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 المضافات الغذائية

 (E251نرتات الصوديوم )

 2018مايو  25نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم الدكتور زكريا خنجي
 

(، مركب بلوري عديم NaNO3مركب كيميائي، رمزه الكيميائي )
قابل للذوبان في الماء والكحول واألمونيا  .اللون، عديم الرائحة

تسمى أيضًا نودر الصودا أو نترات الصوديوم. وتوجد والسائلة. 
بشكل طبيعي في رواسب كبيرة في المناطق القاحلة في تشيلي 
وبيرو واألرجنتين وبوليفيا كالكاليخ، وهو صخر نترات خام أو حصى 
غير نقي. الرواسب الطبيعية هي مصدر رئيسي لنترات الصوديوم. 

نتج ثانوي إلنتاج كما يتم الحصول عليها بكميات صغيرة كم
الكلور من خالل عملية النيتروسيليلوريد، حيث يتم تفاعل كلوريد 
الصوديوم )الملح الشائع( بحمض النيتريك. يستخدم نترات 
 الصوديوم في صنع نترات البوتاسيوم واألسمدة والمتفجرات. 

 

 استخدامات نترات الصوديوم 

 : منهاالمجاالت العديد من يُستخدم نترات الصوديوم في 
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يحتوي نترات الصوديوم على نيتروجين إذ صناعة األسمدة:  .1
سهل االمتصاص من قِبل جذور النباتات؛ ممّا يعزز نموّها، 

  ويزيد من سمكها.
صناعة المبيدات: يُستخدم نترات الصوديوم في إنتاج  .2

 مبيدات للقضاء على الحشرات، والفئران، والجرذان.
ت الصوديوم إلى اللحوم حفظ اللحوم المصنع ّة: يضاف نترا .3

ا حتى الببروني أو المارتاديال وأحيانًو المصنّعة مثل النقانق
؛ لحفظها، وللحدّ من نمو البكتيريا اللحوم الطازجة المبردة

التي تسبب فسادها، كما أنّه يساعد في الحفاظ على لون 
، ولقد أعطى االتحاد األوروبي نترات اللحوم األحمر أو الوردي

 (.E251رقم )الصوديوم 
إنتاج الزجاج المقوى، والمقاوم يساعد في صناعة الزجاج:  .4

للخدش الذي ُيستخدم في الطائرات المقاتلة التي تحتاج إلى 
زجاج متين مقاوم للكسر، كذلك في صناعة زجاج عدسات 

 النظارات عالية الجودة.
صناعة المستحضرات الصيدالنيّة: يُستخدم نترات  .5

في قطرات العيون، وفي األدوية الصوديوم كمادة حافظة 
المستخدمة للحماية من األضرار المترتبة على النوبات 
القلبيّة، وهو في هذا المجال أفضل من مركب النيتريت؛ ألنه 
ال يُسبّب توُسّع األوعية الد ّمويّة؛ وذلك بحسب دراسة 

  .من قِبل المعهد الوطني للصحة 2005أُجريت عام 
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نترات الصوديوم في صناعة صناعة المتفجرات: يدخل  .6
الصواريخ، والمتفجرات، ومن ميّزاته أنه غير سام، ورخيص 

 الثمن.
صناعة األلعاب النارية: مركب نترات الصوديوم هو  .7

المسؤول عن ظهور اللون األصفر من ضمن األلوان الجميلة 
لأللعاب النارية ّ، أمّا اللون األخضر فينتج من كلوريد الباريوم، 

رق ينتج من كلوريد النحاس، أمّا كربونات واللون األز
السترونتيوم فهي المسؤولة عن ظهور اللون األحمر، 
وكلوريد الكالسيوم لظهور اللون البرتقالي، ويمكن الحصول 
على تدرّجات لونّية مختلفة عند مزج بعض هذه األمالح 

 .بنسب معينة

 

 أضرار نترات الصوديوم 

كمادة حافظة في صناعة يُستخدم مركب نترات الصوديوم 
حتى اللحوم الطازجة والببروني أو المارتاديال و اللحوم مثل النقانق

، وعند تناول هذه اللحوم ووصولها إلى الجهاز الهضمي المبردة
م إلى نيتريت الصوديوم الذي يكوِّن بدوره ويتحوّل نترات الصودي
ئي المعروفة كمركب كيميا( nitrosamines) مركبات النتروزامين

 مسرطن. 

أنّ تناول  2005أشارت دراسة أجريت في جامعة هاواي عام و
اللحوم المصنعة أدّى إلى زيادة خطر اإلصابة بسرطان البنكرياس 
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، كما أشارت دراسة أخرى إلى أن ّ اإلفراط في تناول %67بنسبة 
اللحوم المُصنعّة قد يؤدي لإلصابة بأمراض القلب والسُّكري، 

ا على أربعة أضعاف كمية الصوديوم، ويعود ذلك الحتوائه
 غير باللحوم مقارنةً  الصوديوم نيتريت من ٪50وزيادة بنسبة 

 .المصنّعة

وتجدر مالحظة أن اللحوم البيضاء المعلبة، مثل سمك التونة، أو 
اللحوم البيضاء األخرى غير الوردية أو الحمراء اللون، ال تحتوي على 

 .مواد نترات الصوديوم

مالحظة أهمية الحرص على تناول اللحوم الطازجة واألفضل 
وبكميات معتدلة. والنصيحة الطبية في جانب التغذية الصحية 
تشير إلى ضرورة تناول اللحوم الخالية من طبقات الشحوم 

ا في كل يوم. ويتم غرامً 70الملتصقة بها وبكمية ال تزيد عن 
ين للحوم تنويع كمية اللحوم تلك على أيام األسبوع لتشمل يوم

 األسماك ويومين للحوم الدجاج البيضاء ويومين للحوم الحمراء.

مثل الكرفس والبنجر وبعض  اواتتحتوي بعض الخضروكذلك 
على النترات بشكٍل طبيعي؛ إلّا أن ّها ال األخرى الخضراوات الورقية 

ا على صحة اإلنسان مثل النترات المستخدمة لحفظ تشكل خطرً
، )D(، و)C( ألنها تحتوي على الفيتامينات اللحوم المصنعة؛ وذلك

التي تمنع تكوُّن مركبات النتروزامين؛ إلّا أن ّه يجب االعتدال في 
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التي تحتوي على نترات؛ ألنها قد تسّبب بعض  اواتتناول الخضر
 المشاكل في المعدة.

أن تناول الرضّع الذين تقل أعمارهم عن ثالثة شهور باإلضافة إلى 
ي على نسبة كبيرة من النترات يُسبّب لهم تسمُّم للماء الذي يحتو

]وهي حالة تنتج عن عدم  النترات أو ما يُعرف بمتالزمة الطفل األزرق
 . قدرة الهيموجلوبين على تزويد خاليا الجسم باألكسجين[

 مركز السيطرة على األمراض والوقاية منهاوبناء على ذلك فإن 
(CDCنصحت ب ) اليومية من نترات الصوديوم أّلا تتجاوز الحصة

، وكذلك فقد أوصت ملليغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم 3.7
لجنة دعم األطفال مفرط النشاط بتفادي إضافة هذا المركب 

(E251.في أغذية األطفال ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


