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  الملخص

صر النادرة المنجنيـز  تم تقدير مستوى العناصر الثقيلة الرصاص الكادميوم الكوبالت و العنا         

 ٤٢(والحديد و الزنك والنحاس باإلضافة الى أيون النترات في عدد من المعلبات الغذائيـة               

اشتملت هذه العينات علىمعلبات خضار وهي      .  التي تم جمعها من األسواق المحلية     ) معلب

خضار مشكلة و فاصوليا و لوبيا و طماطم و بازالء و فول مدمس و مـشروم و جـزر و                    

وقـد  . باإلضافة إلى حبوب الـذرة      ، لبات فواكه وهي مشكلة و خوخ وفراولة و أناناس          مع

جم في معلب شرائح األنناس المنـتج       /  مليجرام ٠,١٠٣تراوحت قيم عنصر الرصاص بين      

  جم في معلب البازالء المنتج في السعودية/  مليجرام٠,٧٢٨في تايالند و الفليبين و  

ليا بعين سوداء المنتج في أمريكا وشرائح األنناس المنـتج           أصناف الفاصو   كانت خلت  ابينم

الفواكه المشكلة من كل    وفي الفليبين والخوخ من أمريكا وشراب الفراولة المنتج في أسبانيا           

جم في معلب   /  مليجرام ٠,٠٧  له هي   كانت أعلى قيمة   من الكادميوم و  من اليونان وأمريكا    

جم فـي   / تراوحت قيم الكوبالت بين صفر مليجرام     و. الفاصوليا الخضراء المنتج في أمريكا    

معلب شرائح األنناس من كل من تايالند والفليبين وكذلك فـي معلـب الفواكـه المـشكلة                 

جم في معلب الفاصوليا الخـضراء مـن        /  مليجرام ٠,٢١٣المصنعة في اليونان وأمريكا و      

خوخ من أمريكا وأعلي    جم في معلب ال   /  مليجرام ٠,١١٩ أقل قيمة للمنجنيز كانت      و .أمريكا

تراوحت قيم الحديـد    و.جم في معلب شرائح األنناس من تايالند      /  مليجرام ٢,٧٨قيمة كانت   

جم في معلـب الفاصـوليا      /  مليجرام ٨٥,٨جم في الذرة من أمريكا و       /  مليجرام ٠,٢٦بين  

جـم فـي    /  مليجـرام  ٠,١كيز الزنك بين    اتراوحت تر بينما  . الخضراء المصنعة في أمريكا   

 ٢٠,٥اكه المشكلة المصنعة في أمريكا و شرائح األننـاس المـصنع فـي تايالنـد و                 الفو

 قـيم النحـاس     ىكان مـد  و  . جم في معلب الفاصوليا الحمراء المصنع في أمريكا       / مليجرام

جـم فـي    /  مليجـرام  ٢,٧٦جم في حبوب الذرة من تايالند و        /  مليجرام ٠,٠٦تتراوح بين   

فـي معلـب    جم  / مليجرام ٣٨,٨لفت قيم النترات بين     اختوقد  . الخضار المشكل من إيطاليا   

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

  .  يكن لها وجود في اغلب العينات عدى آثار في معلبات الجزر
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  المقدمة
غذية وتزايد مـصادر      في هذا العصر الصناعي وما رافقه من تطور في تقنية وصناعة األ           

التلوث واحتمالية تلوث األطعمة والمشروبات بمواد ضارة لإلنسان مـن عـضوية وغيـر              

  هذا أدي إلى زيادة في الوعي لدي المختصين و العامة بإضـرار هـذه الملوثـات                .عضوية

مراقبة سالمة األغذية وسن القوانين التـي       ب تقوم   إنشاء هيئات حكومية وأهلية      وكذلك الى 

و  ) ٢(وقد أهتم الباحثون بدراسة وتحليل الملوثات الغذائية وتحديد كمياتها          ). ١(ذلك  تنظم  

ومن أهم الملوثات الغذائية عناصر المعادن الثقيلة كالزئبق        ). ٣،٤،٥(األضرار الناجمة عنها    

باإلضافة إلـى النتـرات و      ) ٥(و الزرنيخ و الكادميوم والكوبالت والسلينيوم و الرصاص           

هذه الملوثات قد تصل إلى األغذية المعلبة خاصة الخضار و الفواكـه عـن              ).  ١ (النتريتات

أن فنجد مـثال    . )٢،٩(وكذلك بواسطة التصنيع    ) ٦،٧،٨(طريق الهواء أو الماء أو التربة       

للزئبق فى البيئة هو الغازات الطبيعية المتصاعدة من القشرة األرضـية و            الرئيسى   مصدرال

يات الصناعية فى مصانع القلويات الكلوريـة ، و فـى الـدهانات             كذلك استخدامه فى العمل   

كحوافظ أو أصباغ و فى المعدات الكهربائية و البطاريات وفى المعدات الطبية مثـل أجهـزة        

و هنـا تكمـن      ).  ١٠(قياس الحرارة و الضغط و فى الزراعة خصوصا لحفـظ البـذور             

بالنـسبة   ).١٠(يتم تصنيعه و تعليبه     الخطورة حيث من الممكن أن ينتقل إلى النبات  الذى           

لعنصر الكادميوم نجد أن بعض المواد الغذائية تحتوى آثار من الكادميوم قد تزيد أو تقل من                

نبات آلخر حيث يستخدم أنواع من األسمدة تحتوى على هذا العنصر مما يؤدى إلى وجـود                

لتـى تتغـذى  علـى    بعض آثاره فى المحصول   و كذلك يمكن أن يوجد فى لحوم الماشية ا            

 بالنسبة لعنصر الزرنيخ فإنه يوجد فى العديد من المواد          أما  ).١٠(أعالف ملوثة بالكادميوم    

بالنسبة لعنصر السلينيوم  فإن التلوث بـه        ). ١٠(الغذائية بتراكيز ضئيلة من الوزن الجاف       

 أما الرصاص فهو مكون طبيعى للقـشرة      ).١١( فى بعض األراضى  طبيعيا  ناتج عن وجوده    

 ومنهـا الـصناعات      يستعمل الرصاص فى العديد مـن الـصناعات          و. )  ١١ (األرضية  

 فمثال تميل األغذية المعلبة إلى أن تحتوى على أعلى المستويات من الرصـاص إذا               .الغذائية

و تختلف الكمية تبعـا لنـوع       )  ١٢(استخدمت سبائك لحام من الرصاص فى تصنيع العلب         

