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 .1دانشجوی دکتری زمینشناسی اقتصادی ،دانشکدۀ علوم دانشگاه ارومیه
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چکیده
هدف اصلی از تحقیق حاضر ،تعیین توزیع غلظت فلوراید در محدودۀ نیمۀ شممالی آنوممالی دار رودخانمۀ زنگممار اسمت ،کمه
بررسی بدنههای آبی ،خاک و سنگهای ناحیه ،مناطق آنومالیدار ،تعیین منبع و منشأ آنومالی فلوراید در منطقمۀ مطالعمهشمده را
در پی داشته است .به این منظور ،در اردیبهشت  1311از آبهای چاه ،چشمه ،قنات و آبهای سطحی محدودۀ  11نمونۀ آبی
و  121نمونۀ خاک و سنگ ،اخذ و مطالعه شد .نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد براساس آنالیز نمونهها ،در بیشتر موارد بیشینۀ
میزان فلوراید در آب های سطحی ،چاهها ،چشمهها و قناتها بهترتیب  2/51 ،3/3 ،1/22و  1/0میلیگرم بر لیتر است .بمر ایمن
اساس ،بهترتیب از آب سطحی به سمت چاه ،چشمه و قنات از مقدار متوسط فلوراید کاسته ممیشمود .ایمن مطلمب ممیتوانمد
بیان کنندۀ تأثیر فرایندهای سطحی یعنی هوازدگی سنگ های سطحی بر مقادیر فلوراید منابع آبی باشد .مقادیر فلوراید در سمنگ
و خاکهای منطقه از کمتر از  1میلیگرم بر لیتر برای کمپلکس های دگرگونی ،رسوبات شیلی ،نهشته های کربناته تا واحمدهایی
با مقادیر بیشتر از  1/1میلیگرم بر لیتر شامل کمپلکس های بازالتی و رسوبات سختنشدۀ عهد حاضر متغیر است .بهرغم تمأثیر
زیاد سازندهای زمینشناسی و خاکهای مرتبط در تغذیۀ فلوراید به آبهای ناحیمه ،انتقما فلورایمد از شمر ترکیمه (حموالی
آتشفشان آرارات) توسط رودخانههای ساریسو و زنگمار نیز به عنوان یک منبع مهم تغذیه به شمار میآید.
کلیدواژگان :آنومالی فلوراید ،بدنههای آبی ،فلوراید سنگ و خاک ،رودخانۀ زنگمار ،شما غرب ایران.

* نویسندۀ مسئول

Email: s.alipour@urmia.ac.ir
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مقدمه
بررسی غلظت بیش از حد استاندارد عناصر به عنووا اثور از
منابع اقتصاد زیرزمینی و یا آلودگیهایی با منشو طبیعوی و
مصنوعی ماننود نیتورا ،فلورایود آرسونی و غیور اهمیوت
زیاد دارند .طی سال ها اخیر در میا این آنوموالیهوا اثور
فلوئور مطالعا ،فراوانی در سراسر جها را به خود اختصوا
داد است .برا مثال میتوا به حوضۀ سا لوییس پوتاسوی
مکزی [ ]1در نقاط مختلفی از هند [ ]2در برخوی منواط
استونی [ ]3در حوضۀ تایووا در شومال کشوور چوین [ ]4و
شمال غرب ایرا [5و  ]8اشار کرد .یکوی از منواطقی کوه در
ایورا مقوادیر زیواد فلوئورایوود در آ گوزار شود محوودودۀ
بازرگا پلدشت است [ .]7نتایج تحقی یادشد تو ثیر عوامو
فراوانی مانند سوازندها زموین شناسوی وضوعیت تکتوونیکی
منطقه آلکالینیتی و هدایت الکتریکی آب بور افوزایش غلظوت
فلوئوراید در منابع آب آ منطقه را بیا میکند که این نتوایج
توسط علیپور [ ]6نیز ت ییود شود اسوت .براسوا مطالعوا،
انجام شد غلظت زیاد فلوئوراید عموموا همبسوتيی زیواد بوه
غلظت یو هوا سودی ،پتاسوی ،و بویکربنوا ،و همبسوتيی
معکو با غلظت یو کلسی ،دارد که شواهد موجوود بور اثور
سازندها زمینشناسی در افزایش مقادیر فلوئورایود در منوابع
آب را تقویت میکند [ .]9در منطقۀ مطالعاتی عموما آبهوا
زیرزمینی منابع آبوی الزم بورا مصوار شورب کشواورز و
صنعتی را ت مین میکند .مطالعا ،قبلی انجام شود در منطقوه
رو هیوودرووئولوو و هیدرووئوشوویمی آبخوووا هووا بووازالتی
دشتها بازرگا و پلدشت (فیجوانی  )1386نشوا دهنودۀ
غلظت بیش از حد استاندارد سوازما بهداشوت جهوانی بورا
مقادیر یو فلوئورایود (بیشوتر از  1/5میلوی گورم بور لیتور) در
منابع آبی منطقه است .مقادیر زیواد یوو فلوئورایود بوه دلیو
ایجاد انواع بیموار هوا فلوئورسویس (دنودانی ماهیچوها و
اسکلتی) جایيا خاصی در مطالعوا ،هیدرووئوشویمیایی دارد.
در منطقۀ مطالعاتی نیز ت ثیر این یو بر سالمت اهالی منطقوه
مشهود است [ .]7بنابراین مطالعا ،اخیور آنوموالی بیشوتر بور
یافت توزیع آنومالی و پراکندگی آ برا تسهی مدیریت ایون
آنومالی متمرکز بود است [ .]8بوا ایون وجوود بررسوی منشو
دقی این آنومالی صوور ،نيرفتوه اسوت .بوا توجوه بوه تو ثیر
انکارناپذیر سازندها زمینشناسی بر افزایش مقادیر فلوئورایود
در منابع آبی منطقۀ بازرگا پلدشت شناسایی توزیع و میوزا
فلوئووور در خووا و سوون هووا ناحیووه بوورا کنتوورل و تهیووۀ
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نقشهها گستر آ ضورور اسوت .تعیوین توزیوع غلظوت
فلوراید در محدودۀ نیمۀ شمالی آنوموالیدار محوور بازرگوا –
پلدشت هد اصلی تحقی حاضر اسوت .شوناخت سوازندها
زمینشناسی لیتولوو و ساختارها زمینشناسی در ارتبواط
و شک گیر فیزیوگرافی سوازندها آبودار از مووارد ضورور
مطالعا ،پایه ا هیدرووئولوویکی در توزیوع عناصور محسووب
میشود .با توجه به اینکه فلوئور از خا و سن به آب منتق
میشود شناسایی توزیع و میزا فلوئور در خا و سن هوا
ناحیه برا کنترل و تهیوۀ نقشوه هوا گسوتر آ ضورور
است .مطالعا ،قبلی انجام شد در این منطقه بیشتر در زمینوۀ
توزیووع ایوون عنصوور در آب و بدنووههووا آبووی منطقووه بووود و
مطالعه ا در زمینۀ توزیع فلوراید در خا و سون هوا ایون
منطقه و ارتباط آ با بدنهها آبی انجام نشد است .هود از
تحقی حاضر مطالعۀ پتروگرافی سن هوا محوور بازرگوا -
پلدشت برا تعیین ارتباط محتم آنومالی توزیع فلوئوور زیواد
در منابع آبی با سازندها زمینشناسی منطقه است.
مواد و روشها
برا بررسی توزیع فلوراید در خا سون و بدنوههوا آبوی
منطقه با توجه به ت ثیر لیتولوو  51نمونه از بدنوههوا آبوی
( 8نمونه آب سوطحی  38دهنوه چشومه  3حلقوه چوا و 2
رشته قنا )،و  101نمونه سون (شوام نمونوههوا آهکوی
رسوبی -آوار و سن آذرین) استفاد شد است (شوک .)1
برا حذ اثر رقت ناشی از گذشت زما نمونوههوا روزانوه
پس از جمعآور در ظرو نمونۀ یو بارمصور یو لیتور
پالستیکی در هما روز به آزمایشيا منتق شودند .نمونوههوا
در آزمایشيا زرآزما 1توسوط مقودار فلوئوور و عناصور مختلو
NaoH fusion,
سوون و خووا و بدنووههووا آبووی بووا رو
 analysis by specific ion electrodeو اکسویدها اصولی بوا
رو  Li2B4O7/LiBO2 fusion, analysis by XRFیوا ICP-
 MSآنالیز شد .دقت دستيا در حد  0/1بود .تفسیر اطالعوا،
با استفاد از نرمافزار سیسوت ،اطالعوا ،جغرافیوایی 2پورداز
شد .مرزها سون شوناختی قبلوی منطقوۀ مطالعوه شود بوا
استفاد از نقشه ها  10250 000آذربایجا غربی بوه منظوور
تعیین ارتباط زمینشناسی سطحی با مقدار فلوراید موجوود در
آبها زیرزمینی و سطحی بررسی شد و با تغییراتی ترسوی،
1. Zarazma
2. GIS
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شد [ .]6در تهیۀ این نقشه ها توزیوع آنوموالی مقودار فلورایود
 1/5میلیگرم بر لیتر حود مواکزیم ،مقودار اسوتاندارد در آب
آشامیدنی [ ]11برا محافظت در برابور فلوئوروسویس دنودا
در نظر گرفته شد .در مطالعۀ حاضر حودود  100عودد مقطوع
ناز تهیهشد از نمونوههوا برداشوتشود از پیموایشهوا
صحرایی در منطقوۀ بررسویشود کوه مربووط بوه سوازندها و
سن شناسیها مختلفی است کوه در ایون منطقوه بورو زد
دارند توسط میکروسکوپ پالریزا برا مطالعا ،پتروگرافوی
مطالعووه شوود .بووا توجووه بووه تنوووع سوون شناسووی در منطق وۀ
مطالعووهشوود در پووهوهش حاضوور بوورا بررسووی توصووی
طبقهبند و نامگذار سون هوا از رو هوا مختلفوی کوه
توسط محققا مختل برا سن هوا آذریون [ 12و  ]13و
رسوبی [14و  ]16ارائه شد اند استفاد شد.
نتایج و بحث
زمینشناسی و لیتولوژی عمومی منطقۀ مطالعهشده

