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يهخص انبحث
ىدؼ ىذا البحث الى معرفة فاعمية استخداـ الممونات الطبيعية في صناعة مسحوؽ صبغة

الطعاـ ( دراسة حالة البنجر ) واستخدمت الباحثات المنيج التجريبي العممى لتحقيق ىدؼ
الدراسة وتمثل مجتمع الدراسة جميع المواد الممونة الطبيعية  ،اما العينة فيى نبات بنجر
وكانت اداة الدراسة بطاقة مالحظة لتدويف نتائج التجارب العممية كما قامت الباحثات

باالجابة عمى اسئمة الدراسة ومناقشة النتائج وتحميميا ،ومف اىـ نتائج الدراسة التعرؼ عمى

المواد الممونة الطبيعية وتصنيع صبغة الطعاـ ( السائمة والمسحوؽ ) مف منتجات طبيعية
والتي تمثمت في نبات بنجر .واوصت الدراسة باستبداؿ الممونات الصناعية بالممونات

الطبيعية وخاصة في االغذية .

الكممات المفتاحية ( المواد الممونة _ البنجر – صبغة الطعام )
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الفصل األول
خمفيـة الدراسـة وأهميــتها
يمذيت
اف اضافة المواد الممونة لالغذية والمنتجات يجعميا اكثر جاذبية وتصبح مرغوبة
لممستيمؾ ،كما انيا تحمييا مف التمف لفترات طويمة ومف ىذه المنتجات الحمويات

والبوظة ولقد استخدمت المواد الممونة في األغذية منذ عدة قروف  ،وقد تكوف ىذه
الممونات مف مصادر طبيعية او صناعية ،وتمتاز الممونات الصناعية بالواف قياسية
جذابة وخصائص الثباتية وغيرىا مف المميزات ،كما انيا تشمل الواف متنوعة ،فيناؾ

المموف االزرؽ واالحمر واالخضر واالصفر وجميعيا يجذب االنظار وخاصة االطفاؿ.

وبالرغـ مف ذلؾ إال أنيا تسببت في جداؿ كبير بيف أغمب الجيات الصحية حيث

أف أغمب ىذه الممونات تسببت في أضرار كثيرة عمى صحة االنساف حيث تعمل عمى
تنشيط الخاليا السرطانية واالصابة المبكرة بمرض العصر لذا يحاوؿ الجميع البحث عف

ممونات غذائية طبيعية آمنة ،ىذا وأكد ياسيف عمى إعداد األطعمة والحمويات في البيت
لمتخفيف مف تناوؿ الممونات الصناعية ،واالعتماد عمى الممونات الطبيعية المستخرجة

المدونة عمى المنتوجات ،وذلؾ
مف النباتات .كما انو ال بد مف قراءة المعمومات الغذائية
َّ
ِ
الممونات الصناعية قدر اإلمكاف وال سيما عند األطفاؿ (ياسيف،
لمتخفيف مف تناوؿ
ّ
 ، )2016ويمكف استخالص الممونات الطبيعية مف النباتات او الحيوانات او المعادف،

كما أوضح الساعد اف المواد الممونة الطبيعية توجد عمى نطاؽ تجارى وعمى ىيئة
مستخمصات طبيعية لذا قد يختمف لونيا بناء عمى مصدر الصبغة وطريقة االستخالص

والتنقية وعمميات الخمط لمحصوؿ عمى الشكل المناسب لغرض االستعماؿ وتوجد

الممونات الطبيعية الرئيسية عمى ىيئة سائل ومساحيق او معمق وبعضيا ذائب في الماء

والبعض االخر ذائب في الزيت ومف الضروري اضافة مواد مستحمبة ومثبتة لتسييل
استعماؿ مثل ىذه المواد الممونة (الساعد ، )41 :2008 ،حيث يتـ اضافتيا لالغذية

ومواد التجميل واالدوية ،ويمكف استخداـ الممونات الطبيعية حتى تحمى االنساف مف

االمراض وخاصة االمراض المنتشرة فى العصر الحديث ،ومف الممونات الطبيعية

المنشرة الخض اروات والفواكو والحيوانات والمعادف ،واختص ىذا البحث بنبات بنجر الذي

يتميز بمونو االحمر الجذاب ،كما انو يحتوى عمى العناصر الغذائية التى تكسبو فوائد
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عظيمة وىو مصدر غنى بالفيتامينات ،لذا ال بد مف استخدامو في غذائنا كما انو يمكف

استخدامو كمموف طبيعى في منتجاتنا المختمفة.
يشكهت انذراست
وتتمثل مشكمة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي:

ما فاعمية استخدام الممونات الطبيعية في صناعة مسحوق صبغة الطعام؟
األسئمة الفرعية؟

 ما المقصود بالممونات الطبيعية ؟
 ما هو مسحوق صبغة الطعام؟

 ما آلية تصنيع مسحوق صبغة الطعام من نبات البنجر؟

أهذاف انذراست:
هدفت الدراسة الى :
 التعرؼ عمى مفيوـ الممونات الطبيعية .
 التعرؼ الى مسحوؽ صبغة الطعاـ.

 كيفية تصنيع مسحوؽ صبغة الطعاـ مف نبات بنجر.
أهًيت انذراست:
قد تفيد الدراسة فيما يمي:
 معرفة اىمية الممونات الطبيعية في حياتنا

 تصنيع المنتجات االستيالكية مف خامات البيئة الطبيعية المحيطة .
 االستفادة مف نبات البنجر في جوانب متنوعة ومختمفة بحياتنا.

 تقدـ لممسؤوليف في و ازرة الصحة والتجار طرؽ جديدة صحية لمتصنيع.
حذود انذراست:
 حد موضوعي  :اقتصر البحث عمى تصنيع صبغة طبيعية لمطعاـ مف نبات البنجر .
 حد مكاني  :اقتصر البحث عمى مختبر مدرسة بشير الريس الثانوية لمبنات

 حد زماني :تـ تطبيق البحث في الفصل الدراسي الثاني لعاـ 2019 -2018ـ
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يصطهحاث انبحث اإلجرائيت:
تتبنى الباحثات المصطمحات التالية:
 الممونات الطبيعية
ىي المواد الممونة يتـ الحصوؿ عمييا مف مصادر طبيعية كالخضروات والفواكو والمعادف ،فيى
مف مستخمصات طبيعية وقد توجد عمى شكل مسحوؽ او سائل او معمق وىى امنة عمى صحة

االنساف.

 مسحوق صبغة الطعام

ىي مادة تضاؼ إلى الطعاـ او الشراب لتغيير لونيا وتحسيف مظيرىا ،وتستخدـ في األطعمة
التجارية ،كما قد تستخدـ في الطبخ ،وىى متوفرة وامنة وىى مواد جذابة و تستخدـ في أماكف
مختمفة كاألماكف التعميمية وقد يكوف مصدرىا مف مواد طبيعية او صناعية.

 بنجر
بنجر ىو أحد أنواع النباتات الجذرية الدرنية ،ويسمى بنجر أو البنجر ويستعمل في صناعة

ويتميز بمونو األرجواني ،وذلؾ بسبب احتوائو عمى ماد البتاييف التي توازف معدؿ
المخمالت،
ّ
الحموضة في المعدة ،وىناؾ بنجر السكري لونو أبيض ،ويستخدـ في صناعة السكر.
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الفصـل الثـانـــي

اإلطــــار النظــري

 -الممونات الطبيعية

 -مستحضرات التجميل

 -مسحوق ممونات الطعام
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الفصل الثاني

اإلطار النظري

المحور األول :الممونات الطبيعية
اف اضافة المواد الممونة لالغذية والمنتجات اصبح مف اىـ اىتمامات صانعى االغذية
واالدوات المختمفة كادوات التجميل واالدوية ،وغيرىا مف المواد التى يستيمكيا االنساف وذلؾ النيا

تضيف مظي ار جميال وجذابا لممنتج كما اف ىذه الممونات تعطى االغذية نكية خاصة ومميزة.

