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المقدمة
لقد دعا القرآن الكريم اإلنسان إلى النظر والتأمل في طعامه الذي أنعم هللا سبحانه وتعالى به عليه
وعلى سائر المخلوقات ،فهذا الطعام سوا ًء كان نباتيا ً أو حيوانيا ً جاء إلينا بفضله عز وجل بما أنزله على
األرض من الماء الذي جعلها تهتز وتربو وتنبت من كل شيء.
عرف األمن الغذائي بأنه استمرار حصول المواطنين على غذاء يتوافر فيه عوامل التغذية األساسية ويكون
آمنا يضمن الصحة والسالمة .وقد عرفته منظمة األغذية والزراعة بأنه تأكيد حصول جميع أفراد المجتمع
على الموارد الطبيعية والقوة الشرائية للحصول على ما يحتاجون إليه من الغذاء.
وسالمة الغذاء هي خلو الغذاء من جميع عوامل التلوث الميكروبيولوجي أو البيئي الذي يحوله إلى غذاء
ضار بصحة المستهلك ويتضمن ذلك عوامل التلف واالنحالل الذاتي ،فمن الضروري ان تكون جميع
الظروف أثناء اإلنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع واإلعداد للغذاء تخضع للشروط الصحية حتى ال يسبب
أي مخاطر على صحة اإلنسان.
إن ملف األمن الغذائي وسالمة األغذية على مستوى كافة دول العالم ال يزال ثقله المالي والتنظيمي
يؤرق حكومات الدول المتقدمة ويربك خططهم في الوصول إلى المثالية في حماية المستهلك ،فما بالك
بحكومات العالم الثالث ونحن منها لذلك حل مشاكل هذا الموضوع الحيوي والشائك في نفس الوقت لن يكون
باألمر اليسير على أحد.
والحديث عن األمن الغذائي وسالمة األغذية بليبيا على كل األلسنة وهي حقيقة لألسف ،يمكن قراءته بوضوح
من خالل الوضع الصحي لليبيين ،والذي ال يخفى على أحد ،من حيث إنتشار معدالت اإلصابة بالعديد من
األمراض ،وهذا راجع إلى أهم أسبابه ضعف المنظومة المسؤولة على األمن الغذائي وسالمة األغذية.
إن العالم المتقدم اليوم أصبح لديه ما يكفي من معايير الجودة التي يشترط تطبيقها على الخدمات والمنتوجات
االستهالكية التي تقدم للمجتمع ،وأصبح يقاس أداء هذه المعايير المختلفة بمؤشرات خاصة لكل منها ومن هذا
المنطلق أصبح لزاما علينا اللحاق بركب من سبقونا في هذا المجال والبحث عن الوسائل التي تساعدنا في
خلق مؤسسات فاعلة وفعالة وذات جودة لتصبح قادرة على النهوض والتطور والنمو في اإلتجاه الصحيح.
ولتحقيق ما نصبوا إليه في هذا المضمار رأينا ومن خالل جمعية محبي الشجرة البدء في إقامة المؤتمر
العلمي األول بعنوان :المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية وتحت شعار :قال تعالى "فَ ْليَ ْن ُ
ظر
ان إلَى َ
س ُ
طعَامه" اآلية ( )24سورة عبس
ْاإل ْن َ
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الكشف على بعض مؤشرات التلوث البكتيري في اسماك
 MerlucciusCapensisالمستوردة والمتداولة بأسواق الشمال الغربي لدولة
ليبيا
هبه محمد العموري ,1أماني الهادي المعاوي ,1فاطمة المبروك محمد ,1وجدان الطاهر شعبان ,1سارة عبدالرحمن
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هويسه ,1محمد رمضان الصقر ,2ابتسام عمرعامر
1ميكروبيولوجيا األغذية – قسم التقنية الحيوية والهندسة الوراثية – كلية التقنية الطبية صرمان/جامعة صبراته
 2كلية الصيدلة – قسم األحياء الدقيقة والمناعة/جامعة طرابلس

امللخص:
أجريت الدراسة لغرض التحري عن امللواثت البكتريية يف مسك فيليه  MerlucciusCapensisاملستوردة واملتداولة
يف حمالت بيع اللحوم مبدينيت صرما وصرباتة ,حيث فحص50عينة مجعت بصورة عشوائية وزرعت مستخلصات
عينات السمك على أوساط زرعية إمنائية وتشخيصية خمتلفة لغرض تقدير التعداد العام لألحياء اجملهرية ،وعزل البكترياي
منها ،وتصنيفها ابلطرق امليكروبيولوجيــا املخربيـة .أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى احملتوى البكتريي يف مسك فيليه
حيث مشـل عزل البكترياي الضمـة  Vibrio metschnikoviiمبعدل ، % 97وبكترياي اإليشريايكية القولونيـة
 Escherichia coliمبعدل  %3من العدد الكلي للعينات ,وهي أعلى من احلدود املسموح هبا للمحتوى البكتريي
يف املواصفة القياسية الليبية لألمساك اجملمدة اليت مت نشرها سنة .2007

الكلم ــات املفتاحي ــة :مسك الفيليهVibrio ،Escherichia coli، MerlucciusCapensis
metschnikoviiواملعايري القياسية الليبية لألمساك اجملمدة لسنة .2007

اجمللة االكادميية E. mail: INFO@lam.edu.ly
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المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية
2016  اكتوبر17-16  ليبيا،مصراتة

Detection of Some Bacterial Contamination Indicators in

Imported Fish MerlucciusCapensis and Traded In the NorthernWest Libyan Markets

ABSTRACT:This study has been achieved to detect the bacterial contamination of imported Merluccius Capensis and traded in the shops selling meat cross couple of cities; which are Surman and Sabratha. 50 samples of imported MerlucciusCapensis were extraction by cultured in different diagnostic and nutrient cultures to detect bacterial contamination. The results of the imported
MerlucciusCapensishas been showed that; high level in the count of those
bacteria in addition to another the results showed that there were two types
of bacteria present; 97% of the bacteria was Vibrio metschnikovii, and a further 3% of the total number of samples was Escherichia coli. All of these
recorded numbers of Bacteria are above the Libyan specification standard
for Frozen Fish which has been published in 2007.
Key words: MerlucciusCapensis, Vibrio metschnikovii, Escherichia coli,
.Libyan standards for Frozen Fish in 2007
:املقدمـ ـ ــة
 مما أدى إىل زايدة استهالكها يف،حتتل األطعمة البحرية مكانة متميزة يف وجبات اإلنسا نظرا لقيمتها الغذائية العالية
 وتعد الثروة السمكية إحدى ميادين التنمية االقتصادية املهمة نظرا لكوهنا من.تغذية اإلنسا يف كثري من دول العامل
 واليت،املوارد الدائمة اليت هلا صفة االستمرارية والتجدد
)1(

.ال تنضب يف ظل االستغالل االقتصادي األمثل هلا

،كما تعترب األمساك من أهم مصادر الدهو املتعددة الغري مشبعة ذات األمحاض الذهنية طويلة السلسلة غري الضارة
 ولكن يف املقابل فإ األمساك واملأكوالت البحرية عموما من األغذية سريعة،واليت ال يستطيع اجلسم البشرى ختليقها
 أو التفاعالت، ( وحيدث فساد حلومها بواسطة التحلل الذايت )ألنزميي،الفساد إذا مل يتم تداوهلا بطريقة صحيحة
2
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الكيميائية )األكسدة ( ،أو بوساطة النشاط امليكرويب أو العوامل الثالثة جمتمعة.

()3,2

ميثل التلوث امليكرويب لألمساك أحد املشاكل اليت تؤثر على نسبة االستهالك السمكي يف كافة أحناء العامل .و يعتمد
عدد ونوع امليكروابت اليت تتواجد يف األمساك على عوامل متعددة مثل اإلجراءات الصحية املتبعة يف عمليات اإلنتاج
واحلفظ .ويتخذ العدد الكلي للبكرتاي مؤيشرا للنوعية ومدى مدة التخزين املالئمة للمنتجات  ,كما يعطي تقديرا لدرجة
()2

التلوث البكتريي والنظافة الصحية املطبقة.

وهناك العديد من البكترياي اليت حتملها األمساك  ،ويتم انتقاهلا لإلنسا عند تناوهلا  ،ففي دراسة سجلت أب عدد

اإلصاابت يف الوالايت املتحدة األمريكية تصل إىل  8000حالة إصابة عن طريق أجناس بكترياي Vibrio spp
،مشلت  5200حالة تسمم غذائي  ,انتقلت إىل اإلنسا بعد تناول وجبات من األمساك و املأكوالت البحرية احلاملة
للبكترياي  ،و الغري مطهية جيدا اليت قد تؤدي إىل املوت .بينما سجلت  2800حالة إصابة ابلتسمم الغري منقولة
ابلغذاء نتج عنها اإلصابة ابلتهاابت ،وأمراض خطرية  ,غري أ الوعي هبذه االلتهاابت حمدودة.

()4

عزلت بكترياي الضمة امليتشنيكوفية  Vibrio metschnikoviiألول مرة عام  1981من بيئة آجار الدم
 Blood agarحلالة التهاب مرارة لسيدة تبلغ من العمر  82سنة مصابة بداء السكري، )5(.وتتميز بكترياي الضمة
أبهنا أحد أنواع البكترياي البحرية املسببة لألمراض  ,سلبية لصبغة جرام ،متحركة  ,هلا يشكل قضبا منحنية  ,موجبة
الختبار سكر الالكتوز وسالبة الختبار االوكسيديز  ,تعمل احنالل كامل على آجار الدم  ,و قطر املستعمرات من -2
 3ملم ,كما مت عزهلا من البيئات املائية املختلفة مبا يف ذلك مياه قليلة امللوحة ،واملياه البحرية ،ومياه الصرف الصحي ,
وكذلك من بعض الكائنات احلية كاحملار ،والطيور ،والدواجن.

()8,7,6

وتشري تقارير مراكز السيطرة والوقاية من األمراض أب عدد حاالت اإلصابة ببكتـرياي  Vibrio sppعـن طريـق الغـذاء
تصل إىل  3544أي مبعدل ( )%75من أصل  ، 4754بينما كانت عدد اإلصاابت الغري منقولة ابألغذية 2210
حالة مبعدل ( )%25من هذه اإلصاابت.

( )9

اهلدف من البحث:
 التعرف على جودة مسك  Merluccius Capensisاملستوردة اليت يتم بيعها يف حمالت اللحوم  ,وذلك
من الناحية البكرتيولوجي.
 دراسة معدل الثقافة والوعي ابلطرق الصحيحة لنقل وختزين ومناولة األمساك لدي التجار.
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املواد و الطرق املستخدمة:
 مجـ العينــات 50 :عينــة مــن مسـك  Merlucciu Capensisاملسـتوردة مت مجعهــا خــالل يشـهري (أبريــل و مــايو)
لسنة  , 2015بشكل عشوائي مـن حمـالت ب يـع اللحـوم ابلسـوق الليـم يف مـدينيت صـرما و صـرباته  ,واللتـا تقعـا 60
كيلومرت تقريبا غرب مدينة طرابلـس  ,ومن مت وضعت العينات يف حاوية مـن الفلـحت حتتـوي علـى الـثلج اجملـرور  ,بدرجـة
حـ ـرارة 18-0م˚ ؛ ونقلــت مبايشــرة إىل خمتــرب اإلحيــاء الدقيقــة ابلكليــة  ,لبــدء إج ـراء االختبــارات الالزمــة عليهــا يف مــدة
أقصاها ساعتا .

 جتهيز العينات
إعداد العينة املتجانسة للفحص البكرتيولوجي ,مت بواسطة سكحت معقم أخذ قطع صغرية من السمك مبقدار  10جراما,
مث هرست  ،ووضعت يف عبوات معقمة حتوي على  90مل من ماء الببتو  ، Peptone waterوبعد ذلك
أجريت سلسلة من التخفيفات العشرية  ،مع استعمال القفازات املعقمة خالل مجيع مراحل عمليات اجلمع والتجهيز.

 تقدير عدد البكترياي اهلوائية احلية:

مت تقـدير عـدد البكتـرياي اهلوائيـة احليـة ابسـتعمال سمسـتنبت املـرق املغ ِّيـذي ) (Nutrient brothرج التحضـري جيـدا
س
ونقــل بواقــع  1مــل إىل  9مــل لتحضــري التخفيـ األول ومنــه حضــرت بقيــة التخفيفــات  ,وزرعــت هــذه التخــافي علــى

األطبـاق  pour plate methodلتخفيـ  310إىل  610وح ي
ضـنت يف درجـة 37م◦ ملـدة  24سـاعة ومت عـد
س
املستعمرات .)10( Total viable count


الكشف والتعرف عن البكترياي املوجودة يف مسك .Merluccius Capensis

نقل  0.1مل من التخفي

األخري  ,ومن مت زراعتها مبايشرة على أوساط مستخدمة لعزل البكترياي السالبة واملوجبة

لصبغة اجلرام؛ بطريقة التخطيط الطبقي  ,streak plate methodومشلت هذه املستنبتات كال من:
) (Nutrient agar, Blood agar & MacConkey agarصنع يشركة ( )Oxoidوحضنت يف درجة
37م˚ ملدة )) 48-24ساعة؛ وبعد انقضاء فرتة التحضحت مت التعرف على املستعمرات النقية بواسطة وص املستعمرات
وعدها والقيام ابالختبارات التالية  :صبغة اجلرام واختبار القدرة على احلركة واالختبارات البيوكيميائية كاختبار نظام
التعري

 Analytical Profile Index (API) 20 E Systemاخلاص ابلبكترياي املعوية من صنع يشركة

).)12.11( (Bio Merix
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 اجلدول ( )1استبيان يوضح كيفية نقل وختزين ومناولة األمساك مبحالت بي األمساك لدي التجار.
السادة /حمالت بيع األمساك...،،،أنمل منكم تعبئة البياانت التالية:
مكا السكن.....:

املهنية ......................اجلنسية........:
السيد ....:أنمل اإلجابة على االستبيا وضع اإليشارة  على اإلجابة
1 

هل السمك املعروض للبيع نظيفا وحمفوظ مربدا
على درجة احلرارة املطلوبة والرطوبة املناسبة.؟

نعم  ال

2 

إذا كانت اإلجابة نعم ما هي درجة احلرارة
املطلوبة حلفظ السمك املربد و درجة احلرارة
املطلوبة حلفظ السمك املثلج ؟

درجة احلرارة حلفظ املربد ة
ترتاوح بحت درجة احلرارة حلفظ
املثلج درجة مئوية

3 

هل يكو نقل وتداول األمساك وتقطيعها
وعرضها بطريقة حتميه من التلوث؟

نعم  ال



4 

هل تستخدم لسمك املربد ثالجة عرض ذات
الواجهات الزجاجية؟

نعم  ال



5 

إذا كانت اإلجابة نعم هل الثالجة مناسبة
وحالتها جيدة تسمح للتحكم بدرجة احلرارة
املطلوبة ؟

نعم  ال



6 

هل حييط الثلج ابألمساك من مجيع اجلوانب
ويؤخذ ذواب الثلج كمؤيشر الرتفاع درجة
احلرارة.؟

كاملة غري كاملة

7 

هل توفر مصرف يف الثالجة يسمح مبرور املاء
الناتج من ذواب الثلج ومنع تراكمه؟

نعم  ال



8 

هل يكو فريزر احلفظ للسمك اجملمد قادر
على االحتفاظ بدرجة حرارة ال تزيد عن 18-
درجة مئوية؟

نعم  ال



9 

هل هتتم بعدم زايدة الصناديق عن احلد املطلوب نعم  ال
يف الفريزر ؟



10 

هل هتتم بفرتة صالحية األمساك املثلجة ؟

نعم  ال



11 

إذا كانت اإلجابة كم فرتة الصالحية ؟

أقل من يشهر  يشهر 
أكثر من أيشهر 

12 

جيب حفظ األمساك يف الفريز مبايشرة بعد
استالمها من املوزع.

نعم  ال
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13 

منصة تقطيع السمك هل هي من مواد آمنة
وغري ضارة على املستهلك وسهلة التنظي
ذات أسطح ملساء.

نعم  ال



14 

هل تكو املواد املخاطية حول اخليايشيم والعيو
غري المعة معتمة.

نعم  ال



15 

هل ترجع حلم الظهر لوضعه الطبيعي بعد رفع
الضغط ابالصبع.

نعم  ال



16 

هل تتساقط القشور بسهولة عن األمساك
القشرية واألمساك الغري قشرية يكو سطحها
غري أملس وجمعد.

نعم  ال



17 

هل تظهر روائح غري مرغوبة من االمساك.

نعم  ال



أقر أب كامل املعلومات أعاله صحيحة  ,,ونسأل هللا تعاىل لنا و لكم دوام الصحة و العافية ..توقيع السيد :/
......التاريخ2016/.../.. :م

 التحليل اإلحصائي
حللت النتائج ابستخدام الربانمج اإلحصائي SPSS

)(13

النتائ ـ ــج و املناقش ــة
تبحت من نتائج الدراسة ارتفاع العد الكلي للبكرتاي يف مسك  Merluccius Capensisاملستوردة واملتداولة ابألسواق
الليبيـة وبينـت نتـائج التحليـل اإلحصـائي وجـود فـروق معنويـة ) , (p-0.05وأ نسـبة امللـواثت البكترييـة يف األمسـاك
املستوردة جاءت أكثر من احلدود الطبيعية املسموح هبا حسب املواصفات واملعايري القياسية الليبيـة لألمسـاك اجملمـدة والـيت
مت نشـرها لسـنة  .)17(2007وميكـن تفسـري هـذه النسـبة العاليـة نتيجـة عـدة أسـباب منهـا :أ األمسـاك املسـتوردة تكـو
كثرية التعرض للتلـوث عنـدما تكـو جمهولـة املنشـأ ,او عنـدما تكـو اإلجـراءات خـالل عمليـات النقـل والتخـزين ال تتبـع
الشروط الصحية العاملية وهذا بدوره يؤدي لوصول األمساك ملوثة إىل حمالت البيع.
وتوضــح خصــائص ويشــكل املســتعمرات و اختبــار  API20Eللبكتــرياي الناميــة الــيت مت عزهلــا أبهنــا ســالبة لصــبغة اجل ـرام,
 Vibrioمبعــدل  %97وبكترييــا اإليشريايكيـ ــة

حيـث مشلــت بكتــرياي الضــمة امليتشنيكوفي ــة metschnikovii

القولونيــة  Escherichia coliمبعـدل  ,%3واجلدول رقم ( )2يوضح اسم البكترياي املعزولة والنسبة املئوية هلا والعد
الكلي للمستعمرات احلية بوحدة تكوين مستعمرة/مل (وت م/مل) يف العينات املدروسة.
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اجلدول ( :)2البكترياي املعزولة والنسبة املئوية والعد الكلي للمستعمرات احلية يف وت م/مل.
البكترييــا املعزول ـ ـ ــة
Bacterial isolates
الضمة مليتشنيكوفية

اإليشريايكية القولونية

Escherichia
Vibrio
coli metschnikovii

الوصـ ـ ـ
العدد الكلي للمستعمرات احلية
Total viable count

X 3 - 310 X 5
 610وت م/ز

 310 X 3وت
م/ز

النسبة املئوية
)Percentage (%

% 97

%3.0

الشكل
Shape

كبرية هبا حواف
خشنة
عصوية سالبة لصبغة
اجلرام

صغرية لوهنا وردي
هبا حواف وحمدبة
عصوية سالبة لصبغة
اجلرام

احلركة
Motility

متحركة
Motile

متحركة
Motile

حتلل آجار الدم
Haemolytic activity

حتلل الدم بشكل
كامل
Beta
haemolytic

غري حمللة للدم
Nonhaemolytic

خصائص املستعمرات

Colonies
characterization

وتتوافق هذه الدراسة مع دراسات سابقة أقيمت على بعض أنواع السمك ( )4,5اليت أكدت على عزل نفس النوع من
البكترياي  ،هذا وتشري عدد من الدراسات األخرى اب البكترياي  Vibrio metschnikoviiمن أنواع البكترياي
البحرية املسببة لألمراض كالتهاابت املعدة(.)16.15.14.9
من خالل االستبيا يف اجلدول ()1اخلاضع يف الدراسة ,تبحت بوضوح أ عدم االهتمام ابلنظافة العامة لألمساك ,
خصوصا عند عرضها وبيعها يف األسواق  ,وأ التخزين الغري جيد لألمساك يف درجات حرارة عالية وملدة طويلة  ,هي
من العوامل األساسية اليت أدت إىل تلوث األمساك ,وابلتايل حتللها وفسادها  ،ويف نفس الوقت فقدها لقيمتها الغذائية.
كما تبحت الدراسة اليت مت التوصل إليها أ الكثري من صيادي وجتار األمساك يفتقدو الثقافة والوعي الكامل ابلطرق
الصحية الصحيحة لنقل وختزين ومناولة األمساك  ,وليس هلم دراية ابلعوامل السلبية اليت تؤدي إىل تلوث وتعفن األمساك
وتلفها  ،وهذا بدوره أدى إىل وجود امساك ملوثة ابلسوق الليم.
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التوصي ــات


وضع الربامج التوعوية والتثقيفية لتأهيل كل من له عالقة يف التعامل مع األمساك إلتباع الطرق الصحية
السليمة لصيد ونقل وختزين ومناولة األمساك.



توفري كافة التسهيالت واإلمكانيات والتجهيزات احلديثة  ,لتحسحت عرض ومناولة وبيع األمساك يف السوق
الليم.



االهتمام ابلطرق العلمية الصحيحة للتخلص من خملفات األمساك.



تشديد و متابعة الرقابة الصحية على األمساك احمللية واملستوردة من قبل اجلهات احلكومية ذات االختصاص.
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تقدير تركيز الكافيين في بعض المشروبات وتأثير إستهالكه
على عينة من طلبة جامعة طرابلس
إسراء سالم السعداوي  ،1إبراهيم غريبي إمحمد ، 2سكينة سالم السعداوي ،3صالح علي

الهبيل4

 1،2،4قسم علوم وتقنية األغذية /كلية الزراعة/جامعة طرابلس
 3قسم العقاقير /كلية الصيدلة/جامعة طرابلس

امللخص
الكافيحت ) (1,3,7-trimethylxanthineمادة يشبه قلوية ،أبيض مر الطعم ،يصن

من العقاقري املنشطة

األكثر استهالكا حول العامل و له أتثري اعتمادي (نوع من اإلدما )،يتواجد يف عدة مشروابت يشائعة االستهالك
كاملنبهات ومشروابت الطاقة واليت يسوق هلا بشكل مكث

يف اآلونة األخرية من خالل محالت دعائية مكثفة

تستهدف ابخلصوص فئة الشباب واملراهقحت .استهدفت هذه الدراسة عينة عشوائية من طلبة جامعة طرابلس مشلت
 250طالب وطالبة ملعرفة أنواع املشروابت املنبهة األكثر استهالكا داخل احلرم اجلامعي وخارجه وقياس االمتصاصية
للعينات اليت مت اختيارها ابستخدام جهاز قياس الطي

الضوئي ( )Spectrophotometerعند الطول املوجي

 260اننومرت بعد أ مت استخالص الكافيحت من العينات املستخدمة بواسطة حملول ( ،(Dichloromethaneمث
تقدير تركيز الكافيحت هبا .توصلت هذه الدراسة إىل أ أعلى تركيز للكافيحت من بحت عينات املنبهات (قهوة تركية،
نسكافيه ،يشاي لبتو أمحر /أخضر ،كاكاو) كا يف القهوة الرتكية ( 3.4± 78.29ملغم/لرت) وأقل تركيز للكافيحت
من بينها كا يف الكاكاو ( 0.84± 28.7ملغم/لرت) و يف مشروابت الطاقة كا أعلى تركيز يف العالمة التجارية
79.76 ±3.47( Redbullملغم/لرت) واقل تركيز مت رصده يف العالمة التجارية ±3.47( Bison
50.69ملغم/لرت) ويف املشروابت الغازية أعلى تركيز للكافيحت كا يف مشروب 45.75±0.5( Pepsi Diet
ملغم/لرت) وأقل تركيز كا يف مشروب  40.14±1.86( coca cola zeroملغم/لرت) .خلصت هذه الدراسة إىل
أ تركيز الكافيحت املستهلك من قبل غالبية الطلبة (  )%59يف العينة قيد الدراسة كا أكثر من احلدود القصوى
املسموح ابستهالكها يف اليوم 200ملغم/لرت واملوضوعة من قبل منظمة الغذاء والدواء التابعة لألمم املتحدة  .توصى
الدراسة ابلتوضيحوالتأكيد على خطورة االستهالك املكث للمشروابت احملتوية على الكافيحت واألضرار الناجتة عنها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
الكلمات املفتاحية :كافيحت ،قهوة ،مشروابت الطاقة ،استهالك ،طلبة اجلامعة.
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 -1املقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الكافيحت عقار يشبه قلوي من عائلة مثيل زانثحت (جمموعة الزانثينات) ,يتواجد بشكل طبيعي يف أوراق,بذور
ومثار أكثر من  63صن

نبايت حول العامل .من أيشهر مصادر الكافيحت حبوب النب ،حبوب الكاكاو ،أوراق الشاي

ونبات اجلواراان " "guaranaونبات املتة "  ."Yerba mateيف حالته النقية يتواجد الكافيحت على هيئة مسحوق
أبيض اللو  ،مر الطعم ،صيغته الكيميائية  ،C8H10N4Oامسه العلمي . 1,3,7-trimethylxanthine
يعود اتريخ الكافيحت ايل  4700سنة قبل امليالد عندما كا للشاي يشعبية كبرية يف الصحت .حددت منظمة الغذاء
والدواء االمريكية  )Food and Drug Administration( FDAاجلرعة اليومية املسموح ابستهالكها
مبقدار 200ملغم/يوم بينما تصل كمية الكافيحت يف بعض علب مشروابت الطاقة إىل  505ملغم ،والذي يكافئ كمية
الكافيحت داخل  14علبة كوال ،أو عدة أكواب من القهوة .يعمل الكافيحت كمنبه للجهاز العصم املركزي ويستعمل
للتقليل من اإلجهاد اجلسدي ،حيث مينع النعاس ؛وذلك عن طريق منع نشاط االدينوسحت الناقل العصم الذي يفرز
من املخ واملسؤول عن التقليل من نشاط اخلالاي العصبية عن طريق ارتباطه مبستقبالهتا حيث يرتبط الكافيحت الذي
يشبه يف تركيبه لالدينوسحت مبستقبالت اخلالاي العصبية بدال من االدينوسحت فيزيد نشاطها (Wanyika et al.
).2010 ,McIlvain. 2008, Olsen. 2013
يف دراسة جبامعة ماريشال بوالية كنتاكي يف الوالايت املتحدة االمريكية لتحديد كمية الكافيحت املستهلك من قبل طلبة
اجلامعة وأسباب استهالكهم له ،وملعرفة الفوائد واألضرار النامجة عن استهالك الطالب للكافيحت .أيشارت النتائج إىل أ
، %83قد تعرضوا على األقل لواحد من أعراض التسمم يف املاضي ،بينما تعرض  %51لواحد على األقل من أعراض
االنسحاب ،وأكثر من  %78استهلكوا اعلى من اجلرعة اليومية املوصي هبا ( 200ملغم /اليوم) وأكثر من %76
يستهلكو الكافيحت للبقاء مستيقظحت ).(McIlvain, 2008
ويف دراسة يف اهلند حول تقدير الكافيحت يف مشروابت خمتلفة ،بيبسي ،كوكاكوال،Power-ex ،XXX ،
 ،Red-bullماوننت ديو .thump up ،وجد أ أعلى تركيز للكافيحت كا يف ،(46µg/ml) Power-ex
وابلتايل يعترب أقوى منبه للجهاز العصم املركزي من بحت كل العينات ،ويعترب ضار ابلصحة ،وأقل تركيز للكافيحت وجد
يف ، (19.5µg/ml) XXXابلتايل يعترب أضع منبه للجهاز العصم املركزي (.)Karla. et al. 2014
مت كذلك تقدير الكافيحت يف املشروابت املرطبة ،ومشروابت الطاقة يف دراسة بنيجرياي ،حيث أظهرت النتائج أ تركيز
الكافيحت يف املشروابت املرطبة كا أقل من احلد املسموح به بشكل ملحوظ ،حيث احتوت الكوكاكوال على أقل تركيز
كافيحت ،فيما احتوى مشروب الطاقة

 Red bullعلى أعلى تركيز كافيحت ،ومت استخدام جهاز

) (UV Spectrophotometerيف عملية التقدير (.)Amos-Tautua, et al. 2014
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أصدرت منظمة الغذاء والدواء األمريكية يف بداية الثمانينات حتذيرات تفيد أبنه قد مت ربط اجلرعات املرتفعة من
الكافيحت على املدى القصري أو الطويل بتشوهات الوالدة ،السرطا  ،أمراض القلب ،وأمراض اجلهاز العصم املركزي ،أما
على املستوى الفسيولوجي فقد أظهر الكافيحت أتثريا سلبيا على اجلهاز الدوري ،وذلك برفع ضغط الدم ،توسيع األوعية
الدموية ،زايدة نشاط االدرينالحت والنورادرينالحت والرنحت مما يؤدي اىل رجفا ونوابت صرعية ،الصداع ،األرق ،وزايدة
حرارة اجلسم)Goldstein et al. 2010( .
اجلرعات املنخفضة  200-20ملغم/يوم من الكافيحت تؤثر بشكل اجيايب على املزاج ،وتزيد من احليوية والنشاط والقدرة
على الرتكيز ،حيث أيشارت دراسات حديثة للتأثري اإلجيايب للجرعات املنخفضة على األداء من خالل تنشيطه للجهاز
العصم املركزي ،فيعمل الكافيحت على التخلص من التعب والدوار ،ويستعمل من قبل الرايضيحت لتعزيز األداء ،حيث
حيفز حرق الدهو  ،ويؤثر الكافيحت أيضا على اجلهاز التنفسي ،ويستخدم لعالج اخنفاض أداء اجلهاز التنفسي الذي قد
تسببه بعض أنواع العقاقري ،وكعالج لقصور الدورة الدمويةWanyika et ( ,)Illy and Pizano 2004( .
)al. 2010
مـ ـ ــن أهـ ـ ــم أع ـ ـ ـراض اإلقـ ـ ــالع ع ـ ـ ــن الكـ ـ ــافيحت التث ـ ـ ــا ب املسـ ـ ــتمر ،ال ـ ـ ــوهن ،االكتئـ ـ ــاب ،القل ـ ـ ــق ،الصـ ـ ــداع ،ص ـ ـ ــعوبة يف
الرتكي ـ ــز ،يش ـ ــعور ابلغثي ـ ــا والقي ـ ــئ ،تص ـ ــلب يف العض ـ ــالت ،حي ـ ــث تب ـ ــدأ أعـ ـ ـراض اإلق ـ ــالع ع ـ ــن الك ـ ــافيحت يف خ ـ ــالل
 24-12س ـ ـ ــاعة م ـ ـ ــن االنقط ـ ـ ــاع ،وتص ـ ـ ــل إىل أعل ـ ـ ــى مع ـ ـ ــدل يف خ ـ ـ ــالل  48-20س ـ ـ ــاعة وم ـ ـ ــن املمك ـ ـ ــن أ ت ـ ـ ــدوم
حىت أسبوع(Babu et al. 2008, Reissig et al. 2009).
تتمت ـ ــع املش ـ ــروابت احملتوي ـ ــة عل ـ ــى ك ـ ــافيحت بش ـ ــعبية كب ـ ــرية ج ـ ــدا ،وتلع ـ ــب دور رئيس ـ ــي يف حي ـ ــاة الطلب ـ ــة اجل ـ ــامعيحت يف
كثـ ــري مـ ــن اجلامعـ ــات الوطنيـ ــة والدوليـ ــة ،فقـ ــد تزايـ ــد مـ ــؤخرا اسـ ــتهالك كميـ ــات كبـ ــرية مـ ــن الكـ ــافيحت مـ ــن قبـ ــل الطلبـ ــة
بشكل مثري لالهتمام قبل احملاضرات،
وبـ ـ ــحت االمتحـ ـ ــاانت ،ويف أوقـ ـ ــات الراحـ ـ ــة مثـ ـ ــل مشـ ـ ــروابت الطاقـ ـ ــة ،القهـ ـ ــوة ،الشـ ـ ــاي واملشـ ـ ــروابت الغازيـ ـ ــة ،ويسـ ـ ــود
اعتق ـ ــاد ب ـ ــحت طلب ـ ــة اجلامع ـ ــة أب املش ـ ــروابت احملتوي ـ ــة عل ـ ــى الك ـ ــافيحت ت ـ ــؤثر إجيابي ـ ــا عل ـ ــى مس ـ ــتوى التحص ـ ــيل العلم ـ ــي،
تزي ــد م ــن التنبي ــه ،تع ــزز األداء داخ ــل الفص ــول الدراس ــية وتنش ــط ال ــذاكرة ،ويع ــود ه ــذا االعتق ــاد لع ــدة أس ــباب منه ــا
الدعاية واإلعال وحكم العادة.
ونظرا للنقص يف البياانت اإلحصائية املتعلقة ابستهالك طلبة اجلامعات للكافيحت ،وزايدة استهالك الكافيحت ،وخاصة من
القهوة واملشروابت الغازية ومشروابت الطاقة بحت الطالب بشكل ملفت وتزايد اآلاثر اجلسدية والسلوكية املرتبطة
ابستهالكه .كا اهلدف من هذه الدراسة هو حتديد أنواع املشروابت املنبهة األكثر استهالكا ،وتقدير معدل وأسباب
استهالك املشروابت احملتوية على الكافيحت ،والتعرف على اآلاثر اجلانبية اجلسدية والسلوكية جراء استهالك هذه
املشروابت بحت فئة الطالب من خالل إجراء استبيا لعينة من طلبة جامعة طرابلس .كذلك تقدير تركيز الكافيحت يف
اجمللة االكادميية E. mail: INFO@lam.edu.ly
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املشروابت املدرجة ابلدراسة مثل الشاي ،القهوة ،بعض املشروابت الغازية ،وبعض مشروابت الطاقة ومدى مطابقة
تركيزه يف العينات للمواصفات القياسية املتبعة من قبل مركز املواصفات القياسية الليبية.
 -2املواد وطرق البحث:
 2.1االستبيان:
مت عمل استبيا ورقي واستبيا الكرتوين لعينة عشوائية مشلت  250طالب وطالبة من طلبة جامعة طرابلس %52
منهم ذكور و  %48إانث تراوحت أعمارهم من  30-17سنة ،مت إعداد االسئلة يف االستبيا لتكو يشاملة ألنواع
املشروابت اليت يستهلكها الطلبة  ،أسباب استهالكهم هلا واآلاثر اإلجيابية والسلبية النامجة عن استهالكهم هلذه
املشروابت.
 2.2املواد:
 2.2.1العينات:
مت جتميع العينات بناء على البياانت اليت أدرجها الطلبة يف االستبيا ،وعلى وتوفرها مبختل

مقاهي جامعة طرابلس

،حيث مشلت الدراسة عدد  15عينة خمتلفة من املشروابت احملتوية على الكافيحت.
 2.2.2املواد الكيميائية واألجهزة:
 .1حملول كافيحت قياسي ( )Caffeine Standard Solution
 .2حملول ثنائي كلوريد امليثا ()Dichloromethane
 .3ماء مقطر ()Purified Water
 .4جهاز قياس الطي الضوئي نوع ()6505 UV/Vis Spectrophotometer
 2.3طرق التحليل:
 2.3.1حتضري احمللول القياسي:
مت حتضري حملول قياسي برتكيز( )1000ppmمن الكافيحت عن طريق إذابة ) 198.2ملغم) من الكافيحت يف
(200.0ملمرت من املاء املقطر) ،مث حضرت حماليل قياسية بسحب  2.5 ،5 ،7.5 ،10 ،12.5 ،25مل من
احمللول القياسي ،ومت نقلها إىل دوارق حجمية سعة 50مل كال على حده ،مث أضي ماء مقطر إىل العالمة.
 2.3.2حتضري العينات:
مت إضافة ماء مقطر مغلي إىل عدد  5كؤوس سعة  250مل حتتوي 2غم من القهوة الرتكية2 ،غم من قهوة سريعة
الذواب (نسكافيه) ،حمتوى كيس يشاي أسود(لبتو ) ،حمتوى كيس يشاي أخضر(لبتو )2 ،غم كاكاو على التوايل .مت
اجمللة االكادميية E. mail: INFO@lam.edu.ly
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حتريك العينات احملضرة بعصا زجاجية ملدة  30اثنية وتركها تربد لدرجة حرارة الغرفة ،يف ححت املشروابت الغازية
ومشروابت الطاقة مت إضافتها مبايشرة من العلبة.
 2.3.3استخالص الكافيني:
مت أخذ  50مل من كال من احملاليل القياسية والعينات احملضرة ،وضعت يف قمع فصل وأضي

إليها 25مل من ثنائي

كلوريد امليثا ( ،)Dichloromethaneمت استخالص الكافيحت بقلب القمع  3مرات على األقل ،وتنفيس القمع
بعد كل مرة ،مث إزالة طبقة ثنائي كلوريد امليثا يف دورق نظي وجاف ،وتكرر العملية مرتحت لكل العينات.
 2.3.4قياس تركيز العينات:
وضعت احملاليل القياسية يف (، (quartz cuvettesومت قياس امتصاصيتها ابستخدام جهاز قياس الطي

الضوئي

عند طول موجي  260اننوميرت  ،واستخدم برانمج  Microsoft Excelيف عمل التحاليل اإلحصائية.
 -3النتائ ــج واملناقش ـ ــة :
 3.1االستبيان :
مشلت الدراسة  250طالب وطالبة من طلبة جامعة طرابلس  %52منهم ذكور و  %48إانث ،تراوحت أعمارهم من
 30-17سنة ،ومت حتليل النتائج ابستخدام برانمج .Microsoft excel
من نتائج االستبيا عن نوع القهوة اليت يستهلكها الطالب أجاب معظمهم أبهنم يستهلكو القهوة سريعة
الذواب (نسكافيه) بنسبة  ، %58و %24للقهوة املركزة (اكسربيسو) ،وكانت أقل نسبة  %19ملن يستهلكو
القهوة الرتكية  ،كما هو موضح يف الشكل رقم ( )1حيث يتبحت أ أعلى نسبة استهالك كانت للنسكافيه.

شكل( .)1نوع القهوة املستهلكة من قبل الطلبة بعينة الدراسة
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ابلنسبة لعدد األكواب املستهلكة يوميا كانت النتائج كما هو موضح يف الشكل رقم ( )2حيث تبحت أ  %57من
الطلبة يستهلكو كوب واحد من القهوة بشكل يومي %24 ،يستهلكو كوبحت %13 ،يستهلكو  3أكواب و
 %6منهم يستهلكو أكثر من  3أكواب يف اليوم.

شكل( .)2النسبة املئوية عدد اكواب القهوة املستهلكة/اليوم من قبل الطلبة بعينة الدراسة
كذلك ابلنسبة لنوع الشاي املستهلك أجاب  %58من الطلبة بعينة الدراسة أبهنم يستهلكو الشاي االسود املكيس
(لبتو ) و %48يستهلكو الشاي األخضر املكيس (لبتو ) %63 ،يستهلكو كوب واحد من الشاي يف اليوم،
 %28يستهلكو كوبحت و %9يستهلكو أكثر من كوبحت يف اليوم.
وحول نوع مشروابت الطاقة املستهلكة اجاب  %68من الطلبة بعينة الدراسة أبهنم يستهلكو مشروابت الطاقة
وكانت أعلى نسبة  %25كانت ملن يستهلكو مشروب  Redbullو يستهلك  %12منهم مشروب Bison
و %11يستهلكو مشروب  %10 ،Power horseيستهلكو مشروب  Sharkو  %7يستهلكو
 ،Power xxlاما أقل نسبة  %3فكانت ملن يستهلكو مشروب  ,XIRكما هو موضح يف يشكل .3
وابلنسبة لعدد العلب املستهلكة بشكل يومي أجاب  %19منهم أبهنم يستهلكو علبة واحدة %6 ،يستهلكو
علبتحت %1 ،يستهلكو اكثر من علبتحت يف اليوم و  %3يستهلكو علبة ابألسبوع .

اجمللة االكادميية E. mail: INFO@lam.edu.ly

15

المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية
مصراتة ،ليبيا  17-16اكتوبر 2016

شكل( .)3أنواع العالمات التجارية ملشروابت الطاقة االكثر استهالكا من قبل الطلبة بعينة الدراسة.
الدراسة بينت كذلك أ

 %79من الطلبة يستهلكو املشروابت الغازية ،حيث كما هو موضح ابلشكل رقم ()4

فإ  %57منهم يستهلكو علبة بيبسي يف اليوم %12 ،منهم يستهلكو علبة كوكاكوال يف اليوم %6 ،يستهلكو
علبة بيبسي دايت يف اليوم و %4يستهلكو علبة كوكاكوال زيرو بشكل يومي.

شكل( )4أنواع املشروابت الغاوية املستهلكة /اليوم من قبل الطلبة بعينة الدراسة
االستبيا وضح كذلك أوقات االحتياج للكافيحت كما هو مبحت ابجلدول رقم ( )1حيث  %75حيتاجونه يف الصباح،
 %18حيتاجونه يف املساء ونفس النسبة حيتاجوهنا منتص اليوم اما عند البدء يف الدراسة فكانت نسبة االحتياج
اجمللة االكادميية E. mail: INFO@lam.edu.ly
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 ،%15وابلنسبة ألماكن استهالك املشروابت احملتوية على الكافيحت فإ  %63من الطلبة أجابوا أبهنم يستهلكوهنا
داخل احلرم اجلامعي و %45يف البيت ،بينما  %27يفضلو املقهى.
جدول( .)1وقت االحتياج للكافيني للطلبة بعينة الدراسة
الوقت

العدد

%

صباحا

188

75

منتص اليوم

45

18

مساء

45

18

عند البدء يف الدراسة

37

15

واجلدول رقم ( ) 2يوضح نتائج االستبيا عن سبب استهالك املشروابت احملتوية على الكافيحت حيث يوضح أ
( )%55يستهلكوهنا لتشعرهم ابلتنبه %49 ،حيبو طعم الكافيحت هبا %46 ،تشعرهم ابلنشاط و %46تزيد من
قدرهتم على الفهم والرتكيز وأقل نسبة  %26كانت ملن يستهلكو هذه املشروابت كعادة قدمية .نسبة متقاربة من
الطلبة ربطوا بينوا استهالكهم للكافيحت ومقدرهتم على البدء يف الدراسة ( )%45والرتكيز أثناء االمتحاانت (.)%55
جدول( .)2أسباب استهالك الكافيني للطلبة بعينة الدراسة.
التأثري

العدد

%

لتشعر أبنك متنبه

137

55

ألنك حتب طعمه

122

49

لتشعر ابلنشاط

116

46

تزيد قدرتك على الفهم
والرتكيز يف احملاضرات
للبقاء مستيقظا

115

46

109

44

ليشعرك مبزاج أفضل

108

43

لتخفي الصداع

101

40

ليساعدك على اهلدوء
واالسرتخاء
كعادة قدمية

89

36

65

26
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وابلنسبة لألاثر اجلانبية الصحية على الطلبة بسبب االستهالك املفرط للمشروابت احملتوية على الكافيحت حيث تبحت أ
 %27من الطلبة بعينة الدراسة عانوا من صداع ،و %9من صداع نصفي ،و  %15حصل هلم ارجتاف ابألطراف
،و %10عانوا من اضطراب بضرابت القلب ،
و  %2كانت لديهم بداية قرحة بسبب استهالكها على الريق كما هو موضح ابلشكل رقم (.)5

شكل( .)5أعراض االستهالك الزائد على الطلبة بعينة الدراسة
عند سؤال الطلبة عن ما يشعروا به عند انقطاعهم عن استهالك املشروابت احملتوية على الكافيحت لفرتة أجاب %38
،منهم أبهنم عانوا من تعكر املزاج والتعصب %34 ،عانوا من صعوبة يف الرتكيز و %29عانوا من قلة الراحة والقلق
،كما هو موضح ابلشكل رقم ( , )6وهذا ما يتوافق مع دراسة أجريت يف كينيا ( .) Wanyika,2010أما عن
الفرتة الزمنية الختفاء أتثري الكافيحت تبحت أ  %38من الطلبة مت ذلك بعد ساعة واحدة ،و  %24منهم بعد ساعتحت
،و %19منهم اختفى لديهم أتثري الكافيحت يف مدة  6-3ساعات وهو املعدل الطبيعي الختفاء أتثري الكافيحت يف
اجلسم.
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شكل( . )5أعراض االنسحاب على الطلبة بعينة الدراسة
 3.2تقدير تراكيز الكافيني:
مت قياس قيم االمتصاصية ( عند طول موجي  260اننوميرت( جملموعة تركيزات من حماليل قياسية للكافيحت (,100
( , 10 ،20 ,30 ,40 ,50مغ/لرت)) مت حتضريها (كما مت اإليشارة لذلك يف الطرق واملواد) ومت استعماهلا لرسم

املنحىن القياسي وكانت املعادلة اخلطية التالية:
( ( Y = 53.21X + 1.0672
R2=0.99
حيث  Yميثل الرتكيز و  Xميثل االمتصاصية .
اجلدول التايل رقم ( )3يبحت حمتوى الكافيحت حملاليل العينات احملضرة ,حيث أعلى تركيز كا يف النسكافيه وأقل تركيز يف
الكاكاو .
جدول( .)3تركيز الكافيني يف املشروابت املنبهة
العينة

متوسط تركيز الكافيني

نسكافيه

مغ /لرت SD ±
0.7± 75.9

قهوة تركية

2.6± 69.6

يشاي أسود

1.2± 51.9

يشاي أخضر

1.6± 47.4

كاكاو

0.8± 28.7
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أما ابلنسبة للمشروابت الغازية جدول رقم ( )4يبحت الرتكيزات املختلفة لكل العينات حيث كا أعالها يف مشروب
البيبسي .
جدول( .)4تركيز الكافيني يف عينات املشروابت الغاوية
العينة

متوسط تركيز الكافيني

بيبسي

مغ /لرت SD ±
0.5± 45.7

بيبسي دايت

1.9± 41.68

كوكاكوال

6.1± 41.59

كوكاكوال zero

1.8± 40.14

من بحت كل عينات مشروابت الطاقة اليت مت حتليلها احتوت عينة  Redbullكما هو متوقع على أعلى تركيز
للكافيحت وهو ما يتوافق مع دراسة أجريت يف نيجرياي ( )Amos-Tautua, et al. 2014كما يوضح جدول
 5التايل :
جدول( .)5تركيز الكافيني مغ/لرت يف عينات مشروابت الطاقة
العينة

متوسط تركيز الكافيني

Redbull

3.47± 79.7

XiR

6± 77.32

Shark

4.1± 76.81

Power horse

9.5± 66.4

Bison

0.5± 56.3

Power xxl

1.8± 52.7

مغ /لرت SD ±

وكانت مجيع العينات اليت مت حتليلها مطابقة للمواصفات القياسية املتبعة من قبل مركز املواصفات القياسية الليبية.
وعند قياس حمتوى الكافيحت للحصة الواحدة اليومية ( تقريبا  50مل ) كانت النتائج كما هو موضح ابجلدول رقم(.)6
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جدول( .)6حمتوى الكافيني للحصة الواحدة من العينات احملضرة (مغ)
العينة

حجم العينة

قهوة تركية

الكلي(مل)
50

حجم العينة
املقاس(مل)
50

حمتوى الكافيني
احلصة (مغ)
3.79

نسكافيه

200

50

60.7

يشاي أسود

200

50

42.6

يشاي أخضر

200

50

41.58

كاكاو

200

50

22.98

بيبسي

330

50

99.6

بيبسي دايت

330

50

99.5

كوكاكوال

330

50

90.5

كوكاكوالzero

330

50

87.4

Redbull

250

50

99.7

XiR

250

50

96.65

Shark

250

50

95.9

Power horse

250

50

83

Power xxl

250

50

66.8

Bison

250

50

63.32

الشكل رقم ( ) 6يوضح نسبة االستهالك اليومي للمشروابت من قبل الطلبة  ،حيث تبحت أ  %59من الطلبة
بعينة الدراسة قد جتاوز استهالكهم للكافيحت بشكل مفرط ( )ppm800-700اجلرعة اليومية املسموح ابستهالكها
من قبل منظمة األغذية واألدوية ( )FDAوهي 200ملغم/لرت ،وكذلك ما ورد ابملواصفات الليبية القياسية
للمشروابت  .وهو ما يتوافق مع دراسة امريكية ابخلصوص ) ،(McIlvain. 2008جتاوز استهالك  %20منهم
للمعدل بشكل متوسط( ،)ppm500-350بينما ظل استهالك  %21فقط من الطلبة ضمن
احلدود(.)ppm200
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شكل( .)6نسبة االستهالك اليومي من املشروابت احملتوية على الكافيني للطلبة بعينة الدراسة
كما تبحت من خالل االستبيا أ  119طالب حاولوا التخفي من استهالك املشروابت احملتوية على الكافيحت جنح
منهم  66طالب يف ذلك و 131طالب مل حياول التخفي من استهالك الكافيحت.
 -4اخلالصة والتوصيات
غالبية طلبة جامعة طرابلس يف عينة الدراسة يستهلكو مشروابت حمتوية علي كافيحت ،ومعظم الطلبة عانوا من اآلاثر
اجلانبية الستهالك الكافيحت .الشرحية األكرب من الطلبة بعينة الدراسة جتاوز استهالكهم للكافيحت داخل املشروابت
كل من منظمة األغذية واألدوية ) (FDAواملواصفات القياسية الليبية
اجلرعة اليومية املسموح ابستهالكها من قبل ٌ
للمشروابت.

ومن أهم التوصيات اليت تنصح هبا هذه الدراسة ،هو وضع حلول مالئمة حلجم ملشكلة ،و توعية الطلبة خبطورة
االستهالك املكث للمشروابت احملتوية علي الكافيحت ،وتوضيح االضرار الناجتة عنها .ونظرا خللو املواصفات القياسية
الليبية للحد األقصى املسموح به لرتكيز الكافيحت داخل عينات القهوة و الشاي و الكاكاو والقهوة سريعة الذواب
،واكتفائهم ابحلد األدىن فقط ،عليه توصي الدراسة إبدراج احلد األقصى للكافيحت يف املواصفات املعنية ابملشروابت
أبنواعها .
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كفاءة معالجة مياه الصرف ودورها في التلوث الميكروبي للمحاصيل الزراعية
خليفة البشير وريث ، 1ميالد احمد شلوف

2

 .1قسم علوم بيئة -األكاديمية الليبية -مصراتة
 .2قسم التغذية  -كلية التقنية الطبية ـ مصراته

امللخص
إ أمهية املياه تكمن يف اجلودة والكمية ،فالكميات اهلائلة من املياه امللوثة تعترب غري ذات جدوى ،وأصبح هناك زايدة
يف طلب كفاءة أكرب يف معاجلة املياه العادمة لضما السالمة يف االستخدام واحلفاظ على املوارد املائية ،وعليه تكمن
أمهية معاجلة هذه املياه وإعادة استخدامها يف الكفاءة اجليدة حملطات املعاجلة يف التخلص من املواد السامة الكيميائية
واملواد واإليشعاعات الفيزايئية وامليكروابت الدقيقة املمرضة ،فالنواتج اجليدة من هذه احملطات جيب أ تكو خالية أو
ضمن املسموح به من هذه امللواثت.
وقد متت هذه الدراسة لتقييم كفاءة التخلص من امللواثت امليكروبية يف حمطة مصراتة ملعاجلة مياه الصرف واليت تستخدم
يف ري املشروع الزراعي مبنطقة السكت ،واعتمدت الدراسة على استخدام مؤيشر التلوث امليكرويب املتمثل يف جمموعة
(  ، )Coliform bacteriaوأظهرت الدراسة عدم كفاءة احملطة يف التخلص من امللواثت امليكروبية  ،وأ نتائج
الدراسة تدل على استمرار تواجد بكترياي القولو بنفس النسب اليت عزل منها قبل املعاجلة ،األمر الذي جيعل املياه
املستخدمة يف الري مياه ملوثة ابلبكترياي املمرضة.
إ استعمال هذه املياه يف الري الزراعي يسبب انتشار املمرضات يف األراضي الصاحلة للزراعة ويزيد من احلمل البيئي
ابملمرضات وهذا يزيد من خطر انتشار األمراض اخلطرية بحت اإلنسا واحليوا على حد سواء.
إ ما أظهرته نتائج هذه الدراسة هلو أمر يهدد املدينة بشكل خاص واملنطقة بشكل عام خبطر انتشار األوبئة كالكولريا
واألمراض اخلطرية ويهدد السالمة واألمن الغذائي للمنطقة.
الكلمات المفتاحية :مؤشرات التلوث الميكروبي ،كفاءة التخلص ،معالجة المياه.E.coli ،

املقدمة
إ من أهم املشاكل العاملية اليت تؤرق العامل ،وتستنفذ وقت وجهد وأموال املؤسسات واحلكومات يف العامل
هي مشكليت الغذاء واملاء وقدر البعض أ  %80من كل األمراض يف كوكبنا هي بسبب تلوث الغذاء واملاء ،كما أ
النقص الشديد يف مصادر املياه العذبة النقية أوجد حلوال قد تكو ذات جدوى اقتصادية وبيئية إذا ما طبقت ابلشكل
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الصحيح والسليم ،ومن هذه احللول معاجلة الكميات اهلائلة من مياه الصرف الصحي النامجة عن املد الكربى
،واستخدامها يف عمليات الري الزراعي بدال من استخدام املوارد البكر للمياه ،غري أ ضع

الرقابة من جهة وقلة

املوارد املالية إلدارة حمطات معاجلة مياه الصرف جعل منها مصدرا لتلوث احملاصيل الزراعية ابلبكترياي والكائنات املمرضة
كنتيجة لضع كفاءة املعاجلة من الناحية البيولوجية ،حيث أثبتت النتائج يف دراسة حالية لتحديد كفاءة حمطة معاجلة
مياه الصرف مبصراته أ احملطة تقوم مبختل املعاجلات هلذه املياه ،وتفتقر للمعاجلة البيولوجية هبا ألسباب مادية وعلمية
ومعرفية ،وأظهرت عدم كفاءة هذه احملطة يف التخلص من امليكروابت املمرضة ،مما جعل من هذه احملطة مصدرا لتلوث
املياه الناجتة منها ابمليكروابت املمرضة ،وابلتايل انتقال هذه املمرضات إىل املشروع الزراعي الذي يستخدم هذه املياه يف
ري احملاصيل العلفية احليوانية  ،وأحياان يستخدمها البعض يف انتاج احملاصيل اخلضرية الطازجة واجلذرية اليت يستهلكها
اإلنسا بشكل مبايشر  ،األمر الذي جيعل منها مصدرا للقلق كما حصل يف سنة  1970،حيث انتشرت الكولريا يف
مدينة القدس[ ، ]8وبفحص مياه املدينة واحملاصيل اخلضرية اتضح أهنا كانت السبب يف انتشار الكولريا بسبب
استخدام مياه الصرف الغري معاجلة يف ري هذه احملاصيل ،وكذلك فإ ما يزيد األمر خطورة وينذر ابخلطر هو ما
أيشارت إليه دراسة حقلية يف ليبيا أنه مت عزل بكترياي جديدة مقاومة للمضادات احليوية أكثر ضراوة زادت نسبة املقاومة
عن  %57عن ابقي البكترياي املعزولة ،وهذا يعود إىل طرح مياه الصرف الصحي دو معاجلة ابيولوجية[ ،]11وعند
إعادة استخدام مياه الصرف الصحي دو ختفيض ملخاطرها الصحية ىف األعشاب ىف املناطق الشعبية الصاحلة لرتبية
املايشية وللرعي بوجه عام فإ عددا من املشاكل الصحية تطل بر وسها من جراء هذا االستخدام غري السليم فقد
حدث يف الدمنارك عام  1952انتشار ملرض املارة احليوانية بحت قطعا املايشية اليت كانت ترعى على عشب مت ريه مبياه
صرف صحى غري معاجلة صحيا[.]8
إ اهلدف من معاجلة مياه الصرف الصحي هو القضاء على العوامل واملكوانت اليت تضر ابإلنسا واحليوا
والبيئة بشكل عام سواء كانت فيزايئية أو كيميائية أو أحياء دقيقة ممرضة ،إذ ال بد أ تقوم املعاجلة ابآليت لتكو آمنة
على البيئة:
.1

املعاجلة األولية وهتدف إلزالة املواد الصلبة القابلة للرتسيب.