ناحیۀ بررسیشد در شمال باختر ایرا قرار دارد و با توجوه
به تقسیما ،واحدها ساختمانی – رسوبی ایرا [ 17و ]18
این ناحیه بخشی از کمربند دگرگونی و افیولیتی زو سونند
– سیرجا دانسته شد است .سازندها زمینشناسی منطقوۀ
مطالعاتی شام تشکیال ،آهکوی-شویلی متعلو بوه دونوین-
کربونیفر و تریا آه ها متعل به پرمین تشکیال ،قو ،و
بازالتها کواترنر است و به طور کلی میتوا گفت دو تیپ
از سازندها زمینشناسی بازالتی و غیربازالتی در منطقه قابو
شناسایی است که با ه ،در ارتباط اند [ .]7گداز هوا بوازالتی
بیشووتر زموینهووا پسووت و مسویر رودخانووههووا قوودیمی را
میپوشانند .این گداز ها مربوط به فورا آتشفشانی کوو هوا
آرارا ،هستند [ .]19دیير آه ها سازند ق ،و آه هوا
تود ا و دولومیتهوا سوازند روتوه هسوتند کوه در بعضوی
مناط بازالت ها را احاطه کرد اند .شوایا یوادآور اسوت کوه
سازندها آبدار منطقه را بیشتر بازالت هوا کوواترنر آهو
پوورمین و سووازند قوو ،تشووکی مویدهنوود .براسووا مطالعووا،
وئوفیزیکی انجامشد در دشت بازرگا بیشترین عم سون
ک  150متر برآورد شد است .در دو حلقه چوا آب شورب
حفرشد در این دشت ضخامت بازالت بیش از  54متر گزار
شد است .در دشت پلدشت بیشترین ضخامت بازالت ها حدود
 40متر و ضخامت آبرفت قرارگرفته در زیور بازالوت هوا نیوز در
بعضی نقاط بیش از  100متر گزار شد است [.]7
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بررسی منشأ احتمالی فلوراید

نتایج آنالیز نمونه بردار در منابع آبی مختل منطقه (چا
چشمه قنا ،و آب سطحی) نشا دهنودۀ پوراکنش بسویار
متفاو ،فلوراید در بدنه ها آبی است .در شک  1و جدول
 1موقعیت نمونه ها آبی و نوع آنها (چشمه قنا ،و چوا )
و وضعیت آنومالی نمونه هوا برداشوتشود از منوابع آبوی
منطقۀ مطالعهشد نشا داد شد است.
الف) فلوراید در آبهای سطحی

