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 مقاله پژوهشي 

  1393در سال  ماکو شهرستان يروستاها شرب آب دیفلورا زانیم یبررس
 

  ٣ي، احسان خشاب٢•پوريتق حسن، ١ياجالل دايآ
 

  04/08/1394تاریخ پذیرش  03/06/1394تاریخ دریافت 
 
 یدهچک

 مناطق شرب آب در دیفلورا مقدار. است یالملل نیب و یمل هم و يامنطقه سطح در هم سالمت مهم موضوع کی شرب آب به یدسـترس  :هدف و زمينهپيش
. سالمت انسان است يبرا ياز عناصر ضرور یکید یفلورا وابسته است. ،ردیگیم نشـأت  آن از آب که یمحل یکیژئولوژ طیمح به اغلب و اسـت  متفاوت مختلف،

  .دارد یپ در را سیفلوئورز مانند یسممازاد اثرات  دیمدت با فلورا یتماس طوالنو  شودیم یدندان یدگیپوس د به خصوص در کودکان مانعیر مطلوب فلورایمقاد
 آب نیتأممنظور از کل منابع  نیا به. باشدیم 93 سال درشهرستان ماکو  يروسـتاها  هیآب شـرب کل  دیغلظت فلورا نییمطالعه تع نیا هدف :هاروش و مواد
  .دیگرد نییتع SPANDSبا روش  دیفلورا زانی. مشد برداشتهاز فصول بهار و تابستان  کینمونه در هر  65 مجموع در شرب

در بهار  دیبود. حداکثر غلظت فلورا mg/l 2/3± 6/2و در تابسـتان   mg/l 4/1 ±6/1 بهاردر فصـل   دیغلظت فلورا نیانگیمحاصـله نشـان داد که    جینتا :هاافتهي
mg/l68/6  صفرآن  حداقلو mg/l تابستان  در دیحداکثر غلظت فلورا نیهمچن .دیگرد نییتعmg/l14/11 صفربودحداقل آن  و.  

ــان داد که م جینتا :گيرينتيجه ــتاندارد جهان  یدر برخ دیفلورا زانینش ــتاها باالتر از حد اس ــدیم یمل و یاز روس و اقدامات الزم جهت حذف آن از منابع  باش
  .ردیصورت گ دیبا یدنیآشام

 ، حداستانداردروستا د،یفلورا شرب، آب ،رانی: ايديکل کلمات

  
 1394، آذر 754-763 نهم، ص شماره، یست و ششمبیه، دوره ارومی پزشکمجله 

  
  09149372191: تلفن ،بهداشت دانشکده طيمحز، یتبر یز، دانشگاه علوم پزشکیتبر :آدرس مکاتبه

Email: Aidaejlali@yahoo.com 

 
  مقدمه

. دباشیم ها لوژنهاگروه عضو نیترفعال و نیترسبک فلوراید
 فلورین لشک به طبیعت در دلیل همین به بوده فعال بسیار عنصر این

). 1(د باشیم منفی بار با عنصر نیترفراوان فلوارید. شودینم یافت
گرم بر میلی 300متوسط غلظت آن در پوسته زمین در حدود 

 یعیطور طبد که بهیان آور فلوراید و زیاثرات مف. باشدیمکیلوگرم 
عنصر  نیا ).1شد (د ییتأ یبه خوب 1940ل یدر آب وجود دارد در اوا

 در دیفلورا نیهمچندارد.  یاثر خوب يبارور زانیاندك بر م ریمقاد در
 از مانع و داده کاهش را دندان ينایم تیحالل يدیاس طیشرا
مصرف  دیاثرات مف نی). اما در کنار ا2شود (یم دندان یدگیپوس

در  رییکودکان، تغ یهوش ییباعث کاهش توانا دیاز حد فلورا شیب
 يهایینارسا شیافزا د،یروئیت غده عملکرد کاهش ،DNAساختار 

