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تقييم جودة بعض عصائر البرتقال بالسوق الليبي

4

عبد الباسط علي خليفة ،1جمعة السيد الطاهر ،2علي محمد أبوصلوعة ،3علي ضو عبعوب
 4،2،1قسم هندسة بيئية ،كلية الهندسة – صبراتة ،جامعة صبراتة
 3قسم هندسة كيميائية ،كلية الهندسة – صبراتة ،جامعة صبراتة

الملخص
تضمن البحث دراسة لتقييم جودة بعض عصائر البرتقال المحلية والمستوردة فـي السـوق الليبـي
وذلــك بمطابقتهــا للمواصــفات القياســية الليبيــة رقــم  37لســنة 2009م مــن ناحيــة تركيــز بعــض العناصــر
الكيميائيــة ونســبة الحموضــة الكليــة مقــدرة بحمــض الســتريك الالمــائي كــذلك التحاليــل الجرثوميــة و قيــاس
نسبة المواد الصـلبة الذائبـة و األس الهيـدروجيني ( .)PHحيـث تـم إجـراء التحاليـل وأخـذت العينـات مـن
داخل السوق الليبي لعدد  8شركات مصنعة للعصائر منها  5شركات محلية و 3شركات غير محلية.
تبين مـن خـالل النتـائج الكيميائيـة المتحصـل عليهـا أن نسـبة الحموضـة الكليـة المقـدرة بحمـض السـتريك
الالمائي في جميع العينات مطابقة للمواصفات القياسية الليبية .أما بالنسبة لنسبة المواد الصلبة الذائبـة
فكان ــت العين ــة رق ــم  8تق ــدر نس ــبة المـ ـواد الذائب ــة فيه ــا  %6.4الت ــي تع ــد أق ــل م ــن المع ــدل المطل ــوب
للمواصــفات الليبيــة التــي يجــب أال تقــل عــن  %12بــالوزن أمــا بالنســبة لقيــاس األس الهيــدروجيني PH
فكانت جميع العينات ضمن الحد المسموح به باسـتثناء العينـة رقـم  8فكانـت  2.71وهـي أقـل مـن الحـد
المسموح به للمواصفة التي تتراوح بين  .4-3أمـا بالنسـبة لتحاليـل العناصـر الثقيلـة وهـي (الرصـا

–

الــزرني  -كــادميوم – الخارصــين – النحــاس) كانــت جميــع العينـ ات ضــمن الحــد المســموح بــه باســتثناء
العينة رقم  8فقد تجـاوزت الحـدود المسـموح بهـا لعناصـر الكـادميوم والـزرني و الرصـا

