
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 

  

 در غرب دریاچه ارومیه محیطی به عنصر بورآلودگی زیست  و  ترکیب سنگها رابطه بین
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیده :
در غرب دریاچه جنوب شرق سلماس  گرم در اطراف چشمه های آببه عنصر بور بر میزان آلودگی آب  هاسنگ کانی هایتاثیر تعیین از این مطالعه هدف ما 

که بخش زیادی از بور در  و استنباط می شودبور بوده،  از کانی های سنگهای اطراف چشمه های آبگرم این منطقه دارای پتانسیل خوبی برخی  است.ارومیه 

میان سنگهای حاوی کانیهای بوردار عبور کرده و در  سنگ تشکیل شده باشد. سیاالت داغ در اعماق منطقه در حین صعود از -اثر واکنش متقابل بین آب

آبهای  .غلطت بور این سیاالت باال می رود در نتیجهمی شود. شسته سنگها  کانی های نتیجه تاثیر متقابل بین سیاالت داغ و سنگ های مسیر، بور موجود در 

  .دنشو رم ظاهر میو به صورت چشمه آبگ داغ حاوی بور از طریق شکستگیها به سطح زمین می رسند

 

 کانی ، آلودگی، بور، آب، سنگ :كليد واژه ها
The relationship between rocks combinations and environmental contamination to boron in west 

Urmia lake 

 

 

 

 

Abstract: 
 

The aim of this study is to determine the influence of the rock minerals on waters contamination to boron in 

around of hot springs of south east Salmas city in the west Urmia Lake. Some minerals in kinds of rocks in 

around hot springs in the study area has good potential for boron, and it is estimated, that is formed more of the 

fluid-rock interaction. Hot fluids in deeps of study area, during to rise through minerals containing boron, 

caused leaching of boron from boron bearing mineral phases. Thus boron concentration in these fluids increases. 

The boron bearing fluids reaches the surface through faults and appears in the form of hot springs  

 

Keywords: contamination, boron, water, rock, mineral  

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 مقدمه :

بصورت آزاد شود. بور در محیط سفید در محیط زیست یافت می  تا بور، بصورت یک ماده قهوه ای تیرهعنصر در حالت طبیعی 

غلظت طبیعی  بطورمنطقه،  سنگهایبه خاطر نوع  جهانبرخی مناطق در اکسیژن یافت می شود. همیشه در ترکیب با و  وجود ندارد

در  این شبه فلزد. یبور یک شبه فلز بشمار می آاست. باالترین مقدار بور در رسوبات و سنگهای رسوبی یافت می شود. بور باال 

فضا  -و صنایع هوا دگی ن، مواد شیمیایی، حشره کش ها، ترکیبات ضد خوراهه محصوالت شیشه ای، شویند از جمله مختلف نایعص
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نیز برای موجودات زنده در صنعت دارد، دارای خطرات فراوانی  عنصرعالوه بر کاربردهای فراوانی که این بکار گرفته می شود. 

گیاهان است، اما در غلظت های باال برای موجودات زنده سمی می باشد. در آبهای شیرین ن و انسابور یک ماده ضروری برای  .است

است.  میلی گرم در لیتر است. اما غلظت آن در برخی مناطق به خاطر مسائل زمین شناسی باال 0.5تا  0.1سطحی مقدار آن کمتر از 

 ,Howe)شدگی سنگها و تخلیه فاضالب صورت می گیرد پخش عمده آن به محیط زیست از طریق فرآیندهای هوازدگی و شسته

1998; Coughlin, 1998.)  میلی گرم در روز است 43کیلوگرمی،  06مصرف روزانه قابل تحمل بور برای یک فرد WHO)، 

1993) . 

