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 :خالصِ

ذ تز کیفیت سًذگی اًساى تأثیز گذارًذ ٍ ضٌاخت ػَاهل تاثیزگذار ترز کیفیرت سًرذگی    ٌتیواریْای دّاى ٍ دًذاى هیتَاً :سببقِ ٍ ّذف

ّرذ  اس ایري   . دّراى ٍ دًرذاى هری ًوایرذ    اختواػی تیواریْای  -کوک قاتل تَخْی در درک اتؼاد ٍ هثاًی تیَلَصیک، ػولکزدی ٍ رٍاًی

 .سال هی تاضذ 30-45هغالؼِ ارسیاتی ٍضؼیت سالهت دّاى ٍ دًذاى ٍ اثزات آى تز کیفیت سًذگی افزاد 

سالِ هزاخؼِ کٌٌذُ ترِ داًطرکذُ دًذاًپشضرکی داًطرگاُ آساد       30-45ًفز اس افزاد  150در ایي هغالؼِ تَصیفی تؼذاد  :هَاد ٍ رٍش ّب

ٍ  CPITNٍضؼیت سالهت دّاى ٍ دًرذاى افرزاد هرَرد هغالؼرِ اس عزیرش دٍ ضراخ        . خَراسگاى اصفْاى اًتخاب ضذًذاسالهی ٍاحذ 

DMFT             ترز اسرام هؼیارّررای سراسهاى تْذاضرت خْرراًی ٍ کیفیرت سًررذگی هرزتثظ ترا سررالهت دّراى ٍ دًرذاى تررا کورک ضرراخ

DIDL(Dental Impact of Daily Living) ل یافتِ ّای تذست آهذُ تا آسهَى ّرای ّوثسرتگی   تدشیِ ٍ تحلی. اًذاسُ گیزی ضذ

 .پیزسَى ٍ هي ٍیتٌی صَرت گزفت

 50/0)ٍ ( 27/12 ± 79/6) تِ تزتیرة  DMFT  ٍCPITN  ٍDIDLدر افزاد هَرد تزرسی هیاًگیي ٍ اًحزا  هؼیار ضاخ   :يبفتِ ّب

ذاد تزهین ّای دًذاًی در سًاى تیص اس هزداى ترَدُ  هیاًگیي تؼ. تَد ٍتیي اًْا راتغِ هؼٌی داری ٍخَد داضت( 52/0 60/0±)ٍ  0/(36 ±

تا کاّص عثقِ اختواػی هیشاى پَسیذگی دًذاى ٍ ًیاس تِ درهاى پزیَدًترال  . ٍ هیشاى ًیاس تِ درهاى پزیَدًتال در هزداى تیص اس سًاى تَد

 .افشایص یافتِ ٍ تالؼکس رضایتوٌذی کاّص داضت

اخ  پَسیذگی دًذاى ٍ ًیاس تِ درهاى ّای پزیَدًتال ٍ ٍضؼیت اقتصادی ٍ اختوراػی ٍ  ًتایح هغالؼِ ًطاى دادکِ تیي ض :ًتیجِ گیزی

 .حیغِ ّای هختلف ضاخ  کیفیت سًذگی ارتثاط هؼٌی داری ٍخَد دارد

 

 DMFT ،CPITN ،DIDL،ٍضؼیت سالهت دّاى :کلیذ ٍاصُ ّب
 

 7/11/89: پذیزش هقالِ 13/10/89 :اصالح ًْایی 12/8/89 :ٍصَل هقالِ

 

 

 :هِهقذ

کیفیررت سًررذگی هررزتثظ تررا سررالهت تررِ هؼٌررای تزداضررت ٍ   

رضایتوٌذی فزد اس خصَصیات خسوی ٍ رٍحی اٍست کرِ ترز   

 اسررام اى فررزد قررادر تررِ اًدررام فؼالیررت ّررای رٍساًررِ خررَد   

ایي تؼزیف ضاهل سالهت خسروی، رٍحری ٍ رٍاًری ٍ    .تاضذهی

اختواػی ٍ تَاًایی اًدام اػوال رٍساًِ ٍ رضایتوٌذی اس ًحَُ ی 

 .(1)ًدام اًْا استا

اس پیاهررذّای هْررن تیواریْررای دّرراى ٍ دًررذاى اتؼرراد رٍاًرری ٍ 



 

  

 

 
 

