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/ تععارٌ  105والدراسععات العلٌععا علععى قععرار مجلععب كلٌععة الصععٌدلة رقععم / مععًاطلععم مجلععب البحعع  العل

1/6/4052. 
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 الطالبة 

 

 وبنتيجة المذاكرة قرر مجلس البحث العلمي والدراسات العليا :

الموافقة على تألٌؾ لجنة الحكم على رسالة الماجستٌر فً قسم علم تأثٌر األدوٌة والسموم التً أعدتها 

بعنععوان ) )) تحدٌعد تركٌعز بعععض العناصعر المعدنٌعة فععً النبٌعذ السعوري(( بكلٌععة  فرر  بيارارالطالبعة 

 دة األساتذة)الصٌدلة من السا

 كلٌة الصٌدلة األستاذ فً قسم علم تأثٌر األدوٌة والسموم د. لٌلى مسوح

 عضوا   االختصاص) السموم جامعة دمشق

 كلٌة الصٌدلة األستاذ فً قسم علم تأثٌر األدوٌة والسموم د. محمد عامر زمرٌق

 مشرفا   عضوا   االختصاص ) كٌمٌاء تحلٌلٌة تطبٌقٌة جامعة دمشق

 كلٌة الصٌدلة األستاذ فً قسم علم تأثٌر األدوٌة والسموم البركٌل د. صوفً

 عضوا   االختصاص) تلو  البٌئة جامعة دمشق

 

 وذلك وفق ما هو وارد في قرار مجلس الكلية آنف الذكر,,,

ٌرجى إرسال نسخة عن اإلعالن الخعاص بتحدٌعد موععد المناقشعة فعور صعدورم إلعى مكتع   مالحظة:

 نائ  رئٌب الجامعة لشؤون البح  العلمً والدراسات العلٌا.

 



 

-فً كلٌة الصٌدلة, 2014وشهر تشرٌن الثانً   2013بٌن شهر شباط فً الفترة تم إجراء البح  

 جامعة دمشق.
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 كلمة شكر

  ق أمنٌتعًوحق ع ,العلعم طرٌعقلعً ومهعد  ,الذي أنار عقلً ,تعالىابدأ شكري أوال  هلل 

 .  الجاد لبلوغ هذم الدرجة العلمٌة بالعمل

 دوٌععة ق رئععٌب قسععم تععأثٌر األٌععالشععكر الجزٌععل لذسععتاذ الععدكتور محمععد عععامر زمر

عوكان المشعرؾ و ,األكبر الفضل الذي له ,والسموم فً الكلٌة  فعًه المرجعم والموج 

دنع ٌ معة حتعى خعرر بصعورته إعدادي لهذا البحع , وزو  ً بتوجٌهاتعه ومالحظاتعه الق

 .العرفانفله منً كل التقدٌر و ,النهائٌة

 حسععنة, منحتنععً مععن وقتهععا  وقععدوةرائعععا  الشععكر الجزٌععل لمععن كانععت مثععاال  أتوجععه ب

مععا ال تحععٌط بععه اقفهععا اإلنسععانٌة وإرشععاداتها العلمٌععة ومو الثمععٌن وعلمهععا الؽزٌععر

األسعتاذة  , إنهعافعً المشعاركة فعً لجنعة الحكعم بتفضعلهاجعت ذلعك كلعه و  الكلمات, وت

 .الوفاءل الح  ولها منً كف, الدكتورة لٌلى مسوح

  فضعلها فعً سعتاذة العدكتورة صعوفً البركٌعل لتلذمعن أعمعاق القلع   الجزٌعلشكري

ٌ   حكععم وإؼنععاء البحعع  بمالحظاتهععاالمشععاركة فععً لجنععة ال فت مععة, العلمٌععة الق وتشععر 

ومعا أسعدته لعً معن نصعائد مفٌعدة كعان  ,مراحل دراستً الجامعٌةبمساندتها لً فً 

لهععا منععً فععائق فلهععا األثععر األكبععر فععً المراحععل الالحقععة مععن دراسععتً األكادٌمٌععة, 

 االحترام والتقدٌر.

  سعٌد عمٌعد الكلٌعة األسعتاذ العدكتوركلٌعة الصعٌدلة ممثلعة بال سرة الشكرألأتقدم بوافر 

 ,سعععحر الفعععاهوم العععدكتورةاألسعععتاذة  )العلمعععً )ووكٌلعععً الكلٌعععة, جمععععة الزهعععوري

  األسععتاذة الععدكتورة جمانععة الصععالد, لمععا قععدموم لععً ولزمالئععً طععالاإلداري) و

 .الدراسات العلٌا من مساعدات خالل مراحل دراستنا

  الشكر الجزٌل واالمتنان لذستاذ الدكتور منٌعر بٌطعار لنصعائحه المفٌعدة وتوجٌهاتعه

 السدٌدة التً أؼنت البح .

  الشعععكر الجزٌعععل ألسعععاتذة قسعععم تعععأثٌر األدوٌعععة والسعععموم علعععى مسعععاندتهم العلمٌعععة

 وتوجٌهاتهم القٌمة.



 

  األسعععتاذ العععدكتورقسعععم الكٌمٌعععاء الصعععٌدالنٌة والمراقبعععة الدوائٌعععة لعععرئٌب الشعععكر         

 والمشرفٌن على المخابر فٌها.وألسرة القسم  ,أحمد الحسن

 هعذا البحع فعً  عدنًٌش الذي سعاللسٌد منٌر درو العمٌق واالمتنان روجه بالشكتأ ,

 فله منً كل االحترام والتقدٌر.

  كل الشكر للسٌد سعمعان دٌع  معدٌر معمعل ألعؾ لٌلعة ولٌلعة للنبٌعذ للمعلومعات القٌمعة

 التً أؼنت البح .

 لفنٌععً وإدارٌععً كلٌععة الصععٌدلة علععى مععا بععذلوم وٌبذلونععه لمسععاعدة طععال   الشععكر

 فلهم منً االمتنان والتقدٌر. ,وعلى مساعدتهم لً خاصة ,الدراسات العلٌا عامة

  نجاز هذا البح  المتواضم.فً إ, صؽرت أم كبرت ,قدم مساعدةالشكر لكل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عن حياة الباحثموجزة جداً لمحة 

(Curriculum Vitae (CV 

 

 .االسم) فرح مند بٌطار 

 

 .الجنسٌة) عربٌة سورٌة 

 

  م.24/5/1987مكان وتارٌ  الوالدة) الكوٌت 

 

  ًصافٌتا.مدٌنة درست المرحلة االبتدائٌة واإلعدادٌة والثانوٌة ف 

 

 عطٌة دٌر  - حاصلة على إجازة فً الصٌدلة والكٌمٌاء الصٌدالنٌة من جامعة القلمون الخاصة

 بمرتبة شرؾ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تصريح

 

 االسم الكامل) فرح مند بٌطار.

 م.24/5/1987مكان و تارٌ  الوالدة) الكوٌت 

 عنوان البح  باللؽة العربٌة) تحدٌد تركٌز بعض العناصر المعدنٌة فً النبٌذ السوري.

 

آخر أو أنجز للحصول  علمً ه بالكامل من عملاقتباسال ٌوجد أي جزء من هذم األطروحة تم 

داخل أو خارر  أو أٌة جامعة أخرى أو أي معهد تعلٌمً جامعة دمشقعلى شهادة أخرى فً 

 القطر.

 

بعمل  باشر مقابل القٌاملم ٌتم قبض أي مبلػ مادي أو مكافأة عٌنٌة سواء بشكل مباشر أو ؼٌر م

 ٌمب جوهر هذم األطروحة أو نتائجها.

 علٌه أوقمانونٌة وأخؾ شٌئا  تحت طائلة المعاقبة والمحاسبة الق لمتعهد بأننً لم أقل اال الحقٌقة وأ

 

 توقٌم الباح      (2014/  11/  11التارٌ  )

      

 اسم الباح  الثالثً             

 فرح مند بٌطار                                                            
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 الفصل األول

 النبٌذ

 مقدمة -1

 : [1] ومن أصناف  ,ن تخمٌر عصٌر العنب الطازجع ٌنت مشروب كحولً النبٌذ هو 

 .حلوالحمر األنبٌذ ال -1

 .مزالحمر األنبٌذ ال -2

 .حلوالبٌض األنبٌذ ال -3

 .مزالبٌض األنبٌذ ال -4

كً ٌتم الحصول على النبٌذ منذ  دمشكعصر العنب فً فقد  ,عرفت صناعة النبٌذ منذ القدم

عووام قبوول المووٌ د, أمووا  3500عووام, وفووً آسووٌا والهنوود تووم تخمٌوور العنووب منووذ ثمانٌووة آالؾ 

منواطك بقٌة إلى ونقلوه عام قبل المٌ د,  1000 ما ٌقاربالٌونانٌون فقد زرعوا العنب منذ 

 نحووووزراعوووة العنوووب قبووول  لوووتدخأ البحووور األبوووٌض المتوسوووط, وفوووً المجوووال األوروبوووً

 .[2]عام2000

 ,ر الوسوطىلقد ازدهرت حقول الكرمة كثٌراا فً منطقة البحر األبٌض المتوسط منذ العصو

أموا سوبانٌا فوً مقدموة الودول الرائودة فوً إنتواج النبٌوذ فوً العوالم. إفرنسوا وٌطالٌا وإما تزال و

ون اآلخرون هم الوالٌات المتحودة األمرٌكٌوة واألرجنتوٌن وتشوٌلً وألمانٌوا رئٌسالمنتجون ال

 .[3] فرٌقٌاإوجنوب 

تنبطت من خ ل التهجٌن بٌن عنب اسالأن بعض أنواع إلى العدٌد من األبحاث العلمٌة ر شٌت

ً فرنساDaity de-Beirut  وعالمٌة مثل داٌتً دي بٌرٌوت سورٌة أصناؾ  أفورزلًو ,ف

 Afourzeliارڠوبولو ,فً تركٌوا Bulgare , وألوب Alepوكلهوا تودل علوى  ,فوً رومانٌوا

ٌعتبرالعنب من محاصٌل الفاكهة التً تستهلك طازجة باإلضافة  و. ٌةأصولها المحلٌة السور

 .4]] الزبٌب, الدبس, النبٌذ الؽذائٌة التً تصنع من  مثل إلى المواد

 العنب أنواع -2

فٌهوا بؤشوكالها المتعوددة  Vitis vinifera ؛أهم أنواع الكرمة Vitis vinifera ٌعتبر النوع

لصوناعة النبٌوذ  اا مخصصوأن ٌكوون العنوب إموا ونووع معوروؾ حتوى اآلن.  8000أكثر من 

العنب حسب محتواها من السكر  أنواعتختلؾ  , كماللمائدة اا األبٌض أو األحمر أو ٌكون عنب
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األحموووور  ٌنموووون النبٌووووذ أنووووواع العنووووب التووووً تعطووووً كوووو ا  (1) جوووودولٌبووووٌن الو ,والنكهووووة

 .5,6,7,8]]واألبٌض

 .األبٌضواألحمر  ٌنمن النبٌذ كلا  نتجالتً ت( أنواع العنب 1) الجدول    

أنواع العنب التً 
 اأبٌض ذ اا تعطً نبٌذ
 ممتاز نوع

أنواع العنب التً 
 اأبٌض ذ اا نبٌذ تعطً

 جٌد نوع

أنواع العنب التً 
 اذ أحمر اا تعطً نبٌذ
 ممتاز نوع

أنواع أخرى من 
 العنب األحمر

Riesling Muscatel Pinot Noir Gamay 

Traminer Furmint Carbent-
Sauvignon و 

Carbint-Francو 

Merlot ٌة تزرع سو
إلعطا  النبٌذ األحمر 

 قلٌم البوردوالشهٌر إل

Pinot Meunier 

Rulaender Sylvaner Portuguese 

Kerner 
Mueller-
Thurgau 

Trollinger 
(Vernatsch) 

Semillon Blanc Gutedel  Limberger 

Sauvignon Scheurebe  Blue Aramon 

White 
Burgundy 

Morio-Muscat  Rossary 

Chardonnay Veltliner   

Auxerrois Zierfandler   

 

 النبٌذ فً سورٌةالكرمة و -3

 إذ ؛تحتل زراعة الكرمة مركزاا هاماا بٌن الزراعات االقتصادٌة فً القطر العربوً السووري

سوورٌة تعتبور و ,للعوٌ  بوصوفها مصودراا ٌستفٌد من هذه الزراعة قسم كبٌر من المزارعٌن 

صنؾ منتشرة فً  100 نحووٌبلػ عددها  ,باألصناؾ المزروعة الشرك األوسطأؼنى دول 

 .كافة أنحا  القطر

مون إجموالً المسواحة الكلٌوة المزروعوة  %40.08فً حمص بنسوبة  كرمةال تتركز زراعة

 ,%10.26رٌووؾ دمشووك و ,%11.4حموواه و ,%16.38السوووٌدا  و ,فووً القطوور ةمووكربال

 حلووبو ,%31.4. أمووا فٌموا ٌتعلووك باإلنتوواج فتسواهم محافظووة حموص بنسووبة %5.7وحلوب 

ٌستهلك  إذ ؛%2.66والسوٌدا  بنسبة  ,%14.23 بنسبة رٌؾ دمشكو ,%75.15 بنسبة

( 2) . ٌبٌن الجدولمنها صناعة المشروبات الروحٌة ؛دةباإلضافة إلى صناعات عدٌ طازجاا 

 اإلنتاج, وعدد األشجار المثمرة.و ,المساحات المزروعة

فً السنوات األخٌرة حافظت سورٌة على ترتٌبها الثامن والعشرٌن بٌن الدول المنتجة للعنب 

 .4,9]] من إجمالً اإلنتاج العالمً %0.4فشكلت فً العالم 
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 .م 2004-1995 عامً بٌن إنتاج العنب فً سورٌةمساحة و (2) الجدول

 عدد األشجار المساحة/هكتار/ السنوات
(000) 

 اإلنتاج/طن/ المثمر منها

1995 67343 53125 43597 383980 

1996 70066 55113 46634 540059 

1997 69434 53764 43934 451720 

1998 69495 55300 47000 590000 

1999 69874 52706 45785 386986 

2000 69288 49353 43922 409450 

2001 68816 48589 41770 388989 

2002 54312 35773 30384 341886 

2003 52037 33375 27734 307343 

2004 51277 46265 27720 242746 

 

 مودةحسوب صناؾ المزروعة وتختلؾ األ ؛من الكرمة فً سورٌةهناك عدة أنواع مزروعة 

وأخٌوراا مقاومتهوا لرموراض. وٌمكون  النووعو اإلنتواجوالقابلٌة للتصونٌع ومدة النض  و النمو

 ةاألصوناؾ البٌضوا  )كروٌو :تصنٌؾ العنب حسب لون الثمرة وشكلها إلى ثو ث فئوات هوً

نب المائودة (. لكن أؼلب أنواع عمتطاولةالسودا  )كروٌة ووحمرا  )كروٌة( الو (ةومتطاول

 وٌشوكل ؛البلوديٌلٌو   ,مون إنتواج العنوب% 30 وٌشوكل ؛الحلوانً: المنتشرة فً سورٌة هً

ٌعتبر السلطً فتصنٌع بال فٌما ٌتعلكباإلضافة إلى أنواع أخرى. أما  %13ثم الزٌنً  20%

مون إنتواج  %22 ٌودخلو .مون اإلنتواج اإلجموالً %20ٌشوكل  إذ ؛من أهم األنوواع المنتجوة

 بوصوف  جوز اا  ةإنتاج النبٌذ فوً سوورٌ( 3ٌبٌن الجدول ) .[4] العنب فً صناعة المشروبات

 .[10]م 2010-2004عامً و م 2000-1997عامً بٌن ةمن الصناعات التحوٌلٌة الرئٌس

 

       عدددامً بدددٌن  ةمدددن الصدددناعات التحوٌلٌدددة الرئٌسددد بوصدددفز جددد  اا  ةإنتددداج النبٌدددذ فدددً سدددورٌ (3) الجددددول

 .م 2010-2004 عامًوم  1997-2000

الوحدة مقدرة بؤلؾ  العام
 لتر

الوحدة مقدرة بؤلؾ  العام
 لتر

1997 265 2006 213 

1998 218 2007 210 

1999 201 2998 179 

2000 326 2009 185 

2004 257 2010 72 

2005 225   
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 صناعة النبٌذ -4

 (.المنزلً)النبٌذ  المنازلفً المعامل, وفً ع النبٌذ ٌُصن  

 صناعة النبٌذ فً المعامل 4-1

 Grape Mustعصٌر العنب قبل تخمٌره  4-1-1

 القطاؾ النمو وGrowth and harvest 

وذلوك بود اا مون منتصوؾ أٌلوول حتوى نهاٌوة , ٌتم القطواؾ عنودما ٌكوون العنوب ناضوجاا تمامواا 

ر تشورٌن الثووانً, وخو ل النضوو  ٌتحوول لووون حبوة العنووب إلوى األخضوور المصوفر أو األحموو

ٌهبط محتووى كول مون الحموض  على حٌن ,ةمفاجئ صورةوٌرتفع محتوى السكر ب ,المزرك

 الما .و

 3,11,12,13,14,15,16,17,18]] ج ومعالجة عصٌر العنب قبل تخمٌرهإنتا 

          Must production and treatment  

وبعود ذلوك  ,الكرمة وتنظؾ من الحبات المتعفنة والجافة شجرةتقطع عناقٌد العنب من على 

 ثوم تهورس دون كسور البوذور( 1الشوكل ) العناقٌودعن الحبات  تفرط ٌمكن أنوبؤسرع وقت 

. ٌخضع العنوب المهوروس للعصور للحصوول علوى العصوٌر الوذي ٌشوكل عصوٌر (2الشكل )

 .3,11,12,13,14,15,16,17,18]] (must) العنب قبل التخمٌر

 

 

 .اطة()الفر   ( اآللة التً تقوم بفرط حبات العنب1الشكل )
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 .ارة العنب( عص  2الشكل )

 

رفً صناعة النبٌذ األحمر  دون إزالة مسبقة  mash) حبات العنب المهروسة )الهرٌس تخم 

وو ن عصووٌر العنووبإأي  ؛للثفوول ؽة ٌووتم ذلووك موون أجوول اسووتخ ص األصووبور مووع القشوورة, ٌخم 

ٌوتم تسوهٌل اسوتخ ص  أو ,التوً تتحورر فقوط أثنوا  التخمٌورالحمرا  المتوضوعة فوً القشورة 

بقاٌوا تشوكل و تخمٌور الهورٌس. قبول م°50اناا برفع درجة الحرارة إلى األصبؽة الحمرا  أحٌ

 .اا سمادأو  اا علفلذي ٌستخدم ا الثفلالبذور والقشور و عناقٌد العنب

ً أكسٌد الكبرٌت ) ً أكسٌد الكبرٌت/ل(  مػ 50ٌمكن معالجة عصٌر العنب الطازج بثنائ ثنائ

 ,ولمنع نمو المتعضٌات المجهرٌة ؼٌر المرؼوبة ,ر اللون النات  عن عملٌة األكسدةٌ  لمنع تؽ

عنود  وٌصوفى ,ةمون أجول إزالوة الوروائل والموذاك ؼٌور المرؼوبو بالفحم الفعوالأٌضاا ٌعال  و

 .3,11,12,13,14,15,16,17,18]] بواسطة المراشل الضرورة
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  تركٌب عصٌر العنب قبل تخمٌرهMust composition 

 .قبل تخمٌره ( تركٌب عصٌر العنب4) ٌبٌن الجدول

 .العنب قبل تخمٌره ( التركٌب الوسطً لعصٌر4) الجدول

 المحتوى )غ/ل( المكون

 780-850 الما 

 250-120 (ٌحسب على أساس الؽلوكوزالسكر )

حمض ٌحسب على أساس ) الحموض
 (رٌكالطرط

6-14 

 1-0.5 المركبات النتروجٌنٌة

 3.5-2.5 المعادن

 

 :5,19]] ٌتركب عصٌر العنب قبل تخمٌره مما ٌلً

الناضووو  علوووى كمٌوووات متسووواوٌة مووون الؽلوكووووز الكربوهٌووودرات: ٌحتووووي العنوووب  

ٌطؽوى الفركتووز فوً حبوات العنوب األكثور نضوجاا أو حبووات علوى حوٌن  ,والفركتووز

 العنب المتعفنة. 

حمووض و ٌووكرة لعصووٌر العنووب هووً حمووض الطرطالرئٌسوو لحموووض: احموووضال 

حموووض السكسووونٌك وحموووض مثووول أخووورى قلٌلووة  حمووووض إلوووى باإلضوووافة ,المالٌووك

 . سترٌكال

 اا ضووحمالتً تتضمن أنزٌمات وببتٌدات وبروتٌنات النتروجٌنٌة: توجد ال المركبات 

 أمٌنٌة متنوعة بكمٌات منخفضة.

