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 شود.مختلف وارد بدن  هایراهاز  تواندمی. این عنصر رود میشمار به استخوانو  دندانفلوئور یکی از عناصر مهم در ترکیب 

فلوئور در منابع آب  غلظت راه جذب آن از طریق آب آشامیدنی اسـت. مطالعـه حاضـر بـا هـدف بررسـی ترینعمده حال آنکه

، از منابع و سه ماه یك سال یلی، طیتحل -در این مطالعه توصیفی .انجام شد ربط و میرآباد ،شهرهای سردشتآشامیدنی 

و در آزمایشگاه با دستگاه اسپکتروفتومتر  بردارینمونهبه روش استاندارد  ،ی سردشت، ربط و میرآبادمختلف آب شرب شهرها

 .گرفتندمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار  =α 05/0سطح در  (16شویرایSPSS ( افزاراز نرم با استفاده هادادهگردید.  آنالیز

کمتـر از حـد اسـتاندارد توصـیه شـده  ربط و میرآباد های سردشت،نتایج نشان داد که میزان فلوئور در اکثر منابع آب شهر

میزان  (.P=05/0) دهدنمیرا نشـان  داریمعنیاختالف ها همچنین میزان فلوئور در آب منابع مختلـف ایـن شـهر. باشدمی

دارد تالش جدی  حداقل توصیه شده است که ضرورت میزان از کمتر سردشت، ربط و میرآبادهای فلوئور در منابع آب شهر

 .عمل آیدجهت حل این مشکل به
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 مقدمه  -1

یکی از موادی است که به مقدار ناچیزی در آب  فلوئور

گرم در لیتر از آن در آب مانع وجود دارد.  وجود یك میلی

ها به شمار بزرگی در راه جلوگیری از پوسیدگی دندان

هایی ترین ناراحتیرود. پوسیدگی دندان یکی از متداولمی

در تمامی جوامع در معرض آن قرار  هاانساناست که 

 ;Shahryari et al. 2010; WHO .2010)گیرندمی

Rezaei and Majidi. 2008). وبیش فلوئور به مقدار کم

 .WHO) .ها و اکثر مواد غذایی موجود استدر اغلب آب

بیشتر  مراتببههای زیرزمینی مقدار فلوئور در آب  (2010

سطحی  یهاآبکه در طوریهای سطحی است. بهاز آب

گرم بیشتر نیست. میلی 2اکثر مقدار آن از چند دهم و حد

 10های زیرزمینی گاهی مقدار آن به که در آبدرحالی

 ;Maleki et al. 2012)رسد. گرم یا بیشتر میمیلی

IISIR. 2010) های زیرزمینی علت وجود فلوئور در آب

ی زمین است. این ماده ازنظر سالمتی فراوانی آن در پوسته

گیرد و ازنظر صنعتی اهمیت دندان  مورد ارزیابی قرار می

در  (Maleki et al.2012; IISIR. 2010) .چندانی ندارد 

های آشامیدنی توجه به درجه مقدار فلوئور موجود آب

هرچه درجه حرارت  کهیطوربهت دارد. حرارت محیط اهمی

شده در آب کمتر خواهد بود. باالتر باشد میزان فلوئور حل

شده گراد مقدار فلوئور حلدرجه سانتی 12مثال در عنوانبه

 17که این رقم در گرم در لیتر است . درحالیمیلی 6/1آب 

 8/0درجه به  22و در  08/1گراد به ی سانتیدرجه

  (Dindar-Loo et al. 2006).باشد لیتر می گرم درمیلی

ضمن اینکه بهترین روش جبران کمبود فلوئور بدن، مصرف 

 .Qasem et al)آب آشامیدنی با فلوراید مناسب است

2002;  Kawamura. 2000)   در برخی نقاط  معموالًکه

اضافه کردن برخی  صورتبهاز روش تزریق فلوراید به آب 

ترین . مهمشودیمفاده ئور به آب استمواد معدنی دارای فلو

عنوان ماده اولیه در ترکیبات شیمیایی فلوئوردار که به

 -1از:  اندعبارت رودیمتزریق به آب آشامیدنی بکار 

اسید فلوئور  - 3فلوئور سیلیکات سدیم -2فلوئورسدیم 

 Afsordeh et al)سایر ترکیبات فلوئور دار -4سیلیسیك 

 یهاراهاضافی  فلوئور. همچنین برای حذف (2015.

