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 -1دانشیار گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه ارومیه
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چکیده
بدنههای آبی شمال غرب استان آذربایجان غربی ازنظر فلوراید غیرمجاز در سطح حادی قرار دارند .علیرغم نیاز به فلوئور در حدد ممتدر از
 1/1میلیگرم بر لیتر برای رشد دندان و استخوان ،جذب بیشتر از این مقدار در انسان بیماری فلوروسیس دندانی و اسکلتی ایجاد میمند.
در این تحقیق توزیع و غلظت فلوراید در محدودهای به وسعت  9000میلومترمربع از آبهای چاه ،چشدمه ،قندات و آب سدطحی در 111
نمونه آبی و  14نمونه خاک و سنگ مطالعه شد .نتایج نشان میدهد مده غالدب آبهدای مورداسدتفاده در شدرب و زراعدت دارای فلوئدور
بیشازحد مجاز بوده و مقدار آن بین  9/4 – 0/1میلیگرم بر لیتر متغیر است .غلظت فلوراید در مسیر رودخانههای ساریسدو و زنممدار و
در مناطق مرمزی این محور از حدامثر مجاز  1/1میلیگرم بر لیتر بسیار باالتر است .سامنین بهویژه در محور پلدشت -بازرگان و حومه به
علت غلظت باالی فلوراید در آبهای مصرفی ،درگیر بیماری فلوروسیس دندانی حاد میباشند .فلوراید در منابع آبی ،به ترتیب از آبهدای
سطحی به چاه ،چشمه و قنات ماهش می یابد .در ارتباط با لیتولوژی ،غلظت فلوراید آب مناطق بازالتی از سایر سدازندهای زمدینشناسدی
باالتر است ،اما مامالً وابسته به آن نیست .فلوراید سنگهای بازالتی ،خاک ،و رسوبات غیر مترامم و آهکها به ترتیب بدین  211تدا ،491
 911تا 692و  119تا  922میلیگرم بر لیتر متغیرند .علیرغم نقش مهم سازندهای زمینشناسی و خاکهای مرتبط در تغذیه فلورایدد بده
آبهای ناحیه ،انتقال فلوراید از شرق ترمیه ( حوالی آتشفشان آرارات ) توسط رودخانههای ساریسو و زنممار نیز بهعنوان یک منبع مهم
تغذیه به شمار میآید .نتایج آزمایشها نشان میدهد مه سطح فلوراید آب در بعضی مناطق بهویژه آبهای قناتها و بعضدی از چشدمههدا
بسیار پائین هست و لذا میتوان با مدیریت مؤثر این منابع ،از میزان فلوراید آبهای حیاتی مصرفی مردم ماست.
واژگان کلیدی :آنومالی فلوراید ،فلوروسیس ،بدنههای آبی ،بازرگان-پلدشت ،شمال غرب ایران
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 -1مقدمه
فلوراید فراوانتدرین عنصدر متوسدط پوسدتهی
زمین ( )921 mg/kgو سبکترین عنصدر هدالوژنی و
دارای بیشترین الکترونماتیویته ( )Hem, 1989است.
این عنصر دارای شعاع یدونی بسدیار شدبیه بده شدعاع
یدددونی  OH⁻بدددوده و بدددهآسدددانی در مدددانیهدددای
تشکیلدهنددهی سدنگهدای آذریدن جدایمزین یدون
هیدرومسیل می شود .فلوئوریدت ( ،)CaF₂مریندولین
( ،)Rawhani, 1986( )Na₃AlF₆فلوئوروآپاتیدددت
] [Ca₅(PO₄)₃Fو فلوروسیس فلوگوپیدت ،میکاهدا و
آمفیبولهدا ازجملده مدانیهدای رایدج دارای فلورایدد
میباشند.
فلوراید جزو ریز مغزیهدای ردروری در رژیدم
غذایی انسان هست و بهصورت طبیعی در خداک ،آب،
گیاهان و بدن حیوانات در مقادیر بسیار جزئدی وجدود
دارد ( .)Harrison, 2005بیشدتر از  %61فلورایدد در
آب آشددامیدنی بدده شددکل یددون فلورایددد ( )F⁻و بقیدده
بهصدورت فلورایدد منیدزیم ( )MgF⁺دیدده مدیشدود
( .)Smedley 2005; Doull et al. 2006بدا وصد
رابطه مستقیم فلوراید با استحکام دندان ،ممبدود و یدا
مازاد آن عامدل پوسدیدگی یدا فلوروسدیس دنددانی و
ناهنجاری های اسکلتی و مفاصل شدناختهشدده اسدت
( .)Edmunds and Smedley 2004لددذا بددرای
ممانعت از پوسیدگی دندان ،فلوراید در مقادیر جزئدی
حدامثر تا  1میلیگرم بر لیتر به آب آشامیدنی اردافه
میشود و نوشیدن آب حداوی فلورایدد بدرای سدالمت
دندددان مودمددان ممتددر از  10سددال توسددط سددازمان
بهداشددت جهددانی توصددیه گردیددده اسددت ( WHO,
.)2004
استاندارد مجاز مقدار فلوراید در آب آشدامیدنی
طبق دستورالعمل همین سازمان تا  1/1میلیگدرم بدر
لیتر است .غلظت باالی  2میلی گرم بر لیتر منجدر بده
فلوروسیس دنددانی (قهدوهای شددن و تحلیدل فدک و
دندان) ،و بداالی  1میلدیگدرم بدر لیتدر سدبب ایجداد
فلوروسددیس اسددکلتی (تغییددر شددکل و چنددگ شدددن
مفاصل و موژ شددن پشدت و درد مفاصدل) مدیشدود

)Edmunds and Smedley 2004
جمعیت زیادی در مشدورهایی نظیدر الجزیدره،
چین ،مصر ،هندد ، ،اردن ،لیبدی ،مدرامش ،نیوزیلندد،
آفریقای جندوبی ،ترمیده از مسدمومیتهدای ناشدی از
جذب و ترمیب آبهای غنی از فلوراید رنج میبرند:
;(Teotia et al. 1981; Dissanayake 1991
Ramamohana Rao et al. 1993; Binbin et
)al. 2005; Meenakshi 2006