 غ/ل. 0.01حوالً must: محتوى اللبٌدات فً شحومال 

القشورة و بقاٌا العناقٌودفً  ةرئٌس صورةٌنولٌة: تظهر المواد العفصٌة بالمركبات الف 

 علوووىٌزٌووود محتووووى الموووواد العفصوووٌة  فوووً عصوووٌر العنوووب األبوووٌض الو ,والبوووذور

النبٌوذ األحمور علوى مسوتوٌات عالٌوة مون  ٌحتوويعلى العكس مون ذلوك و ,غ/ل0.2

 غ/ل(. 2.5 -1المواد العفصٌة )

وٌتبع   ,ةرئٌس صورةب قبل تخمٌره على البوتاسٌوم بالمعادن: ٌحتوي عصٌر العن 

 هووً الكبرٌتوواتفالهامووة  األٌونوواتأمووا  ,الكالسووٌوم والمؽنٌزٌوووم والصووودٌوم والحدٌوود

 والسٌلٌكات والكلورٌد.

 المواد العطرٌة. 
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  Fermentationالتخمٌر 4-1-2

اٌ قد ٌحصل تخمٌر النبٌذ تلقائ على سطل العنب, وٌمكن أن جافة  طبٌعٌةنظراا لوجود خمائر  ا

غ من الخمٌرة الجافة لكل هٌكتوولتر 10-5ٌحدث التخمٌر أٌضاا بإضافة الخمائر المرؼوبة )

ر عصٌر العنب العنب( إلى عصٌر العنب الموجود فً المخمرات. بعد ذلك ٌخممن عصٌر 

م للنبٌذ األحمور. بعود °24-20أو  ,م للنبٌذ األبٌض°20درجة حرارة ب اا ٌوم 21ببط  حتى 

بٌر إلى ك على نحوأٌام ٌتحول السكر  7-5الذي ٌدوم )األولً(    من التخمٌر الرئٌساالنتها

بقاٌا الخ ٌا الطرطرات وت والمواد العفصٌة والبكتٌناتٌنات والبرو على حٌن تستقر ,كحول

 %15-12ٌتانول وقؾ التخمٌر عندما ٌكون تركٌز اإلٌت. مع خ ٌا الخمائر فً قعر المخمر

 .3,11,12,13,14,15,16,17,18]])ح/ح( 

 

)التخ ٌن(                             عملٌات التخ ٌن فً األقبٌة بعد التخمٌر 4-1-3

Cellar operations after fermentation (Storage) 

 Racking, Storing, Agingالترقٌد والتخزٌن والتعتٌك  -1

, (3الشوكل ) خزانوات كبٌورةإلوى النبٌذ  نقلٌ إذمطلوب للتخلص من الرسابة إن ترقٌد النبٌذ 

دون أن  ٌسوتمر بوالتعتٌكقد ذكر أن النبٌذ األحمور و .خبرة المصنع وفكوٌحدد وقت الترقٌد 

ازدٌاد كمٌة الحدٌد فً النبٌذ لكن  ,ٌحتوي على نسبة منخفضة من الحدٌد عندماٌصبل زنخاا 

تإدي إلى ظهور عكارة ؼٌر مرؼوبة, باإلضافة إلوى أنهوا تسوبب انخفواض شودٌد فوً جوودة 

 .4,11,12,13,14,15,16,17,18]]المذاك 

 

 .النبٌذ خ انات( 3) الشكل
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 Clarification and stabilizationالتصفٌة والثبات  -2

المواد أما  , تخزٌنمنع تشكلها أثنا  بل  ,العكارة النبٌذ من صٌتخل من شؤنهاإجرا ات  هناك

وموون عدٌودات الفٌنووول, باإلضوافة إلووى  هووً فوً الؽالووب بروتٌنوواتفالصولبة المشووكلة للعكوارة 

 عادةتتم وتؽٌر اللون والرواسب.  التسبب فًمتعددة التكافإ الشوارد المعدنٌة لل الممكن أٌضاا 

فوً عملٌوة التروٌوك ف ,طة تفواع ت الترسوٌب أو الترشوٌلبواسو, ’’ تروٌق‘‘ أو ,تصفٌة النبٌذ

 كوارة المعدنٌوة )حدٌود ونحواس وزنوك(ب شوارد معدنٌة مسإولة عون تشوكل العترس   األزرك

 Potassium)    طة كمٌوووات محسوووبة بدقوووة موون فٌروسوووٌانور البوتاسووٌومسووابو

Ferrocyanide) K4 [Fe(CN)6],  كمٌوة زائودة مون فٌروسووٌانور بلكون تروٌوك النبٌوذ

 الشوودٌد HCN)) acid Hydrocyanic الهٌدروسوٌانٌك البوتاسوٌوم ٌسوبب تشووكل حموض

 . 3,11,12,13,14,15,16,17,18]] السمٌة

 Ameliorationالتحسٌن  -3

عنووب ذو محتوووى زائوود موون  ٌنووت ؼٌوور مناسووب  جوووبعووض السوونوات التووً ٌكووون فٌهووا الفووً 

ٌكوون موون المطلووب تحسوٌن كوول مون عصوٌر العنووب و ومحتووى قلٌول موون السوكر حمووضال

بكمٌووات تختلووؾ موون مواصووفة ٌضوواؾ السووكر ف إزالووة الحموضووة,إضووافة السووكر ووالنبٌووذ, ب

 .3,11,12,13,14,15,16,17,18]]الحموضة مبدئٌاا بإضافة كربونات الكالسٌوم زال , كما تألخرى

 النبٌذ تركٌب Wine composition 

ٌتوؤثر بعوامول بٌئٌوة مثول المنواط والطقوس  إذ ؛اخت فاا كبٌوراا ٌختلؾ التركٌب الكٌمٌائً للنبٌذ 

قبل تخمٌره  هعصٌرومعالجة كل من العنب و ,العنب والتخزٌن نوعباإلضافة إلى  ,والتربة

 :20,21]]ٌتركب النبٌذ مما ٌلً و .والنبٌذ

( فوً النبٌووذ وهوً عبوارة عون كمٌووات %0.5-0.03بنسوبة )الكربوهٌودرات: توجود  

 ضئٌلةالؽلوكوز والفركتوز, وكمٌات hexose) صؽٌرة من السكرٌات السداسٌة )

 من البنتوز )سكرٌات خماسٌة(.

ب وقووت القطوواؾ ونوووع العنووب ٌختلووؾ محتوووى العنووب موون السووكر حسوو ٌتووانول:اإل 

-55 عموموواا علووىٌحتوووي النبٌووذ و تختلووؾ كمٌووة اإلٌتووانول فووً النبٌووذ. وبالنتٌجووة

-55الخفٌووؾ  إلووى: النبٌووذ  حسووب محتووواه منوو ٌصوونؾو ,غ/ل موون اإلٌتووانول110

غ/ل أو أكثوور. 110-90النبٌووذ األقوووى و ,غ/ل90-75النبٌووذ المتوسووط و ,غ/ل75

 ٌتوانولٌودل مسوتوى اإلو ,غ/ل130-110 ٌبلػ محتوى النبٌوذ القووي مون اإلٌتوانول

 ٌتانول.غ/ل على إضافة اإل144ٌكون فوك  عندما
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-38فووً النبٌووذ بمسووتوى موونخفض جووداا )الووذي ٌظهوور  المٌتووانول كحوووالت أخوورى: 

 مػ/ل(.200

وٌحتووي النبٌوذ األحمور  ,(3.8 -2.8تكون درجة حموضوة النبٌوذ بوٌن ) :حموضال 

هوً  التوً تظهور فوً النبٌوذ العنوب حموضإن أقل من النبٌذ األبٌض.  اا حموضعادة 

 هووً ٌوورن التخمالناتجووة عوو حموووض, والالمالٌووك والسووترٌكو رٌووكالطرط ضوحموو

وحموض البروبٌونٌوك  سوٌتٌكوجوود حموض األو.  كتٌوكوال والكاربونٌك السكسنٌك

ؼٌور هوو مإشور علوى النبٌوذ  كتٌوكإلى كمٌات ؼٌور سووٌة مون حموض ال  باإلضافة

 .جٌدال

التً  تلك أعلى بكثٌر من المركبات الفٌنولٌة: ٌحتوي النبٌذ األحمر فٌنوالت بتراكٌز 

 توجد فً النبٌذ األبٌض.

-200األمٌنٌوة خصوصوواا البوورولٌن )حوووالً  الحموووضالمركبوات النتروجٌنٌووة: إن  

 ة فً النبٌذ. هً المركبات النتروجٌنٌة الرئٌس مػ/ل( 800

المعادن: إن محتوى النبٌذ من المعادن أقل من محتوى عصٌر العنوب قبول تخمٌوره,  

 ,رٌوكالترسٌب كوؤم ح حموض الطرط ن طرٌكمن المعادن ٌزال أوالا ع اا ألن جز 

محتووى عصوٌر  على حوٌن ٌكوون ,غ/ل 2.5-1.8 نحومحتوى رماد النبٌذ  ٌكونو

 غ/ل.  5-3العنب قبل تخمٌره 

 ,مركوب 800هوً أكثور مون لب المركبوات الطٌوارة فوً النبٌوذ والمواد العطرٌة: أؼ 

جزئٌاا من العنب )الرائحوة واد ذات الرائحة غ/ل. تنشؤ الم 1.2-0.8تكون بتراكٌز 

 وجزئٌاا خ ل التخمٌر )الرائحة الثانوٌة(.  ,ة(الرئٌس

 

 Filling and storageالتعبئة والتخ ٌن  4-1-4

ٌكٌاا باالعتماد على ضؽط الهوا  كما أوتومات لى جهاز التعبئة حٌث تتم التعبئةٌسحب النبٌذ إ

ٌعبؤ المنت  ضمن عبوات زجاجٌوة عاتموة اللوون حصوراا وبسوعات مختلفوة و ,(4فً الشكل )

 ,خالٌة من آثار التلوثوجافة وتناسب ذوك المستهلك, شرٌطة أن تكون هذه العبوات نظٌفة 

ا والت عوووب وتؽلوووك بإحكوووام بطرٌقوووة تمنوووع فتحهووو ,ال ٌتوووؤثر بهووواو ,إثر علوووى المنوووت توووال و

 .[1] فً مكان جٌد التهوٌة وفً الظل تحفظ العبوات المعدة للبٌعو ,بمحتوٌاتها
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 .النبٌذ تعبئة( جها  4الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 صناعة النبٌذ فً المنا ل 4-2

هوووووً و ؛علوووووى عووووودة مراحووووول (منزلوووووًفوووووً المنوووووازل )النبٌوووووذ التوووووتم صوووووناعة النبٌوووووذ 

 :22,23,24,25,26,27]]كالتالً

 .األول بعد منتصؾ شهر تشرٌن  الكامل ناقٌد العنب عند النضتقطؾ ع -1

 (.بالعامٌة الدارجة الحمشول)العنب بحٌث نتخلص من العناقٌد  تفرط حبات -2

ٌوام حسوب شودة أ (10-4)ر  الحبات على السطل حتى تتعرض ألشعة الشمس لمودة تف -3

تركٌوز نسوبة م آلخور بؽٌوة الوتخلص مون الرطوبوة ووتقلوب الحبوات مون ٌوو ,حراراة الشومس

علوى حبوات العنوب وقورب  وجوودةٌوذ مخمٌورة النب ألن ؛تنشوٌط الخمٌورةالحبوات و السكر فً

 . عناك الحباتأ

حورارة العصوٌر تشوجع ف ,شوعة الشومسوجودها تحت أ أثنا ت وهً ساخنة تعصر الحبا -4

 . وتزٌد من نشاط الخمٌرة خ ل العصرة األولى

 تؽلوك ,فوهة ضٌقة يذ (قطرمٌز)أو ( دبجانة)العصٌر بما فٌ  القشور فً وعا  ٌوضع  -5

بؽٌوة عودم  اا فارؼو الوعوا موع م حظوة أن ٌبقوى ربوع حجوم  ,وتربط بإحكوام ,بواسطة ناٌلون

 . فوران القشور والعصٌر خارج وعا  التخمٌر

 سوم 2-1عموك إلوى خرطوم ب ستٌك بقطر قلم الرصواص  دخلوٌ ,ٌثقب ؼطا  الناٌلون -6

خوو ل المووا  موون و ٌووومٌن خووروج فقاعووات ؼازٌووة حٌووث ٌ حووظ بعوود ٌوووم أ ,داخوول الوعووا 

 أي إن  ,لتخمٌر ال هوائً فً عصٌر العنبوهو ؼاز نات  عن عملٌة ا ؛الموجود فً الوعا 

حتى  اا ٌوم 20-10ر التخمٌر لمدة ٌستم .دخول الهوا  إلى وعا  التخمٌربٌجب عدم السماح 

رها لتصوفٌتها وعصو( العصوٌر والقشوور)نووات  التخمٌور  تإخوذ ثم ,خروج الفقاعات ٌتوقؾ

 . فً القشرة وجودةلطعم واللون والفٌتامٌنات من اإ إذ ؛للمرة الثانٌة اا جٌدعصراا 

وٌؽلوك  ,فوهوة ضوٌقة يفوً وعوا  ذ أٌضواا  ٌوضع العصوٌر الخوالً مون القشوور والبوذور -7

ذ عندئ, أخرى اا ٌوم 30-20وٌترك لمدة  ,والترقٌد ً التخمر البط من أجل استمراربإحكام 

 . جاهزاا للشربصبل ن النبٌذ أإٌمكن القول 

 وٌحفظ فً مكان بارد ومظلم. ,ٌعبؤ النبٌذ الجاهز للشرب فً زجاجات تؽلك بإحكام -8
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 الفصل الثانً

 المعادن فً النبٌذ

 

 

 مقدمة -1

 

أن المعوادن توإثر العناصر المعدنٌة أٌضاا دوراا هامواا فوً النبٌوذ, فمون المعوروؾ جٌوداا  إديت

مصونعً المحتووى المعودنً للنبٌوذ هوو موضووع اهتموام إن ولوون وصوفا  النبٌوذ.  على ثبات

بب ظواهر ؼٌر مرؼوبوة فوً النبٌوذ ألن بعض المعادن تس ؛علم السموم اختصاصًٌالنبٌذ و

ثول )الرصواص, الزئبوك, معادن أخرى سوامة م على حٌن تعتبرضبابٌة النحاس والحدٌد(, )

 :28,29]] المعادن دوراا فً إذ تإدي, الكادمٌوم(

 .الفٌزٌولوجٌة على نمو نبات الكرمة ثٌراتؤالت -1

 . ت الفٌزٌولوجٌة على صحة اإلنسانالتؤثٌرا -2

 .الحسٌة على الصفات اتثٌرؤالت -3

 .المتطلبات القانونٌة -4

 .30,31,32]] التراكٌز الوسطٌة للمعادن فً النبٌذ (5ٌوضل الجدول )
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 .فً النبٌذ( التراكٌ  الوسطٌة للمعادن 5الجدول )          

 مجال التركٌز معادنال
 ػ/لم

 مجال التركٌز معادنال
 مكػ/ل

 Sn 10-700 قصدٌر K  300-1500بوتاسٌوم

 V  1-300فاندٌوم P 300-800فوسفور

 Ba 40-300بارٌوم  Ca  50-150كالسٌوم

 Pb  10-300رصاص Mg  50-150مؽنٌزٌوم

 Ti 1-300 تٌتانٌوم Na  5-60صودٌوم

 Li 10-200 لٌثٌوم Si 1.5-6 سٌلٌكون

 Cr 30-60 كروم Mn  1-6منؽنٌز

 Ni 30-50 نٌكل B  1-5بورون

 Ag  5-20فضة Fe  1-5حدٌد

 As  3-30زرنٌخ Rb 0.2-4.2 روبٌدٌوم

 Co 1-20 كوبالت Zn  0.5-3.5الزنك

 Mo  1-10مولٌبٌدنٌوم Sr 0.2-3.5 ٌومتسترون

 Sb  6أنتموان Cu 0.01-1نحاس 

 Cs 2-3 سٌزٌوم Al 0.5-1 منٌوملأ

 W  0.01-1تنؽستن  

 Cd  0.01-1كادمٌوم  

  
ترابٌة العناصر ال
  REE نادرةال

<1 

 Se  <1سٌلٌنٌوم  

 Hg <0.01 زئبك  

 Tl <0.01 ثالٌوم  
Rare earth element 

 

 التأثٌرات الفٌ ٌولوجٌة على نمو نبات الكرمة -2

البٌرٌلٌوم والبور والزرنٌخ ومعدنٌة مثل األلمنٌوم شب  العدد من المعادن أو العناصر ك هنا

الٌوم, ٌمكون تالسٌلٌنٌوم والو النٌكلو المولٌبٌدنٌوموالنحاس والكروم والكوبالت والكادمٌوم و

تعتبور فؽنٌز والزنك المنوالحدٌد والمعادن مثل النحاس أما  عموماا, للنباتات ةكون ضارتأن 

ً فوو ضووئٌلةفووً نمووو النباتووات عنوودما توجوود بتراكٌووز  اا فٌزٌولوجٌوو اا دور إديتووو ,موواد مؽذٌووة

دور  الالزئبووك والرصوواص والكووادمٌوم و فووإن الووزرنٌخ نقووٌض موون ذلووكعلووى الو ,التربووة

 .لها اا فٌزٌولوجٌ

محصوول العنوب  تزٌد  أو بالر  مباشرةالتنؽستن للتربة و مولٌبٌدنٌوموال إضافة الكرومإن 

هوذا ٌوإدي و سوترات,عدٌودات الفٌنوول واإلو رٌاتة مثول السوكمون المركبوات الهامو اهمحتوو
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مون  المنؽنٌوز المحتووىإضافة  طٌبة, كما تزٌدورائحة  لذٌذمذاك  يٌة إلى إنتاج نبٌذ ذبالنها

كوبالوت للو , Wine qualityجوودة النبٌوذمن زٌد ت نتٌجةوبال, حموض األمٌنٌة األساسٌةال

 .29]]نفس   التؤثٌر والمؽنٌزٌوم

 الفٌ ٌولوجٌة على صحة اإلنسانالتأثٌرات  -3

ساسٌة لحٌاة اإلنسان مثل الحدٌد والنحواس, األمعدنٌة العناصر ال لبعض امصدرا النبٌذ ٌعتبر 

لم حظة أن بعض من الجدٌر باو سامة مثل الرصاص والكادمٌوم.ٌحتوي على عناصر  كما

امتصاص  سرع من الجهاز الهضمً من المشروبات أ  ٌمتصها ,الرصاص نهاوم, العناصر

 .33,34,35]] من الطعام لها

 على الصفات الحسٌة اتالتأثٌر -4

 فوً  اٌبودأ تؤثٌرهوو ,ة للنبٌذ إموا إٌجابٌواا أو سولبٌاا المعادن دوراا هاماا فً الصفات الحسٌ إديت

ٌشوكل اآلخور  امواد مؽذٌوة لتطوور الخموائر, وبعضوه شكلٌ اؤن بعضهب ة صناعة النبٌذعملٌ

اا   .ئ نقاثبات النبٌذ ولون  و فًأن تإثر  للمعادن ٌمكن كما للنظام األنزٌمً للخمائر. سم 

 البوتاسووٌوم ترسووب األموو ح الطرطرٌووة فووً النبٌووذ المعبووؤ فووً ٌمكوون أن ٌسووبب الكالسووٌوم و

 الزجاجات.

 وووتؽ )العكووارة( نحوواس والحدٌوود صوولة وثٌقووة بظوواهرة الضووبابٌةلل األلمنٌوووم و ,ر لووون النبٌووذٌ 

زدٌوواد المحتوووى موون ا وٌمكوون أن ٌووإدي ,معروفووان بإحووداث نتووائ  تلووؾ مشووابهة والقصوودٌر

السووٌلٌكون والزنووك ٌمكوون أن ٌووإدي إلووى تشووكل عكووارة ؼٌوور والحدٌوود والنحوواس ومنٌوووم لاأل

 .معدنً(مذاك ظاهر )مر أوومرؼوبة 

 إٌجابً بٌن جودة النبٌذ ومحتوى البوتاسٌوم  ٌوجد ارتباط إذ ؛حتى مذاك النبٌذ ٌتؤثر بالمعادن

الصوودٌوم )موذاك و ,المنؽنٌز والزنك فً النبٌوذ األبوٌض, أو المؽنٌزٌووم فوً النبٌوذ األحمورو

 بإعطا  كلها معروفة الزنك )مذاك حمضً(و ,رائحة عطرٌة ضعٌفة(القصدٌر ) و ,ملحً(

أموا  ,فً التركٌز الصحٌل اا ذٌذل اا حمضٌ اا ٌعطً البوتاسٌوم مذاقوتؤثٌرات ؼٌر مرؼوب بها. 

 تراكٌز أقل سٌصبل النبٌذ ب  طعم.فً و ,اا فً التركٌز األعلى فسٌصبل مذاك النبٌذ مر

 ن تعتٌك النبٌذ ٌزٌد من عدم اسوتقرار المعوادن نظوراا لونقص محتووى الموادة أعامة القاعدة وال

ألن هوذا  ؛األحمورالعضوٌة. إن وجود محتوى بسٌط مون الحدٌود ٌفضول عوادة لتعتٌوك النبٌوذ 

 .29]] العنصر ٌقوي عملٌة األكسدة
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 المتطلبات القانونٌة -5

ات القصوى المسموح بها المنظمات العالمٌة قوانٌن تتضمن المستوٌبعض الدول و أصدرت

 .1,36,37,38]] فً النبٌذالمعادن  لبعضالعلٌا ( الحدود 6) ٌظهر الجدولو ,فً النبٌذللمعادن 

 

 

 .(لمغ/ بـدن فً النبٌذ )ٌعبر عن التراكٌ  لمعالبعض ا العلٌاالحدود  (6) الجدول

 Ni Co Cr Cu Fe Zn الدولة

OIV   0.1 1  5 

 ةسورٌ
   10 15  

   1    نٌرجنتاأل

 5  5    سترالٌاأ

 5  1 0.1   فرنسا

 5 20     كندا

 5  2    لمانٌاأ

 5  10    ٌطالٌاإ

    0.1 0.008 0.1 الٌونان

 5 20 1 0.1  0.1 كرواتٌا

     0.0025  البرتؽال

 5  2    نٌوزٌلندا

  10 5    روسٌا

 5 10 1    فرٌقٌاإجنوب 

 5  1    سوٌسرا

   0.5    مرٌكٌةالوالٌات المتحدة األ

EU    1   

    OIV: International Organization of Vine and Wine. 

