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  خصلالم

ــــة تتجــــاوز احلــــد اآلمــــن علــــى الصــــحة الب ــــرب ليبيــــا أحــــد دول الشــــمال األفريقــــي الواقعــــة ضــــمن نطــــاق امليــــاه اجلوفيــــة احلاويــــة علــــى تراكيــــز فلوري            شــــرية تعت

املناطق الشمالية الغربيـة ملغم/لرت). وينتشر مرض االنسمام الفلوري يف عدة مناطق بالقطر اللييب نتيجة الستهالك السكان مثل هذه املياه، ومنها  1.5(

، هـذه الدراسـةلع اليت تعتمد جمتمعاا على املكامن اجلوفيـة الرسـوبية يف حـوض سـهل اجلفـارة لتلبيـة احتياجاـا اليوميـة مـن املـاء يف كافـة األغـراض. تسـتط

مــرض االنســمام الفلــوري يف جمتمعــات املنــاطق  صــحي، العوامــل والظــروف الــيت أدت إىل تلــوث امليــاه اجلوفيــة بعنصــر الفلــور، ونشــوء-مــن منظــور جيــوبيئي

عـرب الـزمن الشمالية الغربية من ليبيا. صممت منهجية البحـث علـى أسـاس مـزيج مـن ثالثـة أنـواع، وهـي: املـنهج التـارخيي، الـذي يتـيح تتبـع تطـور الظـاهرة 

سـتبيان، لتوثيــق أدلـة علـى األرض تـدعم عمليـة التحليـل؛ واملــنهج ومقارنتهـا مبنـاطق عامليـة تتشـابه ظروفهـا مـع منطقــة الدراسـة؛ واملـنهج املسـحي بطريقـة اال

ئج الدراسـة الوصفي، لتمثيل وتفسري البيانات اموعة ضمن قالب موجه حنو توصيف املتغريات وتفسري العالقات ذات االرتباط ذه الظـاهرة. بينـت نتـا

ا دور بـارز يف نشـوء هـذا املـرض وتفشـيه باملنطقـة. ومـن أبـرز العوامـل الطبيعيـة، هـي: أن هناك جمموعة عوامل طبيعية وأخرى بشرية تتداخل فيمـا بينهـا وهلـ

ئي من البحر. أما العوامل اجليولوجيا احمللية، واملناخ اجلاف، وكيميائية املياه الغنية طبيعيا بالفلور، وتضاريس األرض املنبسطة، والقرب املكاين للمكمن املا

ــحة للتــدهور البيئــي، والســلوكيات االجتماعيــة اخلاطئــة جتــاه الثــروة املائيــة، والضــعف البشــرية، فشــملت: األنشــطة التنم ويــة املســتنزفة للمــوارد الطبيعيــة واملرش

لغـة ذلك مـن أمهيـة باالعام بقضايا التثقيف الصحي. تقرتح الدراسة إجراء قياسات علـى الرتاكيـز احلقيقيـة للفلـور يف اخللفيـة الطبيعيـة ملنطقـة الدراسـة، ملـا لـ

  يف دراسات تقييم اخلطورة والصحة العامة.

  .وبائيات بيئية ،جيولوجيا صحية ،املياه اجلوفيةاالنسمام الفلوري،  ،الفلور :دالليةكلمات الال

Abstract 

Libya is one of the North African countries situated in a high-groundwater fluoride province where fluoride 
concentrations in water exceed the permissible limit (1.5 ml/l). Consuming such type of water has been linked to 
the development of fluorosis in the country. The northwestern region of Libya is a typical example. The local 
community in this region depend heavily on groundwater, extracted from sedimentary aquifers of the Jefarah 
Plain Basin, as the main water supply for all applications. Placed on geoenvironmental-health perspective, the 
present study explores the factors and conditions that play a key role in increasing fluoride concentrations in 
groundwater and, hence, the development of fluorosis in this part of Libyan geography. In doing so, the designed 
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methodology relies on the historical data pertaining to this phenomenon as well as world cases of similar 
conditions to the study area. In addition, a questionnaire survey was conducted in the study area to support data 
analysis and information synthesis, accompanied by a descriptive approach to cast all information into one pool 
that serves the interpretation process. The analysis results showed that two types of influences have prominently 
contributed to the development of fluorosis in the study area. The first one is related to natural factors, such as 
local geology, prevailing arid climatic conditions, naturally fluoridated groundwater, flat landscape topography, 
and aquifer's proximity to seawater (i.e., coastal basin). The second type is related to human factors, such as 
unsustainable exploitation of natural resources, deteriorative actions on the environment, unsound societal habits 
towards water resources, and overall poor health education. The study suggests the importance of determining 
the actual background values of fluoride in the study area as a priority information for environmental risk 
assessment and public health studies. 

Keywords: Fluoride, Fluorosis, Groundwater, Health Geology, Environmental Epidemics. 

 

 مقدمة .1

العامل، على أن العوامل الطبيعية والبشرية الضاغطة على البيئة، تنعكس بال شك على اخلصائص الطبيعية يتفق اتمع العلمي يف  
املاء املتدهور بيئيا من األوساط الفاعلة يف نقل األمراض واإلصابة بالعدوى،  عتربللماء، وتؤدي إىل تضعضع نوعيته وترديها. وي

الوطين. ومن املتغريات املهمة اليت تؤثر على نوعية املياه، ومدى مالءمتها ويشكل مصدَر ديٍد للصحة العامة واالقتصاد 
). 2002 ،كالسيلينيوم واملنغنيز والفلور والزرنيخ وغريها (فوسرت وآخرون  –لالستعمال البشري، هي العناصر الكيماوية الشحيحة 

ل ينجم عنه رفع مقاديرها، ولو بدرجات طفيفة، قد إذ رغم تواجد هذه العناصر مبقادير ضئيلة جدا يف املاء، إال أن أي اختال
جيعل من املاء غري مناسب لالستعمال البشري، بل قد يهدد حياة املستهلك بعدد من املشاكل والعلل الصحية. فعنصر الفلور 

سب توصيات وهو احلد األقصى املسموح به ح –جزء باملليون  1.5تجاوز يتركيز ال ستوى مثال، لو تواجد يف مياه الشرب مب
: دعم مينا األسنان ومحايتها من أخطار منهافإنه مينح الصحة البشرية عدة فوائد،  –) WHO, 2011منظمة الصحة العاملية (

، هذا احلد الرتكيزي فوقمبا ي ذا العنصر إن تناول اإلنسان مياها غنيةاملسامهة يف بناء العظام يف اجلسم. لكن و النخر والتسوس، 
مع مرور الزمن إىل تراكم الفلور يف أجهزة اجلسم املختلفة مبستويات حرجة وضارة على الصحة.  ويف السنوات ذلك  يؤديفقد 

تسببها األخرية، حازت املياه الغنية طبيعيا بالعناصر الشحيحة على اهتمام العلماء والرأي العام؛ نظرا خلطورة األمراض اليت 
مع. ويعد الفلور من أبرز هذه العناصر؛ فاملياه الغنية به تعترب املسبب الرئيسي يف إصابة إلنسان، وآثارها املنعكسة على حياة اتل

  )2015 ،منظمة الصحة العاملية؛ Fewtrell et al., 2006املاليني من سكان املعمورة بأعراض مرض االنسمام الفلوري (

مسية. كما أنه أكثر عناصر اجلدول الدوري   كثرهاوأ ) عنصرًا ال فلزيا، وهو أخف اهلالوجينات املعروفة�يعترب الفلور (
كهروسلبية وتفاعلية يف الطبيعة. ويدخل الفلور يف مكونات الرتب والصخور واملياه واهلواء والكائنات احلية حباليت تأكسد فقط، 



مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية                          

 )2015-) (ديسيمبر2)، العدد (1المجلد (

  ...................................مرض االنسمام الفلوري والمياه الجوفية: دراسة استطالعية  

  
  

 -21A   .ليبيا، الجامعة األسمرية اإلسالمية ،كلية الموارد البحرية

 

ISSN: 2413-5267 

، وأشهر معادنه هي الصلبة مبقادير نزرةيف احلالة األيونية. ويتواجد الفلور يف املواد الطبيعية  1-يف احلالة العنصرية، و 0ومها: 

�	�����ايت (ـــــــــــــــــــــ)، والفلوروأبات�������واليت (ـــــــــــــــــــ)، والكري����ار (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت والفلوروسبــــــــــــــــــــــــــــــالفلوراي��(                  

Nagy & Nagy, 2007; Kabata-Pendias & Pendias, 2001)( . أما يف املياه الطبيعية، فهو يتواجد
 0.3-0.01وتعترب تراكيزه يف املياه السطحية العذبة، بشكل عام، منخفضة املستوى ( ،يسمى بالفلورايد، على شكل أيون شارد

ملغم/لرت)، حيث تعترب األخرية عرضة أكثر للتفاعالت مع  35-1(< حتت السطحيةملغم/لرت) إذا ما قورنت مبثيالا يف املياه 
  ). BGS, 2015صخور ومعادن املكمن اجلويف (

واليت يتجاوز فيها تركيز هذا العنصر  ،)1على مستوى العامل، ميكن متييز عدد من املقاطعات املائية الغنية بالفلور (شكل 
 هذه املناطق، تتأثر بعض التجمعات السكانية اليت تعيش على هذه املياه ملغم/لرت). يف 1.5احلد اآلمن على الصحة البشرية (

وتفشيه بني وباء االنسمام الفلوري توطن  طيلة سنوات عديدة، حيث أكدت التقارير الطبية الواردة منها ؛بالرتاكيز الفلورية العالية
يف كون  ،على وجه التحديد ،وباء). وتكمن خماطر هذا الEdmunds & Smedley, 2005( خمتلف الفئات العمرية

فهي ال تقتصر على فئة  :ويؤرق األطباء واملشرعني والعامة ،االعتالالت اليت يوقعها باملصاب به تبلغ من اخلطورة ما يرهق املريض
من  اً عمرية بذاا، أو عضو بدين حمدد، أو حالة صحية معينة مهما كان مستواها االستعدادي ملقاومة األمراض. كما أن بعض

