
  6،2013.العدد  B)،الجزء ) 31الهندسة والتكنولوجيا، المجلدمجلة 

167 

 
 

https://doi.org/10.30684/etj.31.6B.15 

2412-0758/University of Technology-Iraq, Baghdad, Iraq 
This is an open access article under the CC BY 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

 

 

Measurement of Fluoride Content in many Grands  

of Tea  in  Iraqi Markets 

 
 
Thaer Nasser Daood AL-Saoor 
College Of Basic Education, AL- Mustansirya University 

Email:uot_magaz@yahoo.com 

 

 

Received on: 5 /11/2012 & Accepted on: 9 /5 /2013 

 

 

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).                         

 

 

 قياس تركيز الفلور في مستخلصات أنواع من الشاي في األسواق العراقية
 

  الخالصة
قياس محتوى الفلور في مستخلصات أنواع من الشاي المتووفر  فوي اوسووال المحليوك  شورا أورال      

، وأظهورت النتوائ  اوسوتخال  زمون  االنتقائيك( ،ومالحظوك تويرير أو ح ي ات  استخدام )أقطاب الفلور
 عود  ( دقيقوك   ترريوز الفلوور10 ، 5،  3وهوي ) السوتخال يوزداد  زيواد  زمون ا إن استخال  الفلور

اوسوود  وأورال الشواي (Green Tea Bag)الشواي اوخرور وريواس السوتخال ( دقوائل مون ا5)
(Black Tea Leaf ) وسوود الشواي ا وريواسو(Black Tea Bag ) هوي  (80 mg/k) ،  

mg/kg) (122~309 ، . (308~348 mg/kg)  إن الحدود المسموح  تناولها من الفلوور وحسوب
لل واليين  )4.00 (mg /day و لألطفواا) day)   mg2.00/( هوي(WHOمنظمك الصحك العالميوك 

مون أورال  (gm 2.50)علوى  على افتراض استهالك أر عك أقداح من الشاي يوميا وروا قودح يحتووي
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( ، ورميوك mg )0.80 هوي  (GTB)الشواي اوخرور  أريواسالشاي ، وان رميك الفلور المتناولوك مون 
مون  ، ورميك  الفلور المتناولك ( 3.09~1.22)هي  (BTL) الفلور المتناولك من أورال الشاي اوسود

      ( 3.48 ~3.01 )هي                 (BTB)اوسود الشاي أرياس
 

      
 المقدمة 

من اويونات المهموك ، ويتووفر مون مصوادر عديود  فوي الط يعوك  ، وان الرميوات  F )- (يعت ر أيوِن الفلور 
القليلك منه مهمك لحيا  اإلنسان في منع تسووس اوسونان ولرون الترريوز العوالي منوه يعت ور سوام حيوع إن ال رعوك  

يستخدم الفلور في م االت عديود  فوي الصوناعك  ( 1من  سم اإلنسان )  kg)-(0.20~0.35 gF/ المهلرك هي
وتنت  مرر ات الفلور في الصناعك رنات  عرري ، إن رميات ر ير  من الفلور تدخا  سم اإلنسوان عون طريول 
تلوع الهواء والماء والسلسلك اليذائيوك وهنواك مصودر إروافي للفلوور وهوو مع وون اوسونان حيوع يحتووي علوى 

F)(0.10%  شورا فلوريود الصووديوم ، واموالح اخورى    ) 2F ,SnF3PO2(NaF, Na (2 يسوتخدم ، )
ولرنوه يسو ب هشاشوك العظوام عنود  mg /L) (1.00الفلور لمعال ك تسووس اوسونان ويمنوع ارومحاللها  تراريوز

ك )المينوا( ولفتر  زمنيك طويلك   ففي حالك تفلور اوسنان يحدع تنقر وشقول في ط قو (mg/L 5)تناوله  ترريز 
(   يو د الفلور في التر ك والهوواء 3وفي حالك تفلور العظام فان ترارم الفلور في اونس ك يرافقه تشوه العظام )

