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الكشف عن التموث الميكروبي والكيميائي في بعض أنواع األغذية المعمبة المتوافرة في األسواق المحمية
جابر حميد حسين  ،محمد عبد الرزاق الصوفي

مركز بحوث السوق وحماية المستهمك  ،جامعة بغداد  ،بغداد  ،العراق

الممخص

( تاريخ االستالم ---- 2010 / 4 / 22 :تاريخ القبول) 2012 / 3 / 13 :

بينت نتائج مسح بطاقة الداللة اإلعالمية لنماذج األغذية المعمبة التي تم جمعها من األسواق المحمية فيي هيهر اييار لسينة  2009وجيود تبياين كبيير

في المعمومات المثبتة عمى العمب ،وتبين وجود نماذج منتهية فترة الصالحية ورغما عن ذلك فإنها متواجدة في األسواق المحمية وتباع لممستهمك ،في

حين اهارت نتائج الكهف عن التموث الميكروبي عدم وجود تموث في النماذج  A1و  A5و  ،A8في حين كان هناك تموث متبياين فيي العينيات A2
و  A3و  A4و  A6و  A7و  A9و  A10و  A11و  ،A13إذ بم ي ييد الع ي ييدد الكم ي ييي (وح ي ييدة تك ي ييوين مس ي ييتعمرة/مممتر)  8x102و  1x104و  3x101و
 2x101و  4x103و  1x101و  3x102و  6x103و  7x102عمى التوالي ،بينما كان عدد بكتريا القولون (وحدة تكوين مستعمرة/مممتر)  7x101و
 25x101و  6x101فييي العينييات  A10و  A11و  A13عمييى التيوالي ،فييي حييين بييين التحييرت عيين المكييورات العنقودييية الذهبييية وجييود ( 1x101وحييدة

تكوين مستعمرة/مممتر) في األنميوذج  ، A2بينميا لميت النمياذج األلير مين ات تميوث بهيذر البكترييا ،كميا ليم يالحيظ وجيود بكترييا السيالمونيال فيي ات
انمييوذج ميين النميياذج الم حوصيية ،كمييا اظهيير فحييص االع ييان واللمييائر وجييود تمييوث فييي العينييات  A6و  A7و  A10و  A11و  A12و  A13بواق ي

 1x101و  2x102و  2x101و  1x101و  3x102و ( 5x101وحييدة تكييوين مسييتعمرة/مممتر) عمييى الت يوالي ،بينمييا لمييت بقييية العينييات ميين وج ييود
تموث ،ولم تهر نتائج الكهف عن المعادن السامة التي تم التحرت عنها كالرصاص والزرنيخ والزئبق إلى وجودها في النماذج التي تم فحصها.

المقدمة

تعييد األغذييية المعمبيية احييد اكثيير ان يواع األغذييية اسييتهالكا عمييى مسييتو

يجيب تعيريض األغذييية األليير إليى درجيية حي اررة التعقيييم لمقعييا عمييى

العييالم ،إذ بييدات ص ييناعة هييذر األغذي يية بييالظهور به ييكل مالحييظ عم ييى

كافة اهكال الحياة فيها (12؛ 13؛  ،)6وفي العراق ونتيجة لتغير نميط

النوعييية ميين األغذييية وبييدات المكننيية تييدلل فييي عممييية التصييني الجييل

المحمييية دون رقابيية تييذكر وممارسيية العديييد ميين الييدول سياسيية اإلغ يراق

المستو التجارت في بدايات القرن العهرين وازداد اإلنتاج العالمي لهذر

االسييتهالك المحمييي ودلييول العديييد ميين األغذييية المعمبيية إلييى األس يواق

تييوفير اغذي يية ذات فت يرة ح ييظ اط ييول فعييال ع يين كونهييا س ييهمة الت ييداول