بسددیاری از مندداطق در ایددران نیددز در معددر
مقادیر باالی فلورایدد در آبهدای آشدامیدنی هسدتند
به طوری مه مسمومیتهای ناشی از فلوراید از برخدی
شهرها و روستاهای مختلد مانندد برازجدان ،خدرمج،
پلدشت -بازرگان ( Moghaddam & Fijani, 2008
 ،)and 2009موتده (، )Keshavarzi et al., 2010
الر و مرمدان (Majid Fekri & Leila Sadegh
) Kasmaei, 2013گزارششده است.
گسددترش فلورایددد در شددمال غددرب آذربایجددان
غربی بهویژه در محور پلدشت بده بازرگدان بده حددی
اسددت مدده از مودمددان  1سدداله بدده بدداال ابددتالی بدده
فلوروسددیس حدداد در اشددکال مختلدد آن در همدده
سددامنین قابددلمشدداهده اسددت (.)Alipour, 2013
هرچند در بعضی از این مناطق سطح فلوراید پدایین و
متغیر است اما گستره توزیع محدوده نوسانات فلوراید
این مناطق تامنون ناشدناخته بداقی ماندده مده هدد
اصلی این مطالعه را تشکیل میدهد .لذا این تحقیدق
باهد اصلی تعیین گسترش و نوسان توزیدع غلظدت
یون فلوراید در منابع آبی مختلد شدمال آذربایجدان
غربی در محدودهای به وسعت حددود  9000Km²در
چهارگوشی با مختصدات تقریبدی  11° 9تدا 11° 14
طول های شرقی و  94° 11تدا ΄ 96° 20عدر هدای
شمالی پیرامون محور پلدشت ،مامو ،بازرگان با تأمیدد
بر نقش لیتولوژی سطحی بر مقدار یون فلوراید در آب
و تعیین حریم میفدی برداشدت و مصدر آب در ایدن
مناطق به اجرا در آمده است.
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 -2مواد و روشها
جهت بررسی توزیع فلوراید در آبهای منطقه
با توجه به تأثیر لیتولوژی 111 ،نمونه ( 241دهنه
چشمه 11 ،رشته قنات 21 ،حلقه چاه و  12نمونهی
آب سطحی شامل استخر ،رودخانه ،نهر) در مهرماه
 1946جمعآوری شد (نقشه شماره  .)1در نمونه-
گیری سازندهای بازالتی در مسیر رود زنممار از
ملیسا مندی تا پلدشت و از قشالق ولی در شمالی-
ترین نقطه مشور و در امتداد ساحل ارس تا بوراالن و
پلدشت بهعنوان سازندهای ولکانیکی جوان با پتانسیل
آبستن به فلوراید و دیمر سازندهای قدیمی ناحیه با
توجه به موارد زیرپوشش داده شد(نقشه شماره .)1
*پوشش مناطق مسکونی شهری و روستایی برای
*امکان مقایسه پوشش جمعیتی متأثر فلوراید
*توزیع و گروهبندی فراوانی و مکانی دادهها
*پوشش آب شرب لولهمشی روستاها ،آببندها،
سدها و دیمر آبهای با مصار زراعی یا شرب،
تفریحی و تجاری.

برای حذ اثرات خطای سیستماتیک ناشی از شبکه-
بندی منظم ،از سیستم تصادفی با شبکه نامنظم با
تأمید بر مناطق جمعیتی نمونهگیری گردید
*برای حذ اثر رقت ناشی از گذشت زمان،
نمونههای روزانه پس از جمعآوری در ظرو نمونه
یکبارمصر  1لیتری پالستیکی (پلیاتیلنی) در
همان روز به آزمایشماه منتقل میگردیدند.
*نمونهها در آزمایشماه هیدروژئولوژی سازمان آب و
فار الب تبریز مه تحت پوشش اتحادیه بینالمللی
آزمایشماهی مشور آلمان ( LAC-MRA,
International Laboratory Accreditation
 )Cooperationهست به روش SPDANS-4500

 Fآزمایش گردیدند .همچنین دما EC،PH ،منابع
آب مورد نمونهبرداری همزمان با نمونهبرداری در
صحرا و توسط دستماه سیار Water Quality
 Meterاندازهگیری گردید.

شکل  :1نقشه موقعیت جغرافیایی منطقهی موردمطالعه به همراه موقعیت نقاط نمونهبرداری
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 -3نتایج
 1-3زمینشناسی و لیتولوژی عمومی منطقه
سددازندهای منطقدده از ممددکلکسهددای دگرگددونی
پرمامبرین تدا ولکانیدکهدای جدوان و رسدوبات عهدد
حارر تشدکیل مدی شدود (شدکل  .)2ممدکلکسهدای
دگرگددونی پرمددامبرین شددامل گنددایس ،آمفیبولیددت،
فیلیت ،اسلیت و سنگ آهکهای بلدورین مدی باشدند.
واحد سدنمی دوندین -مربدونیفر ،بدا دو سدازند مدولی
(دولومیت و دولومیت آهکی و شیل های خامسدتری)،
و ایالنقره (سنگآهک فسیل دار تا شیلهای سیاه در
قسددمت زیددرین) ،در پددایینتددرین بخددش جنددوبی و
همچنین شمال منطقه مورد بررسی رخنمون دارند.

قدیمی ترین واحد رسوبی سنگ های آهکی خامستری
پرمین می باشد مه توسط شدیل و سدنگ آهدکهدای
تریاس و سنگهدای آتشفشدانی حدد واسدط مرتاسده
زیرین و دیربازهای با سدن مرتاسده فوقدانی پوشدیده
می شوند .سازندهای اخیر متعاقباً توسدط آمیدزههدای
رنمین (سنگ های اولترابازیک ،اولترابازیک سرپانتینی
شده ،گدابرو و دیوریدت) و سدکس بدهطدور دگرشدیب
توسط نهشتههای ائوسدن (منملدومرا و ماسده سدنگ)
پوشیده میشوند.

شکل  :2نقشه زمینشناسی ساده شدهی منطقهی موردمطالعه به همراه موقعیت نقاط نمونهبرداری در لیتولوژیهای مختلف
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واحدددهای سددنمی الیمومیوسددن هددمارز سددازند قددم و
سازند قرمز فوقدانی ،متشدکل از سدنگ آهدک ،مدارن،
ماسه سنگ ،آهک رس دار و منملومرا (ترمیب سدازند
قددم) و مددارن قرمددز تددا خامسددتری ،شددیل رس دار و
منملددومرای قرمددز (ترمیددب سددازند قرمددز فوقددانی)
گسترش نسبتاً وسدیعی در منطقده دارندد (شدکل .)2
گدازههای بازالتی در اشکال متعدد با گسترش وسدیع
در طول رودخانهی زنگ مار و حاشیه شرقی رود ارس
به همراه رسوبات آبرفتی ،واحدهای سنمی عهد حارر
را تشکیل میدهند.

 2-3هیدرولوژی و هیدروژئولوژی منطقه
در پیرامددون منطقدده مددامو عددالوه بددر رودخاندده
مرزی ارس ،چهار رودخانه محلی و دائم شامل سداری
سو ،آواجیق و زنممار و قرهسو جاریاند مه هرمدام بدا
ویژگیهای خاص خود نهابتدا بده رود ارس مدیریزندد
(شکل .)9رود قرهسو از دامنههای شمال شرقی آرارات
سرچشددمه گرفتدده و قبددل از زنممددار در غددرب ناحیدده
پلدشت ،به ارس میپیوندد و رودخانههای ساری سو و
آواجیق با پیوستن به رودخانه زنممار در حوالی آبادی
عربلو وارد رود ارس میشوند.

