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توزيع اليود في مياه اآلبار الجوفية وأهميته البيئية فـي منطقتي بعشيقـة
و تلعـفر  /شمال العراق
حسن احمد علي الجميلي

جامعة كركوك – كلية العلوم
الخالصة
يتغير توزيع التراكيز لليود واليوديد في مياه اآلبار الجوفية في منطقتي بعشيقة و تلعفر ،حيث وصل معلد
تركيزهما إلى(  71.0مايكروغرام/م و 71.0مايكروغرام/م ) و (  71.0مايكروغرام/م و 71.0مايكروغرام/م )
على التوالي ،والتي تظهر اختالفات محلية في توزيعه .كما يتأثر توزيعه ببعض الصفات الهيدروكيميائية لهلهه الميلاه
وبخاصة الدالة الحامضية والتوصيلية الكهربائية وهها يعكس التفاع بين مياه ههه اآلبلار الغنيلة بلاحمالل الهائبلة
والكتيونات والبيكاربونات و الكربونات وبين مكونات التكوينات الجيولوجية المنكشفة في كال المنطقتين والتي تعم على
غس اليود منها .تستخدم مياه ههه اآلبار في المنطقة إلغراض مختلفة منها المنزلية والزراعية فضال عن اسلتخدامها
كمياه للشرب ،مما قد يكون لها تأثيرات بيئية مختلفة على صحة اإلنسان وبالتالي شيوع اإلصابة بأمراض نقص اليلود
والمنتشرة بكثرة في الجزء الشمالي من العراق ،إه أن هناك ارتباط واضح بين محتوى اليود في ههه المياه واإلصلابة
بأمراض نقص اليود والتي تؤثر عليها عدة عوام منها الدالة الحامضية واحمالل الهائبة ومحتلوى الكبريلت فيهلا

وغيرها والتي تؤثر على الوفرة الحياتية لليود الداخ في العمليات الحياتية.

المقدمة
إن التصاحب ما بين اليود والغدة الدرقية كان واحدا من أولى الروابط المهمة ما بين هها العنصر

احثرى في البيئة وصحة اإلنسان .فضال عن هلك فان المعلومات المتوفرة عن جيوكيميائيتة وتلأثيره
على شيوع أو انتشار ملرض الغدة الدرقية في العراق كانت قليلة جلدا وال تكللاد تلهكر عللدا

الدراسة المقدمة ملن قبل (الجميلي ).77.،عن الجيوكيمياء الرسوبية لليود واهميته البيئية ،والتلي
أشارت بان المنطقة الشمالية ومدينة الموص تعاني من اضطرابات نقص اليلود ،إه وصللت علدد

اإلصابات بالغدة الدرقية ولكال الجنسين والفئات العمرية كافةوللسلنوات.000-.090إللى حلوالي

.700إصابة .ومن المعروف إن اليود له حركة عالية في البيئات السطحية ،حيث تلعب المياه التي تعد
أحد االنطقة البيئية المهمة دورا بارزا ومؤثرا في توزيعه وانتقاله إلى باقي االنطقة البيئية احخرى.
وتعد المياه البحرية من أهم المخازن الكبيرة لليود  ،وان محتواه في ههه المياه يتباين وفقا الختالف
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العمق والملوحة ،وهها المصدر الرئيس لليود له تاثير كبير على توزيعه في البيئة الثانوية والتي ملن
الممكن أن ينتق من الغالف المائي الهي يعد المجهز الرئيس لليود إلى الغالف الغازي ومن ثم إللى

الغالف الصخري والحياتي .إن القاسم المشترك ما بين جيوكيميائية اليود في الميلاه وبلين حلدوث
اضطرابات نقصه تأتى السباب كثيرة.فتشير االحصائيات إلى إن ما يقارب من .1.مليار من سلكان
العالم وبخاصة بلدان العالم النامية مهددين باإلصابة باضطرابات الغدة الدرقية الناتجة عن زيلادة أو

نقصان تراكيز اليود في المياه).(Dunn,1993بشك عام تكون تراكيز اليود في المياه متغايرة ،ففلي
المياه العهبة تكون منخفضة مقارنة مع مياه البحار،إال أن المياه المالحة( المياه الجوفية ) تحتوي على
يود بتراكيز أعلى من المياه العهبة بحوالي اكثر من ثالثة أضلعاف))1974,Fuge; 1979,Boenأي
بتعبير آخر أن المياه المالحة والتي تشتم على مياه اآلبار تكون هات محتوى من اليود اكثر مما فلي

المياه غيرالمالحة.