تجار العراق اد ذلك إلى توافر عدد كبير من األغذية المعمبة الملال ة

عمميييات الغ ييش ميين اج ييل االس ييت ادة ميين األغذي يية التال يية والمج ييو إل ييى

ميين نيياحيتين تمثمييت األولييى بهييكل مباهيير ميين لييالل ميين لييالل تنيياول

واالستعمال ،ونتيجة الزدهار هذر الصناعة رافق ذلك حيدوث زييادة فيي

تعميبها لغرض إل ا عيوبها ( ،)7إذ تهدف عممية التعمييب بهيكل عيام
إل ييى زي ييادة فتي يرة ح ييظ الغ ييذا اط ييول فتي يرة ممكني ية ( ،)14بينم ييا ت يينص
الته يريعات القانونييية الممزميية لعممييية تعميييب األغذييية ب ي ن تكييون الم يواد
األولية الدالمة في هذر الصناعة ذات درجية عاليية مين النوعيية ولاليية

من ات عيوب ( ،)5ويعود سبب فساد األغذية المعمبة إلى عوامل عيدة
منه ييا وج ييود األحي ييا المجهري يية والت ييي ي ييتم القع ييا عميهي يا بالمع ييامالت

لالهتراطات القانونية والصحية مما انعكس سمبا عمى صحة المسيتهمك

األغذييية المعمب يية الحاوي يية عم ييى سييموم ومموث ييات مرع ييية ،بينم ييا تك ييون

الثانييية بهييكل غييير مباهيير ميين لييالل الت ي ثير التراكمييي السييتهالك هييذر
األغذييية الحاوييية عمييى مموثييات ذات اثيير بعيييد كالمعييادن السييامة والتييي

تتواجد في هذر األغذية عن طريق المواد األولية المستعممة في صناعة
العميب التيي تحييوت الميواد الغذائيية ،لذذذا فقذد ذذدف البحذث تل ذ التحذذر

عذذذن التمذذذوث الميكروبذذذي والكيميذذذائي لذذذبعض أنذذذواع األغذيذذذة المعمبذذذة

الح اررية والتعقيم التي تجر عمى هذر األنواع من األغذية ،إال ان عدم

المتوافر في األسواق المحمية.

وبالتالي التسبب في تمف الغذا (4؛ 9؛  ،)3فعيال عين ذليك فيان هيذر

جمع النماذج

تحيدث تغييرات غييير مرغوبية فيي هييذر األنيواع مين األغذييية (10؛ ،)11

 2009و اعطيت الرموز اآلتية:

إج ي ي ار هي ييذر العمميي ييات بالهي ييكل الصي ييحيح ي ي ي دت إلي ييى نموهي ييا وتكاثرهي ييا

المواد وطرائق العمل

المعيامالت الح ارريية تعميل عميى وقيف نهياط األنزيميات الملتم ية والتييي

جمع ييت األغذي يية المعمب يية م يين األسي يواق المحمي يية ف ييي ه ييهر اي ييار لس يينة

ويي ي دت االس الهيي ييدروجيني لمغذي يية المعمبي يية دو ار هام ييا في ييي عمميي ييات

تعمييب األغذييية ،إذ تكييون معظيم األغذييية المعمبيية ذات اس هيييدروجيني
متع ييادل او مائ ييل إل ييى القمي ييل م يين الحامع ييية ،بينم ييا تتص ييف األغذي يية

العالية الحامعية بانل اض االس الهيدروجيني فيها عن  4.6في حين
تكييون األغذييية المنل عيية الحامعييية عنييدما يكييون االس الهيييدروجيني

فيها اعمى من  ،4.6ليذا فيان األغذيية العاليية الحموعية مثيل العصيائر
ومعجييون الطميياطم يمكيين االكت ييا بتعريعييها إلييى ح ي اررة الغميييان ،بنمييا
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نوع المادة