اختواػی تَدُ کِ در دِّ ّای پیطیي کوترز هرَرد تَخرِ قرزار      

اهزٍسُ کیفیت سًرذگی هرزتثظ ترا سرالهت دّراى ٍ      . گزفتِ است

دًذاى ٍ دیگز تیواریْای ػوَهی اّویت قاتل تَخْی پیذا کرزدُ  

کالت پزیَدًتال ضایغ تَدُ ٍ تاػر   پَسیذگی دًذاى ٍ هط. است

ػَارض خسوی، ػولکزدی ٍ تیَلَصیک هی گزدًذ ٍ ّرن نٌریي   

اتؼاد اقتصادی، اختواػی ٍ رٍاًری فرزد را تحرت تراثیز قرزار هری       

هغالؼات ًطاى هی دّذ کِ ارتثاعی تیي کیفیت سًذگی  (2)دٌّذ

 (3).ٍ ٍضؼیت تالیٌی ٍ تیواریْای دّاى ٍ دًذاى ٍخَد دارد

Cushing ٍ      ّوکاراى هطاّذُ کزدًرذ در افرزادی کرِ هیرشاى

پَسیذگی تیطتزی دارًذ غذا خَردى هطکل تز اس افزادی است 

تررذٍى )کررِ تؼررذاد دًررذاى ّررای پَسرریذُ کوتررز ٍ ًیررش سررالن 

تیطتزی دارًذ ّن نٌریي ًارضرایتی ٍ   ( پَسیذگی ٍ پز کزدگی

تیطتز اس افرزاد   ،ًاراحتی اس ظاّز دًذاى ّا در افزاد تا پَسیذگی

ٍ ّوکراراى ٍخرَد     Gooch( 4) .ا دًذاى ّای سالن تَدُ استت

تا کیفیرت   DMFT  ٍCPITNارتثاط هؼٌی دار تیي ضاخ  

ٍ ّوکرراراى  Rosenberg( 5) .سًررذگی را گررشارش کررزدُ ا ًررذ 

هؼتقذًذ کِ دًذاى ّای پَسیذُ، پز ضذُ ٍ اس دست رفتِ تراثیز  

ٍ  Chen (6).قاتل تَخْی در ػولکرزد دسرتگاُ خًَرذُ ًذارًرذ    

را ترا ًطراًگز ّرای     DMFTّوکاراى  ارتثاط اخشاء ضراخ   

کیفیت سًذگی هَرد تزرسی قزار دادُ اًذ ٍ تیاى کزدُ اًرذ کرِ   

هیشاى پَسیذگی دًذاى، تؼرذاد دًرذاى ّرای اس دسرت رفترِ ٍ      

دًذاًْای تزهین ضذُ ارتثاط هؼٌری داری ترا ػولکرزد دسرتگاُ     

( 7) .خًَذُ، سالهت فرزد ٍ کیفیرت سًرذگی ٍی داضرتِ ا سرت     

Locker        ّوکاراى گرشارش کرزدُ اًرذ کرِ اس دسرت رفرتي ٍ

نسثٌذگی پزیَدًطیَم ٍ تؼذاد دًذاى ّرای اس دسرت رفترِ اس    

ػَاهل پیطگَیی کٌٌذُ کیفیت سًذگی هزتثظ تا سالهت دّراى  

ٍ ّوکاراى گشارش کزدًذ کرِ   Hollister (8) .ٍ دًذاى ّستٌذ

، فکری  -دردّای دّاى ٍ صَرت، اخرتالتت هفصرل گیدگراّی   

تؼاهالت ٍ رٍاتظ اختواػی ٍ فؼالیتْای رٍساًِ  ،ػفًَتْای دّاى

 Biazevicدر هغالؼرِ   (9).فزد را تحت تاثیز قرزار هری دٌّرذ   

