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ملخص البحث

الموصل جرى التركیز في ھذا البحث على تقییم تراكیز الفلور في میاه الشرب داخل مدینة 

كاملة ثم مقارنة نتائج القیاسات مـع القیم والحدود الخاصة بمواصفات میاه الشرب المثبتة من قبل 
لقد أظھرت النتائج وجود تباین في ترا، المنظمات والوكاالت الصحیة والبیئیة الدولیة 

(0.075)/(0.225)/
/ملغرام(0.147)

 .
/ملغرام(0.7)للفلور وھـوالتراكیز بأنھا أقل من التركـیز المثـالي

(EPA)مفیدا لإلنسان حسب مواصفات أل
ومع ، م (28.42)○

من ال
.اإلنسان من الفلور من شخص إلى آخر  
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Abstract

The research evaluated the fluoride concentrations by collecting
samples of drinking water twice a month through one full year. Then  the
fluoride concentrations was measured and compared with the
recommended values set by international environmental and health
organizations .The results indicate that there is fluctuation in the fluoride



concentrations . It ranges from (0.075)mg/l to (0.225)mg/l with an
average of (0.147)mg/l . All samples concentrations are lower than the
guide values. Thus the water is suitable for drinking as far as this
characteristic concerned , with an expectation that dental caries cases may
be appearance .

The results also indicated that all fluoride concentrations in Mosul
city drinking water were less than the optimum value which is (0.7)mg/l ,
according to EPA. This value was stabilized according to the mean value
of maximum daily temperature for the Mosul city (28.42) ○C over the last
(5) years. However, to avoid consumed excessive dosage of fluoride, the
fluoridation should not be practiced unless it is advised by the specialists
in the nutrition, public health and dentistry. The fluoride may be supplied
to the human by sources other than water,  also there is a variety in the
amount of the fluoride consumed by different persons.

Key words : drinking water / fluoride concentration .

:مقدمة 

إن اإلنسان یتناول الماء طوال حیاتھ وال یستطیع  االستغناء عنھ أو . ونوعیة  المیاه التي یشربھـا 
حتى التقلیل منھ وبالتالي فان الخصائص النوعیة لمیاه الشرب سوف تؤثر بشكل سلبي

. على صحة الجسم 

مل 
. على اإلخالل بتركیبھا أو تؤثر على عملھا

 .

(Dental caries)
لة إلى  الطفو نان في سن  . (1)سنة(12)األس

آلمین
(Remineralization)

.(2)ویؤثر سلبیا على عمل ھذه البكتریا 

2006/2/27قبل في 2005/3/7أستلم في 



:تأثیر تراكیز الفلور في میاه الشرب على صحة اإلنسان

فقد أظھرت ، ینت دراسـات عدیدة ارتباط صحة األسـنان بتركیز الفلور في میاه الشرب ب
شملت عددا كبیرا من األطفال  یعیشـون في مدن(3)دراسـة

(60) %
لغرام(1.0)یعیشون في  /م

كان الغرض (4)وأظھرت دراسة أخرى. حاالت اإلصابة مع انخفاض تركیز الفلور عن ھذا الحد 

لك انخفاضا حادا في حاالت نخر األسـنان عنـد األطفال الذین یشـربون میاه إسـالة األطفال أن ھنا
/ملغرام(0.7)و (0.0)یتراوح تركیز الفلور فیھا بین 

. لتر /ملغرام(1.2)و (0.7)اإلصابة عند تراكیز الفلـور بین 
اس در ل ا

(Dental mottling) األسناني لور  روف بالتف فقد (Dental flourosis)المع
(1.0)

من األطفال الذین یشربون میاه %(13.5)في حین أظھرت الدراسة الثانیة  أن نسـبة لتر/ملغرام
/ملغرام(0.3)یقل تركیز الفلور فیھا عن 

% (41.1)ارتفاع تركیز الفلور لتصل إلى 
.لتر  /ملغرام(1.2)ر فیھا على الفلو

.(5)دینة من حیث درجة الحرارة وتعتمد قیمة التركیز المثالي على الظروف المناخیة للم
(6)

 :(Skeletal fluorosis) / كسر ت
خفض الذكاء لدى / (Thyroid gland)خفض فاعلیة الغدة الدرقیة/ (Bone fracture)العظام 

/ (Reproductive effects)/ ( Children intelligence)األطفال
تجدر . (Chronic renal failure)العجز الكلوي المزمن/(Birth effects)تأثیرات والدیة و

ارة إلى أن حدة اإلصابة بالمرض تزداد مع ازدیاد تركیز الفلور في میاه الشرب فمثال یتسبب االش
)  (/(6)إلى (3)

(Skeletal crippling)
.  (7)لتر/ملغرام(10)الفلور إلى أكثـر مـن تركـیز 

:أھداف البحث

1-
المحیطة 



.بھا 

.تحدید التركیز المثالي للفلور في میاه الشرب لمدینة الموصل -2

اسھا ومقارنتھا مع التركیز المثالي ومع المعاییر المحلیة والعالمیة تقییم التراكیز التي جرى قی-3
.لمیاه الشرب لتحدید مدى صالحیة الماء للشرب فیما یتعلق بھذه الخاصیة 

