
ّوريةةّالسّ ةّالعربي ّلجمهوري ّا

ّجامعةّدمشقّ

ــكلي ّيدلةــ ةّالصــ 

ّمومقسمّعلمّتأثيرّاألدويةّوالسّ 

ّ

ّ

ّ

قيلةّالموجودةّفيّمستحضراتّالث ّّالمعادنيّلعددّمنّالكمّ  التحديد

ّوريةوقّالسّ التجميلّالمتوافرةّفيّالسّ 

Quantitative Determination of some heavy metals  

in cosmetic products available in Syrian market. 

 

ّموملّدرجةّالماجستيرّفيّعلمّالسّ ــأطروحةّقدمتّإلىّجامعةّدمشقّلني

ّ

ّإعدادّالصيدالنيةّ

ّتاالّسفرّملكهّ

ّ

ّ

ّاألستاذّالدكتورّإشراف

ّمحمدّعامرّزمريقّّ

ّ

ّ

ّ

 ّهـ(1437ّّ/م2016ّّالعامّ)ّ





 الجمهورية العربية السورية

 جامعة دمشق 

 يدلةـّـة الصـّـــكلي

 قسم علم تأثير األدوية والسموم

 

 

 

الثقيلة الموجودة في مستحضرات التجميل  المعادنالكمي لعدد من  التحديد

 المتوافرة في السوق السورية

Quantitative Determination of some heavy metals in 

cosmetic products available in Syrian market. 

 

 ل درجة الماجستير في علم السمومــأطروحة قدمت إلى جامعة دمشق لني

 

 إعداد الصيدالنية 

 تاال سفر ملكه 

 

 

 األستاذ الدكتور إشراف

 محمد عامر زمريق  

 

 

 

  هـ( 1437 /م  2016العام ) 
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 / المتخذ ٥٥٥قرار مجلس البحث العلمي والدراسات العليا رقم /

 ٤١/٤١/١١٤٥/ تاريخ ٧بالجلسة رقم /

 

/ تاريخ ٠٣١اطلع مجلس البحث العلمي والدراسات العليا على قرار مجلس كلية الصيدلة رقم /

٣/٠١/١١٠٢ 

 . ١١١٢/ لعام ١٢١التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم /وبعد الرجوع إلى الالئحة 

بشأن الموافقة على تسجيل رسالة  ١١/٢/١١٠٢.م تاريخ / ص١٩٧١قرار مجلس جامعة دمشق رقم /

 الطالب

 وبنتيجة المذاكرة قرر مجلس البحث العلمي والدراسات العليا :

ا ستير في قسم علم تأثير األدوية والسموم التي أعدتهالماجتأليف لجنة الحكم على رسالة الموافقة على 

بعنوان : )) التحديد الكمي لعدد من المعادن الثقيلة الموجودة في مستحضرات تاال ملكه الطالبة  

 التجميل المتوافرة في السوق السورية (( بكلية الصيدلة من السادة األساتذة :

 كلية الصيدلة األدوية والسمومقسم علم تأثير  ياألستاذ ف د. ليلى مسوح

 عضوا   االختصاص: السموم جامعة دمشق

 كلية الصيدلة األستاذ في قسم علم تأثير األدوية والسموم د. محمد عامر زمريق

 عضوا  مشرفا   االختصاص: كيمياء تحليلية تطبيقية جامعة دمشق

 كلية الصيدلة موماألدوية والساألستاذ المساعد في قسم علم تأثير  د. عبد الناصر عمرين

 عضوا   االختصاص: مناعات دوائية جامعة دمشق

   

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

  فور صدوره إلى مكتب يرجى إرسال نسخة عن اإلعالن الخاص بتحديد موعد المناقشةمالحظة: 

 العليا. نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات

 



 42/4/4306إلى  03/6/4302استغرق إنجاز هذا البحث مدة زمنية من 

 جامعة دمشق. –تم إنجاز هذا البحث في كلية الصيدلة 

 جمعت العينات عشوائيا  من السوق السورية.

 .كلية الصيدلة –أجريت التجارب من تحضير ومعالجة في مخبر السموم للدراسات العليا 

 كلية الصيدلة. –أجريت المقايسات في مخبر المراقبة الدوائية للدراسات العليا 
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 أعضاء لجنة الحكم:

 رئيس اللجنة: أ.د. ليلى مّسوح

 األستاذ المشرف: أ.د. محّمد عامر زمريق

 الفاحص: أ.م.د عبد الناصر عمرين



 اإلهداء

 

إلى الروح التي عانقت روحي...إلى القلب الذي سكب أسراره في قلبي....إلى اليد 

 التي أوقدت شعلة عواطفي...

 أبي

 

 إلى من تحدق إلى الّشمس بأجفاٍن باردة، وتمسك الجمر بأصابع غير مرتعشة...

 أمي

 

 إلى من فصله إله اآللهة عن ذاتي وابتدع فيه جماال ...

 أخي

 

 نسمة في عواصف حياتي... إلى أجمل

 أنس

 

إلى الآللئ الجميلة المنثورة من تاج عشتروت...إلى قطرات الندى التي تبوح 

 بأسرار الورود.....

 أصدقائي جميعا  



 كلمة شكر

  أوّد بداية تقديم شكري هلل تعالى الذي أنار عقلي ومهد لي جميع السبل ورافقني في جميع

 خطواتي ألصل إلى ما وصلت إليه...

  اللذين كان لهما  –رحمهما هللا  -لولدّي  واالمتنان ألقدمها كلمات الشكرال تكفي جميع

 أرقى الدرجات العلمية.في تعليمي ودعمي وتشجيعي للوصول إلى الفضل الكبير 

 ...بالذكر وأخص   كانت مهما مساعدة قدم من لكل واالمتنان الشكر كل

 لي ومساعدته ولجهوده البحث على إلشرافه زمريق عامر محمد الدكتور األستاذ 

 .األوقات جميع في وتعليمي

 فضلهمالت عمرين الناصر عبد الدكتور ستاذواأل مّسوح ليلى الفاضلة الدكتورة ستاذةاأل 

 .الحكم لجنة في بالمشاركة

  يمالحك عبد الدكتور األستاذ بعميدها ممثلة واإلداري العلمي بكادريها الصيدلة كلية 

 ورةالدكت األستاذة واإلداري العموري مصطفى الدكتور األستاذ العلمي ووكيليها نتّوف

 .الصالح جمانة

 لجزيلا والشكر والسموم األدوية تأثير علم قسم في والعاملين والمشرفين األساتذة جميع 

 .درويش منير والسيد مدينة فواز للسيد

 القيّمة والمعلومات والعون المساعدة لتقديمه حسن عيسى الدكتور لألستاذ. 

 أفرادها بجميع فارما لدياموند... 

 ماري ،ميريام ،سوزان ،مضر ،محمد ،رهف ،ربا ،أنس: زمالئي و أصدقائي جميع. 

 ..وكرم..

 .العمل هذا إنجاح في ساهم من لكلنهاية ...الشكر الجزيل 
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 .االسم: تاال سفر ملكة 
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 تصريح

 

 االسم الكامل: تاال سفر ملكه.

 م.0211أيار  02مكان وتاريخ الوالدة: دمشق 

 عنوان البحث باللغة العربية: التحديد الكمي لتراكيز بعض المعادن الثقيلة الموجودة في بعض

 مستحضرات التجميل المتوافرة في السوق السورية.

 

بالكامل من أي عمل علمي آخر أو أن  أصرح بأنه لم يتم اقتباس أي جزء من هذه األطروحة

هذا البحث أنجز للحصول على شهادة أخرى في جامعة دمشق أو أية جامعة أخرى أو أي 

 معهد تعليمي داخل القطر أو خارجه.

وأصرح أنه لم يتم قبض أي مبلغ مادي أو مكافأة عينية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر 

 روحة أو نتائجها.مقابل القيام بعمل يمس جوهر هذه األط

الكاملة وال شيء غير الحقيقة تحت طائلة المعاقبة والمحاسبة  الحقيقة أتعهد بأنني قلت

 القانونية 

 وعليه أوقّع.
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 لجنة التنسيق المشتركة بين الوكاالت للتحقق من الطرق البديلة عن التجارب

 BRC: British retail consortium اتحاد التجزئة البريطاني

 GMP: Good manufacturing practice ممارسات التصنيع الجيد

 درجة الحرية: وتعبر عن

 عدد العينات المدروسة
Df: degree of freedom 
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 الفصل األول

 مستحضرات التجميل

Cosmetics 

 

  مقدمة .1

 make-up, beauty products باسم أيضاا  cosmetics مستحضرات التجميلتعرف 

  maquillage .[1] وأحياناا 

 الوجه ات يتم تطبيقها على الجسم  وخاصةمستحضرات التجميل هي عبارة عن مستحضر

 بهدف تغيير مظهره.

 تكون، ترائحته الجسم البشري أو لتحسين مظهر المستعملة الرعاية مواد كما تعرف بأنها

 [0].أو صنعية مصادر طبيعية المستمدة من المركبات الكيميائية من مزيج منعادة 

( كل ما يتعلق FDA)األمريكية والدواء  إدارة الغذاءتنظم  في الواليات المتحدة،

مستحضرات  (FDA)كية يرإدارة الغذاء والدواء األم فتعر  [ 3]. مستحضرات التجميلب

تعزيز وتجميل، أوأ، تطهيرإلى  الجسم البشري تطبيقها علىيهدف  أنها مواد "على  التجميل

ريف التّع ويشمل هذا. " وظائفه أو الجسم بنية دون التأثير على مظهر تغيير أو، جاذبية

 [1].منتجات التجميل من كمكون ستعمالأي مادة معدة لال أيضاا  الواسع

 

  [5]التسمية واألصل .2

 في أوائل القرن الساابع عشار كاسام يدل على فن تجميل الجسم. Cosmeticأطلقت كلمة 

 Kosmeinوتعني الترتيب أو الزينة ، اشااات قت منها  Kosmosأصااال الكلمة يوناني من 

لمهارة في الترتيب وتعني ا kosmētikosوتعني الترتيب أو التزي ن ،ثم أطلق عليها اسام 

 في Cosmeticثم أطلق عليها اساااااام  cosmétiqueأسااااااماها الفرنساااااايون أو التنظيم ،

 . (م 195–1605االنااااجاااالااااياااازيااااة فااااي باااادايااااة الااااقاااارن السااااااااااابااااع عشاااااااااار) 

 

  [6]مستحضرات التجميل في العالم استعمالتاريخ  .3

I. مستحضرات التجميل في العالم القديم  
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  سنة قبل الميالد 12222

الزعتر،  كل منالمصاااااانوعة من الزيوت المعطرة المصااااااريون القدامى  اسااااااتعمال

إكليل الجبل، األرز، الورد، الصبار، المردقوش، البابونج، الخزامى، الزنبق، النعنع، 

زيت الزيتون، زيت السمسم، وزيت اللوز لتوفير المقومات األساسية لمعظم العطور 

 في الطقوس الدينية. المستعملة

  سنة قبل الميالد 1222

على  malachiteوالماالشاايت  galena  mesdemetكانت المرأة المصاارية تطبق

 وجهها لتحديده وتغيير لونه. 

  سنة قبل الميالد 3222

 مزيج من الصاااامع العربي،  باسااااتعمالبتلوين أظافرهم  ونبدأ الصاااايني  الصااااين

تمثاال الطبقااة  المسااااااتعملااةالجيالتين، شاااااامع العسااااااال والبيض. وكاااناات األلوان 

 جتماعية التي ينتمي إليها كل فرد.اال

 الرصااااص األبيض  باساااتعمالكانت نسااااء االقريق ترسااامن وجوههن   اليونان

 .تطبقن التوت المسحوق على شفاههنو

  سنة قبل الميالد 1522

وا عملو ين مسااحوق الرز لجعل وجوههم بيضاااءكل من الصااينيين والياباني اسااتعمل

 صباقة شعرهم بالحناء. على

  سنة قبل الميالد 1222

 باستعمالأو  (الطباشير )كربونات الكالسيوم باستعمالقام اليونانيون بتبييض بشرتهم 

أحمر شااافاه من أوكسااايد الرصااااص الخام الجاف  باساااتعمالمساااحوق الرصااااص و

 الممزوج مع الحديد األحمر.

 

II. بعد الميالد( مستحضرات التجميل األولى(  

  م 122

كانوا يضاااعون دقيق الشاااعير والزبدة على البثور، ويضاااعون دهن األقنام ، رومافي 

 ودماءهم على أظافرهم كطالء. 

  م 322-122

 . لشعرلصباقة ا في شمال أفريقياو في الهندلدى بعض الثقافات الحناء  استعمالتم 
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III. مستحضرات التجميل في العصور الوسطى  

  م 1022

 أوروبا من الشرق األوسط.تم استيراد العطور ألول مرة إلى 

  م 1322

 في انجلترا في عهد الملكة إليزابيث األولىكاانات صاااااابااقة الشااااااعر باللون األحمر 

عملت نسااء المجتمع االنجليزي على وضع مساحيق بيضاء على موضاة حينها، كما 

 وجوههم لخلق مظهر بشرة أكثر شحوباا. 

 

IV. النهضة مستحضرات التجميل  

  م 1522 - 1122

  .في أوروباالطبقة األرستقراطية مستحضرات التجميل على  استعمال اقتصر

 الزرنيخ في بعض األحيان في المساحيق الوجهية بدالا من الرصاص. استعملكما 

، بعد أن كانت العطور البدائية صااناعة روائم معقدةلفكرة حديثة  في فرنسااا تطورت

جرت عمليااات كيميااائيااة عبااارة عن مزيج من المكونااات الطبيعيااة. في وقاات الحق، 

 للجمع بين الروائم واختيار األفضل.

  م 1522-1222

مجموعة متنوعة من  باسااااااتعمالحاولت المرأة األوروبية تفتيم لون بشاااااارتها وذلك 

 الاااااااماااااااناااااااتاااااااجاااااااات، وال ساااااااااااااياااااااماااااااا الااااااارصااااااااااااااص األباااااااياااااااض.

أهم مساتخدمي الرصاص األبيض، الذي  -االنجليزية  -كانت الملكة إليزابيث األولى 

 ". the mask of youthيصنع مظهراا عرف باسم "قناع الشباب 

 اا ليطوا لذلك خاستعملاعتبر شعراا مالئكياا، حيث  كما ازدادت شاعبية الشعر األشقر إذ

 تركه تحت أشعة الشمس.من الكبريت األسود، حجر الشب والعسل على الشعر و

 

V.  القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 

  م 1322

على الوجه، ليحل محل  -على نطاق واسع  -أكسيد الزنك بشكل مسحوق  استعمل

 ت سابقاا من الرصاص والنحاس وقيرها. استعملالتي  السامةالخلطات 
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مصنوع من ال Ceruseتم اكتشاف واحد من أهم المزائج السامة وهو اإلسبيداج 

 .وجهالشلل في عضالت الرصاص األبيض الذي يسبب مشاكل جسدية ك

  م 1322

 .ازدادت شعبية صالونات التجميل

 

  [7]أنواع مستحضرات التجميل .4

  ؛ وتشمل Baby products منتجات األطفال (1

 شامبو األطفال baby shampoo  

 وكريمات االطفال وقسوالت زيوت  baby lotions, oils, and creams 

 وقيرها من المنتجات التي تستخدم لألطفال.

 

  ؛ وتشمل Bath preparations مستحضرات االستحمام (0

 زيوت، أقراص وأمالح االستحمام Bath oils, tablets and salts  

 )فقاعات االستحمام )مرقيات Bubble bath  

 كبسوالت االستحمام Bath capsules  

 باالستحمام.وقيرها من المستحضرات الخاصة 

 

   eye makeup preparations مستحضرات تجميل خاصة بالعين (3

 أقالم تخطيط الحاجبينEyebrow pencil  

 محدد العينEyeliner  

 ظل العينEye shadow  

 ماسكاراMascara  

 قسول )لوسيون( العينEye Lotion  

 مزيل مكياج العينEye Makeup remover  

 تطبيق على منطقة العين.وقيرها من المستحضرات الخاصة بال

 

   Fragrance preparationsالمستحضرات العطرية (1
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 كولونياCologne  

  العطورPerfumes 

 رة فّ المساحيق المعdusting and talcum المستعملة، وال تشمل المساحيق 

 .aftershave talcبعد الحالقة 

 العطرية.  وقيرها من المستحضرات

 

  -ملونات الباستثناء  - Hair Preparationsالمستحضرات الخاصة بالشعر  (5

 مثبتات الشعر Hair sprays (aerosol fixatives)  

 منعمات الشعر  Hair straighteners  

 التجعيد الدائم للشعرpermanent waves  

  قسوالت الشعرRinses 

 شامبوالشعر Shampoos    

 مجموعات تمويج الشعرwaves sets  

 بالعناية بالشعر.وقيرها من المستحضرات الخاصة 

 

   Hair coloring preparationالمستحضرات الخاصة بتلوين الشعر (2

 صبغات وملونات الشعرHair dyes and colors  

 صبغات الشعرHair tints 

 شطف الشعر Hair rinses  

 شامبو ملون للشعر Hair coloring shampoos  

 الضبوبات )الرذاذ( الملون للشعر Hair color sprays (aerosol)  

 نة   Hair Lighteners with colors مستحضرات تفتيم الشعر الملو 

 مبيضات الشعر Hair Bleaches  

 وقيرها من المستحضرات الخاصة بتلوين الشعر.

 

   Makeup preparations (Not eye) مستحضرات التجميل قير العينية (3

 أحمر الخدود بأنواعه Blushers  
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 المساحيق الوجهية Face powders  

 األساس Foundations  

 دهانات الجسم والساقين Leg and body paints  

 أحمر الشفاهLipsticks  

 أساسات مستحضرات التجميلMakeup bases  

 وقيرها من المستحضرات التجميلية قير العينية.

 

   Manicuring preparationsمستحضرات تلوين األظافر (3

  لألظافرطالء أساسي وطالء خارجيBasecoat and Undercoats  

 مرققات بشرة متصلبة Cuticle softeners  

 كريمات ولوسيونات األظافر Nail creams and lotions  

 باسطات األظافر Nail extenders  

 طالء األظافرNail polish  

 مزيالت طالء األظافرNail polish removers  

 ألظافر.لتلوين ا المستعملةوقيرها من المستحضرات 

 

   Oral hygiene products منتجات العناية بصحة الفم (3

 معاجين األسنان Dentifrices  

  معطرات النَفَسوقسوالت الفمMouthwashes and breath 

fresheners  

 وقيرها من منتجات العناية بصحة الفم.

 

   Personal cleanlinessالمنظفات الشخصية (12

 صابون االستحمام والمنظفاتBath soaps and detergents  

  تحت اإلبط( رائحةمزيل(Underarm deodorants  
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 مزيالت روائم كريهة نسائية Feminine deodorants  

 وقيرها من المنظفات الشخصية.

 

   Shaving preparationsمستحضرات الحالقة (11

 لوسيونات ما قبل الحالقةPreshave lotions  

 لوسيون بعد الحالقةAftershave lotion  

 منعمات لحيةBeard softeners  

 )...كريم الحالقة )ضبوب، رقوةShaving cream  

  صابون الحالقةShaving soap 

 للحالقة. المستعملةوقيرها من المستحضرات 

 

من كريمات،   Skin care preparationsمستحضرات العناية بالبشرة (10

  ، مساحيق ورذاذاتقسوالت

 منظفات Cleansing  

  الوجه والرقبة مستحضراتFace and neck preparations 

  اليدين والوجهمستحضرات Body and Hand preparations  

 مساحيق وبخاخات القدمينFoot Powders and Sprays  

 مرطبات Moisturizing  

 مستحضرات ليليةNight preparations  

  )أقنعة )ماسكاتPaste masks  

 منعشات البشرةskin fresheners  

 وقيرها من مستحضرات العناية بالبشرة.

 

   Suntan preparationsلبشرةالشمسي لتسمير المستحضرات  (13

 شمسياا  كريمات وسوائل تسمير البشرةو هالمات 

Suntan gels, creams and liquid  
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 يةمستحضرات التسمير المنزل  Indoor tanning preparations 

 لتسمير البشرة. المستعملةوقيرها من المستحضرات 

 

  التشريعات الناظمة للصناعات التجميلية .5

 أوروبا  

صاااناعة مساااتحضااارات للمفوضاااية األوروبية  1223/2009رقم   القانونينظم  -

 التجميل ومنتجات العناية الشخصية ووضع العالمات عليها في االتحاد األوروبي

 .[8] ن على جميع دول االتحاد األوروبييتم تطبيق هذا القانوو

لمصنعين والمستوردين مع األنظمة لكل من اب أن تتوافق المنتجات التجميلية يج -

 .[9]المعمول بها من أجل بيع منتجاتهم في االتحاد األوروبي

يتم في االتحاد األوروبي تداول موضوع التشريع المتعلق بمستحضرات التجميل  -

لتطويرها بشااااكل مسااااتمر، ومن أحدن التحسااااينات  1332وسااااالمتها منذ عام 

المتعلقة بصناعة مستحضرات التجميل هو حظر االختبار على الحيوان. وبالتالي 

من أيلول عام  يعد أي اختبار لمسااااااتحضاااااارات التجميل على الحيوانات اعتباراا 

اختبااراا الشاااااارعيااا، كماا يعاد اختبااار المكوناات الاداخلاة في تركياب هااذه  0221

 .[10] 0223المنتجات على الحيوانات محظوراا وفق القانون نفسه بدءاا من آذار 

يتم تجديد القوانين الناظمة للصاناعات التجميلية في أوروبا باستمرار لمتابعة كما  -

 . [11]لضمان سالمة المنتج  المستعملةات الحديثة توجهات الحداثة والتقني

 

 الواليات المتحدة األمريكية  

الهيئة المشارعة لكل ما يتعلق بصناعة  (FDA) األميركية تعد منظمة الغذاء والدواء

 .[12] الاااباااالدمسااااااااتاااحضاااااااارات الاااتاااجااامااايااال وكااال ماااا ياااتاااعااالاااق باااهاااا داخااال 

، انضاااااامت إدارة الغذاء والدواء إلى ثالن عشاااااارة وكاالت فيدرالية 1333في عام  

ن عأخرى لتشاااكيل لجنة التنسااايق المشاااتركة بين الوكاالت للتحقق من الطرق البديلة 

 التجارب المجراة على الحيوانات

Interagency Coordinating Committee on the Validation of 

Alternative Methods (ICCVAM) 
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وهاي محااااولاااة لحظر التجاااارب عن الحيواناااات وإيجااااد طرق أخرى الختباااار 

 .[13]مستحضرات التجميل

 

 التشريعات الدولية  

مبادئ توجيهية جديدة بشااااااأن  (ISO) ةالقياسااااااي للمعاييرنشاااااارت المنظمة الدولية 

  ممارسااااات التصاااانيع الجيد الخاضااااعة لقوانين يةالتصاااانيع المن للمنتجات التجميل

(GMP)  0223لعام  00312برقم (ISO 22716  2007)  وقد اعتمده المنظمون

  [14]هم القاااائماااة.ماعاااايايرمان الابالااادان والامانااااطاق لاياحااال ماحااال  فاي الاعااادياااد

تجميل ومراقبتها وتخزينها إلنتاج مسااتحضاارات ال  اا منهج ISO 22716 حيث يوفر

 مستحضرات نقلها. أي أن هذا التشاريع يشامل كل جانب من جوانب سالسالة تصنيعو

 [15]ليصبم معتمداا حتى الن 0211وقد تم تحديث هذا القانون وتنقيحه عام  التجميل.

أنظمة إدارة الجودة، بما يضاااامن التكامل الساااالس مع هذه  إلى ISO 22716 يسااااتند

القياساااية للمنتجات  (BRC) أو اتحاد التجزئة البريطاني  ISO 9001 النظم كالـاااااااا

، ويربط سالمة المنتجات التجميلية GMP االستهالكية. ولذلك، فهو يجمع بين فوائد 

 [16]مااااااااع طاااااااارائااااااااق تااااااااحسااااااااااااااياااااااان تصااااااااااااااناااااااايااااااااعااااااااهااااااااا. 

إال أنه لم يتطرق إلى الساالمة الشخصية للعاملين في المصنع و لم يتطرق إلى حماية 

ألنظمة والتشريعات البيئة فهما من مساووليات الشاركة المصانعة ويمكن أن تحكمها ا

 والاااتاااطاااويااار. الاااماااحااالاااياااة، كاااماااا أناااه ال ياااناااطاااباااق عااالاااى أنشااااااااطاااة الاااباااحاااث

فيما بعد بإدخال معيار جديد لتقييم   (ISO)قامت المنظمة الدولية للتوحيد القياسيكما 

الحماية المضادة لألحياء الدقيقة في المنتجات التجميلية عن طريق اختبار فعالية حفظ 

لوجيااة حيااث كااان المحتوى الجرثومي واحااداا من أكبر وتقييم المخاااطر الميكروبيو

 .0210المخاوف المتعلقة بجودة المنتجات التجميلية عام 

 

 [17] الجمهورية العربية السورية 

 (SASMO)هيئاااة المواصاااااافاااات والمقااااييس العربياااة السااااااورياااة  صاااااااادر عن

 Syrian Arab Standards and metrology organization    العااديااد من

 المواصفات المتعلقة بصناعة مستحضرات التجميل وبمراقبتها.
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 الفصل الثاني

 مستحضرات التجميل المدروسة

The studied cosmetics 

 

 Lipsticksأحمر الشفاه  -أوالً 

  مقدمة .1

 .[18]جاذبيةا النساء على شفاهها لجعلها أكثرأحمر الشفاه هو عبارة عن مادة ملونة تضعه

 

  أحمر الشفاه وتطوره عبر التاريخ استعمال .2

 أحمر الشفاه في العالم القديم  

 [19]سنة 5222حوالي منذ وضع أحمر الشفاه  بتكرد الساومريون القدامى أول من ايع

ها لتزيين وجوههم وبشاكل أساسي اساتعملوذلك عن طريق ساحق األحجار الكريمة و

 [20]الشفاه وحول العينين

سااانة ق.م  قامت نسااااء وادي الساااند  1522سااانة ق.م و 3222في الفترة الواقعة بين 

 [21]بتطبيق أحمر الشفاه األحمر اللون على شفاههن لتزيين وجوههن. 

اللجين طحالب بنفساااجية مكونة من  اساااتخلص المصاااريون القدامى صااابغة حمراء

algae، يااود والااiodineوالاابااروم ،(mannite bromide) bromine ،  ولااكاان

 [22]هذه الصبغة أدى إلى مرض خطير  استعمال

 

 أحمر الشفاه في القرن التاسع عشر  

واضام ألي من مستحضرات التجميل  اساتعماللم يكن هناك  في القرن التاساع عشار

ها تعمالاسمقبوالا للنسااء المحترمات في بريطانيا ، إذ كان  أمراا ه ال يعتبراساتعمالألن 

 [ 20]كالممثلين. مرتبطاا بالفئات المهمشة

الرصااااص في مساااتحضااارات  اساااتعمالتقارير عن مخاطر  1352نشااارت في عام 

 التجميل المطبقة على الوجه.

ثم بدأت صناعة أحمر الشفاه التجاري [ 03]كان يصنع أحمر الشفاه في المنزل.  بدايةا،

 .[ 02]فاي باااارياس، وتامااات تاغاطيتاااه بورقاااة من الحرير 1331األول فاي عاااام 
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  [27 ,26 ,25]الشفاه في القرن العشرينأحمر   

 وضع أحمر الشفاه في عبوة معدنية، وأصبم أقلى ثمناا. م 1310في عام 

ت النسااااء أحمر الشااافاه األساااود اللون في األفالم الصاااامتة اساااتعمل م 1302في عام 

 [24]عبوات الضغط ألول مرة.  باستعمال

بتطوير ألوان أخرى ألحمر الشفاه كية يرقامت الشاركات األم 1930sفي الثالثينيات 

 كالزهري الفاتم، األحمر الداكن والليلكي الداكن.

في حمر الشاااااافاااه ذات تااادوير ميكاااانيكي أول عبوة أل تظهر م 1313-1313في 

 .long-lastingكما ظهر أول أحمر شفاه طويل البقاء  الواليات المتحدة األميركية

مكونات طبيعية كالالنولين، والصاابغات أصاابم أحمر الشاافاه يحوي  م 1352في عام 

 شمعي معطَّر.-والملونات في أساس زيتي

ظهر أول قلم أحمر شااافاه مكون من مواد عضاااوية بعيداا عن شااامع  م 1331في عام 

 النحل، زيت الخروع، زيوت الجوجوبا وقيرها من المواد الطبيعية.

الفرنساااااية  Guerlainوبحلول نهاية القرن التاساااااع عشااااار، بدأت شاااااركة قيرالن 

 مستحضرات التجميل بتصنيع أحمر الشفاه.ل

 

  المكونات األساسية في أحمر الشفاه .3

  الشموع .3.1

 ( مع حموض دسااامة.C 32-12هي عبارة عن اسااترات ألقوال طويلة السااالسااالة )و

تعد الشاااموع المكون الرئيساااي في بنية أحمر الشااافاه، حيث تعطيه الصاااالبة والقدرة 

 فااي درجاااات الااحاارارة الااادافاائاااة.عاالااى الاامااحاااافااظاااة عاالااى شااااااااكاالاااه حااتااى 

يسااااتخدم عادة مزيج من الشااااموع المختلفة في خواصااااها الفيزيائية للحصااااول على 

مع  سااااتعمالصااااالبة مناساااابة للحفاظ على  قلم أحمر الشاااافاه طيلة فترة التخزين واال

ّخن كعامل مثالشاااموع عادة سااتخدم تاإلبقاء على درجة من الليونة المناساابة لتطبيقه. 

stiffening agent  وذلك تبعاا لصالبة  %32و/و وقد تصال إلى  % 05-12بنسابة

 .[28]المنتج النهائي

 :إلى -وفقاا لمصدرها - المستعملةوتصنف الشموع 

  أهمها،شموع حيوانية: 

  شمع النحلBeeswax 
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وهو عبارة عن شمع أبيض أو أصفر اللون له رائحة العسل، معقد التركيب،  -

التي يصنعها  – honeycombيتم الحصاول عليه من صاهر مخربة العسال 

 الماء الساخن ثم معالجتها. باستعمال –نحل العسل 

 .التركيب والنسبة المختلفة يتكون شمع النحل من مزيج معقد من االسترات -

 م˚ 23قطة انصهار منخفضة تبلع يمتلك شمع النحل ن -

شاااااامع النحل كعامل مثخن ومرطب واسااااااتحالبي في صااااااناعة   يسااااااتخدم -

المساااااتحضااااارات التجميلية بشاااااكل عام كما أنه المكون الذي يعطي اللمعان 

 ألحمر الشفاه.

    [30 ,29]%15-3يستخدم عادة بنسبة  -

 أهمها، شموع نباتية: 

  شمع الخرنوباCarnauba wax 

 Copernicia Cerifera يسااتخلص شاامع الخرنوبا من أوراق نخل الخرنوبا 

يتكون شااااامع  هو أقساااااى الشاااااموع الطبيعية المعروفة. المنتشااااار في البرازيل.

