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 88ماه بهمن 25 پذيرش:             89ماه دي 21دريافت: 

 2سال و باالي  2س گوسفند زیر أر 511اراک از  آلومینیومبررسی رخداد مسمومیت مزمن با فلوئور در گوسفندان حومه کارخانه  براي     

اخا   در چهار فصل ساال   خوننمونه کیلومتري کارخانه  011و  01وه کنترل در فواصل گر 2کیلومتري کارخانه و  51تا  5سال از فواصل 

گیاري صاور    نموناه  ،این محادوده ها در منابع آب مصرفی آناز و همچنین  هادام یشد. از مواد غ ایی مصرفی شامل علوفه دستی و مرتع

گیاري شادند.   هاي آب با روش یون کروماتوگرافی انادازه ین و نمونهزگالکترود یونبا روش  هاي مصرفیجیرهو  پالسما. میزان فلوئور گرفت

داري بیشتر از هار دو  طور معنیهو بقسمت در میلیون  51/0±89/5میانگین میزان فلوئور در پالسماي گوسفندان مبتال به ضایعا  دندانی 

 مشااهده نشاد   ناباال  و باال   باین دو گاروه   ر پالسما میزان فلوئو ردداري معنی . تفاو (=115/1P) ( بودppm 50/1±08/1گروه کنترل )

(08/1P=).  بااالتر و اخاتالم معنای   کنترل هاي گروهبه  نسبت ،کارخانه از کیلومتر51کمتر از گوسفندان در شعاع فلوئور پالسماي میزان-

ر پالسما را نسابت باه   یزان فلوئوبیشترین م (ppm 01/1±08/6) گوسفندان در پاییز ،. در مقایسه چهار فصل سال(=115/1P)داري داشت 

 و بیشاترین میازان فلوئاور    (ppm 05/1±98/1) نهرهاا  ،گوسافندان  . در بررسی منابع مختلف آب مصرفی(=115/1P)ند فصول دیگر داشت

( ppm 1/00±0/525) علوفاه مرتعای   ،در بررسی مواد غ ایی مصرفی گوسفندان. (=115/1P)آبی داشتند  داري با سایر منابعاختالم معنی

. بار اسااس   (=115/1P) شت(، میزان فلوئور بسیار بیشتري داppm 6/2±10/50) دامداران از سويبه علوفه دستی و خریداري شده  نسبت

ه مشااهد هاي گوسافند  اراک در گله آلومینیومکیلومتري کارخانه  51، مسمومیت مزمن با فلوئورتا شعاع مطالعهدر این  دست آمدهبهنتایج 

 ها دارد.ترین نقش را در بروز مسمومیت در دامرسد علوفه مرتعی آلوده در این منطقه مهمنظر میو به  شودمی

 ایران. ،اراک ،سازيکارخانه آلومینیوم ،گوسفند ،فلوئورمسمومیت  هاي کليدي:واژه

 

 مقدمه

 دو یا مسمومیت با فلوئور به (Fluorosis) فلوئوروزیس

رخ  انساان و دام  رد( تار کل معماول شا مزمن )و حاد شکل 

مازمن مسامومیت باا فلوئاور از      شکل. (9و  2، 5) دهدمی

مراکز صنعتی اسات کاه    مجاور مشکال  پرورش دام در 

علات  شاود و باه    دندانی و استخوانی میسبب بروز ضایعا

. (2 و 5) دگارد مد  و مستمر فلوئور ایجاد مای مصرم دراز

بلکه  ،یستنه تنها سمی ن میزان کم براي بدناین عنصر به

شود. آثار مفیاد  عناصر کمیاب و ضروري محسوب می ءجز

هاا در هار سان و    فلوئور در جلوگیري از پوسیدگی دنادان 

، 2) استئوپروزیس )پوکی استخوان( به اثبا  رسیده اسات 

سفانه فاصله باین مقادار مفیاد ایان عنصار و      أ. مت(55و  9

ه حادود یا    کا طاوري آن بسیار کم است باه  یمقدار سم

ئور باراي انساان و بیشاتر حیواناا      در میلیون فلو قسمت

قسمت در میلیاون و بااالتر،    2-0اما در مقادیر  ،است مفید

طور کلی ماوارد  . به(2) کندزاي آن بروز میآثار مسمومیت

کااري انساان در   مسمومیت مزمن با فلوئاور در اثار دسات   

 که از مواد یعیشود. صناصنایع ایجاد می أطبیعت و با منش

-عنوان ماده خام اولیه اساتفاده مای  حاوي فلوئور به دنیمع

-کنند و سبب آلودگی محیط اطرام از طرق مختلاف مای  

شاده از  خاار   غبار و دود ها گرد وشوند. یکی از این روش

-زیرا فلوئور در درجاه بااال باه    ؛استهها و هواکشدودکش

 چکيده
 

mailto:ghane@shirazu.ac.ir


 

