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دراسة مقارنه لمحتوى مياه الشرب من اليود وعالقته باضطرابات نقص اليود 
IDD صريه / العراقفي منطقتي كركوك والنا 

 
 الجميلي احمد علي حسن

 كلية العلوم -جامعة كركوك
 

 الخالصة
 

طريقةة  باستخدام ياه الشرب من اليود في كل من منطقتي كركوك والناصريه تهتم الدراسة بتحديد محتوى م    
اليةود  محتةوى   يارتفاعا ف. وبسبب االختالف في جيولوجية كال المنطقتين يالحظ التفاعالت التكبيرية الطيفية 

تفصيلية تشير البيانات ال إنلمحطات كركوك .  اإلسالةمقارنة مع مياه  الناصريةلمحطات  اإلسالةالكلي في مياه 
 أنغير , للمياه الخام في كال المنطقتين  اإلسالةفقدان نسبة من معدل محتوى اليود خالل معالجات محطات  إلى

 الناصةرية مقارنة البيانات التحليلية توضح ارتفاع محتوى اليود الكلي ) مرة ونصف ( في مياه شرب منطقةة  
من االهوار المحيطة بها وطبيعة الغذاء المحلي السائد فيها  الناصريةقرب منطقة  ان مقارنة مع منطقة كركوك .

نقة    بإمراضترجح انخفاض عدد المصابين  عالوة على ارتفاع محتوى اليود في مياه شربهاوطبيعة تربتها 
 ألعةداد باإلحصائيات المتوفرة هذا االستنتاج تم تأكيده  إن مقارنة مع منطقة كركوك . الناصريةاليود في منطقة 

 يره ةرة االخةي الفتةن فةولك(   1985-1990رة ) ةنق  اليود في المنطقتين خالل الفت بإمراضابين المص
 الناصريةالمصابين في منطقة  أعدادتراوحت نسبة  إذبشكل ملحوظ  اإلحصائياتاختلفت هذه (  1997-1991)
                                                                                           .(1985- 1990)السةابقة ات خالل الفتر( 0.52 – 0.20مقارنة مع) ( 0.78  - 0.54مابين )منطقة كركوك  إلى
 (ml mohs/cm 1.196) الناصريةفي ذلك ومنها زيادة عسرة مياه الشرب في  الدراسة العوامل المؤثرة تناقش

 المتوفرةالكبريت وغيره من العناصر عنصر  يشارك في منطقة كركوك .( ml mohs /cm 0.463مقارنة مع )
لالمتصا  خةالل العمليةات الحياتيةة    هزية اليود وفرتها في المياه تقلل من جا آن إالفي عسرة هذه المياه  , 

 . لإلنسان
 

 المقدمة 
 لإلحيةاء يعد اليود عنصرا شحيحا ال يمكن االستغناء عنه في العمليات الحيوية االعتياديةة      
بتضةخم الغةدة الدرقيةة     ىمرضةية تسةم   أعراضوعة مان العوز له تتصاحب مع مجحيث 
(Goldshmidit 1958,)  من قبل الباحث0281 واستخدم كعالج للغدة الدرقية في عام 
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Coindet ((1989,Hetzel.اينة , ففي المياه العذبة تكون تكون محتويات اليود في المياه متب

محتويات تركيزه منخفضة مقارنة مع مياه البحار والمحيطات التي تحتوي على اليود بكميات 
رض بم اإلصابةوعلى الرغم من قدم  .(Fuge ; 1979,Bown ,1974لملوحتها ) نتيجة عالية 
التخمينات لفترة من التكهنات و إطارومعالجات المرض بقيت في  أسباب إن إاللغدة الدرقية ا

 Plny&Elder))من مياه الشرب بدت واضحة,حيث اتفق كل إلى األولى اإلشارات أنالزمن,غير 

( ماء Hippocrates) عد , بينما مالبلعومياه الشرب في انتفاخ  أهميةعلى  األولفي القرن  
ت حالة هذا بقي ماعداو ((Hetzel,1989بمرض الغدة الدرقية  لإلصابةسبب  الرديءالشرب 
القرن الثامن عشر عندما تم رفض معظم المالحظات  إلىومعالجات المرض  بأسباب المعرفة