و يحتوى الكثير مـن الخـضروات الطازجـة و الحبـوب و            .    مادة الغذاء وطريقة الحفظ   

الفواكه على مقادير صغيرة من الرصاص نتيجة لبعض االمتصاص المحدود للفلز من التربة             

  ) .     ١١( أسطح النبات ، و بسبب ترسب الرصاص من الهواء على

لية فى التربـة    بالنسبة للنترات و النتريتات فتوجد األولى على نطاق واسع و بتركيزات عا           

أما النتريتات فموجودة هى األخرى و لكـن        . و فى معظم المياه و النباتات و الخضروات         
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و أحد اإلستخدامات األساسية للنترات يكون على هيئة سماد         .  بمستويات أقل من النترات   

و تستعمل كذلك فى الصناعة كعوامل مؤكسدة فى الصناعات الكيماوية و كحوافظ لألطعمة             

 لحفظ لألطعمة و تكون علـى هيئـة أمـالح            فهي تستخدم    للنتريتات أما بالنسبة    .)١٣(

  . )١١( صوديوم أو بوتاسيوم

وجود النترات و النتريتات فى المعلبات اذا كانت بمستويات أعلى مما هو مسموح به مـن       

إذ أن النترات يمكـن أن تتحـول إلـى          . قبل المنظمات الدولية يؤدى الى أمراض خطيرة        

 يؤكسد هيموجلوبين الدم و ينـتج مـادة         بدوره الذى   ويت بفعل االختزال الجرثومى     النتر

تفاعل النتريتات فـى ظـروف      ي كما أنه يمكن أن      .أخرى غير قادرة على حمل األكسيجين       

خاصة فى جسم االنسان مع األمينات الثانوية أو  الثالثية و األميدات المشتقة عـادة مـن                 

  .)١٣(للسرطان  تكوين مواد بعضها مسببالطعام و غيره من المصادر ل

 عدة أنواع من األغذية المعلبة من الخضار و الفواكه  المعروضة بدراسة   هذا البحث يقوم   

عناصر المعادن الثقيلـة و النتـرات و النتريتـات          محتواها من    من حيث    المحليةسواق  باال

  .  مالءمتها للمعايير الصحيةىومد
  

  بحث الهدافأ
المنتجـة محليـا    )  الخضار و الفواكـه   (انواع من األغذية المعلبة      ىتحديد محتو  -

والمستوردة من عناصر المعادن الثقيلة كالزئبق و الزرنيخ و الكادميوم والكوبالت           

 .والسلينيوم و الرصاص باإلضافة إلى النترات 

  .عالقة تركيز المعدن بمصدر تصنيع هذه المعلبات -

  
  منهج البحث

حـسب   من المعلبات الغذائية من خضار وفواكـه         تجميع عينات مختلفة   -١

 عينة اشتملت   ٤٢ تم حصر    . بالسوق المحلي وتصنيفها حسب مصدر     توفرها  

 الخضار المشكل و الفاصوليا و اللوبيا و الطماطم و البازالء             معلبات من  على

 فواكه مـشكلة و     من الفواكه معابات  و الفول المدمس و المشروم و الجزر و       

  . باإلضافة إلى حبوب الذرة ، أناناس خوخ وفراولة و 

حسب الطرق القياسية المتبعة  للعينات المختلفة الكيميائيإجراء عمليات التحليل   -٢

  -: وهي كالتالي  )١٤( 
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  : خلط العينة ) أ 

 مواد صلبة ومواد سائلة لذلك تم خلط العينـات          لىحيث أن العينة غير متجانسة الحتوائها ع      

 Drying التجفيف . أصبحت العينة متجانسةحتى   Food mixerبواسطة خالط كهربائي 

 م وذلك لتقدير نـسبة المـادة        ٨٠ºتم تجفيف عصير العينات في الفرن عند درجة حرارة            

.   ومن ثم تقدير نسبة الرطوبة في العينة Total solid contentالصلبة في عصير العينة 

 ين حيث أصبحت جاهزة لتحليل العناصر     بعد ذلك طحنت العينة الجافة علي هاون من البورسل        

  . والنتراتالفلزية 

  

  :الفلزيةتقدير العناصر ) ب
 

   Digestionالهضم      عملية 

ملـي  ١٠ملي ثم أضيف إليها     ٢٠٠جم من العينة الجافة في كأس زجاجي طويل سعة          ٢أخذ  

اجـة    مغطـاة بزج    overnightمن حمض النتريك المركز وتركت العينة الي اليوم التـالي           

  ورفعـت درجـة الحـرارة        Hotplateسخن الكأس بمحتوياته علي سطح تسخين       . ساعة

عندما تقل كمية الحمض في الكأس يسحب الكأس من علـي سـطح       .م  º  ٢٥٠تدريجيا الي   

ملي من الحمض المركز الي العينة وتعـاد الـي سـطح            ٥التسخين ويترك ليبرد ثم يضاف      

بعـد  . إلي أن اصبح محلول العينة صافيا ورائقـا       كررت هذه العملية عدة مرات      . التسخين  

 ملي  ٢٥تبريد الكأس الي درجة حرارة الغرفة تم نقل محتوياته كميا الي دورق حجمي سعة               

كرر العمـل   . Deionized waterوأكمل الحجم الي العالمة بواسطة الماء المعاد تقطيره 

 المـواد الكيميائيـة     لحـذف أي تـأثير مـن      " تجربة ضـابطة  " السابق بدون إضافة عينة     

  .المستخدمة
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 العناصر الفلزية تحديد تركيز    

  تم تقدير العناصر بأستخدام جهاز األمتصاص الذري 
               Atomic absorption spectrophotometer                             

كان يعاد ضبط الجهاز كل     الجهاز باستخدام المحاليل القياسية المالئمة لكل عنصر و       تم ضبط   

   . قراءات١٠

  

   : والنيتريتاتتقدير النترات) ج 

مل وأضيف اليهـا    ١٥٠ حم من العينة الجافة المطحونة في دورق مخروطي سعة           ١٠٥أخذ  

تم رج العينات بواسطة  . Deionized waterملي من الماء المقطر الخالي من األمالح ٥٠

بعد ذلك رشحت العينات بواسطة ورق ترشيح  .   ولمدة ساعتين Shakerهزاز كهربائي  

 تم تقدير النترات في المستخلص بأستخدام القطب األنتقائي للنترات. ١من النوع وأتمان رقم     

  المواصفات األتية  ب- Nitrate selective electrode  Nitrite والنيتريتات
Range from 0.1 to 62000 ppm 
pH range from 2 to 11 
Reproducibility 2% 