.2

املعاجلة الثانوية وهتدف إىل إزالة املواد املنحلة والغروية.

.3

املعاجلة الثالثة وهتدف إىل إزالة العوامل املمرضة من خالل إزالة املغذايت(النيرتوجحت والفسفور) والتعقيم
ابلكلور ]3 [.

إ اقتصار املعاجلة على إزالة املواد العالقة الصلبة واملواد العضوية الغروية فقط جيعل من هذه احملطات مصدرا لتلوث
األغذية وهاجسا خميفا يهدد أي مدينة أو دولة ابنتشار األوبئة واألمراض املختلفة بسبب نواتج هذه احملطات  ،ويوجب
على املؤسسات واجلمعيات والباحثحت إظهار وتوضيح املخاطر النامجة وطرح احللول على أصحاب القرار يف الدولة
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ليؤخذ بعحت اجلد واالهتمام قبل فوات األوا .
وأخريا فإ حتديد كفاءة هذه احملطات من الناحية امليكروبية يعد غاية يف األمهية  ،فهي تعطي مؤيشرا على جناح أحد
أهم مراحل املعاجلة أال وهي التخلص من امليكروابت املمرضة ،كما أهنا ستظهر حجم التلوث املتوقع الذي تنقله
حمطات املعاجلة الغري جيدة إىل املشاريع الزراعية والبحار وغريها حسب استخدامها.

مواد وطرق البحث
أجريت الدراسة على حمطة مصرانه ملعاجلة مياه الصرف الصحي  ،واعتمدت طريقة العدد األكثر احتماال ()MPN
لعد وفحص البكترياي القولونية املعتمدة كمؤيشر بيولوجي على وجود الكائنات املمرضة ووجود التلوث امليكرويب []6
[.]15[ ]14
أخذت العينات يف قناين زجاجية معقمة ومقفلة بغطاء حمكم بسعة  250مل [، ]13ومت اختيار مكا ألخذ العينات
بعد املعاجلة ،وهي قناة املياه اخلارجة قبل احلوض النهائي للمحطة ،وهي نفس املياه اليت أخذت منها العينة قبل املعاجلة
من القناة األوىل للمياه الداخلة نظرا الستغراق عملية املعاجلة  24ساعة[ ،]1وقد أخذت العينات حسب طرق أخذ
العينات املعتمدة يف []16 [ ]13
أجريت االختبارات التالية على العينات :
 .1االختبار االفرتاضي presumptive test
وبه يتم حتضري ختافي من العينة ( 1مل  0.1 ،مل  0.01 ،مل ) وتلقيح عدد  3أانبيب من كل جمموعة
حتتوي على وسط الـ  Lactose Brothوحضنت بدرجة  37م◦ وملدة  24ساعة وتعاد األانبيب اليت
مل حتدث هبا ختمر لتكمل  48ساعة وابستخدام ( )Durham Tubeوابستخدام اجلدول اإلحصائي
اخلاص بطريقة " "MPNللعد األكثر احتماال.وحصول التخمر للوسط وتكو غاز داخل األنبوب يعين
نتيجة موجبة .
 .2االختبار التأكيدي Comfirmed Test
إذ يتم زراعة أطباق برتي حتتوي على الوسط ( "Eosin Methylene Blue " )EMPمن النتائج
املوجبة ابالختبار االفرتاضي وحضنت األطباق على درجة  37م◦ ملدة  48ساعة ومت فحص املستنبتات
اليت ظهرت ابللو األخضر الذهم على هذا الوسط وهي بكترياي الـ . E.coli
وللتأكيد زرعت أطباق أخرى على الوسط التفريقي الـ  MacConkey Agarواحلضن على  37م◦
ملدة  48ساعة وظهرت املستعمرات الوردية احملذبة اليت تشري إىل بكترياي الـ .E.coli
 .3االختبار التكميلي Completed Test
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وهو االختبار الذي يوضح الشكل املورفولوجي واخلواص الفسيولوجية املميزة للبكترياي الـ  ، E.coliومت فيه عمل
مسحة بكتريية وصبغها والتأكد من يشكلها العصوي .

يوضح املخطط رقم ( )1اخلطوات الكاملة لالختبار االفرتاضي والتأكيدي والتكميلي
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النتائج و املناقشة:
أظهرت النتائج تواجد ( )Coliform bacteriaأبعداد كبرية وعالية  ،وهي نتيجة متوقعة ملياه الصرف الصحي
احلاوية على املخلفات اآلدمية الغنية ببكترياي القولو واملاليحت من األحياء اجملهرية األخرى اخلطرية قبل املعاجلة ،و
ابستخدام بكترياي القولو كمؤيشر على وجود التلوث ابملخلفات اآلدمية ،أظهرت نتائج الفحص امليكرويب استمرار
ظهور هذه البكترياي بنفس األعداد كما بحت ذلك اجلدول رقم ( )1الذي يوضح أعداد بكترياي القولو قبل وبعد املعاجلة
للعينات ،وذلك ابستخدام طريقة العد األكثر احتماال (، )MPNحيث بلغ متوسط العدد أكثر من
(1100خلية100/مل) قبل املعاجلة ،وبعد املعاجلة بلغ متوسط العدد أكثر من (886خلية100/مل)  ،وهذه النتائج
تتفق مع ما توصل له [ ]6و مع [ ،]10وبذلك تكو كفاءة املعاجلة والتخلص من امليكروابت املمرضة نسبة ضعيفة
جدا ،تنذر مبرور أعداد هائلة من البكترياي واملمرضات إىل املياه املعاجلة  ،األمر الذي جيعل من استخدام هذه املياه يف
الري أمرا مرفوضا وفق املواصفات القياسية العاملية [.]4
اجلدول  .1يوضح العدد األكثر احتماال للعينات قبل وبعد املعاجلة

بعد املعاجلة

قبل املعاجلة
رقم العينة

اتريخ العينة

)(1B

22/03/2016
11/05/2016

>1100

)(3B

06/06/2016

>1100

07/06/2016

)(4B

22/08/2016

>1100

23/08/2016

>1100

)(5B

23/08/2016

>1100

24/08/2016

1100

)(2B

العدد األكثر احتماال100/
مل
>1100

اتريخ العينة

العدد األكثر احتماال 100/مل

رقم العينة

23/03/2016
12/05/2016

>1100
1100
920

اجلدول  .2االختبارات اليت أجريت على العينات والنتائج املتحصل عليها
االختبار

قبل املعاجلة

بعد املعاجلة

Total Coliform count/100 ml

>1100

1100

Lactose fermentation

+

+

) Gas ( Durham tube

+

+

Pink on MacConkey agar

Pink on MacConkey
agar

Form of bacteria colon

Metallic green colonies Metallic green colonies on
on a dark purple
a dark purple

On Microscope

Bacilli

Bacilli

Gram stain

-

-
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يشكل (  : ) 1يوضح العد األكثر احتماال للعينات (بعد املعاجلة) مقارنة مع العدد املسموح به حسب املواصفة
القياسية املعتمدة من ( )APHAللمياه المسموح استعمالها في الري الزراعي بطريقة التقطير
والري السطحي.
إ افتقار احملطة للصيانة الدورية يفقد احملطة بعض القدرات التشغيلية اليت تساهم بشكل كبري يف عملية املعاجلة،
فتوق بعض ريش التهوية أبحواض التهوية يفقد هذه اخلطوة أمهيتها كوهنا حتفز البكترياي على استهالك املواد العضوية
،وابلتايل عدم انتقال هذه املواد العضوية للمراحل القادمة ليقل النشاط امليكرويب بعد كل مرحلة ،إ التشغيل اجليد
حلوض التهوية يساعد على حصول تكتالت بكتريية تسمى الندف ،وتعمل هذه على حتليل املواد العضوية ،وكذلك
ميكن التخلص منها ابلرتسيب لكرب حجم هذه الندف،غري أ احلجم الصغري للكائنات احلية الدقيقة يعين أ اإلزالة
الكاملة هلا من خالل األساليب والطرق امليكانيكية كالتخثر والرتيشيح ال ميكن ضماهنا متاما.]9[،
وكذلك فإ افتقار احملطة أيضا لوحدة إزالة املغذايت (النيرتوجحت – الفسفور) وقصور يف عمل وحدة الكلورة جيعل من
كفاءة التخلص من املمرضات أمرا غري ممكن ابحملطة  ،فالكلورة حتقق هدفحت مهمحت يف عملية املعاجلة مها (قتل معظم
أصناف البكترياي اليت قد توجد ابملاء و أكسدة ما ابملاء من مواد عضوية وحتويلها إىل مواد غري ضارة) [ ،]9[]7وهذه
الوحدة ال تعمل بشكل جيد يف احملطة منذ فرتة مما أذى إىل استمرار بقاء املمرضات بنفس النسبة بعد املعاجلة ،كما
كانت قبلها ،وهذا أيضا يقودان إىل نتيجة حتمية أخرى ،وهي تلوث خزا الري النهائي الذي يستقبل الناتج النهائي
من املياه املعاجلة  ،ما جيعل األمر غاية يف اخلطورة  ،فحىت لو متت املعاجلة ابلكلور فإ التلوث ابخلزا سيبقى بسبب ما
استقبله من مياه ملوثة يف السابق  ،وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه [.]5
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إ أغلب املواصفات والتوصيات العاملية والصحية تقيد استعمال مثل هذه املياه الغري معاجلة ابلتعقيم الذي يقضي
على امليكروابت املمرضة إبمكانية الري حملاصيل حمددة وبطرق ري حمددة فمثال متنع املواصفة األمريكية ري كافة أنواع
احملاصيل ابملياه الناجتة عن حمطات املعاجلة الثالثية الغري معقمة  ،وتستثين حماصيل األعالف والقطن والكروم والعنب
وقصب السكر وتشرتط طريقة الري ابلتنقيط والري السطحي لذلك[ ،]4بينما يستخدم املشروع الزراعي مبطقة
السكت الري ابلرر املؤدي للغمر مستخدما املياه الناجتة من حمطة املعاجلة اليت تفتقد للتعقيم بشكل كامل ،ونواتج
املياه فيها ملوثة بدرجة كبرية ابلبكترياي املمرضة.

اخلالصة
بناء على النتائج املتحصل عليها من هذه الدراسة يتبحت عدم كفاءة حمطة مصرانه ملعاجلة مياه الصرف الصحي الداخلة
هلا من التلوث امليكرويب  ،وظهر ذلك يف ارتفاع العد األكثر احتماال للبكترياي القولونية املستخدمة كمؤيشر يف هذه
الدراسة ،وهذا االرتفاع يعكس التلوث اهلائل الذي خيرج من احملطة ،ويستخدم يف الزراعة ،ويرمى ما يفيض يف األراضي
الشاسعة  ،ومبقارنة العدد املسموح به دوليا من البكترياي يف املياه الناجتة من هذه احملطات وجد أ هذه املياه ال جيب أ
تستخدم يف الزراعة  ،عالوة على أهنا تسبب تلواث يف البيئة ،وتنتقل هذه امللواثت للمزروعات وللموايشي وقد تصل إىل
املياه اجلوفية إذا ما استمرت هذه املياه يف التدفق إىل خارج احملطة دو معاجلة جيدة  ،وعليه توصي هذه الدراسة ابآليت
:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

عن الري

التوق املبايشر عن ضح املياه امللوثة للمشروع الزراعي  ،وإبالغ املسؤولحت ابملشروع ابلتوق
بطريقة الرر مبدئيا.
التوق املبايشر عن صرف املياه اخلارجة من احملطة ملنطقة ساسو اليت أصبحت ملوثة وتفعيل اخلزاانت
املوجودة مبنطقة ساسو .
املبايشرة الفورية بتعقيم خزا الري ابلكلور ،وإجراء اختبارات الكلور املتبقي ،وإجراء االختبارات
امليكروبية لضما قتل البكترياي املمرضة وتعقيم اخلزا .
تفعيل وحدة الكلورة ابحملطة وتوفري غاز الكلور.
تطوير احملطة وإنشاء وحدة جديدة قبل حمطة الكلورة تسمى ((وحدة التخلص من املغذايت كالنيرتوجحت
والفسفور)) لتقليل امليكروابت اخلارجة.
تفعيل إجراء الصيانة الدورية امليكانيكية والكهرابئية للمحطة ابلشكل الفعال ،وتوفري قطع الغيار نظرا
ألمهية التشغيل اجليد يف التخلص من امليكروابت املمرضة.
جتهيز وإعداد املخترب ودعمه ابملواد والعناصر البشرية املدربة ،وتفعيل املخترب البايولوجي ابحملطة .
التوعية والتدريب والتأهيل يف جمال معاجلة مياه الصرف الصحي للعاملحت وإطالعهم على أحدث الطرق
للمعاجلة.
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مقترح المواصفات الليبية لمنتجات الحالل
طاهر أحمد حسين الفيتوري
كلية العلوم األساسية والتقنية -جامعة سبها

امللخص:
إ حلية املنتجات االستهالكية من أغذية و أدوية و مستحضرات التجميل ،تعترب من الضرورايت اليت جيب مراعاهتا يف
حياة املستهلك املسلم .أ التطور العلمي يف تقنيات إنتاج و تصنيع املنتجات االستهالكية مثل استخدام التقنية احليوية
و األغذية احملسنة وراثيا  ،و استخدام مكوانت من مصادر حمرمة يشرعا تضاف إيل املنتجات االستهالكية؛ تتطلب من
الدول املستهلكة هلذه املنتجات وضع تشريعات ،و قوانحت ،و مواصفات قياسية حتمي املستهلك ،وتضمن أ هذه
املنتجات االستهالكية تتفق مع التشريعات واألحكام الشريعة ،و تتالءم يف ذات الوقت مع ايشرتاطات اجلودة و
السالمة الغذائية و الدوائية ،مما يبعث الطمأنينة لدي املستهلك املسلم .أتطرق يف هذه الورقة لعرض مقرتح للمواصفات
القياسية للمنتجات احلالل ،و اليت تشمل األغذية و األدوية ومستحضرات التجميل .و يتضمن السرد جتارب الدول
يف إصدار مواصفات قياسية ملنتجات احلالل ،و دور اهليئات و املؤسسات العلمية و البحثية يف تعزيز مفهوم املنتجات
احلالل ،و املسامهة يف تطوير و حتديث طرق الكش و التحليل لضما سالمة و جودة املنتجات االستهالكية.

املقدمة:
أ االهتمام ابألغذية اآلمنة ذات اجلودة العالية صار من األلوايت ،و املتطلبات األساسية يف سياسات الدول ،اليت
هتتم حبقوق مواطنيها ،و حتافظ علي صحتهم و سالمتهم .لذا تعترب سالمة األغذية و اختاذ التدابري الصحية ،و تطبيق
ممارسات التصنيع اجليد.
و تطبيقات احلاسب "،نظام حتليل املخاطر و نقاط التحكم احلرجة" يف جماالت التصنيع الغذائي من الضرورايت
الالزمة تطبيقها ،مبا يضمن احلصول علي منتجات غذائية مطابقة للمواصفات و املعايري القياسية الدولية .جند يف
الوقت الراهن أ العديد من الدول اإلسالمية اجتهت يف أنظمتها الرقابية علي املنتجات االستهالكية إيل دمج الضوابط
الشرعية املتعلقة مبفهوم (حالال طيبا ) ،و الذي يعد واجبا يشرعيا و ضرورة حتمية نظرا ملا حيدث من تطورات علمية يف
جماالت علوم األغذية و التصنيع الغذائي ،و الذي اتسع فيه اجملال ،فلم يعد قاصرا علي مفهوم " الذبح احلالل" ،بل
جتاوز ذلك ليشمل االهتمام مبضافات الغذائية من املواد احملرمة ،و من احليواانت امليتة ؛ وجود الكحول يف املشروابت ؛
اجليالتحت ؛ دهن اخلنزير؛ املواد احملسنة وراثيا ؛ مواد االستحالة ؛ و غريها من املستجدات اليت تتطلب ضرورة تطبيق
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الرقابة الشرعية علي األغذية مبا حيقق أحد مقاصد الشريعة "حفظ النفس " .و أيضا كما أسلفت أ حتري هنج احلالل
الطيب يعترب واجبا يشرعيا .و اجلدير ابلذكر أ االهتمام مبنتجات احلالل ال يقتصر علي املنتجات الغذائية بل يشمل
أيضا األدوية ؛ املستحضرات الطبية ؛ مستحضرات التجميل ؛ و حدات التصنيع و أماكن اخلدمات مثل " الفنادق".
و قد أضحي االهتمام االقتصادي العاملي مبنتجات احلالل متزايدا ،حىت أ صناعة احلالل تعترب من أكثر الصناعات
تطورا و جذاب لالستثمارات يف السوق العاملية .ال خيفي علي أحد أ القلق املتزايد بشأ صحة اإلنسا و سالمة ،و
نوعية املنتجات االستهالكية " األغذية ؛ األدوية ؛ املستحضرات الطبية" لدي املستهلك املسلم من حيث مطابقة هذه
املنتجات ملبدأ (حالال طيبا) ،و ما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية يتطلب تطبيق مفهوم " الرقابة الشرعية علي
املنتجات احلالل" .و عليه من الضروري أ تكو لدينا " هيئة رقابة يشرعية علي املنتجات االستهالكية " من أغذية
وأدوية ،و مستحضرات طبية ،و مستحضرات جتميل ؛ تعتمد يف أداء عملها علي مواصفات و معايري مستندة علي "
أحكام الشريعة اﻹسالمية"  .هذه اهليئة تضم جلنة يشرعية فقهية من علماء و فقهاء ،و جلنة علمية لألحباث و التطوير
،و جلنة رقابية تنفيذية  .حيث تقوم اللجنة الشرعية إبصدار فتوي يشرعية مستندة علي معلومات و بياانت و
استشارات من اللجنة العلمية ؛لكي تصدر مواصفات" علمية مبنية علي أحكام يشرعية" ،تقوم اللجنة الرقابية التنفيذية
بتطبيقها و تنفيذها مما يضمن للمستهلك املسلم احلصول علي منتجات استهالكية حتت مبدأ حالال طيبا.

منتجات احلالل بني التصني و التشري :
إ ضرورة وجود هيئة رقابة يشرعية علي املنتجات االستهالكية من أغذية و أدوية ،و مستحضرات طبية ،و
مستحضرات جتميل ؛ تعتمد هذه اهليئة يف أداء أعماهلا علي مواصفات و معايري مستندة علي " أحكام الشريعة
اإلسالمية" .فقد حفلت نصوص الشريعة اﻹسالمية بكثري من األسس اليت حتكم اختيار الغذاء املباح ،و ما حيل تناوله
من أنواع األطعمة و األيشربة ،و مبا حيقق مقصود الشارع من حفظ الصحة و النفس و املال.
من أهم هذه األسس :
 :1أ يكو يف تناول الغذاء فائدة تعود علي بد متناوله.
 :2أ ال يشمل علي ضرر ابلعقل أو النفس ،أو أجهزة اجلسم ،أو وظائفها ،أو عضو من أعضائها.
و من النصوص القرآنية الكرمية اليت أتمر حبل تناول الطيب من املآكل و املشارب و حرم تناول اخلبائث.
ي
َّاس سكلسوا يممَّا ييف أاأل أر ي
حت }البقرة
ض حالال طيِّبا وال تـتَّبيعسوا سخطسوات الشأَّيطا ي إينَّهس ل سك أم ع سدو سمبي ٌ
قال تعاىل {:اي أيـُّها الن س
.168
قال تعاىل {:اي أيـُّها الَّ يذين آمنسوا سكلسوا يمن طيب ي
ات ما رزقأـنا سك أم وا أيش سكسروا يَّلِلي إي أ سكأنـتس أم إي َّايهس تـ أعبس سدو }البقرة .172
أ ِّ
اخليأن يزي ير وما أ يسه َّل بييه ليغ يري َّي
اضطسَّر غأيـر ابغ وال عاد فال إي أمث علأي يه
قال تعاىل { :إيَّمنا حَّرم علأي سك سم الأمأيـتة والدَّم وحلأم أ
الِل فم ين أ
أ
ور ريح ٌيم } البقرة .173
إي َّ َّ
الِل غ سف ٌ
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الِلي بييه والأمأنخنيقةس والأموقسوذةس والأمتـريديةس والن ي
َّطيحةس وما
َّم وحلأ سم أ
اخلين يزي ير وما أ يسهلَّ ليغ أيري َّ
س ِّ
قال تعاىل { :سحِّيرم أ
ت علأي سك سم الأمأيـتةس والد س
أ
س
ب وأ تستـ أق يسمواأ يابأل أز ي
ي
ُّص ي
الم ذلي سك أم في أس ٌق } املائدة .3
أكل َّ
السبس سع إيالَّ ما ذ َّكأيـتس أم وما ذسبح على الن س
أ س
ي
ي
ات وما علَّ أمتسم يِّمن أ
اجلوارييح سمكليِّبيحت تـسعليِّ سمونـ سه َّن يممَّا علَّم سك سم َّ
يسألسونك ماذا أسح َّل هلسأم قس أل أسح َّل ل سك سم الطَّيِّب س
الِلس
قال تعاىل {:أ
ي
احليس ي
اب } املائدة .43
يع أ
الِل إي َّ َّ
الِلي علأي يه واتـَّ سقواأ َّ
اسم َّ
ف سكلسواأ ممَّا أ أمسكأن علأي سك أم واذأ سكسرواأ أ
الِل س ير س
ات واعملسوا ص ي
الرسل سكلسوا يمن الطَّيب ي
احلا إييِّين يمبا تـ أعملسو علي ٌيم } املؤمنو .51
أ
ِّ
قال تعاىل{:اي أيـُّها ُّ س س
قال تعاىل {:وسيحي ُّل هلم الطَّيب ي
ات وسحيِّيرسم علأي يه سم ا أخلبائيث} األعراف  .157صدق هللا العظيم.
سس ِّ
احلالل ؛ مسي حالال الحنالل عقدة احلظر عنه ؛ و طيبا صفة كل ما هو {:انفع خايل من األذى ؛ نظي ؛ جيد ؛
مغذي ؛ آمن ؛ سليم ؛ حسن}  .و حالال طيبا  ...أي مستطااب يف نفسه غري ضار لألبدا و العقول.
ومن النواحي العلمية ؛ هنالك معايري دولية تستخدم من أجل متطلبات السالمة الغذائية ،و اليت هتدف إيل إنتاج غذاء
آمن مغذي صحي سليم ضمن سلسلة اإلنتاج الغذائي من املزرعة إيل املائدة ،و من بحت هذه النظم :
احلاسب (: )HACCP
و هو (:نظام وقائي يسعين بسالمة الغذاء من خالل حتليل األخطار ،سواء أكانت بيولوجية ،أو كيميائية ،أو فيزايئية ،و

حتديد النقاط احلرجة اليت يلزم السيطرة عليها لضما سالمة املنتج الغذائي).1
:Good Manufacturing practices GMPs

ممارسات التصنيعة اجليدة ،و هي (:ممارسات و نظم تؤخذ يف االعتبار أثناء تصنيع األغذية ،و اليت تشمل املنشأة
الصناعية من مباين
و صاالت إنتاج  ،املعدات  ،العاملحت  ،املواد األولية و املواد املستخدمة يف التعبئة و التغلي

 ،التخزين و التسويق و

الرقابة املختربية ).2
: Good Hygiene practices GHPs
هي ( :استخدام التدابري الصحية املناسبة ملنع التلوث امليكرويب ،وضما الظروف الصحية املثلى ،ملعاجلة املنتجات
الغذائية مبنع تراكم اجلراثيم على جتهيز املعدات واألواين أو غريها من األسطح املالمسة لألغذية ؛ و مراقبة املمارسات
الصحية  ،واستخدام مالبس واقية للعاملحت واملراقبة الصارمة لقواعد النظافة الشخصية من قبل املوظفحت العاملحت يف
املناولة والتجهيز الغذائي،مبا يضمن سالمة الغذاء صحيا) .3
:Good veterinary practices GVPs
و هي ممارسات تضمن للمستهلكحت األغذية املشتقة من احليواانت تلبية مستوايت مقبولة من اجلودة والسالمة .هذه
املمارسات هي املبادئ التوجيهية يف املمارسة البيطرية املهنية لرعاية وعالج احليواانت ،مبا فيها احليواانت املستخدمة
إلنتاج الغذاء البشري .2
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:Good Agriculture practices GAPs
هي املمارسات اليت تعزز إنتاج املواد الغذائية آمنة وذات نوعية جيدة ،سليمة بيئيا ،واليت تضمن التعامل مع الظروف
املناسبة يف التصنيع والتخزين ،والشحن وإدارة املنتج؛ و عند تطبيق املمارسات الزراعية اجليدة بشكل مناسب إلنتاج
احملاصيل الغذائية األساسية ،ميكن للمستهلكحت أ يتأكدوا أب املنتج الزراعي يلم معايري اجلودة والسالمة يف وقت
احلصاد.
هذه النظم هتدف يف جمملها إيل إنتاج غذاء مغذي صحي آمن " غذاء طيبا ".لذا جند أ اندماج التوجيهات الشرعية
من اإللزام بتناول احلالل من املأكل و املشرب من حيث الكسب ،و الذكاة الشرعية ،و اخللو من احملرمات و اخلبائث
" غذاء حالال ".
من ذلك يتضح لنا جليا أ مفهوم و مبدأ " حالال طيبا " يشمل كل اجلوانب التطبيقية العلمية املتبعة ،و املتعارف
عليها دوليا يف إنتاج غذاء صحي آمن؛ و نستخلص مما تقدم أ إتباع التوجيهات الشرعية من الكتاب و السنة النبوية
يف جماالت صناعة منتجات احلالل ،تفي بكل يشروط اجلودة و السالمة الصحية لسلع الغذائية يشرعيا و تقنيا.

جهود الدول العربية يف سن تشريعات منتجات احلالل
من اجللي أ حلية األغذية من الضرورايت األساسية اليت جيب مراعاهتا يف حياة املستهلك املسلم ؛ و أ األمر مل يعد
مقتصرا علي طرق التدويخ و الذبح ،و خلو األغذية من حلم اخلنزير ،و مشتقاته ،أو من احملرمات الواردة يف الكتاب
الكرمي و السنة النبوية؛ بل تعد ذلك إيل ما خيص األغذية املنتجة حديثا حبكم التطور اهلائل يف تقنيات إنتاج و تصنيع
األغذية مثل استخدام التقنية احليوية ،و األغذية احملسنة وراثيا و استخدام تقنية النانو ،و أيضا استخدام مضافات
األغذية من مصادر حمرمة يشرعا ،و غريها من املستجدات اليت تتطلب من الدول العربية،و اليت هي يف الغالب دول
مستهلكة للمنتجات الغذائية من وضع تشريعات و سن قوانحت حتمي املستهلك ،و تضمن مطابقة املنتجات الغذائية
إلحكام الشريعة اإلسالمية ،و متفقة يف ذات الوقت مع ايشرتاطات اجلودة ،و السالمة الغذائية .ال خيفي علي أحد أ
نظرة املستهلك املسلم للغذاء نظرة تعبدية ؛ فهو يتقوي ابلغذاء علي الطاعة و العبادة و ال يقتصر األمر علي كو
الغذاء جمرد قوت إليشباع رغبة و سدا للجوع .لقد قدم علماء و فقهاء األمة ما حيقق املصاحل و يدرأ املفاسد حيث
صاغوا من الضوابط الشرعية و األحكام الفقهية ما يسنظم سلوكيات و أدبيات املأكل و املشرب و بينوا مدي حليتها أو

حرمتها و وضحوا مواضع الشبهات الواجب جتنبها.

إ الوضع الراهن ملنظومة األغذية ،وما يشمله من تعقيدات و مستجدات حديثة تصنيعا ،و تسويقا و استهالكا ؛
جعل هنالك حاجة ملحة إيل ضرورة استحداث قوانحت و تشريعات حديثة تتمايشي مع التطور العلمي يف جماالت إنتاج
و تصنيع األغذية ،و كذلك الرقابة و اإليشراف علي األغذية احلالل  .و من الضرورة وجود منهجية علمية فقهية
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مستندة علي جتارب حبثية من سحبَّاث و علماء يف علوم األغذية و أراء مستنرية من صفوة الفقهاء لوضع تشريعات فقهية
،و ضوابط و خطوط توجيهية ملقاييس و معايري و مواصفات ،تنظم مراقبة الغذاء احلالل ،و تبعث يف نفوس
املستهلكحت علي أ غذائهم يتص بشروط احلالل الطيب.
من اجلهود املبذولة من قبل بعض الدول العربية املنطوية حتت هيئة دستور الغذائي ( كودس  )codexهي هيئة
حكومية دولية سيشكلت من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،ومنظمة الصحة العاملية من أجل محاية صحة
املستهلكحت ،وتيسري جتارة األغذية عن طريق وضع معايري غذائية دولية ،وغري ذلك من النصوص اليت ميكن عرضها علي
احلكومات بغية اعتمادها .حيث أصدرت املبادئ التوجيهية الستخدام مصطلح احلالل ؛ توصي هذه املبادئ التوجيهية
ابختاذ التدابري الالزمة بشأ استخدام مصطلح احلالل من حيث كتابتها علي العبوات الغذائية و استخدامها كعالمة
جتارية ،و يشمل توضيحا لبعض املفردات يف جماالت احلالل و حتديد أصناف احملرمات ،و يشمل أيضا الشروط
الواجب توفرها يف الذكاة الشرعية و أحكامها.
و كذلك أصدرت اللجنة الفنية لألغذية احلالل التابعة ملعهد املواصفات ،و املعايري للدول اإلسالمية حتت إيشراف
منظمة التعاو اإلسالمي ( (( )Organization of the Islamic Conference (OICوهي جتمع
سبع ومخسو دولة ،لدمج اجلهود والتكلم بصوت واحد حلماية ،وضما تقدم مواطنيهم ،ومجيع مسلمي العامل البالغ
عددهم ما بحت  1,3مليار إىل  1,5مليار نسمة .وهي منظمة دولية ذات عضوية دائمة يف األمم املتحدة.الدول السبع
واخلمسو هي دول ذات غالبية مسلمة من منطقة الوطن العريب وإفريقيا ،وآسيا الوسطى ،وجنوب يشرق آسيا ،ويشبه
القارة اهلندية ،والبلقا (البوسنة وألبانيا).أتسست املنظمة يف الرابط يف  25أيلول  ))1969عدد من التوجيهات
املتعلقة ابألغذية احلالل .4
 :1املبادئ التوجيهية العامة لألغذية احلالل OIC/SMIIC 1
 :2املبادئ التوجيهية ملقاييس يشهادات احلالل OIC/SMIIC 2
 :3املبادئ التوجيهية اخلاصة ابألجهزة املكلفة ابعتماد جهات إصدار يشهادات احلالل OIC/SMIIC 3
و جند أ معظم الدول العربية لديها لوائح و تشريعات عامة ،تتعلق ابملنتجات احلالل ضمن مواصفات غذائية قياسية،
مثل تلك اخلاصة مبنتجات اللحوم و الدواجن ؛ حيث تشمل بنود هذه املواصفات بضرورة أ يكو اللحم من حيوا
مباح أكله و مذبوح وفقا للشريعة اإلسالمية ؛ و كذلك هنالك بنود يف مواصفات غذائية تنص علي خلو األغذية من
حلم اخلنزير و مشتقاته ،و أيضا ضوابط لوجود الكحوالت و املسكرات يف املنتجات الغذائية.
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من اجلهود املبذولة من قبل بعض الدول العربية يف إصدار مواصفات منتجات احلالل بشكل مستقل ؛ قامت مؤسسة
املواصفات و املقاييس الفلسطينية إبصدار مشروع مواصفة رقم م م ق مسيك ( )1مبادئ توجيهية عامة بشأ األغذية
احلالل .5أصدرت اهليئة املصرية للمواصفات ،و اجلودة املواصفة القياسية رقم ، 2008/4249متطلبات العامة ،و
ايشرتاطات تدوين عبارة احلالل علي بطاقة بياانت األغذية.كما مت استحداث وحدة احلالل سنة ، 2012هتدف إيل
إعداد مواصفات تتعلق مبنتجات احلالل .6تسعي دولة اإلمارات العربية املتحدة أ تكو مركزا اقتصاداي إسالميا ؛
حيث قامت هيئة اإلمارات للمواصفات و املقاييس إبصدار نظام اإلمارات للرقابة علي منتجات احلالل ،تشمل
األغذية احلالل ؛ مستحضرات التجميل ؛ العناية الشخصية ،و أيضا املنسوجات.7
و اجلدير ابلذكر أ دول جملس التعاو اخلليجي أصدرت املواصفة اخلليجية ()GSO -1931-2009
اجلزء األول  :االيشرتاطات الواجب إتباعها يف إنتاج ،و إعداد ،و تداول ،و ختزين األغذية احلالل .و املواصفة اخلليجية
(.)GSO- 2055-2010
اجلزء الثاين  :ايشرتاطات جهات إصدار يشهادات األغذية احلالل و يشروط اعتمادها.8
مما تقدم يتضح لنا أ اجلهود املبذولة من بعض الدول العربية يف جمال تشريعات املنتجات احلالل ،حتتاج إيل إجياد
منظومة قطرية ،و إقليمية ،و دولية حديثة ،و متطورة للتغلب علي التحدايت و الصعوابت املثمتلة يف استخدام
األعالف احملتوية علي مواد حمرمة يشرعا ؛ ضبط آليات التدويخ و الذبح للحيواانت و الدواجن ؛ تعداد جهات إصدار
يشهادات احلالل يف الدول املنتجة للمنتجات الغذائية ،و هي غالبا دول غري إسالمية ؛ تفشي ظاهرة الغش التجاري و
التدليس يف تداول األغذية  ،استخدامات املواد مضافة مستخلصة من حيواانت حمرمة يشرعا ( اخلنزير – امليتة  ...اخل)
 ،و أيضا التحدايت يف مواكبة التطور العلمي يف األغذية املعدلة وراثيا  .و عليه أ الضرورة تتطلب وجود منظومة
(ليبية) ملراقبة و إيشراف علي منتجات احلالل متفقة عليها عامليا ،تضمن للمستهلك الليم أ غذائه حالال طيبا ،و أ
ما يستهلكه و يتداول من منتجات استهالكية ختضع لضوابط الشريعة اإلسالمية.

جتارب بعض دول العامل يف تشري مواصفات املنتجات احلالل
من املتوقع أ القيمة اإلمجالية ألسواق احلالل سوف تصل إىل  1.6تريليو دوالر حبلول عام  ( 2018وفقا ألحباث
مؤسسة نومسو رويرت)9؛ لذا جند هنالك اهتماما عامليا بصناعة احلالل .و لعديد من دول العامل مؤسسات خمتصة
مبنتجات احلالل ،و إصدار يشهادات احلالل.
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يف نيوزيلندا تبلغ الثروة احليوانية  30مليو رأس من األغنام و املوايشي ؛ هذه الثروة احليوانية اهلائلة جعل من نيوزلندا
أول دولة غري مسلمة مصدرة ملنتجات اللحوم  ،حيث تبلغ نسبة  % 90 - 80من أنتاج اللحوم يتم تصديرها إيل
دول العامل املختلفة  ،و  % 10من إمجايل منتجات اللحوم و األلبا يتم تصديرها إيل الدول اإلسالمية .10تعترب
نيوزلندا من أفضل الدول تنظيما يف يشهادات الذبح احلالل حيث يوجد هبا نظام مراقبة نظام احلالل ممثال يف وزارة
الزراعة و الغاابت و الذي يقوم مبراقبة املستقلة علي نظام احلالل يف املنشآت ،وجود آلية للمراجعة علي مراحل اإلنتاج
ملنتجات احلالل العتماد ،و ضما تطبيق كافة االيشرتاطات اخلاصة ابلذبح احلالل تتواجد يف نيوزيلندا ما يعرف
االحتاد اجلمعيات اإلسالمية ملسلمي نيوزيلندا.
)Federation of Islamic Associations of Muslims in NZ (FIANZ
يعترب إحتاد اجلمعيات اإلسالمية املظلة الوحيدة ملسلمي نيوزيلندا ، 11من أنشطة هذا االحتاد إصدار يشهادات احلالل
ملنتجات اللحوم املرخصة لتصديرها للدول اإلسالمية ؛ تعتمد يف إصدار تشريعاهتا و قوانينها علي مصادر التشريع
اإلسالمي .يتعاو االحتاد مع اهليئات احلكومية الرمسية و الغري حكومية لغرض إجياد مناخ من التفاهم بحت أصحاب
املعتقدات املختلفة؛ كما يهتم أيضا ابملساجد و املراكز اإلسالمية ،و املدارس التعليمية جلالية املسلمة.فيما يتعلق
مبنظومة إنتاج اللحوم احلالل  ،وخيضع الشخص املكل

ابلذبح إيل املعايري اإلسالمية و الشروط الصحية للعاملحت يف

جماالت اإلنتاج الغذائي ؛ و يقوم املفتشو من قبل احتاد اجلمعيات اإلسالمية ابإليشراف علي املساخل ،من حيث إجراء
التفتيش الدوري الروتيين ،و أيضا املفاجئ علي مصانع إنتاج منتجات اللحوم ،وتصدر وثيقة الغذاء احلالل ،و يشهادات
احلالل من قبل احتاد اجلمعيات اإلسالمية بعد خضوع املساخل ووحدات إنتاج اللحوم احلالل إىل التفتيش و الرقابة ،و
التأكد من عدم اخللط مع منتجات اللحوم الغري حالل  ،تشمل يشهادة احتاد اجلمعيات اإلسالمية منتجات اللحوم
الطازجة  ،اللحوم اجملمدة ؛ اللحوم املصنعة  ،الزيوت و الدهو  ،املنتجات االستهالكية املصدرة إيل الدول اإلسالمية.
هنالك اجمللس االستشاري ملعايري احلالل  ،الذي يعمل علي وضع التوصيات املتعلقة ابملنشآت لتطبيق نظام احلالل هبا
 ،مراجعة نظام احلالل يف املنشآت التصنيعية.
تعترب الربازيل أكرب دولة يف أمريكا اجلنوبية ،وهي خامس دولة يف العامل من حيث املساحة البالغة 8514877كم
مربع .يبلغ سكا الربازيل حوايل  202مليو نسمة  ،منهم  3مليو مسلم .ويعد االقتصاد الربازيلي يف املرتبة السابعة
عامليا ؛و تسعد الربازيل من أكرب مصدري حلوم الدواجن و األبقار احلالل إىل األسواق اإلسالمية  ،حيث تبلغ نسبة
تصدير منتجات حلوم الدواجن  %45من إمجايل إنتاج الربازيل ،و تبلغ نسبة  %38من هذه الكمية موجهة ملنطقة
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الشرق األوسط ،يبلغ عدد األبقار حوايل  190مليو رأس و  %41من جمموع اإلنتاج ،يتم تصديرها إيل دول العامل
األسالمي.10
إحتاد املؤسسات اإلسالمية
((The Federation of Muslim Association in Brazil (FAMBRAS
أتسس احتاد املؤسسات اإلسالمية يف الربازيل ( ،12فامرباس ) يف  19أغسطس  1979يف برازيليا  .يهدف هذا
اإلحتاد إيل تعزيز التعاو بحت املؤسسات اإلسالمية يف الربازيل و نشر املعلومات الصحيحة علي مبادئ اإلسالم  ،و
تلبية احتياجات اجملتمع املسلم يف الربازيل.
املركز اإلسالمي لألغذية احلالل (سيبال)
(The Brazilian Islamic Center of Halal Food (CIBAL HALAL
أتسس سيبال سنة 1979م ،الذي يعترب الذراع التنفيذية لالحتاد اجلمعيات اإلسالمية .يعمل هبذا املركز عدد من
املوظفحت واملشايخ املشرفحت علي عملية الذبح الشرعي ،و التدقيق ،و التفتيش علي تطبيق الشروط الشرعية يف إنتاج
اللحوم احلالل ،وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية،وما يوافق االيشرتاطات الصحية ،و يشروط اجلودة ،و السالمة.
حيظى هذا املركز ابعرتاف من جهات إسالمية يف دول العامل اإلسالمي ،منها رابطة العامل اإلسالمي  ،وزارة األوقاف
املصرية  ،وزارة األوقاف اإلسالمية ماليزاي  ،جملس العلماء اندونيسيا  ،جملس علماء اإلسالم سنغافورة  ،جملس الدعوة
اإلسالمية الفلبحت  ،الغرفة اإلسالمية للتجارة الربازيل ،الغرفة التجارة العربية الربازيلية  ،ابإلضافة إيل سفارات و قنصليات
الدول العربية و اإلسالمية يف الربازيل.12
تعترب ماليزاي بالد متعدد األعراق و األداي  ،هذا النسيج املتنوع من الثقافات و املعتقدات نتج عنه تنوع يف أمناط احلياة
،و العادات ،و السلوكيات الغذائية ،و من بينها تنوع األطعمة  ،و تباين األذواق ،و تعدد األصناف ،من املأكوالت ،
و اختالف طرق جتهيزها و أعدادها  ،هذا التباين و االختالف جعل من التسا ل عن حلية األطعمة و األيشربة
للمستهلك املسلم أمر ملزما˝ لكو حتري احلالل مسألة دينية تتعلق ابملعتقد اإلسالمي  ،و تضبط منط معيشية اإلنسا
املسلم يف كل جوانب احلياة مبا فيه املأكل و املشرب.
يزخر اإلرث اإلنساين العظيم يف التعليمات و التوجيهات ،و الضوابط الشريعة اإلسالمية اليت تنظم حياة املسلم يف حتري
احلالل يف الكسب و املعيشة ،و املأكل و املشرب،و غريها من معامالت و سلوكيات احلياتية  ،هذا املنهج اإلنساين
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الفريد جعل من السلطات املاليزية احلكومية تصدر خطااب رمسيا يؤكد مكانة املنتجات احلالل ،و حيمي املستهلك من
الغش و املغالطة من استعمال عالمة احلالل.
حيث قامت هيئة املواصفات املاليزية إبصدار عدد من املواصفات القياسية املتعلقة ابحلالل 13و هي:
)(MS 1500:2005األغذية احلالل" اإلعداد  ،التداول؛ التعبئة  ،التخزين  -توجيهات عامة املواصفة
)(MS 1900: 2005مواصفة نظام إدارة اجلودة االيشرتاطات وفقا ملنظور إسالمي
) ( MS 2200:2008املواصفة السلع االستهالكية اإلسالمية
اجلزء األول :مستحضرات التجميل و منتجات العناية الشخصية  -توجيهات عامة
الس أوقييَّات احلالل مواصفة
) َّ ( MS 2400:2010
) ( MS 2424 :2012مواصفة الصيدالنية احلالل  .توجيهات عامة من اهليئات احلكومية املهتمة مبنتجات
احلالل.
قسم التطوير اإلسالمي :
)Department of Islamic development Malaysia (JAKIM
هي منظمة حكومية أتسست سنة 1997م  ،متشيا مع التنمية اإلسالمية يف ماليزاي ،و هتدف إيل احملافظة علي
األصالة و النقاوة اإلسالمية فيما يتعلق مبنتجات احلالل ،ومن أهم أنشطتها اإليشراف علي تطبيق مواصفات الذبح
احلالل يف منشآت األغذية ( املساخل) ،و اعتماد اجلمعيات اإلسالمية املشرفة علي ذبح احلالل خارج ماليزاي الراغبة يف
التصدير إيل ماليزاي  ،و التأكد من مطابقات االيشرتاطات الصحية ،و تطبيق الشروط الشرعية يف الذبح احلالل  ،كما
تعمل أيضا علي اعتماد جهات إصدار يشهادات احلالل.
تنمية صناعة احلالل:
(HDC) Halal Industry Development Corporation
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أتسست سنة  2006م ،هتتم بتطوير معايري األغذية احلالل ،و تعزيز الثقة لدي املستهلكحت  ،و بناء و استثمار
اخلدمات للشركات املاليزية و دعمها عامليا يف جماالت صناعة احلالل.
اهليئة الدولية لسالمة احلالل:
)International Halal Integrity (IHI
هيئة عاملية غري حكومية أتسست سنة 2007م  ،تعمل من أجل جعل نظام احلالل نظاما عامليا  ،و تسعي لتعزيز
مفهوم سوق احلالل يف األسواق العاملية بوجود مركز مرجعي لصناعة منتجات احلالل ،يكو ذو مصداقية لدي
املستهلكحت ،و يراعي االختالفات الفقهية يف مسائل منتجات احلالل ،و يساهم يف تطوير صناعة احلالل يف دول
العامل.
اجلانب األكادميي يف علوم احلالل  ،فقد أسنشئت معاهد متخصصة يف أحباث احلالل يف عدد من اجلامعات املاليزية
،مثل :املعهد العاملي ألحباث احلالل و التدريب يف اجلامعة اإلسالمية العاملية ،و كذلك معاهد متخصصة يف علوم
منتجات احلالل يف جامعة صباح ،و أيضا معهد أحباث منتجات احلالل يف جامعة بوترا املاليزية ،و يشمل يف اهتمامه
بعلوم األغذية احلالل إىل أحباث املتعلقة ابألدوية  ،و مستحضرات الطبية  ،و مستحضرات التجميل  ،و غريها من
املنتجات االستهالكية.
يعمل يف املعاهد خنبة من األساتذة املتخصصحت الذين يؤكدو أبنه طاملا لدينا تكنولوجيا متطورة للكش عن املكوانت
احلرام يف املنتجات االستهالكية  ،و لدينا إرث حضاري إسالمي فريد فإنه يقع علي عاتقنا مسئوولية لتحديد احلالل و
احلرام يف املنتجات االستهالكية.
من خالل ما تقدم ،يتضح لنا منهج ماليزاي يف صناعة احلالل  ،حيث تنطلق من عقيدة راسخة مبنية علي تشريعات و
توجيهات رابنية من آايت قرآنية كرمية ،و أحاديث نبوية يشريفة ،و أراء و اجتهادات فقهية مت توظيفها و االستعانة هبا
من قبل منظمة التطوير اإلسالمي ،بوضع الضوابط الشرعية ملنتجات احلالل  ،و ليتم صياغتها يف مواصفات قياسية
تتعلق بكل جوانب منتجات احلالل من أغذية و أدوية ،و مستحضرات طبية ،و مستحضرات جتميل ،و خدمات
لوجستية  ،هذه املواصفات و املعايري يتم تطويرها علميا ابألحباث و التطوير يف املعاهد املتخصصة يف علوم احلالل،و
يتم تعزيزها عامليا من قبل هيئات تنمية صناعة احلالل ،و اهليئة الدولية لسالمة احلالل ،هذا الزخم املتميز جعل ملاليزاي
الرايدة يف قيادة صناعة منتجات احلالل يف األسواق العاملية ،و مركزا لنشاط أحباث منتجات احلالل ،و جعل من عالمة
احلالل املاليزية حمل ثقة لدی املستهلكحت.
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املواصفات الليبية ملنتجات احلالل
أ ضرورة وجود مواصفات ليبية ملنتجات احلالل ،و اليت تشمل األغذية و األدوية ،و املستحضرات الطبية ،و
مستحضرات التجميل  ،و األماكن اخلدمية اإلنتاجية؛ لضما سالمة الغذاء و حليته و خلوه من احملرمات يشرعا .
هذه الضرورة تتطلب تكاث

اجلهود من احلكومة  ،و اجلهات ذات االختصاص ،مثل :املركز الوطين للمواصفات

واملعايري القياسية ،و الذي من مهامه إعداد و إصدار املواصفات  ،و املعايري الوطنية  ،و اليت هتدف إىل رفع جودة
املنتجات ،و حتسحت نوعيتها ،و أيضا محاية املستهلك من خالل احلصول علي منتجات ذات جودة و نوعية عالية .
كما يعمل املركز علي إصدار تراخيص عالمة اجلودة الليبية علي السلع االستهالكية  ،اليت هلا عالقة بصحة اإلنسا و
سالمته.
و للجامعات الليبية املتخص صة دور حيوي يف تعزيز و نشر ثقافة صناعة احلالل  ،و املسامهة يف األحباث و التطوير من
أجل إنشاء منظومة علمية حبثية مرجعية يف علوم صناعة احلالل ،ميكن الرجوع إليها كمرجع علمي مرجعي يف إصدار
مواصفات احلالل  .و كذلك للمراكز البحثية الليبية ،مثل :مركز حبوث التقنيات احليوية  ،مركز البحوث الطبية  ،مركز
حبوث األحياء البحرية و غريها ،من املراكز البحثية يف اجلامعات دور فعال يف املسامهة العلمية البحثية من تطوير طرق
الكش

عن املواد احملرمة املضافة للمنتجات االستهالكية ،و تطوير طرق التقدير للمكوانت املضافة للمنتجات

االستهالكية ذات املنشأ احملرم يشرعا.
و للمؤسسات التعليمية لعلوم الشريعة و دار اإلفتاء دور هام جدا يف حتديد اإلحكام الشرعية املتعلقة ابملنتجات
االستهالكية الغذائية و الدوائية  ،و مدى خلوها من املكوانت احملرمة يشرعا  ،و إلصدار الفتوى الشرعية اليت يعتمد
عليها كمرجع يشرعي يف إصدار مواصفات املنتجات احلالل  .إ وجود هذه الركائز من تشريعات رابنية فريدة و
واضحة و داعية الستهالك و حترى احلالل يف املأكل و املشرب ،و التعامالت اخلدمية ،و أيضا وجود هذا الزخم من
املؤسسات العلمية ،و البحثية ،و الشرعية القانونية يف بالدان ( ليبيا ) جيعلنا حتت مسئوولية وطنية و أخالقية اجتاه
املستهلك الليم لتقدمي أفضل اخلدمات ،و املواد االستهالكية ذات اجلودة الفائقة ،و املضمونة صحيا ،و تغذواي ،و
آمنة االستهالك ،و اخلالية من املواد احملرمة ،و املشبوهة يشرعا ،و اليت حيكمها قوانحت و تشريعات ،و مواصفات قياسية
ليبية تتمايشي مع التوصيات الصادرة من هيئة دستور األغذية ،و منظمة الصحة ،و منظمة الزراعة،
و األغذية ،و أيضا تتوافق مع املواصفات الدولية القياسية ملنتجات احلالل العاملية ،و بذلك نساهم معا يف محاية
املستهلك الليم ،و ضما سالمة غذائه ،و خلو األغذية من املكوانت احملرمة يشرعا. .
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اخلامتة:
إ املسئوولية الشرعية و الوطنية و األخالقية اليت تقع علي عاتقنا اجتاه املستهلك الليم ؛ تتطلب منا العمل جبد و
اجتهاد  ،و إخالص علي ضرورة إصدار مواصفات ليبية قياسية ملنتجات احلالل ،و كذلك العمل علي إجياد منظومة
وطنية متخصصة يف إصدار عالمة احلالل الليبية  .إ هذا العمل الوطين يتطلب وضع خطط زمنية إلصدار املواصفات
القياسية الليبية ملنتجات احلالل  ،و تنفيذها يف أقرب وقت ممكن ،مبا يضمن لنا أ ما يقدم للمستهلك الليم من
منتجات استهالكية من أغذية و أدوية و غريها ،ختضع ملفهوم احلالل الطيب و ذات جودة فائقة و مضمونة من حيث
السالمة و اآلما  ،و تتوفر فيها كل يشروط الغذاء احلالل الطيب الصحي و املغذي.