 بینهم کنشهای بر .کنند دایجا نامناسب کیفیت با هاییآب میتوانند نیز لیتولوژیکی و طبیعی عوامل انسانی، هایفعالیت در کنار       

 میتواند و کرده کنترل رامی کند و یا عبور صعود  سنگی هایواحد میان ازی که آب کیفیت که است مهمی عامل سنگ و آب

ایران از نظر زمین شناسی در منطقه ای قرار  .شود زیرزمینی و سطحی هایآب در آلودگی ایجاد حتی و کیفیت هشکا باعث

تانسیل باالیی از انرژی های ژئوترمال است. منطقه مورد مطالعه در شمال غرب ایران، در نزدیکی مرز کشور گرفته است که دارای پ

ترکیه واقع شده است. در شمال غرب ایران تعداد زیادی کانون های چشمه های آبگرم و معدنی وجود دارد، که مرتبط با فعالیت 

و  یگرماب یجوان، گسلها، دگرسان یدیاس یآتشفشان یها تیبا فعال منطقه یرساختا یها ستمیسهای آتشفشانی جوان منطقه هستند. 

 ینیرزمیو ز یسطح یکردن آبها چشمه ها و آلوده نیموجود در ابور  عنصر یآب گرم همراه است. غلظت باال یوجود چشمه ها

  .شده است یدر بعد منطقه ا یطیمح ستیز یمشکل جد کباعث ایجاد یمنطقه، 

منابع آبی منطقه نشان می دهد که مقدار بور در برخی منابع آبی باال است. اهالی روستاهای اطراف از آب و مواد از ری اندازه گی    

از جمله  ی منطقهاز آب زیرزمینی آلوده به بور در حال حاضر آب شرب روستاهاغذایی تهیه شده از آن منطقه استفاده می کنند. 

منطقه گردد. بررسی اثرات آلودگی بور  مین میاتباغ  مجتمع قرهو تپه  س، تمر، شورگل و قاباختختی، مینا روستاهای آغ زیارت، خان

باشد، بطوریکه در این منطقه اثری از گیاهانی مانند درختان میوه و  در اراضی که با آب آلوده آبیاری می گردند کامال مشهود می

خی محصوالت کشاورزی مانند گندم، جو، یونجه و درختان غیر مثمره جات که حساس به بور هستند دیده نمی شود. بازده بر صیفی

شود)شکل  است، در آنها بخوبی دیده میها  مانند بید و صنوبر، بسیار پایین است و آثار مسمومیت که زرد شدن و خشکیدگی برگ

 صورت نگرفته است. در مورد تاثیر این عنصر در میزان سالمتی و باروری مردم منطقه هنوز هیچ بررسی علمی  (.1

به خصوص با توجه به وجود کانی  ی منطقهسنگهادر این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از پتروگرافی و شیمی عناصر اصلی      

های حاوی بور موجود به بررسی نقش انواع سنگها در محتوی باالی بور در چشمه های آبگرم منطقه پرداخته شود. برای این منظور 

ی اکسیدها ریمقاد تعیینروی سنگها جهت تعیین کانی های حامل بورصورت گرفته است. برای های دقیق میکروسکوپی  بررسی

 .ه استدیو بروش استاندارد انجام گرد خیمون LMU در دانشگاه XRF به روش عناصر اصلی، آزمایش هایی 
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 ه، الف( حاشیه های سوخته در برگ مو، ب( خشکی درختان: اثرات زیست محیطی بور در محصوالت کشاورزی منطق1شکل 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 بحث 
 

منابع بور در ایران محدود بوده و گسترش چندانی ندارد. لذا مطالعات زمین شناسی و زیست محیطی چندانی در مورد آن صورت 

که از منابع آب آلوده  را شامل می شود،با تعدادی آبادی  کیلومتر مربع 366به وسعت ای نگرفته است. منطقه مورد مطالعه محدوده 

. نیز بنوبه خود از اثرات بور در امان نیستند هااستفاده می کنند. کشاورزی و دامداری شغل اصلی اهالی این روستاها است که آن