    EU: European Union. 
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 المعادن فً النبٌذ مصادر -6

 :39]] لوجود معادن مختلفة فً النبٌذ انرئٌس انٌوجد مصدر

تدخل المعادن عبور جوذور نبوات والمصدر الطبٌعً فً التربة حٌث ٌنمو نبات الكرمة.  -1

 الموجودة فً النبٌذ. كاتٌوناتلمن ابذلك الجز  األكبر  وفرةم الكرمة

 عن نشاط اإلنسان: جمةالناالمصادر -2

  المعالجات الخاصة بالصحة النباتٌة(.و النمو )التسمٌدممارسات 

  استخدام مواد التصفٌة واألنابٌب والممارسات خ ل تصنٌع النبٌذ )األدوات

 المواد المضافة(.و

  المصانع(.والتلوث البٌئً )السٌارات 

 .)ممارسات الؽ  )استخدام مواد كٌمٌائٌة محظورة 

قبل كل شً  هناك الكمٌة األصلٌة و ,فً النبٌذ هناك عوامل متنوعة تحدد المحتوى المعدنً

الخاصوة ل الزٌادة أو النقصان المتعددة وثم عوام ,فً العنب موجودةن التربة والالممتصة م

عاموة القاعودة والى التراكٌز النهائٌوة فوً النبٌوذ. بعملٌات تحوٌل العنب إلى نبٌذ التً تإثر عل

 الصناعً أو الثانوي.و ,ولًاألأو  ن: الطبٌعًدرٌن رئٌسمن الممكن تحدٌد مصأن  

من محتوى المعادن التالٌة فً النبٌذ: حدٌد, كادمٌوم, كوبالت, مٌر الكحولٌة عملٌة التختقلل 

التروٌوك األزرك  عملٌوة وأٌضواا . منٌووم, فانوادٌوموم, نحاس, منؽنٌز, رصاص, زنوك, ألكر

Blue-fining (معووادن و الحدٌوودالبوتاسووٌوم لترسووٌب النحوواس و ٌسووتخدم فٌهووا فٌروسووٌانور

محتوى كل من المعوادن التالٌوة فوً تقلل , (تحفز األكسدةتسبب عكارة مإذٌة والتً و أخرى

 .30,31,40]] رصاص, فانادٌوم, زنك النبٌذ: نحاس, كادمٌوم, كوبالت, حدٌد, منؽنٌز,

ناحٌووة الصووحٌة )المعووادن العتبووارٌن: ال المعدنٌووة ٌجووب أن ٌضووبط بدقووة األٌونوواتإن ازدٌوواد 

ظ منوذ لووحوقود  ,التبدالت فوً الصوفات الحسوٌة(النبٌذ ) تصنٌعالنواحً المتعلقة بو ,السامة(

فً تركٌز المعادن السامة ٌعزى إلى استبدال أدوات صوناعة  عدة سنوات أن هناك انخفاضاا 

لوذي ال ٌصودأ ر للفوالذ الصولب اإن االستعمال المنتش النبٌذ المصنوعة من الحدٌد والنحاس.

موع ذلوك والمعوادن,  المشاكل الناتجة عن العكارة التً تسببهافعلٌاا  فً السنوات الحدٌثة أبعد

نٌوم المولٌبٌووودو الكووورومو صوووؽٌرة مووون الحدٌووود فوووإن الفووووالذ الصووولب ربموووا ٌحووورر كمٌوووات

 وم.ٌالتٌتانو
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 أهم المعادن فً النبٌذ -7

 

 اللٌثٌوم 

, امتصاص  من جذور النبات ن طرٌكع ةرئٌس صورةر طبٌعً, معدنً للنبٌذ. ٌؤتً بعنص

مكػ/ل, المستوٌات  50-1ٌتراوح تركٌزه بٌن  من التخزٌن فً الزجاجات. جز  أقل وٌؤتً

 .41]] ل ستخ ص من الزجاج نتٌجةا لٌثٌوم تشٌر إلى النبٌذ المعتك األعلى من ال

 

 البوتاسٌوم 

ن انصور) الع ,الصحً لنبات الكرموة ة مطلوبة للنمووتاسٌوم هو أحد ث ثة عناصر رئٌسالب

لوذلك و ,أعلى تركٌز فً النبٌذمن بٌن المعادن  , ولدٌ الفوسفور(ن هما النٌتروجٌن وااآلخر

ٌتنواقص بعود و ومذاقو . صور ٌوإثر مباشورة علوى جوودة النبٌوذأهوم عنعلى نحو واسوع  ٌعتبر

 .بوتاسٌومطرطرات البشكل نظراا للترسب  التخمٌر الكحولً

فوً القشورة أعلوى منو  ٌحتوي العنب على مستوٌات عالٌة من البوتاسٌوم موع وجوود تركٌوز 

 ,باإلضوافة إلوى المصوادر الطبٌعٌوةوخمس مرات من التركٌز الموجود فً اللوب. إلى بؤربع 

إضافة مركبات كٌمٌائٌة متعددة خ ل عملٌوة هناك مصادر أخرى للبوتاسٌوم فً النبٌذ عبر 

 .[41,42]زرك( التروٌك األعملٌة انور البوتاسٌوم )فٌروسٌ إضافة مثل ذتحوٌل العنب إلى نبٌ

 

 الصودٌوم 

 ,لوور الصووودٌومٌمكون أن ٌضواؾ ك ,باإلضوافة إلوى المصودر الطبٌعوً للصوودٌوم فوً النبٌوذ

, كموا ٌمكون أن حٌة لزٌادة المذاك اللذٌوذ للنبٌوذإضافة ؼٌر مشروعة فً المعالجات المل وهً

 .[41,43] مادة مثبتة للنبٌذ لمنع إعادة التخمٌربوصفها بنزوات الصودٌوم تضاؾ 

 

 الكالسٌوم 

مطلوووب لنبووات  وعنصور رئووٌس ,صوٌر العنووب قبوول تخمٌوورهالكالسوٌوم هووو مكووون طبٌعووً لع

الكالسووٌوم  فوً اا الكرموة. إن االنتقوال مون عصوٌر العنوب قبول تخمٌوره إلوى النبٌوذ ٌسوبب نقصو

 .41]] بسبب تفاع ت الترسٌب
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 المغنٌ ٌوم 

عنصور معودنً ضوروري  هو, ومثل الكالسٌوم إن  مكون طبٌعً لعصٌر العنب قبل تخمٌره

تركٌوز المؽنٌزٌوووم ال ٌتنوواقص الكالسوٌوم  النقوٌض موونعلووى و للنموو الصوحً لنبووات الكرموة.

عند االنتقال من عصٌر العنب قبل تخمٌره إلى النبٌذ نظراا ل نح لٌوة األعلوى تناقصاا كبٌراا 

 . 41]] ركبات التً تتمتع بها م

 

 الكروم 

ل للقشوورة المطووو   خمٌوورالتإن  نبووات الكرمووة.  ٌمكوون أن ٌمتصووو ,طبٌعووً فووً التربووةعنصور 

محتوواه فوً النبٌوذ األحمور أعلوى مون النبٌوذ  ة ٌمٌول نحوو اسوتخ ص الكوروم جواع ا الخارجٌ

من الفوالذ الصلب الذي ال ٌصدأ والمستخدم فً األوعٌة المعدنٌة  Cr+3األبٌض. إن ذوبان 

فوً النبٌوذ )لهوذا السوبب ازداد محتووى الكوروم فوً النبٌوذ فوً السونوات  اا رئٌسو اا مصدر ٌشكل

هنووواك مصووودر ثوووانوي هوووو اسوووتعمال األكاسوووٌد المعدنٌوووة فوووً تلووووٌن زجاجوووة واألخٌووورة(, 

 . [44] اد مع عمر النبٌذٌزدإلى االظهر أن الكروم ٌمٌل  لمصادر التلوث نتٌجةو ,39,41]]النبٌذ

 

 المنغنٌ  

ٌكون محتواه فً النبٌوذ و ,و نبات الكرمة بكمٌات قلٌلة جداا لنم ةضرورٌمادة مؽذٌة للتربة و

 .29,41]] اا عادة ثابت

 

 الحدٌد 

ٌمكون أن ٌضواؾ و, ضوئٌلةعنصر معدنً ضوروري للنموو الصوحً لنبوات الكرموة بكمٌوات 

من الحدٌد الموجود فً وٌفقد الكثٌر التً تعانً من نقص الحدٌد )أسمدة(.  ةلتربإلى االحدٌد 

مون قبول  متوزازاالمتصاص واال عصٌر العنب قبل تخمٌره خ ل عملٌة التخمٌر عن طرٌك

تحوٌوول العنووب إلووى نبٌووذ  األجهووزة المسووتخدمة فووً باإلضووافة إلووى التربووة هنوواكو ,الخمووائر

 . 29,39,41]] (األوعٌة)

 ,ٌد فوً النبٌوذ ال تشوكل مشوكلة صوحٌةفإن زٌادة الحد ,نظراا للحاجات الفٌزٌولوجٌة لإلنسان

فوؤكثر مون  ,النبٌذ و طرٌقة تصنٌع  خبرا صحٌحاا من وجهة نظر هذا لٌس  على أي حالو

موع الموواد  تفاعل  مع الفوسفات )عكوارة بٌضوا ( أولمػ/ل تظهر عكارة الحدٌد نظراا 5-10
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 فًكبٌرة  ثٌر ؼٌر مرؼوب آخر نات  عن زٌادةتؽٌر اللون هو تؤورقا (. العفصٌة )عكارة ز

 الحدٌد.

 

 الكوبالت 

ن تفاعول عصوٌر العنوب قبول مو احتمواالا ٌوؤتً و ,ٌوجد الكوبالت فً النبٌوذ بتراكٌوز قلٌلوة جوداا 

خصوصوواا المصونوعة مون الفووالذ, والزجاجوات التووً  النبٌوذ موع األوعٌوة المعدنٌوةتخمٌوره و

 .29,41]] المصادر الطبٌعٌة باإلضافة إلى ٌدخل فً تركٌبها أكسٌد الكوبالت للتلوٌن,

 

 النٌكل 

من التربة ٌؤتً فً الؽالب وٌوجد فً النبٌذ بتراكٌز قلٌلة جداا, . هو مادة مؽذٌة معدنٌة زهٌدة

ٌوؤتً أٌضواا مون تفاعول عصوٌر العنوب قبول تخمٌوره موع األوعٌوة المعدنٌوة, كما  ومٌاه الري,

كما  ,باإلضافة إلى األصبؽة التً تحتوي على النٌكل فً الزجاجات خ ل فترة تخزٌن النبٌذ

 . 29,39,41]] نبات الكرمةفً األسمدة التً تضاؾ إلى  جدٌو

 

 النحاس 

المحتوى وٌكون  ,لنبات الكرمة جداا للنمو الصحًمنخفضة راكٌز تمطلوب ب ضئٌلعنصر 

, بواسوطة الخموائرخو ل التخمٌور وٌتنواقص  ,عوادة منخفضاا الطبٌعً من النحاس فً العنب 

 .[39,41] ٌرسب ككبرٌتٌد أو كطرطراتو

وعلووى وجو  الخصوووص كبرٌتووات  ,للنحواس هووو اسووتعمال مبٌودات فطرٌووة المصودر الوورئٌس

وٌمكون أن  .هٌدروكسٌد النحواسوهناك مبٌدات فطرٌة أخرى مثل أكسٌد النحاس و ,النحاس

 صنابٌرعن طرٌك التماس مع أجهزة تصنٌع النبٌذ ) مصادر صناعٌة أخرى النحاستحرر 

ٌضاؾ النحاس إلى النبٌذ للتخلص مون بعوض صوفات الرائحوة  كماالمضخات(. واألحواض 

 .[39,41] تتشكل خ ل التخمٌر والتعتٌك ٌمكن أنالتً  المرافقة لمركبات الكبرٌت العضوٌة

موػ/ل( 10-8نحواس )مون ال النبٌوذ الوذي ٌحوافظ علوى محتووى عوال  البد من اإلشارة إلوى أن 

 . 29,39,45]] ٌكون ؼٌرم ئم للشربو اا معدنٌو اا مر اا سٌعطً مذاق
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 ال نك 

بتراكٌوز  وجودللنبوات عنودما ٌ اا وٌصوبل سوام ,عنصر ضروري للنمو الصحً لنبات الكرموة

 ٌبدو أن تركٌز الزنك فً النبٌذ ٌرتبط بالطعم العفصً.و ,عالٌة فً التربة

وٌوزداد إذا اسوتخدمت األوعٌوة التوً تحووي الزنوك مون التربوة,  ةطبٌعٌو صوورةٌؤتً الزنك ب

كارباموات ) ك المبٌدات الفطرٌوة الحاوٌوة علٌو وعندما تطب ,خ ل مراحل التصنٌع والتعتٌك

ٌزٌود مون  إذ ؛سومدة التوً تضواؾ إلوى التربوة لتؽذٌوة نبوات الكرموةفوً األ (, كما ٌوجودالزنك

 .[29,39,41,45] من جودة النبٌذبالنتٌجة ٌزٌد و ,مٌنًمحتوى الحمض األ

 الكادمٌوم 

محتوواه  وٌكوون ؛عنصور سوام جوداا  بل هوفً تؽذٌة النبات  اا ضرورٌ اا ٌس عنصرالكادمٌوم ل

الخمووائر تمٌوول ألن  ؛بعوود التخمٌووركثٌووراا اه محتووو ٌوونقصكمووا  ,عووادة فوً النبٌووذ منخفضوواا جووداا 

ووجوووود أنووو  خوووو ل عملٌووووة التخمٌووور الكحولٌووووة ٌكووووون طووورح الكووووادمٌوم ؼالبوووواا لتراكمووو . 

ة قرٌبة من فً النبٌذ المنت  من نباتات كرم  من عالٌةٌمكن أن توجد قٌم و ,39,41,46,47]]اا تام

 .39,41,46,47]] الكادمٌوممصانع أصبؽة الرصاص و

 الرصاص 

ومون ثوم فوً  ,فوً العنوب لنتٌجوةوبا ,كلهوافً النباتات  ضئٌلة بكمٌات ةطبٌعٌ صورةٌظهر ب

مون  ةطبٌعٌو صوورةٌوؤتً بو ,مقودرة بو  مكوػ/ل فقوط صوؽٌرة ٌكوون بكمٌوات ما النبٌذ, وعادة

 ؛من الرصاص اآلتً من العنب ٌرسب خ ل صوناعة النبٌوذ لضئٌلةالتربة. معظم المقادٌر ا

توجوووووود أربعووووووة مصووووووادر ثانوٌووووووة و. 39,41]]  كبٌوووووور خوووووو ل التخمٌوووووور ٌفقوووووود جووووووز إذ

 :39,41,48,49,50]]للرصاص

تستقر على كل من العنب  التً لسٌاراتاآلتٌة من عوادم اصاص والجزٌئات الؽنٌة بالر -1

 وحالٌاا لم ٌعد ٌستخدم رابع إٌتٌل الرصاص الذي كان ٌضاؾ سابقاا للوقود. ,التربةو

زرنٌخوات الرصواص  هووالكٌمٌائً المحظوور حالٌواا و للمبٌد الحشرياالستخدام المسبك  -2

 ث العدٌد من ترب كروم العنب.الذي لو  

 الشوائب الموجودة فً مبٌد حشري ٌعتمد على النحاس.  -3

تمواس بوٌن النبٌوذ  أحٌانواا ٌحصل  كماأؼلفة الرصاص المستخدمة لحماٌة سدادات الفلٌن,  -4

 نبٌذ. إلى الهذه األؼلفة ٌسبب انتقال بعض أم ح الرصاص و
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تبوٌن تحورر الرصواص مون فقود  ,الزجاجٌوةهناك مصدر آخر توم تحدٌوده فوً أوعٌوة النبٌوذ و

 تصووونععلوووى أي حووال, و ,الزجاجٌووةسووٌلٌكات الرصوواص الموجوووودة فووً زجاجوووات النبٌووذ 

 زجاجات النبٌذ الحدٌثة من زجاج خال من الرصاص.

 

 ال ئبق

 . ةطبٌعٌز اللنباتات بالتراكٌجداا ل اا لكن  لٌس سام ,لإلنسان سام جداا عنصر 

تقرٌبواا خو ل التخمٌور  ةكاملو بصوورةب قبل تخمٌره الزئبك فً عصٌر العنٌتم التخلص من 

 الزئبكمن  محتوى الرئٌساللهذه األسباب فإن ووالخطوات التالٌة فً عملٌة صناعة النبٌذ, 

 . [41,51] مكػ/ل أو أقل 0.02فً النبٌذ قلٌل جداا بمعدل 

 

 ال رنٌخ 

بمركبوات عوول  كن النبٌذ المصنع مون عنوب ل ,جداا  ضئٌلةأن ٌوجد فً النبٌذ بتراكٌز  ٌمكن

 .52,53]] من الزرنٌخ قٌم أعلى فٌ  )كالتً كانت تستعمل سابقاا( زرنٌخٌة

 

 القصدٌر 

المصوادر الثانوٌوة منخفضاا, وٌمكن أن تكون عندما ٌكون  اا ٌعتبر القصدٌر ؼٌر سام وأساسٌ

 .54]] األوعٌة المصنوعة من صفائل قصدٌرٌةر للقصدٌ
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 الفصل الثالث

  ٌ  ة المعادن التً تمت معاٌرتها فً النبٌذسم

-1مثل الحدٌد والنحاس والزنك إلى كمٌات تتوراوح بوٌن  ج الجسم من المعادن الضئٌلةاٌحت

جوداا  الضوئٌلةمػ/ٌووم مون المعوادن 1ٌحتاج لكمٌوة أقول مون على حٌن مػ/ٌوم للبالؽٌن, 100

 .[55]مثل الكروم والكوبالت والنٌكل 

 Iron (Fe ) الحدٌد -1

  Routes of exposureالتعرض مصادر 1-1

خصوصاا لدى األشخاص الذٌن لدٌهم  عن طرٌك الطعام ةرئٌس صورةللحدٌد بٌتم التعرض 

ً تحووي الحدٌود مثول هناك العدٌد من األطعمة التواستعداد وراثً لزٌادة امتصاص الحدٌد. 

المٌاه المعدنٌة مصدراا آخور  تعتبركما  ,الخضراوات ذات األوراك الخضرا  الداكنةو الكبد,

باإلضافة إلى فراا فً القشرة األرضٌة(, دن توأكثر المعا)باعتباره من  التربة كذلكللحدٌد, و

 .56]] ت ؼذائٌة مكمبوصفها المستحضرات الدوائٌة التً تحوي الحدٌد  عمالاست

  Physiological role and deficiencyوالنقص الدور الفٌ ٌولوجً 1-2

خضوواب الووودم , ون هووام لخضووواب الوودم والمٌوؼلوووبٌن وأنزٌموووات السووٌتوكرومالحدٌوود مكووو  

لعملٌوة الفسوفرة  أٌضواا  الحدٌود ضوروريوضروري لنقل األكسجٌن وثنائً أكسوٌد الكربوون. 

ٌتطلوب أنوزٌم و. لوى الحدٌودتوكروم والبروتٌنوات المحتوٌوة عٌللسو اا باعتبواره مكونوالتؤكسدٌة 

ولقتل  ةمناسب صورةلحدٌد للقٌام بعملٌة البلعمة با Myeloperoxidaseة الجسٌمات الحال  

 .[57] الجراثٌم بواسطة العدالت

ٌعوانً منو  ثلوث  إذ ؛كثور شوٌوعاا لفقور الودمم النات  عن عووز الحدٌود السوبب األٌعتبر فقر الد

ضووروري لخضوواب الوودم وللعدٌوود موون البروتٌنووات الدموٌووة  وبمووا أن الحدٌوود ,سووكان العووالم

إلى تؤثٌرات هامة وخطٌرة  فإن العوز الشدٌد للحدٌد ٌإديوالبروتٌنات المحتوٌة على الحدٌد 

عوووز الحدٌوود علووى كفووا ة الجهوواز ٌإثركمووا  ,علووى الوظٌفووة الخلوٌووة للعدٌوود موون األعضووا 

 .56,58,59]]المناعً

  Toxicokineticsالسمٌة كٌةالحر 1-3

فقووط موون الحدٌوود  %10 ٌموتص إذ ؛عووادة اا ٌكووون امتصوواص الحدٌود ضووعٌف :االمتصداص 

المؤخوذ عن طرٌك الطعام, ولكن فً حالة العوز الشدٌد للحدٌد ترتفع نسبة االمتصاص 

 .56,57,59]]% 30إلى 
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إلى نقً العظم إلنتاج خضاب الدم والمٌوؼلوبٌن, وإلوى والحدٌد إلى الكبد  ٌنقل التو ع: 

 .56,57,59]] ركٌب السٌتوكروم والبروتٌناتنس  أخرى لٌدخل فً ت

جوداا مون  ضوئٌلةكمٌوات  البوول ٌحوويكموا , فوً البوراز ٌطرح بصورة رئٌسة طراح:اإل 

 .56,57,59]] الحدٌد

  Mechanism of toxicityآلٌة السمٌة 1-4

والقلب وخ ٌا بٌتا فً  ٌإثر على الكبد إذ ؛األعضا عن التسمم بالحدٌد ضرر الخ ٌا وٌنت  

باإلضوافة و الحورة, ٌحرض تشكٌل الجذورالسبب فً ذلك إلى أن الحدٌد  عودوٌ ,البنكرٌاس

ٌجعوول هووذه الجسووٌمات حساسووة للضوورر ة إلووى ذلووك فووإن تووراكم الحدٌوود فووً الجسووٌمات الحال وو

ة إلى سٌتوب سوما الخلٌوة محرضواا ل  تحرر أنزٌمات الجسٌمات الحا ذلك وٌنت  عن ,التمزكو

النخوووووووووور و ,Apoptosis االسوووووووووتماتةو ,Autophagocytosisالبلعموووووووووة الذاتٌوووووووووة 

Necrosis[[57,60. 