ٍ پَسریذگی  (  CPIضاخ  ) ّوزاّی تیي ٍضؼیت پزیَدًتال 

 OHIP(Oral Healthدًذاى ٍ ضاخ  فلَرٍسیس ٍ ضاخ  

Impact Profile) (10).هطررراّذُ ًگزدیرررذ Thomson  ٍ

کاراى گشارش کزدًذ کِ ارتثاط قاتل ترَخْی تریي خطرکی    ّو

دّاى ٍ کیفیت سًذگی هزتثظ تِ سالهت دّاى ٍ دًذاى ٍخرَد  

دارد، اگز نِ خطکی دّاى یک ٍضرؼیت کطرٌذُ ًوری تاضرذ     

لیکي تصَرت هذاٍم ٍ پیَستِ اثزاتی رٍی سًرذگی رٍساًرِ فرزد    

ٍ ّوکرراراى  Macmillan( 11).هثررتال تررِ خطررکی دّرراى دارد

کزدًذ کِ خطکی دّراى تؼرذ اس اضرؼِ درهراًی تاػر       گشارش 

ًگزاًی، تٌص ّای رٍحی، احسرام افسرزدگی ٍ هطرکالتی در    

خَردى، صحثت کزدى ٍ هحذٍدیت در ًَع ٍ هقذار هصز  غذا 

ترز اسرام   ( 12).در حضَر دیگزاى ٍ کیفیت سًذگی فزد هیطرَد 

تی دًذاًی ٍ استفادُ اس دسرت دًرذاى تراثیز     Zainabگشارش 

کیفیت سًذگی سالوٌذاى نیٌی ًذاضتِ اسرت، اهرا    هضاػفی تز

استفادُ اس پزٍتشّای پارسیل تاػر  اثرزات ًراهغلَب ترزی ترز      

 (13).کیفیت سًذگی آًْا ًسثت تِ افزاد تری دًرذاى ضرذُ اسرت    

ٍ ّوکاراى ًطاى داد کِ خَاًراًی کرِ    Oliveiraًتایح تزرسی 

ثت تِ درهاًْای ارتَدًسی داضتِ ٍآى را تِ پایاى رساًذُ اًذ ًس

خَاًاًی کِ ّزگش درهاى ارتَدًسی اًدام ًذادُ یا آى را تِ پایاى 

 ( 14).ًزساًذُ اًذ، کیفیت سًذگی تْتزی گشارش کزدُ اًذ

Caglayan      ّوکرراراى گررشارش کزدًررذ ًیرراس تررِ درهرراى ٍ

ارتَدًسی تغَر قاتل تَخْی کیفیت سًرذگی کَدکراى هذرسرِ    

اها تزرٍی فؼالیت هْزاسرٍم تزکیِ را تحت تاثیز قزار دادُ است 

رٍاًری اٍ نٌرذاى   -رٍساًِ کَدک هذرسرِ ای ٍ فؼالیرت رٍحری   

 (15) .تاثیزی ًذاضتِ است

تا تَخِ تِ ٍخَد تٌاقضرات هَخرَد ٍ ػرذم اًدرام هغالؼرِ ای      

ایزاًری، ایري    ِسرال  30-45خاهغ در ایي سهیٌِ در گزٍُ افرزاد  

هغالِ تا ّذ  تؼییي ارتثاط سالهت دّاى ٍ دًذاى ترا کیفیرت   

 DIDL (Dental Impact ofی ترز اسرام ضراخ     سًرذگ 

Daily Living )    ُدر گزٍّرری اس هررزاخؼیي تررِ داًطررکذ

 .دًذاًپشضکی خَراسگاى اصفْاى اًدام ضذ

 :هَاد ٍ رٍش ّب

ًفرز اس   150هغالؼِ تِ صَرت تَصیفی ٍ هقغؼی ترز رٍی   



 

  

 

 
 

