در ،کهاست   99/0 ،فک باال 

شـاخص فلوئـوروزیس    . اسـت  34/1 ، و در هرنگ   77/0
 در  ،کـه اسـت    85/0 ،فـک بـاال   بخش پشتی   جامعه در   

. است 14/1،   و در هرنگ   66/0 در جناح    ،78/0 ،بستک
فــک بخـش جلـویی   شـاخص فلوئـوروزیس جامعــه در   

 و  60/0،  درجنـاح ،  75/0 ، در بسـتک   ، که 81/0 ،پایین
شاخص فلوئوروزیس جامعـه در     . است 09/1،  در هرنگ 

 در ،64/0 ،در بسـتک ، 68/0 ،فـک پـایین   بخش پشتی   
ــاح ــگ49/0 ،جن ــت 93/0 ، و در هرن ــین. اس  ،همچن

 بخـش  شاخص شدت فلوئـوروزیس در مجمـوع چهـار          
درصـد شـیوع    . مشاهده مـی شـود   2در جدول    ها   فک

محـل  پایه ی   بر  بررسی  فلوئوروزیس در جمعیت مورد     
ــکونت ــودار ،س ــد آب و  2 در نم ــزان فلورای ــای  می ه

 در آزمایشگاه مرکز    ،کهبررسی  آشامیدنی مناطق مورد    
ـ       3 در جـدول   ،آمـد دسـت    هتحقیقاتی شیالت جنـوب ب

 .شود مشاهده می

  جامعه به تفکیک جنس(CFI)شاخص شدت فلوئوروزیس   :1 جدول
 

 های فک بخش  فک پایینپشت  فک پایینجلو  ک باالفپشت  فک باالجلو 
 

 جنس 
شاخص شدت  

 فلوئوروزیس
انحراف 
 معیار

شاخص شدت  
 فلوئوروزیس

انحراف 
 معیار

شاخص شدت  
 فلوئوروزیس

انحراف 
 معیار

شاخص شدت  
 فلوئوروزیس

انحراف 
 معیار

 76/0 65/0 84/0 77/0 87/0 81/0 95/0 96/0 دختر
 85/0 71/0 95/0 84/0 01/1 89/0 07/1 02/1 پسر

 T  54/0         85/0        71/0        74/0آزمون 
P-Value 58/0         39/0        47/0        45/0 
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 بحث
ــن  ــی، در ایـ ــوروزیس در  بررسـ ــیوع فلوئـ  شـ

 هنگـامی کـه میـزان       ،سـاله  15 تـا    12 دانش آمـوزان  
 به شدت افـزایش     ،باالتر رفته  PPMیک  فلوراید آب از    

آب و هـوای گـرم و       ). 34/1 بـه    6/0از  ( دهد نشان می 
 ش آب مصـرفی مـی      افـزای  ،خشک منطقه و در نتیجـه     

ــزان      ــزایش می ــوثر در اف ــل م ــوان عام ــه عن ــد ب توان
هـای فلوئـور آب مصـرفی ایـن          فلوئوروزیس در غلظت  

 .آیدشمار ناحیه به 
بـا بررسـی    پـژوهش،   شیوع فلوئوروزیس در این     

و مظلـوم در الرسـتان       )9(نوذری و همکاران در بوشهر      
دمای میانگین  (همانند  که آب و هوای تقریباً      ) 10(فارس

و مجـاور ایـن ناحیـه       ) گراد سانتیی   درجه   23االنه  س
  با افزایش غلظت ،یعنی. دارد، همخوانی قرار دارد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

را  به شـدت افـزایش فلوئـوروزیس         PPM یک بیشتر از 
 .دهد نشان می

 ،و همکـاران نیـز    بررسی با پژوهش جکسون     این  
ــا افــزایش میــزان فلورایــد   شــیوع ،همخــوانی دارد و ب

 از ایـن نظـر بـا        ، افزایش می یابد کـه     ،فلوئوروزیس نیز 
 .)6(  دارد، همخوانینیزدیگر بررسی ها 

 از فلورایـد را      متفاوت ی غلظتهای ،منابعبرخی  در  
  ماننــد ،کــرده انــدبیــان بــرای پیــدایش فلوئــوروزیس 

ســـازمان  و PPM دو،)11( و شـــاهوردیانی )1( مهـــرداد
،  آب و هوای متفاوتبرای مناطق باکه بهداشت جهانی 