 ،أمـا بالنسـبة

للتحاليـل الميكروبيــة فتبــين مـن خــالل النتــائج أن جميــع العينـات كانــت خاليــة مــن Yeast ،E.coli
 . bacteriaوعند الكشف عن العدد الكلي للبكتيريـا تبـين أن العينـة رقـم  3يوجـد بهـا تلـوث بكتيـري أي
غير مطابقة للمواصفة القياسية الليبية رقم . 37
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المقدمة
شهدت صناعة العصائر والمشروبات تطو ار ملحوظا في العقود األخيرة سواء من حيث كمية اإلنتاج أو
التقنيات المستعملة إضافة لتحضير أنواع مبتكرة من العصائر والمشروبات التي تحتوي على العديد من
العناصر الغذائية مثل الفيتامينات واألمالح المعدنيـة فضـال عـن السـكريات واألليـاف المفيـدة للهضـم إال
أن العصائر و المشروبات تعد فقيرة من الدهون والبروتينات
تعريف العصير
هــو س ــائل طبيعــي غي ــر متخم ــر لكنــه قاب ــل للتخمــر لن ــوع واح ــد أو أكثــر م ــن ثمــار الفاكه ــة أو الخض ــر
السليمة الناضجة والمحتويـة علـى اللـب كلـه أو جـزء منـه والخـالي مـن البـذور والقشـور واألليـاف الخشـنة
والمعامل ــة بإح ــدى ط ــرق الحفـ ـ المناس ــبة إذا ل ــم يك ــن مع ــدا لالس ــتهالك مباشـ ـرة بع ــد تحض ــيره شـ ـريطة
احتفاظه بصفاته الطبيعية والكيميائية والغذائية لنوع واحد أو أكثر من ثمار الفاكهة أو الخضر في هذه
الحالــة يجــب ان تــذكر ةبــارة عص ــير فواكــه محضــر مــن عصــير مرك ــز وتســتبدل كلمــة فواكــه بأس ــماء
الفاكهة أو الفواكه المركزة التي صنع منها العصير ( .يوسف ) 2008
أنواع العصائر
 .1النكتـــار :يقص ــد بالنكت ــار الفاكه ــة أو بأن ــه عص ــير ل ــب الفاكه ــة ،المض ــاف ل ــه ق ــدر مناس ــب م ــن
المحلـول السـكري وحمـض عضـوي مناسـب مثـل حمـض الليمـون  Citric acidأو حمـض التفـاح
 ، Malic acidوقد يضاف له حمض األسكوربيك كمانع أكسدة  ،ويحف بحيث يصبح الناتج ـ
أي النكتـ ـ ــار ـ جـ ـ ــاهز لالسـ ـ ــتهالك دون الحاجـ ـ ــة إلـ ـ ــى أي تحليـ ـ ــة أو تحمـ ـ ــيض أو تمديـ ـ ــد بالمـ ـ ــاء
(.موصللي .)1998
 .2الش ـراب (مشــروب) :ويقصــد بــه عصــير الفاكهــة المصــفى مــن القشــور والبــذور واألليــاف الخشــنة
غير المتخمر والمضاف لـه حمـض عضـوي بكميـة مناسـبة وكميـة مـن السـكر حتـى يصـل تركيـز
السكر فيه بين 40ـ  %60والمحفو بأحـد طـرق الحفـ المناسـبة كالبسـترة أو التجميـد أو إضـافة
المـواد الحافظــة الكيميائيــة .وطبيعــي عنــد اســتهالكه يجــب تمديــده بقــدر مناســب مــن المــاء لتصــل
درجة تركيز السكر فيه الى المستوى المطلوب مـن الحـالوة المقبولـة التـي يرغبهـا المسـتهلك وهـي
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بين  10ـ  .% 13ويصنع الشراب من العديد من عصائر الفاكهة  ،ويـأتي فـي مقـدمتها البرتقـال
والليمون والتوت الشامي و الفريز والرمان( .حسين 2000م).
مشكلة الدراسة
نظـ ـ ار لت ازيـ ــد أنـ ـواع العصـ ــائر المسـ ــتوردة والمحليـ ــة الصـ ــنع فـ ــي السـ ــوق الليبـ ــي وإقبـ ــال المـ ـواطنين علـ ــى
اس ــتهالكها بكثـ ـرة .فالحاج ــة الماس ــة للقي ــام بالدارس ــات الالزم ــة واألبح ــاث الض ــرورية ح ــول تقي ــيم ج ــودة
العصــائر المتــوفرة فــي الســوق الليبــي وكيليــة مراقبتهــا .وخلوهــا مــن التلــوث بكــل أنواعــه ومــدى مطابقتــه
للموص ــفات القياس ــية الليبي ــة واقت ـراح ع ــدة توص ــيات لغ ــر