نقشۀ ترسوی،شود در شوک  2مقودار فلورایود در آبهوا
سطحی و موقعیت ها نمونه بردار را نشا میدهود .طبو
نقشۀ ترسی،شد در شوک  2در نزدیکوی سود بوارو و در
طول رودخانۀ زنيمار در بخش غربوی منطقوۀ مطالعوه شود
میزا فلوراید آب ها سطحی زیاد است .براسا مطالعواتی
که توسط معصومی [ ]20در منطقۀ ماکو – بازرگا صوور،
گرفته میزا فلوراید در بخوش شورقی رودخانوۀ سوار سوو
(روستاها یاری ،قیه تختوهدوز کورکش رنود) در طوول
رودخانۀ زنيمار (روستاها خلج عج ،بلج بوابور عظوی،
کند و ماکو) و به ویه در بخوش مرکوز رودخانوۀ زنيموار
(خلجکرد و گدا ) و در شهرستا پلدشت و روسوتا قلوی
المیش زیاد است .همچنین طب مطالعا ،علیپور [ 5و ]6
میزا فلوراید در آبها سطحی منطقه زیاد بوود و توزیوع
آ به شک یو کموا در امتوداد رودخانوه هوا زنيموار و
سار سو از غرب به شرق (از بازرگا تا پلدشوت) اسوت [21
و  .]22از آنجا که رودخانهها زنيمار و سار سو از کو ها
مرز ایرا و ترکیه سرچشمه میگیرنود و طبو نظور ارو
[ ]23بیمار فلوئوروسیس از بخش شرقی ترکیه (آتشفشا
تندرا ) گزار شد است این منطقه آب ها نووع سودی،
بیکربنا ،فلوراید بیشتر داشته و آبهوا نووع کلسوی ،ـ
منیزی،و بویکربنوا ،فلورایود کمتور داشوتهانود .بنوابراین
احتمووال دارد بخشووی از منشوو فلورایوود زیوواد در رودخانووۀ
سار سو و بخش شرقی رودخانۀ زنيمار از خا ترکیه آغواز
شد باشد .این موضوع نشا میدهد توزیع فلوراید در شمال
غرب ایرا ی توزیع محلی و کوچ نیست بلکوه منواط
وسویعی از طوورفین موورز دو کشووور ایوورا و ترکیووه را در بوور
میگیرد که به بررسی بیشتر نیواز دارد [ .]22بنوابراین بوا
توجه به تلفی ایون اطالعوا ،بیشوترین آلوودگی در مسویر
رودخانۀ زنيمار و رودخانۀ سار سوو در مسویر پلدشوت بوه
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بازرگا مشواهد شود .رونود گسوتر فلورایود در آب هوا
سطحی منطقه دارا فلوراید زیاد و توزیع آ به شوک یو

کما در امتداد رودخانه ها زنيمار و سار سو از غورب بوه
شرق (از بازرگا تا پلدشت) گستر یافته است [.]21

شکل  .8موقعیت جغرافیایی منطقۀ مطالعهشده به همراه موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری
جدول  .8نتایج آنالیز نمونههای آب منطقۀ مطالعاتی (اردیبهشت )8937
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436372
433067
430914
477048
451172
458726
457845
460193
494736
498787
472582
470557
450326
459854

چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه

1/309
1/622
2/872
3/295
0/966
5/224
3/912
2/252
0/507
5/092
2/32
2/342
1/574
2/448
2/302
2/27
2/254
2/186
1/832
1/806
1/533
0/961
0/956
0/942
0/915
0/899

4359687
4358768
4351893
4351425
4379407
4348304
4348040
4354852
4355626
4353618
4353650
4362252
4383218
4354559
4364974
4369914
4366861
4391998
4359507
4356292
4355403
4354729
4361715
4357338
4374284
4376845

462014
490382
499962
492030
475995
479047
480546
456751
436145
502001
466450
450945
478360
491569
496727
494596
495421
478438
450220
445793
426539
465158
452793
504818
451933
454501

قنا،
قنا،
چا
چا
چا
آب سطحی
آب سطحی
آب سطحی
آب سطحی
آب سطحی
آب سطحی
آب سطحی
آب سطحی
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه
چشمه

عباسنژاد و همکاران :ارزیابی و مقایسۀ توزیع آنومالی فلوراید سنگ ،خاک و بدنههای آبی محور شمالی رودخانۀ ...
ب) فلوراید در چشمهها

 38نمونه آب چشمه از منطقۀ مطالعه شد برداشت شد .نقشۀ
ترسووی،شوود در شووک  2مقوودار فلورایوود در چشوومههووا و
موقعیت ها نمونه بردار را نشا میدهد .میوزا فلورایود در
آب چشمه ها متغیر است .به طور که کمترین مقدار فلورایود
در چشمه ها  0/1میلیگرم بر لیتر و بیشترین مقودار آ 2/45
میلیگرم بر لیتر است کوه در منطقوۀ مواکو (قوزلداغ کورد و
هندور) مشاهد شد (جدول  .)1براسا مطالعاتی کوه توسوط
معصومی [ ]20در منطقوۀ مواکو – بازرگوا صوور ،گرفتوه و
مطالعا ،علیپور و همتی [ ]22در بخش ها میانی محودود
(روستاها یاری،قیه خرمنیر تاز کند کشمشتپه میال
سوونير دانووالو بووزر خلووجعجوو ،خلووجکوورد علوووچینی
شهرستا پلدشت و بازرگا ) و بخوش هوا جنووبی محودود
(شوووط آغدا قوووالر مشووهدکند پیرشووه قووو کنوود و
ترشوواب) شوومال شوورق (محوودودۀ کلیسوواکند ) و شوومال
(سوری ) میزا فلوراید زیاد و بیش از  1/5میلیگرم بور لیتور
توزیع و مشاهد شد است .همچنین طب مطالعا ،علیپوور
و همتی [ ]22توزیع فلوراید زیاد در چشمه ها عالو بور رونود
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مشابه کمانی امتداد رودخانه ها زنيمار و سار سو در توزیوع
فلوراید زیاد در آب ها سطحی گسوتر وسویعی را نیوز در
جنوب و جنوب شرق و شمال منطقه دربرمیگیرد.
ج) فلوراید در چاه و قنات

 3نمونه آب چا و  2نمونه آب قنا ،از منطقۀ مطالعه شود
برداشت شد (جودول  .)1نقشوۀ ترسوی،شود در شوک 2
مقدار فلورایود در آب چوا هوا و قنوا ،هوا و موقعیوت هوا
نمونه بردار را نشا میدهد .میوزا فلورایود در قنوا ،هوا
بیش از  1میلویگورم بور لیتور مشواهد شود .در محودودۀ
کشمشتپه حدود  1/6میلویگورم بور لیتور برداشوت شود.
براسا مطالعاتی کوه توسوط معصوومی [ ]20در منطقوۀ
ماکو – بازرگا صور ،گرفته مقادیر فلوراید در نمونه ها
قنا ،بهندر ،تا حدود  2میلیگرم بر لیتر میرسد .با توجه
به زما تما زیاد آب با سازندها و شستوشوو مسویر و
آالیش کمتر با خا ها و آب ها سوطحی نتوایج ترکیو
شیمیایی آب قنا ،بهتر از سوایر منوابع تو ثیر لیتولووو و
سازندها زمینشناسی مسیر را نشا میدهد [.]22

