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چکیده
غلظت فلورید در آّبهای زیرزمینی منطقهی قلندر در اطراف شهرستان اهر در دامنهی  0/3تا  5/5میلیگرم بر لیتر قرار دارد که برای در حدود
 79درصد نمونهها باالتر از دامنهی استاندارد  1/5میلیگرم بر لیتر میباشد .در این مطالعه ،برخی ویژگیهای زمینشیمیایی که غلظت فلورید را در
آب زیزمینی منطقه کنترل میکند بررسی میشود .بهاین منظور بعد از برداشت بیست نمونه آب زیرزمینی از چاههای حفاری شده در روستاهای واقع
در اطراف شهرستان اهر ،مقادیر یون های سدیم ،پتاسیم ،کربنات ،بیکربنات ،کلر و فلور؛ pH؛ نسبت جذب سدیم ( )SARو کل جامدات محلول
نمونههای آب در آزمایشگاه اندازهگیری گردید .یافتهها نشان دادند آب زیرزمینی این منطقه قلیایی ( )pH =7/1 -9/4و شورمزه (448-3500
میلیگرم بر لیتر = کل جامدات محلول) میباشد .این ویژگی شیمیایی ،بازتابکنندهی سرعت تبخیر باال است .همچنین آب زیرزمینی در رابطه با
کلسیت فوق اشباع است که بهخروج کلسیم و بیکربنات از محلول کمک میکند .غلظتهای فلورید باال در منطقه با  pHزیاد ،جامدات محلول کل
و نسبت جذب سدیم باال همبستگی نشان داد .این موضوع نشان میدهد سطوح باالی فلورید در نتیجهی حاللیت زیاد کانیهای فلوردار منطقه به-
دلیل تخلیه ی کلسیم و قدرت یونی باال و رهاسازی فلورید از سطوح کلوییدی تحت شرایط  pHباال میباشد که نتیجهی عکس این یافتهها در دیگر

بررسیها نشان داده شده است.
واژگان کلیدی :فلوئور ،آب زیرزمینی ،ویژگیهای زمینشیمیایی.

مقدمه
فلوئور باالترین واکنشپذیری را در میان تمام عناصر دارد

کشورهای جهان مانند مکزیک ،افریقای شرقی ،هندوستان و

و بهطور عمده بهصورت یون فلورید در آبهای طبیعی

چین گزارش شده است .در ایران نیز مقادیر باالی این عنصر

یافت میشود ،گرچه برخی کمپلکسهای نیز تحت شرایط

در مناطقی از شمال غرب (اصغری مقدم و همکاران)1931 ،

ویژه یافت میشوند .بر پایهی گزارشها جذب فلوئور به

و مرکز ( Dehbandiو همکاران )7112 ،گزارش شده

وسیلهی انسان از آب آشامیدنی با غلظتهای باالی 1/5

است .بر اساس مطالعات انجام گرفته عوامل زیادی از جمله

میلیگرم بر لیترممکن است باعث فلوروزیس گردد .با این

سازندهای زمینشناسی ،قلیائیت و هدایت الکتریکی آب بر

وجود ،بررسیهای دیگر نشان دادهاند که وقوع فلوروزیس

افزایش غلظت فلوئورید تأثیر دارند .از آنجاییکه آشامیدن

به عوامل دیگری نیز بستگی دارد .برای مثال نسبت مولی

آب زیرزمینی حاوی فلوئور باال عامل اصلی فلوئوروزیس

فلوئور به کلسیم در آب زیرزمینی بر روی فلوروزیس اثر

بهشمار میرود و اثر زیادی بر رو سالمتی انسان میگذارد،

می گذارد .وقوع گسترده ی فلوروزیس در بسیاری از

در سالهای اخیر کوشش بسیار شده است تا
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هیدروژئوشیمی و پیدایش آب زیرزمینی دارای فلوئور باال را

تیتراسیون ،کلر با استفاده از الکترود انتخابی یون( Orion

بررسی نماید.