و واقع ایسی سچشمه های معدنی منطقه  آب آزمایشگاهی نشان می دهد که منبع اصلی و شروع آلودگی ازبررسی های صحرایی و 

به دشت های مجاور منتقل طریق جریانهای سطحی و گسل های منطقه  این چشمه ها ازآب  .است سلماسدشت جنوب شرق در 

چشمه  TDS مقدار ومیلی گرم در لیتر  450مقدار بور در آب های منطقه . حداکثر در منطقه می شودباعث گسترش آلودگی شده و 

. این هستند Na-(SO4)-HCO3گرم منطقه از نوع  آبر ترکیب چشمه های از نظ(. 1411باری، است)جعفری  16006تا  mg/l  0066 ها،

تا  0/7آبها در محدوده  PHمقادیر نسبت کانی زایی کربناتی، سیلیسی و سولفیدی باالیی دارند. در محل خروج چشمه های آبگرم، چشمه ها 

  .می باشند  7/7

 نیاست. با توجه به پهنه زم قولنجی و در غرب دریاچه ارومیه واقع شده 1:06666پوگرافی ورقه تو منطقه مورد مطالعه در         

 Ghasemi and) قر ار دارد رجانیس -سنندج  یبخش زون ساختار نیتر یمنطقه در شمال غرب نیا (،2ایران)شکل  ساخت

Talbot, 2006.) های غالب در منطقه شامل سنگ یتولوژید. لشو یم دهیتا عهد حاضر در آن د نیپرکامبر یسنگها یاز نظر زمان 

 نی( و آذرسیو گنا تیبولیآمف ست،ی)شدگرگونی ،( توف و هکسنگ آ ل،یش لتستون،سی همراه به سنگ ماسه عمدتا) رسوبی

 یدروترمالیه یهوازدگ ریتحت تاث یو رسوب یدگرگون ی، سنگ هامورد مطالعه ( است. در منطقهیدیتا اس کیماف ی)انواع سنگها

 منطقه بشدت تکتونیزه بوده ورخساره شیست سبز تا رخساره پائین آمفیبولیت است.  ازدگوگونی ناحیه ای است. قرار گرفته  یلمح
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زونهای برشی معبر خوبی برای حرکت سیاالت گرمآبی و در نتیجه آلتراسیون زونهای برشی متعددی در آن دیده می شود. 

  هیدروترمالی فراهم کرده است.

 
 ( موقعیت محدوده مورد مطالعهbو  Talbot (2660) و  Ghasemi( نقشه پهنه بندی ساختمانی ایران، برگرفته از a ،2شکل 

 

)با مجموعه  هستندو دیوریت  گابرواز نوع بخش عمده سنگهای نفوذی منطقه  بررسی پتروگرافی سنگها نشان می دهد که     

پیروکسن، کانی های کدر، آپاتیت، زیرکن(. سنگهای آذرین اسیدی در ابعاد وسیعی  کانیایی پالژیوکالز، کوارتز، آمفیبول، بیوتیت،

کمی آمفیبول، سرزیت، در منطقه دیده می شوند. کانی های آنها کوارتز، فلدسپات آلکالن، پالژیوکالز، مسکویت، بیوتیت، 

خود  ییایکان یبخاطر محتوا نیتا کامبر نیمبرپرکا یدگرگون یسنگهاآپاتیت، اسفن، تورمالین، زیرکن و کانی های کدر می باشد. 

