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مقالة بحثية

دراسة بعض المركبات العضوية في ألعاب األطفال البالستيكية المتوفرة في أسواق محافظة عدن – اليمن
عادل أحمد محمد سعيد
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 1قسم الكيمياء ،كلية العلوم ،جامعة عدن ،عدن ،الجمهورية اليمنية
 2قسم الكيمياء ،كلية التربية ،جامعة أبين ،أبين ،الجمهورية اليمنية
 3قسم الكيمياء ،كلية التربية ،جامعة عدن ،عدن ،الجمهورية اليمنية
الباحث الممثّل :عادل أحمد محمد سعيد؛ البريد االلكترونيadel_saeed73@yahoo.com :
استلم في 40 :مارس  /2422قبل في 22 :مارس  / 2422نشر في  21مارس 2422

ال ُمل ّخص
هدفت الدراسة الحالية للكشف والتقدير عن بعض المركبات العضوية المحتمل تواجدها في ألعاب األطفال البالستيكية المباعة في عدن .تمت
عملية القياس باستخدام تقنية كروماتوجرافيا الغاز المرتبط بكاشف مطياف الكتلة ( .)GC-MSأظهرت نتائج التحليل الوصفي للعينات المدروسة
والخاصة بالكشف على المركبات العضوية عن وجود المركب ثنائي-ن-أوكتيل فثاالت ( )DnOPفي عينة واحدة فقط ،وكان تركيز مركب
 DnOPضمن الحدود المسموح بها .تم الكشف عن مركبات عضوية أخرى في األلعاب البالستيكية المدروسة.
الكلمات المفتاحية :األلعاب البالستيكية ،تحليل المركبات العضوية ،مركبات الفثاالت ،كروماتوجرافيا الغاز -مطيافية الكتلة.

 .1المقدمة :Introduction
ال يستطيع األطفال بفطرتهم االستغناء عن اللعب .حيث تعد األلعاب جز ًءا
ال يتجزأ من اللعب في جميع أعمارهم ،ويقضي األطفال ساعات طويلة
للعب بها (.)2،1
هناك العديد من البوليمرات (مواد بالستيكية) تستخدم في صناعة األلعاب
وذلك ألنها سهلة وغير مكلفة في عمليات التصنيع ولها إمكانيات تلوين أكثر
من مواد األلعاب التقليدية األخرى المصنوعة من المعادن ،الخشب،
والسيراميك .يستخدم لخامات البالستيك أثناء صناعة األلعاب تشكيلة واسعة
من اإلضافات مثل المثبتات ( ،)Stabilizersالملدنات (،)Plasticizers
مضادات التأكسد ( ،)Antioxidantsالملونات ()Coloring agents
وهذه اإلضافات تكون غالبا عناصر ومركبات كيميائية (.)3-7
تعد مركبات الفثاالت وأستراتها ()Phthalates and phthalate esters
ومركب بس فينول أ )) )BisPhenol A (BPAمن المركبات العضوية
المستخدمة في األلعاب البالستيكية قد تصل إلى  05%من وزن اللعبة
البالستيكية حيث تتواجد كتراكيب متحركة ومتنقلة بحرية داخل مصفوفة
البالستيك .تتسرب كمية كبيرة من هذه المواد عن طريق الجلد عند الضغط
الميكانيكي عليها خالل قبض هذه األلعاب ومالمسة سطحها الخارجي .كما
يمكن دخولها الجسم عن طريق الفم بابتالع قطع منها أو بمضغها (.(12-8
تستخدم هذه المركبات العضوية بصورة رئيسية كمواد مساعدة ملينة
( )Plasticizersو كمثبطات ( )Inhibitorsصناعية في البالستيك
المعروف باسم كلوريد الفيانيل المتعدد ( (PVCومركبات الكربونات
المتعددة ) .(Polycarbonatesحيث تساعد على تحويل هذه المادة من
بالستيك صلب إلى بالستيك مرن ،ناعم ،شفاف ،ومقاوم للحرارة يستخدم
لسنوات دون فقد لونه ومرونته مع سهولة تنظيفه ورخص تكلفته (.)19-13
من ناحية أخرى ،تمتلك هذه المواد مخاطر صحية وبيئية عالية مما تطلب
الحاجة للقيام بالعديد من الدراسات (.)25-20
تأتي أهمية اختيار موضوع الدراسة للتنبيه على المخاطر الصحية ولعدم
وجود دراسات يمنية سابقة مرتبطة باأللعاب المستوردة ولوضع صورة
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واضحة للجهات ذات العالقة ،لتمكينهم من تفعيل دورهم الرقابي واإلعالمي
والصحي.
هدفت الدراسة إلى الكشف والتقدير للمركبات الخطرة من الفثاالت
وأستراتها ( )Phthalates and phthalate estersومركب بس فينول
أ  )BPA( BisPhenol Aفي األلعاب البالستيكية وتزداد خطورة هذه
المركبات عند تعرض األطفال لها.