املراج
 :1احتاد املؤسسات اإلسالمية يف الربازيل.
 :2احتاد اجلمعيات اإلسالمية ملسلمي نيوزيلندا
لطفي فهمي محزاوى ( .)2004سالمة الغذاء :احلاسب و حتليل املخاطر .دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع –
القاهرة.
 :3لطغى فهمي محزاوى ( .)2007إدارة اجلودة و األما الغذائي .جامعة عحت مشس -كلية الزراعة – مركز التعليم
املفتوح.
 :4منظمة التعاو اإلسالمي.
 :5منظمة الزراعة و األغذية.
 :6مؤسسة تومسو رويرتز
:7مؤسسة املواصفات و املقاييس الفلسطينية.
:8اهليئة املصرية العامة للمواصفات و اجلودة.
 9هيئة اإلمارات للمواصفات و املقاييس:
 10هيئة التقييس لدول جملس التعاو لدول اخلليج العربية.
 :11هيئة املواصفات املاليزية.
13: Jasim Ahmed., Mohammad Shafiur Rahman.(2012). Handbook
of Food Process Design, 2 Volume Set. Wiley-Blackwell.
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تقييم الخواص الكيميائية والحسية لبعض خلطات أغذية األطفال المصنعة معمليا
3

فاطمة عبدالسالم المرهاق ، 1عمر مسعود المرهاق ، 2فرج الهادي أبوكليش ،2الهادي امحمد قنبيج

كلية اآلداب والعلـوم-الشقيقـة-جامعـة الجبل الغـربي( ،)1كلية العلـوم الهندسيـة والتقنـية-جامعـة سبها( ،)2كلية الصحة العامة-
()3

جامعة الزاوية

Email: o.almrhag@gmail.com

امللخص
مت يف هذا البحث حتضري واعداد مخس خلطات خمتلفة من اغذية األطفال وكانت املواد املستخدمة (التفاح–
املوز ،اجلوافة ،احلليب اجملف  ،اجلزر األصفر ،السكر) ومن مث اجريت بعض التحليل الكيميائية على عينات من
اخللطات اخلمس احملضرة وكانت اهم النتائج كالتايل حمتوى هذه اخللطات من املواد الصلبة الذائبة الكلية يرتاوح من
 %16.333إىل  ،%27.20السكرايت الكلية واملختزلة وغري املختزلة يرتاوح من  %11.950إىل %14.152
ومن  %6.835إىل  %8.719ومن  %4.293إىل  %8.164على التوايل ،الربوتحت تراوح ما بحت  %0.01إىل
 .%3.8يف ححت كانت النسبة املئوية للدهو ترتاوح بحت  %0.01إىل  %3.9وأيضا كا حمتوى هذه اخللطات من
كلوروفيل  Aوكلوروفيل  Bوالكاروتحت يرتاوح من  %0.043إىل  %1.345ملليجم 100/جم ومن %0.028
إىل  %2.537ملليجم 100/جم ومن  %0.225جم/لرت إىل  %1.084جم100/جم على الرتتيب .حمتوى
الطاقة للخلطات املختلفة ترتاوح بحت ( kJ )442.743-200.00لكل  100جرام.

كلمات مفتاحية :اغذية االطفال ،محتوى الطاقة ،القابلية الكلية لالستساغة.
املقدمة
ميتاز حليب األم بعدة مميزات مما جيعله أساسي ابلنسبة للرضيع خاصة يف العام األول والثاين من والدته من هذه
املميزات أنه ال حيتاج إىل حتضري أو إعداد ,كما أنه دائما يف درجة حرارة مناسبة للرضيع ونظي

وغري معرض للتلوث

مما يقي الطفل من األمراض اليت تنقل عن طريق االنواع االخرى من احلليب هذا ابإلضافة إىل أ احلليب الذي يفرز يف
األايم األوىل بعد الوالدة يسمى اللبأ السرسوب والذي حيتوى على تركيزات عالية من الكالسيوم والفوسفور ويزود الطفل
ابألجسام املضادة ,كذلك فإ حليب األم ميد الطفل يف هذه املرحلة ابالحتياجات الغذائية املناسبة له ,كما أ
حبيبات الدهن يف هذا اللنب تكو سهلة اهلضم واالمتصاص مقارنة ابأللبا األخرى كما أنه به كميات مناسبة من
الفيتامينات واألمالح املعدنية ,ويقاوم بعض الطفيليات ابجلهاز اهلضمي للطفل ومينع اإلمساك ويشبع رغبة املص لدى
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الطفل وحيافظ على سالمة الفم( .عاط وحنفي .)2003 ,وتعتمد تغذية الطفل حديث الوالدة من الشهر األول إىل
أول الشهر الرابع على حليب األم فقط ,ويف الشهر الرابع يبدأ يف إعطاء الطفل بعض عصائر الفاكهة ,ويف الشهر
السادس ميكن أ يعطي الطفل بعض األغذية اخلفيفة كالبطاطس اخلضروات املسلوقةDavis and Stewart, ( .
 .)1987يكو معدل النمو سريع لألطفال خالل األيشهر األوىل من حياة الطفل وابلتايل تزداد احتياجاته الغذائية
اليومية وابلتايل تزاد احلاجة اىل تنوع األغذية ، Wilson, et, al 1974)(.وحيث ا غلب أغذية االطفال املتاحة
اما حمضرة يف البيت أو مصنِّعة فإهنا جيب أ ختضع اىل مواصفات حمددة لكي ميكن تناوهلا أبما من قبل االطفال ومن
هنا أوصت جلنة منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ( )1974أنه جيب أ حتتوي أغذية األطفال على
حمتوى من الصوديوم ال يتجاوز  30ملليجرام لكل  100جم من املنتج كما أ الربوتحت جيب أ يكو يف حدود
 %15على أساس الوز اجلاف وميكن تعديل هذه النسبة عن طريق خرباء التغذية وذلك وفقا للقواعد يف كل بلد,
كما أ الدهن يف أغذية األطفال جيب أال يزيد عن  6جم 100/كالوري متاحة ،كما جيب أ تكو خالية من
الكائنات احلية الدقيقة املرضية .هذا ابإلضافة إىل توافر االحتياجات اليومية من الفيتامينات والعناصر املعدنية الالزمة
للنمو يف هذه املرحلة بصورة طبيعية ,فمثال فيتامحت  Dجيب أ ال يقل عن  400وحدة دولية والثيامحت  0.4ملليجرام
والرايبوفالفحت  0.8ملليجرام والنياسحت  5ملليجرام والكالسيوم  0.5جم واحلديد  10ملليجرام/يوم (مصطفى كمال،
 )Dewey & Adu-Afarwuah, 2008( ،.)1988كما أ املواصفات القياسية املصرية رقم /1159
 1977ألغذية األطفال احملضرة من اخلضراوات واملعززة ابحلليب وكذلك املواصفات الليبية رقم  1982/243نصت
على أنه جيب أ حتتوى أغذية االطفال املصنِّعة على بروتحت يف حدود  %18من املادة الرطبة وأ يكو احلليب خايل
من الدسم وال تقل نسبته عن  %10واأللياف اخلام ال تزيد عن  %2من اخللطة ،كما أنه ميكن أضافة الكالسيوم
واحلديد على أ تكو نسبتهم يف حدود 50ملليجرام و 10ملليجرام لكل  100جم على التوايل .ولقد أوصت
منظمة الزراعة واألغذية ( FAO )1973أب تكو السعرات احلرارية املتاحة يف األيشهر األوىل الستة مرتفعة نسبيا مث
تقل بعد ذلك يف هناية السنة األوىل من النمو .الطفل الرضيع يستهلك حوايل  %25من الطاقة الالزمة له يف حركته
ونشاطه يف ححت تكو هذه النسبة حوايل  %15يف حالة األطفال قليلي النشاط ولكنها ترتفع إىل حوايل  %40يف
حالة األطفال النشيطحت جدا ( .)Chaney, et, al 1980نسبة الربوتحت اليومية يف غذاء الرضع خالل الستة
يشهور األوىل من العمر  2.2جم/كجم من وز اجلسم وتقل إىل  1.6جم خالل الستة يشهور التالية .عويضة
( .(Ariful, et, al, 2013) ،2013تقدر احتياجات االطفال يف عمر من  9-1سنوات من الكالسيوم حبوايل
 500-400ملليجرام ( .مصطفى كمال  ،1988عويضة  .)1993ومن هذا املنطلق كانت فكرة وهدف هذا
البحث وهو تركيب وتصنيع بعض خلطات األغذية اخلاصة لتغذية األطفال وذلك بغرض سد بعض االحتياجات
الغذائية ملثل هؤالء األطفال خصوصا يف مراحل منوهم املبكر على أ تكو هذه األغذية هلا بعض الصفات اليت متتاز
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هبا مثل أ تكو ذات قيمة غذائية عالية وأ تكو هلا قابلية عالية لالستساغة وأ تكو سهلة اهلضم وسريعة
االمتصاص هذا من جهة ومن اجلهة األخرى متتاز بكوهنا ذات مثن رخيص وسريعة التحضري ،ومن مث أجراء بعض
االختبارات الكيميائية واحلسية على هذه اخللطات.

مواد وطرق البحث
املواد املستخدمة:
مت احلصول على كل من الفواكه واليت ايشتملت على التفاح ,املوز ,اجلوافة ,واجلزر من اخلضروات واحلليب اجلاف
(نيدو) والسكروز من السوق احمللي مبدينة سبها.
حتضري خلطات أغذية االطفال:
.1مت فرز الفواكه وذلك ابستبعاد التال منها وإجراء التدريج احلجمي لكل فاكهة على حدة.
 .2الغسيل :مت غسيل املواد اخلام املستخدمة ابملاء وذلك إلزالة األتربة املواد العالقة.
 .3التقشري :مت إجراء عملية التقشري بواسطة سكاكحت من ( )Stainless Steelومت استبعاد البذور.
 .4النقع يف حملول ملحي :لغرض منع التلو الغري مرغوب خاصة ابلنسبة للتفاح حىت ال يؤثر على لو اخللطة.
 .5التقطيع :مت جتهيز وتقطيع املواد اخلام إىل قطع صغرية ومتماثلة.
 . 6السلق :مت إجراء عملية السلق وذلك للتخلص من اإلنزميات املؤكسدة ومتت عملية السلق حىت درجة الغليا ملدة
ربع ساعة.
 .7اخللط :متت عملية اخللط ابستخدام خالط كهرابئي (.)Braun Multimix DeluxeMX40
 .8البسرتة :مت إجراء عملية تسخحت للمخلوط حىت مت الوصول إىل درجة حرارة البسرتة وهى °90م وهى درجة كفيلة
أب حتفظ اخللطات من عوامل الفساد وخاصة النمو امليكرويب.
 .9ا لتربيد املفاجئ :مت تربيد اخللطات بعد إجراء عملية البسرتة تربيد فجائي وذلك هبدف قتل امليكروابت املقاومة
حلرارة البسرتة.
 .10التعبئة :متت تعبئة اخللطات يف برطماانت زجاجية سعة (100جم).
 .11التخزين :خزنت الربطماانت على درجة حرارة التربيد يف الثالجة حوايل °4م وذلك إلجراء حتليل كيميائي عليها.
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جدول ( :)1يوضح أنواع ونسب املكوانت املختلفة الداخلة يف تركيب اخللطات اخلمس ألغذية األطفال احملضرة
معمليا .
املكوانت املختلفة الداخلة يف تركيب اخللطات ()%
رقم اخللطة

التفاح

املوز

اجلوافة

جزر اصفر

حليب
جمف

سكر

اخللطة األوىل

80

15

-

-

-

5

اخللطة الثانية

80

-

15

-

-

5

اخللطة الثالثة

80

-

-

-

15

5

اخللطة الرابعة

80

-

-

15

-

5

اخللطة اخلامسة

55

10

10

10

10

5

طرق التحليل الكيميائي
 .1.3.4مت اجراء بعض االختبارات الكيميائية على اخلمس خلطات احملضرة لتقدير كل من:
الرطوبة الكلية ،الربوتينات الكلية ،الليبيدات اخلام ،العناصر املعدنية ،السكرايت املختزلة والكلية املختزلة وغري
املختزلة ،احلموضة الكلية ،املواد الصلبة الكلية الذائبة ،الفيتامينات (فيتامحت  ،Cفيتامحت الثيامحت ،والرايبوفالفحت،
الكاروتينات وكلوروفيل  B ,Aطبقا للطريقة املذكورة يف ( ،A.O.A.C )1990تقدير العناصر املعدنية طبقا
للطريقة اليت ذكرها ( .) Willard, et, al 1981مت تقدير كل من الصوديوم والبواتسيوم والفوسفور (. )1990
 A.O.A.C.كما مت تقدير كال من السكرايت الكلية والسكرايت املختزلة والسكرايت غري خمتزلة بطريقة Lane
 and Eynonاملذكورة يف ( .A.O.A.C. )1990ومت تقدير كل من احلموضة الكلية ،Acidity :تقدير
املواد الصلبة الذائبة ( ،)T.S.Sتقدير بعض الفيتامينات ،تقدير الكاروتينات والكلوروفيالت( )A,Bكما يف طريقة
( A.O.A.C. )1990مث قياس نسبة املواد الصلبة الذائبة وذلك ابستخدام رافراكتوميرت ( )Abbeعلى درجة
حرارة °25م .حساب احملتوى من الطاقة:مت حساب الطاقة الكلية املوجودة يف اخللطات وعرب عن قيمة هذه الطاقة
ب( )kcalو( )kJومت احلساب طبقا لتوصيات جلنة (.Codex Alimenatrius Commission )1976
وابستخدام معامالت التحويل اآلتية:
4 kcal/ g

Protein

4 kcal/ g

Carbohydrates

9 kcal/ g

Fat
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االختبارات احلسية  : Sensory testمت اجراء االختبارات احلسية اللو  ،الرائحة ،الطعم ،القوام ،القابلية الكلية
وذلك حسب مت ورد عن (مصطفى ونشأت.)1995 ,
لتحليل اإلحصائي :Statistical Analysis :كل التجارب كانت مصممة يف صورة ثالثة مكررات والنتائج
املتحصل عليها مت حتليلها إحصائيا على أهنا بياانت يف قطاع كامل العشوائية حيث مت حساب أقل فرق معنوي
 L.S.Dعند مستوى معنوية  0.05وذلك طبقا لطريقة (.)Cochran and Cox , 1957

النتائج و املناقشة
الرتكيب الكيميائي:
مت تقييم الرتكيب الكيميائي لكل من اخللطات اخلمس ألغذية األطفال واليت مت حتضريها معمليا على أساس الوز
الرطب ،وذلك بتقدير كل من الرطوبة واحلموضة واملواد الصلبة الكلية والسكرايت الكلية والسكرايت املختزلة
والسكرايت غري املختزلة والربوتحت اخلام والدهن اخلام هذا ابإلضافة إىل كل من كلوروفيل ( ) B , Aوكذلك
الكاروتحت .,ومن النتائج املبينة يف اجلدول ( )2نالحظ ا هناك اختالفات معنوية يف احملتوى الرطويب للعينات املدروسة
وكا أ على نسبة رطوبة يف اخللطتحت الثانية والرابعة وسجلت العينة الثالثة اقل نسبة رطوبة وقد يعود ذلك اىل املكوانت
اخلام الداخلة يف تركيب تلك اخللطات حيث كانت يف اخللطتحت  4 ،2عبارة عن فواكه وخضروات بينما كانت حتتوي
على  %15حليب جمف

يف اخللطة الثالثة .ومن نفس اجلدول ( )2جند أ أعلى نسبة للمواد الصلبة الكلية كانت

يف العينة الثالثة  %27.20تليها اخللطة اخلامسة  %21.50وهذه النتائج تقع ضمن احلدود املذكورة يف املواصفات
القياسية السورية  . 2013/366نالحظ من نفس النتائج املبينة ابجلدول أ نسبة احلموضة يف خلطات أغذية
املصنعة ابملعمل قد تراوحت بحت  .%0.237 -%0.152وقد يفسر تباين درجات احلموضة املتباينة يف
االطفال ِّ
اخللطات املختلفة اىل اختالف حمتوى املكوانت اخلام هلا من االمحاض العضوية املختلفة .نسبة السكرايت الكلية
والسكرايت املختزلة والسكرايت غري املختزلة كانت متباينة معنواي يف كل اخللطات ومتيزت اخللطة اخلامسة أبعلى حمتوى
من السكرايت الكلية وأيضا السكرايت غري املختزلة ( )%6.164 ،%14.152على التوايل .يف ححت كانت أعلى
نسبة للسكرايت املختزلة يف اخللطة الثالثة  .%8.719وقد يعود ذلك اىل اختالف املكوانت االساسية الداخلة يف
تصنيع هذه اخللطات واختالف حمتوى تلك املكوانت من السكرايت املختلفة .حمتوى اخللطات املصنعة من الربوتحت
والدهو كا قليل معنواي يف اخللطات االوىل والثانية واليت تكونت أساسا من اخلضروات والفواكه ورمبا هذا ما يفسر
االخنفاض امللحوظ يف نسبة الربوتحت والدهو هبا مقارنتا ابلعينات الثالثة واخلامسة اليت احتوت على %10 ،%15
على التوايل حليب جمف

ضمن تركيبها فقد كانت نسبة الدهو والربوتحت فيهما على الرتتيب والتوايل ،%3.80

 .%2.567 ،%2.767 - %3.9من اجلدول ( )2يالحظ االختالف يف حمتوى اخللطات احملضرة ابملعمل ألغذية
األطفال من الكلورفيالت  A,Bحيث كانت أقلها يف اخلطلة االوىل ( 0.052ملجم100/جم%0.038 ،
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ملجم100/جم) على التوايل واعالها يف اخللطة الرابعة واخلامسة على التوايل والرتتيب ( 1.345ملجم100/جم-
 )1.383ملجم100/جم .يف ححت وصل تركيز الكاروتحت يف العينة الرابعة واخلامسة ،واليت احتوت على اجلزر االصفر
اىل ( 1.084ملجم100 /جم0.721 ،ملجم100 /جم).
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جدول ( :)2التحليل الكيميائي خللطات أغذية االطفال
التحليل الكيميائي خللطات أغذية االطفال
رقم اخللطة

%الرطوبة

%املواد
الصلبة

%احلموضة

%السكرايت %السكرايت %السكرايت
الكلية

املختزلة

الغري املختزلة

%الربوتني

%الدهن

كلوروفيل A

كلوروفيل

 Bكاروتني

مللجم100/جم مللجم100/جم مللجم100/جم

اخللطة االوىل

82.80b

18.20c

0.237a

11.950d

6.835e

5.115a

0.010c

0.010c

0.052d

0.038d

0.225e

اخللطة الثانية

83.33a

16.67d

0.214ab

12.471c

7.295d

5.176a

0.010c

0.010c

0.595c

1.072c

0.322e

اخللطة الثالثة

72.80d

27.20a

0.152c

13.879a

8.719a

5.160a

3.8a

3.9a

0.043a

0.028d

0.298d

اخللطة الرابعة

83.66a

16.33d

0.205ab

12.608b

8.315b

4.293b

0.010c

0.010c

0.705b

1.383b

1.084a

اخللطة اخلامسة

75.50c

21.50b

0.192b

14.152e

7.988c

6.164c

2.767b

2.567b

1.345a

2.537a

0.721b

LSD

0.2729

0.5742

0.03261

0.1786

0.1331

0.2147

0.3036

0.5585

0.0188

0.0595

0.0188

 املتوسطات املتبوعة حبروف اجبدية خمتلفة توجد بينها فروق معنوية.
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حمتوى اخللطات من العناصر املعدنية
العناصر املعدنية اليت مت تقديرها وهي الصوديوم والبواتسيوم واملنجنيز والزنك والفوسفور واحلديد والكالسيوم واملغنيسيوم
يف اخللطات الغذائية اخلمس متت الدراسة و اخلاصة بتغذية األطفال الرضع على أساس الوز الرطب ومن النتائج
املبينة يف اجلدول ( )3واليت توضح احملتوى من العناصر املعدنية اليت سبق ذكرها أ اخللطات الغذائية أرقام ()4( ,)2
احتوت على تراكيز حمسوسة من عنصر الصوديوم  24 ppmوهى القيمة األكرب بحت اخللطات اخلمس وكانت القيمة
األقل يف احملتوى من عنصر الصوديوم يف اخللطة رقم ( )1حيث بلغت  .22 ppmوهذه النتائج تقع ضمن احلدود
اليت وردت يف املواصفات القياسية املصرية رقم  .1977 /1159وسجل اعلى تركيز لعنصر البواتسيوم يف العينة رقم
( 1175.67 ppm )4يف ححت كا الرتكيز األقل لنفس العنصر يف العينة رقم ( )1حيث كا .1020.33ppm
وابلنسبة لعنصر املنجنيز كانت اخللطة الغذائية رقم ( )5هي األكرب يف حمتواها من هذا العنصر حيث بلغت قيمته
 0.37ppmيف ححت كانت اخللطة رقم ( )4هي األقل حمتوى من هذا العنصر حيث بلغت قيمته 0.283 ppm
يف هذه اخللطة .وأوضحت النتائج أ تركيز الزنك يف اخللطة رقم ( )2كا حيث بلغت  0.55 ppmيف ححت كا
تركيزه يف اخللطة رقم ( )4هو األقل ما بحت اخللطات اخلمس  .0.207 ppmويشري اجلدول رقم ( )3كذلك إىل أ
تركيز عنصر الفوسفور كا  153.33 ppmيف اخللطة رقم ( )3يف ححت كا أعلى تركيز لعنصر احلديد ppm
 1.177يف العينة ( )1وكأ اقل تركيز له يف العينة ( 0.7 ppm )4كما أيشارت النتائج إىل أ أعلى تركيز
للكالسيوم كا

 122.33 ppmوذلك يف اخللطة رقم ( )3وأقل تركيز له  31.667 ppmيف اخللطة رقم ()4

املاغنيسيوم كا تركيزه يف العينة الثانية  44.33 ppmيف ححت سجل اقل تركيز له يف اخللطة الرابعة ppm
 .32.33ويفسر التباين يف تراكيز العناصر ابخللطات املختلفة رمبا اىل اختالف مكوانهتا االساسية من املواد اخلام.
وعموما النتائج تتفق مع ما ورد يف املواصفات القياسية املصرية رقم  ،1977 /1159املواصفات القياسية السورية
.2013/366
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جدول ( :)3احملتوى من العناصر املعدنية املختلفة خللطات اغذية االطفال
رقم اخللطة

العناصر املعدنية املختلفة خللطات اغذية االطفال ()ppm
صوديوم

بواتسيوم

اخللطة االوىل

22.00

0.30b 1020.33

0.42ab

اخللطة الثانية

24.00

0.32b 1109.33

0.55a

0.93 118.33b

اخللطة الثالثة

23.00

0.30b 1116.67

0.35b

153.33a

اخللطة الرابعة

24.00

0.28b 1175.64

0.21c

0.70 120.00b

اخللطة اخلامسة

22.67

0.37a 1091.67

0.49a

146.67a

1.16

LSD

NS

0.17

0.10

17.91

NS

NS

منجنيز

حديد

زنك

فسفور

1.18 116.33b

33.00b
32.67b

44.33

122.33a

38.33

31.67b

32.33

105.00a

41.33

14.22

1.10

*اىملتوسطات املتبوعة حبروف اجبدية خمتلفة توجد بينها فروق معنوية = NS.ال توجد فروق معنوية.
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حمتوى اخللطات من العناصر املعدنية
اجلدول ( ) 4يبحت تراكيز الفيتامينات يف اخللطات الغذائية اخلاصة بتغذية األطفال والذي مت حتضريها يف املعمل وكانت

هذه الفيتامينات هي  ,C ,B2 ,B1 ,Aفيتامحت  Dعلى أساس الوز الرطب مقدرة ابلوحدات الدولية .IU
جدول ( :)4حمتوى اخللطات اخلمس ألغذية األطفال من الفيتامينات املختلفة (على أساس الوز الرطب).
الفيتامينات
رقم اخللطة

فيتامحت A
)(IU

فيتامحت B1

فيتامحت B2

فيتامحت C

(مللجم100/جم) مللجم100/جم) (مللجم100/جم)

فيتامحت D
)(IU

اخللطة األوىل

110.00c

0.333a

0.237b

7.67b

0.01c

اخللطة الثانية

141.67b

0.267a

0.260b

10.0a

0.01c

اخللطة الثالثة

138.00b

0.233b

0.177c

7.33b

50.33a

اخللطة الرابعة

201.67a

0.200b

0.183d

8.50b

0.01c

اخللطة اخلامسة

214.33a

0.367a

0.350a

6.43c

35.0b

LSD

17.78

0.103

0.059

1.34

5.43



املتوسطات املتبوعة حبروف أجبدية خمتلفة توجد بينها فروق معنوية .
ويتضح من النتائج املتحصل عليها أنه ابلنسبة للمحتوى من فيتامحت ( )Aأ اخللطة رقم ( )5كانت هي

اخللطة اليت حتتوي على أكرب تركيز من هذا الفيتامحت حيث كانت  214.33وحدة دولية يف ححت أ اخللطة رقم ()1
واليت احتوت على  110وحدة دولية هي كانت األقل يف احملتوى من هذا الفيتامحت .تشري النتائج املتحصل عليها أب
اخللطة رقم ( )3هي احتوت على الرتكيز االعلى من فيتامحت  Dوكانت  50.33وحدة دولية يف ححت سجلت
اخللطات أرقام ( )4( ,)2( ,)1آاثر من احملتوى من هذا الفيتامحت حيث احتوت كلها على تركيز متساوي وهو 0.01
وحدة دولية .وفيما خيص فيتامحت  B2 ,B1والذي مت تقديرمها ابمللليجرام100 /جم على أساس الوز الرطب فقد
احتوت اخللطة رقم ( )5على  0.350 ,0.367ملليجرام100 /جم من الفيتامينات املذكورة وبنفس الرتتيب وهى
القيمة األكرب من اخللطات اخلمس يف ححت كانت اخللطة رقم ( )4وهى األقل يف احملتوى من فيتامحت  B1حيث كا
0.2ملليجرام100 /جم ,أما اخللطة رقم ( )3فقد سجلت القيمة األقل يف احملتوى من فيتامحت  B2حيث كانت
قيمته هي  0.177ملليجرام100/جم .وابلنسبة للمحتوى من فيتامحت  Cوالذي مت تقدير حمتواه ابمللليجرام/
100جم على أساس الوز الرطب فقد كانت اخللطة الغذائية احملضرة رقم ( )2هي األكرب يف حمتواها من هذا الفيتامحت
حيث كانت 10ملليجرام ,أما اخللطة رقم ( )5فقد سجلت القيمة األعلى من احملتوى من هذا الفيتامحت مقارنة مع
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اخللطات األخرى حيث كانت حتتوي على  6.433ملليجرام من هذا الفيتامحت .وقد يعزى السبب يف ارتفاع كمية
فيتنامحت  Aيف اخللطة الرابعة وذلك الحتوائها على  %15من اجلزر االصفر .تباين تراكيز ابقي الفيتامينات قد يعود
اىل اختالف املكوانت االولية اخللطات املختلفة.

الطاقة ()kJ
رقم اخللطة

الكربوهيدرات

الطاقة الكلية
الدهن

الربوتحت

%

kJ

%

kJ

%

kJ

Kj

اخللطة االوىل

11.95

200.00

0.01

0.167

0.01

0.376

200.543

اخللطة الثانية

208.719 12.471

0.01

0.167

0.01

0.376

209.262

اخللطة الثالثة

232.284 13.879

3.8

63.598

3.9

442.743 146.861

اخللطة الرابعة

211.012 12.608

0.01

0.167

0.01

0.376

211.555

اخللطة اخلامسة 2.567 46.309 2.767 236.853 14.152

96.665

379.397

احملتوى من الطاقة يف اخللطات الغذائية احملضرة
جدول ( :)5قيم الطاقة الكلية الناجتة من كل 100جم من خلطات اغذية االطفال
kcal 0.239 = kJ 
مت حساب الطاقة الكلية الناجتة من كل  100جرام من اخللطة مقدرا ب ـ ـ  kJكالتايل حساب الطاقة الناجتة من
100جرام من كل من اخللطات سابقة الذكر مقدرة بـ  kcalمث حتويل الكالوري اىل جول ابستخدام معامل التحويل
( )1 kJ= 0.239 kcalالنتائج يف اجلدول رقم ( )5توضح كمية الطاقة الكلية الناجتة من كل  100جرام من
اخللطة .ومن اخللطة يتضح أ أعلى حمتوى من الطاقة كا يف
اخللطة الثالثة حيث كانت قيمة الطاقة الكلية 442.743 kJلكل 100جرام من اخللطة املذكورة يف ححت كانت
اخللطة الغذائية رقم ( )5املرتبة الثانية من حيث احملتوى من الطاقة  .379.827 kJواقل حمتوى للطاقة كا يف اخللطة
االوىل  . 200.543 kJوقد يعزى السبب يف ذلك اىل اختالف املكوانت اخلام لتلك اخللطات.
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التقييم احلسي
مت اجراء التقييم احلسي لكل من اخللطات اخلمس ألغذية األطفال املدروسة وذلك من حيث اللو  ,الرائحة ,الطعم,
القوام ,القابلية الكلية لالستساغة ومت ذلك عن طريق إعطاء استمارات حتكيم خاصة لعدد من احملكمحت بلغ عشرو
حمكم وطلب من كل منهم تقييم صفة اللو  ,الرائحة ,الطعم ,القوام على أساس عشر درجات لكل صفة مث بعد ذلك مت
حساب القابلية لالستساغة وهى عبارة عن جمموع الدرجات اخلاصة ابللو والرائحة والطعم والقوام وكانت الدرجة من
( .)40اجلدول ( )6يبحت النتائج املتحصل عليها من هذا االختبار ويتضح أ اخللطة رقم ( )4سجلت أعلى الدرجات
من انحية القابلية الكلية لالستساغة حيث كانت 36.8تليها اخللطة رقم ( )1حيث سجلت  35.3يف ححت
جدول ( :)6التقييم احلسي خللطات أغذية األطفال .
رقم اخللطة

الصفات احلسية
اللو ()10

الرائحة()10

الطعم()10

القوام()10

القابلية الكلية ()10

اخللطة األوىل

8.65ab

8.85a

9.00ab

8.80a

35.30

اخللطة الثانية

9.00ab

8.35a

8.05b

8.90a

34.30

اخللطة الثالثة

7.20c

6.15b

6.55c

6.70b

26.60

اخللطة الرابعة

9.45a

9.15a

9.10a

9.10a

36.80

اخللطة اخلامسة

8.45b

8.70a

8.35ab

8.55a

34.05

LSD

0.861

1.037

0.972

0.849



املتوسطات املتبوعة حبروف أجبدية خمتلفة توجد بينها فروق معنوية

جاءت اخللطة رقم ( )2يف الرتتيب الثالث وكانت القابلية الكلية لالستساغة هلا هي  34.3واخللطة رقم ( )5كانت يف
الرتتيب الرابع بحت اخللطات وسجلت  34.0من جمموع الدرجات اخلاصة ابلقابلية الكلية لالستساغة ويتضح كذلك من
النتائج املسجلة ابجلدول املذكور أ اخللطة الغذائية رقم ( )3هي اليت سجلت أقل درجات التقييم للقابلية الكلية لالستساغة
حيث كانت  26.6درجة.
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اخلالصة
ميكن تلخيص أهم االستنتاجات وخالصة هذه الدراسة يف النقاط التالية:
 .1اخللطات الغذائية اخلاصة ابألطفال الرضع ،ويف الفرتة ما بحت (4أ يشهر– عامحت) هي خلطات سهلة وسريعة التحضري.
 .2هذه اخللطات حتتوي على قدر ال أبس به من العناصر املعدنية املختلفة وكذلك الفيتامينات والالزمة للنمو بصورة طبيعية
وكذلك على مقادير مقبولة من املواد الكربوهيدراتية الكلية ,كما وأ بعضها حيتوي على نسب مقبولة من الربوتحت والدهو .
 .3احملتوى من الطاقة الناتج من كل 100جرام من هذه الوجبات ميكن أ ميد الطفل بقدر من الطاقة تساعده على النشاط
واحلركة.
 .4هذه الوجبات ميكن أ تكو آمنة جدا على صحة األطفال الرضع إذا ما روعي يف حتضريها االيشرتاطات الصحية
الالزمة.
 .5مقارنة مع اخللطات املماثلة املعروضة ابلسوق فإ الفارق الكبري يف السعر بينها يكو يف صاحل اخللطات اليت مت حتضريها
أثناء هذه الدراسة.
 .6أخريا جيب أ نشري ونؤكد أ مثل هذه الوجبات هي وجبات تكميلية وليست تعويضية عن حليب األم والذي يعترب
الغذاء األساسي هلؤالء األطفال.
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التخمر الطبيعي لصنفين من ثمار الزيتون الليبي
2

عبدالباسط محمد معتوق الشريف,1محمد الهادي النحائسي , 2نوري الساحلي مادي
 -1قسم تقنية تصنيع األغذية ,المعهد العالي للتقنيات الزراعية بالخضراء  /ترهونة /ليبيا
 -2قسم علوم األغذية ,كلية الزراعة ,جامعة طرابلس /ليبيا

امللخص
اسـ ــتهدف البح ـ ــث ختم ـ ــر ص ـ ــنفحت م ـ ــن مث ـ ــار الزيت ـ ــو الليـ ــم ومه ـ ــا ص ـ ــنفي زرازي و محِّـ ــودي يف حمل ـ ــول ملح ـ ــي تركي ـ ــزه

 , NaCl%8كما استهدف البحث متابعة عملية التخمر ابلتحاليل الفيزيوكيميائية وامليكروبيولوجية طوال فرتة التخمر.

بينت نتائج حتاليل املتابعة الفيزيوكيميائية أثناء عملية التخمر لصنفي زرازي ومحِّـودي حـدوث تغـريات واضـحة يف نسـبة

احلموضة واألس اهليدروجيين يف احمللول امللحـي للصـنفحت .حيـث أوضـحت النتـائج أ ارتفـاع نسـبة احلموضـة يف احمللـول امللحـي
كــا األســرع يف صــن محِّــودي ،حيــث بلغــت  %1بعــد  150يوم ـا مــن التخمــر ,يف حــحت بلغ ــت  %1بعــد  180يومــا يف

صن زرازي ,كذلك وجدت فروق معنوية عند مستوى احتمالية  %1بحت الصنفحت .رافق ارتفاع نسبة احلموضة اخنفاض قيمة

األس اهليدروجيين يف احمللول امللحي للصنفحت حيث اخنفضت قيمة األس اهليدروجيين يف احمللول امللحي بعد  180يوما لصن
زرازي من  6.7إىل ِّ ,4أما يف صن محِّودي فقد اخنفضت قيمة األس اهليدروحيين من  6.7إىل .4.4
أوض ـ ــحت نت ـ ــائج حتالي ـ ــل املتابع ـ ــة امليكروبيولوجي ـ ــة طـ ـ ـوال ف ـ ــرتة التخم ـ ــر إىل وج ـ ــود عالق ـ ــة ب ـ ــحت التغ ـ ــري يف اخلص ـ ــائص
الفيزيوكي ميائية للمحلول امللحي وعدد األحياء الدقيقة املتواجدة أثناء عملية التخمر ,فقد اختفت البكترياي السالبة لصبغة جرام
وبكتــرياي القولــو بعــد  30يومــا يف حملــول التخمــر لصــنفي زرازي و محِّــودي عنــدما بلغــت نســبة احلموضــة مــا بــحت  0.2إىل

 ,%0.3واخنفضت قيمة األس اهليدروجيين إىل  4.4و  4.3على التوايل .لوحظ أيضا اختفاء األعفـا متامـا بعـد  7إىل 14
يوم من التخمر للصنفحت.
بكترياي محض الالكتيك كانت متواجدة طوال فرتة التخمر ،إذ بلغت أقصى حد هلا بعـد مرور  14يومـا عند ختمر صن
زرازي لتصــل إىل 106 × 88و.ت.م /مــل ,يف حــحت أهنــا بلغــت أقصــى حــد هلــا بعــد  7أايم عنــد ختمــر صــن محِّــودي لتصــل

أعدادها إىل 105 × 15و.ت.م /ملِّ .أما اخلمائر فقد كانت متواجدة طوال عمليات التخمر لتبلغ أقصى حد هلـا بعـد مـرور

 14يوم من التخمر صن زرازي حيث بلغت 105 × 71و.ت.م  /مل وبعد  30يوم عند ختمر صن محِّودي.
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املقدمة:
تعود أمهية يشجرة الزيتو لفوائدها العديدة ,ومن أمهها استخراج الزيت وحفظ الثمار ابلتخليل ,حيث حتتوي مثار
الزيتو بشكل عام على نسبة  %50ماء %22 ,زيت %19 ,مواد كربوهيدراتية %5.84 ،سيليلوز %1.65 ،بروتحت
و %1.51أمالح معدنية (عبد الصادق.)2003 ,
زيتو املائدة كا وما يزال عبارة عن غذاء تقليدي يف منطقة واسعة من إقليم البحر األبيض املتوسط ,وردت أقدم إيشارة
إليه إىل القر األول قبل امليالد ,إال أ زراعته ما لبثت أ يشاعت وانتقلت إىل مناطق خمتلفة من العامل .ع ِّـرف اجمللس الدويل
لزيت الزيتو ( )International olive oil councilزيتو املائدة على أنه اسم يطلق على أصناف معينة من الزيتو

املزروع والسليم واملقطوف لدى بلوغه درجة مناسبة من النضج واجلودة ,بشكل جيعل منه إذا مت حتضريه ابلطرق املالئمة منتجا
استهالكيا ,حيفظ جيدا كسلعة جتارية (منظمة األغذية والزراعة.)1991,
تعترب ليبيا أحد دول البحر األبيض املتوسط اليت تتميز بتواجد أعداد مهمة من أيشجار الزيتو  ،ويصل ع ـ ـ ـ ـ ـددها إىل
حوايل  8مليو يشجرة .تنتشر زراعة أيشجار الزيتو على طول الشريط الساحلي ويف املناطق الغربية وسهل اجلفارة واجلبل
الغريب ويف اجلبل األخضر ,ومن مث كا هناك أعداد كثرية من أصناف الزيتو بعضها يتميز بصفات عالية الستخراج الزيت
(نسب عالية من الزيت يف الثمار) ,كما تستخدم مثار أصناف أخرى هبدف التخليل ,هذا ابإلضافة للعديد من األصناف
األخرى الثنائية الغرض (تستخدم الستخراج الزيت والتخليل) .بلغ إنتاج ليبيا من الزيتو (طازج وحمفوظ ومعلب) يف سنة
 2007حوايل  180أل

طن ،أما الكميات املستوردة من الزيتو بلغت حوايل  2.35آالف طن (املنظمة العربية للتنمية

الزراعية .)2008 ،نتيجة لتزايد استهالك زيتو املائدة يتم اللجوء أحياان إىل استخدام مثار بعض أصناف الزيتو املخصصة
عادة الستخراج الزيت لتحضري زيتو املائدة عن طريق استخدام التخمر الطبيعي للثمار.
نظرا لعدم توفر دراسات حول إمكانية استخدام أصناف الزيتو األخضر الليم لتحضري زيتو املائدة ابلتخمر الطبيعي,
فقد أجريت هذه الدراسة هبدف دراسة بعض اخلواص الطبيعية والكيميائية لبعض أصناف الزيتو األخضر الليم ،وإمكانية
ختمريها طبيعيا ابستعمال احمللول امللحي .

املواد وطرق البحث:
مجعت عينات أصناف الزيتو األخضر الليم وهي :زرازي ومحِّودي خالل موسم اجلين املناسب لعام 2005م من منطقة

إمســالته ،ومتِّ التعــرف علــى مجيــع األصــناف عــن طريــق قســم البســتنة مبركــز البحــوث الزراعيــة واحليوانيــة .وجنيــت الثمــار يــدواي
ووضعت يف صناديق من البالستيك مث نقلت إىل املخترب.

وضعت مثار الزيتو بعد فرزها جيدا وغسلها مباء احلنفية يف برطماانت زجـاجية نظيفـة سـعتها  500جـرام ,حيـث احتـوى كـل
برطما على  8 ± 200جرام مثـار زيتـو و 160مـل حملـول ملحـي مث وضـع ثقـل زجـاجي علـى سـطح احمللـول امللحـي وذلـك
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لغمر الثمار ابلكامل يف احمللول امللحي ,ومت إغالق الربطماانت إبحكام .حضنت مجيع العينات عنـد درجـة حـرارة 25ºم ملـدة
 6أيشهر ,ومتت متابعة عملية التخمر عن طريق إجراء بعض التحاليل امليكروبيولوجية والفيزيوكيميائية.

التحاليل امليكروبيولوجية:
مت ســحب برطمــانحت مــن كــل معاملــة للصــنفحت زرازي ومحِّــودي إلجـراء التحاليــل امليكروبيولوجيــة يف البدايــة (زمــن الصــفر)

وبعد  180 ,150 ,120 ,90 ,60 ,30 ,14 , 7 ,2يوم .أخذ من كل برطما بعـد خضـه جيـدا عينـة قـدرها  1مـل،
ومزجــت مــع  9مــل مــن مــاء الببتــو املعقــم (  0.1جــم مــن الببتــو يف  100مــل مــاء مقطــر) ومنهــا مت حتضــري سلســلة مــن
التخفيفات العشرية ,واتبعت طريقة الصب يف األطباق ابستعمال بيئات مناسبة لكل اختبار (.)1998,Harrigan

تقدير البكترياي السالبة لصبغة جرام:
قدرت أعداد البكترياي السالبة لصبغة جـرام ابستخــدام بيئـة ( Plate Count Agar )Oxoidمـع إضـافة  0.4مـل مـن
حملـول صبغـة  Crystal violetبرتكيز  %0.05ملنع منو البكترياي املوجبـة لصـبغة جـرام ,وحضـنت األطبـاق عنـد 1º ± 30م
ملدة  2 ± 48ساعة (.)1998,Harrigan

تقدير عدد بكترياي القولون:
مت تقدير عدد بكترياي القولو ابستخدام بيئـة ( ,Violet Red Bile Agar )Difcoوحضـنت األطبـ ـ ـ ـ ـ ـاق عنـد 35
1º ±م ملدة  2 ± 24ساعة (.)1998 ،Harrigan

تقدير عدد بكترياي محض الالكتيك:
تــم تقديــر أع ــداد بكترييــا محــض الالكتي ــك بـاستخ ــدام بيئــة (De Man Rogosa Sharpe )MRS Agar

( ,)Oxoidبطريقـة الصــب يف األطبــاق .حضـنت األطبــاق يف جــو يشـحيح األكســجحت حيتــوي علـى حـوايل  %5اثين أكســيد
الكربـو  ،وذلـك بوضــع  1.2-1جـرام مــن الرخـام يف أنبوبــة اختبـار ،مث إضـافة  15مــل مـن محــض اهليـدروكلوريك ( 2عيــاري)
عنـد درجـة حـرارة 1º ± 37م ملدة  2 ± 48ساعة (.)1998 ,Harrigan

تقدير عدد اخلمائر واألعفان:
قدر عدد اخلمائر واألعفا ابسـتخدام بيئـة ( Potato Dextrose Agar )Oxoidمـع خفـض األس اهليـدروجيين هلـذه
البيئة إىل  3.5وذلك إبضافة  %10محض الطرطاريـك ,وحضـنت األطبـاق مقلوبـة عنـد درجـة حـرارة 1º ± 25م ملـد  5أايم
(.)1998 ,Harrigan

حساب األعداد امليكروبية:
مت حساب عدد بكترياي محض الالكتيك والبكترياي السالبة لصبغة جرام يف األطباق اليت تراوحت أعداد املسـتعمرات فيهـا
ما بحت ِّ ,250-25أما عدد كل مـن بكتـرياي القولـو واخلمـائر واألعفـا فقـد مت اختيــار األطبــاق احملتــوية علـى  15إىل 150
مستعمـرة ،واتبعت التوصيـات الواردة ابملرجـع (  Swansonوآخرون.)2001 ,
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التحاليل الفيزيوكيميائية:
مت ســحب ثــالث برطمــاانت مــن كــل معاملــة لألصــناف املختــارة وذلــك إلج ـراء التحاليــل الفيزيوكيميائيــة يف زمــن البدايــة
(الصفر) وبعد  180 ,150 ,120 ,90 ,60 ,30 ,14 , 7 ,2يوم عند درجة حرارة 25ºم .وأخـذت ثـالث مكـررات
من كل برطما لقياس كل من نسبة احلموضة واألس اهليدروجيين .

قياس األس اهليدروجيين
مت قيـاس األس اهليـدروجيين ( )pHحمللـول التخمـر ابسـتخدام جهـاز  pH meterمنـوذج Wtw pH Weipheim

صــنع أملانيــا  .مت معــايرة اجلهــاز ابســتخدام أثنــحت مــن احملاليــل القياســية املنظمــة ( 4و ,)pH 7ويشــط إلكــرتود اجلهــاز ابملــاء
املقطر وجيف ابملناديل الورقية بعد كل قياس ,وحيفظ يف حملول كلوريد البواتسيوم.

تقدير نسبة احلموضة
مت تقدير نسبة احلموضـة علـى أسـاس محـض الالكتيـك عـن طريـق معـايرة  10مـل مـن العينـة بواسـطة حملـول  0.1عيـاري
هيدروكســيد الصــوديوم ( ,)NaOHوابســتخدام دليــل فينــول فثــالحت ( Balatsourasوآخــرو 1983 ,؛ ،A.O.A.C.
.)1995

النتائج واملناقشة:
يتضح من يشكل( )1تغري يف نسبة احلموضة يف احمللول امللحي لصنفي زرازي ومحِّودي ,حيث ارتفعت من  0.03لصن

زرازي عند بداية التخمر لتصل إىل ( %1حمسوبة على أساس حامض الكتيك) بعد  180يومِّ .أما ابلنسـبة لصـن محِّـودي
فقد ارتفعت نسبة احلموضة من  0.04عند بداية التخمر لتصل إىل  %1بعد  150يوما من التخمر .ارتفاع نسبة احلموضة
أثناء التخمر يرجع إىل الزايدة يف إنتاج احلامض من قبل األحياء الدقيقة املنتجة له خاصـة بكتـرياي محـض الالكتيـك الـيت لـوحظ
زايدة أعـ ــدادها أثنـ ــاء التخمـ ــر ,هـ ــذا يتف ـ ــق مـ ــع م ـ ــا ذكـ ــره العدي ـ ــد م ـ ــن البحـ ــاث (1982 ,Vaughn؛ الشـ ــيباين1989 ,؛
 Panagouو .)2006 ,Katsaboxakis
بينت النتائج أ ارتفاع نسبة احلموضة يف احمللول امللحي لصن محِّودي كا أسرع مقارنة بصـن زرازي ،ورِّمبـا يرجـع

ذلــك إىل أ انتشــار املـواد القابلــة للتخمــر مــن مثــار صــن محِّــودي كــا أســرع مقارنــة بصــن زرازي ,حيــث أ هــذه املـواد هــي

مصدر الكربو لنمو األحياء الدقيقة وخاصة بكترياي محض الالكتيك اليت حتول هـذه املـواد إىل محـض الالكتيـك ومـواد أخـرى.

فقد ذكر  Pigaو  ) 2003( Agabbioأ املواد القابلة للتخمـر هـي العامـل احملـدد للتخمـر ,وذلـك ألهنـا تسـتخدم مـن قبـل
األحياء الدقيقة.
ابلنظر لنتائج التحليل اإلحصائي اتضح وجود اخـتالف معنـوي عنـد مسـتوى احتماليـة  %1يف نسـبة احلموضـة بـحت الصـنفحت.
كمــا وجــد اخــتالف معنــوي عنــد مســتوى احتماليــة  %1بــحت الصــنفحت مــع الــزمن .رِّمبــا يرجــع الســبب إىل ســرعة انتشــار امل ـواد
القابلة للتخمر من مثار صن محِّودي إىل احمللول امللحي مقارنة ابنتشارها من مثار صن زرازي.
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التغري يف قيمة األس اهليدروجيين:
يتضح من يشكل( )2أ قيمة األس اهليدروجيين يف احمللول لصن زرازي اخنفضت من  6.7عند بداية التخمـر إىل 4.3
بعــد  120يومــا لتشه ــد اخنفاضــا قلــيال بع ــد  180يــوم لتصــل إىل  .4كمــا يتضــح مــن الشــكل أ قيمــة األس اهليــدروجيين يف
احمللــول لصــن محِّــودي اخنفضــت م ـن  6.7عنــد بدايــة التخمــر لتصــل إىل  4.5بعــد  150يومــا لتســجل اخنفاضــا قلــيال بعــد

 180يوم مستقرة عند .4.4

يالحــظ مــن هــذه النتــائج اخنفــاض قيمــة األس اهليــدروجيين مــع مــرور زمــن التخمــر وهــذا االخنفــاض كــا معاكســا للتغــري يف
احلموضة ،وقد يرجع السبب يف ذلك لزايدة أعـداد األحيـاء الدقيقـة املنتجـة للحـامض والـيت مـن أمههـا بكترييــا محـض الالكتيـك
وهذا يتفـق مع مـا أيشار إليه  Kacemو  )2006( Nour-Eddineأب االخنفاض يف قيمـة األس اهليـدروجيين كـا بسـبب
إنتاج احلامض املرتافق مع زايدة األعداد امليكروبيولوجية .كما لوحظ استقرار قيمة األس اهليدروجيين يف فرتات من التخمر ورِّمبـا
يرج ــع ه ــذا إىل زايدة امل ـواد املنظم ــة يف احملل ــول امللح ــي وه ــذا م ــا ذك ــره العدي ــد م ــن البح ــاث مث ــل Gonzalez Fernandez

وآخرو ()1993؛  Garcia Garciaوآخرو ( )1992والشيباين (1989؛ .)2004 ،IOOC
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التغريات امليكروبيولوجية:
مت تتبع التغري يف بعض اجملموعات امليكروبيولوجية أثناء عملية ختمر صنفي زرازي ومحِّـودي ملـدة  6أيشـهر ،مشلـت البكتـرياي

السالبة لصبغة جرام ،بكترياي القولو  ،بكترياي محض الالكتيك ،اخلمائر واألعفا .
البكترياي السالبة لصبغة جرام:

يالحــظ مــن جــدول( )1أ أعــداد البكتــرياي الســالبة لصــبغة جـرام ازدادت خــالل األايم األوىل مــن التخمــر الطبيعــي لثمــار
صــن زرازي يف ,حيــث ارتفــع عــددها مــن  210 ×55وحــدة تكــوين مســتعمرة/مل (و.ت.م/مــل) عنــد بدايــة التخمــر ليبلــغ
حـ ـ ـ ـوايل  410 ×75و.ت.م/مل بعد  7أايم .يتضح كذلك أ االرتفاع كا أعلى يف صن زرازي مقارنة بصن محِّودي,
مث بــدأت أعــداد هــذه اجملموعــة البكترييــة يف االخنفــاض لنفــس الصن ـ لتختفــي متامــا (  1و.ت.م/مــل) بعــد  30يومــا مــن
التخمــر .كمــا يتبــحت مــن اجلــدول أ أعــداد البكتــرياي الســالبة لصــبغة جـرام ازدادت يف احمللــول لصــن محِّــودي مــن 10 ×16
و.ت.م/مـ ــل عنـ ــد بداي ـ ــة التخم ـ ــر لتبل ـ ــغ  410 ×11و.ت.م/مـ ــل بعـ ــد  7أايم ليـ ــنخفض عـ ــددها بعـ ــد  14يومـ ــا إىل

1

1

و.ت.م/مــل حــىت هنايــة التخمــر .يتفــق هــذا مــع مــا ذكــره  Chorianopoulosوآخــرو ( )2005مــن حيــث أ أعــداد
البكتــرياي الســالبة لصــبغة ج ـرام عنــد التخمــر التلقــائي للزيتــو األخض ـر تــزداد خــالل اخلمســة أايم األوىل مــن التخمــر,مث يتبعهــا
اخنفاض كبري.
الـزايدة يف أعــداد هــذه البكتــرياي يف بدايــة التخمــر رِّمبــا ترجــع لتــوفر املغــذايت والظــروف املناســبة لنمــو بعــض األنـواع املتحملــة
للملوحة ,أما اخنفاض عددها فريجـع إىل تغـري اخلصـائص الفيزيوكيميائيـة للمحاليـل امللحيـة (اخنفـاض األس اهليـدروجيين إىل أقـل
من  4.5وارتفاع نسبة احلموضة إىل أعلى من  )%0.9اليت تؤثر على منـو هـذه اجملموعـة البكترييـة جيعـل الظـروف غـري مناسـبة
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للنمو ,هذا ابإلضافة للتأثري التثبيطي للملح علـى اخلـالاي البكترييـة .كمـا ذكـر  Fernandez Gonzalezوآخـرو ()1993
أ البكترياي العصوية السالبة لصبغة جرام تثبط بفاعلية بواسطة اخلصائص الفيزيوكيميائية االبتدائية والالحقة للمحاليل امللحية.
أيضا يؤثر منو بعض األحياء الدقيقة األخرى املنافسة خاصة بكترياي محض الالكتيك على البكترياي السالبة لصبغة جرام ،حيث
تفــرز بكتــرياي محـض الالكتيــك بعــض املـواد املثبطــة هلــذه البكتــرياي مثــل محــض الفورميــك ،محــض البنزويــك ،أســيتو  ،اهليــدروجحت
بريوكسيد ،داي أسيتايل وابكترييوسحت (.)1982 ،Fleming,H.P.
جدول( :) 1عدد البكترياي السالبة لصبغة جرام ( وحدة تكـوين مسـتعمرة /مـل ) يف احمللـول امللحـي  % 8أثنـاء التخمـر
الطبيعي لثمار الزيتون صنفي وراوي ومحّودي.
الزمن (يوم)

صنف وراوي

صنف محّودي

0

2

1

2

4

2

7

4

4

14

2

10×70

1

30

>1٭

>1٭

60

>1٭

>1٭

90

>1٭

>1٭

120

>1٭

>1٭

150

>1٭

>1٭

180

>1٭

>1٭

10×55
10×16
10×75

10×16
10×30
10×11
10×60

٭ تقديري

بكترياي القولون:
يتضح من جدول( ) 2زايدة عدد بكترياي القولو يف احمللول امللحي لصن زرازي خالل األايم األوىل من التخمر حيث
زاد عددها من  210 ×75و.ت.م/مل عنـد بدايـة التخمـر ليصـل إىل  410 ×51و.ت.م/مـل بعـد يـومحت مـن التخمــر ,مث
حدث اخنفـاض يف أعداد هـذه البكترييـا لتختفي متامـا (  1و.ت.م/مل) بعد  14يوما من التخمر.
كما يتبحت من اجلدول ازدايد عدد بكترياي القولو يف احمللول امللحـي لصـن محِّـودي خـالل األايم األوىل مـن التخمـر مـن

 110 ×15و.ت.م/مـ ــل ليبلـ ــغ عـ ــددها بعـ ــد  7أيـ ـ ـ ـ ـام إىل ح ـ ـوايل  410 ×10و.ت.م/مـ ــل ,مث اخنفـ ــض العـ ـ ـدد إىل
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و.ت.م/مــل بعــد  14يومــا مــن التخمــر .وجــد الكثــري مــن البحــاث أ بكتــرياي القولــو يــزداد عــددها خــالل األايم األوىل مــن
التخمــر مث تبــدأ يف االخنفــاض الكبــري مــع مــرور زمــن التخمــر ،فقــد ذكــر Amelioو )2000( DeMuroأ عــدد بكتــرياي
القولــو وصــل إىل أقصــاه حيــث بلــغ  510 ×3و.ت.م/مــل يف املرحلــة األوىل مــن التخمــر الطبيعــي للزيتــو صــن اتجياســكا
( )Taggiascaواختفت هذه البكترياي ابلكامل بعد  30-20يوما من بداية التخمر.
زايدة أعداد هـذه البكتـرياي يف بدايـة التخمـر رمبـا ترجـع لتـوفر املغـذايت والظـروف املناسـبة للنمـوِّ ,أمـا االخنفـاض يف عـددها

فريجع إىل تغري اخلصائص الفيزيوكيميائية للمحاليل امللحية الذي يؤثر على منو بكترياي القولو .