                                                
  زيتبر يپزشک علوم دانشگاه بهداشت دانشکده طيمح بهداشت يمهندس گروه ١
  سنده مسئول)ي(نو زيتبر يپزشک علوم دانشگاه بهداشت دانشکده طيمح بهداشت يمهندس ستادا ٢
  هياروم يپزشک علوم دانشگاه يدندانپزشک دانشکدهکس، يپريودانت ارياستاد ٣

41Decayed, Missed, Filled Teeth 

 و مثانه سرطان بروز احتماالً و هاچهیماه و یعصب اختالالت ه،یکل
 زین یو اسکلت یدندان سیاثرات آن شامل فلوئورز نیترمهمو  هیر
 1/0از  ترکمد در ین فلوراییر پایکه مقاد یدر حال ).3و  1شود (یم

ت با یو در نها شودیمدندان  یدگیتر موجب پوسیدر ل گرممیلی
فراهم شده و  هادندانموجبات از دست رفتن  یدگیش پوسیافزا

ده، از دست یپوس يهادندان(تعداد  4DMFTعوارض شناخته شده 
 در چشمگیر مقادیر در فلورایدرا به دنبال دارد.  رفته و پر شده)

 اب انسان مواجهه. شودیم یافت معدنی مختلف يهایکان و ترکیبات
 جهت استفاده مورد اقالم برخی و هاردندانیخم هوا، طریق از فلوراید
 و در نهایت آب صورت هایدنینوش، مواد غذایی، هادنداناز  مراقبت

 ه،فسفات کود صنایع با آلوده مناطق در موجود غبار و گرد. ردیگیم
 غبار و گرد همچنین و سنگ زغال سوزاندن از ناشی يخاکسترها
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 فلوراید با انسان مواجهه اصلی عامل فعال هاي فشان آتش از ناشی
  ).1،4،5باشند (یم تنفسی هواي طریق از

ان انس مواجهه نظر از مستقل منبع نیتریاصل عنوانبه آب یول
). میزان جذب روزانه فلوراید از طریق آب به 1باشد (یمبا فلوراید 

مقدار غلظت فلوراید در آب مصرفی و مقدار روزانه (لیتر) آب مصرف 
 در دفلورای غلظت نظر از یکسان شرایط در نتیجه در. دارد بستگی

 شده نوشیده آب مقدار به فلوراید جذب روزانه مقدار آشامیدنی آب
به  یآب بستگ در دیفلورا یعیغلظت طب یطرف از .دارد بستگی

تخلخل و  ت،یائیکل جامدات محلول، قل ،pHفاکتور ازجمله  نیچند
که غلطت  يدارد طور هاچاه، دما و عمق هاسنگخاك و  تهیدیاس

 قیعم يهاچاه دیفلورا غلظت از ترکم یسطح يهاآب دیفلورا
ول محل دیفلورا یکیولوژیب یدسترس تی). قابل7و  6و  4باشد (یم

محلول در آب شرب  دیفلورا رایز باشدیمدرصد  100بلع شده با آب 
 مینیو آلوم میزیمن م،یعناصر چون کلس ریبدون مداخله سا یبه راحت

با منشأ  دیفلورا زانیم شی. افزاگرددیم یگوارشجذب دستگاه 
 در ییغذا رهیزنج و) تریل در گرممیلی 5/1( یانسان ای یعیطب

. دارد ییبسزا نقش یاسکلت و یدندان سیفلوئورز يماریب گسترش
 يقایآفر ن،یچ يدر کشورها یو استخوان یدندان سیفلوئورز وعیش

 دیلوراف زانیم بودن باال دلیلبه نیو آرژانت کیمکز ا،یتانزان ،یجنوب
 دامغان، بندرعباس، يشهرها در زین رانیا در. است شده گزارش
ت اس شده گزارش بازرگان و ماکو و پلدشت بوشهر، و ازجانرب ،کرمان

)2.(  
 که ییروستاها یاهال یتمام احتماالًمقدم  يطبق مطالعه اصغر

به  شودیم نیتأممنطقه  یبازالت يهاچاهو  هاچشمهاز  هاآنآب 
 مبتال هستند که یاستخوان احتماالًو  یدندانس یفلوئورز يماریب