  . البوتاسيوم ونيتريتاتتم ضبط الجهاز باستخدام المحاليل القياسية المالئمة من نترات
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  النتائج والمناقشة

 وأيضا  )١جدول    (  صنفت العينات حسب مصدرها    و. من المعلبات    ا منتج ٤٢شملت الدراسة   

 فـي  لبـات    تنـوع مـصادر المع      )١ (يتضح من الجدول رقـم    ). ٢ جدول  (حسب كل نوع    

دولة فـي مقـدمتهم     )  ١٥  (لمعلباتالمحلية حيث بلغ عدد الدول المصنعة لهذه ا       سواق  األ

 منتجـات   ٨ تاتي  السعودية في المركز الثاني بعـدد          و% ٣٣ منتج بنسبة    ١٣أمريكا بعدد   

وأقلهم واردات من هذه  المنتجات  هي الكويت و األردن و ماليزيا و              %.٢١بنسبة  و  معلبة  

  %.٤,٧ اليونان و كندا و أسبانيا و إيطالي وتبلغ نسبة كل منهم في حدود الفلبين و

    تحت الدراسةت الدول المصنعة ألصناف المعلبا: ١ الجدول رقم

النسبة المئوية  اسم الدولةعدد األصناف 
 للمساهمة

 %٣٣ أمريكا ١٣

 %٢١ السعودية ٨

 %٩,٥ اإلمارات ، تايالند ، هولندا ٣

 %٧,١ نلبنان ، الصي ٢

الكويت ، األردن ، ماليزيا ، الفلبين ،  ١

 اليونان ، كندا ، أسبانيا ، إيطاليا

٤,٧% 
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 تم حصر النتائج الخاصة بعناصر الرصاص و الكادميوم          تحليل العناصر فقد      لنتائج بالنسبة  

و  النتائج الخاصة بعناصـر المنجنيـز        و ) ٢  (و الكوبلت باإلضافة للنترات فى جدول رقم      

  .) ٣  (الحديد و الزنك و النحاس فى جدول رقم

 فـي   الموجـودة   تركيز العناصر الثقلية والنترات في بعض المعلبـات        :٢جدول  

  السوق المحلي

   في المادة الصلبة الجافةالعنصركمية 
)جرام١٠٠/مليجرام(  

نوع 
 العلبة

مصدر   شكل التصنيع
 التصنيع

نسبة المادة 
  الصلبة الجافة

(%) Pb Cd Co NO3 

 ١٦٠,٣ ٠,١٣ ٠,٠٣ ٠,٤١ ٨,٥ أمريكا

 ١٤٥,٨ ٠,٠١ ٠,٠٤ ٠,٥٢ ٩,٠ أمريكا

خضار 
مشكل

 قطع

 ١٤١,٣ ٠,١٣ ٠,٠١ ٠,٣١ ١١,٧ إيطاليا

 قطع   بازيالء ٧٥,٢ ٠,٠٦ ٠,٠١ ٠,٤١ ١٦,٩ السعودية

 ١١٣,٣ ٠,٠٨ ٠,٠٢ ٠,٧٣ ١٨,٣ السعودية

 ١٦٠,٣ ٠,١٣ ٠,٠٤ ٠,٥١ ٥,٠ الصين قطع

 ١٦٥,٤ ٠,٠٨ ٠,٠١ ٠,٣١ ٣,٩ هولندا قطع

 ١٧٦,٢ ٠,١٧ ٠,٠٣ ٠,٤١ ٦,٣ أمريكا قطع

 ١٦٥,٤ ٠,١٨ ٠,٠٥ ٠,٦٥ ٤,٣ هولندا كامل

 ١٦٥,٤ ٠,١٧ ٠,٠٥ ٠,٥٢ ٤,٦ هولندا كامل

 مشروم

 ١٥٣,٩ ٠,١٥ ٠,٠٥ ٠,٦٣ ٤,٦ الصين قطع

 ٩٠,٨ ٠,١٠ ٠,٠٢ ٠,٣١ ١٩,٧ إمارات

 ٨٢,٧ ٠,١٠ ٠,٠٢ ٠,٤١ ١٨,٨ السعودية

 ٩٩,٩ ٠,١٠ ٠,٠٢ ٠,٣١ ١٩,٨ الكويت

 ٩٩,٩ ٠,٠٨ ٠,٠٣ ٠,٥١ ١٩,٦ األردن

ــول فـ
 مدمس

  
  
  
  
  
 

 ٧٧,٦ ٠,٠٦ ٠,٠١ ٠,٢١ ١٧,٧ السعودية

   )٢( يتبع جدول  
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 ٢١٩,٧ ٠,١٩ ٠,٠٣ ٠,٥٢ ٦,١ أمريكا خضراء قطع
 ١٩٣,٧ ٠,٢٣ ٠,٠٧ ٠,٩١ ٤,٧ أمريكا خضراء  قطع

  ٧٧،٥٩ ٠،٠٦٢ ٠،٠٠٧ ٠،٣١٢  ٢٤،٤٦  امرات   حمراء كاملة
 ٨٨,٠ ٠,٠٨ ٠,٠٤ ٠,٣١ ٢٣,٢ أمريكاحمراء كاملة  

بعين سوداء 
 كاملة

 ٩٣,٧ ٠,٠٦ ٠,٠٠ ٠,٢١ ١٨,١ أمريكا

 ٩٣,٧ ٠,٠٨ ٠,٠١ ٠,١٠ ١٧,٧ السعودية بيضاء كاملة

  
  

 فاصوليا 

مطبوخة حمراء 
 بالصلصة

 ٨٢,٧ ٠,٠٦ ٠,٠١ ٠,٢١ ٢٥,٦ ماليزيا

 ٠,٤٢٠,٠١٠,٠٦٨٢,٧ ٢١,٥راتأما مسلوق

 ٩٠,٨ ٠,٠٦ ٠,٠١ ٠,٢١ ١٩,٨ السعودية مسلوق

 ١٠٣,١ ٠,٠٨ ٠,٠١ ٠,٢١ ١٨,٠ السعودية مسلوق

 ٩٦,٨ ٠,٠٨ ٠,٠٢ ٠,٤٢ ٢٦,٢ لبنان بالطحينة

حمص

 ٩٣,٧ ٠,٠٨ ٠,٠٣ ٠,٢١ ٢٨,١ لبنان بالطحينة

 مجففة لوبيا ١٠٣,١ ٠,٠٦ ٠,٠٢ ٠,٢١ ١٩,٨ أمريكا

 ١٠٦,٤ ٠,٠٨ ٠,٠١ ٠,٤٢ ٢١,٦ أمريكا

حبــوب  ٨٨,٠١ ٠,٠٨ ٠,٠٢ ٠,٤٢ ١٨,٧ أمريكا كاملة
 ٧٧,٦ ٠,٠٦ ٠,٠٢ ٠,١٠ ١٧,٥ تايالند كاملة ذرة