جع ــل الس ــوق الليب ــي خ ــالي م ــن المنتج ــات

الغذائية الضارة والملوثة ،ويمكن حصر أهمية الدراسة في المحاور التالية:
 .1التعرف على أنواع البكتيريا الموجودة في العينة.
 . 2تحديد مدى خطورة العناصر الثقيلة على صحة اإلنسان.
 .3تحديد مالئمة العصائر من عدمه.
ولكي تستكمل الدراسة كل جوانب التقييم يمكن طرح األسئلة التالية:
 .1ما نسبة تركيز بعض العناصر الكيميائية بمشروب البرتقال المحلي والمستورد؟
 .2هل نسبة العناصر الكيميائية ضمن الحدود المسموح بها في مشروب البرتقال؟
 .3مــا مــدي صــالحية اســتهالك عصــير البرتقــال بعينــة الد ارســة عنــد مقارنتهــا بالمواصــفات القياســية
الليبية؟
وتهدف الدراسة إلى:
 .1دراسة أنواع من عصائر البرتقـال (شـراب) مـن المنتجـات المحليـة والمسـتوردة السـوق الليبـي فـي
الفترة من يناير إلى مايو للعام 2017م في منطقة غرب ليبيا من طرابلس إلى رأس جدير.
 .2تقييم جودة العصائر المستوردة والمحلية بالسوق الليبي.
 .3مدى مطابقتها للموصفات القياسية الليبية.
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 .4تقدير تركيز بعض العناصر الثقيلة في عصير البرتقال.
الدارسات السابقة
دراسة حارث يعرب محمود  ،جامعة البصرة  .أجريت هذه الد ارسـة بمنطقـة البصـر بـالعراق حـول تقـدير
بعض العناصر المعدنية الثقيلة في عينات مختلفة من عصير الفواكه المعلبة.
ركــزت هــذه الد ارســة علــى تقــدير مســتويات بعــض العناصــر المعدنيــة (الثقيلــة) فــي خمســة أصــناف مــن
عص ــير الفواك ــه المعلب ــة باس ــتخدام مطي ــاف االمتص ــا

ال ــذري ( .)ASSتراكي ــز أن ـواع المع ــادن الثقيل ــة

المدروســة تراوح ــت ب ــين  )15.01 ± 2.45( Pmmللحدي ــد  )4.23 ± 1.50( Pmm ،للنح ــاس ،
 )0.55 ± 0.002( Pmmللكــادميوم  (1.46 ± 0.47( Pmm ،للزنــك .مســتويات هــذه المعــادن
الثقيلة تجاوزت الحدود األمنية عدا الزنك.
الجانب العملي
جمع العينات

جمعت عينات عصير البرتقال المعلبة من متاجر فـي منطقـة الد ارسـة بعـد فتـرة تخـزين تراوحـت بـين (6
–  )10أشهر من تاري اإلنتاج وبمعدل  3عينات لكل منها وهي موضحة بالجدول (.)1
الجدول ( :)1يوضح عينات عصير البرتقال.
ت

اســـــــــم العصـــــــــير

عدد العينات

الـدولــــــــة

الشركة المصنعة

.1

عصير جهينة 1لتر

3

مصر

جهينة للعصائر

.2

عصير راوخ 1لتر

3

ليبيا

راوخ للعصائر

.3

عصير زين 1لتر

3

ليبيا

زين للعصائر

.4

عصير الريحان 1لتر

3

ليبيا

الريحان للعصائر

.5

عصير سعيد 1لتر

3

ليبيا

سعيد للعصائر

.6

عصير المروج  200ملي

3

ليبيا

المروج للعصائر

.7

335 Don Simonمل

3

المانيا

Don Simon

.8

335 Dellosمل

3

كوريا الجنوبية

Dellos
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تــم إجـراء العديــد مــن التحاليــل المخبريــة للتأكــد مــن اســتفاء هــذه العصــائر للشــروع والمواصــفات القياســية
المعمول بها ومن أهم هذه التحاليل ما يلي:
التحليل الكيميائي
تقدير نسبة الحموضة الكلية مقدرة كحمض الستريك الالمائي بطريقة المعايرة