  را نام برد. دانالو ، تخته دوز،يریخرمن  توانیمستاها روازاین
و واقع شدن شهرستان ماکو  ییایخاص جغراف تیموقع دلیلبه

از  یناش یبازالت يهاگدازهر ین منطقه در مسیا يروستاها یمنابع آب
 دیمثل فلورا ییهاندهیآال یبررسآراارت  یفشانآتشن مرحله یآخر
به نظر  يشهرستان ضرور نیا يروستاها هیشرب کل يهاآبدر 

 يهاآب در دیفلورا غلظت یبررس پژوهش، نیا از هدف لذا. دیرسیم
  .باشدیمشهرستان ماکو  يآب شرب روستاها نیمنابع تأم شرب

  
  هاروش و مواد

و  يدو بخش (مرکز يدارا يکشور ماتیتقس نیبراساس آخر
 دهستان سو، قره دهستان ،یدرس يقلعهدهستان  3بازرگان)، 

به نام ماکو  ينقطه شهر 1روستا و  95که شامل  یجنوب باساریچا
 يبازالتها نیترگستردهمنطقه ماکو از  یبازالت يهاگدازه. باشدیم

 يهاگدازه انیمنطقه شمال غرب کشور است که توسط جر يکواترنر
 آرارات يکوهها یفشانآتش مرحله نیدتریجد به مربوط یبازالت

 و یشرق دامنه از هاگدازه نیا بخش نیترمهم. است افتهی لیتشک
 بازرگان دشت به و شده سو يسار رودخانه بستر وارد آرارات یجنوب

 ریمس دشت، نیا از ياعمده قسمت دنیپوشان از بعد که است، دهیرس
 ریمس وارد ماکو شهرستان غرب دره ازراه و کرده عوض را خود

 پلدشت دشت واردرودخانه نیا بستر قیطر از و شده زنگمار رودخانه
 يرو مناطق اکثر به رکربناتهیغ سخت سازند نیا. است دهیگرد

 گریهمد با و دهیپوشان را یمیقد يهارودخانه و هالیمس يهاآبرفت
  .اندداده لیتشک را یخوب آبخوان

آب در فصل  يهانمونهبوده و  یو مقعط یفیمطالعه حاضر توص
 چاه،آب شرب (چشمه،  نیتأماز کل منابع آب  1393بهار و تابستان 

در مجموع در  .دیبرداشت گرد ماکو شهرستان ي) روستاهارودخانه
آب شرب  نیتأم منبع 65مورد مطالعه شهرستان ماکو  يروستا 95

آن  آبدارانمسئول و  مقاماتبا  یبعد از هماهنگ وجود دارد که
منابع آب شرب  یتمام از يبردارروستاها به محل مراجعه و نمونه

نمونه).  130 مجموعاًدر هر فصل  نمونه 65(صورت گرفت  روستاها
 یس یس 250 باحجم یلنیات یپل يهايبطراز  يبردارنمونه جهت

 یمیش شگاهیسرما به آزما رهیحفظ زنج باو سپس  دیاستفاده گرد
با روش  وشد  دادانتقال  زیآب و فاضالب دانشکده بهداشت تبر

SPANDS ومیرکونیز واکنش ،ندساسپا روش اساس. دیگرد زیآنال- 
 . شدتکندیم جادیا قرمز رنگ که است دیفلورا ونی بااسپاندس 

بوده و با استفاده از  دیفلورا ونیرنگ قرمز متناسب با غلظت 
 گیرياندازه قابل nm570در طول موج  یمرئ هیاسپکتوفتومتر ناح

  .اشدبیمد یز فلورایآنال يهاروش نیترقیدقاز  یکیروش فوق  .است
  

  هاافتهی
حت ت يروستاها در دیفلورا ونی غلظت گیرياندازه جینتا خالصه

 و هارب فصلشهرستان ماکو در  ییپوشش شرکت آب فاضالب روستا
آب  تپوشش شرک رتحتیغ يو روستاها 1 جدول در تابستان