شکل  :9نقشه رودخانههای محلی جاری در منطقه موردمطالعه
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رودخانه زنممار :ایدن رود از موههدای مدرزی ایدران و
ترمیه و اطرا چالدران سرچشمه میگیرد .سرشداخه
اصلی آن بنام قزل چدای از موههدای مدرزی ایدران و
ترمیه سرچشمه گرفته و پس از دریافت شاخه قدوری
ناو (امامقلیچای) چالدران از طریق تنمه باریک بارون
به سمت شهر مامو جریان مییابدد .ایدن تنمده روندد
جنوبی شمالی داشته و در مددخل آن سدد ذخیدرهای
بددارون احددداد گردیددده اسددت .آب خروجددی سددد در
ورودی غربی شهر مامو با دریافدت سرشداخه قدرهسدو
(آواجیق چای) و پس از عبور از داخل شهر مامو روند
غربی شرقی به خود گرفته و با دریافت شاخه سداری-
سو و شاخههای فصلی و نهایتا پدس از عبدور از شدهر
پلدشت به رودخانه ارس مدیپیونددد .طدول رودخانده
زنممددار از سرچشددمه قددزل چددای  111میلددومتر و
مسدداحت حددوزه آبریددز آن بدده احتسدداب حددوزه آبریددز
رودخانددههددای سدداری سددو و قددرهسددو بددال بددر 1900
میلومترمربددع مددیباشددد .مسدداحت حددوزه آبریددز ایددن
رودخانه  1461میلومترمربع و طول آن  61میلومتر و
در سال آبی  1914و  1916مه بحدران خشدکسدالی
در منطقه حامم بود حدامثر دبدی لحظدهای  91/1آن
مترمکعب در ثانیه بوده است (.)Afshin 1994
رودخانه ساری سو :سرچشدمه ایدن رودخانده از
خاک ترمیه اسدت .ندزوالت جدوی ارتفاعدات سلسدله
جبددال ارس جنددوبی ترمیدده پددس از سددرریز شدددن از
دریاچه بلیکگلو (فاصله 210میلومتری مرزهای غربی
ایران) به سمت جنوب شدرق جریدان یافتده و پدس از
دریافت زه آبهای باتالق آق اوتلدوق در شدمال شدهر
دغوبایزید و دریافت آبهای دامنههای جندوبی آرارات
به سمت تاالب مرزی چشمه ثریا (تاالب یاریمقیه) در
نزدیکی بازرگان هدایت شده و پس از سرریز شددن از
این تاالب در شدرق بازرگدان رودخانده سداری سدو را
تشکیل میدهد .رودخانه سداری سدو پدس از گدذر از
منطقه میالن به سدمت شدرق منحدر و تدا منطقده
قرهتکه دارای جریدان پرآبدی اسدت .ایدن رودخانده در
خاتمدده در مندداطق بدداتالقی حدفاصددل بددابور -دیددز
مستهلک میشود.
رودخاندده قددرهسددو :ایددن رودخاندده اساسدداً از
سرشاخههای ساری سو و زنممار بدهحسداب مدیآیدد.

رودخانه قدره سدو از موههدای مدرزی واقدع در بداختر
بازرگان و از چشمهای در غرب پیراحمد منددی باندام
گازلیچای سرچشمه می گیرد .پس از گدذر از شدمال
قرهملیسا در مدخل دره بداولی -باشمند بدا دریافدت
سرشاخههای فرعی تحت بداولی چای وارد میاندشدت
مشمش تکه – میالن می شود .مسیر طبیعی ایدن رود
ازاینپس تحت نام آق چای به سمت آبدادی سدنمر و
اتصال به رودخانه زنممار در شمال غدرب شدهر مدامو
ادامه مییابد .بااینحال در بسیاری از مواقدع مدمآبدی
آب این رودخانه از آبادی سدنمر بده سدمت رودخانده
سدداری سددو مدده در فاصددله ممددی از آن جریددان دارد
(حدود  2میلومتر) منحدر و بده مصدر مشداورزی
اراری زیردست میرسد.
سیستم الیههای آبدار در این مناطق از ترمیب
عمومی بازالتهای گسترده هوازده و الیههای آبرفتدی
قدیمیتر ،از بازالتها تبعیت مینمایند .طبق مطالعات
قبلدی انجدامگرفتده (Asghari Mogaddam and
) Fijani, 2009دو نوع الیه آبدار در منطقدهی مدامو
وجود دارد:
ال  -سفره های الیه آبدار بازالدت -آبرفدت :در
ایددن سیسددتم الیددهی آبرفتددی زیددر الیددهی بددازالتی
قرارگرفته و بیشتر نواحی مسدطح منطقده را پوشدانده
است.
ب -سفره های بازمانده :در این سیسدتم الیده-
های آبددار آبرفتدی محددود و موچدک فاقدد پوشدش
بازالتیاند .این سیسدتم در دشدت پلدشدت بدا انددمی
اخددتال بدده دو سیسددتم الیددهی آبدددار بددازالتی آزاد و
سیستم الیهی آبدار نیمه محبوس بدهویدژه در بخدش
جنوبی دشت اطرا رودخانه زنگ مار در مناطقی مده
بازالتها با مواد دانهریز دشت سیالبی پوشانده شدهاند
ظاهر گردیدهاند.

 3-3بررسی منشاء احتمالی فلوراید
نتایج حاصل از آنالیز نمونهبرداری در منابع آبی
مختل منطقه (چاه ،چشمه ،قندات و آب سدطحی) از
پدرامنش بسدیار متفدداوت فلورایدد در بدنددههدای آبددی
حکایدت دارد ( .)Alipour, 2013بدهمنظدور مقایسده
سددریع توزیددع ممددی فلورایددد ،آمددار توص دیفی نتددایج
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اندازه گیدری فلورایدد در مندابع آبدی مختلد شدامل:
حدامثر ،حداقل ،متوسط ،میانه ،مشیدگی* ،چولمی**،
انحرا معیار مقدار توزیدع فلورایدد مندابع آبدی چداه،
چشمه ،قنات و آب سدطحی در جددول  1ارائده شدده
است.

