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  الخالصة
  

ـــساد الكیمیـــائي والمیكروبـــي فـــي االغذیـــة المعلبـــة      ـــى تعیـــین الف هـــدف البحـــث ال

    .بالحاویات المعدنیة المستوردة والمنتجة محلیا

 سـحبت بـصورة عـشوائیة مـن األسـواق  التـي من األغذیـة المعلبـةنموذج 54 جمع

 الخارصین ودیدالح(وتم الكشف عن التلوث بالعناصر المعدنیة الثقیلة ، المحلیة لمدینة بغداد

الملوثـات الكیمیائیـة فضال عـن ) القصدیر والزئبق والمنغنیز والكادمیوم والرصاص ولتاالكوبو

ـــا المبیـــدات(العـــضویة  ـــة والخمـــائر ) بقای ـــة والالهوائی ـــا الهوائی ـــم التحـــري عـــن البكتری كمـــا ت

  .واالعفان

عـدم و كیمیـائي ومیكروبـي للعدیـد مـن المنتجـات تلـوث وجود حـاالت اظهرت النتائج

صالحیتها لالستهالك البشري لعدم مطابقتها للمواصفات القیاسیة لألغذیة المعلبة وان وجود 

مثل هذه المنتوجات في األسواق المحلیة یعني غیاب الرقابة مـن قبـل الجهـات المعنیـة علـى 

ما یستورد من هذه األغذیة وفقـدان الرقابـة الـصحیة علـى مـا ینـتج ومـا متـوفر مـن األغذیـة 

  .ة في األسواق المحلیةالمعلب

   .االغذیة المعلبة،  الفساد الكیمیائي والمیكروبي:الكلمات المفتاحیة

 29/6/2014ول اشر   3/2/2014     ر ام اث
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Abstract

   The research aimed to determination of chemical and 
microbial contamination in some foods canned in metal in locally 
markets.  
   Chemical and microbial corruption was investigated for 54 
products of canned food. randomly selected from the local markets 
in Baghdad capital.

The research included detection of heavy metal 
contaminants (iron, zinc, cobalt, lead, cadmium, manganese, tin 
and mercury) and organic chemical contaminants (pesticide 
residues). In addition, the detection of aerobic and anaerobic 
bacteria, yeasts and molds were investigated as well.

The results showed the presence of several chemical and 
microbial corruption cases for many of the examined products. 
This reflects the unsuitability of these products for human 
consumption due to the incompliance with the canned food 
standard specifications. The existence of such products means the 
absence of control by the concerned authorities on the imported 
food, and the loss of health control on what is produced and what is 
available in the local markets.

Key words: Chemical and microbial corruption, canned food.  
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  ةالمقدم

 الحفــظ بالتعلیــب هــو أحــد الوســائل الرئیــسیة لحفــظ االغذیــة وحمایتهــا مــن الفــساد یعــد     

 مـــن وســـائل حفـــظ الغـــذاء المـــستدیم ،ویقـــصد بحفـــظ االغذیـــة بالتعلیـــب ،تعبئتهـــا ویعـــدوالتلـــوث 

ًبطریقــة تكنولوجیــة صــحیحة داخــل عبــوات محكمــة الغلــق ثــم معاملتهــا حراریــا المعاملــة الكافیــة 

میــع صـور الفـساد المیكروبــي للدرجـة التــي تـسمح قـدر االمكــان المحافظـة علــى للقـضاء علـى ج

الصفات المرغوبة في الغذاء، وتتعرض االغذیة المعلبة للفساد الناتج عن التفاعالت الكیمیاویة 

فــساد األغذیــة المعلبــة هــو حــدوث اي تغیــرات غیــر و، أو الفــساد النــاتج عــن النــشاط المیكروبــي

دة الغذائیة سواء ظهر تأثیر هذا الفساد على شكل العلبة من الخارج او مرغوبة في صفات الما

 ان الـــشكل الطبیعــي للعلبـــة هـــو ان تكــون مقعـــرة مـــن طرفیهــا نتیجـــة التفریـــغ الـــذي اذلــم یظهـــر 

یحدث بداخلها بتأثیر عملیة التسخین االبتـدائي واذا حـدث تحـدب فـي طـرف مـن اطـراف العلبـة 

  .)13(على حدوث الفسادًاو كالهما فان هذا یدل عادة 

تعلب بعض أنواع األغذیة في عبوات معدنیة ویحكم اغالقها ثـم تعامـل بـالحرارة لقتـل 

أن اسـتخدام الحـرارة العالیـة . )7(الجراثیم لمنع فسادها وتكـون الحـرارة عامـل مهـم لحفـظ الغـذاء 

الموجـودة فـي مع اتـالف لالنزیمـات ) خالیا وسبورات(یعني القضاء على كل االحیاء المجهریة 

الغذاء والمسببة لعملیة التحلل الذاتي لالنسجة الغذائیة وجد بأن أستخدام الحرارة ولفتـرات زمنیـة 

طویلة یؤمن الحصول على غـذاء معلـب خـال مـن الجـراثیم لكـن یرافـق العملیـة بعـض الـسلبیات 

فة الى الكلفـة منها التأثیر على قوام الغذاء المعلب وتغیر لونه واكتسابه طعم غیر مرغوب أضا

ًاالقتــــــصادیة التــــــي تتطلبهــــــا طــــــول فتــــــرة التعقــــــیم وخــــــصوصا فــــــي االغذیــــــة ذات الحموضــــــة 

وهـو  ( Thermal Death Timeكمـا ان معرفـة وقـت الهـالك الحـراري ) pH< 5.3(الواطئـة

الوقت الالزم في درجة حرارة معینة للقضاء على انواع معینة مـن الخالیـا الخـضریة للبكتریـا او 