 طماطم ١٨٧,٦ ٠,١٣ ٠,٠٢ ٠,٦٣ ٢٠,٤ السعودية معجون

 ١٣٦,٩ ٠,٠٨ ٠,٠٠ ٠,٣١ ٣٠,٠ كندا كاتشب

 ٤٩,٩ ٠,٠٠ ٠,٠١ ٠,٢١ ١٦,١ تايالند شرائح

 ٥٣,٢ ٠,٠١ ٠,٠٠ ٠,١٠ ١٥,٤ ايالندت شرائح

 أنناس

 ٣٥,٣ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,١٠ ١٩,٥ الفلبين شرائح

 ٦٠,٣ ٠,٠١ ٠,٠٠ ٠,٢١ ١٧,١ أمريكا شرائح خوخ

 ١٨١,٨ ٠,٠١ ٠,٠٠ ٠,٣١ ١٣,٤ أسبانيا بالشراب فراولة

 فواكه  ٣٨,٨ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٢١ ١٧,٣ اليونان مشكلة

 ٣٩,٩ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٢١ ١٧,٦ أمريكا مشكلة

 ٣٣١,١ ٠,١٣ ٠,٠٢ ٠,٦٣ ٧,٣ أمريكا شرائح رجز
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 أن هناك أختالفات في  نـسب العناصـر          ٣ و   ٢ أوضحت النتائج المدونة في الجدول رقم         

 وخلوها مـن    الثقيلة والنادرة والنترات في المعلبات المختلفة طبقا ألنواعها ومكان التصنيع         

   -: كالتالي النيتريتات

  الخضار المشكل) ١

 في معلب من إيطاليـا و       ٠,٣١ت كمية الرصاص في الخضار المشكل بين        تراوح: الرصاص

   جم في معلب من أمريكا١٠٠/ مليجرام ٠,٥٢

 مليجـرام   ٠,٠٤ في معلب مـن أيطاليـا و         ٠,٠١تراوحت كمية الكادميوم بين     : الكادميوم

   جم في معلب من أمريكا١٠٠/

 في معلب من أمريكا     ٠,٠١بالت   أن أقل قيمة للكو    ٢أظهرت النتائج في جدول رقم      : الكوبالت

     جم في معلب من أمريكا وأخر من إيطاليا١٠٠/ مليجرام٠,١٣و

 جم في معلب مـصنع فـي إيطاليـا          ١٠٠/ مليجم ١٤١,٣كانت أقل قيمة للنترات      : النترات

    جم في معلب من أمريكا١٠٠/ مليجم١٦٠,٣وأعلي قيمة 

 /مليجـرام  ٠,٨٥للمنجنيـز كانـت      أن أقل قيمـة      ٣أوضحت النتائج في جدول     : المنجنيز  

  ١٠٠/مليجـرام    / مليجرام ١,٤ جم في معلب من أمريكا وأعلي قيمة كانت           ١٠٠/مليجرام  

  جم في معلب من إيطاليا

 / مليجـرام  ٨,٥٩ في منتج من أمريكا وأعلي قيمـة كانـت           ١,٦ أقل قيمة كانت     : الحديد  

   جم في منتج من إيطاليا  ١٠٠/مليجرام 

 ٧,٤٥ جـم و      ١٠٠/مليجـرام    / مليجـرام  ٢,٢٥قيمة أعلي قيمة كانـت        أقل    : الزنك    

   جم علي الترتيب في منتجين من أمريكا ١٠٠/مليجرام  /مليجرام

في   جم    ١٠٠/مليجرام   /مليجرام ٢,٧٦ و   ٠,٥١٢تراوحت قيم هذا العنصر بين       : النحاس

  معلبات من أمريكا وإيطاليا علي التوالي

   بازالء) ٢

  للمعلبات المستخدمة في الدراسة كانت من أنتاج السعوديةالمصدر الوحيد 

  جم١٠٠/ مليجم٠,٧٣-٠,٤١بحيث تراوحت كمية الرصاص 

-٠,٠٦جم بينما كانت كمية الكوبالت بـين  ١٠٠/ مليجم ٠,٠٢-٠,٠١وكمية الكادميوم بين    

. جـم ١٠٠/ ملـيجم  ١١٣,٣ – ٧٥,٢  وأن كمية النتـرات بـين         -جم  ١٠٠/ مليجم ٠,٠٨

 ٢,٤٧جم بينما كانت قيم الحديد بين       /  مليجرام ٠,٥٧ و   ٠,٣٣منجنيز بين   وتراوحت قيم ال  

 ٥,٦ وأعلي قيمة كانـت      ٣,٠٦أقل قيمة للزنك كانت     ،. جم/  مليجرام ٧,٥جم و     / مليجرام

  .جم/  مليجرام١,٣٣جم و /  مليجرام٠,٨٢اختلفت قيم النحاس بين  ،. جم / مليجرام
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  المشروم) ٣

  ب وبالتالي اختلفت كمية العناصر المختلفة بهاتعددت مصادر المشروم المعل

جم  في معلب مـصنع      ١٠٠/ مليجم ٠,٦٥ -٠,٣١تراوحت كمية الرصاص بين      :الرصاص

 : الكـادميوم        في هولندا علي شكل قطع و معلب مصنع  في هولندا علي شـكل كامـل  

 قطع مصنع   ي المشروم علي هيئة   ٠,٠٠٧أشارت النتائج أن الكادميوم تراوحت كمياته بين        

  جم للمشروم الكاملع في هولندا١٠٠/ مليجرام ٠,٠٥٦في هولندا و 

 ٠,١٨٣ و   ٠,٠٨٣أظهرت النتائج أن كمية عنـصر الكـادميوم تراوحـت بـين             : الكوبالت

  جم للمشروم القطع  والكامل المصنع في هولندا علي الترتيب ١٠٠/مليجرام 

 في مـشروم القطـع      ١٥٣,٩ح بين    يوضح أن تركيز النترات تراو     ٢جدول رقم    : النترات

