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Investigation the amount of Fluoride in drinking water sources 
in urban and rural areas of Neyshabur in 2017

 

ABSTRACT

Background and Aim: Fluoride is one of the 14 essential elements for organ-
isms’ lives. Since the body’s greatest need for fluoride should be supplied 
through drinking water, determination of the amount of fluoride in drinking 
water has great importance. The aim of this study was to measure the con-
centrations of fluoride in sources of drinking water in urban and rural areas of 
Neyshabur in 2017 and compare it with existing standards.
Materials and Methods:This descriptive cross-sectional was conducted on ur-
ban and rural drinking water sources in Neyshabur in 2017. A total of 100 water 
samples were randomly collected from different sources in Neyshabur. The col-
lected samples were then transferred to the Neyshabur Water and Wastewater 
Laboratory and the proportion of fluoride ion was measuredusing a spectro-
photometer DR 2000 at 580 nm.
Results: The average concentration of fluoride in rural resources was ob-
tained0.567± 0.12 mg/L in wells and 0.69 ± 0.13 mg/L in springs. The average 
concentration of fluoride in plain areas (0.662 ± 0.14 mg/L) was higher than 
mountainous areas (0.505 ± 0. 2 mg/L). The average concentrations of fluo-
ride in urban wells, in urban reservoirs and in the water distribution network 
were (0.602 ± 0.034 mg/L),(0.597 ± 0.030 mg/L) and (0.595±0.039 mg/L) re-
spectively.
Conclusion:The average concentration of fluoride in some water sources was 
lower than the standard level.Therefore, more study is needed to evaluate the 
daily fluoride intake in a variety of methods, and if the fluoride intake is less 
than standard level, adjustment of fluoride in water sources will benecessary 
for dental health.
Document Type: Research article
Keywords: Fluoride, Water sources, Neyshabur.
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بررسى ميزان فلورايد در منابع آب شرب مناطق شهرى و روستايى شهرستان 
نيشابور در سال 1396

چكيد    ه

زمينه و هدف: فلوئور يكى از 14 عنصر مهم و ضرورى براى حيات موجودات زنده محسوب مى شود. 
ازآن جايي كه بيشترين نياز بدن به فلورايد بايد از طريق آب آشاميدني تأمين شود، تعيين مقدار آن در 
آب هاي آشاميدني از اهميت بسزايي برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف اندازه گيرى غلظت فلورايد 
در منابع تأمين كننده آب شرب مناطق شهرى و روستايى شهرستان نيشابور و مقايسه آن با استانداردهاى 

موجود انجام شد. 
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي - مقطعي در سال 1396 بر روي منابع آب آشاميدنى شهرى و 
روستايى شهرستان نيشابور انجام شد. تعداد 100 نمونه آب به صورت تصادفى از منابع مختلف شهرستان 
نيشابور جمع آورى گرديد. سپس نمونه هاى جمع آورى شده به آزمايشگاه آب و فاضالب شهر نيشابور 
يون  ميزان  نانومتر  موج 580  طول  در   2000 DR اسپكتروفتومتر  دستگاه  از  استفاده  با  و  يافته  انتقال 

فلورايد به دست آمد.
چشمه ها در  و   0/567±0/12  mg/L چاه ها  در  روستايى،  منابع  در  فلورايد  غلظت  ميانگين  يافته ها: 
 (0/662±0/14 mg/L ) 0/13±0/69 برآورد گرديد. ميانگين غلظت فلورايد در مناطق دشتى mg/L 
در  شهرى،  منابع  در  فلورايد  غلظت  ميانگين  بود.   (0/505±0/2 mg/L  ) كوهستانى  مناطق  از  بيشتر 
چاه هاى مناطق شهرى mg/L 0/034±0/602، در مخازن شهرى mg/L 0/030±0/597 و در شبكه 

mg/L 0/039±0/595 بود.
حد  از  پايين تر  مردم  نياز  مورد  آب  كننده  تأمين  منابع  برخى  در  فلورايد  غلظت  ميانگين  نتيجه گيري: 
مطلوب بود، بنابراين انجام مطالعات بيش تر براي بررسى ميزان دريافت روزانه فلورايد از راه هاى مختلف 
ضروري است و در صورتي كه ميزان فلورايد دريافتى از حد مطلوب كم تر باشد، تنظيم ميزان فلورايد آب 