واليذاء  تراريز مختلفك وإن أش ار الشاي تخزن رميات ر ير  من الفلور  امتصاصوه مون المواء والهوواء  والماء
من الفلور في أش ار الشاي يخزن في اوورال ،  (%98)أررر من إن  ,( 4والتر ك أررر من الن اتات اوخرى )

(   إن محتوى الفلور في أورال 5لذا فان أورال الشاي ترون غنيك  الفلور ويزداد  تقدم مراحا نر  اوورال )
فوي  (mg/kg 430~100)حيوع  لو   الشواي ازداد فوي السونوات العشورين المارويك  سو ب التلووع الصوناعي

 (   6في اوورال النار ك )  (mg/kg 2350~530)و   ر  ال راعم الصيي
( ، حيووع أن الشوواي 7نشوورت فووي السوونوات اوخيوور  عوود   مقوواالت تعنووى  ووينواع مختلفووك موون الشوواي )

 ينموووا الشووواي الصووويني اوخرووور واوسوووود يحتووووي  kg)-(1175 mg F/الصووويني اوحمووور يحتووووي علوووى 
وتحتوي  35~182 mgF)- (kg/اوسود فيحتوي على  اما الشاي اإليراني ) kg)-2.10~123 mgF /على

يعوزى إلوى نووع اوشو ار   إن االختالف في محتووى الفلوور kg) -(139~223 mg F/أرياس الشاي الهندي 
وطريقك الري وطريقك التسميد ونوع التر ك وفوي دراسوك أخورى ت وين أن اسوتخال  الفلوور  اسوتخدام مواء يسور 

(soft)  أعلى من استخدام ماء عسر(hard)  ورذلك يزداد ترريز الفلور  زياد  زمن االستخال  ,  إن إرافك
   (  8السرر أو الحليب أو الحامض إلى الشاي ال يؤرر على ترريز الفلور أاليوني في المستخل   )

 ا ترريوزه فوي المواء فويمن مصادر الفلور الط يعيك هي الماء واليذاء والشاي اوررر شويوعا حيوع يصو        
  أما33 mgF (9 ))-(L/ترريزه في المياه ال وفيك إلى  ينما يصا 1.5mgF)-(L/اإلفريقيك إلى   عض اونهار

مصدر الفلور عند  عض الشعوب اوسيويك واوفريقيك فهو المواد اليذائيك أررور مون المواء ، حيوع إن مسوتخل  
 mg)  إن نوعيك مستخل  الشاي يعتمد على نس ك االستخال   الشاي هو اوررر شيوعا للم تمعات في العالم

/ Kg tea leaves )  -F   وهذا يعتمد على النوع وزمن االسوتخال  ، وان غلوي المواء يزيود مون اسوتخال
 (    7الفلور ولرنه يؤرر على مذال الشاي ، إن الزمن المالئم لعمليك االستخال  هي خمسك دقائل )

 
 الجزء العملي 

( 1( من أنواع الشاي المتوفر  في اوسوال المحليك رما في ال دوا )10تم اختيار عينات عدد )  :النمذجة   
        توووم تحروووير مستخلصووات الشووواي  وونفس الطريقوووك المنزليوووك ، حيووع توووم غلوووي :   تحضييير مستخلصيييات الشيياي

(100 ml ) الالايووني فوي  يرور روم إروافك  المواء المقطور(2.5 gm) رالروك  الشواي وترروت لمود  مون أورال(
دقائل( ، رشح الموزي   اسوتخدام مصوفي  السوتيك وتورك لي ورد عنود در وك حورار  اليرفوك ، رشوح المسوتخل  

 مواء مقطور لتعوويض  ( 100ml)وأرموا الح وم إلوى  ( Whatman No 42 )  اسوتخدام ورل ترشويح نووع
)      رى  واختالف زمون اوسوتخال النق  الحاصا عن الت خير   نفس الطريقك توم تحروير مستخلصوات أخو

