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ABSTRACT  
          The fluoride contents in the infusions of (10) commercially  available in the 
local market in Iraq of tea brands  in leaf and bag forms was determined by a fluoride 
ion-selective electrode method. The effect of brewing time on fluoride release from 
tea was assessed. Results showed that fluoride release increased with increasing 
brewing time (3, 5 ,10 min). Fluoride level after 5 min brewing for  
green tea bags, black tea leaves and black tea bags was in the range of 
(80mg/kg),(122~309mg/kg)and(308~348 mg/kg) respectively .The WHO guideline 
for daily fluoride intake is( 2.00 mg) for children and ( 4.00 mg) for adults. Assuming 
that one consumes 4  cups of tea everyday (400 mL) and each cup uses (2.5 g ) of tea 
leaves, the daily fluoride intake from black tea leaves may be in the range ( 1.22 ~ 
3.09 mg ). Similarly, intake from the green tea bags about              (0.80 mg). 
Similarly, intake from the black tea bags may range from (3.01 ~ 3.45 mg ) . Thus 
according to the WHO recommendation for daily fluoride intake the black and green 
tea  bags and black tea leaves are safe for all age groups .  
   
Key words: Fluoride Selective Electrode , Tea Infusion , Total Ionic Strength    
                    Adjustment Buffer (TISAB).                         
 
 

 قیاس تركیز الفلور في مستخلصات أنواع من الشاي في األسواق العراقیة
 

  الخالصة
ع م ن الش اي المت وفرة ف ي األس واق المحلی ة بش كل أوراق  قیاس محتوى الفلور في مستخلصات أنوا    

، وأظھ رت النت ائج األس تخالص زم ن  ،ومالحظ ة ت أثیر) االنتقائی ة أقطاب الفل ور(أو حبیبات باستخدام 
بع د  تركی ز الفل ور. دقیق ة ) 10 ، 5،  3(وھ ي  الس تخالصی زداد بزی ادة زم ن ا إن استخالص الفلور

األس ود  وأوراق الش اي (Green Tea Bag)الش اي األخض ر ألكی اس الس تخالصدق ائق م ن ا) 5(
(Black Tea Leaf ) الش اي األس ود  ألكی اسو(Black Tea Bag ) ھ ي  (80 mg/k) ،  

mg/kg) (122~309 ، . (308~348 mg/kg)  إن الحدود المسموح بتناولھا م ن الفل ور وحس ب
للب الغین  )4.00 (mg /day و اللألطف ) mg2.00   (day/ھ ي) (WHOمنظمة الصحة العالمی ة 

م ن أوراق  (gm 2.50)على افتراض استھالك أربعة أقداح من الشاي یومی ا وك ل ق دح یحت وي عل ى 
، وكمی ة ) mg )0.80 ھ ي  (GTB)الش اي األخض ر  أكی اسالشاي ، وان كمیة الفل ور المتناول ة م ن 

م ن  ، وكمیة  الفلور المتناول ة ( 3.09~1.22)ھي  (BTL) الفلور المتناولة من أوراق الشاي األسود
    . ( 3.48 ~3.01 )ھي                 (BTB)األسود الشاي أكیاس
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 المقدمة 

ِ الفلور  من األیونات المھمة ، ویت وفر م ن مص ادر عدی دة ف ي الطبیع ة  ، وان الكمی ات  ( -F )یعتبر أیون
القلیلة منھ مھمة لحیاة اإلنسان في منع تسوس األس نان ولك ن التركی ز الع الي من ھ یعتب ر س ام حی ث إن الجرع ة  

ص ناعة یستخدم الفلور في مجاالت عدیدة ف ي ال ).1(من جسم اإلنسان  (gF-/kg 0.35~0.20)  المھلكة ھي
وتنتج مركبات الفلور في الصناعة كناتج عرضي ، إن كمیات كبیرة من الفلور تدخل جسم اإلنسان ع ن طری ق 
تلوث الھواء والماء والسلسلة الغذائیة وھناك مص در إض افي للفل ور وھ و معج ون األس نان حی ث یحت وي عل ى 

(0.10% F) بش كل فلوری د الص ودیوم ، وام الح اخ رى   (NaF, Na2PO3F ,SnF2 ) )2 ( یس تخدم ،
ولكن ھ یس بب ھشاش ة العظ ام عن د  mg /L) (1.00الفلور لمعالجة تسوس األس نان ویمن ع اض محاللھا بتراكی ز