 .2الجانب العملي Experimental Part
 .1.2جمع العينات :Sampling
تم جمع العينات المدروسة خالل شهر مارس سنة  ،2512حيث كان شراء
عينات األطفال البالستيكية من محالت بيع ألعاب األطفال ،ومن أسواق
متعددة بمديريات محافظة عدن .وقد اختيرت محافظة عدن نظرا ً للتجمع
السكاني الكبير ،إضافة إلى وجود مختبرات إعداد العينات بها.
بعد إجراء استبيان لآلباء ومدرسي المدارس ،تم اختيار األلعاب البالستيكية
لألطفال (الصافرة ،السيارة ،والمسدس) بناء على طريقة تعامل الطفل معها
بصورة متكررة ومستمرة التأثير (من حيث اللمس باليد أو اخذها بالفم)
واأللوان المحببة لدى األطفال.
تم تصنيف وترقيم العينات بعد جمعها ،وأعطي لكل عينة رمزا ً معينا ممثالً
بثالثة حروف  PTCاختصارا لمادة ولنوع وللون اللعبة.
 .2.2تحضير العينات واالستخالص Samples Preparation and
:Extraction
تمت عملية استخالص محاليل العينات المدروسة باستخدام المواد واألجهزة
التالية:
 .1.2.2المواد الكيميائية :Chemicals
جميع الكيماويات المستخدمة كانت ضمن النقاوة العالية وبحسب مواصفات
الشركات المصنعة ودون معالجة إضافية لها .تم استخدام مذيبات ثنائي
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كلوروميثان  ،(CH2Cl2) Dichloromethaneايثانول ( Ethanol
(C2H5OHعند إعداد العينات للتحليل.
 .2.2.2األجهزة :Instruments
استخدم ميزان حساس  Sensitive Balanceلوزن العينات بدقة ،جهاز
صوتي  Ultrasonicلتجانس العينات بعد إذابتها ،وجهاز
الرج فوق ال ّ
ّ
كرومانوجرافيا الغاز-طيف الكتلة Gas Chromatography-Mass
 Spectrometryللتحليل.
تم اعداد ثالث مكررات من كل عينة صلبة ،وتقطيع كل مكرر إلى قطع
صغيرة ومن ثم أخذ المتوسط الحسابي لها وفق ما هو موضح في الجدول
(.)1
جدول ( :)1متوسط وزن عينات ألعاب البالستيك الصلبة
رقم العينة