الهدف من البحث
يهدف البحث إلى دراسة توزيع اليود في مياه اآلبار الجوفية في منطقتي بعشيقة وتلعفر في شما
العراق ،لغرض معرفة سلوكه الجيوكيميائي في البيئة الثانوية ،وتأثير بعض الصفات الهيدروكيميائيه

عليه والعوام المؤثرة على الوفرة الحياتية له ،والتأثيرات البيئية الناجمة عن اضطرابات الغدة الدرقية
من جراء استخدام ههه المياه لألغراض المختلفة.

موقع وجيولوجية منطقة الدراسة
غطى البحث الحالي موقعين مهمين في شما العراق،يتمث احو بمنطقة بعشيقة والتي تبعد

حوالي .7كم شما شرق مدينة الموص والتي تنحصر بين خطلي طلو ()74 .47--74ْ . .7-
وخطي عرض(- 43ْ ..7-

-

 ،)43ْ . 47والثاني يتمث بمنطقة ت عفر والتي تبعد حوالي  07كم

إلى الغرب من مدينة الموص والمنحصرة بين خطي طوا ( )74ْ ..0-- 7.ْ.70-وخطي عرض(

-

 ) 43ْ . 7.- - 43ْ . 47وكما موضح في الخارطة الموقعيه شك رقم (.)1وتقع كال المنطقتين
ضمن كتلة او بلوك الموص في نطاف طوروس حسب تقسيم نعمان).)1984, Numan

تنكشف في منطقتي الدراسة العديد من التكوينات الجيولوجية وهي تكوينلات البالسلبي الجيلري،

والفتحة وانجانة فضال عن ترسبات العصر الرباعي والتي تشم ترسبات ملئ الوادي  ،والشلرفات
النهرية وترسبات التربة .يتالف تكوين البالسبي الجيري والهي يعود إلى عمر االيوسلين المتوسلط
واحعلى من الحجر الجيري المتبلور والحجر الجيري الكتلي والمتصلب بسبب عملية الدلمته والحجر

42

مجلة جامعة كركوك -الدراسات العلمية المجلد) -)1العدد)4002 (1

الطباشيري وأحجار الدولوستون الناعمةالتبلور)(1977,Budy&Jassim,1984,Mohi Addin etal.
أما تكوين الفتحة والهي يرجع عمره إلى المايوسين احوسط فانه يتكون من تعاقبات من صخور

االنهايدرايت والجبسوم والملح والمار فضال عن الصخور الطينية الخضراء والصخور الجيرية.
ونظرا الن هها التكوين يعد من التكوينات المهمة في العراق ببسب انكشافه بمساحات واسعة في وسط
وشما

العراق ،فان له تأثيرات كبيرة على االنطقة البيئية لألرض.ومن التكوينات احخرى التي

تنكشف في المنطقة هو تكوين انجانة بعمر المايوسين احعلى الهي يتكون من الصخور الرملية

والمار والحجر الجيري ،كما يحتوي على طبقات سميكة من الصخور الرملية الحمراء المائلة إلى

البني وتحتوي على حبيبات ناعمة ومفتتة( ، (1984,Budy&Jassimكما تتميز صخور هها التكوين
بمادة سمنتية من الكاربونات وتتخللها بعض من طبقات الحجر الطيني الغريني ،فضال عن الحبيبات

الناعمة والطين والمكونات الكلسية.

شكل ( )1خارطة العراق موضحا عليها موقع منطقتي الدراسة

إن ترسبات العصر الرباعي المنكشفة في المنطقة هي ترسبات ملئ الوادي وترسبات التربة ،اه

تتالف من المكونات الجيرية والرملية والطينية مع قلي من أمالل الجبسوم وتكون بالوان متباينة
اعتمادا على وجود اكاسيد الحديد  ،حيث تشتق ههه الترسبات ألوانها من صخور التكوينات
الجيولوجية التي تحتها  ،فتكون بلون رصاصي مخضر في حالة وجودها فوق صخور المار في
تكوين الفتحة  ،وبلون قهوائي محمر في حالة وجودها فوق صخور الحجر الرملي أو الطيني القهوائي