جدول( :) 2عدد بكترياي القولون ( وحدة تكوين مسـتعمرة /مـل ) يف احمللـول امللحـي  %8أثنـاء التخمـر الطبيعـي لثمـار
الزيتون صنفي وراوي و محّودي.
الزمن(يوم)

صنف وراوي

صنف محّودي

0

2

10×75

1

2

4

10×51

1

7

4

4

14

1

10×25

1

30

>1٭

>1٭

60

>1٭

>1٭

90

>1٭

>1٭

120

>1٭

>1٭

150

>1٭

>1٭

180

>1٭

>1٭

10×16

10×15
10×96
10×10
10×71

٭ تقديري

بكترياي محض الالكتيك:
تبحت من جـدول( ) 3أ بكتـرياي محـض الالكتيـك كانـت موجـودة طـوال فـرتة التخمـر ,كمـا أ عـدد هـذه البكتـرياي ازداد يف
احمللول امللحي لصن زرازي من  410×18و.ت.م/مل عند بدايـة التخمـر لتبلـغ ذروهتـا بعـد  14يومـا مـن التخمـر حبـوايل
 610×88و.ت.م/مل  .كما لوحظ اخنفاض عدد هذه البكترييـا بعـد  30يومـا مـن التخمـر وثباهتـا عنـد مسـتوى 10×17
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و.ت.م/مــل بعــد  180يــوم مــن التخمــر .يتضــح مــن اجلــدول أ أعــداد بكتــرياي محــض الالكتيــك يف احمللــول امللحــي لصــن
محِّــودي ازدادت م ــن  60و.ت.م/م ــل عل ــى التـ ـوايل لتبل ــغ أعل ــى مس ــتوايهتا بع ــد  7أايم م ــن التخم ــر يف حبـ ـوايل 10×15

5

و.ت.م/مــل .كمــا حــدث ألعــداد هــذه اجملموعــة البكترييــة أثنــاء ختمــر صــن زرازي ،فأنــه لــوحظ اخنفــاض عــدد بكتــرياي محــض

الالكتيك بعد  14يوما من التخمر ليصل إىل  110×93و.ت.م/مل بعد  180يوم من التخمر.
ترجع الزايدة يف عدد بكترياي محض الالكتيك خالل أسبوعحت من التخمر إىل توفر املواد القابلة للتخمر يف احمللول امللحـي
نتيجة النتشارها من الزيتو إىل احمللول امللحي ،كما أ ظروف التخمر ( درجة احلرارة o1±25م والظروف الالهوائية) اليت مت
إتباعها قد يشجعت منو هذه البكترياي.
لوحظ أيضا أ أعداد بكترياي محض الالكتيك أثناء التخمر كانت أقل يف صن محِّودي مقارنة بصـن زرازي منـذ بدايـة

التخمــر ،ويرجــع الســبب يف ذلــك إىل احلمــل االبتــدائي ،حيــث كــا عــدد هــذه البكتــرياي يف بدايــة التخمــر لصــن محِّــودي 60

و.ت.م/ملِّ ،أما يف صن زرازي بلغ عددها  410×18و.ت.م/مل.

جدول( :)3عـدد بكترييـا محـض الالكتيك (وحـدة تكوين مستعمرة /مل) يف احمللول امللحي  %8أثنـاء التخمـر الطبيعـي
لثمار الزيتون صنفي وراوي و محّودي.
الزمن(يوم)

صنف وراوي

صنف محّودي

0

4

60

2

4

1

10×28

7

4

5

14

6

2

30

4

3

60

4

3

90

2

2

120

1

3

150

2

3

180

2

1

اجمللة االكادمييةE. mail: www.lam.edu.ly

10×18
10×16
10×95
10×88
10×35
10×49
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10×30
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10×15
10×49
10×32
10×98
10×35
10×17
10×11
10×93
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اخلمائر:
يبــحت ج ــدول( )4تواج ــد اخلم ــائر ط ـوال فــرتة التخم ــر ،حي ــث بلغ ــت ذروهت ــا بعــد  14ي ــوم م ــن ختم ــر ص ــن زرازي حبوال ــي
 510×71و.ت.م/م ـ ــل ِّ .أم ـ ــا عن ـ ــد ختم ـ ــر ص ـ ــن محِّـ ــودي فق ـ ــد بلغ ـ ــت اخلم ـ ــائر ذروهت ـ ــا بع ـ ــد  30ي ـ ــوم حب ـ ـوايل 10×11

4

و.ت.م/مــل .كمــا لــوحظ أ أعــداد اخلمــائر اخنفضــت يف األايم األخــرية مــن التخمــر لتصــل إىل  210×23و.ت.م/مــل بعــد

 180يوم لصن زرازي ,أما لصن محِّودي فقد اخنفضت أعدادها إىل  210×50و.ت.م/مل بعد  180يوم.

يتوافق تواجد اخلمائر طوال فرتة التخمري مع ما ذكره العديد من الباحثحت مثل 1982 ,Vaughn؛  Oliveiraوآخرو ,

2004؛  Arroyo-Lopezوآخ ـ ـ ــرو 2008 ,؛  Asehraou,A.وآخ ـ ـ ــرو 2000 ،؛  Asehraou,A.وآخ ـ ـ ــرو ،
 .)2002ورِّمبا يرجع االخنفاض يف عدد اخلمائر إىل التنافس بينها وبحت بكترياي محض الالكتيـك علـى املـواد املغذيـة الـيت تنتشـر
من حلمة مثار الزيتو إىل احمللول امللحي كما ذكر ذلك الباحث.
جدول( :)4عدد اخلمائر (وحـدة تكوين مستعمرة /مل) يف احمللول امللحي  8أثناء التخمر الطبيعي لثمار الزيتون صنفي
وراوي و محّودي.
الزمن(يوم)

صنف وراوي

صنف محّودي

0

3

2

2

4

2

7

4

4

14

5

2

30

3

4

60

4

3

90

4

2

120

3

2

150

2

2

180

2

2

10×14
10×79
10×15
10×71
10×48
10×26
10×23
10×31
10×60
10×23

10×21
10×19
10×10
10×91
10×11
10×11
10×54
10×75
10×11
10×50

األعفان:
يبــحت جــدول( )5أ عــدد األعفــا يف احمللــول امللحــي لصــن زرازي قــد اخنفــض مــن  110×91و.ت.م/مــل عنــد بدايــة
التخمر ليصل إىل أقل من  1و.ت.م/مل بعد  7أايم من التخمر حىت هناية التخمر .كما يتضح من اجلدول أ عدد األعفا
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يف احمللول امللحي لصن محِّودي قد اخنفض من  110×99و.ت.م/مل عند بداية التخمر ليصل إىل أقل من  1و.ت.م/مل

بعــد  7أايم مــن التخمــر .مثــار الزيتــو تتلــوث ابألعفــا املوجــودة يف البيئــة احمليطــة هبــا ,ولكــن هــذه األعفــا ختتفــي بســرعة أثنــاء
عملية التخمر نتيجة الظروف الالهوائية واخلصائص الفيزيوكيميائية للمحلول امللحي.
جدول( :)5عدد األعفان ( و.ت.م /مل) يف احمللول امللحي  %8أثناء التخم ـ ـ ـ ـر الطبيعي لثمار الزيتون صنفي وراوي و
محّودي.
الزمن(يوم)

صنف وراوي
1

صنف محّودي
1

10×99

0

10×91

2

47

10×67

7

>1٭

10٭

14

>1٭

>1٭

30

>1٭

>1٭

60

>1٭

>1٭

90

>1٭

>1٭

120

>1٭

>1٭

150

>1٭

>1٭

180

>1٭

>1٭

1
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مستويات بعض العناصر المعدنية في القمح الصلب والطري ونواتجه في عدد من
مطاحن مدينة طرابلس
خالد عبد هللا ميالد ،عمار محمد االفي
المعهد العالي للتقنيات الزراعية

الملخص

استهدفت هذه الدراسة حتديد مستوى بعض املعاد (احلديد ،الزنك ،النحاس ،املنجنيز ،الرصاص والكادميوم) يف حبوب
القمح بنوعيه الطري والصلب ،ومدى تغري تراكيزها يف نواجتهما على التوايل من الدقيق والسميد والردة حتت ظروف الطحن
املتبعة ببعض املطاحن مبنطقة طرابلس ،وذلك للوقوف على مقدار الفقد (نتيجة عمليات التصنيع) يف تركيز هذه املعاد

بنواتج الطحن املختلفة عما كانت عليه ابملادة اخلام ،وبذلك يتم معرفة دور مثل هذه العمليات يف إعادة توزيع هذه العناصر
على النواتج املختلفة .مت جتميع 144عينة من القمح الطري والصلب عند أربع مراحل من التصنيع وهي :استالم وخز القمح
اخلام ،التنقية والتنظي  ،استخالص الدقيق والسميد وفصل النخالة .مت استخدام مطاف االمتصاص الذري لتقدير هذه
العناصر .أوضحت النتائج أب تركيز كل من احلديد ،الزنك واملنجنيز ابلقمح الطري (15.12 ،15.97و 17.12مليجرام/
كيلوجرام على التوايل) كا أعلى مقارنة برتكيزها يف لقمح الصلب ( 11.28 ،10.52و  )13.60مليجرام كيلوجرام .من
جهة أخرى سجل تركيز عنصر النحاس يف القمح الصلب (  2.54ميكروجرام /كيلو جرام) مستوى طفيفا من االرتفاع
ابملقارنة برتكيزه يف القمح الطري (  2.52ميكروجرام/كيلوجرام) .مجيع نتائج تقدير عنصري الرصاص والكادميوم يف عينات
الدراسة كانت أقل من مستوى حتسس مطياف االمتصاص الذري ،والذي بلغ 0.0003ميكروجرام /كيلوجرام للرصاص
و 0.012مليجرام /كيلو جرام للكادميوم.
أدت عمليات الطحن واالستخالص إىل فصل النخالة اليت يرتكز فيها احلديد ،الزنك ،النحاس واملنجنيز ،ومبستوايت مرتفعة
( 4.521 ،23.56 ،25.06و 30.920مليجرام/كيلو جرام على التوايل) ،عن كل من الدقيق والسميد ،واللذا احتواي
على أقل مستوى من هذه العناصر معربا عنها كمتوسط عام للناجتحت (  1.112 ،4.727 ،4.626و 3.859مليجرام/
كيلوجرام على التوايل) ،مما نتج عنهما فقد يف تركيز العناصر املدروسة (يف كل من الدقيق والسميد) عما كانت عليه يف املادة
اخلام إذ تراوح ذلك الفقد من  %53للنحاس إىل  %72للمنجنيز ،وحوايل ، %63ابلنسبة لكل من احلديد و الزنك كنتيجة
إلعادة تركيزها يف النخالة.
يستخلص مما تقدم أمهية التقييم الدقيق والشامل لتأثري عمليات التصنيع على حمتوى جماميع األغذية من هذه العناصر .و أ
يتضمن ذلك التقييم أتثري الصناعات األساسية(كاخلبز واملكرونة ...اخل) على مصري العناصر الغذائية هبا عند حماولة تقدير
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املتناول اليومي منها وربطه ابحلالة التغذوية والصحية لألفراد ،حيت إ تلك املعطيات تشكل قاعدة بياانت ضرورية ،ومن
املتطلبات األولية إلقرار أي سياسات تتعلق ابملدعمات واإلضافات الغذائية.
الكلمات املفتاحية :العناصر الثقيلة ،القمح ،املطاحن ،طرابلس.

.1املقدمة
القمح نبات عشم حويل ينتمي إىل العائلة النجيلية )، (Gramineaeواجلنس "تريتيكم").(Triticumترتكب حبة
القمح من ثالثة أجزاء رئيسية هي :الغالف اخلارجي ويشكل (13ـ %15من وزهنا ) ،األندوسربم وهو اجلزء األساسي يف
احلبة (82ـ %85من وز احلبة) ،ويتكو األخري من خالاي حتتوي على حبيبات النشا والربوتحت ،واجلنحت(2ـ %2.5من وز
احلبة) ،وحتتوي حبوب القمح على عدد من املعاد (ما بحت  1.3إىل )%2.3امها الصوديوم ،الكالسيوم ،البواتسيوم ،احلديد،
الزنك ،املنجنيز والنحاس .إضافة هلذه العناصر (اليت قد ترتفع نسبتها يف الردة اىل ، )%7فقد حتتوي احلبوب على بعض
املعاد الضارة ابلصحة مثل الرصاص والكادميوم كنتيجة لتعرض حقول القمح ألحد مصادر التلوث البيئي )موصلي،
2006؛حممد2000 ،؛السماحي2010،؛ .)Hoffmann, 1996 &Hegeus 1985
حمصول القمح له أمهية كبرية ابلنسبة إىل احملاصيل األخرى ،ابعتباره إحدى املكوانت الرئيسية يف النمط الغذائي ملعظم
الشعوب يف العامل ،خاصة يف الدول النامية ،حيث تنوع النظام الغذائي حمدود جدا ،ويف املتوسط فإ احلبوب توفر  %52من
السعرات احلرارية املتناولة على الصعيد العاملي ،وتشكل منتجات احلبوب املصادر الرئيسية للطاقة يف العديد من الدول النامية
(موصلي )2006 ،كما توفر حوايل  60ـ %75من هذه السعرات ابلنسبة ألفريقيا وآسيا  ،و %50يف أمريكا الالتينية ،كما
أ حوايل  %95من سكا الدول النامية يستهلكو احلبوب كنظام غذائي اثبت يوفر هلم قدر كبري()%47من الربوتحت
املتناول .فسلعة القمح متثل  %27من إمجايل كميات احلبوب املنتجة على مستوى العامل (The wheat initativeve.
)2013تشمل مراحل إنتاج دقيق القمح استالم واختيار املادة اخلام للتأكد من مستوى نظافتها وجودهتا ،مت فصل الشوائب
وتنظي

القمح اخلام ،بواسطة جمموعة من معدات الفصل والتنظي

املختلفة ،وبعدها أتيت مرحلة تكيي

القمح املنظ ،

وتعديل رطوبته؛ ليوجه بعد ذلك إىل سلسلة من دواليب الطحن ،والنخل ،والتنقية ،لفصل أغلب الردة واجلنحت عن نواتج
الطحن املتمثلة يف السويداء ،والنواتج الوسطية ،املتحصل عليها ،عرب جمموعة من سلندرات التنعيم ،وجمموعة من املناخل
واملصفيات للحصول على دقيق قمح مبعايري ومواصفات حمددة ومناسبة ،حسب االستعمال املطلوب بشكل قابل لتخزين
لفرتة طويلة ,وابملقابل فإ مجيع هذه املعاجلات سوف تؤدي ابلضرورة إىل إعادة توزيع العناصر الغذائية اليت احتوهتا كامل
احلبة ،واليت يرتكز البعض منها (األمالح  ،الفيتامينات) يف خملفات الطحن من ردة وجنحت ،بينما بعض العناصر األخرى
املتمثلة يف النشا والربوتحت ترتكز يف اجلزء األكرب ،وهو انتج الطحن الوحيد تقريبا ،الذي يستعمل كغذاء لإلنسا وهذا ما يعين
فقدا عدد من العناصر الغذائية اهلامة واملتمثلة يف املعاد والفيتامينات وعدم االستفادة منها يف تغذية اإلنسا  ،وهو ما بينته
العديد من الدراسات السابقة من انتشار عوز بعض املغذايت الضئيلة يف الدول النامية( حيت  %80من السكا يعيشو
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حتت خماطر عوز الزنك () )(Kamar, 2011 Hussain etal. 2013واستمرار ظهور األمراض وحاالت اإلعاقة يف
هذه البلدا لعوز العناصر التغذوية ،وعلى وجه التحديد العناصر الضئيلة كاملعاد (  ،(Bain, et.al. 2012كذلك فقد
كمية كبرية من األمالح والفيتامينات من الدقيق املكرر يؤدي إىل انتشار ظهور اإلمساك ،وغريها من اإلضراابت والعلل
التغذوية املعاصرة (  .(Kumar, et.al. 2011يتمثل عوز املغذايت الضئيلة األكثر يشيوعا عند األطفال واحلوامل يف
نقص كل من احلديد واليود والزنك ،ابإلضافة إىل فيتامحت( أ)حيت التقديرات العاملية تشري إىل  2بليو من السكا معرضحت
هلذا العوز ،والذي يعترب سبب هام للوفيات يف الدول النامية(.Bain, (et.al, 2012
ونظرا ألمهية القمح(بنوعيه الطري " :تريتيكم استيفم")(T.aestivumو الصلب ا"تريتيكم ديورم"
)(T.durumكوهنما املادة األولية اليت تعتمد عليهما أغلب املطاحن إلنتاج كل من دقيق اخلبز والسميد والسيمولينا على
التوايل(موصلي2006 ،؛ حممد، ) Hoffmann, 1996.،2000 ،واعتماد العديد من الصناعات الغذائية عليه كمادة
أساسية عالوة على أ هذه النواتج تشكل عنصر رئيسي ،ومكو أساسي يف النمط الغذائي للمستهلك الليم ،وما تتعرض له
الكثري من العناصر الغذائية من فقد بسبب عمليات الطحن  ،وما ميكن أ يرتتب على هذا الفقدا من اخنفاض يف القيمة
الغذائية ،وعليه فقد كا الزما الوقوف على حجم هذا الفقدا حتث ممارسات الطحن املتبعة حمليا ،وهو ما حاولت هذه
الدراسة التوصل اليه.

:2املواد وطرائق البحث
مت جتميع  144عينة من حبوب القمح بنوعيه الطري والصلب ،ونواجتهما(الدقيق ،السميد والنخالة) ،من أربعة مطاحن (اتبعة
للشركة الوطنية للمطاحن واألعالف)داخل طرابلس الكربى مبعدل  36عينة من كل مطحن ،موزعة على ثالث زايرات بواقع
 12عينة كل  4-3يشهور من كل مطحن .أخذت العينات ( من  3-2كيلو جرام للعينة الواحدة) بطريقة عشوائية ،ووضعت
يف أكياس من البويل إيثلحت سعة كل منها  4كيلوجرام.
بعد إعداد العينات واستخالص املعاد حسب الطريقة املستخدمة من قبل ( )Puchyr & Shapiro, 1986قدرة
العناصر املدروسة ابستخدام مطياف االمتصاص الذري ) )Atomic absorption spectrophotometryموديل
 6800ـ  ،AAايابين الصنع ،بواسطة يشركة (،)Shimazrوأخضعت النتائج للتحليل اإلحصائي (التصميم العشوائي التام:
( ، CRDابستخدام برانمج ()، SASوقورنت املتوسطات ابختبار دانكن(.)7&13

.3النتائج واملناقشة
:1.3الرصاص والكادميوم:
أوضـحت نتــائج حتليــل الرصـاص والكــادميوم لعينــات القمــح الطـري والصــلب ونواجتهمــا ،أب قـيم مجيــع العينــات املدروســة
كانت أقل من مستوى حتسس جهاز االمتصـاص الـذري )، (Atomic Absorption Spectrometerوالـذي بلـغ
 0.0003ميكروجرام/كيلوجرام للرصاص و  0.012مليجرام/كيلوجرام للكادميوم.
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 :2.3احلديد:
أوضحت نتائج حتليل القمح ونواجته من الطحـن ،أب أعلـى قيمـة هلـذا العنصـر وجـدت يف خنالـة القمـح الطـري(33.24
مليجرام/كيلوجرام) واليت كانت خمتلفة معنواي مع ابقي األجزاء ،ويليها خنالة القمح الصلب ( 16.88مليجرام/كيلوجرام) وأقل
قيمة له سجلت يف السميد ( 3.919مليجرام/كيلوجرام) ،والدقيق( 5.33مليجرام/كيلوجرام) .بينما كانت قيمة هذا العنصر
متوســطة يف القمــح بنوعيــه (الصــلب والطــري) (اخلــام واملنظـ ) ( 12.89, 8.78 ,12.55و 12.43مليجرام/كيلــوجرام)
على التوايل ,ومبتوسط عام للنوعحت على التوايل ( 10.532و 15.973مليجرام/كيلوجرام).
جدول(:)1متوسط قيم احلديد الناجتة من تداخل األنواع مع مراحل الطحن(ملجم/كغ)
مراحل الطحن

قمح طري

قمح صلب
12.55 C

12.89C

8.787 D

12.43C

الناتج (مسيد ـ دقيق)

3.919F

5.33E

النخالة

16.88B

33.24A

القمح اخلام
القمح بعد التنظي

*املتوسطات اليت تشرتك يف حرف واحد ال توجد بينها فروق معنوية على مستوى %1

 :3.3الزنك:
سـ ــجلت أعلـ ــى قيمـ ــة للزنـ ــك يف خنالـ ــة القمـ ــح الط ـ ـري  29.93مليجرام/كيلـ ــوجرام) يليهـ ــا خنالـ ــة القمـ ــح الصـ ــلب 17.19
مليجرام/كيلوجرام ،وأقـل قيمـة وجـدت يف الـدقيق  4.09مليجرام/كيلـوجرام والسـميد  5.40مليجرام/كيلـوجرام ،بينمـا كانـت
القــيم متوســطة يف القمــح (اخلــام واملنظ )الصــلب والطــري وهــى  10.04,12.49،13.32،و13.13مليجرام/كيلــوجرام
على التوايل ,ومبتوسط عام للنوعحت  11.280و15.117مليجرام/كيلوجرام على التوايل.
جدول( :)2متوسط قيم الزنك الناجتة من تداخل األنواع مع مراحل الطحن(ملجم/كغ)
مراحل الطحن

قمح صلب

القمح اخلام

12.49 C

قمح طري
13.32C
D

13.13C

الناتج (مسيد ـ دقيق)

5.40E

4.09F

النخالة

17.19B

29.93A

القمح بعد التنظي

10.04

*املتوسطات اليت تشرتك يف حرف واحد ال توجد بينها فروق معنوية على مستوى %1
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 :4.3النحاس:
أوضــحت نتــائج حتليــل النحــاس أ القــيم كانــت متوســطة يف القمــح (اخلــام واملنظ ـ ) الصــلب والطــري (2.202، 2.535
 2.174،و 2.093مليجرام/كيل ـ ــوجرام) عل ـ ــى الت ـ ـ ـوايل ,بينم ـ ــا س ـ ــجلت أعل ـ ــى قيم ـ ــة يف خنال ـ ــة القم ـ ــح الطـ ـ ــري (5.120
مليجرام/كيل ــوجرام) يليه ــا خنال ــة القم ــح الص ــلب ( 3.921مليجرام/كيلوجرام)ابملقاب ــل كان ــت أق ــل قيم ــة يف ك ــل م ــن ال ــدقيق
 0.702مليجرام/كيلــوجرام والســميد  1.521مليجرام/كيلــوجرام ،ومبتوســط عــام للقمــح بنوعيــة الصــلب والطــري  2.545و
 2.522مليجرام/كيلوجرام على التوايل.
جدول( :)3متوسط قيم النحاس الناجتة من تداخل األنواع مع مراحل الطحن(ملجم/كغ)
مراحل الطحن

قمح صلب

القمح اخلام

2.535 C

قمح طري
2.174D

القمح بعد التنظي

2.202D

2.093 D

الناتج (مسيد ـ دقيق)

1.521 E

0.702F

النخالة

3.921B

5.120A

*املتوسطات اليت تشرتك يف حرف واحد ال توجد بينها فروق معنوية على مستوى %1

 :5.3املنجنيز:
بين ــت نت ــائج التحلي ــل ارتف ــاع قيم ــة املنجني ــز يف خنال ــة القم ــح الط ــري ( 36.97مليجرام/كيل ــوجرام) وخنال ــة القم ــح الص ــلب
( 24.86مليجرام/كيل ـ ـ ـ ـ ــوجرام) ،واخنفاض ـ ـ ـ ـ ــها يف ك ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدقيق ( 2.83مليجرام/كيل ـ ـ ـ ـ ــوجرام) ،و الس ـ ـ ـ ـ ــميد (4.88
مليجرام /كيلــوجرام) بينمــا كانــت القــيم املســجلة يف القمــح (اخلــام واملنظ ـ ) الصــلب والطــري متوســطة (، 11.57 ،13.12
 14.62و 14.13مليجرام/كيلوجرام) ،على التوايل ،ومبتوسـط عـام للقمـح بنوعيـة الصـلب والطـري ( 13.60و 17.137
مليجرام/كيلوجرام)على التوايل.
جدول ( :)4متوسط قيم املنجنيز الناجتة من تداخل األنواع مع مراحل الطحن(ملجم/كغ)
قمح طري

مراحل الطحن

قمح صلب

القمح اخلام

13.12 D

14.62C

القمح بعد التنظي

11.57E

14.13C

الناتج (مسيد ـ دقيق)

4.88 F

2.83G

النخالة

24.86B

36.97A

*املتوسطات اليت تشرتك يف حرف واحد ال توجد بينها فروق معنوية على مستوى %1
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جدول( :)5أتثري مراحل الطحن على مستوى كل من احلديد ،الزنك ،النحاس واملنجنيز يف القمـح الصـلب و الطري(املتوسـط
العام للعناصر يف النوعحت)(ملجم/كغ)
مراحل الطحن ونسبة الفقد

Fe

Zn

Cu

القمح اخلام

12.49 B

12.91 B

2.354 B

13.87B

القمح بعد التنظي

10.84C

11.58C

2.147C

12.85C

الناتج (مسيد ـ دقيق)

4.626 D

4.747D

1.112 D

3.859D

النخالة

25.06 A

23.56A

4.521 A

30.92A

%62.9

%63.2

%52.7

%72.2

النسبة املئوية لفقد العنصر مقارنة
بنسبته يف املادة اخلام

Mn

*املتوسطات اليت تشرتك يف حرف واحد ال توجد بينها فروق معنوية على مستوى %1

جدول( :)6املتوسط العام ملستوى احلديد ،الزنك ،النحاس واملنجنيز يف القمح بنوعيه الصلب والطري ( ملجم/كغ)
األصناف

Fe

Zn

Cu

Mn

القمح الصلب

10.532 D

11.280 D

2.545 E

13.60C

القمح الطري

B

15.117B

E

15.973

2.522

17.137A

*املتوسطات اليت تشرتك يف حرف واحد ال يوجد بينها فروق معنوية على مستوى %1

بينت النتائج املتحصل عليها أ قيم عنصري الرصاص والكادميوم يف مجيع عينات القمح بنوعية الصلب والطري ونواجتهما،
كانت أقل من مستوى حتسس مطياف االمتصاص الذري املستخدم يف التقدير ،وهذا يدل على اخنفاض مستوامها يف مجيع
العينات حتت احلدود املسموح هبا من الرصاص والكادميوم (  0.2مليجرام/كيلوجرام) يف القمح ونواجته يف املواصفة القياسية
الليبية ،األمر الذي يعكس جودة وسالمة هذه الشحنات فيما يتعلق بعنصري الرصاص والكادميوم.
أما ابلنسبة لباقي العناصر فقد بينت نتائج العينات اليت متت دراستها أ مراحل الطحن كا هلا أتثري كبري على مستوى
املعاد  ،حيث أذت عمليات التنظي

إىل خفض مستوها يف القمح املنظ كنتيجة طبيعية لفصل الشوائب والغبار العالق

ابحلبوب .وبعد الطحن واستبعاد كل من الردة واجلنحت عن االندوسبريم ازداد هذا االخنفاض يف انتج الدقيق لريتفع ابملقابل
يف الردة مقارنة مبا كا عليه يف القمح اخلام نظرا لتمركز او تركز هذه املكوانت يف الردة واجلنحت وفصلهما عن انتج الدقيق.
إمجاال ميكن القول أب عملية الطحن إلنتاج الدقيق أدت إىل فقد حوايل  ، %62.9من عنصر احلديد  %63.2زنك،
 %52.7حناس و %72.2منجنيز مقارنة بنسبتها يف املادة اخلام ،كما بلغ متوسط عام نسبة الفقد جلميع العناصر اليت
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مشلتها الدراسة ،%62.75وهذه النتائج تتفق تقريبا مع ما ذكره (Cubadda and Carcea 2009):من فقد يف
نفس العناصر (%51حناس%62 ,حديد و%64زنك) و (، )%61((Saldamli 2002من إمجايل نسبة املعاد
املوجودة يف احلبة الكاملة.
بينت الدراسة أيضا ،أ نسبة الفقد يف القمح الطري أكرب من القمح الصلب ،وهذا يتفق مع ما ذكره(،)Irvine 1978
وهو ميكن أ يعزى إىل صالبة ومقاومة حبوب القمح الصلب نسبيا لعمليات التنظي

والطحن واالستخالص ،كما أ

ارتفاع نسبة العناصر يف النخالة واخنفاضها يف املنتج (السميد/الدقيق) يرجع إىل وجود أغلب املعاد يف القشرة اخلارجية ،وهذا
يتفق مع ما ذكره كل من ))Jawad 1991و( )Jianwei and Yong 2008أب توزيع العناصر املعدنية يتفاوت
كثريا بحت األجزاء املختلفة للحبة ،وأب معظمها يرتكز يف طبقة النخالة واجلنحت .ومن جانب أخر التعرض األكرب للبيئة
وامللواثت اخلارجية يؤدي إىل ارتفاع مستوى العناصر على القشرة اخلارجية ،وهذا ما أكده ( Farinsan and Giurgiu
.)2010

:4اخلالصة
أوض ــحت نت ــائج حتلي ــل الرص ــاص والك ــادميوم أب ق ــيم مجي ــع العين ــات املدروس ــة كان ــت أق ــل م ــن مس ــتوى حتس ــس جه ــاز
االمتصـاص الـذري ) ،(Atomic Absorption Spectrometerبينمـا وجـدت فـروق معنويـة يف مسـتوى احلديـد،
الزنــك واملنجنيــز بــحت القمــح الصــلب والطــري ،ومل توجــد فــروق معنويــة يف مســتوى النحــاس بــحت النــوعحت ،و أكــرب نســبة هلــذه
العناصــر وجــدت يف النخالــة ،واخنفضــت يف املنــتج (مسيد ــ /دقيــق) وكانــت متوســطة يف القمــح .أدت عمليــات تنظي ـ وطحــن
القمــح إىل فقــد  %62.9حديــد %63.2 ،زنــك %52.7 ،حنــاس و %72.2منجنيــز مــن نســبة العنصــر يف املــادة اخلــام،
وهذا يقلل من قيمتها الغذائية.
:5التوصيات:
11ـ جيب على أي دراسة مستقبلية يف هذا اجملال أ أتخذ يف االعتبار ظروف ومعطيات الطحن ،من حيث عدد مراحل
التنظي  ،عدد أسطواانت الطحن ،ودرجة اخللوص بحت أسطواانت الطحن ،وكذلك نوعية القمح من حيث درجة الصالبة،
مستوى الرطوبة ،حجم احلبة ونسبة السويداء /اجلنحت/الردة.
2ـ جيب التأكد من أ مصدر الرماد انتج عن عملية االستخالص ،وليس انجتا عن قصور يف عملية التنظي ؛ أل ذلك يؤدي
إيل مرور األتربة واألحجار الصغرية مع القمح ،مما يؤدي إىل ارتفاع نسبة الرماد يف الناتج.
 3ـ التوسع يف مثل هذه الدراسة حبيث تشمل القطاع العام والقطاع اخلاص ،وكذلك دراسة أتثري الطحن على ابقي املغذايت
األخرى ( األلياف ،الفيتامينات ومحض الفايتك).
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، واليت من أمهها التدعيم،ـ النظر يف سياسات بعض الدول املتبعة ملعاجلة فقدا العناصر الضرورية أثناء عملية الطحن4
) توصي بضرورةWHO, FFI, Unicef( سيما أ بعض املنظمات الدولية، وتشجيع تناول نواتج طحن القمح الكامل
.تدعيم دقيق القمح ابحلديد والفوليث يف أي دوله
: املراج ـ ـ:6
. عمان.  دار املسرية للنشر والتووي.تكنولوجيا األغذية.)2010( . م.خ، ويوسف. أ. ع، شطا. ك. ص، ـالسماحي1
. 264ـ237.األردن
– 357 ،95 –89 . مجهورية مصر العربية. جامعة املنصورة. العناصر املعدنية.)2000( . م. ع،ـ عبد احلميد2
368.
 مصر. اإلسكندرية. منشاة املعارف. وراعة القمح.)2000(.  م،ـ حممد3
 قمح الدقيق ـ قمح.)231(  املواصفة القياسية الليبية رقم.)2005(.ـ املركز الوطين للمواصفات واملعايري القياسية4
. ليبيا. طرابلس.السميد
. الطبعة األوىل. منشورات دار عالء الدين. احلبوب الغذائية.)2006( . ع. ح، موصلي. ـ5
7-Cubadda, F. andCarcea, M.(2009). Effect of milling pasta making and
cooking on minerals in durum wheat. Journal of Cereal Science. 49: 92-97.
8-Hoffmann, F.(1996). The role of food fortification in combating micronutrient deficiencies in proceedings of the workshop. on micronutrient deficiencies in the
Arab middle east, held in Amman, Jordan 27-29 June 1995. 23-26. F.A.O. Cairo.
9-Igwegbe, A.(1990). Effects of Oil Refinery, High Way Traffic and Treated Sewage- Water on The Level of Lead and Cadmium in Fruit and Vegetable Grown
Within These Locations. Master thesis. Fd. Sci. Depart. Faculty of Agriculture
Tripoli University- Tripoli. Libya. Pp 23-40 .
10-Irvine, G. N. (1978).Durum wheat and pasta products. In: wheat Chemistry and
Technology. 2nd (Ed).Pomeranz, Y. (Ed) Am. Assoc. Cereal Chem: St. Paul,
MN.3:777-790.
11-Jawad, I. (1991).The levels of Trace Metals Contaminants in Wheat Grains,
Flours and Breads in Iraq.Australian Journal of Basic and Applied Sciences,
Amman, Jordan.6(10): 88-92, 2012.
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16-WHO.(1984). Guidelines for drinking water quality.Vol .2 . Health criteria and
other supporting information .Geneva .
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المبادئ التربوية للوعي باألمن الغذائي في القرآن الكريم وتطبيقاتها العملية
حسحت علي عبيد عو
الجامعة األسمرية اإلسالمية

متهيد
يعد مفهوم األمن من املفاهيم الشمولية اليت تتسع يف معناها ،وهذا ما نراه اليوم من تنوع يف مفهوم األمن بتنوع جماالت احلياة
املختلفة ،فنسمع ابحلديث عن األمن النفسي واألمين الغذائي واألمن الفكري واألمن الصحي إىل غري ذلك من أنواع األمن،
ومفهوم األمن الغذائي مع حداثته كمصطلح إال أنه مفهوم قدمي يف املعىن ،من املمكن التأصيل له من القرآ الكرمي وذلك
ب هذا الأبـي ي
ت الَّ يذي أطأعم سه أم يم أن سجوع وآمنـ سه أم يم أن خ أوف،)1(
الرتباط لفظ األمن ابلغذاء يف مثل قوله تعاىل  :فـ أليـ أعبس سدوا ر َّ
أ
اخلو ي
س والثَّمر ي
ي
ي
وع ونـ أقص يمن أاأل أمو يال و أاألنأـ سف ي
الصابي يرين  ،)2(بل إ هناك
اجلس ي
فوأ
ات وب يِّش ير َّ
وقوله تعاىل:ولنـأبـلسونَّ سك أم بش أيء من أ أ
ات من آمن يمأنـهم ياب َّلِلي
ي
ي
ي
ي ي
ب أ
من فسر األمن الوارد يف قوله تعاىل :وإي أذ قال إيبأـراه سيم ر ِّ
اجع أل هذا بـلدا آمنا و أارسز أق أ أهلهس من الثَّمر أ
سأ
ي ي
ي ي
اب النَّا ير وبيئأس الأم ي
ضطُّره إيىل عذ ي
صريس ،)3(ابألمن من القحط( )4الذي يعين األمن
والأيـ أوم أاآلخ ير قال وم أن كفر فأسمتِّ سعهس قليال سمثَّ أ أ س
الغذائي ،وغري ذلك من اآلايت اليت تناولت جزئيات تتعلق مبوضوع األمن الغذائي ،واليت من املمكن أ نؤصل من جمموعها

مبادئ تربوية هلا تطبيقات عملية يتأسس عليها وعي يف اجملتمع حيقق له أمنا غذائيا.
إ هذه الورقة هتدف إىل بيا املبادئ الرتبوية اليت يتأسس عليها الوعي ابألمن الغذائي وبذلك يتم توظي

الرتبية يف

مواجهة أزمة األمن الغذائي ،كما هتدف إىل بلورة جمموعة من التطبيقات العملية املتعلقة هبذه املبادئ حىت يتم معرفة كيفية
نشر الوعي يف اجملتمع من خالل املؤسسات الرتبوية املختلفة
هذا وقد اتبع الباحث يف هذه الورقة املنهج االستقرائي االستنباطي وذلك ابستقراء مجيع اآلايت ذات العالقة مبوضوع األمن
الغذائي مث استنباط املبادئ الرتبوية منها وبيا تطبيقاهتا العملية ،ومن خالل هذا االستقراء واالستنباط توصل الباحث إىل
جمموعة من املبادئ وهي اآليت ذكرها:

املبدأ األول  :إن األمن الغذائي من أعظم نعم هللا على اإلنسان-:

ب هذا الأبـي ي
ت الَّ يذي أطأعم سه أم يم أن سجوع وآمنـ سه أم يم أن خ أوف ،)5(وبحت الشرع
وهذا ما بينه القرآ يف قوله تعاىل  :فـ أليـ أعبس سدوا ر َّ
أ

كي

أ هذه النعمة من أعظم النعم فهي من الركائز اليت يقوم عليها انتظام أمر الدنيا يقول صلى هللا عليه وسلم  (:من

1.

 سورة قريش :اآليتان 4 ،3 سورة البقرة  :اآليات 157 – 155 سورة البقرة :اآلية 3.126 ينظر الرازي ،التفسير الكبير ( .) 343 /2القرطبي  ،الجامع ألحكام القرآن (4) 117 / 2 سورة قريش :اآليتان 5. 4 ،32.
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أصبح منكم آمنا ىف سربه معاىف يف جسده عنده قوت يومه فكأمنا حيزت له الدنيا) (.)6
ومع تقرير مبدأ النعمة قرر القرآ مبدأ املسئولية عن هذه النعمة مما يدفع املسلم إىل احملافظة عليها وهذا يعين انتظام أمر
الِلس حالال طيِّبا
األمن الغذائي ،قال تعاىل  :سمثَّ لتس أسألس َّن يـ أومئيذ ع ين النَّعيي يم ،)7(كما أمر بشكرها فقال :ف سكلسوا يممَّا رزق سك سم َّ
الِلس مثال قـ أرية
الِلي إي أ سكأنـتس أم إي َّايهس تـ أعبس سدو  ،)8(وحذر من كفراهنا وجعله سببا يف زواهلا قال تعاىل :وضرب َّ
وا أيش سكسروا ني أعمت َّ
ي
ي ي
كان ي
وع و أ ي ي
صنـعسو ،)9(
اجلس ي
الِلس ليباس أ
الِلي فأذاقـها َّ
ت يأبنأـ سع يم َّ
ت آمنة سمطأمئنَّة َيأتيها يرأزقسـها رغدا م أن سك يِّل مكا فكفر أ
أ
اخل أوف مبا كانسوا ي أ
من أجل ذلك هنى الشرع عن الظلم فيها وهبا ألنه يناقض الشكر فقال تعاىل  :سكلسوا يمن طيب ي
ات ما رزقأـنا سك أم وال تطأغ أوا في ييه
أ ِّ
()11
فـي يح َّل علأي سك أم غضيم وم أن أحيلي أل علأي يه غضيم فـق أد هوى  )10(الطغيا التجاوز إىل ما ال جيوز  ،وله عدة صور على ما نقله
املفسرو من معاين للطغيا منها :أخذه من صاحبه بغري حقه ،أو جتاوز حد اإلابحة فيه ،أو االستعانة به على املخالفة وعدم
يشكر املنعم عليه(.)12
وهنى عن أ تستنزف أب يتجاوز هبا قدر احلاجة ،وهذا ما دل عليه النهي عن جتاوز احلد الكايف واملتعارف عليه يف األكل
ووصفه ابإلسراف والوارد غي مثل وقوله تعاىل  :اي ب يين آدم سخ سذوا يزينـت سك أم يعأند سك يِّل م أس يجد وسكلسوا وا أيشربسوا وال تس أس يرفسوا إينَّهس ال
ب الأ سم أس يرفيحت " ،)13(واإلسراف والسرف :جتاوز الكايف من إرضاء النفس ابلشيء املشتهى"" ، )14واإلسراف إذا اعتاده املرء
سيحي ُّ
محله على التوسع يف حتصيل املرغوابت ،فريتكب لذلك مذمات كثرية ،وينتقل من ملذة إىل ملذة فال يق عند حد ".)15

إ القرآ يف تقريره ملبدأ النعمة يتعدى ابإلنسا حد االنتفاع احلسي إىل حد االنتفاع الروحي ،وذلك أل اإلنسا ليس
اه أم
جمرد جسد بل ارتبطت احلاجة إىل األكل أبمور نفسية أكثر من ارتباطها أبمور جسدية ،كما قال تعاىل  :وما جع ألن س
جسدا الَّ َيأ سكلسو الطَّعام وما كانسواأ خالي يدين  ،)16(واجلسد" :اجلسم الذي ال حياة فيه ،وهو يرادف اجلثة ،واملعىن :أي ما
جعلناهم أجراما غري منبثة فيها األرواح حبيث تنتفي عنهم صفات البشر اليت خاصتها أكل الطعام "(.)17
إ االنتفاع ابلطعام ال ينحصر يف جمرد االستمتاع احلسي بل هو إحساس أرقى من ذلك ،إنه اإلحساس بعنصر اجلمال
وهو إحساس وجداين يرتقي ابإلنسا فيدفعه إىل يشكر املنعم ،إذ" ليست النعمة هي جمرد تلبية الضرورات من طعام ويشراب
)6.

 الترمذي /سنن الترمذي  /حديث رقم 574 / 4( / 2346 سورة التكاثر :اآلية .8 سورة النحل  :اآلية 8. 114 سورة النحل :اآلية 9.112 سورة طه اآلية 10. 81 القرطبي  ،الجامع ألحكام القرآن ( 11أ، ) 207 /الماوردي ،تفسير النكث والعيون (11) 56 /3 ينظر الرازي  ،التفسير الكبير10 ( ،أ12 ) 447 / سورة األعراف اآلية 13 .31 ابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ( 8أ14 ) 123 / ابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ( 8أ15 ) 123 / سورة األنبياء :اآلية 16. 8 ابن عاشور ،التحرير والتنوير ( 17) 19 / 177
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وركوب ،بل هي تلبية حلاسة اجلمال ووجدا الفرح والشعور اإلنساين املرتفع على ميل احليوا "( ،)18لذلك ذم هللا الكافرين
ي
َّار مثأوى هلسأم ،)19(أي" متتع وأكل جمردا عن الفكر والنظر
فقال:والَّذين كفسروا يـتمتـ س
َّعو وَيأ سكلسو كما أتأ سك سل أاألنأـع سام والن س
يف العواقب"(،)20
الِلس حالال طيِّبا وا أيش سكسروا ني أعمت َّ
إ هذا االنتفاع الروحي على مستويحت مها االنتفاع اجلمايل ف سكلسوا يممَّا رزق سك سم َّ
الِلي إي أ
سكأنـتسم إي َّايهس تـ أعبس سدو )21( واالنتفاع املعريف فـ أليـأنظسير أي
اإلنأسا س إيىل طع يام يه  ،)22(أي أ "القرآ الكرمي يف عرضه لنعم هللا ال
أ
يتوق

على حد إيشباع املادة بل ينتقل ابملسلم من إيشباع احلاجات املادية إىل تذوق مجالياهتا إىل التفكر فيها مما يفضى إىل

كامل االنسجام والتسليم ملنهج هللا  وابلتايل إىل الصالح "(.)23

املبدأ الثاين :إن السعي يف حتقيق األمن الغذائي أمر مأذون به شرعا -:

ي ي
اجع أل هذا بـلدا يآمنا و أارسز أق أ أهلهس يمن
ب أ
وهذا ما دلت عليه دعوة إبراهيم عليه السالم يف قوله تعاىل  :وإي أذ قال إيبأـراه سيم ر ِّ
الثَّمــر ي
ي
ات مــن آمــن يمـأنـ سهم ياب َّلِلي والأي ــويم أاآل يخـ ير قــال ومــن كفــر فأسمتيِّ سعــهس قليــيال سمثَّ أ أ ي
ي ي ي
ـري ،)24(فهــذا
أ
أ
أ
أ
ضــطُّرهس إىل عــذاب النَّــار وبـ أـئس الأمصـ س
األ مــن الــذي ســأله إبـراهيم عليــه الســالم ملكــة هــو األمــن مــن القحــط علــى بعــض مــا نقلــه أهــل التفســري ( ،)25واهــو يــدل داللــة
واضحة على األمن الغذائي وهذا ما بينه قـول الـرازي":مث األمـن مـن القحـط قـد يكـو حبصـول مـا حيتـاج إليـه مـن األغذيـة وقـد
يكــو ابلتوســعة فيهــا فهــو ابلس ـؤال األول طلــب إزالــة القحــط وابلس ـؤال الثــاين طلــب التوســعة العظيمــة"( ،)26ومل يطلــب عليــه
السالم جمرد األمن بل طلب متام األمن وهذا ما دل عليه ختصيص نـوع مـن أصـناف الـرزق وهـو الثمـرات دو غريهـا ،فقـال "(
من الثمرات) ،ومل يقل من احلبوب ،ملـا يف تعاطيهـا مـن الـذل املنـايف لألمـن  ،ملـا روى أ النـم صـلى هللا عليـه وسـلم رأى سـكة
حرث فقال  « :ما دخلت هذه بيتا إال ذل »"(.)27
إ التوجيهات القرآنية يف سبيل حتقيق كمال األمن الغـذائي ذهبـت إىل أكثـر مـن ذلـك عنـدما وجهـت اهلمـم إىل أ ينتقـي
ي
ع لنا ربَّك سخيأر أيج لنا يممَّا
صيرب على طعام واحد ف أاد س
اإلنسا ما هو خري ،وهذا ما نالحظه يف قوله تعاىل :وإي أذ قسـ ألتس أم اي سموسى ل أن ن أ
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
تسـأنبيت أاألر ي ي ي ي
صرا فيإ َّ ل سك أم
ض م أن بـ أقلها وقثَّائها وفسومها وعدسها وبصلها قال أت أستـأبدلسو الَّذي سهو أ أدىن يابلَّذي سهو خأيـٌر أاهبيطسوا م أ
س أ س
ما سألأتم وض يربت علي يهم ِّي
الذلَّةس والأم أسكنةس  ،)28( ومن هنا ندرك أصال تربواي مهما من أصول علم التغذية ،وهو ما يتعلق أبثر
سأ س أ أ س
حامد قبيني ،الكون واإلنسان ،ص . 107 سورة محمد  :اآلية 13 الثعالبي ،الجواهر الحسان (20. ) 164 / 4 سورة النحل :اآلية 21.114 سورة عبس :اآليات 22.32 - 24 بكار ،من أجل انطالقة حضارية ،ص 23. 91 سورة البقرة :اآلية 24.126 ينظر الرازي ،التفسير الكبير ( .) 343 /2القرطبي  ،الجامع ألحكام القرآن (25) 117 / 2 تفسير الرازي (26.) 344 /2البقاعي ،تفسير نظم الدرر في تناسب اآليات والسور (27. ) 182 /1 سورة البقرة :اآليتان 28. 61 ،6018

19.
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الغـذاء علـى الطبــع ،يقـول ابــن القـيم" :كـل مــن ألـ ضـراب مـن ضـروب هــذه احليـواانت اكتســب مـن طبعـه وخلقــه ،فـإ تغــذى
بلحمه كا الشبه أقوى ،فإ الغاذي يشبيه ابملتغذى"(.)29
َّاس سكلسوا
كما أ التوجيهات بينت أسسا أخرى من أسس الرتقي فيما يؤكل ،يف أ يكو حالال طيبا يقول تعاىل اي أيـُّها الن س
يممَّا ييف أاأل أر ي
ض حالال طيِّبا  ،)30(وأ يكو مما يلذ أكله وهو املريء وحتمد عاقبته وهو اهلينء  :ف سكلسوهس هنييئا م يريئا.)31(

املبدأ الثالث :إن حتقيق األمن الغذائي ليس مقصودا لذاته وإمنا مقصده حتقيق العبادة .