 Acute toxicity الحاد تسممال 1-5

 56,57,60]] : سرٌرٌةٌقسم التسمم بالحدٌد إلى خمس مراحل 

ٌظهر تسومم الجهواز الهضومً  :Gastrointestinal toxicityالجهاز الهضمً  تسمم -1

لتشكل الجذور الحرة وتشمل  نتٌجةا األعراض  تظهر ل بضع ساعات من ابت ع الحدٌد,خ 

 هووددقوود ٌ الووذي موودمى, نووزؾ الجهوواز الهضوومً اا موودمى, تؽوطوو , إقٌووا ا , إسووهاالا , إقٌووا ا اا ؼثٌانوو

 للحٌاة.

سواعة مون ابوت ع الحدٌود تبودأ  12-6 نحووبعود  :Relative stability الثباتٌة النسبٌة -2

تخوؾ أعوراض الجهواز  إذ ؛ن بشودةٌوتظهر لدى األشوخاص المتسومم ,مرحلة الثبات النسبً

الهضومً وٌبودو أن حالوة المورٌض قود تحسونت, وتمضوً عودة سواعات قبول أن تبودأ مرحلووة 

 الصدمة الدورانٌة و الحماض. 

 Circulatory shock and metabolicالصدمة الدورانٌة والحماض االستق بً  -3

acidosis:  د سواعة بعو 48-24تظهر مرحلة الصدمة والحمواض بعود بضوع سواعات إلوى

عون نقوص حجوم الودم نظوراا لخسوارة الودم والسووائل مون الجهواز  وهوً ناتجوةابت ع الحدٌد, 

 الهضمً. 

وهووو  ,ٌظهوور تسوومم الكبوود خوو ل ٌووومٌن موون االبووت ع :Hepatotoxicityالكبوود  تسوومم -4

 ب الثانً األكثر شٌوعاا للوفاة عند التسمم بالحدٌد. سب  مال
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ٌظهر تندب الجهاز الهضمً  :Gastrointestinal scarringب الجهاز الهضمً تند   -5

نتٌجة ضى انسداد جزئً أو كامل لرمعا  أسابٌع بعد االبت ع, وٌظهر لدى المر 4-2خ ل 

 التندب والتضٌك. ن طرٌكالتً تشفى عأولٌة للمعة المعً  إصابة  

 Chronic toxicity م منال تسممال 1-6

نظراا لتوضوع الحدٌود فوً خ ٌوا الكبود  اضطراب وظٌفة الكبدتشمل أعراض التسمم المزمن 

 .57,60]] تؤثٌرات على الجهاز القلبً الوعائًو ,السكري دا و ,والؽدد الصم

   Treatmentالمعالجة 1-7

تحوورٌض اإلقٌووا  وؼسوول المعوودة. بتهوودؾ المعالجووة إلووى إزالووة الحدٌوود موون الجهوواز الهضوومً 

Deferoxamine  وهوووو العووو ج األمثووول عنووود التسووومم الحووواد  ,للحدٌووود عامووول خالوووبهوووو

 .56,57]]بالحدٌد

 Copper (Cu) النحاس -2

  Routes of exposureالتعرض مصادر 2-1

ٌتم التسمم بؤم ح النحاس المتشكلة  كما ,السمكوبعض األطعمة مثل الخضراوات  ٌوجد فً

مطلٌووة ٌوور ؼ نحاسووٌة عضوووٌة فووً أوان   اا ضوووحمعنوود طهووً أو حفووظ األؼذٌووة التووً تحوووي 

 من ٌنحل من األنابٌب المصنوعة  إذ ؛إن انتقال النحاس إلى ما  الشرب أمر هام بالقصدٌر.

مركبووات إن طوٌلووة.  مودةه الحامضووٌة فوً هووذه األنابٌووب لعنودما تبقووى المٌوواه خصوصواا المٌووا

هوً و ,المنحلة والمستعملة فً الزراعة تنتقول إلوى المٌواه والتربوة ومنهوا إلوى الؽوذا  النحاس

خصوصواا كبرٌتوات النحواس  ؛األكثر تهدٌداا للحٌاة. كما ٌتم التسومم بوبعض مركبوات النحواس

بات التً تصٌب ن خاصة الفطورو ,اسع فً مكافحة النباتات الضارةالمستعملة على نطاك و

االستنشواك أو تمواس الجلود  ن طرٌوكٌوتم التسومم عو إذ ؛أمراضواا مختلفوة وتسوب ب لهواالكرموة 

العمال الذٌن ٌعملون فً صناعة النحاس أو فً  على مهنٌاا  النحاسوٌإثر .اا االبت ع عرضٌأو

 . [61,62,63,64] ٌستنشقون هوا  ملوثاا بدقائك النحاس المعدنً إذ ؛إذابت 

  Physiological role and deficiencyوالنقص الدور الفٌ ٌولوجً 2-2

وفوً  الداخلة فً تشكٌل خضاب الودم المعدنٌةنزٌمات لنحاس عنصر ضروري لعدد من األا

          Cu/Zn superoxide dismutase. أنووزٌم مثوول  آلٌووة الوودفاع المضووادة لركسوودة

 Cytochrome cلرنزٌمات التً تدخل فً االستق ب الهوائً مثل  أٌضاا  ضروريوهو 

oxidase  [[57,61,62,64,65. 
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م, انخفواض االحرارة, هشاشة العظٌنت  عن نقص النحاس تخلؾ عقلً, فقر الدم, انخفاض 

 .58,61,62,64,65]] الحرارة, خلل فً الوظائؾ القلبٌة والعصبٌة والمناعٌة

 Toxicokinetics الحركٌة السمٌة 2-3

 عن طرٌك من الجرعة المؤخوذة من النحاسوسطٌاا  %50ٌتم امتصاص  االمتصاص: 

 .  57,61,62,64]]الهضم

ٌكووون التركٌوووز األكبوور لووو  فوووً و ,أعضوووا  الجسووومزع النحوواس إلوووى كوول ٌتوووو التددو ع: 

 . 57,61,62,64]]الكبد

الصوفرا  ومنو  إلوى البوراز,  ن طرٌوكتقرٌباا من النحاس ع %98ٌتم اطراح  االطراح: 

 .57,61,62,64]] البول ن طرٌك% تطرح ع2 البالؽة والكمٌة الباقٌة

  Mechanism of toxicityآلٌة السمٌة 2-4

 اا والناتجة عن االبت ع الفموي لكمٌات كبٌرة من النحاس تسبب ؼثٌانوالسمٌة الحادة للنحاس 

عون نحواس لل السمٌة المزمنوةتنت  و ,للمعدة اا مباشر اا ألن شوارد النحاس تسبب تهٌج ؛وإقٌا ا 

 .57,61,62]]قدرت  على تشكٌل الجذور الحرة 

 Acute toxicity الحاد تسممال 2-5

الجهواز العصوبً و الودمو الكلٌوةو الكبودو الجهواز الهضومً ةرئٌسو صوورةالنحواس بٌستهدؾ 

تقرح ونزؾ مخاطٌة الجهواز من أعراض التسمم الحاد:  الجهاز القلبً الوعائً.ي والمركز

واعوت ل  ,ونخور كبودي ٌترافوك موع ٌرقوان ,وبٌلة هٌموؼلوبٌنٌة ,ح ل دم عامانو ,الهضمً

الجهوواز العصووبً  أعووراضتتضوومن وتسوورع القلووب والوونفس, و ,وانخفوواض الضووؽط ,كلوووي

 .57,63]]واخت جات  اا وصداع دوخةا  المركزي

 Chronic poisoning من الم تسممال 2-6

التسمم الموزمن  للتسمم المزمن بالنحاس. إن مرض الكبد النات  عن هدؾ الرئٌسالكبد هو ال

 لووودى األشوووخاص الوووذٌن ٌعوووانون مووون مووورض وٌلسوووون ةمتمٌوووز صوووورةبالنحووواس ٌظهووور ب

Wilson's diseaseٌنت  كما . 67]] وهو مرض وراثً ٌنت  عن  تراكم جهازي للنحاس ؛

وفقووور الووودم  ,توووؤثٌرات علوووى الجهووواز العصوووبً المركوووزي لنحووواسعووون التعووورض الموووزمن ل

 .57,61,62,66]]االنح لً
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 Treatment المعالجة 2-7

ٌوتم ؼسوٌل  إذ ؛موا أمكون ٌعال  التسمم النات  عن االبت ع الفموي ألمو ح النحواس بواكراا  -1

ٌمكون فوً و الفحوم الفعوال. عطوىل المعودة ٌبعد ؼسو ,المعدة بمحلول فٌروسٌانور البوتاسٌوم

  محلوول آح البوٌض فوً الموا , بعض حاالت التسمم الحاد وقبل إجرا  ؼسوٌل المعودة إعطوا

 . 56,57,63]]إعطا  الحلٌب أو

                    ثوووم  BAL أو  CaNa2EDTAخالوووبالعامووول الفووً حووواالت التسوومم الشووودٌد ٌعطووى  -2

D- penicillamine [56,57]. 

 .[56] بالما  بعد التعرض العٌنً للنحاس اا تؽسل العٌن جٌد -3

زالوووة العامووول إب بالنحووواس بمووورهم هٌووودروكورتٌزون موووع المسوووب   ٌعوووال  التهووواب الجلووود -4

 .  56,57,61,62]]بالمسب  

 

 Zinc (Zn) ال نك -3

 Routes of exposure التعرض مصادر 3-1

 اللحوومو للزنوك فوً الطعووام عنود معظوم النواس,ة لبقولٌوات والحبووب المصووادر الرئٌسوتعتبور ا

الؽذائٌة الؽنٌة  تكم إن االسته ك ؼٌر المنظم للم. نككثر ؼنى بالزصدر األحمر هو الماأل

 طرٌوكن ومركباتو  عو للزنوك مهنٌواا  ٌوتم التعورضو. لزنك ٌعرض الناس لخطر التسومم بو با

استنشاك دخوان أو ؼبوار أكسوٌد الزنوك ٌسوبب و ,نشاك خ ل بعض العملٌات الصناعٌةاالست

 .Metal Fume Fever (MFF)[[56,67,68 حمى دخان المعدن 

  Physiological role and deficiencyوالنقص الدور الفٌ ٌولوجً 3-2

 metalloenzymes نزٌمات المعدنٌةوب لعدد كبٌر من األمطل ضروريالزنك معدن 

      ,Alcohol dehydrogenase  ,Cu- Zn superoxide dismutaseمثل

DNA and RNA polymerase [57,69]. 

ة المناعٌة, تشوهات التهاب الجلد, تراجع وفشل النمو, خلل فً الوظٌف ٌنت  عن نقص الزنك

تنوواقص نسووبة ر فووً شووفا  الجووروح, قصووور الؽوودد التناسوولٌة عنوود الرجووال, خلقٌووة, التووؤخ

 . [67,69] التستوسترون فً المصل, قلة النطاؾ
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  Toxicokineticsالسمٌة كٌةالحر 3-3

الجهواز الهضومً,  ن طرٌكمن الزنك المؤخوذ فموٌاا ع %30-20 متصٌ االمتصاص: 

 .67,68,70]] الجهاز التنفسً بعد االستنشاك ن طرٌكمتص عكما ٌ

واسووع وٌكووون التركٌووز األعلووى لوو  فووً العضوو ت, العظووام,  علووى نحوووٌتوووزع  التددو ع: 

 .67,68,70]] رٌاسالشعر, الرئة, القلب, الكبد, البنك ,الجهاز الهضمً, الدماغ, الجلد

ن ٌلوة منو  عوللزنوك هوو البوراز كموا تطورح كمٌوات قل طراح الورئٌسطرٌك اإل اإلطراح: 

 .67,68,70]] البول طرٌك

 Mechanism of toxicity آلٌة السمٌة 3-4

القنووات التوً ٌودخل منهوا الحدٌود والكالسوٌوم وهوذا موا  ن طرٌوكٌدخل الزنك إلى الخ ٌا عو 

 .57]] ٌإدي إلى أذٌة الخلٌة

 Acute toxicity الحاد تسممال 3-5

 الجهاز التنفسً أو الجهاز الهضمً. ن طرٌكمم الحاد على طرٌك الدخول إما عٌعتمد التس

, إقٌوا ا  الفومن طرٌوك الزنوك عواألعوراض التوً تنوت  عون ابوت ع كمٌوات كبٌورة مون تتضمن 

 . 67,68,70]] سهاالا إبطنٌة,  احتراك الحلك والبلعوم, تشنجات  

 Metal Fume Fever (MFF) الزنوك حموى دخوان المعودن اسوٌدٌنت  عن استنشواك أك

, عسر فً الصدر, سعاالا  اا آالم, اا , تعباا ؼثٌان فً العض ت, اا التً تسبب حمى, قشعرٌرة, ألم

 .67,68,70]] التنفس

 Chronic toxicity الم من تسممال 3-6

طوٌل األمد للمكمو ت الٌسبب التناول  إذ ؛ض المزمن للزنك إلى تؽٌرات دموٌةٌإدي التعر

 .57]] الؽذائٌة التً تحوي الزنك إلى فقر الدم

  Treatment المعالجة 3-7

عند التعرض لكمٌات زائدة من الزنك إخراج المصاب من منطقة جرا ات العامة تتضمن اإل

التعورض المباشورة إلوى الهووا  الطلووك فوً حوال االستنشواك, والؽسوول الجٌود بالموا  فوً حووال 

إن تناول كمٌات كبٌورة مون الحلٌوب والجوبن ٌقلول مون امتصواص . التعرض العٌنً والجلدي

 مستوٌات مرتفعة من الفوسفور والكالسٌوم.الزنك فً الجهاز الهضمً نظراا الحتوائها على 

 وٌعتبوور ,بووة إلنقوواص كمٌتوو  فووً الجسووملاخبعوود امتصوواص الزنووك ٌووتم العوو ج بالعواموول ال

CaNa2-EDTA المفضل, كما ٌستعمل  خالبهو العامل ال Dimercaprol[[57,67. 

 



38 
 

  Nickle (Ni) النٌكل -4

 Routes of exposure مصادر التعرض 4-1

وهوو واسوع االنتشوار فوً الهووا  والموا   ,رضوٌةفً القشرة األ ةطبٌعٌ صورةالنٌكل ب ٌظهر

, 73,74]] لعامة الناس للنٌكل ةودخان السجائر هً المصادر الرئٌس . إن الطعام[71,72] والتربة

وٌكوون  ,مصودراا شوائعاا للنٌكولفوً الماضوً  الٌدكان استخدام الجواهر واألقراط وساعات و

هوو و ؛استنشواك كربونٌول النٌكول الؽوازيو التماس الجلدي طرٌكن ع التعرض للنٌكل مهنٌاا 

 .75,76]] ٌةأكثر مركبات النٌكل سم  

  Physiological role and deficiencyوالنقص الدور الفٌ ٌولوجً 4-2

 ,ط ك البروالكتٌن من الؽدة النخامٌةإٌثبط كما المتصاص الحدٌد,  ضروري النٌكل

 .77]] فً االستق ب خل ا و فقر دم بالنتٌجة وٌسبب ,نقص الحدٌدنقص  إلى وٌإدي 

   Toxicokineticsالحركٌة السمٌة 4-3

مون  %27 ٌموتص علوى حوٌن ,الطعوام ن طرٌكمن النٌكل ع %1 ٌمتص :صاالمتصا 

أموا , مون النٌكول الوذي توم استنشواق  %20 كموا ٌموتص ,مٌواه الشورب ن طرٌكعالنٌكل 

 .[73,74] ضعٌؾفامتصاص  من الجلد 

الووذي ٌتركووز فٌوو  النٌكوول, كمووا ٌتوووزع إلووى الرئووة,  الوورئٌسالكلٌووة هووً العضووو  التددو ع: 

جود فوً حلٌوب ووٌ ,النٌكول المشوٌمة وٌعبورالدماغ, البنكرٌاس, الؽدد الدرقٌة والكظرٌة. 

 . [73] الثدي

موع أن كمٌوات  ,البوول ن طرٌوكعو ةرئٌسو صورةطراح النٌكل الممتص بإٌتم  طراح:اإل 

أموا النٌكول ؼٌور المموتص فوً الجهوواز  ,اللعواب, العورك, الحلٌوب, الودمعفوً منو  تطورح 

 .73]]ز ٌطرح فً البرافالهضمً 

  Mechanism of toxicityآلٌة السمٌة 4-4

 ن طرٌوكعو ةؼٌور مباشور صوورةوبعلوى الجٌنوات, ة اتوؤثٌره مباشور مسرطنة نتٌجوةة قدرل  

 .73,77,78]] التً تلحك الضرر بالدنا الحرة رتشكٌل الجذو

 Acute toxicity الحاد تسممال 4-5

 الجها  الهضمً  ن طرٌقع Digestive system 

, , إقٌوا ا اا ؼثٌانو وتشمل ,حد أم ح النٌكلألالحاد  بت عاالاألعراض بعد ث ثة أٌام من تظهر 

 .[72,73,74] , ضٌك النفس, سعاالا اا , صداعإسهاالا 
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 االستنشاق ن طرٌقعInhalation  

: تهٌ  الجهاز التنفسً واألعوراض هً المباشرة للتعرض لكربونٌل النٌكلالتؤثٌرات السامة 

مسالك التنفسوٌة لل اا تهٌج, , إقٌا ا اا , ؼثٌاناا , صداعدوخةا  عراض األولٌةتتضمن األوالعصبٌة. 

عوراض قبول بود  األعوراض عوراض المباشورة هنواك فتورة عدٌموة األبعد ظهوور األ العلوٌة.

انقطووواع الووونفس  ,, عسووورالتنفسفوووً الصووودر, سوووعاالا  اا ألمووو تتضووومنالتوووً  جلوووةالرئوٌوووة اآل

Dyspnoeaوقوود تظهوور األعووراض التالٌووة فووً الحوواالت الشوودٌدة: النووزؾ  ., تسوورع القلووب

, وذمووة Toxic myocarditisالرئوووي, الوذمووة المخٌووة, التهوواب عضوولة القلووب السوومً 

 .  Pneumonitis[[72,73,74,75,77 التهاب رئوي  ,رئوٌة

 يالتعرض الجلدSkin exposure   

 تهووٌ  لنتٌجووةوبا ,لتحسوسا إلووى إن تمواس الجلوود مووع النٌكول أو مووع مركباتوو  ٌمكون أن ٌووإدي

 . 73]]الجلد

 Toxicity chronic الم منتسمم ال 4-6

 الهضمً  الجها  ن طرٌقعDigestive system  

 .اإلنسانتوجد معلومات متوفرة عن تؤثٌرات االبت ع المزمن للنٌكل أو مركبات  على  ال

 التنفسً الجها  ن طرٌقع االستنشاق 

Inhalation through respiratory system 

القصوبات و Sinusitisالجٌووب و Rhinitisاألعراض التالٌة : التهاب األنوؾ فٌ  تظهر و

 . 72,73,77,78]] , انثقابات فً الحاجز األنفEmphysemaًنفاط رئوي ربو, المزمن, 

 التعرض الجلدي Skin exposure 

 .79]] ن للنٌكل مهنٌاا ٌالجلد التماسً عند العمال المعرضٌظهر التهاب 

 المسرطنة لتأثٌراتا Carcinogenic effects 

ن مهنٌواا لمركبوات ٌاألنفٌة عنود العموال المعرضو د خطر حدوث سرطان الرئة والمسالكٌزدا

 .80]]النٌكل 

  Treatmentالمعالجة 4-7

 عون طرٌوكابت ع النٌكل ٌتم إخراج المرٌض إلى الهوا  الطلك ومراقبة الشدة التنفسٌة. أما 

وامول عتتم المعالجة باستعمال ال , بلتحرٌض اإلقٌا معالجت  ب تمتالجهاز الهضمً فنادراا ما 

 .Sodium diethyldithiocarbamate[[56 المفضل هو  خالبوالعامل ال ,الخالبة
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 Chromium (Cr) الكروم -5

  Routes of exposureمصادر التعرض 5-1

طعموة األ وقود تحووي .اللحم, الخضراواتمثل  للتعرض للكروم و المصدر الرئٌسالطعام ه

  للصدأ مصنوعة من الفوالذ المقاومالحمضٌة التً تكون على تماس مع علب أو أوانً طبخ 

 مستوٌات أعلى من الكروم بسبب ارتشاح  من الفوالذ المقاوم للصدأ.