 

 5شماره  - 51دوره 

 هاي حومه کارخانه آلومینیوم اراکفلوروزیس دندانی در دام
 

121 

ار باه  صاور  ررا  ریاز و بخا   سرعت به بخار تبادیل و باه  

کاه بادهااي   شاود و در صاورتی  پراکنده مای ام اطرمحیط 

 51 هاااي طااوالنی )حتاایفلوئااور تااا مسااافتبااوزد شاادید 

کیلومتر( در محیط اطرام در جهت وزش باد پخش خواهد 

ی گیاهاان  . اعتقاد بار ایان اسات کاه آلاودگ     (55و  2) شد

ر ناشی از نشساتن گارد و غباار و دود    بیشت مناطق اطرام

بعاد از ورود باه    فلوئاور  .هاسات وي برگ آنحاوي فلوئور ر

فعال ج ب خواهد شد و  طور فعال و غیربه دستگاه گوارش

درصد آن به سرعت باا ادرار دفاع و بقیاه آن در بادن      11

-درصد فلوئوراید در بافات  86شود. از این مقدار پخش می

 شاود ها انباشته مای ها و استخوانهاي سخت شامل دندان

 .(55و  9)

آن در مهاار   ییا به تواناوئور راز فل یناش یولب سلیآس

کاه در   ییهاا میخصوص آناز هب یم داخل سلولین آنزیچند

اماا   ،(1) دانناد یسالول نقاش دارناد، ما     يانرژ سمیمتابول

Tokunaga   نقاش فلوئاور را در    2110و همکاران در ساال

را بیشاتر از مهاار   هاا  سالول  وسایله هبگلوکز  برداشتمهار 

اخاتالل در سانتز    موجاب ر فلوئاو  .(25) ندها دانسات آنزیم

مختلف مانناد   يهادرهم شکستن کالژن در بافتکالژن و 

ه و یا ه، کلیا پوست، غضاروم، ر چه، یاستخوان، تاندون، ماه

اي بار ایان باورناد کاه شاکل      عاده . (55و  7) شودیم ينا

بالینی مسمومیت مزمن باا فلوئاور باه دو شاکل دنادانی و      

رین نشاانه در  تا اولین و خفیاف شود. استخوانی توصیف می

دار شادن میناا و عاا     شدن و لکهدارهاي پیش، خالنداند

هاا یاا خطاوطی باه رنا، کارم، زرد،       دندان همراه با لکاه 

. این خطوط ممکن اسات  استاي یا سیاه خاکستري، قهوه

طور افقی در سراسر دندان کشایده شاوند. تيییار رنا،     به

 نشادن دنادا  . گچیقابل برگشت است عمقی و غیر ،دندان

دلیل از بین رفتن شفافیت و درخشش مینا نیز مشااهده  به

دلیال نرمای   ها باه سایش و تخریش در این دندانشود. می

شادن شاایع   طبیعی مینا در اثر نقص در روند معادنی  غیر

شاکل خطاوط   وجود آمدن حفره یا شایارهایی باه  هاست. ب

زي یاا  طولی در میناي دندان و حتی عاا  در اثار هیپاوپال   

مینا کاه در نهایات باه شاکننده     در ساخته شدن  نارسایی

و انجامد. عفونات  شدن و سایش ناهموار و سریع دندان می

دنبال آن افتادن و جادایی  هاي استخوان که بهنکروز آلوئل

هااي  حضاور دنادان  دهاد.  رخ مای استخوان و گااهی لهاه   

کوچ  و برخی بزرگ و از  یافته، برخیشاناهماهن، و خر

بااالخره   هاا تاا ساطث لهاه و    عضای از آن ین رفتن کامل بب

ها که به تدریج سبب عدم تواناایی دام  شدن دنداندردناک

 .گااردددر اخاا  و جویاادن غاا ا و کاااهش مصاارم آن ماای

. شکل دنادانی  کندیجاد میدام ا يرا برا يادهیمشکال  عد

مسمومیت مزمن با فلوئاور در بیشاترین ماوارد باا معایناه      

 .(55و  9) شودمی پیش تشخیص دادههاي دندان

اراک  يسازدر حومه کارخانه آلومینیومها قبل از سال

مواردي از ضایعا  دندانی در گوسفندان منطقاه مشااهده   

-ت پسااب کارخاناه آلومینیاوم   یشده است. هرچند با مدیر

ت ی  کارخانه وضاع ینزد يکشاورز يهانیزم ،اراک يساز

ر یدر دهه اخ کارخانه م کور با توسعه یول ،اندافتهی يتربه

شاتر  ید، مشکال  دامداران حوماه کارخاناه ب  یش تولیو افزا

 یعا  دنادان یضاا تاالش شاد    مطالعاه شده اسات. در ایان   

در  و مزمن نسابت داده شاود   فلوئوروزیس مشاهده شده به