  .است آمده 2فاضالب در جدول 
 بهار لفصدر دیغلظت فلورا نیانگیحاصله نشان داد که م جینتا
mg/l4/1±6/1 تابستان در  وmg/l2/3±6/2  بود. حداکثر غلظت
 نیهمچن. دیگرد نییصفرتعو حداقل آن  mg/l68/6 در بهار دیفلورا

 صفر آن حداقل و mg/l14/11تابستان  در دیفلورا غلظت حداکثر
   .بود

 تانتابس و بهار فصل دو) وابسته( یزوج تست یت زیآنال طبق
مربوط به فصل تابستان نسب به  دیفلورا يهاغلظت که داد نشان

ر از بها شتریب دینمونه غلظت فلورا 38باشد (در یم شتریفصل بهار ب
 انکسیدر بهار و تابستان غلطت  نمونه 3 غلظت فقط نیهمچن وبود) 

 نیا در p<0.05 (p=0.001) گرفتن نظربا در  یداشتند. از طرف
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 با بهار يهاغلظت انیم يدار یمعن ارتباط که داد نشان مطالعه
  .دارد وجود تابستان

  
روستاهاي مورد مطالعه تحت پوشش شرکت آب و فاضالب استان  یدنید در منابع آب آشامین غلظت فلوراییج حاصل از تعینتا ):١(جدول 

  و تابستان آذربایجان غربی در شهرستان ماکو در فصل بهار
بهار د در یغلظت فلورا  ن آبیمنبع تأم  تیجمع  خانوار  نام روستا  فیرد

  تر)یبر ل گرممیلی(
تابستان د در یغلظت فلورا

  تر)یبر ل گرممیلی(

    چشمه  603  127 خلخله  1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16/1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

92/0  

 134 23 یقوچعل  2

 215 43 قشالق بهلوله  3

 1167 231 علیا قشالقدیم  4

 635 131 علیاذلکه  5

 232 54 سفلیذلکه  6

 312 62 کنديعیسی  7

 325 62 خزرقشالق  8

 322 64 قویونقره  9

 276 53 مالحسن  10

 74 17 سارنج  11

 617 121 ایعل ارخقزل  12

   یسفل ارخقزل  13

  -  -  يآب شهر  791  217 هندوار  14

  -  -  يآب شهر  365  73 يکند یعقوبعلی  15

  -  -  يآب شهر  353  96 قزلداغ عجم  16

  35/1  44/1  قیچاه عم  927  201 کردداغقزل  17

  34/0  چشمه -چاه  340  108 رند  18

94/5  

26/4  

04/1  

87/7  

14/11  

 970 272 تپهقره  19

 205 57 اولنلر  20
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بهار د در یغلظت فلورا  ن آبیمنبع تأم  تیجمع  خانوار  نام روستا  فیرد
  تر)یبر ل گرممیلی(

تابستان د در یغلظت فلورا
  تر)یبر ل گرممیلی(

 268 77 بلجک  21

  84/0  99/0  چشمه  203  57 بزرگن یحاس  22

    207  38 کوچکنیحاس  23

  

  یچاه دست

34/1  13/1  

  10/5 7 4 عجملويجگن  24

  

  

