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چکيده

دانشآموخته دکتري تخصصی بیماريهاي داخلی دامهاي بزرگ ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز ،شیراز -ایران.
گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز ،شیراز -ایران.

دريافت 21 :ديماه 89

پذيرش 25 :بهمنماه 88

براي بررسی رخداد مسمومیت مزمن با فلوئور در گوسفندان حومه کارخانه آلومینیوم اراک از  511رأس گوسفند زیر  2سال و باالي 2
سال از فواصل  5تا  51کیلومتري کارخانه و  2گروه کنترل در فواصل  01و  011کیلومتري کارخانه نمونه خون در چهار فصل ساال اخا
شد .از مواد غ ایی مصرفی شامل علوفه دستی و مرتعی دامها و همچنین از منابع آب مصرفی آنها در این محادوده ،نموناهگیاري صاور
گرفت .میزان فلوئور پالسما و جیرههاي مصرفی با روش الکترود یونگزین و نمونههاي آب با روش یون کروماتوگرافی انادازهگیاري شادند.
میانگین میزان فلوئور در پالسماي گوسفندان مبتال به ضایعا دندانی  0/51±5/89قسمت در میلیون و بهطور معنیداري بیشتر از هار دو
گروه کنترل ( )1/08±1/50 ppmبود ( .)P=1/115تفاو معنیداري در میزان فلوئور پالسما باین دو گاروه ناباال و باال مشااهده نشاد
( .)P=1/08میزان فلوئور پالسماي گوسفندان در شعاع کمتر از 51کیلومتر از کارخانه ،نسبت به گروههاي کنترل بااالتر و اخاتالم معنای-
داري داشت ( .)P=1/115در مقایسه چهار فصل سال ،گوسفندان در پاییز ( )6/08±1/01 ppmبیشترین میزان فلوئور پالسما را نسابت باه
فصول دیگر داشتند ( .)P=1/115در بررسی منابع مختلف آب مصرفی گوسافندان ،نهرهاا ( )1/98±1/05 ppmبیشاترین میازان فلوئاور و
اختالم معنیداري با سایر منابع آبی داشتند ( .)P=1/115در بررسی مواد غ ایی مصرفی گوسفندان ،علوفاه مرتعای ()525/0±00/1 ppm
نسبت به علوفه دستی و خریداري شده از سوي دامداران ( ،)50/10±2/6 ppmمیزان فلوئور بسیار بیشتري داشت ( .)P=1/115بار اسااس
نتایج بهدست آمده در این مطالعه ،مسمومیت مزمن با فلوئورتا شعاع  51کیلومتري کارخانه آلومینیوم اراک در گلههاي گوسافند مشااهده
میشود و به نظر میرسد علوفه مرتعی آلوده در این منطقه مهمترین نقش را در بروز مسمومیت در دامها دارد.
واژههاي کليدي :مسمومیت فلوئور ،گوسفند ،کارخانه آلومینیومسازي ،اراک ،ایران.

مقدمه
فلوئوروزیس ( )Fluorosisیا مسمومیت با فلوئور به دو
شکل حاد و مزمن (شاکل معماولتار) در انساان و دام رخ
میدهد ( 2 ،5و  .)9شکل مازمن مسامومیت باا فلوئاور از
مشکال پرورش دام در مجاور مراکز صنعتی اسات کاه
سبب بروز ضایعا دندانی و استخوانی میشاود و باهعلات
مصرم درازمد و مستمر فلوئور ایجاد مایگاردد ( 5و .)2
این عنصر بهمیزان کم براي بدن نه تنها سمی نیست ،بلکه
جزء عناصر کمیاب و ضروري محسوب میشود .آثار مفیاد
فلوئور در جلوگیري از پوسیدگی دنادانهاا در هار سان و
استئوپروزیس (پوکی استخوان) به اثبا رسیده اسات (،2