قد مكـن العـاملین فـي صـناعات التعلیـب مـن تقلیـل الفتـرة الزمنیـة ) تحت ظروف معینةسبوراتها 

 كمــا أن بعــض أنــواع األغذیــة قــد تكــون حــساسة للمعاملــة الحراریــة )3(الطویلــة للتعقــیم الحــراري

العالیــة والطویلــة كــبعض انــواع اللحــوم واالســماك لــذا یلجــأ العــاملون فــي صــناعة التعلیــب الــى 

ى تعـرف بالطریقـة التجاریـة للتعقـیم وهـذه تعنـي ان االغذیـة المعلبـة قـد تحتـوي ایجـاد طریقـة اخـر

علــى ســبورات بعــض انــواع البكتریــا ولكنهــا ال تــتمكن مــن النمــو فــي ظــروف الخــزن الــصحیحة 

وهنــاك طریقــة اخــرى مــستخدمة فــي معاملــة الغــذاء المعلــب وهــي طریقــة البــسترة فتعامــل بعــض 
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رة ووقــــــت معینــــــین للقــــــضاء علــــــى االحیــــــاء المجهریــــــة االغذیــــــة ومنهــــــا الحلیــــــب بدرجــــــة حــــــرا

  ،وتقسم مسببات فساد االغذیة المعلبة والمعاملة بالحرارة إلى مسببات كیمیائیة. )10(المرضیة

تحـدث نتیجـة لتفاعــل معـدن العلبـة مــع مكونـات المـادة الغذائیــة فقـد یـؤدي هــذا الـى تأكـل معــدن 

 ان وجـــود أثـــار مـــن ،تـــأثیر علـــى قیمتهـــا الغذائیـــةالعلبـــة او تغیـــر فـــي لـــون المـــادة الغذائیـــة او ال

 التأكـل ولـذلك تتحـد االیونـات الموجـودة فـي بعــض االوكـسجین داخـل العلبـة یـساعد علـى سـرعة

 المــواد الغذائیــة مــع ایونــات الحدیــد التــي قــد یكــون مــصدرها االجــزاء غیــر مغطــاة بالقــصدیر فــي

ت المـــادة الغذائیـــة غنیـــة بالكبریـــت فقـــد علبـــة مكونـــة مركبـــات الحدیـــد واذا كانـــلل الطــالء الـــداخلي

  .تتكون مركبات الكبریت وكلها مركبات ذات لون اسود وتؤثر على الغذاء ویصبح غیر مقبول

ًوهنــاك أیــضا بعــض التفــاعالت التــي تحــدث بــین مكونــات المــادة الغذائیــة نفــسها ممــا 

المعلبـة بـصفة عامـة یؤدي الى حدوث أنواع معینة من الفـساد یـؤثر علـى جـودة المـادة الغذائیـة 

 الــذي یحــدث بــین الــسكریات االحادیــة واالحمــاض (Millard Reaction)مثــل تفاعــل مــیالرد 

االمینیة ویؤدي الى تكوین مركبات معقدة التركیب لونها داكن كما یحدث في البطـاطس والفـول 

  الــذي یحــدث بــین الــسكریات المختزلــة التــي(Amelization)وتفاعــل الكرملــة . )11(المــدمس

تحتوي على كیتون او الدیهاید واالحمـاض االمینیـة وذلـك فـي الوسـط شـدید الحموضـة او شـدید 

ــــون اســــود داكــــن وكثیــــرا مــــا یحــــدث ذلــــك فــــي معلبــــات المــــشمش  ًالقلویــــة وینــــتج عنــــه أیــــضا ل ً

تحــدث نتیجــة لبقــاء االحیــاء المجهریــة بعــد معاملــة األغذیــة  مــسببات میكروبیــة و.)19(والجــزر

أو بسبب وجود فتحات ونضوح في العلب بعد أتمام عملیـة التعقـیم ممـــــــا یـسهل المعلبة بالحرارة 

یلعـب المحتـوى أو التركیـب الكیمیـاوي العـضوي ، ودخول األحیاء المجهریة والنمو والتكـاثر فیهـا

ًللغـذاء دورا مهمــا فــي تـأثره باألحیــاء المجهریــة فاألغذیـة المعلبــة المحتویــة علـى نــسبة كبیــرة مــن  ً

یدرات تتأثر باألحیاء المجهریة المخمـرة للكاربوهیـدرات أمـا األغذیـة المحتویـة علـى نـسبة الكربوه

ــــة للبــــروتین  عالیــــة مــــن البروتینــــات فهــــي تتعــــرض للفــــساد مــــن قبــــل االحیــــاء المجهریــــة المحلل

Proteolytic Organisms مؤدیــة الــى تكــوین نــواتج نهائیــة ذات روائــح غیــر مــستحبة فــي 

 Lipolyticدهنیة فأنها تتعرض للتلف باألحیاء المجهریة المحللـة للـدهون الغذاء اما االغذیة ال

Organisms وتلعــب بعــض العوامــل األخــرى كــالمحتوى المــائي للغــذاء وتــوفر االوكــسجین فــي 

نمـــو أغلـــب تنـــشیط الجـــراثیم الهوائیـــة االختیاریـــة، كمـــا أن انخفـــاض درجـــات الحـــرارة یعیـــق مـــن 

  .)18(االحیاء الدقیقة وتقلل من نشاطها



        33

راا ا  

وق ووث ا كا  
  

د ا)6 (دد ا)2 (

 2014   

ًونظرا النفتاح السوق العراقیة في السنین االخیـرة السـتیراد االغذیـة المعلبـة بـدون ضـوابط ومـن  

مناشئ مختلفة ومجهولة وفقدان الرقابة الصحیة من قبل األجهزة المعنیة على ما یستورد وینتج 