به ترسیب با  توانیممختلفی وجود دارد که از آن جمله 

زایی با  فلوئور آلوم  والکتروکواگوالسیون راکتور ناپیوسته و

با استفاده از آنها  کرد کهاشاره  یاهیال دو جدارهیدروکسید 

  داشتاضافی مصون  فلوئورعوارض آب را از  توانیم

(Aliannejad et al. 2015; Elhalil et al. 2016). بر 

  Aasghari Moghadam et al. (2007) گزارش اساس

 حد از پلدشت، بیش بازرگان هایدشت در فلوئور میزان

 و روستاها اهالی وتوامی است جهانی استانداردهای

 هایچاه و هاچشمه از آنها آشامیدنی آب که شهرهایی

 دندان فلوئورزیس بیماری ، بهشودمی تأمین منطقه بازالتی

بررسی  مقدار    .هستند مبتال اسکلتی احتماالً فلوئورزیس و

 Azimi etفلوراید در منابع آب سطحی تهران توسط 

al.(2002)  یهارودخانهنشان داد که غلظت این آنیون در 

آب شرب  نیتأمکرج و جاجرود که منابع مهم سطحی 

و  mg/l 35/0-15/0، به ترتیب در محدوده باشدیمتهران 

mg/l 52/0-28/0  .است 

Mirghaffari and Shariatmadari (2007)  به بررسی

زیرزمینی، خاک و تعدادی از  یهاآبمیزان فلوراید در 

در این تحقیق   .گیاهان زراعی منطقه اصفهان پرداختند

 متوسط میزان فلوراید در فصل بهار و تابستان به ترتیب

mg/l 3/0 و  mg/l05/0 مطالعه درآمد.  دستبه 

Sadeghi et al. (2007)  شهر آشامیدنی آب مورد در 

 که شد گزارش mg/l 598/0فلوئور میزان ، میانگیناردبیل

مطالعه  .است کمتر شده تعیین هایحداقل از

Mesdaghinia et al. (2010)   در سطح نواحی شهری

که میزان فلوئور در منابع آب زیرزمینی  دهدیمایران نشان 

کننده آب آشامیدنی در کلیـه شهرهای کشـور بـه  تأمین

جـزء بوشـهر کمتـر از اسـتاندارد مجـاز سـازمان جهـانی 

 ریمتغبه احتمال وجود میزان  با توجه .بوده استبهداشـت 

شرب منابع موجود، هدف از انجام این  در آبفلوئور 

بر تا  باشدیمشرب  در آب فلوئورمطالعه، سنجش میزان 

 نتایج آن بتوان برای ارتقاء کیفیت آب اقدام نمود. اساس

 

 هاروش و مواد -2

 منطقه موردمطالعه -2-1

شهرستان سردشت با مرکزیت شهر سردشت یکی از توابع  

استان آذربایجان غربی، در جنوب باختری این استان در 

مرز ایران و عراق واقع شده است . این شهرستان با وسعتی 

بر  "گرده سور"کیلومتر مربع در دامنه کوه  1442حدود 

دشت وسیعی مشرف به رودخانه کلو )در قسمت شرقی 

کیلومتر فاصله زمینی به  90. از شمال با اردقرار دشهر( 

کیلومتر به شهرستان  60شهرستان پیرانشهر و از جنوب با 
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کیلومتر فاصله به شهرستان  120بانه و از جنوب غربی با 

. شهرستان سردشت از سمت غرب با شودیممهاباد منتهی 

است. شهرستان سردشت دارای سه  مرزهمکردستان عراق 

  که منابع باشدیم رآبادیو مسردشت، ربط  یهانامشهر به 

آب شرب آنها مورد مطالعه قرارگرفته است   تأمین

 متریلیم 1000–800میانگین بارش بین  (.1)شکل

 بارش علت به. است برف صورتبه اغلب بارش. باشدیم

ت در زمستان و بهار زیاد و در تابستان و رطوب زیاد، نسبتاً

 Afkhami) شودیمپاییز به علت تبخیر، میزان رطوبت کم 

2005)..

