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  أ. احميد امحمد التومي
  كلية الصيدلة الجميل 

  جامعة صبراتة 

  بوبكر حسين الطالبأأ. 
  كلية التربية العجيالت

  جامعة الزاوية

        مقدمة:
                ً                         نطاق واسع عالمياً وبالتالي أي تلوث لملـح      على  و        األغذية                          ملح الطعام يستخدم في معظم 

                                يخضع لمواصفات قياسـية معروفـة      أن      يجب                     صحة المستهلك ، ولهذا     على                  الطعام يعتبر خطر 
                                                    عينات مختلفة من ملح الطعام المباع في السوق الليبـي         ثماني    على                     . وهذه الدراسة نفذت       ومحددة

                                              وقمنا بإجراء تحليل للعناصر الثقيلة التالية :
           الحديـد (    ،   )   Hg         الزئبق (  ،  )   Pb         الرصاص (    ،  )   Cd            الكادميوم (    ،  )   As          الزرنيخ ( 

Fe   ) و النحاس (             Cu  (    ـ                                               . باستخدام طريقة تحليل طيف االمتصـاص الـذري   ة               ومـدى مطابق
                      للمواصفات القياسية .           ه العناصر          مستويات هذ
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  ،      390   ±    29                                                 تراكيز تلك العناصر في كل العينات تراوحـت بـين       أن                اظهرت النتائج
ـ   ppb        بوحـدة         839   ±   128  ،         1010   ±    49  ،     19   ± 8  ،      182   ±    57  ،      182   ±  33    ى    عل

                                      التوالي.                            
                             م ، وبعض المواصفات الدوليـة  1997       ) لسنة 24                                    وبالمقارنة مع المواصفة الليبية رقم (  
                                                ن كل نتائج هذه العينات في الحدود المسموح بها . أ     تبين        األخرى

                هداف الدراسة:  أ
                     تحقيق األهداف اآلتية:    إلى                تهدف الدراسات

 خذ عينات عشوائية من ملح الطعام المباع في االسواق الليبية . أ                                                          

 . تحليل هذه العينات ومطابقتها للمواصفات القياسية                                                 

 شة نتائج تحليل هذه العينات ووضع التوصيات .    مناق                                           

             ساسية تستعمل  أ                       ويعتبر ملح الطعام مادة         األغذية                                  اهتمت معظم دول العالم بدراسة تلوث  و
       مـراض       ً                                                      ونظراً لخطورة تلوث هذه المادة وعالقتها المباشرة بالعديد من األ        األغذية             في العديد من 

                             يتكون ملح الطعام من كلوريـد    .  ] 7  ،    6 [       المادة                    نتيجة لتناوله لهذه       نسان                    الخطيرة التي تصيب اإل
                                                 يحتوي على بعض الشوائب والتي منها هـذه العناصـر      أن           انه يمكن   إال    )NaCl (                الصوديوم

                                هذه العناصر لو ارتفعت معـدالتها      وأن   ( AS , Cd , Pb , Hg , Fe , Cu )              موضوع دراستنا 
                       ، لذلك تحرص جميـع دول   ] 9 [   ن   نسا                                                عن المستوى المسموح به سيصبح لها تأثير على صحة اإل

                                                                                   العالم على توفير غذاء امن وذو محتوى منخفض من الملوثات من خـالل البـرامج والبحـوث    
                                                         صدار اللوائح والتشريعات الكفيلة لضمان غذاء امن لألفراد . إ           والدراسات و

               فـي اسـتعمال             اإلسـراف        همهـا   أ            سباب رئيسية  أ    عدة     إلى        نواعه أ                   يعود التلوث بمختلف 
      نسان                                                                                     المبيدات الزراعية وتلوث البيئة بعوادم السيارات والمخلفات الصناعية المختلفة ومخلفات اإل

                                                                                ، كما ساهم التطور التقني في زيادة معدالت التلوث على الرغم من الفوائـد الكثيـرة        وان     والحي



                     د.نصر عاشور الشيباني        ــــــ               ـــــــــــــــ                   ـــــــــــــــــــ

  م2018-أكتوبر -المجلد الثاني - العدد العشرون –المجلة الجامعة   -  289 -
 

                      بيئة وخاصـة التلـوث                           اخطر النواتج كان تلوث ال      إال أن                                      التي جنتها البشرية من التطور العلمي
                                                        اتساع المجال الصناعي على المستوى العالمي وما ينتج عنـه      إلى                                بالعناصر الثقيلة ، والذي يعود

                       عبر عملياته الحياتيـة        نسان  اإل    إلى                                                             من تلويث للغذاء والماء والهواء والتربة التي تصل في النهاية
   . ]  10 [                                   المختلفة من اكل وشرب وتنفس وغيرها

                                                                     راسات الدولية والمحلية تلوث الكثير من المواد الغذائية بالعديـد مـن                العديد من الد     ثبت أ
     هـي          نسـان   لإل   ً اً         كثر ضـرر    واأل          ً واستعماالً                              ً هم الملوثات المعدنية انتشاراً أ                      العناصر الثقيلة ، ومن 