وقد عرؼ ( الرشيد )15 :2010 ،المادة الممونة بأنيا "مادة يتـ استخالصيا أو فصميا أو

اشتقاقيا مف مصادر نباتية أو حيوانية أو معدنية أو أية مصادر أخرى ،باستخداـ مركب وسيط

أو بدونو وتعطي لونا ممي اًز عند إضافتيا إلى المادة الغذائية (بمفردىا أو بتفاعميا مع مادة

أخرى)".

وتعرؼ إدارة الغذاء والدواء ( )FDAالمواد الممونة بأنيا "صبغة أو خضاب أو مادة

أخرى يتـ تصنيعيا أو استخالصيا أو عزليا مف النباتات أو الحيوانات أو المعادف والتي عند
اضافتيا لمغذاء أو الدواء أو مواد التجميل تضفي لوناً ورونقاً خاصاً"(الساعد)16 :2008 ،
وىناؾ نوعيف مف المواد الممونة كما بينيا (جواد وآخروف  .)2017 ،وىى كما يمي :
 -1مواد ممونة مف اصل طبيعي.
 -2مواد ممونة مصنعة كيميائيا.

اوال  :يىاد يهىَت يٍ اصم طبيعي  :ومعظمها من :
أ -مشتقات الكاروتيف والتى يعتبر بعضيا فيتاميف  Aوتستخرج مف قشر البرتقاؿ
والجزر الطبيعي وكميا صفراء تميل الى البرتقالي.

ب -االلواف الحمراء ومشتقات النثوسيانيف التي تستخرج مف قشور العنب الحمراء

والكركدية وكذلؾ الصبغات الحمراء في البنجر االحمر والفمفل االحمر وغيرىا كل
ىذه المركبات الواف طبيعية تتدرج الوانيا مف االصفر الى االحمر.

ت -االلواف الخضراء مف الكموروفيل ويرمز ليا بالرمز  E141الموجودة في أوراؽ
االشجار .
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ث -االلواف البنية ( )a + c + dويرمز ليا بالرمز  E150وىو السكر المحروؽ
والكراميل.

ج -االلواف البنفسجية ويرمز ليا بالرمز E163الموجودة في الفراولة والممفوؼ االحمر
وقشر العنب وبعض انواع التوت.

ثانيا :يىاد يهىَت يصُعت كيًيائيا :
ىناؾ ىجوـ كبير ضد االلواف الصناعية التى تستخدـ في جميع انحاء العالـ في

تمويف االغذية (سواء الحمويات او المشروبات وغيرىا ) حيث تسمح جميع دوؿ
العالـ باستخداـ عدد معيف مف ىذه االلواف واالقالؿ مف االلواف الصناعية

واستخداميا يرجع الى:

 -1انخفاض سعر االلواف الصناعية .

 -2ثبات االلواف وعدـ تغير الموف عند االعداد والتخزيف .

 -3االلواف الصناعية ليا الواف زاىية براقة تغري المستيمؾ عمى الشراء .

يصادر االنىاٌ
ىنالؾ عدد مف المصادر الطبيعية مف أصوؿ نباتية أو حيوانية ومعدنية أو شبية
إصطناعية أو إصطناعية وىي كما يمي( :الرشيد )16:2010،
-1

االصباغ الحيوانية

منذ قديـ الزماف كانت المممكة الحيوانية مصد ار لممواد الممونة ،مثل صبغة األرجواف

الصوري ،وتحضر باألكسدة اليوائية لإلف ارزات غير الممونة لغدد حمزوف البحر(مف
القواقع) ،ثـ أمكف إنتاجيا صناعيا ،ويتوفر في األسواؽ أصباغ ليا نفس الموف أرخص
ثمنا منيا .وحضرت أيضا صبغة كوشينياؿ وتتركب مف ( )Coccus cactusولونيا

أحمر المع مف حشرة اسميا العممي كوكس كاكتس حمض كارمينيؾ  ،وال تستعمل حاليا
ىذه الصبغة في األغذية والمستحضرات الصيدالنية بسبب تموثيا بجراثيـ السالمونيال،

التي تسبب اضطرابات معوية عند اإلنساف.
 -2االصباغ النباتية

تحتوي الكثير مف النباتات عمى أصباغ ذوابة في الماء مثل الكموروفيل (لونو

أخضر) ،واألناتو (لونيا أصفر برتقالي) ،وتستخرج مف بذور نباتية ،وتستعمل في تمويف
الزبد واألجباف ،وصبغات كاروتينية (لونيا أصفر) بأنواعيا الفا( )γ( - )αوجاما )β( -

وبيتا وىي تستخرج مف الجزر األصفر وتستعمل في تمويف الزبد ( )Caroteneكاروتيف
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الصناعي (مارجريف) .ويستخمص مف جذور البنجر -بنجر صبغة لونيا أحمر تسمى

يتانيف ،كما يستخدـ الزعفراف إلعطاء األغذية الموف االصفر.

وقد عرؼ الساعد( )18:2008المواد الممونة الصناعية بانيا مركبات كيميائية

ال توجد في الطبيعة حيث يتـ تصنيعيا بدرجة نقاوة عالية  ،وبدأ تصنيعيا قبل
150عاما في انجمت ار والمانيا مف القطراف الناتج مف التطير االتالفي لمفحـ .

وتعتبر الممونات مف المواد التي يتـ إضافتيا إلى األطعمة ،وغالباً ما يسبب

تناوليا قمقاً لمعديد مف الناس خاصة وأف معظـ مف يتناوؿ ىذه الممونات ىـ مف

األطفاؿ .وحيث يتـ إضافتيا لألطعمة (مثل السكاكر ،المشروبات الغازية )..،التي ال
تحتوي عمى فاكية أو مكونات طبيعية أو قيمة غذائية مفيدة.

وقد حذر الرشيد مف تناوؿ الممونات التالية( :الرشيد )16:2010،
 :Red 3 (E127( ونجدىا في المخبوزات والسكاكر.

 :Yellow 6 (E110( ونجدىا في المخبوزات ،المشروبات ،السكاكر،
الجيالتيف ،والنقانق.

 :Blue 1 (E133( ونجدىا في المخبوزات ،المشروبات والسكاكر.
 :Blue 2 (E132( ونجدىا في المشروبات والسكاكر.

 :Green 3 (E143( ون ػ ػج ػػدى ػػا في المش ػػروبػ ػػات والسكاكر.

 :Yellow 5 (E102( ونػ ػجػ ػػده في الم ػ ػخ ػ ػب ػػوزات ،السكاكر ،جيالتيف السكاكر.
وىو ثاني أكثر األلواف استعماالً ،وقد يسبب حساسية خفيفة لمبعض خاصة
ألولئؾ الذي يعانوف مف حساسية عمى األسبريف.
 :Red 40 (E129( ونجدىا في السكاكر ،جيالتيف الحمويات ،المعجنات،
النقانق ،والصودا.