االسم

بمد

نوع

الغذائية
A1

نقانق

التجار
Food love

المنشأ

العبوة

الب ارزيل

معدنية

A2

بطاطا م المحم

Bavaria

سوريا

معدنية

A3

لحم بقر مثروم

Bordon

الب ارزيل

معدنية

A4

سمك تونا

Flowers

تايالند

معدنية

A5

سمك تونا

Siblou

فيتنام

معدنية

A6

سمك سردين

Yacout

المغرب

معدنية

A7

مهروم كامل

Panda

الصين

معدنية

A8

حمص

Deratna

األردن

معدنية

A9

مارتديال (لحم

Aodresh

الب ارزيل

معدنية

A10

بزاليا لع ار

Deratna

األردن

معدنية

A11

معجون طماطم

Dana

اإلمارات

معدنية

A12

فاصوليا مطبولة

Barbunya

تركيا

معدنية

A13

باقال لهنة

Deratna

األردن

معدنية

بقر)

مسح بطاقة الداللة اإلعالمية

اس ييتعممت اس ييتمارة لاص يية لمس ييح بطاق يية الدالل يية االعالمي يية لك ييل م يين
األغذييية المعمبيية التييي العييعت لغييرض ال حييص ،وهييممت اسييم المييادة

واالس ييم التج ييارت وبم ييد المنهي ي ورق ييم الوجب يية وفتي يرة الص ييالحية والعالم يية
التحذيرييية والييوزن او الحجييم ولغيية البطاقيية وظييروف اللييزن والمكونييات

والمالحظات الواردة بها.

اجري ييت ال ح ييوص الميكروبي يية لعين ييات الد ارس يية اعتم ييادا عم ييى الط ارئ ييق

الواردة في ( 2 ،APHA؛  )1 ،AOACمتعمنة فحص العيدد الكميي
لمبكتريييا الهوائييية ( Aerobic Plate Count )APCوبكتريييا القوليون

والسالمونيي ييال ssp.

مسح بطاقة الداللة اإلعالمية

يب ييين (الجي ييدول )1 ،مس ييح بطاقي يية الداللي يية اإلعالمي يية لنمي يياذج األغذيي يية
المعمبية احتيوا جميي النمياذج عمييى االسيم التجيارت وبمييد المنهي لممنييتج
الغذائي ،اال ان هناك تباينا كبي ار في بعض المعمومات االلير المثبتية

عمى العمب ،إذ لمت العينات  A1و  A3و  A5و  A6و  A7و  A9و

 A11و  A12من ذكر رقم الوجبة وهي احد الم هرات المهمة في حالة
وجود تمف في هذر المنتجات لمعرفة الوجبة اإلنتاجية التي انتجيت هيذر
األغذية ،كما احتوت جمي النماذج عمى فترة الصالحية (ت ريخ اإلنتاج

واالنتهييا ) ولمييدة كافييية لييالل فت يرة جم ي النميياذج فييي هييهر ايييار لسيينة

 2009إال إن األنمييوذج  A4كييان ذا فت يرة صييالحية لغاييية هييهر ايمييول
 2009ف ييي حي ييين كاني ييت فت ي يرة صي ييالحية األنمي ييوذج  A10لغايي يية 2005

واألنمييوذج  A12ناف ييذة لغاي يية  ،2008ات إنه ييا منتهي يية فتي يرة الص ييالحية
وتتوافر في األسواق المحمية وتباع لممستهمك ،وتباينت النماذج الملتبرة
األل يير ف ييي احتوائه ييا عم ييى العالم ييات التحذيري يية ،إذ احت ييو ك ييل م يين

األنمييوذج  A2و  A3و  A9و  A12عمييى عالمييات تحذيرييية لممسييتهمك
فييي حييين لمييت بقييية النميياذج ميين ذلييك ،واحتييوت جمي ي النميياذج عمييى
اليوزن المسييجل فييي بطاقيية الدالليية اإلعالمييية ،وكانييت لغيية البطاقيية هييي
العربييية واإلنكميزييية لكييل النميياذج فعييال عيين وجييود المغيية الصييينية فييي