 ،)A910سولفات به روش استون و فلوئور بهروش

حوزهی آبخیز اهرچای یکی از حوضههای مهم در استان

رنگسنجی ( .)1335 ،Hounslowدقت تجزیه برای

آذربایجان شرقی بشمار میرود .آب زیرزمینی منبع مهم

اندازهگیری کاتیونها (کلسیم ،منیزیم ،سدیم و پتاسیم) و

ذخیرهی آب در این منطقه بحساب میآید .با این وجود،

آنیونها (سولفات ،کلرید ،بیکربنات و فلورید) از طریق

آبهای زیرزمینی با غلظت فلوئور باالی  1/5میلیگرم بر

تعیین خطای تعادل یونی محاسبه شد که در آن واحد

لیتر در برخی قسمتهای حوضه دیده شده است .وقوع

کاتیونها و آنیونها بر حسب میلیاکیواالن بر لیتر هستند.

بیماری فلوئوروزیس ناشی از فلوئور باال در آبهای

میزان خطای تعادل یونی در آزمایشهای این پژوهش در

زیرزمینی برخی قسمتهای این حوضه گزارش شده است

محدودهی  ± %5قرار گرفت.

(سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور .) 1932،در
این نوشتار سعی شده است تا فرایندهای اساسی زمین-
شیمیایی و زمین آبشناسی کنترلکنندهی باال رفتن غلظت

بحث و نتایج
پویایی ()Mobility

باالی فلوئور را در منطقهی قلندر واقع در این حوضه را

عنصر فلوئور شعاع یونی کوچک ،بیشترین الکترونخواهی

بررسی نماید که برای مدیریت منابع آبی و حفاظت محیط

و پویایی باالیی دارد .بهاحتمال یکی از دالیل فلوئور باالی

زیست در این منطقهی نیمه خشک از اهمیت باالیی

موجود در آبهای زیرزمینی ،پویایی باالی یون این عنصر

برخوردارند.

میباشد .این عنصر میتواند در محیطهای اکسایشی و

مواد و روشها
بیست نمونه آب زیرزمینی از چاههای حفاری شده در
روستاهای واقع در اطراف شهرستان اهر برداشت شدند .

کاهشی در اسیدیتههای گوناگون محلول بماند (،Rose
 )1392( Perel .) 1323براورد کمی پویایی یک عنصر را
بهصورت زیر ارائه داد:
 =111w / t.rضریب پویایی آبی عنصر

نمونههای آب درون ظروف اتیلنی  1لیتری شسته شده با
اسید نیتریک  %1ریخته شدند بهنحوی که ظروف بهطور

که در آن:

کامل پر شده ،درب آنها مجکم بسته شده و بالفاصله

 ،wغظت عنصر در آب (میلیگرم بر لیتر)؛  ،tجامدات

جهت انجام آزمایش بهآزمایشگاه ارسال گردیدند .در هر

محلول کل (میلیگرم بر لیتر) و  ،rغلظت عنصر در سنگ

محل نمونهبرداری ویژگیهای دما ،توانایی رسانایی

(درصد) میباشند.

الکتریکی ،جامدهای محلول کل و اسیدیته آب با بهرهگیری

با قراردهی مقادیر میانگین این پژوهش ]جدول ،w=9/99(1

از دستگاه قابل حمل اندازهگیری ویژگیهای آب

 [)r=1/1393 ،t=9521در این معادله ،ضریب پویایی آبی

( ) Multimeter, Cystronic, Model 306اندازهگیری

 1/131بهدست میآید .بر اساس  Roseو همکاران (

گردید .در آزمایشگاه این اندازهگیریها بر روی نمونه-های

 ،)1323این مقدار در دستهی کمی پویا قرار میگیرد .دلیل

آب انجام گرفت :یونهای سدیم و پتاسیم با دستگاه فالم

آن بهاحتمال این است که جذب فلوئور بهوسیلهی

فتومتر مدل  111ساخت شرکت شرود ( ،)Sherodکلسیم و

کائولینیت و جامدات محلول کل آب از پویایی آن در

منیزیم به روش تیتراسیون ،کربنات و بیکربنات از روش

منطقهی مورد مطالعه میکاهد.
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جدول  -1نتایج تجزیهی آبهای زیرزمینی در منطقهی مورد مطالعه
ویژگی

دامنه

میانگین

اسیدیته

2/5-3/5

3

جامدات محلول کل (میلیگرم بر لیتر)

111-1211

1111

هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر متر)

1/921-79/3

33

یون سدیم (میلیگرم بر لیتر)

21-5511

333

یون کلسیم (میلیگرم بر لیتر)

11-237

119

یون منیزیم (میلیگرم بر لیتر)

5-111

31

بیکربنات (میلیگرم بر لیتر)