المحمر.إن خزين المياه الجوفية يتباين اعتمادا على كمية احمطلار الساقطة سنويا ،ام حركتها فتعتمد

على طبيعة الصخور الحاملة لههه المياه والتي تؤثر على مستوى المياه وهها سوف يؤثر على اختالف

مكوناتها من العناصر الكيميائية وصالحيتها لكافة االستخدامات .
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كيميائية اليود وتصنيفه الجيوكيميائي

يمتاز اليود بكونه اكبر احيونات اححادية التكافؤ ،فمن الصعوبة أن يدخ

إلى داخ

البنية

البلورية للمعادن بسبب كبر حجمه .وينتمي إلى مجموعة الهالوجينات في الجدو الدوري ،ويمتلك

عدد هري ( ) 04ونصف قطر هري حوالي (  ).4.pmبيكوميتر ،وسالبية كهربائية ( ،) .133
وحاالت تأكسد متباينة ونقطة غليان()700100Kكلفن))1998,Reimannيوجد نظير واحد مستقر

لليود في القشرة احرضية وهو ، I..0غيران له  24نظيرا معروفا والتي تمتد من I..0إلى، I.40
ولهاعمرنصف اق من 37يوما عدا النظير I..0فهو يمتلك عمرنصف حوالي 0.7*.10سنة  ،واخطر

النظائر هو I.4.والهي له عمر نصف حوالي 9أيام).(1971,Health, 1986,In Fuge&Johnson
صنف اليود بأنه عنصر بايوفيلي  Biophileحيث يتركز في الغالف الحياتي مع ألفته القوية مع

المادة العضوية،كمايعتبرمن العناصرعالية االستقطاب والهي يمكن أن يح

مح

الهيدروكسيدات

) .)Goldschmidt,1958;Rankama&Sahama1950ينتق اليود بسهولة إلى الغالف الجوي ،
وان إزالة اليود من التربة بوساطة المياه الجوفية تتم بعمليات ميكانيكية وكيميائية محدثة بهلك استنزاف

أو نضوب  depletedلليود من التربة  ،وان وجود اليود في المياه وهجرته الى الغالف الجوي
تجع

تصنيفه على انه عنصر هايدروفيلي

 Hydrophileواتموفيلي Atmophile

) )Fuge&Johnson,1986كما يمكن أن يرتبط اليود مع الكبريت مما يدعم بأنه عنصر جالكوفيلي
.(1984,Fuge&Johson) Chalcophile

مستويات تراكيز اليود للمياه الجوفية في العراق

إن االفتقار إلى طريقة تحلي مناسبة لليود في النماهج الجيولوجية  ،جع البيانات التحليلية

الخاصة باليود قليلة جدا في قطر العراق،ولم يتطرق اليها أي باحث عدا الدراسة الوحيدة التي قام

بها(الجميلي) .77.،عن جيوكيميائية اليود وأهمية البيئة في شما العراق ،حيث تم تحلي  .0انموهجا
من مياه اآلبار في داخ مدينة الموص وعلى الجانبين احيسر واحيمن للمدينة وبموازاة نهر دجلة

والتي وص معد تركيز اليود واليوديد فيهما ( 71.0مايكروغرام/م و 71..مايكروغرام/م ) و

(7147مايكروغرام/م و 71..مايكروغرام/م ) على التوالي والموضحة في الجدو (.)1

جلدو ( )1اق وأعلى ومعد تركيز اليود واليوديد في مياه اآلبار لمدينة الموص (الجميلي.) .77.،
)(Iodine levels (μg/ml
)(Iodide levels (μg/ml
Mean
Min.
Max.
)(0.18
)(0.29
)(0.21
)(0.27
)(0.28
)(0.34
)(0.17
)(0.25
)(0.22
)(0.30
)(0.18
)(0.38
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النتائج والمناقشة
تضمن البحث اختيار ..عينة من نماهج مياه اآلبارالجوفية المنتشرة في منطقتي بعشيقة وتلعفر

شما العراق ،وبواقع  ..عينة لمياه أبار بعشيقة و.7عينات لمياه أبار تلعفر .وان ههه النماهج أخهت
على أعماق تتراول من47متراً وإلى اكثر من 37متراً وباستخدام جهاز خطف العينة grap sampler
وقد جمعت النماهج في شهر أب من عام ..000واستخدمت الطريقة التكبيرية –الطيفية لتقدير اليود

في النماهج الجيولوجية المختلفة الموصوفة من قب (الجميلي وآخرون .).77.،يعرض الجدو ().
المعطيات التي تم الحصو عليها لمياه اآلبار في منطقة بعشيقة وبعض خواص المياه حيث وص

معد اليود إلى( 71.0مايكروغرام) وبمدى(71.0مايكروغرام/م 71.. -مايكروغرام/م ) في حين
كان معد تركيز اليوديد فيها حوالي (71.0مايكروغرام/م )وبمدى(717مايكروغرام/م 71.0 -

مايكروغرام/م ) وكما موضح في الجدو (.).