            

 موقعیت شهرستان سردشت و محل انجام مطالعه -1شکل 

 آنالیز و برداریداده-2-2

 از و فصل پنج مدت تحلیلی، در -توصیفی مطالعه این  

 صورتبه 1395 زمستان انتهای تا 1394 زمستان ابتدای

 سردشت، ربط شهرهای آشامیدنی آب منابع از بردارینمونه

 اساس بر بردارینمونه. گرفته است صورت میرآباد و

 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه 2348 استاندارد

 نمونه یك منبع هر از باریك ایهفته صورتبه و انجام

 با و استاندارد روش به آب شیمیایی نمونه. برداشته شد

 تأمین ساکنین شرب آب که منبعی هر از PET  ظروف

 آب آزمایشگاه به معمولی دمای شرایط در و ، اخذشدمی

 Spandas  روش به هانمونه . (IISIR 2010)گردید حمل

 ساخت NOVA-spec) مدل اسپکتروفتومتر دستگاه با و

 هایروش با مطابق نانومتر 570  موج طول با( انگلیس

 بررسی( متد استاندارد کتاب روش اساس بر) استاندارد

اسید ئیدروفلوئور و  صورتبهفلوئور موجود در آب  .گردید

مقدار اثر  لهیوسبهسیلیسیك تقطیر شده و مقدار آن 

به طریقه فتومتری   Spadnsبر روی رنگ معرف یبررنگ

   (Eaton et al. 2010).گیری گردیددازهان

شرب،  آب منابع در فلوئور میزان بودن استاندارد معیار

 تحقیقات و استاندارد مؤسسه1053 شماره استاندارد

 ,IISIR).  است شرب هایآب مورد در ایران صنعتی

 در فلوئور مطلوب استاندارد، میزان این اساس بر  (2010

 از پس. بر لیتر است گرمیلیم7/1 تا 6/0 بین آب

 شرب آب منابع از یك هر آب فلوراید میزان گیریاندازه

وسـیله دست آمده بـهاطالعات بهمطالعه،  مورد شهرهای

آمار توصیفی   SPSS16  افزارنرمو  Excel 2007 افزارنرم

مورد  ANOVA و اسـتفاده از آمار توصیفی و تحلیلی 

 از 05/0از  ترکم Pتجزیه و تحلیـل قرار گرفتنـد و مقـدار 

 تلقی گردید. دارمعنیآمـاری  نظر

 ثها و بحیافته-3
 برهای صورت گرفته برداریدر این مطالعه پس انجام نمونه 

بعد تراکم  نمودن لحاظکتاب استاندارد متد و  اساس

نمونه که در پنج  300جمعیت و میزان مصرف به تعداد 

 ( صورت گرفت.  95فصل  و چهار 94)زمستان فصل مختلف
ر ب( نشان داده شده است . 1ها در جدول )آنالیز دادهنتایج 

میزان فلوئور در  ترینکمو  ترینبیشسـاس ایـن جدول، ا

و 62/0ترتیب میرآباد به منابع آب شهرهای ربط سردشت و

 .دست آمدهگرم بر لیتر بصفر میلی
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 (تریلربگرم میلی) شده  گیریاندازهمقادیر فلوئور  -1جدول

 