 ییایکان یها شامل فازها سیگناهستند. بررسی میکروسکوپی نشان می دهد که  و بیوتیت ، اسفنزیادی تورمالین ریمقاد یدارا

 یم ستیش تیوتیب تیمسکواز نوع  ی منطقه نیزها ستی. ش(4)شکل هستندو سرزیت مسکویت  ،تیوتیب ،نیکوارتز، فلدسپار، تورمال

  د.نباش

( تیبولیآمف ست،یکاشیم س،ی)مانند گنا یدگرگون یو اطراف آن، سنگهاروستای ایسی سو آبگرم  های در محدوده چشمه       

موجود در  تیوتیها قابل توجه است و همراه با ب سیدر گنا نیدارند. مقدار تورمال تری نسبت به سایر سنگهارخنمون گسترده 

 Na-HCO3وجود ترکیبات  .داشته باشندگرم منطقه  هایبور در آب یباال یمحتوا یبرا ینقش مهم می توانند میکاشیست های منطقه

در سیاالت گرمآبی نشان دهنده منشاء عمیق و همینطور فعل و انفعاالت متقابل با سنگهای دگرگونی مسیر در حرارتهای  Na-SO4و 

به مفهوم منشاء کم عمق و فعل و انفعال با سنگهای کربناتی و  Ca-Mg-SO4-HCO3باال است، در حالیکه سیاالت با ترکیب 

 ,Na, K میزان تغیرات سیستماتیک در  .(Vengosh et al. 2002اختالط با آبهای زیرزمینی در درجه حرارتهای پائین است )
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Ca  وMg جه حرارت و عمق با درجه حرارت، نشان می دهد که غلظت این ترکیبات محلول تا حد زیادی وابسته به در

 دیده می شود.  Bو  Na, Kباالی ترکیب محلولهایی مانند آب در مقادیر  -جریان است. نتیجه فعل و انفعال بین سنگ

 
 سنگی منطقه ایسی سوتعدادی از نمونه های )بر حسب درصد( یعناصر اصل هیتجزمعرف حاصل از  جینتا -1جدول 

 

 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 -رگه های کوارتز، تورمالین گنایس، شیست، زونهای ایلیت .تنیسیکنواخت بور در انواع سنگ ها توزیع عنصر در حالت کلی      

مقدار آن در مرمر و گابروها نسبتا کم است.  گی بیشتری نسبت به سایر سنگها دارند.کلریت غنی شد –فلدسپار و کوارتز  -کلریت

ی از سنگها شسته شده و به شکل یکنواخت نمی باشد و به شدت به نوع سنگ بستگی دارد. بور براحتنیز در ضمن توزیع بور با عمق 

سیستم های قدیمی تر نسبت به سیستم های جوانتر از بور تهی شده باشند گرم آبی انتظار می رود که سیاالت  .درمی آید محلول

(Gokgoz, 1998) با اینحال، مقدار کلی بور یک سیستم زمین گرمایی، می تواند توسط مقدار اولیه بور در سنگ و یا سیاالت .

از آنجا که بور یک عنصر متحرک است،  شود.سیال کنترل -همچنین میران فعل و انقعال بین سنگ و ماگمای اولیه شی از نا

نتین در سنگ های مافیک و سرزیت در سنگ افرآیندهای بعد ماگمایی می تواند منجر به تجمع ثانویه باالی این عنصر باشد. سرپ

تشفشانی آد در سنگهای ماگمایی هوازده کانی های بور نادر هستند. شیشه در سنگ های های سیلیسی، میزبان مهمی برای بور هستن

پرداخته می شود که در منطقه مورد مطالعه رخنمون  ییحامل مهمی برای بور است. در زیر به بررسی پراکندگی بور در انواع سنگها

 دارند.

 در سنگهای ppm قادیر بسیار باال تا مقادیر پائین در حد چندیناست. از م متغیرسنگهای الترامافیک خیلی در مقدار بور      

یک  و حتی در یتوده سنگیک در توزیع بور سرپانتینیزه نشده باشند.  این سنگها، به شرط اینکه استالترامافیک معمولی یافت شده 