خمسك دقائل ، عشر  دقائل (   تحرير مستخلصات أرياس الشاي  نفس الطريقك أعواله و اسوتخدام رويس واحود 
   ( Tea Bag )من الشاي 

    نووع ( PH / ISE )تقواس رميوك الفلوور فوي مستخلصوات الشواي  اسوتخدام مقيواس  :تحدييد كميية الفليور 
(Orion-ionanalyzer-901,USA )  وير ط فيه قطب الفلوور االنتقوائي نووع                            (  

Orion-96-09,USA  )   (   وقطب مر عي  خار ي نوعAgCl/KCl  وييموران فوي المحلووا الحواوي )
 على ايونات الفلور  
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فلوريود الصووديوم الالمائيوك  مون ملوح (gm 2.21)مون الفلوور  اذا وك  (mg/L 1000)محلووا  يحرور
و عمليوك التخفيوف المتسلسوا توم  ،يووني فوي قنينوك ح ميوك أال من ماء مقطر (ml 1000)في  (%99.9) نقاو  

توم تعوديا   .مون الفلوور L (ppm) ) -( 20 , 10 , 5 , 1 , 0.5 mg F /  تحروير محاليوا قياسويك  تراريوز
توم تهيئوك منحنوي   (TISAB )(PH = 5.3) اسوتخدام محلووا مونظم  (ionic strength )القوو  اويونيوك 

من را من المحاليا القياسيك أعاله  اإلرافك إلوى المحلووا المونظم  (ml 10)المعاير  من خمسك نقاط  استخدام 
 ( 1الشرا )

    النتائج والمناقشة
قيقك رما في ال دوا د (5,10 ,3)إن ترريز الفلورفي مستخلصات الشاي تختلف حسب زمن االستخال  

 372~112 و  لوزمن االسوتخال  رالروك دقوائل  (mg/kg 348~80)  إن ترريوز الفلووريتراوح  وين  (2)
mg/kg)و  ( لزمن االسوتخال  خمسوك دقوائل(401~144mg/kg)  لوزمن االسوتخال  عشور  دقوائل   إن

لوزمن االسوتخال  رالروك دقوائل و  (mg/kg  80 )هوو  (GTB)محتووى الفلوور فوي أريواس الشواي اوخرور
(112 mg/kg) و لزمن االستخال  خمسك دقوائل (144 mg/kg)   إن  عشور  دقوائل لوزمن االسوتخال  

 لوزمن االسوتخال  (mg/kg 309~122)   يتوراوح  وين (BTL)محتوى الفلور فوي أورال الشواي اوسوود 
لووزمن   (mg/kg 355~188) لووزمن االسووتخال  خمسووك دقووائل و (mg/kg 330~143)رالرووك دقووائل 

 348~308)يتوراوح  وين  (BTB)سوود إن محتووى الفلوور فوي أريواس الشواي او االسوتخال  عشور  دقوائل 
mg/kg)  و  لوزمن االسوتخال  رالروك دقوائل (372~351 mg/kg )  خمسوك دقوائل و  لوزمن االسوتخال

(377~401mg/kg)  د في الشاي نوع )أرياس لزمن االستخال  عشر  دقائل   إن أعلى محتوى للفلور و 
 لزمن االستخال  (mg/kg , 372 mg/kg , 348 mg/kg 401) ( وي ل  ترريزه - BTBلي تون  الهيا 

( وي لو  - GTBوإن اقوا محتووى للفلوور و ود فوي الشواي نووع ) أريواس لي توون اوخرور  ،دقيقوك( 10،5،3 (
 دقيقك  ( 3 , 5 , 10 )  لزمن االستخال  (mg/kg, 112 mg/kg, 80 mg/kg 144) ترريزه   

إن ت اين محتوى الفلور في الشاي اعتمادا علوى نووع الن وات و لود الزراعوك والتر وك والمواء ووقوت النرو  
 ( 3 )ي وين محتووى الفلوور فوي أنوواع الشواي المسوتخدمك و اسوتخدام زمون االسوتخال   (2)وال نوي   ال ودوا 