األنمييوذج  ،A7وعنييد مالحظيية ظييروف اللييزن لهييذر النميياذج تبييين انهييا
موج ييودة ف ييي النم يياذج  A2و  A3و  A9ف ييي ح ييين ل ييم ت ييذكر ف ييي بقي يية
النميياذج ،كمييا احتييوت جميي األغذييية المعمبيية عمييى الميواد األولييية التييي

تحويها وسجمت المالحظات التي تعمنت بان جمي العمب المسيتعممة

الكشف عن التموث الميكروبي

والمك ي ي ييورات العنقوديي ي ي يية الذهبي ي ي يية aureus

النتائج والمناقشة

Staphylococcus

 Salmonellaفع ييال عي يين التح ييرت ع يين وج ييود

االع ييان واللم ييائر ف ييي العيني ييات المنتلب يية ،وج يير تحع ييير األوسي يياط
الزرعييية فييي ملتبيير بحييوث السييوق وحماييية المسييتهمك حسييب تعميمييات
الهيركة المجهيزة وبعييد عيبط االس الهييدروجيني لهييا عقميت بالم صييدة

عن ييد درج يية حي ي اررة 121م وع ييغط  15باون ييد  /ان ييج 2لم ييدة  15دقيق يية،
وجر حعن األطباق بالدرجات الح اررية المعتمدة لكل التبار.

الكشف عن المعادن الثقيمة

اس ييتعممت طريق يية قطع يية النح يياس لمكه ييف ع يين وج ييود المع ييادن الثقيم يية

(الرصاص والزرنيخ والزئبق) وفقا لمطريقة المذكورة في ()1 ،AOAC

وذل ييك بوعي ي 5غ ييم م يين الم ييادة الغذائي يية ف ييي  25مممت يير م يين ح ييامض
الهيييدروكموريك بتركيييز  %5ثييم إعييافة قطعيية النحيياس ووع ي اللميييط

عميى سيطح سيالن بدرجية حي اررة 80م لميدة  45دقيقية ،ثيم يالحيظ تغييير
لون قطعة النحاس وفقا لممعدن الموجود في األنموذج.

في ح ظ األغذية كانت معدنية محكمة الغمق.

يالحييظ ميين النتييائج السييابقة حييدوث تبيياين فييي المعمومييات المدونيية عمييى
بطاقة الداللة اإلعالمية ،إذ تنص التهيريعات القانونيية عميى ان تحتيوت

األغذية المعمبة عمى رقم الوجبة اإلنتاجية وادراج ظروف الليزن بهيكل
واعح ووع العالمات التحذيرية عن كي يية التعاميل مي هيذر األغذيية

قبييل وب عييد االسييتهالك فعييال عيين إدراج فت يرة الصييالحية واسييتعمال لغيية
البمد التي تستهمك فيها هذر األغذية ليتمكن المستهمك من ق ار تها بهكل

دقيق قبل اإلقدام عمى ه ار ها (10؛ 14؛ .)7

الكشف عن التموث الميكروبي

اظهرت النتائج الموعحة في (الجدول )2 ،عيدم وجيود تميوث ميكروبيي

فييي النميياذج  A1و  A5و  ،A8فييي حييين كييان هنيياك تمييوث متبيياين فييي

العين ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييات  A2و  A3و  A4و  A6و  A7و  A9و  A10و  A11و

 ،A13إذ بم ييد الع ييدد الكم ييي (وح ييدة تك ييوين مس ييتعمرة/مممتر)  8x102و
 1x104و  3x101و  2x101و  4x103و  1x101و  3x102و
 6x103و  7x102عمى التوالي ،بينما كيان عيدد بكترييا القوليون (وحيدة