هررزاخؼیي تررِ داًطررکذُ دًذاًپشضررکی خَراسررگاى اصررفْاى تررا 

دررام ضررذ ًوًَررِ ّررا تصررَرت سررال اً 30-45هحررذٍدُ سررٌی 

خْت تؼییي ٍضؼیت . تصادفی ٍ  اس ّز دٍ خٌس اًتخاب ضذًذ

کیفیت سًذگی هزتثظ تِ سالهت دّاى ٍ دًرذاى اس پزسطرٌاهِ   

DIDL   کِ دارای حیغِ ّای ظاّز ٍ سیثایی، درد، هحرذٍدیت

غذا خَردى، ظاّز ػوَهی، رفاُ ٍ آسایص هری تاضرذ اسرتفادُ    

ًاهِ تَسظ دٍ هتخص  ستاى  هتي اًگلیسی ایي پزسص. گزدیذ

 .ٍ في تزخوِ تِ ستاى فارسی تزخوِ گزدیذ

تؼذ اس تزخوِ رفت ٍ تزگطتی، هتي تزخوِ ضذُ ترِ نٌرذ ًفرز    

هتخص  دًذاًپشضکی دادُ ضذ تا اس رٍایی صَری آى اعویٌاى 

حاصل گزدد سپس خْرت تؼیریي پایرایی آسهرَى، پزسطرٌاهِ      

ترِ پرس اس   ًفرز اس تیوراراى تکویرل ٍ هدرذدا دٍ ّف    15تَسظ 

ًفررز تررذٍى هذاخلررِ دًذاًپشضررکی   15تکویررل اٍلیررِ ّورراى  

 72/0پزسطٌاهِ را تکویل ٍ ضزیة الفرای کزًٍثراب ترِ هقرذار    

ٍ ٍسى  DIDLتزای هحاسرثِ اًرذاسُ ضراخ     . هحاسثِ گزدیذ

خوغ خثزی اهتیاسات پٌح حیغِ تِ . آى تِ تزتیة سیز ػول ضذ

ترزای    .تقسین گزدیرذ ( پزسص 37) تؼذاد سَاتت پزسطٌاهِ 

هحاسثِ ٍسى هزتَط تِ ّز حیغِ اس تیوار در پزسطٌاهِ سرَال  

ضذُ تَد کِ اًرذاسُ ارسش ػرذدی ّرز گرشارُ را اس صرفز ترا دُ       

 5ػذد اًتخاب ضذُ تِ هدوَع اػذاد اًتخاب ضذُ . اًتخاب کٌذ

تزای  DIDLسپس اًذاسُ ًْایی ضاخ  . حیغِ تقسین گزدیذ

 (16).ّز فزد تِ ایي تزتیة تذست آهذ

اهتیاسات درد، تقسین تز تؼذاد سَاتت درد، ضرزتذر ٍسى   خوغ

حیغِ درد، تِ ػالٍُ خوغ اهتیاسات سیثرایی تقسرین ترز تؼرذاد     

سَاتت حیغِ سیثایی، ضزتذر ٍسى هزترَط ترِ حیغرِ سیثرایی     

  DIDLًوزُ ًْبيي شبخص ..... ; ٍ

تز اسام هحاسثِ ضاخ  پَسریذگی دًرذاى تؼرذاد دًرذاًْای     

ًْای پز ضذُ ٍ دًذاى خارج ضذُ تِ دلیرل  پَسیذُ ٍ تؼذاد دًذا

پَسیذگی دًذاى تَسظ دًذاًپشضرک آهرَسش دیرذُ ٍ کرالیثزُ     

ضرزایظ ثثرت ٍ    (3).تؼیریي گزدیرذ   WHOضذُ تا هؼیارّرای  

ضوارش ضاخ  پَسیذُ در ًَر هصٌَػی یًَیت ٍ سًَذ اًذاسُ 

 .گیزی گزدیذ

دًذاًْای ّایپَ پالستیک، دًذاًْای کطیذُ ضذُ ترذلیل تزٍهرا   

ترزای  . هحاسرثِ ًگزدیذًرذ   DMFTارتَدًسی خشء ضاخ   یا

دّاى تِ  WHOتز اسام هؼیارّای  CPITNتؼییي ضاخ  

، 16ضص دًذاى (  S1………..S6) ًاحیِ تقسین گزدیذ  6

. در ًررَاحی ضطررگاًِ اًتخرراب گزدیذًررذ  46، 36، 31، 11، 26

ارسش ایي ضاخ  تز اسرام اػرذاد ٍ کذگرذاری پزیَدًطریَم     

; ، ٍخَد خزم لثِ ٍسیرز لثرِ   1;حیي پزٍبخًَزیشی  ،0; سالن

