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 العراق-في مدينة الحلة غذيةمعلبات األ والنحاس في وموالكادميتقدير الرصاص 
 

 الفلوجي علي لؤي علي

 العراق -بابل ،بابل رئاسة جامعة

        ali.l.alfalluji@gmail.comالبريد االلكتروني: 

 

 الخالصة:

عن التلوث بالعناصر الثقيلة في بعض األغذية المعلبة في السوق المحلية من خالل تقدير تراكيز البحث إلى الكشف  يهدف

( عينات مختلفة )ثالثة نماذج من كل عينة( من منتجات غذائية معلبة منتجة محلياً أو 01الرصاص، النحاس، والكادميوم لـ)

.بينت النتائج وجود تلوث 5102محلية لمدينة الحلة في صيف مستوردة من الخارج، والتي سحبت بصورة عشوائية من األسواق ال

كيميائي بالعناصر الثقيلة بأضعاف تراكيز الحدود المسموح بها في معظم المعلبات الغذائية وبالتالي عدم صالحيتها لالستهالك 

لثقيلة في مقدار حجم التلوث وحسب البشري لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، من خالل التجاوز الكبير لحدود تراكيز العناصر ا

ومنظمة األغذية   (WHO)الكادميوم( عن الحدود المسموح بها من قبل منظمة الصحة العالمية  >الرصاص  >تسلسلها )النحاس

( جزء بالمليون 00.11( في األمم المتحدة.لقد بلغ أعلى معدل تركيز لعنصر النحاس في معلب الحمص )(FAO العالمية والزراعة

( جزء بالمليون وهو أعلى من الحد المسموح لعنصر النحاس والذي يبلغ 0.1 (قل معدل تركيز في معلب )تغذية اللحم( بحدودوا

. باإلضافة إلى ذلك، وجد هنالك تلوث كيميائي بعنصر الكادميوم للمعلبات الغذائية )ماعدا معلب الزيتون بمعدل تركيز (1.5)

 >بزاليا وجزر >وات حسب تسلسلها في مقدار حجم التلوث وكاالتي: معجون الطماطة( التي مصدرها الحبوب والخضرا0.08

  > 0.21]من خالل معدل تراكيزها و على التوالي: فاصوليا الحمراء  >الحمص >باقالء وفول الصويا >البيبسي >عنب عصير

(، بينما بلغ الكادميوم في 0.1ي يبلغ )الذ للكادميومعن الحد المسموح   [0.5  > 0.36  > 0.34  > 0.29  > 0.23  > 0.21

( بالنسبة للمعلبين حسب التسلسل: تغذية لحم 0.2المعلبات التي مصدرها اللحوم الحيوانية تراكيز أعلى من الحد المسموح والبالغ )

مقدار اطة بلم يسجل وجود الرصاص في جميع العينات ماعدا معجون الطمعلى التوالي. [0.34 >0.23]لنشن لحم بتركيز بلغ  >

إن وجود هذه المعلبات يعني غياب الرقابة الصحية والبيئية على ما ينتج وما يستورد وما متوفر أربع أضعاف الحد المسموح به. 

 .منها في األسواق المحلية، مما يهدد السالمة واألمن الغذائي الوطني بشكل مباشر

 الرصاص، الكادميوم، النحاس، المعلبات الغذائية: التلوث الكيميائي بالعناصر الثقيلة، الكلمات الداللية
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Abstract: 

This study aimed to detect the chemical pollution by heavy metals for several food cans common at 

the local markets. Determination of average concentrations of Lead, Copper, and Cadmium (ppm) 

for (10) different samples (three for each sample) from the food productions with metallic cans that 

produced locally or imported, the samples were taken randomly from the local markets of al-Hilla 

city at summer 2015.The results showed an existence of chemical pollution by heavy metals over 

the allowed limits in most of the samples, that would make these products not suitable for human 

consumption because they do not meet the standard.Due the huge exceeding of heavy metals 

concentrations according to the sequence (copper >lead > cadmium) over the allowed limits (ppm) 

of WHO and FAO that belong to the United Nations. The highest average of lead concentration in 

chickpea was (11.44), where the less average was in Altagthiyah lamb cans (1.81), and this value is 

already higher than the allowed limit for copper (1.5).In addition, there are chemical pollution by 

cadmium in the food cans that origin from seeds and vegetables (except in the olive cans with 

concentration of 0.08) according to their sequence of chemical pollution amount as follows:  

Tomato syrup >carrots > grape juice > pepsi > peas and soya seeds > chickpea > red beans by their 

concentrations average as follow: [0.5, 0.36, 0.34, 0.29, 0.23,  0.21, and 0.21 respectively] over the 

allowed limits for cadmium which is (0.1), while in contrast, the concentration of cadmium in food 

cans with origin of animal meat has been reached higher value than the allowed limit (0.2) for two 
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types of cans according the following  sequence: Altagthiyah lamb > Luncheon lamb, that reached 

to [0.34 and 0.23 respectively]. 