به علت نداشتن جریان آب سطحی مهم محدودههدای
فلوراید بداال ،جزیدرهای شدکل بدوده و در سدنگهدای
آهکی ائوسن – الیموسن و در بدنههای آبی ماندابی و
اسددتخری (پیرامددون روسددتاهای آقبددال  ،شددورجه و
دامداما) واقع شدهاند (شکل .)1

الف -فلوراید در آبهای سطحی
با توجه به مقادیر مشدیدگی و چدولمی ،مقددار
فلوراید در تمام بدنههای آبی دارای یدک توزیدع غیدر
نرمال میباشد اما ایدن توزیدع در آبهدای سدطحی و
چشمهها بیشتر به چشم میخورد .چولمی فلورایدد در
آبهای سطحی مثبت ( )1/1و توزیدع مقددار فلورایدد
در آبهای سطحی بین  0/1تا  9/49میلیگرم بر لیتر
متغیر است (جدول.)1
رونددد گسددترش فلورایددد در آبهددای سددطحی
منطقه همانطور مه در(شدکل  )1مشداهده مدیشدود
دارای فلوراید باال و توزیع آن به شکل یدک ممدان در
امتداد رودخانههای زنممار و سداری سدو از غدرب بده
شددرق (از بازرگددان تددا پلدشددت) گسددترش یافتدده
( Alipour & Hemmati, 2012. Alipour,
 .)2013قابل ذمر است مده سرچشدمهی سداری سدو
خود از بخش شرقی خاک ترمیه میباشد مه بیمداری
فلوروسددیس از ایددن بخددش در شددرق ترمیدده نیددز
(آتش فشان تندراک) گزارش شده و آبهای عمده این
بخش از مشور ترمیه آبهای تیپ بیمربنات -سددیم
و آلوده به فلورایدد معرفدی شددهاندد (.)Oruc, 2008
این موروع نشان میدهد مه توزیع فلوراید در شدمال
غرب ایران یک توزیدع محلدی و موچدک نبدوده بلکده
مناطق وسیعی از طرفین مرز دو مشور ایران و ترمیده
را در برمیگیرد مه نیازمند بررسی بیشتری است.
در برخی مناطق شمالی و جنوبی مسیر زنممار
* کشیدگی ( )Kurtosisکشیدگی معیاری از تیزی منحنی در نقطه ماکزیمم
است مقدار کشیدگی برای توزیع نرمال برابر  ۳می باشد(جانسون و
همکاران)2۰۰1 ،
** چولگی ( )Skewnessنشان دهنده میزان عدم تقارن توزیع احتمالی استت
برای یک توزیع کامالً متقارن نسبت به میانگین چولگی صفر و برای یتک
توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر بزرگتر چولگی مثبتت و بترای
توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر کوچکتر مقدار چتولگی منفتی
است (جانسون و همکاران)2۰۰1 ،

ب -فلوراید در آب چشمهها
چولمی فلورایدد در آب چشدمههدا نیدز مثبدت
( )2/2و توزیع مقدار فلوراید در این منابع بین  0/1تدا
 9/19میلی گرم بر لیتر و نزدیک به آب هدای سدطحی
قرار میگیرد .مقدار فلوراید بیش از  1/1میلیگدرم بدر
لیتر در بخشهای میانی محدوده (روسدتاهای یداریم-
قیه ،خرمنیری ،تازهمند،مشمشتکه ،مدیالن ،سدنمر،
دانددالوی بددزرل ،خلددجعجددم ،خلددج مددرد ،علددوچینی،
شهرسددتان پلدشددت و شهرسددتان بازرگددان) ،جنددوب
محدوده (شوط ،آ داش ،قوالر ،مشهدمنددی ،پیرشده،
قوچمندی ،ترشاب) ،شدمال شدرق محددوده (ملیسدا-
مندی) و شمال (سوریک) توزیعشده است (شکل .)1
در ایددن شددکل رونددد گسددترش فلورایددد در آب
چشمه های منطقه با توجه به تعداد زیداد چشدمه هدا،
این پهنه پوشش گستردهتدری از پدرامنش فلورایدد را
نشان میدهد ،لذا میتوان چشمههدا را نمایندده همده
پهنههای آبی ناحیده دانسدت .توزیدع فلورایدد بداال در
چشددمههددا عددالوه بددر رونددد مشددابه ممددانی امتددداد
رودخانههای زنممدار و سداری سدو در توزیدع فلورایدد
باالی آبهدای سدطحی ،گسدترش وسدیعی را نیدز در
جنوب و جنوب شرق و شمال منطقه در برمدیگیدرد.
همچنین در برخی مناطق آنومالیهای بسدیار بداال در
سازندهای غیر بازالتی مانند حوالی جنوب آبادیهدای
شورجه و دامداما واقع شده است (شکل .)1
عالوه بر آنومالیهای باال ،بیشترین دامنه نوسان
فلوراید نیز در آب چشمهها مشاهده مدی شدود .ارقدام
تا پنج برابدر مدامزیمم حدد مجداز و ترفیدع میدانمین
فلورایددد در غالددب آب چشددمههددا انتشددار فلورایددد از
پیرامون حوره تغذیه سدفره هدا را مدورد تأمیدد قدرار
میدهد .آنومالی فلوراید در چشمهها ،روندد عمدومی و
پایدار فلوراید در آب های سطحی را پوشش داده و آن
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را تائید میمند .وجود فلوراید در هر دو تیپ چشدمه-
های بازالتی و بسدترهای آهکدی احتمدال اینکده یدک
پدیده غیر از ولکانیکهدای بدازالتی -ریدولیتی آرارات

هردوی این سازندها را متدأثر مدرده باشدد را تقویدت
میمند.

جدول  :1توصیف آماری فلوراید در بدنههای آبی منطقه

نوع منابع آبی
پارامترهای آماری ( بر حسب میلیگرم بر لیتر)
تعداد ()N
متوسط ()Mean
میانه ()Median
حداقل ()Minimum
حدامثر ()Maximum
دامنه ()Range
انحرا معیار ()Std. division
1
مشیدگی ()Kurtosis
2
چولمی ()Skewness

آب
سطحی
12
1/91
1/91
0/1
9/49
9/19
1/12
1/1
1/1

قنات چشمه

چاه

241
11
0/6 0/6
0/1 1/02
0/1 0/1
9/19 1/4
9/19 1/1
0/4 0/14
9/01 2/1
2/2 -0/9

21
1/21
0/6
0/9
9/2
9/16
0/6
2/1
0/4

شکل  :1نقشه روند گسترش فلوراید در آب آبهای سطحی محدوده موردمطالعه
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شکل  :1نقشه روند گسترش فلوراید در آب چشمههای محدوده موردمطالعه

ج -فلوراید در آب چاهها
چولمی فلورایدد در آب چداههدا مثبدت ( )0/4و
توزیع مقدار فلوراید در  20نمونهی چاه ،بدین  0/9تدا
حدود  1میلی گرم بر لیتدر متغیدر اسدت (جددول .)1
مقدددار فلورایددد بددیش از  1/1میلددیگددرم بددر لیتددر در
محدودهی پلدشت (روستاهای مرادلوی پایین ،جمال-
مندی ،نظرخدان) و روسدتای سدنمر و جندوب غدرب
(روستاهای اسماعیل مندی و ماملآبداد) توزیدعشدده
است (شکل .)9
روند نقشه گسترش فلورایدد در آب چداههدای
منطقه (شکل  )9مم وبیش شبیه روند ملی فلوراید در
آبهای سطحی است مه نشانه ارتباط آنومالی فلوراید
آب چاهها با آبهای سدطحی اسدت .مقایسده ایدن دو