 9و  .)55متأسفانه فاصله باین مقادار مفیاد ایان عنصار و
مقدار سمی آن بسیار کم است باهطاوريکاه حادود یا
قسمت در میلیون فلوئور باراي انساان و بیشاتر حیواناا
مفید است ،اما در مقادیر  2-0قسمت در میلیاون و بااالتر،
آثار مسمومیتزاي آن بروز میکند ( .)2بهطور کلی ماوارد
مسمومیت مزمن با فلوئاور در اثار دساتکااري انساان در
طبیعت و با منشأ صنایع ایجاد میشود .صنایعی که از مواد
معدنی حاوي فلوئور بهعنوان ماده خام اولیه اساتفاده مای-
کنند و سبب آلودگی محیط اطرام از طرق مختلاف مای-
شوند .یکی از این روشها گرد و غبار و دود خاار شاده از
دودکشها و هواکشهاست؛ زیرا فلوئور در درجاه بااال باه-
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سرعت به بخار تبادیل و باهصاور ررا ریاز و بخاار باه
محیط اطرام پراکنده مایشاود و در صاورتیکاه بادهااي
شاادید بااوزد فلوئااور تااا مسااافتهاااي طااوالنی (حتاای 51
کیلومتر) در محیط اطرام در جهت وزش باد پخش خواهد
شد ( 2و  .)55اعتقاد بار ایان اسات کاه آلاودگی گیاهاان
مناطق اطرام بیشتر ناشی از نشساتن گارد و غباار و دود
حاوي فلوئور روي برگ آنهاسات .فلوئاور بعاد از ورود باه
دستگاه گوارش بهطور فعال و غیر فعال ج ب خواهد شد و
 11درصد آن به سرعت باا ادرار دفاع و بقیاه آن در بادن
پخش میشود .از این مقدار  86درصد فلوئوراید در بافات-
هاي سخت شامل دندانها و استخوانها انباشته مایشاود
( 9و .)55
آسیب سلولی ناشی از فلوئور را به توانایی آن در مهاار
چندین آنزیم داخل سلولی بهخصوص آنازیمهاایی کاه در
متابولیسم انرژي سالول نقاش دارناد ،مایدانناد ( ،)1اماا
 Tokunagaو همکاران در ساال  2110نقاش فلوئاور را در
مهار برداشت گلوکز بهوسایله سالولهاا را بیشاتر از مهاار
آنزیمها دانساتند ( .)25فلوئاور موجاب اخاتالل در سانتز
کالژن و درهم شکستن کالژن در بافتهاي مختلف مانناد
استخوان ،تاندون ،ماهیچه ،پوست ،غضاروم ،ریاه ،کلیاه و
ناي میشود ( 7و  .)55عادهاي بار ایان باورناد کاه شاکل
بالینی مسمومیت مزمن باا فلوئاور باه دو شاکل دنادانی و
استخوانی توصیف میشود .اولین و خفیافتارین نشاانه در
دندانهاي پیش ،خالدارشدن و لکهدار شادن میناا و عاا
دندان همراه با لکاههاا یاا خطاوطی باه رنا ،کارم ،زرد،
خاکستري ،قهوهاي یا سیاه است .این خطوط ممکن اسات
بهطور افقی در سراسر دندان کشایده شاوند .تيییار رنا،
دندان ،عمقی و غیر قابل برگشت است .گچیشادن دنادان
بهدلیل از بین رفتن شفافیت و درخشش مینا نیز مشااهده
میشود .سایش و تخریش در این دندانها باهدلیال نرمای
غیر طبیعی مینا در اثر نقص در روند معادنیشادن شاایع
است .بهوجود آمدن حفره یا شایارهایی باهشاکل خطاوط
طولی در میناي دندان و حتی عاا در اثار هیپاوپالزي یاا
نارسایی در ساخته شدن مینا کاه در نهایات باه شاکننده
شدن و سایش ناهموار و سریع دندان میانجامد .عفونات و
نکروز آلوئلهاي استخوان که بهدنبال آن افتادن و جادایی
استخوان و گااهی لهاه رخ مایدهاد .حضاور دنادانهااي
ناهماهن ،و خراشیافته ،برخی کوچ و برخی بزرگ و از
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بین رفتن کامل بعضای از آنهاا تاا ساطث لهاه و بااالخره
دردناکشدن دندانها که به تدریج سبب عدم تواناایی دام
در اخ ا و جویاادن غ ا ا و کاااهش مصاارم آن ماایگااردد.
مشکال عدیدهاي را براي دام ایجاد میکند .شکل دنادانی