حمض الستريك الالمائي هو مركب أبيض اللون صيغته الكيميائية  C6H8O7وزنـه الجزيئـي 192.13
كثافته  1.665جرام  /سم 3ودرجة انصهاره  135مْ وهـو قابـل للـذوبان فـي المـاء وشـحيح الـذوبان فـي
المذيبات العضوية.
يستخدم حمض الستريك كمادة محمضة ولمعالجة اللون في بعض األغذية ،ولتحسين النكهة  ،وكعامل
مض ــاد ل كس ــدة  ،ويس ــتخدم ه ــذا الح ــامض وأمالح ــه كثيــ ار ف ــي المثلج ــات  ،والمش ــروبات المجم ــدة  ،و
السلطات ولحف الفاكهة وفي المربى.
يعتبر حمض الستريك من المواد الحامضية المهمة في صناعة المشروبات الغازية حيـث يضـفى عليهـا
نكهــة الليمــون المحببــة  ،وكــذلك يضــاف إلــى المشــروبات غيــر الغازيــة ذات نكهــة غيــر طبيعيــة رنكهــة
صناةية ر .
يســتخدم حمــض الســتريك تجاريــا وعلــى نطــاق واســع كمــادة مضــادة ل كســدة وتقلــل مــن تفــاعالت اللــون
البني( .جعفر 2000م ) .
المواد المستخدمة وطريقة العمل

هيدروكسيد الصوديوم  NaOHرللمعايرة ر
دليل Phenolphthalein
طريقة العمل

 10 .1مل من كل عينة في دورق مخروطي .
 .2يض ـ ــاف لك ـ ــل عين ـ ــة م ـ ــن  2ـ  3قط ـ ـرات م ـ ــن دلي ـ ــل فين ـ ــول فيث ـ ــالين ("

.Ph

 Phر

 ) Phenolphthaleinوهــذا الــدليل عــديم اللــون فــي الوســط الحامضــي ثــم يوضــع الحجــم
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المعل ــوم م ــن العين ــة ف ــي دورق مخروط ــي ذي س ــعة مناس ــبة وباس ــتعمال محل ــول هيدروكس ــيد
الصوديوم المعلوم العيارية  0.1يتم التنقيط المباشر عليها بالسحاحة
 .3نقط ــة التع ــادل ه ــي تح ــول الل ــون إل ــى الل ــون ال ــوردي الخلي ـ

ومنه ــا تحس ــب ع ــدد مليمت ـرات

هيدروكسيد الصوديوم التي ألزمت لمعادلة الحمض في عينة العصير .
يعبر عن حمض الستريك الالمائي بالنسبة المئوية كما سيتضح في المعادلة اآلتية :ـ
نسبة الحموضة الكلية مقدرة كحمض الستريك الالمـائي = معامـل حمـض السـتريك × حجـم هيدروكسـيد
الصوديوم .
قياس الرقم الهيدروجيني PH

يعد ضبط  PHالمنـتج الغـذائي مـن العوامـل المهمـة فـي عمليـة الحفـ حيـث إن أمـالح المـواد الحافظـة
المستخدمة تكون أكثر فاعلية في تثبيط نشاع الميكروبات عند  PHيتراوح بين  3الى . 5
تعمل المواد الحمضية كمواد حافظة أيضا نظ ار لقدرتها على خفض  PHالمنتج الغذائي مما يثبط مـن
نشــاع الميكروبــات وبالتــالي يقــل مــن كــل مــن الوقــت الــالزم للتعقــيم علــى مكونــات المنــتج فيــتم الحصــول
على منتج ذي جودة أفضل  ).جعفر2000م ).
الجهاز المستخدم

جهاز الـ PH. meter
مقيــاس األس الهيــدروجيني هــي أداة الكترونيــة تســتعمل لقيــاس األس الهيــدروجيني (درجــة الحموضــة أو
القاعديــة) لســائل معــين  .عــادة مــا يتكــون مــن قطــب خــا
يقيس ويعر

(قطــب زجــاجي) متصــل بمقيــاس إلكترونــي

رقم األس الهيدروجيني .