) المین ا(ففي حالة تفلور األسنان یحدث تنقر وشقوق في طبق ة . ولفترة زمنیة طویلة  (mg/L 5)تناولھ بتركیز 
یوجد الفلور في التربة والھواء ) . 3(نسجة یرافقھ تشوه العظام وفي حالة تفلور العظام فان تراكم الفلور في األ

والغذاء بتراكیز مختلفة وإن أشجار الشاي تخزن كمیات كبیرة من الفلور بامتصاصھ م ن الم اء والھ واء  والماء
 من الفلور في أشجار الشاي یخزن في األوراق ، (%98)إن أكثر من  ,) 4(والتربة أكثر من النباتات األخرى 

إن محتوى الفلور في أوراق ) . 5(لذا فان أوراق الشاي تكون غنیة بالفلور ویزداد بتقدم مراحل نضج األوراق 
ف ي  (mg/kg 430~100)حی ث بل غ  الش اي ازداد ف ي الس نوات العش رین الماض یة بس بب التل وث الص ناعي

 ) . 6(في األوراق الناضجة   (mg/kg 2350~530)و   البراعم الصغیرة 
، حی  ث أن الش  اي ) 7(نش رت ف  ي الس  نوات األخی  رة ع دة  مق  االت تعن  ى ب  أنواع مختلف ة م  ن الش  اي 

بینم  ا الش   اي الص  یني األخض   ر واألس  ود یحت   وي  (mg F-/kg 1175)الص  یني األحم  ر یحت   وي عل  ى 
وتحتوي   (mgF-/kg 182~35)اما الشاي اإلیراني األسود فیحتوي على )  (mgF-/ kg 123~2.10على

یع زى إل ى ن وع األش جار  إن االختالف في محت وى الفل ور. (mg F- /kg 223~139)أكیاس الشاي الھندي 
وطریقة الري وطریقة التسمید ونوع التربة وف ي دراس ة أخ رى تب ین أن اس تخالص الفل ور باس تخدام م اء یس ر 

(soft)  أعلى من استخدام ماء عسر(hard) إن إضافة ،  یادة زمن االستخالص وكذلك یزداد تركیز الفلور بز
    ) .8(السكر أو الحلیب أو الحامض إلى الشاي ال یؤثر على تركیز الفلور أالیوني في المستخلص  

 من مصادر الفلور الطبیعیة ھي الماء والغذاء والشاي األكثر شیوعا حی ث یص ل تركی زه ف ي الم اء ف ي        
  أما) 9( (mgF-/L 33)تركیزه في المیاه الجوفیة إلى بینما یصل (1.5mgF-/L)اإلفریقیة إلى  بعض األنھار

مصدر الفلور عند بعض الشعوب األسیویة واألفریقیة فھو المواد الغذائیة أكثر م ن الم اء ، حی ث إن مس تخلص 
 mg)إن نوعیة مستخلص الشاي یعتمد على نسبة االستخالص . الشاي ھو األكثر شیوعا للمجتمعات في العالم 

F- / Kg tea leaves )   وھذا یعتمد على النوع وزمن االستخالص ، وان غلي الم اء یزی د م ن اس تخالص
 ) .  7(الفلور ولكنھ یؤثر على مذاق الشاي ، إن الزمن المالئم لعملیة االستخالص ھي خمسة دقائق 

  
  الجزء العملي 

) 1(من أنواع الشاي المتوفرة في األسواق المحلیة كما في الجدول ) 10(تم اختیار عینات عدد   :النمذجة   
        ت   م تحض  یر مستخلص  ات الش   اي ب  نفس الطریق  ة المنزلی   ة ، حی  ث ت  م غل   ي :   تحض  یر مستخلص  ات الش  اي

(100 ml ) الالای وني ف ي بیك ر ث م إض افة  الم اء المقط ر(2.5 gm) ثالث ة ( رك ت لم دةم ن أوراق الش اي وت
، رشح الم زیج باس تخدام مص في بالس تیك وت رك لیب رد عن د درج ة ح رارة الغرف ة ، رش ح المس تخلص ) دقائق