مسمومیت مزمن با فلوئاور در بیشاترین ماوارد باا معایناه
دندانهاي پیش تشخیص داده میشود ( 9و .)55
از سالها قبل در حومه کارخانه آلومینیومسازي اراک
مواردي از ضایعا دندانی در گوسفندان منطقاه مشااهده
شده است .هرچند با مدیریت پسااب کارخاناه آلومینیاوم-
سازي اراک ،زمینهاي کشاورزي نزدی کارخانه وضاعیت
بهتري یافتهاند ،ولی با توسعه کارخانه م کور در دهه اخیر
و افزایش تولید ،مشکال دامداران حوماه کارخاناه بیشاتر
شده اسات .در ایان مطالعاه تاالش شاد ضاایعا دنادانی
مشاهده شده به فلوئوروزیس مزمن نسابت داده شاود و در
مرحله بعد وضعیت منطقاه را از جنباههاایی مهال میازان
فلوئور در فصول مختلاف ،آب مصارفی و علوفاه مرتعای و
جیره دامها بررسی و آنالیز شود تا به تشخیص دقیاقتار و
صحیثتري در ماورد مشاکال دنادانی مشااهده شاده در
منطقه برسیم.
مواد و روش کار
در این مطالعه میزان فلوئور پالسماي گوسفندان در دو
گروه سنی زیر  2سال (ناباال ) و  2ساال و بااالي  2ساال
(بال ) و آب مصرفی دامها و علوفه مرتعی و علوفه مصارفی
دامهاي موجود در روستاهاي واقع در شعاع  51کیلاومتري
کارخانه آلومینومسازي اراک (در ایان محادوده  51روساتا
قرار دارد و جمعیت گوسفند موجود در این واحدها حادود
 51111رأس است) در چهار فصل (بهار ،تابستان ،پااییز و
زمستان) بررسی شد .لولههاي ونوجکت از ناوع پالساتیکی
انتخاب شد تا از احتمال واکنش فلوئور با لولههاي شیشاه-
اي اجتناب گاردد ،در ضامن تعاداد  51رأس گوسافند از
منطقهاي که با کارخانه آلومینیاوم حاداقل سای کیلاومتر
فاصله دارد بهعنوان گروه کنترل اول و  51رأس دیگر باه-
عنوان گروه کنترل دیگر به فاصله  011کیلومتري کارخانه
انتخااب شاادند .آنااالیز فلوئااور در ترکیبااا محیطاای و یااا
بیولوژی براي تشخیص قطعی فلوروزیس و تعیاین منباع
فلوئور ضروري است .روشهاي متعددي براي آنالیز فلوئاور
وجاود دارد .روش الکتارود یاونگازین (Ion Selective
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مطالعااه  Suskaو  Janiakدر دو نااداد مختلااف گوساافند
 1/558و  1/511قسمت در میلیاون گازارش شاده اسات
( 50و  .)57این در حالی است که در مطالعه حاضر میزان
فلوئور پالسماي تمامی بیماران حتی باالتر از حد استاندارد
( )2 ppmبراي گاو بودند و میزان فلوئاور در گاروه کنتارل
اول کااه حاادود  01کیلااومتر از کارخانااه آلومینیااوم اراک
فاصله داشتند ،حدود  1/1 ppmو گروه کنتارل دیگار کاه
حدود  011کیلاومتر فاصاله داشاتند (واقاع در شاهرکرد)
حدود  1/2 ppmبود که بهمیزان طبیعی سایر نقاط جهاان
نزدی هستند .میزان انادازهگیاريشاده در هار گاروه در
جدول شماره  5آورده شده است و باین میازان پالسامایی
فلوئور در گروه کنترل و بیمار اختالم معنیداري مشااهده
میشود ( .)P=1/115میزان فلوئور در دامهاي بیماار در دو
گروه سنی نابال (زیر  2سال) و باال ( 2و بااالي  2ساال)
بررسی شاد و در جادول شاماره  5آورده شاده اسات .بار
اساس آنالیز آماري انجام شده تفااو معنایداري باین دو
گروه سنی در این مطالعه مشاهده نشد ( .)P=1/08میازان
فلوئااور در دو نااوع علوفااه دسااتی (محصااول کشاااورزي) و
مرتعاای در فاصااله کمتاار از  51کیلااومتري از کارخانااه
آلومینیوم اراک نشان داد که غلظت فلوئور در علوفه دستی
بهصور معنیداري کمتر از نوع مرتعی آن اسات (جادول
.)P=1/115( )5