جدو ( ).مديات ومعد تركيز اليود واليوديد وبعض خواص المياه في آبار بعشيقة.
Mean
0.17
0.27
26
7.21
0.76
4.17
2.4

Min.
0.12
0.15
22
6.48
0.43
3.6
2.1

Max.
0.25
0.4
29
7.6
1.4
4.5
2.8

Variables
)Iodine (μg/ml
)Iodide (μg/ml
)Temperature( Co
pH
)E.C (ml.mohs/cm
)D.O(mg/l
)S (ppm

ويتضح بان الصيغة التي يتواجد فيها اليود في مياه آبار بعشيقة كانت بشك يوديد حيث وصلت

إلى  %3.غير إن تراكيزه ال تتواجد إال بنسبة  %49بشك يود مما يد أن مياه اآلبار تحتوي على
اليود بشك يوديد وهو الصيغة السائدة له في ههه المنطقة .

كما يشرل الجدو ( ) 4البيانات التحليلية لليود واليوديد وبعض صفات المياه في ابلار منطقلة

تلعفر ،حيث وص معد تركيزها إلى (71.0مايكروغرام/مل و  71.0مايكروغرام/مل ) بملدى

(71.7مايكروغرام/م

و 71.9مايكروغرام/م )و( 71.7مايكروغرام/م و  714.مايكروغرام/م )

لك منهما على التوالي  .مما يد إن الصيغة التي يتواجد بها اليود هي بشك يوديد أيضا ولكن بنسبة

تص إلى  %00بينما نسبة تواجده بشك يود تشك حوالي  %74وهها يد بان اليلود فلي الميلاه
الجوفية يتواجد بشك يوديد في منطقة الدراسة.وهها يتفق مع ما أشارإليه(الجميلي).77.،بان اليود في
مياه اآلبار في مدينة الموص وعلى الجانبين احيمن واحيسر يتواجد بها اليود بشك يوديد.
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وينسجم أيضا مع) )1977,Perelman, 1986,In:Fuge&Johnsonبان التراكيز العالية لليود توجد

في المياه تحت السطحية وان اليود يكون موجود بشك أيون اليوديد.

جدو ( )4معد ومديات تراكيزاليود و اليوديد وبعض خواص المياه في آبار تلعفر.
Mean
0.15
0.19
22
7.0
3.75
3.1
1.45

Min.
0.10
0.14
20
6.48
3.1
2.1
1.2

Max.
0.28
0.32
24
7.25
4.77
5.2
1.9

Variables
)Iodine( μg/ml
)Iodide (μg/ml
)Temperature( Co
PH
)E.C (ml. Mohs /cm
)D.O (mg/l
)S ( ppm

وعنلد إلقاء نظرة إمعان وتدقيق في معدالت تراكيز اليود في كال المنطقتين والتي يشرحها
الجدوالن ( ).و( )4يتبين بان معد تركيز اليود واليوديد في منطقة بعشيقة هواكثرمن معدله في

منطقة تلعفر إه وص محتوى اليود لك منهما ( 71.0مايكروغرام/م و  71.0مايكروغرام/م )

و( 71.0مايكروغرام/م و 71.0مايكروغرام/م )على التوالي وهها بما يعود إلى اختالف عمق اآلبار
في المنطقتين وبخاصة في مياه آبار بعشيقة والهي يص إلى اكثر من 37مترا في حين ال يتجاوز
عمق اآلبار في تلعفر اكثر من 47متر والتي تد على ان تراكيز اليود في مياه اآلبار يتباين وفقا
الختالفات العمق حيث يزداد تركيزه في مياه اآلبار العميقة أكثر مما في مياه اآلبار الضحلة .وهها

يتالئم مع ما هكره ) )1989,Fugeبان محتوى اليود الواطئ في مياه اآلبار الضحلة بعكس عمق قلي