شکل  .9توزیع کلی فلوراید در منابع آبی مختلف (آبهای سطحی ،چشمه ،چاه و قنات) در منطقۀ مطالعهشده
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براسا مطالعاتی که توسط معصومی [ ]20و علیپوور و
همتی [ ]22در منطقۀ ماکو – بازرگا صور ،گرفته میزا
فلوراید بیش از  1/5میلیگرم بر لیتر در چوا هوا محودودۀ
پلدشت (روستاها مرادلو پایین جمالکند و نظرخا )
روستا سنير و جنوب غرب روسوتاها اسوماعی کنود و
کام آباد مشاهد شد .مطالعا ،علیپور و همتی [ ]22بیوا
می کند که روند گستر فلوراید در آب چا ها منطقوه توا
حدود شبیه روند کلی فلوراید در آبها سطحی است که
نشا دهندۀ ارتباط آنومالی فلورایود آب چوا هوا بوا آبهوا
سطحی است .بر اسا نمونهبوردار هوا میوزا فلورایود در
نمونه ها چا تقریبا زیاد و بین  0/97تا  3/3میلوی گورم بور
لیتر متغیر است که با مطالعا ،معصومی [ ]20و علویپوور و
همتی [ ]22همخوانی دارد.
مقایسۀ میانگین توزیع فلوراید در منابع آبی مختلف

در نقشۀ ترسی،شد در شک  2توزیع نمودار کلی فلوراید
در منطقۀ مطالعه شد به منظور مقایسه و مشاهدۀ تغییورا،
هر چهار منبع آبی مورد بحث نمایش داد شد اسوت .ایون
مقایسه کاهش کلی مقدار فلوراید را بهترتی از آب سوطحی
به چشمه چا و قنا ،نشا میدهد .این موضووع مویتوانود
بیا کنندۀ تو ثیر فراینودها سوطحی ماننود شسوتوشوو
فلوراید از خا و یا هوازدگی سن ها سوطحی فلورایوددار
و یا افزایش مقدار فلوراید منابع زیرزمینی از طریو آب هوا
سطحی آلوود باشود .بیشوترین آلوودگی فلورایود در مسویر
رودخانۀ زنيمار در مسیر دشت پلدشت بوه دشوت بازرگوا
نزدی و دشووت موواکو و در امتووداد غربووی رودخان وۀ زنيمووار

مشاهد میشود .در مقایسه با مطالعا ،صور،گرفته توسوط
علیپور و همتی [ ]22مویتووا چنوین نتیجوه گرفوت کوه
منوواط مرکووز محوودودۀ مطالعووهشوود یعنووی روسووتاها
یاری،قیه خرمنیر تاز کند کشمشتپوه مویال سونير
دانالو بزر خلجعج ،خلوجکورد علووچینی شهرسوتا
پلدشت و بازرگا مرادلو پایین جموالکنود و نظرخوا
در مسیر رودخانۀ زنيمار و سار سو آلودگی با فلوراید بویش
از  1/5میلیگرم بر لیتر را نشا میدهنود .ایون آلوودگی در
منطقۀ مطالعه شد در امتداد رودخانۀ زنيمار ادامه موییابود
به طور که بیشوترین آلوودگی بوا فلورایود در امتوداد ایون
رودخانه مشاهد میشود .در ادامه مقایسوۀ میوانيین توزیوع
فلوراید در منابع آبی مختل (آب ها سطحی چشمه چوا
و قنا )،در شک  3نشا میدهد که میانيین منابع آبوی بوا
فلوراید کمتر از  1/5میلیگرم بر لیتور غالو اسوت و تعوداد
منابع آبی با مقادیر فلوراید بیش از  1/5میلیگرم بور لیتور و
یا کمتر از  4میلیگرم بر لیتر افزایش مییابد .این مقدار حود
آستانۀ آثار بومی فلوراید است به طور که با مصر منوابع
آبی با این مقدار فلوراید بورا یو دورۀ طووالنیمود ،و از
زمووا کووودکی م ویتوانوود موج و اپیوودمی شوود بیمووار
فلوئوروسیس دندانی و اسکلتی شود .فقط دو نمونه از منوابع
آبی مربوط به آب ها سطحی مقدار فلورایدشوا بوین 7-4
میل ویگوورم بوور لیتوور اسووت (شووک  .)2در صووور ،مصوور
طوالنیمد ،این مقدار فلوراید در آب آشوامیدنی مویتوانود
موج آسی دیدگی شدید دنودا و فلوئوروسویس اسوکلتی
پیشرفته شود [.]24

شکل  .9توزیع کلی یون فلوراید در منابع آبی (آبهای سطحی ،چشمه ،چاه و قنات) در منطقۀ مطالعهشده

عباسنژاد و همکاران :ارزیابی و مقایسۀ توزیع آنومالی فلوراید سنگ ،خاک و بدنههای آبی محور شمالی رودخانۀ ...
پتروگرافی و لیتولوژی سازندهای مطالعهشده

تنوع سن شناسی در منطقۀ مطالعه شد در پهوهش حاضر
بیشتر شام آه آه دولومیتی دولومیت ماسه سون
کوارتزآرنایتی الیوین بازالت بازالت و متاریولیت موی شوود.
به منظور مطالعۀ سن نيار تعداد  31نمونه (از بین 101
نمونوۀ برداشووتشوود ) شووام  17نمونوۀ آهکووی  4نمونوۀ
رسوبی -آوار و  10نمونوۀ سون آذریون برداشوت شود
است (جدول  .)2موقعیت مکانی نمونه هوا برداشوتشود
برا مطالعا ،سن نيار در منطقۀ مطالعهشد در شوک
 1نشا داد شد است .توصی ماکروسوکوپی نمونوههوا
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سن نيار کوه در زموا برداشوت در عملیوا ،صوحرایی
صور ،گرفته است در شک  4مشاهد میشود.
سنگنگاری کربناتهای منطقۀ مطالعهشده

نمونه ها کربناتۀ برداشتشد از منطقۀ مطالعوه شود شوام
آهوو بایوکالسووتی آهوو دولووومیتی رکریسووتالیز آهوو
دولومیتیشد اینترا بایو میکرواسپارایت (آه رکریسوتالیز )
بایواسووپارایت (آهوو ریووز بلووور) میکرواسووپارایت (آهوو
رکریستالیز ) آه میکرایتی بایومیکرایوت و آهو مرجوانی
میشود که به توصی آنها خواهی ،پرداخت.