زان یا مهال م  ییهاا را از جنباه  منطقاه ت یوضع مرحله بعد

و  یفاه مرتعا  و علو یآب مصارف  در فصول مختلاف،  فلوئور

و  تار قیا دقص یبه تشختا  شودز یو آنال یبررس هادام هریج

مشااهده شاده در    دنادانی  در ماورد مشاکال    تريصحیث

  م.یمنطقه برس

 

 مواد و روش کار

پالسماي گوسفندان در دو  ئورمیزان فلو مطالعهدر این 

 ساال  2بااالي  ساال و   2و  )ناباال (  سال 2گروه سنی زیر 

ه مصارفی  ه مرتعی و علوفها و علوفدام و آب مصرفی )بال (

کیلاومتري   51هاي موجود در روستاهاي واقع در شعاع دام

روساتا   51سازي اراک )در ایان محادوده   کارخانه آلومینوم

قرار دارد و جمعیت گوسفند موجود در این واحدها حادود  

( در چهار فصل )بهار، تابستان، پااییز و  استس أر 51111

تیکی کت از ناوع پالسا  هاي ونوجلوله .شدزمستان( بررسی 

-هاي شیشاه انتخاب شد تا از احتمال واکنش فلوئور با لوله

س گوسافند از  أر 51در ضامن تعاداد    ،اي اجتناب گاردد 

حاداقل سای کیلاومتر     اي که با کارخانه آلومینیاوم منطقه

-س دیگر باه أر 51عنوان گروه کنترل اول و فاصله دارد به

ه یلومتري کارخانک 011به فاصله عنوان گروه کنترل دیگر 

انتخااب شاادند. آنااالیز فلوئااور در ترکیبااا  محیطاای و یااا  

عیاین منباع   بیولوژی  براي تشخیص قطعی فلوروزیس و ت

هاي متعددي براي آنالیز فلوئاور  فلوئور ضروري است. روش

 Ion Selective)  گازین وجاود دارد. روش الکتارود یاون   
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Electrode: ISE) که بر اساس روشpotentiometric است 

عناوان روشای ساریع و اساتاندارد باا مقبولیات جهاانی        به

 تعیین میزان فلوئاور  مطالعهدر این  .(55) شوداستفاده می

گازین و در آب  در پالسما و علوفه باه روش الکتارود یاون   

ها به روش یون کروماتوگرافی صور  پا یرفت.  مصرفی دام

اریتم خطای  لگا  براي محاسبه دقیاق غلظات یاون فلوئاور    

ولات(  در مقابل پتانسیل الکترود )میلای  یون فلوئور غلظت

دسات آیاد و باا قارار     رسم شده تا منحنی کالیبراسیون به

هاا در معادلاه   ولت خوانده شده در ماورد نموناه  دادن میلی

 مطالعاه در ایان  دسات آماده اسات.    غلظت نمونه باه  ،فوق

در >P 11/1داري درصد و سطث معنای  81فاصله اطمینان 

-IBMافازار  . براي تجزیاه و تحلیال از نارم   دنظر گرفته ش

SPSS-22 استفاده شده است. 2156 ویراست 

 

 نتايج

بررسای  ابتدا وضعیت باالینی بیمااري    مطالعهدر این 

کیلاومتري کارخاناه    51شاعاع   تا هامشخص شد دام و شد

مهاال ضااایعا   تیمسااموم م بااالینی مشااخصئااداراي عال

 51باایش از واقااع در شااعاع  هااايدناادانی هسااتند و دام

 فلوئاور متري کارخانه فاقد این ضایعا  هستند. میزان کیلو

طبیعی سرم گوسفندان در مطالعا  مختلفی گزارش شاده  

در گوسفندان گرمسایري   Naikو  Samalاست. در مطالعه 

و در  ppm 59/1-10/1هندوسااتان میاازان ساارمی فلوئااور 

گوساافند  در دو نااداد مختلااف  Janiak و Suskaمطالعااه 

 گازارش شاده اسات    قسمت در میلیاون  511/1و  558/1

 زانیم مطالعه حاضر در.  این در حالی است که (57و  50)

باالتر از حد استاندارد  حتی مارانیب یتمام يفلوئور پالسما

(ppm 2) در گاروه کنتارل    فلوئاور و میزان  ندبود براي گاو

کیلااومتر از کارخانااه آلومینیااوم اراک  01اول کااه حاادود 

و گروه کنتارل دیگار کاه     ppm 1/1حدود  ،ندداشت فاصله

کیلاومتر فاصاله داشاتند )واقاع در شاهرکرد(       011حدود 

طبیعی سایر نقاط جهاان  میزان بود که به ppm  2/1حدود

شاده در هار گاروه در    يریا گزان انادازه یم نزدی  هستند.