47/8  

 409 77 کردلويجگن  25

  10/1  91/0  چشمه  392  91 حصار  26

  61/8  5/4  چشمه  451  118 بزرگدانالوي  27

 188 52 کوچکدانالوي  28

  27/1  40/1  چشمه  171  41 میرزاخلیل  29

  85  20  یحسولزگ  30

  74/0  99/0  قیمه عمیچاه ن  1023  242  آداغان  31

  11/1  34/1  یچاه دست  147  35  تازه کند آداغان  32

  92/0  10/1  قیمه عمیچاه ن      یغله زاغس  33

  18/1  26/1  چشمه  110  29  قره بالغ  34

  93/0  57/0  چشمه  140  27  کیمول  35

  44/1  23/1  چشمه  1067  221  آغگل  36

  11/1  04/1  چشمه  194  36  قم شورآغگل  37

  555  117  قم قشالق  38

  76/0  84/0  یچاه دست  145  36  م خانیتل  39

  17/0  34/0  چشمه -چاه  2506  650  باغچه جوق  40

  18/1  9/0  قیچاه عم  3623  935  کشمش تپه  41

  34/0  55/0  چشمه  485  127  باش کند  42

  85/0  38/1  چشمه  281  74  قره خاج  43
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بهار د در یغلظت فلورا  ن آبیمنبع تأم  تیجمع  خانوار  نام روستا  فیرد
  تر)یبر ل گرممیلی(

تابستان د در یغلظت فلورا
  تر)یبر ل گرممیلی(

  13/1  89/0  چشمه  836  239  قلعه جوق  44

  99/0  11/1  چاه -چشمه  117  28  کمه عجمیت  45

  68/0  89/0  چشمه  378  103  يکوسه کند  46

  68/0  94/0  چاه -چشمه      گجوت  47

  15/1  91/0  چشمه  174  53  بارون  48

  02/1  59/0  چشمه  146  37  یماراکم  49

  5/1  41/1  چشمه  20  13  پره خودك  50

  41/4  97/2  قیچاه عم  651  189  سنگر  51

  78  19  شاطر  52

  188  40  تازه کند بازرگان  53

  444  103  النیم  54

  15  6  دآبادیسع  55

  99/10  33/2  چشمه  491  128  يریخرمن   56

  81/8  68/6  چاه  328  71  تخته دوز  57

  32/8  56/3  قیچاه عم  278  72  ایه علیارم قی  58

  97  21  ه وسطیارم قی  59

  625  177  یه سفلیارم قی  60

  25/1  10/1  قیچاه نبمه عم  313  63  کمه کردیت  61

  16/1  24/1  یچاه دست  699  143  شکاك يقور  62

  26/9  91/3  چشمه  106  22  يریحسوش  63

  97/0  14/1  یچاه دست  170  36  خان یسیع  64

  13/1  31/1  یچاه دست  173  38  یحسوشک  65

  02/1  53/0  چشمه  423  86  قوش  66

  719  164  يپر  67
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بهار د در یغلظت فلورا  ن آبیمنبع تأم  تیجمع  خانوار  نام روستا  فیرد
  تر)یبر ل گرممیلی(

تابستان د در یغلظت فلورا
  تر)یبر ل گرممیلی(

  795  157  پنجرلو  68

  427  80  يکند یول  69

  34/1  04/1  چشمه  195  40  خلقانی  70

  83/6  53/1  چاه  92  21  محمدآباد  71

  34/1  25/1  چشمه  131  29  یزقلعه سیکهر  72

 
  1393ر تحت پوشش آب و فاضالب ماکو در بهار و تابستان سال یغ يد روستاهایج غلظت فلوراینتا ):۲(جدول 

ر ب گرممیلیبهار (د در یغلظت فلورا  نوع منبع آب  تیجمع  خانوار  نام روستا  فیرد
  تر)یل

 گرممیلیتابستان (د در یغلظت فلورا
  تر)یبر ل

  02/1  53/0  چشمه  277  63  علو حاجو  1

  86/3  98/1  چشمه  292  64  نیک/قزل یسور  2

  95/4  29/1  چشمه      يمحمدکند  3

  07/1  7/0  چشمه  282  57  ترکمه  4

  0  27/1  چشمه      حاجو  5

  04/1  21/1  چشمه  273  58  کیگر  6

  36/1  54/1  چشمه  209  48  یگل عال  7

  02/1  53/0  چشمه  204  42  ملحم  8

  89/10  55/4  چشمه  205  52  آباد یعل  9

  14/11  85/4  چشمه  175  44  ق یقندو/عل یعل  10

  54/0  46/0  چشمه  118  29  اغبالغ چمنلو  11

  49/0  29/0  چشمه  128    بکید  12

  46/1  24/1  چشمه  111  27  سالبند/قشالق د  13

  79/0  0  چشمه  132  28  حسن یحاج  14

  57/7  98/1  چشمه  134  32  ناجدو  15

  04/1  34/0  چشمه  26  7  گاموس  16
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ر ب گرممیلیبهار (د در یغلظت فلورا  نوع منبع آب  تیجمع  خانوار  نام روستا  فیرد
  تر)یل