وأخرى قد تستمر مع املريض خالل أطوار  ،وحيتاج ملتابعة طويلة األمد غري قابل للعكس، وبعضها اآلخر عالجه مكلفٌ  هتأثريات
، ) اعتالالت تطال الدماغ، على شكل اضطرابات عصبية وعقلية وسلوكية1:( ة حىت وفاته. ومن هذه التأثرياتحياته املختلف

) اعتالالت تطال الغدد 2التوحد واالكتئاب وصعوبة التعلم واخنفاض يف مستوى مؤشر الذكاء وفقدان للذاكرة واخلرف، ( مثل:
قصور يف الغدة الدرقية نتيجة ملنافسة الفلور عنصر اليود يف اجلسم، وخلل يف الغدة  :احليوية املسؤولة عن عمل اهلرمونات، مثل

تاج هرمون امليالتونني املسؤول عن تنظيم سن البلوغ ومحاية خاليا اجلسم من التأثريات التدمريية اليت الصنوبرية املسؤولة عن تنظيم إن
) اعتالالت تطال األسنان، على شكل تبقع أو ختطط ملون وضعف يف طبقة املينا السنية واليت قد تتطور 3تسببها اجلذور احلرة، (
العمود الفقري، على شكل آالم املفاصل، تيبس يف الغضاريف، تكلس يف ) اعتالالت تطال العظام و 4إىل سقوط األسنان، (

) 5األربطة، تشوهات يف األطراف، وهن بالعمود الفقري، تقوس يف القدمني، وهشاشة عظمية قد تتطور إىل الشلل والكساح، (
مراض، وأضرار حمتملة على زيادة الوزن، وانتفاخ البطن، وضعف املناعة العامة يف اجلسم ضد األ ، مثل:اضطرابات أخرى

األشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى نتيجة فشل جهاز اإلخراج يف طرح الفلور من أجسامهم، مما يؤدي مع مرور الزمن إىل 
  ؛ Li et al,. 1994؛ Yiamouyiannis, 1993( تراكمه يف األنسجة احليوية برتاكيز عالية وسامة

Fawell et al., 2006 ؛NRC, 2006 ؛Fagin, 2008 ؛Chachra et al., 2010 ؛Choi et al., 

  .)2015 ،منظمة الصحة العاملية؛  2015 ،حداد؛ Connett, 2015؛ 2012
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  )BGS, 2015ملغم/لرت) يف العامل ( 1.5خارطة توزيع األحواض املائية حتت السطحية الغنية بالفلور (> .1شكل 

الطيب بشكل عام حمدود التأثري، ويقتصر يف معظم احلاالت على شكل عالج أما عن الطبابة من هذا املرض، فإن التدخل 
الكالسيوم، واملغنيسيوم، واليود، وفيتامني (د)، وبعض كت طبية من عناصر حيوية للجسم،  يُعطى فيه املريض جرعا ،مكمل

قد استدعت هذه املخاطر الصحية ول م.العقاقري احملفزة لعمل اإلنزميات واهلرمونات اليت أحبط الفلور نشاطها الطبيعي يف اجلس
احلكومات إلعادة التفكري يف سياساا املائية اخلاصة بقضية الفلور املوجود يف مياه الشرب. كما أثري جدل كبري على  بعضاملقلقة 

ألغراض الوقاية  مستوى العامل، بني مؤيدين ومعارضني، حول الربامج الوطنية اليت يتم فيها إضافة الفلور إىل مياه الشرب عمداً 
). وقد أفضى مثل هذه اجلدل إىل امتناع العديد من الدول عن إضافة الفلور إىل مياه Nagy & Nagy, 2007الصحية (

 ،(جريدة املؤمتر وبلجيكا والدمنارك وفرنسا وفنلندا ولكسمبورغ والنرويج وسويسرا وأملانيا وهولندا وإيطاليا أسرتاليا الشرب، مثل:
املائي إىل مستويات أقل من تلك باجتاه ختفيض نسبة الفلور  ،القدمية تشريعاا )؛ بينما عمدت أخرى إىل إعادة النظر يف2015

اليت كان معموال ا سابقا. فالواليات املتحدة، على سبيل املثال، قامت يف السنوات األخرية بتقليل احلد املوص به من الفلور يف 
 ،ملغم/لرت (سي إن إن العربية 1.2تد إىل مستوى ميعاما مضت  50طيلة  بعد أن كان ،ملغم/لرت 0.7توى مس مياه الشرب، إىل

طويل األمد للمياه املفلورة.  ية املرتتبة عن االستهالك وجاءت هذه التعديالت بعدما كشف النقاب عن املخاطر الصح .)2011
ياه الغنية بالفلور، إال أن هذا املوضوع ال يلقى اهتماما كافيا ل املتضررة من املدو أما يف دول العامل النامي، فبالرغم من كوا أكثر ال

بتكشف املزيد من ). لكن EAWAG, 2015يف أجندا الوطنية؛ نظرًا العتبارات سياسية وتكنولوجية واجتماعية (
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والتبعات االقتصادية املرتتبة  ،ذلك بنشوء األمراضاملعلومات حول األضرار الناجتة عن ارتفاع تركيز الفلور يف مياه الشرب، وعالقة 
بشأن احلالية  تشريعاا املائيةنيتها إعادة التفكري يف  العامل، باملستقبل القريب إعالن العديد من دولسنشهد  –على املواجهة 

  حلماية مواطنيها واقتصادها الوطين من التدهور واالستنزاف. ؛الفلور

وضحاياه ، )2(شكل  بائيات البيئية، جند أن مرض االنسمام الفلوري ينتشر يف معظم قارات األرضعلى اخلارطة العاملية للو 
 62يف اهلند وحدها، تضرر ). BGS, 2015مليون شخص، أغلبهم يعيشون يف دول العامل النامي ( 200يتجاوز عددهم 
 17، وهناك )Susheela 1999( بالداالنسمام الفلوري املستوطن بالمبرض  –مليون طفل  6من ضمنهم  –مليون شخص 

ويف الصني، أشارت ). Edmunds & Smedley, 2005خبطر اإلصابة به ( حاليا والية هندية مهددة 22من أصل 
إقليما يف  27قرية موزعة على  51,695يقطنون يف  –مليون شخص  39) إىل وقوع Wang et al., 2012دراسات (

حتت تأثري مرض االنسمام الفلوري؛ نتيجة احتواء مياه الشرب يف مناطقهم على تراكيز فلورية تتجاوز  –مشال ووسط البالد 
جوفية عتماد السكان على مياه ال نتيجةً  ؛هذا الوباء تعاين منحمافظات  5ويف اليمن، هناك ملغم/لرت).  1.2املعايري الصينية (

ملغم/لرت (صحيفة  32-2.5الفلور يف مياه تلك املناطق ضمن املدى  غنية بالفلور. وقد سجلت تقارير رمسية قيم تراكيز
بئر مياه، موزعة يف أرجاء البالد، تبني أن مستويات  1000ويف مسح أجري يف السعودية على أكثر من  ).2007 ،اجلمهورية

لية حظيت بالنصيب األكرب ملغم/لرت، مع اإلشارة إىل أن املناطق الوسطى والشما 5.4-0.1الفلور العامة كانت ضمن املدى 
% 77من املياه اليت تتجاوز تراكيز الفلور فيها احلدود اآلمنة. ووثقت مسوحات الصحة اتمعية، يف بعض تلك املناطق، إصابة 

 سنة، بأعراض التبقع السين؛ جراء تناوهلم مياها يتجاوز حمتواها الفلوري مستوى تركيز 13و 12من األطفال ذوي األعمار ما بني 
  .واألمثلة كثرية يف بلدان أخرى). 2009 ،املهندس(ملغم/لرت  0.8

، بالرغم ال يتواجد يف األدبيات العلمية املنشورة دراسات يعتد ا حول هذا املوضوعفي الواقع يف ليبيا، فوعن الوضع 
لرمبا بسبب قلة اهتمام كل من اجلمهور العادي وجمتمع العلماء يف  ؛ملية املتأثرة ذا املرضمن وقوع البالد ضمن أحد النطاقات العا

على الصحة العامة واالقتصاد الوطين. ورغم أن ا هذا القطر بقضية املياه الغنية بالفلور، أو عدم تشكل وعي كاٍف بعد خبطور 
خصوصا املدن الساحلية نقية صناعيا من الفلور،  ال بأس ا من سكان ليبيا يعتمدون على املياه احملالّة يف التزود مبياه شرب نسبةً 

إال أن هناك شواهد حقيقية تدلل على إصابات مجاعية بأعراض االنسمام  ؛اليت تكثر فيها حمطات املعاجلة والتعبئة التجارية
املائية الكلية يضاف إىل ذلك أن مسامهة املياه احملالة يف احلصة  ).Sunil et al., 2013(انظر دراسة  الفلوري يف البالد

% 0.5إىل  2000للبالد، تعترب حمدودة عموما إذا ما قورنت مبسامهة املياه اجلوفية. فقد وصلت نسبة إسهام األوىل الفعلي عام 
  ). 2000 ،فقط من امليزان املائي العام (األربش وآخرون
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  )UNICEF, 1999توزيع أماكن توطن مرض االنسمام الفلوري املرتبط باملياه يف العامل ( .2 شكل

% فقط من إمجايل املوارد املائية 4.2إىل  2050)، فقدرا أن تصل خالل العام 1995 ،أما الدراسات االستشرافية (سامل
%) لنفس العام. وهذا يعين أن 80.7املتاحة واملمكن تدبريها؛ وهي نسبة ضئيلة جدا، لو قوبلت باملسامهة املتوقعة للمياه اجلوفية (

. وجبانب من املياه سكان اليوميةليب حاجة الاألساسية اليت توارد املائية املياه اجلوفية ستستمر خالل العقود القادمة بتصّدر قائمة امل
تعىن بإزالة الفلور وحده دون املساس (زيادة أو نقصانا) باملكونات الكيماوية األخرى.   معاجلةذلك، ال توجد حىت زماننا هذا تقنية 

تعامل مع املياه الغنية بالفلور، أو أن تشغيلها يؤدي إىل نزع كما أن كثريا من األنظمة احلديثة هي إما أا غري مصممة باألصل لل
% كفاءة النزع يف أجهزة النضح العكسي كمثال)؛ فيصبح بذلك املاء املعاجل خاليا من أي 95جممل احملتوى الفلوري من املياه (