Sample no. M11a M12a M14a M15a M22a M23a M24a 

SiO2 49.38 49.38 57.6 44.77 49.87 46.54 50.57 

Al2O3 15.31 15.95 13.25 14.19 15.64 9.4 15.83 

Fe2O3t 10.47 10.77 9.83 13.33 11.41 12.69 12.02 

MnO 0.15 0.17 0.13 0.17 0.18 0.19 0.17 

CaO 10.92 10.14 6.86 17.33 10.06 6.13 10.18 

K2O 0.59 0.66 2.09 0.12 0.66 0.82 0.71 

Na2O 2.34 2.13 2.9 0.82 2.8 1.74 2.82 

TiO2 1.61 0.82 1.42 2.46 1.5 0.92 1.76 

P2O5 0.18 0.09 0.26 0.21 0.22 0.12 0.29 

MgO 8.12 9.77 6.54 6.57 6.68 20.68 6.81 
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 و ینی. سرپانتدت افزایش می یایدبه بور بشغنی شدگی  در مناطق سرپانتینیزه شده میزان. توزیع نامنظمی دارد کوچکنمونه 

انواع در غلظت بور (. Otroshchenko et al. 1969) سنگهای آذرین باعث افزایش غلظت باالی بور می شودتورمالینی شدن 

است.  سرزیتکانی های بور در باالی مقدار که علت آن  ،دارد(  ppm 300 تا ppm 0.3) ای سنگهای گرانیتی طیف گسترده

 است گرانیت های معمولیاز  تربیشبخاطر وجود کانی ترمالین که حامل بالقوه بور است، ترمالین گرانیت ها  در بورمقدار 

(Stoicovici et al., 1957).   باالی بور  از عوامل دیگر مقدار ،سرزیت همرشد با پالژیوکالزها حضورعالوه بر این در این سنگها

 ,Wasserstein) باشد متفاوتنیز  سنگجایگیری  یتی می تواند با سن و محلمقدار بور سنگهای گران. (%16حدود  )تا است

1951; Okada, 1955 .) گرانیت ها است مشابهمقدار بور گرانیتوئیدهای . 

 ,Harderسنگهای آتشفشانی سیلیسی و شیشه های ولکانیکی دارای مقادیر بور بیشتری نسبت به انواع سنگهای گرانیتی هستند)        

1959a(مهمترین میزبان برای بور، شیشه های آتشفشانی است .)Tadeucct, 1964 گدازه و توف حاصل از فعالیت های .)

آتشفشانی، آب  مذاب هایبا توجه به تحرک اسید بوریک در آب، بخار و سی دارای مقادیر بور مشابه هستند. آتشفشانی سیلی

. رسها و (,Landergren  1945 و 1042،گلداشمیت و پترز) ر هستندبو نهشته هایاقیانوس و مخصوصا رسوبات دریایی دارای 

 .شیل ها مقادیر بور بیشتری نسبت به ماسه سنگ ها و سنگ آهکها دارند

باال است. این احتمال وجود دارد که علت آن در ارتباط با فعالیت اکثرا مقدار بور در چشمه های آبگرم و میعانات گازی        

 ,Mizutani) بور در آب ppm 4-36دارای  ،. درجه حرارت گازها و محلولهای آتشفشانی نسبتا غنی در بورهای ماگمایی باشد

 Ellis and. مقدار بور کمی دارند قرار دارند،در مناطق آتشفشانی که هستند. به عبارت دیگر بعضی از چشمه های آبگرم ( 1962

Sewell (1963)   سیاالتنه نفوذ  ،است منطقهسنگهای نوع از متاثر  بیشترگرم آبای بور در چشمه هکه مقدار  هستندمعتقد 

بیرون آب داغ  ماگمایی. بیشترین بور در سنگهای آتشفشانی در بخش های شیشه های آتشفشانی وجود دارد، که به آسانی توسط

  .می شودکشیده شده 
کامال مشخص است که انواع کانی  یی سنگهای منطقه مورد مطالعه،با توضحات باال و با شناخت از ماهیت کانی شناسی و شیمیا             

به نظر می رسد که بخش زیادی  های سنگهای اطراف چشمه های آبگرم منطقه دارای پتانسیل خوبی برای مقادیر باالی بور بوده، و

