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شكر وتقدير
من علينا بنعمة العلم ،وكما قال النبي –
الشكر هلل –عز وجل -أوالً أن َ

صلى هللا عليه وسلم" -من لم يشكر الناس ،لم يشكر هللا " .

لذا نتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح وانجاز هذا العمل،
كل الشكر للدكتورة سامية سكيك ،والدكتور عالء الدين الجعب ،والدكتورة
رحمة عودة  ،واألستاذة تهاني حبوش  ،واألستاذة نهى عاشور  ،واألستاذة
رهام رجب ،واألستاذة مي سكيك  ،واألستاذة إيمان عامر  ،واألستاذة أريج
أُصرف  ،واألستاذة لينا أبو عرجة .
الباحثات
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الملخص :
هدفت الدراسة إلى الكشف عن نسبة النترات في الخبز ومدى تأثيرها على صحة الطالبات حيث
قمنا بعمل تجربة لفحص نسبة النترات في عينة من خبز المدرسة وذهبنا بها للجامعة االسالمية
والتقينا بالدكتور عالء الجعب والذي قام مشكو اًر بمساعدتنا في إجراء هذه التجربة ووجدنا أن
نسبة النترات مرتفعة جداً مقارنة مع النسب العالمية  ،ولهذه النترات تأثير على الصحة ،حيث
تتحول فيما بعد إلى مادة النيتريت التي تتسبب في حصول العديد من أمراض السرطان ،لهذا
قدمنا بعض التوصيات لتجنب هذه النسب الكبيرة من النترات .
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المقدمة:
يعد الخبز من االشياء التي نرتكز عليها خالل تناولنا اياها إلكمال باقي يومنا دون جوع
بجانب الماء الذي ال غنى عنه بهذه الحياة " الماء أساس الحياة "  ،فنحن في عالمنا هذا من
منا يستطيع أن يأكل طعامه دون لقمة الخبز اال ما ندر من بعض الوجبات الشاذة التي ال
تحتاج لخبز  ،فهل لنا أن نتخيل كم كمية الخبز التي نأكلها خالل حياتنا  ،وبإمكاننا أن نتصور
أن يكون هذا الخبز ملوث بشيء أو بمادة مضرة بصحتنا  ،وهو شيء أساسي  ،فهل يكون
األساس لحياتنا هنا في غزة مضر بعد استخدام مياه الحنفيات في صنعه واحتواء طعامنا
الرئيسي على ُم ْم ِرضات تؤدي لهالكنا بجانب العديد العديد من المواد التي تؤذينا في القطاع
الذي نعيش فيه  ..فهل لنا أن نتخيل أن يكون طعامنا اليومي يحتوي على (  )Nitrateيضر
بنا ويؤذينا يوما بعد يوما بعد تحوله للنيتريت الذي يسبب في حصول العديد من أنواع من
السرطانات كما وجدنا في دراسات سابقة.
حيث أصبح ما يقارب  117حالة شهريا اصابة بالسرطان وهذا رقم خيالي وكما سمعنا من
بعض الدارسين في هذا االمر أن غزة أصبحت أعلى نسبة في معدل االصابات بالسرطان ،
وهذا يعود ألسباب عديدة منها  :االشعاعات المضرة باإلنسان والخض اروات التي يضع عليها
بعض المواد الكيماوية الضارة باإلنسان واالشعة المارة الى سطح االرض عبر طبقة االوزون
والعديد من مسببات المرض ففي بحثنا هذا قمنا بإجراء تجربة في الجامعة االسالمية لنفحص
نسبة النترات في خبز المقصف بمدرستنا  ،االمر الذي دفعنا لذلك هو سماعنا للعديد عن
الدراسات التي تثبت مضار النترات على صحة االنسان  ،وال يجب أن تزيد عن 45مل غم في
اللتر ولكن في تجربتنا وجدنا أن نسبة النترات في العينة التي تم أخدها من المدرسة منسوبها
أعلى من المنسوب المتفق عليه عالميا.
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مشكلة البحث:
ما هي اآلثار المترتبة عن وجود مادة النترات في الخبز ؟
وتتفرع منه األسئلة :
 ما نسبة النترات في خبز المقصف ؟
 ما هي األمراض التي تسببها مادة النترات ؟
 ما مصدر زيادة النترات في خبز المقصف ؟

أهداف البحث:
 .1معرفة نسبة النترات في الخبز الذي يباع بالمدرسة .
 .2معرفة ما االمراض التي تسببها مادة النترات
 .3تحديد مصدر زيادة نسبة النترات في خبز المقصف

أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث ألنها تحدد وتعالج مشكلة زيادة نسبة النترات عن منسوبها التي
تسبب العديد من االمراض وتدعو الجهات المسؤولة على الرقابة على مخابز المصنعة لخبز

بواسطة مياه الحنفية.