مع زمن مكوث قصير أيضا.كما أن هها التباين في توزيع مستويات اليود في منطقتي الدراسة قد يعود

أيضا إلى اختالفات المكونات الجيولوجية ال سيما وان منطقة بعشيقة ينكشف فيها تكويلن البالسبلي

الجيري الغني بالصخور الجيرية والجيرية المتدلمتة وال ينكشف هها التكوين في منطقة تلعفر ،فهها

االختالف في المكونات المعدنية قد يكون هو سبب الزيادة في معدالت محتوى اليود في بعشيقة مقارنة

بمنطقة تلعفر .فقد حل (الجميلي ).77.مكونات صخور تكوين البالسبي في منطقة بعشيقة فوجد ان

تركيز اليود الكلي فيها وص إلى (710مايكروغرام/م ) .وهها التغاير في توزيع اليود في مياه اآلبار
الجوفية يد

على أن هناك اختالفات محلية  local variationفي توزيعه تعود إلى اختالفات

المكونات المعدنية للتكاوين الجيولوجية الخازنة للمياه الجوفيه في المنطقة والتي تؤدي إلى التفاع بين

ههه اآلبار ومكونات التكاوين التحت سطحية.
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فقد أشار) )1989,Fugeبان المياه المتواجدة فوق مناطق الحجر الجيري تحتوي على يود أعلى

من المياه التي تتواجد فوق الصخور غير الجيرية .وهها يدعم أيضا زيادة محتوى اليود في منطقة
بعشيقة الغنية بالحجر الجيري مقارنة بمنطقة تلعفر.لها يبدو أن هناك تغايرا واضحا لمحتوى اليود

واليوديد في مياه اآلبار الجوفية في منطقتي بعشيقة وتلعفر وان أهميته النسبية تتباين بدرجة كبيرة مع

المناطق المختلفة في المكونات والخصائص الجيولوجية لك

منطقة ومع اختالف الصفات

الهيدروكيميائية للمياه أيضا.تلعب بعض خواص المياه دورا رئيسا ومهما في تفسير زيادة تركيز اليود

في مياه اآلبار قيد الدراسة وبخاصة ك من الدالة الحامضية  pHوالتوصيلية الكهربائية Electrical
)  ، Conductivity ( E.Cفقد بلغ معد الدالة الحامضية في مياه آبار بعشيقة وتلعفر  07..و0

عللى التوالي والمبيلنة فلي الجدوللين ( ).و(.)4

وبما أن قيمة الدالة الحامضية  pHلمعظم المياه الطبيعية وبشك عام تتراول ما بين  0-3فان

االنخفاض واالرتفاع في القيمة يأتي نتيجة لوصو الملوثات إلى ههه المياه .فان مياه منطقة الدراسة

تكون هات دالة حامضية متعادلة إلى قاعدية حيث انه في الوسط المتعاد إلى القاعدي يزداد اليوديد

على حساب اليود الن اليوديد  Iاق احتماال الن يتحو إلى جزيئة اليود  I2والتي لها القابلية العالية
على التأكسد والتطاير على عكس أيون اليوديد وهها سبب زيادة اليوديد على حساب اليود في منطقة

الدراسة.وفقا لما أشار إليه) )1979,Bownفانه بزيادة الدالة الحامضية)  ( pH > 7يكون الشك

السائد والمستقر لليود هو أيون اليوديد .يرتبط اليود و اليوديد ارتباطا معنويا موجبا مع الدالة

الحامضية والتي تص قيمة معامالت االرتباط الثنائية لهما إلى 7109و 7107على التوالي في منطقة

بعشيقة والتي يشرحها الجدو ( )7والهي يبين معامالت الربط الثنائية لك منهما مع بعض الخواص

الهيدروكيميائية للمياه الجوفية في منطقة بعشيقة.وبما أن مياه اآلبار الجوفية في بعشيقة تمي إلى

القاعدية قليال بسبب وجود الكاربونات والبيكاربونات وان مصدرها في ههه المياه هو اهابة مكونات

صخور البالسبي الجيرية وصخور الحجر الجيري والدولومايت المنكشفة في منطقة بعشيقة وعليه فان
هها االرتباط المعنوي يد على خلب اليود من ههه المكونات الجيولوجية.