ناطق الداخلية البعيدة عن وال يعرف ما هو احلال لدى تلك اتمعات القاطنة يف امل ).Dahi, 2009فلور مفيد للصحة (
مقابل  ؛حليةالتتقل فيها أعداد حمطات  ثحي يف الوسط واجلنوب اللييب،السواحل، خصوصا القرى واملدن النائية وجتمعات البادية 

كما أنه ال يتوفر يف متناول الباحث معلومات مرتبطة بصحة   على املياه الطبيعية املخزونة يف باطن األرض.املكثف اعتماد الناس 
السكان يف ليبيا، تساعده على وضع تقييم رصني لتأثريات املياه الغنية بالفلور على حياة املواطنني، كاملعطيات اخلاصة باجلرع، 

منط املعيشة، واالستعداد الوراثي ومدة التعرض، ومسارات التعرض، واخلصائص السكانية، واحلالة الصحية والعادات اليومية، و 
لإلصابة باألمراض، وغريها من املعلومات اهلامة يف دراسات اخلطورة؛ األمر الذي يعين وجود حتديات وعقبات كبرية أمام الباحث، 

شابه بشكل عام ن الظروف املواتية لنشوء هذا املرض يف ليبيا تترغم أو تعيق من إجراء التحقيقات العلمية حول هذا الوباء البيئي. 
بأسلوٍب علمي  ،الدراسات اليت توثق هذه الظاهرة يف القطر اللييب إال أن ه؛مع حاالت ملناطق أخرى يف العامل تأكدت إصابتها ب

وغري متاحة للباحثني  ،شحيحة جداما زالت  – وواٍف، وتشخص تأثرياا الصحية واالقتصادية واالجتماعية على السكان
ع. وإننا نرى أن استمرار هذه احلالة من عدم اإلدراك (أو اإلنكار أصالً) بوجود املشكلة، وتباطؤ السعي حنو وضو واملهتمني بامل
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سيعين بال شك ختبطا يف اآلراء ووجهات النظر، وقصورا بينًا يف تقييم األوضاع،  –تغيري حالة التغييب املعريف بآثارها احملتملة 
  ر األحكام والفصل يف هذه املسألة.واحنرافا عن جادة الصواب يف استصدا

 أهداف الدراسة .2

 يف اجلوفية باملياه مرتبط بيئي كوباء الفلوري االنسمام ظاهرة على الضوء يسلط أوليا، استطالعا الورقة هذه يف احلالية الدراسة متثل
 والظروف العوامل تشخيص صحي،-جيوبيئي منظور من الدراسة، وتستهدف. ليبيا من الغريب بالشمال الواقعة الساحلية املناطق

. املناطق تلك جمتمعات يف وتطوره الوباء هذا ونشوء بالفلور اجلوفية املياه اغتناء إىل أفضت أا حيتمل اليت التفاعلية، والعالقات
 جبغرافية وعالقتها بالفلور، الغنية املياه قضية حول أفضل فهم لتحصيل موجهة مكتبية دراسة عام، بشكل االستطالع، هذا ويعترب

 الراهنة املعرفية الفجوة سد يف سيسهم شك بال الفهم هذا مثل وحتقيق. اللييب اتمع على – وجدت إن – وارتداداا املرض،
 حتقيق من ويؤمل. املنعكسة وآثارها البيئية الظاهرة هذه حول اجلماهريي، الوعي مبستوى واالرتقاء ليبيا، يف العلمي اتمع لدى
 املعاجلة وسائل رسم على جهة، من تعني، قد اليت اهلامة، املؤشرات من مبجموعة اخللوص املطاف، اية يف األهداف، هذه

 الناضج، الوعي على املبنية القرارات إصدار على األمر وأويل الباحثني أخرى، جهة من وتدعم، الوباء، هذا ضد الفعالة والوقاية
  .   املشكلة حبيثيات الكافية واملعرفة

 منهجية الدراسة وأدواتها .3

 عموما، ليبيا يف الفلوري االنسمام وبوباء بالفلور، اجلوفية املياه باغتناء املتعلقة واملعلومات الدراسات من احلالية الندرة ظل يف
 جيمع كخليط الدراسة منهجية تصمم أن البحثي فريقنا ارتأى – أعاله املذكورة لألهداف وتلبية خصوصا، الغريب الشمال ومناطق

 واألحداث الوقائع وحتليل وعرض، مجع، فرصة لفريقنا أتيح التارخيي، املنهج خالل من. والوصفية واملسحية، التارخيية، املناهج بني
 أن إىل الدراسة، منطقة يف الفلوري االنسمام مرض وانتشار بالفلور، املياه إغناء يف دوراً  لعبت أا يُعتقد اليت املاضية، الزمنية

 ،السابقة اجليولوجية الدراسات: مثل متنوعة، وثانوية أولية مصادر مت االعتماد على ذلك، ويف. اليوم عليه هي ما إىل وصلت
 الصادرة املنشورات من وغريها واالت، الصحفتقارير و  املفتوحة، املعلومات بوابات يف املنشورة واألحباث اخلرائطية، والوثائق
 احمللية، ظروفها تتشابه العامل يف مناطق من دراسية تحاال على التحليل تركز وقد. وعاملية حملية جهات عن ورقمية ورقية يئات

 ومن. والتفسري الربط عمليات وتسهيل املقارنات، إجراء بغرض وذلك الدراسة، منطقة يف السائدة الظروف مع بعيد، حد إىل
 من سؤال 30 من أكثر من مكون استبيان وتوزيع امليدانية، واملعاينة الشخصية، املقابالت بإجراء فريقنا قام املسحي، املنهج خالل

 العجيالت،: وهي الغريب، بالشمال مدن أربعة يف القاطن البشري، اتمع من عشوائية عينات على واملفتوح، املغلق النوعني



                         مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية 

 )2015-) (ديسيمبر2)، العدد (1المجلد (

   2015 أخرون،و  بولبدةأ

 
 

 -26A   كلية الموارد البحرية، الجامعة األسمرية اإلسالمية، ليبيا.

 

ISSN: 2413-5267 

 الصحية عادام تشمل السكان، لدى حمددة مظاهر حول تفصيلية معلومات مجع املسح ستهدفاو . وصرباتة وصرمان، واهليش،
 عند األسنان تبقع َعَرض رصد على رئيسي، بشكل اعتمدنا، كما. املشكلة تطور يف دوراً  هلا أن يعتقد اليت املائية، وسلوكيام
 هذا ارتباط) 1: (حجتني إىل ذلك وننسب. املنطقة يف الفلوري االنسمام مبرض اإلصابة على الدالئل املؤشرة كأحد املبحوثني،

 املباشرة، امليدانية باملالحظة عنه والكشف رصده سهولة) 2( حتديدا، الفلوري االنسمام مبرض ولصيق، مباشر بشكل العرض،
 وفتحي الزواغي، أسامة األطباء مع شخصية اتصاالت( ذلك على التدريب من شيئا إعطائه بعد املختص، غري قبل من حىت

 استبانة 138 أجنز قد فريقنا كان الورقة، هذه إعداد تاريخ وحىت). املدهوين ووسام سعد، وفاطمة الفالح، علي وأمحد العظيم،
 باألدوات عليها املتحصل املعلومات وتكامل جتميع مت الوصفي، املنهج ويف. طبية جلهات وآراء توثيقية، مبواد ومدعمة وافية

 أحكام وإصدار هامة، دالالت واستخالص جديدة، معلومات استقراء إىل يقود شامل وصفي إطار يف ومعاجلتها السابقة،
  .وتوصيات

  تحليل وتفسير معطيات الجيولوجيا والبيئة .4

  الجيولوجيا المحلية. 1.4

، وهو منطقة منبسطة تقدر مساحته حبوايل )3(شكل  يف الشمال الغريب من ليبياتقع منطقة الدراسة ضمن حدود سهل اجلفارة 
كم مربع ويتضمن حوضا مائيا يسمى بامسه (حوض سهل اجلفارة) والذي يعترب املورد املائي الطبيعي والرئيسي الذي   27640

ة . وتشري الدراسات اجليولوجي)2008 ،افة األغراض (حسن وضويزود سكان مناطق الشمال الغريب باحتياجام من املياه يف ك
)، أن تكوينات املكامن اجلوفية يف هذا احلوض نشأت من عمليات ترسيب متكررة لرواسب حبر 1985ملركز البحوث الصناعية (

التيثس العظيم، خالل الزمن اجليولوجي الغابر، ابتدأت يف العصور اليت سبقت امليوسيين، وتوقفت يف العصور الالحقة له؛ نتيجة 
ت هذه الرتسيبات البحرية القدمية، إىل تكوين خليط متنوع ومتداخل فيما بينه من عائالت لعمليات رفع تكتونية. وقد أفض

صخور اجلري الكلسية والدولوميتية والسليسية، وصخور الرمل، والسجيل، والصلصال، والفوسفات، واملتبخرات امللحية. ترسبت 
باتايت، : الفلورايت، واألصخرية معتربة، وتستضيف معادن خمتلفة غنية بالفلور، مثل كاتبسما  بعض األماكنهذه التكوينات يف 

بذلك إىل  ؛ متحولةفاعل معها وحتل الفلور منها، فإا ستتانت املياه متالمسة مع هذه املعادنوحيثما ك واملايكا، والفلدسبارات.
   .)Edmunds & Smedley, 2005مياه غنية ذا العنصر (
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  )1985 ،التكوينات اجليولوجية املنكشفة يف منطقة الدراسة (مركز البحوث الصناعية .3شكل 

 سهل حبوض اجلوفية املياه يف للفلور احلقيقية الرتاكيز مستويات تؤكد املفتوحة واملصادر املراجع يف معلومات توفر عدم ورغم
 ميكن ،)4 شكل( أفريقيا لقارة اهليدروجيوكيميائية باخلرائط وباالستعانة أنه إال اجليولوجية، تكويناته معادن يف أو اجلفارة،