 6، پاکت ترا ػورش تریص اس    3;هیلی لیتز 4-5، پاکت یا ػوش 2

 (17).تا کوک پزٍب پزیَدًتال تؼییي گزدیذ 4;هیلی هتز

عثقِ اختواػی  تز اسام حزفِ ٍ ضغل افزاد تؼزیف ضرذکِ ترز   

عثقررِ یررک :ایرري اسررام ضررص گررزٍُ  ایدرراد ضررذکِ ضرراهل 

دٍ هذیزاى تا درخات تخصصی  عثقِ ٍکیل-پشضک:هتخصصیي

پزسررتار عثقررِ سررِ افررزاد تررا هْررارت ّررای     -هررذیز:کوتررز

حسراتذار عثقرِ نْرار افرزاد ترا هْرارت ّرای        -کارهٌرذ :فکزی

کطاٍرس عثقِ ضص افزاد :ًدار عثقِ پٌح افزاد ًیوِ هاّز:دستی

کارگز هؼوَلی کِ در ایي هغالؼِ عثقِ یک ٍ دٍٍسرِ  :غیز هاّز

نْارٍ پٌح ٍ ضص در دسرتِ ی   دردستِ ی عثقِ ی تاتٍعثقِ

 (16ٍ18).عثقِ پاییي هفزٍض ضذًذ

ًسرخِ   SPSSسپس دادُ ّای تذست آهذُ اس عزیش ًزم افشار 

ٍ آهارُ ّای تَصیفی ٍ آسهرَى ّرای تحلیرل ٍاریاًسری      13ی 

یکغزفِ، آسهَى راتغرِ تریي هتغیزّرای کوری ٍ کیفری هرَرد       

 .تدشیِ ٍ تحلیل قزار گزفتٌذ

 :يبفتِ ّب

کِ هیاًگیي پَسریذگی ٍ   دادس هغالؼِ ًطاى ًتایح حاصل ا

دًذاى ّای کطیذُ ضذُ ٍ ضاخ  پزیَدًتال در هزداى تِ عَر 

اها هیراًگیي دًرذاى ّرای پرز     . هؼٌی داری تیطتز اس سًاى است

ّوچٌیي  تَدضذُ در سًاى تِ عَر هؼٌی داری تیطتز اس هزداى 

هیاًگیي دًذاى ّای پَسیذُ، کطریذُ ضرذُ ٍ ترزهین ضرذُ در     

تاتی اختواع تِ عَر هؼٌی داری کوترز اس عثقرِ پرا یي     عثقِ

 (.1خذٍل )تَد اختواع 



 

  

 

      

 

 هیبًگیي ٍ اًحزاف هعیبر صفبت کلیٌیكي ًوًَِ ّب -1جذٍل 

 ضاخ  پَسیذگی عثقِ اختواػی خٌسیت                    

 پاییي هتَسظ تات عثقِ پاییي عثقِ تات سى هزد ػذد کلی 

 68 51 31 91 59 75 75 150 تؼذاد

 دًذاًْای پَسیذُ
7/4 

(5/3) 

6/5 

(7/3) 

 ج8/3

(0/3) 

8/2 

(0/2 ) 

 ج0/6

(7/3) 

0 /9 

(9/3) 

3/5 

(2/2) 

 ج3/2

(5 /1 ) 

 دًذاًْای تزهین ضذُ
7/5 

(2/3) 

1/5 

(7/2 ) 

 الف3/6

(6/3) 

5/4 

(1/3) 

 ج5/6

(0/3) 

1 /7 

(8/3) 

9/7 

(1/2) 

 ج4/3

(8/1) 

 دًذاى ّای کطیذُ ضذُ
7/1 

(9/2) 

6/2 

(5/3) 

 ج 8/0

(9/1) 

3/0 

(9/0) 

 ج6/2

(4/3) 

2/6 

(5/3) 

1/1 

(4/1) 

 ج1/0

(3/0) 

 ضاخ  پزیَدًتال
5/0 

(6/0) 

 ب6/0

(5/0) 

3/0 

(6/0) 

1/0 

(2/0) 

 ج7/0

(6/0) 

1/1 

(6/0) 

6/0 

(5/0) 

 ج 1/0

(2/0) 

05/0 >P    01/0الف>P   001/0ب>Pج 
 

 ی اجتوبعي ٍ شبخص پَسیذگيسطَح رضبيت جبهعِ آهبری بِ تفكیك جٌس، طبقِ بٌذ -2جذٍل

 ضاخ  پَسیذگی                                               عثقِ اختواػی                       خٌسیت            