 لـه االغذیـة  الى معرفة انواع الفساد الذي تتعـرضالبحثهدف یلذا . ًمحلیا من االغذیة المعلبة

المعلبة نتیجة لعدم اتباع الطرق الـصحیحة فـي التعلیـب والتـداول والخـزن والـى كیفیـة المحافظـة 

  .على االغذیة المعلبة لضمان السالمة الصحیة للمستهلكین

  المواد وطرق العمل

  :النمذجة

ة  منتوج من المواد الغذائیة المعلبة بالحاویات المعدنیة المستورد54 علىانجز البحث

 جمعت النمـاذج بصورة عشوائیة من األسواق المحلیة لمدینة )1 ،جدول(. ًالمنتجة محلیاو

  .بغداد

  :التلوث بالعناصر المعدنیة الثقیلة الكشف عن .1

، الكوبلت، الخارصین، الحدید( والتي شملت العناصر المعدنیة الثقیلةتم التحري عن 

ًوتم تقدیر هذه العناصر كمیا ) 1(بحسب ) قالقصدیر والزئب، المنغنیز، الكادمیوم، الرصاص

 Flame Atomic Absorption جهاز امتصاص الطیف الذري اللهبي  باستعمال

Spectrometer (Model BUCKVGP210)   وتقنیة تولید البخار البارد في تعیین

  .عنصر الزئبق

  : الكشف عن الملوثات الكیمیائیة العضویة.2

 باستخدام )4( بحسب )بقایا المبیدات(ئیة العضویة تم الكشف عن الملوثات الكیمیا

 والطرق الكروموتوغرافیة والتي شملت تقنیة الكروموتوغرافیا الغازیة (UV)الطرق الطیفیة 

Gas -chromatography (GC) وكروموتوغرافیا الطبقة الرقیقة Thin Layer-

Chromatography (TLC)ئلة ذو األداء العالي   كذلك استخدمت تقنیة كروموتوغرافیا السا

High Pressure Liquid Chromatography (HPLC).  

  : الفحوصات المیكروبیة.3

تم إجراء الفحص والتحري عن األحیاء المجهریة والتي تضمنت البكتریا الهوائیة 

)Coliform ،Staphylococcus aureus ،Bacillus spp. ( والبكتریا الالهوائیة

  .)16(بحسب لكشف عن الخمائر واالعفان  اشمل البحثكما ) 12(بحسب
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  النتائج والمناقشة

  

أظهرت الفحوصات األولیة والعینیة للعبوات وجود تغییر في شكل العلبة الخارجي 

 منتوج من مجموع النماذج التي تم فحصها أن التغیر في شكل العلبة قد یكون ناتج 15ـل

و بسبب فساد هذه العلب وتكوین الغاز بسبب التأثیر المیكانیكي أثناء نقل وحفظ المعلبات أ

معجون ، سمك تونة عالمة سیبلو (25، 24 ،8وهذا ما لوحظ في المنتوجات بالتسلسالت 

وفي جمیع األحوال یجب عدم تناول مثل هذه ) طماطة عالمة لونا ومجون طماطة عالمة زیر

  .المعلبات الحتمالیة فسادها

) وقهوة برازیلیان،  طماطة عالمة لونامعجون (35، 24اظهر المنتوجان بالتسلسلین 

، وان وجود مثل هذه المنتوجات النافذة لفترة الصالحیة )1 ،جدول(انتهاء فترة نفاذ الصالحیة 

في األسواق المحلیة وتناولها من قبل المستهلكین یشیر إلى فقدان الرقابة الصحیة من قبل 

  . على ما یستورد من مواد غذائیة معلبةالجهات المعنیة

بینت نتائج فحوصات العلبة من الداخل وجود عالمات الفساد الكیمیائي للمنتوجات 

فول حب مدمس عالمة حدائق ، فول عریض عالمة الوادي (24، 22، 20، 17بالتسلسالت 

والتي تمثلت بوجود الصدأ ) لوبیاء عالمة درة الخلیج ومعجون طماطة عالمة لونا، بابل

 توفر الرطوبة عنفي منطقة اللحام من الداخل وهذا ناتج وغیاب الطالء الداخلي للعلبة 

ً یتفاعل حدید العلبة واألوكسجین مؤدیا إلى تكوین الصدأ ولوحظ تأكل اذوالحرارة المناسبة 

ونزع طالء العلبة الداخلي ومن أهم العوامل التي تساعد في نزع الطالء الداخلي للعلبة هي 

 طالء العلبة الداخلي الذي یتكون بصورة تناولأن . )8(ظروف الخزن وخاصة درجة الحرارة 

رئیسیة من مادة القصدیر مع المادة الغذائیة المعلبة یتسبب في إحداث تأثیرات سمیة تعتمد 

 الهیدروجیني للغذاء وتواجد بعض والرقمهذه التأثیرات على كمیة المادة الغذائیة المتناولة 

 حیث یتكون مركب هیدروكسید االوكزالیك والحوامض الدهنیة وحامض الستریك والترتاریك

 غیر الذائب وبسبب عدم امتصاص هذا المركب بعد عملیة الهضم Sn(OH)2القصدیروز 

  .)Gastrointestinal irritation )17فانه یتسبب في إحداث تهیج في المعدة واألمعاء 

 سمك (25، 24، 8 لوحظ انتفاخ العلب بشكل واضح في المنتوجات بالتسلسالت

ویحدث هذا ) معجون طماطة عالمة لونا ومعجون طماطة عالمة زیر، تونة عالمة سیبلو

االنتفاخ نتیجة زیادة ملئ العلبة وعدم ترك مسافة كافیة أعلى المادة الغذائیة أو لعدم حدوث 
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تفریغ كاف داخل العلبة أو تفاعل المادة الغذائیة الحامضیة مع معدن العلبة حیث ینتج من 