ب اجعل هذا بـلدا يآمنا وارز أق أهله يمن الثَّمر ي
ي ي ي
ي
ات)،
أس أ س
وهذا املعىن فطن إليه الرازي يف تفسري قوله تعاىل (وإ أذ قال إبأـراه سيم ر ِّ أ أ
عندما أاثر سؤاال وأجاب عنه فقال" :املطلوب من هللا تعاىل هو أ جيعل البلد آمنا كثري اخلصب ،وهذا مما يتعلق مبنافع الدنيا
فكي يليق ابلرسول املعظم طلبها ،واجلواب عنه من وجوه  ،أحدها  :أ الدنيا إذا طلبت ليتقوى هبا على الدين  ،كا ذلك
من أعظم أركا الدين  ،فإذا كا البلد آمنا وحصل فيه اخلصب تفرغ أهله لطاعة هللا تعاىل  ،وإذا كا البلد على ضد ذلك
كانوا على ضد ذلك "(.)32
ومن هنا ندرك أ حتقيق األمن الغذائي من األمور اليت ينبغي للمسلم أ يسعى إىل حتقيقها ،ملا له من ضرورة يشرعية  ،فبه
يتسىن له أداء العبادة اليت خلق هلا على أكمل وجه ،كما له أثر كبري يف االستقامة وصالح دايانت الناس ووفور أماانهتم ،ملا
يوفره من مادة كافية هلم ،وملا يسهم به من صالح الدنيا وصالح أهلها ،وبذلك تتحدد قيمته وتتأكد أمهيته" ،أل ما تقوى به
دايانت الناس وتتوفر أماانهتم فال يشيء أحق به نفعا ،كما أ ما به تضع

دايانهتم وتذهب أماانهتم فال يشيء أجدر به

ضررا"(.)33
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإ توفري املادة الكافية يسهم يف عدم انشغال اإلنسا حباجاته عن قيامه بشعائر دينه،
سواء أكانت هذه احلاجات فسيولوجية أو غربها ،مما يسهم يف أداء هذه الشعائر على أكمل وجه فضال عن متكنه من قيامه
هبا أصال ،فلوال توفري املادة الكافية ملا استطاع اإلنسا من إيتاء الزكاة أصال وال احلج وملا خشع العبد يف صالته ،ولعل هذا ما
ي
ب ،)34(فمما جاء يف أتويل هذه اآلية " فإذا فرغت من أمر دنياك فانصب يف
يوجه إليه قوله تعاىل  :فإذا فـر أغت فانأص أ

عمل آخرتك" ( ،)35ولعلنا نلمس مراعاة هذا البعد يف قوله ( :إذا حضر العشاء وأقيمت الصالة فابدءوا ابلعشاء)(،)36
ففي هذا احلديث "كراهة الصالة حبضرة الطعام الذي يريد أكله ملا فيه من ايشتغال القلب به وذهاب كمال اخلشوع"(،)37

)29.
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وهذا ما يدل على مراعاة البعد النفسي يف القيام ابلشرائع ،وذلك بتوفري ما يلم احلاجات اليت من يشأهنا أ تعحت املسلم للتفرغ
للعبادة واخلشوع فيها .
كما أ له عالقة بضروري من الضرورايت اخلمس وهو ضرورة حفظ النوع اإلنساين( النفس) ،وذلك أل اإلنسا " إذا عدم
املادة اليت هي قوام نفسه مل تدم له حياة ،ومل تستقم له دنيا ،وإذا تعذر يشيء منها عليه حلقه من الوهن يف نفسه واالختالل يف
دنياه بقدر ما تعذر من املادة عليه ؛ أل الشيء القائم بغريه يكمل بكماله وخيتل ابختالله( .)38وهذا ما يبحت أمهية األمن
الغذائي لإلنسا .
وهلذه األمهية جعل الدين السعي يف حتقيق األمن الغذائي يف اجملتمع اإلسالمي من كمال اإلميا  ،يقول رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم( :ليس ابملؤمن الذي يبيت يشبعاان وجاره جائع إىل جنبه) ( ،)39كما حث على اإلطعام واإلنفاق يف الكثري من
اآلايت القرآنية ،كما علمهم خلق اإليثار والكرم والسخاء .
ويف مقابل ذلك هنى الشرع عن كل ما من يشأنه أ يضر ابألمن الغذائي ومن ذلك احتكار السلع ،وحذر من الشح وبحت
آفاته ،كما هنى عن التبذير واإلسراف وبطر النعمة والطغيا فيها.

املبدأ الراب  :إن حتقيق األمن الغذائي مسئولية مجاعية -:

إنه مبدأ التعاو الذي أقره القرآ يف قوله تعاىل :وتـعاونسوا على الأي يرب والتَّـ أقوى وال تـعاونسوا على أي
الِل
الِل إي َّ َّ
اإل أيمث والأعس أدوا ي واتـَّ سقوا َّ
ِّ
ي
يد الأعيق ي
اب  ،)40(وهو أمر حيتاج إليه اإلنسا يف حتصيله ملعايشه وحتقيقه لألمن الغذائي ،وهذا ما يفهم من كالم ابن
يشد س
خلدو يف أتصيله لعلم العمرا (االجتماع البشري) مبقتضى ضرورة التعاو  ،ححت قال" :إ هللا سبحانه خلق اإلنسا وركبه
على صورة ال يصح حياهتا وبقا ها إال ابلغذاء ،وهداه إىل التماسه بفطرته ،ومبا ركب فيه من القدرة على حتصيله ،إال أ قدرة
ال واحد من البشر قاصرة عن حتصيل حاجته من ذلك الغذاء ،غري موفية له مبادة حياته منه ،فال بد من اجتماع القدر الكثري
من أبناء جنسه ليحصل القوت له وهلم ،فيحصل ابلتعاو قدر الكفاية من احلاجة ألكثر منهم أبضعاف"(.)41
وهذا التعاو يتعدى األفراد إىل التعاو بحت اجملتمعات واملتمثل يف التبادل التجاري بحت الدول وهو أمر يف غاية األمهية ،دل
عليه ما حل بسبأ من اختالل يف األمن الغذائي يقول تعاىل  :وجع ألنا بـيـنـهم وبـحت الأ سقرى الَّييت ابرأكنا فييها قسـرى ظ ي
اهرة وقد أَّران
أ سأ أ
ي
فييها َّ ي ي
ي
يي
اه أم سك َّل سممَّزق
اه أم أحاديث ومَّزقأـن س
السأيـر سريسوا فيها لي يايل وأ َّايما آمنحت فـقالسوا ربـَّنا ابع أد بـ أحت أ أسفا يران وظل سموا أنأـ سفس سه أم فجعلأن س
إي َّ ييف ذليك آلايت لي سك يِّل صبَّار يش سكور .)42( 

38.
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كما جاءت التوجيهات القرآنية حتث على ا لتكافل لتاليف أي خلل من يشأنه أ يصيب انتظام األمن الغذائي وجعله من
ك رقـبة أ أو إيطأع ٌام ييف يـ أوم يذي م أسغبة يتييما ذا م أقربة أ أو يم أس يكينا ذا
عظائم األمور ومن ذلك قوله تعاىل:وما أ أدراك ما الأعقبةس ف ُّ
مأتـربة  ،)43(واملسغبة اجلوع ( ،)44وذمت من ال حيض عليه فقال :أرأيت الَّ يذي يك ِّيذب ياب ِّي
لدي ين فذليك الَّ يذي ي سدعُّ الأيتييم وال
أ
س س
ي ي ي ي ()46
ض على طع يام الأ يمس يك ي
حت  ،)45(وقال :ك َّال ب أل ال تس أك يرسمو الأيتييم وال حتاضُّو على طعام الأم أسكحت" واحلض على
حيس ُّ
أ
الشيء :أ يطلب من أحد فعل يشيء ويلح يف ذلك الطلب"(.)47
الِلي وال تـسلأ سقوا يأبيأ يدي سك أم إيىل التـ أَّهلسك ية
وجعل التهاو يف اإلنفاق سببا للتهلكة اليت هي نقيض األمن فقال  :وأنأ يف سقوا ييف سبي ييل َّ
()48
ب الأ سم أح يسنيحت
وأ أح يسنسوا إي َّ َّ
الِل سيحي ُّ

املبدأ اخلامس  :إن األمن الغذائي ال يتحقق إال ابألخذ أبسبابه .

إ هللا سبحانه وتعاىل قد هيأ لإلنسا أمر حتقيـق األمـن الغـذائي وهـذا مـا دل عليـه قولـه تعـاىل  :ولقـ أد م َّكنَّـا سك أم ييف أاأل أر ي
ض
وجع ألنــا ل سكـ أـم فييهــا معــا يش قليــيال مــا ت أش ـ سكسرو  ،)49(أي" مكنــاهم خبلــق القــوى والقــدر وإدرار الــنعم الــيت تعيــنهم علــى إجن ــاء
أنفســهم"( ،)50يقــول الزخمشــري( " :مكنــاكم يف األرض ) ،جعلنــا لكــم فيهــا مكــاان وقـرارا ،أو ملكنــاكم فيهــا و أقــدرانكم علــى
التصرف فيها ( ،وجع ألنا ل سك أم فييها معايش ) مجع معيشة وهي ما يعار به من املطاعم واملشارب وغريهـا ،أو مـا يتوصـل بـه إىل
()51
ذلك "
،
ومع هتيئة هذا األمر إال أ هللا قد جعل من سنن انتظام الكو ارتباط األسباب ابملسببات وهذا ما يدعو اإلنسا أ َيخذ
أبسباب األمن الغذائي ومجاع هذه األسباب أمرا مها :اإلميا والتقوى ،ومها ليسا معنيحت جمردين بل هلما وجود واقعي
ملموس فاإلميا يعين االنسجام والتوافق وهذا ما ميثل اإلعداد العلمي لتحقيق األمن ،أما التقوى فتعين التعامل مع عناصر
الكو وفق سنة هللا فيها،وهذا ما ميثل التطبيق العملي ،لتكو النتيجة هي العمارة الكاملة اليت حصيلتها حتقيق األمن بكل
السم ياء و أاأل أر ي
ض ولكي أن
أيشكاله ،إ هذا األمر دل عليه قوله تعاىل  :ول أو أ َّ أ أهل الأ سقرى آمنسوا واتـَّق أوا لفت أحنا علأي يه أم بـركات يمن َّ
ك َّذبوا فأخ أذانهم يمبا كانسوا يك ي
أسبسو  ،)52(ففي هذه اآلية ربط بحت التنمية االقتصادية والتنمية اإلميانية( ،)53فهذا الشرطا
س
سأ
مها سببا يف حصول الربكة ،والذي يعين مجاع معناها "اخلري الصاحل الذي ال تبعة عليه يف اآلخرة فهو أحسن أحوال النعمة،
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()54
احلسنة
السيِّئ ية أ
وهو معىن أعم من احلسنة املعرب عنه يف جانب الكافرين املستدرجحت"  ،كما يف قوله تعاىل  :سمثَّ ب َّدلأنا مكا َّ

السَّراءس فأخ أذان سه أم بـ أغتة وسه أم ال ي أش سعسرو )55(كما أ اجتماع اإلميا والتقوى يف سعي
س آابءان الضََّّراءس و َّ
ح َّىت عف أوا وقالسوا ق أد م َّ
اإلنسا يف ابتغائه لفضل هللا  هو الذي ميثل املفهوم احلقيقي للتوكل على هللا ،وهو سعي حتقق فيه "معاملة هللا 
مبقتضى مشول قدرته وعوائده يف ملكه" (.)56
إ اإلميا يقتضي أ أنخذ ابألسباب العلمية لألمن الغذائي وذلك مبعرفة سنن هللا سبحانه وتعاىل يف النظام الغذائي،
واالنسجام مع هذه السنن ،ومعرفة كيفية ارتفاق عناصر الغذاء وكيفية االستفادة منها ،واآلايت الدالة على هذا كثرية ومنها
تلك اآلايت اليت جاء فيها تصني الطعام وكيفية ارتفاقه ومنها قوله تعاىل :فـ أليـأنظسير أي
اإلنأسا س إيىل طع يام يه أ َّان صبـأبـنا الأماء صبًّا
ي
ضبا وزيأـتسوان وخنأال وحدائيق غسلأبا وفاكيهة وأ ًّاب متاعا ل سك أم ويألنأـع يام سك أم ،)57(
سمثَّ يشق أقنا أاأل أرض يشقًّا فأنأـبـأتـنا فيها حبًّا وعينـبا وق أ
فهذا النظر املأمور به يف هذه اآلية هو نظر مفضي إىل اإلميا  ،وما يهمنا فيه ما ذكره هللا من تصني للطعام ،مما يدعوان إىل
ضرورة أ يكو هناك تنوع يف إنتاجنا للطعام وعدم اعتمادان على نوع واحد منه ،واملتأمل يف واقع الزراعة اليوم يرى أهنا يف
بالدان قد غيبت كل أصناف الطعام عدا القضب (الصفصفة ،القصيبة وغريها) مما هو متاع لألنعام أكثر منه لإلنسا .
إ اإلميا يدعوان إىل أ نستغل كل املقدرات وأال خنال

سنن هللا يف التنمية االقتصادية كما فعل أهل سبأ الذين أمهلوا

زراعتهم وصبوا جل اهتمامهم على التجارة ووسعوا نطاقها إىل أبعد مدى مما أدى إىل اهنيار السدود وانقراض النبااتت اليت
يعول عليها يف األمن الغذائي يقول تعاىل لق أد كا ليسبإ ييف م أسكني يه أم آيةٌ جنـَّتا ي ع أن مييحت ويمشال سكلسوا يم أن يرأزيق ربيِّ سك أم وا أيش سكسروا
ضوا فأ أرسلأنا علأي يهم سأيل الأع يريم وب َّدلأن س ي ي
ي
ايت أس سكل مخأط وأثأل ويش أيء يم أن يس أدر
ور فأ أعر س
لهس بـ ألدةٌ طيِّبةٌ ورب غ سف ٌ
أ
اه أم جبنَّـتـأيه أم جنَّـتـ أحت ذو أ
ي ي
اه أم يمبا كفسروا وه أل سجنا يزي إيَّال الأك سفور .)58(
قليل ذلك جزيأـن س
أما التقوى فهي يف حقيقتها تعين العمل والسعي يف ابتغاء فضـل هللا ،إذ هـي التـزام لسـنن هللا يف كونـه وأخـذ ابألسـباب الـيت
جعلها لنوال فضله ،وهذا املعىن قد أيشار قوله تعاىل الذي وص به التقـوى بوصـ حسـي ،يقـول تعـاىل :وتــزَّوسدوا فـيإ َّ خأيــر
سويل أاأللأب ي
الز ياد التَّـ أقوى واتـَّ سقو ي اي أ ي
اب  ،)59(فهذه اآلية نزلـت "تعريضـا ألهـل الـيمن الـذين كـانوا حيجـو دو زاد ويقولـو حنـن
َّ
متوكلو على هللا فيكونو كال على الناس ،فأمروا إبعداد الزاد" ( ،)60ويف ذلك أخذ ابألسباب املعينة هلم على االمتثـال الـذي
هو التقوى" الواقيـة لكـم مـن احلاجـة إىل السـؤال والسـرقة ،فـإهنم كـانوا يسـافرو إىل اجلهـاد واحلـج بغـري زاد فرمبـا وقـع بعضـهم يف
إح ــدى املفس ــدتحت امل ــذكورتحت ف ــأمرهم هللا تع ــاىل ابلت ـ ـزام العوائ ــد وح ــرم عل ــيهم تركه ــا ،ف ــإ امل ــأمور ب ــه منه ــي ع ــن ض ــده ب ــل
)54
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الِل وابأـتـغسـوا
أضداده"( ،)61وهذا املعىن للتقوى يف اختـاذ األسـباب الشـرعية للـرزق دل عليـه قولـه تعـاىل:ايأيـُّهـا الَّ يـذين آمنسـوا اتـَّ سقـوا َّ
إيلي يه الأو يسيلة وج ي
اه سدوا ييف سبييلي يه لعلَّ سك أم تـس أفلي سحو  ،)62(الوارد ذكره بعد ذكر حد احلرابـة وقبـل حـد السـرقة ومهـا جرميتـا تتنافيـا
أ
متاما مع مفهوم األمن.
لذلك كا األمر اإلهلي الذي يفيد وجوب التكسب حىت ال يتكل اإلنسا إىل هذه التهيئة ويعتمد على الرزق دو األخـذ
أبسبابه يف مثل قوله تعاىل  :سهو الَّ يذي جعل ل سك سم أاأل أرض ذلسوال ف أام سشوا ييف مناكيبيها وسكلسوا يم أن يرأزقي يه " ،)63(فهذه األوامر اإلهلية
ابلســعي يف األرض ،واألكــل مــن رزق هللا ،واالنتفــاع بثمــاره وغريهــا ممــا هــو يف حكمهــا ابلنســبة ملرافــق كونيــة أخــرى ،ممــا ورد يف
القــرآ الكــرمي بصــورة متكــررة مقرتنــة يف الغالــب مبــا يعــرض مــن مظــاهر الــنعم الكونيــة علــى اختالفهــا ،إ هــذه األوامــر محلهــا
املفسرو على اإلابحة والرتخيص يف االنتفاع ،وهو حممل انيشئ يف الغالب من النظـر اجلزئـي ملـوطن األمـر ابعتبـاره أمـرا ابألكـل
أو االنتفاع مبرفق معحت يف سياق حم دد ،ولو نظر إىل تلك األوامر نظرة كلية عامة على اعتبـار أهنـا أوامـر لالنتفـاع مبرافـق الكـو
إلقامــة التعمــري يف األرض ،وتنميــة حيــاة اإلنســا املاديــة عليهــا ،لــو نظــر إليهــا كــذلك لعلــم أهنــا مفيــدة للوجــوب وليســت جملــرد
الرتخيص واإلابحة"(.)64
لذلك كا اهتمام الشرع بوضع اخلطط التنموية وجعلها من األسباب الرئيسة يف حتقيق األمن الغذائي  ،وهذا مما يستفاد من
قصة يوس عليه السالم يف أتويله لر اي امللك وإريشاده إىل اإلجراءات الالزمة لتاليف ما قد حيدث من مغبة يف املستقبل ،يف
قوله تعاىل :قال تـ أزر سعو سأبع يسنيحت دأاب فما حص أد سأمت فذ سروهس ييف سسأنـبسلي يه إيَّال قلييال يممَّا أتأ سكلسو سمثَّ َيأييت يم أن بـ أع يد ذليك سأب ٌع ييشد ٌاد
ي ي
يي
ي ي
اث النَّاس وفي ييه يـع ي
يَّ ي ي ي
صسرو  ،)65(يقول القرطم
أ
َيأ سك ألن ما قد أ
َّمتس أم هلس َّن إال قليال ممَّا سأحتصنسو سمثَّ َيأيت م أن بـ أعد ذلك ع ٌام فيه يـسغ س س
":هذه اآلية أصل يف القول ابملصاحل الشرعية اليت هي حفظ األداي والنفوس والعقول واألنساب واألموال؛ فكل ما تضمن

فوت يشيئا منها فهو مفسدة  ،ودفعه مصلحة؛ وال خالف أ مقصود
حتصيل يشيء من هذه األمور فهو مصلحة  ،وكل ما يس ِّ

الشرائع إريشاد الناس إىل مصاحلهم الدنيوية؛ ليحصل هلم التمكن من معرفة هللا تعاىل وعبادته املوصلتحت إىل السعادة األخروية ،
احملققحت
ومراعاة ذلك فضل من هللا عز وجل ورمحة رحم هبا عباده  ،من غري وجوب عليه  ،وال استحقاق؛ هذا مذهب كافة يِّ
من أهل السنِّة أمجعحت؛ وبسطه يف أصول الفقه"( ،)66يقول ابن عايشور" :وكا ما أيشار به يوس  -عليه السالم -على امللك
من االدخار متهيدا لشرع ادخار األقوات للتموين"( ،)67وهذا يدل على أ اإلعداد للمستقبل ووضع اخلطط االسرتاتيجية له،
ال يعد من طول األمل وال يتناىف مع الشرع ،بل له ما يؤيده يشرعا فيما جاء من حديث عمر رضي هللا عنه يف الصحيح( ،أ
 -القرافي ،الفروق (418 /4

)61
62.

 سورة المائدة  :اآلية 35 سورة الملك اآلية , 15 النجار ،فقه التحضر اإلسالمي ،ص 64. 151 ،150 سورة يوسف :اآليات 65 ,49 - 47 القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن66)172 / 9( ، ابن عاشور ،التحرير والتنوير (67)207 / 1263
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النم  كا َيخذ نفقة سنة) ( ،)68قال ابن اجلوزي " :فيه جواز ادخار قوت سنة ،وال يقال هذا من طول األمل ،أل
اإلعداد للحاجة مستحسن يشرعا وعقال "(.)69

اخلامتة
يف ختام هذه الورقة من املمكن أ نستنتج ما يلي
 -1إ مفهوم األمن الغذائي يف اإلسالم مفهوم أصيل دعا إليه واهتم به وجعله من األمور اليت يستقيم هبا حال املسلم ودنياه.
 -2إ اإلسالم قد جاء مبجموع من املبادئ اليت إذا ما التزم هبا املسلمو حققوا أمنهم الغذائي وحازوا خري الدنيا واآلخرة .
 -3اعتمد القرآ يف حتقيقه لألمن الغذائي على ترسيخ الوعي به يف العقول ،والشعور به يف النفوس ،حيث ارتقى بعالقة
اإلنسا بطعامه من العالقة احلسية اليت يقودها إليه فيها اجلوع ،إىل عالقة وجدانية يشعر فيها بعظم نعمة الطعام مما يؤدي به
إىل احرتامها ،إىل عالقة عقلية وفكرية إميانية َيمره القرآ فيها أب ينظر ويتفكر يف هذا الطعام نظرا يوصله إىل احلقائق
الكربى.
 -4وضع القرآ معايري ومقاييس للطعام اآلمن وهذاما ميكن مالحظته يف الكثري من األوصاف اليت حددت سبل االستعمال
واالرتفاق للطعام يف مثل أمره يف أ يكو أكله هنيئا ومريئا ومها وصفا يفيدا أ الطيب اللذيذ الذي حتمد عواقبه وليس
فيه مضار صحية ،وكذلك أب يكو حالال طيبا .
هذا وهللا أعلم وهللا ويل التوفيق
الباح ـ ـ ـ ــث
املصادر واملراج
القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم
-1

ابــن اجلــوزي  :أبــو الفــرج عبــد الــرمحن بــن اجلــوزي  ،كشــف املشــكل مــن حــديث الصــحيحني ،حتقيــق  :علــي حســحت
البواب ،دار الوطن  ،الرايض (،د ،ط )1418 ،هـ1997 ،م

 -2ابن عايشور  :حممد الطاهر  ،التحرير والتنوير  ،مؤسسة التاريخ العريب  ،بريوت  ،لبنا  ،ط 1420 ، 1هـ 2000 ،
م.
-3

ابن قيم اجلوزية  :جام اآلداب  ،مجعه ووثق نصوصه ورج أحاديثه يسري السيد حممد  ،دار الوفاء  ،املنصورة  ،مصـر
 ،ط1423 ، 1هـ  2002 ،م
 مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الجهاد والسير ،باب حكم الفيء ،)1376/3( ،رقم 1757 -ابن الجوزي ،كشف المشكل من حديث الصحيحين63 / 1 ( ،

68.

)69.
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 -4البقــاعي  :برهــا الــدين أبــو احلســن إب ـراهيم بــن عمــر  ،نظــم الــدرر يف تناســب اآلايت والســور  ،دار الكتــب العلميــة،
بريوت  ،لبنا  ،ط 1415 ، 1هـ  1995 ،م .
-5

بكار :عبد الكرمي  ،من أجل انطالقة حضارية شاملة  ،دار القلم  ،دمشق ،سوراي ،ط 1420 ، 1هـ  1999 ،م .

-6

الرتمذي :أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي ،سنن الرتمذي ،حتقيق أمحد يشاكر وآخرو  ،واألحاديث مذيلة أبحكام
األلباين عليها ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنا ( ،د،ط) ( ،د،ت).
 -7الثعالم :عبد الرمحن بن حممد بن خملوف  ،اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
بريوت ،لبنا

-8

احلاكم النيسابوري :أبو عبد هللا حممد بـن عبـد هللا ،املسـتدرك علـى الصـحيحني ،حتقيـق  :مصـطفى عبـد القـادر عطـا،
مع الكتاب  :تعليقات الذهم يف التلخيص ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنا  ،ط 1411 ،1هـ1990 ،م .

 -9الرازي  :فخر الدين حممد بن عمر  ،التفسري الكبـري (مفـاتيح الغيـب ) ،دار الكتـب العلميـة  ،بـريوت  ،لبنـا  ،ط، 2
 1425هـ  2004 ،م .
 -10الراغب األصفهاين  :أبو احلسحت القاسم بن حممد بن املفضل  :مفردات ألفاظ القرآن  ،حتقيق مصطفى بن العدوي،
مكتبة فياض ،املنصورة ،مصر ،ط1،1430هـ 2009،م
 -11الزخمشــري :جــار هللا أبــو القاســم حممــود بــن عمــر ،الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه
التأويل( ،د،ط )،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنا  1407 ،هـ
 -12السالوس  :علي أمحد ،موسوعة القضااي الفقهية املعاصرة واالقتصاد اإلسالمي  ،مكتبة دار القرآ  ،الشرقية  ،مصر،
ط1426 ، 10هـ  2006 ،م .
 -13قتيم  :حامد صادق ،الكون واإلنسان يف التصور اإلسالمي ،مكتبة الفالح ،الكويت ،ط 1400 ، 1هـ 1980 ،
م.
-14

املــاوردي  :أبــو احلســن علــي بــن حممــد بــن حبيــب  ،النكــت والعيــون  ،دار الكتــب العلميــة ،مؤسســة الكتــب
الثقافية  ،بريوت  ،لبنا  ،ط 1412 ، 1هـ  1992 ،م .
 -15مسلم  :أبو احلسحت مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي ،صحيح مسلم  ،حتقيق حممد فـؤاد عبـد البـاقي ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنا ( ،د،ط) (د،ت ).

 -16النجار  :عبد اجمليد عمر ،فقه التحضر اإلسالمي،
 -17النـووي  :أبـو زكـراي حيـ بـن يشـرف بـن مـري  ،شـرح النـووي علـى صـحيح مسـلم ( املنهـاج شـرح صـحيح مسـلم بـن
احلجاج  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت ،لبنا ،ط1392 ، 2هـ
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تأثير انزيم ) (Transglutaminaseعلى خصائص المثلجات اللبنية عند استخدام
نسب مختلفة من الدهن
تسنيم نورالدين عبود ،العارف غيث مروان ،عبد الرزاق علي حكم
جامعة طرابلس

املستخلص
استهدفت هذه الدراسة تقييم أتثري املعاملة إبنزمي ) (TG) (Transglutaminaseذو املصدر امليكرويب
) (Streptoverticillium mobaraenseعلى اخلصائص احلسية والفيزايئية للمثلجات اللبنية املصنعة بنسب دهن (
 ،% ) 6 ، 4 ، 2مث مقارنتها خبصائص عينة مرجعية مصنعة بنسبة  % 8دهن .اضي

انزمي ) (TGخللطات املثلجات

اللبنية برتكيز (  4وحدة  /غرام بروتحت ) .اجريت االختبارات الكيميائية ،وبعد تصنيع املثلجات اللبنية قدرت بعض خصائصها
الفيزايئية :استقرار الربوتحت ،مقاومة االنصهار ،معدل االنصهار ،استقرار الدهن ،الصالبة ،اللزوجة ونسبة استيعاب اهلواء (الريع)،
كما اجري تقييم حسي .وجد ا املعاملة إبنزمي ) (TGادت اىل زايدة يف استقرار الربوتحت ،مقاومة االنصهار ،الصالبة،
استقرار الدهن واللزوجة ،بينما مل تؤثر على معدل االنصهار يف املعامالت املختلفة إبستثناء املعاملة  ،4TGكذلك مل تؤثر على
نسبة استيعاب اهلواء يف مجيع املعامالت .اظهرت نتائج التقييم احلسي عدم وجود فروق معنوية بحت العينات املعاملة إبنزمي
) (TGوغري املعاملة به خبالف االختبارات املعملية .بناء على ذلك ال ميكن االعتماد على التقييم احلسي فقط بدو
االختبارت املعملية للتعرف على أتثري انزمي ) (TGعلى خصائص املثلجات اللبنية.
خلصت الدراسة اىل امكانية معاملة خلطات املثلجات اللبنية إبنزمي ) (TGوخفض نسبة الدهن اىل  % 4او % 6
مع احملافظة على اخلصائص احلسية والفيزايئية .هذا حيقق خفض يف السعرات احلرارية بنسبة  %21.61يف املثلجات اللبنية اليت
احتوت  %4دهن وبنسبة  %10.21يف اليت احتوت  %6دهن مقارنة بتلك اليت احتوت  %8دهن.

Effect of Transglutaminase on the Properties of Ice Cream with Different Fat Contents
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Tasneem Noradean Aboud, Aref Gheit Marwan and Abdrezak Ali Hakam
University of Tripoli; 2016

ABSTRACT

The objectives of this study were to investigate the effects of the microbial
transglutaminase (Streptoverticillium mobaraense) on the sensory and physical
properties of ice cream made with 2, 4 or 6% fat, in comparison with the reference sample of 8% fat. The enzyme was added to the ice cream mixtuers at 4
units / g protein. After the ice cream was made, approximate composition, caloric value, protein stability, melting resistance, melting rate, fat stabilization,
hardness, viscosity and overrun were found. Also, a sensory test was performed.
Results showed an increase in protein stability, melting resistance, hardness, fat
destabilization and viscosity in all TG treated samples, while there were no effect in melting rate on all treated samples except 4TG. Also There were no affect in overrun in all ice cream treated samples. Sensory evaluation results
showed no statistical differences between the treated and non-treated TG samples. Therefore sensory oral perception alone is not dependable to evaluate the
effects of TG on the properties of fat reduced ice cream.
In conclusion, the application of TG in the ice cream industry to produce
ice cream with 4% or 6% fat (21.61% or 10.21% less calories) is visible without
affecting its sensory and physical properties as compared with 8% fat ice cream.
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الكلمات املفتاحية  ، Transglutaminase :املثلجات اللبنية ،خصائص املثلجات اللبنية ،املثلجات اللبنية منخفضة
الدهو .

املقدمة :
حتتوي املثلجات اللبنية على نسب عالية من الدهن والسعرات احلرارية ونظرا لتأثريه اإلجيايب على خصائص اجلودة يف املثلجات
اللبنية ،لذلك فإ اإلهتمـام بتـوفري مثلجـات لبنيـة منخفضـة الـدهن ذات خصـائص مشـاهبة خلصـائص املثلجـات اللبنيـة اإلعتياديـة
يعترب على قدر كبري من األمهية خاصة مع اإلنتشار املتزايد للبدانة وامراض املتالزمة األيضية (محاد .)2005 ،عنـدما يـتم خفـض
الدهــن يف املثلجــات اللبنيــة عـادة مـا يـتم اسـتبداهلا مبـا يعـرف بــبدائل الـدهن الـيت تـؤدي خصـائص وظيفيـة مماثلـة للخصـائص الـيت
تؤديه ــا ال ــدهو ولك ــن ل ــيس ب ــنفس الكف ــاءة ،ول ــذلك اجته ــت بع ــض الدراس ــات اىل اس ــتخدام تقني ــة االنزمي ــات ،ووج ــد أ إن ــزمي
) – (TG) (Transglutaminaseاملصـن ك ـ ) - (GRAS) (Generally Recognized As Safeيعتـرب
فعال يف حتسحت خصائص املثلجات اللبنية ).(Rossa et al., 2012 and Cody et al., 2007
انزمي ) (TGينتمي اىل فئة االنزميات الناقلة وله رقم نظامي (  ،) E.C.2.3.2.13الشكل ( )1يوضح تركيب انزمي )(TG
والتفـاعالت الــيت حيفزهـا موضـحة يف الشــكل (and Misiewics, 2014, Rachel and .)2

(Kieliszek

).Pelletier, 2013, Rossa etal.,2012, Arrizubieta, 2007 and Yokoyama et al., 2004
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شكل  .1تركيب انزمي . TG
)(Rachel and Pelletier, 2013

شكـ ــل  .2التفاعالت اليت حيفزها انزمي () TG
((Kieliszek and Mickiewicz ,2014

استهدفت هذه الدراسة تقييم أتثري املعاملة إبنزمي ) (TGذو املصدر امليكرويب (Streptoverticillium
) mobaraenseعلى اخلصائص احلسية والفيزايئية للمثلجات اللبنية املصنعة بنسب دهن (  ،% ) 6 ، 4 ، 2مث مقارنتها
خبصائص عينة مرجعية مصنعة بنسبة  % 8دهن.

املواد والطرق:

املواد :
مجعـت املـواد اخلــام مــن اسـواق جتاريــة مبدينــة طـرابلس :القشــدة الســائلة ( % 35.1دهــن) ،حليــب مســرتجع منــزوع الدســم
( % 0.05دهن) ،حليب جمف منزوع الدسم ( اقـل مـن  % 1.25دهـن) ،سـكر السـكروز ،نكهـة الفانيليـا السـائلة ،املـادة
املس ــتحلب ة الليس ــيثحت ،امل ــادة املثبت ــة اجليالت ــحت البق ــري ،وامل ــاء املعق ــم .مجي ــع امل ـواد الكيميائي ــة ال ــيت اس ــتخدمت يف االختب ــارات
الكيميائية كانت ).(analytical grade
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انزمي ) (TGمت احلصول عليه مـن يشـركة ) (AJINOMOTO FOODS EUROPE S.A.Sالفـرع
املوجود بفرنسا -بلد املنشأ اليااب  -كعينة جمانية لغرض البحـث العلمـي ،لـه نشـاط انزميـي ( 100وحـدة دوليـة  /غـرام) خمفـ
ابستخدام ديكسرتين الشعري املنبت ).(Malt dextrin

الطرق :
اعداد معامالت املثلجات اللبنية :
حضــرت  4عينــات مــن املثلجــات اللبنيــة بنســب دهــن ( % )8 ،6 ،4 ،2خبلــط املـواد اخلــام بنســب مناســبة وقــدر تركيبهــا
الكيميائي ،حيث قدرت نسبة الربوتحت يف العينات حسب طريقـة ) ،(Kjeldahlمث متـت بسـرتة العينـات عنـد  73م 0ملـدة
 15دقيقــة ،مث بــردت العينــات اىل 4م . 0قســمت كــل عينــة اىل قســمحت متســاويحت يف الــوز  ،النص ـ االول مــن كــل عينــة مت
إنضاجه عند  4م 0ملدة  24ساعة تقريبا ،وهذه اعطيت هلا رموز ( 6 ،4 ،2و )8حسب حمتواها من الدهن .النص االخر
من كل عينة اضي له انـزمي ) (TGبرتكيـز (4وحـدة  /غـرام الربوتـحت)  ،وبعـد خلـط كـل عينـة مت تعتيـق املخلـوط عنـد  40م

0

ملدة  90دقيقة ،بردت العينات مث مت إنضاجها ايضا عند  4م 0ملدة  24سـاعة تقريبـا ،و هـذه اعطيـت هلـا الرمـوز ( ،2TG
 6TG ،4TGو )8TGحسب حمتواها من الدهن ايضا .اضيفت كل من املادة املستحلبة ونكهة الفانيليا جلميع العينـات
احملضــرة مــع اخللــط ،مث اجــري التجميــد الــديناميكي لكــل عينــة علــى حــدى ابســتخدام جهــاز جتميــد دينــاميكي منــزيل مــن صــنع
يشــركة )- (Delonghiبلــد املنشــأ إيطاليــا ، -حبيــث تبقــى كــل عينــة يف اجلهــاز ملــدة  35دقيقــة تقريبــا .مث متــت تعبئتهــا يف
اوعية بالستيكية من النوع ) (PPكل على حدى ووضعت يف اجملمد عند  18-م 0تقريبا اىل ححت اجراء االختبارات.

االختبارات الكيميائية :
قـدرت نسـبة الـدهن يف عينـات املثلجـات اللبنيـة حسـب طريقـة ) (AOAC Official method 952.06لسـنة
( ) 2006اخلاصة بتقدير نسبة الـدهن يف املثلجـات أبنواعهـا .قـدرت نسـبة الربوتـحت حسـب طريقـة ) .(Kjeldahlقـدرت
نسبة الرطوبة حسب طريقة التجفي ابلفر اهلوائي .قدرت نسبة املواد الصلبة الكلية حسابيا إبستخدام املعادلة( :نسبة املواد
الصلبة الكلية=  –100نسبة الرطوبـة) .قـدرت نسـبة املـواد الصـلبة الالدهنيـة حسـابيا ابسـتخدام املعادلـة( :نسـبة املـواد الصـلبة
الالدهنية=نســبة املـواد الصــلبة الكليــة–نســبة الــدهن) .حســبت الســعرات احلراريــة علــى اســاس ا كــل غـرام مــن الربوتــحت يعطــي
(4سعرات حرارية) ،كل غرام من الكربوهيدرات يعطي ( 4سعرات حرارية) وكل غرام من الدهو يعطي ( 9سـعرات حراريـة).
اجريت مجيع هذه االختبارات بواقع مكررين لكل عينة.
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االختبارات الفيزايئية :
قدر استقرار الربوتحت إبختبار التجنب ابلكحول حسب ما ذكر ) .(Kramer and Twigg, 1973قدرت نسـبة
استيعاب اهلواء كنسبة مئوية حسب الفرق يف الوز وفق ما ذكرت ).(Rossa et al., 2012
قدر معـدل ومقاومـة االنصـهار حسـب طريقـة ) (Alvarez et al., 2005إبسـتخدام األدوات املوضـحة يف الشـكل
( ،)3ومت حس ــاب مع ــدل االنص ــهار إبس ــتخدام املعادل ــة التالي ــة ووحدت ــه (النس ــبة املئوي ــة للج ــزء املنص ــهر  /دقيق ــة) ،حي ــث ا
 %100متثل النسبة املئوية للجزء املنصهر عند انصهار العينة ابلكامل.
معدل االنصهار=÷%100الزمن املستغرق يف االنصهار.
قدرت الصالبة إبستخدم جهـاز ) (Fruit hardness testerاملوضـح يف الشـكل ( )4مـن خـالل تقـدير القـوة الالزمـة
للكسر لكل عينة بوحدة ) (Kg fمبايشـرة بعـد إخراجهـا مـن اجملمـد (23-م) واسـتخدم الـرأس املرفـق ذو الشـكل االسـطواين
والطول  22مم والقطر  11.1مم.

شكل  .4اجلهاو املستخدم لتقدير

الشكل  .3تركيب االدوات املستخدمة يف
تقدير معدل االنصهار.
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قـدر اسـتقرار الـدهن حسـب الكثافـة الضـوئية املمتصـة وفـق مـاذكر )،(Rossa et al., 2012 and Goff et al., 1999
مع استخدام قوة طرد مركزي  1200لفة/دقيقة .قدرت اللزوجة حسب ما ذكر ).(Kramer and Twigg, 1973

التقييم احلسي :
اجري التقييم احلسي حسب ما ذكر (اجلديلي ومحيدة ،)2002 ،استخدم اختبار املثلـث واختبـار الرتقـيم ملقارنـة خصـائص
مجيع العينات مع العينة ( ،)8قدمت خالل التقييم ثالث عينات لكل حمكم ،اثنتا منها متشاهبة وواحدة خمتلفة ،وطلـب مـن
احمل كمحت التعرف علـى العينـة املختلفـة ،حتديـد درجـة اإلخـتالف ،خصـائص اإلخـتالف وايهمـا االكثـر قبـوال ،كمـا طلـب مـنهم
تقييم لو  ،نكهة ،قوام ،وخواص انصهار العينات ابستخدام اختبار الرتقيم.

التحليل االحصائي :
اســتخدم نظــام ) (SAS) (Statistical Analysis System, Version 9.0اصــدار ســنة  2002لتحليــل
النتائج املتحصل عليها عند مستوى معنوية ).(P<0.05

النتائج واملناقشة:

نتائج االختبارات الكيميائية:
من خالل اجلدول ( ) 1وجد ا نسبة الربوتحت يف املعـامالت املختلفـة ال توجـد بينهـا فـروق معنويـة وتراوحـت بـحت (6.25
–  ،%)6.60وكذلك نسـبة املـواد الصـلبة الالدهنيـة الـيت تراوحـت بـحت ( %)28.95 – 28.25مل تكـن بينهـا فـروق معنويـة.
بينما كانت هناك فروق معنوية عند ) (P<0.05يف نسبة املواد الصلبة الكلية ،نسبة الرطوبة والسعرات احلرارية بحت املعامالت
ذات االرقــام املختلفــة س ـواء إبضــافة انــزمي ) (TGاو بــدو اضــافته كمــا هــو موضــح يف اجلــدول ( )1الــذي يوضــح أيضــا نســبة
االخنفاض يف السعرات احلرارية الناجتة من املعامالت املختلفة مقارنة ابلعينة  % 8دهن.
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جدول  .1الرتكيب الكيميائي لعينات املثلجات اللبنية احملضرة بنسب دهن خمتلفة.

املعاملة

الربوتني*

الدهون*

املواد الصلبة الكلية*

()%

()%

()%

املواد الصلبة
الالدهنية*
()%

نسبة
الرطوبة*

السعرات احلرارية*

()%

(سعر100 /غ)

االخنفاض يف
السعرات
احلرارية 

()%
8

6.25

a0.13

8.85

a0.03

37.95

a0.33

28.95

a0.33

62.05

a0.33

190.45

a0.76

0.00

8TG

6.25

a0.13

8.85

a0.03

37.95

a0.33

28.95

a0.33

62.05

a0.33

190.45

a0.76

0.00

6

6.50

a0.13

7.00

b0.03

35.25

b0.33

28.25

a0.33

64.75

b0.33

171.00

b0.76

10.21

6TG

6.50

a0.13

7.00

b0.03

35.25

b0.33

28.25

a0.33

64.75

b0.33

171.00

b0.76

10.21

4

6.60

a0.13

4.30

c0.03

33.20

c0.33

28.90

a0.33

66.80

c0.33

149.30

c0.76

21.61

4TG

6.60

a0.13

4.30

c0.03

33.20

c0.33

28.90

a0.33

66.80

c0.33

149.30

c0.76

21.61

2

6.60

a0.13

2.30

d0.03

30.75

d0.33

28.45

a0.33

69.25

d0.33

129.50

d0.76

32.00

2TG

6.60

a0.13

2.30

d0.03

30.75

d0.33

28.45

a0.33

69.25

d0.33

129.50

d0.76

32.00

( )2عينــة حتتــوي  %2دهــو  )4( ،عينــة حتتــوي  %4دهــو  )6( ،عينــة حتتــوي  %6دهــو  )8( ،عينــة حتتــوي  %8دهــو  (2TG) ،عينــة حتتــوي  %2دهــو معاملــة إبنــزمي
) )4TG( ،(TGعينـة حتتـوي  %4دهـو معاملـة إبنـزمي) )6TG( ، (TGعينـة حتتـوي  %6دهـو معاملـة إبنـزمي) )8TG( ،(TGعينـة حتتـوي  %8دهـو معاملـة إبنـزمي
).(TG
(*) قيم املتوسط احلسايب  اخلطأ القياسي ،القيم ذات احلروف املختلفة يف نفس العمود بينها اختالف معنوي ).(SAS System) (P<0.05
( )نسبة االخنفاض يف السعرات احلرارية مقارنة ابلعينة  % 8دهن.
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نتائج االختبارات الفيزايئية :
استقرار الربوتني :
من خالل اجلدول ( )2ميكن مالحظة ا العينات املعاملة إبنزمي ) (TGكا حجم الكحـول الـالزم لتجـنب الربوتـحت فيهـا
( 9مل) تقريبا وعليه يصن اسـتقرار الربوتـحت فيهـا ابملمتـاز ،بينمـا حجـم الكحـول الـالزم للتجـنب يف العينـات غـري املعاملـة إبنـزمي
) (TGكا حوايل ( 7مل) تقريبا وصن استقرار الربوتحت فيها ابجليد .حيث انه كلما زاد حجم الكحول الالزم للتجنب؛ زاد
استقرار الربوتحت .ترجع هذه الزايدة يف استقرار الربوتحت بشكل اساسي اىل تكوين يشبكة بروتينة متماسكة بفعل انزمي ).(TG

مقاومة ومعدل االنصهار :
امكــن مــن خــالل التمثيــل البيــاين ملنحنيــات االنصــهار للمعــامالت املختلفــة التعــرف علــى زمــن بدايــة االنصــهار (مقاومــة
االنصهار) ومعدل االنصـهار املوضـحة يف اجلـدول ( .)2اتضـح ا املعاملـة إبنـزمي ) (TGمل يكـن هلـا أتثـري معنـوي علـى معـدل
االنصهار يف مجيع املعامالت إبستثناء املعاملة ) ،(4TGابلرغم من ذلك إال اهنا ادت اىل زايدة معنوية يف مقاومة االنصهار يف
املعامالت )(6TG 4TG , 2TG
جدول  .2استقرار الربوتني ،معدل ومقاومة اإلنصهار ،الري  ،الصالبة واللزوجة يف معامالت املثلجات اللبنية.

املعاملة

حجم الكحول
الالوم للتجنب*
(مل)

استقرار
الربوتني



مقاومة االنصهار*
(دقيقة)

معدل االنصهار*
(%املنصهر/
دقيقة)

8

7

b 0.17

جيد

14.44

cd 1.36

2.97

b 0.12

8TG

9

a 0.17

ممتاز

17.91

cb 1.36

3.25

b 0.12

6

7.3

جيد

11.44

ed 1.36

3.07

b 0.12

ممتاز

25.63

a 1.36

3.14

b 0.12

6TG

9

b 0.17

a 0.17
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الري *

الصالبة*

)(%

)(Kg f

42.29

a 8.26

44.75

a 8.26

45.89

a 8.26

47.54

a 8.26

6.35

b 0.17

7.78

a 0.17

6.23

b 0.17

6.20

b 0.17

اللزوجة*
)(g/cm.s
0.0134
c 0.00028

0.0173
a 0.00028

0.0142
cb 0.00028

0.0172
a 0.00028
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جيد

9.39

ممتاز

18.94

b

جيد

9.99

a 0.17

ممتاز

15.93

4

7

4TG

8.6

2

2TG

b 0.17

a 0.17

0.17 7

9

3.04

b 0.12

e 1.36

3.67

a 0.12

e 1.36

3.34

ab 0.12

cb 1.36

3.14

b 0.12

b 1.36

48.21

a 8.26

52.75

a 8.26

51.04

a 8.26

63.81

a 8.26

4.71

c 0.17

6.13

b 0.17

2.61

d 0.17

3.01

d 0.17

0.0138
c 0.00028

0.0148
b 0.00028

0.0121
d 0.00028

0.0125
d 0.00028

( )2عينــة حتتــوي  %2دهــو  )4( ،عينــة حتتــوي  %4دهــو  )6( ،عينــة حتتــوي  %6دهــو  )8( ،عينــة حتتــوي  %8دهــو  (2TG) ،عينــة حتتــوي  %2دهــو معاملــة إبنــزمي
) )4TG( ،(TGعينـة حتتـوي  %4دهـو معاملـة إبنـزمي) )6TG( ، (TGعينـة حتتـوي  %6دهـو معاملـة إبنـزمي) )8TG( ،(TGعينـة حتتـوي  %8دهـو معاملـة إبنـزمي
) )*( .(TGقيم املتوسط احلسايب  اخلطأ القياسي ،القيم ذات احلروف املختلفة يف نفس العمود بينها اختالف معنوي ).(SAS System) (P<0.05

يتضــح مــن خــالل الشــكل ( )5ا االخــتالف يف مراحــل االنصــهار بــحت املعــاملتحت ( )8TG ،8يكــو واضــحا عنــد الــزمن
 20دقيق ــة ،ويظه ــر ب ــحت ( )6TG ،6عن ــد  20و 40دقيق ــة ،وميك ــن مالحظ ــة االخ ــتالف يف مراح ــل االنص ــهار ب ــحت (،4
 )4TGعند الزمن  20دقيقة ،وميكن مالحظته بحت املعاملتحت ( )2TG ،2عند  20و  40دقيقة.
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الزمن (دقيقة)

املعاملة

0

20

40

60

8

8TG
6
6TG
4
4TG
2
2TG
الشكل  .5االختالفات يف مراحل انصهار عينات املثلجات اللبنية خالل  60 ،40 ،20 ،0دقيقة.

نسبة استيعاب اهلواء (الري ) ،الصالبة واللزوجة :
من خالل نتائج الريع اليت يبينها اجلدول ( )2وجد ا املعاملة إبنزمي ) (TGمل ينتج عنها فروق معنوية يف نسبة الريع ابلرغم من
اهنا تراوحت بحت ( )%42.29يف املعاملة  %8دهن و( )%63.81يف املعاملة ) ،(2TGهذا قد يرجع اىل ارتفاع اخلطأ القياسي.
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يوض ــح اجل ــدول ( )2ايض ــا نت ــائج الص ــالبة ،حي ــث ا املعامل ــة إبن ــزمي ) (TGادت اىل زايدة معنوي ــة عالي ــة ج ــدا يف ص ــالبة
املعاملتحت ( ،)8TG ، 4TGبينما ادت اىل زايدة معنوية يف لزوجة املعامالت ( )8TG ، 6TG ، 4TGكما هـو موضـح
يف اجلدول (.)2

استقرار الدهن :
ا زايدة الكثافــة الضــوئية املمتصــة يف حملــول مــن املثلجــات اللبنيــة يــدل علــى انتشــار حبيبــات الــدهن وتواجــدها يف صــورة
حبيبــات ذات احجــام صــغرية واعــداد كثــرية وهــذا يعــرف إبســتقرار الــدهن والعكــس صــحيح كمــا هــو موضــح يف الشــكل (،)1،5
والشكل (.)2،5

( )1
( )2

الشكل  .6أتثري استقرار الدهن يف املثلجات اللبنية على الكثافة الضوئية املمتصة.
من خالل الشكل ( )7نالحظ ا املعاملة إبنزمي ) (TGمل ينتج عنهـا فـرق معنـوي يف اسـتقرار الـدهن علـى مسـتوى املعاملـة
 %2دهـن ،هــذا قــد يرجــع إلخنفــاض نســبة الــدهن ،امـا فيمــا يتعلــق ببــاقي املعــامالت (  ) 8TG ، 6TG ، 4TGفوجــد اهنــا
ادت اىل زايدة معنوية عالية جدا .ترجع هذه الزايدة املعنويـة اىل الشـبكة الربوتينيـة املتماسـكة الناجتـة عـن التفاعـل الـذي حيفـزه انـزمي
) ، (TGومبا ا حبيبات الدهن بطبيعتها تكو حماطة بطبقة بروتينة حتافظ عليها يف صورة منفردة ،لذلك فإ زايدة متاسك هذه
الطبقة الربوتينية يزيد من استقرار الدهن.
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0.53
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0.3

0.19

0.18

e

e
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d
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b

a
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2

4 TG

4

6 TG

6

8 TG

0.2
0.1

c
b

0

شكل  .7الكثافة الضوئية املمتصة ملعامالت املثلجات اللبنية عند طول موجي  540اننومرت.
(*) االعمدة ذات احلروف املختلفة يوجد بينها اختالف معنوي )(P<0.05

نتائج التقييم احلسي :
مت اختيار عدد  11حمكم (  5إانث 6 ،ذكور ) إلجراء التقييم احلسي االساسي ،وكا متوسط العمر  47سنة .يبحت اجلدول
( )3نتائج التقيـيم احلسـي إبسـتخدام اختبـار املثلـث .كمـا يوضـح اجلـدول ( )6نتـائج التقيـيم احلسـي إبسـتخدام اختبـار الرتقـيم ،ومـن
خالله ميكن مالحظة ا املعامالت املختلفة ال توجد بينها اختالفات معنوية يف اللو  ،النكهة ،القـوام وخـواص االنصـهار ،وهـذا قـد
يرجع اىل ضيق تدريج االرقام املستخدم يف هذا االختبار ،حيث كانت اعلى درجة ميكن ا يعطيها احملكم هي ( .) 5
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جدول  .3نتائج التقييم احلسي إبستخدام اختبار املثلث عند مقارنة املعامالت املختلفة من املثلجات اللبنية
ابلعينة  % 8دهن.
احملكمني الذين ميزوا العينة املختلفة

عدد احملكمني 11

درجة االختالف

+

التفضيل

خصائص االختالف

-

*

االختبار

الذين ميزوا

الذين مل

العينة

العينة

مييزوا العينة

املختلفة

املختلفة

املختلفة

()%

العينة 8

بسيطة

متوسطة

كبرية

كبرية جدا

اللو

القوام

النكهة

()%

()%

()%

()%

()%

()%

()%

()%

خواص
االنصهار
()%

املعاملة

2

7

4

57.14

42.85

28.57

57.14

14.29

0

85.7

57.1

2TG

7

4

42.85

57.14

14.29

57.14

28.57

0

57.1

71.4

4

5

6

60

40

40

40

20

0

60

60

4TG

5

6

60

40

40

60

0

0

20

60

6

3

8

33.33

66.67

33.33

66.67

0

0

0

100

6TG

2

9

50

50

50

50

0

0

50

100

57.1

42.9

71.4

57.1

100

40

60

60

33.3

66.7

0

0

(*) االختبارات احلسية ملقارنة كل عينة من العينات ( )6TG ،6 ،4TG ،4 ،2TG ،2مع العينة ( )+( ،)8نسبة احملكمـحت الـذين فضـلوا العينـة املختلفـة ونسـبة الـذين
فضلوا العينة ( )-( ،)8نسبة احملكمحت الذين أفادوا أب االختالف كا يف خاصية اللو  ،القوام ،النكهة وخواص االنصهار.