تكي ييوين مسي ييتعمرة/مممتر)  7x101و  25x101و  6x101في ييي العيني ييات
 A10و  A11و  A13عمى التوالي ،في حين بين التحرت عن المكيورات
العنقودي يية الذهبي يية وج ييود ( 1x101وح ييدة تك ييوين مس ييتعمرة/مممتر) ف ييي

األنموذج  ،A2بينما لمت النماذج األلر من ات تموث بهذر البكترييا،
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كمييا لييم يالحييظ وجييود بكتريييا السييالمونيال فييي ات انمييوذج ميين النميياذج

المس ييتعممة ف ييي عممي ييات التعق يييم عم ييى مس ييخ وتغيي يير جزيئ ييات ب ييروتين

العين ي ي ييات  A6و  A7و  A10و  A11و  A12و  A13بواقي ي ي ي  1x101و

وتكرار المادة الوراثية فعال عن ت ثيرها عمى نهاط األنزيمات وفقيدانها

مستعمرة /مممتر) عمى التوالي ،بينما لمت بقية العينات من وجود تموث.

هامة في اللمية كالتن س والتكاثر (11؛  ،)12كما ت دت عممية التداول

في اغمب العينات التي جمعت من األسواق المحمية والتي تباع ب سعار

عمب األغذية من لالل النقيل او الليزن واتبياع ط ارئيق غيير الصيحيحة

الم حوص يية ،كم ييا اظه يير فح ييص االع ييان واللم ييائر وج ييود تم ييوث ف ييي
 2x102و  2x101و  1x101و  3x102و ( 5x101وحي ي ي ي ييدة تك ي ي ي ي ييوين
يالحظ من النتائج المهار إليها في اعالر وجود نسبة عالية من التموث
متدنييية ويقبييل المسييتهمك عمييى هيرائها بكميييات كبييرة غييير ابي إلييى فت يرة

الصييالحية او نوعييية هييذر األغذييية ومنه ي ها ،وي ي تي وجييود هييذا التمييوث
إلييى تظييافر عوامييل عييدة تكييون سييببا فييي حدوث ي ميين لييالل عييدم اتبيياع
القواعييد الصييحية األسيياس فييي عمميييات التصييني والسيييطرة عمييى النقيياط
الحرجة في اإلنتاج واستعمال الدرجات الح اررية المالئمة لعممية التعقيم

والت ييي تي ي دت إل ييى الق ع ييا عم ييى كاف يية اه ييكال األحي ييا المجهري يية مم ييا
يعييمن عييدم تمييوث الغييذا المعمييب (8؛  ،)13إذ تعمييل الح ي اررة العالييية

األحيييا المجهرييية المتواجييدة فييي الغييذا والت ي ثير فييي عممييية تعيياعف

ل عاليتهيا الحيوييية وبيياأللص تمييك األنزيميات التييي تقييوم بوظييائف حيوييية

غييير الصييحيحة فييي اغمييب األحيييان إلييى حييدوث التمييوث نتيجيية تعييرر

فييي عممييية اللييزن والعييرض ( ،)14فييي حييين يييدل عييدم وجييود التمييوث
الميكروبييي إلييى ك ييا ة ودقيية عمميييات التصييني فييي القعييا عمييى هييذر
األحيا التي تسبب تمف المنتج نتيجة السيطرة عمى النقاط الحرجية فيي

م ارحييل اإلنتيياج والتييي ت ي دت دو ار هامييا فييي عييدم حييدوث تمييوث المنييتج

وتم ي ي فع ييال ع يين اس ييتعمال التقان ييات الحديث يية ف ييي عممي ييات التص ييني

واإلنتاج والتي تعيمن عيدم مالمسية المنيتج مين قبيل العياممين (3؛ .)9
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جدول ( :)2الكشف عن التموث الميكروبي لألغذية المعمبة.
رمز العينة