ز الهیدروجین الذي یسبب في انتفاخ أغطیة العلبة للخارج وتم التأكد من الغاز عند التفاعل غا

  .)8(فتح العلبة حیث یمكن شم الرائحة المعدنیة واشتعال الغاز

سمك تونة عالمة  (8لوحظ تغیر في قوام وأنبعاث رائحة نتنة من المنتوج بالتسلسل 

 او مع الشوائب المصاحبة للملح او الماء بسبب تفاعل مكونات الغذاء مع معدن العلبة) سیبلو

المستخدم او تزنخ الدهون والزیوت لعدم كفایة عملیة التسخین االبتدائي او وجود غاز 

  .االوكسجین داخل العلبة

 الثقیلة احتواء المنتوجات بالتسلسالت  المعدنیةبینت نتائج الكشف عن العناصر

معجون ، اسود عالمة التون سازیتون  (54، 53، 49، 48، 42، 41، 40، 24، 19

فواكه مشكل في عصیر ، انصاف خوخ في عصیر مركز دل مونتي، طماطة عالمة لونا

بامیاء ، حمص مسلوق دره، فواكه مشكل في شراب خفیف حدائق ریو، مشكل دل مونتي

على تراكیز تفوق الحدود ) زیتون اسود الیت التون سا وزیتون اسود الیت زیر، خضراء درة

ح بها في األغذیة المعلبة من عنصر الحدید وكان أعلى تركیز لهذا العنصر في المسمو

حیث بلغ تركیز عنصر الحدید ) معجون طماطة عالمة لونا (24 بالتسلسل المنتوج

 فواكه مشكل في عصیر 41في حین اظهر المنتوج بالتسلسل . غرام/  مایكرغرام6497.28

، جدول (غرام/  مایكرغرام433.4صدیر بلغت مشكل دي مونتي تراكیز عالیة من عنصر الق

یؤدي تناول كمیات كبیرة من الحدید والقصدیر مع المواد الغذائیة إلى تضرر في بطانة . )2

. )17؛ 9(القناة الهضمیة واآلم في المعدة والغثیان واإلحساس بالدوار والتقیؤ وفقدان الشهیة

  .ات من بقایا المبیداتكما أظهرت نتائج الفحص والتحلیل خلو جمیع المنتوج

حلیب أطفال مجفف نوع  (25، 18، 2، 1 أظهرت المنتوجات بالتسلسالت

احتوائها على ) ، فول مدمس عالمة الوادي و معجون طماطة عالمة زیر)نموذجین(دیاالك

، أن وجود هذه البكتریا في هذه المنتوجات ربما یعود إلى )3، جدول( .Bacillus sppبكتریا 

، تسبب بكتریا رخات للعلب وبالتالي اختراق هذه البكتریا إلى داخل العلبةالشقوق والتش

Bacillus spp.حموضة  الفساد الحامضي غیر المنتفخ في االغذیة المعلبة والذي یتمیز ب

 هذه البكتریا المواد الكاربوهیدراتیة وتقوم بتحلیلها وأنتاج احماض عضویة مثل تستهلك اذالذعة 

ض الستریك وحامض الالكتیك مما یؤدي الى ظهور الطعم الحامضي حامض الفورمیك وحام

 من المسببات Bacillus stearothermophilusوتعتبر بكتریا  ،)2(في الغذاء المعلب 



        36

راا ا  

وق ووث ا كا  
  

د ا)6 (دد ا)2 (

 2014   

 وجد ان سبورات هذه اذالمهمة في فساد االغذیة الواطئة الحموضة والمعاملة بالحرارة العالیة 

 دقیقة كما أن بعض أنواع هذه البكتریا 20ْم لمدة 120البكتریا تتمكن من مقاومة درجة حرارة 

تسبب العدید من المشاكل في الحلیب والكریم المعلب مما ینتج تغییر في قوام هذه االغذیة 

ً واعطائها طعما مراCurdingوحدوث الخثرة   Bacillus coagulansأما بكتریا . )14(ً

ًفساد یبدو شكل العلبة عادیا والقاع وفي هذا النوع من ال. )5( عصیر الطماطةفتسبب فساد

والغطاء كالهما مقعر للداخل او مسطح وال یوجد اي أنتفاخ ویحدث هذا الفساد عند تخزین 

  .المعلبات في جو حار بوجود سبورات هذه البكتریا في الغذاء

ًان وجود هذه االنواع من البكتریا وأصابة االغذیة المعلبة بها یعتبر مؤشرا لعدم 

  .عمل التعلیب واألدوات واآلالت المستعملة في تعلیب األغذیةنظافة م

/ شاي اخضر وشاي ألوزة/ شاي ألوزة (27، 26 كما اظهر المنتوجان بالتسلسلین

 ،أن وجود )3 ،جدول (Aspergillus nigerاحتوائهما على فطر ) شاي سیالني خشن اسود

المنتوج واحتوائه على األتربة التي هذا النوع من الفطریات یشیر إلى عدم كفاءة عملیة تصنیع 

  . قد تكون محملة بهذا النوع من الفطریات

من اكثر المسببات لفساد االغذیة المعلبة والتي تدخل العلب عن تعتبر االعفان 

 ,Penicillium طریق الفتحات والشروخ في جدران المعلبات وعثر على أجناس االعفان

Aspergillus, Citromycesكما وجد )6(% 67لي والفواكه المحالة بالسكر  تنمو في الج ،

بان بعض انواع االعفان تستطیع مقاومة الحرارة بسبب تكوینها لما یعرف باالجسام الفطریة 