) .   إن وجد(مناقشة طرق معالجة زیادة أو نقص الفلور -4

:خطة البحث

لساحل ) (اإلسـالة األربعة الرئیسـة إلى مدینة الموصل وھي  في ا
، في الساحل األیمن ) األیمن الموحد والدندان(األیسر و

(Alizarin Visual  Method) لك جري ، (8) بعد ذ

لخمسة  ا وات  ن
.  األخیرة 

:النتائج والمناقشة

)
(0.075)(8)(2003)) األول

لغرام(0.175)/ملغرام (/م
) ولشھر كانون األ(لتر في الشھر الثاني عشر /ملغرام(0.125)ثم ) الثاني

(0.2)م إذ أصبح (2004)
/ملغرام

(0.125)/رام(0.175)، لتر /(0.225)
(1)) . من الشھر الرابع إلى العاشر(لتر في بقیة أشھر البحث /ملغرام

.یوضح تغایر تركیز الفلور في میاه الشرب خالل األشھر التي شملھا البحث 

(2)ویبین الشكل 
لغرام(0.1-0.15)إذ ی /م

% (54.166)شكلت النسبة األعلى من مجمل النماذج إذ بلغت 
.لتر/ملغرام(0.15-0.2)من النماذج بین % (29.166)



. أخرى لتراكیز الفلور في نماذج میاه الشرب لمدینة الموصل والتي جرى جمعھا في الفترة ذاتھا 

تركیزي الفلور في نموذجین من میاه الشرب (1)ویوضح الجـدول . الحصول على میاه الشرب 
تم أخذھـما من كل ناحیة أو قضـاء خالل 
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. أخرى لتراكیز الفلور في نماذج میاه الشرب لمدینة الموصل والتي جرى جمعھا في الفترة ذاتھا 

تركیزي الفلور في نموذجین من میاه الشرب (1)ویوضح الجـدول . الحصول على میاه الشرب 
تم أخذھـما من كل ناحیة أو قضـاء خالل 
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األشھر

تغایر تركیز الفلور خالل سنة البحث) ١(شكل رقم 
٢٠٠٤/١٠-- ٢٠٠٣/١٠

. أخرى لتراكیز الفلور في نماذج میاه الشرب لمدینة الموصل والتي جرى جمعھا في الفترة ذاتھا 

تركیزي الفلور في نموذجین من میاه الشرب (1)ویوضح الجـدول . الحصول على میاه الشرب 
تم أخذھـما من كل ناحیة أو قضـاء خالل 

٨ ٩



. فترتین مختلفتین 
، ر ھذه المیاه ھو اآلبار مصد

(0.3)الفلور إذ یشكل الفلور حوالي 
. (7)خامات معدنیة أكثرھا شیوعا الفلورسبار والكرایوالیت والفلوراباتایت

.یز الفلور في میاه الشرب لبعض األقضیة والنواحي ترك: (1)جدول

)لتر/ملغرام(تركیز الفلور القضاء أو الناحیة

(2)نموذج(1)نموذج 
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)لتر/ملغرام(تركیز الفلور 

مخطط التوزیع االحتمالي لتراكیز الفلور خالل سنة البحث) ٢( شكل رقم 



0.0750.125تلكیف

0.8750.775عةربی

: إیجاد التركیز المثالي للفلور

 ،
ویعود السبب في ذلك إلى حا

وحسب . 
(EPA)مواصفات وكـالة حمایة البیئة (9)

/ملغرام(1.2)إلى (0.7)
. السنوات الخمس األخیرة على اآلفل العلیا لجو المدینة المدروسة خالل 

(2)
 .

لسـنوات )2003-2004(2000-2001-2002-ا
. (3)الجویة في المدینة موضحة في الجدول

: (2)جدول
الحرارة

.(9)العلیا حسب وكالة حمایة البیئة

المعدل السنوي لدرجة حرارة الھواء 
القصوى محسوب من بیانات 

درجة الحرارة لخمس سنوات على 
)درجة مئویة(األقل 

)لتر/ملغرام(تركیز أیون الفلور 

الحدود المقررة

العلیاالمثالیةالدنیا

12.05 - 100.91.21.7

14.61 - 12.110.81.11.5

17.66 - 14.660.81.01.3



21.44 - 17.720.70.91.2

26.22 - 21.50.70.81.0

32.5 - 26 270.60.70.8
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(3)
(2)(28.42)األخیرة فكان مـقداره 