األيراض انتي تسببها انًهىَاث انصُاعيت نألطفال:
هناك عدة اضرار لمممونات الطبيعية كما ذكرتها (دمحم ) 2118 ،ومنها :
 تزيد مف احتمالية إصابة الطفل بالسمنة المبكرة  ،حيث انيا تعمل عمى زيادة نسبة
الدىوف في الجسـ.
 تسبب تمؾ الممونات الشعور بالتعب و الكسل في أغمب األوقات  ،ويمكف اف تسبب
النشاط المفرط.
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 تؤدي الممونات الصناعية إلى اإلصابة بتقمصات المعدة  ،و اإلسياؿ  ،و تسبب العديد
مف األضرار لمكبد.
 تعمل ىذه األلواف عمى نقص الحديد  ،و الكالسيوـ في الجسـ  ،كما تزيد مف الحساسية
و االحمرار في جمد الطفل  ،ىذا باإلضافة إلى أنيا تتسبب في الشعور بالصداع و ألـ
الرأس عند األطفاؿ.
ويرى الباحثات أف االصباغ وااللواف الطبيعية النباتية القت اىتماما كبي ار لما ليا مف فوائد

واعطاء االغذية والمنتجات الواف جذابة كما انيا ليس ليا اثار سمبية عمى االنساف كما في

االلواف الصناعية لذا اىتـ ىذا البحث بااللواف الناتجة مف نبات بنجر لما لو مف فوائد عديدة

واستخدامات متنوعة .

وقد عرفت حساـ ( ) 2018بنجر كما يمى “:بنجر ىو البنجر األحمر ويعتبر البنجر مف

النباتات الجذرية أي التي تتميز بنموىا تحت األرض ويتميز بنجر بمونو األحمر وبنجر أو

البنجر األحمر لو فوائد صحية عديدة ولو فوائد صحية جمة تساعده في بناء جسمو والتخمص

مف بعض األمراض والمشاكل الصحية التي قد يعجز الطب والعقاقير الطبية عف حميا”.
فىائذ بُجر
ىناؾ عدة فوائد لمشمندر ذكر الكامل ( ) 2017بعض منيا وىى كالتالى :
 يقمل مف معدؿ السكر في الدـ ،وذلؾ بسبب احتوائو عمى نسبة عالية مف مضادات
األكسدة،
 يقمل مف مستوى ضغط الدـ المرتفع ،الحتوائو عمى نسبة عالية مف مركبات النيترات
التي تتحوؿ إلى حمض النتير.
 يزيد مف تمدد األوعية الدموية مما يقمل مف خطر اإلصابة بالجمطات المتعددة.
 يقمل مف خطر اإلصابة بفقر الدـ بسبب احتوائو عمى نسبة عالية مف عنصر الحديد،
ومضادات األكسدة.
ويقوي خالياه ،ويحمي مف خطر اإلصابة بأمراض الكبد
 يحافع عمى صحة الكبدّ ،
المختمفة.
 يقي مف خطر اإلصابة بمرض السرطاف ،مثل سرطاف القولوف ،والدـ ،والجمد ،والرئة،
الحتوائو عمى مادة البيتاسيانيف..
13

 يقوي مف مناعة الجسـ.
التعرض
كحب الشباب ،والنمش الذي يصيب البشرة نتيجة ّ
 يعالج مشاكل البشرة المختمفة ّ
ألشعة الشمس لفترات طويمة ،بسبب احتوائو عمى العديد مف المواد الكيميائية المضادة

لاللتيابات.
 يعالج مشاكل الجياز اليضمي ،مثل اإلمساؾ ،بسبب احتوائو عمى نسبة عالية مف
األلياؼ.
 الوقاية مف العيوب الخمقية.
أضرار بُجر
وبالرغم من المميزات المختمفة لمشمندر اال ان (الظفيري ) 2118 ،بينت عدة اضرار

لمشمندر ومن هذه االضرار ما يمي

 يتسبب بنجر اإلصابة بحصى الكمى ،وذلؾ لوجود ما يسمى باألكساالت ()Oxalate
وتكوف الحصى ، ،لذا ينصح األطباء
لتشكل ّ
وبكمية كبيرة ،التي تجعل الجسـ قابل ّ
بعدـ اإلكثار مف تناوؿ بنجر.

 يحدث تغيير في لوف البوؿ عند األشخاص الذيف يتناولوف بنجر األحمر ،حيث
يظير لوف البوؿ مائال لموردي ،وذلؾ نتيجة مشاكل في عممية التمثيل الغذائي.

 مشكمة البراز المموف نتيجة وجود مادة كيميائية في بنجر تسمى بيتا سيانيف

 ،betacyaninوالتى ليا دور في إعطاء لوف أحمر عتيق لمبراز ،وقد تكوف ظاىرة

كيمائية عادية بالنسبة لنظاـ الجياز اليضمي وليس ليا مضار ،لكف إذا تحوؿ لوف
البراز إلى األسود وتكررت الحالة ،يحتاج لمراجعة الطبيب.،

 ينتج عف تناوؿ بنجر األحمر حدوث انخفاض في معدؿ ومستوى ضغط الدـ العالي
وبشكل فجائي ،وىو مفيد لمف يعانوف مف ارتفاع في الضغط.

 يصيب بعض األشخاص الذيف يتناولوف بنجر األحمر الطفح الجمدي ،وظيور
الحساسية والحكة والبقع الحمراء بالجمد ،وقد يصاب أيضاً بالقشعريرة والحمى وارتفاع

ح اررة الجسـ لدرجة عالية.

 تظير اضطرابات في الجياز اليضمي والمعدة مثل مشكمة االنتفاخات وتشكل

الغازات ،وذلؾ الحتواء بنجر عمى األلياؼ ،وقد تسبب لإلنساف حاالت مف اإلسياؿ
والقيء.
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 تعمل كثرة تناوؿ بنجر األحمر كمصدر قمق لدى مف يعانوف مف مرض السكري،
حيث يزيد مف ارتفاع سكر الدـ..

 بنجر لو تأثير سمبي عمى المرأة الحامل أثناء فترة الحمل ،وذلؾ ألنو يحتوي عمى
مادة البيتيف التي تسبب مشكمة ارتفاع في مستويات األكسدة بالجسـ وتؤثر عمى

صحة األـ والجنيف.

 كثرة تناوؿ بنجر اإلصابة بمرض النقرس الذي يؤدي إلى التياب المفاصل والعظاـ.
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انًحىر انثاَي :يستحـضراث انتجًــيم
أىـ الطرؽ التي تستخدميا المرأة إلظيار جماليا مف
تُعتَبر مستحضرات التجميل أحد ّ
التموف
خالؿ التزّيف بيا ،كما تعتبر وسيم ًة ّ
فعالة إلخفاء العيوب التي تصيب الوجو مثل البثور و ّ
وغيرىا مف مشاكل الوجو المتعددة ،وقد ظيرت مستحضرات التجميل عند النساء منذ فترة زمنية

طويمة؛ حيث كانت المرأة تستخدـ الكحل لزيادة جماؿ العيف وابراز شكميا ،باإلضافة إلى
ٍ
بشكل كامل
استخداميا أنواع العطور المختمفة التي كانت تستخمص مف الطبيعة

َشيدت صناعة مستحضرات التجميل تطو اًر كبي اًر وممحوظاً في اآلونة األخيرة؛ حيث ّإنيا
لـ تقتصر عمى المواد الطبيعية فحسب بل أصبحت أكثر اتساعاً لتصل لممكونات والمواد
الكيميائية التي أظيرت كفاءتيا في إخفاء عيوب البشرة ،كما أف المستحضرات الكيميائية تتميز