 ییزان پالساما یا من یو با  شده است آورده 5جدول شماره 

مشااهده   يداریمار اختالم معنیل و بفلوئور در گروه کنتر

بیماار در دو   هايدامدر  فلوئورمیزان  .(=115/1Pشود )یم

 (ساال  2بااالي  و  2باال  )  و (سال 2زیر بال  )ناسنی  گروه

. بار  ه اسات شاد  آورده 5و در جادول شاماره    شاد بررسی 

داري باین دو  معنای اساس آنالیز آماري انجام شده تفااو   

 میازان  .(=08/1P) هده نشدشام لعهمطاگروه سنی در این 

در دو نااوع علوفااه دسااتی )محصااول کشاااورزي( و  ئااورفلو

کیلااومتري از کارخانااه   51مرتعاای در فاصااله کمتاار از   

علوفه دستی  در ئورنشان داد که غلظت فلو اراک آلومینیوم

)جادول   داري کمتر از نوع مرتعی آن اسات یصور  معنبه

5 )(115/1P=). 

 

هاي مصرفی هاي سنی مختلف و در علوفهدر گروه ،هاي بالینی متفاو ( در وضعیتppmمعیار ) انحرام ±ورفلوئ انمیز نمیانگی -1جدول 

 هادام

 Pمقدار  معيار( انحراف±ميانگين( )ppmتعداد ) پارامتر

   وضعيت باليني

 م بالینیئبا عال

 م بالینیئبدون عال

(89/5±51/0 )91 

(50/1±08/1 )21 
115/1 

   سني گروه

 نابال 

 بال   

(81/5±15/0 )01 

(19/2±29/0 )01 
08/1 

   علوفهنوع 

 علوفه دستی

 علوفه مرتعی

(1/00±0/525 )51 

(6/2±10/50 )51 
115/1 
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 فلوئاور ( نشان داد میازان  2)جدول  نتایج آزمون آماري

مختلااف از کارخانااه   فواصاالپالسااماي گوساافندان در  

زان فلوئاور  یم ودارد  ي وجوددارمعنیاختالفا   موآلومینی

کیلومتر تا کارخانه آلومینیاوم بااالتر    51در فاصله کمتر از 

مقایساه باا    در داريمعنای از حد استاندارد است و اختالم 

از کارخاناه وجاود   فاصله بیشتر از سی و سیصاد کیلاومتر   

پالسااماي  ئااورمیاازان فلو يریااگاناادازه .(=115/1P) دارد

ر از کارخانااه کیلااومت 51از گوساافندان در فاصااله کمتاار  

 ،نشااان داد ،فصاال مختلااف سااال  0اراک در  آلومینیااوم

داري بین غلظت این عنصر در فصول مختلف اختالم معنی

وجود دارد و بیشترین میزان آن در پاییز و ( 2)جدول سال 

(. =115/1P) شاود کمترین میزان آن در بهار مشاهده مای 

ع آب منبا  چهاار ر دغلظات فلوئاور    شده يریگاندازهنتایج 

نشاان داد   ،هاا دام مصارفی چشمه(  ،نهر ،کشیلوله ،)قنا 

 يداریصاور  معنا  موجود در نهرهاي آب به فلوئورمیزان 

  (.=115/1P)( 2)جدول  بیشتر از سایر منابع آبی است

 

گیري و مختلف نمونه ر فصولراک، دسازي ا( درفواصل مختلف از کارخانه آلمینیومppmمعیار ) انحرام ±فلوئور میزان میانگین -2جدول 

 هادر منابع مختلف آب مصرفی دام

 معيار( انحراف±ميانگين( )ppmتعداد ) پارامتر مورد بررسي

  فاصله از کارخانه

 a(89/5±51/0 )91 کیلومتر 51کمتر از 

 b(15/1±12/1 )21 کیلومتر 51بیشتر از 

 b(15/1±26/1 )21 کیلومتر 011بیشتر از 

  فصل

 a(25/1±21/5 )21 اربه

 b(11/1±66/2 )21 تابستان

 c(01/1±08/6 )21 پاییز

 d(22/1±01/2 )21 زمستان

  منابع آبي

 a(55/1±00/1 )1 قنا 

 a(11/1±02/1 )1 کشی لوله

 b(05/1±98/1 )1 نهر

 a(10/1±57/1 )1 چشمه
b,c,da,يداریمعن سطث دهندهحروم نامشابه نشان (11/1P≤ در هر )است شاخصه. 