 (.%3-0( وحموض حرة )%35الخرنوبااا كيميااائياااا من اسااااااترات أليفاااتيااة )

 م ˚32-30ياااماااتااالاااك شاااااااااماااع الاااخااارناااوباااا ماااجاااال انصاااااااااهاااار ياااتاااراوح 

عن بقية الشاااموع، وبالتالي يساااتخدم مقس  ألحمر الشااافاه،  وهذا ما يجعله مميزاا 

 ولرفع درجة انصهاره وبالتالي حمايته من الذوبان في درجات الحرارة الدافئة. 

  شمع الكانديلالCandelila wax 

 Euphorbia Ceriferaيسااااتخرج شاااامع الكانديلال من جذوع نبات الكانديلال 

 الموجود في المكسيك. 

 (.%52( وهاايااادروكااربااوناااات )أكااثاار ماان %35) يااتااكااون ماان اساااااااتاارات

وهو شامع قاس  لكنه أقل قسااوة من شمع الخرنوبا، يستخدم أيضاا إلعطاء أحمر 

الشااافاه قسااااوته ولرفع درجة انصاااهاره. إضاااافة إلى كونه يعطي أحمر الشااافاه 

م(، ˚ 23م )نقطة انصاااهاره ˚ 23-25لمعاناا  يملك مجال انصاااهار يتراوح بين 

 .%10-3بة يستخدم عادةا بنس

 شموع معدنية  

تساااتخرج الشاااموع المعدنية من مختلف عمليات تكرير النفط الخام وينقى بشاااكل 

   ه بشكل آمن. وأهمهااستعمالكبير من أجل 
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 شمع األوزوكريت Ozokerite wax  

يتكون شاااااامع األوزوكريات طبيعيااا في منااجم أوروباا الشاااااارقياة، يملاك درجة 

 استعمالم(، يستخدم شمع األوزوكريت بنفس مواضع ˚ 122انصاهار مرتفعة )

 شمع الخرنوبا.

  شمع البارافينParaffin wax 

هو مزيج من بللورات هيادروكربوناات صاااااالبة المنقّاة، يملك مجال انصااااااهار 

طي شااااامع البارافين اللمعان ألحمر الشااااافاه، لكنه ال م، يع˚ 22-52يتراوح من 

يسااااااتخادم عاادةا لتناافره مع زيات الخروع كماا أناه قد يتبلور معطياا ملمس هّ  

 مقارنة بشمع األوزوكريت.

  الشمع دقيق التبلورMicrocrystalline wax 

 مزيج من الهيدروكربونات النقية يتكون من

(، يملك الشمع دقيق التبلور ألفة أعلى م تقريباا  32يملك درجة انصهار مرتفعة )

حمض معدني، يساااااتخدم الشااااامع الدقيق  %1-1للزيوت من البارافين الحتوائه 

التبلور عملياا في أحمر الشااافاه وفي بلسااام الشااافاه لحمايتها من التعرق. يساااتخدم 

 %5-2.5عادة بنسبة 

  شمع السيريزينCeresin wax 

ملك ع األوزوكريت وبالتالي فهو يينتج شاامع الساايريزين عن تنقية وتبييض شاام

 م.˚ 32خواصاا مشابهة له. تبلع درجة انصهاره 

  الفازلينVaseline 

 هو شاامع نصااف صاالب، يتكون من هيدروكربونات نقية مسااتخرجة من النفط.

م وهي درجة ˚ 52-35منخفض يتراوح بين باأنه مجاال انصااااااهااره يتّصااااااف 

االنصااهار األخفض بين الشااموع. يتبعثر بسااهولة في الزيوت. يعد الفازلين من 

أفضااال المرطبات، لذا يساااتخدم كمرطب كما يساااتخدم كمزلق أو كمادة محسااانة 

للقوام حيث يضاافي اللزوجة لمسااتحضاارات التجميل. يسااتخدم عادة في صااناعة 

 ][Lip balms  31بلسم الشفاه 
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  مواد دسمة .3.2

وهي عبارة عن مزائج معقدة من مكونات قير متجانسااااة من المواد الدساااامة، تكون 

عادة قنية بالغليسااايريدات الثالثية المشااابعة، صااالبة بدرجة حرارة الغرفة الحتوائها 

تات انساابة أعلى من الحموض الدساامة المشاابعة. تشااتق عادة من البذور المختلفة للنب

يت ز  في أحمر الشفاه المساتعملةأهم الدسام النباتية  مختلفة. حيث تحوي مواد دسامة

 .[32]الكاكاو، زيت جوز الهند، زيت النخيل

 

  [33]توزيال .3.3

تساااااتخدم الزيوت عادة كمحل أو كعامل مبعثر للصااااابغات قير المنحلة في الماء في 

  و/و. وأهمها %32صناعة أحمر الشفاه، تكون عادة بنسبة 

  الزيوت الطبيعيةNatural oils 

  وهي مواد دسمة قد تكون مشبعة وقد تكون قير مشبعة. وأهمها

 .زين معدني، زيت بذر القطن، زيت السمسم، زيت الزيتون، زيت الخروع 

 

  الزيوت الصنعيةSynthetic oils 

 :هي استرات لحموض دسمة مع أقوال مختلفة مثل

 خالت (، ن%32ميرسااااااتاااات االيزوبروبيااال )  اسااااااترات االيزوبروبيااال

 ، دي ايزوبروبيل ماليات.%15-5االيزوبروبيل، النوالت االيزوبروبيل 

 ايتيل الهكزيل، نخالت ايتيل الهكزيل. شمعات  استرات ايتيل الهكزيل 

 يل يزوسيتاال شمعاتستيئريل ، ال شمعات  االيزوسيتيل /استرات الستيئريل

 (.%11-3بوتيل )ال شمعات، 

 (%15-3.5ديسيل أوليات ) مثل استرات حمض الزيت 

 زيوت السااايليكون  Cetyl dimethicone, Stearoxy dimethicone 

 

   [34]مادة ملونة أو صبغة .3.4

 يق ناعمة صنعية أو معدنية المصدرهي مساح

 قير منحلةأو بالماء، منحلة  في أحمر الشفاه المستعملةملونات هناك نوعان من ال

 و/و %05-12وتكون عادة بنسبة بالماء. 
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  [34]مادة حافظة .3.5

على الرقم من أن بنية أحمر الشفاه المائية دسمة ومن الصعب حدون نمو جرثومي 

من إضاافة كمية قليلة من مادة حافظة ضمنها للوقاية من  أو فطري فيها، إال أنه البدّ 

ن ملذلك طحي عناد تطبيقه وبالتالي إطالة عمرالحفظ على الرف، حادون تلون ساااااا

 الشاااااااااااااافاااااااااه فااااااااي الاااااااابااااااااّراد.ضاااااااااااااال حاااااااافااااااااظ أحااااااااماااااااار األف

المتيل بارابين، البروبيل بارابين و الفينوكساااااي  المساااااتعملةمن أهم المواد الحافظة 

 و/و(. % 1)عادة بنسبة أقل من  %2.3-2.25ايتانول وبتراكيز 

 

   [34]مضاد أكسدة .3.6

لة لألكسدة الجوية يضااف مضااد األكسادة ألحمر الشافاه بسابب وجود مواد دسمة قاب

 مسببة تزنخها.

، قاالت  BHT, BHA  في صناعة أحمر الشفاه المساتعملةأهم مضاادات األكسادة 

 .(A, E)البروبيال، حمض الليمون، المركباات المنحلة بالزيت كالفيتامينات الزيتية 

)حمض  Cكااااروتين(، فيتاااامين -)بيتاااا A هو طليعاااة فيتاااامين اسااااااتعمااااالا واألكثر

 ت أكساااااااادة طبيعيااة.مضااااااااادا)توكوفيرول( وهي   Eاألسااااااكوربيااك(، فيتااامين 

 %2.5-2.25والتوكوفيرول بنسبة 

  BHT[35] 

دساااام، يشااااتق كيميائياا من هو بوتيل هيدروكسااااي التولوين، مركب عضااااوي محب لل

 % 2.35 عادة بنسبة BHTيستخدم الفينول. 

  BHA[36] 

ر بدءاا من ميتوكساااي الفينول و ايزوبوتيلين،  هو بوتيل هيدروكساااي أنيزول، يحضاااَّ

  .مادة صلبة شمعيةوهو عبارة عن 

 

   [34]مادة معطرة .3.7

تعد المادة المعطرة من المواد األساسية الداخلة في تركيب أحمر الشفاه، هدفها إخفاء 

 الاارائااحاااة الااكااريااهاااة الاانااااتااجاااة عاان وجااود الاامااواد الااادهاانااياااة والشااااااامااعااياااة.

يجب أن تكون المادة المعطرة قير مهيجة، خالية من الطعم قير المرقوب، ثابتة و 
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 و/و. %0ماااع الاااماااكاااوناااات األخااارى، وتاااكاااون عاااادة بااانساااااااااباااة ماااتاااوافاااقاااة 

 

  [37]صناعة أحمر الشفاه .4

  عملية صناعة أحمر الشفاه إلى ثالن خطوات منفصلة متتالية، وهيتقسم 

 الصهر والمزج  

تصااااهر المكونات الخام الداخلة في تكوين أحمر الشاااافاه كل على حدة ثم يتم تشااااكيل 

يضااااام المزيج األول المحالت، يضااااام المزيج الثاني الزيوت، أما  ؛مزائج منفصااااالة

 الااااامااااازياااااج الاااااثاااااالاااااث فااااايضااااااااااام الشاااااااااااماااااوع والاااااماااااواد الااااادساااااااااااماااااة.

يمزج محلول المحالت والزيوت الساااائلة ، ثم في أوعية منفصاالة هذه المزائجتسااخن 

الشااااموع والمواد  مع الصاااابغات الملونة لتحضااااير الكتلة اللونية، ثم يمزج مع مزيج

مع الحفاظ على  – عبر مطحنة اساااااطوانيةبعدها المزيج  ريمر نة.الدسااااامة السااااااخ

 طاء احساس حبيبي في أحمر الشفاهلطحن الملونات تجنباا لتكتلها وإع –حرارتها 

  .لعدة ساعات ذلكيستمر و

بعد امتزاج الكتلة اللونية، يضاف إليها كتلة الشمع الساخنة ويستمر التحريك للحصول 

 .وتصبم الكتلة جاهزة للصب في قوالبهاعلى لون موحد ومتجانس. 

 الصب في القوالب   

توزع الكتلة المصااهورة في بعد الحصااول على كتلة أحمر الشاافاه الملونة المتجانسااة 

د.  القوالب الخاصة، ثم تبرَّ

 الممي ز له.فاه لتأمين مظهره النهائي ثم يتم إجراء عملية قص آلية لرأس أحمر الش

 التعبئة والتغليف  

ق إنتاج اللصاااقات وفبعد إعادة أقالم أحمر الشاافاه ووضااعها في عبواتها النهائية، يتم 

 عملية موتمتة.
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 Eyeshadowظل العين  –ثانياً 

  مقدمة .1

ظل العين هو عبارة عن مادة ملونة تضااااااعها النساااااااء على جفن العين أو تحت الحاجب 

 .[38]لجعلها أكثر جاذبية

 

  األصل والمصدر .2

ظالل العيون باعتبارها جزءاا  –على مدار التاريخ  -ت العديد من الحضااااااارات اساااااتعمل

 لااقااادرتااهاااا عاالااى تااغاايااياار الاامااظااهاار بشاااااااكااال كاابااياار.وذلاااك هاااامااااا ماان األزيااااء 

في مصاااار القديمة حيث اعتادوا  عامألف  10األول لظل العين إلى قبل  سااااتعماليعود اال

الرصاص والنحاس الموكَسد  مادة أطلقوا عليها اسام الكحل المصنوعة من اساتعمالعلى 

وأكسيد الرصاص والرماد والمرمر والبزموت المسحوق واللوز المحروق والكريزوكوال 

chrysocolla [39]الخام. 

 

  ظل العين وتطوره عبر التاريخ استعمال .3

ظل العين إلى الحضارات القديمة كجزء من االحتفاالت والمناسبات الدينية  استعماليعود 

 عند المصريين، أو كعالج طبي لخفض االلتهاب والتوهج، أو ألسباب تجميلية.

سكان بالد مابين النهرين قبل  استعملآالف سنة كما  12ه المصريون القدامى قبل استعمل

 .[40,41,42]نة لتزيين أعينهمقبار األحجار الكريمة المطحو عامآالف  5

د وألوان اساااااتعملكما  ت المرأة المصااااارية مزيجاا من اللوز المحروق والنحاس الموكساااااَ

مختلفة من النحاس  الخام والرصاااااااص والرماد ساااااامي بالكحل لتزين العينين وإعطائها 

  [6].شكل اللوزة

 

  المكونات األساسية الداخلة في تركيب ظل العين .4

 %13-15بنسبة  ميكا، %3-0وتكون بنسبة   مساحيق ملونة .4.1

 %13-15وهي التالك عادة، وتكون بنسبة    مادة مالئة .4.2

 %0-1المغنيزيوم  شمعاتوهي مادة مانعة لاللتصاق  .4.3

 .%52-12بنسبة ووتكون عادة مزيج من الزيوت أو المواد الهالمية،   مادة رابطة .4.4

 بارابين، وتضاف بنسبة زهيدة.وهي قالباا ميتيل بارابين أو بروبيل   مادة حافظة .4.5
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  [43]صناعة ظل العين .5

  تتم صناعة ظل العين على ثالن مراحل

 وهي إعداد المسحوق المشكل لقرص ظل العين.  المرحلة األولى

ويتم فيها خلط جميع المساحيق وطحنها بواسطة مطحنة ثم نخلها ثم توزيعها ضمن حاويات 

 معدنية وضغطها

 تبليل المسحوق بمركب زيتي   المرحلة الثانية

، استرات، زيوت 22C-10(C(يتكون المركب الزيتي عادة من مجموعة من أقوال دسمة 

 السيليكون، زيوت معدنية، زيوت نباتية ومن الغليسيريدات الثالثية.

 من وزن المسحوق. %32-12ويكون عادة بنسبة 

 .يتم فيها امتصاص المركب الزيتي كامالا   المرحلة الثالثة

ساعة،  12-10حيث يترك المسحوق مع المركب الزيتي كامالا ليمتص ببطء لمدة أفضلها 

 ساعة. 32وقد تصل إلى 
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 الفصل الثالث

 مصادر المعادن الثقيلة في مستحضرات التجميل

Heavy metals resources in cosmetics 

 

التجميل هو أمر قير مقبول وذلك لما إن وجود العديد من المعادن الثقيلة في مسااااتحضاااارات 

تسااببه من أذية على صااحة مسااتخدمها، ويرد ذلك في القساام السااادس عشاار من قانون منظمة 

 .(U.S.FDA)]44[األميركية   الغذاء والدواء

 

 [45]مصادر المعادن الثقيلة في مستحضرات التجميل

   Waterالماء .1

 ماء.ضمن الصخور، في التربة وفي التوجد المعادن الثقيلة بشكل طبيعي في البيئة، 

 .استعماالا ومن المعروف أن الماء هو المحل األكثر 

 

 

  Raw materialsالمواد الخام  .0

في صناعة مستحضرات التجميل من شموع و زيوت  المستعملةوتشمل جميع المواد 

ومواد أخرى وبالتالي احتواء مسااااتحضاااارات التجميل على هذه المعادن بساااابب عدم 

 النقاوة التي تعود لطبيعة المواد الداخلة في صناعتها.

بوجود كمية معينة من بعض المواد  المسااااااتعملاةحياث يساااااامم لكال ماادة من المواد 

 .FDAويرد ذلك في قانون منظمة الغذاء والدواء  -ن الثقيلةبما فيها المعاد–الشاااائبة 

 

 pigments  [47]الملونات .3

 تقسم الملونات إلى 

 تدخلوهي ملونات ال وهي مركبات يكون أساااس بنيتها كربوني، ملونات عضااوية:  -أ

 .بنيتها وإنما قد تكون بداخلها كشائبةفي المعادن الثقيلة 

ها باحتوائها على بعض المعادن باستعمالألي من الملونات التي تسامم  FDAتسامم 

الثقيلة وهي الزئبق والزرنيخ والرصااااااص لكن بتراكيز معينة وهي كما يلي: الزئبق 
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)على  ( والرصااااصppm 3)على أال يتجاوز  ( والزرنيخppm 1)على أال يتجاوز

 4]6[(  كشوائب.ppm 20أال يتجاوز 

 وقيرها الكثير. Quinacridone ،Carmine ،Indigo ونذكر منها:

 

يطلق عليها اساام لذا معادن هي المكون األساااسااي للملون تكون الملونات العضااوية:  -ب

 .]84-54 [دخل في تركيب المساااااتحضااااارات التجميليةيقد  ومنها ماالملونات المعدنية 

 :نذكر منها

 :أصبغة اللون البنفسجي .1

 ultramarine violet (PV15 )والصوديوم األلمنيوم سيليكات وهي 

 بنفسجي Han :صيغته BaCuSi2O6 

  48(الكوبالت البنفسجي(PV  ،صيغته:هو فوسفات الكوبالت الثنائي 

2)4(PO3Co 

  بيروفوسفات األمونيوم والمنغنيز(PV16) : 7صيغتهO2MnP4NH 

  3كلوريد الكروم الثالثي الالمائي : صيغتهCrCl 

 

 أصبغة اللون األزرق: .2

 )(PB29 blue Ultramarine :2-4 صيغتهS24O6Si6Al10-8Na 

  أزرق المصريينEgyptian blue :صيغته  وهو صباغ صنعي ،

10O4CaCuSi  2(4أوCaOCuO(SiO  (سيليكات الكالسيوم والنحاس) 

 زرق أHan  : 10صيغتهO4BaCuSi 

  أزرق الكوبالت(PB28) ،هو أكسيد األلمنيوم وأكسيد الكوبالت الثنائي :

 CoO · Al2O3صيغته 

 أزرق السيرولين(PB35)  : صيغته ،قصدير الكوبالت الثنائيهو 

 CoO · n SnO2 

 6[3وهو صباغ صنعي صيغته : فيروسيانور الحديد[Fe(CN)4Fe 

 (PB30)  :Azurite هو كربونات النحاس الثنائي وصيغته 

CuCO3 · Cu(OH)2 0 
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 Smalt (PB32)عدة أكاسيد معدنية وهي : هو مزيج من 

 )(5%) + CoO (10% 3O2(15%) + Al O2(65%) + K2SiO 

 

 أصبغة اللون األخضر: .3

 أخضر الكروم Viridian  (PG17) :ثنائي  وهو أكسيد الكروم الثالثي

 .O2.2H3O2Cr، صيغته  الماء

 Verdigris (PG20) : خالت النحاس، صيغتهوهو 

O2· 5 H 2COO)3· (CH 2Cu(OH) 

 Emerald green  لم يعد له رقم بين األصبغة بسبب  ريسأخضر باأو(

 2.3Cu(AsO2)2O3H2Cu(C(2صيغته  :سميته( 

  أخضرScheele  أوSchloss:هو زرنيخيت النحاس، صيغته 

3CuHAsO 

  أخضر الكوبالت(PG19)هو أكسيد الكوبالت الثنائي مع أكسيد الزنك : ،

 CoO.ZnOصيغته 

  أخضر الماالشيت(PG39) ،هو ملون أساسه كربونات الكوبالت الثنائية :

  Cu(OH)3CuCO2.2صيغته 

 

 أصبغة اللون األصفر: .4

 Orpiment (9PY3) : 3وهو سلفيد الزرنيخO2As 

 ( أصفر الكادميومPY37 ): وهو سلفيد الكادميوم(CdS) 

  أصفر الكروم(PY34) : هو صباغ طبيعي من كرومات الرصاص

)4(PbCrO 

  أصفر الليمون(PY35) 4: كرومات البروم، صيغتهBaCrO 

  أصفر الكوبالت أوAureolin (PY40) :هو كوبالتي نتريت البوتاسيوم 

 2Co(NO3Na(6 ،صيغته

  أصفرOchre (PY43) :صيغته الحديد هيدروكسيد هو أوكسي ،

FeO(OH) 
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 صفرأNaples   (PY41) :الرصاص، صيغته  انتمواناتPb(SbO3)2 

 Mosaic gold: وهو سلفيد القصديرالرباعي  (2SnS) 

  أصفر الهند )ليس له رقم لوني بسبب منع طريقة إنتاجه(: هو

 magnesium euxanthate  صيغتهO2Mg · 5 H11O16H19C 

 

 :البرتقاليأصبغة اللون  .5

 سلفوسيلينيد الكادميوم (PO20 ) 

  الثنائي وأوكسيد الرصاص الثنائي مزيج طبيعي من كرومات الرصاص

+ PbO 4PbCrO 

  :7ثاني كرومات البوتاسيومO2Cr2K 

 

 :األحمرأصبغة اللون  .6

  أحمر الكادميوم(PR108) : هو سيلينيد الكادميوم(CdSe) 

 األكسيد األحمر(PR102) : 3هو أكسيد الحديد الالمائيO2Fe 

 4 (هو رباعي أكسيد الرصاص: أحمر الرصاصO3(Pb  

 (PR106) Vermilion  : هو كبريت الزئبق(HgS) 

 

 :البنيأصبغة اللون  .7

يحتوي على ، وهو صباغ طيني طبيعي:  (PBr7)البني المصفر الخام 

 3O2Al ، أكسيد ألمنيوم2MnO، أكسيد منغنيز3O2Feأكسيد حديد

  Si وسيليكون

 

 أصبغة اللون األسود: .8

 المصباح أسود (PBK6) 

 الكربون أسود (PBK7) 

 الكرمة أسود (PBK8) 

 عاجي أسود (PBK9) 
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 الحديد أسود (PBK11 ) 4 وهوO3Fe 

 التيتانيوم أسود 

 

 أصبغة اللون األبيض: .9

 3هو أكسيد األنتموان : أبيض األنتموانO2Sb 

  سلفات الباريوم(PW5) 

  أبيضCremnitz (PW1)  : 2صيغته.Pb(OH)2)3(PbCO 

  أبيض التيتانيوم(PW6) : 2هو أكسيد التيتانيومTiO 

  أبيض الزنك(PW4)  : هو أكسيد الزنكZnO 

 

في مستحضرات التجميل وهي كما يلي  هاباستعمال FDAتسمم منظمة الـالملونات التي 

 [55])صنفت حسب اللون(

 األسود اللون 

D&C Black No. 2 الكربون األسود :وهو 

   

 اللون األزرق 

D&C Blue No. 4 : هوAlphazurine FG ،3 صيغتهS9O2Na2N34H37C 

D&C Blue No. 6 هو :Indigo ،2 صيغتهO2N10H16C 

D&C Blue No. 9 هو :Indantherene blue ،2 صيغتهCl4O2N12H28C 

 

 اللون البني 

:D&C Brown No. 1   2هو الريزورسين البني، صيغتهSNa5O4N17H20C 

 

 اللون األخضر 

D&C Green No. 5:  هوAlizarine cyanine green صيغته 

 2Na2S8O2N20H28C 
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D&C Green No. 6:  هوQuinizarin green  2صيغتهO2N22H28C 

:D&C Green No. 8  هوPyranine  3مرّكز، صيغتهNa3S10O7H16C 

 

 اللون البرتقالي 

4D&C Orange No. :  

:D&C Orange No. 5 

D&C Orange No. 5.    

D&C Orange No. 10.    

D&C Orange No. 11.   

 

 اللون األحمر 

D&C Red No. 6.    

D&C Red No. 7    

D&C Red No. 17.    

D&C Red No. 21.    

D&C Red No. 22.    

D&C Red No. 27.    

D&C Red No. 28.    

D&C Red No. 30:   يسمىPermanent Pink 2، صيغتهS2O2Cl10H18C 

D&C Red No. 31.    

D&C Red No. 33 :   هو أحمر النفتالينB 2، صيغتهS7O2Na3N11H16C 

D&C Red No. 34.    

D&C Red No. 36.    

 

 :اللون البنفسجي 

D&C Violet No. 2.    

Ext. D&C Violet No. 2.    

 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=17723345ba7c363ef25a68e9776aa2cd&r=PART&n=21y1.0.1.1.28#se21.1.74_12255
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=17723345ba7c363ef25a68e9776aa2cd&r=PART&n=21y1.0.1.1.28#se21.1.74_12260
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=17723345ba7c363ef25a68e9776aa2cd&r=PART&n=21y1.0.1.1.28#se21.1.74_12261
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=17723345ba7c363ef25a68e9776aa2cd&r=PART&n=21y1.0.1.1.28#se21.1.74_12306
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=17723345ba7c363ef25a68e9776aa2cd&r=PART&n=21y1.0.1.1.28#se21.1.74_12307
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=17723345ba7c363ef25a68e9776aa2cd&r=PART&n=21y1.0.1.1.28#se21.1.74_12317
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=17723345ba7c363ef25a68e9776aa2cd&r=PART&n=21y1.0.1.1.28#se21.1.74_12321
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=17723345ba7c363ef25a68e9776aa2cd&r=PART&n=21y1.0.1.1.28#se21.1.74_12322
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=17723345ba7c363ef25a68e9776aa2cd&r=PART&n=21y1.0.1.1.28#se21.1.74_12327
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=17723345ba7c363ef25a68e9776aa2cd&r=PART&n=21y1.0.1.1.28#se21.1.74_12328
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=17723345ba7c363ef25a68e9776aa2cd&r=PART&n=21y1.0.1.1.28#se21.1.74_12331
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=17723345ba7c363ef25a68e9776aa2cd&r=PART&n=21y1.0.1.1.28#se21.1.74_12334
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=17723345ba7c363ef25a68e9776aa2cd&r=PART&n=21y1.0.1.1.28#se21.1.74_12336
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=17723345ba7c363ef25a68e9776aa2cd&r=PART&n=21y1.0.1.1.28#se21.1.74_12602
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=17723345ba7c363ef25a68e9776aa2cd&r=PART&n=21y1.0.1.1.28#se21.1.74_12602a
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 اللون األصفر 

D&C Yellow No. 7.    

Ext. D&C Yellow No. 7.   

D&C Yellow No. 8.    

D&C Yellow No. 10.    

D&C Yellow No. 11.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=17723345ba7c363ef25a68e9776aa2cd&r=PART&n=21y1.0.1.1.28#se21.1.74_12707
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=17723345ba7c363ef25a68e9776aa2cd&r=PART&n=21y1.0.1.1.28#se21.1.74_12707a
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=17723345ba7c363ef25a68e9776aa2cd&r=PART&n=21y1.0.1.1.28#se21.1.74_12708
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=17723345ba7c363ef25a68e9776aa2cd&r=PART&n=21y1.0.1.1.28#se21.1.74_12710
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=17723345ba7c363ef25a68e9776aa2cd&r=PART&n=21y1.0.1.1.28#se21.1.74_12711
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 الفصل الرابع

 المعادن الثقيلة المدروسة في مستحضرات التجميل

Heavy metals studied in cosmetics 

 

   [56]تعريف المعادن الثقيلة .1

ه مرات أو أكثر أي ثقلالمياه بخمس  العناصر المعدنية التي تملك ثقل نوعي أعلى منهي 

 . 3سم/غ 5النوعي أكبر أو يساوي 

كما تعرف بأنها العناصاااااار المعدنية ذات الوزن الجزيئي المرتفع التي تساااااابب تراكيزها 

 المنخفضة أذية في المكونات الحيّة الطبيعة، والتي تتراكم في المواد الغذائية.

االنتقالية بشااكل أساااسااي إضااافة وهي المعادن  عدد كبير من المعادن يشاامل هذا التعريف

 إلى بعض المعادن األخرى المنتمية إلى المجموعات األخرى.

 

 المعادن الثقيلة في الجدول الدوري -(1رقم ) شكل
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 المعادن الثقيلة المدروسة .2

 Leadالرصاص  .2.1

 Routes of exposure [57]مصادر التعرض  .2.1.1

ه اسااااااتعمليعاد الرصاااااااص من أقادم المعاادن الثقيلاة المعروفة تاريخياا، حيث 

 . البابليون واليونان والمصريون القدامى في صناعة أنابيب المياه وفي اللحام

 تتواجد مركبات الرصاص بكثرة في القشرة األرضية.

 storageيسااتخدم الرصاااص بشااكل أساااسااي في صااناعة بطاريات التخزين 

batteries  وفي تغليف األساااالك الكهربائيةelectric cables  وفي صاااناعة

ومن اإلشااااااعاعات المنبعثة من x-ray درع الحمااياة من األشااااااعة السااااااينية 

 .nuclear reactorsالمفاعالت النووية 

كماا تادخل مركبات الرصاااااااص بشااااااكل كبير في تركيب أصاااااابغة الدهانات 

ه أساااود، كرومات )كبريتات الرصااااص لونه أبيض، كبريتيت الرصااااص لون

، [toxicology old][58]الرصااااص لونه أصااافر، كربونات الرصااااص لونه أبيض(

 ة السيراميك وفي مبيدات الحشرات.وفي صناع

 

 Physiological role  [59]الدور الفيزيولوجي .2.1.2

 م وليس له أي دور فيزيولوجي هام.الرصاص معدن سام للجس

 

   Toxicokineticsالحرائك السمية .2.1.3

 يتم امتصااااص الرصااااص عبر السااابيل الهضااامي إال أن توافره   االمتصااااص

الحيوي يعتماد على تنااوله مع الطعام حيث يقل امتصاااااااصااااااه بوجود الطعام 

  5]7[.%32-22أو أقل( أما بدون طعام فيمتص بنسبة  %12)ويصبم 

ويتأثر االمتصااااص الهضااامي بعدة عوامل كالعمر )امتصااااصاااه عند األطفال 

، والصايام )وجود الطعام في السبيل الهضمي يقلل من أعلى منه عند البالغين(

امتصاااااااص الرصاااااااص المنحال في المااء(، وطبيعاة النظام الغذائي )فوجود 

الحديد يقلل من امتصااااااص الرصااااااص هضااااامياا، كما أن وجود الكالسااااايوم 

والفوسافور يقلل من امتصااصاه أيضاا(، والحمل )يزداد امتصاصه خالل فترة 

 .]59[الجزيئات المتناولة  الحمل(، بالجرعة، وبحجم
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 .]59[كما يمتص عند دخوله تنفسياا، أما امتصاصه الجلدي فيكون بكمية قليلة

 البالزما حيث يتواجد الرصاااااااص في الدم  يتوزع الرصاااااااص في  التوزع- 

، كما يتوزع في األنسجة %33في كريات الدم الحمراء بنسبة   -بشكل أساسي 

الرخوة بشاااكل أسااااساااي أيضااااا ويتواجد بتراكيز عالية في كل من الكبد والرئة 

فيتراكم  redistributionوالطحاااال واألنسااااااجاااة الرخوة ،ثم يعااااد توزعاااه 

accumulate .أي أن الرصاااااااص ال يتوزع في العظاام بشااااااكل  في العظاام

  .]57 [أساسي وإنما يتراكم ضمنه بسبب فعالية الكالسيوم فيها

  تساااتقلب مركبات الرصااااص العضاااوية كبدياا بتفاعل نزع ألكيل   االساااتقال

بواسااااااطااة أنزيمااات الساااااايتوكروم  oxidative dealkylationتااأكسااااااادي 

450CYP.  أما مركبات الرصاااص الالعضااوية، ال تسااتقلب وال تتحول حيوياا

biotransformed 57 [وإنما تشكل معقدات مع بروتينات مختلفة[. 