براي سالمت دندان ضرورى مى باشد.
نوع مقاله: مقاله پژوهشى

كليد واژه ها: فلورايد، منابع آب، نيشابور
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مقدمه
و  هالوژن  ها  گروه  عضو  فعال ترين  و  سبك ترين  فلورايد، 
اين   .(1) مى شود  محسوب  منفى  بار  با  عنصر  فراوان ترين 
موجودات  حيات  براى  ضرورى  و  مهم  عنصر  از 14  يكى  عنصر 
و  انسان ها  بدن  مايعات  و  بافت ها  در  كه  مى شود  محسوب  زنده 
اين  غلظت  متوسط  دارد (2).  وجود  مشخصى  مقادير  با  جانوران 
عنصر در پوسته زمين mg/kg 300 مى باشد (3). داليل فراوانى 
بدن  خاص  بافت هاى  در  فلورايد  از  معينى  مقادير  سودمندى  بر 
وجود دارد و جايگاه اين عنصر را در رديف عناصر مهم براى تغذيه 
و سالمتى قرار مى دهد (2). فلوئور به شكل فلوريت، كريوليت و 
فلوئور آپاتيت وجود دارد. از اين عنصر در استخراج فلزاتي چون 
آلومينيوم، سفال، سراميك و آجر و در صنايع دارويي استفاده مي 
شود (4). فلورايد در مقادير جزئي در منابع آب زيرزميني يافت 
مي شود. چاه هايي كه در مجاورت معادن آپاتيت قرار دارند، ممكن 
آن  غلظت  اما  باشند،  داشته  فلوئور   10 mg/L از  بيش  تا  است 
 .(3  ،4) است   1  mg/L از  كمتر  زيرزميني  آب  منابع  اكثر  در 
رسيده  اثبات  به  استخوان ها  و  دندان ها  سالمت  در  فلورايد  نقش 
كاهش  را  دندان  ميناى  حالليت  اسيدى  شرايط  در  فلورايد  است. 
عنصر  اين  كمبود  بنابراين  مى شود،  آن  پوسيدگى  از  مانع  و  داده 
بيماري هاي  بروز  باعث  آن  افزايش  و  دندان  پوسيدگي  موجب 
كودكان  هوشى  توانايى  كاهش  و  كليوي  و  استخواني  دنداني، 
فلورايد  افزايش  از  ناشى  استخوانى  مشكالت  ايران  در  مي گردد. 
در بندرعباس، كرمان، دامغان و ماكو گزارش شده است (6، 5). 
خمير  هوا،  طريق  از  مى تواند  بدن  داخل  به  فلورايد  ورود  راه هاى 
نياز  بيشترين  كه  آن جايي  از  باشد.  خوردن  و  آشاميدن  و  دندان 
تعيين  شود،  تأمين  آشاميدني  آب  طريق  از  بايد  فلورايد  به  بدن 
مقدار آن در آب هاي آشاميدني از اهميت بسزايي برخوردار است 
فلورايد  غلظت  به  بستگى  آب،  از  دريافتى  فلورايد  ميزان   .(6)
غذايى  عادات  و  هوا  دماى  محل،  ارتفاع  مصرفى،  آب  در  موجود 
بيشتر  مصرف  واسطه  به  گرمسيرى  مناطق  در  كلى  به طور  دارد. 
از  نيز  فلورايد  دريافت  باال،  دماى  متوسط  و  بيشتر  تبخير  آب، 