 تات  هتَسظ  پاییي  تات  پاییي  هزد  سى  

  ظبّز  ٍ سيببيي

 ًاراضی
 12 6 الف

 1 17 د 
 17 1 0  د

 14 41 24 25 54 37 42 ًسثتاً راضی

 0 9 44 33 20 26 27 راضی

  درد

 ًاراضی
 18 13ب  

 6 25د   
 18 10 3 د 

 13 41 49 39 64 53 50 ًسثتاً راضی

 0 0 16 14 2 4 12 راضی

  احسبس رفبُ

 ًاراضی
 30 13د   

 4 39  د
 3 12 3 د 

 46 37 46 41 45 39 47 ًسثتاً راضی

 19 2 19 14 7 6 15 راضی

  ظبّز عوَهي

 ًاراضی
 21 10 ج

 3 28د   
 20 10 1د   

 11 35 44 37 53 43 47 ًسثتاً راضی

 0 6 23 19 10 11 18 راضی

هحذٍديت غذا  

 خَردى
 

 12 ًاراضی
 19ب   

 6 2 2 29د   
 23د   

 7 34 24 25 40 35 30 ًسثتاً راضی

 1 11 42 32 22 21 33 راضی

  عذد ًْبيي

 10 ًاراضی
 26د    

 6 1 2 34د   
 29د   

 2 45 17 21 43 31 33 ًسثتاً راضی

 0 0 50 36 14 18 32 راضی

 P< 001/0د    P< 01/0ج    P< 05/0الف ػذم هؼٌی داری ب



 

  

 

 
 

ترا خٌسریت، عثقرِ اختوراػی ٍ سرغَح هختلرف ضراخ          DIDL ًطاى هی دّذ کِ تیي توام قسوت ّای پزسص ًاهِ  2خذٍل 

ی ٍخَد دارد ٍ تٌْا قسوتی کِ ارتثاط هؼٌا دار ٍخَد ًذارد قسروت ظراّز ٍ سیثرایی    ارتثاط آهاری هؼٌی دار(  DMFT) پَسیذگی

 .است کِ تیي سى ٍ هزد تفاٍت هؼٌی داری ٍخَد ًذارد

 (DIDL)ارتببط شبخص ّبی سالهت دّبى بب ابعبد شبخص کیفیت سًذگي -3دٍل 

 ػذد ًْایی هحذٍدیت خَردى ظاّز ػوَهی درد ظاّز ٍ سیثایی رفاُ ػوَهی 

 دًذاًْای پَسیذُ
 -64/0   الف

 -58/0   الف
 -59/0   الف

 -58/0   الف
 -57/0   الف

 -7/0   الف

 دًذاًْای کطیذُ ضذُ
 -63/0  الف

 -68/0   الف
 -49/0   الف

 -59/0   الف
 -62/0   الف

 -71/0   الف

 دًذاًْای پز ضذُ
 -48/0   الف

 -37/0   الف
 -37/0   الف

 -37/0   الف
 -25/0   الف

 -48/0   الف

DMFT 
 -78/0   الف

 -72/0   الف
 -66/0   الف

 -7/0   الف
 -64/0   الف

 -84/0   الف

CPITN 
 -7/0   الف

 -48/0   الف
 -48/0   الف

 -52/0   الف
 -54/0   الف

 -65/0   الف

001/0 > P  ف پزسص ًاهِ راتغِ هؼکَم آسهَى اسپیزهي ًطاى هیذّذ کِ تیي اًذاسُ گیزی ّای کلیٌیکی ٍ قسوت ّای هختلالف

 .ٍخَد دارد

 :بحث

ترا اتؼراد هختلرف کیفیرت      DMFTٍCPITNّذ  اصلی هغالؼِ تزرسی ارتثاط دٍضاخ  تالیٌی هْن دردًذاًپشضرکی یؼٌری   

ٍ سغَح آى  DMFTدر ایي هغالؼِ ارتثاط هؼٌی دار ٍ هؼکَسی تیي ضاخ  . تَد(DIDL)سًذگی هزتثظ تا سالهت دّاى ٍ دًذاى

 ٍCPITN اخ  تا ضDIDL ِهطاّذُ گزدیذ کِ تا ًتایح هغالؼGooch (5).ّوخَاًی دارد 

ارتثراط هؼٌراداری    DIDLتغَر هؼٌاداری تا ضاخ  کیفیرت سًرذگی یرا     CPITN ٍDMFT در ایي هغالؼِ هطخ  ضذ ضاخ 

ذاى ّرا ٍ فقرذاى   ٍ ّوکاراى راًطاى هی دّذ کِ گشارش کزدًذکِ اسدست رفرتي دًر   Lockerدارًذ ٍایي ًتایح ّن سَیی تا هغالؼِ 