 يطرح عن طريق الكليتين في البول بشااااااكاال أمالح منحلااة أو عبر   اإلطراح

 .]57 [مع مركبات عضوية conjugatedالصفراء بشكل مترافق 

ثانوية كالعرق واللعاب واألظافر والشاااااعر وحليب إضاااااافة إلى سااااابل إطراح 

 .]59[اإلرضاع

 

   Mechanism of toxicity آلية السمية .2.1.4

تشاامل التأثيرات السااامة  للرصاااص كل أعضاااء الجساام وأنظمته، ويعود ذلك  -

لقادرة الرصاااااااص على تثبيط أو مشااااااابهاة عمال الكاالساااااايوم و االرتباط مع 

ه بكل من مجموعات الساالفيدريل بروتينات هامة في الجساام عن طريق ارتباط

 ومجموعات األمين ومجموعات الفوسفات ومجموعات الكربوكسيل.

يرفع الرصاااااص تراكيز الكالساااايوم داخل الخلية في كل من األوعية الدماقية  -

والعصااااابونات )الخاليا العصااااابية( والخاليا الكبدية والشااااارايين المختلفة مما 

 ي حدون ارتفاع في الضااااااغطء وبالتاليودي إلى تقلص العضااااااالت الملسااااااا

 الشرياني.

على مسااااتوى الدوران، يتدخل الرصاااااص في االصااااطناع الحيوي للهيم عن  -

 ALASوأناااازياااام  ferrochelataseطااااريااااق تااااداخاااالااااه مااااع أناااازياااام 

(aminolevulinic acid synthetase)  وأناااااااازياااااااامALAD 



49 
 

(aminolevulinic acid dehydrase)  وباااالتاااالي ينخفض الهيموقلوبين

 فيحدن فقر دم.

دي -05،1 على مسااااااتوى العظام، يساااااابب الرصاااااااص تغير في مسااااااتويات -

( مسابباا تغيراا في dihydroxy Vitamin D -1,25هيدروكساي فيتامين د ) 

 استتباب الكالسيوم في العظام وتبدل في وظيفة الخلية العظمية.

محل الكالسااايوم الذي يعمل  على مساااتوى الجهاز العصااابي، يحل الرصااااص -

لتاج الفوكمرسااااال ثاني في العصاااابونات فيحجب قنوات الكاساااايوم المرتبطة ب

لنقل حرر النواقل العصاابية الحقاا وبالنتيجة يتم تثبيط اتفيثبط تدفق الكالساايوم و

كماا يثبط الرصاااااااص عملياة قبط الغلوتاامات ويثبط فعالية أنزيم  المشاااااابكي.

في الخاليا النجمية مودياا إلى  glutamate synthetaseالغلوتامات سااانتيتاز 

 .]57[تثبيط تجديد الغلوتامات وحدون استثارة عالية في النقل العصبي

 carcinogenicityعلى المستوى الجزيئي، يسبب الرصاص َسْرطَنة خلوية  -

 ولكن بآلية قير واضحة بشكل كامل.

 renalفااقاااد يسااااااباااب الاارصااااااااااص كاااارسااااااياانااوماااا فااي كااظاار الااكاالااياااة 

adenocarcinomas ورم قدد رئوية ،lung adenomas أورام دبقية في ،

 على حيوانات التجربة. gliomasالدماغ 

عملياا مع أفراد عائلة  signal transductionيتداخل مع ساابل تنبيع اإلشااارة  -

 (PKC)أناازيااماااات الاابااروتااياان كااياانااااز الاامااعااتاامااادة عاالااى الااكاااالسااااااايااوم 

 Calcium-dependent protein kinase C لاذي يلعاب دوراا هااماا في ا

في العديد من الخاليا  DNAالتكاثر الخلوي؛ حيث يحفز الرصااص اصطناع 

والخاليا الكبدية والخاليا  astrocytomaمسااااااببااا ورماا فيها كالخاليا النجمية 

 الكلوية. 

  cellيحرض الرصاااااص الالعضااااوي االنقسااااام الخيطي محدثاا تكراراا خلوياا  -

replication  أذية نسيجية، فيكون هذا االنقسام عبارة عن انقسام دون حدون

خيطي أولي وليس استجابة تعويضية وبالنتيجة يحدن فرط تنسج )زيادة الكتلة 

النسااايجية( في العضاااو الهدف لذا يمكن اعتبار الرصااااص الالعضاااوي مطف ر 

 ]direct mutagen .]60مباشر 
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 Acute toxicity [57]التسمم الحاد  .2.1.5

، وألماااا بطنياااا crampingينتج عن التعرض المفرط للرصااااااااص تشاااااانجاااا 

abdominal pain وإمساااااااك ،constipation وقد يترافق ذلك مع قثيان .

nausea وإقياء ،vomiting وبراز مدّمى ،bloody stools. 

، آالم apathy، وخمول Fatigueتظهر على المتساااااامم باداياةا عالماات تعب 

 يل الهضمي ثم تتحول الحقاا إلى أعراض عصبية.مجهولة السبب في السب

 

  Chronic toxicityالتسمم المزمن  .2.1.6

، إضافة إلى حدون يرقان anemiaيسبب التعرض المزمن للرصاص فقر دم 

Jaundice .بسبب انحالل الدم الحاد 

 دية "خطوط الرصاص".كما يبين فحص اللثّة ظهور تصبغات زرقاء رما

 

 Treatment [57]المعالجة  .2.1.7

من  chelating agentsيعالج التساااامم الحاد بحقن المتساااامم بعوامل ممخلبة 

 معاا لتخفيف امتصاص الرصاص. EDTA-2CaNaالدي ميركوبال و 

DMSA  هو العاامال الممخلب الوحيد الموافق عليه من منظمة الغذاء والدواء

المسااموح بتناوله فموياا لمعالجة تساامم األطفال عندما يكون تركيز الرصاااص 

 دل./ميكروقرام 15في الدم أكثر من 

 

 Clinical monitoring [57]المراقبة السريرية  .2.1.8

 كريات الدم الحمراء. protoporphyrinبروتوبورفرين  -

 بالتصوير الشعاعي. Lead linesتحري خطوط الرصاص  -

 

   Cadmiumالكادميوم  .2.2

  Routes of exposureمصادر التعرض  .2.2.1

، كما أنه يدخل في تركيب عدد astringentيسااااتخدم الكدميوم كمادة قابضااااة 

 من المواد الصباقية الهامة.
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يعود وجود الكدميوم بيئياا من احتراق الفحم، ومن حرق النفايات، ومن صااهر 

 األسمدة الكيميائية الفوسفاتية. استعمالالمعادن، ومن 

يحدن التعرض للكدميوم من مياه الشاااااارب، من دخان السااااااجائر ، من الغذاء 

في  ppb 12-0بمعدل وجوده في األقذية بمقدار  U.S.EPAحيث سااااامحت 

 اطا، الخضروات الورقية المتالكها أعلى نسبة من الكدميوم.الحبوب، البط

ميكروقرام من الكدميوم وفي  32وكمعدل وسطي، يتناول الفرد يومياا حوالي 

 .]57 [ميكروقرام يومياا  3-1حال كان مدخناا تزداد هذه الكمية بمقدار 

 

 Physiological role   [61]الدور الفيزيولوجي .2.2.2

 فيزيولوجي في الجسم.ليس للكدميوم أي دور 

 

   Toxicokineticsالحرائك السمية .2.2.3

 يعتمد امتصااااااصاااااه على طريق دخوله إلى الجسااااام؛ حيث أن   االمتصااااااص

من الجرعة المتناولة من الكدميوم في  %3امتصاصه المعوي ضئيل )أقل من 

حيث يدخل عن  %32الساابيل الهضاامي(. أما االمتصاااص الرئوي قد يتجاوز 

 ويدخل بعدها إلى مجرى الدم. alveolar epitheliaة طريق الظهارة السنخي

 يتوزع الكدميوم عبر الدم إلى عدد من النسج ويتركز فيها، خاصة في   التوزع

الاكاباااد والاكالاياااة الحاتاوائاهاااا على كمياااة كمياااة كبيرة من الميتااااللوتيونين 

Metallothionein (MT) 

  اإلرجاع أو لم تعرف طريق اسااااتقالبه المباشاااارة كاألكساااادة أو   االسااااتقال

األلكلة. إال أن شاردة الكادميوم ترتبط مع مجموعات أنيونية خاصة مجموعات 

السلفيدريل البروتينية خاصة االلبومين والميتاللوتيونين وقيرها من الجزيئات 

 .]61[البروتينية

 ينقاال معظم الكاادميوم قير الممتص والمتناااول عن طريق الفم أو   اإلطراح

الهضااامية عن طريق األهداب المخاطية ويتم إطراحه  باالساااتنشااااق إلى القناة

عن طريق البراز. أما الكدميوم الممتص فيطرح ببطء شااديد في البول والبراز 

 .61][عاماا عند البشر 02حيث يبلع عمره النصفي أكثر من 
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   Mechanism of toxicity آلية السمية .2.2.4

ساااااانة(  32-02يعد الكدميوم خطراا لسااااااببين؛ نصااااااف عمره الحيوي طويل ) -

 وتراكمه في النسج.

حيث يساااااابب الكدميوم بداية تخرب رئوي  –نادرة الحدون  -سااااااميته الحادة  -

وأذياة في مخااطياة األمعاء، أما في الجرعات العالية يساااااابب أذية كبدية حيث 

 كبدي مع ارتشاح خاليا التهابية. necrosisتبين حدون تنخر 

أما ساااميته المزمنة كلوية حيث يتراكم فيها مسااابباا ضااارراا في النبيبات القريبة  -

proximal tubuli  للنفرونااات الكلويااة تتمثاال بحاادون بيلااة بروتينيااة نتيجااة

 تناقص عود امتصاص البروتينات المنخفضة الوزن الجزيئي.

توى على المساااااا -الحادة الكبدية والمزمنة الكلوية  –وتعود ساااااامية الكادميوم  -

الجزيئي الرتبااط الكادميوم بمجموعاات الساااااالفهيادريال وخاصااااااة في مركب 

الذي  (Cd-MT)ميتأللوتيونين -فيتشاااااكل معقد كدميوم (MT)الميتأللوتيونين 

يطرح من الكبااد في الاادوران الجهااازي فيصاااااال هااذا المعقااد إلى الكليااة ويعبر 

م في الخاليا ويتراك tubular lumenحاجز الرشم الكبيبي إلى اللمعة النبيبية 

 proximal tubuleلخاليااا النبيبااات القريبااة epithelial cellsالظهاااريااة 

cells  الليزوزومي الاتااادّرك، وياتاحارر الاكااادماياوم بافاعااال lysosomal 

degredation   غ من النساااايج /ميكروقرام 322فإذا تجاوز تركيز الكدميوم

 .]62[يحدن آثار تسمم نفروني 

للبشاااااار حيث أدى  carcinogenطن ، صاااااانف الكدميوم كمساااااار1333عام  -

التعرض المهني له إلى إصاابة المتعرضاين لسارطانات بروستات وسرطانات 

ثابت وإنما يحفز  DNAرئة بآلية قير واضااااااحة.ال يشااااااكل الكدميوم مركب 

  ]DNA.]57الاااتاااكااااثااار الاااخااالاااوي وياااثاااباااط عااامااالاااياااة إصاااااااااالح الاااـاااااااااااا

 

 Acute toxicity [57]التسمم الحاد  .2.2.5

بااالكاادميوم عن طريق تعريض الكاادميوم أو أحااد يحاادن عااادة التساااااامم الحاااد 

أمالحه للحرارة فتنتج لدينا أبخرة أكسيد الكدميوم، يودي استنشاقها إلى إحدان 

أعراض تشااابه اإلصاااابة بالرشااام في حين يسااابب التعرض الشاااديد لمثل هذه 

 األبخرة إلى أذيات رئوية.
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 Chronic toxicity [57]التسمم المزمن  .2.2.6

يوثر التعرض المزمن للكاادميوم على كاال من الكليااة والرئااة والعظم. حيااث 

يودي إلى المسااهمة في تطور سرطاني على مستوى الكلية، وإلى نفا  رئوي 

emphysema وإلى العادياد من االضااااااراباات في مسااااااتوى العظاام كترقق ،

 .osteomalaciaوتيلن العظام  osteoporosisالعظام 

 

 ],Treatment  57]61المعالجة .2.2.7

السااااايّما في حال تراكم شاااااوارد الكدميوم في  ليس لإلنسااااامام بالكدميوم عالج

الكلية، إال أن إعطاء مركبات الكالسيوم والزنك تحفز اصطناع الميتأللوتيونين 

وربمااا قااد تنااافس الكاادميوم على مواقع االرتباااط األنزيميااة. أي أن إعطاااء 

 المتممات الحاوية على الزنك و الكالسيوم قد تقلل من سمية الكدميوم الكلوية. 

 

 Ironديد الح .2.3

  Routes of exposureمصادر التعرض  .2.3.1

يتم التعرض للحديد بصااااااورة رئيسااااااة عن طريق الطعام خصااااااوصاااااااا لدى 

األشااخاص الذين لديهم اسااتعداد وراثي لزيادة امتصاااص الحديد. وهناك العديد 

من األطعمااة التي تحوي الحااديااد مثاال الكبااد والخضااااااراوات ذات األوراق 

لمياه المعدنية مصاادراا آخراا للحديد وكذلك التربة الخضااراء الداكنة. كما تعتبر 

)لكونه أكثر المعادن تواجداا في القشاااارة األرضااااية( باإلضااااافة إلى اسااااتعمال 

 ]63[المستحضرات الدوائية التي تحوي الحديد كمتممات قذائية.

 

    Physiological roleلدور الفيزيولوجيا .2.3.2

في تركيب خضاااااااب الدم يعاد الحادياد مكونااا هاامااا في الجساااااام، حياث يادخال 

والميوقلوبين كما أنه عنصار ضاروري لعملية الفسفرة التأكسدية لكونه مكوناا 

 للسيتوكروم والبروتينات المحتوية على الحديد.

الحااديااد للقيااام بوظيفتااه بصااااااورة  Myeloperoxidaseكمااا يتطلااب أنزيم 

 .]59[مناسبة
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ث شااااايوعاا لفقر الدم؛ حييعتبر فقر الدم الناتج عن عوز الحديد السااااابب األكثر 

يعاني منه ثلث سااااااكان العالم. وبما أن الحديد ضااااااروري للجساااااام لدخوله في 

تركياب العااديااد من المكونااات الحيويااة الهاامااة، فااإن عوزه الشااااااديااد يودي إلى 

تاأثيرات خطيرة على الوظاائف الخلوياة للعديد من األعضاااااااء. كما أن للحديد 

 .]6563,64,[تأثيراا على أداء الجهاز المناعي

 

   Toxicokineticsالحرائك السمية .2.3.3

 فقط من  %12إن امتصاااااص الحديد ضااااعيف عادةا؛ إذ يمتص   االمتصاااااص

الحادياد المتنااول قاذائيااا، لكن في حاالاة العوز الشاااااادياد للحادياد ترتفع نساااااابة 

 .]57,65 [%32االمتصاص إلى 

 دم اليتم نقال الحديد الممتص إلى الكبد ونقي العظام إلنتاج خضاااااااب   التوزع

والميوقلوبين، وإلى النساااج المختلفة للدخول في تركيب البروتينات وأنزيمات 

 .]57,65[السيتوكروم

 يطرح بصاورة رئيسة في البراز، كما يطرح بكميات ضئيلة جداا في   اإلطراح

 .]57,65[البول

 

   Mechanism of toxicity آلية السمية .2.3.4

يودي التسااامم الحاد بالحديد إلى أذية خلوية و ضااارراا في األعضااااء؛ إذ يوثر 

على القلب والكبد وخاليا بيتا البنكرياسية، ويعود السبب إلى تحريضه لتشكيل 

(. كما أن تراكمه في الجسااايمات الحالة يجعلها Fentonالجذور الحرة )تفاعل 

ما حالة في السيتوبالسما محسااساة للتمزق وبالتالي يحدن تحرير ألنزيماتها ال

، وحاادون موت خلوي Autophagocytosisيحرض حاادون بلعمااة ذاتيااة 

 .]57,66[خلوي Necrosis، وتنخر Apoptosisمبرمج 

 

 Acute toxicity [57]التسمم الحاد  .2.3.5

 ، وهيمراحل سريريةعدة يقسم التسمم الحاد إلى 

a. تسمم هضمي 

b. صدمة دورانية وحماض استقالبي 
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c.  سمية كبدية 

d. تنّدب في الجهاز الهضمي 

 

  Chronic toxicityالتسمم المزمن  .2.3.6

تشامل أعراض التساامم المزمن اضااطرابات في الوظيفة الكبدية بساابب توضااع 

 .[57,66]الحديد في الخاليا الكبدية

 

   Treatmentالمعالجة .2.3.7

 تهدف المعالجة إلى إخراج الحديد من السبيل الهضمي وذلك بتحريض اإلقياء.

عن مركب ممخلب للحديد وهو أحد  Diferoxamineيعد الديفيروكسااااااامين 

 الخيارات العالجية في حالة التسمم الحاد بالحديد.

كعالج للتساااامم بالحديد  phleobotomyويمكن اللجوء إلى عملية فصااااد الدم 

 .[57]ملع من الحديد في هذه الطريقة 02حيث يتم التخلص من 

 

  Copperالنحاس  .2.4

  Routes of exposureمصادر التعرض  .2.4.1

 يوجد في بعض األقذية كالسمك وبعض الخضراوات.

قاد يحدن التساااااامم بامالح النحاس المتشااااااكلة عند طهي األطعمة التي تحوي 

 حموضاا عضوية في آنية نحاسية قير مطلية.

كما يوجد النحاس في مياه الشرب؛ إذ ينحل من األنابيب المصنوعة منه عمدما 

 .]67,68,69,70[مياه داخله لفترة طويلةتبقى ال

  

   Physiological role الدور الفيزيولوجي .2.4.2

يعد النحاس عنصااااراا ضاااارورياا للعديد من األنزيمات التي تسااااهم في تشااااكيل 

 Cu/Znخضاااااااااب الااادم ولبعض األنزيماااات المضااااااااادة لألكساااااااادة مثااال 

superoxide dismutase 

 .]64,67,71[التي تدخل في عملية التنفس الخلوي Cytochrome Cوألنزيمات 
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   Toxicokineticsالحرائك السمية .2.4.3

 57[من الكمية المتناولة عن طريق الفم %52 –وسطياا –يمتص   االمتصاص[. 

 يتوزع النحاس في كل أعضااااااء الجسااااام، ويكون تركيزه األعلى في   التوزع

 .]68,70[الكبد

 تطرح في  %0الصاااااافراء، ومن النحاااس عن طريق  %33يطرح   اإلطراح

 .]57,67[البول

 

   Mechanism of toxicity آلية السمية .2.4.4

لم تفهم حتى الن اللياة السااااااميااة للنحااس، إال أن آلياة تاأثيره تعتماد على ماادة 

تعرض المتساااااامم لاه. ففي حاالاة التساااااامم الحااد باالنحاس الناجم عن االبتالع 

الفموي لكمية كبيرة من النحاس تسااابب شاااوارد النحاس تهيجاا مباشاااراا للمعدة 

من يساااااابب النحاس يتظااهر بحادون قثيان واقياء. أما في حال التعرض المز

 Fenton-type reactionتشااااااكياال جااذور حرة عن طريق تفاااعاال فنتون 

مودياا إلى حدون موت للخلية  lysosomal lipid peroxidationوتفااعل 

cell death ]57[. 

 

  Acute toxicityالتسمم الحاد  .2.4.5

يساااابب التساااامم بالنحاس أذية لكل من الجهاز الهضاااامي و الكبد والكلى والدم 

  العصاابي المركزي والجهاز القلبي الوعائي. فتظهر األعراض التاليةوالجهاز 

تقرحات ونزوف في مخاطية الجهاز الهضمي، تنخر كبدي مترافق مع يرقان، 

اعتالل كلوي، بيلاة هيموقلوبينية، انحالل دم، هبوط ضااااااغط، تساااااارع قلب، 

 .]57,69[تسرع نَفَس، صداع و اختالجات

 

  Chronic toxicityالتسمم المزمن  .2.4.6

يعد الكبد العضو الهدف للتسمم المزمن للنحاس. يظهر التسمم الكبدي بالنحاس 

 Wilson’s بصاااورة خاصاااة لدى األشاااخاص الذين يعانون من داء ويلسااان

disease  .)داء ويلسن هو مرض وراثي ينتج عن تراكم النحاس جهازياا ( 
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التعرض المزمن كمااا تظهر تااأثيرات على الجهاااز العصاااااابي المركزي عنااد 

 .]72[للنحاس، إضافة إلى حدون فقر دم انحاللي

 

   Treatmentالمعالجة .2.4.7

بإجراء قسااااايل  -باكراا – تتم معالجة التسااااامم بالنحاس الناجم عن ابتالعه -(1

بمحلول فيروساااااايانور البوتاساااااايوم، ثم يعطى المريض الفحم الفعال.  للمعادة

 .]57,69[المعدة آحيني أو حليب قبل إجراء قسيل ويمكن إعطاء المريض محلول

 في حااالت التساااااامم الشاااااادياد، يتم إعطااء المتساااااامم عاامل ممخلب مثل  -(0

       EDTA2CaNa  أوBAL  ثمpenicillamine-D ]57[. 

 .]63[تغسل العين جيدأ بالماء في حال تعرضها للنحاس -(3

بمرهم هيدروكورتيزون بعد س تتم معاالجة التهاب الجلد المساااااابب بالنحا -(1

 .]57,68[العامل المسبب إزالة

 

   Nickelالنيكل  .2.5

  Routes of exposureمصادر التعرض  .2.5.1

يوجد النيكل بشااكل طبيعي في القشاارة األرضااية، كما أنه موجود بشااكل كبير 

 .]73,74[في الهواء والماء والتربة

 .]75,76[للنيكليعد كل من الطعام و دخان السجائر المصادر الرئيسة للتعرض 

عن طريق الفم أو  يدخل النيكل إلى الجساااااام إما عن طريق االسااااااتنشاااااااق، أو

 [77,78]بالتماس الجلدي

 

   Physiological role الدور الفيزيولوجي .2.5.2

 .]79[يعد النيكل عنصراا ضرورياا المتصاص الحديد

 

   Toxicokineticsالحرائك السمية .2.5.3

 النيكل المتناول قذائياا، بينما يمتص فقط من  %1يمتص  ]5,761,77[ االمتصاص

 ن النيكل الموجود في مياه الشرب.م 03%
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من النيكل الذي يتم التعرض له باالساتنشاق وتختلف هذه الكمية  %02يمتص 

تبعاااا لطبيعااة األجزاء التي يتم التعرض لهااا حيااث تزداد عناادمااا تكون هااذه 

نحلة فتبقى في قير م كانت األجزاء ااء منحلاة بسااااااهولاة في الماء أما إذاألجز

 أما االمتصاص الجلدي للنيكل ضعيف. .الرئة لفترة طويلة

 يتركز النيكاال في الكليااة بشااااااكاال أسااااااااسااااااي، يتوزع في الرئااة  [75] التوزع

 والااااباااانااااكاااارياااااس والاااادماااااغ والااااغاااادة الاااادرقاااايااااة والااااغاااادة الااااكااااظااااريااااة.

 يعبر النيكل المشيمة، كما يطرح في حليب األم.

 عن طريق البول،  –بصاااورة رئيساااية  –الممتص يطرح النيكل    [75]اإلطراح

 كما يطرح في العديد من السااوائل الحيوية كاللعاب والعرق والحليب والدمع...

 أما النيكل قير الممتص فيطرح عن طريق البراز.

 

   Mechanism of toxicity آلية السمية .2.5.4

كيل شللنيكل قدرة مسرطنة بسبب تأثيره المباشر على الجينات، ولقدرته على ت

 .]DNA ]79,80الجذور الحرة التي توثر على الـ

 

  Acute toxicityالتسمم الحاد  .2.5.5

 يحدن عند ابتالع أحد أمالح النيكل، وتظهر  :عن طريق الجهاز الهضمي

األعراض بعد ثالن أيام وتشاااامل حدون قثيان، اقياء، إسااااهال، سااااعال، 

 .]75,76[صداع، ضيق نَفَس

 التعرض لكربونيل النيكل، وتظهر يحدن عند  :عن طريق االساااااتنشااااااق

األعراض مباشااارة وتشااامل ظهور أعراض عصااابية كالصااااداع والدوار 

 لتنفسية العلوية كالسعال واأللموأعراض تنفسية ناجمة عن تهيج المسالك ا

س.و فااااااااَ  عساااااااااااااار الااااااااتااااااااناااااااافااااااااس وانااااااااقااااااااطاااااااااع الاااااااانااااااااَ

وفي الحااالت الشااااااديادة، يحدن نزف رئوي، وذمة رئوية، التهاب رئوي 

 .]Toxic myocarditis ]74,75,76,79حاد والتهاب سمي للعضلة القلبية 
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  Chronic toxicityالتسمم المزمن  .2.5.6

يحدن عند التعرض االسااااتنشااااااقي المزمن للنيكل عن طريق التنفس، ويظهر 

التهاب أنف، التهاب جيوب، التهاب قصااابات   على المتسااامم األعراض التالية

إضااااااافاة إلى احتمالية  مزمن، ربو، نفاا  رئوي، انثقااباات في الحااجز األنفي

 .]79,80[حدون سرطان رئة 

كما يحدن التهاب جلد تماساااااي لدى المهنيين الذين يتعرضاااااون للنيكل بشااااال 

 .]81[مستمر

 

   Treatmentالمعالجة .2.5.7

 عناااد ابتالع أحاااد أمالحاااه، تتم المعاااالجاااة بعاااامااال ممخلاااب هو   هضااااااميااااا  -

Sodium diethyldithiocarbamate ]63[. 

 يتم إخراج المريض إلى الهواء الطلق مع مراقبة التنفس.  تنفسياا  -

 

  Cobaltالكوبالت  .2.6

  Routes of exposureمصادر التعرض  .2.6.1

التساامم  قد يحدنيوجد الكوبالت بشااكل واسااع وبتراكيز منخفضااة في البيئة لذا 

العرضااااااي باالكوباالت عن طريق الطعام أو عن طريق مياه الشاااااارب أو عن 

طريق الهواء. كماا قد يحدن التعرض له عن طريق التماس الجلدي للتراب أو 

 الماء أو قيرها .

 11إال أن الطعام هو المصاادر األساااسااي للكوبالت حيث يتناول الفرد وسااطياا 

 12Bفي نظامه الغذائي بما فيه محتوى فيتامين ميكروقرام من الكوبالت يومياا 

 .[83,84]المتناول من الكوبالت

أما التسااامم المهني، فيحدن لدى عمال المناجم المعدنية عن طريق اساااتنشااااق 

 .[85]كميات كبيرة منه

 

   Physiological role الدور الفيزيولوجي .2.6.2

 12Bيعاد الكوباالاات عنصااااااراا معاادنيااا هااامااا لكونااه ياادخال في تركيااب فيتااامين 

 األساسي في الحفاظ على صحة اإلنسان )يسبب نقصه فقر دم(
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ملع لكل كع من  0.1-0.16حياث يسااااااتخادم الكوباالات أحيااناا لعالج فقر الدم )

 . [64,86]وزن الجسم(

 

   Toxicokineticsالحرائك السمية .2.6.3

 وذلك  ]87[%15-5كمية الكوبالت الممتص هضااامياا بين تتراوح   االمتصااااص

اعتماداا على الحالة الصااحية، وعلى الكمية المتناولة، وعلى المدة الزمنية التي 

يتم تناول الكوبالت خاللها. كما تزداد الكمية الممتصاااة من الكوبالت عند عوز 

أو  88][كماا يمتص الكوباالت إذا ما دخل عن طريق الجهاز التنفسااااااي الحادياد.

 [93]بالتماس الجلدي ال سيّما الجلد المتأّذي

 يتوزع الكوبالت الممتص إلى جميع أنسجة الجسم، لكن بشكل أساسي   التوزع

 .[83]في الكبد، الكلية والعظام

 يطرح الكوبالت الممتص ببطء عن طريق البول بشااااكل أساااااسااااي،   اإلطراح

 .]89[ويطرح جزء منه عن طريق البراز

 

   Mechanism of toxicity آلية السمية .2.6.4

يولاد الكوبالت الجذور الحرة بما فيها فوق األكساااااايد إضااااااافة إلى قدرته على 

تشاكيل أنواع األكسايجين السامة فيودي ذلك إلى زيادة الشدة التأكسدية وتظهر 

 .]90,91,92[آثاره السامة على الرئة بشكل خاص

 

  Acute toxicityالتسمم الحاد  .2.6.5

أعراض هضاااامية تتضاااامن حدون قثيان، إقياء، مغص، تظهر على المتساااامم 

وإسهال. إضافة إلى حدون احمرار في الجلد في منطقة الرأس والعنق، ارتفاع 

حرارة، تساااااارع قلب، انخفاض في ضااااااغط الدم، كما تظهر أعراض تنفسااااااية 

 .]93[تتضمن ضيق نفس وازرقاق وتحدن الوفاة نتيجة حدون شلل تنفسي

 

  Chronic toxicityالتسمم المزمن  .2.6.6

  تظهر على المتسمم أعراض على عدد من أجهزة الجسم؛ وتشمل

  زيادة في تعداد كريات الدم الحمراءRBCs .]63[  
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  )ضخامة قدة درقية )دراقgoiter.]93[ 

  التهاب جلدdermatitis.]92[   

  تأثيرات تنفسااااية تشاااامل سااااعال، أزيز، ضاااايق نفس، نقص في وظيفة

 .]93[وتليف رئةالرئة، التهاب تنفسي، ربو ، 

 

 

   Treatmentالمعالجة .2.6.7

يتم معالجة المتساااامم بتحريض اإلقياء وإجراء قساااايل معدة له، كما تسااااتخدم 

-Nأيضاااااااااا في المعاااالجاااة. ويعاااد  chelating agentالعوامااال الخاااالباااة 

acetylcystein (NAC)  العاامال الخاالب األكثر فعالية في عالج التساااااامم

 .]93[بالكوبالت

 

   Chromiumالكروم  .2.7

  Routes of exposureمصادر التعرض  .2.7.1

يعد الطعام مصاادراا رئيساااا للتعرض للكروم كاللحم والخضااروات حيث تحوي 

األطعمة الحمضااية التي تكون على تماس مع عبوات أو أواني فوالذية مقاومة 

 للصدأ مستويات أعلى من الكروم بسبب ارتشاحه من الفوالذ المقاوم للصدأ.