719-229

191

فلورید (میلیگرم بر لیتر)

1/19-2/35

9/99

SAR

1/37-93/29

13/2

pH

همبستگی مثبت بین غلظت فلوئور و  pHدر قسمتهای

ترکیب متوسط آب زیرزمینی منطقهی مورد مطالعه نشان

مختلف جهان مشاهده شده است ( Genxuو Guodong

میدهد که مقادیر سدیم و کلر باال و مقادیر یونهای کلسیم،

 .) 7111،فلوئور بهندرت در آبهای دارای  pHکمتر از 2

منیزیم ،بیکربنات و سولفات پایین ولی بهطور تقریبی برابر

وجود دارد ( .) 7119 ، Vasquezعلت آن ممکن است به-

میباشد .غلظتهای باالی سدیم و بیکربنات بهاحتمال

دلیل تشابه شعاع یونی یون فلوئورید و هیدروکسیل باشد،

مسئول وجود یونهای فلوئور مطابق واکنش زیر در منطقه

که اغلب جایگزین یکدیگر داخل شبکهی کانی میگردند.

میباشد (1333 ،Zhang؛  Zhuو :)7115 ،Yin

کانیهای رسی مانند کائولینیت این توانایی را دارند که یون-
های فلوئورید را روی سطوح خود نگهداری کنند ،با این

CaF2 + 2NaHCO3 → CaCO3 + 2Na + 2F +
H2O + CO2
-

وجود در  pHهای باال قادر بهجایگزینی یونهای فلوئورید
هستند که سپس بهآبهای زیرزمینی رها میشوند

حضور سایر عناصر مانند آهن ،آلومینیوم ،سیلیسیم و منیزیم،

( .) 7119 ،Sreedeviاین رابطه نشان میدهد که چگونه

ممکن است سطوح غلظت فلوئور را در آبهای زیرزمینی

قسمتهایی از منطقهی قلندر که دارای غلظت فلوئور باالیی

بهعلت تشکیل کمپلکس کاهش دهد (.) 1335 ،Whang

هستند در جاهایی قرار میگیرند که دارای  pHباالیی هستند

بنابراین وجود آب زیرزمینی با مقادیر باالی یونهای سدیم

(شکل .)1واکنشها بهصورت زیر نوشته میشود

و بیکربنات و  pHباال در شرایط برهمکنش باالی آب-

(: )7112 ،Qinghai

سنگ دلیل مهم رهاسازی فلوئورید از آبخوان بهآبهای
زیرزمینی منطقه میباشد .بهاین صورت که نمونههای آب از

→ KAl2[AlSi3O10]F2 + 2OH-
KAl2[AlSi3O10][OH]2 + 2Fبرای مسکوویت
→ KMg3[AlSi3O10]F2 + 2OH-
KMg[AlSi3O10][OH]2 + 2Fبرای بیوتیت

ترکیب یونی

قسمتهایی از شهرستان اهر با داشتن بیشترین غلظت
فلوئورید در مناطقی قرار دارند که دارای  pHبیش از  2/5و
مقادیر باالی یونهای سدیم و بیکربنات میباشندSaxena .

و  )7119 ( Ahedنتایج مشابهی برای آبهای زیرزمینی
قسمتهایی از هندوستان بهدست آوردند.
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شکل  -1رابطهی بین غلظت فلوئور و  pHدر آب زیرزمینی منطقهی مورد مطالعه
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شکل  -2رابطهی بین غلظت فلوئور و جامدات محلول کل در آب زیرزمینی منطقهی مورد مطالعه

جامدات محلول کل

آن بهطور عمده به آب و هوای خشک و تبخیر باال مربوط

جامدات محلول کل در منطقهی مورد مطالعه از  111تا

میشود )7119 ( Subba .فلوئور زیاد را بهتبخیر باال ربط

 1211میلیگرم بر لیتر متغیر بوده است و میانگین آن

داد .غلظت باالی جامدات محلول کل با باال بردن قدرت

1111میلیگرم بر لیتر میباشد (جدول  .)1اندازههای باالی

یونی سبب افزایش حاللیت یونهای فلوئور در آب
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زیرزمینی میگردد ( .) 1332 ،Apambireدر منطقهی مورد

نتیجهگیری

مطالعه ،غلظتهای پایین فلوئور (کمتر از  1میلیگرم بر

آب زیرزمینی منطقهی قلندر دارای فلوئور باالیی میباشد و

لیتر) در نمونههایی دیده شدند که جامدات محلول کل به-

غلظت آن از  1/19تا  2/35میلیگرم بر لیتر متغیر است.