باهم نشان میدهد مه میدزان فلورایدد در آب چداههدا
اندمی ممتدر از آب سدطحی اسدت .مقایسده فلورایدد
چاهها نیز باهم نشان میدهد مه چاههایی مثل نمونده
آب چاه روستای مرادلو در جنوب غدرب پلدشدت مده
مستقیماً در بسدتر زنممدار حفدر شدده و از آن تغذیده
میشوند ،حددود  9تدا  1میلدیگدرم در لیتدر فلورایدد
دارند ،اما آب چاه نواحی دارمند و دامدامدا در جندوب
شرق محدوده مه از رودخانه زنممار بده دورندد بسدیار
ممتر و در حد  1تا  2میلیگرم در لیتر اسدت (شدکل
 .)9ایددن تفدداوت نشددانه مدداهش فلورایددد در آبهددای
عمیقتر نسبت به آبهای سطحی است.
همچنین نماهی به روند ماهش مقددار فلورایدد
در آب چاههای واقع در روسدتای قدرهچدیبدوالغی در
شرق و در ادامه در شورجه و دامداما در غرب امثراً در
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حد یک و یا ممتر از یک میلیگرم در لیتر مدیباشدند
است ،مداهش بسدیار محسدوس فلورایدد در آب هدای
عمیقتر نسبت به آبهای سطحی را تائید میمنند.
آزمایش نمونه آب غار یداریمقیده مدامو بدا 1/1
میلیگرم در لیتر فلوراید مه مسدتقیماً از آب سدطحی
تاالب یاریمقیه در پائیندست رود ساری سو با فلوراید
باال تغذیه می شود ،اما در عمقی مشدابه چداه هدا قدرار
دارد ،آن را همردی فلوراید چاهها قرار میدهدد .ایدن
امر نشانه روشن مداهش فلورایدد در مسدیر نفدوذ آب
تاالب به آب درون غدار مدیباشدد(.)Alipour, 2000
البته این امکان وجدود دارد مده بخدش مهمدی از آب

چشمهها از نفوذ آبهای سطحی فلورایدد بداال تغذیده
شود اما معلوم نیست مه چه میزان از فلوراید سطحی
توسددط آب بدداران و آبهددای فرورونددده وارد چدداههددا
میگدردد ،در صدورت صدحت ایدن امدر اگدر بتدوان از
اخددتالط آبهددای سددطحی بددا آب چدداهه دای عمیددق
جلوگیری نمود  ،شاید بتوان با حفر چاههای عمیقتدر
به آبهای سالم و مم فلوراید دسدتیافدت .همچندین
ممکدن اسددت بددا هددایت حددداقل بخشددی از آبهددای
سطحی به بسترهای تغذیه چداههدای عمیدق و نیمده
عمیق و استحصال مجدد آن ها برای شرب و زراعت از
میزان فلوراید آنها ماست.

شکل :9نقشه روند گسترش فلوراید در آب چاههای محدوده موردمطالعه

د -فلوراید در آب قناتها
با توجه به  11نمونده آب قندات مده بیشدتر از
جنوب شرق منطقه برداشت شده است ،توزیدع مقددار

فلوراید در این منابع به ندرت تا حدود  2میلیگرم بدر
لیتددر مددیرسددد (شددکل  )1و چددولمی فلورایددد در آب
قناتها منفی ( )-0/9و مقدار فلوراید ای منابع آبدی از
نوسان مم و بیخطری (چولمی منفی) برخوردار است
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خاکها و آبهای مسیر متأثر شده است .بااینحال بدا
توجه زمان تماس زیداد آب بدا سدازندها و شستشدوی
مسیر و آالیش ممتر با خداک هدا و آب هدای سدطحی
نتایج ترمیب شیمیایی آب قنات بهتدر از سدایر مندابع
تأثیر لیتولوژی و سدازندهای زمدین شناسدی مسدیر را
نشان میدهد .بر طبدق نتدایج آنالیزهدای انجدامشدده
میانمین فلوراید آب قنات ها در مقایسه با سایر مندابع
آبی ممتر است.

(جدول.)1
شکل  1روند گسدترش فلورایدد در آب قندوات
منطقه موردمطالعه را نشان میدهد .با توجه بده طدی
مسیر طوالنی از چاه مادر تا مظهر ،ترمیدب شدیمیایی
آب قنات اطالعات قابدلتدوجهی از ترمیدب شدیمیایی
سنگ هدا یدا آبرفدت هدای مسدیر حرمدت خدود ارائده
مددینمایددد .البتدده در تحلیددل ممددی مقدددار عناصددر بددا
اطمینان نمیتوان اظهارنظر نمود مده آیدا آنومدالی در
نتایج مربوط به منبع تغذیده و چداه مدادر اسدت یدا از

شکل  :1نقشه روند گسترش فلوراید در آب قنوات محدوده موردمطالعه ( Alipour & Hemmati, 2012. Alipour,

)2013

 4-3مقایسه آنومالی فلوراید در بدنههای آبیی
مختلف
برای امکدان مقایسده و مشداهده تغییدرات هدر

چهار بدنه آبی موردبحث توزیع نموداری آن ها در یک
شکل نشان داده شده است ( شکل  .) 4این مقایسده
ماهش ملی مقدار فلوراید را به ترتیب از آب سدطحی
به چاه ،و چشمه و قنات را نشان میدهد .این موروع
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احتمال تأثیر فرآیندهای سطحی مانند شست و شوی
فلوراید از خاک و یدا هدوازدگی سدنگ هدای سدطحی
فلورایددار و یا افزایش مقدار فلوراید مندابع زیرزمیندی
از طریق آب های سطحی آلوده را میتواند نشان دهد.
امدا تددأثیر هدر فرآیندددی ظداهراً ممتددرین تددأثیر را در

قنات ها نشان میدهد .این موروع بهروشدنی اهمیدت
حفظ و نمهداری قناتهدا را بدهعندوان یدک منبدع بدا
نمهداری ممهزینه ،پایددار و ارزشدمند در مقایسده بدا
منابع پرهزینه با آالیش بیشتر نشان میدهد.

شکل  :1توزیع مکانی و بزرگای فلوراید در بدنههای آبی الف -آب سطحی؛ ب -چشمه؛ ج -چاه؛ د -قنات

 5-3نقش لیتولوژی و سازندهای زمینشناسی
واحدددهای زمددینشددناختی منطقدده از  4گددروه
عمده تشکیل شدهاند (شکل  .)4شکل  6بامس پدالت
غلظت فلورایدد در مندابع آبدی مدرتبط بدا سدازندهای

زمینشناسی فوق را نشان مدیدهدد .ایدن ندوع پدالت
رمن حفظ آنومالیهای خار از محددوده میدانمین و
جلددوگیری از انحددرا خطاهددای تصددادفی در آنددالیز و
مقادیر واقعدی خدار از رده فراواندی نسدبی را ازنظدر
آماری نشان میدهد .بر اساس نتدایج بدهدسدت آمدده
ترتیب متوسدط مقددار نسدبی فلورایدد در واحددهای
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زمینشناختی منطقه به شرح زیر میباشد :

بازالتها>رسوبات آبرفتی > رسوبات الیگومیوسن>
فلیشهای ائوسن> دگرگونیهای پرکامبرین > آهکهای
دونین و پرمین

بددا توجدده بدده اینکدده الیددهی آبرفددت  -بازالددت،
مهمترین سیستم الیهی آبدار مسیر پلدشت  -بازرگدان

شناختهشده است .مامزیمم مقدار فلوراید انددازهگیدری
شددده در سددنگهددای بددازالتی ایددن منطقدده 491ppm
( )Alipour & Hemmati, 2012میباشدد .بندابراین
مقداری از فلوراید میتواند طی تبادل آب و سنگهدای
بازالتی وارد منابع آب زیرزمینی شود.