Chemical Pollution, Heavy Metals, Lead, Cadmium, Food Cans :Keywords 

 

 :المقدمة

إن األغذية المعلبة بالحاويات المعدنية تكون معرضة        

 منالكيميائي وذلك ألسباب عديدة منها بشكل مباشر للتلوث 

الغذائية الملوثة أصال بالعناصر الثقيلة  النباتات خالل

عن طريق كالرصاص، الكادميوم، الكروم، والنحاس وغيرها 

الفيزيائي عبر السلسلة  نتقالالوا الحركةالتطاير وعلى  قابليتها

 حرة في أو ال عضويةمتحدة بصيغ كيميائية عضوية  ةالغذائي

إلى  ذلك وبالتالي يؤدي النبات، والهواء المياه،، طبقات التربة

تسبب مشاكل صحية في المستقبل في حالة زيادة االستهالك 

من  بشكلها الطازج أو المعلب الملوثةالغذائية من هذه النباتات 

ل المجتمع.قب
(1-3)
  

إن األسباب الغير مباشرة نتيجتها نشاطات اإلنسان المختلفة 

وما رافقه من تطور صناعي في كافة المجاالت بما فيها تقنية 

صناعة األغذية و تزايد مصادر تلوث المواد الغذائية 

خصوصا إذا كانت تعاني ظروف خزن وحفظ غير مطابقة 

عالية ورطوبة وعوامل للشروط القياسية من درجات حرارية 

بيئية ملوثة أخرى بغض النظر عن تطبيق شروط التعليب 

القياسية أم ال ومنها نوعية العلب المصنوعة من ألواح 

الصفيح المطلي أو غير المطلي بالقصدير، سمك الطالء 

الداخلي، ونوعية المواد المضافة كمواد حافظة تمنع تماس 

جدار العلبة مع الغذاء.
(5-7)

 

العديد من األبحاث والدراسات العلمية التي تناولت هنالك 

تلوث الغذاء
(1)

والماء 
(9)

باإلضافة إلى الهواء، التربة،  

والنبات
(01)

بالعناصر الثقيلة وأهمها الرصاص، 
(00)

 

الكادميوم،
(05)

الكروم، 
(01)

الزئبق، 
(01)

والنحاس. 
(-1602)

 

إن تلوث الغذاء بالرصاص كعنصر ثقيل سام سببه 

ت مركباته الكيميائية في الكثير من عمليات اإلنسان استخداما

وفعالياته اليومية ومنها مستحضرات التجميل واألصباغ 

واستخدامه في طالء األوعية المعدنية، أنابيب نقل المياه، 

وكمضادات للقرقعة في وقود البنزين كمصدر رئيسي لتلوث 

م صحة اإلنسان والبيئة خصوصا من الغازات المنبعثة لعواد

السيارات عند الزحام المروري.
(01)

   

ان عنصر النحاس يعد من العناصر الثقيلة الضرورية للصحة 

والحياة، ويمكن ان يكون ساما إذا تعرض اإلنسان لمستوى 

مرتفع منها، أما عنصر الكادميوم فانه يوصف كملوث سام 

سهل االنتشار ألنه يستعمل بكثرة في الصناعة كما في صناعة 

ت واأللواح الكهربائية والبالستيك والمطاط وفي البطاريا

طالء المعادن واألصباغ.
(01)

    

 إن التلوث بالعناصر الثقيلة له عالقته مباشرة بصحة اإلنسان

من خالل حدوث حالة التسمم الغذائي، ومنها أصابه الجهاز 

العصبي المركزي، الجهاز الكلوي، وحدوث فقر الدم بوساطة 

الحمراء في نخاع العظم وتثبيط تخليق تأخير نضج الخاليا 

صبغة الهيموغلوبين.
((19-20 

  

أكدت الدراسات العلمية السابقة في مدينة الحلة وجود حالة 

تلوث بالعناصر الثقيلة في البيئات المختلفة )الهواء، الماء، 

التربة، النباتات الغذائية(،
(1-2)

حيث بلغ تركيز الرصاص في  

μg/m هواء مدينة الحلة )
3

5.11)
(21)