 مثل فطر Mycelium وهي عبارة عن كتل متراصة من الغزل الفطري Sclerotiaالحجریة 

Byssochlams fulva 15(بتحلیل البكتین  یقوم اذ المسبب لتلف الفواكه المعلبة(.  
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  .منتوجات األغذیة المعلبة المفحوصة :)1(جدول 
  

  تاریخ اإلنتاج  الشركة المنتجة  نوع المنتوج  ت
تاریخ نفاذ 

  الصالحیة
  المالحظات

1  
حلیب اطقال مجفف 

  1نوع دیاالك 

الشركة الفیتنامیة 

  إلنتاج األلبان
16/6/2009  16/6/2011  B.No. A2-1421-14

2  
اطقال مجفف حلیب 

  2نوع دیاالك 

الشركة الفیتنامیة 

  إلنتاج األلبان
24/8/2010  24/8/2012  B.No A2-2-1019-22

B.No.14-25  1/2/2012  3/8/2010  شركة المراعي  قشطة المراعي  3

  جبن عالمة بیفا  4
جمعیة بیفا 

  استرالیا/المحددة

19/11/

2009  

19/11/

2011  
B.No.02:275  

  جبن عالمة الصقر  5
 فوانتیرا شركة

  استرالیا/برندز
13/1/2010  15/7/2011  B.No.00:575(2)  