شکل  .4نقشۀ زمینشناسی منطقۀ مطالعهشده

آهک بایوکالستی :با توجه به مطالعا ،رسوبشناسی
و آنالیزهووا وئوش ویمیایی صووور،گرفتووه در ایوون منطقووه
مشخص شد که ترکی کانیشناسوی اولیوۀ گو آهکوی و
فسی ها آراگونیت است و آراگونیت قابلیت انحوالل زیواد
دارد و بهراحتی در معرض آبها متائوریکی ح میشوود
[ .]25آه میکرایتی حاو اینتراکالسوتهوایی از جونس
کوارتز و فسی ها فرامینیفر با سن الیيو -میوسون اسوت
(شک  5ال ) .در این نمونه نیز با توجه به اینکه هو ،گو
آهکی و ه ،فسی ها از جنس آراگونیوت هسوتند بوا قورار
گرفتن در معرض آب ها متوائوریکی بوه میوزا بیشوتر
ح شد و عناصر موجود در شوبکۀ آ وارد ایون آب هوا و
آب شرب منطقه میشود.

آهک دولومیتی با تبلور مجدد :نمونۀ دستی معور
این لیتولوو ی سن سخت به رن خاکستر مای به
تیر است .این نمونه نوعی سن رسوبی شیمیایی کربناته
از جنس آه میکرایتی است که دچوار پدیودۀ دولوومیتی
شد و نیز پدیدۀ تبلور مجدد شد است (شوک  5ب) .در
این نمونه با توجه به لیتولوو دولومیتی و مقاومت زیاد آ
در برابر انحالل مقاب آب ها جو مقدار عناصور کوه از
طری این لیتولوو در منطقوه وارد آب شورب مویشوود
بسیار ک ،خواهد بود.
آهک دولومیتی :نمونۀ دستی معور ایون لیتولووو
رن خاکستر تیر و رگوه هوا پرشود بوا سویما دارد
(شک  .) 5در این نمونه نیز اجزا آهکوی نظیور بقایوا
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اکینوئیوود ( )Echکووه در برابوور دولووومیتی شوود مقاومووت
کرد اند از جنس کلسیت پرمنیزی ،هستند که نسوبت بوه
آراگونیت قابلیت انحالل کمتر دارند .بر اسوا مطالعوا،
اصغر مقدم و جمیر با عبور آب ها جوو از داخو و
نیز از رو این لیتولووو در منطقوۀ مطالعوه شود مقودار
فلوئور نه چندا زیاد با توجه به مقاوموت ایون نمونوه در

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،4زمستان 8931

برابر انحالل وارد آب شورب خواهود شود [ .]26در منواط
خش و نیمهخش بوه دلیو هووازدگی سون هوا یوو
فلوئورایود از کربنووا ،خوار موویشوود .عووواملی ماننوود pH
محلول زهکشیشد قلیائیت و مقودار  CO2موجوود درو
خا و ح شد در آب قابلیت شسوته شود فلوئورایود از
کربنا ،و اف باالیی خا را کنترل میکنند [.]26

شکل  .9الف) تصویر میکروسکوپی (نمونۀ )S1؛ آهک بیوکالستیکی سازند قم با آثاری از فسییل میلیولیید ( )Miو فسییل نئوآلوئولینیا
ملوکوردیکا ( ،)Alب) تصویر میکروسکوپی با میزان فلوئور ( 9/9 ppmنمونۀ )S3؛ بلورهای دولومییت آهیندار ()Ferrous dolomite
درون آهک رکریستالیزه ،ج) تصویر میکروسکوپی با میزان فلوئور ( 8/7 ppmنمونۀ )S10؛ پیالک هیای کرینوئیید پراکنیده در میتن
میکرایت دولومیتیشده ( ،)Echد) تصویر میکروسکوپی (نمونۀ )S11؛ ذرات آواری کوارتز ( )Qtzدرون اینترابایومیکرواسپارایت کیه
در آن خرده های اکینوئید ( )Echنیز وجود دارند ،ه) تصویر میکروسکوپی (نمونۀ )S12؛ قطعات ساقه و پالک خارپوستان درون آهیک
اسپاری ( )Echنمونۀ  ،S12و) تصویر میکروسکوپی با میزان فلوئور ( 9/1 ppmنمونۀ )S18؛ مقطع طولی النژال کونیکا ( )LCدر آهیک،
ز) تصویر میکروسکوپی با میزان فلوئور ( 9/9 ppmنمونۀ )S20؛ نئومورفیسم افزایشی در متن سنگ ،ح) تصویر میکروسکوپی مربوط
به آهک میکرایتی با میزان فلوئور ( 9/6 ppmنمونۀ )S25؛ قطع آهک میکرایتی توسی رگیه هیای سیلیسیی -کربناتیه ،ت)تصیویر
میکروسکوپی با میزان فلوئور ( 9/3 ppmنمونۀ )S30؛ آرکادیسکوس ( )Arو نئومورفیسم افزایشی ( )Agr neoدر آهیک میکرایتیی،
ی) تصویر میکروسکوپی با میزان فلوئور ( 8/9 ppmنمونۀ )S37؛ فضاهای خالی کلنی مرجان که توس آهک میکرایتی پر شده است،
ک) تصویر میکروسکوپی (نمونۀ )S14؛ نئومورفیسم افزایشی در آهک میکرایتی ماسهای ،نمونۀ  ،S14نور پالریزه ،بزرگنمایی 25x

عباسنژاد و همکاران :ارزیابی و مقایسۀ توزیع آنومالی فلوراید سنگ ،خاک و بدنههای آبی محور شمالی رودخانۀ ...