)Electrode: ISEکه بر اساس روش  potentiometricاست
به عناوان روشای ساریع و اساتاندارد باا مقبولیات جهاانی
استفاده میشود ( .)55در این مطالعه تعیین میزان فلوئاور
در پالسما و علوفه باه روش الکتارود یاونگازین و در آب
مصرفی دامها به روش یون کروماتوگرافی صور پا یرفت.
براي محاسبه دقیاق غلظات یاون فلوئاور لگااریتم خطای
غلظت یون فلوئور در مقابل پتانسیل الکترود (میلایولات)
رسم شده تا منحنی کالیبراسیون بهدسات آیاد و باا قارار
دادن میلیولت خوانده شده در ماورد نموناههاا در معادلاه
فوق ،غلظت نمونه باهدسات آماده اسات .در ایان مطالعاه
فاصله اطمینان  81درصد و سطث معنایداري  P<1/11در
نظر گرفته شد .براي تجزیاه و تحلیال از نارمافازار IBM-
 SPSS-22ویراست  2156استفاده شده است.
نتايج
در این مطالعه ابتدا وضعیت باالینی بیمااري بررسای
شد و مشخص شد دامها تا شاعاع  51کیلاومتري کارخاناه
داراي عالئام بااالینی مشااخص مساامومیت مهاال ضااایعا
دناادانی هسااتند و دامهاااي واقااع در شااعاع باایش از 51
کیلومتري کارخانه فاقد این ضایعا هستند .میزان فلوئاور
طبیعی سرم گوسفندان در مطالعا مختلفی گزارش شاده
است .در مطالعه  Samalو  Naikدر گوسفندان گرمسایري
هندوسااتان میاازان ساارمی فلوئااور  1/10-1/59 ppmو در