كما يرتبط اليوديد معدرجات الحرارة ربطا معنويا موجبا في منطقة بعشيقة إه وصلت قيمة

معام االرتباط إلى7100والموضحة()7مما يد على دور درجات الحرارة والتي بلغ معد قيمتها في
ههه المنطقة إلى( ْ ) .3Cفي إهابة المكونات الصخرية للتكوينات الجيولوجية وبخاصة تكوين البالسبي
الجيري وبالتالي زيادة محتوى اليود في ههه المياه الجوفية مع زيادة الحرارة.
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جدو ( )4معامالت االرتباط الثنائية لليود واليوديد مع بعض الصفات الهيدروكيميائية لنماهج مياه
اآلبار في منطقة بعشيقة.

S
0.32
0.2

I2
I
T
pH
E.C
D.O
I2
1
0.86
0.12
*0.58
-0.13
0.30
I
–
1
*0.59
*0.74
-0.43
0.47
* Significant at level 95%, value of r from table = 0.57

تعد االيصالية الكهربائية  Electrical Conductivityأحد المحددات المستخدمة لتمييز
الخصائص اإلجمالية للماء،وإنها تعتمد على تركيز وتكافؤ احيونات الهائبة وعلى درجة حرارة الماء
بسبب تأثيرها المباشر على حركة احيونات المختلفة لهلك فهي تعد دالة لتركيز احمالل المهابة في

الماء ومؤشرا عاما لمقدار الملوحة ونوعية المياه.فلقد وص معدلها في كال المنطقتين إلى (7103ملي

موز/سم و 4100ملي موز/سم) على التوالي وكما موضح في الجدولين ( ) .و( . )4ففي منطقة تلعفر

فان اليود واليوديد يرتبط ارتباطا معنويا موجبا مع التوصيلية الكهربائية (  ) E.Cوالتي وصلت قيمتها

إلى7107و  7130على التوالي والتي يعرضها الجدو (.)0
جدو ( )0معامالت االرتباط الثنائية لليود واليوديد مع بعض الصفات الهيدروكيميائية لنماهج مياه
االبار في منطقة تلعفر.

S
-0.6
-0.5

D.O
0.1
0.1

E.C
*0.54
*0.65

pH
0.16
0.36

T
-0.24
-0.45

I
0.77
1

I2
1
–

I2
I

* Significant at level 90%, value of r from table = 0.52

مما يد على أن احمالل واحيونات الهائبة في ههه المياه تلعب دورا رئيسا ومهما في زيادة

محتوى اليود فيها والتي تؤدي إلى غس اليود من المكونات الجيولوجية المنكشفة في منطقة تلعفر
وعلى احخص تكوين الفتحة والمتكون بشك رئيسي من الجبسوم  CaSO4.2H2Oواالنهايدرايت

 CaSO4الموجود بشك عدسات في صخور هها التكوين والهي يزيد من عملية اإلهابة لليود في ههه

المياه .فقد أشار ) )1996,Wordenإن زيادة محتوى اليود في المياه المالحة هو نتيجة التفاع بين
مكونات ههه المياه ومكونات التكوينات تحت السطحية ،إها ما علمنا بان محتوى تركيز اليود في

صخور تكوين الفتحة قد وص إلى (010مايكروغرام/غرام ) استنادا إلى(الجميلي  ،(.77.،وعليه
فان محتوى مياه ابار تلعفر من اليود تعود الى اهابة صخور تكوين الفتحه وبالتالي ارتفاع مستويات
تراكيز اليود في ههه المياه.وهها ينسجم مع ما أشار إليه ك من) )1998,Anderson etal.بأنه بزيادة

احمالل المهابة في المياه المالحة يزداد تركيز اليود فيها.
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االدله االجيوكيميائيه علىاضطرابات نقص اليود

إن عالقة جيوكيمياء اليود مع اضطرابات نقصه ما تزا غير مفهومة بشك واضح ومحسوم،اه إن

انتشار الغدة الدرقية المتوطنendemic goitreيكون شائعا في المناطق التي تستخدم المياه الجوفية

 ground waterكمصدر لمياه الشرب عند عدم توفر مصدر آخر غيره ،ويكون شائعا أيضا في

مناطق الحجر الجيري لمكاشف التكوينات الجيولوجية ،واستنادا لهلك فان التوقيعات الجيوكيميائية
 geochemical signaturesلشيوع انتشار الغدة الدرقية في المنطقة الشماليةمن العراق التزا غير