تعددت آثارىا السمبية ،ونتج
مما يزيد مف جماؿ المرأة وتأّلقيا ،ولكف ّ
بإتقاف الصنع عند االستخداـ ّ
عنيا العديد مف المخاطر.
يخاطر يستحضراث انتجًيم
الكيميائية المادة الخاـ لصناعة مستحضرات التجميل وتعرؼ ىذه المواد
 تُش ّكل المواد
ّ
فإف الستخداميا أث اًر سمبياً عندما تكوف
المكوف الرئيسي في
بسميتيا العالية ،لذلؾ ّ
ّ
ّ
التسبب بالتيابات الجمد
المستحضرات المستخدمة لمتجميل ،ومف أىـ ىذه اآلثار السمبية
ّ
تمتد خطورتيا لإلصابة بالسرطاف عمى المدى البعيد؛ حيث
المختمفة والحساسية ،وقد ّ

أثبتت العديد مف الدراسات مدى خطورة بعض المواد التي تدخل في تركيب مستحضرات

التجميل.

 تستخدـ فييا بعض الممونات والمثبتات الكيميائية ذات األضرار اليائمة التي ييدؼ فييا


المصنعوف لزيادة صالحية المنتج بغض النظر عف سالمة استخدامو صحياً.
ّ
قد تحتوي بعض مستحضرات التجميل مثل أحمر الشفاه خاص ًة عمى بعض المواد ذات

صنف عمى أنو أحد المعادف
السمية ولكف بنسب ضئيمة
وخاصة الرصاص الذي ُي ّ
ّ
أف النسبة التي يحتوييا تكاد ال تُذكر ،باإلضافة
الثقيمة ،ولكف وجدت بعض الدراسات ّ
حدداً بفترة
أف التأثير يجب أف يكوف تراكمياً أي عمى فترات ممتدة مف الزمف وليس ُم ّ
إلى ّ
زمنية ،أو أف ىذا التأثير يظير خالؿ استخدامو بصورة مباشرة.
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فىائذ استخذاو يستحضراث انتجًيم انطبيعيت:
يمكف استخداـ مستحضرات التجميل الطبيعية أو ما تسمى بالمستحضرات البيولوجية
معا بعض فوائدىا كما
كبديل لمستحضرات التجميل العادية لتفادي ضررىا لذلؾ سوؼ نعرض ً
ذكرتيا سعيد ( ) 2018وىى كالتالى.
 تمتصيا البشرة بشكل جيد وال تسبب غمق المسامات الموجودة في جمد البشرة.
 تخمو مف أي مواد أو عناصر كيميائية لذلؾ تعتبر أقل خط ار عمى البشرة.

 تعتبر مستحضرات التجميل الطبيعية صديقة لمبيئة ألنيا تحتوي عناصر طبيعية يمكف
تحميميا ال تضر البيئة وال تضر البشرة باإلضافة إلى ذلؾ أنو يمكف تدوير ىذه

المستحضرات مرة أخرى ويعاد استخداميا.

 ال تضر البشرة وال الصحة فيي تعتبر آمنو اإلستخداـ.
إرشاداث الستخذاو يستحضراث انتجًيم( :انبىريُي) 2118،
 تجنب استخداـ مستحضرات التجميل رديئة الصنع والرخيصة والتي يكثر فييا استخداـ
ضرر ٍ
ٍ
كبير لمجسـ ،وخصوصاً لمبشرة،
المواد الكيميائية ،مثل :األمونيا ،لما تسببو مف
وتأتي بنتائج عكسية مدمرة.

ألنيا أخف ضر اًر.
 الحرص عمى استخداـ مستحضرات التجميل الطبيعية قدر اإلمكاف؛ ّ
اء تمؾ التي
 تجنب النوـ قبل إزالة جميع آثار مستحضرات التجميل عف الجسـ ،سو ً
تستخدـ لمجمد والبشرة ،أو المستخدمة لمشعر والعيف.

ٍ
نوعيات ممتازة ومعروفة بجودتيا.
 استخداـ مستحضرات التجميل التي تكوف مف
 انتقاء أنواع مناسبة تماماً لنوع الجمد والبشرة ،وطبيعة الشعر.

 عدـ المبالغة واإلكثار مف استخداـ مستحضرات التجميل ،فميست العبرة في الكـ ،واّنما
في كيفية استخداميا.
 انتقاء ألواف مستحضرات التجميل حيث تكوف مناسبة لموف البشرة والشعر.

 استخداـ مزيالت مستحضرات التجميل الخاصة ،والتي تكوف خالية مف الكحوؿ
واألمونيا ،وذلؾ لتجنب تييج البشرة أو تحسسيا.
ٍ
يتـ استخداـ
 وضع مستحضرات التجميل بشكل مناسب لممناسبة والزماف والمكاف ،بحيث ّ
مستحضرات خاصة بأماكف العمل والتدريس ،ومستحضرات تجميل خاصة باألفراح
والمناسبات العائمية ،ومستحضرات تجميل لممناسبات الرسمية ،أو طبيعة األشخاص

الموجوديف.
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بشكل أساسي عمى ٍ
ٍ
عدد مف المواد الطبيعية ،مثل:
 تحضير مستحضرات التجميل يعتمد
الصبار ،واألعشاب الطبية ،والموز ،والزيوت العطرية المستخرجة مف النباتات واألزىار،
باإلضافة إلى استخداـ بعض المنتجات الحيوانية ،مثل :دىوف الحيوانات ،وعطر

المسؾ ،والعنبر ،وعسل النحل ،والشمع.
أوالا  :أَىاع يستحضراث انتجًيم

يوجد العديد مف أنواع مستحضرات التجميل المختمفة يمكف عرضيا كما يمي( :سعيد) 2018،
 كريـ األساس يعتبر مف أىـ أنواع مستحضرات التجميل التي يتـ وضعيا عمى الوجو،

يساعد عمى إخفاء عيوب البشرة وبياضيا ،ويجعل البشرة صافية موحدة الموف ،ويستخدـ

قبل وضع مستحضرات التجميل األخرى.

 البرايمر ىو نوع مف مستحضر التجميل يوضع قبل وضع كريـ األساس ،يرطب البشرة
ويغمق المساـ الموجودة بالوجو ،ويساعد عمى ثبات المكياج ألطوؿ وقت ممكف.

 الكونسيمر يعمل عمى تصحيح البشرة واخفاء عيوبيا ،سواء كانت حبوب أو بقع أو أي
ىاالت داكنة الموف ،يوجد في أشكاؿ مختمفة كريـ أو قمـ.

 أحمر الخدود يطمق عميو أيضا “البالشر” وىو عبارة عف لوف مشرؽ يجعل الخدود تبدو
مشرقة ومتألقة ،توجد عمى شكل بودرة وكريـ وىي منتشرة أكثر عمى شكل بودرة.

 الكونتور ىي مف التقنيات الجديدة في المكياج التي تعمل عمى إبراز جماؿ الوجو

ومالمحو ،تخفي عيوب البشرة وتغير مف شكميا حيث تستطيع ترفيع وجيؾ أو تثمينو،

كما تستطيع أف تجعل أنفؾ الطويل يبدو قصير.

 الياياليتر يستخدـ مع الكونتور يكوف لونو فاتح يعمل عمى إضفاء ضوء عمى المكاف
الذي تريد إب ارزه في الوجو.