جدول  .4نتائج التقييم احلسي إبستخدام اختبار الرتقيم ملعامالت املثلجات اللبنية.
املعاملة

اللون

النكهة

القوام

خواص االنصهار

8

4.00

a 0.14

3.68

a 0.14

3.64

a 0.16

3.38

a 0.13

6

4.67

a 0.43

3.33

a 0.43

3.67

a 0.49

3.33

a 0.40

6TG

4.00

a 0.52

4.00

a 0.53

4.00

a 0.60

4.00

a 0.49
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4

4.00

a 0.33

3.40

a 0.34

3.10

a 0.38

3.20

a 0.31

4TG

3.80

a 0.33

3.40

a 0.34

3.50

a 0.38

3.20

a 0.31

2

3.57

a 0.28

3.71

a 0.28

3.43

a 0.32

3.00

a 0.26

2TG

4.00

a 0.28

3.57

a 0.28

3.43

a 0.32

3.57

a 0.26

( )2عينــة حتتــوي  %2دهــو  )4( ،عينــة حتتــوي  %4دهــو  )6( ،عينــة حتتــوي  %6دهــو  )8( ،عينــة حتتــوي  %8دهــو  (2TG) ،عينــة حتتــوي  %2دهــو معاملــة إبنــزمي
) )4TG( ،(TGعينـة حتتـوي  %4دهـو معاملـة إبنـزمي) )6TG( ، (TGعينـة حتتـوي  %6دهـو معاملـة إبنـزمي) )8TG( ،(TGعينـة حتتـوي  %8دهـو معاملـة إبنـزمي
) )*( .(TGقيم املتوسط احلسايب  اخلطأ القياسي ،القيم ذات احلروف املختلفة يف نفس العمود بينها اختالف معنوي ).(SAS System) (P<0.05

اخلالصة :
اظهرت نتائج هـذه الدراسـة ا معاملـة املثلجـات اللبنيـة إبنـزمي ) (TGادت اىل زايدة معنويـة عاليـة جـدا يف اسـتقرار الربوتـحت يف
مجيع املعامالت ،كما ادت اىل زايدة معنوية عالية جدا يف مقاومة االنصهار يف املعاملتحت  4TGو ،6TGكما اظهـرت زايدة
معنوية عالية جدا يف صالبة املعاملتحت  4TGو ،8TGوزايدة معنوية عالية جدا يف لزوجـة املعـاملتحت  6TGو ،8TGكمـا
نــتج عنهــا زايدة معنويــة عاليــة جــدا يف اســتقرار الــدهو يف  6TG ،4TGو ،8TGبينمــا مل تــؤثر علــى معــدل االنصــهار يف
مجيــع املعــامالت إبســتثناء زايدتــه يف املعاملــة  ،4TGكــذلك مل تــؤثر علــى الريــع يف مجيــع املعــامالت ،وترجــع هــذه التــأثريات اىل
تفاعل الرتابط التقاطعي الذي حيفزه انزمي ) (TGبحت بروتينات اللنب مما يكو يشبكة متماسكة تعترب املسؤولة عن احداث هذه
التغ ـريات يف خصــائص املثلجــات اللبنيــة .نتــائج التقيــيم احلســي اظهــرت عــدم وجــود فــروق معنويــة بــحت العينــات املعاملــة إبنــزمي
) (TGوغــري املعاملــة علــى خــالف االختبــارات املعمليــة ،وعليــه الميكــن االعتمــاد علــى التقيــيم احلســي فقــط بــدو االختبــارت
املعملي ــة للتع ــرف عل ــى أتث ــري ان ــزمي ) (TGعل ــى خص ــائص املثلج ــات اللبني ــة .خلص ــت الدراس ــة اىل امكاني ــة معامل ــة خالئ ــط
املثلجــات اللبنيــة إبنــزمي ) (TGوخفــض نســبة الــدهن اىل  %4او %6مــع احملافظــة علــى اخلصــائص احلســية والفيزايئيــة .هــذا
حيقــق خفــض يف الســعرات احلراريــة بنســبة  %21.61يف املثلجــات اللبنيــة الــيت حتتــوي  %4دهــن وبنســبة  %10.21يف الــيت
حتتوي  %6دهن مقارنة بتلك اليت حتتوي  %8دهن.

الشكر :
أتقــدم ابلشــكر اجلزيــل اىل كــل مــن ســاهم يف هــذه الدراســة واتوجــه بشــكر خــاص اىل يشــركة (
.) Europe SAS
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The Effect of growth regulator in micro propagation of two chili
pepper varieties
Enfishi, N., *Elmaghrabi, A.M, Galleb1, W., Abotheer, A., Balkier, A., Abuajila, K.
Biotechnology research center, Tripoli-Libya. Box:30313
(* corresponding author, e-mail: maghrabiam@hotmail.com)

ABSTRACT
Modern biotechnology techniques it’s important for micro propagation and
improvement of pepper productivity requires an efficient in vitro plant regeneration protocol. In this study an experiment was carried out to examine the
effects of different combinations of plant growth regulators on the in vitro micro propagation of tow genotypes of Capsicum annuum L., (Z215, Y195) thus
optimizing the protocol for in vitro micro propagation culturing of nodal segments in Murashige and Skoog (MS) media. Supplemented with different concentrations of plant regulator Benzylzminopurine (BAP), Indole-3-butyric acid
(IBA), a-naphthalene acetic acid (NAA), alone or in combination with Kinetin
(Kin) or TDZ, . The best response was observed on medium containing 2 mg
L-1 BAP and 0.5 mg L-1 IBA, especially for number of buds per explant and
percentage of rooting in Varity Z215 then Y195 The elongated shoots were
rooted on medium containing IBA (0.5 mg L-1). Plantlets were transplanted to
soil and acclimatized in the greenhouse showing normal development and
growing to maturity bearing normal fruits with seeds.
Key words: Capsicum annuum L.; In vitro micro propagation; Nodal cutting;
Plant growth regulators
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INTRODUCTION
Chili pepper (Capsicum annuum L.) ranks among the most important vegetable crop belonging to the family Solanaceae and two main consumption types
of pepper spice and vegetable are prevalent throughout the world. Amajor constraint facing the chili crop is high incidence of pests and diseases (Morrison, et
al. 1986). In order to facilitate the development of plant biotechnology based
cultivar improvement for this crop, considerable effort has been devoted in developing and optimizing efficient regeneration protocols. Even though other
Solanaceae members easily undergo morphogenesis, chili was found to be highly recalcitrant due to the formation of ill-defined bud like structures and rarely
of well-developed shoots (Steinitz, et al. 1999., Valadez-Bustos, et al., 2009).
According to the source of explants and subsequent manipulation, the micropropagation may occur via multiple shoots proliferation in chili peppers has
been reported from hypocotyl (Gunay, and Rao. 1978., Christopher, and Rajam, 1996., Mok, and Norzulaani, 2007) cotyledon (Sanatombi, and Sharma.
2008., Singh, and Shukla, 2001). leaf (Agrawal, et al. 1989) and shoot tip (Sanatombi, and Sharma, 2006) through direct or indirect somatic embryogenesis
(Elmagrabi and Ochatt, 2006., Heringer et al, 2013., Ocahtt, 2016., Douglas
et al, 2016). However, tissue culture can generate somaclonal variations most of
them are naturally deleterious while, micropropagation through nodal explants
is less prone to this variation (Ochoa-Alejo, and Ramirez-Malagon, 2001.,
Gould, et al, 1998). Plant regeneration via multiple shoot bud proliferation
from nodal explants has been reported in diverse cultivars of chili peppers
(Agrawal, 1989., Singh, and Shukla, 2001., Siddique, and Anis, 2006, Otroshy
et al, 2011., Arpita et al, 2012). However, most of the reports on response of
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chili peppers suggest a strong influence of genotype on the regeneration process
(Gunay, and Rao, 1978., Rodeva, et al, 2006., Sanatombi, and Sharma, 2008).
There are very few reports on efficient and reproducible regeneration protocols
in chili peppers are inadequate. Additionally, as far as we know there is no any
study or protocol was reported for chili micro propagation of Libyan local varieties. Therefore, the present paper might be the first study, describes the rapid,
simple and comparatively efficient shoot bud regeneration protocol from nodal
explants of chili peppers (Capsicum annuum L.) and describes the regeneration
potential in the two of Libyan local varieties of chili peppers.
MATERIALS AND METHODS
The experiment was carried out at the Plant Tissue Culture department of the
Biotechnology Research Institute- Libya. Seeds of two genotypes of Capsicum
annuum L., Z215 and Y195 were obtained from the Collection of Agricultural
Research Center (Tripoli-Libya). To optimize the media for regeneration of C.

annum, different concentrations of the growth regulators : NAA, IBA and
BAP, alone or in combination with the cytokinins: Kinetin or TDZ were investigated.
Seed sterilization and cultivation

The seeds were washed with tap water for 5 -10 minutes to remove surface
contamination and then sterilized by immersing in 70% ethanol for 1 minute
with vigorous shaking followed by 20 minutes in 4% sodium hypochlorite containing some drops of Tween 20. The seeds were then rinsed three times with
sterile distilled water in a laminar flow cabinet to remove minor amounts of disinfection liquid. For germinating, the seeds were cultured in a jar on 35 mL of
standard MS medium (Murashige and Skoog, 1962) containing 3% (w/v) sucrose and 0.7% (w/v) agar. Cultures were incubated in a growth chamber at
temperature of 24 °C, a 16 h photoperiod provided and with a light intensity of
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2000 lux provided by white fluorescent lamps. After six weeks, the germinated
seeds had produced young seedlings with 3-7 leaves. Nodal segments derived
from these aseptic seedlings were used as explants.
Induction of shoot formation
For enhance of shoot formation, five explants of nodal segments (0.5 - 1 cm
length) were aseptically cultured in jars containing 35 mL of MS medium supplemented with three concentrations (0.0, 0.2, 0.5 mg/L-1) of Indole-3-butyric
acid (IBA), a-naphthalene acetic acid (NAA) or two concentration (1 and 2
mg/L-1) of 6-Benzylzminopurine (BAP) alone or combined with Kinetine
(Kin), or (TDZ).. Sterilization of media was performed by autoclaving at 121
ºC for 20 min. pH was adjusted at 5.8 before adding 0.6% (w/v) agar. The jars
were covered and sealed with household plastic foil for a period of 5 weeks and
then transferred to the same conditions as mentioned above.
Statistical analysis
The experiment was carried out in a completely randomized factorial design.
Data were statistically analyzed using the SAS software (version 8). When the
ANOVA indicated significant treatment effects (5 or 1%) based on the F-test,
the Duncan’s Multiple Range Test (P≤0.05) was used as a method to determine
which treatments were statistically different from other treatments.
RESULTS
To optimize the media for regeneration of C. annum, MS medium with different concentrations of the auxins IBA and NAA or BAP alone or in combination with cytokines the Kinetin and TDZ were investigated. About 2-4 multiple shoot buds developed from explants derived from 3- 4 old week seedlings
germinated in vitro on the shoot bud induction media (Figure 1). Different
concentrations and combinations of growth regulators showed significantly different responses in terms of number of branches, leaves and roots per explant,
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the length of the stem, internodes, and the percentage of rooting in pepper for
both varieties Z215 and Y195 (Tables 1and 2). After 5 weeks of culture the
maximum numbers of branches, leaves and roots as well as the highest length
of stem, internode and root were significantly obtained in MS medium supplemented with 2 mg/ L-1 BAP alone for both varieties (Tables 1 and 2). For example, the best concentration of BAP of number of branches was 2 mg/L-1, a
treatment which produced 0.28 per explant of Z215 (Tables 1) and 0.26 per
explants for Z195 (Table 2).Media containing Kinetin, or TDZ in combinations with other growth regulators had the least effectiveness in inducing regeneration, as were especially illustrated by number and length of roots per explant
and also the personages of rooting (Table 3 and 4). The maximum number of
roots per explant was obtained in MS supplemented with BAP (2 mg/L-1) for
two varieties of chill pepper (Table. 1 and 2). However, the overall percentage
of rooting was the highest in the medium containing BAP (2 mg/ L-1) and IBA
(0.5 mg/ L-1) with that treatment approximately all explants properly rooted.
Following elongation, the non-rooted regenerated shoots (about 1.5 cm long)
were separated and transferred to MS medium with deferent concentration of
Kinetin or TDZ combined

with IBA or NAA for rhizogenesis (Table 3 and

4). IBA combined with Kinetin had a higher potential with respect to the induction of roots in these varieties than NAA (Table 3). The best result was investigated for number of roots when the shoots were transferred to a medium
containing 0.5 mg/l IBA or NAA combined with 2 mg/L-1 Kinetin for both varieties (Table 3). Such shoots rooted properly after 3 weeks of subculturing.
Regenerated plantlets were used repeatedly as new materials for the next cycles
of regeneration. Rapid multiplication of the plantlets was achieved within a
short period of time. NAA produced stocky roots with fine root hairs, while
the roots induced in media containing IBA were thin and long with many
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branches and root hairs (Table 3). Whereas, combination of 2 mg/L-1 TDZ
with o.5 mg/L-1 NAA showed the highest percentages of rooting (Table 4).
Table 1. Effects of growth regulators BAP, IBA and NAA on the number of
branches, leaves and roots per explants, stem length, internodes length, root
length and percentage rooting of explants of chili pepper variety Z215.
Varity

Z215

Treatment

Number
of
branches

Number
of leaves

Number
of roots

Stem
length
(mm)

Internode
length
(mm)

Root
length
(mm)

Rooting (%)

Controle

0.00d

4.26c

2.26b

11.3b

2.4b

16.7d

15.4d

BAP (1 mg L-1)

0.16b

5.66b

1.98c

13.4b

2.9b

58.7b

15.8d

BAP (2 mg L-1)

0.28a

7.74a

4.62a

25.5a

3.7a

85.3a

68.4a

IBA (0.2 mg L-1)

0.08c

5.75b

2.83b

16.7b

2.4b

41.1c

26.4c

IBA (0.5 mg L-1)

0.18b

5.67b

1.95c

18.9b

2.8b

52.2b

38.4b

NAA (0.2 mg L1)

0.18b

5.75b

2.86b

16.4b

2.4b

41.1c

22.6c

NAA (0.5 mg L1)

0.07c

4.85c

2.98b

18.5b

2.1b

42.0c

27.7c

Means followed by the same superscript letters within columns are not significantly different at the 5% level

Table 2. Effects of growth regulators BAP, IBA and NAA on the number of
branches, leaves and roots per explant, stem length, internode length, root length
and percentage rooting of explants of chili pepper variety Y195.
Varity

Y195

Treatment

Number
of
branches

Number
of leaves

Number
of roots

Stem
length
(mm)

Internode
length
(mm)

Root
length
(mm)

Rooting
(%)

Controle

0.00d

3.82d

2.17b

10.9b

2.1b

15.7d

14.4d

BAP (1 mg L-1)

0.10b

5.13b

1.93c

11.8b

2.8b

52.7b

14.2d

BAP (2 mg L-1)

0.26a

7.11a

4.26a

25.1a

3.7a

75.7a

61.3a

IBA (0.2 mg L-1)

0.05c

5.66b

2.71b

14.6b

2.4b

41.c

28.4c

IBA (0.5 mg L-1)

0.15b

5.57b

1.91c

18.5b

2.8b

52.2b

32.7b

NAA (0.2 mg L1)

0.15b

5.66b

2.71b

14.6b

2.4b

41.1c

28.4c

NAA (0.5 mg L1)

0.05c

4.57c

2.91b

17.4b

2.1b

42.0c

20.7c

Means followed by the same superscript letters within columns are not significantly dif-

ferent at the 5% level
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Table 3.Effects of different concentrations of Kinetin and combinations with
auxins (IBA and NAA) on the number of roots per explants, root length and
the percentage of rooting of explants of chili pepper variety Z215 and Y195.

Variety

Kinetin
(mg L-1)

IBA
(mg L-1)

NAA
(mg L-1)

Number
of roots

Root
length (mm)

Rooting
(%)

Z215

1

-

0.2

2.11ab

31.1c

28.4d

2

-

0.5

1.72c

32.2c

32.7c

1

0.2

-

1.16c

24.0d

18.9e

2

0.5

-

2.41a

26.1d

18.4e

1

-

0.2

2.11ab

31.1c

28.4d

2

-

0.5

1.72c

32.2c

32.7c

1

0.2

-

1.16c

24.0d

18.9e

2

0.5

-

2.41a

26.1d

18.4e

Y195

Means followed by the same superscript letters within columns are not significantly different
at the 5% level.

Table 4.Effects of different concentrations of TDZ and combinations with
auxins (IBA and NAA) on the numberof roots per explants, root length and the
percentage of rooting of explants of chili pepper variety Z215 and Y195.
Varity

Z215

Y195

TDZ
(mg/ L-1)

IBA
(mg/ L-1)

NAA
(mg/ L-1)

Number
of roots

Root
length (mm)

Rooting
(%)

1

-

0.2

1.41c

34.0c

45.0b

2

-

0.5

1.06c

44.7b

52.3b

1

0.2

-

2.21ab

11.4e

28.0d

2

0.5

-

2.07ab

10.3e

24.0d

1

-

0.2

1.41c

34.0c

45.0b

2

-

0.5

1.06c

44.7b

52.3b

1

0.2

-

2.21ab

11.4e

28.0d

2

0.5

-

2.07ab

10.3e

24.0d

Means followed by the same superscript letters within columns are not significantly different at the 5% level.
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DISCUSSION
Recently experiments of regeneration for chili pepper and the role of plant
growth regulators therein is diverse (Harini et al 1993., Ezura et al, 1993.,
Christopher and Rajam, 1994, Thomans and Dennis, 2008., Otroshy et al.
2011., Arpita et al, 2012., Heringer et al, 2013., Ochatt, 2016., Douglas et al,
2016). These experiments applied on different species, varieties and explants
and a vast range of in vitro regeneration media in order to provide specific medium for micro preparation of each plant species. This study was investigated
the effect of various concentrations of different growth regulators: BAP, IBA
and NAA on shoot, proliferation in shoot explants of Capsicumannuum L.
(Table 1 and 2). The explants were shown different in the shoot proliferation
response. The regeneration of Capsicum annum L. from nodal segments has
been considered as a relative simple method, which could be potentially applied
for masspropagation of the species (Arpita et al, 2012). The best treatment of
cytokinins producing the highest numbers of branches, leaves, and rootsper explant was BAP 2 mg L-1 alone. This result already reported by (Otroshy et al,
2011) who exhibited that MS medium supplemented with 2 mg/L-1 BAP produced the highest number of branches, leaves, and roots as well as the percentages of rooting for both varieties of Capsicum annuum L. cv. (Z215 and Y195)
. Full activity of BAP for fast developments regeneration of different cultivars of
Capsicum has been reported in several studies (Christopher et al, 1994., Sanatombi and Sharma, 2007., and Otroshy et al, 2011). For example (Christopher
et al, 1994) showed that MS medium supplemented with 10 mg L-1 BAP was
effective for shoot multiplication in shoot-tipexplants of Capsicum annuum L.
cv. G4. While, (Sanatombi and Sharma, 2007) reported that MS medium sup-
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plemented with 5 mg L-1 BAP was effective for shootmultiplication in shoot-tip
explants Capsicum annuum L. cv. Therefore, results of these experiments supported our study, the concentration of BAP higher than 2 mg L-1 was not effective for regeneration of pepper. Another cytokinin, Kin or TDZ in combination with auxins was not effective as BAP for the regeneration of pepper.
The others experiment that showed the maximum number of shoot proliferation amplydemonstrates the high cytokinin activity of TDZ, as reported for
several other species (Peddaboina et al, 2006) also the others to get this result
proved to be the most effective for multiple shoot bud induction followed by
BAP and Kin .The assessment of effectiveness of TDZ alone or in combination
with IAA was done by (Sanatombi and Sharma, 2006). Whereas, in this experiment the minimum number of shoots was regenerated in media containing
Kin and TDZ, in combination with IBA or NAA (Table 3 and 4). Some earlier
of in vitro studies in Capsicum also reported similar this result when combined
Kin and TDZ with IBA or NAA (Otroshy et al, 2011., Sanatombi and Sharma, 2006., Ochoa-Alejo, and Ramirez-Malagon, 2001). Nevertheless, auxins
such as NAA and IBA had a high potential in inducing rhizogenesis of the
shoots (Table 1 and 2), however, in our experiment cytokines BAP was more
effective than auxins with respect to rooting of the regenerated shoots overall
for micro propagation of chili pepper of both varieties (Table 1 and 2). This result accordance to the previous study of Otroshy et al, (2011) when they reported that the optimizing protocol in vitro propagation of chili pepper that
MS medium supplemented 2 mg/L-1 BAP or 0.5 mg/L-1 IBA. Recently study
of a large number of regeneration and profanation from embryonic calls of various plant species was reported by Ochatt, (2016) on legumes also by Douglas et
al, (2016) on Peach-Palm trees. Stages of plant development were frequently
processed in vitro culture when the shoot buds proliferating from embryonic
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calluses of both shoot tips and axillary shoot (Figure 2). These Proliferating explants were easily rooted in medium supplemented with IBA or BAP (Figure
1). The axillary shoots of both varieties (Z215 and Y195) further produced
multiple shoot buds when cultured in bud induction medium, when the plantlets were established with a survival rate over 75% and were then transplanted in
glasshouse for acclimation in vivo culture.
Conclusion
Thus, it is very important to obtaining significant protocol of micro propagation of two chili pepper varieties with maximum regeneration with minimum
concentrations of growth regulator. As we have reported in this experiment of
optimizing method for an efficient regeneration from nodal explants using BAP
and IBA. This protocol could be produced reliable method for large scale of
single genotypes production of this crop.
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Figure 1. Seedling of Z215 pepper variety with expanded buds and extended roots after
4 weeks of germination in MS medium.

a

b

c

e

d

f

Figure 2. Stages In vitro propagation of Capsicum annuum L. cv. Z215: (a) callus induction in
pre-existing buds after 2 weeks of culture; (b) induction of multiple shoots fromshoot-tip after 3
weeks; (c) induction of axillary shoots after 5 weeks; (d) induction of multiple axilla shoots after 6
weeks; (e explant developed with root induction after 7 weeks; (f) explant rooted plantlet after 8
weeks. Bar = 10mm.

119

E. mail: www.lam.edu.lyاجمللة االكادميية

المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية
2016  اكتوبر17-16  ليبيا،مصراتة

REFERENCES
[1]. Agrawal, S.,Chandra, and Kothari (1989). Plant regeneration in tissue cultures of pepper (Capsicum annuum L. cv. Mathani). 6: 47-56.
[2]. Arpita, D., Anusree, D., Subhendu, B. and Timir baran, J. (2012) In vitro
propagation and molecular evaluation of a Capsicum annuum L. cultivar with a
high chromosome number (2n = 48). Scientia Horticulturae. 140:119–124
[3]. Christopher T and MV Rajam (1996). Effect of genotype, explant and medium on regeneration of red pepper. 46: 245-250.
[4]. Douglas, A.S., Angelo, S.H, Víctor, M.J., Marguerite G.Q., and Miguel
P.G. (2016) Somatic Embryogenesis in Peach-Palm ( Bactris gasipaes ) Using
Different Explant Sources. Maria Antonietta Germanà and Maurizio Lambardi
(eds.), In Vitro Embryogenesis in Higher Plants, Methods in Molecular Biology, vol. 1359, DOI 10.1007/978-1-4939-3061-6_12, © Springer Science+Business Media New York .
[5]. Elmaghrabi A., Ochatt S. (2006) Isoenzymes and flow cytometry for the
assessment of true-to-typeness of calluses and cell suspensions of barrel medic
prior to regeneration. Plant Cell Tissue Organ Cult. 85: 31-43.
[6]. Genesh, D.S and Sreenath, (1997). Clonal propagation of coffee through
apical bud culture. Journal of Plantation Crops, 25. (Suppl2):169-174.
[7]. Gould J H , Banister, Fahima and Hasegawa Smith (1998). Adaptation of
shoot apex Inoculation andculture to Cotton transformations. 10:105-116.
120

E. mail: www.lam.edu.lyاجمللة االكادميية

المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية
2016  اكتوبر17-16  ليبيا،مصراتة

[8]. Gunay, A.L and Rao, (1978). Plant regeneration from hypocotyls and
cotyledon explants of red pepper , 11: 365-372.
[9]. Heringer AS, Steinmacher DA, Fraga HPF,Vieira LN, Ree JF, Guerra MP
(2013). Global DNA methylation profi les of somatic embryos of peach palm (

Bactris gasipaes Kunth) are infl uenced by cryoprotectants and dropletvitrifi cation cryopreservation. Plant Cell Tissue Organ Cult. 114:365–372
[10]. Mok, S.H and Norzulaani (2007). Trouble shooting for recalcitrant bud
formation in var. Kulai.15(Suppl 1): 33-38.
[11]. Morrison, R.A.,Koning, and Evans (1986). Handbook of Plant Cell Culture Edited by Evans DA,Sharp WR, Ammirato PV, New York: Macmillan:
552-573.
[12]. Murashige T and Skoog, F. (1962) Arevised medium for rapid growth
and bioassays with tobacco tissue cultures. 15: 473-497.
[13]. Ocahtt, SJ. (2016) Agroecological impact of an in vitro biotechnology approach of embryo
development and seed filling in legumes. Agron. Sustain. Dev. (35) 2 :535-552

[14]. Ochoa-Alejo, N and Ramirez-Malagon. (2001) Chili pepper biotechnology.37: 701-729.

121

E. mail: www.lam.edu.lyاجمللة االكادميية

المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية
2016  اكتوبر17-16  ليبيا،مصراتة

[15]. Rodeva V, S Grozeva and Todorova, V. (2006) Answer of Bulgarian
pepper ( L.) varieties. , 38(Suppl2):129-136
[16]. Sanatombi K and Sharma. (2006) Regeneration and mass multiplication of
L.4(Suppl 1): 205-208.

[17]. Sanatombi, K and Sharma. (2008) Plant regeneration in six cultivars of
spp. using different explants. 52(Suppl 1):141-145.
[18]. Singh, R and Shukla, R. (2001) Shoot differentiation in Capsicum annu-

um L. var. Accuminatum. 80: 301-303.
[19]. Siddique I and Anis. (2006) Thidiazuron induced high frequency shoot
bud formation and plant regeneration from cotyledonary node explants of Cap-

sicum annuum L. 5: 303-308.

[20]. Steinitz, B.,Wolf, Matzevitch-Josef An Zelcer. (1999) Regeneration and
genetic transformation of pepper ( spp.): The current state of art. 18: 9-15.
[21]. Valadez-Bustos, M.G., Auado-Santacruz, Carrillo-Castaneda, AguilarRincon, Espitia-Rangel, Montes-Hernandez and Robledo-Paz. (2009)

In

vitro propagation and agronomic performance of regenerated chili pepper
(Capsicum. spp.) plants from commercially important genotypes. , 45: 650658.

122

E. mail: www.lam.edu.lyاجمللة االكادميية

المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية
2016  اكتوبر17-16  ليبيا،مصراتة

Decontamination of Escherichia coli on Tomatoes Using
Ozone and Chlorine Treatments
Najib. E. Gabril1, Milad. A. Shalluf2
1
2

Division of Microbiology Libyan Academy - Tripoli

Nutrition Department - Faculty of Medical Technology Misurata

Abstract
Many pathogens to humans and animals, such as bacteria, viruses and parasites
that can grow, on the surface of fruits and vegetables, however, to reduce these
microorganisms the crops must be sterilized and processed. in this study there
were natural methods and chemical procedures to reduce the microbes such as
ozone and chlorine treatment although antimicrobial substance was used have in
order to prevent the growth of bacteria to be beneficial for all areas industrial and
agricultural products in order to participate in the scientific field development it
is also to provide food security to the consumer, in this research were washed
tomatoes by using chlorine and ozone water, they were compared with the results of both during different concentrations and contact time, namely (3, 6, 9,12
and15 minutes).Through ozone treatment, has been observed decrease in the
populations of bacteria on tomatoes, in ozone concentration 0.026 mg/L microbial effects to ozonated water, the number of cells surviving after ozone treatment were less than untreated cells and chlorine treatment were E.coli death rate
of were decrease in chlorine concentration 1.5mg /L and 2.5 mg /L there were
no significant difference (P >0.05 level) but the results obtained chlorine concentration 3.5mg /L (P < 0.05 level) that chlorine is highly effective in killing bacte-
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ria on surface of tomatoes. There were significant greater (P < 0.05 level) the results and statistical data have proved the ability to reach appropriate concentrations and doses that could approximately eliminate the total number bacteria
grow on the surface of the tomatoes.
Key words: Ozone - Chlorine - E.Coli:O157 – Tomatoes - food safety.
Introduction
Vegetables and fruits to a lesser extent have been related with outbreaks of gastrointestinal infections in increasing frequency in different countries of the world
(Warry., 2000) this may be due in part to several factors, including changes in
handling and production practices, increased in consumption of fresh and lightly
processed fruits and vegetables, and increased importation of produced from different regions or countries where standards for growing and handling produce
vary and may be compromise (Hedberg et al., 2012).
There are many potential sources of contamination of produce (PHLS;2012).
Begin- ning at the pre-harvest phase and ending in the consumer’s kitchen.
Among these sources are soil feces, irrigation water, green or inadequately composed manure, and domestic animals human handing harvesting equipment
transport containers, wash and rinse water, processing equipment (used for sorting packing or cutting). Transport vehicles improper storage (temperature abuse,
physical environment). and improper packaging (including new packaging technologies such As modified or controlled atmosphere or vacuum packaging) cross
contamination with other foods in storage or display areas, and improper handling after wholesale or retail purchase, it is important that different segments of
the produce delivery system identify potential points of contamination and work
on controlling microbial safety risks through the development and implementa-
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tion of good agricultural practices (GAP) good manufacturing practices (GMP)
and hazard analysis critical control point (HACCP). That best suit their particular
segment of the produce industry, reasons for the choice of tomatoes are one of
the most widely consumed fruit crops in the world, not only because of its volume, but also because of its overall contribution to nutrition and its important
role in human health. The Escherichia coli present in water and on vegetable are
mainly non pathogenic strains in some cases pathogenic strains such as enterotoxigenic E.coli (ETEC) and shiga-toxin produced E.coli (STEC) can also be present stranded disinfection procedures, which are used in various countries in line
with national regulation, include chlorination, ozonation, ultraviolet light irradiation and with α-rays ionization (Altekruse et al., 2014). Chlorination is still
very popular method for the control of E.coli particularly in water or upon vegetable. (FDA, 1998). Enterotoxigenic E. coli (ETEC) are a common cause of
traveler diarrhea transmission occurs through food and water contaminated with
human waste or by person-to- person contact. ETEC colonize the small intestine, causes elevated cyclic adenosine monophosphate (cAMP), (Robert, 2006)
The objectives:
. To design and fabricate a flow rate through ozonation and chlorination system.
. To remove or reduce bacterial contamination
. To evaluate the impact of post-harvest treatment of ozone and chlorine treated
tomato fruits at different conditions, concentration and contact time.
Materials and methods
Area of the study:
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Almarj city, is 120 km eastern Benghazi (north east of Libya) Almarj is an agricultural region contains an agronomic, vegetable (includes tomato and fruit fields.
Ozone measurement:
For preparation of aqueous ozone concentration which was proceeded by continuously measuring to absorbance at (260, 259 nm) using a UV spectrophotometer DR-2800. Then the ozone calculation was determined as follows, 0.26
mg/L, dissolved O3 mg/ml= Δ A.100/ƒ b v.
Where:
ΔA – the difference in optical absorbance between sample and blank solution.
b – the path length of the cuvette in cm (10 cm).
V – the volume of sample added into the ampoule, normally, 90 ml.
f – the experimentally obtained factor (0.42).
Methods:
In this way will describe the design of the tomatoes treatment technique using
ozone gas and chlorine. In addition to materials equipment system steps operation, ozonation samples treatment and chlorination samples treatment and determination of procedures will be described as in Figure (1)
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Figure (1): Experimental design set up.
Preparation and Inoculation of Tomatoes
Tomatoes were purchased from a local a market in Almraj, whole sound tomatoes were washed with 0.5% aqueous solution of a detergent, rinsed in tap water
and wiped dry. Each tomatoes was dipped in the diluted bacterial suspension (to
22h to 25h at 80C).
In a 700-ml beaker, stirred gently for 1 min drained, and placed on a sterile tray.
Inoculated tomatoes were incubated for 2.5h at 22 to 250C prior to the sanitization treatments.
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Recontamination of Samples:Escherichia coli O157:H7 was obtained from the Analysis Laboratory of Microbio- logy in Almarej Hospital Stock cultures, were maintained on slants of trypticase soy agar at 450C with occasional transfers the bacterium was propagated by
making 2 successive transfers in 10 ml Trypticase soy broth the inoculated broth
was incubated at 370C for 20 to 22h before using the inoculums in these experiments, this bacterium was diagnosed by Phoenix-TM100 This process were
from 20-25 July, 2015, a portion (35 ml) of the resulting culture was transferred
into 100 ml TSB. The mixture was incubated at 370C for 18 to 19h with agitation, count at the end of the was incubation period was ~109 CFU/ml This culture was appropriately diluted, using 0.85% NaCl solution and used for inoculation of tomatoes. (Achen and Yousef,2001).
A- The steps of ozonation system operation
Tomatoes were prepared and organized in stainless steel pots (4 fruits / pot) samples were treated by ozonided water 0.26 mg/L for 3, 6, 9,12 and 15 min. Measured by spectrophotometer of treatment and measured by ozone measurement
0.26 mg/L. Samples then kept in sterilized plastic bags examined for the presence
of bacteria and Ph = 7.0-7.2. Ozone concentrations was prepared by ozone generation apparatus in Almahdy desolation plant in Almarej city. This process was
done on July, 25, 2015.
B- The steps of chlorination system operation
Tomatoes were prepared and organized in stainless steel pots (4 fruits / pot) samples were treated by chlorine water,1.5mg/L, 2.5mg/L and 3.5mg/L. For 3, 6, 9,
12 and 15mins. Chlorine concentrations were measured by spectrophotometer
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of treatment. Samples then kept in sterilized plastic bags and sent to the laboratory to be examined for the presence of bacteria treatments were undertaken at
room temperature and pH = 7.0-7.2, chlorine concentrations was measured by
spectrophotometer apparatus in Botraba desolation plant in Almarej city, this was
done on July, 27, 2015.
Bacterial analysis:
Counts controls (inoculated unwashed or water-washed tomatoes) and inoculated ozone and chlorine treated tomatoes, After treatment, tomatoes were placed
in 50ml of Dey- ngley Neutralizing and pummeled for 1 min in a stomacher.
The homogenate was then serially diluted in 0.1% peptone water and spirally
plated on tryptic soy agar supplemented with 50 μg/mL of nalidixic acid with an
Auto plate 4000. Plates were incubated at 37 0C for 24h and then enumerated
using the Q-count reductions of bacteria were calculated on basis gram of fruit
basis. Random colonies of E. coli O157:H7 were confirmed serologically using
RIM E. coli O157:H7 latex test For E. coli O157:H7 1 mL of 0.1% peptone
water was transferred to 9 mL of TSBN and incubated at 370C for 24h. After incubation 1 mL of the TSBN was transferred to 9 ml either TT Broth Base Hajna
or MacConkey For E. coli O157:H7, respectively. TT Broth Base Hajna was
incubated at 450C for 48 h. A loop full of enrichment.
Solution was then streaked onto xylose lysine desoxycholate agar and incubated
for 24h at 370C. Colonies were again confirmed A-1 latex agglutination test.
Mac- Conkey broth tubes were incubated for 24h at 370C and then a loop full
of solution will be streaked onto MacConkey agar plates that were incubated for
24h at 370C. Colonies were then confirmed as E. coli O157:H7 using a RIM E.

coli O157:H7 latex test .
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Bacterial count:
The most common procedure for the enumeration of bacteria is the viable plate
count method were used, in this method (serial dilutions of a sample containing
viable microorganisms) are plated onto a suitable growth medium, the suspension
is either spread onto the surface of agar plates (spread plate method) or is mixed
with molten agar, poured into plates, and allowed to solidify (pour plate method). The plates are then incubated under conditions that permit microbial reproduction so that colonies develop that can be seen without the aid of a microscope, It is assumed that each bacterial colony arises from an individual cell that
has undergone cell division. Therefore by counting the number of colonies and
accounting for the dilution factor, the number of bacteria in the unwshed sample can be determined There are several drawbacks to the viable count method
(Robert, 2006). The major disadvantage is that it is selective and therefore biased, the nature of the growth conditions, including the composition and pH of
the medium used as well as the conditions such as temperature, determines
which bacteria in a mixed population can grow, since there is no universal set of
conditions that permits the growth of all microorganisms, it is impossible to
enumerate all microorganisms by viable plating. This same disadvantage, however, becomes advantageous when one is interested in only a specific microbial
population. For example, can design selective procedures for the enumeration of

E.coli forms and other physiologically defined microbial groups.
The viable count is an estimate of the number of cells. Because some organisms
exist as pairs or groups and because mixing and shaking of the sample does not
always separate all the cells, in actually get a count of the Colony forming units".
One cell or group of cells will produce one colony, Therefore when record results for a viable count, it is customary to record the results as colony forming
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units per ml (cfu/ml) or per gram (cfu/g) of test material. Because were generally
have no idea of how many bacteria are in a sample. It is almost always necessary
to prepare a dilution series to ensure that obtain a dilution containing a reasonable number of bacteria to count, Dilutions in the range 10-1 (1/10) to 10-8
(1/100,000,000) are generally used, although with particular types of samples the
range of dilutions can be restricted. For example, for water that is not turbid. The
maximal dilution needed is 10- 6 because we know that if there were 107 or
more bacteria per milliliter, the water would be turbid. (Robert, 2006).
Number of colonies X 10 X 1000 =……..bacteria/ml
Results
Comparison results of bacteria count between tomatoes before washing without
treatment, tomatoes after washing without treatment and tomatoes washing with
ozonated water in concentration 0.26 mg/l during different time. The populations of E.coli on tomatoes surface region was decrease, this mean the bacteria
affectively to ozone concentration 0.26 mg/L, in different time more than tap
water, but its efficacy was limited in the inaccessible areas (surface region) of the
tomatoes, because ozone is highly unstable gas which cannot be stored. The half
- life time of ozone in distilled water is 20 minutes. It facilities the problem of
ozone treatment. However, should be directed towards improving ozone delivery methods to increase the accessibility of ozone to the attached cells on all regions of the tomatoes, see. Figure (2)
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Figure (2): Ozone concentration 0.26 mg/L VS time exposure.
The comparison results of bacteria count between tomatoes before washing
without treatment, tomatoes after washing without treatment and tomatoes
washing with chlorine water in concentration 1.5 mg/L in different time, results
indicate that decrease populations of bacteria, the bacteria susceptible to chlorine
but it is not enough to remove all populations of bacteria see. Figure (3)

Figure (3): Chlorine concentration 1.5 mg/L VS different time.
The comparison results of bacteria count between tomatoes before washing
without treatment, tomatoes after washing without treatment and tomatoes
washing with chlorine water in concentration 2.5 mg/L in different time, results
indicate that decrease population of bacteria. The bacteria susceptible to chlorine
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concentration 2.5 mg /L more than chlorine concentration.1.5 mg/L, there were
no significant different in results of chlorine concentration 1.5mg/L and 2.5mg/L,
there were LSD = (0.065) this more than 0.05 level (P > 0.05 level) results of
bacteria count similar observed in the chlorine concentration 1.5mg/L see. Figure (4)

Figure (4): Chlorine concentration 2.5 mg/L VS different time.
The comparison results of bacteria count between tomatoes before washing
without treatment, tomatoes after washing without treatment and tomatoes
washing with chlorine water in concentration 3.5 mg/L during different time the
population of bacteria (E.coli O157:H7) decrease and susceptible to chlorine
concentration 3.5mg/L more than chlorine concentration 2.5mg/L and 1.5mg/L.
Results indicate that best concentration should be more than 3.5 mg/L to remove all populations of bacteria on tomatoes. Figure (5) there were significant
different, because colonies of E.coli were = (0.030) this less than 0.05 level (P <
0.05 level). Bacteria inhibition in chlorine Concentration 3.5mg/L and bacteria
susceptible to disinfection (chlorine concentration 3.5mg/L) during different
time.
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Figure (5): Chorine concentration 3.5 mg/L VS different time.
Discussion
Although many studies have examined the ability of produce washing treatments
to remove pathogens, the majority of those studies focused on industrial applications. The present study showed that ozonation and chlorination reduced microbial load on tomatoes samples in various doses of examination, it mean that after
ozonation and chlorination the populations of bacteria was decrease on Tomatoes
Through ozone treatment, during different time, namely. (3, 6, 9, 12 and 15
minutes) has been observed decrease in the populations of bacteria on tomatoes,
in ozone concentration 0.026 mg/L, see (Figure - 2) shows microbial effects to
ozonated water, the number of cells surviving after ozone treatment were less
than untreated cells.
Similar results were obtained by (Achen and A.E.Yousef, 2001). They found
Apples were inoculated with Escherichia coli O157:H7 and treated with ozone.
Sanitization treatments were more effective when ozone was bubbled during
apple washing than by dipping apples in pre- ozonated water. The correspond-
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ing decreases in counts of E. coli O157:H7 during1 to 5 min treatments. And
another study support our results (Hong and Gross, 1998). They found in the
human pathogenic bacteria such as Escherichia coli, and Pseudomonas fluo-

rescens, Salmonella typhi, and Klebsiella pneumoniae, were analysed the ozone
treatment by using ozonizer M221.To optical density was control and treated
cultures were measured and to the different time intervals.
Such as 5,10 and 15 minutes of the optical density (by use of a digital spectrophotometer at 540nm) were gradually decreased. Among the treated bacterial
species E.coli revealed high sensitivity to ozone treatment and Compared to other bacterial strains, this was shown by the optical density value of Escherichia

coli, and Salmonella typhi; Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas fluorescens
such as 0.81, 0.5.0.2 and 0.01; 0.290, 0.261, 0.245 and 0.221; 0.256, 0.254,
0.235 and 0.220; 0.219, 0.17, 0.08 and 0.045. The numbers of cells surviving
after ozone treatments were less than for untreated cells.
Shows E.coli death rate are decrease, see (Figures - 3) in chlorine concentration
1.5mg /L and 2.5 mg /L there were no significant difference (P >0.05 level) but
the results obtained chlorine concentration 3.5mg /L. (Figure - 5) shows (P <
0.05 level) that chlorine is highly effective in killing bacteria on surface of tomatoes. There were significant greater (P < 0.05 level) this results agree with
(Barth,1995). They found Chlorine has been used for many years to treat drinking-water and waste water as well as to sanitize food processing equipment and
surfaces in processing environments. It is also used as a disinfectant in wash, spray
and flume waters in the raw fruit and vegetable industry. Chlorination is generally accomplished by using elemental chlor- ine or one of the hypochlorites, liquid
chlorine and hypochlorites are moderately effective disinfectants for surfaces that
may come in contact with fruits and vegetables during harvesting and handling,
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for processing equipment, and for whole and cut fruits and vegetables. To disinfect produce, chlorine is commonly used at concentrations of 50-200 ppm with
a contact to different time, to kill all pathogens within different doses.
Similar results were obtained by (WHO,1998). Chlorine disinfection has been
extensively applied in the harvest and postharvest handling of fresh fruits and
vegetables for many decades because it is effective, chemically stable, readily
available, relatively inexpensive, and easily Applied. For example, chlorine has
been routinely used for disinfection of Vegetables Such as lettuce, carrots, and
spinach. (Pirovani et al., 2000). Fruits such as strawberries, apples, cantaloupe,
honeydew melons, and tomatoes, chicken And fish (Shin et al., 2004).
Conclusion
The conclusion were finding in this study it is prominent the aim of study
1 Ozonation of wash- water reduces numbers of microorganisms resulted
in reduced numbers on the surfaces of tomatoes, and through this treatment was not show any effect of tomatoes after treatment process .
2 Chlorine is useful in controlling population of microorganism in washwater and through this treatment was not show any effect of tomatoes after treatment process.
3 Efficacy of disinfectants varies with different fruits and vegetables characteristics of their surfaces, concentration and type of pathogen
4 The optimal dose of chlorine is 3.5 mg/l during 15min. It is enough to
remove all populations of bacteria, they compared by ( LSD ) there were
significant different, because colonies of E.coli were = (0.030) this less
than 0.05 level (P < 0.05 level). Bacteria inhibition in chlorine concentration 3.5mg/L
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عزل وتشخيص الفطريات المصاحبة لحبوب القمح الطري والصلب المسوقة باألسواق
المحلية والحقل بمنطقة مصراتة
حليمة حممد فريوا * ،خدجية سامل عوين ،هالة أمحد احلار  ،هالة فرج ابوحبيل
قسم علم النبات /كلية العلوم  /جامعة مصراتة

امللخص
مت يف هذه الدراسة عزل وتشخيص  12نوعا من الفطرايت املصاحبة حلبوب القمح الطري والصلب للعينات املسوقة يف
االسواق احمللية وهي كالتايل- :

Rhizopussp ,Pencilliumsp ,A.ochraceous ,A.flavus , Aspergillus niger
,Cladosporiumsp ,Ulocladiumsp, A.altemata , Alternariasp , Curvulariasp
.,Fusarium sp ,Stemphylimsp,

حيث سجلت الفطرايت التالية أعلى نسبة ظهور يف العينات املدروسة حلبوب القمح الصلب Rhizopussp
 ,Cladosporiumsp , A.niger , A.flavus,يف ححت سجلت

الفطرايت التالية أقل نسبة

ظهور  ،Curvulariasp ,Ulocladimsp,Stemphyliumsp ,وقد سجلت الفطرايت التالية أعلى نسبة عزل
يف العينات املدروسة حلبوب القمح الطري ، Pencilliumsp ,A.flavus , A.niger ,يف ححت سجلت الفطرايت
التالية أقل نسبة

ظهور A.alternata ,Fuasriumsp ,A.ochraceous , Curvulariasp,

.Stemphyliumsp
ومت يف هذه الدراسة أيضا تشخيص  8انواعا من الفطرايت املصاحبة حلبوب القمح الطري والصلب أثناء وجوده يف احلقل

وهي كالتايل A.niger ,A.flavus , A.ochraceous , Clamdosporiumsp , Fusarium sp ,
, Rhizctonia , A.alternata , A.porri ,حيث سجل الفطر  Cladosporiumsp ,أعلى نسبة عزل
يف عينات حبوب القمح الصلب وسجل الفطر  Rhizctoniasp ,أقل نسبة عزل  ,يف ححت سجل أيضا الفطر
 Cladosporiumsp ,أعلى نسبة عزل يف عينات حبوب القمح الطري  ,يف ححت سجل الفطر  A.porriأقل نسبة
عزل .

الكلمات املفتاحية,Cladosporiumsp, Rhizctoniasp ,Fusarium sp, Alternariasp :
اجمللة االكادمييةE. mail: www.lam.edu.ly
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Isolate and diagnose fungi associated with grains of soft wheat
and steel marketed in local markets and field Misrata area
Halima Mohamed freewan*, Khadija Salem ayen, Hala Ahmed alhar, Hala Faraj Faraj
Abohabayl

Department of Botany/ Faculty of Science/ Misurata University
Abstract
In this study, isolate and diagnose 12 types of fungi associated with grains of soft
wheat and steel samples marketed in the domestic market, are as follows: -

Rhizopus sp ,Pencillium sp ,A.ochraceous ,A.flavus , Aspergillus niger
,Cladosporium sp ,Ulocladium sp, A.altemata , Alternaria sp , Curvularia sp
,Fusarium sp ,Stemphylim sp.
Where these fungi recorded the highest ratio in the samples studied the
emergence of hard wheat grains Rhizopus sp ,Cladosporium sp , A.niger ,

A.flavus , While these fungi recorded the lowest rate of emergence Curvularia
sp ,Ulocladim sp , Stemphylium sp, These fungi have the highest proportion of
isolation in the studied samples of wheat bread Pencillium sp ,A.flavus ,

A.niger, While these fungi recorded the lowest rate of emergence A.alternata ,
Fuasrium sp ,A.ochraceous , Curvularia sp, Stemphylium sp .
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In this study it was also diagnosed with eight types of fungi associated with
grains of soft wheat and steel while in the field are as follows A.niger , A.flavus ,

A.ochraceous Clamdosporium sp , Fusarium sp , Rhizctonia , A.alternata ,
A.porri , Where he scored fungus Cladosporium sp, the highest percentage in
isolated samples of hard wheat grains and record-Fitr Rhizctonia sp, less isolating ratio, while also log fungus Cladosporium sp, the highest percentage in isolated samples of soft wheat grains, while record-Fitr A.porri less isolating ratio .