PPM 8/0     بررسی همخـوانی    با این    ،کهرا اعالم نموده
  از آنجا  ،توان گفت  در توجیه این مطلب می    . )12( ندارد
 ، روی فلوئوروزیس دندان دارد   بر   آب و هوا اثر قوی       ،که
 

64

57
/5

54
/3

59
/1

57
/7

54
/556

/459
/5

45
50
55
60
65

جلو فک
باال

پشت فک
باال

جلو فک
پایین

پشت فک
پایین

صد
در

دختر
پسر

 
 میزان شیوع فلوئوروزیس به تفکیک جنس: 1دار نمو

56
.2

53
.5 54
.8

52
.255
.1

50
.4

49
.6

44
.9

75
.4

70
.5

69
.7

67
.2

0
20

40
60

80

جلو فک
باال

پشت فک
باال

جلو فک
پایین

پشت فک
پایین

د )
رص
 (د

وع
شی

بستک
جناح
هرمز

  بستک یهای آشامیدنی منطقه  میزان فلوراید آب:3جدول  میزان شیوع فلوروزیس به تفکیک محل سکونت: 2نمودار 
 

 ی شماره
 نمونه

 نام نمونه
  فلوراید

 )لیتر/گرم میلی(
 8/0 )1( هرنگ  یآب برکه 1
 24/0 )2( هرنگ  یآب برکه 2
 55/1 آب لوله کشی هرنگ 3
 20/0 )1( بستک  یآب برکه 4
 29/0 )2( بستک  یآب برکه 5
 85/0 آب لوله کشی بستک 6
 76/0 )1(آب لوله کشی جناح  7
 75/0 )2(آب لوله کشی جناح  8
 21/0 جناحی برکه آب  9

 شاخص شدت فلوئوروزیس در مجموع چهار :2 جدول
  هافکبخش 

  
انحراف  CFI شمار جنس

 معیار

P-Value 

 32/3 21/3 186 دختر
 76/3 47/3 220 پسر

 

05/0  
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های پـایین    گرم و خشک با غلظت    جاهای  بنابراین در   
معتـدل بـا    فلوراید آب آشامیدنی در مقایسه با مناطق        

تغییـرات فلوئـوروزیس    ان،  همسفلوراید آب آشامیدنی    
 در  ،کـه بررسـی هـایی     در  . شـود   مشـاهده مـی    بیشتر

 ،شده است ، آشکار   تانزانیا و سنگال انجام گرفته    ،  مریکاا
در ،   برخوردارنـد  بـاالتر ی دمـای     از درجه    ،مناطقی که 

از نظـر غلظـت فلورایـد آب        (همانند  مقایسه با مناطق    
میـزان شـیوع    ،  پایینی دمای   اما با درجه     ،)آشامیدنی

فلوئوروزیس بیشتر بوده است و شـاخص فلوئـوروزیس         
مساله  علت این    ،طبیعتاً. استدر چنین جوامعی باالتر     

دریافت سرانجام،  میزان مصرف آب آشامیدنی بیشتر و       
 . )10(است فلوراید بیشتر 

. باره ی بررسی کنونی نیز گویاست     این مطلب در  
 حد مطلوب   ،گویای این نکته است که    فته ها   بنابراین یا 

 پیشــنهادی ســازمان ،فلورایــد آب آشــامیدنی منــاطق
بـرای  ، )12(اسـت  PPM 8/0  برابـر ،بهداشت جهانی که

، بر این افزون  مناسب نیست و    بررسی  این منطقه مورد    
 عـواملی غیـر از      ،دهـد کـه    نشان می برخی بررسی ها    

 مـوثر   غلظت فلورایـد در شـدت و شـیوع فلوئـوروزیس          
 . است

 میزان فلوراید آب آشـامیدنی و       ،شکی نیست که  
مهم افـزایش   عوامل  آب از   گونه  مدت زمان مصرف این     

عوامل دیگر ماننـد  اما . استشاخص ایجاد فلوئوروزیس   
 ترکیبـات شـیمیایی   ،وضعیت آب و هوایی،  نوع اشتغال 

  معنی دار  یثر، ا آب آشامیدنی و وضعیت تغذیه ای نیز      
 ،غذاهای دریایی  .)10( ین عارضه دارند  در بروز و شدت ا    