جدول  -1میانگین میزان فلوئور ±انحرام معیار ( )ppmدر وضعیتهاي بالینی متفاو  ،در گروههاي سنی مختلف و در علوفههاي مصرفی
دامها
پارامتر
وضعيت باليني
با عالئم بالینی
بدون عالئم بالینی

تعداد (( )ppmميانگين±انحراف معيار)
(91 )0/51±5/89
(21 )1/08±1/50

مقدار P

1/115

گروه سني
نابال
بال

(01 )0/15±5/81
(01 )0/29±2/19

1/08

نوع علوفه
علوفه دستی
علوفه مرتعی

(51 )525/0±00/1
(51 )50/10±2/6

1/115
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نتایج آزمون آماري (جدول  )2نشان داد میازان فلوئاور
پالسااماي گوساافندان در فواصاال مختلااف از کارخانااه
آلومینیوم اختالفا معنیداري وجود دارد و میزان فلوئاور
در فاصله کمتر از  51کیلومتر تا کارخانه آلومینیاوم بااالتر
از حد استاندارد است و اختالم معنایداري در مقایساه باا
فاصله بیشتر از سی و سیصاد کیلاومتر از کارخاناه وجاود
دارد ( .)P=1/115اناادازهگی اري میاازان فلوئااور پالسااماي
گوساافندان در فاصااله کمتاار از  51کیلااومتر از کارخانااه