. باملنطقة اجلاف واملناخ احمللية، اجليولوجيا طبيعة إىل أسبابه الباحثون ويعزوا. العنصر ذا احلوض مياه اغتناء على أدلة استشفاف
 من عددا حبسباا أخذت واليت ،)Amini et al., 2008( حاسوبية بيئة يف رياضية بنماذج املعززة األخرية األحباث أن كما

 أشارت قد – السائد واملناخ وطوبوغرافيتها، املنطقة وجيولوجية الرتب، كخصائص – املائي بالفلور العالقة ذات اجليوبيئية املعايري
 أن عن فضال العامة؛ الصحة على خطرة ومبستويات الفلور، بعنصر الدراسة ملنطقة اجلوفية املياه بتلوث جدا كبرية احتماالت إىل

 املمتدة املائية األحواض معظم يف ملحوظ بشكل تتوزع –اخلطورة وشديدة امللوثة أي –" hot spots الساخنة املواقع" أكثر
 للفلور احلقيقية الرتاكيز قيم إىل إشارة أي من خلت األحباث هذه نتائج لكن). 5 شكل( الليبية الصحراء بطن ويف الساحل على

  .املناطق تلك مياه يف
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  شمال أفريقيالالعالية يف املياه اجلوفية الفلورية خارطة توزيع الرتاكيز  .4 شكل

  

  

  )Amini et al., 2008ملغم/لرت يف املياه اجلوفية (املصدر:  1.5خارطة احتماالت تواجد تراكيز فلورية تتجاوز املستوى  .5شكل 

  

  عمق المياه وزمن مكوثها. 2.4

الواقعة على أعماق سحيقة، وبعيدة عن  املياهاملياه بالفلور الطبيعي بعالقة طردية مع عمق املياه وزمن مكوثها. فيرتبط اغتناء 
َدة أو احلديثةمنسوب السريان الطبيعي، تعترب قدمية بالعمر، وال تتسرب إليها املياه  دلطويل هلذه املياه. مما يعين أن زمن املكوث اا 

من األطوار  –والفلور أحدها  –، واحنالل الشوائب الطبيعية تفاعل مع املعادن املالمسة هلالليتيح هلا متسعا من الوقت مبا يكفي 
، الواقعة على أعماق ضحلةه أما امليالذلك، متيل املياه العميقة بطبيعتها إىل االغتناء بالفلور.  .؛ وبالتايل تلوث املياه املعدنيةا



مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية                          

 )2015-) (ديسيمبر2)، العدد (1المجلد (

  ...................................مرض االنسمام الفلوري والمياه الجوفية: دراسة استطالعية  

  
  

 -29A   .ليبيا، الجامعة األسمرية اإلسالمية ،كلية الموارد البحرية

 

ISSN: 2413-5267 

قصري؛ فإنه ال زمن مكوثها الإليها من السطح. وبسبب  متسربةمبياه ومتتزج  تتجدد بني حني وآخر ما حديثة العمر كوافهي عمو 
 ذا العنصر فتقارالإىل ا إمجاالً  ياهامل متيل هذه ،لذلك، وأخذ الفلور منها. للتفاعل مع املعادن املالمسة هلا هلا فرصة كافية يتاح

)Edmunds & Smedley, 2005; Brindha & Elango, 2011(. مياه خرائط العمق التقديري لل وتشري
، مرت 100تصل إىل واليت  ،سطححتت ال اليت تتواجد عندها املياه كبريةالعماق األإىل  )6(شكل بالشمال األفريقي  اجلوفية

أحد هذه األحواض هو اجلفارة رائط أن حوض سهل هذه اخل ويتضح منيف بعض األماكن.  مرت 250وأحيانًا إىل أكثر من 
ح والشوائب ختتزن طبقاته مياها جوفية على أعماق موغلة يف األرض؛ مما يثري الشكوك حول نوعية هذه املياه وغناها باألمال الذي

ية احملفورة قد ُرصدت األعماق اليت اكتشفت عندها املياه اجلوفية يف اآلبار االستخراجمن بينها تركيزات من الفلور.  فالطبيعية، وا
مرت مشال  1,200-600مرت وسط وجنوب السهل، و 350-200يف طبقات املكمن السفلي (تكوين العزيزية، الرتياسي) إىل 

مرت شرق  350-300الكريتاسي)، فقد وصلت األعماق إىل - السهل. أما يف املكمن األوسط (تكوين أبو شيبة، اجلوراسي
مرت جنوب وسط السهل. أما يف الطبقات األحدث (املكمن  320-215مرت وسط السهل، و 700-350السهل، و

 150-30مرت (امليوسيين األوسط)، و 120-70مرت (امليوسيين السفلي)، و 500-250الرباعي)، فوصلت أعماق املياه إىل 
 اتدراسبينت أما عن العمر احلقيقي هلذه املياه، فقد ). 2005 ،؛ صقر والوحيشي2006 ،مرت (امليوسيين العلوي) (ضو وحممد

 14-ون، أن قيم نشاط الكربذات احلوض) يف اجلزء التونسي من 2012الطرابلسي والزواري (أجراها  جيوكيمياء النظائر اليت
خنفاض كميات التغذية اليت تشحن املكمن نتيجًة ال للمياه يف طبقات امليوسني (املكمن السطحي الرباعي) كانت منخفضة جدا

متكن ، موالرتيتيو  18- استخدامهما نظائر األكسجنيوبملم/سنة.  3.5و 0.5بني ما ليت تراوحت إمجاًال جمددة، وا(مطر) مبياه 
سنة قبل  27,795-10,000ضحلة العمق (امليوسني) ضمن املدى <  كامنيف املاجلوفية  الباحثان من تقدير عمر املياه

أن املياه اجلوفية  واستنبط الباحثان سنة قبل احلاضر. 38,780سحيقة العمق (الرتياسي) إىل  ملكامناحلاضر؛ بينما وصلت يف ا
  يف حوض اجلفارة تعترب قدمية إمجاالً، وأنه مل حيدث هلا جتدد منذ الفرتات الباردة خالل العصر اجلليدي املتأخر. 

  

  )MacDonald et al., 2011أفريقيا ( قارة للمياه اجلوفية يف خريطة العمق التقديري .6شكل 
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: الفئة األوىل متثلها املياه رئيسيتني سهل اجلفارة إىل فئتني ملياه اجلوفية حلوضميكن تقسيم ا، ذه املعطيات وباالستعانة
احلديثة، وهذه تقع إمجاال على أعماق ضحلة، وأغلبها خمزون يف طبقات تنتمي للحقبة اجليولوجية احلديثة وحىت العصر احلايل. 

ولوجية والفئة الثانية متثلها املياه العتيقة، وهي مياه قدمية جدا تقع على أعماق سحيقة، وأغلبها خمزون يف طبقات احلقبة اجلي
الوسطى وما قبلها، حيث كانت الظروف املناخية آنذاك أكثر رطوبة وإمطاراً. ويعزا العمر احلديث نسبيا لدى الفئة األوىل إىل دور 
املياه اددة اليت يستقبلها املكمن يف مواسم األمطار وتدفق وديان السهل، واليت تسبب عموما أثرًا ختفيفيا على كيميائية املياه 

ة. أما الفئة الثانية فال تستقبل مياها جمددة معظم وقتها؛ وزمن مكوثها الطويل يف مكمنها يتيح هلا فرصة كافية للتفاعل مع اجلوفي
معادن التكوينات الصخرية املالمسة هلا؛ وبالتايل اغتنائها بالشوائب املعدنية. ويستدل على هذا االغتناء مبالحظة التغريات يف 

بداللة العمق، حيث سجل ارتفاع ملحوظ يف تراكيز األمالح املذابة على طول ممال العمق حتت السطح نوعية املياه اجلوفية 
غم/لرت يف طبقات املكمن الرباعي امليوسيين السفلي)، وصوًال إىل املكامن السحيقة (الكريتاسية واجلوراسية)،  4.5-2.5(بلغت 

وحة فائقة ونوعية رديئة جدا ال تؤهلها لالنتفاع االقتصادي، كما يف حالة واملوغلة يف العمق (أقدم من الرتياسي) اليت وجدت مبل
ال بد له  املكوث الطويلوزمن العمق ارتفاع حمتوى األمالح بداللة كما أن   ).2005 ،مكمين كرش وأوالد شيب (صقر والوحيشي

معلومات  رغم عدم وجود؛ السهل ت حوضنسحب أيضا على تراكيز الفلور، بالنظر إىل انتشار معادنه الواسع بتكوينامن أن ي
) Edmunds & Smedley, 2005منشورة حول قيم تراكيزه الفعلية للتحقق من ذلك. لكن الباحثني إدموندز ومسيديل (

) الذي قام بقياس الرتاكيز الفلورية يف املياه اجلوفية املختزنة يف التكوينات Travi, 1994ي (ڤأشارا إىل دراسة الباحث ترا
ية املمتدة من عصر الكريتاسي إىل العصر الرباعي، يف الغرب التونسي (القريب جغرافيا من الغرب اللييب). وتراوحت القيم الطبق

ملغم/لرت) يف املياه املخزونة يف الطبقات  1.7ملغ/لرت؛ مع تركز ملحوظ ألعلى القيم (مبعدل  2.3-0.1إمجاال ضمن املدى 
ة عمقاً؛ مما يدلل على ميل الفلور لالزدياد كلما تعّمقت املياه وَقِدَم عمرها. ونتوقع أن ما حيصل يف الكريتاسية، القدمية عمراً واملوغل

لنشوء حالة التكوينات التونسية ينطبق أيضا على تكوينات سهل اجلفارة الليبية؛ كون النظريين يشرتكان يف نفس ظروف ا
  .اجليولوجي

  

  كيمياء المياه. 3.4

 واألمالح الكالسيوم بكربونات والغين والطمي، الرمل من املزيج القوام ذي البين، األمحر النوع اجلفارة سهل تربة على يغلب
 من الظروف وهذه). 2005 ،والوحيشي صقر ؛2013 ،حممود بن) (pH=8-8.6( املرتفعة اهليدروجينية والدالة واجلبس،

