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 الغذائيةالمضافات 

 (E290ثاني أكسيد الكربون )

 2018نوفمبر  1نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم الدكتور زكريا خنجي
 

 كيميائيأو غاز مركّب ؛ ي أكسيد الكربونغاز ثان
عديم  غاز (، وهوCO2) الكيميائيّة تهصيغ، والكربون األكسجين من مكون

اللون والرائحة، وهو غير قابل لالشتعال، وله صفة حمضية، كما أنه 
، وكذلك الجويغاز طبيعي موجود في الهواء . وهو في الماء االنحالل سهل

الحمض على كربونات، أو كمنتج ثانوي  تفاعلينتج عن طريق التخمير أو 
 .في تصنيع الجير

وذلك  الضوئيتستخدمه النباتات والطحالب الخضراء في عملية البناء 
بوجود الشمس وينتج عن هذه العملية غاز األكسجين والطاقة وكذلك 

لظالم، وتقوم النباتات بإنتاج الضوئي ال تتّم في ا البناءعملية الغذاء، و
باإلضافة إلى ذلك، ، والخلوي التنفس ي أكسيد الكربون ليالً أثناء عمليةنثا

البشر عملية التنفس في فإنّ ثنائي أكسيد الكربون ينتج خالل 
 تحّلل ي أكسيد الكربون خالل عملياتناكما ينتج ثالحية،  الكائنات وسائر

وكناتج الحتراق الخشب السكريّات،  تخمّر المواد العضويّة، وأثناء
والسكريات ومعظم الوقود األحفوري الغني بالكربون والهيدروكربون، 
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 البراكين ا منأيضً(  CO2كالفحم والخث والنفط والغاز الطبيعي، وينبعث )
 صخور كما يتحرّر من )السخّانات(، الحمئة والعيون والحمم

ا في فة إلى تواجده أيضًفي األحماض، باإلضا إذابتها عند الكربونات
 .ا مع ترسّبات النفط والغازالبحيرات، وفي أعماق البحار ممتزجً

، اليوم ي أكسيد الكربون اهتمامات واسعةنتثير التأثيرات البيئيّة لثاو
على  الحياة ا أوليّاً في استمرارحيث ُيعّد وجوده في الغالف الجوّي عنصرً

الهامّة. كانت  الدفيئة غازات حداألرض كمصدر للكربون، وهو بالمقابل، أ
 عصر ي أكسيد الكربون فينا لتنظيم تركيز ثاالضوئي أساسً البناءعملية 

مع زيادة عمليّة ، الصناعيّة الثورة قبل ما عصر وحتّى الكمبري، قبل ما
احتراق الوقود الكربوني منذ الثورة الصناعيّة، زادت تراكيز ثنائي أكسيد 

من جهة أخرى، يعّد . وحترار العالمياإل ا أدّى إلىالكربون بسرعة كبيرة، ممّ
ا نظرً المحيطات، تحمّض ا رئيسيّاً لعمليةثنائي أكسيد الكربون مصدرً

 .الكربونيك حمض لذوبانه في الماء مكوّناً 

يستخدم ثنائي أكسيد الكربون كمضاف غذائي وذلك في العموم و
في الصناعات كمحتوى غازي في المشروبات ومن أجل تنظيم الحموضة 

الغذائيّة، حيث أنّ إضافته أمر موافق عليه من الجهات الرسميّة في عدّة 
كما أنّه من اإلضافات (، E290) دول في االتحاد األوروبي، إذ أنّ له رقم

 .الغذائية في الواليات المتّحدة األمريكيّة، وفي أستراليا ونيوزيلندا
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ي أكسيد الكربون في الجعة )البيرة( والنبيذ الفوّار نتيجة نينشأ غاز ثاو
التخمّر، أمّا في المشروبات الغازيّة األخرى مثل شراب الليمون الغازي أو 

ي أكسيد الكربون يضاف بشكل نالمياه المكربنة أو الكوال فإنّ غاز ثا
صناعي على األغلب، وفي بعض األحيان بإضافة مياه معدنية حاوية على 

ي أكسيد الكربون إلى نعادًة ما يضاف ثاوبشكل طبيعي.  (E290) غاز
المشروبات الغازّية في منشآت صناعيّة مجّهزة، ولكن مؤخّراً أصبح 
باإلمكان استخدام أجهزة تمكّن من القيام بعملية الكربنة على الصعيد 

 .المكتبي أو المنزلي

لذلك  (،E290) تقوم فطريات الخميرة بعملية تخمير للسكّر وتطلق بذلكو
فإنّ الخميرة هي من عوامل النفاشية المستخدمة من أجل تحضير عجينة 
الخبز. إنّ مسحوق الخَبْز، والذي هو عبارة عن مزيج من بيكربونات الصوديوم 

 عند التسخين في الفرن.( E290)مع ملح له صفة حمضيّة، يقوم بإطالق 

كمادّة تبريد  (،E290)يستخدم الثلج الجاف، وهو الشكل الصلب من وكذلك 
للعنب المقطوف، دون الحاجة إلى استخدام الماء، وذلك لتجنّب حدوث 

باإلضافة إلى ذلك، فإنّ ضبط نسبة غاز ثنائي أكسيد الكربون إلى  تخمّر.
األكسجين في مستودعات األغذية يمكّن من تخزين الفواكه والخضراوات 

س أوّل مستودع، له ميزة لمدّة أطول. ففي ثالثينات القرن العشرين أُسّ 
كما  في بريطانيا. CO2و O2الغالف الموجّه بحيث يمكن ضبط نسبة 

كوسط من أجل حفظ اللحوم واألسماك ومنتجات األلبان.  (E290) يستخدم
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 %20تتفاوت النسبة المستخدمة حسب نوع المادّة الغذائّية، فهي تبلغ 
بالنسبة للمعجّنات،  %60بالنسبة للحم العجل، و %50بالنسبة للحم البقر، و

تجدر اإلشارة إلى أنه ال تستخدم نسبة كاملة وبالنسبة لألسماك.  80%
لحفظ المواد الغذائيّة، وذلك من أجل تجنّب تشكّل ( E290)من  100%

الجراثيم الال هوائية، كما أنّ هذا األمر يؤثّر على لون وعلى طعم المنتج 
ال صناعة الغذاء للحصول على تزال األبحاث مستمرة في مج وما ،الغذائي

 .التركيب األمثل من الغازات الحافظة

في الحالة فوق الحرجة أحد وسائل االستخالص، وهو  (E290) يعدّ و
 .يستخدم من أجل عملية نزع الكافيين من القهوة

( ليس من الغازات السامّة أو المؤذية وذلك حسب النظام E290)إنّ غاز 
( التابع للجنة GHSوترميز المواد الكيميائيّة )العالمي المتوافق لتصنيف 

، وحسب معايير منظمة التنمية UNECEاألمم المتحدة االقتصادية ألوروبا 
الختبار المواد الكيميائيّة، إال أن هناك بعض  OECDوالتعاون االقتصادي 

الدراسات تدل على وجود بعض الخطورة للتعرض الكبير لغاز ثاني أكسيد 
 راسات ما زالت مستمرة.الكربون، والد

 

 

 

 