واضحة المعالم .إن انتقا اليود وتوزيعه بين االنطقة البيئية المختلفة ( الجوي والمائي والصخري

والحياتي) تتم من خال ممرات عديدة ومن أهمها الترسيب الرطب والجاف والتجوية والتحل فضال عن
عمليات الخلب التي تحدث بفع تأثير المياه بشك عام.ويضاف اليود في آفاق التربة المختلفة والرواسب

بوساطة عملية الترسيب بنوعيه (الرطب والجاف) والفائض منه سوف يترشح إلى المياه الجوفية أي إن
النسبة الحقيقية من اليود الموجودة في الغالف الجوي تنتق إلى تحت السطح عن طريق الترسيب

الرطب ومن ثم تدخ إلى التربة وتستقر في النهاية إلى المياه الجوفية ،ثم تأخه النباتات الكمية الالزمة

منه ثم يص إلى اإلنسان عبر السلسلة الغهائية ،أي انتشار اليود وحركته بوساطة المياه يلعب دورا كبيرا

في توزيعه الى باقي االنطقة البيئية المختلفة ،وكما موضح في الشك ( ).الهي يوضح مصادر وانتقا

اليود عبر المياه الجوفية في منطقة الدراسة .حيث انه ملن الواضح بان التأثيرات الجيولوجية من
الممكن أن تسيطر على حركة اليود في البيئة الثانوية (وبخاصة المياه) وبهلك فإنها تؤثر على وفرته

الحياتية .وعليه فان منطقتي بعشيقة بوجه خاص وتلعفر بشك عام تتأثر بهلك نتيجة استخدام ههه المياه

المالحة كمصدر لمياه الشرب فان كالهما متأثر بالصخور الجيرية ،على الرغم من أن التكوينات
الجيولوجية فيهما تحتويان على تراكيز ملن اليود فلي تكوين البالسبي الجيري والفتحة يص

إلى(710مايكروغرام/غرام) و (410مايكروغرام/غرام)على التوالي (الجميلي. ).77.،في الحقيقة إن
المياه والرواسب والترب في ههه المناطق من شما العراق والتي تكثر فيها اإلصابات بالغدة الدرقية

ليست مستنزفه لليود  not depeleted in iodineمقارنة بمناطق أخرى من العراق والتي تكون
اإلصابات قليلة جدا فيها .وعليه فان حدوث اضطرابات  IDDفي المنطقة الشمالية من القطر نسبة إلى
اغتناء البيئة الجيولوجية باليود من المحتم أن يكون بسبب عدم الوفرة الحياتية لليود فيها non-
 bioavailabity of iodineاكثر من االستنزاف لليود في ههه البيئة فوجود الدالة الحامضية المتعادلة

إلى القاعدية ووجود عنصر الكبريت في ههه المياه المالحة سوف تسبب تناقص استخدام اليود من قب

الكائنات الحية فضال عن هلك فان يود الغالف الجوي من الممكن أن يكون مصدرها مهما لإلنسان

والهي يحص عليه من هها الغالف عن طريق استنشاقه Inhalationمن هها الوسط البيئي.
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Precipitation of iodine
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)Soil water( mobile iodine
Wet & dry
materials

Surface
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biogeochemical barriers
Uptake by roots

Plants
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low bioavailability of
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شكل ( )2مخطط مبسط يوضح انتقال ومصادر اليود عبر المياه الجوفية في منطقة الدراسة.
أي أن يود المياه الجوفية له عالقة بالمدخالت الجوية،وليس بوفرته الحياتية حسب،أي بتعبير آخر
إن الوفرة البيئية لل يود في المياه الجوفية تعتمد على عدد من العوام ومن أهمها نوعية المياه الجوفية،

احمالل الهائبة،الدالة الحامضية ،وبعض العناصر الكيميائية الهائبة فيها ومن أهمهاعناصر الكبريت

والكالسيوم فضالعن طبيعة صخورالخزان الجوفي .أشار) )1996,Kashinالى أن تراكم اليود في
البيئة الثانوية يعود إلى العديد من الحواجز البايوجيوكيميائية فيها

biogeochemical barriers

وكما هو معروف فان ههه الحواجز هي التي توجد على جانبها معدن أو ماده ويختفي هلك المعدن أو