اين طريق باالتر است (7). ميزان بهينه فلورايد آب آشاميدنى كه 
با دماى محيط متناسب است، بين 0/6 تا 1/7 متغير مى باشد؛ 
و  گرمسيرى  مناطق  براى  را  فلورايد  مطلوب  ميزان  به طورى كه 
نموده اند (6،  پيشنهاد   1/7 mg/L و  ترتيب 0/6  به  سردسيرى 
كانادا  در  كه   (2010) همكاران  و    Mandinic مطالعه  در   .(8
شده،  بررسى  آب  منابع  در  فلورايد  غلظت  ميانگين  شد،  انجام 
مشخص  امروزه  همچنين   .(13) بود  استاندارد  حد  از  پايين تر 
فلورايد  جذب  ميزان  بر  نيز  دريا  سطح  از  ارتفاع  كه  است  شده 
ادرار  دفع  فشار،  كاهش  و  ارتفاع  افزايش  با  چراكه  است؛  مؤثر 
ديرتر صورت مى گيرد. اين امر سبب  به دليل كاهش pH ادرار، 
اجتماعى  بهداشت  مؤسسه   .(8) مى گردد  فلورايد  جذب  افزايش 
آمريكا پس از تحقيقات زياد متوجه شد ميزان پوسيدگى دندان در 
افرادى كه در تمام مدت عمر خود در نواحى زندگى كرده اند كه 
آب آشاميدنى آنها به طور طبيعى واجد مقدار محسوسى فلورايد 
بوده، خيلى كمتر از كسانى است كه در مناطقى زندگى كرده اند 
كه آب آشاميدنى آن ها فاقد فلورايد كافى بوده است (9). مجمع 
متخصصين دندانپزشكي آمريكا نيز در سال 2005 اعالم كرد كه 
فلوئوريداسيون آب شرب باعث كاهش پوسيدگي دندان به ميزان 
60-50 درصد تا قبل از جنگ جهاني دوم شده است. مطالعات 
زيادى در رابطه با ارتباط بين سرطان و ميزان فلورايد انجام شده 
است كه نتايج نادري اين ارتباط را تأييد نموده است (10، 11)، 
ولى در حال حاضر مي توان گفت، هيچ مدركي بر سرطان زا بودن 
فلورايد در آب وجود ندارد. در حال حاضر چهار شهر بزرگ آمريكا 
از آب فلوئوردار استفاده مي كنند. سازمان جهاني بهداشت، بهترين 
راه تأمين فلورايد را، فلوئوريداسيون آب آشاميدني مي داند (12). 
در مطالعه Rahimzadeh  و همكاران (2008) كه در مورد ميزان 
ميزان  شد،  انجام  گرگان  شهر  روستاهاي  شرب  آب  منابع  فلورايد 
ميزان  ميانگين  و  شد  گزارش  چشمه ها  از  بيشتر  چاه ها  فلورايد 
كمتر  شده  توصيه  استاندارد  حداقل  از  فصول  تمام  در  فلورايد 
بود (17). در مطالعه Samarghandi  و Sadri (2001) كه در 
نيز  شهر  اين  آب  منابع  در  فلورايد  ميانگين  شد،  انجام  همدان 
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به  توجه  با  آمد (18).  به دست  شده  توصيه  مجاز  حد  از  پايين تر 
در  فلورايد  ميزان  تعيين  هدف  با  حاضر  مطالعه  مذكور،  مطالب 
در  نيشابور  شهرستان  روستايى  و  شهرى  مناطق  شرب  آب  منابع 

سال 1396 و مقايسه آن با استانداردها انجام شد.

روش كار 
اين مطالعه توصيفي - مقطعي در سال 1396 بر روي منابع آب 
در  نيشابور  شهرستان  شد.  انجام  نيشابور  شهرستان  آشاميدنى 
 50 و   58° و  شمالى  عرض   10 و   36° جغرافيايى  موقعيت 
طول شرقى و در 100 كيلومترى سبزوار و 120 كيلومترى مشهد 
گرم  نسبتًا  آب و هواى  داراى  نيشابور  شهرستان  است.  شده  واقع 
ميانگين  مى باشد،  زمستان  در  سرد  آب و هواى  و  تابستان  در 
اين  است.  شده  گزارش   14/8  oC شهرستان  اين  در  دما  ساالنه 
خراسان  استان  پرجمعيت  شهر  دومين  نفر،  با 451780  شهرستان 
آب  منابع  از  نمونه بردارى  جهت  مى شود.  محسوب  رضوى 
فاضالب  و  آب  اداره  هماهنگى  با  نيشابور،  شهرستان  آشاميدنى 