 گرممیلیتابستان (د در یغلظت فلورا
  تر)یبر ل

  44/1  88/1  چشمه  29  9  زیجان عز  17

  06/1  59/0  چشمه  29  8  چمنلو  18

  86/0  5/0  چشمه  25  6  ترکان  19

  79/0  04/1  چشمه  42  11  موس  20

  02/1  53/0  چشمه  13  3  فراش یعل  21

  21/1  9/0  چشمه      کیشور  22

  33/1  71/0  چشمه  7  3  يل کندیما  23

  
  گیرينتیجهو  بحث
 نییتع و آوريجمع استاندارد يمتدولوژ مطابق قیتحق نیا

 بهار فصل دو در يبردارنمونه تکرار. افتی صورت دیفلورا يغلظتها

 هااز نمونه زیآنال جهت SPANDSروش  وانتخاب تابستان و
 دیفلورا زانیم قیتحق نیدرا .باشدیم مطالعه نیا یاصل يهامشخصه

ماکو  شهرستان يروستا 95 شرب آب نیتأم منابع درصد100
  .شد یبررس 93 سال در منبع) 65 مجموعاً(

 يسو از دارد وجود دیفلورا غلظت خصوص در که ییاستانداردها
 با ریمقاد نیا که است متفاوت و شدهارائه مختلف يهاسازمان

 رددا میمستق رابطه آب سرانه مصرف و هوا يدما و یفصل راتییتغ
 دیفلورا نزایم بودن ثابت فرض با تابستان فصل در که بیترتنیابه
ود شیم بدن وارد يشتریب دیفلورا مقدار آب يباال مصرف علت به
 عنوانبه را تریل بر گرممیلی 5/1 مقدار یجهان بهداشت سازمان. )8(

 امعهج ونیسیکم يشنهادیپ مقدار مشابه که است کرده انیب راهنما
 کایآمر متحدهاالتیا ستیزطیمح حفاظت سازمان. است اروپا

 سیفلوئورز از يریجلوگ منظوربه دیفلورا مجاز مقدار حداکثر
 سازمان این .است کرده نییتع تریل بر گرممیلی 4 را یاستخوان
 شیب هک هیثانو غلظت حداکثر عنوانبه را تریل بر گرممیلی 2 غلظت

 اساس). 8است ( کرده ریتعب شودیم یدندان سیفلوئورز موجب آن از
 یندیآشام آب دیفلورا مطلوب غلظت رانیا یدنیآشام آب استاندارد

 سال سرد يهاماه در و تریل بر گرممیلی 7/0 سال گرم يهاماه در
 مجاز رنج USEPA 1962 سازمان. است تریل بر گرممیلی 2/1

 منطقه ییهوا و آب تیموقع اساس بر را شرب آب در دیفلورا غلظت
 آب طیشرا به منطقه هر در شرب آب مصرف چراکه کندیم نییتع
  ).8دارد ( ییهوا و

 رد ماکو شهرستان يروستاها در دیفلورا ونی غلظت نیانگیم
 نیا سهیمقا. بود 6/2 ±2/3 تابستان در و 6/1 ±4/1بهار  فصل
 ،)WHO,1990( یجهان بهداشت سازمان يارهایمع با ریمقاد

 و) USFed. Reg.1985آمریکا ( متحدهاالتیا يجار استاندارد
 از یحاک رانیا یدنیآشام آب استاندارد و) CEC,1998اروپا ( جامعه