قشاااااارة األرضااااااياة، تنتقل كميات كبيرة منه إلى المياه بماا أن الكروم مكون لل

والتربة. ويمكن أن يكون وجود الكروم في األسااامدة الفوسااافاتية مساااووالا عن 

 . [94,95]وجوده في المياه والتربة وبعض األقذية

كما يتم التعرض له مهنياا عن طريق اساتنشاااق قباراا تحويه أو عند تماسااه مع 

 . [96]الجلد

 

   Physiological role الفيزيولوجيالدور  .2.7.2

تقوية التفاعل بين األنسااولين ومسااتقبالته على سااطوح الخاليا باعتباره مكوناا 

ويقوم بفعل تآزري مع األنساااااولين في تحساااااين  GTFلعامل تحمل الغلوكوز 

 االستقالب 
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وباااالتاااالي يسااااااباااب نقص الكروم فرط في سااااااكر الااادم وخلااال في تحمااال 

 .[94,97]الغلوكوز

 

 Toxicokinetics  [94,95,96]ئك السميةالحرا .2.7.3

 فقط من الكروم المتنااول فمويااا. مهنياا، يمتص  %0-1يمتص   االمتصاااااااص

الغبار الحاوي على الكروم تنفسياا كما أن الكروم يخترق الجلد السيما في حال 

 وجود أذية جلدية.

 م. كما العظيكون أكبر توزع للكروم في الرئة، الطحال، الكبد، الكلية،   التوزع

 يعبر الكروم حاجز المشيمة.

 بشاااكل رئيساااي عن طريق البول، وبشاااكل جزئي عن طريق  يطرح  اإلطراح

 البراز والشعر واألظافر. كما يطرح في حليب األم المرضع.

 

   Mechanism of toxicity آلية السمية .2.7.4

تعتماد درجاة ساااااامياة الكروم على حاالة أكساااااادة ذرة الكروم؛ حيث أن الكروم 

الساداساي التكافو أكثر سمية من الكروم الثالثي وذلك لكونه أكثر قدرة موكسدة 

 . [94,95]وأكثر قدرة على دخول الخاليا

يعود التأثير السااااام للكروم السااااداسااااي إلى نواتج إرجاعه التي تدخل في الحلقة 

 reactive التأكساااااادية مودية إلى تشااااااكيل أنواع جذور األكساااااايجين الفعالة

oxygen spices   المسببة للشدة التأكسديةoxidative stress  والتي تتفاعل

مسااااااببااة ضاااااارراا فيهااا وبااالتااالي في توليااده  DNAمع البروتينااات والاادنااا 

 .[98]للسرطانات

 

 Acute toxicity [63, 99, 102]التسمم الحاد  .2.7.5

  يسبب التعرض الحاد للكروم العديد من الفات، تتضمن ما يلي

نخر في النبيبات الكلوية وقد تحدن وفاة إذا ما تجاوزت   على مساااااتوى الكلية -

 غ. 5الجرعة 

ساااااااعة إذا كانت  10تنخر كبدي منتشاااااار يظهر خالل   على مسااااااتوى الكبد -

 غ. 5الجرعة 
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 نزف هضمي شديد. -

 سمية عصبية. -

 يرقان. -

 عسر تبول. -

 بيلة دموية. -

 ظهور األلبومين في البول. -

 يسبب حدون ربة قصبي.  على مستوى الجهاز التنفسي -

 

 Chronic toxicity [63, 94, 95, 100, 101, 102, 103]التسمم المزمن  .2.7.6

ينتج عن التعرض المهني المزمن للكروم السااااااداسااااااي آفات موضااااااعية عادةا، 

  تتضمن ما يلي

 . allergic eczematous dermatitisالتهاب الجلد األرجي التحسسي  -

للكروم  corrosiveسااااببها الفعل األّكال   chrome ulcersقرحات كرومية  -

 السداسي.

ال في الحاااجز األنفي  -    corrosive reaction in the nasalالتفاااعاال األكااّ

تتظاااهر بحاادون قرحااات في الحاااجز األنفي، ويودي تقّرح كال الجااانبين إلى 

 نخر الغضروف مودياا في النهاية إلى انثقاب الحاجز األنفي.

بينااات   local effects in the lungsرئتين تاااأثيرات موضااااااعياااة في ال -

 الدراسات ظهور سحار )تغبّر رئة( وهذا السحار ظليل لألشعة.

يسااابب التعرض المهني المزمن لمركبات الكروم سااارطان  رات مسااارطنةتأثي -

 رئة.

 

 Treatment  [57, 63, 94]المعالجة .2.7.7

حاد التسامم اليتم إخراج المتسامم بالكروم اساتنشااقاا إلى الهواء الطلق في حال 

مع مراقبة الشاااادة التنفسااااية له، ويترافق ذلك مع إعطائه األكساااايجين وأدوية 

 موّسعة للقصبات الهوائية.

أما في حال التسمم الهضمي بمركبات الكروم، يتم تحريض اإلقياء مع إجراء 

 قسيل للمعدة.
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أما إذا ما تم امتصاص الكروم في الجسم، يعطى المتسمم عندها عوامل خالبة 

 .Ca-EDTAمثل 

 

   Zincالزنك  .2.8

  Routes of exposureمصادر التعرض  .2.8.1

تعتبر البقوليات والحبوب المصاادر الرئيساة للزنك في الطعام إضافة إلى اللحم 

األحمر األكثر قناا بالزنك. يحدن التساااامم بالزنك من االسااااتهالك الغير المنظم 

 للمكمالت الغذائية الغنية به.

ومركباته من خالل اساااتنشااااق دخان أو قبار أكسااايد يتم التعرض مهنياا للزنك 

 metalالزنك الناتجة عن بعض العمليات الصناعية مسببة حمى دخان المعدن 

fume fever(MFF).[63, 104, 105]  

 

   Physiological role الدور الفيزيولوجي .2.8.2

ياعاااد الزناااك معااادنااااا ضااااااروريااااا لعمااال عااادد من األنزيماااات المعااادنياااة 

metalloenzymes  مااااااثاااااالalcohol dehydrogenase, Cu-Zn 

superoxide dismutase, DNA and RNA polymerase.[57, 106] 

ويودي نقص الزناك إلى اضااااااطراب في عدد من وظائف الجساااااام وخاصااااااة 

 اضطراب في الوظيفة اإلنجابية عند الذكور.

 

 Toxicokinetics  [104, 105, 106]الحرائك السمية .2.8.3

 من  %32-02الجهاز التنفساااااي كما يمتص يمتص عن طريق   االمتصااااااص

 الزنك المتناول فموياا.

 يتوزع الزنك بشكل كبير في الجسم.  التوزع 

 كميات قليلة منه في البول.ويطرح الزنك بشكل رئيسي في البراز   اإلطراح 

 

 Mechanism of toxicity   [57]آلية السمية .2.8.4

منها الحديد والكالسااايوم يدخل الزنك إلى الخاليا عن طريق القنوات التي يدخل 

 مودياا إلى حدون أذية خلوية.
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  Acute toxicityالتسمم الحاد  .2.8.5

في حااال التساااااامم الحااد الناااتج عن ابتالع كميااة كبيرة من الزنااك، تظهر على  -

المتساااامم أعراض هضاااامية تتضاااامن إقياء، إسااااهال، تشاااانجات بطنية، وحس 

 . [106 ,105 ,104]احتراق في الحلق و البلعوم

لتساااامم الحاد الناتج عن اسااااتنشاااااق أكاساااايد الزنك، ينتج حمى دخان في حال ا -

  التي تتضمن حدون األعراض التالية metal fume fever (MFF)المعدن 

حمى، قشاااااعريرة، تعب، قثيان، ألم في العضاااااالت، آالم صااااادرية، وعسااااار 

 .[107]تنفس

 

  Chronic toxicityالتسمم المزمن  .2.8.6

يودي التعرض المزمن للزناك إلى تغيرات دموياة؛ إذ يسااااااباب التناول الطويل 

 .[57]األمد للمكمالت الغذائية الحاوية على الزنك فقر دم 

 

 Treatment  [57,104]المعالجة .2.8.7

 من منطقة التعرض المياشر للهواء الطلق. باالستنشاق خراج المتسمميتم إ -

 الغسل الجيد بالماء.  في حال التعرض العيني والجلدي -

في حال ابتالع كمية كبيرة من الزنك ينصااااام بتناول كميات كبيرة من الحليب  -

والجبن الحتوائها على مساااتويات مرتفعة من الفوسااافور والكالسااايوم وبالتالي 

 تقلل من امتصاص الزنك في الجهاز الهضمي.

-CaNa2أماا بعد امتصاااااااص الزنك يتم العالج بالعوامل الخالبة وأفضاااااالها 

EDTA  كما يمكن استعمالDimercopal. 
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  الهدف من البحث

اته حي اا للمسااتحضاارات التجميلية فيسااتخدمم –واألنثى خاصااةا –أصاابم اإلنسااان المعاصاار 

معجون األساااااانان والصااااااابون وشااااااامبو صااااااباحاا ) مثل  همن لحظة اسااااااتيقاظاليومية بدءاا 

ادات التعرق ضااااااماليوم كالعطور و مدارعلى  ه لهاتعرضاااااا( ويسااااااتمر سااااااتحمام....الخاال

 ومستحضرات التجميل. 

 لثقيلةا على عدد كبير من المواد الكيميائية ومنها المعادن جميع هذه المساتحضرات تحتوي قد

 التي ال يتم ذكرها على البطاقة الملصقة على المنتج.

 

  –إن وجدت – تحديد تركيز بعض المعادن الثقيلة السااااااامةوبالتالي فإن هدف الدراسااااااة هو 

ح بوجودها أو مقدارها  سااااتعمالالشاااائعة اال مساااتحضااارات التجميلبعض في  قير المصااارَّ

معرفة مدى توافق هذه التراكيز مع فرة في الساوق السورية والمتو)أحمر الشافاه وظل العين( 

 بهدف حماية المستهلكين من التعرض المفرط لها. المعايير الدولية والسورية
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 الخامس الفصل

 المواد والطرائق

Materials and methods 

 

  Samplingاالعتيان  .1

أحمر الشاافاه و ظل هما  ئية من نوعين من مسااتحضاارات تجميلعينة عشااوا 22تم جمع 

اا وقد تم االعتيان عشوائيمن مراكز بيع ومحال تجارية في السوق السورية ،  ، وذلكالعين

كل من ألوان مختلفة  2جارية مختلفة من ت عالمات 5عينة أحمر شاااافاه من  32 باختيار 

 ، باانااي.)باانااي فااااتاام( وهااي أحااماار، باارتااقاااالااي، زهااري، بااناافساااااااجااي، باايااجماانااهاااا 

، ألوان لكل منها وهي أزرق 12ة من تجاارية مختلف عالماات 3عيناة ظال عيني من  32

 ، أباايااض.نااياالااي، بااناافساااااااجااي، رماااادي، يزهااري، أخضااااااار، ذهاابااي، باانااي، باارونااز

 

  Samples preparationsتحضير العينات  .2

م لمدة ثالن ساااااااعات ° 522±52اسااااااتعملات طريقاة الحرق والترمياد الرطب بحرارة 

 .]59,61,67,72,76,94,104,108 [الساعة ونصف

   Machines usedالمستعملةاألجهزة . 1.2

 ميزان كهربائي حساس. -

 فرن ترميد كهربائي. -

 .Memertسخانة كهربائية نوع  -

صنع شركة  Atomic absorption spectroscopyجهاز امتصاص ذري  -

Varian  االسترالية(SpectrAA-200). 

 

   Materials usedالمستعملةاألدوات  .2.2

 مل نظيفة وجافة. 05بواتق بورسالنية سعة  -

 ممصات زجاجية معايرة، وممصات زجاجية مدرجة. -

 مل. 05معايرة سعة  دوارق -

 مل. 052بيشر زجاجي سعة  -

 وجافة.أقماع زجاجية نظيفة  -
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 مل. 05جة سعة أنابيب مدرّ  -

 .ستعمالعبوات زجاجية نظيفة حديثة اال -

 .(Whatman 0.42)ورق ترشيم  -

 

   Chemical usedالمستعملةالمواد الكيميائية  .2.3

 .Merck( تصنيع شركة ميرك %25حمض آزوت مركز ) -

 .Merck( تصنيع شركة ميرك %33حمض كلور الماء الكثيف ) -

 . Deionized waterماء مقطر منزوع الشوارد  -

، تركيز Merckمحاليل عيارية خزينة للمعادن المقاسة تصنيع شركة ميرك  -

 غ/لppm (1 .) 1000كل منها 

 

  Methodالطريقة  .2.4

غ من كل  2.5أحمر الشفاه المدروسة و عيناتغ من كل عينة من  1 بدقة يوزن (1

 .الميزان الكهربائي الحساس باستعمالالمدروسة  عينة من عينات ظل العين

 توضع كل عينة من العينات الموزونة في بوتقة بورسالنية جافة ونظيفة. (0

 مل من حمض الزوت الكثيف. 2.5يضاف لكل منها  (3

 تسخن كل عينة على السخان الكهربائي حتى الجفاف وتترك لتبرد. (1

 ( مرتين.1و3تكرر الخطوات ) (5

م لمدة °522±52بعد التبريد، توضاااع البواتق الساااابقة في فرن الترميد بحرارة  (2

 ثالن ساعات ونصف، ثم تترك لتبرد.

مل من حمض الزوت الكثيف وتجفف على  3بعاد التبريد، يضاااااااف لكل عينة  (3

 ( وتكرر هذه العملية مرتين أيضاا.1السخان الكهربائي )كما في الخطوة 

قماع الزجاجية و أوراق الترشااااايم على بالونات األ باساااااتعمالترشااااام العينات  (3

 مل. 05معايرة سعة 

 تمدد بالماء المقطر المنزوع الشوارد حتى الوصول إلى الحجم النهائي. (3

جهاز االمتصاااص  باسااتعماليقاس تركيز كل معدن من المعادن المدروسااة  (12

 الذري.
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  Samples analysisتحليل العينات  .3

  جهاز االمتصاص الذري باستعمالتم تحليل العينات 

atomic absorption spectroscopy  

 [109,110] وصف الجهاز .1.3

 :يقسم جهاز االمتصاص الذري إلى

وهو عبارة  Hollow cathode lampمصااباح مهبطي مجوف   منبع ضااوئي (1

عن اسااااااطواناة من الزجااج مملوءة بغااز خامل وبداخلها قطبين أحدهما المهبط 

ويكون من نفس العنصاار المراد تحديده، والثاني المصااعد الذي يكون مصاانوعاا 

 من النيكل او التنغستين عادةا.

من أجل ترذيذ العينة، والذي يتم بواساااطة   Atomizer sectionقسااام الترذيذ  (0

 في تقنيااة اللهااب، أو يكون ترذيااذاا كهرحرارياااا  flame atomizationاللهااب 

electro-thermal atomization .في تقنية الفرن الغرافيتي 

 Monochromatorمستوحد لوني  (3

 يحول اإلشارات الضوئية إلى إشارات كهربائية.  Detectorمتحري  (1

 ويعالجها. يضخم اإلشارة الكهربائية الواردة Signal processorمعالج إشارة  (5

 إلظهار النتيجة النهائية بشكل رقمي.  computer systemنظام حاسوبي  (2

 ( األقسام الرئيسة لجهاز االمتصاص الذري0يبين الشكل )

 

 ( األقسام الرئيسة لجهاز االمتصاص الذري0) رقم الشكل
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  مبدأ عمل الجهاز .3.0

 ذرات قااازيااة حرةيقوم الجهاااز بتحوياال السااااااوائاال والمحااالياال المراد تحليلهااا إلى 

Free gaseous atoms  من خالل عملياة اإلرذاذAtomization  حيث تحول–

العينة إلى ضاااباب أو بخار ذري )ذرات قير متأينة( للعنصااار المراد  –هذه العملية 

معايرته، حيث تتم معايرة هذه الذرات بعد تعريضاااها لشاااعاع ذي طول موجة محدد 

 الذرات للشااااعاع طرداا مع تركيزها. )أشااااعة طنين( بحيث يتناسااااب امتصاااااص هذه

 

  آلية عمل الجهاز .3.3

عناد مرور التياار الكهرباائي عبر المصاااااابااح المهبطي المجوف، تحادن خلخلة في 

الغاز الخامل الموجود داخله فتتأين ذرات الغاز وبالتالي توثر على أيونات العنصااار 

 از محدثة انتقاالا المراد تحديد تركيزه )المهبط(، حيث تتداخل شاوارده مع شوارد الغ

لأليونات من سوية معينة إلى سوية أخرى مهيجة لكنها سرعان ما تعود إلى سويتها 

 األصلية مصدرة خط طيفي خاص بالعنصر )طول موجة معين(.

على ذرات العيناة قير المتأينة باتجاه  -المعلوم طول موجتاه-يمر هاذا الخط الطيفي 

يف المنبعث من المصااادر الضاااوئي وتحويله المساااتوحد اللوني الذي يقوم بانتقاء الط

يقوم المكشاف بتحويل اإلشارة الضوئية إلى إشارة كهربائية تتم حيث  نحو المكشاف

معالجتها بواساطة معالج اإلشارة الذي يضخمها ويحولها إلى الحاسوب الذي يحولها 

 بدوره إلى نتائج رقمية.

الهواء الذي يوفر درجة تتهيج ذرات العناصااااار عادة بواساااااطة لهب األساااااتيلين مع 

 الكتروفولت. 52م وذلك للعناصر التي طاقتها حوالي ˚ 0322حرارة تصل إلى 

أما بعض العناصاااار التي تحتاج إلى درجة حرارة أعلى فيتم توفيرها بواسااااطة لهب 

 م.˚ 0322لذي يوفر حرارة تصل إلى قاز ثاني أوكسيد الزوت )النتروزو( ا

 

  حساسية الجهاز .3.1

الحسااساية بأنها أصاغر تركيز للعنصر يحدن تغيير في االمتصاصية مقداره تعرف 

عند خط الطنين المميز له أو التركيز الذي يعطي قراءة امتصاااااصااااية مقدارها  1%

 فيلبس. وحدة 2.2211
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 (.ppm 2ل )/ميللي قرام 0تصااااااااال حااادود الكشااااااف إلى   في تقنياااة اللهاااب

 .(ppb 2)ل /ميكروقرام 0شااف إلى تصاال حدود الك  أما في تقنية الفرن الغرافيتي

 

  تحضير المحاليل العيارية والمحاليل الشاهدة .3.5

  ما يليكتم تحضير محلول شاهد و محلول عياري لكل معدن من المعادن المقاسة 

I. تحضير المحلول الشاهد Cal Zero   

 مل  100 أخذ دورق حجمي ) بالون معاير ( سعة -

 مل من حمض الزوت المركز  3إليه نضع  -

 لشااااااوارد حتى العالمااة على الاادورق .يكماال الحجم بااالماااء المقطر المنزوع ا -

 يخض المزيج حيث يستخدم لتحديد جميع العناصر المحللة . -

 

II.  تحضير السلسلة العيارية كما يلي  

 تم تحضاير المحلول العياري المستخدم لكل عنصر من العناصر المذكورة أعاله

 دن عاااالي النقااااوة تصاااااانيع شااااااركاااة ميركعيااااري خزين للمعااا من محلول

(MERCK العالمية ). 

حيث   V 1N * V = N *1  جرى التحضير وفق قانون مور لتحضير المحاليل 

وذلك  ppm 100 تركيزه عنصااااار ي البداية تحضاااااير محلول عياري لكلف تم

مل وأكمل   100 مل من المحلول العياري األم في دورق حجمي سااااعة 10بأخذ

 الحجم بالماء المقطر المنزوع الشوارد حتى العالمة .

 :كما يلي للعناصر ppm من هذا المحلول تم تحضير السلسلة العيارية من مرتبة

 ppm 1.5 ,1 ,0.5   السلسلة العيارية للرصاص

 ppm 0.2 ,0.1 ,0.05 دميومالسلسلة العيارية للك

 ppm 0.2 ,0.1 ,0.05 السلسلة العيارية للحديد

 ppm 50 ,20 ,10السلسلة العيارية للنحاس 

 ppm 1 ,0.5 ,0.25السلسلة العيارية للنيكل 

 ppm 2 ,1.5 ,0.5الساسلة العيارية للكوبالت 

 ppm 1.5 ,1 ,0.5 لسلسلة العيارية للكروما

 ppm 1 ,0.5 ,0.25السلسلة العيارية للزنك 
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 :وتحضرجميعها وفق الطريقة التالية

 مل  100 سعة كل منها دوارق حجمية لكل عنصر ثالننأخذ   -

 من المحلول الااذيالتراكيز المااذكورة سااااااااابقاااا  نضااااااع فيهااا على التوالي -

  V 1N * V = N *1  وفق قانون مور لتحضير المحاليل  ppm 100 تركيزه

 المضافة للعينات أثناء معالجتهانضيف إليها نفس الكمية من حمض الزوت  -

 المقطرالمنزوع الشااااااوارد حتى الحجم المطلوب . نكمااال الحجم باااالمااااء -

 

 طريقة العمل  .3.2

بعد تشاااااغيل الجهاز نجري معايرة للمصاااااباح المهبطي المجوف الخاص )لكل معدن 

مصاااااابااح موافق لاه( وذلك بأخذ أعلى امتصاااااااصااااااية له عن طريق معايرة اللولب 

العيارية  األوتومااتيكياة الموجودة في الجهااز. ثم نمرر المحلول الشاااااااهاد والمحااليل

–لنحصل على الخط البياني   المحضارة ساابقاا على جهاز االمتصاص الذري اللهبي

الذي يبين وجود عالقة خطية بين تراكيز السالسلة العيارية وبين  -الخاص بكل معدن

 قيم االمتصاصية الموافقة لكل تركيز.

قة لموافنمرر بعدها العينات المدروسااااة فتظهر قيم االمتصاااااصااااية معطية التراكيز ا

 وذلك مقارنة بنتائج السلسلة العيارية المعلومة التركيز. ppmل أي /مقدرة بـ مكع
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  تحليل المحاليل العيارية .3.7

 الرصاص -1

 nm 217.0 طول الموجة المستخدم

 nm 1.0 عرض الشق

 mA 5 المصباحتيار 

 Air-Acetylene الغاز المستخدم

 

 القيم االمتصاصية ل/ملعالتركيز مقدراا بـ  رقم العياري

 0.0011 0 2)الشاهد( 

1 0.5 0.0193 

0 1 0.0372 

3 1.5 0.0543 

 

 

 

الخط البياني للرصاص وفق تراكيز السلسلة العيارية  –( 3) رقم الشكل

 واالمتصاصية.
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 دميومالك -2

 nm 228.8 طول الموجة المستخدم

 nm 0.5 عرض الشق

 mA 4 المصباحتيار 

 Air-Acetylene الغاز المستخدم

 

 القيم االمتصاصية ل/التركيز مقدراا بـ مكع رقم العياري

 0.0018 0 2)الشاهد( 

1 0.05 0.0189 

0 0.1 0.0368 

3 0.2 0.0535 

 

 

 

 الخط البياني للكادميوم وفق تراكيز السلسلة العيارية واالمتصاصية. –( 4الشكل )
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 الحديد -3

 nm 248.3 طول الموجة المستخدم

 nm 0.2 الشق عرض

 mA 5 المصباحتيار 

 Air-Acetylene الغاز المستخدم

 

 القيم االمتصاصية ل/التركيز مقدراا بـ مكع رقم العياري

 0.0014 0 2)الشاهد( 

1 1 0.0261 

0 2 0.0512 

3 5 0.1232 

 

 

 

 الخط البياني للحديد وفق تراكيز السلسلة العيارية واالمتصاصية. –( 5الشكل )
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 النحاس -4

 nm 324.7 طول الموجة المستخدم

 nm 0.5 عرض الشق

 mA 4 المصباحتيار 

 Air-Acetylene الغاز المستخدم

 

 القيم االمتصاصية ل/التركيز مقدراا بـ مكع رقم العياري

 0 0 2)الشاهد( 

1 12 0.2049 

0 02 0.4007 

3 52 0.9503 

 

 

 

 تراكيز السلسلة العيارية واالمتصاصية.الخط البياني للنحاس وفق  –( 6الشكل )
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 النيكل -5

 nm 232.0 طول الموجة المستخدم

 nm 0.2 عرض الشق

 mA 4 المصباحتيار 

 Air-Acetylene الغاز المستخدم

 

 القيم االمتصاصية ل/التركيز مقدراا بـ مكع رقم العياري

 0 0 2)الشاهد( 

1 0.25 0.023 

0 0.5 0.0452 

3 1 0.0667 

 

 

 

 الخط البياني للنيكل وفق تراكيز السلسلة العيارية واالمتصاصية. –( 7الشكل )
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 الكوبالت -6

 nm 240.7 طول الموجة المستخدم

 nm 0.2 عرض الشق

 mA 7 المصباحتيار 

 Air-acetylene الغاز المستخدم

 

 القيم االمتصاصية ل/التركيز مقدراا بـ مكع رقم العياري

 0.000 0 2)الشاهد( 

1 0.5 0.0378 

0 1 0.0726 

3 2 0.1402 

 

 

 

 الخط البياني للكوبالت وفق تراكيز السلسلة العيارية واالمتصاصية. –( 8الشكل )
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 الكروم -7

 nm 357.9 طول الموجة المستخدم

 nm 0.2 عرض الشق

 mA 7 المصباحتيار \

 Air-Acetylene الغاز المستخدم

 

 القيم االمتصاصية ل/ملعالتركيز مقدراا بـ  رقم العياري

 0.0013 0 2)الشاهد( 

1 0.5 0.0156 

0 1 0.0287 

3 1.5 0.0418 

 

 

 

 الخط البياني للكروم وفق تراكيز السلسلة العيارية واالمتصاصية. –( 9لشكل )ا
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 الزنك -8

 nm 213.9 طول الموجة المستخدم

 nm 1.0 عرض الشق

 mA 5 المصباحتيار 

 Air-Acetylene الغاز المستخدم

 

 القيم االمتصاصية ل/التركيز مقدراا بـ ملع رقم العياري

 2.2212 0 2)الشاهد( 

1 0.25 0.1529 

0 0.5 2.0353 

3 1 2.1135 

 

 

 

 الخط البياني للزنك وفق تراكيز السلسلة العيارية واالمتصاصية. –( 10الشكل )
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 الفصل السادس

 النتائج

Results 

 

 

 أحمر الشفاه:نتائج  -أوالً 

 الرصاص .1

( تراكيز الرصاص في عينات أحمر الشفاه المدروسة مقدرةا بالجزء 1يبين الجدول )

 (ppm)بالمليون جزء 

 ppmتراكيز الرصاص في عينات أحمر الشفاه المدروسة مقدرةا بـ -( 1الجدول رقم )

تركيز الرصاص 

(ppm) 

 رقم العالمة التجارية المدروسة

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

اه
شف
 ال
ر
حم
ة أ
ين
ع
ن 
لو

 

 6.912 11.010 22.117 14.756 7.906 أحمر

 7.195 12.034 15.105 9.530 11.346 برتقالي

 4.117 9.891 9.199 31.485 4.923 زهري

 5.203 6.177 16.345 27.687 6.764 بنفسجي

 8.956 3.205 5.001 11.991 7.547 بيج

 4.023 11.663 6.992 4.689 15.823 بني

 

 

 

 

 الكدميوم .0

في عينات أحمر الشفاه المدروسة مقدرةا بالجزء بالمليون  الكدميوم( تراكيز 2يبين الجدول )

 (ppm)جزء 
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 ppmتراكيز الكدميوم في عينات أحمر الشفاه المدروسة مقدرةا بـ -( 0الجدول رقم )

 تركيز الكدميوم

(ppm) 

 المدروسةرقم العالمة التجارية 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

اه
شف
 ال
ر
حم
ة أ
ين
ع
ن 
لو

 

 0.490 0.828 1.843 0.984 0.659 أحمر

 0.369 0.464 1.362 1.846 0.564 برتقالي

 0.292 0.744 0.767 2.099 0.410 زهري

 0.510 0.905 1.259 0.635 0.946 بنفسجي

 0.635 0.241 0.417 0.799 0.629 بيج

 0.285 0.827 0.526 0.391 1.055 بني

 

 

 الحديد .3

في عينات أحمر الشفاه المدروسة مقدرةا بالجزء بالمليون  الحديد( تراكيز 3يبين الجدول )

 (ppm)جزء 

 ppmتراكيز الحديد في عينات أحمر الشفاه المدروسة مقدرةا بـ -( 3الجدول رقم )

 تركيز الحديد

(ppm) 

 التجارية المدروسةرقم العالمة 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

اه
شف
 ال
ر
حم
ة أ
ين
ع
ن 
لو

 

 266.112 396.360 871.410 450.862 308.334 أحمر

 200.316 433.224 275.485 1041.031 294.333 برتقالي

 158.505 115.380 362.441 554.826 191.997 زهري

 154.886 222.372 197.039 176.306 263.796 بنفسجي

 277.008 356.076 595.137 358.328 442.494 بيج

 344.806 419.868 643.993 1183.836 617.097 بني
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 النحاس .1

في عينات أحمر الشفاه المدروسة مقدرةا بالجزء بالمليون  النحاس( تراكيز 1يبين الجدول )

 (ppm)جزء 

 ppmأحمر الشفاه المدروسة مقدرةا بـتراكيز النحاس في عينات  -( 1الجدول رقم )

 تركيز النحاس

(ppm) 

 رقم العالمة التجارية المدروسة

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

اه
شف
 ال
ر
حم
ة أ
ين
ع
ن 
لو

 

 3.873 6.705 14.560 8.106 5.271 أحمر

 4.031 7.329 10.760 15.209 4.509 برتقالي

 2.307 6.024 6.056 6.587 3.282 زهري

 2.915 3.762 3.292 5.235 5.031 بنفسجي

 5.018 6.700 9.944 17.296 7.564 بيج

 2.254 1.952 4.153 3.220 8.439 بني

 

 النيكل .5

في عينات أحمر الشفاه المدروسة مقدرةا بالجزء بالمليون  النيكل( تراكيز 5يبين الجدول )

 (ppm)جزء 

 ppmبـ في عينات أحمر الشفاه المدروسة مقدرةا  النيكلتراكيز  -( 5الجدول رقم )

 تركيز النيكل

(ppm) 

 رقم العالمة التجارية المدروسة

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

اه
شف
 ال
ر
حم
ة أ
ين
ع
ن 
لو

 

 2.333 2.303 2.212 1.211 2.231 أحمر

 2.220 0.515 1.212 1.320 2.113 برتقالي

 2.300 2.530 1.213 2.223 2.333 زهري

 2.310 2.323 2.330 2.531 0.133 بنفسجي

 2.133 2.322 2.313 2.300 1.312 بيج

 2.303 1.223 3.325 1.302 3.312 بني
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 الكوبالت .2

في عينات أحمر الشفاه المدروسة مقدرةا بالجزء  الكوبالت( تراكيز 2يبين الجدول )

 (ppm)بالمليون جزء 

 ppmبـ في عينات أحمر الشفاه المدروسة مقدرةا  الكوبالتتراكيز  -( 2الجدول رقم )

 تركيز الكوبالت

(ppm) 

 رقم العالمة التجارية المدروسة

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

اه
شف
 ال
ر
حم
ة أ
ين
ع
ن 
لو

 