بينما كانت الحدود  

القياسية المسموح بها في كل من الهواء، النباتات والمحاصيل 

μg/m الغذائية، ومياه الشرب قد بلغت على التوالي )
3

5.1 ،)

(0.3 mg/Kg( ،)mg/L 1.12.)
((22-23

الجدول اآلتي يبين  

الحدود المسموح بها في األغذية لتراكيز العناصر الثقيلة قيد 

نظراً النفتاح السوق المحلية  ة بوحدة الجزء بالمليون.الدراس

بشكل واسع الستيراد كميات كبيرة متنوعة ومختلفة من 

األغذية المعلبة بدون ضوابط ومن مناشئ مختلفة ومجهولة 

من داخل وخارج العراق وفقدان الرقابة الصحية من قبل 

 األجهزة على ما يستورد وينتج محلياً من معلبات األغذية.

ومن جهة أخرى، قلة األبحاث العلمية التي تختص بهذه 

الدراسات التخصصية لبيان مستوى تراكيز العناصر الثقيلة 

 الضرورية وغير الضرورية في المعلبات الغذائية. 

هدف إلى معرفة مستوى التلوث الكيميائي البحث يلذا فان 

بالعناصر الثقيلة من خالل تقدير تراكيز العناصر الثقيلة 

لسامة الغير ضرورية كالرصاص والكادميوم والضرورية ا

منها كعنصر النحاس، باإلضافة إلى تسليط األضواء عليها 

نتيجة عدم إتباع الضوابط والشروط القياسية في التعليب 

والخزن والتداول والحفظ والى كيفية المحافظة على المعلبات 

ائي الغذائية لضمان تحقيق السالمة الصحية و األمن الغذ

 الوطني.

 

 
(. تصنيف العناصر الثقيلة من خالل سلوكها الفيزيائي خالل عملية االحتراق كغازات متطايرة 1شكل )

(1)
 



 الف لوجي.......                                                                               (3072) ,303 – 791(: 3) 8 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية

799 

 

 

 

 (ppm(. الحدود القصوى المسموح بها في األغذية لتراكيز العناصر الثقيلة )جزء بالمليون 1جدول )

 

 (ppm)موح بها في األغذية/ الحدود المس العنصر الثقيل

الرصاص
(51)

 0.1 جميع المواد الغذائية في الحالة السائلة 

 0.1 جميع المواد الغائية في الحالة الصلبة

النحاس
(51)

                                             0.2- 1.12 

الكادميوم
(52)

 1.0 للحبوب والخضراوات 

 1.5 اللحوم الحيوانية والدواجن

 5 األسماك واللحوم البحرية األخرى 

 

 :طرائق العمل المستخدمةاألجهزة والمواد و

الغذائية  ( عينات من المنتجات01أجريت الدراسة على )

المعدنية المنتجة محلياً والمستوردة حيث  المعلبة بالعلب

جمعت ثالثة نماذج لكل عينة بصورة عشوائية من األسواق 

 .5102ة في صيف المحلية لمدينة الحل

الكشمممف عمممن الملوثمممات الكيميائيمممة تضممممنت طريقمممة العممممل 

الالعضمموية للعناصممر الثقيلممة بصمميغتها الحممرة والتممي شممملت 

قدرت همذه ( حيث العناصر )الرصاص، الكادميوم، والنحاس

العناصمممر كميممماً باسمممتخدام جهممماز امتصممماص الطيمممف المممذري 

 Flame Atomic Absorption Spectrometerاللهبمي

(Model PYEUNICAM) .  

 

  :المواد واألجهزة المستخدمة. 1

 Atomicجهمماز مطيمماف االمتصمماص المممذري اللهبممي  -0

absorption/Flam Emission  نممموعAA-7000  ممممن

 .Shimadzuشركة 

 (.Gallen Kampفرن حراري من شركة ) -5

 .حامض النتريك وحامض البيروكلوريك -1

:طريقة العمل. 2
50

 

حتى ثبات الموزن علمى  جففت ثم علبة عينة من كل أخذت -0

 ْم. 012درجة 

من البولي اثلين مع بطاقات  أكياسحفظت بعد الطحن في  -5

 تعريف لكل عينة.

 .مْ  550غم من العينة على درجة  (0رمد ) -1

حمامض النتريمك وحمامض البيروكلوريمك  حل الرمماد فمي  -1

 (. 0:0بنسبة )

. وبممذلك  المقطممرممماء مممل باسممتخدام  21 إلممىالحجممم  أكممل -2

العينممات جمماهزة للقيمماس بواسممطة جهمماز المطيمماف  أصممبحت

 الذري اللهبي.

