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   استانداردباد غرب با مقادیر آ  شهرستان اسالمآشامیدنی غلظت فلوراید آب  مقایسه
 هشتاددر دهه 

  سردبیر محترم
حایز اهمیت است و براي  علت فوایدي که براي میناي دندان دارد، در تغذیه انسانی فلوراید یک عنصر طبیعی است که به

دو مکانیسم فواید ذکرشده براي فلوراید در سالمت دندان به ). 1(  تعیین شد مقدار دریافت کافی آن ،1997سال   بار در اولین
جایگزین گروه  ،آپاتیت دندان هاي فسفات کلسیم دندان مانند هیدروکسی این عنصر در ساختمان مشبک نمک اوالً :است صورت

عنوان یک  فلوراید به اًثانی .)2( شود می تر برداشت تر است و کم دهد که سخت آپاتیت را تشکیل می شود و فلورو هیدروکسیل می
ترین منابع غذایی فلوراید عبارتند از آب  عمده). 1( نماید دهانی عمل می  کننده آنزیمی در حفره میکروب و مهار عامل ضد

م گزارش استناد به فر اب). 2و  1( اند، چاي و غذاهاي دریایی فلوریده تهیه شده  شده که با آب آشامیدنی، غذاهاي فرآیند
ضمیمه و از مرکز بهداشت شهرستان  7/12/1389مورخ  ،ف1337/12شماره  دار بهداشتی که به نامه مشکالت اولویت

بودن شاخص میزان پوسیدگی  است، باال بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ارسال گردیده  غرب به معاونت امور آباد اسالم
 مطابق آخرین ویرایش استاندارد). 3( باشد غرب می آباد دار شهرستان اسالم مشکل اولویت 5یکی از  ،آموزان دندان در بین دانش

حداقل  ،)2( و نیز استاندارد سازمان بهداشت جهانی در مورد آب آشامیدنی) 4( "آب آشامیدنی"با عنوان  1053ملی شماره 
وجه به ارتباط بین میزان فلوراید آب و سالمت دندان در با ت. است دهشگرم در لیتر ذکر  میلی 1 نو حداکثر آ 5/0مقدار فلور آب 
شهرستان از نقاط مختلف شهري و روستایی نمونه آب آشامیدنی  200مقدار فلوراید  ،، در این بررسی)5( مطالعات قبلی

ه مورد آزمون در آزمایشگاه آب مرکز بهداشت استان کرمانشا 1380-89 هاي طی سال منظور کنترل مستمر که بهآباد غرب  اسالم
الزم به . گردیدتجزیه و تحلیل  16نگارش  SPSS آماري افزار استخراج و با نرم) 1053بر اساس استاندارد ملی (بود   قرار گرفته

نتایج مطالعه نشان داد . است گزارش شده کتباً ،از مرکز بهداشت استان به مرکز بهداشت شهرستان ها ایشذکر است که نتایج آزم
بر اساس  .ه استبود متغیر 0-9/0غلظت آن از و دامنه گرم در لیتر  میلی 32/0فلوراید آب شهرستان در دهه گذشته که میانگین 

 5/80 استاندارد وها  درصد نمونه 5/19 فقطسازمان بهداشت جهانی براي آب آشامیدنی، و نیز استاندارد  1053استاندارد ملی 
اگر علت اصلی پوسیدگی دندان در بین  :توان گفت ین میا بنابر. بودند) گرم در لیتر یلیم 5/0 تر از کم(استاندارد  غیرها  آندرصد 

در این  ساز مشکالت دندان زمینهاصلی و یکی از علل  شک نباشد، بیآب آشامیدنی  پایین بودن میزان فلوراید ،آموزان دانش
انشگاه علوم پزشکی کرمانشاه جهت مرتفع نمودن گردد وزارت بهداشت و نیز معاونت بهداشتی د پیشنهاد می. است شهرستان

بودجه و امکانات بیشتري  ،)پوسیدگی دندان(و مشکالت بعدي ناشی از آن ) آشامیدنی پایین بودن فلوراید آب(این مشکل 
فلوراید،  اي الزم از قبیل وانیش رزین اقدامات مداخله ،آباد اسالم در مدارسبتواند د تا مرکز بهداشت شهرستان ناختصاص ده

 ،جهت فلورینه کردن آب شهرستان همچنین مرکز بهداشت. را انجام دهد گذاشتن شیارپوشو  ، فلوراید درمانیشویه مین دهانأت
  .یدرا اتخاذ نماتدابیر الزم 
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