رمز العينة

وصف العينة

لون العينة

متوسط وزن العينة

1

PCb

سيارة

أزرق

1.5135 g

2

PGb

مسدس

أزرق

1.1275 g

3

PWR

صافرة

أحمر

1.2775 g

4

PCR

سيارة

أحمر

1.4655 g

5

PWO

صافرة

برتقالي

1.3297 g

6

PWG

صافرة

اخضر

1.0850 g

7

PCB

سيارة

أسود

1.3522 g

 16.918 psiومعدل تدفق  .1mL/minتم حقن  1µLبوضعية الشق
 (2:1) split-lessعند .300 °C
استخدم فرن كروماتوجرافيا الغاز كما يلي :عند تحليل العيّنة ت ّم ترك العمود
لمدّة  3دقائق عند  05درجة مئوية بعد الحقن .رفعت الحرارة تدريجيّا ً حتّى
 355درجة مئويّة بزيادة  25درجة مئويّة لك ّل دقيقة ،ومع ترك  15دقائق
لك ّل رفع بين كل ّ درجة حرارة والّتي تليها .استخدم النتروجين النقي كغاز
تصادم .بعد ثبات الحرارة ،أجري التحليل لمدة  35دقيقة.
خط النقل وحرارة مصدر األيون تم ضبطهما عند  250 °Cو230 °C
على التوالي .ت ّم مسح ّ
الطيف باستخدام مطياف الكتلة في المجال )-05(m/z
 .005شغل طيف الكتلة-التأين المؤثر لإللكترون) (EIعند  75إلكترون
عرف على الكتل
فولت بوضعية مراقبة التفاعل المتعدد ) .(MRMت ّم الت ّ ّ
ّ
المتجزأة في العيّنات المدروسة باستخدام برنامج باحث طيف الكتلة المرتبط
بمكتبة  NIST/EPA/NIHإصدار ( 2.2يونيو.)2510
وعند إجراء التحليل الكمي للمركبات ،تم استخدام محلول قياسي داخلي من
مادة بنزوات البنزيل ،والمحضر بتركيز أولي  100 mg/Lفي الهكسان.
وبعد الترسيب لمزيج البوليمر ،ترك المحلول لمدة  15دقائق ،ثم أخذ 0.5
 mLمن العينة المستخلصة فيه ،ووضعت في قنينة ( )Vialحجم 2mL
وأضيف إليها  100 ngمن المحلول القياسي الداخلي .بعد ذلك تم مجانسة
 1mLمن العينة ورشح بمرشح ذات مسامات . 0.2µm
 .3.2التحليل االحصائي : Statistical Analysis

ثم نقل الجرامات الموزونة إلى دورق زجاجي لتنقيعها في مزيج مكون من
1:1من  0م ّل من ثنائي كلوروميثان مع  0م ّل إيثانول ووضعت في جهاز
صوتي لمدّة  6ساعات .بعد ذلك حقن  1مايكرولتر من
الرج فوق ال ّ
ّ
المستخلص في جهاز كروماتوجرافيا الغاز المرتبط بكاشف مطيافية الكتلة.
 .2تحليل المركبات العضوية :Organic Compounds Analysis
انجزت هذه المرحلة خالل شهر يوليو من عام 2019م لدراسة المركبات
العضوية الفثاالت أو استراتها ( )Phthalatesومركب بس فينول أ
( ،)BPAفي المعمل المركزي التابع لمختبرات كلية العلوم – جامعة عين
شمس – جمهورية مصر العربية.
ت ّم استخدام جهاز كرواتوجرافيا الغاز -طيف الكتلة من شركة Agilent
موديل  7890GCالمرتبط بمكشاف انتقائي الكتلة موديل  .5977استخدم
العمود ال ّ
شعري  HP-5MSبمواصفات (m x 0.25 mm ID x 35.5
 )0.25 μmفي وجود الغاز الحامل الهيليوم عالي النّقاوة عند ضغط

عولجت نتائج تحليل المركبات العضوية إحصائيا مباشرة باستخدام جهاز
 GC-MSوالحصول على المتوسطات الحسابية لثالث مكررات.

 .2النتائج والمناقشة :Results and Discussion
أظهرت نتائج التحليل الوصفي (الجدول  2واألشكال  )0-1لعينات ألعاب
األطفال البالستيكية المجمعة من بعض أسواق محافظة عدن والخاصة
بالكشف عن المركبات العضوية (الفثاالت ومركب بس فينول أ) تفاوتا ً في
النتائج المتحصل عليها للعينات المدروسة .حيث بينت هذه النتائج عن وجود
المركب ثنائي  -ن – أوكتيل فثاالت Di-n- octyl Phthalate
( )DnNPفي العينة رقم ( ،)7بينما لم يتم الكشف عن أي من الفثاالت
ومركب بس فينول أ ،في باقي العينات المدروسة .باإلضافة إلى ذلك ،كشف
التحليل الوصفي لكل عينة من العينات المدروسة عن ظهور عدد من
المركبات العضوية األخرى والتي ربما تستخدم كإضافات أثناء صناعة
األلعاب البالستيكية.
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Abundanc e

T IC: Yamen_green.D\ data.ms
T IC: Yamen_T 4.D\ data.ms
T IC: Yamen_T 5_orang.D\ data.ms
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T ime-->