 

 النتائج والمناقشة:

 معمدالتممن خمالل  كيميمائي وجمود تلموث( 5جمدول )يوضح 

، الرصممماص) الثقيلمممة العناصمممرتراكيمممز )الجمممزء بمممالمليون( 

بمممات الغذائيمممة ذات معلالفمممي عينمممات  الكمممادميوم، والنحممماس(

فمي لمه  تركيمز أعلمىبلمغ عنصمر النحماس  ،اسعاالستهالك الو

اقمل قمراءة عنمد عينمة معلمب و (00.11) عينة معلب الحممص

أعلممى قممراءة كانممت  ،وبالمقارنممة(. 0.10لحممم بتركيممز )تغذيممة 

واقممل  والجممزر ( فممي عينممة البزاليمما1.10لعنصممر الكممادميوم )

( كمعلبممات 1.11بتركيممز ) فممي عينممة الزيتممون األسممودقممراءة 

فمي  تبلغمفمي حمين  الحبموب والخضمراوات اغذائية مصمدره

 و اللنشمممن لحمممم التراكيمممز علمممى التممموالي  تغذيمممة لحممممعينتمممي ال

 الحيوانيممممة مصممممدرها اللحمممموم ( كمعلبممممات1.51( و )1.11)

 غممذائيفممي كممل مصممدر  متجمماوزة الحممد المسممموح للكممادميوم

ان القمممراءة األعلمممى والوحيمممدة لتركيمممز  .(0حسمممب الجمممدول )

( 1.91بتركيمز ) ون الطماطماالرصاص وجدت في عينة معج

بسمبب  عينمات األخمرىالفي حمين لمم تسمجل أي قمراءة لمه فمي 

التعبئممة أو نتيجممة سمموء عمليممة  الطماطممة أصممالنبممات  تلمموث

السمميئة أو التممأثير  الخممزنوظممروف  التعليممب ونمموع المعممدنو

لتركيبهما  السلبي للمادة الحافظة بسبب انتهاء صالحيتها نتيجة

.الكيميائي الملوث أو تفاعلها مع معدن العلبة
(1)

 

 ( في بعض المعلبات الغذائية الشائعةppmتراكيز العناصر الثقيلة )جزء بالمليون  معدالت(. 2جدول )

 عنصر الرصاص عنصر الكادميوم عنصر النحاس اسم المعلب الغذائي

 1.1 0.21 11.445 حمص

 1.91 0.5 9.57 معجون طماطة )عالمة رينو(

 1.1 0.21 6.305 فاصوليا حمراء حلوة

 1.1 0.08   5.14 زيتون اسود )عالمة التونسا(

 1.1 0.3675 4.235 بزاليا و جزر )لونا(

 1.1 0.2375 2.65 باقالء وفول الصويا

 1.1 0.3425 2.605 راني عنب

 1.1 0.29 2.605 بيبسي كوال

 1.1 0.2375 2.585 لنشن لحم

 1.1 0.3425 1.81 متغذية لح
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 1.0 )اللحوم( 1.2  ;)الحبوب(  1.1 1.5  الحدود القصوى المسموح بها

 
 يوضح التلوث الكيميائي بعنصر النحاس في المعلبات الغذائية .(2شكل ) 

 

( يوضح حجم الزيادة في التلوث الكيميائي 5إن الشكل )

وظروف صناعة  تبعا لنوع المعلب الغذائي بعنصر النحاس

تعليب، المجهولة الغير مطابقة لشروط ال ليبه وخزنهتع

 >اتبعت الترتيب اآلتي: حمص المعلباتن فا وبالتالي

 >الباقالء >اليابزال >الزيتون >الفاصوليا >معجون طماطة

 تغذية لحم >لنشن لحم >بيبسي >راني عنب

( يوضح حجم التلوث الكيميائي بعنصر 1الشكل رقم )

تراكيزه في عينات العلب المعدنية الكادميوم من خالل تجاوز 

الحد المسموح به حسب مصدرها الغذائي سواء كانت حبوب 

وخضراوات أو لحوم حيوانية، حيث بلغت أعلى قراءه له 

( خمسه أضعاف ما مسموح به في معلب 1.2بحدود )

معجون الطماطة )عالمة رينو( في حين كانت أقل قراءه في 

(. 1.11تونسا( بحدود )معلب الزيتون األسود ) عالمة ال

بينما كانت قراءته في معلب تغذية لحم أعلى من معلب لنشن 

لحم كمعلبات مصدرها اللحوم الحيوانية كما موضح تفصيال 

 (.1في شكل )