مثل هذه الظروف  ففي. خصوصا املائي الفلور وسلوك عموما، األرضية املياه كيمياء على تنعكس الرتابية وامللوحة القلوية
 تركيز مستويات) Edmunds & Smedley, 2005() :1( التالية باخلصائصاملياه الغنية بالفلور متتاز اجليوكيميائية 

 متيل للوسط اهليدروجينية الدالة) 2( واملغنيسيوم، الكالسيوم أيونات تركيز مستويات من أعلى فيها والبايكربونات الصوديوم أيونات
 املتضمن الكربون أكسيد ثاين غاز مع والصخور الرتب املتسربة خالل املياهيف مثل هذه البيئات القلوية، تتفاعل . االرتفاع إىل

�	��املسؤول عن إنتاج البايكربونات  �	��مركب  ذلك عن وينشأ فيها،

 فإن باملاء، التجوية نواتج تنحل وعندما .�
 الذي األمر املاء؛ يف قلوية ظروف وشيوع للوسط، اهليدروجينية الدالة قيم رفع ذلك إثر على مسببة منها؛ تتحرر البايكربونات
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 معادن أحد على وبالقياس. املاء يف ويدخل نقوليته ترتفع وبالتايل وتأينه، منها الفلور وانفالت الفلورية، املعادن ذوبان من يعّظم
  :التالية املعادلة شكل تتخذ ذوبانه تفاعالت فإن كالفلورايت، الكلسية، الفلور

����	→ ���� 	2��                                    …………………………… )1(  

 التجوية وشديد منبسطا األرضي السطح كان وكلما. املذاب الفلور ومعها املنحلة املواد بشطفيف طريقها  املتسربة املياه تقوم
 وإذابتها هلا، املالمسة الفلورية املعادن مع والتفاعل الطويل، باملكوث للمياه الفرصة سنحت كلما ،(كما يف حالة سهل اجلفارة)

 واليت الوسط، قلوية ترفع اليت البايكربونات من املزيد تكون أيضا الذوبان عملية ويصاحب. منها الفلور انفكاك وبالتايل واحنالهلا؛
 بتنشيط أيضا ستقوم فإا التكوينات، يف قلوية صلصالية معادن وجود تصادف وإن. واالحنالل الذوبان تفاعالت تسرّع بدورها

 ويف الصلبة، األطوار يف وتثبيته الفلور حبجز يتسبب الذي االمتزاز تأثري توهني على القلوية الظروف تعمل كما. التفاعالت هذه
 املنحل الفلور تراكيز مستويات تتساوى حىت مستمرة الذوبان عملية وتبقى. البيئة يف ونقوليا طليقا تبقيه للفلور جليلة خدمة ذلك

 مع ومتاسها هامكوث زمن طالو  توغلت املياه يف العمق وإذا). الكيميائي االتزان( الفلورايت معدن يف تركيزه مستويات مع املاء يف
 أيونات حتل أن فيها وحيدث. الذوبان تدرجييا جبانب تفاعالت ستنشط النظام يف الكاتيوين التبادل عمليات فإن الفلورية، املعادن

 تأيت وقد. املاء يف بالرتكز املنحل الفلور أليونات العنان ومطلقة األخري، تراكيز بذلك منقصة الكالسيوم؛ أيونات حمل الصوديوم
 املياه مع املواحل تداخل نطاقات أو القلوية، والربكانيات الصلصالية، والرتب كالصخور متنوعة قلوية مصادر من الصوديوم أيونات
 فشيئا شيئا املياه فتتحول املائعة؛ املنظومة من نزع عملية املطاف آخر يف للكالسيوم حيدث الوترية، هذه على وباالستمرار. اجلوفية

 اهليدروجينية الدالة قيم يف ملحوظ ارتفاع مع والبايكربونات، بالصوديوم غين َيِسر نظام إىل بالكالسيوم، غين َعِسر نظام من
)pH≈9 .(حاصل على ينعكس بدوره والذي للتفاعالت؛ العام االتزان ثابت على للتأثري تؤهله أيونية بقوة األخري النظام ويتمتع 

 ظروف وحتت. الفلور من املزيد حترير وبالتايل الصودية، الرتاكيز مستويات ارتفعت كلما الذوبانية تزداد حبيث الفلورايت، ذائبية
 يف الفلورايد التقى وإذا. احمللول يف العالية تراكيزه على حمافظا الفلور ويبقى الكالسيوم، معظم ُيستنفد جدا، السحيقة األعماق

 معها تعقدي فإنه – الثنائي واحلديد والسليكا واليورانيوم والفناديوم والبرييليوم والبورون كاألملنيوم – أخرى شواردٍ  أنواع طريقه
 معقد أيون شكل على تثبيته أو ،)احمللول يف عالية برتاكيز تواجد إن( البيئة يف الفلور نقولية تعزيز عنه ينجم قد مما بسهولة؛

)Smedley et al., 2002 ؛Edmunds & Smedley, 2005 ؛Subba Rao et al., 2015( .  

 القلوية، وظروف املنبسط، كسطحه–بالفلور مياهه اغتناء لعملية يئ مظاهر عدة على اجلفارة سهل حوزة جانبإىل و 
 الساحل من احلوض قرب فإن – تكويناته يف وامللحية الصلصالية والرواسب الفلورية املعادن ووفرة الطويل، مياهه مكوث وزمن

حري مع أنظمة املياه اجلوفية وما فالتداخل الب .هذه اإلغناء عملية يف دوره عن التغاضي جيب ال مهماً  إضافياً  مظهراً  يعترب البحري،
 شحن يف الفعالة املسامهة إىل باألمالح، املياه تلويث قضية يتعدى إضايف دورينشأ عنه من مياه مسوسة (ضاربة إىل امللوحة) له 

 يف ليرتكز للفلور كبرية فرصا يوفر ما وهو الكالسيوم؛ أيونات مع للتبادل املتحفزة الصوديوم، أيونات من بسيل اجلويف املائي النظام
 والية يف ساحلي مائي حوض على) Subba Rao et al., 2015( حبثي فريق ا قام بدراسة هذا ادعاءنا وندعم. املاء

 البحر، مياه من القرب حيث من اجلفارة؛ سهل حوض ظروف مع بعيد حد إىل ظروفه تتشابه والذي اهلند، جنوب براديش آندره
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 اجلوفية املياه كيمياء على قياسام خالل من للباحثني تبني إذ. واجليولوجيا التجوية وظروف احلمراء، والرتبة السطحي، واالنبساط
 اهليدروجينية؛ الدالة قيم مع ومثلها والصوديوم، البايكربونات من وكل الفلور تراكيز بني ما قوية إجيايب ارتباط عالقة وجود الضحلة،

: منها أسباب، مبجموعة الصوديوم مع القوية االتساق عالقة الباحثون وفسر. الكالسيوم تراكيز مع ضعيف إجيايب ارتباط مقابل
 يف يشارك الذي الصوديوم منح يف العامالن هذان يساهم حيث البحر؛ من القرب وعامل باملكان، الصلصالية املعادن وفرة

 الكالسيوم،و  الصوديوم الضعيفة بني عالقةال أما. الكلسي احملتوى واستنفاد الفلوري، احملتوى زيادة لصاحل الكيماوية التفاعالت
 األيوين والتبادل والرتكز والرتسيب الذوبان عمليات لتأثريات تبعا الكاتيونات، ميزان يف بتذبذب مرتبطة أسباب إىل الباحثون عزاهاف

  .البيئة يف السائدة

  المناخ السائد. 4.4

 ،، ومبعدالت احلرارة والبخر املرتفعة (كرميملم/سنة) 350-150األمطار وتذبذا (اف وبقلة ميتاز سهل اجلفارة باملناخ اجل
، مما يشجع على إطالة زمن تالمس املاء  الطبقات التحتيةإىل ديثة). وحتت هذه الظروف، تتباطأ معدالت تسرب املياه احل2010
ّشط كما تن). Edmunds & Smedley, 2005(الفلور يف املاء  تركزالصخور احمليطة به، وبالتايل معادن مع وتفاعله 

معدن الفلورايت مثال، يعترب من املعادن قليلة الذوبان يف احملاليل عند املعادن الفلورية يف الوسط. ف احلرارة املرتفعة عمليات جتوية
؛ وبالتايل تهيزيد من ذوباني نه أنيف البيئة. لكن ارتفاع درجات احلرارة من شأ ةنقوليهو خفيض ال ولذلكدرجات احلرارة املنخفضة؛ 

السائدة يف  )Saxena & Ahmed, 2001ناهيك عن تعاظم هذه النقولية أكثر حتت تأثري الظروف القلوية ( ،رفع نقوليته
يضاف إىل ذلك أن ظروف اجلفاف واحلرارة املتطرفة اليت تزيد من اعتماد سكان السهل على املياه يف ري . تكوينات السهل

وتكوين  )، وما قد يستتبع ذلك من مظاهر إرساب املتبخراتملم 148.3ت البخر (مبتوسط سنوي تفاع معدالاملزروعات، وار 
 ،(أبو وايل وأبو اخلريكلها عوامل تؤدي إىل زيادة احملتوى امللحي والصودي للرتب   – )2005 ،(صقر والوحيشي السبخات
. ومن ناحية أخرى، )Subba Rao et al., 2015( املتالمسة معهايف املياه  يالفلور احملتوى رفع ت بدورهاليت وا) 2002

، واليت النتح النبايت كنشاط فسيولوجي طبيعيقوم النبات عادة بعملية وي زروعات،النباتات الطبيعية وامل مساحات من السهل يغطي
حتت ظروف اجلفاف واحلرارة  تشتد أكثر نتحتراكم األمالح واملعادن بالقرب من سطح األرض. وألن معدالت الينجم عنها 

عند السطح مبستويات تركيز عالية.  ويرتاكم) ةمنخفضبرتاكيز ( الذي نتحه النباتالعالية؛ فإن ذلك سريفع من وترية جتميع الفلور 
من  اجلوفيةملياه إىل رفع حمتوى ايف النهاية ، فقد يؤدي ذلك حتت السطحيف رحلتها معها وهذه الرتاكيز إن شطفتها املياه املتسربة 

  ).Edmunds & Smedley, 2005(حتواها الفلوري األصلي ما بني عشرة إىل مائة مرة مقارنة مب فلورال