شهرستان نيشابور، تمام منابع و مخازن آب شهر و روستا كه در 
و  شده  شناسايى  مى باشند،  پراكنده  شهرستان  اين  مختلف  نقاط 
دو  در   PET ظروف  توسط  استاندارد  شرايط  تحت  نمونه گيرى 
تعداد  گرفت.  انجام  سال 1396  در  مختلف  فصل هاى  در  مرحله 
100 نمونه به صورت تصادفى از منابع مختلف شهرستان نيشابور 
شرايط  تحت  شده  جمع آورى  نمونه هاى  سپس  گرديد.  جمع آورى 
استاندارد به آزمايشگاه آب و فاضالب شهر نيشابور انتقال يافته و 
با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر DR 2000 به روش استاندارد 
اسپادنز در طول موج 580 نانومتر ميزان يون فلورايد به دست آمد 
آب   1053 استاندارد  با  شده  گرفته  نمونه هاى  سپس   .(14  ،13)
توسط  شده  آورى  جمع  هاى  داده  پايان،  در  گرديد.  مقايسه  ايران 
نرم افزار SPSS١۶ مورد آناليز قرار گرفت. همچنين وجود يا عدم 
وجود اختالف معنى دار در سطح 95 درصد (p=0/05) با استفاده 
از آزمون هاى تحليلى ANOVA تعيين گرديد. موقعيت مكانى 
منابع آب مناطق مختلف شهرستان نيشابور در شكل 1 نشان داده 

شده است.

شكل 1. موقعيت مكانى منابع مختلف مورد مطالعه شهرستان نيشابور
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يافته ها
بر اساس نتايج حاصل از آزمايشات انجام شده بر روى نمونه هاى 
آب، ميانگين فلورايد در برخى منابع آب مناطق روستايى كمتر از 
حد مجاز بود. مطابق جدول 1، ميانگين غلظت فلورايد در چاه ها 
 0/69±0/13  mg/L چشمه ها  در  و   0/567±0/12  mg/L

دشتى مناطق  در  فلورايد  غلظت  ميانگين  گرديد.  برآورد 
كوهستانى مناطق  از  بيشتر   ،(0/662±0/14  mg/L)
معنادارى  تفاوت  آمارى  نظر  از  كه  بود   (0/505±0/2 mg/L)

.(p<0/05) داشت

جدول 1. ميانگين غلظت فلورايد موجود در منابع آب شرب مناطق 
(mg/L) روستايى بر حسب نوع منبع

غلظت فلوئور
منابع چاه هاچشمهفصول سال

كوهستانى
منابع 
دشتى

0/680/650/510/66بهار
0/720/540/430/59تابستان
0/660/590/50/71پاييز

0/70/490/580/69زمستان

از  فصل  چهار  در  فلورايد  ميزان   ،2 جدول  نتايج  اساس  بر 
0/01 تا mg/L 0/76 متغير بود، ولى اين تفاوت از نظر آمارى 

.(p>0/05) در فصول مختلف سال معنى دار نبود

جدول 2. ميانگين، كمترين و بيشترين غلظت فلورايد در منابع آب 
(mg/L) شرب مناطق روستايي بر حسب فصول مختلف

غلظت فلوئور
فصول سال

ميانگين 
غلظت 
فلورايد

كمترين 
مقدار

بيشترين 
مقدار

0/150/060/75± 0/55بهار
0/170/070/71± 0/6تابستان
0/160/040/76± 0/59پاييز

0/150/010/75± 0/57زمستان

شهرى مناطق  چاه هاى  در  فلورايد  غلظت  ميانگين 
 ±0/030 mg/L  0/034±0/602، در مخازن شهرى mg/L

نظر  از  كه  بود   0/595±0/039  mg/L شبكه  در  و   0/597

آمارى تفاوت معنادارى داشت (p<0/05) (جدول 3).

جدول3. ميانگين غلظت فلورايد موجود در منابع آب شرب مناطق 
 (mg/L) شهرى بر حسب نوع منبع

غلظت فلورايد
فصول سال

ميانگين 
فلورايد در 

چاه

ميانگين 
فلورايد 
مخازن

ميانگين 
فلورايد 
شبكه

0/630/570/59بهار
0/620/620/62تابستان
0/610/640/59پاييز

0/550/560/58زمستان

 0/66  mg/L تا   0/031 از  فصل  چهار  در  فلورايد  ميزان 
متغير بود، ولى اين تفاوت از نظر آمارى در فصول مختلف سال 

معنى دار نبود (p>0/05) (جدول 4).

