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 الخالصة

يعتبر اليود مف العناصر الكيميائية النادرة والتي توجد في جسـ اإلنساف بكميات قميمة 

يحتاج جسـ اإلنساف .  في األشخاص البالغيف وبالتحديد في الغدة الدرقيةممغرام 20-15جدا 

 Thyroxin, and)إلى اليود و الذي ىو مركب ضروري ليرمونات الغدة الدرقية

Triodothyronin).مف المصادر الغنية لميود ىي , تعتبر المحيطات المصدر األساسي لميود

األسماؾ الصدفية , ( غرام100 /مممغرام   0.25حتى )التي توجد في األسماؾ البحرية 

 100/ مممغرام. 14حتى ) وكذلؾ ممح البحر , ( غرام100 /مممغرام. 16حتى )والقشرية 

يحدث مرض  . يود يوميا لالستيالؾميكروغرام 150توصي منظمة الصحة العالمية بػػػ . (غرام

. نقص اليود عندما يقؿ االستيالؾ اليومي لميود الموصى بو مف قبؿ منظمة الصحة العالمية

    وكذلؾ نقص اليود البيئي يعتبر عامؿ .يعتبر نقص اليود مف األسباب الشائعة لتمؼ الدماغ

إف كمية اليود الموجودة في الطعاـ والماء تعكس حالة وجود ,مؤثر لتطور مرض نقص اليود 

 .اليود في المنطقة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحديد كمية اليود في مصادر المياه المتنوعة وتأثيرىا الصحي 

, مياه األمطار, بحيث يتـ تحديد كمية اليود في المياه الجوفية, في الضفة الغربية وقطاع غزة

يجاد , المياه السطحية, مياه الينابيع وكذلؾ مياه الشرب البيتية في الضفة الغربية وقطاع غزة وا 
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العالقة بيف كمية اليود الموجودة في مصادر المياه وحدة نقص اليود في الضفة الغربية وقطاع 

. غزة

, مياه الينابيع,  عينة محددة المصدر مف المياه الجوفية136لقد تـ جمع ما مجموعو 

ومياه الشرب الػػبيتية مف مػػناطؽ الجمع في الضفة الغربية وقطاع , المياه السطحية, مياه األمطار

لػػػقد تػػـ حػػفظ العيػػنات عمػى .  10/8/2003 و 31/2/2001 غزة وذلؾ خػػالؿ الفترة بيف

لقد تـ تحميؿ عينات المياه لتحديد كمية اليود الموجدة فييا باستعماؿ .  مػػئوية4درجػػة حػرارة   

 . ( (Ion- selective Electrode)جياز 

 عينة بوؿ صباحية مف طالب صفوؼ المرحمة 310كذلؾ تـ جمع ما مجموعو 

ناث)األساسية  , الخميؿ,  مف محافظات بيت لحـ10-8وكانت تتراوح أعمارىـ بيف  (ذكور وا 

- قمقيمية وراـ اهلل وتـ تحميميا في مختبر الصحة العامة المركزي ووزارة الصحة الفمسطينية, أريحا

.  حيث تـ استخداـ األسموب اليدوي في التحميؿ, راـ اهلل

)  لقد أظيرت الدراسة أف كمية اليود الموجودة في المياه الجوفية في الضفة الغربية قميمة

)  بينما كانت كمية اليود أعمى في المياه الجوفية في قطاع غزة (لتر/  ميكروغرام3الوسيط 

كما وأظيرت الدراسة  أف مياه الينابيع في الضفة الغربية تحتوي . (لتر/ميكروغرام32الوسيط 

 واف مياه األمطار في الضفة الغربية تحتوي (لتر/  ميكروغرام2الوسيط )عمى كمية يود قميمة 
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كذلؾ أظيرت الدراسة أف المياه السطحية في . (لتر/ ميكروغرام 1الوسيط )عمى كمية يود اقؿ 

. (لتر/ ميكروغرام2الوسيط )الضفة الغربية تحتوي كذلؾ عمى كمية قميمة مف اليود 

 

 21.23كذلؾ أظيرت الدراسة أف متوسط اليود المغروز في البوؿ كاف  

,  في محافظة الخميؿديسيمتر/ ميكروغرام 17.38و , في محافظة بيت لحـديسيمتر /ميكروغرام

 في محافظة ديسيمتر/ ميكروغرام 13.76 في محافظة أريحا و ديسيمتر/ميكروغرام 11.30 و

حيث انو حسب ىذه النتائج تعتبر .  في محافظة راـ اهللديسيمتر/ ميكروغرام 21.98قمقيمية و 

. شدة مرض نقص اليود طبيعية

 

لقد اظير ت ىذه الدراسة انو بالرغـ مف النقص الواضح في كمية اليود الموجودة في مصادر 
المياه في الضفة الغربية الظير تحسف جزئي في كمية اليود المستيمكة وذلؾ مف خالؿ نتائج 

وقد يكوف مصدر ىذا اليود ىو الممح المأيدف أو , اليود المفروز في عينات البوؿ التي تـ تحميميا
 .المصادر الغذائية األخرى

 