شکل  :6باکس پالت غلظت فلوراید در منابع آبی مرتبط با سازندهای زمینشناسی

هم چنین حضدور مدانیهدای آلومینوسدیلیکاته
مانند آلبیت در ایدن سدنگهدا ممکدن اسدت شدرایط

فلوراید منابع آبی مرتبط با ایدن سدازندها نیدز پدایین
است.

پایددداری یددون فلورایددد در آب را فددراهم مددیسددازد

مسیر رودخانه زنممار در بخش زیادی از مسدیر

( .)Asghari mogaddam and fijani, 2007در

بازرگان تا پلدشدت از سدازندهدای بدازالتی مدیگدذرد

مسیر بازالت ها و رودخانهی سداری سدو و زندگ مدار،

(شکل  )2مه در این قسمتها میزان فلورایدد بشددت

بیشترین مقدار فلوراید رسوبات عهدد حاردر و خداک

افزایش یافته و تا به  1-9میلیگرم در لیتر مدیرسدد.

( )692 ppmاندازهگیری شدده اسدت ( & Alipour

هرچند بازالتها بهعنوان یک سدنگ ولکدانیکی منبدع

 .)Hemmati, 2012شسددت و شددوی سددطحی ایددن

فلورایدددد دور از ذهدددن نیسدددتند ( & Alipour

رسوبات و خاک ،میتواند باعث ورود فلوراید به مندابع

)Hemmati, 2012., Mogaddam, 2006, 2008.

آب سطحی و زیرزمینی شود .با توجه بده مقددار مدم

و حدامثر میزان فلورایدد ) (6-7 ppmدر مندابع آبدی

فلورایددد سددنگهددای مربناتدده (ممتددر از ،)922ppm

بازالتها واقع است اما در منشدا اصدلی بازالدتهدا در
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شمالیترین نقطه استان ( دامنههدای جندوبی آرارات)

موردمطالعه دیده نمیشود (شکل -10ال ).

مه مساحتی حددود  1000میلومترمربدع را پوشدانده

جریدان مددم آب زیرزمینددی و زیداد بددودن زمددان

غلظت فلوراید در منابع آبی حدود یک میلدیگدرم در

تماس سنگ و آب نیز از دیمدر عوامدل افدزایش مقددار

لیتر اسدت مده بسدیار ممتدر از غلظدت آن در مسدیر

فلوراید آب زیرزمیندی معرفدی شدده اسدت ( Ncube,

بازالتی رودخانه زنممار میباشد.

 .)2002درصورتیمه دبدی آب زیرزمیندی پدایین باشدد

با توجده بده مقددار فلورایدد بداالی  1 ppmدر

احتمال افزایش مقدار فلوراید آب وجود خواهد داشدت.

سنگهای آهکی و غیر بازالتی (روستاهای یاسیمندد،

بر طبق مشداهدات انجدامشدده در طدی نموندهبدرداری

تکهسیدلیک و به ویژه روسدتای شدورجه) (شدکل ،)2

چشمه ها مقدار دبی آب چشدمههدا بدین 2000-0/11

ارتباط دادن غلظت فلوراید باالی مندابع آبدی منطقده

لیتر بر ثانیه متغیر بوده و رابطهی مشخصی بین مقددار

صرفاً به بازالت ها ممکن است درست نباشد .بدا توجده

دبی آب و مقدار فلوراید آب مشاهده نمیشدود (شدکل

به اینکه بامس پدالت (شدکل  )6بازالدتهدا را حامدل

 -4ب) .این موردوع احتمداالً آزاد شددن فلورایدد طدی

بیشترین فلوراید در ناحیه مشخص میمند امدا سدایر

فرآیندهای سطحی را تأمید میمند.

سازنده را نیز فدامتوری در تدأمین بخشدی از آنومدالی

هدایت الکتریکی آب مقدار مل مواد جامد حدل

فلوراید معرفی میمند .این توزیع نشان مدیدهدد مده

شددده در آب را بددرآورد مددیمنددد .مقدددار هدددایت

ممکن است عوامل زمینشناسی منطقه ای دیمری نیز

الکتریکی ) (ECدر آبهدای زیرزمیندی منطقده بدین

در این توزیع نقش داشدته باشدند مده ایدران ،ترمیده

 9940 -91میکروموس بر ثانیه متغیر اسدت .هرچندد

( )Oruc, 2008و مشددورهای غددرب ترمیدده را تحددت

در بیشتر مواقع بدا افدزایش مقددار هددایت الکتریکدی

تأثیر قرار داده باشد.

مقدار فلوراید آب زیرزمینی نیدز افدزایش یافتده اسدت

 6-3نقش فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب
در برخی از مطالعات ارتباط مثبتی بدین مقددار
فلورایدددد و  PHمندددابع آب مشددداهده شدددده اسدددت
( Rafique et al., 2009., Vásquez et al.,

 .)2006تشابه شدعاع یدونی بدین  F⁻و  OH⁻موجدب
تبادل یونی و آزاد شدن فلوراید از مدانیهدا در حدین
وامددنش بددین سددنگ و آب مددیشددود .در منطقددهی
موردمطالعدده مقدددار  PHآبهددای زیرزمینددی (چدداه،
چشمه و قنات) بین  9تا  6متغیدر اسدت .ایدن دامنده
برای مقادیر متفاوت فلورایدد متغیدر بدوده و رابطدهی
مشخصی بین مقددار  PHو فلورایدد آب در منطقدهی

(شکل  ،) -10اما رابطهی مثبدت هددایت الکتریکدی
) (ECبر مقدار فلوراید منابع چاه ،چشمه و قندات در
منطقه چندان قابلتوجه نیست (شکل .)10
افزایش پتانسدیل تبخیدر نیدز یکدی از عوامدل
افزایش مقدار فلوراید آب میباشدد (.)Ncube, 2002
و افزایش حرارت محیط و درنتیجه افدزایش پتانسدیل
تبخیر میتواند در افزایش مقدار آن مؤثر واقع شود .با
این وص احتمال تأثیرپدذیری مقددار فلورایدد مندابع
آبی بهویدژه مندابع زیرزمیندی از فرآینددهای سدطحی
مانند پتانسیل تبخیر در منطقه وجود دارد.
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 7-3منشاء برونمرزی فلوراید

روشن است مه حداقل منشا بخشی از این آنومالی ها

بر طبدق گدزارش ارو ( )Oruc, 2008دربداره

از طریق آبهای سطحی مشترک (رودخانده زنممدار-

توزیع بیماری فلوروسدیس ،منداطق شدرقی ترمیده در

ساری سو) از سمت ترمیه وارد خاک ایران میگدردد.