 .على المالحظات العلمية بهدف السيطرة على هذه المعضلة  التأكيدالتخمينية وبدال من ذلك تم 
 مختلفا فيما يخ  رأيا وأربعون( بمراجعة لثالثة Lager –Saintم قام الباحث) 1867ففي عام 

الخوا   إلىالمرض  أعزت رأياتسعة عشر  اآلراءسبب مرض الغدة الدرقية , ومن بين هذه 
بان  أراءتعد الغالف الجوي كعامل مهم , وذكرت ستة  رأياعشر  وإحدى , المختلفة للماء

 اآلراءالصعبة وغير الصحية , بينما تناولت  المعاشيةالسبب هو التغذية السيئة والفقر الظروف 
 (.Hetzel,1989)مثل تناول الكحول والقرابة  أخرىلمتبقية عوامل السبعة ا
ملح باليود الومن بينها مالحظة اغتناء  النظريةالميدانية على هذه  التأكيداتتوالت بعد ذلك      

 إلى( Boussingault) بالباحث لمنجم يعمل فيه بعض العمال في منطقة من كولومبيا مما حدا
وفي نفس االتجاه  (Udupa et al,1983)لح لمنع تضخم الغدة الدرقيةاقتراح استخدام هذا الم

استخدام الملح باليود للسيطرة على مرض الغدة الدرقية  1915( سنة David Merineاقترح)
البشرية على مر العصور التاريخية من هذه  تلقد عان  .(  Hetzel ,1989) في سويسرا
لغرض الوقوف  ةالمشكلة الصحيالتامة لنواحي هذه  القادمة المعرفة األجيالوعلى  . المشكلة
 .والسيطرة عليها  وتحجيمها اوالوقاية منه أسبابهاعلى 
مل الغدة الدرقية تشIDD ( Disorder  Iodine Deficiency)))نق  اليود اضطرابات إن    

( fetal abnormalitiesوالتشوه الجنيني )(Cretinism) والقدامةendemic goiter) )المتوطن
(1999,dissanayake & Chandrajithفضال ع )اضةاإلجهل ةمث رىةأخ راضةأمن ة 
(Abortion ) الةاألطفد ةي عنةوالتخلف العقل(1996,stewart & pharoah)1  وقد عرفت

ومن مناطق وباء الغدد الدرقية  المتوطن  بأنهاالمنطقة الشمالية من العراق بشكل عام 
(1965,Caughy & Folis). ا لندرة البيانات التحليلية  لليود وبخاصة مياه الشرب في ونظر 
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 منطقتيتراكيز اليود في مياه الشرب في  تهدف إلى تحديد مستويات العراق فان الدراسة الحالية
المعرضة  األعمارالدرقية وتحديد بالغدة   اإلصاباتكركوك والناصرية فضال عن مقارنة عدد 

 باضطرابات اإلصاباتفي موضوع معالجة  إطالقا هذه الدراسة والتهتم .بالغدة الدرقية لإلصابة
تمثل  األولىكركوك  منطقةفي  اإلسالةتم اختيار ثالثة مشاريع لمحطات  .نق  اليود ومتابعتها

يجة بينما تمثل الثالث مشروع قضاء الحو إسالةكركوك والثانية تمثل مشروع  إسالةمشروع 
 منطقةويوجد في  .وهذه المحطات تاخذ مياهها من نهر الزاب الصغير  ماء ناحية الرياض إسالة

 إسالةقضاء الشطرة فضال عن مشروع  إسالةالناصرية  ومشروع  إسالةالناصرية مشروع 
  .والتي تسحب معظم مياهها من نهر الفرات ناحية سيد دخيل