 الكحل مف أىـ أنواع مستحضرات التجميل وأكثرىا انتشا ار التي تستخدـ إلبراز جماؿ
العيف ،وتستطيع مف خاللو توسيع او تضييق العيف كما تريد.

 البرونزر ويطمق عمييا اسـ ” بودرة التسمير” وىى عبارة عف نوع مف أنواع مستحضرات

التجميل يأخذ شكل بودرة يكوف ليا برونزي الشكل ،توضع بعد وضع كريـ األساس وتضفي
لموجة سمرة تبدو في شكل طبيعي.

 األيالينر أو ما يسمى بكحل العيف يكوف عمى شكل سائل ،يستخدـ لرسـ وتجميل العيف،
يوضع بعد رسـ العيف بقمـ الكحل.

 االيشادو أو ما يسمى بظالؿ العيوف ىو عبارة عف عدة ألواف مختمفة ،تجعل العيف تبدو
في شكل جذاب.
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 الماسكا ار ىي عبارة عف كحل يكوف سائل يتـ وضعو مف خالؿ فرشاة عمى الرموش،
توضع عمى العيوف وتجميميا واضافة طوؿ وكثافو ليا.

 الروج يعرؼ باسـ أحمر الشفاه ،يوجد في عدة أشكاؿ مختمفة.

 محدد الشفاه ىو عبارة عف قمـ يستخدـ لرسـ الشفاه ،لتحديد وابراز جماليا،
 مممع الشفاه يتـ وضعو بعد وضع أحمر الشفاه ،يساعد عمى جعل الشفاه براقة .
 مثبت المكياج ىو يستخدـ لتثبيت المكياج لضماف بقائو فترة طويمة.

 مزيل المكياج ىو يتـ استخدامو لتنظيف البشرة مف المكياج ،وىو ميـ لمحفاظ عمى البشرة
وعدـ تضررىا مف أدوات المكياج وبقايا أثرىا.
انًحىر انثـانث :يسـحىق يهىَــاث انطـعــاو
اف الممونات بشكل عاـ ىي عبارة عف مواد تضاؼ لألطعمة ولألشربة وأحياناً لألشكاؿ
الصيدالنية ،بيف تغير لونيا ،وغالباً ما تكوف الغاية مف ذلؾ ،ىي جعل المنتج أكثر قبوالً مف
قبل المستيمؾ .أما ممونات الطعاـ أو الممونات الغذائية عبارة عف مادة يتـ إضافتيا إلى
المشروبات أو المأكوالت لتعطييا لوف معيف وتعمل عمى تحسيف مظيرىا ،وينتشر باألسواؽ
العديد مف ممونات الطعاـ الصناعية ولكف لألسف فإف العديد منيا يسبب األضرار لإلنساف
ويختمف الضرر حسب الموف حيث تختمف المواد الداخمة في تركيب الصبغ ولكف ىذه الممونات
الصناعية نستطيع االستغناء عنيا واستخداـ ممونات طبيعية ال تمثل أو تسبب أضرار ومثل
الزعفراف ،حيث يمكننا الحصوؿ عمى الموف األصفر.
عصير السبانخ ونحصل منو عمى الموف األخضر.

الكرز و التوت وبنجر ونحصل مف أي منيـ عمى الموف الوردي واألحمر.
عصير التوت لمحصوؿ عمى الموف األزرؽ.

كما يوجد باألسواؽ ممونات طعاـ طبيعية يتـ صنعيا مف مواد أو مكونات طبيعية وتعتبر ىذه

أيضا يفضل استخداميا في حدود أو يمكننا صنع
الممونات ىي األكثر ً
أمانا عمى الصحة ،ولكف ً
الممونات بأنفسنا في المنزؿ وبذلؾ نضمف أف يكوف المموف طبيعي وآمف عمى صحتنا وصحة

أطفالنا.

يرجع تاريخ ممونات الطعاـ كما ذكرتيا شمس الديف ( ) 2018إلى العصور القديمة التي كانت
ِ
أكثر غناً لمطعاـ ،مثل
تستخدـ مستخمصات النباتات ،وقشور الخضار والفاكية إلضافة ألواف َ
المكونات
الزعفراف ،والرماف ،والجزر ،والتوت ،وبنجر ،والعنب ،والبقدونس ،والكركـ ،وغيرىا مف
ّ
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توجد أصباغٌ طبيعية أخرى مثل الكموروفيل الذي ُيعطي الموف األخضر
الطبيعية األُخرى ،كما ُ
لمنبات ،واألنثوكيانينس الذي يعطي العنب والتوت والعّميق الموف األرجواني الغامق ،ولكف لجأ
ّ
الكثيريف إلى استخداـ ألواف الطعاـ الصناعية بسبب األسعار العالية لمصبغات الطبيعية نظ اًر

تمر بيا ،تستخدـ ألواف الطعاـ في تمويف مختمف أنواع الحمويات والمخبوزات
لكثرة العمميات التي ُّ

أكثر جاذبية ،ولكف تحتوي ألواف الطعاـ الصناعية عمى الكثير مف
وغيرىا مف األطعمة لجعميا َ
ٍ
بصناعة ألو ٍ
اف
مواد الكيميائية الضارة المؤذية لصحة اإلنساف؛ لذا يمكف إستبداؿ ىذه األلواف
ٍ
صحية بمو َّاد طبيعية.
كيف َصُع أنىاٌ انطعاو انطبيعيت ؟

اف ىذه العممية ليست صعبة وفي بعض األلواف يمكف الحصوؿ عمييا بنقع العشب أو المسحوؽ
في كمية مف الماء(.دمحم ) 2015،
 .1المون األصفر:

نستطيع الحصوؿ عمى الموف األصفر عف طريق الزعفراف حيث نقوـ بنقع شعرات مف الزعفراف

في كمية قميمة مف الماء وسنحصل عمى لوف أصفر جميل أو يمكف إضافة الكركـ لو لمحصوؿ
عمى لوف قوي ويتـ تصفية السائل لمحصوؿ عمى لوف سائل خالي مف أي شوائب.

 .2المون البرتقالي:

يمكف الحصوؿ عمى الموف البرتقالي مف الجزر األصفر عف طريق عصر الجزر في الخالط مع

كمية قميمة مف الماء فقط كمية تسمح لمخالط بطحف أو عصر الجزر ثـ تصفية العصير الناتج
لمحصوؿ عمى السائل وىو ذو لوف برتقالي مميز.
 .3المون األخضر:

تعتبر السبانخ أفضل مكوف طبيعي يمكف الحصوؿ منو عمى الموف األخضر ،حيث يتـ أخذ

جدا
أوراؽ السبانخ وغسميا بشكل جيد واستبعاد التالف منيا ثـ وضعيا في الخالط مع كمية قميمة ً

مف الماء ثـ طحنيا وتصفيتيا لنحصل عمى عصارة خضراء تستخدـ كمموف طعاـ طبيعي

لمحصوؿ عمى الموف األخضر ،ويمكف كذلؾ استخداـ أوراؽ البقدونس.
 .4المون األحمر:

ممكف الحصوؿ عميو مف بنجر حيث نقوـ بغسل بنجر وتقطيعو ووضعو في الخالط وصحنو ثـ
تصفيتو لمحصوؿ عمى عصارة حمراء تمثل الموف األحمر.