 

 بحث

هاااي ساازمان ( 5870-2111هااي گ شااته ) در ساال 

ودن عنصر فلوئور براي سالمتی بادن  بهداشتی بر ضروري ب

هااي اخیار وضاعیت کمای     ولای در ساال   ،کردندکید میأت

یافته و تردیدهایی مبنی بر ضروري بودن این عنصار   تيییر

( باه کلماه   essentialوجود دارد و بنابراین کلمه ضاروري ) 

 apperent beneficial) «اسات یاد  رساد مف یباه نظار ما   »

intake هاااي عمااومی  نشااانه. (55) ( تيییاار یافتااه اساات

مسمومیت مزمن با فلوئور کاهش تولید شیر، کاهش تولیاد  

طاور مساتقیم تحات    همهل و کاهش رشد پشم است که با 

مساتقیم و در اثار    شاکل غیار  باه  اماا  ،ثیر فلوئور نیستندأت

ضعف و الغري هماراه باا    دهند.کاهش دریافت غ ا رخ می

ن مطار   بسیاري از پدوهشگرا از سويکاهش وزن و اشتها 

مطالعا  متعددي در خصاوص  (. 55و  9، 2، 5شده است )

ویاده کشاور هندوساتان انجاام     هفلوئوروزیس در جهان و ب

. بر این اسااس گفتاه   (58و  59، 56، 52، 9، 7) شده است

 ،فیات تولیاد  شده است ی  کارخانه آلومینیوم بسته به ظر

 باروز  موجبو  کندها متر مکعب فلوئور وارد هوا میمیلیون

مشکالتی در جوامع بشري و موجودا  اطارام کارخاناه از   

   (.9 و 7گردد )قبیل گیاهان و حیوانا  می
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 مختلاف  بر حیوانا  اهلای  ئورثیرا  فلوأدر خصوص ت

منااطق آنادمی    در )گاو، گوسفند و بز، اسب و گااومیش(  

 هااي پادوهش  در ایالت راجساتان هندوساتان   سیفلوئوروز

هااي  دنادان  در ن مطالعا یرفته و در ایصور  پ متعددي 

می مبنی بار تيییار   ئعال ،صور  دوطرفههف  باال و پایین ب

، 6مشاهده شده است )رن، تا پوسیدگی و حتی شکستگی 

در منااطق  میزان شیوع بیمااري  در بررسی  (.58و  59، 7

میزان مشخص شده هاي مختلف دام ،سیفلوئوروزآندمی  

درصاد،   05ها به فرم دندانی در گوساله سیفلوئوروزشیوع 

درصد باوده اسات    21ها درصد و در بزغاله 1/29ها در بره

 يلاومتر یک 51تا شاعاع  حاضر  مطالعه. در (25و  58، 51)

شاامل   فلوئاوروز  یاراک شاواهد دنادان   موآلومینیا کارخانه 

مهال عادم    هاا در دنادان  نایم ن،را  رییفقدان دندان، تي

متخلل  ،دار شدنت و ما  شدن تا کدر شدن و خالیشفاف

مشاهده شده است.  تيییرا  سطث سایش و هاشدن دندان

دهاد کاه   نشان مای  (5)جدول  حاضر مطالعهبررسی نتایج 

بیشاتر از   )ppm89/5±51/0) در گروه بیماار  ئورمیزان فلو

و  جینتاا  اس ایان بر استوان در کل می .استحد استاندارد 

 51در محادوده   گوسفندانمشکال  دندانی  ،م بالینیئعال

مزمن  فلوئوروزیسبه  ینیوم اراک رامولومتري کارخانه آکیل

کارخانه آلومینیوم  حضوربا توجه به  بدون ش نسبت داد. 