اینترا بایومیکرواسپارایت :نمونوۀ دسوتی ایون سون
رن خاکستر تیر با رگه هوا فوراوا پرشود بوا سویما
اسپار دارد .سن رسوبی شیمیایی کربناته از جنس آه
میکرایتی حاو اینتراکلست و فسی اکینوئید اسوت (شوک
 5د) .در این نمونه با توجه به اینکه بیشتر اجوزا کریسوتالیز
هستند و در برابر انحالل مقاوم اند مقادیر ناچیز عناصور از
طری آ میتواند وارد آبها جو شود.
بایواسپارایت :نمونۀ دستی بایواسپارایت رنو

قهوو ا

مای به زرد به همرا رگه هایی از سیما اسوپار بوه رنو
زرد دارد (شک  .) 5با توجه به اینکه اجزا بایوکلسوتی در
این نمونه از جنس کلسیت با منیوزی ،زیواد هسوتند کوه در
برابر انحالل تا حدود مقواومانود مقوادیر زیواد از عناصور
نمیتوانند از طری آ وارد آب ها جوو و شورب منطقوه
شوند.
آهییک دولییومیتیشییده :سوون

رسوووبی شویمیایی

کربناته از جنس آه میکرایتی است که دچار پدید ها
تبلور مجدد و دولومیتی شد شد است (شک  5و).
میکرواسپارایت :نمونۀ دستی معر میکرواسوپارایت
به رن خاکستر دید میشود (شک  5ز) .تبلوور مجودد
در این نمونه موج کاهش مقاومت آ در برابور انحوالل و
کاهش ورود عناصر از طری آ به داخو آبهوا منطقوه
میشود.
آهک میکرایتی :سن

رسوبی شویمیایی کربناتوه از

جونس آهو میکرایتوی کوه توسوط رگوههوا کربنوا ،و
سیلیس قطع شد است (شوک  5ح) .بوا توجوه بوه اینکوه
اغل و گ و هووا کربناتووه از جوونس آراگونیووت هسووتند و
بهراحتی انحالل می یابند در صور ،وجود فلوئور در شبکۀ
آ مقادیر درخوور تووجهی از آ موی توانود وارد آب هوا
سطحی و زیرزمینی منطقه شود.
بایومیکرایت :این سون

در نمونوۀ دسوتی بوه رنو

خاکستر تیور بوه همورا رگوه هوا شوفافی از کلسویت
اسپار دید میشود (شک  .)، 5با توجه به آهکی بود
این نمونه در صور ،وجود فلوئور در شوبکۀ آ مویتووا
انتظار ورود مقادیر درخور توجهی از آ به داخو آب هوا
منطقۀ مطالعهشد را داشت.
آهک مرجانی :نمونوۀ دسوتی معور آهو
رن

کرم روشن دارد که ی

سن

مرجوانی

رسوبی بیوشویمیایی و
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حاص رشد کلنی مرجانی است (شک  .) 5در این نمونه
نیز با توجه به لیتولوو آهکی در صور ،وجود فلوئوور در
شبکۀ بلور میتوا انتظار ورود مقوادیر درخوور تووجهی
فلوئور به داخ آبها شرب منطقه را داشت.
آهک ماسه ای :نمونۀ دستی معر آه

ماسوه ا بوه

رن خاکستر دیود مویشوود کوه یو سون رسووبی
شیمیایی -آوار است (شک  .) 5آه ماسها با توجه
به حضور دانهها کوارتز در آ و با توجه به اینکوه کووارتز
میتواند میزبا فلوئور باشد مقادیر بیشتر از ایون عنصور
دارد و تما آ با آبها جو میتواند مقادیر بیشوتر
از فلوئور را وارد آبها منطقه کند.
ب) پتروگرافی ماسهسنگها

سوون هووا آوار شناسوواییشوود از طریو بررسویهووا
پتروگرافووی شووام ماسووهسوون کوارتزآرنایووت شووی و
ماسهسن با سیما کربناته است.
ماسهسنگ کوارتزآرنایت :ماسهسن

کوارتزآرنایوت

در نمونۀ دستی به رن خاکستر روشن دید میشود که
ی سن رسووبی آوار متشوک از ذرا ،بوا گردشودگی
ضعی تا متوسط و اغل از جنس کووارتز اسوت (شوک 6
ال ) .با توجه به اینکه کوارتز میتواند میزبا فلوئور باشود
مقادیر درخور توجه فلوئور میتواند از طری این سون هوا
وارد آبها منطقه شود.
شیل کربناته :شی کربناته در نمونۀ دستی بوه رنو
خاکستر تیر که رگه ها موجود در آ توسوط کلسویت
اسپارایتی روشن پر شد اند دید میشود (شک  6ب) .بوا
توجه به اینکه کانیها رسی مقادیر درخور توجهی فلوئور
حتی بیشتر از نمونه ها آهکی و دولومیتی در شبکۀ خوود
دارند فلوئور انتقالیافته از این لیتولوو به داخ آب هوا
منطقه میتواند زیاد باشد.
ماسهسنگ با سیمان کربناته :نمونۀ دسوتی مربووط
به ماسهسن با سیما کربناتوه دارا رنو قرموز تیور و
متشک از ذرا ،با گردشدگی ضعی است (شک  .) 6بوا
توجه به اینکه ماسهسون هوا یکوی از میزبوا هوا اصولی
فلوئور هستند مقدار درخور توجهی فلوئوور از طریو ایون
سن ها میتواند وارد آبها منطقوۀ موورد بررسوی شود
باشد.
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شکل  .6الف) تصویر میکروسکوپی و نمونۀ دستی مربوط به ماسهسنگ کوارتزآرنایتی بیا مییزان فلوئیور ( 9/9 ppmنمونیۀ )S2؛ سیمت راسیت:
ماسهسنگ کوارتز آرنایتی با گردشدگی ضعیف تا متوس و جورشدگی خوب ،سمت چپ :تصویر نمونۀ دستی ماسهسنگ کوارتزآرنیایتی ،ب)
تصویر میکروسکوپی و نمونۀ دستی مربوط به شیل کربناته (نمونۀ )S13؛ سمت راست :قطع شیل آهکی توس رگیۀ کربنیات ،سیمت چیپ:
تصویر نمونۀ دستی شیل کربناته ،ج) تصویر میکروسکوپی و نمونۀ دستی مربوط به ماسهسنگ با سیمان کربناته بیا مییزان فلوئیور 8/7 ppm
(نمونۀ )S42؛ سمت راست :ماسه سنگ با سیمان کربناته ،سمت چپ :تصویر نمونۀ دستی ماسهسنگ با سیمان کربناته .تصاویر میکروسیکپی
در نور پالریزه ،بزرگنمایی  25xگرفته شدهاند

ج) پتروگرافی سنگهای آذرین

در منطقۀ بررسی شد سه نوع سن آذرین شام متاریولیوت
الیوین بازالت و آندزیت بازالتی تشخیص داد شد.
متاریولیت :متاریولیت نوعی سن

آذرین خروجی بوا

ترکی اسوید (شوک  )A-7و حواو پتاسوی ،فلدسوپار
کوارتز و مقادیر پالویوکالز سدی است (شوک .)B-22
درصد درخور توجهی از فلوئور از طریو ایون سون هوا در
منطقۀ بررسی شد وارد آب ها سطحی و زیرسطحی شد
است چرا که سن ها آذرین یکی از میزبا هوا اصولی
این عنصر در طبیعت هستند.
الیوین بازالت :سن

آذرین خروجی بازی

(شک -7

 )Cو شام کانیها اصلی الیووین و پالویووکالز کلسوی
که در ی خمیرۀ شیشه ا غنی از آهن قرار دارند (شوک
 .)D-7در این نمونه نیز با توجه به مقادیر فراوا فلوئور در
سن ها آذرین درصد زیاد از عنصر فلوئور میتواند بوه
آبها منطقه را یافته باشد.
آندزیت بازالتی :تصویر نمونۀ دستی مربوط بوه آنودزیت
ی سن آذرین خروجی است (شوک  )E-7کوه کوانیهوا
اصلی پالویوکالز و کلینوپیروکسن که در ی خمیرۀ شیشه ا
و میکرولیتی قرار دارند (شک  .)F-7این سون هوا یکوی از
منابع اصلی فلوئور برا ورود به آب ها سطحی و زیرسوطحی
در منطقۀ بررسیشد هستند.