جدول 4. ميانگين غلظت فلورايد موجود در منابع آب شرب مناطق 
(mg/L) شهرى بر حسب فصول مختلف

غلظت فلورايد
فصول سال

ميانگين غلظت 
فلورايد

كمترين 
مقدار

بيشترين 
مقدار

0/170/0310/55± 0/52بهار
0/140/0380/52± 0/49تابستان
0/170/0380/58± 0/58پاييز

0/160/0410/66± 0/6زمستان

نمودار 1. ميانگين غلظت فلورايد در منابع آب شرب مناطق 
روستايى و شهرى بر حسب فصول مختلف
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بحث 
فلورايد  غلظت  ميانگين  حاضر،  مطالعه  حاصل  نتايج  اساس  بر 
در چشمه ها به مقدار mg/L 0/123 بيشتر از ميانگين غلظت 
بين  واريانس،  آناليز  نتايج  اساس  بر  مى باشد.  چاه ها  در  فلورايد 
فلورايد  غلظت  ميانگين  و  چاه ها  در  فلورايد  غلظت  ميانگين 
 .(p<0/05) داشت وجود  معنى دارى  آمارى  تفاوت  چشمه ها  در 
مقدار به  دشتى  مناطق  در  فلورايد  غلظت  ميانگين  همچنين 

مناطق  در  فلورايد  غلظت  ميانگين  از  بيشتر   0/157  mg/L

واريانس، بين ميانگين  كوهستانى بود كه بر اساس نتايج آناليز 
غلظت فلورايد در مناطق دشتى و ميانگين غلظت فلورايد در مناطق 
 .(p<0/05) داشت  وجود  معنى دارى  آمارى  تفاوت  كوهستانى 
بررسى ميانگين فلورايد در آب آشاميدنى شهر ازنا در استان لرستان 
كه منطقه كوهستانى مى باشد، mg/L 0/7-0/5 و در شهر كرمان 
و   1/8 فلورايد  حداكثر  ميزان  مى باشد،  دشتى  شهرهاى  جزء  كه 
حداقل آن mg/L 0/6 بود، اين مسئله مى تواند به اين دليل باشد 
سطح  هاى  آب  از  و  عميق  چاه  از  اكثراً  دشت  منطقه  منابع  كه 
پايين تر تأمين مى شود كه به دليل عبور آب از خاك هاى مختلف، 
كوهستانى  منطقه  آب  ولى  مى شود،  حل  آن  در  بيشترى  فلورايد 
چشمه و قنات بوده كه از سفره هاى آب سطحى تر برداشت  اكثراً 
مى شود (15)، بنابراين در مناطق كوهستانى ميزان فلورايد كمتر 

مى باشد (16). 
كه  كانادا  در   (2010) همكاران  و   Mandinic مطالعه  در 
به بررسى ارتباط فلوئورزيس دندانى با آب آشاميدنى پرداختند، 
استاندارد  حد  از  كمتر  مطالعه  مورد  آب هاي  در  فلورايد  مقادير 
توصيه شده بود كه اين كمبود، ارتباط معنى داري با فلوئوروزيس 
مقادير  همچنين  داشت.  مطالعه  مورد  مناطق  كودكان  در  دندانى 
فلورايد در آب هاي زيرزمينى بيشتر از آب هاي سطحى به دست 
آمد (13). مطابق نتايج موجود در جداول 3 و 4 ميزان فلورايد 
در برخى نمونه هاي جمع آورى شده از منابع آب نيشابور كمتر از 
حداقل استاندارد پيشنهادي مى باشد. ميزان فلورايد در چهار فصل 
از 0/49 تا mg/L 0/6 متغير بوده است، ولى اين تفاوت از نظر 