 0.424 0.445 0.264 0.106 0.659 أحمر

 0.361 0.317 0.099 0.000 0.138 برتقالي

 0.377 0.342 0.159 0.282 0.309 زهري

 0.333 0.457 0.165 0.352 0.401 بنفسجي

 0.323 0.541 0.319 0.269 0.396 بيج

 0.578 1.136 0.851 0.368 1.463 بني

 

 الكروم .3

في عينات أحمر الشفاه المدروسة مقدرةا بالجزء بالمليون  الكروم( تراكيز 3يبين الجدول )

 (ppm)جزء 

 ppmتراكيز الكروم في عينات أحمر الشفاه المدروسة مقدرةا بـ -( 3الجدول رقم )

 تركيز الكروم

(ppm) 

 رقم العالمة التجارية المدروسة

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

اه
شف
 ال
ر
حم
ة أ
ين
ع
ن 
لو

 

 0.691 1.089 2.212 1.491 0.791 أحمر

 0.896 0.317 0.500 1.211 0.755 برتقالي

 0.412 0.978 0.920 3.180 0.492 زهري

 0.720 1.190 1.511 0.963 1.135 بنفسجي

 0.520 0.611 1.635 2.797 0.676 بيج

 0.402 1.154 0.699 0.474 1.582 بني
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 الزنك .3

في عينات أحمر الشفاه المدروسة مقدرةا بالجزء بالمليون  الزنك( تراكيز 3يبين الجدول )

 (ppm)جزء 

 ppmتراكيز الزنك في عينات أحمر الشفاه المدروسة مقدرةا بـ -( 3الجدول رقم )

 تركيز الزنك

(ppm) 

 رقم العالمة التجارية المدروسة

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

اه
شف
 ال
ر
حم
ة أ
ين
ع
ن 
لو

 

 2.488 3.812 8.404 5.217 2.609 أحمر

 1.873 2.138 6.211 9.788 2.232 برتقالي

 1.482 3.424 3.496 11.131 1.625 زهري

 2.590 4.166 5.740 3.369 3.744 بنفسجي

 3.224 1.110 1.900 4.239 2.491 بيج

 1.448 4.038 2.657 1.658 5.222 بني
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 نتائج ظل العين: –ثانياً 

 الرصاص .1

في عينات ظل العين المدروسة مقدراا بالجزء  الرصاص( تراكيز 3يبين الجدول )

 (ppm)بالمليون جزء 

 ppmتراكيز الرصاص في عينات ظل العين مقدرة بـ -(3الجدول رقم )

 تراكيز الرصاص

(ppm) 

 رقم العالمة التجارية

 الثالثة الثانية األولى

سة
رو
مد
 ال
ن
عي
 ال
ل
ظ
ة 
ين
ع
ن 
لو

 

 10.188 12.351 8.151 أزرق

 12.395 4.830 6.974 زهري

 3.301 22.781 5.076 أخضر

 11.943 16.835 11.698 ذهبي

 7.078 9.475 7.781 برونز

 5.328 15.558 16.314 بنفسجي

 4.216 5.151 15.213 بني

 7.368 7.202 28.545 رمادي

 9.171 11.340 32.461 نيلي

 4.120 6.362 9.825 أبيض
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 الكدميوم .2

في عينات ظل العين المدروسة مقدراا بالجزء الكدميوم ( تراكيز 12يبين الجدول )

 (ppm)بالمليون جزء 

 ppmتراكيز الكدميوم في عينات ظل العين مقدرة بـ -(12الجدول رقم )

 تراكيز الكدميوم

(ppm) 

 رقم العالمة التجارية

 الثالثة الثانية األولى

سة
رو
مد
 ال
ن
عي
 ال
ل
ظ
ة 
ين
ع
ن 
لو

 

 0.335 0.400 0.333 أزرق

 0.408 0.195 0.285 زهري

 0.109 0.922 0.207 أخضر

 0.373 0.681 0.478 ذهبي

 0.221 0.383 0.318 برونز

 0.166 0.629 0.533 بنفسجي

 0.132 0.208 0.497 بني

 0.230 0.263 0.932 رمادي

 0.286 0.414 1.060 نيلي

 0.129 0.232 0.321 أبيض
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 الحديد .3

في عينات ظل العين المدروسة مقدراا بالجزء  الحديد( تراكيز 11)يبين الجدول 

 (ppm)بالمليون جزء 

 ppmتراكيز الحديد في عينات ظل العين مقدرة بـ -(11الجدول رقم )

 تراكيز الحديد

(ppm) 

 رقم العالمة التجارية

 الثالثة الثانية األولى

سة
رو
مد
 ال
ن
عي
 ال
ل
ظ
ة 
ين
ع
ن 
لو

 

 818.975 964.844 678.335 أزرق

 793.054 377.296 580.351 زهري

 356.237 775.623 422.393 أخضر

 965.696 1378.145 2290.269 ذهبي

 612.058 1864.817 1357.613 برونز

 364.560 421.664 647.533 بنفسجي

 460.726 1273.593 1220.616 بني

 637.117 589.537 973.487 رمادي

 996.415 848.210 2604.439 نيلي

 265.374 475.876 788.322 أبيض
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 النحاس .4

في عينات ظل العين المدروسة مقدراا بالجزء  النحاس( تراكيز 10يبين الجدول )

 (ppm)بالمليون جزء 

 ppmتراكيز النحاس في عينات ظل العين مقدرة بـ -(10الجدول رقم )

 تراكيز النحاس

(ppm) 

 رقم العالمة التجارية

 الثالثة الثانية األولى

سة
رو
مد
 ال
ن
عي
 ال
ل
ظ
ة 
ين
ع
ن 
لو

 

 11.192 21.079 16.339 أزرق

 7.033 10.303 24.318 زهري

 7.197 19.379 15.705 أخضر

 21.181 34.433 45.628 ذهبي

 19.363 46.593 51.887 برونز

 9.095 29.832 13.979 بنفسجي

 17.409 20.116 25.317 بني

 12.577 12.459 15.597 رمادي

 15.656 11.286 23.448 نيلي

 5.641 9.877 10.174 أبيض
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 النيكل .5

في عينات ظل العين المدروسة مقدراا بالجزء  النيكل( تراكيز 13يبين الجدول )

 (ppm)بالمليون جزء 

 ppmتراكيز النيكل في عينات ظل العين مقدرة بـ -(13الجدول رقم )

 تراكيز النيكل

(ppm) 

 رقم العالمة التجارية

 الثالثة الثانية األولى

سة
رو
مد
 ال
ن
عي
 ال
ل
ظ
ة 
ين
ع
ن 
لو

 

 26.505 29.247 21.557 أزرق

 32.248 14.296 18.443 زهري

 8.588 64.648 13.423 أخضر

 29.480 47.776 30.937 ذهبي

 17.040 26.889 20.578 برونز

 12.827 44.152 34.515 بنفسجي

 10.149 14.618 33.153 بني

 17.737 18.440 62.206 رمادي

 22.079 29.772 70.740 نيلي

 9.918 16.703 21.412 أبيض

 

 



92 
 

 الكوبالت .6

في عينات ظل العين المدروسة مقدراا بالجزء  الكوبالت( تراكيز 11يبين الجدول )

 (ppm)بالمليون جزء 

 ppmالعين مقدرة بـتراكيز الكوبالت في عينات ظل  -(11الجدول رقم )

 تراكيز الكوبالت

(ppm) 

 رقم العالمة التجارية

 الثالثة الثانية األولى

سة
رو
مد
 ال
ن
عي
 ال
ل
ظ
ة 
ين
ع
ن 
لو

 

 30.231 36.336 23.955 أزرق

 36.780 14.209 20.495 زهري

 9.796 66.351 14.917 أخضر

 35.647 49.035 34.378 ذهبي

 21.358 27.597 22.867 برونز

 16.077 45.315 47.944 بنفسجي

 12.722 15.003 45.162 بني

 22.233 20.976 84.739 رمادي

 27.674 32.671 96.363 نيلي

 12.431 18.329 29.168 أبيض
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 الكروم .7

في عينات ظل العين المدروسة مقدراا بالجزء  الكروم( تراكيز 15يبين الجدول )

 (ppm)بالمليون جزء 

 ppmتراكيز الكروم في عينات ظل العين مقدرة بـ -(15الجدول رقم )

 تراكيز الكروم

(ppm) 

 رقم العالمة التجارية

 الثالثة الثانية األولى

سة
رو
مد
 ال
ن
عي
 ال
ل
ظ
ة 
ين
ع
ن 
لو

 

 906.049 1126.427 732.096 أزرق

 293.589 440.482 626.346 زهري

 1068.370 2056.881 2944.961 أخضر

 1102.355 1520.085 1050.640 ذهبي

 640.127 855.507 698.852 برونز

 481.855 1404.765 1465.210 بنفسجي

 381.279 465.093 1380.208 بني

 666.336 650.256 2589.713 رمادي

 829.424 1012.789 455.870 نيلي

 372.574 568.211 891.392 أبيض
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 الزنك .8

في عينات ظل العين المدروسة مقدراا بالجزء  الزنك( تراكيز 12يبين الجدول )

 (ppm)بالمليون جزء 

 ppmتراكيز الزنك في عينات ظل العين مقدرة بـ -(12الجدول رقم )

 تراكيز الزنك

(ppm) 

 رقم العالمة التجارية

 الثالثة الثانية األولى

سة
رو
مد
 ال
ن
عي
 ال
ل
ظ
ة 
ين
ع
ن 
لو

 

 1328.583 1632.108 3729.355 أزرق

 1616.436 638.225 1987.588 زهري

 430.503 823.295 618.969 أخضر

 566.603 2391.274 1426.533 ذهبي

 965.468 1345.814 948.884 برونز

 726.755 1022.930 1283.662 بنفسجي

 575.063 731.646 850.438 بني

 1004.998 2209.862 1989.426 رمادي

 1250.974 1467.455 994.021 نيلي

 1561.933 3235.717 4240.934 أبيض
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 الفصل السابع

 المناقشة

Discussion 

 

 افي المقارنة المستعملةالقيم المرجعية  -( 17الجدول رقم ) 

في  ظل العين 

وفق 
[114]SASMO 

في 

مستحضرات 

التجميل وفق 

الصحة 

 [113]الكندية.

في أحمر الشفاه 

وفق 
[112]SASMO 

في مياه 

 [111]الشرب

(mg/L) 

WHO
 

 المعدن

إجمالي المعادن 

الثقيلة مقدرة 

على أساس 

 الرصاص

20 ppm  

 كحدا أقصى

 10أقل من 

ppm 

20 ppm 

كحدٍّ أقصى 

مقدرة على 

أساس 

 الرصاص

0.01 ppm الرصاص 

 3أقل من 

ppm 
0.003 ppm الكدميوم 

  FDAوفق 

 استعمال

 مركباته آمن
0.3 ppm الحديد 

----- 0.01 ppm النحاس 

----- 0.02 ppm النيكل 

----- 2 ppm الكوبالت 

----- 0.05 ppm الكروم 

------ 3 ppm الزنك 

 

أن وجود كل من النيكل و الكوبالت والكروم  [115]في دراسته  Basketterافترضها الباحث 

كمواصفات تصنيعية جيدة في حين تركيز  ppm 5أقل من في مستحضرات التجميل بقيمة 

من أجل تخفيف األثار التحسسية وهو  ppm 1أقل من  كل من هذه المعادن يجب أن يكون

حول  المجراةالتركيز الهدف. وقد اعتمدت العديد من الدراسات هذه القيمة في دراساتها 

 . [116,117]مستحضرات التجميل
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المية لتوافر هذه المعادن في أحمر الشفاه ووجودها نظراا لعدم وجود قيم حديّة مرجعيّة عو

لبعض المستحضرات ذات التطبيق الجلدي مع عدم اإلمكانية لدخولها )إال بالطريق العمدّي( 

فإن الدراسات المنشورة تعتمد على مقارنة نتائجها بالقيم الحدية للمعادن في السبيل الهضمي 

 . بوجودها في مياه الشرب WHOالتي تسمم منظمة الصحة العالمية 

 

  أحمر الشفاه:نتائج 

دراسة إحصائية لتركيز كل معدن من المعادن الثقيلة المدروسة في عينات أحمر الشفاه  -أوالا 

 المدروسة وفق العالمة التجارية لكل منها.

 نتائج الرصاص  .1

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الرصاص في عينات أحمر الشفاه المدروسة  -أوالا 

 (ppm)نتائج اإلحصاء الوصفي لتراكيز معدن الرصاص مقدرة بالـ -( 18الجدول رقم ) 

العالمة 

 التجارية

عدد العينات 

 المدروسة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 15.823 4.923 3.924 9.052 6 األولى

 31.485 4.689 10.592 16.690 6 الثانية

 22.117 5.001 6.504 12.460 6 الثالثة

 12.034 3.205 3.541 8.997 6 الرابعة

 8.956 4.023 1.952 6.068 6 الخامسة

 31.485 3.205 6.766 10.653 30 المجموع

 

 معالجة النتائج اإلحصائية  -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز الرصاص في عينات أحمر الشفاه المدروسة.

 Kolmogrov-Smirnovاختبار طبيعة توزع نتائج الرصاص وفق  -(19جدول رقم )

Statistic Df Significance 

0.186 30 0.01 

 

الرصاص قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة  كانت معدالت تركيز معدن

حيث  وبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس للفروق بين المجموعات المستقلة 2.25
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وبالتالي ال يوجد فروق دالّة إحصائياا  0.05وهي أعلى من  0.113لـ p-valueقيمة بلغت 

 .من حيث تركيز الرصاص بين العالمات التجارية

 

معدالت تركيز الرصاص في عينات أحمر الشفاه حسب العالمة  -(11الشكل رقم )

 التجارية

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم ) (1نالحظ من الجدول رقم ) .1

  القيمة الحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق عدد العينات المتجاوزة

عينة  32من أصل  32كان  ppm 0.01والبالغة  WHOمنظمة الصحة العالمية 

 بمختلف عالماتها التجارية. %122مدروسة أي بنسبة 

  هيئة المواصفات وفقاا ل القيمة الحدية المسموح بوجودهاعدد العينات المتجاوزة

عينة أي  32من أصل  3كان  ppm 02والبالغة  SASMOوالمقاييس السورية 

 جارية مختلفة.وكانت من عالمات ت %12بنسبة 

 ( أن:18كما نالحظ من الجدول ) .0

جميع متوسطات تراكيز الرصاص في جميع العالمات التجارية تجاوزت القيمة  -

 WHOالحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

 . ppm 0.01والبالغة 
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لم جميع متوسطات تراكيز الرصاص في جميع العالمات التجارية المدروسة  -

هيئة المواصفات والمقاييس تتجاوز القيمة الحدية المسموح بوجودها وفقاا ل

 .ppm 20والبالغة  SASMO السورية

 المقارنة مع بعض الدراسات المنشورة

عند المقارنة مع الدراسة المنشورة في المجلة العربية للكيمياء جامعة الملك سعود عام 

من حيث تركيز معدن الرصاص في عينات أحمر الشفاه، كان تركيز معدن  0213

الرصاص في الدراسة السابقة أعلى أيضاا من القيم الحدية المسموح بها في مياه الشرب 

الرصاص في الدراسة المجراة على عينات  ولكنه أقل من تركيز WHOوفقا ل 

 المأخوذة من السوق السورية.

 التفسير 

مواد أولية مشوبة به كالشموع أو  استعمالقد يعود وجود الرصاص في العينات إلى 

أو ستيئرات الزنك   أوكسيد الزنك استعمالالزيوت أو الملونات كما قد يكون ناتج عن 

على التوالي وذلك  ppm 25و  50ppmى الذي يسمم بوجود الرصاص فيهما حت

معدات الصناعية  ستعمالكما قد قد يعود ال 0213وفق دستور األدوية البريطاني لعام 

 كالستانلس ستيل الذي يحوي معادن ثقيلة مختلفة ومنها الرصاص.

 

 نتائج الكدميوم  .2

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الكدميوم في عينات أحمر الشفاه المدروسة  -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن الكدميوم -(20الجدول رقم )

العالمة 

 التجارية

عدد العينات 

 المدروسة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 1.055 0.410 0.243 0.710 6 األولى

 2.099 0.391 0.689 1.126 6 الثانية

 1.843 0.417 0.552 1.029 6 الثالثة

 0.905 0.241 0.259 0.668 6 الرابعة

 0.635 0.285 0.138 0.430 6 الخامسة

 2.099 0.241 0.475 0.793 30 المجموع
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 المعالجة اإلحصائية  -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز الكدميوم في عينات أحمر الشفاه المدروسة.

 Kolmogrov-Smirnovاختبار طبيعة توزع نتائج الكدميوم وفق  -(21جدول رقم )

Statistic Df Significance 

0.170 30 0.026 

 

للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة كانت معدالت تركيز معدن الكدميوم قير خاضعة 

وبالتالي تم اعتماد اختبار ويلكسن وكروسكال والس للفروق بين المجموعات  2.25

وبالتالي ال يوجد فروق  0.05وهي أعلى من  0.074لـ p-valueقيمة  حيث بلغت المستقلة

 دالّة إحصائياا بين العالمات التجارية من حيث تركيز الكدميوم.

 

 

معدالت تركيز الكدميوم في عينات أحمر الشفاه حسب العالمة  -(10) الشكل رقم

 التجارية.

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم ) (2نالحظ من الجدول رقم ) .1
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القيمة الحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق عدد العينات المتجاوزة  -

 32من أصل  32كان  ppm 0.003والبالغة  WHOمنظمة الصحة العالمية 

 بمختلف عالماتها التجارية. % 122عينة مدروسة أي بنسبة 

ئة هيجميع العينات المدروسة لم تتجاوز القيمة الحدية المسموح بوجودها وفقاا ل -

بمختلف  ppm 20والبالغة  SASMOالمواصفات والمقاييس السورية 

 عالماتها التجارية.

 ( أن:20دول )كما نالحظ من الج .0

التجارية تجاوزت القيمة  جميع متوسطات تراكيز الكدميوم في جميع العالمات -

 WHOالحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

 .ppm 0.003والبالغة 

لم جميع متوسطات تراكيز الكدميوم في جميع العالمات التجارية المدروسة  -

هيئة المواصفات والمقاييس المسموح بوجودها وفقاا لتتجاوز القيمة الحدية 

 .ppm 20والبالغة  SASMOالسورية 

 

 المقارنة مع بعض الدراسات المنشورة

عند المقارنة مع الدراسة المنشورة في المجلة العربية للكيمياء جامعة الملك سعود 

في عينات أحمر الشفاه، كان تركيز الكدميوم من حيث تركيز معدن  0213عام 

في الدراسة السابقة أعلى أيضاا من القيم الحدية المسموح بها في الكدميوم معدن 

ولكنه أقل من تركيز الكدميوم في الدراسة المجراة  WHOمياه الشرب وفقا ل 

 على عينات المأخوذة من السوق السورية.

 

 التفسير

مواد أولية مشوبة به كالزيوت  استعماللى إقد يعود وجود الكدميوم في العينات 

 وفق دستورppm 0.5 الخروع الذي يسمم بوجود الكدميوم فيه حتى  مثل زيت

 .0213األدوية البريطاني 
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 نتائج الحديد  .3

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الحديد في عينات أحمر الشفاه المدروسة  -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ الوصفي لمعدن الحديدنتائج اإلحصاء  -(22الجدول رقم )

العالمة 

 التجارية

عدد العينات 

 المدروسة 
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 الصغرى
 القيمة الكبرى

 617.097 191.997 153.018 353.009 6 األولى

 1183.836 176.306 398.254 627.531 6 الثانية

 871.410 197.039 256.262 490.917 6 الثالثة

 433.224 115.380 127.464 323.880 6 الرابعة

 344.806 154.886 323.880 233.605 6 الخامسة

 1183.836 115.380 257.394 405.788 30 المجموع

 

 المعالجة اإلحصائية  -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز الحديد في عينات أحمر الشفاه المدروسة.

 Kolmogrov-Smirnovاختبار طبيعة توزع نتائج الحديد وفق  -(23جدول رقم )

Statistic Df Significance 

0.197 30 0.004 

 

 2.25الطبيعي عند مستوى الداللة كانت معدالت تركيز معدن الحديد قير خاضعة للتوزع 

 وبالتالي تم اعتماد اختبار ويلكسن وكروسكال والس للفروق بين المجموعات المستقلة

وبالتالي ال يوجد فروق دالّة  0.05وهي أعلى من  0.097لـ p-valueقيمة  حيث بلغت

 .إحصائياا بين العالمات التجارية من حيث تركيز الحديد

 



102 
 

 

 معدالت تركيز الحديد في عينات أحمر الشفاه حسب العالمة التجارية. -(13الشكل رقم )

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم ) (3نالحظ من الجدول رقم ) .1

القيمة الحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق عدد العينات المتجاوزة  -

عينة  32من أصل  32كان  2.23ppmوالبالغة  WHOمنظمة الصحة العالمية 

 بمختلف عالماتها التجارية. %122مدروسة أي بنسبة 

هيئة المواصفات وفقاا ل القيمة الحدية المسموح بوجودهاعدد العينات المتجاوزة  -

عينة  32من أصل  32كان  ppm 02والبالغة  SASMOوالمقاييس السورية 

 بمختلف عالماتها التجارية. %122أي بنسبة 

 ( أن:22نالحظ من الجدول ) كما .0

التجارية تجاوزت القيمة  في جميع العالمات الحديدجميع متوسطات تراكيز  -

 WHOالحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

 . ppm 0.3والبالغة 

ت تجاوزفي جميع العالمات التجارية المدروسة  الحديدجميع متوسطات تراكيز  -

هيئة المواصفات والمقاييس السورية الحدية المسموح بوجودها وفقاا لالقيمة 

SASMO  20والبالغة ppm. 
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 المقارنة مع بعض الدراسات المنشورة

عند المقارنة مع الدراسة المنشورة في المجلة العربية للكيمياء جامعة الملك سعود 

كان تركيز في عينات أحمر الشفاه،  من حيث تركيز معدن الحديد 0213عام 

في الدراسة السابقة أعلى أيضاا من القيم الحدية المسموح بها في مياه  معدن الحديد

في الدراسة المجراة على  و أعلى أيضاا من تركيز الحديد WHOالشرب وفقا ل 

 عينات المأخوذة من السوق السورية.

 

 التفسير 

أو  وبة به كالزيوتمواد أولية مش استعمالقد يعود وجود الحديد في العينات إلى 

ة من أوعي ستعمالالملونات كأكسيد الحديد كما قد قد يعود ال ستعمالالشموع أو ال

 الستانلس ستيل في الصناعة والذي يحوي معادن ثقيلة مختلفة ومنها الحديد.

 

 نتائج النحاس  .4

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن النحاس في عينات أحمر الشفاه المدروسة  -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن النحاس -(24الجدول رقم )

العالمة 

 التجارية

عدد العينات 

 المدروسة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 8.439 3.282 1.943 5.683 6 األولى

 17.296 3.220 5.677 9.276 6 الثانية

 14.560 3.292 4.361 8.128 6 الثالثة

 7.329 1.952 2.101 5.412 6 الرابعة

 5.018 2.254 1.094 3.400 6 الخامسة

 17.296 1.952 3.867 6.380 30 المجموع

 

 المعالجة اإلحصائية  -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز النحاس في عينات أحمر الشفاه المدروسة.

 Kolmogrov-Smirnovاختبار طبيعة توزع نتائج النحاس وفق  -(25جدول رقم )

Statistic df Significance 

0.166 30 0.033 
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الطبيعي عند مستوى الداللة كانت معدالت تركيز معدن النحاس قير خاضعة للتوزع 

وبالتالي تم اعتماد اختبار ويلكسن وكروسكال والس للفروق بين المجموعات  2.25

وبالتالي يوجد ال فروق  0.05وهي أعلى من  0.063لـ p-valueقيمة  حيث بلغت المستقلة

 من حيث تركيز النحاس.دالّة إحصائياا بين العالمات التجارية 

 

 

في عينات أحمر الشفاه حسب العالمة  النحاسمعدالت تركيز  -(11الشكل رقم )

 التجارية.

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم ) (4نالحظ من الجدول رقم ) .1

القيمة الحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق عدد العينات المتجاوزة  -

عينة  32من أصل  32كان  ppm 2.21والبالغة  WHOمنظمة الصحة العالمية 

 بمختلف عالماتها التجارية. % 122مدروسة أي بنسبة 

ئة هيجميع العينات المدروسة لم تتجاوز القيمة الحدية المسموح بوجودها وفقاا ل -

بمختلف  ppm 20والبالغة  SASMOالمواصفات والمقاييس السورية 

 عالماتها التجارية.

 أن:( 25كما نالحظ من الجدول ) .0
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جميع متوسطات تراكيز النحاس في جميع العالمات التجارية تجاوزت القيمة  -

 WHOالحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

 .ppm 0.01والبالغة 

جاوز لم تتفي جميع العالمات التجارية المدروسة  النحاسجميع متوسطات تراكيز  -

هيئة المواصفات والمقاييس السورية ا وفقاا لالقيمة الحدية المسموح بوجوده

SASMO  20والبالغة ppm. 

 

 المقارنة مع بعض الدراسات المنشورة

عند المقارنة مع الدراسة المنشورة في المجلة العربية للكيمياء جامعة الملك سعود 

في عينات أحمر الشفاه، كان تركيز النحاس من حيث تركيز معدن  0213عام 

في الدراسة السابقة أعلى أيضاا من القيم الحدية المسموح بها في النحاس معدن 

في الدراسة المجراة النحاس و لكنه أقل من تركيز  WHOمياه الشرب وفقا ل 

 على عينات المأخوذة من السوق السورية.

 

 التفسير 

قد يعود وجود النحاس في العينات إلى تلون بيئي خارجي أثناء الصناعة نظراا 

ملون يحوي النحاس في تركيبه  ستعمالأو ال [astdr]بيئي حتى في الهواء لوجوده ال

أوعية من الستانلس ستيل في صناعتها  ستعمالأو ال copper powderمثل 

  والتي تحوي معادن ثقيلة مختلفة ومنها النحاس.
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 نتائج النيكل  .5

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن النيكل في عينات أحمر الشفاه المدروسة  -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن النيكل -(26الجدول رقم )

العالمة 

 التجارية

عدد العينات 

المدروسة 

 لكل منها

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 3.346 0.387 1.228 1.546 6 األولى

 1.920 0.534 0.617 1.142 6 الثانية

 3.305 0.640 0.994 1.299 6 الثالثة

 2.545 0.582 0.727 1.097 6 الرابعة

 0.823 0.497 0.115 0.705 6 الخامسة

 3.346 0.387 0.818 1.158 30 المجموع

 

 المعالجة اإلحصائية  -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز النيكل في عينات أحمر الشفاه المدروسة.

 Kolmogrov-Smirnovاختبار طبيعة توزع نتائج النيكل وفق  -(27جدول رقم )

Statistic Df Significance 

0.311 30 0 

 

 2.25للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة كانت معدالت تركيز معدن النيكل قير خاضعة 

 وبالتالي تم اعتماد اختبار ويلكسن وكروسكال والس للفروق بين المجموعات المستقلة

يوجد فروق دالّة ال وبالتالي  0.05من  علىوهي أ 0.570لـ p-valueقيمة  حيث بلغت

 .تركيز النيكل من حيثإحصائياا بين العالمات التجارية 
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 معدالت تركيز النيكل في عينات أحمر الشفاه حسب العالمة التجارية. -(15الشكل رقم )

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم ) (5نالحظ من الجدول رقم ) .1

القيمة الحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق عدد العينات المتجاوزة  -

عينة  32من أصل  32كان  2.20ppmوالبالغة  WHOمنظمة الصحة العالمية 

 بمختلف عالماتها التجارية. % 122مدروسة أي بنسبة 

ئة هيجميع العينات المدروسة لم تتجاوز القيمة الحدية المسموح بوجودها وفقاا ل -

بمختلف عالماتها  ppm 20والبالغة  SASMOالمواصفات والمقاييس السورية 

 التجارية.

 ( أن:26ل )كما نالحظ من الجدو .0

جميع متوسطات تراكيز النيكل في جميع العالمات التجارية تجاوزت القيمة الحدية  -

والبالغة  WHOالمسموح بوجودها في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

0.02 ppm. 

تجاوز لم تجميع متوسطات تراكيز النيكل في جميع العالمات التجارية المدروسة  -

هيئة المواصفات والمقاييس السورية بوجودها وفقاا ل القيمة الحدية المسموح

SASMO  20والبالغة ppm. 
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 المقارنة مع بعض الدراسات المنشورة

عند المقارنة مع الدراسة المنشورة في المجلة العربية للكيمياء جامعة الملك سعود 

في عينات أحمر الشفاه، كان تركيز النيكل من حيث تركيز معدن  0213عام 

في الدراسة السابقة أعلى أيضاا من القيم الحدية المسموح بها في مياه النيكل معدن 

في الدراسة المجراة على النيكل و لكنه أقل من تركيز  WHOالشرب وفقا ل 

 عينات المأخوذة من السوق السورية.

 

  التفسير

أوعية من الستانلس ستيل في  استعمالقد يعود وجود النيكل في العينات إلى 

 .[astdr]اعة والتي تحوي معادن ثقيلة مختلفة أهمها النيكلالصن

 

 نتائج الكوبالت  .6

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الكوبالت في عينات أحمر الشفاه المدروسة  -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن الكوبالت -(28الجدول رقم )

العالمة 

 التجارية

عدد العينات 

 المدروسة 
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 1.463 0.138 0.473 0.561 6 األولى

 0.368 0 0.146 0.230 6 الثانية

 0.851 0.099 0.277 0.310 6 الثالثة

 1.136 0.317 0.304 0.540 6 الرابعة

 0.578 0.323 0.095 0.340 6 الخامسة

 1.463 0 0.300 0.408 30 المجموع

 

 المعالجة اإلحصائية  -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز الكوبالت في عينات أحمر الشفاه المدروسة.

 

 Kolmogrov-Smirnovاختبار طبيعة توزع نتائج الكوبالت وفق  -(29جدول رقم )

Statistic Df Significance 

0.235 30 0 



109 
 

كانت معدالت تركيز معدن الكوبالت قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة 

وبالتالي تم اعتماد اختبار ويلكسن وكروسكال والس للفروق بين المجموعات  2.25

وبالتالي ال يوجد فروق  0.05وهي أعلى من  0.052لـ p-valueقيمة  حيث بلغت المستقلة

 العالمات التجارية من حيث تركيز الكوبالت . دالّة إحصائياا بين

 

 

معدالت تركيز الكوبالت في عينات أحمر الشفاه حسب العالمة  -(12الشكل رقم )

 التجارية.

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم ) (2نالحظ من الجدول رقم ) .1

القيمة الحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق جميع العينات لم تتجاوز  -

 بمختلف عالماتها التجارية. 2.20ppmوالبالغة  WHOمنظمة الصحة العالمية 

ئة هيجميع العينات المدروسة لم تتجاوز القيمة الحدية المسموح بوجودها وفقاا ل -

بمختلف عالماتها  ppm 20والبالغة  SASMOالمواصفات والمقاييس السورية 

 التجارية.