آلومینیااوم اراک در  0فصاال مختلااف سااال ،نشااان داد،
اختالم معنیداري بین غلظت این عنصر در فصول مختلف
سال (جدول  )2وجود دارد و بیشترین میزان آن در پاییز و
کمترین میزان آن در بهار مشاهده مایشاود (.)P=1/115
نتایج اندازهگیري شده غلظات فلوئاور در چهاار منباع آب
(قنا  ،لولهکشی ،نهر ،چشمه) مصارفی دامهاا ،نشاان داد
میزان فلوئور موجود در نهرهاي آب بهصاور معنایداري
بیشتر از سایر منابع آبی است (جدول .)P=1/115( )2

جدول  -2میانگین میزان فلوئور ±انحرام معیار ( )ppmدرفواصل مختلف از کارخانه آلمینیومسازي اراک ،در فصول مختلف نمونهگیري و
در منابع مختلف آب مصرفی دامها

پارامتر مورد بررسي

تعداد (( )ppmميانگين±انحراف معيار)

فاصله از کارخانه
کمتر از  51کیلومتر
بیشتر از  51کیلومتر
بیشتر از  011کیلومتر

91 )0/51±5/89(a
21 )1/12±1/15(b
21 )1/26±1/15(b

فصل
بهار
تابستان
پاییز
زمستان

21 )5/21±1/52(a
21 )2/66±1/11(b
21 )6/08±1/01(c
21 )2/01±1/22(d

منابع آبي
قنا
لوله کشی
نهر
چشمه

(1 )1/00±1/55
1 )1/02±1/11(a
1 )1/98±1/05(b
1 )1/57±1/10(a
a

a,b,c,dحروم نامشابه نشاندهنده سطث معنیداري ( )P≤1/11در هر شاخصه است.

بحث
در ساالهااي گ شااته ( )5870-2111ساازمانهاااي
بهداشتی بر ضروري بودن عنصر فلوئور براي سالمتی بادن
تأکید میکردند ،ولای در ساالهااي اخیار وضاعیت کمای
تيییر یافته و تردیدهایی مبنی بر ضروري بودن این عنصار
وجود دارد و بنابراین کلمه ضاروري ( )essentialباه کلماه
«باه نظار مایرساد مفیاد اسات» ( apperent beneficial
 )intakeتيییاار یافتااه اساات ( .)55نشااانههاااي عمااومی
مسمومیت مزمن با فلوئور کاهش تولید شیر ،کاهش تولیاد
مهل و کاهش رشد پشم است که باهطاور مساتقیم تحات
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تأثیر فلوئور نیستند ،اماا باهشاکل غیار مساتقیم و در اثار
کاهش دریافت غ ا رخ میدهند .ضعف و الغري هماراه باا
کاهش وزن و اشتها از سوي بسیاري از پدوهشگران مطار
شده است ( 9 ،2 ،5و  .)55مطالعا متعددي در خصاوص
فلوئوروزیس در جهان و بهویاده کشاور هندوساتان انجاام
شده است ( 59 ،56 ،52 ،9 ،7و  .)58بر این اسااس گفتاه
شده است ی کارخانه آلومینیوم بسته به ظرفیات تولیاد،
میلیونها متر مکعب فلوئور وارد هوا میکند و موجب باروز
مشکالتی در جوامع بشري و موجودا اطارام کارخاناه از
قبیل گیاهان و حیوانا میگردد ( 7و .)9
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در خصوص تأثیرا فلوئور بر حیوانا اهلای مختلاف
(گاو ،گوسفند و بز ،اسب و گااومیش) در منااطق آنادمی
فلوئوروزیس در ایالت راجساتان هندوساتان پادوهشهااي
متعددي صور پ یرفته و در این مطالعا در دنادانهااي
ف باال و پایین بهصور دوطرفه ،عالئمی مبنی بار تيییار
رن ،تا پوسیدگی و حتی شکستگی مشاهده شده است (،6
 59 ،7و  .)58در بررسی میزان شیوع بیمااري در منااطق
آندمی فلوئوروزیس ،دامهاي مختلف مشخص شده میزان
شیوع فلوئوروزیس به فرم دندانی در گوسالهها  05درصاد،
در برهها  29/1درصد و در بزغالهها  21درصد باوده اسات
( 58 ،51و  .)25در مطالعه حاضر تا شاعاع  51کیلاومتري
کارخانه آلومینیاوم اراک شاواهد دنادانی فلوئاوروز شاامل
فقدان دندان ،تيییرا رن ،مینا در دنادانهاا مهال عادم
شفافیت و ما شدن تا کدر شدن و خالدار شدن ،متخلل
شدن دندانها و تيییرا سطث سایش مشاهده شده است.
بررسی نتایج مطالعه حاضر (جدول  )5نشان مایدهاد کاه
میزان فلوئور در گروه بیماار ( (0/51±5/89ppmبیشاتر از
حد استاندارد است .در کل میتوان بر اساس ایان نتاایج و
عالئم بالینی ،مشکال دندانی گوسفندان در محادوده 51
کیلومتري کارخانه آلومینیوم اراک را به فلوئوروزیس مزمن
نسبت داد .بدون ش با توجه به حضور کارخانه آلومینیوم
اراک در حاشیه شهر اراک و فاصله کم از شهر اراک نگرانی
براي بروز این مسمومیت در جمعیت انسانی ساکن در این
شهر وجود دارد .بهطور کلی مطالعا در مورد فلوئاوروز در
دامهاي ایران بسیار معدود انجام گرفته است .گرجایدوز و
همکاااران در سااال 5077وضااعیت بیماااري فلوئااوروز در
دامداريهاي اطرام ورامین را در دامهاي مبتال به ضایعا
دندانی خفیف تا شدید پدوهش کردند و در بررسی بهعمال
آمده مشابه مطالعه حاضر ،سطث فلوئور در پالسما بااالتر از
حد استاندارد بود ( .)0در این بررسی مشاکال دنادانی از
حدود ی ونیم سالگی با خرو دنادانهااي پایش دائمای
آغاز میشد و مبتالیاان هرگاز بهباود نماییافتناد .نتاایج
آزمایشاگاهی حاااکی از آن بااود کااه آب مناااطق در ایجاااد
مسمومیت نقش دارد ،ولی این نقش بسیار کمتر از گیاهان
بود و با آن قابل مقایسه نبود .در تمامی مناطق این مطالعه
مقدار فلوئور گیاهان بسیار باال بوده است و بیشترین مقدار
فلوئور ،حاصل آلودگی سطحی آنهاسات .عیاار پالسامایی
فلوئور در هر دو نوع گوسفند و بز در تمامی گلههاي تحات