چـای   گونـه    همـین به   داشته،   به نسبت فلوراید بیشتر   
 .)13(  بیشتر فلوراید دارد،نسبت به آب آشامیدنی

 ساکنان این منطقه غـذاهای      ،که با توجه به این   
ی توانـد در    ، مـ  کننـد  دریایی و چای زیاد مصـرف مـی       

 بـاره   در ایـن  . افزایش میزان فلوئـوروزیس مـوثر باشـد       
 معنی دار ای   رابطه   ،نشان داده است که   بررسی کنونی   

افزایش سن و شیوع فلوئوروزیس وجـود نـدارد و          میان  
 نسبت به بررسی مظلوم در الرسـتان همخـوانی نـدارد          

ی  فاصـله    ،توجیه این مطلب شاید این باشـد کـه        . )10(
، ) ساله 14 و   13،  12(ها کم است     گروهدر میان   سنی  

 12 تـا    7از   نمونـه هـا      ، مظلوم رسیبر در   ،در حالی که  

 هرگاه  ،تواند این باشد که    دیگر می دلیل   .ساله بوده اند  
بـرای نمونـه    شاخص فلوئـوروزیس جامعـه بـاال باشـد          

41/2=CFI  ،نسـبت بـه     و معنی دار  گیر  می چش اختالف 
بررسـی کنـونی،    در  .شـود  سن و یا جنس مشاهده می     

ن دختـران و پسـرا    میـان   شدت فلوئوروزیس جامعه در     
 ،که) =05/0p(دهد   تقریباً اختالف معنی دار نشان می     

علـت آن   . همخـوانی دارد  ،  مظلومبررسی   با   ،از این نظر  
 آب   مصرف ، در نتیجه  پسران و  فعالیت بیشتر تواند   می

 .)10(توسط این گروه باشد  بیشتر
بیشـتر  از نظر شیوع فلوئوروزیس بـا      این بررسی،   

با افزایش غلظـت    به عبارتی،   . همخوانی دارد بررسی ها   
اخـتالف  . فلوئوروزیس افزایش می یابـد      شیوع ،فلوراید

ــوروزیس در   ــیوع فلوئ ــدت و ش ــه در ش ــه س ی منطق
 با توجه به غلظت های متفـاوت فلورایـد آب           ،مسکونی

ــت    ــه اس ــل توجی ــامیدنی قاب ــن). >00/0p(آش  در ای
میان جلو و پشـت     شیوع و شدت فلوئوروزیس     بررسی،  

ایین با فک باال ایین و فک پفک پباال، جلو و پشت     فک  
 . نداد نشان یاختالف معنی دار
مـولر  ی  بـه وسـیله     ،   کـه  یبررسـیهای بر پایه ی    

(Moller) نشــان ، در کشــور دانمــارک انجــام گرفــت  
هـایی   دنـدان و نخسـتین    پرمولرهـا جـز   ،  دهد کـه   می

 شـوند و  مـی دچـار  فلوئوروزیس شـدید   به   ،هستند که 
ترال باال وکانین ها    های سان  توان دندان   می ،از آن پس  

 و انسیزورهای فک پایین را نام بـرد       نخست  و مولرهای   
هــای   مقــدار بــارش در ســال،امــا در ایــن ناحیــه. )2(

شوی  و    شست ،بسیار متغیر است و در نتیجه     گوناگون  
توانـد   مـی ،  هنگام بارنـدگی شـدید    به  الیه های زمین    

فصـل هـای     در   ،حتـی . غلظت فلورایـد را تغییـر دهـد       
 باعث  ،و این امر  . )1( کند هم فلوراید تغییر می   گوناگون  

ی  روال عــادی تغییــر کــرده و اختالفــ،شــود کــه مــی
بـاال و   جلـو و پشـت      پایین و    فک باال و  چشمگیر میان   

، دیگرسخنی  به  . پایین وجود نداشته باشد   جلو و پشت    
سـوی  از   .توانـد عامـل آن باشـد       غلظت مـی  بی ثباتی   

ی یس کـل جامعـه       با توجه به شاخص فلوئـوروز      ،دیگر
فلوئوروزیس در کـل    . است 83/0، برابر   بررسی شده که  

 ،گفته شد  گونه که، پیشتر      خفیف بوده و همان    ،جامعه
 .شود در حالت شدید اختالف ها معنی دار می
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تعیــین بــرای  را CFI معیــار ،(Dean) دیــن
 پدیـد   وضعیت بهداشـتی جامعـه از نظـر فلوئـوروزیس         