الحد المكاني :
مدرسة زهرة المدائن الثانوية للبنات التي تقع في وسط غرب مدينة غزة .

الحد الزماني :
تم بحث موضوع النترات خالل الفصل الدراسي الثاني .2016-2015
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مصطلحات البحث :
 .1األيون  :هو ذرة مشحونة كهربيا بعد تفاعل كيميائي ما أحذت الكترونات من ذرة أو أعطتها
إياها .
 .2النترات  :هو أيون متعدد الذرات له الصيغة الكيميائية يحل وحدة شحنات سالبة وكتلته
الجزيئية  62-0049جرام \ مول .
 .3التحليل الطيفي (أو تحليل الطيف)  :هو تحليل للضوء المنبعث أو المنعكس عن أية مادة
بواسطة جهاز خاص يطلق عليه اسم المطياف  ،وبكل مادة طيفها المميز الذي ال يطابق
أي مادة أخرى  .ويستخدم في الكيمياء والفيزياء التحليلية للكشف عن وجود المواد المختلفة
في عينة ما خالل تحليل األطياف المنبعثة أو الممتصة بواسطة هذه المواد .
 .4األمالح  :هي المركبات الكيميائية التي تنتج من تفاعل تعادل حمض وقلوي بحيث يكون
متعادل كهربيا وقد يكون مركب عضوي أو غير عضوي .

منهجية البحث :
تممم االعتممماد فممي بحثنمما علممى المممنهج التجريبممي حيممث قمنمما بممإجراء تجربممة وفحممص نسممبة
النترات .وأيضاً المنهج التحليلي حيث تم فيه تحليل النتائج وتفسيرها .

مجتمع البحث وعينته :
عينة من الخبز المستخدم في إعداد الشطائر في مقصف مدرسة زهرة المدائن.

أسباب اختيار الموضوع :
 .1حسممب ممما علمنمما وسمممعنا حممول موضمموع يتداولونممه أن بعممض المخممابز تسممتخدم ميمماه
الحنفية فرغبنا في التأكد من شأن هذا الموضوع.
حتى يكون الموضوع شامل للقطاع الذي نعيش فيه  ،ليس مدرستنا فحسب.
 .2نحاول ايجاد حلول لهذا األمر قدر االمكان.
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فرضيات البحث:
 .1أن لتلوث المياه بالنترات عالقة طردية مباشرة باإلصابة بأمراض عديدة منها السرطان .
 .2عممدم الرقابممة علممى مخممابز قطمماع غ مزة قممد يكممون هممو السممبب االساسممي فممي وجممود النت مرات
الزائدة عن حدها في الخبز .
 .3انتق ممال النتم مرات ال ممى مي مماه الحنفي ممات ق ممد يك ممون بس ممبب تل مموث المي مماه الجوفي ممة الت ممي تص ممل
للمصانع والبيوت .
 .4تتواجممد النت مرات بنسممب كبي مرة داخممل الميمماه الجوفيممة قممد يكممون بسممبب تلممف انابيممب الميمماه
وعدم صالحيتها واندماج مياه المجاري مع المياه الجوفية .

أدوات ومواد التجربة :
Hot plate and magnetic stirrer . .1
Atomic spectroscopy device . .2
 .3مخبارين )(Blank
 .4دورق زجاجي
 .5محلول إظهار اللون ( ترترات البوتاسيوم وهيدروكسيد الصوديوم )
 .6رغيف خبز من مقصف المدرسة
 .7حمض الكبريتيك المركز
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النترات : Nitrate

.
" صيغة بنائية للنترات "