بم اء مقط ر لتع ویض  ( 100ml)وأكم ل الحج م إل ى  ( Whatman No 42 ) باس تخدام ورق ترش یح ن وع
(      ف زم ن األس تخالصبنفس الطریقة ت م تحض یر مستخلص ات أخ رى ب اختال. النقص الحاصل عن التبخیر
تحضیر مستخلصات أكیاس الشاي بنفس الطریقة أعاله وباس تخدام ك یس واح د ) . خمسة دقائق ، عشرة دقائق 

  . ( Tea Bag )من الشاي 
    ن وع ( PH / ISE )تق اس كمی ة الفل ور ف ي مستخلص ات الش اي باس تخدام مقی اس  :تحدی د كمی ة الفل ور 

(Orion-ionanalyzer-901,USA )  ویربط فیھ قطب الفلور االنتق ائي ن وع                            (  
Orion-96-09,USA  )     وقطب مرجعي  خارجي نوع )AgCl/KCl  ( ویغم ران ف ي المحل ول الح اوي

  .على ایونات الفلور 
م ن مل ح فلوری د الص ودیوم الالمائی ة  (gm 2.21)م ن الفل ور بإذاب ة  (mg/L 1000)محل ول  یحض ر

وبعملی ة التخفی ف المتسلس ل ت م  ،ی وني ف ي قنین ة حجمی ة أال من ماء مقطر (ml 1000)في  (%99.9)اوة بنق
ت م تع دیل  . م ن الفل ور ( mg F- / L (ppm) 0.5 , 1 , 5 , 10 , 20 )  تحض یر محالی ل قیاس یة بتراكی ز

ت م تھیئ ة منحن ي   (TISAB )(PH = 5.3)باس تخدام محل ول م نظم  (ionic strength )الق وة األیونی ة 
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من كل من المحالیل القیاسیة أعاله باإلضافة إلى المحل ول الم نظم  (ml 10)المعایرة من خمسة نقاط باستخدام 
  ).1(الشكل 

     النتائج والمناقشة
دقیقة كما في الجدول  (5,10 ,3)إن تركیز الفلورفي مستخلصات الشاي تختلف حسب زمن االستخالص 

 372~112 و  ل زمن االس تخالص ثالث ة دق ائق  (mg/kg 348~80)یتراوح ب ین إن تركی ز الفل ور.  (2)
mg/kg) (و  لزمن االس تخالص خمس ة دق ائق(401~144mg/kg)  إن . ل زمن االس تخالص عش رة دق ائق

ل زمن االس تخالص ثالث ة دق ائق و  (mg/kg  80 )ھ و  (GTB)محت وى الفل ور ف ي أكی اس الش اي األخض ر
(112 mg/kg) و لزمن االستخالص خمسة دق ائق (144 mg/kg)  إن .  عش رة دق ائق ل زمن االس تخالص

 ل زمن االس تخالص (mg/kg 309~122)   یت راوح ب ین (BTL)محتوى الفلور ف ي أوراق الش اي األس ود 
ل  زمن   (mg/kg 355~188) ل  زمن االس تخالص خمس  ة دق ائق و (mg/kg 330~143)ثالث ة دق ائق 

 348~308)یت راوح ب ین  (BTB)س ود إن محت وى الفل ور ف ي أكی اس الش اي األ .االستخالص عش رة دق ائق
mg/kg)  و  ل زمن االس تخالص ثالث ة دق ائق (372~351 mg/kg ) خمس ة دق ائق و  ل زمن االس تخالص

(377~401mg/kg)   أكیاس (إن أعلى محتوى للفلور وجد في الشاي نوع . لزمن االستخالص عشرة دقائق
 لزمن االستخالص (mg/kg , 372 mg/kg , 348 mg/kg 401) ویبلغ تركیزه ) - BTBلیبتون بالھیل 

ویبل غ ) - GTBأكی اس لیبت ون األخض ر( وإن اق ل محت وى للفل ور وج د ف ي الش اي ن وع   ،)دقیق ة 10،5،3 (
  .دقیقة ( 3 , 5 , 10 ) لزمن االستخالص  (mg/kg, 112 mg/kg, 80 mg/kg 144) تركیزه   

إن تباین محتوى الفلور في الشاي اعتمادا على ن وع النب ات وبل د الزراع ة والترب ة والم اء ووق ت النض ج 
 ( 3 )یب ین محت وى الفل ور ف ي أن واع الش اي المس تخدمة وباس تخدام زم ن االس تخالص  (2)الج دول . والجني 
خف اض دال ة الحامض یة وارتف اع ویعزى االرتفاع في محتوى الفلور إل ى ارتف اع تركی زه ف ي الترب ة وان. دقائق 