  جبن عالمة كرافت  6
شركة كرفت فودز 

  البحرین
26/6/2010  

18/12/

2011  
B.No.14:46  

7  
سمك تونة عالمة 

  الزهور
  B.No.8KLA9  11/2012  11/2008  تایلند/شركة الزهور

8  
سمك تونة عالمة 

  سیبلو
  B.No.T267F  7/11/2012  8/11/2008  شركة سبیلو تایلند

9  
سمك تونة عالمة 

  امریكان كاردن

شركة امریكان 

  تایلند/كاردن
6/2010  6/2012  B.No.5KCS4  

10  
سمك سردین عالمة 

  سیبلو
  B.No.T4335  3/11/2011  3/11/2009  شركة سبیلو تایلند

11  
سمك سردین عالمة 

  میلو بالفلفل

شركة لوجیند 

  المغرب/اكادیر
  م یثبت رقم وجبة االنتاجللم یثبتلم یثبت

12  
هوت دوغ دجاج 

  عالمة دل مونتي

الشركة الوطنیة 

  االردن/عمان/للدواجن

11/12/

2009  

16/12/

2011  
B.No.911805(2)  

13  
لحم بقري بوردون 

  كورندبیف لوف

شركة 

  البرازیل/البوردون
12/2009  12/2012  

B.No.02.916.265/0008-

36  

14  
لحم النشون دجاج 

  عالمة دل مونتو

الشركة الوطنیة 

  االردن/عمان/للدواجن

17/12/

2009  

16/12/

2011  
B.No.911 803(11)  

15  
لحم النشون دجاج 

  عالمة التغذیة

شركة 

  لبنان/بیروت/التغذیة
31/7/2010  31/7/2012  B.No.13 62989  

16  
لنشون بقري عالمة 

  هنا

الشركة الشهیة 

للصناعات 

  الردنا/الغذائیة

15/12/

2009  

14/12/

2012  
B.No.GT97  
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17  
فول عریض عالمة 

  الوادي

شركة دوف بروسن 

  لبنان/ش م ل
1/2010  1/2011  B.No.PPID31907:44  

18  
فول مدمس عالمة 

  الوادي

شركة دوف 

  االمارات/بروسن
1/2010  6/2011  B.No.5:29  

19  
زیتون اسود عالمة 

  التون سا

شركة التون 

  تركیا/كاسیا
20/3/2010  20/3/2012  B.No.79calipRE:200-230  

20  
فول حب مدمس 

  عالمة حدائق بایل 

شركة افق 

  بغداد /العراق/الرافدین
19/1/2009  19/1/2012  B.No.42-01032-822  

21  
فاصولیا مطبوخة 

  عالمة الوادي

شركة دوف 

  االمارات/بروسن
7/2009  12/2010  B.No.20:44/3—124  

22  
لوبیاء عالمة درة 

  الخلیج

شركة مجموعة 

  البصرة/العراق/االنوار

22/11/

2009  

22/11/

2011  
B.No.4200-01032  

23  
معجون طماطة 

  غرام400عالمةزیر
  B.No.280-02-22  7/10/2011  7/10/2009  تركیا/شركة زیر

24  
معجون طماطة 

  عالمة لونا
  B.No.302-13-09  4/2010  10/2008  السعودیة/شركة لونا

25  

معجون طماطة 

 830 عالمة زیر

  غرام

  B.No.0420  25/9/2012  25/9/2010  تركیا/شركة زیر

26  
شاي /شاي الوزة

  اخضر

جیمس 

لیمتد )سیالن(فینلي

  كولومبو

5/2010  4/2013  B.No.TC/E/PR/07/82  

27  
شاي /شاي الوزة

  سیالني خشن

جیمس 

لیمتد )سیالن(فینلي

  كولومبو

B.No.TC/E/PR/07/82  لم یثبت  لم یثبت

28  
شاي محمود شاي 

  عطرم

مجموعة شركات 

  التونیكة
5/2010  5/2013  B.No.TC/E/PR/385/100

29  
حلیب مكثف محلى 

  مشبع
  لم یثبت رقم وجبة االنتاج  11/8/2011  11/8/2010  سنغافورة/شركة الفجر

30  
حلیب مجفف كامل 

  نیدو/الدسم 
  11/5/2010  نیوزلندا/نستلة

10/11/

2011  
B.No.0131417607  

B.No.210610-01  21/8/2011  21/8/2010  كیاتر/تونسة  طحینة راشي  31

  عسل التمر  32
شركة تعلیب كربالء 

  العراق/كربالء/

25/10/

2010  
24/4/2012  B.No.ISIR 18205A  

33  
مكدوس باذنجان 

  حدائق شتورة/بالزیت
  B.No.LHII0,HII1  4/2017  4/2010  لبنان/الفا انترفود



        39

راا ا  

وق ووث ا كا  
  

د ا)6 (دد ا)2 (

 2014   

  دومو/بیكن باودر  34
شركة الشرق 

  لبنان/االوسط
15/4/2009  15/4/2012  B.No.33969  

  امریكا/شركة جوفلیان  قهوة برازیلیان  35
10/12/

2007  
9/12/2009  B.No.195  

36  

شراب راني 

خوخ /حبیبات

  الطبیعي

شركة 

  االمارات/دبي/العوجان
15/3/2010  15/3/2011  B.No.1526  

37  

شراب راني 

برتقال /حبیبات

  الطبیعي

شركة 

  االمارات/دبي/العوجان
27/3/2010  27/3/2011  B.No.0947  

38  
شراب فواكه مشكل 

POP
  لم یثبت رقم وجبة االنتاج  12/8/2011  13/8/2010  كوریا/شركة هیتل

39  
شراب عنب اسود 

POP
  B.No.103D21A  28/5/2011  29/5/2010  كوریا/شركة هیتل

40  

عصیر مركز مع 

دل /انصاف خوخ

  مونتي

  / تعبئة دلمونتي

  جنوب افریقیا
3/3/2009  3/3/2011  B.No.AR76LO129N  

41  
عصیر فواكه 

  دل مونتي/مشكل

  / تعبئة دلمونتي

  جنوب افریقیا
4/5/2009  4/5/2011  B.No.AC70LO829N

42  
عصیر فواكه 

  حدائق ریو/مشكل

الشركة الشعبیة 

  الصین/الصینیة
7/4/2009  7/4/2011  B.No.3400/01038  

  B.No.1300/01085  18/6/2011  19/6/2009  باندا مالتج الصین  باندا/مربى البطیخ  43

45  

  فاصولیا خضراء

حدائق /مقطعة

  امریكا

منتوجات امریكان 

  امریكا/نیویورك/كاردن
8/2010  8/2012  B.No.25283334  

  )مشروم(فطر حب  46
شركة الكسیح لتصنیع 

  االردن/االغذیة لمعلبة
14/5/2010  14/5/2012  B.No.3502L01018  

  لونا/بازالء   47

الشركة الوطنیة 

للصناعات الغذائیة 

  السعودیة/المحدودة

4/2010  9/2011  B.No.07:19  

  الدرة/حمص مسلوق  48
شركة الدرة للمنتجات 

  سوربا/الغذائیة
5/2011  5/2012  B.No.20:84/132  

  الدرة/بامیا خضراء  49
شركة الدرة للمنتجات 

  سوربا/الغذائیة
20/6/2010  19/6/2012  B.No.145PD  

  B.No.24207:45  9/2012  9/2010  لبنان/ة دفایروسنشرك  الوادي/بامیا حب  50

  B.No.01:13  8/2012  8/2010  االدرن/شركة الكسیح  بازالء حب  51
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52  

زیتون اخضر 

محشى مع الفلفل 

  االسود

  B.No.2093  9/2012  9/2010  اسبانیا/كومورو

53  
الیت /زیتون اسود

  التون سا
  B.No.200:230  20/3/2012  20/3/2010  تركیا/شركو التون سا

54  
الیت /زیتون اسود

  الزیر
  B.No.181:200  9/2012  9/2010  تركیا/شركة الزیر
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نتائج تحلیل العناصر المعدنیة الثقیلة لمنتوجات األغذیة المعلبة مقدرة بوحدات  :)2(جدول 

  .) غرام/مایكروغرام(

  

نوع المنتوج  ت
  الحدید

Fe

  الخارصین

Zn

  الكوبلت

Co

  الرصاص

Pb

  مالكادمیو

Cd

  المنغنیز

Mn

  القصدیر

Sn

  الزئبق

Hg

1  

حلیب اطفال 

مجفف نوع دیاالك 

1  

44.311  37.0290.370U.D.LU.D.L0.678U.D.LU.D.L*

2

حلیب اطفال 

مجفف نوع دیاالك 

2  

37.40114.243U.D.LU.D.LU.D.L0.520U.D.L0.024

2.220U.D.LU.D.LU.D.L0.794U.D.LU.D.L  4.675  قشطة المراعي3

13.954U.D.LU.D.LU.D.L0.837  U.D.LU.D.L  4.069  جبن عالمة بیغا4

5
جبن عالمة 

  الصقر
8.53213.6520.113U.D.LU.D.L30.85U.D.LU.D.L

0.56011.6800.032U.D.LU.D.L0.224U.D.LU.D.L  جبن عالمة كرافت6

7
سمك تونا عالمة 

  الزهور
7.4352.173  0.343U.D.LU.D.L0.686U.D.LU.D.L

8
سمك تونا عالمة 

  سیبلو
9.1623.542U.D.LU.D.LU.D.L0.830  U.D.L0.012

9
سمك تونا عالمة 

  امریكان كاردن
5.7953.120U.D.LU.D.LU.D.L0.724U.D.LU.D.L

10
سمك سردین 

  عالمة سیبلو
3.595  35.99  U.D.LU.D.LU.D.L1.174U.D.LU.D.L

11
سمك سردین 

  عالمة میلو بالفلفل
4.2298.882U.D.LU.D.LU.D.L1.987U.D.LU.D.L

12
هوت دوك دجاج 

  عالمة دل مونتي
14.4417.035U.D.LU.D.LU.D.L3.159U.D.LU.D.L

13
لحم بقر بوردون 

  كورند بیف لوف
20.27413.240  U.D.LU.D.LU.D.L1.986U.D.LU.D.L
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14
نشون دجاج لحم ال