 وٌمكن أن ٌكوونٌات من  إلى التربة والمٌاه, ن للقشرة األرضٌة تنتقل كمن الكروم مكو  أبما 

عوون مصودر هووام للكووروم فوً التربووة والمووا   سوومدة الفوسووفاتٌة مسوإوالا وجوود الكووروم فوً األ

تماس الجلد , ول استنشاك الؽبار الحاوي ن طرٌك هنٌاا عٌتم التعرض ل  مو وبعض األؼذٌة.

 .81,82,83]]ل  مع المركبات الحاوٌة 

 Physiological role and deficiencyوالنقص  الدور الفٌ ٌولوجً 5-2

لعامول تحمول  اا على سوطوح الخ ٌوا باعتبواره مكونو  تقوٌة التفاعل بٌن األنسولٌن ومستقب ت

ٌقوم بفعل تآزري مع األنسولٌن , وGlucose Tolerance Factor (GTF)الؽلوكوز 

 .81]] فً تحسٌن استق ب كل من الكربوهٌدرات, الدهون, الشحوم

تشاهد األمراض التالٌة عند نقص الكروم: فرط سكر الدم, خلل فً تحمل الؽلوكوز, اعت ل 

 .81,84]]األعصاب, اعت ل دماؼً, ارتفاع تركٌز الحموض الدسمة الحرة فً الب سما 

 Toxicokinetics الحركٌة السمٌة 5-3

مهنٌواا  .الجهاز الهضمً عن طرٌكلكروم المؤخوذ فقط من ا %2-1متصٌ: االمتصاص 

ٌختورك الكوروم الجلود و ,الجهواز التنفسوً عن طرٌكالؽبار الحاوي على الكروم  متصٌ

 .81,82,83]]بسهولة إلى حد ما خصوصاا إذا كان الجلد متضرراا 

ٌنتقول كموا  ,ة, الطحال, الكبود, الكلٌوة, العظومٌكون أكبر تركٌز للكروم فً الرئالتو ع:  

 .81,82,83]] حلٌب الثدي عن طرٌكمشٌمة, وإلى الرضع ال عن طرٌكالكروم إلى الجنٌن 

عون ٌطرح جز  بسٌط و ,البول عن طرٌك ةرئٌس صورةح الكروم بطراإٌتم  اإلطراح: 

 .81,82,83]]ر البراز, الشعر, األظاف طرٌك

 Mechanism of toxicity آلٌة السمٌة 5-4

( أكثور قووة مون VIالكوروم )ٌكوون  إذ ؛تعتمد قوة سمٌة الكروم على حالة أكسدة ذرة الكوروم

 وٌعود ذلك لسببٌن: (IIIالكروم )

 ( القدرة العالٌة للكرومVIعلى األكسدة و ).اإلرجاع 

 ( القدرة األعلى للكرومVIعلى دخول الخ ٌا ). 



41 
 

دخل إلى نووات  إرجاعو  التوً تو( VIوالقدرة المسرطنة للكروم ) ٌرجع التؤثٌر السام الرئٌس

شوودة لل المسووببةتشووكٌل أنووواع جووذور األكسووجٌن الفعالووة إلووى إدي وتووفووً الحلقووة التؤكسوودٌة 

 وبالنتٌجة ؛فً بنٌة الدنا اا ٌنت  ضرر وهو ما ,الدناالبروتٌنات ومع  تتفاعل , والتًالتؤكسدٌة

 . [81,82,85] عن التؤثٌرات المسرطنة للكروم ةمسإولكون ت

  Acute toxicityالحاد تسممال 5-5

                       (VIعووووون التسووووومم الحووووواد والعرضوووووً بوووووالكروم )ة الناتجوووووة اآلفوووووات الرئٌسوووووتتضووووومن 

 :[56,86,87,88,89] ما ٌلً

 ٌحدث نخر نبٌبً قد ٌإدي إلى  إذ ؛الطرٌك الهضمًعن ٌتم التسمم  :ٌةثٌر على الكلتأال

ٌظهر هذا التؤثٌر على الكلى وغ(. 5الموت إذا كانت جرعة الكروم ممٌتة )أي أكثر من 

أٌوام فوً حوال كانوت الجرعوة  4-1غ, أو ٌظهر خ ل5 نحوساعة إذا تم تناول  12بعد 

 غ. 1-2

 :فً بعض الحاالت الممٌتة بعد ابت ع الكروم ٌكون الموت ناتجاا عون  التأثٌر على الكبد

غ 2-1.5الجرعة النخر المنتشر للكبد. تظهر هذه التؤثٌرات ؼٌر المرؼوبة عندما تكون 

 غ.5ساعة عندما تكون الجرعة  12تظهر خ ل  على حٌنأٌام,  4-1أو أقل وخ ل 

 :ًغ أو أكثر من الكروم ٌحدث نزؾ 5بعد ابت ع  التأثٌرات على الجها  القلبً الوعائ

وٌحوودث الموووت نتٌجووة الصوودمة القلبٌووة الوعائٌووة, وتتمثوول  ,شوودٌد موون الجهوواز الهضوومً

 السمٌة العصبٌة بتشنجات, اخت جات ونوبات متعممة, ؼٌبوبة.

  ,هناك أعراض أخرى فوً التسومم الحواد وتشومل: الٌرقوان, عسورالبول, بٌلوة دموٌوة

 ٌإدي إلى انقطاع البول, تبولن الدم. وهو ماألبومٌن فً البول )البول الزاللً( 

 ٌنوت  عون استنشواك الؽبوار الحواوي علوى الكوروم ربووو  التنفسدٌة: سدالكثٌر علدى المالتدأ

 .Bronchial asthmaقصبً 

 :ٌظهرعند عمال مصانع الكروم الذٌن ٌكونون علوى تمواس  التهاب الجلد التهٌجً الحاد

 .(VIمباشر مع مركبات الكروم )

  Chronic toxicityالتسمم الم من 5-6

 تتضمن ما ٌلً:و ,عادةا  ( موضعٌةVIالتعرض المهنً للكروم )اآلفات الناتجة عن 

 القرحات الكرومٌة Chrome ulcers:  تحدث القرحات الكرومٌة للجلد بواسطة

ووو  تتوضوووع علوووى سوووطل الجلووود المتضووورر إذ ؛(VIال لمركبوووات الكوووروم )الفعووول األك 

 .56,90]]صابع, ظهر الٌدٌن, السواعد( األ)
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  ًالتفاعل األكال فً الحداج  األنفدCorrosive reaction in the nasal 

septum: المعرضوٌن تظهر القرحات واالنثقابات فً الحاجز األنفً عند العمال 

إن تقورح كول مون جوانبً الحواجز ٌسوبب نخور . االستنشواك عن طرٌكللكروم مهنٌاا 

 .  56,90]] الؽضروؾ مإدٌاا إلى انثقاب الحاجز

  ًالتهاب الجلد األرجً التحسسAllergic eczematous dermatitis: 

 .56,90]] لدى العمال الذٌن ٌكونون على تماس مع الكروم مهنٌاا  ةرئٌس صورةٌظهر ب

  التدأثٌرات الموضدعٌة فدً الدرئتٌنLocal effects in the lungs:  بٌنوت

 .87,88,89]] وهذا السحار ظلٌل لرشعة ,الدراسات ظهور سحار )تؽبر الرئة(

 :بعوود التعورض المهنووً المووزمن لمركبوات الكووروم فإنوو  ٌسووبب  التدأثٌرات المسددرطنة

 .56,81,82]] سرطان الرئة

 Treatment المعالجة 5-7

الشودة ومراقبوة  ,التعورض الحواد باالستنشواك ٌجب إخوراج المورٌض إلوى الهووا  الطلوك بعود

الجهواز  عن طرٌكبعد التعرض و ,األكسجٌن واألدوٌة الموسعة للقصباتٌعطى و ,التنفسٌة

تووتم فلجسووم أمووا بعوود امتصوواص الكووروم فووً ا الهضوومً ٌووتم تحوورٌض اإلقٌووا  وؼسوول المعوودة.

فً حال التعرض عن طرٌك و ,Calcium EDTAمثل  الخالبةعوامل المعالجة بإعطا  ال

 .[56,81] الجلد ٌؽسل الجلد جٌداا بالما  لمنع امتصاص الكروم

 Cobalt (Co) الكوبالت -6

 Routes of exposure التعرض مصادر 6-1

ٌوجود فوً اللحووم وخاصوة الكبود,  إذ ؛الطعوام عون طرٌوكٌحدث التسمم العرضً بالكوبالوت 

وٌودخل إلوى التربوة  ,رضٌةٌرشل الكوبالت من القشرة األ. [91,92] مشتقات األلبان, األسماك

النباتات والحٌوانات, وٌدخل إلى المٌاه. تنت  المستوٌات المرتفعة للكوبالوت فوً  تؤخذهحٌث 

التربة عن استعمال األسمدة الفوسفاتٌة الحاوٌوة علوى الكوبالوت. ٌنتقول الكوبالوت إلوى الهووا  

الجلوود  عوون طرٌووكالكوبالووت  ٌمووتص .91,93]] عون طرٌووك التعوودٌن, الصووهر, التنقٌووة, الحورك

 انع إنتاج المعادن الصلبة.السلٌم للعمال فً مص

 Physiological role and deficiency والنقص  الدور الفٌ ٌولوجً 6-2

إلوى    ٌوإدينقصو, و(12ألن  مركب للسٌانوكوباالمٌن )فٌتامٌن ب ؛الكوبالت أساسً للجسم

 .[58,94] فقر الدم

 



43 
 

 Toxicokinetics الحركٌة السمٌة 6-3

 :45-5مركبوات الكوبالوت بنسوبة تتوراوح بوٌن ٌمتص الجهاز الهضمً  االمتصاص ,%

عون  كما ٌمتص, 95]] وفً حال نقص الحدٌد فً الؽذا  ,وٌزداد االمتصاص بعد الصٌام

الجلوود  عون طرٌوكٌعتمود امتصوواص مركبوات الكوبالوت  .93,96]]الجهواز التنفسوً  طرٌوك

الجلود السولٌم  عون طرٌوكاالمتصواص وٌكوون  ,إذا كان الجلد سلٌماا أو متضرراا  على ما

 .101]] ٌكون أكبر بكثٌر إذا كان الجلد متضرراا  على حٌننسبٌاا  قلٌ ا 

 :الجسوم بحٌوث ٌكوون التركٌوز األكبور فوً  عن طرٌوكٌتوزع الكوبالت الممتص  التو ع

الجهواز التنفسوً ٌكوون التركٌوز األكبور لو  فوً  عون طرٌوكالكبد والكلٌة, أما بعد دخول  

 .  91]]تٌن الرئ

 عوون البوول وبكمٌووات قلٌلوة  عون طرٌووك ةرئٌسو صووورةب طووراح الكوبالوتإٌوتم  طدراح:اإل

 .97]] البراز طرٌك

 Mechanism of toxicity آلٌة السمٌة 6-4

ٌعووود السووبب فووً ذلووك إلووى قوودرة و ,موورض الرئووةحوودوث الكوبالووت دوراا هاموواا فووً  إديٌوو

بموا فٌهوا فووك الحورة  جوذورال ٌولود الكوبالوت. على تشكٌل أنواع األكسجٌن السامةالكوبالت 

 .98,99,100]] ٌزٌد من الشدة التؤكسدٌة لنتٌجةوبا ؛األكسٌد

 Acute toxicity الحاد سممتال 6-5

احمرار الجلد فوً , جسدٌة اا آالم, اسهاالا , اا مؽص, إقٌا ا , اا ؼثٌان أعراض التسمم الحادتتضمن 

ضووٌك , فووً ضووؽط الوودم اا انخفاضوو, تسوورع القلووب, ارتفوواع الحوورارة, منطقووة الوورأس والرقبووة

وٌحودث المووت نتٌجوة شولل الجهواز , وفوً معظوم الحواالت تظهور تشونجات. اا ازرقاقو, النفس

 .101]] التنفسً

  Chronic toxicityالتسمم الم من 6-6

 :تظهر التؤثٌرات التالٌة فً التسمم المزمن

 :كوبالووووووت اعووووووت ل عضوووووولة القلووووووب للٌسووووووبب التعوووووورض  التددددددأثٌر علددددددى القلددددددب

Cardiomyopathy  [[102. 

 ن لكرٌووات الوودم الحموورا  بحٌووث ٌزٌوود حجووم الوودم كوبالووت تووؤثٌر مكووو  لل :التددأثٌرعلى الدددم

 .56]] والعدد الكلً لكرٌات الدم الحمرا 

 :ٌسووبب الكوبالووت موورض الوودراك  التددأثٌر علددى الغدددة الدرقٌددةGoiter  تضووخم الؽوودة(

 .101]] الدرقٌة(
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 ٌفووً الجهوواز التنفسووًاالستنشوواك  بعوودالكوبالووت ٌتركووز  :علددى الجهددا  التنفسددًر التددأث 

ازدٌواد توواتر السوعال, أزٌوز, ضوٌك , تهوٌ  الجهواز التنفسوً: ثٌرات تنفسٌةؤتل  ظهر تو

 .98,101]] التهاب تنفسً, تلٌؾ ربو, النفس, نقص الوظٌفة الرئوٌة,

 :100]]ب الكوبالت التهاب الجلد ٌسب   التأثٌر على الجلد. 

 Treatmentالمعالجة  6-7

 إذ ؛العوامووووووول الخالبوووووووة كموووووووا تسوووووووتعمل ,ٌوووووووتم تحووووووورٌض اإلقٌوووووووا  وؼسووووووول المعووووووودة

وقود تعطوى عوامول خالبوة  ,األكثور فعالٌوة خالبال -acetylcysteine (NAC)   Nٌعتبر

 .Dimercaprol [[101و  EDTA :أخرى مثل
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 Aim of the studyالهدف من البحث 

 

الووذي ٌحوووي بعووض العناصوور شووائعة االسووته ك الٌعتبوور النبٌووذ موون المشووروبات الكحولٌووة 

 التوً لهوا توؤثٌرات سوامة.بعوض المعوادن  دوجووٌوة إضافة إلى إمكانعدنٌة المفٌدة لإلنسان الم

نسوبة للعناصور للنبٌذ إلى تؤثٌرات سولبٌة حتوى بال التناول المفرط  قد ٌفضًع وة على ذلك 

 ,المفٌدة العناصر المعدنٌة بعض هناك ضرورة ملحة لتحدٌد تراكٌز علٌ و ,ةالمعدنٌة المفٌد

ع فوً المنوازل تراكٌز هذه العناصر فً كل مون النبٌوذ المصون   عنعدم توفر دراسات كافٌة و

لوذلك ٌهودؾ , ع فً المعامل محلٌاا اسوتدعى إلقوا  الضوو  علوى بعوض هوذه العناصوروالمصن  

 :البحث إلى

 

لها لما  النٌكل, الكوبالت, الكروم, الزنك, الحدٌد, النحاسالمعادن التالٌة:  كٌزاتحدٌد تر 

 فً كل من نوعً النبٌذ. ,سمٌةمن أهمٌة فً صناعة النبٌذ وتؤثٌرات فٌزٌولوجٌة و

حسوب المنظموة العالمٌوة للكرموة بوالتراكٌز المسوموح بهوا التراكٌز المقاسوة نتائ  مقارنة  

موع المواصوفة هوذه التراكٌوز  مدى توافك( وبعض دول العالم, إضافة إلى (OIVوالنبٌذ 

 القٌاسٌة السورٌة. 

فوً عٌنوات  السوالفة الوذكربٌن تراكٌز كول معودن مون المعوادن  مقارنات إحصائٌةإجرا   

 .ع فً المعاملوالمصن   (منزلً)النبٌذ ال ع فً المنازلن  النبٌذ المص
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 الفصل الرابع

 المواد والطرائق

Materials and Methods 

  Samplingعتٌاناال -1

 عٌنووة موون مووادة النبٌووذ األحموور )المصوونع فووً سووورٌة( بشووكلها النهووائً المعوود   60تووم جمووع 

, (منزلوًع فوً المنوازل )النبٌوذ الالمصون  عٌنة مون النبٌوذ  30تم جمع  فقدل ستخدام مباشرة, 

 ,محلٌاا  ع فً المعامللمنت  المصن  با فٌما ٌتعلكالتجارٌة  العٌنة من مراكز البٌع والمح 30و

 وكان الجمع عشوائٌاا.

 تحضٌر العٌنات -2

 .103]] م°485استخدمت طرٌقة الحرك والترمٌد بواسطة الحرارة فً الدرجة 

 عملةاألجه ة المست 2-1

 .فرن ترمٌد كهربائً -1

 .Memertمن نوع  سخانة كهربائٌة -2

 .الؽرافٌتًجهاز االمتصاص الذري  -3

 عملةاألدوات المست 2-2

 .وجافةمل نظٌفة  50بواتك بورس ن سعة  -1

 مل. 10مل, 1سعة  ٌرة ومدرجةازجاجٌة مع اتممص -2

 مل.100زجاجٌة معاٌرة سعة دوارك  -4

 بٌشر زجاجً. -5

 أقماع ترشٌل زجاجٌة. -6

 .جافةعبوات زجاجٌة حدٌثة االستعمال نظٌفة و -7

 .(Whatman no.42) ورك ترشٌل  -8

 عملةالمواد المست 2-3

 العالمٌة.Merck  مٌرك عالً النقاوة صنع شركةال% 65 حمض اآلزوت المركز -1

 .بجهاز االمتصاص الذريخاص  Deionized waterما  مقطر منزوع الشوارد  -2

, تركٌز كل العالمٌة Merckصنع شركة مٌرك  للمعادن المقاسةخزٌنة محالٌل عٌارٌة  -3

 مػ/ل.1000منها 
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 طرٌقة ال 2-4

 :103]] تتضمن طرٌقة تحضٌر عٌنات النبٌذ الخطوات التالٌة

 فً بوتقة البورس ن. توضعو نبٌذ مل من كل عٌنة10معاٌرة  بواسطة ممص ٌإخذ -1

 م مدة ث ث ساعات.°485 درجة حرارةب (5) الشكل ضع العٌنات فً فرن الترمٌدوت -2

 مل من حمض اآلزوت. 10كل عٌنة إلى ؾ اضٌبعد التبرٌد  -3

 دقائك لكل عٌنة. 10مدة م °110بدرجة حرارة على السخانة الكهربائٌة توضع  -4

كموول وٌ ,باسووتعمال ورك ترشووٌلموول  100سووعة  دورك معوواٌرةل العٌنووات علووى ترشوو -5

وبوذلك ٌكوون  ,حتوى الع موة موع الخوض الجٌود منوزوع الشوواردال الحجم بالما  المقطر

 مرات.10الحجم قد مدد 

  :دتم حظة مل من كل عٌنة  0.5مرة وذلك بؤخذ  200كل عٌنة من عٌنات النبٌذ  مد 

منزوع الشوارد, حٌث الوٌكمل الحجم بالما  المقطر  ,مل 100إلى دورك معاٌرة سعة 

 تحضر كل عٌنة لقٌاس كل من الحدٌد والنحاس. 

 .الؽرافٌتًجهاز االمتصاص الذري  ستعمالباٌقاس تركٌز كل معدن فً العٌنة  -6

 

 ً.لكهربائ( فرن الترمٌد ا5الشكل )
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 تحلٌل العٌنات -3

 Graphiteالؽرافٌتووً يجهوواز االمتصوواص الووذر باسووتعمالجوورى تحلٌوول عٌنووات النبٌووذ 

Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GFAAS) GTA100 

( جهواز 6) الشكل ٌبٌن .دمشك جامعة الصٌدلة كلٌة مخابر فً الموجود( Varian )فارٌان

 .104]]االمتصاص الذري 

 

 ( جها  االمتصاص الذري.6) الشكل

 Graphite Furnace GTA100 الؽرافٌتًجهاز االمتصاص الذري   (7) الشكل ٌبٌن

 .Auto samplingمع مكان الحقن اآللً المستعمل فً المعاٌرة 

 

 .الغرافٌتًجها  االمتصاص الذري ( 7الشكل )
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 وصف الجها  3-1

 :105,106,107]] ة التالٌةالمتصاص الذري من األقسام الرئٌسا ٌتؤلؾ جهاز

 (. Hollow cathode lampجوؾالمصباح المهبطً الممصدر ضوئً ثابت ) -1

ٌكووون الترذٌووذ   إذ ؛جوول ترذٌووذ العٌنووةأموون  Atomizer sectionقسووم الترذٌووذ  -2

ً جهاز االمتصاص الذري فElectrothermal atomization اا كهربٌ اا حرارٌ

الذي ٌعمل بالطاقة الكهربائٌة لتشوكٌل الترذٌوذ )الورذاذ( فوً أنبووب الفورن  الؽرافٌتً

 Cuvette. الؽرافٌتً

ٌكوون لكول  إذ ؛لفصول خوط الورنٌن المطلووب  Monochromatorلونً مستوحد -3

 عنصر طول موجة معٌنة وعرض شك معٌن.