املــقدمــة والدراسات السابقة
يعد القمح  Triticum aestivum Lاحملصول االقتصادي اال ل يف العامل حيث تشري الدالئل التارخيي ايل ا
القمح زرع الول مره يف العامل مبنطقه اهلالل اخلصيب من الشرق اال سط قبل اكثر من 10000سنه ) ، ) 12ولقد لعب
القمح دورا مها يف يف تغديه االنسا مند اقدم العصور وهو االغداء املفضل لدي اغلب سكا العامل علي ابقي انواع حماصيل
احلبوب االخري.
حيث تشكل حبوبه حوايل % 20من السعرات احلراريه يف الغداء البشري علي مستوي العامل كما حتتوي حبوبه علي
 %12بر تحت خام  %29دهو %70كربؤهيدرات ( ،)4فتقدر مساحه املزروعه من القمح علي مستوي العامل يب 217
مليؤ هكتار و إبنتاجه تقدر يب  620مليو طن سنواي (  .)6تتعرض حبوب القمح لالصابه بعدد من الفطرايت يف وقت
النضج الفسيولوجي و ايضا اتناء استخدامها للزراعه او االستهالك حيث تقدر عدد الفطرايت اليت تصاحب حبوب القمح
حبوايل  100نوع من الفطرايت او يزيد فبعض هده الفطرايت هلا خماطر مرضيه علي نبااتت املزروعه هبده احلبوب وبعضها
االخر يسبب مشاكل تعفن و افراز السموم اتناء التخزين مما جيعلها تشكل خماطر صحيه علي مستهلكي ( ،)14هلدا جيب
ا حنافظ علي سالمه احلبؤب من املسببات املرضيه قبل زراعها يف احلقول او ااتناء التخزين واالستهالك حبيث تكو حبوب
القمح مكتمله النموا ودات حمتوي رطويب مالئم للتخزين فال يزيد عن  %12وعدم وجود يشوائب و خملفات او مواد ضاره وال
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تزيد نسبه احلبوب املكسوره فيها عن  %2وتكو دات حجم ولو و رائحه طبيعيه كما جيب ا تكو ظروف التخزين
مالئمه ما امكن للحفاظ علي النوعيه جيده من احلبوب ( ،)14حبيث التزيد الرطوبه النسبيه للمخاز عن % 50ايل 60
 ،%وا تكو احلراره اقل من  25أم (.)6
يصاب القمح ابلعديد من االمراض الفطريه وخاصه عندما تكو الرطوبه عاليه (أعلي من Aspergillus )% 90

spp, penicillium spp, Alternaria spp

Fusarium spp, Chaetomium sp

pLenodomus - Rhizopus spp- Cladospovium ,CurvuLaria spp Nigrospora spp ,
. Myrothecium sp StemphyLium spp– spp
اآلفات الفطرية اليت تصيب القمح .
تصاب نبا اتت القمح ابلعديد من األمراض الفطرية ولعلى أهم هذه االمراض هي أمراض الصدأ ()Wheat Rust
خاصة صدأ الساق االسود املتسبب عن فطر ( )Puccinia graminisوصدأ االوراق الربتقايل املتسبب عن فطر
( ،)P.glumaramكما تصاب حبوب القمح أبمراض التفحم مثل التفحم املغطى ( )Tilletia Foetedaوالتفحم
السائب (. )Ustilago tritici
درس ( ) 13الفطرايت املصاحبة حلبوب (القمح) من مخسة مناطق ىف جنوب غرب أتيوبيا وقد دكروا اب الفطرايت

Aspergillus tenuis-Fusavium spp

cladosporium - Fusarium moniliforme-

 Rhizopus stlonifev penicillium spp-hevbavumكانت متواجده علي مجيع منادج احلبوب اليت
استعملها والكن بنسب متفاوته.
وأوضح ( )3الفطرايت احملموله علي حب,ب القمح صن

(سيدي املصري ومرجا ي) املنتجه يف منطقيت الدافنيه والوداي

مبصراته حيث مت عزل وتعري  38نوعا من الفطرايت تنتمي ايل  15جنس فقد تواجدات الفطرايت وهي:
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Rhizopus stolonifer Aspergillus flavus-Mucar Circinelloides- Aspergillus riger
–Fusarium monilifovme A. parasiticus- Penicillium- Chrysogenum
ايشار ( )11ايل ا الفطرايت احملموله علي حبوب عشره اصناف من القمح يف تسع حمافظات يف االرد عام 1991

وقد متكن من عزل جمموعه من الفطرايت الرميه اليت تتنقل بواسطه احلبوب وهي Aspevgillus - Rhizopus spp
 Cladospovium– Ulocladium-penicillium spp-sppوجمموعه من الفطرايت املمرضه

وهي

Fusarium spp -A.alternaria spp– Vstilago spp- Tilletia spp
وجد (  ) 5يف مسح خلمسه وستحت حقال من القمح املزروع من حبوب املستؤرده يف القصيم ا احلبوب كانت مصابه

ابلفطرايت Helminthosporium spp-Fusarium spp- Alternaria spp- Aspergillus spp
وفطرايت اخره وعند فحصه حلبوب مستورده وحبها مصابه بنفس الفطرايت وكانت اكرتها يشيوعا فطر .Alternaria spp
يف دراسه للتعرف علي الفطرايت املصاحبه حلبؤب القمح املصابه مبرض النقطه السوداء يف حبوب القمح يف بنجالديش كانت
الفطرايت الرئسيه املصاحبه للمرض من االكرت يشيوعا لالقل يشيوعا هي (

– Cochliobolus sativus

- Curvulavia lunata -Cochliobolus sp
)10 () Fusarium sp Alternaria alternate malaker and - Bipolaris sorokiniana
مت الكش

علي وجود الفطر  Fusarium sppيف  62من 65عينه حبوب قمح مت مجعها من مناطق خمتلفه يف

يشرق ادربيجا كما مت الكش

عن وجود الفطر يف %73من عينات ابدرات قمح مت مجعها من احلقول ومت تعري

متانيه

انواع من الفطر () 8
ويف دراسه يف اهلند مت عزل  22نوع من الفطرايت املنقوله ببدور القمح اجملموعه من  9مقاطعات يف واليه راجستا وكا
اكرت االنواع يشيوعا هي اربعه انواع من الفطر) 7 (. Alternaria spp
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قام ( )9بعزل  18فطرا من عينات حبوب مجعت يف واليه اوريزا يف اهلند وكانت االنواع السائده هي

Cochliobolus sativus, Helmin thosporium sativum,

Gibberella,

Fugikuroi, Fusarium moniliform, Cochliobolus lunatus , Curvularia lunata,
وجد (  ) 1يف د راسه للتعرف علي الفطرايت املصاحبه حلبوب القمح اجملموعه من اربع مناطق يف اململكه العربيه السعوديه
وهي الرايض والقصيم ووادي الدواسر وتبوك علي مدي سنتحت (2003\2002م) وجود سته اجناسا من الفطرايت وكا
اكرتها يشيوعا فطر  Alternaria spومت عزله من حوايل %98من العينات ويف مجيع الفرتات يليه الفطر
 Stemphglium spومت عزله من حوايل %58من العينات مت فطر  Helminthosporium spومت عزله من
حوايل %75.5من العينات مت الفطر  Fusarium spومت عزله من حوايل %38من العينات ومت عزل تلك الفطرايت يف
مجيع الفرتات واملناطق اما ابقي الفطرايت فقد كانت نسبه عزهلا من العينات ترت اح مابحت اقل من . %17-1

اهلدف من البحت
نطرأ لعدم اوقلة البياانت املتوفرة عن حصر انواع الفطرايت املصاحبة حلبوب القمح فا هدا البحت يهدف اىل عمل حصر
هلدة االنواع من الفطرايت املصاحبة حلبوب القمح بعد نضج احملصول ىف احلقل و اتناء تسويقة ىف احملال التجارية .
املواد وطرق البحثMaterials and method
االوساط الغدائيه املستعمله
استعمل يف هده الدراسة وسط غدائي مناسب لعزل الفطرايت احملموله علي حبوب القمح وهو كما يلي :
*بيئه البطاطس دكرت ز ()P.D.A
طرائق البحث
عزل وتعريف الفطرايت احملموله علي حبوب القمح يف منطقه مصراته
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مت اخد  10عينات من القمح بنوعيه الصلب والطري جلبت  8عينات منها من احملال التجاريه املسوقه حلبوب القمح
وعينتا من القمح (طري .صلب) املزروعه يف احلقل السكت (مركز البحوت الزراعيه).
جهزت كميه من حبوب القمح مجعت عشؤائيا من العينات وبواسطه ملقط معقم وقرب اللهب زرع قسم منها يف اطباق برتي
حتتوي علي الوسط السابق دكره وقد وضع يف كل طبق مخسه حبات وعلي ابعاد متساويه ولضما جعل سطح احلبوب يف
متاس مبايشر مع الوسط الغدائي فقط ضغط علي احلبوب بواسطه امللقط حبيت اصبح معظم سطحها مغمورا يف ماده االجار
ولقد خصص لكل عينه تالته اطباق برتي حمتويه علي الوسط الغدائي  P.D.Aوبعد االنتهاء من الزرع وضعت االطباق
مجيعها يف احلضانه علي درجه حراره 25م. 2±
بعد سبعه اايم من الزرع استخرجت االطباق ومت التعرف علي الفطرايت النامبه حول احلبوب اب االستعانه ابجملهر الضوئ
املركب واملراجع العلميه اخلاصه اعتمادا علي يشكل الرتاكيب اجلرتوميه واجلراتيم واحلوامل اجلرتوميه واخليوط الفطري او اي منها
( .) 3

النتائج واملناقشة
الفطرايت املصاحبة حلبوب القمح الصلب أثناء تسويقها يف بعض احملال التجارية .
مت عزل وتشخيص ( )11نوعا من الفطرايت املصاحبة حلبوب القمح الصلب من العينات األربعة املدروسة وهي حمل
العطار وحمل يشاكه وحمل يشارع طرابلس وحمل الدوكايل وكانت كاأليت:

، Aspergillus niger ، A.flavus ، Cladosporium sp ، Curvularia sp ، Rhizopus sp
، Stemphylium sp. ، Fusarium sp ، Pencillium sp ، Alternaria sp ،A.alternata
.Ulocladium sp
يتبحت من اجلدول ( )1النسبة املئوية لعزل الفطرايت املصاحبة حلبوب القمح الصلب  ،عينة ( )1حمل العطار سجل
الفطر  A.flavusأعلى نسبة عزل بلغت  ، %26.66يليه الفطرين  Rhizopus spو  Alternata spنسبة العزل
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بلغت  %16.66لكل فطر  ،مث الفطرايت  A.nigerو  A.alternataو  Cladosporimنسبة العزل بلغت

 %10لكل فطر ،يليه الفطر  Curvularia spنسبة العزل بلغت  ، %6.66وسجل الفطر Ulocladium sp
أقل نسبة عزل . %3.33
أما عينة حمل ( )2يشارع طرابلس فسجل الفطر  A.alternataأعلى نسبة عزل عن ابقي الفطرايت املعزولة نسبة

بلغت  ، %28.57يليه الفطر  Cladosporim spنسبة العزل بلغت  ، %23.80مث الفطر Rhizopus sp
نسبة العزل بلغت  ، %19.04يليه الفطرين  pencillium spو  A .flavusنسبة العزل بلغت  %9.09لكل فطر
 ،يف ححت سجلت الفطرايت التالية  A.nigerو  Stemphylium spو  Fusariumأقل نسبة عزل بلغت
 %4.76لكل فطر.
سجل الفطر  A.nigerأعلى نسبة عزل عن ابقي الفطرايت يف عينة ( )3حمل يشاكه نسبة عزل بلغت ، %21.05
يليه الفطر  A.flavusنسبة العزل بلغت  ، %13.78سجل الفطرين  Cladosporium spو  Fusariumأقل

نسبة عزل بلغت  %10.52لكل فطر  ،أما عينة ( )4حمل الدوكايل فسجل الفطرين  A.lternataو Rhizopus sp
أعلى نسبة عزل عن ابقي الفطرايت املعزولة نسبة العزل بلغت  %23.80لكل فطر ،يليه الفطر Cladosporium
بنسبة عزل بلغت  ،%19.04مث الفطر  A.nigerنسبة العزل بلغت  ،%14.28وسجل الفطرين Pencillium sp
و  A.falvusأقل نسبة عزل بلغت  %9.52لكل فطر.

أما ابلنسبة ألعلى نسبة ظهور فسجلت الفطرايت التالية  Cladosporium spو Rhizopus sp
يو  A.nigerو  A.flavusأعلى نسبة ظهور بلغت  %100يف العينات املدروسة  ،مث الفطرين  A.alternataو
 Pencillium spبنسبة ظهور بلغت  ، %75يليه الفطر  Fusarium spنسبة ظهور بلغت  ،%50وسجلت
الفطرايت التالية  Alternata spو  stemphyliumو  Ulocladium spو  Curvularia spأقل نسبة
ظهور بلغت  %25كما يف الشكل (. )1
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شكل ( )1يوضح النسبة المئوية لظهور الفطريات في العينات االربعة للقمح الطري
جدول ( )1يوضح النسبة املئوية لعزل األنواع الفطرية املصاحبة حلبوب القمح الصلب يف العينات املدروسة .

العينات
االنواع الفطرية

Cladosporium sp
Curvularia sp
Rhizopus sp
Aspergillium niger
A.flavus
Ulocladium sp
Alternaria sp2
A.alternata
Stemphylium sp
Fusarium sp
Pencillium sp

النسبة املئوية للعزل %
عينة ()1

عينة ()2

عينة ()3

عينة ()4

حمل العطار

حمل شارع طرابلس

حمل شاكه

حمل الدوكايل

10

23.80

10.52

19.04

6.66

-

-

-

16.66

19.04

15.78

23.80

10

4.76

21.05

14.28

26.66

9.09

13.78

9.52

3.33

-

-

-

16.66

-

-

-

10

28.57

-

23.80

-

4.76

-

-

-

4.76

10.52

-

-

9.09

15.78

9.52
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الفطرايت املصاحبة حلبوب القمح الطري اتناء تسويقها يف بعض احملال التجاريه
مت عزل وتشخيص ( )11نوعا من الفطرايت املصاحبة حلبوب القمح الطري من العينات االربعه املدروسه وهي حمل
العطار و حمل الزكرة وحمل عبد العاطئ وحمل يشارع طرابلس وكانت كاأليت:

 Aspergillus nigerو A.Flavusو A.ochraceousو Rhizopus spو  pencillium spو
 Cladosporium spو  Fusarium spو Curvularia spو  Ulocladium spو alternata
 Alternariaو.Stemphglim sp
ويتبحت من اجلدول ()2النسبة املئوية لعزل الفطرايت املصاحبة حلبؤب القمح الطري ابلنسبه لعينه ( )1حمل العطار سجل

الفطر Cladospovium spأعلي نسبه عزل بلغت  ، %40يليه الفطر Rhizopus sp
 ،%16مت الفطرين A.niger

بنسبه عزل بلغت

و  A.ochraceopusبنسبه عزل بلغت %12لكل فطر ،مت الفطري

 pencillium spو A.flavusبنسبة عزل بلغت  %8لكل فطر ،وحيت سجل الفطر  Ulocladium spاقل
نسبه عزل بلغت .%4
اما عينة ( )2حمل يشارع طرابلس فسجل الفطر  A.alternataأعلي نسبه عزل بلغت  ،%28.57يليه كال من
الفطرين  Rhizopus spو  A.nigerبنسبه عزل بلغت  %19.04لكل فطر ،مت الفطر  Pencilliumبنسبه عزل

بلغت  ،%14.28وسجل أقل نسبة عزل بلغت  %4.76للفطرايت التالية A.Flavusو Stemphylim sp
و Curvularia spو Fusarium sp
أما عينه ( )3حمل الزكره فسجل الفطر  Cladosporium spاعلي نسبة عزل بلغت  ،%36.36يليه الفطر

 A.nigerبنسبه عزل بلغت  ، %27.27واقل نسبه عزل سجلتها كآل من الفطرين Pencillium sp A.flavu
وبنسبه عزل بلغت لكل فطر .%18.18
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سجل الفطر  Cladosporium spاعلي نسبه عزل فئ عينه ( )4حمل عبد العاطئ بنسبه عزل بلغت
 ،%35.71يليه الفطرين  A. nigerو Ulocladiumبنسبه عزل بلغت  %21.42لكل فطر ،مت الفطر
 A.flavusبنسبه عزل بلغت  ،%14.28وسجل الفطر  pencillium spاقل نسبه عزل بلغت %7.14
أما ابلنسبه آلعلي نسبه ظهور فسجلت الفطرايت التاليه اعلئ نسبه ظهؤر ف العينات املدر سه نسبه بلغت %100
A.nigerو  A.flavusو pencillium spويليه الفطر  Ciadosporiumبنسبه ظهؤر بلغت  ،%75مت
الفطرين Rhizopus spو Ulocladiumllبنسبه ظهور بلغت  ،%50وسجلت الفطرايت التاليه اقل نسبه ظهور يف

العينات املدروسة بنسبه  A.ochraceous %25وFusarium sp

و Curvularia sp

و Stemphylium spو A.alternataكما فئ يشكل ()2

شكل ( )2يوضح النسبة المئوية لظهور الفطريات في العينات االربعة للقمح الصلب
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جدول ( )2يوضح النسبة املئوية لعزل األنواع الفطرية املصاحبة حلبوب القمح الطري يف العينات املدروسة

العينات
االنواع الفطرية

النسبة املئوية للعزل %
عينة ()1

عينة ()2

عينة ()3

عينة ()4

حمل العطار

حمل شارع طرابلس

حمل شاكه

حمل الدوكايل

12

19.04

27.27

21.42

8

4.76

18.18

28.14

12

-

-

-

16

19.04

-

-

8

14.28

36.36

7.14

40

-

-

35.71

-

4.76

-

-

-

28.57

-

-

4

-

-

21.42

-

4.76

-

-

-

4.76

-

-

Aspergillium niger
A.flavu
Aochraceous
Rhizopus sp
Pencillium sp
Cladosporium sp
Stemphylium sp
Alternaria.alternata
Ulocladium sp
Curvularia sp
Fusarium sp

وهذه النتائج تتفق معا ما توصل اليه ( )13يف دراسه قام هبا علي الفطرايت املصاحبه حلبوب القمح والحظ وجود
الفطرايت التاليه يف مجيع العينات املدروسة

 Aspergillus tenuisو  Fusarium spو F.moriliformeو  Pencillium spو
. stlonifer
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ومع ما توصل اليه كال من (  )11الذي متكن من عزل بعض الفطرايت الرميه التاليه Rhizopus sp
و Aspergillus sppو pencillium spو Vlocladium spو Cladospovium spوجمموعه من

الفطرايت وهي املمرضه  Tilletia sp spp,و Vstilago sppو Alternaria sppوFusarium sp
 -3-4عزل وتعريف الفطرايت املصاحبة حلبوب القمح الطري والصلب أثناء تواجدها يف احلقل .
يبحت اجلدول ( )3وهي مثانية أنواع فطرية كانت مصاحبة حلبوب القمح الطري والصلب أثناء تواجدها يف احلقل  ,وكا عدد
املستعمرات الفطرية اليت مت احلصول عليها ( )46مستعمرة فطرية .
كا اكثر الفطرايت اليت مت عزهلا من حبوب القمح الطري والفطر  Cladosporium sp ,نسبة عزهلا بلغت
( , )%53.84يلية الفطر  Alternaria alternateنسبة عزل بلغت ( )%19.23مث الفطر  Fusariumنسبة
عزل بلغت (, )%11.53يلية الفطر

Aspergillus flavusنسبة عزل بلغت ( )%7.69وسجل الفطرين

 A.porri , A.ochraceousأقل نسبة عزل حيث بلغت ( )%3.84لكل منهما .
أما الفطرايت املصاحبة حلبوب القمح الصلب فسجل الفطر  Cladosporium sp ,أعلى نسبة عزل بلغت
( )%40يليه الفطر  A.porriنسبة عزل بلغت ( )%25مت الفطر A.nigerنسبة عزل بلغت( )%20وسجل الفطر
 Rhizoctonia spأقل نسبة عزل حيث بلغت (. )%15
وهذه النتائج التتفق مع ماتوصل إليه ( )1الىت تبحت أ الفطر  Alternaria spكا أكثر الفطرايت يشيوعا يف العينات
املدروسة والذي مت عزلة من حوايل  %98من العينات ،وتتفق معه يف أ الفطر  Rhizctonia spسجل أقل نسبة

عزل حيث أظهرت نتائجة أ الفطرايت Pythium sp ,Rhizctonia solani ,Nigrospora sp,
 Phytophora sp ,Curvularia spسجلت نسبة عزل أقل من  %1يف العينات املدروسة.

وال تتفق أيضا مع وجده كال من ( ) 2من أ الفطرايت مثل الفطر  Alternaria spوالفطر Fusarium
 spتسود على ابقي الفطرايت يف احلبوب أثناء وجودها يف احلقل وبعد اجلمع مبايشرة .
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جدول( )3يوضح النسبة املئوية للفطرايت املعزولة من حبوب القمح الطري والصلب أثناء تواجدها يف احلقل .
النسبة املئوية للعزل %

األنواع الفطرية

القمح الطري

القمح الصلب

Cladosporium sp

53.84%

40%

Aspergillus niger

-

20%

A.flavus

7.69%

-

A.ochraceaus

3.84%

-

Fusarium sp

11.53%

-

Rhizctoria sp

-

15%

Alternaria alternate

19.23%

-

A.porri

3.84%

25%
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A. alternataفطر

Stemphyliumفطر
sp

Rhzopus spفطر

A. nigerفطر

Ulocladium spفطر

Curvlaria spفطر ااا

 Cladosporiumفطر
sp

Alternata sp2فطر

Fusarium spفطر

A.flavusفطر

الشكل ( )3يوضح الفطريات
المعزولة من حبوب القمح
تحت
الطري والصلب
المجهر الضوئي.
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التوصيـات
 –1نظرا لقلة البحوث والدراسات يف جمال حصر االنواع الفطرية املصاحبة حلبوب القمح الطري والصلب نوصي بزايدة البحث
يف هذا اجملال .
 –2إجاد حلول مناسبة لتقليل من إمكانية إصابة احلبوب ابلفطرايت إي عند تواجدها يف احلقل .
 –3العناية بظروف التخزين يف املخاز اخلاصة خبز احلبوب مبا فيها حبوب القمح وخاصة درجة احلرارة والرطوبة اليت تزيد من
احتمالية إصابة احلبوب ابلفطرايت وامليكروابت األخرى .
 –4الرتكيز على دراسة الفطرايت املنتجة للسموم الفطرية ومن بينها االنواع الفطرية التابعة للجنس  Aspergillius spالذي
تتميز إبنتاجها العايل من مسوم األفالتوكيين وخاصة أنه مت عزل عدة أنواع اتبعة للجنس  Aspergillius spيف هذه الدراسة .
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وقاية النبات  ،كلية علوم األغذية والزراعة  ،جامعة امللك سعود  ،الرايض.
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اآلثار المتبقي لألسمدة النيتروجينية على تلوث األرض ومياه الصرف بالنترات واألمونيوم
زهو صاحل حممد الدرازي
املركز العريب ألحباث الصحراء وتنمية اجملتمعات الصحراوية – إدارة الشئو العلمية والثقافية – رئيسة قسم الدراسات البيئية ومكافحة التصحر
ليبيا – مرزق – وادى عتبه – تساوة
zahoeldarazi@ gmail.com

امللخص

تعترب األمسدة النيرتوجينية من أكثر أنواع األمسدة استخداما إلمداد النبااتت ابلعناصر الغذائية الضرورية ولرفع القيمة اإلنتاجية
خاصة يف الرتب الفقرية ،لذا استهدفت هذه الدراسة ملعرفة مدى تلوث الرتبة الزراعية ابلنرتات واالمونيوم عند إضافة السماد
النيرتوجيين بطريقة عشوائية إىل بعض ترب مشروع براك-أيشكدة الزراعي جنوب ليبيا ،من خالل (عمق الرتبة) هبدف معرفة األثر
املتبقي منه يف الرتبة ومياه الصرف الزراعي خالل سنة وأبربع فرتات زمنية يشهر (يناير،أبريل،يوليو،أكتوبر) .أظهرت نتائج هذه
الدراسة أ تربة املشروع ذات نسجة رملية ،وتوصلت النتائج إىل أ األمسدة النيرتوجينية املضافة حتولت من خالل التفاعالت
الكيموحيوية إىل مركبات نيرتوجينية واليت تبحت أب تركيزها يقل بزايدة عمق الرتبة حيث ساد تركيز النرتات يف الرتبة بنسبة %70
واألمونيوم ب نسبة أقل منه .أظهرت نتائج مياه الصرف الزراعي وجود تراكيز عالية من النرتات بلغت  2.896مليجرام/لرت يف يشهر
يوليو وبلغ تركيز األمونيوم  0.057مليجرام/لرت يف يشهر أبريل ويوليو ومع هذا مل تتجاوز املدى املسموح به للمعايري العاملية ملنظمة
الزراعة والتغذية ،وابلتايل أظهرت النتائج لألمسدة النيرتوجينية يف الرتبة أ هناك أثر متبقي ظهر يف مياه الصرف الزراعي ومل يتجاوز
احلدود املسموح هبا وتعترب الرتبة صاحلة للزراعة ومع هذا جيب أ يؤخذ هذا األثر يف عحت االعتبار عند التسميد لكي ال تفقد
الرتبة صالحيتها.
الكلمات املفتاحية :األمسدة،الرتبة ،مياه الصرف الزراعي ،النيرتوجيين ،تلوث ،النرتات،االمونيوم.

املقدمة

األمسدة عبارة عن مواد كيمياوية تعمل عند إضافتها للرتبة على إحداث تراكمات خمتلفة من العناصر املرغوبة وغري املرغوبة يف الرتبة
 ،وعلـى إحــداث تفــاعالت جانبيــة عديــدة تــرتك آاثرا ســلبية علـى عناصــر البيئــة املختلفــة ،وإ الـزايدة يف اســتخدامها عــن احلــدود
املســموح هبــا يــؤدي يف الواقــع إىل مشــاكل بيئيــة عديــدة مثــل :تلــوث امليــاه اجلوفيــة املســتعملة ألغ ـراض الــري والشــرب ابلنســبة إىل
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املزروعات واحليواانت ( النعيمى  .)1987،آيشار السكرى وآخرو ( )1988إىل أ االستعمال الزائـد للسـماد النيرتوجيـين ميكـن
أ يـؤدي إىل ارتفـاع مســتوى النـرتات (الصـورة السـالبة للنرتوجــحت)؛ بسـبب كوهنــا آيـوانت غــري مسـتقرة  ،ونتيجــة لعمليـات الغســل
والفقـد مـن قبــل ميــاه الـري واألمطــار ممــا يـؤدي إىل تسـربه بعيــدا يف أعمــاق الرتبـة وإىل داخــل امليــاه اجلوفيـة الــيت تســتعمل إلغـراض
الشرب والري .فقد آيشار حممـد ( ) 1987إىل أ اإلسـراف الشـديد يف اسـتخدام األمسـدة النيرتوجينيـة والفوسـفاتية بكميـات تفـوق
احتياج النبات تؤدى إىل هدم التواز يف الرتبة بحت عناصر غذاء النبات  .يقصد ابألثر املتبقي للنيرتوجحت يف الرتبة آثـر السـماد مـن
انحية احلم وضة أو القلوية اليت يرتكها ابلرتبة بعد أ ميتص النبات العنصر السـمادى .يف دراسـة ل ـ حسـن وآخـرو ( )1990أيشـار
إىل أ النيرتوجحت يتحول إىل الشكل العضـوي نتيجـة تثبيـت األحيـاء الدقيقـة أليـوانت األمونيـوم ،والنـرتات .ويبقـى هـذا الشـكل يف
الرتبة حمفوظا وغري معرض للضياع حلحت توفر الظروف املالئمة لتحوله  ،عن طريق عملية النرتجة ويتحول الشكل العضوي إىل أيو
النـرتات الــذي قــد يتعــرض إىل الضــياع أو الفقــدا عــن طريــق الغســل .أكــد الســكرى وآخــرو ( )1988أ األرض الرمليــة حتتــوى
عــادة علــى مــادة عضــوية ونيرتوجــحت بكميــة أقــل ممــا حتتويــه األرض ذات القــوام الثقيــل  ،ويعــود ذلــك إىل احملتــوى الرطــوى املــنخفض
وسرعة األكسدة اليت حتدث يف األراضى اخلفيفة .
بينما أيشار بلبع ( )1998إىل أ نسبة الكربو إىل النتريوجحت يف أغلب األراضى الزراعية حوايل 11إىل ، 1وتضـيق هـذه النسـبة
مع زايدة العمق .مع ثبات كمية املطر تزداد نسبة النيرتوجحت (املادة العضوية) يف األراضي ذات املناخ البارد عنها يف األراضي ذات
املناخ احلار  ،ويف حالة ثبات درجة احلرارة تزداد نسبة النيرتوجحت يف األراضى الرطبـة عنهـا يف األراضـى اجلافـة  ،حيـث يـزداد حمتـوى
الرتبة من النيرتوجحت  3-2مرات لكل أخنفـاض  10درجـات مئويـة عـن املتوسـط احلـراري السـنوي .الشـبيىن ( .)2005ذكـر مـاز
() 1986إ استخدام األمسدة الكيميائية كالنيرتوجينية بطريقة غري ريشيدة يؤدي اىل بقاء جزء كبري منها يف الرتبة ،أو يفقد مع مياه
الصرف ،واجلزء الزائد عن حاجة النبات يعترب من عوامل تلوث البيئة  ،حيث يصل مع مياه الري إىل املياه اجلوفية أو اجملارى املائية
 .تزداد كمية النيرتوجحت يف طبقة األرض اليت ترتاكم فيها املادة العضوية كطبقات الرتبة الطينية ،وتقل كلما أهتجنـا إىل العمـق (بـن
حممـود )1995،وأكـد كــذلك أب النيرتوجـحت قــد يـزداد يف أعمــاق األراضـى الرمليــة نتيجـة تسـرب املـادة العضــوية إىل الطبقـة حتــت
السطحية لألرض .ىف دراسة للفخري ( ) 1981وجد أ مادة األصل تؤثر على حمتوى الرتبة من النيرتوجحت من خالل قوام الرتبة،
والرتكيب املعدين هلا حيث يلعب الرتكيب املعدين دورا هاما على بيئة النبات ،ومنوه من خالل التأثري على التهوية ،وحركـة املـاء ومـا
يرتتب علـى ذلـك مـن أتثـري علـى خصـوبة الرتبـة ،وأتثـري حجـم حبيبـات الرتبـة علـى حمتـوى الرتبـة مـن املـادة العضـوية  .يوجـد ارتبـاط
موجب بحت حمتوى األراضى الزراعية من كربوانت الكالسـيوم ،وفقـد األمونيـا ،حيـث يـؤدي زايدة كربـوانت الكالسـيوم يف الرتبـة إىل
تقلي ــل وق ــت التفاع ــل ،وب ــذلك ت ــزداد كمي ــة األموني ــا املتط ــايرة (عب ــدالرزاق . )2006إ اس ــتخدام املخص ــبات الزراعي ــة كاألمس ــدة
الفوسفاتية النيرتوجينية وغريها ،لـزايدة خصـوبة الرتبـة بطريقـة غـري ريشـيدة يـؤدى إىل بقـاء جـزء كبـري منهـا ابلرتبـة .ويعتـرب مـن عوامـل
تلوث الرتبة ،وعند ري الرتبة الزراعية احمل توية على قدر زائد من هذه املخصبات فإ جزء منها يذوب يف مياه الري ،ويـتم غسـله يف
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الرتبة مبرور الوقت حىت يصل إىل مياه الصرف الزراعي واملياه اجلوفية ،وترتفع بذلك نسبة املركبات الفوسفاتية والنرتاتية يف هذه املياه
( Kamel,2004؛ احلفار .)1997،هتدف هذه الدراسة إىل تقييم األثر البيئي من اسـتمرار إضـافة األمسـدة النيرتوجنيـة بشـكل
عشوائي وبفرتات ملدة سـنة علـي تلـوث الرتبـة وميـاه الصـرف الزراعـي أبيـوانت النـرتات واالمونيـوم مـن خـالل القيـام بـبعض التحاليـل
الكيميائية والفيزايئية للرتبة ومياه الصرف الزراعي.

الطريقة البحثية

 -1منطقة الدراسة:
استهدفت الدراسة املشروع الزراعي براك – أيشكدة الواقع يف اجلنوب الشرقي من منطقة وادى الشاطئ جنوب غرب مدينة بـراك
 .يتكو هذا املشروع من  25بئـر  ،يـروى حـوايل  300مزرعـة ،لكـل بئـر  12مزرعـة  ،مسـاحة كـل منهـا  10هكتـارات  ،تقسـم
الطريــق العــام ســبها – بـراك املشــروع إىل جـزئيحت  ،متــت الدراســة علــى الناحيــة الشــرقية مــن طريــق املشــروع ،حيــث مت اختيــار  5آابر
،ومـن كـل بئـر مزرعـة واحـدة بطريقـة عشـوائية ،وأجريـت عليهـا التحاليـل املسـتهدفة  .كمـا اسـتهدفت الدراسـة بركـة الصـرف الزراعـي
الواقعة يف الناحية الشرقية من طريق املشروع ،وهى جممع صرف لكل مزارع اآلابر الواقعة مشال الطريق العام .
اســتخدمت اليــوراي كســماد نيرتوجيــىن ،والســماد املركــب كمصــدر فوســفات نيرتوجيــىن ىف هــذا املشــروع مــن قبــل امل ـزارعحت بشــكل
عش ـوائى ،حيــث كانــت عــدد م ـرات اإلضــافة م ـرتحت خــالل الســنة ىف يشــهر ينــاير وأبريــل  ،إضــافة إىل ذلــك اســتخدامهم للســماد
العضــوي يف بعــض األحيــا  ،حيــث كانــت نســبة النيرتوجــحت ىف اليــوراي  ، %46والســماد املركــب أحتــوى علــى  %46فوســفور ىف
صورة ثنائى فوسفات األمونيوم و %18نيرتوجحت ىف صورة أمونيوم .أما السماد العضوى فكانت نتائج حتليله كما مبحت ىف اجلدول
( )1التاىل :

جدول  .1-يبحت مكوانت السماد العضوي
التحاليل

%

النيرتوجحت الكلى

0.33

الفوسفور الكلى

0.02

البواتسيوم

0.20

الكالسيوم

0.09
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 -2مج العينات:

مجعت عينات الرتبة من 5مزارع ،تروى خبمس آابر خمتلفة  ،هذه اآلابر هي بئر رقم  ،18بئر رقم  ، 19بئر رقم ، 20بئر رقم ، 21

بئر رقم  ،22أخذت العينات من أربعة أعماق خمتلفة وهى180-135 ،135-90،90-45 ،45-0 (:سم ثالث مكررات لكل
عمق ) ،وهذه العينات أخذت بواسطة آلة ثقب الرتبة ، Soil Augerووضعت يف أكياس حبجم  1كجم مدوو عليها بعض
البياانت ( رقم العينة – رقم املزرعة – رقم البئر – اتريخ العينة ) ،وأحكمت بطريقة جيدة  ،ونقلت إىل املعمل  ،حيث وضعت
عينات الرتبة على ورق جتفي يف اهلواء الطلق يف املعمل ملدة ثالثة أايم ،إىل أ جفت متاما ،ومن مث مت غربلتها بغرابل قطره  2ملم ،
وأجريت عليها كافة التحاليل الفيزايئية والكيميائية املطلوبة  ،مجعت هذه العينات خالل سنة ،وقسمت إىل أربع فرتات  ،األوىل يف
فصل الشتاء يشهر يناير،الثانية يف فصل الربيع يشهر أبريل ،الثالثة يف فصل الصي

يشهر يوليو ،الرابعة يف فصل اخلري

يشهر أكتوبر.

مجعت عينات املياه يف عبوات سعة  2لرت من املصدر الرئيسي لكل مزرعة من مزارع الدراسة ،وذلك مرة واحدة خالل فرتة الدراسة
 ،كما مجعت عينات مياه املصب النهائي ملياه الصرف الزراعي هلذه اآلابر (الربكة) على أربع فرتات وبنفس الفرتات اليت أخذت هبا
عينات الرتبة.

 -3طرق التقدير والقياس :

مت تقدير نسجة الرتبة ابستخدام طريقة (بش ِّـور والصـايغ  ، )2007،وقيـاس األس اهليـدروجيين يف عينـات امليـاه وعجينـة الرتبـة حسـب

طريقـة ( )Mckeague,1978; Mclean,1982ابسـتخدام جهـاز،JENWAY (3310) pH meter model
ومت قيـاس اإليصـالية الكهرابئيـة للميـاه والرتبـة بطريقـة مسـتخلص عجينـة الرتبـة املشـبعة بنسـبة ( )1:1حسـب طريقـة ( Richards,

 )1954ابسـتخدام جهـاز اإليصـالية الكهربيـة ، JENWAY (4310) Condctivity meter modelكـذلك قـدرت
النسـبة املئويـة للمـادة العضــوية يف الرتبـة حسـب طريقــة ( ، )Walkley,1947; FAO,1974وقــدرت النسـبة املئويـة لكربــوانت
(بشور والصايغ .)2007،
الكالسيوم يف الرتبة حسب طريقة ِّ

(بشور والصايغ  ، )2007،قيست السعة
أما النسبة املئوية لكربوانت الكالسيوم الفعالة يف الرتبة  ،قدرت حسب الطريقة املذكورة يف ِّ

التبادليــة لأليــوانت املوجبــة ابســتخدام طريقــة (بشـ ِّـور والصــايغ  )2007،وحســب ( )Richards, 1954ابلنســبة لعينــات الرتبــة،

قدرت النرتات يف عينات امليـاه ومستخلصـات الرتبـة( )5:1حسـب مـا ورد يف (، )Franson et al ;1995ومت قيـاس تركيـز أيـو

النرتي ــت يف عين ــات املي ــاه حس ــب م ــا ورد يف (al,1995

et

 , )Fransonق ــدرت األموني ــوم لعين ــات املي ــاه بطريق ــة نس ــلر

 ، Nesslerzationحسـب مـا ورد يف ( ,)Rand et al ;1975أمـا النسـبة املئويـة للنيرتوجـحت الكلـى يف الرتبـة تقـدير حسـب
طريقة كلداهل (.)Bremner and Mulvaney,1982
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مناقشة النتائج
جدول  .2-نتائج عينات تربة املشروع
العـمـق (سم)

اخلواص
45-0

90-45

135-90

180-135

PH

7.63

7.76

7.36

7.31

مليموز /سم

EC

637.0

1.788

1.956

1.871

%

نيرتوجحت كلى

0.035

0.035

0.035

0.035

PPM

فسفور كلى

55.75

52.25

29

29

كربوانت الكالسيوم الكلى

1.9

2

2.05

1.25

كربوانت الكالسيوم الفعال

0.1

0.1

0.05

0.05

املادة العضوية

1.13

1.06

1.03

0.68

اجلبس

/

/

/

/

احملتوي الرطوى

0.029

0.015

0.017

0.018

التشبع

25

18.8

21.1

18.7

السعة احلقلية

13.51

9.64

13.51

13.67

للمفصوالت

100

100

100

100

النسجة

رملية

رملية

رملية طينية سلتية

رملية طينية سلتية

السعة التبادلية احلقلية CEC

2.647

2.496

2.423

2.395

البواتسيوم املتاح

0.1

0.12

0.18

0.1

النرتات

0.128

0.746

0.632

0.435

الفوسفور املتاح

4.1

3.5

4.1

5.2

مليمكافئ /لرت

الكالسيوم

36

156

248

218

مليجرام/لرت

األمونيوم

0.032

0.013

0.0067

0.0058

املغنسيوم

6

32

24

48

%

مليمكافئ  100/غم تربة
مايكروغرام /غرام

 -1نوعية مياه الري :

تبــحت مــن النتــائج املوضــحة يف اجلــدول ( ) 3التــايل ،أ مجيــع اآلابر املدروســة ميــاه الــري فيهــا صــاحلة للــري ،حيــث أهنــا مل تتجــاوز املعــايري
املسموح هبا يف منظمة الزراعة والتغذية (.)FAO, 2005
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جدول .3-متوسط حمتوى اآلابر املستخدمة للري من العناصر املختلفة
احلدود

البئر رقم

البئر رقم

البئر رقم

البئر رقم

البئر رقم

7.37

7.97

7.65

8.83

8.07

0.759

0.915

0.970

0.764

0.763

األمونيوم

0.194

0.190

0.060

0.151

0.075

5-0

النرتيت

0.055

0.042

0.045

0.045

0.029

/

النرتات

0.091

0.041

0.035

0.065

0.028

10-0

الكلور

205.32

205.32

212.4

191.16

233.64

30-0

الكربوانت

0

0

0

0

0

0.1-0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

10-0

الكربيتات

26.66

48

4 .31

29.33

72.66

20-0

البواتسيوم

1.70

1.33

1.33

1.45

1.21

2-0

الصويوم

4.66

4.98

5.29

5.91

4.98

40-0

الكالسيوم

16

16

16

16

20

20-0

املاغسيوم

7.2

14.4

2.4

2.4

2.4

5-0

املتغري

الوحدة

الرقم

اهليدروجيين
اإليصالية
الكهربية

البيكربوانت

ds/m

mg/l

18

20

19

21

22

املسموح هبا
()FAO
8.5-6
3-0

 -2أثر عمق الرتبة على نسبة النيرتوجني الكلى ابلرتبة:
يف الشكل( )1أ نسبة النيرتوجحت يف عينات الرتبة لكل املزارع تكو مرتفعة يف الطبقة السطحية ،وأعلى ارتفاع كا يف يشهر يناير يف
مزرعــة البئــر ، 18ويرجــع ذلــك إىل إضــافة الســماد يف ذلــك الشــهر حســب مــاذكر مــن املــزارعحت ،أمــا اخنفاضــه مــع زايدة أعمــاق الرتبــة
فريجع إيل ارتفاع كربوانت الكالسيوم يف الرتبة كما مبحت فاجلدول (، )2ولو بصورة غري كبرية مقارنة مبا توصل إليه (العالوى وآخرو ،
 1984؛ حسن  ،) 1998،وملا هلا من أتثري على حتويل العناصر يف الرتبة إىل صورة غري صاحلة لالمتصاص بواسطة النبات ،و لكو
نسجة الرتبة رملية كما مبحت فاجلدول أعالها وامتيازها ابخنفاض قدرهتا على مسك املاء وذات صرف جيد لذا تفقد بسهولة مايضاف
إليها من أمسدة خصوصا األمسـدة النيرتوجينيـة عـن طريـق عمليـات الغسـل املسـتمر ،وهـذه النتـائج توافـق نتـائج ماتوصـل إليـه (بـن حممـود
.)1995،
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مزرعة البئر 19

مزرعة البئر 18

مزرعة البئر 21

مزرعة البئر 20

مزرعة البئر22
شكل ( )1تركيز النيرتوجحت الكلي يف املزارع املدروسة
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-3أثر عمق الرتبة على تركيز النرتات ابلرتبة:
يف الشكل ( )2حتتوى تربة مزرعة البئر  18على تراكيز من النرتات أعلى من ابقى مزارع اآلابر ،ويالحظ تركيز النرتات ينخفض
مع زايدة األعماق ىف مجيع اآلابر  ،ويرجع هذا االخنفاض كما أيشار (بشور والصايغ  )2007،إىل أ أيـو النرتات حيمل يشحنة
سـالبة  ،NO3-وفرصة أمصاصها على أسطح الغروايت قليلة ،وذلك للتنافر احلاصل مما يسهل عملية فقده من خالل الغسيل
مع مياه الصرف  .وسبب ارتفاعها يف األعماق األوىل يعود رمبا لتحلل اجلذور ،وتكو املادة العضوية اليت تتحول بفعل األحياء
الدقيقة إىل نيرتوجحت عضوي ،ومن مث إىل نرتات  ،وابلتايل جزء منها يتحول إىل غاز األمونيا ويتطاير من الرتبة  ،وجزء منها ميتص
بفعل النبااتت ،أما اجلزء املتبقي فيغسل مع املاء األرضي إىل مياه الصرف  ،أما ارتفاع تركيز النرتات يف بعض األعماق السفلى
فيعود رمبا إىل الصرف الغري جيد أل الرتبة يف األعماق هبا نسبة من السلت  ،وابلتايل تعمل على تراكم األمالح يف الطبقات
القريبة من املاء األرضي ،وحتجز مرور العناصر ،وتزايد ارتفاعها ،ومن بينها النرتات بصورة واضحة  ،وهذه النتائج توافق ماتوصل
إليه (. )Kratzan et al;2004

1.0

1.0

.9

.9

.8

.8

.7

.7

)(NO3 ug/g

.5
.4

.5
.4

jan

.3

jan

.3

apr

.2

apr

.2

jul

.1

jul

.1

0.0

oct

oct
135-180

90-135

45-90
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شكل ( )2تركيز النرتات يف املزارع املدروسة

-4أثر عمق الرتبة على تركيز األمونيوم ابلرتبة :
يف الشكل ( )3يستنتج أ تركيز األمونيوم ينخفض برتب منطقة الدراسة مع زايدة العمق يف مجيع اآلابر ،ماعدا البئر 19و20
حيث لوحظ أ حركة األمونيوم تنخفض يف بعض األعماق وترتفع يف البعض اآلخر .راجعا ارتفاع األمونيوم يف هذه األعماق إىل
ارتفاع أيوانت  Na+ ، K+مماآدى إىل رفع  pHالرتبة وابلتايل حترر  NH4+الذي يتفاعل مع  ، HCO3-أما ابلنسبة
الخنفاض تركيز األمونيوم يف ابقي اآلابر فيعود إىل ارتفاع درجات احلرارة يف فصل الصي و اخلري

يف املنطقة اجلنوبية ،وبعض

األايم يف الفصول األخرى تصل يف معظم األوقات بشكل عام ايل ‘ 39م  ،مما يساعد يف سرعة انتشار غاز األمونيا بسهولة يف
الرتبة ،وهذا بدوره يساهم يف زايدة معدل الفقد  ،وهذه النتائج تتوافق مع ماتوصل إليه (.)Kratzan et al;2004
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 -5األثر املتبقي من التسميد العشوائي يف مياه الصرف الزراعي::
أيشارت مياه الصرف الزراعي بعد التحاليل أ املياه احتوت على تركيز النرتات واألمونيوم بقيم متفاوتة خالل فرتة الدراسة  ،حيث
وصل تركيز النرتات يف مياه الصرف الزراعي مبتوسط عام  0.891ملجرام/لرت ،وتبحت من خالل النتائج أ هذا الرتكيز كا متزايدا
ابملياه يف يشهري أبريل ويوليو عن يشهر أكتوبر بنسبة ( %)1115.6 ، 40.2على التواىل نسبة لشهر يناير ،أما يشهر أكتوبر
فأعطى اخنفاضا مع يشهر يناير بنسبة  ، %44.9وهبذا تكو أعلى نسبة وجدت يف يشهر يوليو  ،وعندها ميكن القول أ سبب
ارتفاع النرتات يف هذا الشهر يرجع إىل أ تركيز النرتات ابلرتبة كا يف يشهر أبريل أعلى من بقية الشهور  ،ويعترب هذا الشهر من
الشهور اليت ترتفع فيها درجات احلرارة فتزداد فيه عمليات الري املكثفة من قبل املزارعحت حلاجة احملاصيل للري ،وابلتايل حصل
غسيل للرتبة يف يشهر أبريل ،والشهور اليت تليه إىل أ ظهر الرتكيز بقيمة عالية مبياه الصرف الزراعي يف يشهر يوليو .هذه النتائج
توافق ماأيشارت له منظمة الزراعة والتغذية إىل أ املدى املسموح به للنرتات يف مياه الري يرتاوح مابحت ( )10-0ملجرام/لرت.
أما ابلنسبة لرتكيز األمونيوم يف مياه الصرف الزراعي فكا مبتوسط عام  0.043ملجرام/لرت ،وكا متزايدا الرتكيز مع زايدة
األيشهر بنسبة( %)45.8، 137.5، 137.5لشهر أبريل ويوليو وأكتوبر على التوايل نسبة لشهر يناير  ،حيث ارتفع تركيز
األمونيوم يف يشهرى أبريل ويوليو عن يشهر اأكتوبر ويرجع هذا االرتفاع إىل ارتفاع تركيز األمونيوم يف يشهر يناير ابلرتبة  ،وابعتبار
هذا الشهر أول يشهور التسميد للمحاصيل عند املرازعحت  ،فمع الري املتواصل وحسب ماذكر املزارعو بريهم للرتبة يوميا أصبح
هناك استنزاف لألمسدة ابلرتبة يف يشهر يناير والشهور اليت تليه ،وظهر تركيزها واضحا ابملياه يف يشهر أبريل .ويعترب كذلك يشهر
أبريل هو يشهر تسميد للمرة الثانية ،وابرتفاع درجات احلرارة يف هذه الشهور وتكرار عمليات الري بقى الرتكيز مرتفع يف املياه حىت
يشهر يوليو  ،هذه النتائج توافق ماأيشارت له منظمة الزراعة والتغذية إاىل أ املدى املسموح به لألمونيوم يف مياه الري يرتاوح مابحت
( ) 5 -0ملجرام/لرت ،وابلتايل يعترب للرتبة أثر متبقى من السماد النيرتوجيىن ظهر يف مياه الصرف الزراعي ،وجيب أ يؤخذ بعحت
االعتبار عند تسميد الرتبة لكي التفقد الرتبة صالحيتها للزراعة  .تستخدم األمسدة الكيميائية إلمداد النبات ابملغذايت اهلامة اليت
تساهم يف زايدة اإلنتاجية وحتسحت جودته  ،ولكن اإلفراط يف استخدام هذه األمسدة يؤدى إىل اإلضرار ابلرتبة والنبات ؛لذلك
وجب معرفة تركيز العناصر يف الرتبة قبل إضافة األمسدة (الدومى ، )2000،ومن خالل نتائج هذه الدراسة خنلص إىل أ حتول
األمسدة النيرتوجينية املضافة يف الرتبة إىل نرتات وقسم منها إىل أمونيوم حبيث أصبحت تراكيز النرتات يف الرتبة أعلى نسب
النيرتوجحت  ،وجود أثر متبقي لألمسدة النيرتوجينية يف مياه الصرف الزراعي والرتبة ،وينصح إبضافة األمسدة النيرتوجينية بناءا على
حتليل الرتبة ،واعتمادا على حاجة كل حمصول للعنصر الغذائي.
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جدول  .3-تراكيز النرتات واألمونيوم ىف مياه الصرف الزراعى(ملجرام/لرت)
الفرتة الزمنية

يشهر يناير

يشهر أبريل

يشهر يوليو

يشهر أكتوبر

املتوسط

النرتات

0.236

0.331

2.869

0.13

0.891

األمونيوم

0.024

0.057

0.057

0.035

0.043

العنصر

اخلالصة :

مبا أ اإلفراط ىف استخدام هذه األمسدة يؤدى إىل اإلضرار ابلرتبة والنبات؛ لذلك وجب معرفة تركيز العناصر ىف الرتبة قبل إضافة
األمسدة ،ونستنتج من هذه الدراسة حتول األمسدة النيرتوجينية املضافة ىف الرتبة إىل نرتات ،وقسم منها إىل أمونيوم حبيث أصبحت
تراكيز النرتات ىف الرتبة أعلى نسب من النيرتوجحت ،وكذلك وجود أثر متبقي لألمسدة النيرتوجينية ىف مياه الصرف الزراعى والرتبة.
ومن خالل النتائج املتحصل عليها يف هذا البحث نوصي إبضافة األمسدة النيرتوجينية بناءا على حتليل الرتبة واعتمادا على حاجة
كل حمصول للعنصر الغذائي ،وإضافة األمسدة النيرتوجينية تدرجييا وليست دفعة واحدة للتقليل من التطاير ،كذلك إجراء دراسات
وأحباث حقلية حول العناصر املغذية األخرى للحافظة على مصارف الري الزراعية ،وتنظيفها ودراسة التغريات الىت تطرأ عليها.
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اقتصاديات استعمال األسمدة الكيميائية ودورها في تحقيق األمن الغذائي في ليبيا
عبد احلكيم حممد كشيم  ،خالد رمضا البيدي
كلية الزراعة -جامعة طرابلس

امللخص
إ زايدة اإلنتاج الزراعي لتلبية الطلب املستمر على الغذاء والناتج من زايدة عدد السكا يعترب من التحدايت املهمة
اليت تواجه الدول النامية .ليبيا ليست استثناء من ذلك ،نظرا حملدودية مصادر املياه واألراضي الصاحلة للزراعة ،فإ فرص زايدة
املساحات املزروعة تعترب قليلة جدا وابلتايل أي زايدة يف اإلنتاج الزراعي جيب إ تكو وبشكل رئيس من خالل زايدة االنتاجية
احلالية ودو االضرار ابلبيئة واملوارد الطبيعية األخرى.
من الناحية العملية فإ استجابة احملاصيل الزراعية إىل العمليات الزراعية املختلفة واحلصول على أعلى إنتاجية وجبودة عالية ،ماهي
إال نتيجة لتداخل العديد من عوامل اإلنتاج مثل العوامل املناخية ،اخلصائص الوراثية والفسيولوجية للمحصول نفسه ،وخصائص
الرتبة الطبيعية والكيميائية واليت ميكن للمزارع إ يتحكم فيها .من خالل جمموعة هذه العوامل ميكن حتسحت إنتاجية احملاصيل
املختلفة وذلك ابإلدارة السلمية واليت تتضمن املعرفة اجليد ابستعمال األمسدة الكيميائية ،إ إدارة استعمال األمسدة تكو ابملعرفة
اجليدة لكال من مواعيد وكميات إضافة األمسدة الكيميائية.
ويعد حمصول القمح من أهم حماصيل احلبوب يف ليبيا ملا له من أمهية كبرية يف األمن الغذائي ،وابلتايل هتدف هذه الدراسة إىل تقييم
بعض جتارب التسميد على حمصول القمح وأثر ذلك على إنتاجيته وصايف الدخل .حيث مت جتميع بياانت  3جتارب أجريت يف
حمطة أحباث كلية الزراعة جامعة طرابلس يف الفرتة بحت 2003 – 1997م ،واليت استخدم فيها مساد اليوراي كسماد نيرتوجيين
مبعدالت تسميد منخفضة ،ومتوسطة ،وعالية .وأعتمد البحث يف حتقيق أهدافه علـى كـل مـن أسلوب التحليل الوصفي والكمي
لـبعض الطـرق اإلحصائية مثل النسب املئوية واملتوسطات احلسـابية وحتليل التباين ،واالحندار املتعدد ،ابإلضافة السـتخدام بعض
مقاييس الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية املتمثلة يف معايري الدخل والتكالي  ،وذلك هبدف تفسـري وحتليـل العالقات اليت حتكم
املتغريات االقتصادية الرئيسية يف البحث.
أظهرت النتائج إ املعدالت املتوسطة حققت إنتاجية أعلى من احلبوب مقارنة ابملستوايت األخرى هذا إىل جانب حتقيق صايف
إيراد يفـوق املعامالت األخرى.أي أ املعدالت السمادية املثلى وفقا ملستوى األسعار احلايل بلغت حنو 163كجم نيرتوجحت
للهكتار وهي اليت تعظم االرابح ،بينما املعدالت األعلى غري اقتصادية وغري آمنة على البيئية بنسبة لظروف التجربة .
الكلمات املفتاحية  :السماد النيرتوجيين ،القمح ،األمن الغذائي  ،ليبيا.
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املقدمة
إ زايدة اإلنتاج الزراعي لتلبية الطلب املستمر على الغذاء والناتج من زايدة عدد السكا يعترب من التحدايت املهمة اليت تواجه
الدول النامية .ولقد أدت هذه الزايدة يف السكا إىل الزايدة على طلب الغذاء حيث ارتفاعات واردات الغذاء يف العامل ،وحيث
إ القمح يعترب من ضمن احملاصيل االسرتاتيجية اليت يعتمد عليها السكا ) (Mohamed et al., 2012وميثل ما نسبة
 %20من املساحات الصاحلة للزراعة  (Liu et al., 2016).ووفق إلحصائيات منظمة األغذية والزراعة )FAO (2014
فإ الطلب على استهالك القمح يف العامل قد زاد من  574مليو طن سنة  2002ليصل تقريبا إىل  711مليو طن سنة
. 2013
ونظرا ألمهية الزراعة يف حل مش كلة الغذاء مبا يتناسب مع زايدة الطلب عليه حىت التتنامى الفجوة الغذائية ،وتتفاقم مع الزمن
لتصبح مشكلة متعلقة ابألمن الغذائي ،والذي الميكن حتقيقه دو زايدة اإلنتاج الزراعي ليتناسب مع الطلب على القمح .وملا
كانت الزراعة تعتمد بصورة مبايشرة على الرتبة ومدى خصوبتها اليت متثل الوسط األمثل والطبيعي لنمو النبات ،وكذلك على
مدى توفر املياه الصاحلة للري ،واليت جتعل من منو النبات اقتصاداي ومستمرا ،فإنه من الضروري الرتكيز على التوسع الرأسي
واألفقي يف استصالح وزراعة األراضي .ولزايدة إنتاجية املساحات الصاحلة للزراعة ،كا من الضروري من استعمال األمسدة جبميع
أنواعها .لقد أيشارت العديد من الدراسات أب إضافة األمسدة قد زاد يف إنتاجية حماصيل احلبوب بنسبة % 50 – 30
(Nelson, 1990).وتعترب األمسدة النيرتوجينة بصفة خاصة عامال مهم يف زايدة وحتسحت جودة إنتاجية حبوب القمح
(Triboi et al., 2000; Zhang et al., 2013).ولكن ابملقابل أوضحت العديد من الدراسات إ االستعمال
املفرط لألمسدة الكيميائية قد يؤدي إىل إمكانية تلوث املياه اجلوفية ابلنرتات نتيجة غسيلها مع مياه الري (Cameron et
al., 1997; Rossi et al., 1991).كما أيشار  McPharlinوآخرو ( )1995إ املعدالت العالية من السماد
النيرتوجيين حتت ظروف الزراعات املروية أدت إىل تلوث املياه اجلوفية ابلنرتات .إبضافة إىل التلوث ابلنرتات ،فإ اإلضافات
الزائدة من السماد النيرتوجيين تكبد املز راعحت اخلسائر االقتصادية(Macdonald et al., 1989).
وحيث إ ليبيا من ضمن الدول النامية وليست استثناء ،وبنظرة فاحصة على عدد السكا يف ليبيا ،فإ جند عدد السكا قد
زاد من  5.594مليو نسمة يف  2005إىل  6.202مليو نسمة يف  2013أي مبعدل زايدة  ، %10.8ومن املتوقع إ
يصل إىل  8.375مليو نسمة حبوايل سنة  .2050ووفق لبياانت مكتب االحصاء بـ ـ  FAOجند إ واردات القمح يف ليبيا
قد زادت من  380أل

طن سنة  1990إىل  1.864مليو طن يف سنة  .2013وحسب نفس اإلحصائية فإ إنتاج ليبيا

من القمح قد اخنفض من  198ال

طن سنة  2004إىل  160أل

طن سنة  .2013حيث يرجع هذا االخنفاض إىل إ

عدم اتباع اإلدارة ا لسلمية من حيث إضافة االمسدة والري واختيار األصناف املقاومة لآلفات واألمراض .وللتقليل من الفجوة بحت
ماهو مستورد واملنتج فإنه من الضروري إىل زايدة املساحات املزروعة .وابلنظر إىل مساحة ليبيا واليت تبلغ حوايل  1.76مليو
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كيلومرت مربع ،إال إ املساحة الصاحلة للزراعة ال تتجاوز  %2من املساحة الكلية ،واليت تقدر حبوايل  3.645مليو هكتار
(Sasi, 1997).األمر الذي يتطلب منا التوسع رأسيا وذلك بزايدة إنتاجية وحدة املساحة دو االضرار ابلبيئة .ومبا إ
التسميد يعترب أحد العناصر الرئيسية للتنمية الزراعية الرأسية) ، (Vitousek et al., 2009وحيث أوضحت العديد من
الدراسات أ جزء كبري من االختالف يف كمية اإلنتاج إىل مدى استخدام التسميد (Cooper et al., 2001; Liu et
) ،al., 2016; Ma et al., 2004; Rawluk et al., 2000لذلك جيب من البحث عن التوليفات اليت حتقق
الكفاءة االقتصادية يف استخدام األمسدة الكيميائية ،وابلتايل اختيار السماد الكيميائي وحتديد الكميات املناسبة منه عند زراعة
حمصول معحت من املسائل الزراعية اهلامة .ويعتمد حتديد كميات ونوع األمسدة الكيميائية الواجب اضافتها على عوامل زراعية
واقتصادية جيب اخذها يف االعتبار ،منها العائد من احملصول املتوقع من إضافة األمسدة ،ومدى توفر اإلمكانيات املادية الذاتية
للمزارع ،ومدى توفر االمسدة عند احلاجة ويف املوقع احملدد.
كما يتحدد اختيار انسب معدل مربح للتسميد عن طريق معرفة الزايدة املتوقعة يف كمية اإلنتاج اليت ميكن حتقيقها من كل زايدة
يف كمية السماد املضاف ،و ذلك حسب قانو تناقص الغلة الذى ينص على إنه عند إضافة وحدات متتالية من عنصر إنتاجي
متغري إىل عنصر إنتاجي اثبت ،فإ اإلنتاج يزداد يف البداية مبعدل متزايد ،مث يزداد مبعدل متناقص ،مث يبدا بعدها يف التناقص.
و من انحية اقتصادية يعترب سعر يشراء األمسدة و تكلفة يشراء مواد اإلنتاج األخرى ،وكذلك اخلدمات ابملقارنة مع العائد الذي
حيققه املزارع من بيع إنتاجه هي العوامل اليت تؤثر بشكل مبايشر على اختيار املعدل املناسب للتسميد .وهلذا هتدف هذه الدراسة
لتحديد أثر استخدام كميات من األمسدة النيرتوجينية يف صورة وحدات فعالة على حمصول القمح ،ومعرفة مستوايت التسميد
املثلى اليت تعظم اإلنتاج والعائد من هذا احملصول.