فراسوی مرزهای ایران از مانونهدای آنومدالی فلورایدد

در ترمیه روند آنومالی فلورایدد غربدی – شدرقی بدوده

در ترمیه میباشد( .شکل  .)11از روند و مسیر فلوراید

( )Oruc, 2008و احتمدداالً در تطددابق بددا فازهددای

در آبهددای سددطحی و زیرزمینددی( اشددکال  1تددا )1

ولکانیکی و فلززائی منطقهای میباشد.

شکل  :10رابطهی فلوراید با الفpH -؛ ب -دبی؛ ج -هدایت الکتریکی در بدنههای آبی منطقه

شکل  :11نقشه توزیع بیماری فلوروسیس در ترکیه ()Oruc, 2008
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 8-3گستره آنومالی فلوراید در منطقه
نشان دادن توزیع بزرگای یدک پدارامتر توسدط
نقشههای منتور یا تراز ،سرعت تجزیه تحلیل مکانی و
ممی آن پارامتر را بهویژه در استفاده بصری بسیار باال
میبرد .یک عیب بزرل این نقشدههدا ایدن اسدت مده
توزیع یک پدارامتر در یدک فاصدله مکدانی را بدهطدور
تدریجی و یکنواخت نشان میدهند .این تصور بدهجدز
بدرای سدیاالتی آزادی مده تحدت تدأثیر هدی نیدروی
خددارجی نیسددتند غیددرممکن اسددت .بددهویددژه بددرای
محیط های متخلخلی مثل آب زیرزمینی مه در بافدت
ناهممن و غیریکنواخدت الیدههدای زمدینشناسدی بدا
درجه نفوذپذیری متفاوت قرارگرفته اند و ممکن است
در معددر

فراینددد نیروهددای خددارجی چددون جددذب

انتخابی یا تبادل ماتیونی واقع شوند .برای سدازندهای
زمین شناسی سنمی مه در ممترین فاصله ،لیتولدوژی
و بافت عو

می شود ایدن نقشدههدا میتواندد بسدیار

خطددابرانمیز باشددد .در چنددین مددواردی اسددتفاده از
نقشههای با توزیع نقطه ای بزرگای پارامتر ها معقدول
تر و دقیق تر است .اما زمانی مه تعدداد داده هدا زیداد
باشند ممکن اسدت نقشدههدای فدوق بسدیار شدلو و

غیرقابل استفاده باشد و وقتی وسدعت منطقده زیداد و
مقیاس نقشه موچک باشد این نقشه ها عمال غیرقابدل
استفاده میشوند.
در شددکل  12بددهمنظددور تحلیددل سددریع  ،از
نقشههای همارزش با خطوط تراز انتخابی در سه گروه
بحران دی ( ، )1 ppmزیددر حددد بحران دی ( )>1pmmو
باالتر از حد بحرانی  )<1pmmاستفاده شده است تدا
توزیع تقریبی آنومالی فلوراید را باستناد اندازه گیدری
های حاصل از مل منابع آبی منطقه مشخص مندد .از
سوی دیمر با توجه به مشدکالت ذمدر شدده و امکدان
خطای محتمل در ندواحی فاقدد انددازهگیدری ،نقشده
توزیع نقطه ای فلوراید منطقه نیز اردافه شدده اسدت
(شکل  .)19با توجه به تعداد زیداد داده هدا ،در نقشده
اخیر داده ها بر اساساً بزرگی گدروهبنددی شدده و هدر
گروه با عالئمی مه بزرگی آن نمایانمر بزرگی آنومدالی
فلوراید است نشان داده شده اسدت .در هدر دو نقشده
مالحظدده مددی شددود مدده انومددالی فلورایددد در گسددتره
وسیعی از منطقه به ویژه مسیر دو رودخانه ساری سدو
و زنممددار بدداالتر از حددد مجدداز توصددیه شددده سددازمان
بهداشت جهانی ( )1ppmاست.
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شکل  :12نقشه توزیع آنومالیهای فلوراید در سه گروه بحرانی ( ،)1ppmزیر حد بحرانی ( )<1pmmو باالتر از حد بحرانی ()>1pmm
باستناد اندازهگیری فلوراید منابع آبی ()Alipour & Hemmati, 2012. Alipour, 2013
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شکل  :19نقشه توزیع نقطه ای فلوراید در نقاط نمونهبرداری شده کلیه منابع آبی و خاک منطقه

 9-3بیماری فلوروسیس در منطقه
بین انواع بیماری فلوروسیس با مقدار فلورایدد
رابطه مشخصی وجود دارد .نمودار شکل  11نمدایش
گستره فراوانی و درجه خطر بیمداری فلوروسدیس بدر
اسدداس میددزان غلظددت یددون فلورایددد در آب را نشددان
میدهدد ( ..)Mithani et al., 1998بدر طبدق ایدن
نمدودار مقدددار فلورایددد غالددب نمونددههددا از حددد نیدداز
رروری باالتر و در موارد متعددی نمونههای آب هدای
مصرفی در منطقه با خطر باال و خیلدی بداال در تولیدد

بیماری فلوروسیس قرار میگیرند .شکل  11تصویری
از مبتالیان به بیماری فلوروسیس در منطقه را نشدان
می دهد .با توجه به اینکه بررسی بیماری فلوروسدیس
جز اهدا این مطالعه نبدود بررسدی خاصدی در ایدن
زمین صورت نمرفته است ولی بر طبدق مشداهدات در
طول مطالعات میدانی تقریباً در تمام سامنین منطقده
درجهای از بیماری فلوروسیس دیده مدیشدود .شدکل
 11تصویری از مبتالیان به بیماری فلوروسیس منطقه
را نشان میدهد.