آبگرم  های سیستم دریی اولیه سیاالت ماگما بخشی نیز ناشی ازسنگ تشکیل شده باشد.  -از بور در اثر واکنش متقابل بین آب

 ینفوذ مزمین درز و شکاف ها، به اعماق  قیرو از ط یگسل یدر زونها یجو یآبهابدین تریتب که  باشد. میچشمه های منطقه 

مخلوط شده و به باال صعود می  ،بورحامل  ییماگما االتیبا س وگرم شده  توده های نفوذی اعماق زمینتوسط  االت،یساین ند. نک

در نتیجه تاثیر و سنگهای حاوی کانیهای بوردار عبور کرده منبع غنی از سیاالت داغ در اعماق منطقه در حین صعود از میان د. کنن

فلدسپار و  ن،یتورمال ت،یمسکو ت،یوتیب ییایکان یافازهبور موجود در  ،متقابل بین سیاالت داغ و سنگ های دگرگونی مسیر

سنگها  Al2O3و  SiO2 ریبور با مقاد دارمقاز طرف دیگر . غلطت بور این سیاالت باال می رودو  شدهشسته شده و خارج  هورنبلند

 ادیز زین هابور آن محتویباشد،  ادیدر سنگها ز کاهایکوارتز، فلدسپار و م ریهر چقدر مقاد دارد، یعنیمثبت  یرابطه همبستگ کی
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ق شکستگی های حاصل از تکتونیک به باال صعود کرده و در از طری حاوی بور . این مجموعه داغ(Christ, 1965)خواهد بود

و با جاری شدن بصورت آبهای سطحی و یا با انتقال از طریق گسل های منطقه  نهایت بصورت چشمه در سطح زمین ظاهر می شود

 به حوضه های مجاور  باعث گسترش آلودگی منابع آبی منطقه به عنصر بور می شود.

      
 

    
 

 تصاویر میکروسکوپی از انواع سنگهای منطقه و تنوع کانیایی آنها: 4شکل

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 نتیجه گیري :

A B 

XPL 

C D 

XPL 

XPL 

XPL 
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 مضر بوده و باعث آلودگیسالمتی افراد  برایولی مقادیر باالی آن ، دارددر صنعت بعنوان یک شبه فلز کاربرد زیادی گرچه بور 

ه تا سالمتی افراد جلوگیری کردآبی وخاکی  ناخت تا بتوان از آلودگی منابعآنرا بخوبی شمنابع تولید. لذا باید می شودمحیط زیست 

. یکی از عوامل مهم آلودگی به بور، منابع زمین شناسی مخصوصا سنگها و تشکیالت زمین شناسی و محیط زیست به خطر نیافتد

 ئله پرداخته شده است.در این مقاله بصورت موردی به این مساست که در ایران کمتربه آن پرداخته شده است. 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 سپاسگذاري
منطقه قره باغ و دشت سلماس و اتخاذ  یبه بور در آبها یمنشاء آلودگ نییمطالعه و تع این مقاله منتج از پروژۀ تحقیقاتی تحت عنوان

منطقه ای آذر بایجان که با حمایت مشترک بین دانشگاه ارومیه و شرکت سهامی آب است  AGE-88008با کد مناسب و الزم یراهکارها

 غربی به انجام رسیده است. 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 منابع فارسی :

 
 .، سازمان زمین شناسی ایران"چهار گوش سرو1:16666نقشه زمین شناسی " (،1074)آقانباتی آ. و حقی پور آ.،  -1

آب  یشرکت سهام ،"طرح تحقیقاتی ترل آن،کن ۀسلماس و نحو ارتیآغ ز ۀمنطق ینیرزمیز یآبها یررسی منشأ آلودگب"  (،1411) ،م. ،یبار یجعفر -2

 ی.غرب جانیآذربا یا منطقه

◊◊◊◊◊◊◊ 
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