میزان فلوراید منابع  در موردآمده  دستبهدقت در مقادیر 

این مقادیر را از استانداردها نشان  کمتر بودنمورد بررسی 

میزان فلوئور در چشمه  بودن شتریب، ضمن اینکه دهدیم

 قابل توجه قدس از سایر منابع مورد بررسی چشمگیر و

 شده در  یریگاندازهمیانگین مقادیر فلوئور ( 2)شکل. است 

 کلو  1394منابع آب شهرهای مورد مطالعه در زمستان 

 . دهـدبـرای آب آشامیدنی نشان مـیرا  1395سال 

 
 منابع آب شرب شهرهای مورد مطالعه  مقایسه فلوئور -( 2) شکل

دهد که میزان فلوراید آب شرب منابع نشان می( 2)شکل 

موردمطالعه از استانداردهای پیشنهادی برای مناطقی با آب 

 9/0)سردشت  مانند( C˚ 6/14-7/17)دمای روزانه  هوا و و

 P >05/0با  t- testآزمون آماری . کمتر است( گرممیلی

شود که همچنین مشاهده می. کنـدمـی دییتأاین نتـایج را 

صورت محسوسی از هسرچشمه قدس ب تأمینآب منبع 

تواند به این موضوع می. سایر منابع فلوراید بیشتری دارد

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

چشمه 

قدس

چشمه 

کانی رش

چاه زاب منبع 

میرآباد

منبع ربط

د 
رای

لو
ت ف

لظ
غ

(
تر

 لی
در

م 
گر

ی 
میل

)

94 95

    
سال

 

 

ماه
 

 ربط تأمینمنبع  میرآباد تأمینمنبع  چاه  اصلی زاب رشچشمه کانی چشمه قدس

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

 انحراف معیار میانگین

 

94 
 01/0 13/0 048/0 11/0 015/0 17/0 013/0 13/0 04/0 51/0 دی

 005/0 05/0 015/0 09/0 005/0 02/0 02/0 12/0 006/0 50/0 بهمن
 02/0 14/0 01/0 12/0 01/0 14/0 015/0 03/0 013/0 48/0 اسفند

 

 

 

 

 

 

95 

 

 01/0 17/0 01/0 06/0 01/0 07/0 0068/0 06/0 01/0 56/0 فروردین
 01/0 07/0 005/0 06/0 02/0 19/0 0017/0 07/0 02/0 62/0 اردیبهشت

 02/0 21/0 01/0 01/0 005/0 01/0 02/0 01/0 01/0 56/0 خرداد
 01/0 15/0 0035/0 01/0 004/0 09/0 006/0 12/0 02/0 58/0 تیر

 01/0 17/0 025/0 11/0 005/0 13/0 013/0 13/0 03/0 54/0 مرداد
 01/0 22/0 01/0 02/0 01/0 18/0 026/0 01/0 013/0 48/0 شهریور

 005/0 31/0 025/0 03/0 01/0 01/0 002/0 08/0 02/0 52/0 مهر
 015/0 14/0 0075/0 06/0 02/0 01/0 02/0 16/0 013/0 54/0 آبان
 005/0 07/0 0055/0 07/0 015/0 18/0 013/0 01/0 013/0 53/0 آذر
 01/0 17/0 010/0 13/0 01/0 19/0 013/0 12/0 02/0 48/0 دی

 01/0 04/0 015/0 14/0 005/0 17/0 02/0 13/0 026/0 58/0 بهمن
 015/0 12/0 015/0 04/0 01/0 03/0 006/0 02/0 014/0 51/0 اسفند
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هیدرولوژی و بافت خاک منطقه سرچشمه مذکور مرتبط 