  جم للمشروم القطع المصنع في أمريكا١٠٠/ مليجرام١٧٦,٢المصنع في الصين و 

جم في منتج من هولندا بينما أعلـي        /  مليجرام ٠,٢٣أقل قيمة لهذا العنصر هي      : المنجنيز  

  جم في منتج الصين/  مليجرام٠,٥٨قيمة كانت 

 في منتج أخـر  ٧,٦٦جم في منتج من هولندا و /  مليجرام٦,٢٥ أختلفت القيم بين   :الحديد  

  من هولندا أيضا

جـم  /  مليجرام ٥,١٠جم في منتج من هولندا و       /  مليجرام ٢,٣٧تراوحت القيم بين    : الزنك  

  في منتج من الصين

كما ) جم/  مليجرام ٠,٨٩(أقل قيمة لتركيز هذا العنصر في مشروم مصنع هولندا          : النحاس  

  ) جم/  مليجرام٢,٢١( كانت أعلي قيمة في مشروم مصنع في الصين 

  الفول المدمس ) ٤
   كالتالي٣ و٢ دلت النتائج في جدول رقم  

جـم فـي   /  مليجرام٠,٥١منتج من السعودية و ال في ٠,٢١تراوحت قيمه بين    : الرصاص

  مصنع من األردنال

جـم فـي معلبـات مـن اإلمـارات          /  مليجرام ٠,٠١ اقل قيمة للكادميوم      كانت  :الكادميوم  

   األردنمنمعلب الجم في / مليجرام٠,٠٣ قيمة كانت ىوالسعودية والكويت بينما أعل

جم في معلب من الـسعودية  معلبـات مـن           /  مليجرام ٠,٠٦تراوحت قيمه بين    : الكوبالت

جم في معلبـات مـن اإلمـارات والـسعودية          /  مليجرام ٠,١ والسعودية والكويت    اإلمارات

  والكويت
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جم في معلب مصنع فـي الـسعودية و         /  مليجرام ٧٧,٢تراوحت قيم النترات بين      : النترات

  جم في معلبات مصنعة في الكويت واألردن /  مليجرام٩٩,٩

جم في معلبـين مـن األردن       /  مليجرام ٠,٧٩جم و   /  مليجرام ٠,٤٤تراوح بين    : المنجنيز

  والسعودية علي الترتيب

/  مليجرام ٣,٥٢جم من معلب من السعودية الي       /  مليجرام ٢,٥١أختلفت القيم من     : الحديد

  جم في معلب من الكويت

وأعلي قيمة كانـت    )  جم/  مليجرام ٢,٦٢(كانت أقل قيمة في معلب من السعودية         : الزنك  

  )جم/ رام مليج١٣,٣( في معلب من األردن 

جم في منتج مـن  /  مليجرام٠,٨٥دلت النتائج علي أن تركيز النحاس تراوح بين        : النحاس

  جم في منتج من الكويت/  مليجرام١,٤١السعودية و 

  الفاصوليا ) ٥
 قيم تراكيز العناصر في معلبات أنواع مـن          )٢  و ١(جدول رقم أظهرت النتائج المدونه في     

  :الفاصوليا كالتالي

جـم فـي عينتـي      ١٠٠/ ملـيجم  ٠,٩١ و   ٠,٥٢تراوحت كمية الرصاص بين       :الرصاص  

جم في معلب الفاصوليا البيضاء  مـن        /  مليجرام ٠,١ تفاوتت بين    الفاصوليا الخضراء بينما  

 األمـارات    كل من  مصنع في الجم في معلب الفاصوليا الحمراء      /  مليجرام ٠,٣١  و السعودية

   وأمريكا

 ٠,٠٣قل قيمة   وا٠,٠٧ كانت أعلي قيمة      فاصوليا الخضراء   بالنسبة لعينتي ال   : الكادميوم  

االمريكي خالي من هذا العنصر بينما       معلب الفاصوليا بعين سوداء      وجد أن وجم  ١٠٠/مليجم

   .في أمريكاكذلك مصنع الجم في معلب الفاصوليا الحمراء /  مليجرام٠,٠٤ تهقيمكانت 

وليا الخضراء االمريكيـة المنـشا بـين         كان مدى وجود الكوبالت معلبات  الفاص        :الكوبالت

جـم فـي    /  مليجرام ٠,٠٨  العنصر اهذبينما لم تتجاوز تراكيز      جم  / مليجم ٠,٢٣ و   ٠,١٩

  .االخرىمعلبات الفاصوليا 

 وضحت النتائج أن قيم النترات بالنسبة لمعلبات  الفاصوليا الخضراء تتراوح بين              :النترات  

  جم١٠٠/ مليجم٢١٩,٧ و ١٩٣,٧

  فـي  في معلب الفاصوليا الحمراء المصنع      جم    ١٠٠/مليجرام  / مليجرام ٧٧,٦ تما كان  بين

في معلب الفاصوليا بعين الـسوداء والبيـضاء          جم    ١٠٠/مليجرام  / مليجرام ٩٣ و أمريكا

  .المصنع أمريكا والسعودية
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 و  ١,٢٤بالنسبة لعينتي الفاصوليا الخضراء  تتراوح بـين          وجد أن قيم المنجنيز    :المنجنيز

جم مـن معلـب     ١٠٠/  مليجرام ٠,٦٢  في حدود  أقل قيمة  وكانت    جم١٠٠/  مليجرام ١,٥٩

    ماليزياو إمارات

 الفاصـوليا   معلبـات جـم فـي     ١٠٠/  مليجرام ٨٥,٨ و   ٢٠بين    يتراوح تركيزه    :الحديد  

  .االخرىعينات الجم في ١٠٠/  مليجرام٥,٨٧ بينما لم تتعدى الخضراء 

 أقل قيمة كانت في معلب من       جم  ١٠٠/  مليجرام ٥,٢ ٢,٢بين  تتراوح   وقيم الزنك     :الزنك  

/  مليجـرام  ٢٠,٥( اعلي قيمة كانت في معلب من أمريكا        ،) جم/   مليجرام  ٨,٩٧( ماليزيا  

  )جم

في احـد أنـواع الفاصـوليا        جم  ١٠٠/  مليجرام ١,٣٣ تراوحت التركيزات بين   : النحاس  