ثـل  للفلور ب  /ملغرام(0.6)/ملغرام(0.7)األم
. لتر /غراممل(0.8)ب

. للفلور في میاه الشرب واألدنى واألعلى

: إضافة الفلور إلى میاه الشرب



(Fluoridation))
إ) وحامض الھیدروفلوسلیسیك وسلیكوفلورید الصودیوم

(10) ،

:وعدم التسرع في اتخاذ قرار إضافة الفلور الى میاه الشرب لرفع تركیز الفلور فیھ وذلك بسبب 

/ الغذاء(: أوال 
(11)) / باألسنان كالمعاجین

((لتر قد أوضحت بأنھ /ملغرام(1.5)

(6)المصادر األخرى وعندما تقترب كمیة الفلور المأخوذ من المصادر األخرى أو تزید على
أن مقدار )) /ملغرام إال 

وح من (( ا تر
(12)))یوم/ملغرام(7.51-0.05)

ة 
.والنشاط الحركي لھ 

: ثانیا 
ویتم ذلك عند تزوید جمیع األشخاص بمیاه شرب ) تم االشارة إلى قسم منھا في مقدمة البحث(

لغرام(0.05)(لھؤالء األشخاص  /م

(3)(60)فاإلنسان الذي وزنھ (13))في ذلك التفلور االسنانيجانبیة بما

لماء (( ملغرام عن طریق مـیاه الشرب (1.4)الغذاء و ان ل نس اإل رب  ـ دل ش أن مع ار  اعتب لى  ع
(2)/(11)(1)

)) لتر/ملغرام(0.7)
لغرام(0.6)بمعدل  /م

ملغرام یومیا(2.5)الغذاء بمعدل 
.یوم /ملغرام(0.9)الفلور ھو

(200)، كیلوغرام  /ملغرام(30-0.1)



من الفلور (2)/ملغرام(10)فیھ  لغرام  . م
لشاي (2-3)كیلوغرام فاذا شرب اإلنسان /ملغرام(100)الفلور في الشاي الجاف من ا كوب 

0.8)ناول فانھ یكون قد ت - .(7)ملغرام من الفلور(0.4

لغرام(7-3) /م
(100-20)/

، (14)الھالك
(0.35-

لغرام(0.2 /م
األشخاص زمنیة قصیرة جدا كما یمكن أن یكون التأثیر على المدى الطویل فمثال عند ت اول  ن

(2.5)(10)كغم للفلور یومیا بمقدار (45)الذین بوزن 
(16)ملفرام لمدة 

وتوجھ بحوث ودراسات حدیثة انتقادات واعتراضات. (15)العظمي
.(16)سباب صحیة اقتصادیة وأخالقیةأل

:االستنتاجات

1-
2004/10)البحث - تر إلى /ملغرام(0.075)إذ تراوح التركیز من (2003/10 (0.225)ل
لتر /ملغرام(0.147)لتر وبلغ معدل التركیز /ملغرام

من مجمل النماذج التي جرى تحلیلھا  % (54)لتر بلغت/ملغرام(0.1-0.15)الفلور فیھا بین 
.

2-
مقاربة لما ھو مستحصل علیھ في مدینة الموصل عدا ناحیة رب

. لتر بسبب كون مصدرھا میاه اآلبار /ملغرام(0.825)في النماذج المأخوذة منھا 

3-
والنواحي 

:بأنھا ) باستثناء ناحیة ربیعة (المحیطة 

أقـل من -ا 
وھو 

.(17)لتر /ملغرام(1.0)

.(EPA)أقـل من التركیز المثالي الموافق للمعدل العام لجو المدینة حسب ال-ب 



(EPA)-ج 
زیادة 

.حاالت التفلور األسناني 

وھـي(11)التـي حددتھا منظـمة الصحة العالمـیة (Guideline)أقـل من القیمـة الـدالة -د 

. لتر /ملغرام(1.5)

/ملغرام(1.5)أقل من-ز 
الوكاالت

.(18)البیئیة في كل من كندا وبریطانیا

4-
شملھا البحث كان أقل مما ھو محدد في المواصفات المحلیة لمیاه الشرب فضال عن كونھ أقل 

مما ھو محدد في المواصفات العالمیة 
یتعلق بھذه الخاصیة النوعیة وال ینطبق ذلك األمر تماما على میاه الشرب المأخوذة من اآلبار 

.(EPA)قبل ال

5-

تطبیق عملیة الفلورة مما قد یعرض األنسان ال
. مصادر أخرى ولتباین مقدار الفلور المتناول من شخص إلى آخر 

:التوصیات

1-
نسان التي تصل إلى السكان من المصادر المختلفة نظرا لتأثیر الفلور المب اإل ى صحة  اشر عل

  .

2-(12)

.الحاالت 

3-

.ا مناطق الناتجة من تعرض اإلنسان لجرع عالیة من الفلور والمتوقع حدوثھا في ھكذ



4-

(Defluoridation)(Activated
Alumina)(9)أو اتخ

.المیاه المعبأة في القناني 

5-(Topical
application)

األسنان للفلور مب

.(14)(19)األسنان أو غسول الفم الحاویة على الفلور
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