 
 العمل   النماذج وطرق

 اإلسالةمن المياه الخام والمياه المعالجة لمحطات  لتر(2 حجم )بنماذج مائية  على تم الحصول   
كركوك والناصرية ,واستخدمت قناتي بالستيكية  مخصصة لهذا الغرض وباالعتماد  منطقتيفي 

لتحديد  فحوصات ميدانية إلىالنماذج  وأخضعت .ي نمذجة المياه فعلى طريقة العمل المعتمدة  
تحاليل اليود  وأنجزتelectrical conductivity  (E.C. ml.mohs/cm)االيصالية الكهربائية

بعد الحصول على النماذج  أيام( خالل فترة زمنية تراوحت بين يوم وثالثة µg/ml) دواليودي
خطوات  تتضمن .واجريت جميع التحاليل في مختبر الجيوكيمياء في جامعة الموصل كلية العلوم

فورم ( حيث يبقى اليود في الطبقة المائية  رو) كلوعضوييب التحليل يابجاز استخال  اليود بمذ
من كبريتيد  (%5)اليود من الطبقة العضوية  بمعاملتها بالماء المقطر الحاوي على يستخل  
الل ويتم تحليل اليوديد في الحالتين من خ . يوديد إلىوبهذا يتحول اليود  الهيدروجينيالصوديوم 
يضاف  .تخدام حامض الفورميك سمن البرومين,والتخل  من الفائض با إضافيةبكميات  أكسدته

بالطريقة الطيفية لمعقد اليوديد  إيجادهيوديد البوتاسيوم كعامل مختزل , فيتحرر اليود الذي يتم 
د تع .(Al-Jumaily,2001) ألجميليولمزيد من التفاصيل مراجعة دراسة  .الثالثي  مع النشا

 3, 8, 0ول اوضح الجدتو.)% (3النسبية حوالي   األخطاءطريقة التحليل دقيقة وحساسة وتبلغ 
( ومن الجدير E.Cنتائج تحليل اليود واليوديد واليود الكلي فضال عن االيصالية الكهربائية )

 .دروسةالمياه الم نماذج  وجود اليودات في تؤكدالفحوصات لم  إنذكره 
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 جيولوجية منطقة الدراسة  
تقع ضمن قطاع  فإنها جيولوجياو .كركوك في الجزء الشمالي من العراق  منطقةتقع     

( وعلى وجه التحديد في نطاق Bolton,1958(  حيث تقسيم بولتن )folded zoneالطيات )
    الجبال ضمن منطقة الرصيف غير المستقر  أقدام حمرين مكحول الثانوي التابع لنطاق

unstable shelf area بحسب(1987,Buday & Jassim وتحيط بها عدد من الطيات غير )
جنوب شرق موازية بذلك جبال زاكروس  –المتناظرة ذات محاور تمتد  باتجاه شمال غرب 

دينة كركوك وجود  فوالق ويالحظ في م ,بلكانة وجمبور وكركوك وجالبات ومثل طية حمرين  
فالق بسيط عند مرورها  إلىالشرقي والتي تتحول  يبالجنوفي الجزء  thrust faultانزالقية 

و بسبب الوضعية التركيبية لمدينة كركوك   .(Al-Naqib,1960بترسبات الفتحة الملحية )
كركوك  از يالحظ وجود مكاشف لصخور تكوين الفتحة وانجانه والمقدادية وباي حسن وتمت

الناصرية واحدة من مدن العراق الجنوبية وتوجد على  ةتعد منطق .بجوها القاري بشكل عام
الرواسب الفيضية والرواسب النهرية  الحديثة لنهري دجلة والفرات وتمتاز الناصرية بوجود 
 إلىاالهوار والمستنقعات وبخاصة هور الحمار الذي يمتد من سوق الشيوخ على نهر الفرات 

  رةةكم شمال البص 15عد ةة علي والتي تبةنة ويرتبط بشط العرب خالل قناة كرمالقر
(1967,Al- khattab).  ويالحظ في منطقة الناصرية وجود مكاشف لتكاوين  جيولوجية مثل