  األنشطة البشرية العاملة على البيئة .5.4

 االنبعاثات المدنية والصناعية. 1.5.4

اجلفارة يف العقود األخرية، كان نتاجا طبيعيا إن االنفجار السكاين، والتوسع العمراين، والتطور الصناعي الذي شهده إقليم سهل 
الزدهار األحوال االقتصادية واالجتماعية للسكان، لكن رافقه أيضا تعديات كبرية على النظام اإليكولوجي، وتزايد مطرد يف 
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لفلورية اليت قد دد صدرا غري طبيعي من األمحال ام نبعاثات البشرية يف سهل اجلفارة. وتعترب االضارة على البيئةاالنبعاثات ال
 لكدارةواجتها. فاومل تطبق إجراءات التخلص اآلمن من ن ،سالمة األنظمة البيئية، يف حال غابت اإلدارة السليمة يف التعامل معها

 ملغم/كغم 1950- 80 ية تصل إىلتراكيز فلور حتمل قد الصحي واملخلفات الصناعية الناجتة عن عمليات الصرف 
)Edmunds & Smedley, 2005 مصدرا لرتاكم الفلور برتاكيز سامة جدا يف أنسجة حيوانات الرتبة بذلك تشكل )، و

لدرجة دد وجودها يف النظام اإليكولوجي، أو يف أنسجة النباتات اليت تعيش فوق الكدارة أو الرتب املتلوثة بالفلور لدرجة دد 
 & Kabata-Pendiasسان الذي يتغذى على هذه العاشبات (حياة املواشي العاشبة املتغذية عليها، ومن بعدها حياة اإلن

Pendias, 2001 كما وجد أن الرتاكيز العالية من الفلور يف املياه اجلوفية عادة ما تتصاحب مع تراكيز عالية من املواد .(
ذلك احلفر االمتصاصية اليت تتجمع البوتاسية والنيرتوجينية املتسربة من النفايات املنزلية اليت تردم على حنو غري آمن يف البيئة، وك

.  )Subba Rao et al., 2015(فيها أقذار اارير؛ مما جيعل هذه االنبعاثات مصدرا إضافيا للفلور يف األنظمة املائية 
بسبب غياب التنظيم املدين وانتشار البؤر السكنية العشوائية املفتقرة  وتعترب ظاهرة احلفر االمتصاصية شائعة يف مناطق سهل اجلفارة

إىل اخلدمات واملرافق الصحية. ومن ناحية أخرى، فإن استخدام املبيدات احلشرية، واملنتجات الرذاذة احلاوية على مركبات 
 ,Kabata-Pendias & Pendias(الكلوروفلوروكربون؛ يساهم هو اآلخر حبصة كبرية يف حتميل البيئة بالفلور الصناعي 

). ويستخدم املزارعون يف منطقة السهل أنواعا عديدة من هذه املبيدات لرش حماصيلهم، وأحيانا بشكل مكثف وغري 2001
). أضف إىل ذلك أن انتشار الصناعات املعدنية يف منطقة السهل كاملقالع احلجرية، وأشغال الزجاج 2013 ،مقنن (بن حممود
له نصيب وافر من االنبعاثات الفلورية يف البيئة. ذلك أن تشغيل مثل  ،اجلري واإلمسنت، وغريها والرمال وتصنيع واخلزف الصيين

 واليت تؤدي إىل ختلفة، وتطاير أجزائها الغبارية،للمكونات اجليولوجية امل الصناعات ينطوي عليه عمليات تكسري، وتفتيتهذه 
طلق مثل هذه األنظمة البيئية املختلفة. وت ة نقوليته يف الوسط؛ وبالتايل تيسري دخوله يفحترير الفلور من الشبكة املعدنية وزياد
-1,500جزء باملليون (للوزن اجلاف) من مواقع املناجم القدمية؛ و 2,000تصل إىل قد األنشطة محولة فلورية معتربة يف البيئة 

-1,200جزء باملليون من تصنيع األمسدة الفوسفاتية، و 2,080-308جزء باملليون من أعمال تعدين األملنيوم، و 3,200

)، على سبيل املثال ال Kabata-Pendias & Pendias, 2001جزء باملليون من صناعة اخلزف الصيين ( 3,560
  احلصر.

  الممارسات الزراعية غير الرفيقة بالبيئة. 2.5.4

 من بأنواع األرض بتسميد الليبيون املزارعون يقوم لذا ؛النبات لتغذية األساسية بالعناصر طبيعيا فقرية اجلفارة سهل تربة تعترب
 بكثافة األمسدة هذه تضاف كانت كثرية أحيان ويف). 2010 ،كرمي( ا النبات لتعويض والفوسفاتية النيرتوجينية األمسدة
 الفوسفاتية األمسدة ومتتاز. أعلى اقتصادي مردود وجين احملاصيل، إنتاجية حتسني بغرض وذلك بعناية، مدروسة غري وبآلية شديدة،
 Edmunds & Smedley( كغم/ملغم 38,000-8,500 إىل يصل قد والذي الفلوري حمتواها بارتفاع خصوصا

 خمزونني على األمسدة من النوع هذا حيتوي األصل، يف. البيئة يف الصناعي الفلور لتحميل معترباً  مصدرا جيعلها مما) 2005
 ومستقر، ثابتٌ  خمزونٌ  واآلخر الرتب؛ حماليل يف واالحنالل الذوبان سهل مستقر، غري ُمَقْلَقلٌ  خمزونٌ  أحدمها: الفسفور من رئيسيني
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 بالتغري األول املخزون يبدأ اجلريية، الرتبة إىل السماد إضافة عند. )2006 ،الشبيين( احملاليل يف واالحنالل الذوبان صعب
 حملول يف وينطلق املعدنية املنظومة من) لفظه( جمّه فيسهل والتحرر، لالنفالت عالية قابلية للفسفور ويصري الوسط، يف واالضطراب

 الفسفور النهاية يف فيتبقى كلية، املقلقل الفسفور يستنفد حىت العملية هذه تستمر. امتصاصه النبات على ميسرا ويصبح الرتبة،
، ويبقى مستقرا يف امتصاصه للنبات يتيسر وال الرتبة حماليل يف الذوبان يقبل فال بسهولة، يُلفظ ال الذي) الثاين املخزون( املستقر

 إلدخال حمتمالً  مصدرا يشكل وهو بذلك – بالفلور املعادن أغىن أحد – بالفلوروأباتايت غين األخري والنوع). 7 شكل( البيئة
 ؛)اجلفارة سهل يف احلال وهو( الرتبة يف القلوية الظروف سيادة ومع.  املائي النظام بتلوث التسبب والحقا الرتايب، النظام يف الفلور

. البيئة يف للرتكز أكرب فرصا الفلور متنح أن شأا من واليت ،7 بالشكل املوضحة السلسلة اية باجتاه ستتسارع التفاعالت فإن
 على) الرتايب B أفق يف الوفرية( واألملنيومية احلديدية واألكاسيد الصلصالية املعادن قدرة بتثبيط تقوم أصال املتزايدة القلوية أن كما
  . البيئة يف نقوليته على حمافظا الفلور يبقي مما ،)Kabata-Pendias & Pendias, 2001( وترسيبه وتثبيته الفلور امتزاز

  

  )2006 الشبيين: املصدر عن بتصرف( اجلريية الرتبة يف للذوبان الفسفورية األمسدة مركبات قابلية .7 شكل

  

واليت تساهم بطرق  ويضاف إىل ما سبق، شيوع بعض املمارسات الزراعية اخلاطئة اليت يسلكها بعض مزارعي سهل اجلفارة
% على املياه اجلوفية يف ري احملاصيل لتلبية االحتياجات 98خمتلفة يف رفع قيم الرتاكيز الفلورية يف البيئة. فاالعتماد املكثف بنسبة 

غدق املائي )؛ وممارسات الري غري القومية، ورداءة صرف الرتبة، وظاهرة ال1993 ،الغذائية املتزايدة لسكان املنطقة (سامل والباروين
وحة الثانوية (بن حممود، ، وما تسببه هذه السلوكيات للرتبة من تصودن وظهور املل)2010 ،ناجتة عن الري املفرط (كرميال

املرتاكمة ور وبنائه فوق املستويات كلها عوامل تقود باحملصلة إىل إضافة املزيد من الفل  –) 2002 ،؛ أبو وايل وأبو اخلري2013
مع مرور الزمن، إىل حتميل تراكيز عالية وحرجة من الفلور  البيئة؛ فسيؤدي ذلكمثل هذه العمليات غري الرفيقة ب منه. وإذا استمرت

يف الرتبة، لدرجة جتعل األرض تفقد قدرا الطبيعية على احتجاز املزيد منه؛ مما يؤدي إىل تسربه حتت السطح وتلويث املياه اجلوفية 
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وباملقارنة مع السيناريو املقابل يف احلوض الساحلي بوالية آندره براديش اهلندية  ).Edmunds & Smedley, 2005به (
 )Subba Rao et al.,2015(فقد وثق دارسو احلوض اهلندي  – الذي اختذناه كحالة دراسية مكافئة ملنطقة دراستنا –

والبوتاسيوم والكربيتات من جهة أخرى، يف مياه اآلبار  عالقة اتساق قوية بني كل من تراكيز الفلور من جهة، وتراكيز النيرتات
اجلوفية. ونسب الباحثون هذه العالقة االرتباطية إىل األعمال غري املقننة يف تسميد األرض باملخصبات الزراعية، ومعاجلتها 

ع تراكيز هذه الكيماويات ؛ مما أدى إىل ارتفا مبحسنات الرتبة، لدرجة اإلفراط يف تطبيقها من أجل حتصيل أعلى منتوج زراعي
يف الطبقات السطحية، حىت تسربت مع غسالة الرتبة وأشابت املياه اجلوفية؛ فكان منها أن أصابت اتمع جبانب الفلور 

املستهلك بالعديد من األمراض الصحية، ومنها مرض االنسمام الفلوري املتفشي يف الكبار والصغار وعلى نطاق واسع يف تلك 
  املنطقة.