 ( أن:28كما نالحظ من الجدول ) .0
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جميع متوسطات تراكيز الكوبالت في جميع العالمات التجارية كانت دون القيمة  -

 WHOالحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

 .ppm 2والبالغة 

 لمفي جميع العالمات التجارية المدروسة  الكوبالتجميع متوسطات تراكيز  -

هيئة المواصفات والمقاييس تتجاوز القيمة الحدية المسموح بوجودها وفقاا ل

 .ppm 20والبالغة  SASMOالسورية 

 

 المقارنة مع بعض الدراسات المنشورة

عند المقارنة مع الدراسة المنشورة في المجلة العربية للكيمياء جامعة الملك سعود 

في عينات أحمر الشفاه، كان تركيز الكوبالت من حيث تركيز معدن  0213عام 

في الدراسة السابقة أعلى أيضاا من القيم الحدية المسموح بها في الكوبالت معدن 

في الدراسة المجراة الكوبالت و لكنه أقل من تركيز  WHOمياه الشرب وفقا ل 

 على عينات المأخوذة من السوق السورية.

 

  التفسير

 إلى التلون البيئي. قد يعود وجود الكوبالت في العينات
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 نتائج الكروم  .7

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الكروم في عينات أحمر الشفاه المدروسة  -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن الكروم -(30الجدول رقم )

العالمة 

 التجارية

عدد العينات 

 المدروسة 
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 1.582 0.492 0.392 0.905 6 األولى

 3.180 0.474 1.070 1.686 6 الثانية

 2.212 0.500 0.650 1.246 6 الثالثة

 1.190 0.317 0.350 0.890 6 الرابعة

 0.896 0.402 0.195 0.607 6 الخامسة

 3.180 0.317 0.683 1.067 30 المجموع

 

 المعالجة اإلحصائية  -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز الكروم في عينات أحمر الشفاه المدروسة.

 Kolmogrov-Smirnovاختبار طبيعة توزع نتائج الكروم وفق  -(31جدول رقم )

Statistic df Significance 

0.183 30 0.012 

 

 2.25كانت معدالت تركيز معدن الكروم قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة 

 وبالتالي تم اعتماد اختبار ويلكسن وكروسكال والس للفروق بين المجموعات المستقلة

وبالتالي ال يوجد فروق دالّة  0.05وهي أعلى من  0.106لـ p-valueقيمة  حيث بلغت

 .مات التجارية من حيث تركيز الكرومإحصائياا بين العال
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معدالت تركيز الكروم في عينات أحمر الشفاه حسب العالمة  -(13الشكل رقم )

 التجارية.

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم ) (7نالحظ من الجدول رقم ) .1

القيمة الحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق عدد العينات المتجاوزة  -

عينة  32من أصل  32كان  ppm 2.25والبالغة  WHOمنظمة الصحة العالمية 

 بمختلف عالماتها التجارية. % 122مدروسة أي بنسبة 

ئة هيجميع العينات المدروسة لم تتجاوز القيمة الحدية المسموح بوجودها وفقاا ل -

بمختلف  ppm 20والبالغة  SASMOلسورية المواصفات والمقاييس ا

 عالماتها التجارية.

 ( أن:30كما نالحظ من الجدول ) .0

كان أعلى من القيمة الحدية جميع العالمات التجارية متوسط تركيز الكروم في  -

والبالغة  WHOالمسموح بوجودها في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

0.05 ppm . 

لم المدروسة  جميع العالمات التجاريةالكروم في  أن جميع متوسطات تراكيز -

هيئة المواصفات والمقاييس تتجاوز القيمة الحدية المسموح بوجودها وفقاا ل

 .ppm 20والبالغة  SASMOالسورية 
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 المقارنة مع بعض الدراسات المنشورة

عند المقارنة مع الدراسة المنشورة في المجلة العربية للكيمياء جامعة الملك سعود 

في عينات أحمر الشفاه، كان تركيز الكروم من حيث تركيز معدن  0213عام 

في الدراسة السابقة أعلى أيضاا من القيم الحدية المسموح بها في مياه الكروم معدن 

في الدراسة المجراة على الكروم ز و لكنه أقل من تركي WHOالشرب وفقا ل 

 عينات المأخوذة من السوق السورية.

 

 التفسير 

قد يعود وجود الكروم في العينات إلى وجود مواد أولية تحوي الكروم كشائبة أو 

 أوعية من الستانلس ستيل في صناعتها والذي يحوي  استعمالكمادة ملونة أو إلى 

 ل أكسيد الكروم.معادن ثقيلة مختلفة ومنها الكروم بشك

 

 

 نتائج الزنك  .8

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الزنك في عينات أحمر الشفاه المدروسة  -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن الزنك -(32الجدول رقم )

العالمة 

 التجارية

عدد العينات 

 المدروسة 
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

 القيمة

 الكبرى

 5.222 1.625 1.295 2.987 6 األولى

 11.131 1.658 3.745 5.900 6 الثانية

 8.404 1.900 2.472 4.735 6 الثالثة

 4.166 1.110 1.226 3.115 6 الرابعة

 3.224 1.448 0.703 2.184 6 الخامسة

 11.131 1.110 2.444 3.784 30 المجموع

 

 

 المعالجة اإلحصائية -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز الزنك في عينات أحمر الشفاه المدروسة.



114 
 

  Kolmogrov-Smirnovاختبار طبيعة توزع نتائج الزنك وفق  -(33جدول رقم )

Statistic Df Significance 

8.753 30 0.068 

 

 2.25الزنك قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة  كانت معدالت تركيز معدن

 وبالتالي تم اعتماد اختبار ويلكسن وكروسكال والس للفروق بين المجموعات المستقلة

وبالتالي يوجد فروق دالّة إحصائياا  0.05وهي أدنى من  p-value 0.000قيمة  حيث بلغت

نك في العالمة التجارية الثانية هو حيث كان متوسط تركيز الزبين العالمات التجارية 

 ppm 5.900األعلى والبالع 

 

 معدالت تركيز الزنك في عينات أحمر الشفاه حسب العالمة التجارية. -(13الشكل رقم )

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم ) (8نالحظ من الجدول رقم ) .1

القيمة الحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق عدد العينات المتجاوزة  -

عينة  32من أصل  16كان   ppm 3والبالغة  WHOمنظمة الصحة العالمية 

 بمختلف عالماتها التجارية. % 53.33مدروسة أي بنسبة 
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ئة هيجميع العينات المدروسة لم تتجاوز القيمة الحدية المسموح بوجودها وفقاا ل -

بمختلف  ppm 20والبالغة  SASMOلسورية المواصفات والمقاييس ا

 عالماتها التجارية.

 ( أن:32كما نالحظ من الجدول ) .0

في العالمتين التجاريتين األولى والخامسة كانت دون  متوسطات تراكيز الزنك -

القيمة الحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

WHO  3والبالغة ppm لتجارية الباقية )الثانية والثالثة والرابعة( أما العالمات ا

 فقد تجاوزت تلك القيمة. 

اوز لم تتجالمدروسة  جميع العالمات التجاريةفي  الزنكجميع متوسطات تراكيز  -

هيئة المواصفات والمقاييس السورية القيمة الحدية المسموح بوجودها وفقاا ل

SASMO  20والبالغة ppm. 

 

 الدراسات المنشورةالمقارنة مع بعض 

عند المقارنة مع الدراسة المنشورة في المجلة العربية للكيمياء جامعة الملك سعود 

في عينات أحمر الشفاه، كان تركيز معدن  من حيث تركيز معدن الزنك 0213عام 

في الدراسة السابقة أعلى أيضاا من القيم الحدية المسموح بها في مياه الشرب  الزنك

في الدراسة المجراة على عينات  و لكنه أقل من تركيز الزنك WHOوفقا ل 

 المأخوذة من السوق السورية.

 

 التفسير 

 أحد مركبات الزنك متل أكسيد الزنك. استعمالقد يعود وجود الزنك إلى 
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دراسة إحصائية لتركيز كل معدن من المعادن الثقيلة المدروسة في عينات أحمر الشفاه  -ثانياً 

 المدروسة وفق لون العينة المدروسة من كل منها.

 نتائج الرصاص  .1

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الرصاص في ألوان عينات أحمر الشفاه -أوالا 

 المدروسة

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن الرصاص -(34الجدول رقم )

 لون العينة

عدد 

العينات 

 المدروسة

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 22.117 6.912 6.167 12.540 5 أحمر

 15.105 7.195 2.944 11.042 5 برتقالي

 31.485 4.117 11.227 11.923 5 زهري

 27.687 5.203 9.638 12.435 5 بنفسجي

 11.991 3.205 3.423 7.340 5 بني فاتم )بيج(

 15.823 4.023 5.009 8.638 5 بني

 31.485 3.205 6.766 10.653 30 المجموع

 

 معالجة النتائج اإلحصائية  -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز الرصاص في عينات أحمر الشفاه المدروسة.

 2.25لة الدالكانت معدالت تركيز الرصاص قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى 

يمة ق حيث بلغتوبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس .(19كما ورد في الجدول رقم )

p-value وبالتالي ال يوجد فروق دالّة إحصائياا لتراكيز  0.05وهي أعلى من  0.635لـ

 الرصاص بين األلوان .
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ن أحمر الوأ وفقمعدالت تركيز الرصاص في عينات أحمر الشفاه  -(19الشكل رقم )

 .الشفاه

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم ) (1نالحظ من الجدول رقم ) .1

القيمة الحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق عدد العينات المتجاوزة  -

عينة  32من أصل  32كان  ppm 0.01والبالغة  WHOمنظمة الصحة العالمية 

 بمختلف ألوانها. %122مدروسة أي بنسبة 

هيئة المواصفات وفقاا ل القيمة الحدية المسموح بوجودهاعدد العينات المتجاوزة  -

عينة أي  32من أصل  3كان  ppm 02والبالغة  SASMOوالمقاييس السورية 

 وكانت من ألوان مختلفة. %12بنسبة 

 أن:( 34كما نالحظ من الجدول ) .0

جميع متوسطات تراكيز الرصاص في جميع األلوان تجاوزت القيمة الحدية  -

والبالغة  WHOالمسموح بوجودها في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 
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 لم تتجاوز القيمةجميع متوسطات تراكيز الرصاص في جميع األلوان المدروسة  -

 SASMO فات والمقاييس السوريةهيئة المواصالحدية المسموح بوجودها وفقاا ل

 

 التفسير 

حيث مشوبة به ملونة مواد  استعمالقد يعود وجود الرصاص في العينات إلى 

 20بوجود الرصاص في الملونات المسموحة على أال تتجاوز  FDAتسمم 

ppm 

 

 نتائج الكدميوم  .2

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الكدميوم في ألوان عينات أحمر الشفاه المدروسة  -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن الكدميوم -(35الجدول رقم )

 لون العينة

عدد 

العينات 

 المدروسة 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 1.843 0.490 0.527 0.961 5 أحمر

 1.846 0.369 0.650 0.921 5 برتقالي

 2.099 0.292 0.722 0.862 5 زهري 

 1.259 0.510 0.292 0.851 5 بنفسجي

 0.799 0.241 0.217 0.544 5 بني فاتم )بيج(

 1.055 0.285 0.318 0.617 5 بني

 2.099 0.241 0.475 0.793 30 المجموع

 

 معالجة النتائج اإلحصائية  -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز الكدميوم في عينات أحمر الشفاه المدروسة.

كانت معدالت تركيز معدن الكدميوم قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة 

( .وبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس للفروق 21رقم )ول كما ورد في الجد 2.25
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 0.05وهي أعلى من  0.567لـ p-valueقيمة حيث بلغت  بين المجموعات المستقلة

 وبالتالي ال يوجد فروق دالّة إحصائياا لتراكيز الكدميوم بين األلوان .

 

 

ن أحمر الوأ وفقفي عينات أحمر الشفاه  الكدميوممعدالت تركيز  -(02الشكل رقم )

 .الشفاه

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم ) (2نالحظ من الجدول رقم ) .1

القيمة الحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق عدد العينات المتجاوزة  -

 32من أصل  32كان  ppm 0.003والبالغة  WHOمنظمة الصحة العالمية 

 بمختلف ألوانها. % 122عينة مدروسة أي بنسبة 

ئة هيجميع العينات المدروسة لم تتجاوز القيمة الحدية المسموح بوجودها وفقاا ل -

 بمختلف ألوانها. ppm 20والبالغة  SASMOالمواصفات والمقاييس السورية 

 ( أن:35كما نالحظ من الجدول ) .0

 وم في جميع األلوان تجاوزت القيمة الحديةجميع متوسطات تراكيز الكدمي -

والبالغة  WHOالمسموح بوجودها في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 
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لم تتجاوز القيمة في جميع األلوان المدروسة  الكدميومجميع متوسطات تراكيز  -

 SASMOهيئة المواصفات والمقاييس السورية الحدية المسموح بوجودها وفقاا ل

 . ppm 20والبالغة 

 

 التفسير 

حويه أو لملون يمشوبة به  ملونات استعمالقد يعود وجود الكدميوم في العينات إلى 

متل سيلينيد الكدميوم األحمر حيث كان متوسط تركيز الكدميوم في األحمر هو 

 األعلى.

 

 نتائج الحديد  .3

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الحديد في ألوان عينات أحمر الشفاه المدروسة  -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن الحديد -(36الجدول رقم )

 لون العينة

عدد 

العينات 

 المدروسة 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 871.410 266.112 241.856 458.615 5 أحمر

 1041.031 200.316 341.549 448.878 5 برتقالي

 554.826 115.380 181.572 276.630 5 زهري 

 263.796 154.886 42.233 202.880 5 بنفسجي

 595.137 277.008 120.943 405.809 5 بني فاتم )بيج(

 1183.836 344.806 328.587 641.920 5 بني

 1183.836 115.380 257.394 405.789 30 المجموع

 

 معالجة النتائج اإلحصائية  -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز الحديد في عينات أحمر الشفاه المدروسة.

 2.25ة لالدالكانت معدالت تركيز معدن الحديد قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى 

( .وبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس للفروق بين 23كما ورد في الجدول رقم )
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وبالتالي  0.05وهي أدنى من  0.020لـ p-value حيث بلغت قيمة  المجموعات المستقلة

ي حيث كان متوسط تركيز الحديد ف يوجد فروق دالّة إحصائياا لتراكيز الحديد بين األلوان

 . ppm 211.302اللون البني هو األعلى ويساوي 

 

 

 .ن أحمر الشفاهالوأ وفقفي عينات أحمر الشفاه  الحديدمعدالت تركيز  -(01الشكل رقم )

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم ) (3نالحظ من الجدول رقم ) .1

القيمة الحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق عدد العينات المتجاوزة  -

عينة  32من أصل  32كان  2.23ppmوالبالغة  WHOمنظمة الصحة العالمية 

 بمختلف ألوانها. %122مدروسة أي بنسبة 

هيئة المواصفات وفقاا ل القيمة الحدية المسموح بوجودهاعدد العينات المتجاوزة  -

عينة  32من أصل  32كان  ppm 02والبالغة  SASMOلسورية والمقاييس ا

 بمختلف ألوانها. %122أي بنسبة 

 ( أن:36كما نالحظ من الجدول ) .0
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في جميع األلوان تجاوزت القيمة الحدية المسموح  الحديدجميع متوسطات تراكيز  -

 0.01والبالغة  WHOبوجودها في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

ppm. 

ة تجاوزت القيمة الحديفي جميع األلوان المدروسة  الحديدمتوسطات تراكيز  جميع -

 .SASMO هيئة المواصفات والمقاييس السوريةالمسموح بوجودها وفقاا ل

 

 التفسير 

ملون مشوب بالحديد أو يحويه  استعمالقد يعود وجود الحديد في العينات إلى 

لون ارتفاع متوسط تركيز الحديد في الكأكسيد الحديد بألوانه المختلفة حيث نالحظ 

  البني

 

 نتائج النحاس  .4

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن النحاس في ألوان عينات أحمر الشفاه المدروسة  -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن النحاس -(37الجدول رقم )

 لون العينة

عدد 

العينات 

 المدروسة 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 14.560 3.873 4.146 7.703 5 أحمر

 15.209 4.031 4.672 8.368 5 برتقالي

 6.587 2.307 1.922 4.851 5 زهري 

 5.235 2.915 1.038 4.047 5 بنفسجي

 17.296 5.018 4.808 9.304 5 بني فاتم )بيج(

 8.439 1.952 2.626 4.004 5 بني

 17.296 1.952 3.867 6.380 30 المجموع

 

 معالجة النتائج اإلحصائية  -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز النحاس في عينات أحمر الشفاه المدروسة.
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ة لكانت معدالت تركيز معدن النحاس قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الدال

( . وبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس للفروق 25كما ورد في الجدول رقم ) 2.25

 0.05وهي أدنى من  0.049لـ p-valueقيمة  حيث بلغت بين المجموعات المستقلة

كيز حيث كان متوسط تر بين األلوان النحاسوبالتالي يوجد فروق دالّة إحصائياا لتراكيز 

 .ppm 3.321النحاس في اللون البني الفاتم )البيج( هو األعلى والبالع لـ

 

 

ن أحمر الوأ وفقفي عينات أحمر الشفاه  النحاسمعدالت تركيز  -(00الشكل رقم )

 .الشفاه

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم ) (4نالحظ من الجدول رقم ) .1

القيمة الحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق عدد العينات المتجاوزة  -

عينة  32من أصل  32كان  ppm 2.21والبالغة  WHOمنظمة الصحة العالمية 

 بمختلف ألوانها. % 122مدروسة أي بنسبة 

ئة هيجميع العينات المدروسة لم تتجاوز القيمة الحدية المسموح بوجودها وفقاا ل -

 بمختلف ألوانها. ppm 20والبالغة  SASMOاصفات والمقاييس السورية المو

 ( أن:37كما نالحظ من الجدول ) .0
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سموح الم في جميع األلوان تجاوزت القيمة الحدية النحاسجميع متوسطات تراكيز  -

والبالغة  WHOبوجودها في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

2.21ppm . 

لم تتجاوز القيمة في جميع األلوان المدروسة  النحاسجميع متوسطات تراكيز  -

 SASMOهيئة المواصفات والمقاييس السورية الحدية المسموح بوجودها وفقاا ل

 . ppm 20والبالغة 

 

 التفسير 

ي يحو مشوب بالنحاس أو ملون استعمالإلى قد يعود وجود النحاس في العينات 

دخل في مستحضرات الذي ي copper powderالنحاس في تركيبه مثل 

حيث نالحظ ارتفاع متوسط تركيز  للحصول على اللون البني ودرجاته اللونية

  .النحاس في كل من اللون البني الفاتم )البيج(

 

 نتائج النيكل  .5

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن النيكل في ألوان عينات أحمر الشفاه المدروسة  -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ اإلحصاء الوصفي لمعدن النيكلنتائج  -(38الجدول رقم )

 لون العينة

عدد 

العينات 

 المدروسة 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 1.011 0.640 0.145 0.788 5 أحمر

 2.545 0.449 0.881 1.320 5 برتقالي

 1.019 0.387 0.230 0.675 5 زهري 

 2.473 0.534 0.791 1.085 5 بنفسجي

 1.940 0.497 0.552 0.987 5 بني فاتم )بيج(

 3.346 0.823 1.197 2.092 5 بني

 3.346 0.387 0.818 1.158 30 المجموع
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 معالجة النتائج اإلحصائية  -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز النيكل في عينات أحمر الشفاه المدروسة.

 2.25ة لكانت معدالت تركيز معدن النيكل قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الدال

( . وبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس للفروق بين 27كما ورد في الجدول رقم )

وبالتالي  0.05ى من علوهي أ 0.132لـ p-valueقيمة  حيث بلغت المجموعات المستقلة

 بين األلوان. النيكليوجد فروق دالّة إحصائياا لتراكيز ال 

 

 

 .ن أحمر الشفاهالوأ وفقفي عينات أحمر الشفاه  النيكلمعدالت تركيز  -(03الشكل رقم )

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم ) (0نالحظ من الجدول رقم ) .1

القيمة الحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق عدد العينات المتجاوزة  -

عينة  32من أصل  32كان  2.20ppmوالبالغة  WHOمنظمة الصحة العالمية 

 بمختلف ألوانها. % 122مدروسة أي بنسبة 

ئة هيالقيمة الحدية المسموح بوجودها وفقاا لجميع العينات المدروسة لم تتجاوز  -

 بمختلف ألوانها. ppm 20والبالغة  SASMOالمواصفات والمقاييس السورية 
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 ( أن:38كما نالحظ من الجدول ) .0

سموح الم في جميع األلوان تجاوزت القيمة الحدية النيكلجميع متوسطات تراكيز  -

والبالغة  WHOبوجودها في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

2.21ppm . 

لم تتجاوز القيمة في جميع األلوان المدروسة  النيكلجميع متوسطات تراكيز  -

 SASMOهيئة المواصفات والمقاييس السورية الحدية المسموح بوجودها وفقاا ل

 . ppm 20والبالغة 

 

  التفسير

 ملونات مشوبة بالنيكل. استعمالقد يعود وجود النيكل في العينات إلى 

 

 نتائج الكوبالت  .6

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الكوبالت في ألوان عينات أحمر الشفاه المدروسة  -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن الكوبالت -(39الجدول رقم )

 لون العينة

عدد 

العينات 

 المدروسة 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 0.659 0.106 0.208 0.380 5 أحمر

 0.361 0.000 0.152 0.183 5 برتقالي

 0.377 0.159 0.083 0.294 5 زهري

 0.457 0.165 0.110 0.342 5 بنفسجي

 0.541 0.269 0.106 0.370 5 بني فاتم )بيج(

 1.463 0.368 0.436 0.879 5 بني

 1.463 0 0.300 0.408 30 المجموع
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 معالجة النتائج اإلحصائية  -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز الكوبالت في عينات أحمر الشفاه المدروسة.

ة لكانت معدالت تركيز معدن الكوبالت قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الدال

( .وبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس للفروق 29رقم )كما ورد في الجدول  2.25

 0.05وهي أدنى من  0.022لـ p-valueقيمة حيث بلغت  بين المجموعات المستقلة

 وبالتالي يوجد فروق دالّة إحصائياا بين األلوان من حيث تركيز الكوبالت فيها.

 

 

ن أحمر الوأ وفقفي عينات أحمر الشفاه  الكوبالتمعدالت تركيز  -(01الشكل رقم )

 .الشفاه

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم ) (6نالحظ من الجدول رقم ) .1

القيمة الحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق جميع العينات لم تتجاوز  -

 بمختلف ألوانها. 2.20ppmوالبالغة  WHOمنظمة الصحة العالمية 

ئة هيجميع العينات المدروسة لم تتجاوز القيمة الحدية المسموح بوجودها وفقاا ل -

 بمختلف ألوانها. ppm 20والبالغة  SASMOالمواصفات والمقاييس السورية 

 ( أن:39كما نالحظ من الجدول ) .0
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 تجاوز القيمة الحديةلم تفي جميع األلوان  الكوبالتجميع متوسطات تراكيز  -

والبالغة  WHOالمسموح بوجودها في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

2.21ppm . 

ة لم تتجاوز القيمفي جميع األلوان المدروسة  الكوبالتجميع متوسطات تراكيز  -

 SASMOهيئة المواصفات والمقاييس السورية الحدية المسموح بوجودها وفقاا ل

 . ppm 20والبالغة 

 

  التفسير

 ملون مشوب بالكوبالت أو يحوي استعمالقد يعود وجود الكوبالت في العينات إلى  -

األصفر اللون حيث  Aureolinأصفر الكوبالت أو الكوبالت في تركيبه مثل 

 ستعمالانالحظ ارتفاع متوسط تركيز الكوبالت في اللون البني وقد يدل ذلك على 

 اللون البني. للحصول على درجة لونية معينة من أصفر الكوبالت

 

 نتائج الكروم  .7

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الكروم في ألوان عينات أحمر الشفاه المدروسة  -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن الكروم -(40الجدول رقم )

 لون العينة

عدد 

العينات 

 المدروسة 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

 القيمة

 الكبرى

 2.212 0.691 0.619 1.255 5 أحمر

 1.211 0.317 0.347 0.736 5 برتقالي

 3.180 0.412 1.137 1.197 5 زهري 

 1.511 0.720 0.292 1.104 5 بنفسجي

 2.797 0.520 0.976 1.248 5 بني فاتم )بيج(

 1.582 0.402 0.498 0.862 5 بني

 3.180 0.317 0.683 1.067 30 المجموع

 

 



129 
 

 معالجة النتائج اإلحصائية  -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 الجدول رقم )  (. تركيز الكروم في عينات أحمر الشفاه المدروسة

 2.25كانت معدالت تركيز معدن الكروم قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة 

 ث بلغتحيوبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس للفروق بين المجموعات المستقلة 

وبالتالي ال يوجد فروق دالّة إحصائياا بين  0.05وهي أعلى من  0.666لـ p-valueقيمة 

 األلوان من حيث تركيز الكروم.

 

 

ن أحمر الوأ وفقفي عينات أحمر الشفاه  الكروممعدالت تركيز  -(05الشكل رقم )

 .الشفاه

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم ) (3نالحظ من الجدول رقم ) .1

القيمة الحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق عدد العينات المتجاوزة  -

عينة  32من أصل  32كان  ppm 2.25والبالغة  WHOمنظمة الصحة العالمية 

 بمختلف ألوانها. % 122مدروسة أي بنسبة 
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ئة هيجميع العينات المدروسة لم تتجاوز القيمة الحدية المسموح بوجودها وفقاا ل -

 بمختلف ألوانها. ppm 20والبالغة  SASMOوالمقاييس السورية  المواصفات

 ( أن:40كما نالحظ من الجدول ) .0

موح المس في جميع األلوان تجاوزت القيمة الحدية الكرومجميع متوسطات تراكيز  -

والبالغة  WHOبوجودها في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

2.25ppm . 

لم تتجاوز القيمة في جميع األلوان المدروسة  الكرومجميع متوسطات تراكيز  -

 SASMOهيئة المواصفات والمقاييس السورية الحدية المسموح بوجودها وفقاا ل

 . ppm 20والبالغة 

 

 التفسير 

تحوي الكروم في مادة ملونة  استعمالقد يعود وجود الكروم في العينات إلى 

 تركيبها مثل كرومات الرصاص الصفراء اللون.

 

 نتائج الزنك  .8

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الزنك في ألوان عينات أحمر الشفاه المدروسة  -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن الزنك -(41الجدول رقم )

 لون العينة

عدد 

العينات 

 المدروسة 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 8.404 2.488 2.442 4.506 5 أحمر

 9.788 1.873 3.482 4.449 5 برتقالي

 11.131 1.482 3.973 4.232 5 زهري 

 5.740 2.590 1.170 3.922 5 بنفسجي

 4.239 1.110 1.204 2.593 5 بني فاتم )بيج(

 5.222 1.448 1.608 3.004 5 بني

 11.131 1.110 2.444 3.784 30 المجموع
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 معالجة النتائج اإلحصائية  -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز الزنك في عينات أحمر الشفاه المدروسة.

 2.25كانت معدالت تركيز معدن الزنك قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة 

 ث بلغتحير كروسكال والس للفروق بين المجموعات المستقلة وبالتالي تم اعتماد اختبا

وبالتالي يوجد فروق دالّة إحصائياا بين  0.05وهي أدنى من  0.000لـ p-valueقيمة 

 .األلوان من حيث تركيز الزنك 

 

 

 .ن أحمر الشفاهالوأ وفقفي عينات أحمر الشفاه  الزنكمعدالت تركيز  -(02الشكل رقم )

 

 والمقارنة مع القيم المرجعيةالمناقشة 

 أن: (13ومن الجدول رقم ) (3نالحظ من الجدول رقم ) .1

القيمة الحدية المسموح بوجودها في مياه الشرب وفق عدد العينات المتجاوزة  -

عينة  32من أصل  16كان   ppm 3والبالغة  WHOمنظمة الصحة العالمية 

 بمختلف ألوانها. % 53.33مدروسة أي بنسبة 

ئة هيالعينات المدروسة لم تتجاوز القيمة الحدية المسموح بوجودها وفقاا لجميع  -

 بمختلف ألوانها. ppm 20والبالغة  SASMOالمواصفات والمقاييس السورية 
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 ( أن:40كما نالحظ من الجدول ) .0

موح المس في جميع األلوان تجاوزت القيمة الحدية الزنك جميع متوسطات تراكيز -

 .ppm 3والبالغة  WHOوفق منظمة الصحة العالمية  بوجودها في مياه الشرب

لم تتجاوز القيمة في جميع األلوان المدروسة  الزنكجميع متوسطات تراكيز  -

 SASMOهيئة المواصفات والمقاييس السورية الحدية المسموح بوجودها وفقاا ل

 . ppm 20والبالغة 

 

 التفسير 

سيد أك ستعمالالزنك كشائبة أو الملون يحوي  استعمالقد يعود وجود الزنك إلى 

 كمادة واقية من تأثير أشعة الشمس في أحمر الشفاه. الزنك
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 نتائج ظل العين 

دراسة إحصائية لتركيز كل معدن من المعادن الثقيلة المدروسة في عينات ظل العين  -أوالً 

 المدروسة وفق العالمة التجارية لكل منها.

 نتائج الرصاص .1

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الرصاص في عينات ظل العين المدروسة: -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن الرصاص -(42الجدول رقم )

العالمة 

 التجارية

عدد العينات 

المدروسة 

 لكل منها

االنحراف  المتوسط

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

 القيمة الكبرى

 32.461 5.076 9.330 14.204 12 األولى

 22.781 4.830 5.828 11.188 12 الثانية

 12.395 3.301 3.308 7.511 12 الثالثة

 32.461 3.301 6.979 10.968 30 المجموع

 

 معالجة النتائج اإلحصائية -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 المدروسة. ظل العينتركيز الرصاص في عينات 

 :Kolmogrov-Smirnovاختبار طبيعة توزع نتائج الرصاص وفق  -(43جدول رقم )

Statistic Df Significance 

0.186 32 0.01 

 

الطبيعي عند مستوى الداللة كانت معدالت تركيز معدن الرصاص قير خاضعة للتوزع 

يث ح وبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس للفروق بين المجموعات المستقلة 2.25

يوجد فروق دالّة إحصائياا ال وبالتالي  0.05ى من علوهي أ 0.145لـ p-valueقيمة  بلغت

  من حيث تركيز الرصاص.بين العالمات التجارية 
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تركيز الرصاص في عينات ظل العين حسب العالمة معدالت  -(03الشكل رقم )

 التجارية

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم ) (3نالحظ من الجدول رقم ) .1

عدد العينات المتجاوزة للقيمة الحدية المسموح بوجوها في مستحضرات التجميل  -

عينة مدروسة أي  32من أصل  13كان  ppm 10والبالغة وفق الصحة الكندية 

 بمختلف عالماتها التجارية. %13.3بنسبة 

 ( أن:42كما نالحظ من الجدول ) .0

ن م أعلىجميع متوسطات تراكيز الرصاص في جميع العالمات التجارية كانت  -

ما عدا  ppm 10القيمة الحدية المسموح بوجودها وفق الصحة الكندية والبالغة 

 ثالثة.العالمة التجارية ال

 

 المقارنة مع بعض الدراسات المنشورة

من حيث  2011عام Orient.J.Chem عند المقارنة مع الدراسة المنشورة في مجلة 

تركيز معدن الرصاص في عينات ظل العين، كان تركيز معدن الرصاص في الدراسة 
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ل من أقالسابقة أعلى أيضاا من القيم الحدية المسموح بها وفق الصحة الكندية ولكنه 

 تركيز الرصاص في الدراسة المجراة على عينات المأخوذة من السوق السورية.