الفاصوليا الحمـراء مـن نفـس     جم في معلب ١٠٠/ مليجرام  ٠,٥١الخضراء االمريكية و    

  .المصدر

تركيز العناصر النادرة في بعض من المعلبات المتواجدة فـي الـسوق      . ٣جدول  

  المحلي

  كمية العناصر في المادة الصلبة الجافة
)جرام١٠٠/مليجرام(  

ــاده  المـ
 الغذائية

النوع 
وهيئة 
  التعليب

ــصدر  مـ
 التصنيع

نسبة المادة 
 الصلبة الجافة

(%) Mn Fe Zn Cu 

 ٠,٥١٢ ٧,٤٥ ٧,٢٠ ٠,٨٥ ٨,٥ أمريكا

 ٠,٦٧٧ ٢,٢٥ ١,٦ ٠,٩٣ ٩,٠ أمريكا

خضار 
 مشكل

 

  
  مقطع

 ٢,٧٦ ٦,٨ ٨,٥٩ ١,٤٠ ١١,٧ إيطاليا

 بازيالء ٠,٨٢ ٥,٦ ٢,٤٧ ٠,٣٣ ١٦,٩ السعودية  

 ٠,٩٨ ٣,٠٦ ٧,٥ ٠,٥٧ ١٨,٣ السعودية  

 ٢,١٣ ٥,١٠ ٧,٦٢ ٠,٥٨ ٥,٠ الصين  

 ٠,٨٩ ٢,٨٧ ٦,٢٥ ٠,٢٣ ٣,٩ هولندا  

 ٢,٢١ ٤,٢٥ ٧,٥٢ ٠,٣٣ ٦,٣ أمريكا  

 ٢,١٣ ٣,٢٤ ٧,٦٦ ٠,٤٤ ٤,٣ هولندا  

 ١,٧٥ ٢,٣٧ ٦,٨٢ ٠,٣٠ ٤,٦ هولندا  

 مشروم

 ١,٧٨ ٤,٣٥ ٧,٢٥ ٠,٣٤ ٤,٦ الصين  
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   )٣( يتبع جدول 

  لعناصر في المادة الصلبة الجافةكمية ا
  )جرام١٠٠/مليجرام(

الماده 
  الغذائية

النوع 
وهيئة 
  التعليب

مصدر 
  التصنيع

نسبة المادة 
 الصلبة الجافة

(%)  Mn Fe Zn Cu 

 ٠,٨٧ ٤,٣٥ ٣,٤٤ ٠,٦٩ ١٩,٧ إمارات  

 ٠,٨٥ ٣,٩٠ ٢,٥١ ٠,٥٩ ١٨,٨ السعودية  

 ١,٤١ ٣,٤٠ ٣,٥٢ ٠,٧٩ ١٩,٨ الكويت  

 ١,١٦ ١٣,٣ ٣,٤٢ ٠,٤٤ ١٩,٦ األردن  

فول 
 مدمس

 ١,٢٢ ٢,٦٢ ٣,٤٦ ٠,٤٦ ١٧,٧ السعودية  

خضراء  ٠,٨٣ ٢,٢ ٨٥,٨ ١,٥٩ ٦,١ أمريكا
 ١,٣٣ ٥,٢ ٢٠,٠ ١,٢٤ ٤,٧ أمريكا  قطع

 ٠,٨٠ ١٧,٩ ٣,٨٥ ٠,٦٢ ٢٤,٥ إمارات  حمرا

 ٠,٥١ ٢٠,٥ ٣,٤١ ٠,٨٠ ٢٣,٢ أمريكا  حمراء

 ٠,٩٥ ١٥,٨ ٢,٥١ ٠,٦٤ ١٨,١ أمريكا  حمراء

 ٠,٩٥ ١٥,٦ ٥,٨٧ ٠,٨٩ ١٧,٧ السعودية  بيضاء

  
  
  

 فاصوليا 

 ٠,٧١ ٨,٩٧ ٣,١٤ ٠,٦٣ ٢٥,٦ يزيامال  مطبوخة

 ٠,٨٩ ١١,٥ ٣,٧٥ ٢,٠٢ ٢١,٥ أمارات  

 ٠,٧٢ ٢,٦٧ ٣,٧١ ١,٧٨ ١٩,٨ السعودية  

 ٠,٦٣ ٣,٥٤ ٩,٥٧ ١,٩٦ ١٨,٠ السعودية  

 ٠,٨٥ ٣,٤٨ ٣٩,١ ١,٥٩ ٢٦,٢ لبنان  

 حمص

 ١,٠٢ ٠,٦٤ ٣,٢٥ ٠,٧٢ ٢٨,١ لبنان  

 لوبيا ٠,٦٦ ٢,٨٧ ٢,٩٧ ٠,٨١ ١٩,٨ أمريكا  

 ٠,٤٣ ٨,٣١ ٢,٩٤ ٠,٨٤ ٢١,٦ يكاأمر  

حبوب  ٠,٨٩ ٧,٦٥ ٠,٢٦ ٠,٢١ ١٨,٧ أمريكا  
 ٠,٠٦ ٥,٢٠ ٢,٧ ٠,٣٣ ١٧,٥ تايالند   ذرة

 طماطم ١,٢٨ ٢,٥٩ ٣,٥٤ ٠,٦١ ٢٠,٤ السعودية  
 ٠,٣٣ ٠,٢٥ ٠,٨٤ ٠,٢١ ٣٠,٠ كندا   
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   )٣( يتبع جدول 
  كمية العناصر في المادة الصلبة الجافة

  )جرام١٠٠/مليجرام(
الماده 
  الغذائية

النوع 
وهيئة 
  التعليب

مصدر 
  التصنيع

لمادة نسبة ا
 الصلبة الجافة

(%)  Mn Fe Zn Cu 

 ٠,٢٨ ١,٣٤ ١٦,٥ ١,٠٥ ١٦,١ تايالند

 ٠,٢٤ ٠,١٠ ٠,٣٥ ٢,٧٨ ١٥,٤ تايالند

   أنناس

 ٠,٢٠ ١,٩٧ ٠,٤٥ ١,٣٤ ١٩,٥ الفلبين

 ٠,٣٨ ٠,٢٥ ١,٤٢ ٠,١٢ ١٧,١ أمريكا   خوخ

 ٠,١١ ٠,١٢ ٤,٤٥ ٠,٥٥ ١٣,٤ أسبانيا   فراولة

فواكه  ٠,٣٦ ١,٤٥ ٠,٨٧ ٠,٤٤ ١٧,٣ اليونان  
 ٠,٢٩ ٠,١٠ ٠,٤٣ ٠,٢٣ ١٧,٦ أمريكا   مشكلة

 ٠,٥٨١ ٣,٨٢ ١٠,٤ ٠,٩٣ ٧,٣ أمريكا   جزر

  