نگرانی اراک اراک در حاشیه شهر اراک و فاصله کم از شهر 

انسانی ساکن در این  عیتجم ت درین مسمومیبروز ا براي

در  روزفلوئاو  در موردطور کلی مطالعا  به .وجود داردشهر 

و  دوز. گرجای معدود انجام گرفته است بسیار ایران يهادام

در  وضااعیت بیماااري فلوئااوروز  5077در سااال همکاااران

ضایعا   مبتال بههاي دام را در هاي اطرام ورامیندامداري

عمال  هب یبررسو در  کردند پدوهشدندانی خفیف تا شدید 

االتر از با  سطث فلوئور در پالسما ،حاضر مطالعهمشابه آمده 

بررسی مشاکال  دنادانی از    . در این(0) حد استاندارد بود

مای  ئهااي پایش دا  نیم سالگی با خرو  دنادان وحدود ی 

. نتاایج  فتناد ایشد و مبتالیاان هرگاز بهباود نمای    آغاز می

مناااطق در ایجاااد  کااه آببااود  آنآزمایشاگاهی حاااکی از  

ن ولی این نقش بسیار کمتر از گیاها ،مسمومیت نقش دارد

 مطالعه این. در تمامی مناطق نبودو با آن قابل مقایسه  بود

مقدار فلوئور گیاهان بسیار باال بوده است و بیشترین مقدار 

عیاار پالسامایی   هاسات.  لودگی سطحی آنآحاصل  ،فلوئور

هاي تحات  لهدر هر دو نوع گوسفند و بز در تمامی گ فلوئور

فلوئاور   أو منشا ند افزایش بسیار قابل توجهی داشت مطالعه

. در ایان  نباود پالسمایی چیزي جز جیره حاوي فلوئور باال 

 يپالسااما داري در میاازان فلوئااورتفاااو  معناای مطالعااه

در  محمدي بریمانلو. (0) گوسفند و بز مشاهده نشده است

هاي آجرپازي متعادد در   وجود کورهبا توجه به 5081 سال

هاي دام درگرمسار و مشاهده مشکال  دندانی شهر اطرام 

در خصوص میزان فلوئور در آب مصارفی  ي امطالعهمنطقه 

و مشااهده  و گیاه مرتعی و میزان فلوئور پالسما انجاام داد  

 ppm منطقااه مقادار میااانگین پالساماي گوسافندان    کارد 

. نادارد  یتفاو  چندان ن طبیعی فلوئور سرمو با میزا 21/1

 و علوفاه  اناواع  باین  فلوئور میزان در تفاوتی بررسی این در

حاضاار  مطالعااهدر  مشاااهده نشااد. مصاارفی هااايجیااره

 و 2 و )ناباال (  ساال  2زیار  در دو گاروه سانی    گوسفندان

 بندي شدند که بار اسااس نتاایج   دسته )بال ( سال 2باالي 

هاا از لحاام میازان    داري باین آن یتفاو  معن ،(5)جدول 

و همکاران دوز گرجی مطالعهدر اما  ،دمشاهده نگردی فلوئور

غیر از گروه سنی زیر یا  ساال باین    ر منطقه ورامین بهد

 داري مشاهده نشده استیهاي سنی تفاو  معنسایر گروه

 يا دود حاااویااپساااب  یکارخانااه صاانعت 29ش از یباا. (0)

هاا  ن آنیترمهم .کنندیها مط اطرام خود ریفلوئور در مح

 يکودهااا، سااازيلی، اسااتسااازيآلومینیااومکارخانجااا  

هاااي کااوره ،، شیشااه یرخانجااا  ساارامسوپرفساافا ، کا

 یشاگاه یو پاال سان، غاال زکارخانجا  سوزاننده  ،پزيآجر

 يزان فلوئاور موجاود در هاوا   یا م. (51و  55) نفت هستند

روگارم در  کیم 5/1آلوده کمتر از  ریو غ یصنعت ریمناطق غ

 آلومینیاوم اما در اطارام کارخانجاا     ،مکعب هواست متر

روگرم در هر متر مکعاب هاوا   کیم 2-0تواند به کمتر از یم

 يپالساما  فلوئاور زان یا م یاد شدهبا توجه به مطالب برسد. 

گیري شد و هاز کارخانه انداز یدر فواصل مختلفگوسفندان 

تري از کیلااوم 51داري در شااعاع کمتاار از اخااتالم معناای

کیلاومتري   011و  01کارخانه با دو گروه شاهد در فواصل 

گرد و غبار، دود یاا ماه   . (2)جدول  از کارخانه مشاهده شد

هااي کارخانجاا  از   هاا یاا هاواکش   خار  شده از دودکش

ماد  هاي اطرام عوامل مهم آلودگی به فلوئور مراتع و زمین

ال باه  هااي باا  . فلوئور در درجاه حارار   نظر قرار می گیرد

طرام شود و ررا  ریز و بخارا  به محیط اسرعت بخار می

 ،دنا بوز يه بادهااي شادید  کگردد و در صورتیپراکنده می

هااي طاوالنی   تواند در جهت وزش باد تا مسافتفلوئور می
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در کشور ساوئیس   يامطالعه. (55) در محیط پخش گردد