مطالعه افزایش بسیار قابل توجهی داشتند و منشاأ فلوئاور
پالسمایی چیزي جز جیره حاوي فلوئور باال نباود .در ایان
مطالعااه تفاااو معناایداري در میاازان فلوئااور پالسااماي
گوسفند و بز مشاهده نشده است ( .)0محمدي بریمانلو در
سال  5081با توجه بهوجود کورههاي آجرپازي متعادد در
اطرام شهر گرمسار و مشاهده مشکال دندانی در دامهاي
منطقه مطالعهاي در خصوص میزان فلوئور در آب مصارفی
و گیاه مرتعی و میزان فلوئور پالسما انجاام داد و مشااهده
کارد مقادار میااانگین پالساماي گوسافندان منطقااه ppm
 1/21و با میزان طبیعی فلوئور سرم تفاو چندانی نادارد.
در این بررسی تفاوتی در میزان فلوئور باین اناواع علوفاه و
جیاارههاااي مصاارفی مشاااهده نشااد .در مطالعااه حاضاار
گوسفندان در دو گاروه سانی زیار  2ساال (ناباال ) و  2و
باالي  2سال (بال ) دستهبندي شدند که بار اسااس نتاایج
(جدول  ،)5تفاو معنیداري باین آنهاا از لحاام میازان
فلوئور مشاهده نگردید ،اما در مطالعه گرجیدوز و همکاران
در منطقه ورامین بهغیر از گروه سنی زیر یا ساال باین
سایر گروههاي سنی تفاو معنیداري مشاهده نشده است
( .)0بایش از  29کارخانااه صاانعتی پساااب یاا دود حاااوي
فلوئور در محیط اطرام خود رها میکنند .مهمترین آنهاا
کارخانجااا آلومینیااومسااازي ،اسااتیلسااازي ،کودهاااي
سوپرفساافا  ،کارخانجااا ساارامی  ،شیشااه ،کااورههاااي
آجرپزي ،کارخانجا سوزاننده زغاالسان ،و پاالیشاگاهی
نفت هستند ( 55و  .)51میازان فلوئاور موجاود در هاواي
مناطق غیر صنعتی و غیر آلوده کمتر از  1/5میکروگارم در
متر مکعب هواست ،اما در اطارام کارخانجاا آلومینیاوم
میتواند به کمتر از  2-0میکروگرم در هر متر مکعاب هاوا
برسد .با توجه به مطالب یاد شده میازان فلوئاور پالساماي
گوسفندان در فواصل مختلفی از کارخانه اندازهگیري شد و
اخااتالم معناایداري در شااعاع کمتاار از  51کیلااومتري از
کارخانه با دو گروه شاهد در فواصل  01و  011کیلاومتري
از کارخانه مشاهده شد (جدول  .)2گرد و غبار ،دود یاا ماه
خار شده از دودکشهاا یاا هاواکشهااي کارخانجاا از
عوامل مهم آلودگی به فلوئور مراتع و زمینهاي اطرام ماد
نظر قرار می گیرد .فلوئور در درجاه حارار هااي بااال باه
سرعت بخار میشود و ررا ریز و بخارا به محیط اطرام
پراکنده میگردد و در صورتیکه بادهااي شادیدي بوزناد،
فلوئور میتواند در جهت وزش باد تا مسافتهااي طاوالنی
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در محیط پخش گردد ( .)55مطالعهاي در کشور ساوئیس
نشان داده است متوسط محتواي فلوئور یونجه و علوفاه باا
فاصااله  2کیلااومتر از منبااع آلااودهکننااده  01قساامت در
میلیون و با افزایش فاصاله ایان مقادار باه  21قسامت در
میلیون کاهش یافته است ( .)58در برزیل نشان داده شاده
است که ضایعا دندانی گاوهاي مبتال بهطور مساتقیم باا
فاصله آنها از کارخانجاا فسافا ارتبااط دارد ( .)0اگار
آلودگی مراتع باا دودهااي صانعتی و گارد و غباار میازان
فلوئور آنها را باه  21تاا  11قسامت در میلیاون برسااند،
مرتع براي دامها خطرآفرین در نظر گرفته میشاود ( 55و
 .)58طی ی بررسی مشخص شاده اسات ،یا کارخاناه
آلومینیااومسااازي در نیویااورک در مااد  51سااال روزانااه
حداقل  508کیلوگرم فلوئور وارد اتمسافر کارده اسات .در
مجاور این کارخانه مسمومیت فلوئور سبب از بین رفاتن
ی گاوداري شد ( .)55در مطالعه حاضر اثر فصول مختلف
بر میزان سطث پالسمایی فلوئور بررسی شاد (جادول  )2و
مشاهده شد بیشترین میزان آن در پاییز و کمترین میازان
آن در بهار مشاهده میشود ( .)P=1/115شرایط نگاهداري
دام در این منطقه بدینصور است که از اوایل بهار دامهاا
از دامداريها خار و به مراتع اطرام روساتاها بارده مای-
شوند و تا اواسط پاییز عمدتاً از علوفه مرتعای تي یاه مای-