ل Detector مكشاؾ -4  اإلشارة الضوئٌة إلى إشارة  كهربائٌة. ٌحو 

 ها.عالجٌاإلشارة الكهربائٌة و مٌضخ   Signal processorمعال  اإلشارة  -5

 .ةالنهائٌ صورتهاتظهر النتٌجة فٌ  ب الذي Compute systemنظام الحاسوب  -6

 .الؽرافٌتًلجهاز االمتصاص الذري  ةاألقسام الرئٌس( 8الشكل )ٌبٌن       

 

 .الغرافٌتًلجها  االمتصاص الذري  ةاألقسام الرئٌس (8الشكل )
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 الجها  مبدأ 3-2

الجهواز علوى تحوٌول السووائل والمحالٌول الموراد تحلٌلهوا إلوى ذرات ؼازٌوة حورة ٌعتمد مبودأ 

Free gaseous atoms من خ ل عملٌة اإلرذاذAtomization   التً تكون حرارٌة

إن . حٌوث تتولود الحوورارة فوً أنبووب الفورن الؽرافٌتووً عون طرٌوك قووس كهربووائً ,كهربٌوة

الؽاز المستخدم فً الفرن و من الكربون, اا مكون ٌكون عادة  Cuvetteأنبوب فرن الؽرافٌت

  اسوتعمللقٌواس العٌنوات  تعملفٌمنع أكسدت . فً جهازنا المسوهو ؼاز خامل ٌحٌط بالعنصر 

 المراحل التالٌة:ب تمر كل عٌنة فً الفرنو ؼاز خامل.بوصف  ؼاز األرؼون 

 .Dryingالتجفٌؾ  

 .Ashingالحرك والترمٌد  

 )حٌث تتم عملٌة القٌاس(. Atomizingالترذٌذ  

 .Cleaningالتنظٌؾ  

ل ٌحتووي إذ  بخار ذري للعنصر الموراد معاٌرتو ؛ عملٌة اإلرذاذ العٌنات إلى ضباب أو تحو 

ٌمكن معاٌرة هذه الذرات بعد تعرٌضها لشعاع وهذا البخار على ذرات ؼٌر متؤٌنة للعنصر, 

محدد )أشعة الطنٌن( بحٌث ٌتناسوب امتصواص هوذه الوذرات للشوعاع طورداا  طول موجة يذ

مع تركٌزها. ٌتم الحصول على طول الموجة المحدد للعنصر المراد قٌاس  عن طرٌك منبع 

وهوو ؛  Hollow cathode lampؾجوو  المضوئً ٌطلك علٌو  اسوم المصوباح المهبطوً 

ن بحٌوث ٌكوون المهوبط مون العنصور قطبواج مملو ة بؽاز خامل وبداخلها أسطوانة من الزجا

 المراد تحلٌل  والمصعد من النٌكل أو التنؽستن.نفس  

اللوووووونً  المسوووووتوحد لعٌنوووووة ؼٌووووور المتؤٌنوووووة ٌنتقوووووًبعووووود مووووورور الطٌوووووؾ علوووووى ذرات ا

Monochromator ًالمكشووواؾ  وٌحولووو  إلوووى ,الطٌووؾ المنبعوووث مووون المصووودر الضوووئ

Detector , لالووذي بواسووطة معووال  اإلشووارة  تعووال اإلشووارة الضوووئٌة إلووى كهربائٌووة  ٌحووو 

processor Signal , لم  ٌضوووخالوووذي  بووودوره لالوووذي ٌحوووو   ,هوووا إلوووى الحاسووووبها وٌحو 

 .105,106]] اإلشارات إلى نتائ 
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 ارٌةعٌمحالٌل التحضٌر ال 3-3

 نك, كروم, كوبالت,نٌكل, : لكل من المعادن المقاسة تحضٌر المحالٌل العٌارٌة  

  حدٌد, نحاس

موػ/ل وذلوك بؤخوذ 1بتركٌوز  )لكل معودن مون المعوادن الموذكورة( تحضٌر محلول عٌاريتم 

عووالً النقوواوة المحضوور مسووبقاا موون إنتوواج شووركة ال العٌوواري الخووزٌنموول موون المحلووول  0.1

Merck  وٌكمول الحجوم   ,مول100معواٌرة سوعة  دوركإلوى موػ/ل 1000العالمٌة وبتركٌوز

 مل(.100منزوع الشوارد حتى الع مة )البالما  المقطر 

, 20, 10بتراكٌوزمحالٌول عٌارٌوة ث ثة وهً  ؛محالٌل عٌارٌة بتراكٌز متدرجة تم تحضٌر

بتركٌووز (. فمون أجول تحضوٌر محلوول عٌواري 7مكوػ/ل كموا هوو موضول فوً الجودول ) 40

مول مون  10  ٌولإوٌضواؾ  ,موػ/ل1محلوول العٌواري وبتركٌوز المل مون 1 ٌإخذمكػ/ل 10

منووزوع الشوووارد حتووى الع مووة الوٌكموول الحجووم بالمووا  المقطوور  ,حمووض اآلزوت المركووز

محلول المل من  2مكػ/ل ٌتم أخذ  20مل(. من أجل تحضٌر محلول عٌاري بتركٌز 100)

وٌكمول الحجوم  ,مل من حموض اآلزوت المركوز 10وٌضاؾ ل   ,مػ/ل1العٌاري وبتركٌز 

مل(. من أجل تحضوٌر محلوول عٌواري 100منزوع الشوارد حتى الع مة )القطر بالما  الم

مل 10مػ/ل وٌضاؾ ل  1عٌاري وبتركٌز محلول الالمل من  4مكػ/ل ٌتم أخذ  40بتركٌز 

منووزوع الشووارد حتووى الع مووة المون حمووض اآلزوت المركوز وٌكموول الحجوم بالمووا  المقطور 

مول مون حموض اآلزوت المركوز  10 بؤخوذ Blankكما ٌحضور محلوول شواهد  مل(.100)

 مل.100منزوع الشوارد إلى الوٌكمل الحجم بالما  المقطر 

 

 .ة للمعادن المقاسةالعٌارٌمحالٌل ال( طرٌقة تحضٌر 7الجدول )

 المعدنتركٌز عٌاري 

المراد الحصول علٌ  

 )مكػ/ل(

الحجم المؤخوذ )مل( 

عٌاري المحلول المن 

 مػ/ل1 وبتركٌز

الحجم المضاؾ 

حمض من 

 اآلزوت )مل(

منزوع الالمقطر الما  

 الشوارد

 مل100ٌكمل الحجم إلى  10 0 0

 مل100ٌكمل الحجم إلى  10 1 10

 مل100ٌكمل الحجم إلى  10 2 20

 مل100ٌكمل الحجم إلى  10 4 40
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ر المحلوووول الشووواهد والمحالٌووول العٌارٌوووة المحضووورة علوووى جهووواز االمتصووواص الوووذري  ٌمووور 

 (8الجودول ) محالٌول العٌارٌوةالحصول علوى نتوائ  قٌاسوات االمتصاصوٌة لل, فٌتم ًالؽرافٌت

, وٌنت  عنها الخط البٌانً الذي ٌبٌن الع قوة بوٌن االمتصاصوٌة وبوٌن تراكٌوز (9) والجدول

ً , وهو ا(14, 13, 12, 11, 10, 9كل معدن من المعادن المذكورة األشكال ) لخط البٌان

 فً عٌنات النبٌذ. كل معدن من المعادن المذكورةٌز الجهاز تراك الذي على أساس  سٌعطً

 

 والكروم والكوبالت.للنٌكل ( قٌم االمتصاصٌة لمحالٌل السلسلة العٌارٌة 8الجدول )

 رقم العٌاري

التركٌزمقدراا 

 ب 
 مكػ/ل

 االمتصاصٌة
 للنٌكل

 االمتصاصٌة
 للكوبالت

 االمتصاصٌة
 للكروم

 0.0033 0.002 0.0036 0 0)الشاهد(

1    10 0.0812 0.0900 0.2670 

2   20 0.1589 0.1814 0.5340 

3   40 0.3201 0.3648 1.0663 

 

 .حاسلل نك والحدٌد والن( قٌم االمتصاصٌة لمحالٌل السلسلة العٌارٌة 9الجدول )

 رقم العٌاري

التركٌزمقدراا 

 ب 
 مكػ/ل

 االمتصاصٌة

 للزنك
 االمتصاصٌة للحدٌد

 االمتصاصٌة

 للنحاس

 0.0016 0.001 0.001 0 0)الشاهد(

1    10 0.4155 0.2626 0.2466 

2   20 0.8110 0.5289 0.4712 

3   40 1.6520 1.0557 0.9418 
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 وفق تراكٌ  السلسلة العٌارٌة واالمتصاصٌة. للنٌكل( الخط البٌانً 9الشكل )

 

 

 وفق تراكٌ  السلسلة العٌارٌة واالمتصاصٌة. للكوبالت( الخط البٌانً 10الشكل )
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 وفق تراكٌ  السلسلة العٌارٌة واالمتصاصٌة. للكروم( الخط البٌانً 11الشكل )

 

 

 وفق تراكٌ  السلسلة العٌارٌة واالمتصاصٌة.  نك( الخط البٌانً لل12الشكل )
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 وفق تراكٌ  السلسلة العٌارٌة واالمتصاصٌة. حدٌد( الخط البٌانً لل13الشكل )

 

 

 .ٌ  السلسلة العٌارٌة واالمتصاصٌة( الخط البٌانً للنحاس وفق تراك14الشكل )
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 طرٌقة العمل 3-4

 

 ,ؾ )لكول معودن مصوباح موافوك لو (بعد تشؽٌل الجهواز ومعواٌرة المصوباح المهبطوً المجوو  

ألوتوماتٌكٌووة الموجووودة فووً وذلووك بؤخووذ أعلووى امتصاصووٌة لوو  عوون طرٌووك معوواٌرة اللولووب ا

ر  الجهاز, المحلول الشاهد والمحالٌل العٌارٌة المحضرة سوابقاا علوى جهواز االمتصواص ٌمر 

رتمكرولتر من المحلول. ثم  20الذري الؽرافٌتً بواسطة الحاقن اآللً الذي ٌحتاج إلى   مر 

وتظهر قٌم االمتصاصٌة  السالفة الذكرفتمر العٌنات بالمراحل حضرة سابقاا, عٌنات النبٌذ الم

معطٌة التراكٌوز الموافقوة مقودرة بو  مكوػ/ل وذلوك بعود المقارنوة بالسلسولة العٌارٌوة, ومون ثوم 

 حساب التركٌز فً عٌنة النبٌذ. 

 :المقاسة المعدنٌةتبٌن الجداول التالٌة البرام  الحرارٌة لكل من العناصر
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 .نٌكل( البرنامج الحراري لل10الجدول )

Ni  Atomic Number 28 

Matrix 0.1% Nitric Acid 
Atomizer Pyrolytic Coated Partitioned Graphite tube 
Furnace Operating Conditions 

Read 
command 

Gas Type 
Gas 
Flow 

(L/Min) 

Time 
(Sec) 

Temperature 
(°C) 

Step 
No. 

No Argon 3.0 5 85 1 

No Argon 3.0 40 95 2 

No Argon 3.0 10 120 3 

No Argon 3.0 5 800 4 

No Argon 3.0 1 800 5 

No Argon 0 2 800 6 

Yes Argon 0 1.1 2400 7 

Yes Argon 0 2 2400 8 

No Argon 3.0 2 2400 9 

Instrument parameters 
Lamp Current                                              4 mA 
Spectral Bandwidth                                  0.2 nm 
Wavelenght                                          232.0 nm 
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 .وبالت( البرنامج الحراري للك11الجدول )

Co Atomic Number  27 

Matrix 0.1% Nitric Acid 
Atomizer Pyrolytic Coated Partitioned Graphite tube 
Furnace Operating Conditions 

Read 
command 

Gas Type 
Gas 
Flow 

(L/Min) 

Time 
(Sec) 

Temperature 
(°C) 

Step 
No. 

No Argon 3.0 5 85 1 

No Argon 3.0 40 95 2 

No Argon 3.0 10 120 3 

No Argon 3.0 5 750 4 

No Argon 3.0 1 750 5 

No Argon 0 2 750 6 

Yes Argon 0 1.1 2300 7 

Yes Argon 0 2 2300 8 

No Argon 3.0 2 2300 9 

Instrument parameters 
Lamp Current                                              7 mA 
Spectral Bandwidth                                  0.2 nm 
Wavelenght                                          242.5 nm, D2 240.7 nm 
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 ( البرنامج الحراري للكروم.12الجدول )

Cr  Atomic Number 24 

Matrix 0.1% Nitric Acid 
Atomizer Pyrolytic Coated Partitioned Graphite tube 
Furnace Operating Conditions 

Read 
command 

Gas Type 
Gas 
Flow 

(L/Min) 

Time 
(Sec) 

Temperature 
(°C) 

Step 
No. 

No Argon 3.0 5 85 1 

No Argon 3.0 40 95 2 

No Argon 3.0 10 120 3 

No Argon 3.0 5 1000 4 

No Argon 3.0 1 1000 5 

No Argon 0 2 1000 6 

Yes Argon 0 1.2 2600 7 

Yes Argon 0 2 2600 8 

No Argon 3.0 2 2600 9 

Instrument parameters 
Lamp Current                                              7 mA 
Spectral Bandwidth                               0.2R nm 
Wavelenght                                          357.9 nm 
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 . نك( البرنامج الحراري لل13الجدول )

Zn  Atomic Number 30 

Matrix 0.1% Nitric Acid 
Atomizer Pyrolytic Coated Partitioned Graphite tube 
Furnace Operating Conditions 

Read 
command 

Gas Type 
Gas 
Flow 

(L/Min) 

Time 
(Sec) 

Temperature 
(°C) 

Step 
No. 

No Argon 3.0 5 85 1 

No Argon 3.0 40 95 2 

No Argon 3.0 10 120 3 

No Argon 3.0 5 300 4 

No Argon 3.0 1 300 5 

No Argon 0 2 300 6 

Ye Argon 0 0.8 1900 7 

Yes Argon 0 2 1900 8 

No Argon 3.0 2 1900 9 

Instrument parameters 
Lamp Current                                              5 mA 
Spectral Bandwidth                                  1.0 nm 
Wavelenght                                          213.9 nm 
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 .حدٌد( البرنامج الحراري لل14الجدول )

Fe  Atomic Number 26 

Matrix 0.1% Nitric Acid 
Atomizer Pyrolytic Coated Partitioned Graphite tube 
Furnace Operating Conditions 

Read 
command 

Gas Type 
Gas 
Flow 

(L/Min) 

Time 
(Sec) 

Temperature 
(°C) 

Step 
No. 

No Argon 3.0 5 85 1 

No Argon 3.0 40 95 2 

No Argon 3.0 10 120 3 

No Argon 3.0 5 700 4 

No Argon 3.0 1 700 5 

No Argon 0 2 700 6 

Yes Argon 0 1.1 2300 7 

Yes Argon 0 2 2300 8 

No Argon 3.0 2 2300 9 

Instrument parameters 
Lamp Current                                              5 mA 
Spectral Bandwidth                                  0.2 nm 
Wavelenght                                          248.3 nm 
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 .نحاسالبرنامج الحراري لل (15الجدول )

Cu  Atomic Number 29 

Matrix 0.1% Nitric Acid 
Atomizer Pyrolytic Coated Partitioned Graphite tube 
Furnace Operating Conditions 

Read 
command 

Gas Type 
Gas 
Flow 

(L/Min) 

Time 
(Sec) 

Temperature 
(°C) 

Step 
No. 

No Argon 3.0 5 85 1 

No Argon 3.0 40 95 2 

No Argon 3.0 10 120 3 

No Argon 3.0 5 800 4 

No Argon 3.0 1 800 5 

No Argon 0 2 800 6 

Yes Argon 0 1.1 2300 7 

Yes Argon 0 2 2300 8 

No Argon 3.0 2 2300 9 

Instrument parameters 
Lamp Current                                              4 mA 
Spectral Bandwidth                                  0.5 nm 
Wavelenght                                          327.4 nm, D2 324.8 nm 
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 خامسالفصل ال

 النتائج 

Results 

 النٌكل -1  

المنازل ع فً كٌز النٌكل فً عٌنات النبٌذ المصن  ( ترا17( والجدول )16ٌبٌن الجدول )

 ع فً المعامل:والنبٌذ المصن  

 ع فً المنا ل )مقدراا بـ مغ/ل(.فً عٌنات النبٌذ المصن   نٌكلكٌ  الا( تر16الجدول )

 رقم العٌنة
تركٌز النٌكل مقدراا ب  

 ل/مػ
 رقم العٌنة

تركٌز النٌكل مقدراا ب  
 ل/مػ

1 0.0081 16 0.03045 

2 0.0343 17 0.02565 

3 0.0289 18 0.03155 

4 0.0235 19 0.02785 

5 0.0272 20 0.03065 

6 0.0209 21 0.0272 

7 0.0165 22 0.0316 

8 0.0185 23 0.02885 

9 0.019 24 0.02805 

10 0.02785 25 0.0249 

11 0.03055 26 0.00615 

12 0.02945 27 0.0066 

13 0.0366 28 0.0083 

14 0.03085 29 0.00455 

15 0.02995 30 0.00615 

 

ع فوً المنوازل )النبٌوذ كٌز النٌكل فً عٌنات النبٌذ المصن  اأن القٌمة العظمى لترالجدول ٌبٌن 

 مػ/ل. 0.00455بلؽت القٌمة الصؽرى  على حٌنمػ/ل, 0.0366 ( بلؽت منزلًال
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 )مقدراا بـ مغ/ل(. المعاملع فً فً عٌنات النبٌذ المصن   نٌكلكٌ  الا( تر17الجدول )

 رقم العٌنة
النٌكل مقدراا ب  تركٌز 

 ل/مػ
 رقم العٌنة

مقدراا  النٌكلتركٌز 
 ل/ب  مػ

1 0.0192 16 0.02115 

2 0.0186 17 0.021 

3 0.0208 18 0.01955 

4 0.02155 19 0.0207 

5 0.0231 20 0.0194 

6 0.01915 21 0.0246 

7 0.0245 22 0.02405 

8 0.02465 23 0.01955 

9 0.01795 24 0.0233 

10 0.0183 25 0.0217 

11 0.02055 26 0.02155 

12 0.02065 27 0.0253 

13 0.0094 28 0.0285 

14 0.00805 29 0.00885 

15 0.0085 30 0.00605 

 

ع فوً المعامول بلؽوت كٌز النٌكل فً عٌنات النبٌوذ المصون  اأن القٌمة العظمى لتر ٌبٌن الجدول

 مػ/ل.0.00605 بلؽت القٌمة الصؽرى  على حٌنمػ/ل,  0.0285
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 الكوبالت -2

ع فوً المنوازل كٌز الكوبالت فً عٌنات النبٌذ المصون  ا( تر19( والجدول )18ٌبٌن الجدول )

 ع فً المعامل:والنبٌذ المصن  

 

 ع فً المنا ل )مقدراا بـ مغ/ل(.فً عٌنات النبٌذ المصن   كوبالتكٌ  الا( تر18الجدول )

 رقم العٌنة
تركٌز الكوبالت 

 ل/مػ مقدراا ب 
 رقم العٌنة

تركٌز الكوبالت مقدراا 
 ل/ب  مػ

1 0.0106 16 0.020055 

2 0.01265 17 0.0159 

3 0.01515 18 0.0181 

4 0.01555 19 0.01705 

5 0.0107 20 0.0161 

6 0.01005 21 0.0172 

7 0.0211 22 0.0118 

8 0.01065 23 0.011 

9 0.011 24 0.007 

10 0.0153 25 0.0105 

11 0.0117 26 0.0139 

12 0.0182 27 0.01645 

13 0.0252 28 0.0148 

14 0.0158 29 0.01555 

15 0.0133 30 0.0157 

 

ع فووً المنووازل كٌوز الكوبالووت فووً عٌنووات النبٌوذ المصوون  اأن القٌمووة العظمووى لتر ٌبوٌن الجوودول

 مػ/ل.0.007 بلؽت القٌمة الصؽرى  على حٌنمػ/ل,  0.0252( بلؽت لمنزلً)النبٌذ ا
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 )مقدراا بـ مغ/ل(. المعاملع فً فً عٌنات النبٌذ المصن   الكوبالتكٌ  ا( تر19الجدول )

 رقم العٌنة
تركٌز الكوبالت 

 ل/مقدراا ب  مػ
 رقم العٌنة

تركٌز الكوبالت 
 ل/مقدراا ب  مػ

1 0.0057 16 0.01165 

2 0.0103 17 0.0158 

3 0.01055 18 0.0157 

4 0.00945 19 0.0109 

5 0.0099 20 0.00995 

6 0.01155 21 0.0226 

7 0.01305 22 0.01405 

8 0.0094 23 0.01085 

9 0.0157 24 0.01135 

10 0.0261 25 0.00905 

11 0.00595 26 0.0152 

12 0.0132 27 0.0108 

13 0.0172 28 0.0111 

14 0.0159 29 0.0171 

15 0.01755 30 0.0147 

 

ع فً المعامل بلؽت كٌز الكوبالت فً عٌنات النبٌذ المصن  اأن القٌمة العظمى لتر ٌبٌن الجدول