هممو أيممون متعممدد الممذرات  ،لممه الصمميغة الكيميائيممة  ، NO3−يحمممل وحممدة شممحنات سممالبة
 ،وكتلته الجزيئية  62.0049جرام/مول .
وتسممتخدم النت مرات أساسمما فممي إنتمماج األسمممدة الزراعيممة بفضممل سممهولة ذوبانهمما فممي الممماء
وتحللها الحيوي.
النترات الرئيسية هي األمونيا و نترات الصوديوم و نترات البوتاسيوم و نترات
سنويا منها لغرض تسميد المزروعات .
الكالسيوم  .ويتم إنتاج عدة ماليين من الكيلو جرامات ً
أيضا كعوامل مؤكسدة ،وعلى األخص في المتفجرات حيث تؤدي
تستخدم النترات ً
األكسدة السريعة لمركبات الكربون إلى تحرير كميات كبيرة من الغازات الساخنة .كما تستخدم
نترات الصوديوم إلزالة فقاعات الهواء من الزجاج المصهور أثناء صناعة الزجاج وكذلك في
بعض أنواع السيراميك.
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بعض أمالح النترات :

االسم

الصيغة الكيميائية

 KNO3نترات البوتاسيوم

 NaNO3نترات الصوديوم

 Ba(NO3)2نترات الباريوم

 Ca(NO3)2نترات الكالسيوم

 NH4NO3نترات األمونيوم

 AgNO3نترات الفضة

 Al(NO3)3نترات األلمنيوم

 Fe(NO3)3نترات الحديد
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خواص النترات :
معظم أمالح النترات المعدنية تذوب في الماء في درجة الح اررة والضغط العاديين .
ومن أمثلة النترات غير العضوية نترات البوتاسيوم .
ويحصممل جسممم االنسممان علممى قممدر كبيممر مممن النت مرات غيممر العضمموية مممن غذائممه الغنممي بممأوراق
النباتممات الخض مراء مثممل السممبانش والسمملق وتشممير بعممض الفحوصممات الممى أن غممذاء يحتمموي علممى
نترات من النباتات يتحول في الجسم النتريك ويخفض ضغط الدم العالي.

وجود النترات :
توجد النترات طبيعيا في الجو وفي المياه  .كما يوجد منها مناجم للنترات ومعظمها
مكون من نترات الصوديوم ،وتوجد مناجم النترات أساسا في تشيلي ولذلك تسميتها " تشيلي
سالبيتر" .كما توجد منه مناجم في وآسيا الصغرى وكولومبيا وكاليفورنيا.
وأيضاً النترات تتواجد في البيئة بشكل طبيعي في الماء ،التربة والطعام .في دورة

النيتروجين الطبيعية ،تّحول بكتيريا معينة النتروجين اُلممتَص من النبات إلى نترات يُخّزن في
الخاليا ،وعندما تَأكل الحيوانات هذه النباتات فإنها تَستخدم تلك النترات لتّحولها إلى بروتين،
بعدها تعيد تلك الحيوانات النترات إلى الطبيعة عن طريق البراز أو عندما تتحلل بعد موتها.
كما توجد بكتيريا تقومب تحويل النترات إلى نتريت ،ويجري هذا التحويل فيالطبيعة وأيضًا
داخل أمعاء اإلنسان والحيوانات ،ثم يتم تحويل تلك النتريت إلى نتروجين مجدداً ،وبذلك تكون

قد اكتملت دورة النتروجين  .هذه الدورة الطبيعية ال تسمح للنترات والنتريت بالت اركم في البيئة
ولكن نشاط اإلنسان وخاصة في الز ارعة أدى إلى زيادة تراكم النترات بشكل كبير جداً األمر

الذي أدى بدوره إلى زيادة تركيز النتروجين في براز الحيوانات والدواجن والمزارع .وبما أن
النترات والنتريت سريعة اإلنحالل في الماء فإن تلك المواد ستتسّرب إلى المياه السطحية
لﻶبار ،كما أنها تنسال مع مياه األمطار لتتجمع في البرك واألنهار والبحيرات.
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تأثير النترات على الصحة :
إن الخطممورة علممى الصممحة تتعلممق بمماختزال النت مرات فممي الجسممم وتحولهمما إلممى نتريممت وهممي
مممادة تتحممول إلممى نتممروزامين وتسممبب السممرطان  .تحممدث هممذه التح موالت فممي االمعمماء عممن طريممق
بكتيريمما  ،كممما ان اللعمماب فممي الفممم يمكنممه اخت مزال النت مرات الموجممودة فممي الطعممام ( فممي السممجق و
الحوم المشوية شديدا) وتصل بعد ذلك إلى الدم.
وبالنسبة الى اللجنة المختصمة فمي االتحماد االوروبمي فتنصمح أن تكمون ميماه الشمرب تحتموي علمى
أقل من  20ملغم \ لتر .