   : الحمص) ٦
شملت عينات معلبات الحمص نوعين  احداهما  مسلوق واألخر بالطحينـة وكـان تركيـز                

  : اليالعناصر بها كالت

جم في عينات الحمص المسلوق     /  مليجرام ٠,٢١تراوحت قيم هذا العنصر بين       :  الرصاص

جم في عينات حمص مسلوق مـن األمـارات وحمـص           /  مليجرام ٠,٤٢من السعودية  و     

  بالطحينة من لبنان

جم لعينات الحمص المسلوق مـن      /  مليجرام ٠,٠١أقل قيم لهذا العنصر كانت       :  الكادميوم

جم لعينات الحمص بالطحينـة مـن       /  مليجرام ٠,٠٣والسعودية وأعلي قيمة كانت     األمارات  

  لبنان

جم في حمص مسلوق من أمارات      /  مليجرام ٠,٠٦تراوحت قيم هذا العنصر بين       : الكوبالت

  بالطحينة من السعودية ولبنان جم في حمص مسلوق و/  مليجرام٠,٠٨والسعودية و 

جم في حمص مسلوق من اإلمارات و       /  مليجرام ٨٢,٧ كان مدي هذا األيون بين      : النترات

  جم في حمص مسلوق من السعودية وحمص بالطحينة من لبنان/  مليجرام١٠٣,١

جم في معلب من لبنان ومعلب متن       /  مليجرام ٢,٠٢ و   ٠,٧٢تراوحت القيم بين    : المنجنيز  

  إمارات علي الترتيب
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  جم في عينات لبنان /  مليجرام٣٩,١ إلي ٣,٢٥أختلفت قيم هذا العنصر من  : الحديد

جم في عينات السعودية /  مليجرام ١١,٥جم  وأعلي قيمة     /  مليجرام ٢,٦٧أقل قيمة    : الزنك

  و اإلمارات

/  مليجرام ١,٠٢جم و   /  مليجرام ٠,٦٣كان مدي تركيز هذا العنصر يتراوح بين         : النحاس  

  جم في عينات من السعودية و لبنان علي الترتيب

  
  لوبيا) ٧
هي من النوع المجفف ومصنعة في أمريكا ويوجد منها معلبين وكـان تركيـز العناصـر                 و

  كالتالي

  جم/  مليجرام٠,٤٢ و   ٠,٢١يتراوح التركيز بين      :  الرصاص

  جم/  مليجرام٠,٠٢ و ٠,٠١مدي التركيز لهذا العنصر  :   الكادميوم

ن تركيز الرصاص حيث تـراوح      كان تركيزه أعلي من تركيز الكادميوم و أقل م         :  الكوبالت

  جم/  مليجرام٠,٠٨ و ٠,٠٦تركيزه بين 

  جم/  مليجرام١٠٦,٤ و ١٠٣,١أختلف تركيز النترات بين  : النترات

  جم/  مليجرام٠,٨٤ و ٠,٨١تراوحت القيم بين  :  المنحنيز 

  جم/  مليجرام٢,٩٧ و٢,٩٤أختلف التركيز بين  : الحديد

  جم /  مليجرام٨,٣١ واعلي قيمة كانت ٢,٨٧أقل قيمة لذا العنصر  : الزنك 

  جم /  مليجرام٠,٦٦ و ٠,٤٣تراوحت التركيزات بين  : النحاس

  

  حبوب الذرة ) ٨
وهي عينات يوجد منها معلبين مصنعين في أمريكا وتايالند وهي علي هيئة حبـوب كاملـة                

  :وتركيز العناصر بها كالتالي

  جم تايالند وأمريكا علي التوالي/ م مليجرا٠,٤٢ -٠,١يتراوح تركيزه بين  :  الرصاص

 ٠,٠٢لم يكن هناك اختالف بين المعلبين حيث كان تركيز الكادميوم بهما هـو               : الكادميوم  

  جم/ مليجرام

جم وتركيزه في معلب تايالنـد      /  مليجرام ٠,٠٦تركيز الكوبالت في معلب أمريكا        : الكوبالت

  جم /  مليجرام٠,٠٦كان 
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جم في معلبي تايالند وأمريكا علي      /  مليجرام ٨٨,٠١ و   ٧٧,٦بين  تركيزه تراوح    : النترات

  التوالي

دلت النتائج علي أن أقل قيمة لهذا العنصر في حبوب الذرة المصنعة في أمريكا               : المنجنيز  

 ٠,٣٣( وأعلي قيمة له في  حبوب الـذرة المـصنعة فـي تايالنـد               ) جم/  مليجرام ٠,٢١(

  ) جم/ مليجرام

جم لمعلب الـذرة مـن أمريكـا        /  مليجرام ٢,٧ واعلي قيمة كانت     ٠,٢٦ أقل قيمة  : الحديد  

  وتايالند علي الترتيب

جـم مـن    /  مليجـرام  ٧,٦٥جم من تايالند و     /  مليجرام ٥,٢٠تراوحت القيم بين     : الزنك  

  أمريكا  

جم فـي   /  مليجرام ٠,٨٩ في معلب تايالند و      ٠,٠٦تراوحت التركيزات بين  من       : النحاس  

  معلب أمريكا

  الطماطم) ٩
الكتشب ومصنع  نوع  السعودية واألخر من    في   نوعين هو معجون الطماطم مصنع       منهايوجد  

  :في كندا وكان تركيز العناصر بها كالتالي

جم في منتج الـسعودية    /  مليجرام ٠,٦٣-٠,٣١تراوح تركيز هذا العنصر بين       :  الرصاص

   التواليىومنتج كندا عل

  جم في معجون الطماطم/  مليجرام٠,٠٢ صفر في الكتشب و تراوح التركيز بين:  الكادميوم

 قيمة في معجون الطماطم     ىجم في الكتشب وأعل   /  مليجرام ٠,٠٨ أقل قيمة    كانت: الكوبالت  

  جم /  مليجرام٠,١٣

جـم فـي الكتـشب و معجـون         /  مليجرام ١٨٧,٦ -١٣٦,٩تراوحت القيم بين     :  النترات

 .ى التوالىالطماطم عل

جم في الكتشب المصنع في كندا بينمـا  /  مليجرام٠,٢١ت أقل قيمة للمنحنيز   كان : المنجنيز  

جدول رقم  (جم في معجون الطماطم المصنع في السعودية        /  مليجرام ٠,٦١كانت اعلي قيمة      

٣(.  