138

العدد الخاص األول

مجلة العلوم التطبيقية

يونيو ()2019

الشكل ( ( :)1جهاز .)PH meter
قياس المواد الصلبة الذائبة الكلية TSS

تقاس المواد الصلبة الذائبة الكلية في العصير باستخدام جهاز  Refractometerوهذا الجهاز يعطي
قياسا للمواد التـي تكسـر الشـعاع الضـوئي  ،وتشـمل السـكريات المختلفـة مـع بعـض األمـالح العضـوية ،
واألمالح الذائبـة الغرويـات وغيرهـا مـن المـواد الموجـودة فـي العصـير الخلـوي والتـي يعبـر عنهـا بــمجموع
المواد الصلبة الذائبة (. )TSS( (Total soluble solids
الجهاز المستخدم

 Refractometerأو Brix
يمتاز الجهاز بإمكانيـة توصـيله بحمـام مـائي حتـى تـتم القـراءة فـي درجـة حـ اررة  20مْ  ،والسـتخدام هـذا
الجهـاز ال بـد مـن وجــود عصـير ارئـق تمامــا يضـاف منـه علــى العدسـة حتـى يــتم تغطيتهـا بالكامـل ونقـ أر
 TSSمباشرة كنسبة مئوية من الجهاز.
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الشكل (( :)2جهاز  )Brixلقياس .TSS
تحليل العناصر الثقيلة

المع ــادن الثقيل ــة ه ــي تل ــك العناص ــر الت ــي كثافته ــا خم ــس مـ ـرات ض ــعف كثاف ــة الم ــاء ،تس ــبب أيون ــات
العناصـر الثقيلـة ومركباتهـا مــدى واسـع مـن السـمية للكائنــات الحيـة حيـث يتـراوح هــذا المـدى مـن الســمية
المميتــة والســمية الثانويــة وذلــك اعتمــادا علــى فت ـرة تعــر

الكــائن الحــي للمــادة الســامة  ،وتقـ اس الســمية

المميتــة فــي الميــاه بقيمــة  ɭ∆50وهــذه القيمــة هــي الجرعــة القاتلــة  ،الجرعــة غيــر القاتلــة فــي هــذا الكــائن
يمكنها أن تؤثر على حياته.
والكائنات الحية تحتاج إلى كميات ضئيلة من بعض العناصـر المعدنيـة الثقيلـة وعنـدما تتجـاوز كمياتهـا
حدا معينا يظهر لها أضرار صحية فتعد حينئذ ملوثات.
األدوات المستخدمة:

 .1أنابيب اختبار
 .2دوارق
 .3أقماع
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 .4دورق ترشيح
 .5فرن (ح اررة الجافة)
 .6صليحة تسخين
اسم الجهاز المستخدم

مطياف االمتصا

الذري .AAS (280FZ) Atomic Absorption spectrometer

طريقة عمل الجهاز

يعمــل مطيــاف االمتصــا

الــذري  Atomic Absorption spectrometerعلــى فح ـ

أط ـوال

موجات الفوتونات الممتصة أثناء إثارة ذرات العناصر  ،ومن المعروف أن كل عنصر يبعث مجموعة
مميـزة مــن األطـوال الموجيــة المنفصـلة طبقــا لتركيبــه اإللكترونــي  ،وبد ارسـة هــذه األطـوال الموجيــة يمكــن
معرفة العناصر المكونة للعينة.
تقوم مطيافات االمتصا