)6 ،0 ،3(  طيف التحليل الوصفي للعينات رقم:)2( شكل
 باإلضافة إلى ذلك تم الكشف،(DnOP) )Di - n-octyl phthalate( ) ظهور مركب الفثاالت ثنائي – ن – اوكتيل فثاالت7( لقد بينت نتيجة تحليل العينة رقم
.)3( ) والجدول3( عن مركبات كيميائية أخرى ويوضح ذلك الشكل
A b u n d a n c e

T IC :

Y a m e n _ B la c k _ P 1 . D \ d a t a . m s

1 .3 5 e + 0 7
1 .3 e + 0 7
1 .2 5 e + 0 7
1 .2 e + 0 7
1 .1 5 e + 0 7
1 .1 e + 0 7
1 .0 5 e + 0 7
1 e + 0 7
9 5 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
8 5 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
7 5 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
6 5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
5 5 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
4 5 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
3 5 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
2 5 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 5 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
0
6 .0 0

8 .0 0

1 0 .0 0

1 2 .0 0

1 4 .0 0

1 6 .0 0

1 8 .0 0

2 0 .0 0

T im e - ->

)7(  طيف التحليل الوصفي للعينة رقم:)2( شكل
)7(  المركبات الكيميائية التي تم الكشف عنها في العينة رقم:)2( جدول
المركبات الناتجة

مساحة القمة

زمن االستبقاء

القمة

Dichloroacetaldehyde

2.5397

4.7572

1

Methylene chloride

2.2805

4.9671

2

Methylene chloride

0.8622

5.0778

3

Methylene chloride

0.3689

5.1419

4

Decane, 2-methyl-

1.0322

12.4044

5

Dodecane, 1,2-dibromo-

1.2227

12.8591

6

Sulfurous acid, dodecyl 2-propyl ester

0.979

13.7916

7

Undecanoic acid

2.7776

13.9257

8

Oxalic acid, monoamide, n-propyl, pentadecyl ester

1.558

14.2346

9

Tetradecane, 1-bromo-

2.2247

14.6601

10

Dodecane, 1-bromo-

1.9434

15.0739

11
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Di-n-octyl phthalate

3.5588

15.3479

12

Pentadecane, 8-hexyl-

2.324

15.4703

13

Undecane, 1-bromo-

6.2545

15.8491

14

Cyclopentane, (4-octyldodecyl)-

0.6538

15.9307

15

2-Piperidinone, N-[4-bromo-n-butyl]-

20.2969

16.2338

16

7.414

16.3621

17

Tetradecane, 1-chloro-

19.4295

16.4844

18

Hexadecane

9.9843

16.6477

19

Hexacosanal

6.4784

17.0032

20

Heneicosane, 11-cyclopentyl-

1.3011

17.0673

21

Oxalic acid, allyl octadecyl ester

3.9984

17.1314

22

Heneicosane, 11-cyclopentyl-

0.3915

17.3005

23

Dodecane

0.126

20.1332

24

Cyclohexane, (1-hexyltetradecyl)-

.)4(  كما هو ُمبين في الشكل، دقيقة15.3479 ) عند زمنDnOP( حيث ظهر المركب
Abundanc e
T I C : Y a m e n _ B la c k _ P 1 . D \ d a t a . m s
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1 5 .0 7 3
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T im e -->

)7( ) أثناء تحليل العينة رقمDnOP(  زمن الطيف (بالدقائق) الذي ظهر عنده المركب:)4( شكل
 وإشارات149.0 m/Z  وإشارة أخرى عند57.1 m/Z  حيث اظهر خط األساس لتشظي المركب عند اإلشارةDnOP ) طيف الكتلة للمركب0( كما يوضح شكل
.أخرى ضعيفة
Abundance

Scan 1932 (15.348 min): Yamen_Black_P1.D\ data.ms
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)7( ) في العينة رقمDnOP(  طيف الكتلة للمركب:)5( شكل
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Abstract
The current study focused on the detection and determination of some organic compounds that may be found
in plastic toys available in Aden. The measurement process was done by a gas chromatography technique
linked with a mass spectrometer. The descriptive analysis of organic compounds in studied samples showed
the presence of Di-n-octyl Phthalate (DnOP) in one sample only and the concentration was with preassemble
level. Other organic compounds were detected too in plastic toys.

Keywords: Plastic toys, Organic compounds analysis, Phthalates compounds, Gas chromatography - Mass
spectroscopy.
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