دقائل   ويعزى االرتفاع في محتوى الفلور إلوى ارتفواع ترريوزه فوي التر وك وانخفواض دالوك الحامرويك وارتفواع 
نس ك الرالسيوم في التر ك تساعد على ترسب الفلور في التر ك و وذور الن اتوات ، ولرون السو ب الرئيسوي يعوزى 

إل وراء مقارنوك لمحتووى الفلوور فوي  ي إلى استخدام أنواع رخيصك من الشاي أو اسوتخدام مسوحول أورال الشوا
الشاي ت ين أن أرياس الشاي اوسود تحتوي على نس ك أعلى مما في  أورال الشاي اوسود وذلك  س ب استخدام 
 قايا اوورال المطحونك والنار ك تماما والتي يترارم فيها الفلور أررر،  ينما أورال الشاي تنت  من أورال فتيوك 

( ي ين 3يالحظ أي تيرير لماد  أرياس الشاي على ترريز الفلور في المستخلصات  ال دوا ) ور ير  الح م   ولم
 مقارنك ترريز الفلور في مستخلصات أنواع الشاي ولمختلف فترات االستخال    

يعت ر الفلوور مون العناصور اوساسويك فوي غوذاء اإلنسوان لودوره المهوم فوي  نواء اوسونان والعظوام وتويريره         
ر ط أو منشط في عما اونزيمات حيع إن زياد   رعك الفلور توؤدي إلوى فلوور  اوسونان والعظوام ، ال ودوا  رم
(   عند تناوا اإلنسوان ور عوك أقوداح 10( يلخ  رميك الفلورالموصى  تناولها ل عض الم تمعات في العالم )4)

-Tea)لشواي أو رويس واحود مون أورال ا (gm 2.5 )وروا قودح يحتووي علوى  (ml 400)مون الشواي يوميوا 
Bag)  سوف ترون ال رعك(3.09mg) في حالوك اسوتخدام )شواي الر يوع( و(1.61mg)   فوي حالوك اسوتخدام

 وال واليين   و اسوتخدام المواء المقطور فوي تحروير ، وهذه ال رعات أمنك لألطفواا والموراهقين )شاي العطور(
 لصك ترون أعلى  فان الرميك الحقيقيك من الفلور المستخ مستخلصات الشاي 
 االستنتاجات          

تم قياس مستوى الفلور فوي مستخلصوات عودد مون عينوات الشواي المتووفر  فوي اوسووال المحليوك  ولفتورات 
 دقيقك وت ين ان :     (3 , 5 ,10) االستخال 
 زياد  زمن االستخال  يزيد من ترريز الفلور في المستخل    -1
 . الشاي نوع )الر يع( يحتوي على نس ك أعلى من غيره  -2
الشواي   أورال اقا مموا فوي (Green Tea Bag)  محتوى الفلور في أرياس الشاي اوخرر -3

   Black)                   واقا مما في أرياس الشاي اوسود (Black Tea Leaf)  اوسود
Tea Bag)   

 تناوا أر عك أقداح من الشاي يوميا ال يرر  صحك اوطفاا والمراهقين        -4

 
 المصادر 
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. مواصفات عينات الشاي المستخدمة  جدول (1) 