نسبة الكالسیوم في التربة تساعد على ترسب الفلور في التربة وج ذور النبات ات ، ولك ن الس بب الرئیس ي یع زى 
إلج راء مقارن ة لمحت وى الفل ور ف ي  .إلى استخدام أنواع رخیصة من الشاي أو استخدام مس حوق أوراق الش اي

ي على نسبة أعلى مما في  أوراق الشاي األسود وذلك بسبب استخدام الشاي تبین أن أكیاس الشاي األسود تحتو
بقایا األوراق المطحونة والناضجة تماما والتي یتراكم فیھا الفلور أكثر، بینما أوراق الشاي تنتج من أوراق فتیة 

یبین ) 3(ل الجدو.ولم یالحظ أي تأثیر لمادة أكیاس الشاي على تركیز الفلور في المستخلصات . وكبیرة الحجم 
  . مقارنة تركیز الفلور في مستخلصات أنواع الشاي ولمختلف فترات االستخالص 

یعتبر الفلور م ن العناص ر األساس یة ف ي غ ذاء اإلنس ان ل دوره المھ م ف ي بن اء األس نان والعظ ام وت أثیره         
س نان والعظ ام ، الج دول  كمثبط أو منشط في عمل األنزیمات حیث إن زیادة جرعة الفلور ت ؤدي إل ى فل ورة األ

عند تناول اإلنسان ألربعة أق داح ) . 10(یلخص كمیة الفلورالموصى بتناولھا لبعض المجتمعات في العالم ) 4(
-Tea)م ن أوراق الش اي أو ك یس واح د  (gm 2.5 )وك ل ق دح یحت وي عل ى  (ml 400)م ن الش اي یومی ا 

Bag)  سوف تكون الجرعة(3.09mg)  و) ي الربی عش ا(في حال ة اس تخدام(1.61mg)   ف ي حال ة اس تخدام
 وباس تخدام الم اء المقط ر ف ي تحض یر. والب الغین  ، وھذه الجرعات أمنة لألطفال والم راھقین )شاي العطور(

  .فان الكمیة الحقیقیة من الفلور المستخلصة تكون أعلى  مستخلصات الشاي 
  االستنتاجات          

ع دد م ن عین ات الش اي المت وفرة ف ي األس واق المحلی ة  ولفت رات تم قیاس مستوى الفلور ف ي مستخلص ات 
  : دقیقة وتبین ان     (3 , 5 ,10) االستخالص
 .زیادة زمن االستخالص یزید من تركیز الفلور في المستخلص  - 1
 . یحتوي على نسبة أعلى من غیره ) الربیع(الشاي نوع  - 2
الش اي   أوراق اقل مما ف ي (Green Tea Bag)  محتوى الفلور في أكیاس الشاي األخضر - 3

   Black)                   واقل مما في أكیاس الشاي األسود (Black Tea Leaf)  األسود
Tea Bag) . 

 .     تناول أربعة أقداح من الشاي یومیا ال یضر بصحة األطفال والمراھقین  - 4
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. مواصفات عینات الشاي المستخدمة  جدول (1) 

بلد 
التجارياالسم  الھیئة وزن العبوة بلد الزراعة التعبئة  

 
  ت

 الصین انكلترا
 

25 g G.TB 
شاي لیبتون 

)األخضر(  
 

1  

 سیالن السعودیة
 

450 g B.T.L شاي الربیع 
 

2  

 سریالنكا انكلترا
 

500 g B.T.L شاي احمد 
 

3  

 سریالنكا تركیا
 

225 g B.T.L شاي جیھان 
 

4  

 الھند دبي
 

200 g B.T.L شاي محمود 
 

5  

 سیالن دبي
 

250 g B.T.L شاي العطور 
 

6  

 سیالن دبي
 

225 g B.T.L شاي التفاحة 
 

7  

 سیالن سیالن
 

400 g B.T.L شاي  ألوزة 
 

8  

 الصین انكلترا
 

25 g B.T.B 
شاي لیبتون 

)األصفر(  
 

9  

 الصین انكلترا
 

25 g B.T.B 
شاي لیبتون 

)بالھیل(  
 

10  
 
GTB : Green Tea Bag ,  BTL : Black Tea Leaf  ,   BTB : Black Tea Bag 
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معدل وقیمة التباین لمحتوى الفلور لعینات الشاي) 2( جدول  