واالنبعاث الذري بتقدير العناصـر فـي محاليلهـا كطريقـة مـن طـرق القياسـات

الطيلية  ،spectroscopyوتعتمد فكرة التقدير على تحويل محلول العينة الى رذاذ  ،atomizationثم
خلط الرذاذ مع مخلوع مـن الغـازات مثـل األسـيتيلين والهـواء أو األسـيتلين  ،وأكسـيد النيتـروز ويـتم حـرق
العنصر بواسطة اللهب الناتج عن خلط هذه الغازات ويتحول العنصر الى الصورة الذرية والتي تتعر
الى لمبة كاثود  Hollow cathode lampخاصة بالعنصر المراد قياسه.
التحاليل الميكروبية

تشمل هذه التحاليل كل من :
E.coli .1
Yeast bacteria .2
.3العدد الكلي للبكتيريا
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ايشيريشيا كوال ( ( Escherichia coli

هــي ةبــارة عــن بكتيريــا ســالبة صــبغة ج ـرام غيــر مكونــة لالب ـوا وهــي متحركــة الحتوائهــا علــى أس ـوا ع
متعــددة وتمتلــك حافظ ــة أو حافظــة دقيقــة تكس ــبها اللزوجــة عن ــد نمــو المســتعمرات البكتيري ــة فــي الوس ــط
الغذائي المناسب كما أنها غير هوائية اختيارية لها القدرة على إنتاج غاز ( .التومي . ) 2008
بكتيريا الخمائر (( Yeast bacteria

ةب ــارة ع ــن فطري ــات وحي ــدة الخلي ــة ال تك ــون ويف ــات  ،بيض ــاوية الش ــكل أو كروي ــة تحت ــوي عل ــى نـ ـواة.
والخمــائر قــد تكــون مفيــدة وقــد تكــون ضــارة فــي األغذيــة فهــي تســتخدم فــي صــناعة الخبــز البي ـرة والنبيــذ
والخ ــل وإنت ــاج بع ــض أن ـواع الج ــبن والفيتامين ــات وال ــدهون ف ــي إنت ــاج الب ــروتين م ــن مخلف ــات الص ــناعات
والغذائي ــة ومنتج ــات ال ــنفط وتك ــون الخم ــائر ض ــارة عن ــدما تنم ــو تس ــبب فس ــادا لعص ــائر الفاكه ــة والعس ــل
والمربيات والجـبن و المخلـالت والمشـروبات الكحوليـة واللحـوم واأللبـان و المنتجـات ( .األحيـاء الدقيقـة
في األغذية  1429هـ ) .
العدد الكلي للبكتيريا ((Total count
األدوات واألجهزة المستخدمة

 -1كابينة واقية ( حجر السالمة )
 -2أطباق بتري معقمة
 -3ماصات حجم 1mlمعقمة
 -4محلول التخلي
 -5لهب
 -6الحاضنة
المواد المستخدمة

 -1الوسط الغذائي
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أوساع غذائية من نوع :
 Macconkey sorbitol Ager base -1تم الكشف عن E.coli
 Potato Dextrose Ager -2تم الكشف عن Yeast bacteria
 Plant count Ager -3تم الكشف عن العدد الكلي للبكتيريا Total count
 Buffer Peptone water -4محلول التخلي

.

طريقة العمل

يــتم تخليـ

العينــة وذلــك بأخــذ  1mlمــن عينــة العصــير ويضــاف إليهــا  9mlمــن محلــول التخليـ

يؤخذ  1mlمن العينة المخففة ويضاف إليها 9mlمن محلول التخليـ

ثــم

تتـرك لمـدة  4-3سـ اعات داخـل

الكابينــة الواقيــة (حجــر الســالمة ) يــتم زرع العينــات المخففــة داخــل الوســط الغــذائي و توضــع األوســاع
التي تم زرع العينات فيها في الحاضنة بدرجة ح اررة  37-30م0ولمدة تتراوح بين  48-24ساعة .
النتائج والمناقشة
التحاليل الكيميائية
الجدول ( :)2يوضح تحليل الكيميائية  Citric acidو PHو. TSS
نوع التحليل
رقم العينة