ا نشان داده است متوسط محتواي فلوئور یونجه و علوفاه با  

قساامت در  01کننااده کیلااومتر از منبااع آلااوده 2فاصااله 

قسامت در   21میلیون و با افزایش فاصاله ایان مقادار باه     

(. در برزیل نشان داده شاده  58) میلیون کاهش یافته است

طور مساتقیم باا   ه ضایعا  دندانی گاوهاي مبتال بهاست ک

. اگار  (0) ها از کارخانجاا  فسافا  ارتبااط دارد   فاصله آن

غباار میازان    مراتع باا دودهااي صانعتی و گارد و     آلودگی

برسااند،  قسامت در میلیاون    11تاا   21ها را باه  فلوئور آن

و  55) شاود ینظر گرفته م درها خطرآفرین مرتع براي دام

  کارخاناه  یا  ،. طی ی  بررسی مشخص شاده اسات  (58

سااال روزانااه  51سااازي در نیویااورک در مااد  آلومینیااوم

ور وارد اتمسافر کارده اسات. در    کیلوگرم فلوئ 508حداقل 

مجاور  این کارخانه مسمومیت فلوئور سبب از بین رفاتن  

اثر فصول مختلف  حاضر مطالعهدر  .(55) شداري ی  گاود

و ( 2)جادول  شاد   یبررس ئورفلو ییزان سطث پالسمایبر م

بیشترین میزان آن در پاییز و کمترین میازان  مشاهده شد 

داري شرایط نگاه  (.=115/1P) شودآن در بهار مشاهده می

هاا  ل بهار دامیصور  است که از اوامنطقه بدین این دام در

-ها خار  و به مراتع اطرام روساتاها بارده مای   ارياز دامد

-از علوفه مرتعای تي یاه مای    اًشوند و تا اواسط پاییز عمدت

در  هاا عمادتاً  ل بهاار دام یا از اواسط پااییز تاا اوا   اما ،کنند

بناابراین   ،گردناد داري مای بسته نگاه  دامداري و در فضاي

ساتی  از جیره د ها در فصول زمستان و اوایل بهار عمدتاًدام

و در فصول تابستان و پاییز بیشتر از علوفاه مرتعای تي یاه    

علوفاه   ئاور زان فلوگردند که بر اساس نتایج بررسی میا می

و  اسات باالیی  فلوئورمرتعی و مصرفی، علوفه مرتعی داراي 

پالسما در فصل تابساتان و پااییز را    فلوئورمیزان باال بودن 

بااالتر   فلوئاور  توان باه اساتفاده بیشاتر از علوفاه داراي    می

هاا )زمساتان و   در زمان حضور دام در دامداري .نسبت داد

و این جیره  شودل بهار( تي یه با علوفه دستی انجام مییاوا

اساس  گردد و برمین میأاز کارخانه( تدور )گر یداز مناطق 

 موجاب دارند کاه   تريبسیار کم ئوردست آمده فلوهنتایج ب

-فصل زمستان و بهاار مای  پالسما در  فلوئورکاهش میزان 

 قناا ،  در آب چشامه، ئور میزان فلور مطالعهن یدر ا گردد.