. دقائق) 10,5,3(لزمن االستخالص   

%RSD 
mgF-/Kg 

)دق 10(  %RSD 
mgF-/Kg 

)دق 5(  %RSD 
mgF-/Kg 

)دق  3(  
االسم 

 التجاري
 

 ت

2.0 3 ±  144  2.6 3± 112 
 

2.5 2± 80 
شاي لیبتون 

)األخضر(  
 

1 

0.8 3 ±355 0.6 2 ± 330 
 

 شاي الربیع ±309 1 0.3
 

2 

0.6 2 ± 290 1.6 4  ± 248 
 

 شاي احمد 218 ± 2 0.9
 

3 

0.7 2 ± 275 0.4 1  ±212 
 

 شاي جیھان 188 ± 2 1.0
 

4 

1.0 2 ± 188 2.0 3  ± 143 
 

o.8 1 ± 122 شاي محمود 
 

5 

1.8 4 ± 212 1.7 4 ± 175 
 

0.6 1 ± 161 
شاي 

 العطور
 

6 

0,8 2 ± 238 1.0 2 ±  197 
 

 شاي تفاحة 178 ± 2 1.1
 

7 

1.1 3 ± 265 0.4 1 ± 210 
 

 شاي  ألوزة ±193 1 0.5
 

8 

0.8 3 ± 377 0.2 1 ± 351 
 

0.6 2 ±308 
شاي  لیبتون 

)األصفر(  
 

9 

0.7 3 ±  401 1.0 4 ±372 
 

0.3 1  ±348 
شاي لیبتون 

)بالھیل(  
 

10 
 

 
معدل الزیادة في تركیز الفلور في مستخلصات عینات الشاي) 3(جدول  

.دقائق ) 3(دقائق مقارنة بزمن االستخالص ) 5،10(لزمن  االستخالص   
معدل الزیادة لزمن    %

دق 10      
     معدل الزیادة لزمن %

دق 5    
 ت االسم التجاري

)األخضر(شاي  لیبتون  28 44  1 

13 
 

 شاي الربیع 6.0
 

2 

24 
 

 شاي احمد 12
 

3 
31 

 
 شاي جیھان 15

 
4 

17 
 

 شاي محمود 8.0
 

5 
35 

 
 شاي العطور 14

 
6 

25 
 

 شاي تفاحة 10
 

7 

20 
 

 شاي  ألوزة 8.0
 

8 
18 

 
)األصفر(شاي  لیبتون  12  

 
9 

13 
 

)بالھیل(شاي لیبتون  6.0  
 

10 
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. )day /mg( كمیة الفلور الموصى بتناولھا یومیا لبعض المجتمعات) 4(جدول   

الوالیات  الصین  بولندا العراق
المتحدة 
 األمریكیة

منظمة الصحة 
 العالمیة

 المجتمع

 األطفال 2.00 2.50 2.40  2.50~1.50 2.50~1.50

 البالغین 4.00~2.00 4.00 3.50  4.00~1.50 3.50~2.50

 
 
 

. أنواع الشاي المستخدمة كمیة الفلور المتوقع تناولھا یومیا باستھالك) 5(جدول   
 

) 4( دح عدد  ) 1( قدح عدد    ت االسم التجاري 

0.80 mg 0.20mg  األخضر(شاي  لیبتون(  1 

3.08 mg 
 

0.77 mg شاي الربیع 
 

2 

2.16 mg 
 

0.54 mg شاي احمد 
 

3 

1.88 mg 
 

0.47 mg  جیھانشاي  
 

4 

1.66 mg 
 

0.40 mg شاي محمود 
 

5 

1.20 mg 
 

0.30 mg شاي العطور 
 

6 

1.76 mg 
 

0.44 mg شاي تفاحة 
 

7 

1.92 mg 
 

0.48 mg شاي  ألوزة 
 

8 

3.08 mg 
 

0.77 mg 
شاي  لیبتون 

)األصفر(  
 

9 

3.48 mg 
 

0.87 mg  بالھیل(شاي لیبتون(  
 

10 
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.الفلور االنتقائي منحني المعایرة لقطب ) 1(الشكل   
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