 .5المون البنفسجي:

نستطيع الحصوؿ عمى الموف البنفسجي بسيولة مف أوراؽ الكرنب البنفسجي ،حيث نقوـ بأخذ

بعض أوراؽ الكرنب ونضعيا في الماء عمى النار ونتركيا حتى تغمي بضع دقائق حتى تتموف
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مياه الغمي بالموف البنفسجي ثـ نصفييا مف أوراؽ الكرنب وتمثل ىذه المياه وسيمة التمويف بالموف
البنفسجي.

 .6المون األزرق:

خذي كمية مف المياه الناتجة مف غمي أوراؽ الكرنب والتي أعطتنا لوف بنفسجي وقومي بإضافة

تماما في الماء وستالحظيف تغير لوف
نصف ممعقة مف بيكربونات الصودا وقمبييا حتى تذوب ً
الماء مف البنفسجي إلى األزرؽ أو يمكف الحصوؿ عمى الموف األزرؽ مف عصير التوت األسود
إذا أتيح حيث نقوـ بعصره وتصفيتو والحصوؿ عمى العصارة الممونة.

ويمكف الحصوؿ عمى ألواف أخرى نستطيع خمط بعض األلواف لموصوؿ إلى درجات وألواف أخرى
كأف نقوـ بخمط الكركـ وقشر البصل لنحصل عمى عصارة منيـ تعطي لوف وردي ،وبأي حاؿ

فإف ىذه الممونات كميا تأتي مف عصارة الفواكو والخض اروات لذا يمكننا استخداـ المتاح لمحصوؿ
عمى ألواف مختمفة عف طريق تنقيتيا وغسميا وطحنيا في الخالط وتصفيتيا لمحصوؿ عمى

عصارة صافية يسيل استخداميا في تمويف أي شيء تقر ًيبا.

ويمكف حفع تمؾ األلواف السائمة عف طريق تجميدىا و وضعيا إما في أكياس صغيرة حيث
يسيل إخراج الكمية المطموبة لمعمل أو في مكعبات الثمج.
دواعي عًهيت انتهىيٍ
ىناؾ بعض القضايا تجعمنا نمجأ لمبحث عف ممونات لمطعاـ ومنيا ما يمي (:موقع المعرفة)

 تعويض النقص في الموف ،الناجـ عف التعرض لميواء أو الح اررة المرتفعة أو الرطوبة،
(أي شروط التخزيف).

 تغطية الموف الطبيعي الذي قد يكوف غير مرغوب بو.
 تحسيف وزيادة وضوح الموف الطبيعي.

 إعطاء ىوية خاصة لممواد المختمفة مف خالؿ لونيا.
 تزيف قوالب الكعؾ ،وأعماؿ فنية أخرى.
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الفصل الثــالث
الدراســات الســابقة
 دراسات عن الممونات الطبيعية دراسات عن مستحضـرات التجميــل دراسات عن الممونات الصناعية -التعقيب عمى الدراسات السابقة
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انفصم انثــانث
انذراســاث انســابمت

 دراست ابٍ عبىش ()2115
ىدفت الدراسة الى تقييـ عبوات مستحضرات تجميل الشفاه كوسيمة لتعريف اليوية اعتماداً عمى
تحميل الحمض النووي وتقييـ بصمة الشفاه كمصدر لمحمض النووي مف :المعاب و ما يحتويو

مف خاليا طالئية منسمخة مف تجويف الفـ و خاليا جمد الشفاه (الحمض النووي التالمسي

 ، )Touch DNAومعرفة تأثير مواد تجميل الشفاه عمى خطوات تحميل الحمض النووي.
واستخدمت الباحثة المنيج العممي التجريبي لتحقيق اىداؼ الدراسة  ،ولإلجابة عمى اسئمة الدراسة

استخدمت التقنيات المتاحة في مجاؿ الوراثة الجزيئية وتحديد السمات الوراثية الجسدية لمحمض

النووي المختمط مع مستحضرات تجميل الشفاه ومف اىـ نتائج الدراسة اعتبار مستحضرات تجميل

الشفاه أث اًر مادياً يمكف استخدامو كمصدر لمحمض النووي و تحديد اليوية .كما يمكف استخداـ
بقع المعاب أو بصمة الشفاه الموجودة عمى أسطح مختمفة مثل:

المالعق ،وفوىات عمب المشروبات والمالبس والجمد وكذلؾ المناديل الورقية واألظرؼ البريدية

كمصدر لمحمض النووي و تحديد السمات الوراثية .واوصت الى الحاجة لمزيد مف الدراسات عمى
عدد أكبر وأنواع أكثر مف عينات مستحضرات تجميل الشفاه لتغطية مختمف العالمات التجارية

المعروفة والمحمية .والعمل عمى تحديد العامل المثبط في مكونات مستحضرات التجميل بدراسات
اكثر تفصيالً.

 دراست انميسي ،بشري و جراد ،احًذ و يحسٍ ،ايهاب و انذهاٌ  ،يي ()2114
ىدفت الدراسة الى معرف مدى تأثٌر بعض الملونات الغذائٌة الصناعٌة ( Sunset yellow
)and Ponceau 4Rعلى وظٌفة والتركٌب النسجً للكبد والكلٌة.
واستخدـ الباحثوف المنيج التجريبي العممى وكانت عينة الدراسة مكونة مف ( )30جرذاً وزعت

بشكل عشوائي ومتساو الى ثالث مجاميع المجموعة االولى ()CGمجموعة سيطرة جرعة بماء

مقطر،المجموعة الثانية ( )SGجرعت بالمادة المونية الصفراء Sunset yellow

وبتركيز( )g/kg bw2مذابة بالماء المقطر،المجموعة الثالثة ( )PGجرعت بالمادة المونية

الحمراء  Ponceau 4Rوبتركيز ( )g/kg bw4مذابة بالماء المقطر،أستمرت التجربة لمدة 45
يوماً ثـ تـ جمع الدـ الجراء الفحوصات الكيموحيوية والتي شممت يوريا الدـ ،فحص االنزيـ

الناقل االميني ( )ALTو(، )ASTكما تـ اخذ الكبد والكمية الجراء الفحوصات النسجية المرضية.
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واظيرت النتائج ارتفاع معنوي في تراكيز يوريا الدـ و االنزيـ الناقل االميني ( )ALTو()AST

في المجموعتاف المعاممتاف ( )SG & PGبالمقارنة مع مجموعة السيطرة ( ، )CGكما وأظير
الفحص النسجي في مجموعة ( )SGأظير الكبد تنكساً دىنياً اما الكمية اظيرت ارتشاحا لمخاليا
االلتيابية في متف الكمية.

واف الممونات الغذائية ذات المصدر الصناعي يجب عدـ االكثار منيا او اخذىا بصورة مستمرة
ولمدد طويمة في الطعاـ او الشراب.