 التفسير

 ستعمالمواد أولية مشوبة به أو ال استعمالقد يعود وجود الرصاص في العينات إلى 

أو ستيئرات الزنك الذي يسمم   أوكسيد الزنك استعمالالملونات كما قد يكون ناتج عن 

على التوالي وذلك وفق دستور األدوية  ppm 25و  50ppmبوجود الرصاص فيهما حتى 

معدات الصناعية كالستانلس ستيل الذي  استعمالكما قد قد يعود إلى  0213البريطاني لعام 

 يحوي معادن ثقيلة مختلفة ومنها الرصاص.

 

 نتائج الكدميوم .2

 صائية الوصفية لمعدن الكدميوم في عينات ظل العين المدروسة:الدراسة اإلح -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن الكدميوم -(44الجدول رقم )

العالمة 

 التجارية

عدد العينات 

المدروسة 

 لكل منها

االنحراف  المتوسط

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 1.060 0.207 0.284 0.496 12 األولى

 0.922 0.195 0.240 0.433 12 الثانية

 0.408 0.109 0.108 0.239 12 الثالثة

 1.060 0.109 0.243 0.389 30 المجموع

 

 معالجة النتائج اإلحصائية -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 المدروسة. العينظل تركيز الكدميوم في عينات 

 :Kolmogrov-Smirnovاختبار طبيعة توزع نتائج الكدميوم وفق  -(45جدول رقم )

Statistic Df Significance 

0.193 32 0.006 

 

كانت معدالت تركيز معدن الكدميوم قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة 

يث ح للفروق بين المجموعات المستقلةوبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس  2.25

وبالتالي يوجد فروق دالّة إحصائياا  0.05وهي أدنى من  0.031لـ p-valueقيمة بلغت 
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بين العالمات التجارية من حيث تركيز الكدميوم إذ كان متوسط تركيز الكدميوم في العالمة 

 . ppm 0.496هو األعلى ويساوي  األولىالتجارية 

 

 

 معدالت تركيز الكدميوم في عينات ظل العين حسب العالمة التجارية -(03الشكل رقم )

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية:

 أن: (13ومن الجدول رقم )( 12نالحظ من الجدول رقم ) .1

ة وفق الصحجميع العينات المدروسة لم تتجاوز القيمة الحدية المسموح بوجودها  -

 بمختلف عالماتها التجارية. ppm 3الكندية والبالغة 

 ( أن:44كما نالحظ من الجدول ) .0

جميع متوسطات تراكيز الكدميوم في جميع العالمات التجارية كانت دون القيمة  -

 .ppm 3الحدية المسموح بوجودها وفق الصحة الكندية والبالغة 

 

 المقارنة مع بعض الدراسات المنشورة

من حيث  2011عام Orient.J.Chem جلة عند المقارنة مع الدراسة المنشورة في م

سة في الدراالكدميوم في عينات ظل العين، كان تركيز معدن الكدميوم تركيز معدن 
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السابقة أقل من القيم الحدية المسموح بها وفق الصحة الكندية وأقل أيضاا من تركيز 

 في الدراسة المجراة على عينات المأخوذة من السوق السورية.الكدميوم 

 

 التفسير

 .مواد أولية مشوبة به استعمالقد يعود وجود الكدميوم في العينات إلى 

 

 نتائج الحديد .3

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الحديد في عينات ظل العين المدروسة: -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن الحديد -(46الجدول رقم )

العالمة 

 التجارية

عدد العينات 

المدروسة 

 لكل منها

االنحراف  المتوسط

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

 القيمة الكبرى

 2604.439 422.393 741.928 1156.336 12 األولى

 1864.817 377.296 483.003 896.961 12 الثانية

 996.415 265.374 261.735 627.021 12 الثالثة

 2604.439 265.374 559.290 893.439 30 المجموع

 

 معالجة النتائج اإلحصائية -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 المدروسة. ظل العينتركيز الحديد في عينات 

 :Kolmogrov-Smirnovاختبار طبيعة توزع نتائج الحديد وفق  -(47جدول رقم )

Statistic Df Significance 

0.194 32 0.006 

 

 2.25كانت معدالت تركيز معدن الحديد قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة 

 ث بلغتحي وبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس للفروق بين المجموعات المستقلة

وبالتالي ال يوجد فروق دالّة إحصائياا بين  0.05وهي أعلى من  0.165لـ p-valueقيمة 

 .لتجارية من حيث تركيز الحديدالعالمات ا
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 معدالت تركيز الحديد في عينات ظل العين حسب العالمة التجارية -(03الشكل رقم )

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية:

 أن: (13ومن الجدول رقم )( 11نالحظ من الجدول رقم ) .1

 0221.133 – 025.331 تراوحت بين في العينات المدروسة تراكيز الحديد  -

ppm   و وفقFDA  مركبات الحديد في مستحضرات التجميل آمن. استعمالفإن 

 ( أن:46كما نالحظ من الجدول ) .0

-203جميع متوسطات تراكيز الحديد في جميع العالمات التجارية تراوحت بين  -

1152 ppm  ووفقFDA  مركبات الحديد في مستحضرات التجميل  استعمالفإن

 آمن.

 

 بعض الدراسات المنشورةالمقارنة مع 

من حيث  2011عام Orient.J.Chem عند المقارنة مع الدراسة المنشورة في مجلة 

ابقة في الدراسة السالحديد في عينات ظل العين، كان تركيز معدن الحديد تركيز معدن 

في الدراسة المجراة على عينات المأخوذة من السوق الحديد أعلى أيضاا من تركيز 

 السورية.
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 التفسير

ملونات ال ستعمالمواد أولية مشوبة به أو ال استعمالقد يعود وجود الحديد في العينات إلى 

أوعية من الستانلس ستيل في الصناعة والذي  ستعمالكأكسيد الحديد كما قد قد يعود ال

 يحوي معادن ثقيلة مختلفة ومنها الحديد.

 

 نتائج النحاس .4

 لمعدن النحاس في عينات ظل العين المدروسة:الدراسة اإلحصائية الوصفية  -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن النحاس -(48الجدول رقم )

العالمة 

 التجارية

عدد العينات 

المدروسة لكل 

 منها

االنحراف  المتوسط

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 51.887 10.174 13.891 24.239 12 األولى

 46.593 9.877 12.108 21.536 12 الثانية

 21.181 5.641 5.525 12.634 12 الثالثة

 51.887 5.641 11.844 19.470 30 المجموع

 

 معالجة النتائج اإلحصائية -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 المدروسة. ظل العينتركيز النحاس في عينات 

 :Kolmogrov-Smirnovاختبار طبيعة توزع نتائج النحاس وفق  -(49جدول رقم )

Statistic Df Significance 

0.176 32 0.019 

 

كانت معدالت تركيز معدن النحاس قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة 

يث ح المجموعات المستقلةوبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس للفروق بين  2.25

وبالتالي يوجد فروق دالّة إحصائياا  0.05ى من دنوهي أ 0.048لـ p-valueقيمة  بلغت

، حيث تبين أن العالمة التجارية األولى بين العالمات التجارية من حيث تركيز النحاس

 ppm 01.033هي كانت ذات المتوسط األعلى والبالع 
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 النحاس في عينات ظل العين حسب العالمة التجارية معدالت تركيز -(32الشكل رقم )

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 لم يتم إجراء مقارنة مع قيمة حدية مسموحة وفق منظمة أجنبية أو عالمية لعدم وجودها.

 

 المقارنة مع بعض الدراسات المنشورة

من حيث  2011عام Orient.J.Chem عند المقارنة مع الدراسة المنشورة في مجلة 

قة في الدراسة السابالنحاس في عينات ظل العين، كان تركيز معدن النحاس تركيز معدن 

 في الدراسة المجراة على عينات المأخوذة من السوق السورية.النحاس أقل من تركيز 

 

 التفسير

قد يعود وجود النحاس في العينات إلى تلون بيئي خارجي أثناء الصناعة نظراا لوجوده 

 copperملون يحوي النحاس في تركيبه مثل  ستعمالأو ال [astdr]البيئي حتى في الهواء 

powder أوعية من الستانلس ستيل في صناعتها والتي تحوي معادن ثقيلة  ستعمالأو ال

  مختلفة ومنها النحاس.

 

 

24.239

21.536

12.634

0

5

10

15

20

25

30

األولى الثانية الثالثة

p
p
m

العالمة التجارية

معدالت تركيز النحاس في عينات ظل العين حسب العالمة التجارية

تركيز النحاس



141 
 

 نتائج النيكل .5

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن النيكل في عينات ظل العين المدروسة: -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن النيكل -(50الجدول رقم )

العالمة 

 التجارية

عدد العينات 

المدروسة 

 لكل منها

االنحراف  المتوسط

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 70.740 13.423 19.142 32.696 12 األولى

 64.648 14.296 16.721 30.654 12 الثانية

 32.248 8.588 8.581 18.657 12 الثالثة

 70.740 8.588 16.218 27.336 30 المجموع

 

 معالجة النتائج اإلحصائية -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 المدروسة. ظل العينتركيز النيكل في عينات 

 :Kolmogrov-Smirnovاختبار طبيعة توزع نتائج النيكل وفق  -(51جدول رقم )

Statistic Df Significance 

0.162 32 0.042 

 

 2.25الطبيعي عند مستوى الداللة كانت معدالت تركيز معدن النيكل قير خاضعة للتوزع 

 ث بلغتحي وبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس للفروق بين المجموعات المستقلة

وبالتالي ال يوجد فروق دالّة إحصائياا بين  0.05وهي أعلى من  0.082لـ p-valueقيمة 

 .تركيز النيكل من حيثالعالمات التجارية 
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 تركيز النيكل في عينات ظل العين حسب العالمة التجاريةمعدالت  -(31الشكل رقم )

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 لم يتم إجراء مقارنة مع قيمة حدية مسموحة وفق منظمة أجنبية أو عالمية لعدم وجودها.

 أن: (13ومن الجدول رقم )( 13نالحظ من الجدول رقم ) .1

وزمالئه في دراسته  Basketterعدد العينات المتجاوزة للقيمة التي افترضها  -

كمواصفات  ppm 5)حيث افترض تركيز النيكل أقل من  0223المنشورة عام 

هو من أجل تخفيف األثار  ppm 1تصنيعية جيدة في حين تركيز النيكل أقل من 

 %122بنسبة عينة أي  32من أصل  32التحسسية وهو التركيز الهدف( كان 

 وذلك بمختلف العالمات التجارية.

 ( أن:50كما نالحظ من الجدول ) .0

أعلى من جميع متوسطات تراكيز النيكل في جميع العالمات التجارية كانت  -

 وزمالئه. Basketterالقيمة التي افترضها 

 

 المقارنة مع بعض الدراسات المنشورة

من  2011عام  Orient.J.Chem[118]عند المقارنة مع الدراسة المنشورة في مجلة 

لدراسة في االنيكل في عينات ظل العين، كان تركيز معدن النيكل حيث تركيز معدن 
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وزمالئه ولكنه أقل من تركيز  Basketterالسابقة أعلى أيضاا من القيمة التي افترضها 

 في الدراسة المجراة على عينات المأخوذة من السوق السورية.النيكل 

 

 التفسير

أوعية من الستانلس ستيل في الصناعة  استعمالقد يعود وجود النيكل في العينات إلى 

 . ]72[والتي تحوي معادن ثقيلة مختلفة أهمها النيكل

 

 نتائج الكوبالت .6

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الكوبالت في عينات ظل العين المدروسة: -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ لمعدن الكوبالتنتائج اإلحصاء الوصفي  -(52الجدول رقم )

العالمة 

 التجارية

عدد العينات 

المدروسة 

 لكل منها

االنحراف  المتوسط

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 96.363 14.917 27.764 41.999 12 األولى

 66.351 14.209 16.985 32.582 12 الثانية

 36.780 9.796 9.800 22.495 12 الثالثة

 96.363 9.796 20.596 32.359 30 المجموع

 

 معالجة النتائج اإلحصائية -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 المدروسة. ظل العينتركيز الكوبالت في عينات 

 :Kolmogrov-Smirnovاختبار طبيعة توزع نتائج الكوبالت وفق  -(53جدول رقم )

Statistic Df Significance 

0.182 32 0.013 

 

كانت معدالت تركيز معدن الكوبالت قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة 

يث ح وبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس للفروق بين المجموعات المستقلة 2.25

يوجد فروق دالّة إحصائياا ال وبالتالي  0.05ى من علوهي أ 0.166لـ p-valueقيمة  بلغت

 .بين العالمات التجارية من حيث تركيز الكوبالت
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 معدالت تركيز الكوبالت في عينات ظل العين حسب العالمة التجارية -(30الشكل رقم )

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم )( 11نالحظ من الجدول رقم ) .1

وزمالئه في دراسته  Basketterعدد العينات المتجاوزة للقيمة التي افترضها  -

كمواصفات  ppm 5أقل من الكوبالت )حيث افترض تركيز  0223المنشورة عام 

هو من أجل تخفيف األثار  ppm 1أقل من الكوبالت تصنيعية جيدة في حين تركيز 

 %122عينة أي بنسبة  32من أصل  32التحسسية وهو التركيز الهدف( كان 

 وذلك بمختلف العالمات التجارية.

 ( أن:52كما نالحظ من الجدول ) .0

ن أعلى مجميع متوسطات تراكيز الكوبالت في جميع العالمات التجارية كانت  -

 وزمالئه. Basketterالقيمة التي افترضها 

 

 المقارنة مع بعض الدراسات المنشورة

من  2011عام Orient.J.Chem[118]عند المقارنة مع الدراسة المنشورة في مجلة 

ي فالكوبالت في عينات ظل العين، كان تركيز معدن الكوبالت حيث تركيز معدن 
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وزمالئه ولكنه أقل  Basketterالدراسة السابقة أعلى أيضاا من القيمة التي افترضها 

 في الدراسة المجراة على عينات المأخوذة من السوق السورية.الكوبالت من تركيز 

 

 التفسير

 قد يعود وجود الكوبالت في العينات إلى التلون البيئي.

 

 

 نتائج الكروم .7

 في عينات ظل العين المدروسة: الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الكروم -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن الكروم -(54الجدول رقم )

العالمة 

 التجارية

عدد العينات 

المدروسة 

 لكل منها

االنحراف  المتوسط

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 2944.961 455.870 848.507 1283.529 12 األولى

 2056.881 440.482 526.549 1010.050 12 الثانية

 1102.355 293.589 293.712 674.196 12 الثالثة

 2944.961 293.589 632.845 989.258 30 المجموع

 

 معالجة النتائج اإلحصائية -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 المدروسة. ظل العينتركيز الكروم في عينات 

 :Kolmogrov-Smirnovاختبار طبيعة توزع نتائج الكروم وفق  -(55جدول رقم )

Statistic Df Significance 

0.181 32 0.013 

 

 2.25كانت معدالت تركيز معدن الكروم قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة 

للفروق بين المجموعات  Kruskal wallisوبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس 

وبالتالي ال يوجد فروق  0.05وهي أعلى من  0.135لـ p-valueقيمة حيث بلغت  المستقلة

 .دالّة إحصائياا بين العالمات التجارية من حيث تركيز الكروم 
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 معدالت تركيز الكروم في عينات ظل العين حسب العالمة التجارية -(33الشكل رقم )

 

 مع القيم المرجعية المناقشة والمقارنة

 أن: (13ومن الجدول رقم )( 15نالحظ من الجدول رقم ) .1

وزمالئه في دراسته  Basketterعدد العينات المتجاوزة للقيمة التي افترضها  -

كمواصفات  ppm 5أقل من الكروم )حيث افترض تركيز  0223المنشورة عام 

هو من أجل تخفيف األثار  ppm 1أقل من الكروم تصنيعية جيدة في حين تركيز 

 %122عينة أي بنسبة  32من أصل  32التحسسية وهو التركيز الهدف( كان 

 وذلك بمختلف العالمات التجارية.

 ( أن:54كما نالحظ من الجدول ) .0

يمة أعلى من القجميع متوسطات تراكيز الكروم في جميع العالمات التجارية كانت  -

 وزمالئه. Basketterالتي افترضها 

 

 مقارنة مع بعض الدراسات المنشورةال

من  2011عام  Orient.J.Chem[118]عند المقارنة مع الدراسة المنشورة في مجلة 

اسة في الدرالكروم في عينات ظل العين، كان تركيز معدن الكروم حيث تركيز معدن 

وزمالئه وأعلى من تركيز  Basketterالسابقة أعلى أيضاا من القيمة التي افترضها 

 في الدراسة المجراة على عينات المأخوذة من السوق السورية.الكروم 
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 التفسير

قد يعود وجود الكروم في العينات إلى وجود مواد أولية تحوي الكروم كشائبة أو كمادة 

أوعية من الستانلس ستيل في صناعتها والذي يحوي معادن ثقيلة  استعمالملونة أو إلى 

 يد الكروم.مختلفة ومنها الكروم بشكل أكس

 

 

 نتائج الزنك .3

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الزنك في عينات ظل العين المدروسة: -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن الزنك -(56الجدول رقم )

العالمة 

 التجارية

عدد العينات 

المدروسة 

 لكل منها

االنحراف  المتوسط

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

 الكبرىالقيمة 

 4240.934 618.969 1239.522 1806.981 12 األولى

 3235.717 638.225 839.774 1549.833 12 الثانية

 1616.436 430.503 426.257 1002.732 12 الثالثة

 4240.934 430.503 931.890 1453.182 30 المجموع

 

 معالجة النتائج اإلحصائية -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 المدروسة.ظل العين تركيز الزنك في عينات 

 :Kolmogrov-Smirnovاختبار طبيعة توزع نتائج الزنك وفق  -(57جدول رقم )

Statistic Df Significance 

0.191 32 0.007 

 

 2.25كانت معدالت تركيز معدن الزنك قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة 

للفروق بين المجموعات  Kruskal wallisوبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس 

وبالتالي ال يوجد فروق  0.05وهي أعلى من  0.153لـ p-valueقيمة  ة حيث بلغتالمستقل

 .ت التجارية من حيث تركيز الزنكدالّة إحصائياا بين العالما
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 معدالت تركيز الزنك في عينات ظل العين حسب العالمة التجارية -(31الشكل رقم )

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 لم يتم إجراء مقارنة مع قيمة حدية مسموحة وفق منظمة أجنبية أو عالمية لعدم وجودها.

 

 المنشورةالمقارنة مع بعض الدراسات 

من حيث  2011عام Orient.J.Chem عند المقارنة مع الدراسة المنشورة في مجلة 

أقل  في الدراسة السابقةالزنك في عينات ظل العين، كان تركيز معدن الزنك تركيز معدن 

 في الدراسة المجراة على عينات المأخوذة من السوق السورية.الزنك من تركيز 

 

 التفسير

 أحد مركبات الزنك متل أكسيد الزنك. استعمالالزنك إلى  وقد قد يعود وجود
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دراسة إحصائية لتركيز كل معدن من المعادن الثقيلة المدروسة في عينات ظل العين  -ثانياً 

 المدروسة وفق لون ظل العين لكل منها.

 نتائج الرصاص .1

 المدروسة:الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الرصاص في عينات ظل العين  -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن الرصاص -(58الجدول رقم )

عدد  لون ظل العين

العينات 

 المدروسة

االنحراف  المتوسط

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 12.351 8.151 2.100 10.230 3 اللون األزرق

 12.395 4.830 3.899 8.066 3 اللون الزهري

 22.781 3.301 10.771 10.386 3 األخضراللون 

 16.835 11.698 2.898 13.492 3 اللون الذهبي

 9.475 7.078 1.232 8.111 3 اللون  البرونزي

 16.314 5.328 6.136 12.400 3 اللون البنفسجي

 15.213 4.216 6.097 8.193 3 اللون البني

 28.545 7.202 12.275 14.372 3 اللون الرمادي

 32.461 9.171 12.866 17.657 3 النيلي اللون

 9.825 4.120 2.875 6.769 3 اللون األبيض

 32.461 3.301 4.358 10.968 30 المجموع

 

 معالجة النتائج اإلحصائية -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز الرصاص في عينات ظل العين المدروسة.

كانت معدالت تركيز معدن الرصاص قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة 

(. وبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس 43كما هو مبين في الجدول رقم ) 2.25

ى من علوهي أ 0.529لـ p-valueقيمة  حيث بلغت موعات المستقلةللفروق بين المج

 .حيث تركيز الرصاص األلوان منيوجد فروق دالّة إحصائياا بين ال وبالتالي  0.05
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 معدالت تركيز الرصاص في عينات ظل العين حسب اللون المدروس -(35الشكل رقم )

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم )( 3نالحظ من الجدول رقم ) .1

عدد العينات المتجاوزة للقيمة الحدية المسموح بوجوها في مستحضرات التجميل  -

عينة مدروسة أي  32من أصل  13كان  ppm 10والبالغة وفق الصحة الكندية 

 بمختلف ألوانها. %13.3بنسبة 

 ( أن:58كما نالحظ من الجدول ) .0

بعض األلوان المدروسة )أبيض، بني، متوسطات تراكيز الرصاص في  بعض -

كانت دون القيمة الحدية المسموح بوجودها وفق الصحة الكندية  برونزي، زهري(

 أما األلوان األخرى فقد تجاوزت تلك القيمة. ppm 10والبالغة 

 التفسير

 دن الرصاص حيثمشوبة بمعملونات   استعمالقد يعود وجود الرصاص في العينات إلى 

ها باحتوائها على معدن باستعمالألي من الملونات المسموح  FDAتسمم منظمة 

ملون العضوي يدخل  ستعمالأو ال ppm 20الرصاص كشائبة على أال تتجاوز 

 الرصاص في تركيبه كرباعي أكسيد الرصاص.
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 نتائج الكدميوم .2

 عينات ظل العين المدروسة:الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الكدميوم في  -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن الكدميوم -(59الجدول رقم )

عدد  لون ظل العين

العينات 

 المدروسة

االنحراف  المتوسط

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 0.400 0.333 0.038 0.356 3 اللون األزرق

 0.408 0.195 0.107 0.296 3 اللون الزهري

 0.922 0.109 0.444 0.412 3 اللون األخضر

 0.681 0.373 0.157 0.510 3 اللون الذهبي

 0.383 0.221 0.082 0.307 3 اللون  البرونزي

 0.629 0.166 0.244 0.443 3 اللون البنفسجي

 0.497 0.132 0.193 0.279 3 اللون البني

 0.932 0.230 0.396 0.475 3 اللون الرمادي

 1.060 0.286 0.415 0.587 3 اللون النيلي

 0.321 0.129 0.096 0.227 3 اللون األبيض

 1.060 0.109 0.243 0.389 30 المجموع

 

 معالجة النتائج اإلحصائية -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز الكدميوم في عينات ظل العين المدروسة.

كانت معدالت تركيز معدن الكدميوم قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة 

(. وبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس 45كما هو مبين في الجدول رقم ) 2.25

ى من علوهي أ 0.606لـ p-valueقيمة  حيث بلغت المجموعات المستقلةللفروق بين 

 .تركيز الكدميوم حيث األلوان منيوجد فروق دالّة إحصائياا بين ال وبالتالي  0.05
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 معدالت تركيز الكدميوم في عينات ظل العين حسب اللون المدروس -(32الشكل رقم )

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم )( 12نالحظ من الجدول رقم ) .1

ة وفق الصحجميع العينات المدروسة لم تتجاوز القيمة الحدية المسموح بوجودها  -

 بمختلف ألوانها. ppm 3الكندية والبالغة 

 ( أن:59كما نالحظ من الجدول ) .0

كانت دون القيمة الحدية لوان جميع متوسطات تراكيز الكدميوم في جميع األ -

 .ppm 3المسموح بوجودها وفق الصحة الكندية والبالغة 

 

 التفسير

ملونات مشوبة بمعدن الكدميوم أو ملونات  استعمالقد يعود وجود الكدميوم في العينات إلى 

 .األخضر Viridianمعدنية يدخل الكدميوم في تركيبها مثل سلفيد الكدميوم األصفر أو 
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 الحديدنتائج  .3

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الحديد في عينات ظل العين المدروسة: -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن الحديد -(60الجدول رقم )

عدد  لون ظل العين

العينات 

 المدروسة 

االنحراف  المتوسط

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 964.844 678.335 143.262 820.718 3 اللون األزرق

 793.054 377.296 207.898 583.567 3 اللون الزهري

 775.623 356.237 225.475 518.084 3 اللون األخضر

 2290.269 965.696 677.812 1544.703 3 اللون الذهبي

 1864.817 612.058 630.147 1278.163 3 البرونزي اللون

 647.533 364.560 149.639 477.919 3 اللون البنفسجي

 1273.593 460.726 454.788 984.978 3 اللون البني

 973.487 589.537 209.295 733.381 3 اللون الرمادي

 2604.439 848.210 973.999 1483.022 3 اللون السماوي

 788.322 265.374 263.125 509.857 3 اللون األبيض

 2604.439 265.374 559.290 893.439 31 المجموع

 

 معالجة النتائج اإلحصائية -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز الحديد في عينات ظل العين المدروسة.

 2.25كانت معدالت تركيز معدن الحديد قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة 

(. وبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس للفروق 47الجدول رقم )كما هو مبين في 

 0.05ى من دنوهي أ 0.046لـ p-valueقيمة حيث بلغت  بين المجموعات المستقلة

سط فيها. حيث كان المتو تركيز الحديدو األلوانوبالتالي يوجد فروق دالّة إحصائياا بين 

 . ppm 1511.323األعلى تركيزاا للون الذهبي والبالع 
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 معدالت تركيز الحديد في عينات ظل العين حسب اللون المدروس -(33الشكل رقم )

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم )( 11نالحظ من الجدول رقم ) .1

 0221.133 – 025.331 تراوحت بين في العينات المدروسة تراكيز الحديد  -

ppm   و وفقFDA  مركبات الحديد في مستحضرات التجميل آمن. استعمالفإن 

 ( أن:60كما نالحظ من الجدول ) .0

جميع متوسطات تراكيز الحديد في جميع العالمات التجارية تراوحت  -

مركبات الحديد في  استعمالفإن  FDAووفق  ppm  1544.703-477.919بين

 مستحضرات التجميل آمن.

 التفسير

ث نالحظ حي يحوي الحديد في تركيبه ملون استعمالقد يعود وجود الحديد في العينات إلى 

يد أكسيد الحد ستعمالارتفاع متوسط تركيز الحديد في اللون الذهبي، قد يعود ذلك ال

 ستعمالكما نالحظ ارتفاع متوسط تركيز الحديد في اللون النيلي، قد قد يعود ذلك ال كملون.

 المسمى بأزرق بروسيا كملون أزرق . Ferricyanide ferrousيد  فيروسيانور الحد
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 نتائج النحاس .4

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن النحاس في عينات ظل العين المدروسة: -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن النحاس -(61الجدول رقم )

عدد  لون ظل العين

العينات 

 المدروسة

االنحراف  المتوسط

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 21.079 11.192 4.945 16.203 3 اللون األزرق

 24.318 7.033 9.182 13.885 3 اللون الزهري

 19.379 7.197 6.249 14.094 3 اللون األخضر

 45.628 21.181 12.238 33.747 3 اللون الذهبي

 51.887 19.363 17.452 39.281 3 اللون  البرونزي

 29.832 9.095 10.841 17.636 3 اللون البنفسجي

 25.317 17.409 4.019 20.947 3 اللون البني

 15.597 12.459 1.778 13.545 3 اللون الرمادي

 23.448 11.286 6.161 16.797 3 اللون السماوي

 10.174 5.641 2.536 8.564 3 اللون األبيض

 51.887 5.641 11.844 19.470 31 المجموع

 

 معالجة النتائج اإلحصائية -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز النحاس في عينات ظل العين المدروسة.

كانت معدالت تركيز معدن النحاس قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة 

(. وبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس 49الجدول رقم )كما هو مبين في  2.25

ى من علوهي أ 0.065لـ p-valueقيمة حيث بلغت  للفروق بين المجموعات المستقلة

 النحاس.حيث تركيز  األلوان منيوجد فروق دالّة إحصائياا بين ال وبالتالي  0.05
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 العين حسب اللون المدروسمعدالت تركيز النحاس في عينات ظل  -(33) الشكل رقم

 

 المقارنة مع القيم المرجعية

 لم يتم إجراء مقارنة مع قيمة حدية مسموحة وفق منظمة أجنبية أو عالمية لعدم وجودها.

 

 التفسير

ملون يحوي النحاس في تركيبه حيث  استعمالقد يعود وجود النحاس في العينات إلى 

لون م ستعمالزي قد يكون ذلك عائداا النالحظ ارتفاع تركيز النحاس في اللون البرون

 copper powderيحوي النحاس في تركيبه مثل 
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 نتائج النيكل .5

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن النيكل في عينات ظل العين المدروسة: -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن النيكل -(62الجدول رقم )

عدد  لون ظل العين

العينات 

 المدروسة

االنحراف  المتوسط

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 29.247 21.557 3.897 25.769 3 اللون األزرق

 32.248 14.296 9.399 21.662 3 اللون الزهري

 64.648 8.588 31.064 28.887 3 اللون األخضر

 47.776 29.480 10.169 36.064 3 اللون الذهبي

 26.889 17.040 4.989 21.502 3 البرونزياللون  

 44.152 12.827 16.044 30.498 3 اللون البنفسجي

 33.153 10.149 12.198 19.307 3 اللون البني

 62.206 17.737 25.474 32.795 3 اللون الرمادي

 70.740 22.079 26.158 40.863 3 اللون السماوي

 21.412 9.918 5.778 16.011 3 اللون األبيض

 70.740 8.588 16.218 27.336 31 المجموع

 

 معالجة النتائج اإلحصائية -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز النيكل في عينات ظل العين المدروسة.

