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 قسم الكيمباء و النبات
 
 
 

  الملخص
تم تقدير مستوى العناصر الثقيلة الرصاص الكادميوم الكوبالت و العناصر النادرة المنجنيز والحديـد و الزنـك                 

جمعها مـن األسـواق     التي تم   )  معلب ٤٢(والنحاس باإلضافة الى أيون النترات في عدد من المعلبات الغذائية           

اشتملت هذه العينات علىمعلبات خضار وهي خضار مشكلة و فاصوليا و لوبيا و طماطم و بازالء و                 .  المحلية

باإلضافة إلى حبـوب    ، فول مدمس و مشروم و جزر و معلبات فواكه وهي مشكلة و خوخ وفراولة و أناناس                 

جم في معلب شرائح األننـاس المنـتج فـي          /  مليجرام ٠,١٠٣وقد تراوحت قيم عنصر الرصاص بين       . الذرة  

بينما كانـت خلـت أصـناف     جم في معلب البازالء المنتج في السعودية/  مليجرام٠,٧٢٨تايالند و الفليبين و  

الفاصوليا بعين سوداء المنتج في أمريكا وشرائح األنناس المنتج في الفليبين والخوخ مـن أمريكـا وشـراب                  

والفواكه المشكلة من كل من اليونان وأمريكا من الكادميوم و كانت أعلى قيمة لـه               الفراولة المنتج في أسبانيا     

تراوحت قيم الكوبالت بـين صـفر       و. جم في معلب الفاصوليا الخضراء المنتج في أمريكا       /  مليجرام ٠,٠٧هي  

جم في معلب شرائح األنناس من كل من تايالند والفليبين وكذلك في معلب الفواكه المشكلة المـصنعة                 / مليجرام

و أقل قيمـة للمنجنيـز      . جم في معلب الفاصوليا الخضراء من أمريكا      /  مليجرام ٠,٢١٣في اليونان وأمريكا و     

جم في معلب شرائح    /  مليجرام ٢,٧٨خوخ من أمريكا وأعلي قيمة كانت       جم في معلب ال   /  مليجرام ٠,١١٩كانت  

جـم  /  مليجرام ٨٥,٨جم في الذرة من أمريكا و       /  مليجرام ٠,٢٦وتراوحت قيم الحديد بين     .األنناس من تايالند  

جـم فـي    /  مليجـرام  ٠,١بينما تراوحت تراكيز الزنك بين      . في معلب الفاصوليا الخضراء المصنعة في أمريكا      

جـم فـي معلـب    /  مليجرام٢٠,٥اكه المشكلة المصنعة في أمريكا و شرائح األنناس المصنع في تايالند و     الفو

جم فـي حبـوب     /  مليجرام ٠,٠٦و كان مدى قيم النحاس تتراوح بين        . الفاصوليا الحمراء المصنع في أمريكا    

 ٣٨,٨لفت قيم النتـرات بـين       وقد اخت . جم في الخضار المشكل من إيطاليا     /  مليجرام ٢,٧٦الذرة من تايالند و     

أما النيتريات  . في معلب شرائح الجزر من أمريكا      ٣٣١,٧جم في معلب الفواكه المشكلة من اليونان و         / مليجرام

  .  فلم يكن لها وجود في اغلب العينات عدى آثار في معلبات الجزر