کنند ،اما از اواسط پااییز تاا اوایال بهاار دامهاا عمادتاً در
دامداري و در فضاي بسته نگاهداري مایگردناد ،بناابراین
دامها در فصول زمستان و اوایل بهار عمدتاً از جیره دساتی
و در فصول تابستان و پاییز بیشتر از علوفاه مرتعای تي یاه
میگردند که بر اساس نتایج بررسی میازان فلوئاور علوفاه
مرتعی و مصرفی ،علوفه مرتعی داراي فلوئور باالیی اسات و
باال بودن میزان فلوئور پالسما در فصل تابساتان و پااییز را
میتوان باه اساتفاده بیشاتر از علوفاه داراي فلوئاور بااالتر
نسبت داد .در زمان حضور دام در دامداريهاا (زمساتان و
اوایل بهار) تي یه با علوفه دستی انجام میشود و این جیره
از مناطق دیگر (دور از کارخانه) تأمین میگردد و بر اساس
نتایج بهدست آمده فلوئور بسیار کمتري دارند کاه موجاب
کاهش میزان فلوئور پالسما در فصل زمستان و بهاار مای-
گردد .در این مطالعه میزان فلورئور در آب چشامه ،قناا ،
آب لولهکشی در حد استاندارد بوده است (جدول  .)2مای-
توان چنین نتیجه گرفت که سرچشمه آبهاي ما کور باا
توجه به فاصله زیاد آنهاا از کارخاناه تحات تاأثیر فلوئاور
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خروجی کارخانه قرار نمیگیرند .آب نهرهاا میازان فلوئاور
باالتر از اساتاندارد را نشاان داد کاه مایتواناد باهواساطه
آلااودگی محیطاای و گاارد و غبااار خروجاای از کارخانااه
آلومینیوم باشد؛ چرا که نهر آبهااي نزدیا باه کارخاناه
فلوئور باالتري داشتند .دومین منبعی که میتواند به طریق
خوراکی فلوئور را به بدن دامها برساند ،آب اسات .حاداکهر
غلظت مجاز حضور فلوئور در آب  2قسمت در میلیون اعالم
شده است .این مقدار براي انسان کمتر از  1/9-5/0قسامت
در میلیون است .بسیاري از گزارشها حاکی از ظهور عالئم
مسمومیت در گاو ،گوسافند و دیگار دامهااي پرورشای در
مناطقی است که میانگین غلظت فلوئور آب آنهاا برابار باا
 5/1قسمت در میلیون و یا کمی بیشتر از آن اسات ( 55و
 .)56نتایج حاصل از مطالعه محمدي بریماانلو در گرمساار
نشان داد میزان فلوئور موجود در آب منطقه پایینتر از حد
مسمومیتزا بود و بنابراین نمیتواند بهعنوان منبع آلودگی
در منطقه مطر باشد ( .)0درباره مکانیسم عمال فلوئاور و
مدلهاي آن بررسیهایی در ایالتهاي مختلف هندوساتان
که آب آنها داراي فلوئور باالیی است ،انجام گرفتاه اسات.
نکته جالب توجه این بررسیها ،شیوع بیماري فلوئاوروز در
دامهااا و میاازان باااالي فلوئااور در گیاهااان ،تااا شااعاع 51
کیلومتري کارخانه آلومینیوم است ( .)8در مطالعاه حاضار
اندازهگیري میزان فلوئاور در علوفاه مرتعای تاا شاعاع 51
کیلومتري از کارخانه آلومینیوم نشان داد که میزان فلوئاور
( 525/0±00/1قسمت در میلیون) باالیی در این علوفههاا
دیااده ماایشااود .میاازان اسااتاندارد فلوئااور علوفااه 51-11
قسمت در میلیاون رکار شاده اسات ( 2و  ،)55همچناین
نتااایج حاااکی از میاازان فلوئااور در علوفااه دسااتی در حااد
استاندارد است (جدول )5؛ به نظر میرسد علت این رخداد
این است که علوفه دستی دامداريهاي این منطقه ،عمادتاً
از شهرستانهاي اطرام ،که با کارخانه فاصله زیادي دارند،
تأمین میگردد .در این مطالعه نیز مشابه مطالعاه گرجای-
دوز و همکاران ،گیاهان منطقه مهمترین عامل ابتال دامهاا
به این مسمومیت هستند ( .)0در مجموع میتوان نتیجاه-
گیري کرد مسمومیت مزمن باا فلوئاور در حوماه کارخاناه
آلومینیومسازي اراک در گلههاي گوسفند در محادوده 51
کیلومتري کارخانه ،با بروز ضایعا دندانی و ساطث بااالي
میزان فلوئور پالسما ،در حال وقوع است و مهمترین عامال
رخداد این مسامومیت در منطقاه را مایتاوان اساتفاده از
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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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