 (8).اتصال پزیَدًطیَم ًقص هْوی درکیفیت سًذگی فزددارًذ

هغالؼرِ  ارتثاط هؼٌی دار هطراّذُ گزدیرذ کرِ ایري هتفراٍت اس ًترایح        DIDLٍ اتؼاد  DMFTدر هغالؼِ حاضز تیي اخشاء ضاخ 

Rosenberg  اخشاء ضاخ   ًذکِ گشارش کزد، هی تاضذٍ ّوکاراىDMFT اى ّا ًذارًرذ  ًقص هْوی در ػولکزد دًذ ِ ل یر دت کر

 .هتفاٍت هی تاضذ گیزیتفاٍت در رٍش هغالؼِ ٍ ًوًَِگیزی ًاضی اس ًتیدِایي 

دًرذاى ّرای   آسهَى اسپیزهي ًطاى داد کِ خَیذى ٍ غذاخَردى تیطتزیي هیشاى ارتثاط را تا دًذاى ّای کطیذُ ضذُ دارًذ ٍ ارتثاط آى ّا تا 

ّذکِ دًذاى ّای سالن ٍ پزضذُ غذاخَردى را تسْیل کزدُ ٍ کیفیرت سًرذگی را تْثرَد هری     پَسیذُ در رتثِ دٍم تَد ٍ ایي ًطاى هی د

ٍقتی کِ اخشاء ضاخ  پَسیذگی دًرذاى  در هغالؼِ ها  (14).ٍ ّوکاراًص ّن سَ ی ًطاى هی دّذ  Oliveriaتخطٌذ کِ تا ًتایح هغالؼِ

ًذاى ّای پَسیذُ ارتثاط هؼٌی دار ٍ هؼکَم تا هَلفِ ّرای  هَرد تزرسی قزارگزفت، هطاّذُ گزدیذ کِ هیشاى د DIDLتا اتؼاد ضاخ  

-ٍ ّوکراراًص را تا یرذ هری    Chenرفاُ ٍ آسایص ػوَهی،درد،هحذٍدیت درغذاخَردى ٍخَیذى ٍ ظاّز ٍ سیثایی دارًذکِ ًتایح هغالؼِ

 (7).کٌذ

هرزتثظ ترا سرالهت دّراى ٍ دًرذاى اس      ٍ ّوکاراى کِ تیي اتؼاد کیفیت سًرذگی   Biazevicهغالؼِ  تا هقایسِ ًتایح هغالؼِ حاضز تا

اًدام گزفت، ًتایح هتفاٍتی هطاّذُ هیطَد کِ تٌظز    DMFT ٍCPIٍdental fluorosisٍ ضاخ  ّای OHIPعزیش ضاخ  



 

  

 

 
 

 (10) .هیزسذ کِ ایي تفاٍت ًاضی اس تفاٍت در رٍش هغالؼِ، حدن ًوًَِ، سي ًوًَِ ّا ٍ دیگز ػَاهل تاثیزگذار تاضذ

ا هغالؼِ خادم ٍ ّوکاراى در تزرسی ارتثاط تی دًذاًی ٍ دست دًرذاى هصرٌَػی در افرزاد سرالوٌذ ترا کیفیرت       ًتایح هغالؼِ حاضز ت

 سًذگیطررررررررررررررراى اس تؼضررررررررررررررری خْرررررررررررررررات ّرررررررررررررررن سرررررررررررررررَ ی را ًطررررررررررررررراى  

ایي هغالؼِ آضکار هیساسد کِ تؼذاد دًذاًْا ٍ تؼذخَیذى ٍ ػولکزد دًذاًْا تیطرتزیي ترأثیز را ترز رٍی کیفیرت سًرذگی       (18).دّذهی

 .کیفیت سًذگی تاتتزی داضتِ اًذ(سالن ٍپزضذُ)هغالؼة حاضز ًیش آضکار هیساسد کِ افزاد تا تؼذاد دًذاًْای فاًکطٌال تیطتزدارًذ 

  :ًتیجِ گیزی

ًتایح هغالؼِ ًطاى دادکِ تیي ضاخ  پَسیذگی دًذاى ٍ ًیاس تِ درهاى ّای پزیَدًترال ٍ ٍضرؼیت اقتصرادی ٍ اختوراػی ٍ حیغرِ      

  .ت سًذگی ارتثاط هؼٌی داری ٍخَد داردّای هختلف ضاخ  کیفی
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