النترات في مياه الشرب :
يحدد القانون األلماني تركيز النترات  NO3−في مياه الشرب بم  50مليجرام/لتر ،
ويحدده القانون السويسري بم  25مليجرام/لتر

][3

.وفي النمسا يحدد القانون 50

مليجرام/لتر ].[4وتعمل محطات مياه الشرب على خلط مياه محتوية على أكثر من هذا الحد
بمياه فقيرة في نسبة النترات بغرض الحفاظ على التركيز الذي يحدده القانون  .في الفترة االخيرة
تقوم بعض محطات مياه الشرب بتحلية المياه عن طريق التناضح العكسي أو بواسطة الترشيح
النانوي(  ) Nanofiltrationبغرض خفض كمية النترات في مياه الشرب.
وال تشكل النترات في حد ذاتها خط ار على الصحة إذا كانت في الحدود التى يقرها
القانون  .ولكن الخطر يقع بالنسبة للصغار الرضع ولبعض الناس الذي يكون في امعائهم
بكتيريا غير معتادة فتتحول النترات إلى نتريت.
ومن المهم معرفة ان الحدود التي يقرهما القمانون بالنسمبة لتركيمز النتمرات فمي ميماه الشمرب
فإنها تمثل الحد األعلى لوجود مركبات نتروجينية عالقة بمياه الشرب  ،فاألفضل أن يكون تركيز
النترات في مياه الشرب أقل من ذلك.
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النتائج :
 .والتقينا بالدكتور عالء الدين الجعب وشرح لنا كيفية فحص عينة الخبز ووجود النترات فيها
وقال أنه من المفترض أن تكون نسبة النترات في المياه التي يصنع منها الخبز  . %45ولكن
مع االنتهاء من التجربة تبين لنا أن نسبة النترات في عينة الخبز زادت عن حدها وكانت
 %144,3وهذا الرقم خيالي جدا .

سير التجربة :
لقد قمنا بزيارة ميدانية إلى الجامعة اإلسالمية –غزة لقسم علوم األرض والبيئة في تاريش
2016-3-19م الساعة  8:15مع معلمتنا مي سكيك .والتقينا بالدكتور عالء الجعب وشرح لنا
كيفية فحص عينة الخبز وقال أنه من المفترض أن تكون نسبة النترات في المياه التي يصنع
منها الخبز  %45فقمنا أوال بقياس وزن الرغيف (  41.5غم ) ثم تفتيت الخبز واضافة 200
مل ماء مقطر واحكام إغالق الدورق بالم ( parafilmوهي مادة مطاطية لسد أي ثقب أو فتحة)
ومن ثم رج المخبار الذي يحتوي على خبز وماء لمدة ربع ساعة ثم قمنا بأخذ  10مل من
الخالصة واكمالها إلى  100مل بماء مقطر وبعدها تم أخذ  50مل من الم  100مل السابقة
واضافة  1مل من  Sodium salicylateإلى الخليط على جهاز Hot plate and
 magnetic stirrerحتى يجف المستخلص  .ثم إضافة  1مل من حمض الكبريتيك المركز
وتركها  3إلى  5دقائق حتى يتفاعل  .ثم إضافة  5مل من محلول إظهار اللون ( ترترات
البوتاسيوم وهيدروكسيد الصوديوم ) وتركها لمدة  5دقائق فتحول اللون إلى اللون األصفر  .ثم
قمنا بضبط جهاز المطياف الذري على درجة  420نانوميتر ثم حساب نسبة النترات في العينة
ونحضر مخبارين األول  Blankوالثاني محلول قياسي  5ملغم /لتر.
قانون حساب نسبة النترات= س÷ 0.003فكان الناتج 144.3333
وهذا رقم كبير مقارنة مع النسبة المسموح بها للنترات في الخبز .
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التوصيات:
 .1استخدام الطرق السليمة في اعداد الخبز والبعد عن مياه الحنفيات ألنه حسب مما
وردنا أن هذه المياه ملوثة بنسب كبيرة من النترات .
 .2الحذر من المخابز غير المضمونة.
 .3الرقابم ممة علم ممى المخم ممابز التم ممي تتبم ممع اسم ممتخدام ميم مماه الحنفيم ممات فم ممي اعم ممداد الخبم ممز
وتعريضهم للمحاسبة القانونية .
 .4الرقابة على مصادر تواجد النترات في المياه .
 .5عدم استعمال مياه الحنفيات في إعداد األطعمة بشكل عام .
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المراجع :
 .1الموسوعة الحرة ويكيبيديا .
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جهاز المطياف الذري
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