 مػ/ل.0.0057 بلؽت القٌمة الصؽرى  على حٌنمػ/ل, 0.0261 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 الكروم -3

ع فوً المنوازل ( تراكٌوز الكوروم فوً عٌنوات النبٌوذ المصون  21( والجدول )20ٌبٌن الجدول )

 ع فً المعامل:والنبٌذ المصن  

 

 ع فً المنا ل )مقدراا بـ مغ/ل(.فً عٌنات النبٌذ المصن   كرومكٌ  الا( تر20الجدول )

 رقم العٌنة
تركٌز الكروم مقدراا 

 ل/ب  مػ
 رقم العٌنة

تركٌز الكروم مقدراا 
 ل/ب  مػ

1 0.05775 16 0.0241 

2 0.06105 17 0.03065 

3 0.0398 18 0.0335 

4 0.035 19 0.0307 

5 0.0309 20 0.0291 

6 0.03595 21 0.03215 

7 0.0406 22 0.0324 

8 0.0506 23 0.0336 

9 0.0571 24 0.02905 

10 0.04335 25 0.03005 

11 0.0391 26 0.02055 

12 0.03785 27 0.0194 

13 0.02545 28 0.0256 

14 0.0304 29 0.02165 

15 0.03505 30 0.02495 

 

ع فوً المنوازل )النبٌوذ أن القٌمة العظمى لتركٌز الكروم فً عٌنات النبٌذ المصن   ٌبٌن الجدول

 مػ/ل. 0.0194بلؽت القٌمة الصؽرى  على حٌنمػ/ل,  0.06105( بلؽت المنزلً
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 )مقدراا بـ مغ/ل(. المعاملع فً فً عٌنات النبٌذ المصن   الكرومكٌ  ا( تر21الجدول )

 رقم العٌنة
 تركٌز الكروم مقدراا 

 ل/ب  مػ
 رقم العٌنة

تركٌز الكروم مقدراا 
 ل/ب  مػ

1 0.0208 16 0.0258 

2 0.0209 17 0.0302 

3 0.02405 18 0.0315 

4 0.02555 19 0.0357 

5 0.0253 20 0.04065 

6 0.02355 21 0.03605 

7 0.0258 22 0.03655 

8 0.02165 23 0.0272 

9 0.0297 24 0.0331 

10 0.02555 25 0.02595 

11 0.0246 26 0.03045 

12 0.0243 27 0.0272 

13 0.0195 28 0.031 

14 0.0181 29 0.01885 

15 0.0225 30 0.0283 

 

ع فوً المعامول بلؽوت أن القٌمة العظمى لتركٌز الكروم فً عٌنات النبٌوذ المصون  ٌبٌن الجدول 

 مػ/ل.0.0181 بلؽت القٌمة الصؽرى  على حٌنمػ/ل,  0.04065
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 ال نك -4

ع فوً المنوازل فوً عٌنوات النبٌوذ المصون   ( تراكٌوز الزنوك23( والجودول )22ول )ٌبوٌن الجود

 ع فً المعامل:والنبٌذ المصن  

 

 ع فً المنا ل )مقدراا بـ مغ/ل(.فً عٌنات النبٌذ المصن    نككٌ  الا( تر22الجدول )

 رقم العٌنة
تركٌز الزنك مقدراا 

 ل/ب  مػ
 رقم العٌنة

الزنك مقدراا تركٌز 
 ل/ب  مػ

1 1.623 16 1.719 

2 1.422 17 1.82 

3 2.061 18 1.823 

4 1.814 19 1.809 

5 1.722 20 1.714 

6 1.639 21 1.721 

7 1.732 22 1.696 

8 2.031 23 1.704 

9 1.819 24 1.714 

10 1.903 25 1.811 

11 1.914 26 0.945 

12 1.722 27 1.224 

13 1.634 28 2.349 

14 1.662 29 2.515 

15 1.711 30 0.336 

 

)النبٌوذ  ع فوً المنوازلأن القٌمة العظمى لتركٌز الزنك فً عٌنات النبٌوذ المصون   ٌبٌن الجدول

 مػ/ل.0.336 بلؽت القٌمة الصؽرى  على حٌنمػ/ل,  2.515 ( بلؽتالمنزلً
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 )مقدراا بـ مغ/ل(. المعاملفً عٌنات النبٌذ المصنع فً  ال نككٌ  ا( تر23الجدول )

 رقم العٌنة
تركٌز الزنك مقدراا 

 ل/ب  مػ
 رقم العٌنة

تركٌز الزنك مقدراا 
 ل/ب  مػ

1 1.520 16 1.826 

2 1.419 17 1.911 

3 2.110 18 1.714 

4 1.814 19 1.716 

5 1.920 20 1.781 

6 1.731 21 1.860 

7 1.641 22 1.971 

8 1.544 23 1.862 

9 1.820 24 2.001 

10 1.714 25 1.714 

11 1.820 26 1.812 

12 1.916 27 1.704 

13 1.900 28 1.622 

14 2.038 29 2.594 

15 1.798 30 3.447 

 

ع فوً المعامول بلؽوت أن القٌمة العظمى لتركٌز الزنك فوً عٌنوات النبٌوذ المصون  ٌبٌن الجدول 

 مػ/ل. 1.419بلؽت القٌمة الصؽرى  على حٌنمػ/ل,  3.447
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 الحدٌد -5

ع فوً المنوازل فً عٌنات النبٌذ المصن   ( تراكٌز الحدٌد25( والجدول )24ول )ٌبٌن الجد

 ع فً المعامل:والنبٌذ المصن  

 

 ع فً المنا ل )مقدراا بـ مغ/ل(.فً عٌنات النبٌذ المصن   الحدٌدكٌ  ا( تر24الجدول )

 رقم العٌنة
تركٌز الحدٌد مقدراا 

 ل/ب  مػ
 رقم العٌنة

الحدٌد مقدراا تركٌز 
 ل/ب  مػ

1 8.07 16 8.565 

2 8.11 17 8.555 

3 8.555 18 8.405 

4 7.94 19 8.225 

5 8.165 20 7.11 

6 8.605 21 8.595 

7 8.455 22 8.26 

8 8.065 23 8.33 

9 8.505 24 8.555 

10 8.545 25 8.15 

11 8.41 26 7.31 

12 8.385 27 8.82 

13 8.955 28 7.13 

14 8.47 29 6.94 

15 7.945 30 6.81 

 

ع فوً المنوازل )النبٌوذ أن القٌمة العظمى لتركٌز الحدٌد فً عٌنات النبٌذ المصون   ٌبٌن الجدول

 مػ/ل.6.81 مػ/ل, بٌنما بلؽت القٌمة الصؽرى 8.955 ( بلؽت المنزلً
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 )مقدراا بـ مغ/ل(. المعاملع فً فً عٌنات النبٌذ المصن   الحدٌدكٌ  ا( تر25الجدول )

 رقم العٌنة
تركٌز الحدٌد مقدراا 

 ل/ب  مػ
 رقم العٌنة

تركٌز الحدٌد مقدراا 
 ل/ب  مػ

1 7.080 16 8.305 

2 7.110 17 7.715 

3 7.615 18 8.355 

4 7.445 19 8.055 

5 7.565 20 7.805 

6 8.055 21 7.715 

7 7.100 22 7.620 

8 6.830 23 6.590 

9 7.070 24 6.11 

10 7.140 25 6.805 

11 7.505 26 7.110 

12 7.660 27 7.055 

13 7.06 28 7.605 

14 9.105 29 6.63 

15 6.37 30 7.62 

 

ع فوً المعامول بلؽوت أن القٌمة العظمى لتركٌز الحدٌد فً عٌنوات النبٌوذ المصون   ٌبٌن الجدول

 مػ/ل. 6.11مػ/ل, بٌنما بلؽت القٌمة الصؽرى  9.105
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 النحاس -6

ع فً المنازل فً عٌنات النبٌذ المصن   ( تراكٌز النحاس27( والجدول )26ول )ٌبٌن الجد

 ع فً المعامل:والنبٌذ المصن  

 

 ع فً المنا ل )مقدراا بـ مغ/ل(.فً عٌنات النبٌذ المصن   النحاسكٌ  ا( تر26الجدول )

 رقم العٌنة
تركٌز النحاس مقدراا 

 ل/ب  مػ
 رقم العٌنة

النحاس مقدراا تركٌز 
 ل/ب  مػ

1 9.07 16 8.845 

2 8.96 17 8.155 

3 8.905 18 8.180 

4 8.820 19 7.970 

5 8.940 20 8.155 

6 9.11 21 8.565 

7 8.230 22 8.060 

8 8.310 23 8.610 

9 8.320 24 8.565 

10 7.930 25 8.510 

11 8.055 26 8.11 

12 8.595 27 7.805 

13 9.050 28 8.145 

14 8.990 29 7.31 

15 8.935 30 7.52 

 

ع فً المنازل )النبٌوذ أن القٌمة العظمى لتركٌز النحاس فً عٌنات النبٌذ المصن   ٌبٌن الجدول

 مػ/ل.7.31 مػ/ل, بٌنما بلؽت القٌمة الصؽرى  9.11( بلؽت المنزلً
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 )مقدراا بـ مغ/ل(. المعاملع فً فً عٌنات النبٌذ المصن   النحاسكٌ  ا( تر27الجدول )

 رقم العٌنة
تركٌز النحاس مقدراا 

 ل/ب  مػ
 رقم العٌنة

تركٌز النحاس مقدراا 
 ل/ب  مػ

1 6.83 16 7.655 

2 7.36 17 7.76 

3 7.655 18 7.47 

4 7.11 19 8.005 

5 7.23 20 7.73 

6 8.655 21 7.405 

7 8.47 22 7.46 

8 8.405 23 7.18 

9 7.31 24 7.27 

10 7.22 25 6.805 

11 7.165 26 8.67 

12 8.11 27 8.88 

13 7.85 28 9.245 

14 8.1 29 7.63 

15 6.72 30 8.17 

 

ع فوً المعامول بلؽوت أن القٌمة العظمى لتركٌز النحاس فً عٌنات النبٌذ المصن   ٌبٌن الجدول

 مػ/ل. 6.72مػ/ل, بٌنما بلؽت القٌمة الصؽرى  9.245
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 الفصل السادس

  Discussionالمناقشة

 

حسب المنظمة العالمٌة ا المسموح بها للمعادن المدروسة التراكٌز العلٌ ًٌبٌن الجدول التال

 .[1,35,36,38] وبعض دول العالم ,والمواصفة القٌاسٌة السورٌة, (OIV)للكرمة والنبٌذ 

 

 .(لمغ/ بـدن فً النبٌذ )ٌعبر عن التراكٌ  لمعالبعض ا الحدود العلٌا (6الجدول )

 Ni Co Cr Cu Fe Zn الدولة

OIV   0.1 1  5 

  15 10    ةسورٌ

   1    نٌرجنتاأل

 5  5    سترالٌاأ

 5  1 0.1   فرنسا

 5 20     كندا

 5  2    لمانٌاأ

 5  10    ٌطالٌاإ

    0.1 0.008 0.1 الٌونان

 5 20 1 0.1  0.1 كرواتٌا

     0.0025  البرتؽال

 5  2    نٌوزٌلندا

  10 5    روسٌا

 5 10 1    فرٌقٌاإجنوب 

 5  1    سوٌسرا

الوالٌات المتحدة 
 مرٌكٌةاأل

   0.5   

EU    1   

 

برنوام  دراسات إحصوائٌة للعٌنوات المدروسوة فوً كول مون نووعً النبٌوذ باسوتخدام  أجرٌت 

spss  واختبار.T-student 
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 النٌكل -1

ع ع فً المنازل والمصن  فً عٌنات كل من النبٌذ المصن   كانت نتائ  اإلحصا  الوصفً للنٌكل

 التالً: النحوفً المعامل على 

 

 فدً المعامدلع والمصدن  ع فدً المندا ل ( نتائج اإلحصا  الوصفً للنٌكل فً عٌنات النبٌدذ المصدن  28الجدول )

 .مقدرة بـ مغ/ل

 ع فً المعاملالنبٌذ المصن   ع فً المنازلالنبٌذ المصن   النٌكل

 30 30 العٌناتعدد 

 0.02850 0.03660 القٌمة العظمى

 0.00605 0.00455 القٌمة الصؽرى

 0.01934   0.02336  المتوسط الحسابً

 0.00562 0.00958 االنحراؾ المعٌاري

 0.00103 0.00170 الخطؤ المعٌاري للمتوسط الحسابً

 

األعلوى الحود فً عٌنات كل من نووعً النبٌوذ موع  النتائ  التً حصلنا علٌها للنٌكل وبمقارنة

كانوت  تبٌن أن تراكٌز النٌكول كرواتٌا,الٌونان والمعتمدة فً واصفات المالمسموح ب  حسب 

 كما هو مبٌن فً األشكال التالٌة:المسموح ب   الحدمن أقل 
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 ع فً المنا ل مقدرة بـ مغ/ل.( تراكٌ  النٌكل فً عٌنات النبٌذ المصن  15) الشكل

 

 

 مقدرة بـ مغ/ل. ع فً المعامل فًكٌ  النٌكل فً عٌنات النبٌذ المصن  ( ترا16) الشكل
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Average=0.02336±0.00958 
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كرواتٌا 

 الٌونان

 رقم العٌنة

 التركٌز مقدراا ب  مػ/ل

 رقم العٌنة

 مػ/ل التركٌز مقدراا ب 

p-value=0.053 

Ni )ًنبٌذ من ل( 

p-value=0.053 

Ni (عامل)نبٌذ م 
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فوً كول مون نووعً النبٌوذ باسوتخدام  ئٌة بٌن متوسطات تراكٌز النٌكلوبإجرا  مقارنة احصا

 موون أكبووروهووً  p-value=0.053, بلؽووت قٌمووة T-studentواختبووار  spssبرنووام  

 فوًتراكٌوز النٌكول متوسوط توجد فروك معنوٌوة ذات داللوة احصوائٌة بوٌن ال  علٌ و, 0.05

 .عٌنات نبٌذ المعامل فًتراكٌز النٌكل  متوسط وبٌن ع فً المنازلالمصن  عٌنات النبٌذ 

ع فً المنازل كان بقٌمة أعلى مون على الرؼم من أن المتوسط الحسابً لعٌنات النبٌذ المصن  

 المحتووى المعودنً قٌم قد ٌعود إلىفإن هذا التراوح للالمتوسط الحسابً لعٌنات نبٌذ المعامل 

بٌوك األسومدة الحاوٌوة علوى التفواوت فوً تطباإلضوافة إلوى للتربة ومٌاه الري لنبات الكرموة, 

 ,على نباتات الكرمة التوً ٌصونع منهوا النبٌوذ المنزلوً ةؼٌر مدروس طرٌقةالتً تتم بالنٌكل 

ٌمكون أن  علٌ و ,بهاالعدٌد من معامل النبٌذ بزراعة نباتات الكرمة الخاصة  على حٌن تقوم

 .تكون كمٌة األسمدة المطبقة أكثر ضبطاا 

 

 الكوبالت -2

ع فووً المنووازل فووً عٌنووات كوول موون النبٌووذ المصوون   كوبالووتكانووت نتووائ  اإلحصووا  الوصووفً لل

 التالً: النحوع فً المعامل على والمصن  

ع فددً والمصددن  ع فددً المنددا ل النبٌددذ المصددن  فددً عٌنددات  كوبالددت( نتددائج اإلحصددا  الوصددفً لل29الجدددول )

 مقدرة بـ مغ/ل. المعامل

 ع فً المعاملالنبٌذ المصن   ع فً المنازلالنبٌذ المصن   الكوبالت

 30 30 عدد العٌنات

 0.02610 0.02520 القٌمة العظمى

 0.00570 0.00700 القٌمة الصؽرى

 0.01308 0.01460 المتوسط الحسابً

 0.00439 0.00383 االنحراؾ المعٌاري

 0.00080 0.00070 المعٌاري للمتوسط الحسابًالخطؤ 

 

فً عٌنات كل من  (18( والشكل )17) الشكل وبمقارنة النتائ  التً حصلنا علٌها للكوبالت

ً النبٌذ مع  تبٌن أن  ,البرتؽال والٌونان المعتمدة فً مواصفاتالالمسموح ب  حسب  الحدنوع

صفات المعتمدة فً البرتؽال, أعلى من الحد المسموح ب  حسب الموا تراكٌز الكوبالت كانت

المواصوفات المعتمودة فوً  حسوب أعلوى مون الحود المسوموح بو فوً معظمهوا  كانت على حٌن

, وعٌنتٌن من عٌنات نبٌذ ع فً المنازلا  عٌنة واحدة من عٌنات النبٌذ المصن  نباستث الٌونان 

 .فقط الٌونانحسب المواصفات المعتمدة فً  ب انت أدنى من الحد المسموح المعامل ك
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 .ل/غم مقدرة بـ ع فً المنا لمصن  فً عٌنات النبٌذ ال كوبالتال تراكٌ ( 17)الشكل 

 

 

 مقدرة بـ مغ/ل. ع فً المعامل فً( تراكٌ  الكوبالت فً عٌنات النبٌذ المصنا 18) الشكل

بلؽوت  فوً كول مون نووعً النبٌوذ كوبالوتئٌة بٌن متوسطات تراكٌوز الوبإجرا  مقارنة احصا

توجوود فووروك ال  علٌو و, 0.05الداللووة  مسوتوى موون أكبوروهووً , p-value=0.157قٌموة 

ع فووً المصوون  عٌنووات النبٌووذ فووً  لكوبالوتامعنوٌوة ذات داللووة احصووائٌة بووٌن متوسووط تراكٌووز 

 .عٌنات نبٌذ المعامل فً كوبالتوبٌن متوسط تراكٌز ال المنازل
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الٌونان  0.008 
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 0.008الٌونان

 البرتغال0.0025
 

 البرتغال 0.0025

 

Co )ًنبٌذ من ل( 

Co (عامل)نبٌذ م 

p-value=0.157 

p-value=0.157 

Average=0.01460±0.00383 

Average=0.01308 ±0.00439 
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ع فً المنازل على الرؼم من أن المتوسط الحسابً ل كان بقٌمة أعلى مون عٌنات النبٌذ المصن 

ً لعٌنات نبٌذ المعامل  , الري ٌاهوم إلى التربةقد ٌعود  قٌمفإن هذا التراوح للالمتوسط الحساب

كل من تصنٌع عن األوعٌة المعدنٌة التً تستعمل فً  ناتجاا باإلضافة إلى أن  ٌمكن أن ٌكون 

ً النبٌذ  ؾ قلٌ ا هناك مرحلة تخف  , مع العلم أن ع فً المنازل وفً المعامل()النبٌذ المصن  نوع

 من تركٌزه فً المعامل من خ ل عملٌة التروٌك األزرك.

 

 الكروم -3

ع فووً المنووازل فووً عٌنووات كوول موون النبٌووذ المصوون   رومكانووت نتووائ  اإلحصووا  الوصووفً للكوو

 التالً: النحوع فً المعامل على والمصن  

 

 ع فدً المعامدلع فدً المندا ل والمصدن  فً عٌنات النبٌذ المصن   كروم( نتائج اإلحصا  الوصفً لل30الجدول )

 مقدرة بـ مغ/ل.

 ع فً المعاملالنبٌذ المصن   ع فً المنازلالنبٌذ المصن   الكروم

 30 30 عدد العٌنات

 0.04065 0.06105 القٌمة العظمى

 0.01810 0.01940 القٌمة الصؽرى

 0.02701 0.03458 المتوسط الحسابً

 0.00560 0.01065 المعٌارياالنحراؾ 

 0.00102 0.00195 الخطؤ المعٌاري للمتوسط الحسابً

 

ن ( فوً عٌنوات كول مو20( والشكل )19) وبمقارنة النتائ  التً حصلنا علٌها للكروم الشكل

وحسوب  OIV)نوعً النبٌذ مع الحد المسموح بو  حسوب المنظموة العالمٌوة للكرموة والنبٌوذ )

موون الحوود  قوولم كانووت أتبووٌن أن تراكٌووز الكوورو والٌونووان كرواتٌووا المعتموودة فووً مواصووفاتال

 ب .المسموح 
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 .ل/غم مقدرة بـ ع فً المنا لمصن  فً عٌنات النبٌذ ال كرومال تراكٌ  (19الشكل )

 

 .ل/غم مقدرة بـ ع فً المعاملالنبٌذ المصن  عٌنات فً  كرومال تراكٌ  (20الشكل )

بلؽت قٌمة فً كل من نوعً النبٌذ  ئٌة بٌن متوسطات تراكٌز الكروموبإجرا  مقارنة احصا

p-value=0.001 ,وٌوة معنتوجود فوروك علٌو  و,  0.01الداللوة مستوى من أصؽر ًوه

وبوٌن  ع فوً المنوازلالمصن  عٌنات النبٌذ  الكروم فًتراكٌز  ذات داللة احصائٌة بٌن متوسط

 . عٌنات نبٌذ المعاملفً  الكروممتوسط تراكٌز 
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ع فووً المنووازل المتوسووط الحسووابً لإن  كووان بقٌمووة أعلووى موون المتوسووط عٌنووات النبٌووذ المصوون 

 ٌعوود إلوى محتووى المعودن فوً التربوةقود ٌم هذا التوراوح للقوو ,الحسابً لعٌنات نبٌذ المعامل

تضاؾ خمائر  التً تنقص من نسبت , ففً المعاملعملٌة التخمٌر أٌضاا هناك و ,ومٌاه الري

باإلضافة إلى و الخمائر فً تصنٌع النبٌذ المنزلً,لكن ال تضاؾ هذه لتنشٌط عملٌة التخمٌر 

ع تقاة, لكن قد ٌعبؤ النبٌذ المصن  ذلك تتم عملٌة تعبئة نبٌذ المعامل فً زجاجات مخصصة ومن

 فً زجاجات تحوي أكاسٌد معدنٌة كرومٌة للتلوٌن. فً المنازل

 

 ال نك -4

ع فووً المنووازل كانووت نتووائ  اإلحصووا  الوصووفً للكووروم فووً عٌنووات كوول موون النبٌووذ المصوون  

 التالً: النحوع فً المعامل على والمصن  

 

 ع فدً المعامدلع فدً المندا ل والمصدن  فً عٌندات النبٌدذ المصدن    نك( نتائج اإلحصا  الوصفً لل31الجدول )

 مقدرة بـ مغ/ل.