نسبت پایینی دارند (کمتر از  251میلیگرم بر لیتر) .غلظت

غلظت میانگین آن  9/9میلیگرم بر لیتر میباشد و %23

یون فلوئور از  7تا  2/35میلیگرم بر لیتر با افزایش جامدات

نمونهها دربرگیرندهی غلظتهایی از فلور میشوند که از

محلول کل در منطقه نوسان داشت .میانگین ماتریس

استاندارد  1/5میلیگرم بر لیتر سازمان جهانی بهداشت

همبستگی فلوئور و جامدات محلول کل برابر  1/972به-

( )WHOفراتر میرود .همچنین آب زیرزمینی در این منطقه

دست آمد (شکل  ،)7که نشان میدهد رابطهای بین این دو

جامدات محلول کل باالیی دارد که از  113تا  15/339میلی-

متغیر وجود دارد .بنابراین جامدات محلول کل باال در این

گرم بر لیتر نوسان دارد .ویژگی شیمیایی غالب سدیم-کلر

منطقه عالوه بر اثر مستقیم بر روی سالمت انسان ،از طریق

استکه نشاندهندهی اثر ورود آب شور ،تبخیر باال و تبادلی

اثری که بر روی غلظت فلوئور آبهای زیرزمینی میگذارد،

باال هست .همان فرایندهای شیمیایی که شیمی آب

اثرات غیرمستقیمی برای ساکنان منطقه دارد.

زیرزمینی را کنترل میکنند ،همچنین غلظتهای فلوئور باال

نسبت جذب سدیم
آسیب سدیم از طریق نسبت جذب سدیم ،که نسبت سدیم
بر جذردوم میانگین کلسیم و منیزیم میباشد ،تعیین میشود.
مقدار نسبت جذب سدیم نمونههای آب منطقهی مورد
وطالعه در دامنهی  1/37تا  93/29قرار داشت (میانگین
 )12/99که نشاندهندهی غلظت خیلی باالی سدیم و پایین
کلسیم میباشد .میزان باالی سدیم در آبهای زیرزمینی
منعکسکنندهی انحالل باالی سدیم لیتوژنیمک و تبادل
کلسیم بجای سدیم بهوسیلهی کانیهای رسی آبخوان

را تقویت میکنند .حاللیت فلوئور بهوسیلهی قدرت یونی
باال و خروج کلسیم از محلول توسط رسوب کلسیت و نرم-
شدگی از طریق تبادل بازی افزایش مییابد .شرایط  pHنیز
باعث میشوند که گروههای هیدروکسیل جانشین گروههای
فلورید چسبیده به سطوح کلویید گردند و این یون را وارد
آبهای زیرزمینی کنند.
منابع
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Chemical properties of fluoride concentrators in groundwater
(Case study: Qalandaraz region of Ahar city functions)
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Assistant Professor of Agricultural and Natural Resources Research and Training Center, East Azerbaijan Province

Abstrac
The concentration of fluoride in the groundwater of Qalandar region around Ahar city is in the range
of 0.3 to 5.5 mg / l. For about 78% of the samples, it is higher than the standard range of 1.5 mg / l In
this study, some of the chemical properties that control the concentration of fluoride in the
groundwater of the region are examined. For this purpose, after collecting twenty samples of
groundwater from wells drilled in villages located around Ahar city, the amounts of sodium,
potassium, carbonate ions, Bicarbonate, chlorine and fluorine; pH; The ratio of sodium adsorption
(SAR) and total soluble solids in water samples was measured in the laboratory. The findings showed
The groundwater of this region is alkaline (pH-8.4-8 / 4 = pH) and saline (3500-449 mg / l = total
soluble solids). This chemical property reflects the high rate of evaporation. Groundwater is also
highly saturated with calcium, which helps to remove calcium and bicarbonate from the solution.
High fluoride concentrations in the region showed high correlation with high pH, total soluble solids
and high sodium absorption ratio. This indicates high levels of fluoride as a result of the high
solubility of fluoride minerals in the region due to calcium depletion and high ionic strength. The
release of fluoride from colloidal surfaces under high pH conditions The results of these findings are
shown in other studies.
Keywords: Flower, Groundwater, Chemical Properties.
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