المادة في الجانب اآلخر واستنادا على ما ورد هكره فان ههه الحواجز البايوجيوكيميائية والتي تؤثر
على الوفرة الحياتية لليود على الرغم من توفره في البيئة السطحية وخاصة المياه الجوفية ومن أهمها

حاجز الدالة الحامضية ،pHوحاجز احمالل المتمثلة بالتوصيلية الكهربائية  E.Cفضالعن حاجز
الكبريت ،فههه الموانع الجيوكيميائية هي التي تجع وفرة اليود الحياتية قليلة وبالتالي تكون سببا في
انتشار أمراض عوز اليود في ههه المنطقة الشمالية من العراق.إن حاجز الدالة الحامضية المتواجد في

المياه العسرة والتي تكون هات دالة حامضية متعادلة إلى قاعدية تجع اليود متواجدا بشك أيون

اليوديد،وبسبب ظروف احكسدة فانه يتحو إلى اليود والهي تكون قابليته عالية على التطاير وبالتالي
ينخفض محتوى هها العنصر من النطاق الحياتي.أما وجود احمالل الهائبة بتراكيز عالية في ههه المياه

ربما تؤشر الى وجود عناصر كيميائية هائبة فيها ومن أهمها ايون الكالسيوم ،والهي عد هها العنصر

من مسببات الغدة الدرقية فلي المياه الجوفية بحسب) )1993,Gaitan etal.فان االحتمالية المهمة
اليون الكالسيوم وتواجده في المياه المالحة قد يكون سببا لإلصابة بأمراض عوز اليود فلي منطقتي
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الدراسة نتيجة الستهالك السكا ن المحليين لهها النوع من المياه كمصدر للشرب والهي قد يكون سببا

آخر لإلصابة بأمراض .IDDفضال عن العوام احنفة الهكر ،فان وجود الكبريت في مياه اآلبار
الجوفية في منطقتي بعشيقة وتلعفر يعد من الحواجز البايوجيوكيميائية والهي يؤثر على الوفرة الحياتية

لليود في الب يئة وبالتالي يعيق من انتقاله وهجرته إلى باقي االنطقة البيئية احخرى ،وهها بدوره سوف
الغالف الحياتي محروما من هها العنصر مما يؤدي إلى زيادة اإلصابات باضطرابات . IDD

يجع

االستنتاجات

إن التوزيع الجغرافي لإلصابة بأمراض IDDله عالقة مع سلوك اليود في البيئة الثانوية وعلى

وجه الخصوص في الوسط المائي.وهها التوزيع يتعلق بوجود بعض العوام المسببة للغدة الدرقية في
المواد المختلفة ومنها الماء العسر إها كان مستخدما كمصدر لمياه الشرب،والمصادر الجيولوجية
وبخاصة التكاوين الجيولوجية الغنية بالحجر الجيري ،وتوفر ظروف احكسدة –الدالة الحامضية،فضال
عن وجود بعض العناصر الهائبة في المياه الجوفية وبخاصة عنصري الكبريت والكالسيوم.وههه

العوام

تعد حواجز بايوجيوكيميائية تعيق الوفرة الحياتية لليود على الرغم من توفره في البيئة

الجيولوجية،ونتيجة لتلك العوام تكثر اإلصابات واالضطرابات بأمراض  IDDفي الجزء الشمالي من

قطر العراق.
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((Environmental Significant of Iodine Distribution in Ground
Water at Baashiqa and Tel- Afer Regions/Northern Iraq))

Hassan Ahmed AL-Jumaily
College of Science- Kirkuk University
Abstract
Iodine and Iodide contents are locally variable in ground water at Baashiqa and TelAfer regions and their average sum to (0.17 µg/ml and 0.27µ g/ml )and (0.15µg/ml and
0.19 µg/ml ) respectively .Iodine and Iodide distributions are affected by some
hydrochemical properties especially pH and electrical conductivity which reflect washing
reaction between well water enriched with dissolved salt ( cations , bicarbonate, carbonate )
and the constituents of geological formations exposed at both regions.
Ground water at both regions are used for different purposes including domestic and
agriculture in addition to drinking water. Such uses may affect differently on human health
and consequently on the endemic iodine deficiency diseases known to occur among the
population of the northern IRAQ. Apparently, iodine, iodide contents are related to the
number of IDD patients and such relation is affected by various factors including pH,
dissolved salts and sulfur species, which determine the bioavalability of iodine for the
biological processes.
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