وبالتالي فان التلوث يمكن أن يعود سببه إلى ظروف الخزن 

والحفظ الغير جيدة من حرارة عالية أو رطوبة أو بسبب 

ة من خالل عدم ذكر كثير من المالحظات انتهاء الصالحي

والمعلومات الضرورية عن المنتج في الداللة اإلعالمية 

الموجودة على العلبة والتي تصف على سبيل المثال: بلد 

المنشأ، ظروف الخزن والنقل والحفظ الالزمة من درجات 

حرارة ورطوبة معينة والعالمات التحذيرية من تاريخ 

ية، المواد الحافظة ورموزها الصنع وانتهاء الصالح

وتراكيبها الكيميائية وحالة وجود عناصر ثقيلة مساهمة فيها 

أم ال كمعقدات أيونية، وهل يطبق المصنع أو المعمل نظام 

 جودة )نظام آيزو عالمي( في صناعة المنتجات الغذائية.

باإلضافة إلى ذلك، ضرورة تجنب العيوب الفيزيائية التي 

الميكانيكي أو التخزين للمنتجات المعلبة  تصاحب عملية النقل

أو سوء تعبئة المادة الغذائية في العلب المخصصة كما في 

التشوه الحاصل في صفائح المعلبات الغذائية، االنتفاخ 

المؤقت نتيجة لظروف التعليب الفيزيائية من تسخين وتبريد 

أثناء التعقيم، الصدأ الداخلي كما في كبريتات الحديد 

 ي الذي قد يؤدي إلى ثقب العلبة، وغيرها.والخارج
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 (. يوضح التلوث الكيميائي بعنصر الكادميوم في المعلبات الغذائية3شكل )

 

 
 للمعلبات الغذائية )الرصاص، النحاس، الكادميوم( يوضح التلوث الكيميائي بالعناصر الثقيلة (.4شكل )

 

خالل عرض معدل التراكيز العالية للعناصر الثقيلة )الرصاص، النحاس، ( يعطي صورة واضحة للتلوث الكيميائي من 1إن شكل )

 والكادميوم( مقارنة بالحدود القصوى المسموح بها. 

 

 

 

 :والتوصيات االستنتاجات

 وجود تراكيز عالية منالبحث والتلوث ب نتائجمن خالل  .1

 في بدايته التلوثة لمعالجة هذاهنالك ضرورالعناصر الثقيلة 

 .األنهارمعالجة مياه من خالل 

لحد من طرح المخلفات المتنوعة في البيئات المختلفة ا .2

ماء شرب خالي من العناصر الثقيلة  لضمان الحصول على

من العناصر خالي زراعي وأيضا الحصول على مستوى 

  .لضمان عدم تناقلها عبر السلسلة الغذائية الثقيلة

كما في محطة  تطوير وتحسين محطات المعالجة الموجودة .3

لمعالجة مياه  كفاءتهاوزيادة  في مدينة الحلة المعيميرة

مجرى  إلىقبل طرحها كيميائيا من العناصر الثقيلة الصرف 

فيما بعد كسماد عضوي في  ةالمنشط ةاستخدام الحمأ أوالنهر 

  .من قبل الفالحين النباتات الغذائية االستهالكية زراعة
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  نع قبل طرحها إلى النهر.فات المصاضرورة معالجة مخل .4

ضرورة تخصيص مواقع للطمر الصحي بعيدة عن  .5

  التلوث.لضمان عدم  والسكنية المناطق الزراعية

الحد من استخدام المبيدات واألسمدة الكيميائية لألراضي  .6

 .    عضوية منهاالالاألسمدة الزراعية خصوصا 

يز كافة كخطوة إجرائية سريعة، من الضروري متابعة ترك .7

 إجراءمن خالل  والمعلبات األغذيةفي سائر  العناصر الثقيلة

محلية الغذائية مسح وطني شامل لجميع المعلبات والمنتجات 

األجهزة الرقابية أداء بوساطة تفعيل المستوردة  أوالصنع 

قوف على مدى لغرض الو ،وفرق المتابعة الصحية والبيئية

تحقيق توصيات ل السامة لهذه المعادن الثقيلة تعرض اإلنسان

 .معتمدة على أساس علمي صحيح

تتطلب وضع خطة علمية الدراسات البحوث وهذه  .8

من خالل جرد ومتابعة المعامل والمصانع داخل  مدروسة

العراق وأسلوب صناعتها وجرد االستيراد من الخارج وفق 

استبيان خاص لذلك ومعرفة حجم االستهالك البشري لمجاميع 

لبيان  ةإحصائي تحليل محتوياتها وإجراء تحليالاألغذية وت

 مدلوالتها.
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