-(. مای 2جدول ) کشی در حد استاندارد بوده استآب لوله

هاي ما کور باا   توان چنین نتیجه گرفت که سرچشمه آب

 ئاور ثیر فلوأاز کارخاناه تحات تا    هاا اد آنیفاصله زوجه به ت

 ئاور نهرهاا میازان فلو  آب  گیرند.خروجی کارخانه قرار نمی

واساطه  هتواناد با  باالتر از اساتاندارد را نشاان داد کاه مای    

آلااودگی محیطاای و گاارد و غبااار خروجاای از کارخانااه     

نزدیا  باه کارخاناه     يهاا آب چرا که نهر ؛آلومینیوم باشد

 طریق به تواندمی که منبعی دومین .داشتند باالتري رئوفلو

 حاداکهر  .اسات  آب ند،برسا هادام بدن به را رئوفلو خوراکی

 اعالم میلیون در قسمت 2 آب در رئوفلو حضور مجاز تظغل

قسامت   9/1-0/5 از کمتر انسان براي مقدار این است. شده

 مئعال ظهور از حاکی هاگزارش از بسیاري .است میلیون در

 در هااي پرورشای  دام دیگار  و گوسافند  گاو، در مسمومیت

  باا  برابار  هاا آن آب ئورفلو غلظت میانگین که است مناطقی

و  55) اسات  آن از بیشتر کمی یا قسمت در میلیون و 1/5

 محمدي بریماانلو در گرمساار   مطالعه ازحاصل  نتایج .(56

 حد از ترپایین منطقه آب در موجود رئوفلو میزان داد نشان

 آلودگی منبع عنوانبه تواندنمی و بنابراین بود زامسمومیت

و  ئاور مکانیسم عمال فلو درباره  .(0) باشد مطر  منطقه در

هندوساتان  مختلف اي ههایی در ایالتهاي آن بررسیمدل

. گرفتاه اسات  انجام  ،ها داراي فلوئور باالیی استکه آب آن

در  روزئاو ي فلوشیوع بیمار ،هانکته جالب توجه این بررسی

 51تااا شااعاع  ،هااا و میاازان باااالي فلوئااور در گیاهااان دام

در مطالعاه حاضار   . (8ینیوم است )کیلومتري کارخانه آلوم

 51 شاعاع  تاا در علوفاه مرتعای   ئاور  میزان فلو يریگاندازه

زان فلوئاور  ینشان داد که م آلومینیومکارخانه  زا يلومتریک

هاا  در این علوفهباالیی  (میلیون قسمت در 1/00±0/525)

 51-11علوفااه ئااور میاازان اسااتاندارد فلو .شااوددیااده ماای

همچناین   ،(55 و 2) ده اسات رکار شا   قسمت در میلیاون 

در حااد  یعلوفااه دسااتدر  ئااورنتااایج حاااکی از میاازان فلو

ن رخداد یرسد علت ایبه نظر م ؛(5)جدول  استاندارد است

 اًعمادت  ،این منطقه يهادامداري یعلوفه دست که این است

 ،که با کارخانه فاصله زیادي دارند ،اطرام يهااز شهرستان

-گرجای  مطالعاه نیز مشابه  عهمطالدر این  گردد.مین میأت

هاا  ترین عامل ابتال دامگیاهان منطقه مهم ،و همکاران دوز

-توان نتیجاه می مجموعدر  .(0) به این مسمومیت هستند

خاناه  حوماه کار گیري کرد مسمومیت مزمن باا فلوئاور در   

 51در محادوده   هاي گوسفنداراک در گله سازيمینیوموآل

یعا  دندانی و ساطث بااالي   با بروز ضا ،کیلومتري کارخانه

ترین عامال  مهمو  استدر حال وقوع  ،میزان فلوئور پالسما

اساتفاده از  تاوان  در منطقاه را مای  رخداد این مسامومیت  
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رکار   خانهو غبار و دود کار به گرد آلوده شده یعلوفه مرتع

 ،تاار فاکتورهاااي خطاار موجااودبااراي بررساای دقیااق کاارد.
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       To determination chronic fluorosis in sheep in vicinity of Arak Aluminum factory, 100 sheep from 

two age group (under 2 years old and over 2 years old) from 0-10 kilometer from Arak aluminum 

industry (80 sheep) and 2 control group from 30 and 300 kilometers (20 Sheep) from Arak aluminum 

factory selected and plasma samples were collected. Plasma samples were gathered at four seasons and 

sheep feedstuffs (pasture and harvested forages) and water samples from different sources were 

analysis to measuring flour levels. Plasma and feedstuffs samples were analyzed for flour levels by ion 

selective electrode (ISE) and water samples were analyzed by ion chromatography (IC). Mean of 

plasma flour levels in sheep with dental lesions were 3.15±1.98 ppm and significantly higher than both 

control groups (0.39±0.13 ppm) (P=0.001). Two age groups were not shown remarkably difference in 

plasma flour levels (P=0.49). Various distances from factory had significant difference (P=0.001) in 

flour plasma levels and sheep within 0-10 km had higher plasma levels (3.15±1.98 ppm). In four 

seasons of year, sheep at fall (6.39±0.35 ppm) had higher flour levels than another season (P=0.001). 

In various water sources (Aqueduct, creek, fountain and pipe water) for sheep, creek (0.89± 0.31 ppm) 

had higher flour level than others (P=0.001). Feedstuff’s analysis was shown pasture forages 

(121.3±34.5 ppm) had very higher flour levels than harvested forages (13.03±2.6 ppm) (P=0.001). 

Based on these study findings, chronic fluoride toxicity had occurred around (10 km) Arak aluminum 

industry in sheep herds and contaminated pasture had major role in occurrence of fluorosis in sheep. 

Further studies recommend to determining more risk factors of fluoride toxicity in this area.  
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