 نیاالترب در بهار در فصل دیفلورا غلظت نیانگیم که است موضوع نیا
 فراتر زین مجاز حد از یحت تابستان در و دارد قرار مطلوب حد

 دهدیم نشان تابستان و بهار فصل در دیفلورا غلظت سهیمقا. باشدیم
) نمونه 16( درصد1/23 و mg/l5/0 از ترکم) نمونه 6( درصد7/7 که

 محدوده در) نمونه 43موارد ( درصد9/76 و است mg/l5/1 از شتریب
مطالعه در فصل بهار  نیا در .دارد قرار تریل در گرممیلی 5/1-5/0

و در تعداد  mg/l5/0از  ترکم دیفلورا زانیماکو م يروستا 6تعداد 
 لیپتانس که) WHO )mg/l5/1 ياز راهنما دیروستا مقدار فلورا 16

 ابستانت در و بود شتریب دارد را یاستخوان و یدندان سیفلوئورز جادیا
روستا  16و  mg/l5/0از  ترکم دی) فلوراهانمونه درصد7روستا ( 5
در  یطرف از .داشتند دیفلورا) هانمونه درصدmg/l5/1 )23از  شتریب

و  بود ارباالتر از فصل به مورد 38 در دیفصل تابستان غلظت فلورا
 شرب آب نیتأم منابع در دیفلورا غلظت که است یبدان معن نیا

  .است افتهی شیافزا تابستان فصل در ماکو يروستاها
 بر 83 سال در منطقه نیهم در مقدم ياصغر که يامطالعه در

 شرب آب که دیگرد مشخص داد انجام یبازالت يهاگدازه يرو
 سنگر، کند، تازه دوز، تخته ،يری خرمن: مثالًروستاها ( از يتعداد

 یبازالت يهاگدازهموجود در  ینیرزمیز يهاآب) از بولنجک الن،یم
 نیا . درگرددیم نیتأمدار هستند  دیفلورا يهایکان یکه منبع اصل

منطقه از  ینیرزمیموجود در آب ز دیمطالعه مشخص شد که فلورا
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. شودیم منطقه وارد سو يسار رودخانه ینیرزمیو ز یسطح اناتیجر
 به مربوط منطقه یبازالت يهاگدازه نیا است حیتوض به الزم
 يروستاها. است آرارات يهاکوه یفشانآتش مرحله نیدتریجد

 دیفلورا يدارا زین حاضر مطالعه در شانیا قیتحق در شدهاشاره
 يهانمونهد در یرافلو ير باالیعموماً مقاد .)9باشد (یم رمجازیغ

 و باشدیمموجود در منطقه  یمربوط به آبخوان بازالت شدهبرداشت
از آبخوان  شدهبرداشت يهانمونهد موجود در یراغلظت فلو

  ).2 و 1. (جدول دهدیمرا نشان  ینییر نسبتاً پایمقاد یربازالتیغ
در بهار و  دیغلظت فلورا ممیمطالعه نشان داد که ماکز نیا

و مربوط به منابع آب  14/11و  mg/l68/6برابر  ترتیببهتابستان 
 باشدیمقندو  یو عل رندو  يری خرمنتخته دوز و  يشرب روستاها
 منشأکه  گرددیم نیتأم یبازالت يهاآبخواناز  هاآنکه منابع آب 

شان ن آتشفیآخر يهاگدازهان یجر یباشدبه عبارت ید میفلورا یاصل
دانالو تخته دوز و  يسو فقط تا روستاها ير ساریآرارات در مس

ن رودخانه تا یر ایافته است و بعد از آن مسیشمال ماکو) ادامه (
ده یوشپ یر زنگمار با رسوبات آبرفتیمس يدن مجدد به بازالت هایرس

  شده است.
 نابعم ترتیببهو  صفردر بهار و تابستان  دیحداقل غلظت فلورا 

 ی. بنا به مطالعاتباشدیم حاجو وحسن  یحاج يروستاها شرب آب
 نیاول Rajasthanهند و  انجام شده، ایکه در نقاط مختلف دن