 4/0رزش عددی کمتـر از   ابر پایه ی دیدگاه وی،    . آورد
گویــای وضــعیت خــوب دنــدان افــراد جامعــه از نظــر  

بـا توجـه بـه بـاال        پایـه و     براین   .)10( فلوئوروزیس است 
 بـــودن شـــاخص فلوئـــوروزیس جامعـــه در ایـــن     

ــژه    ــه وی ــی، ب ــگ  بررس ــتای هرن ــاله ی در روس ، مس
 استهالی این منطقه    ا فلوئوروزیس مشکل مهم دندانی   

 مقـدار    از و یـا   داد را تغییـر   مصرفیآب   ی گونهیا   بایدکه،  
 .فلوراید آن کاسته شود

 
 هانتیجه گیری و پیشنهاد

 در هـا     با توجه به باال بودن غلظت فلوراید آب چاه         -1
بررسی  های   بر پایه ی یافته     (برکه ها   یا  انبارها  مقایسه با آب    

 ، تـا آنجـا کـه        سـاکنان منطقـه     کـه،  شود پیشنهاد می ) آب

 بهداشـتی    در صـورت   ،)برکـه هـا   (ارهـا   از آب انب  می شـود،    
 . استفاده کنند،بودن

 با توجـه بـه بـاال بـودن غلظـت فلورایـد آب              -2
 ،شـود کـه     پیشـنهاد مـی    ،آشامیدنی سـاکنان منطقـه    
 را از طـرح  درمانی  فلوراید  ،دندانپزشکان در این مناطق   

فلورایـد  ،  زیـرا .  خود برای کودکان حـذف کننـد       درمان
توانـد در افـزایش شـدت         مـی  ،در این منـاطق   درمانی  

 .فلوئوروزیس موثر باشد
ـامیدنی و               -3 ـاالی فلورایـد آب آش   با توجه به غلظـت ب

 برای کودکان از خمیر     ،شود که   پیشنهاد می  ،وجود فلوئوروزیس 
ـاد     ،فلوراید استفاده نشود زیرا   دارای  های   دندان  کودکان مقدار زی

ـاد   خمیر دندان را می بلعند و غلظت فلوراید در خمیر دنـد            ان زی
 .است

آب  منبع هرنگ از   در روستای  ،صورت امکان   در -4
 .  داردکمتر فلورایدشود که،   استفاده میآشامیدنی دیگر

 
****** 
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Abstract  

The Prevalence of Dental Fluorosis and its Relationship with the Level of Fluoride in 
12-15 Years Old Guidance School Students in Southern Iran 
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Medical Sciences  
** Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Yazd University of 
Medical Sciences 
*** Dentist 
**** Teacher 
 

Statement of Problem: Nowadays in all developed countries, attention to health and 
prevention of disease occurrence has priority to treatment. High fluoride intake through 
drinking water is one of the important factors of dental flourosis.  
Purpose: This study investigates the prevalence of dental fluorosis and its relationship with 
level of fluoride in drinking water among children aged 12-15 years old throughout a 
community in Southern Iran.  
Materials and Methods: The study was a cross-sectional and cluster random sampling 
method. 406 guidances school 406 students (186 females and 220 males aged 12-15 years) 
in Bastak and its suburb, belonging to the city of Bandar Lenge in Hormozgan Province 
during 1380 were entered our study. ANOVA and t. test were used for statistical analysis by 
SPSS software.  
Results: The study showed that high levels of water fluoride amount was the cause of 
prevalence and severity of dental fluorosis in the area. For instance, the rate of water 
fluoride in Harang village (1.55 PPM) compared to Jonahs village (0.75 PPM) showed a 
higher prevalence of dental fluorosis in Harang. The community flourosis index (CFI) was 
0.83 which was 0.96 and 0.02 in anterior maxilla of boys and girls respectively and in 
posterior maxilla were 0.81 and 0.89 respectively. In anterior mandible, these figures were 
0.77 and 0.84 and in posterior mandible were 0.65 and 0.71.   
Conclusion: Considering the average level of fluoride in water (1.05 PPM) and the average 
of local temperature (26.1ºC) with CFI of the (0.83), we can conclude that the rate of 
fluoride in drinking water of this area was above the WHO recommendation. Finally, we 
suggest that the level of fluoride should be reduced in local drinking water.      
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