جـم فـي    /  مليجـرام  ٣,٥٤ و   ٠,٨٤وضحت النتائج أن قيم الحديد تراوحت بين         : الحديد  

  ي الترتيبطماطم الكتشب ومعجون الطماطم عل
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جم فـي طمـاطم     /  مليجرام ٢,٥٩ و   ٠,٢٥كان مدي تركيزات الزنك يتراوح بين        : الزنك  

  الكتشب و معجون الطماطم علي الترتيب

جم في الكتشب ومعجون    /  مليجرام ١,٢٨ و   ٠,٣٣تراوحت قيم هذا العنصر بين       : النحاس  

  الطماطم علي التوالي

  
  نناس األ) ٠١

و  نالفليبـي المنتجات  وهي من    منتجات من األنناس علي هيئة       قدرت قيم العناصر في ثالثة    

   ):٢جدول  ( تركيز العناصر بها كالتاليكان تايالند و

 ٠,٢١جم في معلبات منتجة في الفلبيين وتايالنـد و          /  مليجرام ٠,١ تراوح بين    :الرصاص

  جم في معلب من تايالند/ مليجرام

جم فـي معلبـات مـن       /  مليجرام ٠,٠١جم و /  تراوحت القيم بين صفر مليجرام     :الكادميوم

  الفلبيين وتايالند علي التوالي

جم في منتج من تايالند واعلـي       /  أقل قيم سجلت لهذا العنصر كان صفر مليجرام        :الكوبالت

  جم في منتج تايالند/   مليجرام٠,٠١قيمة كانت 

م في معلبـات    ج/  مليجرام ٥٣,٢جم و   /  مليجرام ٣٥,٣ تراوحت القيم للنترات بين      :النترات

  من الفلبين وتايالند علي التوالي

  جم في منتجات تايالند/  مليجرام٢,٧٨جم و /  مليجرام١,٠٥ تراوحت قيمه بين :المنجنيز

جـم فـي    /  مليجـرام  ١٦,٥جم وأعلي قيمة كانت     /  مليجرام ٠,٣٥ أقل قيمة كانت     :الحديد

  منتجات تايالند

 نجم في منتجات تايالنـد والفليبـي      / يجرام مل ١,٩٧جم و   /  مليجرام ٠,١ تراوح بين    :الزنك

  علي التوالي

جم في /  مليجرام٠,٢٨جم في أنتاج الفليبين و     /  مليجرام ٠,٢٠ تراوحت القيم بين     :النحاس

  إنتاج تايالند

  الخوخ) ١١
 الرصـاص عنصر    تركيز  و كان   وهو معلب واحد فقط علي هيئة شرائح ومصنع في أمريكا           

/  مليجرام ٠,٠١ فكان تركيزه    الكوبالتوجد آثار للكادميوم أما        بينما الي  جم/  مليجرام ٠,٢١

 ١,٤٢ الحديـد  و   جـم / مليجـرام  ٠,٠,١٢ المنجنيز و   جم/  مليجرام ٦٠,٣ النترات و   جم

   )٢( جدول حسب جم/ مليجرام ٠,٣٨ النحاس و جم/ مليجرام ٠,٢٥ الزنك وجم/ مليجرام
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  الفراولة ) ٢١
 وهو مصنع في أسبانيا وكان تركيز العناصـر بـه            هيئة شراب  ىيوجد منها معلب واحد عل    

  :كالتالي

 و  جـم /  مليجـرام  ٠,٠١الكوبالـت   والكـادميوم    و آثار من     جم/  مليجرام ٠,٣١الرصاص  

 جم/ مليجرام ٤,٤٥الحديد   و   جم/ مليجرام ٠,٥٥المنجنيز   و   جم/  مليجرام ١٨١,٨النترات  

  .جم/ مليجرام ٠,١١النحاس  و جم/ مليجرام ٠,١٢الزنك و 

  الفواكه) ٣١
وهو معلبين علي هيئة فواكه مشكلة مصدرها اليونان وأمريكا وتركيز العناصر كالتالي كمـا              

  ٢:يتضح من جدول رقم 

  جم في كال المعلبين/  مليجرام٠,٢١ تركيزه الرصاص

  جم في المعلبين/  تركيزه صفر مليجرامالكادميوم

   تركيزه صفر في كال المعلبينالكوبالت

جم في معلب اليونان وأمريكـا      /  مليجرام ٣٩,٩جم و   /  مليجرام ٣٨,٨ه كان    تركيز النترات

  علي الترتيب

 و  جم/ مليجرام ٠,٢٣ أن تركيز هذا العنصر تراوح بين        ٣ يتضح من الجدول رقم      المنجنيز

   في معلبات من أمريكا و اليونان علي الترتيبجم/ مليجرام ٠,٤٤

/ مليجرام ٠,٨٧ و جم/ مليجرام ٠,٤٣ح بين   يتراو ٣ كما هو واضح من الجدول رقم        الحديد

   في منتجي  أمريكا واليونان جم

 ١,٤٥ و   ٠,١٠ حيث تراوحت بـين      ٣ نتائج قيم هذا العنصر موضحة في جدول رقم          الزنك

   في معلبات أمريكا و اليونان علي التواليجم/ مليجرام

أمريكـا و    فـي منتجـات       جم ١٠٠/مليجرام ٠,٥٨١ و   ٠,٢٩ تراوح تركيزه بين     النحاس

  اليونان 

  الجزر) ٤١
 حسب  جدول     أظهرت النتائج   ومعلب على هيئة شرائح وقد      منتج واحد فقط من أمريكا     وهو

 و  جـم /  مليجـرام  ٠,٠٢الكـادميوم    و   جم/  مليجرام ٠,٦٣الرصاص  عنصر   تركيز   أن ٢

/ مليجـرام  ٠,٩٣المنجنيز   و   جم/  مليجرام ٣٣١,١النترات   و   جم/  مليجرام ٠,١٣الكوبالت  

 ٠,٥٨النحـاس    و   جـم / مليجـرام  ٣,٨٢الزنـك    و   جـم / مليجـرام  ١٠,٤الحديد   و   مج

   جم ١٠٠/مليجرام
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 شكر وتقدير
لفريق البحثي بالشكر والتقدير الي عمادة البحث العلمي علي دعمها يتقدم ا

 المادي والمعنوي إلتمام هذا البحث 

 
 يجري حاليا اعداد ورقة علمية من هذه النتائج لنشرها فى احدى :مالحظة

  .الدوريات العلمية المتخصصة فى هذا المجال 
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