  استنزاف الموارد المائية. 3.5.4

 على الطلب لتنامي نتيجة احمللية؛ املائية املوارد على كبريٌ  بيئيٌ  ضغطٌ  اجلفارة سهل منطقة يف املتزايدة السكانية الكثافة عن تولد
 ارتفاعا لتخطيطيةا الدراسات رصدت فقد. اإلمنائية وأنشطته للمجتمع اليومية االحتياجات لتلبية حيوي كعنصر املاء

 أن املتوقع ومن ،2015 عام مكعب مرت مليون 49 إىل 2004 عام مكعب مرت مليون 32 من املنزلية املائية باالحتياجات
 كبري باضطراد سيزداد املياه على املنزيل الطلب أن أي). 2006 ،وحممد ضو( 2025 عام مكعب مرت مليون 74 إىل تصل
 واالستغالل االستنزاف من متنوعة أشكاال باملنطقة املياه على السكاين الضغط اختذ السابقة، األعوام وخالل. القادم العقد خالل

 السعة وذات البالد، خارج من املستوردة احلديثة السحب مضخات ومبعونة املكثف اآلبار حفر) 1: (اآليت يف متثلت الرشيد، غري
 املائي، للمخزون الطبيعية التغذية معدالت تتجاوز مبعدالت للمياه اجلائر السحب) 2( العالية، األداء وكفاءة الكبرية التشغيلية

 تقنني عدم) 4( الفنية، املعايري مع متوافقة وغري عشوائية بطرق واملنفذة املرخصة غري اآلبار حفر يف املتكررة التعديات) 3(
 إىل الوقت، مرور مع االستنزافية، السلوكيات هذه أدت وقد. القدمية تعميق أو اجلديدة اآلبار حفر تراخيص منح عمليات
 وهبوط يف ،)مكعب مرت مليون 1,080 حبوايل 1990 عام اجلوفية املياه خمزون يف العجز قدر( العام املائي بامليزان اإلخالل
 مستويات إىل وصلت حىت سنة/مرت 8-2 مبعدل العمق وسحيقة سنة/مرت 10-6 مبعدل العمق ضحلة اجلوفية املياه مناسيب

 ،وحممد ؛ ضو2005 ،والوحيشي صقر؛ 1996 ،الباروين( رديئة نوعية ذات عتيقة مياها وختتزن األرض يف تغوالً  أكثر عمق
 العامة والصحة البيئي بالنظام أضرت وخيمة عواقب الحقا عنه متخض الذي األمر، )2013 ،الشواورة؛ 2010 ،كرمي؛  2006

يؤدي إىل  عام بشكل املياه تعمق فإن الشرح، أسلفنا وكما .املنطقة يف الشاملة التنمية حتقيق عملية وأعاقت احمللي، واالقتصاد
 الذوبان( ااورة املعادن مع الكيماوية التفاعالت وتأثري الطويل، املكوث لزمن كنتيجة املعدنية، األمالح من وغريه بالفلور تلوثها

 الفلور زدرادال مباشراً  مصدراً  كوا يف املنزلية األغراض يف املياه هذه استهالك وراء من اخلطورة وتكمن). األيوين والتبادل واالحنالل
  . الفلوري االنسمام بأعراض اإلصابة إىل الوقت مرور مع يؤدي قد مما اإلنسان، جسم يف وتراكمه) واملأكل املشرب عرب(

 البحر مياه غزو هو اجلفارة، سهل يف املياه تفلور على ذلك وانعكاسات املائي امليزان الختالل األخرى الكارثية اآلثار ومن
 أبو الباحثان أجراها اليت اهليدروكيميائية التحاليل بينت فقد. اجلوفية للمكامن ملحي تلويثٍ  من عنه جنم وما اجلوفية، املياه ألنظمة
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 مدينة قرب واحلرشة دائم جود منطقيت يف) ضحل ميوسيين،( السطحي املكمن من بئرية مياه عينات على) 2007( وقنفوذ راس
 تلك مالت حبيث املاء، يف املذابة الكلية األمالح بسبب ارتفاع تراكيز الكهربية، للموصلية عالية قيماً  –) ليبيا غرب مشال( الزاوية
 شوارد من عالية تراكيز على املياه هذه احتواء إىل الباحثان أشار وقد. الساحل من اآلبار اقرتبت كلما الزيادة إىل عموما القيم

 الكيميائية للتحاليل مقارنتهما خالل ومن. البحر مبياه لتلوثها نتيجة ا؛ واملسموح اآلمنة احلدود يفوق مبا والكلور الصوديوم
 املكمن طبقات يف كيلومرت 6 من أكثر إىل الزمن مرور مع وصل قد البحري التداخل امتداد أن تبني األرشفة، يف احملفوظة التارخيية
 زيادة لصاحل الكالسيوم مع األيوين التبادل عملية تنشيط على كبري أثر اجلويف املاء منظومة يف البحري الصوديوم دخولول. املدروس

 يف بارز دور لعب حيتمل البحري التداخل عامل أن ونرى. املذكورين الباحثني دراسة إليه تشر مل ما وهو، املياه يف الفلور تركيز
 الشائكة االرتدادية الظواهر أحد ذلك باعتبار الفلوري، االنسمام بوباء السهل سكان وإصابة بالفلور، اجلوفية املياه اغتناء

  . نطقةامل يف البيئي باالتزان املخلة البشرية للسلوكيات

 تحليل وتفسير معطيات الصحة السكانية .5

من إمجايل  %92.8ما نسبته شكلت  يف منازل متليك مستقلة أن فئة السكان القاطنني املسح بطريقة االستبيانبينت نتائج 
         أمضوا ما يزيد عنقد من عينة الدراسة % 67.3أن حوايل . كما يف منازل مؤجرة للقاطنني% 7.2مقابل ، املشاركني

خالل فرتة  همعلى صحة أسر جودة املياه وتأثرياا  معيعين أن خربات هؤالء األفراد  ؛ مماسنوات يف أماكن إقامتهم احلالية 10
يف نفس املكان قد تشكل أداة معرفية مهمة يف عملية التحقق من وجود عالقة حمتملة بني املياه واحلالة سكناهم الطويلة نسبيا 

قد تكون أكثر متثيال للواقع، وحتتاج إىل اعتبارها مالحظات جادة  ذلك حولالصحية للمجتمع. فآراء هذه الفئة السكانية 
كما   بشكل عام، ومبا يفيد أغراض هذه الدراسة على وجه اخلصوص.املرتبطة باملياه األمراض  تتبعت قيمة ُيستعان ا لومؤشرا
 وما يقارب%) يعتمدون على مياه اآلبار اجلوفية، 74.6( املستجوبني ثة أرباعما يناهز ثالأن  التحليل اإلحصائينتائج  بينت

املياه اجلوفية تشكل ). أي أن 8(شكل للتزود اليومي مباء املشرب واملأكل كمصدر   ،%) على متديدات البلدية20.3اخلمس (
% من 62.4نتائج أيضًا أن حوايل ال وأوضحت .دراسةال جمتمعلغالبية العظمى من أكرب مصدر مائي لالستهالك الغذائي لدى ا

متوسط استهالك الفرد العاملي من أكثر؛ علمًا بأن لرتات أو  10 م اليومي من مياه الشرب إىلأسره يصل استهالك أفراد العينة
إىل كرب حجم العائلة لدى جمتمع الدراسة هذا االستهالك العايل  اوقد يعز  .لرت للشخص البالغ 2 هومياه الشرب يف اليوم الواحد 

لو يقرون خب من املبحوثني %63.8 أن تبني نتائج التحليل، وعن جودة املياه املنزلية الليبية نسبيا وارتفاع درجات احلرارة يف البالد.
يف ترتيب تنازيل ما  ت درجاتهلون يف املياه تراوحتوجود ب قروا% أ28.3من أي لون غري طبيعي، مقابل  الشرب يف منازهلم مياه

 بينما نسبة صغرية من املبحوثني ؛%)0.7%)، إىل رمادي/أسود (2.2%)، طيين (8.7%)، مصفر (16.2بني حلييب/أبيض (
الشرب املنزلية من أي مياه خبلو % من أفراد العينة 35.5أشار كما   .)9(شكل  حكمأي %) مل تكن قادرة على إصدار 8(

%)، 15.2ملحي (و %)، 17.4يف ترتيب تنازيل ما بني مر ( أنواعه تراوحت ذيبوجود طعم مميز وال أقروا %58مقابل  طعم،
من املبحوثني  %6.5 ومل تستطع نسبة%). 0.7)، إىل صابوين (%3.6كربييت (و %)، 7.2محضي (و %)، 13.8معدين (و 
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 ا(يستوجب قياسه ةمعين شوائبعلى إمكانية احتوائها إىل  املياه وتلوا النسيب طعم ا. وقد يعز )10احلكم يف هذا الشأن (شكل 
 كمصدر للتزود مباءحيز سكناهم   احملفورة ضمنعلى اآلبار اجلوفية  %)74.6( غالبية مجهور الدراسةعمليا) بالنظر إىل اعتماد 

  .الشرب

  

توزيع عينة الدراسة بناء على نوع مصدر التزود مبياه الشرب املنزلية .8شكل   

  

  اللونجودة مياه الشرب املنزلية من حيث استجابة املبحوثني حول  .9شكل 
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  طعمال حيث من املنزلية الشرب مياه جودة حول املبحوثني استجابة .10شكل 

  

مواد طافية أو معلقة أو مرتسبة يف ماء مستقرة يف كوب، أجاب نصفهم بالضبط أية عندما سئل املبحوثون عن مالحظتهم و 
إىل وجود أنواع خمتلفة من الرتسبات تراوحت ما بني قشور بيضاء  وا% أشار 41.3 %) بعدم وجود أي ترسبات، مقابل50(
. مما التأكد من ذلك %8.7 يستطعومل  ،%)5.8%)، ومواد أخرى (4.3%)، وطني أمحر (8.7%)، ورواسب بنية (21.7(

، أو النقل غري جراء عمليات االستخراج السيئةأو تلوث حمتمل يف املياه يشري إىل احتماالت مفرتضة بوجود تراكيز ملحية 
طرق املعاجلة األولية على املياه  إحدىعندما سئل املشاركون عن تطبيقهم النظيف، أو سوء إدارة التعامل معها قبل استخدامها. و 