 2.25عند مستوى الداللة كانت معدالت تركيز معدن النيكل قير خاضعة للتوزع الطبيعي 

(. وبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس للفروق 51كما هو مبين في الجدول رقم )

 0.05ى من علوهي أ 0.520لـ p-valueقيمة حيث بلغت  بين المجموعات المستقلة

 النيكل.حيث تركيز  األلوان منيوجد فروق دالّة إحصائياا بين ال وبالتالي 
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 معدالت تركيز النيكل في عينات ظل العين حسب اللون المدروس -(33الشكل رقم )

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم )( 13نالحظ من الجدول رقم ) .1

وزمالئه في دراسته  Basketterعدد العينات المتجاوزة للقيمة التي افترضها  -

كمواصفات  ppm 5)حيث افترض تركيز النيكل أقل من  0223المنشورة عام 

هو من أجل تخفيف آثار  ppm 1تصنيعية جيدة في حين تركيز النيكل أقل من 

عينة أي بنسبة  32من أصل  32التهاب الجلد التحسسي وهو التركيز الهدف( كان 

 وذلك بمختلف ألوانها. 122%

 ( أن:62من الجدول ) كما نالحظ .0

أعلى من القيمة التي كانت  األلوانجميع متوسطات تراكيز النيكل في جميع  -

 وزمالئه. Basketterافترضها 

 التفسير

 ملونات مشوبة بالنيكل. استعمالقد يعود وجود النيكل في العينات إلى 
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 نتائج الكوبالت .6

 عينات ظل العين المدروسة: الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الكوبالت في -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ نتائج اإلحصاء الوصفي لمعدن الكوبالت -(63الجدول رقم )

عدد  لون ظل العين

العينات 

 المدروسة

االنحراف  المتوسط

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 36.336 23.955 6.191 30.174 3 اللون األزرق

 36.780 14.209 11.649 23.828 3 اللون الزهري

 66.351 9.796 31.279 30.354 3 اللون األخضر

 49.035 34.378 8.121 39.687 3 اللون الذهبي

 27.597 21.358 3.255 23.941 3 اللون  البرونزي

 47.944 16.077 17.688 36.445 3 اللون البنفسجي

 45.162 12.722 18.107 24.296 3 اللون البني

 84.739 20.976 36.456 42.649 3 اللون الرمادي

 96.363 27.674 38.297 52.236 3 اللون السماوي

 29.168 12.431 8.489 19.976 3 اللون األبيض

 96.363 9.796 20.596 32.359 31 المجموع

 

 معالجة النتائج اإلحصائية -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز الكوبالت في عينات ظل العين المدروسة.

كانت معدالت تركيز معدن الكوبالت قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة 

(. وبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس 53كما هو مبين في الجدول رقم ) 2.25

ى من علوهي أ 0.518لـ p-valueقيمة حيث بلغت  المجموعات المستقلةللفروق بين 

 الكوبالت.حيث تركيز  األلوان منيوجد فروق دالّة إحصائياا بين ال وبالتالي  0.05

 



160 
 

 

 معدالت تركيز الكوبالت في عينات ظل العين حسب اللون المدروس -(12الشكل رقم )

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم )( 11نالحظ من الجدول رقم ) .1

وزمالئه في دراسته  Basketterعدد العينات المتجاوزة للقيمة التي افترضها  -

كمواصفات  ppm 5أقل من الكوبالت )حيث افترض تركيز  0223المنشورة عام 

هو من أجل تخفيف األثار  ppm 1أقل من الكوبالت تصنيعية جيدة في حين تركيز 

 %122عينة أي بنسبة  32من أصل  32التحسسية وهو التركيز الهدف( كان 

 وذلك بمختلف ألوانها.

 ( أن:63كما نالحظ من الجدول ) .0

أعلى من القيمة التي كانت  األلوانجميع متوسطات تراكيز الكوبالت في جميع  -

 وزمالئه. Basketterافترضها 

 

 التفسير

ل ملونات تحوي الكوبالت في تركيبها مث استعمالقد يعود وجود الكوبالت في العينات إلى 

 .(Auroline))قصدير الكوبالت(  أو أصفر الكوبالت   أزرق الكوبالت
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 نتائج الكروم .7

 في عينات ظل العين المدروسة: الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الكروم -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ اإلحصاء الوصفي لمعدن الكرومنتائج  -(64الجدول رقم )

عدد  لون ظل العين

العينات 

 المدروسة 

االنحراف  المتوسط

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 1126.427 732.096 197.621 921.524 3 اللون األزرق

 626.346 293.589 166.759 453.472 3 اللون الزهري

 2944.961 1068.370 938.743 2023.404 3 اللون األخضر

 1520.085 1050.640 257.408 1224.360 3 اللون الذهبي

 855.507 640.127 111.339 731.495 3 اللون  البرونزي

 1465.210 481.855 551.121 1117.277 3 اللون البنفسجي

 1380.208 381.279 554.123 742.193 3 اللون البني

 2589.713 650.256 1115.133 1302.102 3 اللون الرمادي

 1012.789 455.870 283.821 766.028 3 اللون السماوي

 891.392 372.574 262.009 610.726 3 اللون األبيض

 2944.961 293.589 632.844 989.258 32 المجموع

 

 معالجة النتائج اإلحصائية -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز الكروم في عينات ظل العين المدروسة.

  2.25كانت معدالت تركيز معدن الكروم قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة 

(. وبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس للفروق 55كما هو مبين في الجدول رقم )

 0.05ى من علوهي أ 0.086لـ p-valueقيمة حيث بلغت  جموعات المستقلةبين الم

 الكروم.حيث تركيز  األلوان منيوجد فروق دالّة إحصائياا بين ال وبالتالي 
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 معدالت تركيز الكروم في عينات ظل العين حسب اللون المدروس -(11الشكل رقم )

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 أن: (13ومن الجدول رقم )( 15نالحظ من الجدول رقم ) .1

وزمالئه في دراسته  Basketterعدد العينات المتجاوزة للقيمة التي افترضها  -

كمواصفات  ppm 5أقل من الكروم )حيث افترض تركيز  0223المنشورة عام 

هو من أجل تخفيف األثار  ppm 1أقل من الكروم تصنيعية جيدة في حين تركيز 

 %122عينة أي بنسبة  32من أصل  32سسية وهو التركيز الهدف( كان التح

 وذلك بمختلف ألوانها.

 ( أن:64كما نالحظ من الجدول ) .0

أعلى من القيمة التي كانت  األلوانجميع متوسطات تراكيز الكروم في جميع  -

 وزمالئه. Basketterافترضها 

 

 التفسير

ملون يحوي الكروم في بنيته حيث نالحظ  استعمالقد يعود وجود الكروم في العينات إلى 

لثالثي مركبات الكروم ا ستعمالارتفاع تركيز الكروم في اللون األخضر، قد قد يعود ذلك ال

كملونات للون األخضر كأكسيد الكروم ونالحظ ارتفاع تركيز الكروم في اللون البنفسجي، 
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. لوريد الكروم الثالثيملون يحوي الكروم في تركيبه مثل ك ستعمالقد قد يعود ذلك ال

حوي ملون ي ستعمالونالحظ ارتفاع تركيز الكروم في اللون الرمادي ، قد قد يعود ذلك ال

 الكروم في تركيبه مثل سلفات الكروم الثالثي.

 

 نتائج الزنك .8

 الدراسة اإلحصائية الوصفية لمعدن الزنك في عينات ظل العين المدروسة: -أوالا 

 ppmمقدرةا بـ اإلحصاء الوصفي لمعدن الزنكنتائج  -(65ل رقم )الجدو

عدد  لون ظل العين

العينات 

 المدروسة 

االنحراف  المتوسط

 المعياري

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 الكبرى

 3729.355 1328.583 1307.305 2230.016 3 اللون األزرق

 1987.588 638.225 697.069 1414.083 3 اللون الزهري

 823.295 430.503 196.449 624.256 3 اللون األخضر

 2391.274 566.603 912.837 1461.470 3 اللون الذهبي

 1345.814 948.884 224.533 1086.722 3 اللون  البرونزي

 1283.662 726.755 278.641 1011.116 3 اللون البنفسجي

 850.438 575.063 138.119 719.049 3 اللون البني

 2209.862 1004.998 641.533 1734.762 3 اللون الرمادي

 1467.455 994.021 237.005 1237.484 3 اللون السماوي

 4240.934 1561.933 1353.333 3012.861 3 اللون األبيض

 4240.934 430.503 931.890 1453.182 31 المجموع

 

 معالجة النتائج اإلحصائية -ثانياا 

اختبار كولموقروف سميرنوف لتحديد طبيعة توزع معدالت  باستعمالتمت معالجة النتائج 

 تركيز الزنك في عينات ظل العين المدروسة.

 2.25كانت معدالت تركيز معدن الزنك قير خاضعة للتوزع الطبيعي عند مستوى الداللة 

(. وبالتالي تم اعتماد اختبار كروسكال والس للفروق 57كما هو مبين في الجدول رقم )

 0.05مساوية لـوهي  0.050لـ p-valueقيمة حيث بلغت  المجموعات المستقلةبين 

 الزنك.حيث تركيز  األلوان منيوجد فروق دالّة إحصائياا بين ال وبالتالي 
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 معدالت تركيز الزنك في عينات ظل العين حسب اللون المدروس -(10الشكل رقم )

 

 المناقشة والمقارنة مع القيم المرجعية

 إجراء مقارنة مع قيمة حدية مسموحة وفق منظمة أجنبية أو عالمية لعدم وجودها.لم يتم 

 

 التفسير

األبيض اللون حيث نالحظ ارتفاع تركيز  أكسيد الزنك استعمالقد يعود وجود الزنك إلى 

 الزنك في اللون األبيض.
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 دراسة إجمالي المعادن الثقيلة في المستحضرات المدروسة 

 الشفاهفي أحمر 

عينات أحمر الشفاه المدروسة وفقاا للعالمات بلع متوسط إجمالي المعادن الثقيلة في 

 ( التالي66في الجدول رقم ) التجارية كما

 الدراسة اإلجمالية للمعادن الثقيلة في العالمات التجارية المختلفة -(66الجدول رقم )

 ألحمر الشفاه

 

العالمة 

التجارية 

 األولى

العالمة 

التجارية 

 الثانية

العالمة 

التجارية 

 الثالثة

العالمة 

التجارية 

 الرابعة

العالمة 

التجارية 

 الخامسة

 6.068 8.997 12.460 16.690 9.052 الرصاص

 0.430 0.668 1.029 1.126 0.710 الكدميوم

 233.605 323.880 490.917 627.531 353.009 الحديد

 3.400 5.412 8.128 9.276 5.683 النحاس

 0.705 1.097 1.299 1.142 1.546 النيكل

 0.340 0.540 0.310 0.230 0.561 الكوبالت

 0.607 0.890 1.246 1.686 0.905 الكروم

 2.184 3.115 4.735 5.900 2.987 الزنك

 247.339 344.598 520.124 663.581 374.452 اإلجمالي

 

الثقيلة في العالمة التجارية الخامسة كان لمعادن انالحظ من الجدول السابق أن إجمالي 

األدنى مع مالحظة أن معظم تراكيز المعادن الموجودة فيها منفردة كانت ذات القيمة 

ع لمواده األولية وتطبيقة لمبادئ الممارسات األدنى، ونستدل من ذلك أن اختيار المصن  

ثمناا من  التي كانت أقلىوقد يرتبط ذلك مع سعر منتجاته  التصنيعية الجيدة كانت األفضل

 العالمات األخرى.

لمعادن الثقيلة في العالمة التجارية الثانية كان األعلى، وقد يعود ذلك لسوء اأما إجمالي 

 التصنيعية. وجود مساوئ في الطريقةاختيار المواد األولية أو ل
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 في ظل العين

وفقاا للعالمات التجارية بلع إجمالي المعادن الثقيلة في عينات ظل العين المدروسة 

 ( التالي23المدروسة كما في الجدول رقم )

الدراسة اإلجمالية للمعادن الثقيلة في العالمات التجارية المختلفة  -(67الجدول رقم )

 لظل العين

 
العالمة التجارية 

 األولى

العالمة التجارية 

 الثانية

العالمة التجارية 

 الثالثة

 7.511 11.188 14.204 الرصاص

 0.239 0.433 0.496 الكدميوم

 627.021 896.961 1156.336 الحديد

 12.634 21.536 24.239 النحاس

 18.657 30.654 32.696 النيكل

 22.495 32.582 41.999 الكوبالت

 674.196 1010.050 1283.529 الكروم

 1002.732 1549.833 1806.981 الزنك

 2365.484 3553.236 4361.481 اإلجمالي

 

لمعاادن الثقيلاة في العالماة التجاارية الثالثة كان ي اإجماالنالحظ من الجادول السااااااابق أن 

األدنى مع مالحظااة أن جميع تراكيز المعااادن الموجودة فيهااا منفردة كاااناات ذات القيمااة 

األدنى، ونساااتدل من ذلك أن اختيار المصااانع لمواده األولية وتطبيقة لمبادئ الممارساااات 

التصااانيعية الجيدة كانت األفضااال وقد يرتبط ذلك مع ساااعر منتجاته التي كانت أقلى ثمناا 

 من العالمات األخرى.

أما المتوساااط اإلجمالي للمعادن الثقيلة في العالمة التجارية األولى كان األعلى، وقد يعود 

 ذلك لسوء اختيار المواد األولية أو للطريقة التصنيعية.

مع مع القيماة الحاادياة المسااااااموح بوجودهاا في ظال العين وفق هيئااة وبمقاارناة هاذه القيم 

على أساااس  ppm 20المواصاافات والمقاييس السااورية كإجمالي للمعادن الثقيلة والبالغة 

الرصاااااااص كحدٍّ أقصااااااى نالحظ أن جميع العالمات التجارية كانت مخالفة للمواصاااااافة 

ن عدم دراسة كل المعادن الثقيلة القياساية السورية وتجاوزتها بعّدة أضعاف  على الرقم م

 األخرى المحتمل وجودها فيها.
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 الثامنالفصل 

 االستنتاجات

Conclusions 

 

 ج من خالل دراسة المعادن السابقة في أحمر الشفاه وظل العين مايلي:ستنتَ ي  

العينات المدروسة من أحمر الشفاه الحّد  ه فيتجاوزت تراكيزفقد  بالرصاصفيما يتعلق  .1

، إال أن WHOاألعلى المسموح بوجوده في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

ة من قبل هيئ الحد األعلى المسموح بوجوده في أحمر الشفاه تراكيزها لم تتجاوز معظمها

المواصفات والمقاييس السورية. وهذا يستدعي زيادة االهتمام بوجود معدن الرصاص في 

 أحمر الشفاه لكونه معدن سام على الجسم عند تناوله بشكل مزمن.

 ةفي بعض العينات المدروستجاوزت تراكيزه أما بالنسبة للرصاص في ظل العين فقد 

وجود معدن لصحة الكندية ولذا يجب التقليل من ه وفق االحّد األعلى المسموح بوجود

الرصاص في ظل العين لكون الرصاص الالعضوي يمتص جلدياا وبالتالي يحدن تأثيرات 

 جهازية.

 

لحّد من أحمر الشفاه افقد تجاوزت تراكيزه في العينات المدروسة  بالكدميومفيما يتعلق  .0

، إال أنها لم WHOاألعلى المسموح بوجوده في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

 من قبل هيئة المواصفات والمقاييسبوجوده في أحمر الشفاه تتجاوز الحد األعلى المسموح 

عدن م السورية. وهذا يستدعي زيادة االهتمام بوجود معدن الكدميوم في أحمر الشفاه لكونه

 على الجسم عند تناوله بشكل مزمن. على الكلية والعظام سام

أما بالنسبة للكدميوم في ظل العين لم تتجاوز تراكيز العينات المدروسة الحّد األعلى 

 المسموح بوجوده وفق الصحة الكندية.

 

ألعلى دّ امن أحمر الشفاه الحفقد تجاوزت تراكيزه في العينات المدروسة  بالحديدفيما يتعلق  .3

الحد  تتجاوز كما، WHOالمسموح بوجوده في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السورية. بوجوده في أحمر الشفاه األعلى المسموح 
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يحرض على تشكيل الجذور الحرة في الجسم وبالتالي لكون الحديد  يعد خطراا األمر وهذا 

 .يحدن تنّخر خلوي

أما بالنسبة للحديد في ظل العين لم يكن هناك قيمة حدية عالميّة لوجوده في مستحضرات 

 .FDAالتجميل لكون مركبات الحديد آمنة في مستحضرات التجميل وفق 

 

حّد من أحمر الشفاه الفقد تجاوزت تراكيزه في العينات المدروسة  بالنحاسفيما يتعلق  .1

، إال أنها لم WHOاألعلى المسموح بوجوده في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

 من قبل هيئة المواصفات والمقاييسبوجوده في أحمر الشفاه تتجاوز الحد األعلى المسموح 

لى عالسورية. وهذا يستدعي زيادة االهتمام بوجود معدن النحاس في أحمر الشفاه والعمل 

 إيجاد وسائل لخفضها ما أمكن.

في ظل العين لم يكن هناك قيمة حدية عالميّة لوجوده في مستحضرات  للنحاسأما بالنسبة 

 التجميل لذا ال بّد من االهتمام بتأثيرات النحاس الجلدية أو التماسية.

 

حدّ األعلى من أحمر الشفاه الفقد تجاوزت تراكيزه في العينات المدروسة  لنيكلبافيما يتعلق  .5

، إال أنها لم تتجاوز WHOالمسموح بوجوده في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

من قبل هيئة المواصفات والمقاييس بوجوده في أحمر الشفاه الحد األعلى المسموح 

لى عوالعمل السورية. وهذا يستدعي زيادة االهتمام بوجود معدن النيكل في أحمر الشفاه 

 إيجاد وسائل لخفضها ما أمكن.

أما بالنسبة للنيكل في ظل العين لم يكن هناك قيمة حدية عالميّة لوجوده في مستحضرات 

واعتمدتها  Basketter[115]الباحث  لذا جرت المقارنة مع القيمة التي اقترحهاالتجميل 

وقد تجاوزت العينات المدروسة هذه القيمة لذا البّد من  [117 ,116]العديد من الدراسات 

والعمل على إيجاد وسائل لخفضها ما أمكن  ظل العينبوجود معدن النيكل في االهتمام 

 تجنباا لحدون التهاب جلد تحسسي تماسي.

 

لى العينات المدروسة من أحمر الشفاه الحدّ األع ه فيلم تتجاوز تراكيز بالكوبالتفيما يتعلق  .2

، كما أنها لم تتجاوز WHOالمسموح بوجوده في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

من قبل هيئة المواصفات والمقاييس بوجوده في أحمر الشفاه الحد األعلى المسموح 

 السورية. 
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ات ة حدية عالميّة لوجوده في مستحضرأما بالنسبة للكوبالت في ظل العين لم يكن هناك قيم

واعتمدتها  Basketter[115]التجميل لذا جرت المقارنة مع القيمة التي اقترحها الباحث 

وقد تجاوزت العينات المدروسة هذه القيمة لذا البّد من  [117 ,116]العديد من الدراسات 

وسائل لخفضها ما أمكن والعمل على إيجاد  ظل العينفي  الكوبالتبوجود معدن االهتمام 

 تجنباا لحدون التهاب جلد تحسسي تماسي.

 

 

ّد من أحمر الشفاه الحفقد تجاوزت تراكيزه في العينات المدروسة  بالكرومفيما يتعلق  .3

، إال أنها لم WHOاألعلى المسموح بوجوده في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

 من قبل هيئة المواصفات والمقاييسمر الشفاه بوجوده في أحتتجاوز الحد األعلى المسموح 

السورية. وهذا يستدعي زيادة االهتمام بوجود معدن الكروم في أحمر الشفاه والعمل على 

 مركباته مسرطنة. وذلك لكونإيجاد وسائل لخفضها ما أمكن 

أما بالنسبة للكروم في ظل العين لم يكن هناك قيمة حدية عالميّة لوجوده في مستحضرات 

واعتمدتها  Basketter[115]التجميل لذا جرت المقارنة مع القيمة التي اقترحها الباحث 

قد تجاوزت العينات المدروسة هذه القيمة لذا البّد من و  [117 ,116] العديد من الدراسات 

والعمل على إيجاد وسائل لخفضها ما أمكن  ظل العينفي  الكرومود معدن بوجاالهتمام 

 تجنباا لحدون التهاب جلد تحسسي تماسي.

 

ن أحمر م تقريباا  العينات المدروسة نصف فقد تجاوزت تراكيزه في بالزنكفيما يتعلق  .3

، WHOالشفاه الحدّ األعلى المسموح بوجوده في مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

 من قبل هيئة المواصفاتبوجوده في أحمر الشفاه إال أنها لم تتجاوز الحد األعلى المسموح 

والمقاييس السورية. وهذا يستدعي زيادة االهتمام بوجود معدن الزنك في أحمر الشفاه 

 والعمل على إيجاد وسائل لخفضها.

ت لوجوده في مستحضرا أما بالنسبة للزنك في ظل العين لم يكن هناك قيمة حدية عالميّة

 تأثيرات الزنك الجلدية أو التماسية.إجراء دراسات حول التجميل لذا ال بّد من 

 

ظل العين القيمة التي تسمم هيئة المواصفات  عينات تجاوز إجمالي المعادن الثقيلة في .3

والمعتَمدة على أساس  بوجودها كإجمالي للمعادن الثقيلة ككلوالمقاييس السورية 
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، وهذا يستدعي ضرورة االهتمام بإجراءات الممارسات التصنيعية الجيدة الرصاص

 إلنقاصها.وباختيار مواد )مواد خام أو ملونات ( أقل محتوىا من هذه المعادن 

 

ارتبط وجود معدن الحديد بألوان معينة في أحمر الشفاه وهي األحمر والبني والبني الفاتم  .12

ملونات تحوي الحديد في تركيبها الكيميائي كأكسيد  استعمالوالبرتقالي. يشير ذلك إلى 

 الحديد.

 

ارتبط وجود معدن النحاس بألوان معينة في أحمر الشفاه وهي األحمر والبني الفاتم  .11

 ملونات تحوي النحاس في تركيبها الكيميائي كمسحوق استعمالوالبرتقالي. يشير ذلك إلى 

 النحاس البرونزّي اللون.

 

ضر ملون أخ استعمالفي اللون األخضر من ظل العين. يشير ذلك إلى ارتبط وجود الكروم  .10

 .كأكسيد الكروميحوي الكروم في تركيبه الكيميائي 

 

بيض ملون أ استعمال. يشير ذلك إلى ارتبط وجود الزنك في اللون األبيض من ظل العين .13

 يحوي الزنك في تركيبه الكيميائي كأكسيد الزنك.

 

 عمالاست. يشير ذلك إلى ن البرونزي والذهبي من ظل العينارتبط وجود النحاس في اللو .11

 ملون يحوي النحاس في تركيبه الكيميائي.
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 التاسع الفصل

 المقترحات والتوصيات

Suggestions and Recommendations 

 

 يف المحتملة السامة المواد و للملوثات  المقبولة للحدود صارمة قوانين وضع من بدّ  ال 

من قبل الجهات والمنظمات الدوليّة عامةا  بالبشرة العناية ومنتجات التجميل مستحضرات

والجهات المعنية المحليّة خاصة مع األخذ بعين االعتبار االختالف في سمية المعادن فيما 

 .بينها

 

 بتطبيق قواعد التصنيع الجيد. إلزام المصانع المحلية لمستحضرات التجميل 

 

 في السوق  أوالمصنّعة محلياا والموجودةالمستوردة  التجميلية المستحضرات مراقبة

  .بأخذ عينات عشوائية من قبل الجهات المعنية وإجراء الفحوص الالزمة عليها السورية

 

 . إيجاد جهة معنية خاصة بمراقبة مستحضرات التجميل لمنع الغ 

 

 المعادن من محتواها حيث من سيما ال - بةومراقَ  جيدة خام أولية مواد اختيار وجوب 

 .محلياا  المصنعةالتجميلية  المنتجات نوعية من تحسن قد التي - والسامة الثقيلة

 

  ،نشر ثقافة توعية عن احتمالية وجود بعض المواد السامة في المستحضرات التجميلية

 من حماية األطفال والحوامل من التعرض لها. والتي ال بدّ 

 

  قالباا ما يرتبط بجودته، وبالتالي عدم االستهتار بشراء مثل التوعية إلى أن سعر المنتج

التي قد تكون موذية للجسم إذا ما تم تطبيقها على الوجه  الثمن هذه المنتجات الرخيصة

 بشكل متكرر ودائم.
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 الملّخص:

 

جسم تي تطّبق على الال موادالمستحضرات التجميل بأنها إدارة الغذاء والدواء األمريكية تعّرف 

بير من عدد كذلك شمل يو ."همظهر وتعزيز جاذبيته أو تغييرتطهيره وتجميله  البشري بغية

المستحضرات التي أصبحت جزءاً ال يتجزأ عن حياة اإلنسان المعاصر اليومية يبدأ بتطبيقها 

 نم مزيج منعادة  تتكونها بشكل روتيني منذ استيقاظه، وهذه المستحضرات استعمالو

التي التخلو من وجود طفيف  أو صنعية مصادر طبيعية المستمدة من الكيميائيةالمركبات 

لبعض المواد الّسامة الناتجة عن تلوث المكونات أو عن التلوث البيئي والتي قد تؤثر سلباً 

 على صحة اإلنسان كالمواد المسرطنة أو المطفّرة أو المعدنية.

ونظراا لعدم وجود دراسات كافية حول هذا الموضوع إضافة إلى كون المعادن الثقيلة سامة 

لجسم اإلنسان السيّما إذا ما تم تناولها أو التعّرض لها بشكل يومّي لذلك تم إجراء هذا البحث 

حول بعض مستحضرات التجميل الوجهية الملّونة )أحمر الشفاه وظل العين( لتحديد التراكيز 

يّة لبعض المعادن الثقيلة الموجودة في هذه المستحضرات المتوفرة في السوق السورية، الكم

 32عالمات تجارية بألوان مختلفة و  5عينة من أحمر الشفاه المأخوذة من  32حيث تم تحليل 

عالمات تجارية بألوان مختلفة وذلك بتطبيق طريقة الحرق  3عينة من ظل العين المأخوذة من 

غ من كل عينة ظل عين  2.5غ من كل عينة أحمر شفاه و 1رطب التي تّمت بوزن والترميد ال

بدقّة وأجريت المعالجة للعينات بحمض الزوت المرّكز العالي النقاوة وتم التجفيف على 

م وبعد تبريدها تمت معالجتها °550السّخانة الكهربائية ثم وضعت في فرن الترميد بحرارة 

لي النقاوة مرة أخرى ثم تم تحديد تركيز كل من الرصاص، بحمض الزوت المرّكز العا

الكدميوم، الحديد، النحاس، النيكل، الكوبالت، الكروم، الزنك باستعمال جهاز االمتصاص 

الذري اللهبي. وقد بينت النتائج أن تراكيز كل من الرصاص والكدميوم والحديد والنحاس 

أعلى من القيمة الحديّة العليا المسموح بوجودها والنيكل والكروم والزنك في أحمر الشفاه كانت 

وكانت قيمة تركيز الحديد فقط متجاوزة  WHOفي مياه الشرب وفق منظمة الصحة العالمية 

للقيمة الحدية المسموح بها في أحمر الشفاه وفق هيئة المواصفات والمقاييس السورية. أما 

ة النيكل والكوبالت والكروم متجاوزبالنسبة لظل العين فقد كانت تراكيز كل من الرصاص و

المقترحة كما أن إجمالي المعادن  Basketterللقيم الحدية المسموحة وفق الصحة الكندية وقيمة 

الثقيلة في ظل العين في جميع العينات المدروسة كان متجاوزاا للقيمة الحديّة المسموح بها وفق 
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مواد أولية مشوبة، أو  ستعمالإما الهيئة المواصفات والمقاييس السورية. وقد يعود ذلك 

ملونات معدنية التركيب، أو لحدون تلون بيئي )ماء، هواء..( أو بسبب المعّدات  ستعمالال

في التصنيع. يوصى بإجراء مراقبة لتراكيز المعادن الثقيلة في  المستعملةوالليات المعدنية 

ا أو مستوردة، مستحضرات التجميل الموجودة في السوق السورية سواء كانت م صنّعة محليّا

إضافة إلى إلزام المعامل المحلية المصنّعة لمستحضرات التجميل ومستحضرات العناية 

بالنظافة  الشخصية بتطبيق قواعد الممارسات التصنيعية الجيّدة واختيار أفضل المواد األولية 

 يومياا. المستعملةلصناعة مثل هذه المستحضرات 

 متوافرةال التجميل مستحضرات في الموجودة الثقيلة المعادن من لعدد التحديدالكميالعنوان: 

 .السورية السوق في

الكلمات المفتاحية: مستحضرات التجميل، أحمر الشفاه، ظل العين، الرصاص، الكدميوم، 

الحديد، النحاس، النيكل، الكوبالت، الكروم، الزنك، المواصفات القياسية السورية، منظمة 

 .الصحة العالمية
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Abstract: 

The U.S. FDA defines cosmetics as "articles intended to be applied to 

the human body...for cleansing, beautifying, promoting attractiveness, 

or altering the appearance." This includes a large number of 

preparations that have become an integral part of the modern human 

daily life, who starts to apply and use routinely from early morning. 

These products usually consist of mixture of chemical components 

derived from natural or artificial sources that are not free of toxic 

element traces resulting of combination of compenents themselves or 

environmental pollution. This materials such as carcinogens or 

mutagens or metal components may adversely affect human heals. 

Because of the lack of adequate studies on this subject, in addition to 

the fact that heavy metals are toxic substances to the human body so 

this research was aims to determine the concentrations of some heavy 

metals in some facial cosmetics (lipstick and eye shadow) that are 

available in the Syrian market, either imported or locally manufactured. 

We collect 30 samples of lipsticks for 5 trademarks every trademark has 

6 colors and  30 samples of eyeshadows for 3 trademarks every 

trademark has 10 colors and applying the method of wet digestion and 

ashing, we weight 1 g of each sample of lipstick and 0.5 g of each 

sample of eye shadow, then prepare the sample with high purity nitric 

acid 65% then drying and placed in the furnace on heat 550 ° and after 

cooling has been treated by high purity nitric acid again then determine 

the concentration of each of lead , cadmium, iron, copper, nickel, cobalt, 

chromium and zinc using flame atomic absorption spectroscopy. The 

results showed that the concentrations of both lead and cadmium, iron, 

copper, nickel, chromium and zinc in lipstick were higher than the limit 

value allowed in drinking water, according to the World Health 

Organization (WHO) and the iron concentration only surpassed the 

limit value of SASMO. As for eye shadow concentrations of each of 

lead, nickel, cobalt and chromium were exceeding the limit values 

allowed in cosmetics according to Health Canada and the value 

proposed by Basketter. The total heavy metals in all eye shadow 

samples studied was exceeding the limit value SASMO. This maybe 

result for the use of impurity raw materials, mineral pigments, 

environmental pollution (water, air...) or equipment which used in the 



175 
 

manufacturing. It is recommended to monitoring the concentration of 

heavy metals in cosmetics found in the Syrian market, whether 

imported or locally manufactured, and applying the rules of good 

manufacturing practice and choosing the best raw material for the 

manufacture of this products. 

Title: Quantitative Determination of some heavy metals in cosmetic 

products available in Syrian market. 

Keywords: cosmetics, lipstick, eye shadow, lead, cadmium, iron, 

copper, nickel, cobalt, chromium, zinc, SASMO, the World Health 

Organization. 
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