 .(Al-Naqib,1967الرضومة) أموالدمام وتكوين  الغني بالكلس والفتحة ودبدبةتكوين الحمار 
تمتاز الناصرية  ,ج العربي  والصحراء الجنوبية ووجود االهوار فيها وبسبب اقترابها من الخلي

يفصل بين مدينة  .بجوها الحار والمغبر عموما فضال عن الرطوبة العالية في فصل الصيف
ولهذا السبب .كم  (700مسافة تبلغ حوالي ) في جنوب العراق وكركوك في شماله الناصرية

والمناخ  والطبوغرافيةفي الجيولوجية  انتختلف منطقتينالوحسب الحالة الموصوفة سابقا  فان 
 .ولوجيا فضال عن االختالف في المعيشة والغذاء السائدةدوالهيدرولوجيا والب

 
 مناقشة النتائج  

 إسةالة ( محتوى اليود واليوديد في المياه قبل وبعد المعالجة فةي محطةات   1يعرض الجدول )
 .( µg/ml 0.313و  µg/ml 0.19معدل محتوى اليود)ويالحظ ارتفاع .كركوك والناصرية منطقتي

  لمحطات ( على التوالي في المياه الخام 0.213µg/mlو  0.173µg/ml) مقارنة باليوديد



 34 

 7222 )1(العدد -(2(المجلدالدراسات العلمية  -مجلة جامعة كركوك
 

بان اليوديد  ( Miyake&Tsunagi,1963وهذا يتفق مع اقتراح  )  .في كال المنطقتين  اإلسالة
في الطبقات   photochemical oxidationالكيموضوئية  األكسدةاليود بوساطة  إلىيتحول 

المياه  إنالذي يساعد في غلبة محتوى اليود على اليوديد هو  إن .السطحية من مياه النهر 
لجة في وتورث المياه بعد المعا .قليلة القاعدية  إلىالسطحية في كال المنطقتين تكون متعادلة 

. ( 1المدروسة في كال المنطقتين ارتفاع محتوى اليود مقارنة باليوديد)جدول اإلسالةمحطات 
ليود في مياه الناصرية لارتفاع المحتوى الكلي  )يود + يوديد (  أيضا( 1يالحظ في الجدول )و

وهذا يعكس اختالف المظاهر الجيولوجية  ( µg/ml 0.363 و  0.526µg/mlمقارنة بكركوك )
وبخاصة تكوين الهور   المنشأفي كال المنطقتين وبخاصة  مكاشف التكاوين للصخور البحرية 

 .والوجود لها في كركوك الرضومة التي تنكشف في الناصرية أموالفتحة والغار وتكوين  ودبدبة
ويعتقد بزيادة المحتوى الكلي لليود في المياه التي تسيل على او تصرف المياه من رواسب      
يرفع من محتوى اليود الكلي   (Fuge;1989,Fuge ,1974)العصر الثالثي إلىرية تعود بح
اختالط مياه االهوار المحيطة بالمدينة مع مياه  أوفي الناصرية مقارنة بكركوك هو امتزاج  أيضا

 . اإلسالةنهر الفرات التي تسحب منه محطات 
 

 لمنطقتي اإلسالةلمعالجة في محطات محتوى اليود واليوديد في المياه قبل وبعد ا (0)جدول
 2001سنة والناصريةكركوك 

 اإلسالةمحطة 
 µg / ml)محتوى اليود بعد المعالجة ) ( µg / ml)محتوى اليود قبل المعالجة 

 اليود الكلي اليوديد اليود اليود الكلي اليوديد اليود
 كركوك إسالة
 الحويجه إسالة
 الرياض إسالة