أي أن  ؛% باإلجياب38.4 مقابل% منهم بالنفي، 61.6املنزلية قبل استهالكها، بغض النظر عن شكل ذلك التطبيق، أجاب 
، لرمبا بداعي االطمئنان من سالمتها وخلوها من املياه شربنة ال تستخدم نظم معاجلة منزلية تسبق عملية غالبية عناصر العي

 .الشوائب، وهو ما يدلل على عدم اتباع األسر العادات الصحية واإلرشادات التصحاحية يف التعامل مع اإلمدادات املائية املنزلية
متوسطة،  ا% من املشاركني يعتقدون أ36.2أشارت النتائج إىل أن لشرب مبنازهلم، وعن رأي السكان حول اجلودة العامة ملياه ا

%) مل تستطع احلكم. 2.9( قليلة فئةممتازة، و  عنها% قالوا 7.2% قالوا عنها رديئة، و20.3% يعتقدون أا جيدة، و33.3و
. وعندما سئل املشاركون إمجاالً دة إىل متوسطة ما بني جي الشرب املنزلية مياهجودة  %) تصنف69.5غالبية املبحوثني (أي أن 
قد نفت إجراءها أي  )%82(، كانت النسبة العظمى على مياه منازهلمخمربية فحوصات  أم بنوا رأيهم هذا على أيةفيم لو 

يف إحدى املرات. وعندما سئلت الفئة األخرية عن  فعالً  فحصوها من قالوا بأ) مل%18( متواضعة فحص سابق، مقابل نسبة
نتائج تلك الفحوصات، جاءت مجيع ردودهم بأم كانوا غري قادرين على احلكم فيم لو كانت النتائج قد أفادم شخصيا يف 
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ت املائية الصحية، السلوكيا مما يدلل على عدم اتباع جمتمع الدراسة احلكم على جودة مياه منازهلم وتقرير مدى مالءمتها للشرب.
  املياه أو استشارة املختصني حول سالمتها، للوقاية من األمراض اليت تنقلها.  واإلغفال عن إجراء فحوصات خمربية على

لديهم، تبني نتائج املسح (شكل االنسمام الفلوري  مرض ومن خالل مقابالتنا الشخصية مع املبحوثني، بقصد رصد أعراض
شكلت الفئة اليت ظهرت عليها أو أحد أفراد أسرا أعراض التبقع السين %؛ بينما 54.3 لت نسبةالفئة السليمة شك أن) 11

ويالحظ من النتائج أن األعراض تظهر %. 8نسبة %، والتبقع السين وآالم العظام معا 9.4آالم العظام نسبة %، و 28.3نسبة 
% 29 ). ويعتقد12(شكل  تبعا ملرحلته العمرية تتباين بدرجات خمتلفة من فرد آلخر لكن شدايف السكان من كافة األعمار، 

غري ل% 50.7ن يعتقدون بعدم شيوع هذا املرض، ومل% 20.3شائع يف املنطقة، مقابل فعال رض امل هذا من املبحوثني بأن
%) 34.1( ثلث املشاركني حوايل يعتقد نطقة،وعن وجود عالقة بني نوعية املياه وانتشار هذا املرض يف املتأكدين من ذلك. امل

عدم  وأ، )%6.5ضعيفة ( عالقةمقابل قلة تعتقد بوجود بوجود عالقة قوية،  )%23.2( أقل من الربع، و بوجود عالقة حمتملة
 املرضية الظاهرةهذه عموما على افتقار اجلمهور إىل التثقيف املناسب حول  قراءات. وقد تدلل هذه ال)%5.8ها باألصل (وجود

أي برامج توعوية أو  عدم تلقيهم%) ب71حوايل ثلثي عينة الدراسة (هو إقرار يدل على ذلك وخري ما  باحتضاا،ودور املياه 
، وأم مل يتعرضوا أثناء حيام ملصدر معلومات أو إرشادات ونصائح حول من قبل استشارات من قبل أخصائيني حول هذا األمر

من فئة  أغلبهم كانهؤالء عموما  تثقيفا حول املوضوع، و  ادعوا تلقيهم% 29نطقة، مقابل املة باملياه يف طبيعة األمراض املرتبط
االنسمام  مرض شيوععلى  تدلل نتائج االستبيان ومالحظات املسح امليداينعموما،  يف املنطقة. واألطباء طالب اجلامعات

 وعية املياه، والسلوك البشري مع املاء، ودرجة الوعي الصحي للمواطنني.بكل من نيف منطقة الدراسة، وارتباطه احملتمل  الفلوري
شخص يف  6244) على حوايل Sunil et al., 2013وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة قام ا فريق طيب بقيادة سونيل (

لدى  السينل اإلصابة العام بالتبقع معدلفريق أن ل وتبنيسنة.  60إىل  6مدينة الزاوية (مشال غرب ليبيا) ترتاوح أعمارهم ما بني 
%). كما بينت 62.28%) عنها بني فئة اإلناث (64.27، مع غلبة اإلصابة بني فئة الذكور (%63.34املفحوصني قد بلغ 

سنة، واليت  14- 6%) لدى فئة األطفال بعمر 46.99الفريق أن معدالت اإلصابة كانت عموما يف أدىن مستوياا ( دراسة
%) 70.69شدة إصابة فيها الدرجة الثانية على املقياس السباعي للتبقع. باملقابل، كانت أعلى معدالت اإلصابة ( بلغت أعلى

سنة، واليت وصلت أعلى شدة إصابة فيها الدرجة الرابعة على املقياس السباعي للتبقع. وقد  60-41بارزة لدى فئة البالغني بعمر 
لوري هو مرض متوطن يف هذه البقعة اجلغرافية من البالد، ويعزا تفشيه الواسع إىل إىل أن مرض االنسمام الف باحثونخلص ال

) الوفرة الطبيعية بالفلور يف املياه اجلوفية للمنطقة (أشار الباحثون إىل تراكيز فلورية تصل إىل 1سببني رئيسيني من وجهة نظرهم: (
لبشرية املتداولة بني أفراد اتمع، مثل: عدم تنويع األسر ) السلوكيات ا2ملغم/لرت حسب دراسات حملية غري منشورة)، ( 5

مصادر التزود مباء الشرب مقابل اعتمادها املكثف على املياه اجلوفية؛ اإلكثار من تناول األطعمة واملرطبات احلاوية على الفلور،  
واسم احلارة)؛ طبيعة األغذية الشعبية الرائجة كاحللويات، والشوكوالتة، واألجبان، واملشروبات الغازية (اليت تستهلك بكثرة يف امل

واليت ترتكز باألساس على بعض احملاصيل الزراعية ذات الثمار اجلذرية اليت تنمو متالمسة مع جسم الرتبة، كالبصل، والبطاطا، 
قلة الوعي، واإلمهال، وعدم  واجلزر، واليت حيتمل أن متتص الفلور الرتايب أثناء منوها وختتزنه برتاكيز عالية يف أنسجتها؛ وأخريا،
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ال يعرف لغاية اآلن أية إحصاءات رمسية حول نسب اإلصابة احلقيقية بني و االهتمام باتباع قواعد النظافة والصحة الفموية. هذا 
لتداوي تأثر حياة املواطنني ذا الوباء يف منطقة دراستنا، وال حجم األضرار واألعباء االقتصادية املرتتبة على االسكان ومدى 

فتح ت، و وهي مواضيع نعتقد أا جديرة بالنقاش والدراسة ال مدخرات املواطن وخزينة الدولة،والعالج من آثاره، واليت بال شك تط
  .ذا املوضوع هتمنيأمام املأخرى اال ألحباث 

  

  االنسمام الفلوري اإلصابة بأعراضتوزيع عينة الدراسة بناء على  .11شكل 

  

.

    

  درجات متفاوتة لإلصابة بعرض االنسمام الفلوري السين عند جمتمع الدراسة (إعداد الفريق البحثي) .12 شكل
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 االستنتاجات. 6

إن مرض االنسمام الفلوري هو أحد األوبئة البيئية واسعة االنتشار يف مناطق الشمال الغريب من ليبيا، ويطال الفئات السكانية من  
فر جمموعة عوامل لعبت دورها عرب الزمن يف اغتناء املياه الطبيعية بالفلور، والحقا يف نشوء وتطور كافة األعمار، نتيجًة لتظا

املرض. وقد خلص االستطالع األويل يف هذه الدراسة إىل وجود جمموعتني رئيسيتني من هذه العوامل.  اموعة األوىل تتمثل 
ناخ السائد، واخلصائص اجلغرافية للمكان، وطبيعة املياه باملنطقة. أما اموعة باملتغريات الطبيعية، وهي: اجليولوجيا املميزة، وامل

ع، الثانية، فتتمثل باملتغريات البشرية، وهي: األنشطة التنموية املهددة الستدامة األنظمة البيئية، والسلوكيات املائية اخلاطئة للمجتم
اخلاص يف ميزان التأثري على تراكيز الفلور يف املياه، ومعدالت (وشدة) والعادات الصحية لألفراد. ولكل من هذه املتغريات وزنه 

اإلصابة باملرض. إال أن التيقن املطلق من حجم ومقدار مسامهة كل عامل على حدة يبقى رهنا للقياسات احلقلية والدراسات 
عن املشهد، والضرورية جدا لدعم أي تشخيص  التجريبية، واليت بواسطتها سيتوفر لدى الباحثني الكثري من املعطيات الغائبة حاليا

موضوعي هلذه الظاهرة، بعيداً من التكهنات واحلدس. وأهم تلك املعطيات ما هو خاص بقيم الرتاكيز احلقيقية للفلور يف اخللفية 
فهي  –ء الشرب يوميا الطبيعية (املياه، اهلواء، الصخور، والرتب)، ومقادير اجلرع الفلورية اليت يزردها (يبتلعها) الفرد مع ما

معلومات أساسية وال غىن عنها يف دراسات اخلطورة البيئية والصحة اتمعية. وإن حتصيل مثل هذه املعلومات يشكل أحد 
األهداف البحثية القادمة ملعدي هذه الدراسة، بغية بلورة قاعدة معلومات علمية صحيحة ميكن البناء عليها واالنطالق منها يف 
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