دراست يُخً َ ،اديت و انتًيًي  ،سانى ()2114
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى بطاقة الداللة الغذائية لبعض انواع حموى االطفاؿ المستوردة

المتوافرة في االسواؽ المحمية لمدينة بغداد ومدى مطابقتيا لممواصفات القياسية لالغذية المعبأة

والمعمبة .اظيرت النتائج أف بطاقة الداللة لجميع انواع الحموى السورية الصنع والمصاص و

حموى الحبيبات الممونة السورية تضمنت بعض المعمومات بالمغة العربية أو االنكميزية او كالىما
عف اسـ المنتج ونوعو وتاريخ االنتاج وظروؼ الخزف والمكونات ولـ تذكر معمومات عف شركة

الصنع والوزف في بعض النماذج في حيف لـ تذكر معمومات عف انتياء الصالحية والتحذير

الصحي والقيمة الغذائية .كما تضمنت المواد المنكية واالصباغ الصناعية بذلؾ تعد غير مطابقة
لممواصفة القياسية لالغذية المعبأة والمعمبة .اما الحموات الصينية فيي غير مطابقة لممواصفة

القياسية لالغذية المعبأة والمعمبة .كما اظيرت النتائج اف بطاقات الداللة لجميع الحموى التركية

الصنع احتوت عمى جميع المعمومات والتي تضمنت المنكيات وااللواف الطبيعية والمواد المنظمة
لمحموضة والمثخنة والمستحمبة والمضادة لالكسدة مع تحديد نوعيا وبذلؾ تعد مطابقة لممواصفة

القياسية لالغذية المعبأة والمعمبة.

 دراست يحًىد وآخروٌ( )2117
ىدفت الدراسة الػى معرفػة تػأثير بعػض الممونػات الطبيعيػة ( كيوركيػوميف  -بيتػا كػاروتيف
و المسػػتخمص المػػائي لمكركديػػة) و كػػذلؾ المػػادة الممونػػة الصػػناعية اصػػفر الكينػػوليف عمػػي بعػػض
الصػػفات البيوكيميائيػػة و الييماتولوجيػػة فػػي ذكػػور جػػرذاف األلبينػػو وتػػـ اسػػتخداـ المػػنيج التجريبػػي
العممػػى وتػػـ اج ػراء د ارسػػات ىسػػتولوجية ل ػبعض قطاعػػات الكبػػد .وتمثمػػت عينػػة الد ارسػػة بعػػدد مػػف
ذكػػور الجػػرذاف حيػػث اعطيػػت الممونػػات الطبيعيػػة و الصػػناعية لمجػػرذاف يومي ػاً لمػػدة  4اسػػابيع فػػي
جػ ػػرعتيف 100 :و  200مممجـ/كجػ ػػـ مػ ػػف وزف الجسػ ػػـ  ،بينمػ ػػا اعطػ ػػي مسػ ػػتخمص الكركديػ ػػة فػ ػػي
جرعتيف  350و  400مممجـ لممستخمص البارد و الساخف عمي التوالي.
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و م ػػف أى ػػـ النت ػػائج زي ػػادة مع ػػدؿ الكف ػػاءة الغذائي ػػة لمج ػػرذاف ف ػػي مجموع ػػات الكيوركي ػػوميف واص ػػفر
الكين ػػوليف بمع ػػدؿ 100مممجـ/كج ػػـ م ػػف وزف الجس ػػـ و ك ػػذلؾ مجم ػػوعتي البيت ػػا ك ػػاروتيف مقارن ػػة
بالمجموعة الضابطة .ولـ تظير معاممة ذكور الجرذاف البيضاء بالممونات الطبيعية او الصػناعية
اي تػػاثير عمػػي تركيػػز البػػروتيف الكمػػي  -االلبيػػوميف و اليوريػػا و لػػوحع كػػذلؾ زيػػادة معنويػػة فػػي
تركي ػ ػػز البيم ػ ػػروبيف الكم ػ ػػي لمج ػ ػػرذاف المعممم ػ ػػة بمستخمص ػ ػػي الكركدي ػ ػػة الب ػ ػػارد و الس ػ ػػاخف مقارن ػ ػػة
بالمجموعػػة الضػػابطة .تركيػػز الييموجمػػوبيف فػػي الػػدـ كػػاف مرتفعػػا فػػي كػػل مػػف مجمػػوعتي اصػػفر
الكينوليف و كذلؾ مجموعتي مستخمص الكركدية البارد و السػاخف بينمػا لػـ توضػح معاممػة ذكػور
الج ػػرذاف البيض ػػاء بالممون ػػات الطبيعي ػػة او الص ػػناعية اي ت ػػاثير عم ػػي الع ػػد الن ػػوعي لكػ ػرات ال ػػدـ
البيضاء .اظيرت الدراسات اليستولوجية لمكبد وجود بعض التغيرات الطفيفة عنػد معاممػة الجػرذاف
بالجرعة المرتفعة لمممونات الطبيعية و الصناعية .و يمكػف تمخػيص ذلػؾ عمػي انػو يجػب اسػتخداـ
ى ػػذه الممون ػػات تح ػػت ظ ػػروؼ و توص ػػيات مح ػػددة لتجن ػػب ح ػػدوث خط ػػر او م ػػرض يي ػػدد ص ػػحة
االنساف.
انتعهيك عهً انذراساث انسابمت
 نالحع مف الدراسات السابقة تشابو معظـ الدراسات باتباعيا المنيج التجريبي العممى
التطبيقي.

 كما اف معظـ الدراسات تؤكد عمى اىمية استخداـ الممونات الطبيعية في المنتجات
الغذائية بشكل خاص.

 و بعض الدراسات تمثمت عينتيا بعدد مف الجرذاف وىذا طبيعى في اداء التجارب حتى
ال يتاثر االنساف باى اضراء سمبية لعوامل التجربة ومتغيراتيا.
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الفصل الرابــع
 -منهج الدراسة

الطريــقة واإلجــراءات

 مجتمع الدراسة عينة الدراسة -أداة الدراسة

 -إجراءات الدراسة
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الفصل الرابــع
انطريــمت واإلجــراءاث

يتناوؿ ىذا الفصل وصفاً لمنيج الدراسة والتصميـ التجريبي المتبع فييا ،وتحديد عينة الدراسة،
وكذلؾ أدوات الدراسة المستخدمة واعدادىا والتأكد مف صدقيا وثباتيا ،وضبط متغيرات الدراسة،
ويتضمف أيضاً عرضاً لإلجراءات التي قامت بيا الباحثات.
 .1يُهج انذراست :

اعتمدت الباحثات في ىذه الدراسة عمى استخداـ المنيج التجريبي حيث انو المنيج المناسب
العداد التجارب عممياً.

 .2يجتًع انذراست:

يتمثل مجتمع الدراسة جميع المواد الممونة الطبيعية
 .3عيُت انذراست:

تتمثل عينة الدراسة في نبات بنجر كمادة ممونة طبيعية
 .4أداة انذراست:

بطاقة مالحظة

حيث قامت الباحثات بإعداد بطاقات تقرير لمتجارب المراد اعدادىا ،وتدويف المالحظات الالزمة

مف خالؿ النتائج العممية لتصنيع مموف الطعاـ مف نبات بنجر.
 .5إجراءاث انذراست:

لإلجابة عف تساؤالت الدراسة والتحقق مف فرضياتيا اتبعت الباحثات الخطوات اآلتية:
 -1االطالع عمى البحوث والدراسات السابقة في مجاؿ الممونات الطبيعية ،والبحوث التي تناولت
مسحوؽ مموف الطعاـ.

 -2التعرؼ عمى مكونات تصنيع مسحوؽ مموف الطعاـ.

 -3تحديد المكونات الالزمة في تصنيع مسحوؽ مموف الطعاـ.
 -4تصنيع مسحوؽ مموف الطعاـ مف نبات بنجر.
 -5تفسير النتائج ومناقشتيا.