شکل  .7تصویر  :Aنمونۀ دستی متاریولیت با میزان فلوئور  9/6 ppmدر منطقۀ مطالعه شده (نمونۀ  .)S7تصویر  :Bبافت کاتاکالسیتیک در
متاریولیت و بلورهای خردشدۀ کوارتز ( )Qو پتاسیم فلدسپار ( ،)Kpنمونۀ  ،S7نور پالریزه ،بزرگنمایی 25x؛ تصویر  :Cنمونیۀ دسیتی
الیوین بازالت با ظاهری خشن و تیره (نمونۀ  .)S45تصویر  :Dبافت هیالو میکرولیتی پورفیریک در الیوین بازالت با بلورهای پالژیوکالز
( )Plو الیوین ( ،)Olنمونۀ  ،S45نور پالریزه ،بزرگنمایی 25x؛ تصویر  :Eنمونۀ دستی آندزیت بازالیت (نمونیۀ  .)S26تصیویر  :Fبافیت
هیالومیکرولیتی پورفیریک درآندزیت بازالتی با بلورهای پالژیوکالز و کلینوپیروکسن ،نمونۀ  ،S26نور پالریزه ،بزرگنمایی 25x
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جدول  .9نتایج آنالیز نمونههای خاک و سنگ منطقۀ مطالعاتی برای مقادیر فلوئوراید
F
)(mg/l

)UTM (Y

)UTM (X

نام نمونه

)F (mg/l

)UTM (Y

)UTM (X

نام نمونه

0/9
2/1
2/6
3/6
2/4
39
1/3
1/5
4/9
2/8
1/7
5/6
2/2
<01
3/7
3/3
1/9
3/8
2/6
0/8

4359124
4359175
4353343
4350947
4352465
4353482
4354969
4355796
4356738
4357713
4357418
4390368
4388901
4384926
4383650
4382664
4381150
4379495
4372944
4371338

482091
480552
486658
479062
481125
471443
472033
470184
467968
464161
461289
479186
481285
482026
485956
488409
490303
491293
493791
493582

S30

<0/1
0/5
0/5
0/9
19/7
3/6
2/2
1/7
<0/1
<0/1
1/8
1/7
0/8
0/5
2/7
0/5
3/1
0/6
4/4
2/9
1/3

4365834
4367041
4370404
4368238
4368841
4369018
4367520
4365578
4367107
4368155
4366717
4363786
4362023
4360544
4366073
4368470
4371722
4374070
4374473
4356419
4357583

458990
461230
461961
462718
465721
468802
470561
474045
477445
480543
483245
484530
486284
488655
491251
490725
488855
485629
481287
481287
484522

S1

S31
S32
S33
S34
S36
S37
S38
S40
S41
S42
S43
S44
S46
S48
S49
S50
S51
S52
S53

رابطۀ مقدار فلوراید آب با سازندهای زمینشناسی منطقه

برا تعیین ارتباط و مقایسۀ فلوراید منوابع آبوی مختلو بوا
زمینشناسوی منطقوه رابطوۀ محویطهوا نمونوهگیور بوا
سازندها و رابطۀ مقادیر فلوراید با تشوکیال ،زموین شناسوی
مقادیر فلوراید در دامنه ها مختل برحس میلویگورم بور
لیتوور (4 – 1/5 1/5 – 1 1 – 0/7 0/7 – 0/5 0/5- 0/1
 )7 – 4رو نقشۀ زمین شناسی منطقه منطب شود اسوت
(شوووک  8الو و ب د) .بوووه طوووور کلو وی واحووودها
زمینشناختی منطقه از  8گرو عمد تشکی شد و ترتیو
فراوانووی متوسووط مقوودار نسووبی فلورایوود در واحوودها
زمین شناختی منطقه بهترتی از بازالتها > رسوبا ،آبرفتی
> رسووووبا ،الیيومیوسووون > فلووویشهوووا ائوسووون >
دگرگونیها پرکامبرین > آه ها دونین و پرمین اسوت.
با توجه به اینکه الیۀ آبرفت – بازالت مه ،ترین سیست ،الیۀ
آبدار مسیر پلدشت – بازرگا شناخته شد اسوت .مواکزیم،
مقدار فلوراید انداز گیر شد در سن ها بوازالتی منطقوه
 867 ppmاست که با نتایج مطالعا ،علویپوور و همتوی []6

S2
S3
S4
S6
S7
S8
S10
S12
S14
S15
S17
S18
S20
S21
S22
S24
S25
S26
S28
S29

همخوانی دارد .بنابراین مقودار از فلورایود مویتوانود طوی
تبادل آب و سن ها بازالتی وارد منابع آب زیرزمینی (چا
و قنا )،شود .همچنین حضور کوانیهوا آلومینوسویلیکاته
مانند آلبیت در این سن ها ممکون اسوت شورایط پایودار
یو فلوراید در آب را فوراه ،کنود [ .]26مسویر بازالوتهوا و
رودخانۀ سار سو و زنيمار بیشترین مقدار فلورایود رسووبا،
عهد حاضر و خا انداز گیر شد است [ .]6شسوتوشوو
سطحی این رسوبا ،و خا میتواند سب ورود فلوراید بوه
منابع آب سطحی و زیرزمینی شود .مسیر رودخانۀ زنيموار از
بازرگا تا پلدشت از سازندها بازالتی میگذرد کوه در ایون
قسمت ها میزا فلوراید بهشد ،افزایش یافته است هرچنود
بازالتها به عنوا ی سن ولکانیکی منبوع فلورایود دور از
ذهوون نیسووتند [ .]6بررسووی نقشووههووا زو بنوود فلورایوود
موورتبط بووا سووازندها زموینشناسوی منطقوۀ مطالعووهشوود
میتوا چنین استنباط کرد که میزا فلوراید منابع آبوی در
واحدها سنيی متنوع به صور ،نامتقار و متفاو ،توزیوع
شد است .مقادیر فلوراید کمتر  1میلیگرم بر لیتر بیشتر در

319

نقشوۀ زموینشناسوی هموورا بووا کمووپلکسهووا دگرگووونی
رسوووبا ،شوویلی نهشووتههووا کربناتووۀ تریووا فوقووانی و
کالرومالنهها است .کربنا،ها پرمین رسوبا ،ه،ارز سوازند
قرمز فوقانی و سازند ق ،کموپلکس هوا بوازالتی و رسووبا،
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عهد حاضر واحدهایی هستند کوه بوا منوابع آبوی بوا فلورایود
کمتر و بیشتر از  1/5میلویگورم بور لیتور همورا شود انود.
کمپلکس ها بازالتی و رسووبا ،سوختنشودۀ عهود حاضور
بیشترین میزا فلوراید را نشا میدهند.