   . ]  11 ،   8  ،    4 [                                         عناصر الزرنيخ والكادميوم والرصاص والزئبق 

                    المواد وطرق العمل:
          التالية:                          وظف في هذه الدراسة األدوات 

 ميزان حساس           

 ) 100          ) كاس سعة 8     عددml 

  100                            عدد من الدوارق القياسية سعةml    1000  وml 

 مياه مقطرة           

 ) جهاز االمتصاص الذري                    A.A(  

                                                                                تتم معايرة الجهاز بالمحاليل القياسية والتأكد من دقة النتائج للعنصر المراد قياسه    أن      بعد
ـ     10g                                           واستخدام المصباح الخاص بالعنصر ، يتم اذابة           س ويـتم   أ                             من عينة ملح الطعـام فـي ك

                                                  ونكمل بالماء المقطر حتى العالمة المحددة ويتم وضـع     ،100ml               دورق قياسي سعة     إلى          تحويلها
                                                                                     العينة في المكان المخصص لها بالجهاز ، وهذه الطريقة تعتمد علـى امتصـاص اشـعة فـوق     

     ذرات       إلـى                  ويـل العينـة                                                       مرئية بواسطة ذرات المادة في الحالة الغازية حيث يتم تح   أو          بنفسجية
                        نية مـن مصـدر الضـوء     آ    شعة  أ                                                    بواسطة رش محلول العينة على اللهب ، وهذه الذرات تمتص 

     فـي                 ً     جهـزة اسـتخداماً                                                             (مصباح كاثود المجوف) ، ويعتبر جهاز االمتصاص الذري من اكثر األ
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      صـل                                                                                    المختبرات في مجال التحليل الطيفي الذري وذلك بسبب البساطة والحساسية العالية التـي ت 
                     يـتم تحويلهـا مـن       أن                                          ، ويتم تسجيل القراءات من الجهـاز بعـد    ppb                 الجزء من البليون     إلى 

       . ] 2 [                     ويتم تدوينها في جدول   10                          ربها في معامل التخفيف وهو  ض             تركيز وتحسب ب    إلى         امتصاص

   :                 النتائج والمناقشة
  ). ppbحدة ()  يوضح نتائج تحليل تراكيز العناصر الثقيلة في عينات ملح الطعام بو1الجدول (

 As Cd Pb Hg Fe Cu  رقم العينة
1 121 182 422 12 1010 839 
2 31 33 66 10 232 773 
3 390 68 63 17 134 210 
4 71 53 91 19 121 233 
5 53 74 87 18 134 208 
6 29 69 59 8 49 128 
7 49 49 78 7 88 137 
8 77 77 86 8  125 211 

  ). ppbالقياسية المحلية والعربية لتراكيز العناصر الثقيلة في ملح الطعام بوحدة() يوضح المواصفة 2الجدول(
 As Cd Pb Hg Fe Cu  المواصفة

 2000  - 50 1000 200 50 المصرية

 2000 20000 100  2000 100 500 العربية

  2000 - 100 2000 500 500  الخليجية
 2000  10000 50 1000 500 500  الليبية

  ).  ppbيوضح مخطط  متوسط تراكيز العناصر الثقيلة في عينات ملح الطعام بوحدة ()  3الجدول (
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                               ) والموضحة باألشكال تبين لنـا   1                                               من خالل النتائج المتحصل عليها والمدونة بالجدول (

      تي :  اآل
  ،      390   ±    29                                                   ن تراكيز تلك العناصر في كل العينات تراوحـت بـين     أ             ظهرت النتائج  أ

     عـل    ppb        بوحـدة         839   ±   128  ،         1010   ±    49  ،     19   ± 8  ،      182   ±    57  ،      182   ±  33
                             م ، وبعض المواصفات الدوليـة  1997       ) لسنة 24                                              التوالي.  وبالمقارنة مع المواصفة الليبية رقم (

   . ]  13  ،     12  ،    5  [                                            كل نتائج هذه العينات في الحدود المسموح بها    أن       تبين       األخرى

   :                المصادر والمراجع
         كيميـاء    –                                   الصالح ، حسـين محمـد عبـدالفتاح        على        ، محمد                     عائض بن سعد الشهري  -  ] 1 [

                             ) مطبعة الملك فهد الوطنية .  2001                      العناصر االنتقالية   ( 
                           ) الطبعـة الثالثـة ، دار     1986       لـي (              التحليـل اآل   –                     الكيمياء التحليليـة    –              براهيم الزامل   - ] 2 [

                 الخريجي للنشر .
  –                   ) الطبعـة االولـى     1987                                    علم الكيمياء والصيدلة عند العـرب (    -                   ] فاضل احمد الطائي  3 [

                                   المؤسسة العربية للدراسات والنشر .
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