Citric acid

PH

TSS

1

%0.34

3.49

%14.7

2

%0.50

3.22

%14.6

3

%0.20

3.00

%12.6

4

%0.42

3.00

%12.8

5

%0.39

3.44

%13.9

6

%0.75

3.47

%12.2

7

%0.51

3.43

%12.3

8

%0.31

2.71

%6.4
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نتائج التحليل الكيميائي
حمض السيتريك الالمائي Citric acid

جميع العينات ضمن الحدود المسموح بها للمواصفات القياسية الليبية لسنة 2009م التي تن

على:

أال تزيد نسبة الحموضة الكلية على  %1بالوزن مقدرة كحمض ستريك ال مائي.
األس الهيدروجين PH

جميع العينات مطابقة للمواصفات القياسية الليبية باستثناء العينة رقم  8حيـت كـان تركيـز PH=2.71
وهي أقل من المعدل المطلوب ضمن المواصفات القياسـية الليبيـة لسـنة 2009م والتـي يجـب أن يتـراوح
تركيز األس الهيدروجين لعصير البرتقال بين ()4-3
المواد الصلبة الذائبة )TSS ( Total soluble solids

جميــع العينــات مطابقــة للموصــفات القياســية الليبيــة باســتثناء العينــة رقــم  8لــم تطــابق المواصــفات التــي
تن

على :

أال تق ــل نسـ ــبة المـ ـواد الصـ ــلبة الذائبـ ــة الكلي ــة عـ ــن  %12ب ــالوزن مقـ ــدرة بواسـ ــطة جه ــاز قيـ ــاس معامـ ــل
االنكسار الضوئي (الرفراكتوميتر) عند درجة ح اررة  20م( .المواصفات لقياسية الليبية .)2009
تحليل العناصر الثقيلة
الجدول ( :)3يوضح التحاليل الكيميائية لبعض العناصر الثقيلة.
نوع العنصر
رقم العينة

الزرنيخ

رصاص

كادميوم

خارصين

نحاس

1

0.001

0.006

0.005

0.72

0.03

2

0.001

0.006

0.005

0.74

0.03

3

0.001

0.006

0.005

1.07

0.03

4

0.001

0.006

0.005

0.44

0.03

5

0.001

0.006

0.005

0.48

0.03
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6

0.001

0.006

0.005

0.31

0.03

7

0.001

0.003

0.004

3.1

3.2

8

1.0

1.5

2.5

2.22

2.12

أ) الزرنيخ:
يتضــح مــن نتــائج الجــدول ( )3ان قــيم تركيــز عنصــر الــزرني للعينــات المدروســة فــي الســوق الليبــي
تتراوح بين ( ، )mg/kg 1.0-0.001واتضح من خالل مقارنة هذه النتائج مع المواصفات الليبية
التـي تقـدر ب( )mg/kg 1وبهـذا يتضـح بـأن جميـع العينـات ضـمن الحـدود المسـموح بهـا وصـالحة
لالستهالك.
ب) الرصاص:
أوضحت نتائج تركيز عنصر الرصا

المبينة في الجدول ( )3لعينات عصير البرتقال في السـوق

الليبي هي ضمن الحدود المسموح بها باستثناء العينـة ( )8التـي كـان تركيـز عنصـر الرصـا

فيهـا

يقــدر بـ ــ( )mg/kg1.5وهــي أعلــى بكثيــر مــن الحــد المســموح بــه ضــمن المواصــفات القياســية الليبيــة
الت ــي تش ــير إل ــى أن ــه اليج ــب أن يزي ــد تركي ــز عنص ــر الرص ــا