 دهش گزارش آن در دیفلورا يالبا ریکه که مقاد دهستن ییکشورها

 ییروستا و يشهر مناطق شرب آب نیتأم یاصل منبع چراکه است
 يهاآب در دیفلورا يباال يهاغلظت. باشدیم ینیرزمیز يهاآب

 در پسیژ و تیگران مثل یفشان آتش يهاسنگ از یناش ینیرزمیز
 يقایرآف و النکایسر ن،یچ لند،یتا ،یغرب يقایآفر و پاکستان و هند
). که منابع 14و  13 و 12و  11و  10است (شده  گزارش یجنوب

 يهاسنگ نیهم ازآب شرب منطقه مورد مطالعه هم  نیتأم
  .است شده متأثر آرارات کوه )یبازالت يهاگدازه( یفشانآتش

 دیفلورا يحاو يروستاها در را دیفلورا غلظت زانیم 1 نمودار
) در فصل بهار و WHOاستاندارد لیتر ( در گرممیلی 5/1 از باالتر

آورده است همانطور که نشان داده شده  ياسهیمقاتابستان بصورت 
روستاها نسبت به  درصد100در تابستان در  دیاست غلظت فلورا

 علت به احتماالً شیافزا نیا لیدلداشته است که  شیفصل بهار افزا
دن آم نییو پا یآب در فصل تابستان، کاهش بارندگ يباال مصرف

  .تاس دیت فلوراباال رفتن غلظ جهینتدر  و هیسطح آب منابع تغذ
 از يتعداد در دیفلورا غلظت که داد نشان پژوهش نیا جینتا

حد  از باالتر اریبس يموارد در و باالتر ماکو شهرستان يروستاها
 مطالعات در خصوص گرددیم شنهادیپ نی. بنابراباشدیماستاندارد 

 یتخوانو اس یدندان سیفلوئورز وعیدر کل سال و ش دیفلورا راتییتغ
 يهايتکنولوژ دیبا نیگردد همچن شیمربوطه پا يدر روستاها

 و فرهنگ ،يامنطقه طیشرا گرفتن نظر در با دیفلورا حذف مناسب
  اجرا گردد. ياقتصاد طیشرا و یتیجمع ساختار

  

 در فصل بهار و تابستان mg/l5/1د باالتر از یفلورا يدارا يد در روستاهایفلورا غلظت ):۱(نمودار 
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  تشکر و ریتقد
 یتشکر و قدردان سندگانینو لهیوس نیبد که دیرس انجام به یغرب جانیآذربا استان ییروستا فاضالب و آب شرکت یت مالیحما با حاضر مطالعه

  .داردیم اعالم امر نیا در لیدخ نیمسوول و رانیمد یتمام ازخود را 
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Abstract 
Background & Aims: Access to safe drinking water is important in health and development at national, 
regional and local levels. The concentration of fluoride in drinking water is highly variable, depending 
on the individual geological environment from which the water is obtained. Fluoride is an essential 
microelement for human health. Smaller quantities in drinking water are usually considered good to 
have beneficial effect on the rate of dental carries; particularly among children, and chronic exposure to 
exceeding fluoride concentration induces set of toxic effects, i.e. fluorosis. The aim of this study was 
determination of fluoride concentration in drinking water in villages of Makoo county in 2014. 
Materials & Methods: This study was conducted on 65 samples of drinking water sources that were 
taken during the spring and summer. Fluoride concentration was determined using SPANDS methods. 
Results: It was revealed that the mean fluoride concentration in spring was 1.6±1.4mg/l and in summer 
was 2.6±3.2mg/l. so, maximum concentration fluoride in the spring was 6.68mg/l and minimum was 0 
mg/l, and maximum concentration fluoride in the summer was 11.1 mg/l and minimum level was 0 mg/l. 
Conclusion: The amount of fluoride in some water sources is higher than the recommended national 
levels, so it is an urgent necessity to remove excess fluoride from water sources. 
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