  عالمة دل مونتو
13.9357.149U.D.LU.D.LU.D.L2.363U.D.LU.D.L

15
لحم النشون دجاج 

  عالمة التغذیة
8.9235.081U.D.LU.D.LU.D.L1.883U.D.LU.D.L

16
النشون بقري 

  عالمة هنا
9.3645.367U.D.LU.D.LU.D.L2.021  U.D.LU.D.L

17

فول عریض 

 عالمة) باجال(

  الوادي

11.283  5.588U.D.LU.D.LU.D.L3.105U.D.LU.D.L

18
فول مدمس عالمة 

  الوادي
9.1973.867U.D.LU.D.LU.D.L2.215  U.D.LU.D.L

19
زیتون اسود عالمة 

  التونسا
74.5212.2170.246U.D.LU.D.L51.30  33.257U.D.L

20
فول حب مدمس 

  عالمة حدائق بابل
19.7742.759U.D.LU.D.LU.D.L1.995U.D.LU.D.L

21
فاصولیا مطبوخة 

  عالمة الوادي
14.5883.587  U.D.LU.D.LU.D.L4.615  U.D.LU.D.L

22
لوبیا عالمة درة 

  الخلیج
19.1133.575U.D.LU.D.LU.D.L2.996U.D.LU.D.L

23

معجون طماطة 

 400عالمة زیر 

  غم

31.3543.850U.D.LU.D.LU.D.L4.862U.D.LU.D.L

24
معجون طماطة 

  لونا
6497.28  1.705U.D.LU.D.LU.D.L4.36057.576U.D.L

25

معجون طماطة 

عالمة زیر وزن 

   غم830

8.6612.241  U.D.LU.D.LU.D.L3.566U.D.LU.D.L

26
شاي / شاي الوزة

  اخضر
61.93.78U.D.LU.D.LU.D.L571U.D.LU.D.L

27

شاي / ةشاي الوز

/ سیالني خشن

  اسود

67.93.47U.D.LU.D.LU.D.L415U.D.LU.D.L

28
شاي / شاي محمود

  معطر
67.13.17U.D.LU.D.LU.D.L313U.D.LU.D.L
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29
حلیب مكثف 

  محلى مشبع
4.81.4U.D.LU.D.LU.D.LU.D.LU.D.LU.D.L

30
حلیب مجفف 

  نیدو/ كامل الدسم
79.55.72U.D.LU.D.LU.D.L0.7U.D.LU.D.L

47.75.74U.D.LU.D.LU.D.L14.2U.D.LU.D.L  طحینة راشي31

11.30.7U.D.LU.D.LU.D.L3.5U.D.LU.D.L  عسل التمر32

33

مكدوس باذنجان 

حدائق (بالزیت 

  )شتوره

14.20.7U.D.LU.D.LU.D.L2.1U.D.LU.D.L

3.60.28U.D.L0.970.310.2U.D.LU.D.L  بیكنغ باودر دومو34

7.30.69U.D.LU.D.LU.D.L7.8U.D.LU.D.L  قهوه برازلیان35

36
راني حبیبات شراب 

  خوخ طبیعي
3.20.93U.D.LU.D.LU.D.L0.5U.D.LU.D.L

37
راني حبیبات شراب 

  البرتقال الطبیعي
0.450.047U.D.LU.D.LU.D.L0.1U.D.LU.D.L

38
شكل فواكه شراب م

)Pop(  
0.60.055U.D.LU.D.LU.D.L0.1U.D.LU.D.L

39
شراب عنب اسود 

)Pop(  
0.460.034U.D.LU.D.LU.D.L0.1U.D.LU.D.L

40

أنصاف خوخ في 

عصیر مركز دل 

  مونتي

67.40.134U.D.LU.D.LU.D.L2.4140.8U.D.L

41

فواكه مشكل في 

دل (عصیر مشكل 

  )مونتي

149.80.389U.D.LU.D.LU.D.L13.4433.4U.D.L

42

فواكه مشكل في 

شراب خفیف 

  )حدائق ریو(

180.272U.D.LU.D.LU.D.L1.4U.D.LU.D.L

43
مربى البطیخ 

  )باندا(
3.10.4U.D.LU.D.LU.D.LU.D.LU.D.LU.D.L
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44
خضروات مشكل 

  )التون سا(
17.10.34U.D.LU.D.LU.D.L0.558.9U.D.L

45

فاصولیا خضراء 

حدائق (مقطعة 

  )امریكا

4.10.833U.D.LU.D.LU.D.L1.1U.D.LU.D.L

46
فطر حب 

  )مشروم(
9.41.244U.D.LU.D.LU.D.L0.574.020.042

10.11.27U.D.LU.D.LU.D.L1.8U.D.LU.D.L  بازالء لونا47

48
حمص مسلوق 

  )دره(
12.62.02U.D.LU.D.LU.D.L66.2U.D.LU.D.L

37.20.9U.D.LU.D.LU.D.L3.5U.D.LU.D.L  )درة(بامیا خضراء 49

6.30.7U.D.LU.D.LU.D.L1.8U.D.LU.D.L  )الوادي(بامیا حب 50

13.22.0U.D.LU.D.LU.D.L2.3U.D.LU.D.L  بازالء حب51

52

زیتون اخضر 

محشى بالفلفل 

  االسود

5.71.6U.D.LU.D.LU.D.L0.5U.D.LU.D.L

53
زیتون اسود الیت 

  )التون سا(
37.20.726U.D.LU.D.LU.D.L0.7U.D.LU.D.L

54
زیتون اسود الیت 

  )زیر(
164.80.6U.D.LU.D.LU.D.L1.3U.D.LU.D.L

*  U.D.L (Under Detection Limit) =

) من العناصراقل من الحدود التي یتحسسها الجهاز لكل عنصر (
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   .نتائج الفحوصات المیكروبیة لألغذیة المعلبة :)3(جدول 

  
Aerobic bacteria

Bacillus المنتوجنوع  ت
spp.