ف ــي عص ــير البرتق ــال المحل ــي أو

المستورد عن (. )mg/kg0.05
ج) كادميوم:
تـ ـراوح تركيـ ــز الكـ ــادميوم فـ ــي العينـ ــات مـ ــابين ( )mg/kg0.005 -0.004وطبقـ ــا للمعـ ــايير الليبيـ ــة
القياس ــية لعص ــير البرتق ــال ف ــإن الح ــد المس ــموح ب ــه ه ــو ( )mg/kg0.05علي ــه ف ــإن جمي ــع العين ــات
صالحة لالستهالك ماعد العينة رقم ( )8كان تركيز عنصر الكـادميوم فيهـا هـو  mg/kg 2.5وهـي
نسبة عالية بمقارنتها بالموصفات الليبية وبتالي هي ليس ضمن الحدود المسـموح بهـا وغيـر صـالحة
لالستهالك.
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د) خارصين:
طبقــا للمعــايير القياســية لعصــير البرتقــال فــي الســوق الليبــي فــإن الحــد األقصــى المســموح بــه لتركيــز
الخارصـ ــين هـ ــو ، mg/kg5عليـ ــه فـ ــإن جميـ ــع العينـ ــات كانـ ــت ضـ ــمن الحـ ــدود المسـ ــموح بهـ ــا طبقـ ــا
للمواصفات الليبية .
ه) النحاس:
تراوحت نتائج قيـاس تركيـز عنصـر النحـاس لعينـات الد ارسـة مـا بـين ( mg/kg (3.2 -0.03وعنـد
االطالع على النسب المسموح بها ضمن المواصفات الليبية لنكثار البرتقال -مشـروب البرتقـال نجـد
أن الح ــد االقص ــى للنح ــاس ه ــو 5

 ، mg/kgوعن ــد مقارنته ــا بالمواص ــفات الليبي ــة نج ــد ان جمي ــع

العينات ضمن الحدود المسموح بها .
التحليل الجرثومية
الجدول ( :)4نتائج التحاليل .hg[ve,ldm
رقم العينة

E.coli

Yeast bacteria

Total count

1

+

+

+

2

+

+

+

3

+

+

ــ

4

+

+

+

5

+

+

+

6

+

+

+

7

+

+

+

8

+

+

+
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نتائج التحليل الجرثومي
• :E.coli

عن ــد إجــراء التحلي ــل الجرث ــومي لبكتيري ــا  E.coliوج ــدت جمي ــع العين ــات خالي ــة م ــن التل ــوث و مطابق ــة
للمواصفات القياسية الليبية لسنة . 2009
• :Yeast bacteria

وعنــد اجـراء التحاليــل للخمــائر ظهــرت النتــائج جميعهــا خاليــة مــن التلــوث ومطابقــة للمواصــفات القياســية
الليبية لسنة .2009
• :Total count

جمي ــع العين ــات مطابق ــة للمواص ــفات القياس ــية الليبي ــة باس ــتثناء العين ــة رق ــم  3ل ــوح وج ــود تل ــوث
جرثـومي بهـا وتعـد غيـر مطابقـة للمواصـفات القياســية الليبيـة التـي تـن
األحياء الدقيقة المسببة للمر

علـى أن تكـون خاليـ ة مــن

أو الفساد أو سمومها.

المراجع
• عب ــدهللا محم ــد جعف ــر 2000رالم ـواد الحافظ ــة والمض ــافة ف ــي الص ــناعات الغذائي ــة ر ال ــدار العربي ــة للنش ــر
والتوزيع الطبعة االولي.
• عب ــدالرزاق س ــليمان الت ــومي (2008م) ،ومحم ــد الط ــاهر عل ــي س ــعد ،بكتيريولوجي ــا مي ــاه الش ــرب ،مرك ــز
بحوث التقنيات الحيوية.
• م.بش ــير حس ــين يوس ــف (1429هـ ــ)  ،العص ــائر والمش ــروبات  ،مط ــابع مدين ــة المل ــك عب ــدالعزيز للعل ــوم
والثقنية.
• موصــللي ،حســين (200م) ،تصــنيع وحف ـ عصــائر الفاكهــة ومركزاتهــا منشــورات دار عــالء الــدين للنشــر
والتوزيع والترجمة.
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