 لد 
كالتع ئ  االسم الت اري الهيئك وزن الع و   لد الزراعك 

 
  ت

 الصين انرلترا
 

25 g G.TB 
شاي لي تون 
 )اوخرر(

 
1  

كالسعودي  سيالن 
 

450 g B.T.L شاي الر يع 
 

2  

 سريالنرا انرلترا
 

500 g B.T.L شاي احمد 
 

3  

 سريالنرا ترريا
 

225 g B.T.L شاي  يهان 
 

4  

 الهند د ي
 

200 g B.T.L شاي محمود 
 

5  

 سيالن د ي
 

250 g B.T.L شاي العطور 
 

6  

 سيالن د ي
 

225 g B.T.L شاي التفاحك 
 

7  

 سيالن سيالن
 

400 g B.T.L  شاي  ألوز 
 

8  

 الصين انرلترا
 

25 g B.T.B 
شاي لي تون 
 )اوصفر(

 
9  

 الصين انرلترا
 

25 g B.T.B 
شاي لي تون 
 ) الهيا(

 
10  

 
GTB : Green Tea Bag ,  BTL : Black Tea Leaf  ,   BTB : Black Tea Bag 
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( معدل وقيمة التباين لمحتوى الفلور لعينات الشاي2) جدول  
. ( دقائق10,5,3لزمن االستخالص )  

%RSD 
mgF-/Kg 

دل( 10)  %RSD 
mgF-/Kg 

دل( 5)  %RSD 
mgF-/Kg 

دل ( 3)  
االسم 
 الت اري

 
 ت

2.0 3 ±  144  2.6 3± 112 
 

2.5 2± 80 
ون شاي لي ت

 )اوخرر(
 

1 

0.8 3 ±355 0.6 2 ± 330 
 

عشاي الر ي ±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  يهان 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 تفاحك 178 ± 2 1.1
 

7 

1.1 3 ± 265 0.4 1 ± 210 
 

 شاي  ألوز  ±193 1 0.5
 

8 

0.8 3 ± 377 0.2 1 ± 351 
 

0.6 2 ±308 
ون شاي  لي ت

 )اوصفر(
 

9 

0.7 3 ±  401 1.0 4 ±372 
 

0.3 1  ±348 
ون شاي لي ت
 ) الهيا(

 
10 

 
 

( معدل الزيادة في تركيز الفلور في مستخلصات عينات الشاي3جدول)  
( دقائق .3( دقائق مقارنة بزمن االستخالص )10,5لزمن  االستخالص )  

معدا الزياد  لزمن    %
دل 10      

      معدا الزياد  لزمن %
دل 5    

 ت االسم الت اري

)اوخرر(شاي  لي تون  28 44  1 

13 
 

 شاي الر يع 6.0
 

2 

24 
 

 شاي احمد 12
 

3 

31 
 

 شاي  يهان 15
 

4 

17 
 

 شاي محمود 8.0
 

5 

35 
 

 شاي العطور 14
 

6 

25 
 

 شاي تفاحك 10
 

7 

20 
 

 شاي  ألوز  8.0
 

8 
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18 
 

(شاي  لي تون )اوصفر 12  
 

9 

13 
 

 شاي لي تون ) الهيا( 6.0
 

10 

 
 

. (day/ mg) الموصى بتناولها يوميا لبعض المجتمعات( كمية الفلور 4جدول )  

الواليات  الصين   ولندا العرال
المتحد  
 اومريريك

منظمك الصحك 
 العالميك

 الم تمع

 اوطفاا 2.00 2.50 2.40  2.50~1.50 2.50~1.50

نال اليي 4.00~2.00 4.00 3.50  4.00~1.50 3.50~2.50  

 
 
 

. أنواع الشاي المستخدمة تناولها يوميا باستهالك( كمية الفلور المتوقع 5جدول )  
 

( 4دح عدد )  ( 1قدح عدد )    ت االسم الت اري 

0.80 mg 0.20mg (شاي  لي تون )اوخرر  1 

3.08 mg 
 

0.77 mg شاي الر يع 
 

2 

2.16 mg 
 

0.54 mg شاي احمد 
 

3 

1.88 mg 
 

0.47 mg شاي  يهان 
 

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 تفاحك 
 

7 

1.92 mg 
 

0.48 mg  شاي  ألوز 
 

8 

3.08 mg 
 

0.77 mg 
شاي  لي تون 
 )اوصفر(

 
9 

3.48 mg 
 

0.87 mg ا(شاي لي تون ) الهي  
 

10 
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( منحني المعايرة لقطب الفلور االنتقائي .1الشكل )  
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