که میزان ضمن این. که نیازمند تحقیق بیشتر است. باشد

میرآباد با  تأمینآب منبع  ناچیز فلوراید در بسیار اندک و

 مورد بررسی، قابل مناطق ریسامشابه  نسبتاًتوپوگرافی 

  Mandinic et al.(2010)نتایج مطالعات . توجه است

مقایسه نتایج حاصله با . کندمی دییتأصحت این مطالعات را 

های در مورد آب   Mesdaghinia et al. (2010)مطالعات 

 در همچنین .زیرزمینی شهر سنندج نیز مطابقت دارد

 میزان مورد رد ) .Rahimzadeh et al  (2009مطالعه

 فلوئور گرگان، میزان شهر روستاهای شرب آب منابع فلوئور

 میانگین و ه استشد گزارش هاچشمه از تربیش هاچاه

 شده توصیه استاندارد حداقل از فصول همه در فلوئور میزان

 دلیل به احتماالً حاضر مطالعه با آن اختالف که بود کمتر

 مختلف مناطق خاک هایویژگی و جغرافیایی هایویژگی

 حاصل هاییافته همچنین  (Nouri et al. 2006).باشدمی

 توسط بهار و همدان  شهرهای در شده انجام مطالعات از

Samarghandi and Sadri (2001)  هایآب) ارومیه و 

 حاضر مطالعه با  Nan Bakhsh (2002) توسط( زمینیزیر

 مطالعات با تایجن مقایسه دارد؛ همچنین همخوانی

Yousefi and Taghizadeh (2014) صحت مازندران در 

 مثل مناطق بعضی در البته .کندمی تأیید را مطالعات

 شده گزارش استاندارد حد از بیشتر فلوئور میزان بندرعباس

مربوطه نیـز دیـده  نمودار طور که در جدول وهمان .است

شود میانگین مقادیر فـلوئور در منابع مختلف آب ایـن مـی

طـور بـه. دهـدداری را نشــان نمـیمعنـیشـهر اختالف 

کننـده آب   تأمینکلـی میانگین میـزان فلورایـد در منـابع 

-شـهرهای ربط سردشت و میرآباد کمتر از استاندارد می

با توجه به اینکه مقادیر کم فلوئور باعث مشکل. باشد

توجه  به  این  نکتـه و بررسی  .گرددپوسیدگی دندان می 

 خصوصبهرفع ایـن مشـکل بـرای مـردم ایـن شـهر راهکار 

  کودکـان ضـروری است.

 یریگجهینت -4

از مهمترین عناصر موجود در آب آشامیدنی که وجود آن  

فلوئور  ،ستا برای سالمتی انسان  از اهمیت باالیی برخوردار

عنصری که کمبود آن مشکالت زیادی در سیستم  ؛باشدمی

وجود . همراه داردها بهدندان ویژهبهاسکلتی انسان 

اساس  آموزان منطقه برهای دانشپوسیدگی زیاد در دندان

عدم انجام مطالعات مشابه در منطقه  آمارهای موجود و

های بررسی. مورد بحث از دالیل انجام مطالعه حاضر بود

 :صورت گرفته در این مورد نتایج زیر را به همراه داشت

میزان فلوئور در آب شرب شهرهای مورد مطالعه به   -1

 .باشد نسبت استانداردهای جهانی و ملی پایین می

میزان فلوئور موجود در چشمه قدس نشان دهنده   -2

بیشتر بودن میزان فلوئور آن به نسبت سایر منابع 

قبول کمتر  حد قابلهرچند باز از  مورد مطالعه است،

 ..است

-آمار میزان پوسیدگی دندان مقایسه نتایج حاصله با -3

ها آموزان منطقه امکان وجود رابطه بین آنهای دانش

 .ددانقبول میرا قابل

 

 یو قدردانتشکر -5

با سپاس فراوان از ریاست محترم مرکز بهداشت سردشت    

فاضالب  و  ریاست و کارکنان محترم آزمایشگاه آب و

محترم آزمایشگاه  مسئولدانشگاه علوم پزشکی ارومیه و 

های سردشت و قدردانی از همکاری و فاضالبآب 

 .غشانیدریب
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Abstract 

Fluoride is one of the most important elements in the composition of teeth and bones. It can 

enter the body through different ways. The main means of its intake is drinking water. This 

study was aimed at evaluation of fluorine concentration in drinking water sources in Sardasht, 

Rabat, and Mirabad towns. In this descriptive - analytical study, different samples of drinking 

water taken from the water sources in Sardasht, Rabar, and Mirabad during 15 months were 

analyzed using a Spectrophotometer set in a laboratory. The obtained data were statistically 

analyzed using SPSS software (Version 16) at the significant level (α=0.05). Results showed 

that fluoride concentration was below than the recommended standards at all stations 

sampled. Fluoride concentration did not show significant differences in different water 

resources of these towns (p-value> 0.05). The amount of fluorine in all water sources of 

Sardasht, Rabat, and Mirabad was less than the recommended minimum value, so it is an 

urgent necessity to try to solve the problem. 
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