نوع المادة الغذائية

الفحوصات
العدد الكمي
( )cfu/ml
Zero

A1

نقانق

2

بكتريا القولون
( )cfu/ml
Zero

المكورات العنقودية الذ بية
( )cfu/ml
Zero

السالمونيال
( )cfu/ml
Zero

( )cfu/ml
Zero

A2

بطاطا مع المحم

8x10

Zero

1x10

Zero

Zero

A3

لحم بقر مفروم

1x104

Zero

Zero

Zero

Zero

1

1

A4

سمك تونة

3x10

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

A5

سمك تونة

A6

سمك سردين

1
3

2x10

Zero

Zero

Zero

1

1x10

A7

مشروم كامل

4x10

Zero

Zero

Zero

2x10

A8

حمص

Zero

Zero

Zero

Zero

Zero

A9

مارتديال (لحم بقر)

1x101

Zero

Zero

Zero

Zero

A10

بزاليا خضراء

3x102

7x101

Zero

Zero

2x101

A11

معجون طماطم

6x103

25x101

Zero

Zero

1x101

A12

فاصوليا مطبوخة

Zero

Zero

Zero

Zero

3x102

A13

باقالء خشنة

7x102

6x101

Zero

Zero

5x101

الكشف عن المعادن الثقيمة

يهييير (الجييدول  )3إلييى عييدم وجييود ات نييوع ميين ان يواع المعييادن الثقيميية

رمز العينة

والزرنيخ والزئبق والتي تعد مين المعيادن السيامة التيي حيرم وجودهيا فيي

A1

نقانق

التيي تيم الكهيف عنهيا فيي هيذر الد ارسية والتيي اهيتممت عميى الرصيياص
الغييذا كونهييا ت ي دت إلييى إحييداث تسييمم لممسييتهمك عنييد تناولهييا بكميييات

كبي يرة ،إذ يكييون ت ي ثير هييذر المعييادن بهييكل تراكمييي وال تظه ير اع يراض

التسيمم بهيا بهيكل مباهير و إنميا يعتميد ظهورهيا عميى الجرعية التيي ييتم

2

جدول ( :)3الكشف عن المعادن الثقيمة في األغذية المعمبة.
نوع المادة الغذائية

تناولها.

االعفان والخمائر

الفحوصات
الرصاص
Zero

الزرنيح
Zero

الزئبق
Zero

A2

بطاطا مع المحم

Zero

Zero

Zero

A3

لحم بقر مفروم

Zero

Zero

Zero

A4

سمك تونة

Zero

Zero

Zero

A5

سمك تونة

Zero

Zero

Zero

A6

سمك سردين

Zero

Zero

Zero

A7

مشروم كامل

Zero

Zero

Zero

A8

حمص

Zero

Zero

Zero

A9

مارتديال (لحم بقر)

Zero

Zero

Zero

A10

بزاليا خضراء

Zero

Zero

Zero

A11

معجون طماطم

Zero

Zero

Zero

A12

فاصوليا مطبوخة

Zero

Zero

Zero

A13

باقالء خشنة

Zero

Zero

Zero
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Abstract
The results of eco labeling for some canned foods that collected from locally markets in May 2009 refer to large
different in information for canned, and showed expire samples. The results of microbial contamination
detection were clear in A1, A5, A8 samples, but the total count for A2, A3, A4, A6, A7, A9, A10, A11, A13 samples
were 8x102, 1x104, 3x101, 2x101, 4x103, 1x101,3x102, 6x103, 7x102 cfu/ml respectively, the number of coliform
bacteria were 7x101, 25x101 and 6x101 cfu/ml in A10, A11 and A13 samples respectively, the number of
Staphylococcus aureus were 1x101 cfu/ml in A2 samples, while the other samples were clear, the all samples
were clear from Salmonella, but the results were showed yeast and mold contamination in the A 6, A7, A10, A11,
A12, A13 samples and the cfu/ml of these samples were 1x101, 2x102, 2x101, 1x101, 3x102, 5x101 respectively,
while the other samples were clear from this contamination, all samples were clear from toxic minerals like Pb,
As and Hg.
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