حاضر  مطالعه  در  نبود.  معنى دار  سال  مختلف  فصول  در  آمارى 
بر اساس نتايج جداول 3 و 4، ميزان فلورايد در برخى نمونه هاي 
استاندارد  حداقل  از  كمتر  نيشابور  آب  منابع  از  شده  جمع آورى 
پيشنهادي بود. در مطالعه Shahryari و همكاران (2001) كه بر 
روي منابع تأمين آب خراسان جنوبى انجام شد، ميزان فلورايد در 
تمامى منابع آب مورد مطالعه كمتر از حداقل استاندارد بود (14) كه 
با نتايج مطالعه حاضر همخوانى داشت. در مطالعات ديگرى نيز 
كه در كرمان و اردبيل انجام شد، ميانگين فلورايد در همه فصول 
كمتر از حد استاندارد بود كه از اين نظر با نتايج مطالعه حاضر 
 Rahimzadeh همخوانى داشت (15، 16). همچنين در مطالعه
و همكاران (2008) كه در مورد ميزان فلورايد منابع آب شرب 
روستاهاي شهر گرگان انجام شد، ميزان فلورايد چاه ها بيشتر از 
چشمه ها گزارش شد و ميانگين ميزان فلورايد در همه فصول از 
با  كه   (0/275 mg/L) بود كمتر  شده  توصيه  استاندارد  حداقل 

مطالعه حاضر همخواني داشت (17).
در  ترتيب  به  و 2002  در سال هاى 2001  مطالعاتى كه  در 
همدان و اروميه انجام شد، نيز ميزان فلورايد در منابع آب مورد 
مطالعه كمتر از ميزان استاندارد بود كه با مطالعه حاضر همخواني 

داشت (18، 19)، 
در  كه   (2006) همكاران  و    Dindar Loo مطالعه  در  اما 
مورد  منابع  از  برخى  در  فلورايد  ميزان  شد،  انجام  بندرعباس 

بررسى بيشتر از حد استاندارد گزارش شد (20).
در مطالعه Elango (2011) در هندوستان  در بررسى نتايج 
در  نمونه ها  از  درصد   52 شده،  جمع آورى  نمونه هاى  از  حاصل 
كمتر  فلورايد  ميزان  نمونه ها  از  درصد   18 استاندارد،  محدوده 
(بيش   1/5  mg/L از  بيش  نمونه ها  درصد   32 و  استاندارد  از 
فرسايش  علت  به  فلورايد  باالى  ميزان  كه  بودند  استاندارد)  از 
باعث  مصنوعى  فعاليت هاى  طرفى  از  بود.  تبخير  و  صخره ها 
ميزان  افزايش  نتيجه  در  و  صخره ها  بيشتر  تخريب  در  افزايش 

فلوئور مى گردد (21).
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نتيجه گيرى 
از  انسان  توسط  فلورايد  دريافت  راه  مهم ترين  اينكه  به  توجه  با 
از  يكى  عنصر  اين  كه  آنجايى  از  و  است  آشاميدنى  آب  طريق 
عناصر مهم در سالمت دندان ها و استخوان ها مى باشد و بايد در 
تأمين  منابع  در  آن  مقادير  از  آگاهى  برسد،  بدن  به  متعادلى  حد 
كننده آب آشاميدنى جوامع روستايى و شهرى بسيار حائز اهميت 
مى باشد. ميانگين فلورايد در منابع روستايى فقط در فصل تابستان 
در حد استاندارد بود و در ساير فصول پايين تر از حد توصيه شده 
به دست آمد. همچنين ميانگين فلورايد در منابع شهرى فقط در 
فصل زمستان در حد استاندارد بود و در ساير فصول پايين تر از 

حد توصيه شده محاسبه شد. در مطالعه حاضر ميزان فلورايد در 
برخى منابع آب شرب مناطق شهرى و روستايى از ميزان استاندارد 
آب آشاميدنى ايران پايين تر بود، لذا افزودن فلورايد به آب براى 
روش  ارزان ترين  و  بهترين  آن  كمبود  از  ناشى  عوارض  جلوگيرى 
مى باشد، بنابراين بايد تمهيداتى براى افزودن تركيبات فلوئوردار 

به آب آشاميدنى مناطق شهرى و روستايى در نظر گرفته شود. 
تشكر و قدردانى

شهرى  و  روستايى  فاضالب  و  آب  شركت  از  بدين  وسيله 
و  نمودند  همكارى  مطالعه  اين  انجام  در  كه  نيشابور  شهرستان 

همچنين از دانشگاه علوم پزشكى مشهد، تقدير و تشكر مى شود.
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