شکل  .1ترسیم مقادیر فلوراید روی نقشۀ زمینشناسی منطقه :الف) منابع آبی با دامنۀ فلوراید  9/9 – 9/8میلی گرم بر لیتیر ،ب) منیابع آبیی بیا
دامنۀ فلوراید  9/7 – 9/9میلیگرم بر لیتر ،راهنمای نقشه :سنگ های دگرگونی ( ،)Mtرسوبات کربناتۀ همارز سازند روتیه ( ،)Prکالرومالنژهیا
( ،)CMنهشته های کربناته و شیلی تریاس فوقانی ( ،)Ruسنگ های آتشفشانی مونزونیتی ( ،)Qmنهشته های کنگلومرا و ماسهسنگی ائوسین
( ،)Eرسوبات همارز سازند قم و سازند قرمز فوقانی ( ،)Mرسوبات شیلی ایالن قره ( ،)DCبازالتهیا ( )bو رسیوبات عهید حاضیر ( Qt, Qpl,

 ،)Qalج) منابع آبی با دامنۀ فلوراید  8– 9/7میلیگرم بر لیتر ،د) منابع آبی با دامنۀ فلوراید  7 – 4 ،4 – 8/9 ،8/9 – 8میلیگرم بر لیتر
* اقتباس با اندکی تغییرات از نقشۀ زمینشناسی  8:999،999منطقۀ مطالعهشده
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بحث و نتیجهگیری
غلظت یو فلوراید در محودودۀ شومال غورب کشوور بوهویوه
مناط ماکو بازرگا و پلدشوت در اسوتا آذربایجوا غربوی
منبع مهمی از غنیشدگی یو فلوئور در بدنه ها آبی خوا
و سن است .نتایج نمونه گیر از نمونه هوا خوا و سون
پیرامو نمونهگیر ها منابع آبی بیا کننودۀ غلظوت بسویار
زیاد فلوئوور در خوا و سون نسوبت بوه منوابع آبوی اسوت.
به طور که غلظت فلوراید در نمونه هوا آب از  0/1توا 5/22
میلیگرم بر لیتر و در نمونه ها خوا و سون بوین  0/7توا
 ppm 144/1متغیوور اسووت کووه در محوودودۀ عمووومی بقیووۀ
بازالتها جها قرار میگیرد و بوه نظور مویرسود کوه بواقی
پارامترها مانند وضعیت تکتونیکی منطقه آلکالینیتی و هدایت
الکتریکوی آب بوور افووزایش غلظوت فلوئوریوود در منووابع آب آ
منطقه ت ثیرگذار هستند که این موضوع با نتایج تحقی قبلوی
در نقاط مختل جها برا آزادساز مقادیر زیواد فلورایود در
آب تووا حوودود همخوووانی دارد (کووی ،و جانوو .)2005
بیشترین آلوودگی فلورایود در طوول مسویر رودخانوۀ زنيموار
به ویه در بخش مرکز و امتوداد غربوی آ در مسویر دشوت
پلدشت به دشت بازرگا نزدیکیها پلدشوت  -مواکو و مورز
غربی ایرا با ترکیه در ناحیۀ ورود رودخانۀ زنيمار مشواهد
میشود .بیشترین میزا فلوراید در آب هوا سوطحی نیوز در
طول رودخانۀ زنيموار در بخوش غربوی منطقوۀ مطالعوه شود
حضور دارد .همچنین بیشترین میزا فلورایود در چشومه هوا
 2/45میلیگرم بر لیتر است و احتمال اینکه بخشوی از منوابع
ت مینکنندۀ آب رودخانۀ زنيمار از این چشمهها تو مین شوود
زیاد است .بنابراین ت ثیر مقدار فلوراید این چشمه ها بور مقودار
فلوراید این بخوش از رودخانوه و افوزایش آ توا حودود 5/22
میلیگرم بر لیتر درخور توجه است .بیشترین غلظت و آنومالی
فلوئور در غال منابع آبی شمال غرب کشور منطب بر جریوا
رودخانۀ زنيمار به سار سو اسوت .از سوو دیيور مطالعوا،
میدانی انطباق گسترۀ بیمار فلوئوروسیس دندانی در هموین
مسیر را ت یید میکنود .بوا توجوه بوه اینکوه بخشوی از منوابع
ت و مینکننوودۀ آب رودخان وۀ سووار سووو و زنيمووار و آبهووا
زیرزمینی از بخش شرقی خا ترکیه آغاز میشود و به دلیو
گوزار بیمووار فلوئوروسوویس از بخوش شوورقی ایوون کشووور
احتمال ت مین بخشی از فلورایود منوابع آبوی از خوا ترکیوه
وجووود دارد .میووزا افووزایش فلوئووور در ناحیووۀ بووازالتی نشووا
میدهد احتماال طی واکونش بوین سون هوا بوازالتی و آب
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هیدرولیز آلومینوسیلیکا،هایی مانند آلبیت میتواند بوا تولیود
یو هیدروکسی و سدی ،در انحالل کانیها فلوئوردار ماننود
فلوئوریت و آپاتیت مؤثر واقع میشوود .یوو هیدروکسوی در
حضور د اکسید کربن یو بیکربنا ،را تولیود کنود کوه در
ترکی با سودی ،بویکربنوا ،مویتوانود سوب انحوالل کوانی
فلوئوریت و در نتیجه آزاد شود فلورایود و رسووب هو ،زموا
کلسیت شود .در عین حال یو ها هیدروکسی در محلوول
قلیایی میتواند جانشین یو فلوئوور در کوانیهوا فلوئووردار
شود و به آزاد شد فلوئور و افزایش غلظت فلوراید در محلوول
کم کند.
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