گستره توزیع و منشاء فلوراید باال در بدنههای آبی ....صفحه 121

شکل  :11گستره فراوانی و درجه خطر بیماری فلوروسیس بر اساس میزان غلظت یون فلوراید در آب (.)Mithani et al., 1998

بررسی آماری مقدار فلوراید موجود در نمونههای

 حدود  49( %21نمونه) مقدار فلورایدشان در

برداشت شده منطقه موردمطالعه با طبقهبندی فوق

این زون قرار دارد 6( %2 .نمونه) در ناحیه

نشان میدهد مه:

پرخطر بیماری فلوروسیس اسکلتی و دندانی

 حدود  190( %91نمونه) دامنهی فلورایدشان
در منطقه ممتر از  0/1میلیگرم بر لیتر
میباشد  .در این دامنه احتمال خطر
پوسیدگی دندان افزایش مییابد.
 146( %11 نمونه) مقدار فلورایدشان بین
0/1تا  1/1میلیگرم بر لیتر است .این دامنه،
محدودهی مجاز فلوراید آب میباشد .با
افزایش مقدار فلوراید از  1/1تا حدود 9
میلیگرم بر لیتر  ،احتمال خطر مسمومیت
فلورایدی و بیماری فلوروسیس دندان افزایش

(فلوراید بیش از  9میلیگرم بر لیتر)
قرارگرفتهاند .بهطورملی حدود  %29نمونهها
مقدار فلورایدشان بیشازحد مجاز 1/1
میلیگرم بر لیتر است.
 درمجموع  %94نمونهها در دامنه تولید
فلوروسیس دندانی و دیمر بیماریهای ناشی
از افزایش آن در آبهای منطقه قرار دارند و
هرچند آماری از مبتالیان تامنون انجام
نمرفته اما در این دامنه مصونیت از بیماری
برای سامنین مشکل است.

مییابد.

شکل  :11تصاویری از مبتالیان به بیماری فلوروسیس دندانی شایع در منطقه موردمطالعه
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بودن میانمین و نوسان تا چنددین برابدر آسدتانه حدد

 -4بحث و نتیجهگیری

مجاز فلوئور در غالب چشمهها احتمال منشدا یدافتن

بر طبق نتایج این مطالعه معلوم گردید آنومالی

فلوئور از منابع آبی خامی و سازندی پیرامدون سدفره-

فلوئور منطقه در دو مسیر متالقی  Vشدکل بدا رأس

های تغذیه مننده این چشمههدا را تقویدت مدی مندد.

ملیسامندی از غرب شروع میشود :مسیر اول از غرب

برغم اینکه گستره فلوئور در دامنه  1-1میلی گدرم در

به شرق در امتداد شهرهای بازرگان ،مامو -پلدشدت و

لیتر در منطقه وسیع است اما منداطق بدا فلوئدور زیدر

در مسیر رودخانههای زنممار به ساریسو و در ارتباط

یک میلی گرم در لیتر نیز از گسترش قابل مالحظدهای

با سازندهای بازالت و آهکی گسترش می یابدد .مسدیر

برخددوردار اسددت .لددذا تفکیددک و جلددوگیری از انتقددال

دوم در امتداد جندوب شدرق بده سدمت آبدادیهدای

آلودگی از مناطق با غلظت باال به مناطق مدم غلظدت

دامداما ،شورجه و یاسیمند و در ارتباط با سدازندهای

بایستی تحت مدیریت بهره برداری و حفاظتی صدورت

آهک و مارنی پرامنده شده است .بیشدترین غلظدت و

پذیرد .همچنین از آنجایی مه ممترین آالیدش فلوئدور

آنومالی فلوئور در غالب منابع آبی شمال غدرب مشدور

در ارتباط با آب قنوات دیده می شود بنابراین حفاظت

در مسیر اول و منطبق بر جریان رودخانهی زنممار به

و بهرهبرداری از آب قنوات به عنوان منابع آب سالمتدر

ساری سو می باشد .از سوی دیمدر مطالعدات میددانی

منطقه باید مدنظر واقع گردد.

انطباق گستره بیماری فلوروسیس دنددانی در همدین
مسیر را تامید می مند.

نتایج نمونهگیریهای محدود از مندابع خداک و
سنگ پیرامون نمونهگیری های منابع آبدی ،حدامی از

علیرغم اینکه بیشترین مقدار فلوئدور در مندابع

غلظت بسیار باالی فلوئور در خاک و سنگ نسبت بده

آبی مرتبط با ممکلکسهای بدازالتی منطقده متمرمدز

منابع آبی اسدت .لدذا مطالعدات تکمیلدی جهدت درک

است اما در رسوبات عهد حارر و سنگهای آهکی نیز

انتشار و تغلیظ فلوئور از طریق مندابع خداک و سدنگ

مقدار آن بحرانی است و لذا امکان آلدودگی فلوئدور از

منطقه رروری میباشد.

منابع زمینشناختی غیر بازالتی نیز محتمل اسدت .بدا

با توجه به نقش انتقال آلودگی از طریق خداک

توجه به اینکه سرشاخههای اصلی رودخانده زنممدار از

و آب بدده محصددوالت زراعددی و علوفدده ،امکددان انتقددال

مشور ترمیه سرچشمه می گیرد احتمال انتقال بخشی

آلودگی فلوئور به انسان و دام و طیور از این طریق نیز

از آلودگی فلوئور از منداطق شدرقی ترمیده نیدز دور از

محتمل میباشدد .بندابراین انجدام مطالعدات تکمیلدی

انتظار نیست.

آلددودگی فلوئددور روی محصددوالت مشدداورزی و دام دی

در مقایسه مقدادیر فلوئدور در بدین نموندههدای
منابع آبدی ،چشدمه هدای منطقده بیشدترین توزیدع و

عالوه منابع آبی ،سنمی و خاک ،رروری به نظر مدی-
رسد.

نوسان فلوئور باال را بخدود اختصداص مدیدهندد .بداال
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Abstract:
The fluoride level in N.W. of West Azarbayedjan in the 6000 Km2area of Bazargan –Poldashat axe, is
dangerously high and far above standard. Although, <1.5 mg/l of fluoride is beneficial to bone and dental
development, but high intake normally gives rise to teeth mottling (dental fluorosis) and skeletal problems
(skeletal fluorosis). In this study Fluoride concentration and distribution in 414 samples of various water bodies
(surface, ground spring and Qanat) and 48 rock and soil samples in the area were studied. Results demonstrated
that most of the water sources are polluted by high fluoride levels and mean fluoride content is varying up to 6.8
ppm. Fluoride distribution and concentration along Sarysu and Zangmar Rivers are higher than 1.5 ppm,
therefore all habitants of Bazargan–Poldasht and surrounding areas show strong dental fluorosis. The fluoride
concentration decreases from surface water to groundwater, spring water and qanat water, respectively.
Although, fluoride levels are higher in water samples of basaltic areas, but it is not totally dependent on basalt,
as it is also higher in non-basaltic lithologies. Rock and soil sample analysis indicated that fluorine level in
basaltic rocks; soil and recent non-consolidated sediment; and limestone type formations varies between 217867ppm, 355- 932 ppm and 116-322 ppm, respectively. Although basaltic rocks and related soils are a major
possible contributor of fluoride to water bodies, but the epidemic presence of fluorosis disease in the east of
Turkey (Tendurek volcano vicinity) along Sarysu and Zangmar rivers implicates that flowing through this
territory Turkey could be another very important source of fluoride supply to the N.W of Iran. Fluoride analysis
also indicate that some water bodies such as connates and springs bear a very low fluoride level, which with
effective management, would suggest them as the best source of human consumable water for the mentioned
area to strongly reduce the fluoride content.
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