 الوسط الحسابي

0.19 

0.20 

0.18 

0.17 

0.18 

0.17 

0.36 

0.38 

0.35 

0.15 

0.15 
0.14 

0.13 

0.14 
0.13 

0.28 

0.29 

0.27 

0.19 0.173 0.363 0.146 0.133 0.28 

 الناصرية إسالة
 ألشطره إسالة
 سيد دخيل إسالة

 الوسط الحسابي

0.30 

0.33 

0.31 

0.22 

0.22 

0.20 

0.52 

0.55 

0.51 

0.21 

0.25 
0.24 

0.19 

0.18 

0.17 

0.40 

0.43 

0.41 

0.313 0.213 0.526 0.233 0.18 0.413 
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إن معالجات المياه الخام في محطات اإلسالة يؤثر في انخفاض المحتوى الكلي لليةود فةي        
ويعتقد الباحث  1هذا الخصو  ( بFuge,1989المياه بعد المعالجة , وهذا يتطابق مع ما ذكره )

 األخير بان انخفاض المحتوى الكلي لليود هو ناتج عن أكسدة اليوديد إلى يود بفعل إضافة معقم 
كركوك والناصرية فضال عن فقدان اليود  منطقتيفي  اإلسالةالكلور خالل معالجات محطات 

يشير الجدول  .السكنية اإلحياء إلىلهذه المحطات قبل ضخها  األحواضبسبب تبخره من مياه 
بنسبة  الناصرية في اإلسالةارتفاع معدل المحتوى الكلي لليود في مياه الشرب لمحطات  إلى( 2)

حول  اآلراءتضاربت . كركوك  في اإلسالةمقارنة مع مياه الشرب لمحطات  مرة ونصف حوالي
 (%81)عن  األحوالكل  ال تتعدى في إنها الغذاء إالمشاركة محتوى اليود لمياه الشرب في يود  نسبة
(1969,Kambal  et al.; 1980, Becker & Delarge ; Stanbury &Ramalingasami 

الكبريت الذي يصل معدل تركيزه في مياه المنطقة  عنصرتنخفض جاهزية اليود بوفرة .(,1964
في نهر ( و,ppm( )AL-Jumaily 2001 1.44الشمالية من العراق وبخاصة نهر دجلة بنحو)

( بان ,Fuge 1989في )  perelmanيقترح  (ppm 0.88 ) الفرات عند مدينة الناصرية بنحو
محتويات اليود المتزايدة في المياه توضح نق  اليود في البيئة المحلية وكما هو الحال في 

 Boussinganiteوهذا يتفق مع .بمرض الغدة الدرقية اإلصاباتكركوك التي تعتبر من مناطق 
 (Goldschmidit,1958) ومع (,Fuge ; 1996, Fuge  1990)ومع (,Hetzel 1989في)
بوباء الغدة الدرقية  لإلصابةري مثل منطقة كركوك تميل يلذين يعتقدون بان مناطق الحجر الجلا

وعلى العكس من ذلك تماما تمتاز الناصرية بوجود االهوار والمستنقعات وبقربها من 1المتوطن 
كبيرة في توزيع اليود على تربة  أهميةة على الخليج العربي وهذا الموقع ذو مدينة البصرة المطل

 ( Dissanayake &Chandrajith ;1973,Witehead,1999)ويعتقد كل من الناصريهمنطقة 
الرافدين  تربة جنوب حوض إن.بوجود عالقة بين محتوى اليود في الترب وبعد المسافة عن البحر

(  µg/g 14.4) د من الترب الملحية والتي تحتوي على يود بنحووبضمنها منطقة الناصرية تع
 ( .3جدول )( µg/g 7.8مقارنة مع تربة كركوك والتي تحتوي على يود اقل بنحو )
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في  اإلسالةشرب لمحطات محتوى اليود واليوديد وااليصالية الكهربائية في مياه ال (8)جدول
 2001لسنة والناصريةكركوك   منطقتي

 اسم المنطقة
 اليود
((µg / ml 

 اليوديد
 ((µg / ml 

 اليود الكلي
(µg / ml) 

 االيصالية الكهربائية
(ml.mohs /cm ) 