 ع فً المعاملالنبٌذ المصن   ع فً المنازلالنبٌذ المصن   الزنك

 30 30 عدد العٌنات

 3.44700 2.51500 القٌمة العظمى

 1.41900 0.33600 القٌمة الصؽرى

 1.87467 1.71030 المتوسط الحسابً

 0.36423 0.38251 المعٌارياالنحراؾ 

 0.06650 0.06984 الخطؤ المعٌاري للمتوسط الحسابً

 

الحد المسموح فً عٌنات كل من نوعً النبٌذ مع  النتائ  التً حصلنا علٌها للزنكوبمقارنة 

األعلى الحد كانت أقل من  الزنكتبٌن أن تراكٌز ٌطالٌا وكرواتٌا, إلمانٌا وأو OIVب  حسب 

 هو مبٌن فً األشكال التالٌة: كماالمسموح ب  
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 .ل/غم مقدرة بـ المنا لع فً النبٌذ المصن  فً عٌنات   نكال تراكٌ  (21الشكل )

 

 .ل/غم مقدرة بـ معاملال ع فًالمصن   نبٌذالفً عٌنات   نكال تراكٌ  (22الشكل )

, بلؽت قٌمة فً كل من نوعً النبٌذ لزنكائٌة بٌن متوسطات تراكٌز وبإجرا  مقارنة احصا

p-value=0.094 , ًتوجد فروك معنوٌوة ال  علٌ و,  0.05الداللة  مستوى من أكبروه

وبوٌن  ع فوً المنوازلالمصون  عٌنات النبٌوذ فً  لزنكاذات داللة احصائٌة بٌن متوسط تراكٌز 

 .عٌنات نبٌذ المعامل فً لزنكامتوسط تراكٌز 
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توسوط كوان بقٌموة أعلوى مون الم لعٌنوات نبٌوذ المعامول على الرؼم من أن المتوسوط الحسوابً

قود الوذي كوان متقاربواا جوداا قٌم فإن هذا التراوح لل زلع فً المناالحسابً لعٌنات النبٌذ المصن  

 .مٌاه الري باإلضافة إلى للتربةٌعود إلى المحتوى المعدنً 

 الحدٌد -5

ع ع فً المنازل والمصن  فً عٌنات كل من النبٌذ المصن   صا  الوصفً للحدٌدكانت نتائ  اإلح

 التالً: النحوفً المعامل على 

 

 ع فدً المعامدلع فدً المندا ل والمصدن  فً عٌنات النبٌذ المصدن   حدٌدالوصفً لل( نتائج اإلحصا  32الجدول )

 مقدرة بـ مغ/ل.

 ع فً المعاملالنبٌذ المصن   ع فً المنازلالنبٌذ المصن   الحدٌد

 30 30 عدد العٌنات

 9.1050 8.9550 القٌمة العظمى

 6.1100 6.8100 القٌمة الصؽرى

 7.39350 8.16467 المتوسط الحسابً

 0.63177 0.55907 االنحراؾ المعٌاري

 0.11535 0.10207 الخطؤ المعٌاري للمتوسط الحسابً

 

( فوً عٌنوات كول مون 24( والشوكل )23) وبمقارنة النتائ  التً حصلنا علٌها للحدٌد الشكل

المعتمودة مواصوفات الو المواصفة القٌاسٌة السوورٌة حسبالحد المسموح ب   نوعً النبٌذ مع

حسوب اوز الحدود العلٌا المسموح بها تبٌن أن تراكٌز الحدٌد لم تتج دول العالم,فً عدد من 

 كنوودا عوودد موون دول العووالم مثوول:المعتموودة فووً  مواصووفاتالوالمواصووفة القٌاسووٌة السووورٌة 

 فرٌقٌا.إجنوب وروسٌا وكرواتٌا و
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 .ل/غم مقدرة بـ ع فً المنا لمصن  فً عٌنات النبٌذ ال حدٌدال تراكٌ  (23الشكل )

 

 

 .ل/مغ مقدرة بـ المعامل ع فًالنبٌذ المصن  الحدٌد فً عٌنات  تراكٌ ( 24)الشكل 

, بلؽت قٌمة فً كل من نوعً النبٌذ الحدٌدئٌة بٌن متوسطات تراكٌز وبإجرا  مقارنة احصا

, 0.01البوالػ  الداللوة المسوتخدم مسوتوى مون أصؽر ًوه,  p-value=0.000بلؽت قٌمة

عٌنوات النبٌوذ  فً الحدٌدتوجد فروك معنوٌة ذات داللة احصائٌة بٌن متوسط تراكٌز علٌ  و

 . عٌنات نبٌذ المعاملفً  الحدٌدوبٌن متوسط تراكٌز  ع فً المنازلالمصن  
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كووان بقٌمووة أعلووى موون المتوسووط  لعٌنووات النبٌووذ المصوونع فووً المنووازلإن المتوسووط الحسووابً 

إضافة إلى ومٌاه الري التربة إلى  التراوح للقٌم قد ٌعودوهذا , الحسابً لعٌنات نبٌذ المعامل

التً سٌصنع منهوا نبٌوذ  ةإلى نباتات الكرم ةمدروس التً تضاؾ بطرٌقةالمؽذٌات واألسمدة 

ع منها النبٌذ المنزلً المعامل , إضافة إلى ذلوك وبطرٌقة ؼٌر مدروسة إلى الكرمة التً ٌصن 

والتوً ٌمكون أن ٌودخل فوً تركٌبهوا  ,ال فوً المنوازلشائعة االسوتعمالهم األوعٌة المعدنٌة تس

التوً تسووتعمل فوً المنوازل عنو  فوً نبٌوذ المعامول ع بزٌوادة الحدٌود فوً النبٌوذ المصون   ,الحدٌود

التخمٌور والتروٌوك  ٌتواعملأٌضواا وهنواك  ٌصودأ,مصنوعة من الفوالذ الصلب الذي الأجهزة 

 تركٌز الحدٌد فً نبٌذ المعامل.اللتان تإدٌان لخفض األزرك المتبعتان فً المعامل 

 

 النحاس -6

ع فووً المنووازل فووً عٌنووات كوول موون النبٌووذ المصوون   للنحوواسكانووت نتووائ  اإلحصووا  الوصووفً 

 التالً: ع فً المعامل على النحووالمصن  

 

ع فددً ع فددً المنددا ل والمصددن  فددً عٌنددات النبٌددذ المصددن   نحدداس( نتددائج اإلحصددا  الوصددفً لل33الجدددول )

 مقدرة بـ مغ/ل. المعامل

 ع فً المعاملالنبٌذ المصن   نع فً المنازلالنبٌذ المص   النحاس

 30 30 عدد العٌنات

 9.2450 9.1100 القٌمة العظمى

 6.7200 7.3100 القٌمة الصؽرى

 7.71750 8.42417 المتوسط الحسابً

 0.64100 0.48043 االنحراؾ المعٌاري

 0.11703 0.08771 الخطؤ المعٌاري للمتوسط الحسابً

 

( فً عٌنات كول مون 26( والشكل )25) وبمقارنة النتائ  التً حصلنا علٌها للنحاس الشكل

ً النبٌذ مع واالتحاد األوروبً OIV والمواصفة القٌاسٌة السورٌة حسب المسموح  الحد نوع

(EU)   لوم تتجواوز الحود المسوموح تبٌن أن تراكٌز النحاس ومواصفات عدد من دول العالم

لكنها أعلى من الحد المسموح  ,ٌطالٌةوالمواصفات اإلالمواصفة القٌاسٌة السورٌة  حسبب  

 .روسٌا, كرواتٌا, ألمانٌا, الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة, OIV ,EUحسبب  
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 .ل/غم بـ مقدرة ع فً المنا لمصن  فً عٌنات النبٌذ ال نحاسال تراكٌ  (25الشكل )

 

 

 .ل/مغ مقدرة بـ المعاملع فً النبٌذ المصن  النحاس فً عٌنات  تراكٌ ( 26)الشكل 
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, بلؽوت فوً كول مون نووعً النبٌوذ النحواسئٌة بٌن متوسوطات تراكٌوز وبإجرا  مقارنة احصا

علٌو  و, 0.01البالػ الداللة  مستوى من أصؽر ًه, و p-value=0.000قٌمة بلؽت قٌمة

عٌنووات النبٌووذ  فووً النحوواستوجوود فووروك معنوٌووة ذات داللووة احصووائٌة بووٌن متوسووط تراكٌووز 

 . عٌنات نبٌذ المعاملفً  النحاسوبٌن متوسط تراكٌز  المصنع فً المنازل

ع فووً المنووازل كووان بقٌمووة أعلووى موون المتوسووط  إن المتوسووط الحسووابً لعٌنووات النبٌووذ المصوون 

ً لعٌنات نبٌذ المعامل, وهذا التراوح للقٌم قد ٌعود إلى التربة  المؽذٌات , وومٌاه الريالحساب

إلوى نباتوات الكرموة التوً سٌصونع منهوا نبٌوذ  ةمدروسو تضواؾ بطرٌقوةالتوً أٌضاا واألسمدة 

ع منها النبٌذ المنزلً, ,المعامل إضافة إلى ذلك  وبطرٌقة ؼٌر مدروسة إلى الكرمة التً ٌصن 

هم األوعٌووة النحاسووٌة التووً تسووتعمل فووً المنووازل بزٌووادة النحوواس فووً النبٌووذ المصوونع فووً تسوو

ة موون الفوووالذ الصوولب الووذي سووتعمل أجهووزة مصوونوعالمنووازل عنوو  فووً نبٌووذ المعاموول التووً ت

 نن فووً المعاموول اللتووٌالمتبعتووٌ التخمٌوور والتروٌووك األزرك باإلضووافة إلووى عملٌتووًٌصوودأ, ال

 خفض تركٌز النحاس فً نبٌذ المعامل.تإدٌان إلى 

على نباتات الكرمة الخاصة  ةمدروس ات فطرٌة مثل كبرٌتات النحاس بطرٌقةمبٌدتستعمل و

 . ع فً المنازلبتصنٌع نبٌذ المعامل أكثر مما هً الحالة علٌ  فً النبٌذ المصن  
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 الفصل السابع

 Conclusion االستنتاجات

 من خ ل دراسة المعادن السابقة ن حظ ما ٌلً:

الحد األعلى المسموح ب  من  التراكٌز للعٌنات المدروسة فٌما ٌتعلك بالنحاس لم تتجاوز  -1

قبل هٌئة المواصفات والمقاٌٌس السورٌة, لكنها تجاوزت القٌم العلٌا المسموح بها فً العدٌد 

معوودن  بوجووودوهووذا مووا ٌسووتدعً زٌووادة االهتمووام  ,مون دول العووالم المعروفووة بصووناعة النبٌووذ

 لتتوافك قٌمنا مع القٌم العالمٌة بؽٌة التصدٌر.النحاس فً النبٌذ 

من العناصر الضرورٌة للجسوم فوإن تراكٌوزه  اا الذي ٌعتبر عنصرفٌما ٌتعلك بالحدٌد أما  -2

فووً النبٌووذ كانووت ضوومن الحوودود المقبولووة ولووم تتجوواوز الحوود المسووموح بوو  موون قبوول هٌئووة 

فإن تراكٌز الحدٌود فوً النبٌوذ  وعلٌ  ,دٌد من دول العالمالمواصفات والمقاٌٌس السورٌة والع

 الحدود المقبولة عالمٌاا.السوري تبقى ضمن 

كانوووت تراكٌوووزه أعلوووى بكثٌووور مووون الحووود المسوووموح بووو  حسوووب  ؛لكوبالوووتفٌموووا ٌتعلوووك با -3

لتوً أكبور بالمصوادر ا اهتمامواا وهذا ما ٌسوتدعً الٌونان, و البرتؽالفً المواصفات المعتمدة 

 لعمل على خفضها.تإدي إلى ارتفاع  ل

لم تتجواوز الحودود المسوموح بهوا فوً ٌز كل من النٌكل والكروم والزنك تراكفٌما ٌتعلك ب -4

 .(ٌطالٌا, كنداإلمانٌا, أالٌونان, ,, كرواتٌاOIV) العدٌد من دول العالم

ألن  ؛بٌنوت النتوائ  التووً توم الحصوول علٌهووا أن نبٌوذ المعامول أفضوول مون النبٌوذ المنزلووً -5

تلك الموجودة فً النبٌذ المنزلً, باإلضافة إلى أقل من فٌ  تراكٌز الحدٌد والنحاس والكروم 

 .أن تراكٌز النٌكل والكوبالت والزنك فً نبٌذ المعامل متقاربة مع التراكٌز فً النبٌذ المنزلً
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 ثامنالالفصل 

 المقترحات والتوصٌات

Suggestions and Recommendations 

 

فووً  الفوووالذ الصوولب الووذي ال ٌصوودأٌوصووى باسووتخدام األجهووزة الحدٌثووة المصوونوعة موون  -1

, واسووتعمال المووواد المرسووبة منزلووًوخصوصوواا فووً صووناعة النبٌووذ ال عملٌووة صووناعة النبٌووذ

 للتخلص من المعادن كالتً تستعمل فً المعامل )مثل إضافة فٌروسٌانور البوتاسٌوم(.

الكرموة, حٌث ٌنمو نبوات ومٌاه الري مراقبة نسبة المعادن فً الترب الزراعٌة ٌوصى ب -2

 والقٌام بالمعالجة ال زمة.

 مراقبة نسب المعادن فً المبٌدات واألسمدة المستخدمة .ٌوصى ب -3

ٌوصى بزراعة كروم العنب فً مناطك بعٌدة عون طورك المواصو ت والمصوانع ت فٌواا  -4

 للتلوث.

 .رنام  توعٌة لمنتجً النبٌذ المنزلًاقتراح ب -5

مون  باسوتمرارو اا دورٌ ع فً المنازلمن النبٌذ وخاصة النبٌذ المصن   بؤخذ عٌناتٌوصى  -6

 .ومراقبة تراكٌز المعادن فٌ  الجهات المهتمة

تتفك تراكٌزه مصادر المعادن فً النبٌذ السوري لالعناٌة أكثر ب ٌجببالنتٌجة ن حظ أن   -7

, بصوناعة النبٌوذ حسب مواصفات العدٌد من دول العالم المعروفوةالمسموح بها مع التراكٌز 

المنظمة العالمٌة للكرمة والنبٌذ, ولتتمكن هذه الصناعة من إبراز دورهوا لتنتقول  وصاا خصو

 من االسته ك على المستوى المحلً إلى التصدٌر.

 

 

 

 



92 
 

 الملخص:

مشووروب شووائع  وهووون تخمٌوور عصووٌر العنووب الطووازج, مشووروب كحووولً نووات  عووالنبٌووذ 

ذات معوادن واالسته ك ٌحوي بعض العناصر المعدنٌوة المفٌودة لإلنسوان كالحدٌود والنحواس 

 نظوراا لعودم تووفر دراسوات كافٌووة حوول هوذا الموضووع ٌهودؾ البحوث إلووىو توؤثٌرات سوامة.

 (المنزلوًالمصنع فوً المنوازل )النبٌوذ  تحدٌد تراكٌز بعض المعادن فً عٌنات كل من النبٌذ

عٌنوة  30مون كو  النووعٌن ) نة من النبٌوذ السووري األحمورعٌ 60تم تحلٌل . ونبٌذ المعامل

رتوقد لكل نوع(.   عولجوتوم °485لعٌنات بوضعها فً فرن ترمٌد بدرجة حورارة ا حض 

تم تحدٌد تركٌز كل من الحدٌود, النحواس, الزنوك, الكوروم, و عالً النقاوة,البحمض اآلزوت 

تراكٌوز الحدٌود وجود أن و. جهواز االمتصواص الوذري الؽرافٌتوً عمالالكوبالت, النٌكول باسوت

المواصوفات  والنحاس فً عٌنات كل من نوعً النبٌذ لم تتجاوز الحدود المسموح بها حسب

لكون تجواوزت تراكٌوز كول مون النحواس والكوبالوت الحودود المسوموح بهوا  ,القٌاسٌة السورٌة

والمواصفات المعتمدة فً بعض دول العوالم, (OIV) حسب المنظمة العالمٌة للكرمة والنبٌذ 

حسوب أقل من الحدود المسموح بها كانت فأما نتائ  كل من الحدٌد والنٌكل والكروم والزنك 

وبمقارنة نتوائ   .والمواصفات المعتمدة فً بعض دول العالم المنظمة العالمٌة للكرمة والنبٌذ

 الحدٌود والنحواس والكورومتراكٌزأن  ً ومعامل( تبٌناكٌز المعادن فً ك  النوعٌن )منزلتر

مثٌ تهوا فوً عٌنوات نبٌوذ المعامول, أموا تراكٌوز النٌكول  ً أعلوى مونفوً عٌنوات النبٌوذ المنزلو

ٌعوود السوبب فوً ذلوك إلوى ٌمكن أن و ,والكوبالت والزنك فقد كانت متقاربة فً ك  النوعٌن

اإلضووافة إلووى طوورك المعوودنً للتربووة ومٌوواه الووري وتطبٌووك األسوومدة والمبٌوودات ب المحتوووى

باسوتخدام  ٌوصىو ,فً النبٌذ مراقبة تراكٌز المعادنب التصنٌع واألجهزة المستعملة. ٌوصى

مراقبوة نسووب و ,خصوصوواا فوً صوناعة النبٌوذ المنزلوً ,الفووالذ الوذي ال ٌصودأ فوً صوناعت 

عوون طووورك  بعٌووداا  الكرمووةزراعووة المعووادن فووً التوورب الزراعٌووة واألسوومدة والمبٌووودات, و

 .اقتراح برنام  توعٌة لمنتجً النبٌذ المنزلًو ,المواص ت والمصانع ت فٌاا للتلوث

 .فً النبٌذ السوري تحدٌد تركٌز بعض العناصر المعدنٌة: العنوان

النحوواس, الزنوووك, الكووروم, الكوبالوووت, النٌكوول, جهووواز , الحدٌووود, النبٌووذ: الكلمووات المفتاحٌوووة

المنظمة العالمٌة للكرموة والنبٌوذ  ,المواصفة القٌاسٌة السورٌة, الؽرافٌتًاالمتصاص الذري 

(OIV) ,.المواصفات المعتمدة فً عدد من دول العالم 
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Summary 
Wine is an alcoholic beverage resulted from fresh grape must 
fermentation and it is a widely common consumption beverage. 
It contains some metallic elements useful for humans such as 
iron and copper and some metals which have toxic effects. Due 
to lack of enough studies about this subject, the study aims to 
determine some metals concentrations in samples of 
homemade wine and wine made in factories. 60 samples of red 
Syrian wine of the two types (30 samples for each one) were 
analyzed. First preparation of samples was done by putting 
them in incinerator at 485°C and then treating them with high 
purity nitric acid. Concentrations of iron, copper, zinc, 
chromium, cobalt and nickel were determined by using Graphite 
Furnace Atomic Absorption Spectroscopy (GF-AAS). It was 
found that  iron and copper concentrations in each of wine 
types didn't exceed law limit  according to Syrian 
Standardization, but concentrations of copper and cobalt 
exceed law limit according to  Organization of Vine and Wine 
(OIV) and standardizations of some world countries where as 
concentrations of iron, nickel and chromium didn't exceed law 
limit according to  Organization of Vine and Wine (OIV) and 
standardizations of some world countries.  It was also found 
that concentrations of iron, copper and chromium in homemade 
wine samples were higher than those in factories wine samples 
where asconcentratios of nickel, cobalt and zinc in homemade 
wine samples were compatible wich those in factories wine 
samples, and the reason may berefer to metal content in soil 
and water, application of fertilizers and pesticides, 
manufacturing ways and used instruments. It is recommended 
to use stainless steel in wine industry and use materials to 
precipitate metals such as potassium ferrocianide especially in 
homemade wine, control metals levels in agricultural soils, 
fertilizers and pesticides, grow vine away from transportations 
roads and factories to avoid contamination, control metals 
concentrations in wine and a program for awareness of 
homemade wine must be done. 
Title: Determination of some metallic elements in Syrian wine. 

Keywords: wine, iron, copper, zinc, chromium, cobalt, nickel, 
GF-AAS, Syrian Standardization, International Organization of 
Vine and Wine (OIV), standardization in some world countries. 
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