Coliform
Staphylococcus 

aureus

Anaerobic
bacteria

Mold and 
yeast

حلیب اطفال مجفف   1
  1نوع دیاالك 

+ve-ve-ve-ve-ve

مجفف حلیب اطفال 2
  2نوع دیاالك 

+ve-ve-ve-ve-ve

3
ve-ve-ve-ve-ve-  قشطة المراعي

4
ve-ve-ve-ve-ve-  جبن عالمة بیغا

5
ve-ve-ve-ve-ve-  جبن عالمة الصقر

6
ve-ve-ve-ve-ve-  جبن عالمة كرافت

سمك تونا عالمة 7
  الزھور

-ve-ve-ve-ve-ve

سمك تونا عالمة 8
  لوسیب

-ve-ve-ve-ve-ve

سمك تونا عالمة 9
  امریكان كاردن

-ve-ve-ve-ve-ve

سمك سردین 10
  عالمة سیبلو

-ve-ve-ve-ve-ve

سمك سردین 11
  عالمة میلو بالفلفل

-ve-ve-ve-ve-ve

ھوت دوك دجاج 12
  عالمة دل مونتي

-ve-ve-ve-ve-ve

لحم بقر بوردون 13
  وفكورند بیف ل

-ve-ve-ve-ve-ve

لحم النشون دجاج 14
  عالمة دل مونتو

-ve-ve-ve-ve-ve

لحم النشون دجاج 15
  عالمة التغذیة

-ve-ve-ve-ve-ve

النشون بقري 16
  عالمة ھنا

-ve-ve-ve-ve-ve

فول عریض 17
عالمة ) باجال(

  الوادي
-ve-ve-ve-ve-ve

فول مدمس عالمة 18
  يالواد

+ve-ve-ve-ve-ve

زیتون اسود عالمة 19
  التونسا

-ve-ve-ve-ve-ve  

فول حب مدمس 20
  عالمة حدائق بابل

-ve-ve-ve-ve-ve
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فاصولیا مطبوخة 21
  عالمة الوادي

-ve-ve-ve-ve-ve

لوبیا عالمة درة 22
  الخلیج

-ve-ve-ve-ve-ve

معجون طماطة 23
 400عالمة زیر 

  غم
-ve-ve-ve-ve-ve

معجون طماطة 24
  لونا

-ve-ve-ve-ve-ve

معجون طماطة 25
عالمة زیر وزن 

   غم830
+ve-ve-ve-ve-ve

شاي / شاي الوزة26
  اخضر

-ve-ve-ve-ve
Aspergillus 

niger

شاي / شاي الوزة27
/ سیالني خشن

  اسود
-ve  -ve-ve-ve

Aspergillus 
niger

شاي / مودشاي مح28
  معطر

-ve  -ve-ve-ve-ve

حلیب مكثف محلى 29
  مشبع

-ve-ve-ve-ve-ve

حلیب مجفف كامل 30
  نیدو/ الدسم

-ve-ve-ve-ve-ve

31
ve-ve-ve-ve-ve-  طحینة راشي

32
ve-ve-ve-ve-ve-  عسل التمر

مكدوس باذنجان 33
حدائق (بالزیت 

  )شتوره
-ve-ve-ve-ve-ve

34
ve-ve-ve-ve-ve-  بیكنغ باودر دومو

35
ve-ve-ve-ve-ve-  قھوه برازلیان

راني حبیبات 36
شراب خوخ 

  طبیعي
-ve-ve-ve-ve-ve

راني حبیبات 37
شراب البرتقال 

  الطبیعي
-ve-ve-ve-ve-ve

شراب مشكل فواكھ 38
)Pop(  

-ve-ve-ve-ve-ve

39
  

شراب عنب اسود 
)Pop(  

  

-ve  -ve-ve-ve-ve

أنصاف خوخ في 40
عصیر مركز دل 

  مونتي
-ve-ve-ve-ve-ve
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فواكھ مشكل في 41
دل (عصیر مشكل 

  )مونتي
-ve-ve-ve-ve-ve

فواكھ مشكل في 42
شراب خفیف 

  )حدائق ریو(
-ve-ve-ve-ve-ve

مربى البطیخ 43
  )باندا(

-ve-ve-ve-ve-ve

شكل خضروات م44
  )التون سا(

-ve-ve-ve-ve-ve  

فاصولیا خضراء 45
حدائق (مقطعة 

  )امریكا
-ve-ve-ve-ve-ve  

46
ve-ve-ve-ve-ve-  )مشروم(فطر حب 

47
ve-ve-ve-ve-ve-  بازالء لونا

حمص مسلوق 48
  )دره(

-ve-ve-ve-ve-ve

بامیا خضراء 49
  )درة(

-ve-ve-ve-ve-ve

50
ve-ve-ve-ve-ve-  )الوادي(امیا حب ب

51
  ve-ve-ve-ve-ve-  بازالء حب

زیتون اخضر 52
محشى بالفلفل 

  االسود
-ve-ve-ve-ve-ve

زیتون اسود الیت 53
  )التون سا(

-ve-ve-ve-ve-ve

زیتون اسود الیت 54
  )زیر(

-ve-ve-ve-ve-ve
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