 كركوك إسالة
 الحويجه إسالة
 الرياض إسالة

 الوسط الحسابي

0.15 

0.15 
0.14 

0.13 

0.14 
0.13 

0.28 

0.29 
0.27 

0.460 

0.467 

0.462 

0.146 0.133 0.28 0.463 

 الناصرية إسالة
 ألشطره إسالة
 سيد دخيل إسالة

 الوسط الحسابي

0.21 

0.25 
0.24 

0.19 

0.18 

0.17 

0.40 

0.43 

0.41 

1.420 

1.040 

1.130 

0.233 0.18 0.413 1.196 

 
 . والناصريةكركوك  منطقتيمعدل محتوى اليود الكلي في ترب ( 3)جدول

 ( µg / g)محتوى اليود الكلي م المنطقةاس

 8.7 وك  *كمنطقة كر

 14.6 *  الناصريةمنطقة 

 *معدل ثالثة نماذج لكل منطقه.                   

كركوك والناصرية بالنسبة  منطقتيحول واقع حال  توالبياناجميع المالحظات  إن     
  .بها في كركوك  مقارنة مع الناصرية صابةاإلارتفاع معدالت  إلىالغدة الدرقية تشير  إلمراض

 1997 -1985  لألعوامبالغدة الدرقية في المدينتين  اإلصابة إحصائياتويدعم هذا االستنتاج     
 إنويبدو من هذا الجدول  .( 4من وزارة الصحة العراقية  وكما يشرحها الجدول) والمأخوذة
 45( سنة يليها الفئة التي اكبر من   15 - 44تحدث في الفئة العمرية ) اإلصاباتعدد من  أعلى

لكل فئة عمرية تكون اكبر في  اإلصاباتمجموع  أن( سنة ,غير  14– 1سنة ومن ثم الفئة ) 
هناك زيادة  أن إلى( يشير 4التدقيق الجيد في بيانات الجدول ) أن إالكركوك مقارنة بالناصرية ,

كركوك  والتي  منطقة إلىالناصرية  منطقة ( في 1997 – 1991)  لألعوام اإلصاباتفي نسبة 
 .( 1990-1985)  األعوام( في  0.52– 0.20( مقارنة مع )0.78 – 0.54تراوحت ) 
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 للسنوات والناصريةكركوك  منطقتيبالغدة الرقية في  اإلصاباتمجموع  (4)جدول
 . (1997 –1991)( و 1990 –1985)

 السنة

 الفئة العمرية

 اكبر من 45 سنة سنة15 – 44 سنة1 – 14

 ألناصريه كركوك ألناصريه كركوك ألناصريه كركوك

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

8 

13 

13 

17 

14 

9 

3 

3 

1 

1 

3 

4 

84 

80 

107 

95 

145 

108 

54 

49 

31 

43 

70 

80 

28 

34 

40 

26 

50 

56 

23 

15 

20 

17 

18 

22 

 115 234 327 619 15 74 المجموع

 0.49 0.52 0.20 الناصرية / كركوك

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

11 

17 

13 

8 

5 

6 

5 

1 

5 

6 

10 

11 

10 

8 

82 

170 

209 

160 

115 

101 

139 

5 

106 

120 

57 

74 

77 

91 

37 

56 

53 

29 

19 

14 

11 

1 

31 

32 

11 

20 

21 

32 

 148 219 530 976 51 65 المجموع

 068 0.54 0.78 الناصرية/ كركوك

  2001المصدر: وزارة الصحة العراقية / بغداد لسنة  

زيادة الملوحة في المياه بشكل عام ومياه الشرب  أساسهذه الزيادة يمكن تفسيرها على  إن    
 ( زيادة معدل االيصالية الكهربائية لمياه شرب الناصرية 2ويوضح الجدول ) . بشكل خا 

(1.196 ml-mohs/cm) (0.463مقارنة مع ml-mohs/cm في مياه شرب كركوك ).  ووجود
قد تمثل حواجز جيوكيميائية  مالكالسيوالكبريت في مياه منطقة الدراسة وزيادة ايون  عنصر