 -6وضع المقترحات والتوصيات في ضوء النتائج.
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الفصل الخــامس

نتـائج الدراســة وتفســيرها ومنــاقشـتها
 نتائج السؤال األول
 نتائج السؤال الثاني

 نتائج السؤال الثالث
 نتائج الدراسة

 التوصيات والمقترحات
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الفصل الخــامس
َتـائج انذراســت وتفســيرها ويُــالشـتها

تناوؿ ىذا الفصل عرضا لمنتائج التي توصمت إلييا الباحثات ،والمتعمقة بيدؼ الدراسة
المتمثمة في "فاعيمة استخداـ الممونات الطبيعية في صناعة مسحوؽ صبغة الطعاـ "  ،وفيما يمي
عرض لمنتائج التي تـ التوصل إلييا وكذلؾ مناقشة النتائج وتفسيرىا.
أوال :عرض انُتائج وتحهيهها:
 االجابة عمى انسؤال األول:
ينص السؤاؿ األوؿ عمى:
ما المقصود بالممونات الطبيعية ؟

ولإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ قامت الباحثات باالطالع عمى األدب التربوي والدراسات

السابقة التي اىتمت بالممونات الطبيعية ،ولقد تـ تحديد المموف الطبيعي المراد استخدامو في
فصل (اإلطار النظري) والذي تمثل في بنجر.كما تـ التعرؼ عمى الممونات الطبيعية بشكل
مفصل وعرفت الباحثات الممونات الطبيعية كما يمي:
ىي المواد الممونة يتـ الحصوؿ عمييا مف مصادر طبيعية كالخضروات والفواكو والمعادف ،فيى

مف مستخمصات طبيعية وقد توجد عمى شكل مسحوؽ او سائل او معمق وىى آمنة عمى صحة
االنساف.
 االجابت عهً انسؤال انسؤال انثاَي:
ينص السؤاؿ الثاني عمى:
 ما هو مسحوق صبغة الطعام؟

ولإلجابة عمى السؤاؿ الثاني قامت الباحثات باالطالع عمى األدب التربوي والدراسات

السابقة التي تتعمق بمسحوؽ صبغة الطعاـ  ،ولقد تـ تحديد صبغة الطعاـ الالزمة لمدراسة وىى
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صبغة لونيا احمر مف نبات بنجر وتـ توضيح التفاصيل عف الموضوع في االطار النظري وقد
عرفت الباحثات مسحوؽ صبغة الطعاـ بانو :
ىي مادة تضاؼ إلى الطعاـ او الشراب لتغيير لونيا وتحسيف مظيرىا ،وتستخدـ في
األطعمة التجارية ،كما قد تستخدـ في الطبخ ،وىى متوفرة وامنة وىى مواد جذابة و تستخدـ في
أماكف مختمفة كاألماكف التعميمية وقد يكوف مصدرىا مف مواد طبيعية او صناعية.
 االجابت عهً انسؤال انثانث.
ينص السؤال الثالث عمى ما يمي:

 كيف يتم تصنيع مسحوق صبغة الطعام من نبات بنجر؟

يمكف تصنيع صبغة الطعاـ مف نبات بنجر عمى شكل سائل او عمى شكل مسحوؽ وسيتـ خالؿ

ىذه الدراسة تصنيع كال الشكميف السائل والمسحوؽ ،وذلؾ مف خالؿ قياـ طالبات الصف العاشر

االساسي بإعداد تجربة عممية يتـ خالليا عممية التصنيع وىي كما يمي:
اوال  :تحضير صبغة الطعام السائمة من نبات بنجر

الهدف من التجربة  :تحضير صبغة الطعاـ السائمة مف نبات بنجر

االدوات:

نبات بنجر (البنجر) ،ماء  ،خالط كيربي  ،شاش نقي

الخطوات :

 -1يتـ شراء البنجر مف السوؽ المحمي
 -2يتـ نقع البنجر بالماء لمتخمص مف االتربة.

 -3يتـ غسل البنجر جيدا بالماء لضماف خموه مف االتربة
 -4نقوـ بإزالة االطراؼ والتخمص مف القشرة الخارجية .
 -5نبشر البنجر بصورة ناعمة ليسيل عصره.

 -6باستخداـ الخالط الكيربي يوضع بشر البنجر مع القميل مف الماء المفمتر وعصره .
 -7يتـ ترشيح عصير البنجر بواسطة شاش نقي وعصره يدوياً حتى يتبقى التفل الذي
نتخمص منو .

المشاهدة :

الحصوؿ عمى راشح نقي خالي مف الشوائب لونو احمر يصمح كمموف طعاـ.
االستنتاج :

يمكف تصنيع مموف طعاـ أحمر عمى شكل سائل مف نبات بنجر
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ثانيا :تحضير مسحوق صبغة الطعام من نبات بنجر

الهدف من التجربة :

تحضير مسحوؽ صبغة الطعاـ مف نبات بنجر

االدوات:

نبات البنجر ( بنجر) ،ماء  ،اداة تقطيع  ،مطحنة  ،مصدر تجفيف.

الخطوات:

 -1يتـ شراء البنجر مف السوؽ المحمي
 -2يتـ نقع البنجر بالماء لمتخمص مف االتربة.

 -3يتـ غسل البنجر جيدا بالماء الجاري لضماف خموه مف االتربة
 -4نقوـ بإزالة الرؤوس والقشور.

 -5يتـ تقطيع البنجر لقطع صغيرة .

 -6نقوـ بتجفيف البنجر ( بالشمس أو عمى الميكروويف أو عمى فرف صناعي ح اررتو 550
درجة سميزية)

 -7نقوـ بطحف العينات عمى مطحنة ناعمة.

المشاهدة:

الحصوؿ عمى مسحوؽ ناعـ لونو احمر يستخدـ في المنتجات الغذائية والروج وغيرىا.

االستنتاج:

يمكف تصنيع مسحوؽ صبغة لمطعاـ مف نبات بنجر

َتائج انذراست
 نالحع مف خالؿ النتائج واالجابة عمى االسئمة اىمية المواد الممونة وفوائدىا حيث تـالتعرؼ عمى الممونات الطبيعية مميزاتيا وكيفية الحصوؿ عمييا ،حيث انيا ارخص مف

الممونات الصناعية واقل ضر اًر.

 كما تـ الحصوؿ عمى صبغة الطعاـ ( السائمة والمسحوؽ ) مف منتجات طبيعية وخاصةمف نبات بنجر.

 كانت النتائج فعالة وجيدة ويمكف استبداليا مكاف الممونات الصناعية التى يحذر منياالجميع.

 كما اف نتائج التجارب العممية اوضحت مدى تصنيع صبغة طعاـ بالواف جذابة زاىيةثابتة يمكف اعدادىا وتخزينيا بسيولة واقل االمكانات.
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 ومف نتائج الدراسة اف مسحوؽ صبغة الطعاـ يمكف تخزينو لمدة اطوؿ مف صبغةالطعاـ السائمة.

 كما انو يمكف استخداـ مسحوؽ الصبغة الناتجة في تحضير مستحضرات التجميلالمختمفة مثل الروج واحمر الخدود وغيرىا مف مواد التجميل المختمفة .

تىصياث ويمترحاث انذراست :
 -استبداؿ الممونات الصناعية بالممونات الطبيعية وخاصة في االغذية .

 -استيالؾ المنتجات الطبيعية المحيطة في صناعة الممونات الغذائية التى نحتاجيا .

 استخداـ نبات بنجر في تصنيع المنتجات المستيمكة في حياتنا ومنيا كمموف غذائي. -اعداد دراسات اخرى تختص بتصنيع ممونات غذائية مف نبات اخر .

 -اعداد دراسات تختص بنبات بنجر واستغاللو في تصنيع منتجات اخرى .
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