يمكن تشكيل حاجز  أخرى وألسباب .لإلنسانتعيق امتصا  اليود خالل العمليات الحياتية 
(  SCNايوسيانات)ثمسببة للغدة الدرقية مثل ال مادةجود بفي المياه وذلك  أخرجيوكيميائي 

ون في بيئة يشوالموجودة في بعض المواد الغذائية المستخدمة من قبل كثير من الناس الذين يع
تردي الحالة  أن( غير Davies,1994الغدة الدرقية ) إلىتخفض توغل اليود  فإنهاينقصها اليود 

والنخفاض في الخدمات المقدمة   1991قتصادي في سنة المعاشية والصحية نتيجة الحصار اال
لسكان الناصرية بضمنها تردي نوعية مياه الشرب وتدني المستويات االقتصادية والصحية 

 إلىالناصرية  منطقةللغدة الدرقية في  اإلصاباتوالمعاشية قد شاركت جميعها في زيادة نسبة 
  .كركوك  منطقة
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 االستنتاجات 

 اإلحصةائيات البيانات لمحتوى اليود في مياه الشرب في كركوك والناصرية فضال عن  إن    
  :بالغدة الدرقية فيهما  يمكن التوصل الى  لإلصابات

 .المدروسة  اإلسالةارتفاع محتوى اليود مقارنة باليوديد في كل محطات  -0
 . اإلسالةمحتوى اليود الكلي في مياه الشرب بعد معالجة المياه الخام في محطات انخفاض  -8
لناصرية بحوالي مرة ونصف مقارنةة  ا لمنطقة ارتفاع المحتوى الكلي لليود في مياه الشرب -3

 .كركوك والذي يعكس االختالفات الجيولوجية فيهما  في منطقةلمحتواها 
بالغدة الدرقية ولكافة الفئات العمرية مقارنة  اإلصاباتا التي تكثر فيه المنطقةعدت كركوك -4

  .بالناصرية 
وجود الحواجز الجيوكيميائية لليود في بيئة الناصرية عالوة على تردي نوعية مياه الشرب  -5

بالغدة الدرقيةة فيهةا    لإلصاباتارتفاع جزئي  إلى أدتوالنخفاض في الخدمات المقدمة للسكان 
 .يات من القرن الماضيوبخاصة بعقد التسعين
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A comparative study of Iodine content in the drinking water 

From Kirkuk and Nasrya Governments - Iraq 
 

 

Hassan A.Al-Jumaily  

College of Science – University of Kirkuk 

 

Abstract 
 

The present study is concerned with quantitative analysis of Iodine in drinking water 

of Nasrya and Kirkuk areas by using amplification reaction s-spectrophotometer 

method. As a result of the differences in geological setting of both areas, an appreciable 

increase in Iodine relative to the stations at Nasrya comparison of stations at Kirkuk . 

The detail analytical data show a decrease in Iodine content during treatment of raw 

water at the pumping stations of both areas , where as comparison of analytical data 

points out higher Iodine content ( once and half times ) in drinking water at Nasrya 

relative to Kirkuk areas .The geographical location of Nasrya area nearby Al-Ahwar 

region , the sea source of the dominant local foods and the nature of the local soil in 

addition to higher Iodine content its drinking water, favor reduction in the IDD patients 

at Nasrya relative to Kirkuk areas . Such conclusion is confirmed by the available 

statistics of the numbers of IDD patients at both areas during (1985-1990), however , at 

later period (1991-1997) , this trend of statistics differs noticeably , as showing by the 

ratio of the number of patient at Nasrya to Kirkuk area ranged between (0.54 - 0.78) 

compared to       ( 0.20 – 0.52 ) during previous period ( 1985 – 1990 ) . The present 

study discusses the effective factors in in the variation of statistic. Among such factors 

is the increase in hardness of drinking water at Nasrya area ( 1.196 ml mohs / cm ) 

compared to ( 0.463 ml mohs / cm ) at Kirkuk area . Sulphide and other elements 

contributes to the hardness of water , however , its abundance in water leads to 

reduction of the available Iodine for absorption during human biological processes .                

 