مواد وطرق البحث
التجارب احلقلية وجتمي البياانت
لتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد أجرى تقييم اقتصادي لتجارب الري التكميلي اليت نفذت يف حمطة أحباث كلية الزراعة ،جامعة
طرابلس خالل سنوات  2009– 2006لدراسة أتثري التسميد النيرتوجيين على إنتاجية حمصول القمح الطري اخلاص ابخلبز
 Triticum aestivumصن فلورانس أورورا .بتصميم القطاعات كاملة العشوائية بثالث مكررات .وكانت مساحة القطعة
التجريبية  3×5م ،2حيث وضعت البذور يف سطور املسافة بحت السطور 30سم ،مبعدل بذر  100كجم/هـ .ايشتملت التجارب
على إضافة معدالت خمتلفة من السماد النيرتوجيين اليوراي الذي حيتوي على  %N 46اليت قسمت إىل معدالت منخفضة وهي
( )60- 40 – 20كيلوجرام/ Nهـ )ومعدالت متوسطة  140 – 120 – 100 – 80كيلوجرام/Nه) ومعدالت عالية
(160 – 180 – 200كيلوجرام/ Nهـ ).ومت إضافتها على مرحلتحت األويل كانت عند الزراعة والثانية عند التزهري .استعلمت
طريقة الري ابلرر لتوقري االحتياجات املائية حملصول كلما دعت احلاجة إىل ذلك .عند هناية التجربة مت حصاد القطع التجريبية
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ابلكامل لتقدير إنتاجية احلبوب طن/ه.
التحليل اإلحصائي:
إجراء حتليل إحصائي  ANOVA One-Wayلبياانت إنتاجية احلبوب ابستعمال برانمج حتليل اإلحصائي Minitab
 16ملعرفة أتثري معدالت التسميد على متوسط إنتاجية احلبوب على مدى ثالث مواسم زراعية .حيث كانت قيمة = %CV
 0.39خالل ثالث مواسم الزراعية .كما استعمال اختبار اقل فرق معنوي )Lass Significant differences (LDS
عند مستوى معنوية  %5ملتوسطات إنتاجية احلبوب .
التحليل االقتصادي
للحصول على الكمية املعظمة للربح من استخدام املورد فإ الشرط الضروري يتطلب إ يتساوى ميل دالة الناتج القيمية مع ميل
دالة التكالي  ،أي يتم استخدام املورد اإلنتاجي إىل احلد الذي يتساوى فيه قيمة اإلنتاجية احلدية للمورد مع التكلفة احلدية للمورد
(سعر الوحدة الواحدة ) أي عندما تتحقق املعادلة(1) (Debertin, 2012).
)1( .......................... VMP=MFC
حيث VMPهي قيمة الناتج احلدي أي الناتج احلدي ) (MPPمضرواب يف سعر الوحدة من الناتج) ، (Pyو ) (MFCهي
قيمة التكلفة احلدية للمورد أي سعر الوحدة من املورد ) (Pxمعادلة). 3 ، (2
(2) ……………………. Py MPP  PX
dy
 PX
dx

(3) ……………………. PY

وابلنسبة لتحديد حجم املورد ) (xاملعظم للربح نستخدم القاعدة املعروفة مبساواة قيمة الناتج احلدي للمورد VMPبسعر عنصر
اإلنتاج املستخدم يف العملية اإلنتاجية  PXأي أ :
استناد اىل امل عايري االقتصادية و اإلحصائية تعد الدالة الرتبيعية أكثر الدوال متثيال للعالقة بحت املتغريين ،وبذلك يكو يشكل دالة
اإلنتاج كما َييت معادلة)(4
(4) ...................... Y  a1  a2 X  a3 X 2
حيث إ :
=Yالكمية املنتجة من القمح ابلكيلو جرام.
=Xكمية السماد املستخدمة ابلكيلو جرام.
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a1, a2, a3ثوابت دالة اإلنتاج.
وابستخدام طريقة املربعات الصغرى ابستخدام برانمج االقتصاد القياسي  EVIEWS9مت احلصول عالقة بحت دالة اإلنتاج ودالة
التكالي .

النتائج و املناقشة
أتثري إضافة األمسدة النيرتوجينية على إنتاجية القمح
بصفة عامة وجد إ إنتاجية القمح من احلبوب (طن/هـ) قد أتثرت معنواي بزايدة التسميد النيرتوجيين يشكل ( .)1حيث زادت
إنتاجية احلبوب من  0.498إىل  1.640طن/هـ عند زايدة التسميد النيرتوجيين من  20إىل  120كجم N/هـ .إ زايدة
إنتاجية احلبوب يعزى إىل زايدة عدد احلبوب يف السنبلة الذي يتأثر بزايدة النرتوجحت املضاف )(Maqsood et al., 2002
وكما هو معروف فإ عنصر النرتوجحت يزيد من اجملموع اخلضري للنبات مما يؤدي إىل زايدة عملية البناء الضوئي وابلتايل زايدة عدد
احلبوب يف السنبلة) ، (Alam et al., 2007الذين وجدوا إ عدد احلبوب يف السنبلة قد ازدادت خطيا" مع زايدة مستوايت
النرتوجحت ،حيث كا أعلى عدد للحبوب يف السنبلة ( )46.08سجلت مع  (140كجمN/هـ ).ابإلضافة إىل وجود
النرتوجحت بكمية كافية ومتيسرة للنبات مما يؤدى إىل زايدة امتصاصه من قبل النبات ،وكما هو معروف فإ النرتوجحت يشجع
االنقسام اخللوي فانعكس ذلك على زايدة وز احلبوب .وتتفق هذه النتيجة مع ما وجده ;(Alam et al., 2007
Zeidan et al., 2005).بينما عند املعدالت العالية من التسميد النيرتوجيين  200كجم N/هـ قد اخنفضت اإلنتاجية إىل
 1.470طن/هـ يشكل ( ،)1رمبا نتيجة لوصول عنصر النيرتوجحت حلالة السمية .

يشكل ( ) 1يوضح أتثري زايدة معدل التمسيد النرتوجيين على إنتاجية القمح الطري من احلبوب طن/هـ .قيمة  LSDعلى املنحىن =  0.053طن/ه ـ.
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الكمية املثلي من السماد النيرتوجيين
حلصول على عالقة بحت أعلى إنتاجية من احلبوب وكمية السماد املثلي مت إجياد هذه العالقة من استخدام برانمج االقتصاد
القياسي K EVIEWS9واليت كانت على النحو التايل:
)y = 247.026 + 15.399x -0.0454 x2 ......................(5
)(-2.981

)(5.828

)(1.756

R2 = 97.62
والصورة الرتبيعية لدالة اإلنتاج معنوية عند مستوى معنوية ) (p<0.05%مما يشري إىل وجود عالقة بحت إنتاج القمح وكمية
األمسدة املستخدمة .ويتبحت أ معامل التحديد يساوي  0.9762وهذا يعين أ ما نسبته  %97من التغريات يف إنتاج القمح
تكو بداللة التغريات يف كمية األمسدة املستخدمة .و القيم بحت األقواس تشري اىل قيمة اختبار(T-test).
ولتقدي ر الكمية املثلى من السماد نستخرج الناتج احلدي وذلك عن طريق اجياد املشتقة األوىل لدالة اإلنتاج ابلنسبة لعنصر السماد
فكانت كما يلي:
)Mp = -0.0908x+15.399 ................ (6
مت االعتماد على السعر الرمسي القمح لسنة )700( 2016دينار للطن أي  0.7دينار للكيلوجرام حبسب وزارة االقتصاد الليم،
كما اعتمد سعر كيلو السماد  0.9دينار للكيلو جرام ،أي ما يعادل  0.414دينار لكل وحدة نيرتوجحت ،ومنها ميكن تطبيق
الشرط الضروري املعظم للربح كما يلى:
(15.991 – 0.0956x = 0.4140.7
-0.06692 x =211.1937
X =163
أ املعدالت السمادية املثلى وفقا ملستوى األسعار احلايل بلغت حنو 163كجم نيرتوجحت للهكتار وهي اليت تعظم االرابح .أي إ
معدالت السماد العالية أكرب من  163كجم N/هـ تعترب معدالت غري اقتصادية وغري آمنة على البيئية بنسبة لظروف التجربة.

اخلالصة
مما سبق خنلص إىل إ التسميد ابملعدال ت املثلى من النرتوجحت يزيد من إنتاجية احملاصيل وهو هام لتوفري األمن الغذائي .فقد
أوضحت النتائج إ إضافة االمسدة النيرتوجينية مبعدالت متوسطة 160 – 100كجم N/هـ للمحصول القمح الطري قد
أعطت أعلى إنتاجية مقارنة مبعدالت املنخفضة  80 – 0كجم N/هـ و املعدالت العالية أكرب من  180كجم N/هـ ،وابلتايل
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 إىل جانب مسامهته بتحقيق إنتاج أعلى على املستوى الوطين ومسامهة ذلك يف تقليل الفجوة بحت.حتقيق إيراد أعلى
اإلنتاج واالستهالك وحتقيق نسب أعلى من الكفاءة يف استخدام املوارد االقتصادية املتاحة يف هذه املرحلة اليت توجب التخصص
. حبثا عن أفضل االستخدامات ذلك التصافها ابحملدودية والندرة العالية.األمثل هلا
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التداخل بين كبريتات الكالسيم وتركيزات من مياه الري المالحة وتأثيره على نمو وإنتاجية
نبات الفول
اهلادي عبد هللا هدية 1و الطاهر أمحد حيي2وعلي يوس عكايشة
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-1قسم علوم األرض والبيئة ،كلية العلوم ،جامعة املرقب Elhadi_hadiya@yahoo.com
-2كلية الزراعة ،جامعة طرابلس.
-3كلية البيئة و املوارد البحرية .اجلامعة االمسرية بزلينت

امللخص
أسجريت هذه الدراسة مبحطة كعام ألحباث اخلضر التابعة للمركز الوطين للبذور احملسنة هبدف دراسة أتثري إضافة اجلبس
وتركيزات من مياه الري املاحلة على منو وإنتاجية نبات الفول ,فكانت مستوايت ملوحة ماء الري
()%10,%7.5,%5,%2.5,%0من مياه البحر ,وكانت تركيزات اجلبس املضافة( )10,5,1,0طن/هـ .أما األصناف
املزروعة فكانت ( Ackwadolesو .) Broad Improved long
واظهرت النتائج املتحصل عليها من هذه الدراسة وجود أتثري معنوي (عند مستوى املعنوية  )%5مللوحة ماء الري على
نسبة اإلنبات ووز النبات يف هناية املوسم وعدد األفرع/النبات وعدد القرو /النبات ووز القرو /النبات وعدد البذور/القر ووز
البذور اجلافة/النبات وطول النبات.
كما أظهرت النتائج املتحصل عليها عدم وجود فرق معنوي لعامل الصن
عدد البذور/القر واليت أبدى عندها عامل الصن
حيث أ الصن

وذلك على أغلب الصفات املدروسة عدا صفة

فرق معنوي ويرجع ذلك إىل االختالفات الوراثية بحت الصنفحت قيد الدراسة

 Ackwadolesمن ذوي القرو القصرية اليت حتتوي على عدد قليل من البذور بينما الصن

Broad

 Improved longفهو من ذوي القرو الطويلة واليت حتتوي على عدد أكثر من البذور.
وبينت نتائج الدراسة عدم وجود فرق معنوي لعامل إضافة اجلبس (عند مستوى املعنوية  )%5وذلك على مجيع الصفات
املدروسة وقد يرجع السبب يف ذلك إىل النسجة اخلفيفة للرتبة املستخدمة ذات السعة التبادلية الكاتيونية املنخفضة ,وابلرغم من
ذلك فإ للجبس أتثري إجيايب حمدود على ختفيض ضرر امللوحة يعتمد على نسبة األمالح وتركيز اجلبس.

-1املقدمة
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لقد أدت معدالت التنمية السريعة ،والنمو السكاين املطرد مبنطقة سهل اجلفارة ،واليت تعترب من أكرب املناطق يف ليبيا ،وأمهها
اقتصاداي واجتماعيا إىل استنزاف حاد ،وتلوث مستمر ألحواض املياه اجلوفية ،واليت متثل املصدر املائي الوحيد املمكن االعتماد
عليه بصورة متواصلة ،ملواجهة االحتياجات املائية املتزايدة ملختل

االستعماالت اليت يتطلبها اقتصاد تنموي مزدهر آخذ يف

االتساع ،وانعكست اآلاثر البيئية لعملية االستنزاف هذه يف العديد من الظواهر السلبية ،واليت من أمهها االخنفاض املستمر
ملناسيب املياه ،والذي ترتب عليه تداخل مياه البحر ،وينتج عن ذلك تدهور نوعية املياه ومتلح الرتب الزراعية املروية هبذه املياه
وتدين إنتاجيتها( .الغرايين ،) 2006,وترجع األسباب البشرية املسببة يف تفاقم ملوحة الرتبة إىل سوء استعمال مياه الري احململة
بكميات ع الية من األمالح الذائبة ،ويساعد على زايدة تركيز األمالح يف الرتب الظروف املناخية اجلافة وتضاريس املركب اجلغرايف
ومجله من العوامل األخرى مثل سوء الصرف ،وسوء نفاذية الرتبة ،وقوام الرتبة ،والغطاء النبايت ونظم الري املتبعة( .العاقل
ومقيلي.)1990,
وتعترب امللوحة أحد أهم األسباب اليت تؤدي إىل تدهور الرتبة ،ومن مث التصحر أو التصحري سواء كا ذلك نتيجة لسيادة
الظروف املناخية والطبيعية اليت تؤدي إليها أو لسوء استعمال املوارد الطبيعية ،واليت من أمهها الرتبة واملياه ،ومن أهم أسباب تراكم
األمالح يف الرتبة هي الري املتتايل مبياه ماحلة والناجتة من تداخل مياه البحر مع املخزو اجلويف للمياه أو ألسباب عديدة أخرى،
وتؤثر امللوحة العالية وخاصة كلوريد الصوديوم على صفات الرتبة الطبيعية والكيميائية ،كما تؤثر على منو احملاصيل املختلفة؛ أل
زايدة نسبة امللوحة يف الرتبة يؤدي إىل ارتفاع الضغط األمسوزي حمللول الرتبة ،والذي بدوره يؤدي إىل قلة تيسر املاء وعدم قدرة
النبات على احلصول عليه بسهولة .كما أ ارتفاع نسبة امللوحة والصوديوم املتبادل يف الرتبة (≥  4ملليموز/سم  )%15 ≥,على
التوايل يؤدي إىل تدهور بناء الرتبة ،وإعاقة حركة املاء واهلواء ،وكذلك اجلذور ،مما يؤدي إىل إعاقة منو النبات ،وخاصة يف مراحل
النمو احلرجة كاإلنبات والتزهري ،وتكوين الثمار ،والبذور(.بن حممود وآخرو  ،)1995,وتؤدي امللوحة العالية يف الرتبة إىل عدم
التواز بحت العناصر الغذائية الالزمة لنمو النبااتت مما يؤثر عليه أتثريا سلبيا ،وغالبا ما يصاحب ارتفاع نسبة األمالح وخاصة
الصوديوم يف الرتبة ارتفاع درجة تفاعل الرتبة )، (pHواليت تؤثر سلبا على تيسر العناصر الصغرى الالزمة لنمو النبات .كما أ
ارتفاع نسبة األمالح يف الرتبة قد تعمل على إيقاف أو اختالل بعض العمليات احليوية للنبااتت ،واليت تعتمد على مدى مقاومة
النبااتت لألمالح (الزبيدي ،) 1989,وتزداد امللوحة يف الرتبة بفعل ماء الري حيث ترتاكم هذه األمالح يف الرتبة إ مل يتوفر هلا
نظام صرف جيد وأسلوب مناسب للتخلص منها ،وتعتمد كمية وسرعة تراكم األمالح اليت تصل للرتبة على درجة ملوحة مياه
الري وعلى كمية املاء املستخدم يف عملية الري (حسن.)1997,
ومن بحت طرق االستصالح لألراضي امللحية إضافة مواد لتلك األراضي سواء كانت هذه املواد كيميائية أو عضوية أو إضافتها
جمتمعة ،وأهم هذه املواد إضافة اجلبس (، )Ca SO4.2H2Oوالذي يلعب دورا كبريا يف استبدال الصوديوم املدمص على
أسطح حبيبات الرتبة ابلكالسيوم الذي حيتويه اجلبس ،وذلك نظرا لفارق التكافؤ بحت عنصري الصوديوم  Na+والكالسيوم
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 ،Ca++انهيك عن احتاد الصوديوم املزال من الرتبة مع الكربيتات مكوان كربيتات الصوديوم اليت ميكن التخلص منها ابلغسيل،
وهذا احلل يستخدم يف الرتب اليت ال حتتوي على كربوانت الكالسيوم ،)Viet, 1944( ،ووجد أ ظهور النبااتت الصغرية
للطماطم قد حتسنت بنسبة  %34عند إضافة اجلبس مقارنة ابلري ابملياه املاحلة فقط ( ,)Prchard,etal , 2000و ابلرغم
من أ أتثري اجلبس على اخلواص الطبيعية للرتبة كا أقل يف البداية من بعض احملسنات األخرى ،
إال أ أتثريه اإلجيايب استمر وملدة طويلة ) ،(Rooyena,etal, 1977واجلبس الناعم له توزيع واسع يف حجم اجلزيئات
،والذي جيعله أكثر فاعلية وكفاءة يف استصالح الرتب الصودية بكميات ميكن تقديرها من ( ) Na2 CO3يف حملول الرتبة
) ,(Chawla and Abrol, 1982والكربيت املطعم ببكرتاي الثايوابسيلس له كفاءة أكرب من اجلبس يف ختفيض الصوديوم
املتبادل ابلرتبة ،وزايدة غسيل األمالح ،وخاصة الصوديوم ( ،)Stamford,etal, 2002ويف دراسة قامت هبا الباحثة
( )Ghaly, 2002تبحت أ أتثري األعشاب الطبيعية ،واليت تدعى ، Nisela, Ghabوإضافة اجلبس خفضت امللوحة
والقاعدية للطبقة العلوية للرتبة ،وأظهرت دراسة للباحث ( )Qureshi,etal, 1997زايدة يف التوصيل اهليدروليكي التشبعي
" " Ktsيف الرتبة ،وذلك بتطبيق اجلبس ،وزراعة الربسيم يف األراضي امللحية الصودية,كما أ الستخدام اجلبس ،وبقااي القش
أتثريات بتخفيض التشتت للرتب الصودية مما انعكس هذا على حتسن إنتاجية الذرة

Rengasamy and

) ، Armstrong,2001كما تشري الدراسات إىل أ التداخل بحت فرتات الري ومعدالت إضافة اجلبس تؤثر على إنتاجية
البذور والزيتـ وأيضا على كفاءة املياه املستخدمة (ليلى و آخرو .)2002,
وهتدف هذه الدراسة إىل تقييم أثر إضافة كربيتات الكالسيوم ،وتركيزات من مياه الري املاحلة على منو ،وإنتاجية نبات الفول،
،ومقارنة اإلنتاجية يف ظل ظروف امللوحة املفرتضة بحت صنفحت من هذا احملصول.

 -2مواد وطرق البحث:
مت تنفيد الدراسة ابملركز الوطين للبدور احملسنة مبنطقة وادي كعام ،حيث زرعت بذور صنفحت من نبات الفول (Ackwadoles
و  )Broad Improved longيف أصص بالستيكية حيتوي كال منها على  8كيلوجرام من تربة املنطقة ،وضعت يف كل
أصيص ستة بذرات من الفول الرومي ،وعلى عمق 3سم من سطح الرتبة ،ولقد مت تطبيق مخس مستوايت من امللوحة متداخلة مع
أربع مستوايت من اجلبس (كربيتات الكالسيوم ) ،ويف ثالث مكررات ،كال منها حيتوي على  40معاملة ،وزعت األصص ،واليت
يبلغ عددها  120أصيصا يف موقع التجربة بطريقة تصميم القطاعات العشوائية الكاملة ،ووضعت يف مكا حممي من مياه
األمطار ,ومت االحتفاظ بثالث بذرات يف كل أصيص ،وذلك بعد قياس نسبة اإلنبات بعد  23يوم من الزراعة .علما أب مصدر
صنفي البذور املستخدمة من املركز الوطين للبذور احملسنة.
واستخدمت مياه ري خبمسة مستوايت من امللوحة هي  ، B1وهو معاملة املقارنة واملتمثل يف مياه البئر اجلويف مبنطقة الدراسة
،واليت تبلغ درجة توصيلها الكهرابئي  2080جزء من املليو ؛ و ، B5 ،B4 ،B3 ،B2ومتثل مياه البئر اجلويف خملوطة مبياه
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البحر بنسبة  %10 ، %7.5، %5 ، % 2.5لكل منها على التوايل.
متت إضافة اجلبس إىل تربة مجيع األصص مبعدالت ( 5 ،1 ،0و  10طن/هكتار) ،ومت تطبيق مجيع اخلدمات الزراعية األخرى
من كمية املياه املضافة ،والتسميد ،والرر ابملبيدات ،وتنقية احلشائش ،وغريها بنفس املستوى والكمية على مجيع وحدات التجربة.
ولقد مت عزل املتوسطات لعامل امللوحة وعامل إضافة اجلبس للصنفحت املستخدمحت يف هذه الدراسة وفقا الختبار دنكن للمدى
املتعدد ،
وعند مستوى معنويه .%5

 -3النتائج واملناقشة:
-1-3نتائج التحاليل الكيميائية اليت أجريت على الرتبة واملياه املستخدمة يف التجربة:
يبحت اجلدول ( ) 1-3اخلواص الطبيعية والكيميائية للرتبة املستخدمة قبل إجراء التجربة ,حيث إ الرتبة ذات نسجة أوقوام
خفي (طميي-رملي) وسعتها التبادلية الكاتيونية منخفضة ودرجة تفاعلها عالية ( )pH=8كما هو مبحت .ويوضح اجلدول (-3
 )2اخلواص الكيميائية للمياه املستخدمة يف الري.
اجلدول رقم ( )1-3يبحت اخلواص الطبيعية و الكيميائية للرتبة قبل إجراء التجربة.
خواص الرتبة
قوام الرتبة

EC pH

CEC

Ca++

Mg++

Na+

Meql mslcm

طميي رملي

8

0.25

%

mg/l

100g
8.3

K+

Cl-

Ca co3 SO4-2

40

31

19
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اجلدول رقم ( ) 2 -3يبحت نتائج التحليل الكيميائي لعينات مياه الري املستخدمة يف التجربة.
رقم

البيا

الوحدة

B1

B2

B3

B4

B5

ماء البحر

1

pH

--

7.50

7.56

7.60

7.63

7.70

8.1

2

EC

2080

3078

4102

5075

6086

39040

3

Ca

158.24

160.98

165.72

167.26

169.28

971.52

Mg

100.65

129.97

163.27

193.70

228.14

1216.76

5

Na

487

855.74

1284.9

1510.6

1699

10362

6

K+

9.82

19.87

31.43

44.36

55

1.68

7

C03-2

0.00

8

4

++
++
+

ppm

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HC03-

208.01

205.96

204.65

202.4

201.3

161.04

9

Cl

563.21

1197.84

1571.58

1716.57

1878.66

3524.26

10

SO4-2

745.38

816.46

861.91

957.62

1000.23

3088.4

11

SAR

7.42

12.11

16.92

18.76

19.96

52

-

---

 2 .3أتثري امللوحة وإضافة اجلبس على الوون اجلاف للنبات:

من خالل البياانت املتحصل عليها لتأثري امللوحة على الصن  Ackwadolesللنبات يتبحت أ املعاملة ( )%0قد تفوقت على
بقية املعامالت األخرى وأ هناك فرق معنوي بينها وبحت املعاملة ( )%2.5وأهنا ختتل معنواي مع الثالث املعامالت األخرية (،%5
، )%10 ،%7.5يف الوقت الذي ال توجد فروقات معنوية بحت الثالث معامالت األخرية وبحت بعضها ،أما املعاملة ( )%2.5فإهنا
ختتل معنواي مع مجيع املعامالت األخرى ،بينما يف الصن

 Broad Improved longتبحت أ املعاملة ( )%0قد تفوقت

على بقية املعامالت األخرى يف أتثريها على الصفة قيد الدراسة ،وأهنا ختتل

معنواي مع بقية املعامالت األخرى ،أما املعاملة

( )%2.5فتختل معنواي مع املعاملتحت (، )%10 , %5وال ختتل معنواي مع املعاملة ( )%7.5يف الوقت الذي ال توجد اختالفات
معنوية بحت املعامالت ( .)%10 ،%7.5 ،%5ويوضح الشكل رقم( )1أتثري امللوحة على الوز اجلاف للنبات يف هناية املوسم
،وذلك لكال الصنفحت قيد الدراسة وحيث أ التأثري كا معنواي ،نالحظ االخنفاض احلاد يف قيم الصفة املدروسة مع زايدة امللوحة
لكال الصنفحت ،إال أ الصن

 Ackwadolesكا ذو قيم أكرب من الصن

على طول املنحىن ،ويعزى ذلك إىل أ الصن

، Broad Improved longوذلك

 Ackwadolesقد أبدى حتمال أكرب للملوحة من الصن

لالختالف الوراثي بحت الصنفحت.
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الشكل رقم (  )1يبني أتثري امللوحة على الوون اجلاف للنبات يف هناية املوسم
تبحت النتائج املتحصل عليها لتأثري إضافة اجلبس على الصفة املدروسة أ املعاملة (10طن /هـ) قد تفوقت يف أتثريها على الوز
اجلاف لنبات الصن  Ackwadolesعلى بقية املعامالت األخرى ,وأهنا ختتل معنواي مع املعاملتحت (1طن/هـ) و(5طن/هـ) ،وأ
املعاملة(10طن/هـ) ال ختتل معنواي مع املعاملة(0طن /هـ)، ،أما ابلنسبة لنبات الصف  Broad Improved longيتبحت أ
املعاملة (5طن /هـ) قد تفوقت على بقية املعامالت األخرى ،مع عدم وجود فروقات معنوية بحت التأثري على الصنفحت.
يوضح الشكل رقم ( )2أتثري إضافة اجلبس على الوز اجلاف للنبات يف هناية املوسم لكال الصنفحت قيد الدراسة ،حيث يف
الوقت الذي يبدي فيه الصن

 Ackwadolesيف حالة تناقص

الثاين االستجابة اإلجيابية إلضافة اجلبس جند أ الصن

مستمر ،وذلك حىت املعاملة ( 5طن/هـ) ،واليت يبدأ بعدها لالستجابة اإلجيابية ،وهذه الظاهرة موجودة يف أغلب الصفات املدروسة يف
هذه الدراسة ،وقد يرجع السبب إىل حساسية الصن
أدى دوره على النحو املطلوب ،وهذا ما يظهره الصن

 Broad Improved longللملوحة ،حيث أ معادلة اجلبس هلا قد
 Broad Improved longيف استجابته السريعة إلضافة اجلبس

،ولكن الصن  Ackwadolesفال يبدي استجابة إال مع إضافة كميات كبرية من اجلبس.
الوزن الجاف للنبات في
نهاية الموسم(جم)

10
8
6
4

الصنف
A1
الصنف
10
A2

2
0

الجبس(طن/هـ)
تركيز
1
5

0

الشكل رقم ( )2يبني أتثري إضافة اجلبس على الوون اجلاف للنبات يف هناية املوسم.
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 3 3أتثري ملوحة ماء الري وإضافة اجلبس على وون البذور اجلافة/النبات للصنفني قيد الدراسة:
من خالل النتائج املتحصل عليها لتأثري عوامل التجربة على وز البذور اجلافة/النبات يتبحت أ هناك فرق معنوي لتأثري عامل امللوحة
على هذه الصفة يف الوقت الذي ال توجد فيه أي فروقات معنوية يف بقية العوامل الداخلة يف التجربة ،وأيضا ال توجد فروق معنوية يف
التداخالت بحت عوامل التجربة الثالثة.
كما تبحت نتائج أتثري عامل امللوحة على وون البذور اجلافة للصنفحت موضع الدراسة أ املعاملة (، )%0قد تفوقت على مجيع
املعامالت األخرى وأهنا ختتل معنواي مع املعاملة الثانية (، )%2.5وأيضا ختتل معنواي مع املعامالت ()%10 ،%7.5 ،%5
يف الوقت الذي ال ختتل

فيه هذه املعامالت عن بعضها معنواي .أما املعاملة الثانية فإهنا ختتل

معنواي مع بقية املعامالت

األخرى.

ويوضح الشكل رقم ( ) 3واملتعلق بتأثري امللوحة على وز البذور اجلافة /النبات للصنفحت قيد الدراسة ،أ زايدة ملوحة ماء الري
تؤثر سلبا على هذه الصفة وهذا التأثري يستمر يف التناقص حىت املعاملة(، )%5والذي يبدأ بعدها عملية عدم االستجابة لزايدة
امللوحة ،ويدل ذلك على حساسية هذا النبات للملوحة يف الوقت الذي يبدي فيه الصن
الصن

 Ackwadolesحتمال أكثر من

، Broad Improved longويتضح هذا من قيم الصنفحت قرين كل معاملة.
5
وزن البدور الجافة/النبات (جم)

الصنف
A1

4
3
2
1
0
10

5
7.5
نسبة التخفيف ( )

2.5

0

الشكل رقم ( )3يبني أتثري امللوحة على وون البدور اجلافة /النبات.
وأظهرت دراسة أتثري إضافة اجلبس على وز البذور اجلافة لنبات الصن  )A1( Ackwadolesأ املعامالت (،0
 )10 ،1طن/هـ ال يوجد فيما بينها أي فرق معنوي ،أما املعاملة(5طن/هـ) فلم ختتل معنواي عن املعاملة(1طن/هـ) ولكن
اختلفت معنواي مع املعاملتحت ( )10 ،0طن/هكتار .ويدل ذلك على عدم أتثر هذا الصن إبضافة اجلبس ،وقد يرجع السبب يف
ذلك إىل تراكم امللوحة يف الرتبة وإىل اخنفاض السعة التبادلية الكاتيونية للرتبة ،أما يف الصنف Broad Improved
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 )A2( longفقد تبحت أ املعامالت األربعة مل ي
تبد أي فروقات معنوية ،بينها إال أ املعاملة(5طن/هـ) ،قد تفوقت على مجيع
املعامالت األخرى يف أتثريها على وز البذور اجلافة.
يوضح الشكل رقم ( ) 4أتثري إضافة اجلبس على وز البذور اجلافة /النبات للصنفحت قيد الدراسة ،حيث تتناقص قيم الصفة
املدروسة للصن

 Ackwadolesبزايدة تركيز اجلبس ،وذلك حىت املعاملة(5طن/هـ) ،واليت بعدها تبدأ القيم يف االرتفاع عند

املعاملة(10طن/هـ),أما قيم الصفة املدروسة للصن

 ،) A2( Broad Improved longفقد أبدت استجابة إجيابية.

وخاصة يف معامالت إضافة اجلبس األوىل حيث كانت أعلى قيمة عند املعاملة (5طن/هـ).واليت بدأ بعدها املنحين يف الرتاجع
البسيط عند املعاملة(10طن /هـ) ،وهذا ابلضبط عكس ما حدث للصن  ،Ackwadolesفقد يكو السبب يف ذلك راجع
إىل حساسية الصن  Broad Improved longللملوحة ،ابلنسبة للصن  Ackwadolesالذي أبدى أكثر مقاومة
للملوحة ،حيث أ استجابة النبااتت لرتكيزات من اجلبس تعتمد على عامل الصن ،وذلك ابحتياج إحداها إىل إضافات بسيطة
لتحدث االستجابة ،وأخر إىل تركيزات كبرية من اجلبس حىت حتدث نوع من االستجابة ،كما هو احلال يف نبات الصن
 )A1( Ackwadolesحيث أ أصناف النبات الواحد تتباين فيما بينها يف حتملها للتعايش يف ظروف امللوحة ،واستجابتها
إلضافات من اجلبس مثلما تتباين أنواع النبااتت يف حتملها للملوحة واستجابتها للمحسنات (KEFU etal 1991; Al-
).Thabet, 2006

الشكل رقم ( )4يبني أتثري إضافة اجلبس على وون البدور اجلافة/النبات.

 4.3أتثري امللوحة وإضافة اجلبس على عدد القرون  /النبات للصنفني قيد الدراسة:
أظهرت النتائج املتعلقة بتأثري امللوحة ،وإضافة اجلبس على هذه الصفة أنه توجد فروقات معنوية لتأثري عامل امللوحة الداخل
ابلتجربة يف الوقت الذي مل ي
تبد فيه بقية العوامل األخرى الداخلة ابلتجربة أي فروقات معنوية ،وكذلك ال توجد فروقات معنوية بحت
التداخالت بحت هذه العوامل وبعضها ،وتبحت أ املعاملة األوىل ( )%0قد تفوقت على مجيع املعامالت األخرى ،ومل ختتل معنواي
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مع املعاملة ( )%2.5وأ املعاملتحت األوىل والثانية قد اختلفتا معنواي مع املعامالت الثالثة (، )%10 ،%7.5 ،%5يف الوقت
الذي مل ختتل

فيه املعامالت الثالثة األخرية عن بعضها معنواي ابلنسبة للصن

 ،Ackwadolesوأ املعاملة الثالثة( )%5مل

معنواي مع املعاملة األخرية (، )%10وأ املعاملة الرابعة ()%7.5

ختتل

معنواي مع املعاملة الرابعة ( )%7.5وأيضا مل ختتل

ختتل

معنواي مع املعاملة اخلامسة (، )%10وذلك يف أتثريها على الصفة املدروسة ابلنسبة للصن

Broad Improved

. longويوضح الشكل رقم ( )5واملتعلق بتأثري امللوحة على عدد القرو  /النبات للصنفحت قيد الدراسة أ ملوحة ماء الري تؤثر
سلبيا على هذه الصفة ،ويستمر التناقص احلاد إىل أ يصل إىل املعاملة (، )%5واليت يبدأ بعدها التأثري قريبا من قيمة الصفر
،ونالحظ أ صنفي النبات هلما نفس النهج تقريبا (سليما  2006 ،و .)Turan, 2007

الشكل رقم ( )5يبني أتثري امللوحة على عدد القرون/النبات
تبحت النتائج اخلاصة بتأثري إضافة اجلبس على عدد القرو  /نبات الصن  Ackwadolesأنه ال توجد فروقات معنوية بحت مجيع
املعامالت الداخلة يف التجربة .وكذلك ابلنسبة للصن

Broad Improved long

ابستثناء أ املعاملة(1طن/هـ)قد

تفوقت على بقية املعامالت وذلك يف أتثريها على عدد القرو  /نبات .ويوضح الشكل رقم ( )6أتثري إضافة اجلبس على عدد
القرو /النبات للصنفحت قيد الدراسة ،ومع ا هذا التأثري كا غري معنوي اال أ الصن  )A1( Ackwadolesيبدي استجابة
سلبية إلضافة اجلبس وذلك حىت املعاملة(5طن/هـ) واليت يبدأ بعدها يف االستجابة اإلجيابية إلضافة اجلبس وذلك بتطبيق
املعاملة(10طن/هـ) ،أما الصن  )A2( Broad Improved longفإنه قد أبدى استجابة أكثر منطقية إلضافة اجلبس
حيث ازدادت قيم الصفة املدروسة إبضافة اجلبس وذلك عند املعاملة ( 1طن/هـ) ،واليت بدأت بعدها القيم يف الرتاجع مع استمرار
إضافة اجلبس .وهذا التذبذب يف استجابة النبات إلضافة اجلبس قد يرجع اىل عدة عوامل ،أمهها النسجة اخلفيفة للرتبة أو القوام
الطمي الرملي ،واخنفاض السعة التبادلية الكاتيونية اليت تؤثر سلبا على فعل اجلبس.
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الشكل رقم ( )6يبني أتثري إضافة اجلبس على عدد القرون/النبات

 5 3.أتثري ملوحة ماء الري وإضافة اجلبس على طول النبات:
من خالل النتائج املتحصل عليها لتأثري امللوحة ،وإضافة اجلبس على طول نبات الفول بصنفيه ،نالحظ وجود فرق معنوي يف
عامل امللوحة الداخل ابلتجربة وال يوجد أي فرق معنوي بحت مستوايت بقية العوامل الداخلة ابلتجربة ،وأيضا ال يوجد فرق معنوي
بحت التداخالت بحت العوامل وبعضها.
ويتبحت أ املعاملة( )%0قد تفوقت على بقية املعامالت األخرى ،وأنه يوجد فرق معنوي بينها وبحت مجيع املعامالت األخرى ,وأيضا
هناك فرق معنوي بحت املعاملة الثانية ( )%2.5وبحت بقية املعامالت األخرى ،وأ املعاملة ( )%7.5ال ختتل

معنواي مع املعاملة

(، )%5وكذلك مع املعاملة ( )%10يف الوقت الذي يوجد فيه اختالف معنوي بحت املعاملتحت ( )%10 ،%5ابلنسبة للصن
 ،Ackwadolesيف الوقت الذي ال ختتل

فيه املعامالت الثالثة األخرية مع بعضها معنواي ابلنسبة للصن

Broad

 . Improved longويوضح الشكل رقم ( )7أتثري امللوحة على طول النبات ،وذلك للصنفحت قيد الدراسة أب هناك عالقة
عكسية بحت طول النبات ،وزايدة تركيز امللوحة ،ويوضح الشكل أيضا أ الصن  Ackwadolesأكثر حتمال للملوحة منه يف
الصن

 Broad Improved longوهو واضح من خالل القيم نظري كل معاملة ,ويعزى ذلك إىل االختالف الوراثي

للصنفحت.
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الشكل رقم ( )7يبني أتثري امللوحة على طول النبات.
تظهر نتائج أتثري إضافة اجلبس على طول النبات للصن

 Ackwadolesأنه ال توجد أي فروقات معنوية بحت املعامالت

األربعة املمثلة هلذا العامل ،ولكن نالحظ تفوق أتثري املعاملة(10طن /هـ) على بقية املعامالت على طول النبات وكذلك ابلنسبة
للصن

Broad Improved long

تبحت أنه ال توجد فروقات معنوية بحت املعامالت األربعة ،ولكن نالحظ تفوق

املعاملة(5طن/هـ) على بقية املعامالت األخرى ،وذلك على هذه الصفة املدروسة .ويوضح الشكل رقم ( )8واخلاص بتأثري إضافة
اجلبس على طول النبات أب زايدة تركيز اجلبس قد أدى يف البداية إىل اخنفاض طول النبات وذلك عند املعاملة (1طن/هـ) والذي
بدأ بعدها النبات بصنفيه ابالستجابة اإلجيابية ،ويالحظ هذا من خالل القيم نظري املعاملة (5طن/هـ) ،واليت بدأ بعدها الصن
Broad Improved longيف الرتاجع البسيط يف الوقت الذي استمر فيه الصن  Ackwadolesابلتحسن اإلجيايب مع
زايدة تركيز اجلبس ،وكما هو مالحظ عند املعاملة (10طن/هـ) ،واليت كانت أفضل تركيز ابلنسبة للصن
).)Khondekar, 1984

الشكل رقم ( )8يبني أتثري إضافة اجلبس على طول النبات.
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 6 .3أتثري امللوحة وإضافة اجلبس على نسبة اإلنبات:
يتبحت من نتائج الدراسة أ هناك فرق معنوي لعام ل امللوحة الداخل يف التجربة ،وأنه ال توجد فروقات معنوية أخرى ابلنسبة لبقية
العوامل ،وال التداخالت فيما بينها ،وقد تفوقت املعاملة ( )%2.5لنسبة اإلنبات للصن

 Ackwadolesعلى بقية

املعامالت األخرى ،وأ هناك فرق معنوي بينها وبحت بقية املعامالت األخرى ،وأ املعامالت ( )%7.5 ،%5 ،%0ال ختتل
عن بعضها معنواي ،ولكن ختتل
ختتل

معنواي مع املعاملة(، )%10وذلك يف أتثريها على الصفة املدروسة، ،وكانت املعاملة ()%10

معنواي على بقية املعامالت األخرى نسبة إنبات الصن  - Broad Improved longيف الوقت الذي ال توجد

فروقات معنوية بحت املعامالت األخرى (.)%7.5 ،%5 ،%2.5 ،%0
ويوضح الشكل رقم ( ) 9أتثري امللوحة على نسبة اإلنبات حيث ابلرغم من التأرجح يف قيم الصنفحت على طول مسار املنحىن
إال أ التأثري العام كا سلبيا مع زايدة امللوحة لكال الصنفحت ،ويرجع ذلك إىل أتثري االجهادات السلبية للملوحة على منو
الباذرات.

الشكل رقم ( )9يبني أتثري امللوحة على نسبة اإلنبات.
كما تبحت أنه ال يوجد فرق معنوي بحت معامالت إضافة اجلبس ،وأ املعاملة (1طن/هـ 5,طن/هـ) قد تفوقتا على بقية املعامالت
املطبقة ابلتجربة يف أتثري إضافة اجلبس على نسبة إنبات الصن

 ،Ackwadolesوإنه ابلنسبة للصن

، Improved longكانت املعاملة(5طن/هـ) قد تفوقت على بقية املعامالت األخرى ،وأهنا ختتل
طن /هـ) ،وأهنا ال ختتل

Broad

معنواي مع املعاملة (0

معنواي مع املعاملة(1طن/هـ) ،وكذلك مع املعاملة(10طن/هـ) ،كما أنه ال توجد فروقات معنوية بحت

املعامالت ( )10 ،1 ،0طن/هـ ،وذلك يف أتثريها على نسبة إنبات الصن . Broad Improved long
وابلنظر إىل الشكل رقم (، )10والذي يبحت أتثري إضافة اجلبس على نسبة اإلنبات للصنفحت قيد الدراسة نالحظ أ كال الصنفحت استجااب
إلضافة اجلبس ،
وقد تباينت االستجابة بحت الصنفحت حيث كانت االستجابة يف الصن  Ackwadolesأقل من الصن

Broad Improved

 longوأ أفضل معاملة هي(1طن/هـ) و(5طن/هـ) ،أما استجابة الصن  ، Broad Improved longفكانت أكثر من
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الصن  Ackwadolesكما هو مبحت حيث كانت أفضل معاملة هي (5طن/هـ),وقد كا أتثري إضافة اجلبس إجيابيا لكال الصنفحت
حىت املعاملة (5طن/هـ) ،أما املعاملة ( 10طن/هـ) فقد أثرت سلبا على نسبة اإلنبات للصنفحت قيد الدراسة.

الشكل رقم( )10يبني أتثري إضافة اجلبس على نسبة اإلنبات.
 .4االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات
أظهرت النتائج املتحصل عليها من هذه الدراسة أ هناك أتثري معنوي مع زايدة ملوحة ماء الري ,وذلك على مجيع الصفات
املدروسة (عند مستوى املعنوية  ،)%5وأنه مل يكن لعامل الصن

أي أتثري معنوي على أغلب الصفات املدروسة  ،كما تبحت أنه

ال يوجد فرق معنوي لعامل إضافة اجلبس(عند مستوى املعنوية ، )%5وابلرغم من ذلك فإنه توجد فروق أمكن احلصول عليها عن
طريق اختبار دنكن لعزل املتوسطات ،وهذا التأثري إلضافة اجلبس خيتل

ابختالف كمية اجلبس املضافة وبنسبة تركيز ملوحة مياه

الري ،كما أوضحت نتائج هذه الدراسة عدم وجود فرق معنوي للتداخل بحت عامل اجلبس وعامل الصن

،وابلرغم من ذلك

يتضح من خالل أيشكال أتثري اجلبس أ الصن  Broad Improved longأكثر أتثرا من الصن Ackwadoles
حيث أ األخري حيتاج إىل تطبيقات من اجلبس أعلى عند نفس مستوى امللوحة.
التوصيات:
 -1يف مثل هذه الظروف جيب الرتكيز على النبااتت األكثر مقاومة للملوحة ،وذلك لالستفادة املثلى من هذه النوعية من املياه.
 -2ينصح ابستخدام املادة العضوية ابإلضافة للجبس وذلك لرفع قيمة  CECللرتبة ،وابلتايل الزايدة املتوقعة لتفعيل دور اجلبس.
 -3نوصي إبجراء التجربة متضمنا عامل الرتبة مع نبااتت أكثر حتمال للملوحة.
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خصائص المياه الجوفية بمنطقة زليتن وصالحيتها لالستخدامات المختلفة
علي عكايشة ،عمار اجلحيدري ،عبد الر وف احلنبلي ،عبد الغين اكشيو ،ابراهيم التومي
قسم علوم البيئة ،كلية املوارد البحرية ابجلامعة األمسرية اإلسالمية

امللخص

تعترب منطقة زلينت من املناطق اليت تشهد منوا سـكانيا واضـحا ،وقـد نـتج عـن هـذه الـزايدة تزايـد النشـاط البشـري مبختلـ

أيشــكاله املنــزيل والزراعــي والصــناعي ،وترتــب عــن هــذه األنشــطة الــيت يقــوم هبــا الس ـكا تزايــد احتياجــاهتم مــن امل ـوارد املائيــة ويعتمــد
سكا هذه املنطقة على املياه اجلوفية ابلدرجة األوىل كمصدر رئيسي إلمداد املنطقة ابملياه ،وتتعرض هذه املياه لتداخل مياه البحر
يف اجلهــات القريبــة مــن البحــر واخنفــاض منســوهبا ابســتمرار نتيجــة لســحبها بكميــات كبــرية تفــوق طاقـة تعويضــها ممــا أدى اىل تــدين
نوعيتها بشكل كبري قد ال تعد صاحلة لالستخدامات املختلفة.
ويف هذه الدراسة مت جتميع عينات من املياه بشكل ميثل اخلزا اجلويف العلوي مبنطقة زلينت ،وبتحليل هذه العينات لتحديد
خصائصها املختلفة أمكن الوقوف على مدى إمكانية استخدام هذه املياه ،حيث تبحت من نتائج حتليل العينات أهنا تعد رديئة
وذات حمتوى عايل من األمالح وابلتايل فهي غري صاحلة لالستخدام يف الزراعة أو صناعة األغذية وخاصة املعجنات.

املقدمة
تقع مدينة زلينت ابجلزء الشرقي من النطاق الساحلي الشمايل الغريب لليبيا
وتبعد مسافة  157كم يشرق مدينة طرابلس بحت خطى طول 140 36/ 47//و 150 22 58//يشرقا ودائريت عرض 320 23/
48//و 320 33/ 37//مشــاال ,وتعتــرب منطقــة زليــنت منطقــة زراعيــة ابمتيــاز ،وتعتــرب الرتبــة الطينيــة هــي الســائدة يف منطقــة الدراســة
،ابإلضافة إىل الرتبة امللحية يف منطقة السبعة ،كما تشتهر منطقة زلينت بزراعة النخيل والشعري والربسيم والبطيخ ،وبعض احملاصيل
األخـرى ،ومنطقـة الدراسـة مـن بــحت منـاطق الـبالد الـيت يســودها منـاخ البحـر األبـيض املتوسـط ،وتتحصــل علـى معـدل أمطـار ســنوي
يرتاوح بحت  200إىل  300ملم ،وهي كمية ليست ابلكبرية وال تكفي حاجة املنطقة ،ابإلضافة إىل كوهنا تقتصر على فرتة حمدودة
من السنة ،كما أ ساعات سطوع الشمس يف املنطقة ال يقل عن  2500سـاعة سـنواي ،وهـو معـدل بـدو يشـك لـه آاثره السـلبية
على كفاية كمية األمطار السـاقطة علـى املنطقـة ،فقـد بلـغ معـدل درجـة التبخـر السـنوي مـا بـحت  2000 - 400ملـم يف األجـزاء
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الشــمالية املعتدلــة املنــاخ ،وبــذلك فــإ

متوســط درجــة البخــر الســنوي يف كميــة امليــاه تصــل إىل أكثــر مــن  1200ملــم (الزاويــة،

.)2005
إ تقييم نوعية املياه للري تعتمد على عدة معايري أمهها احملتوى الكلي لألمالح ،وتركيبها األيوين بصورة كبرية وينتج عن ذلك تباين
يف نوعيتها ،حيث تعتمـد علـ ى نـوع وكميـة األمـالح الذائبـة والناجتـة مـن إذابـة أو جتويـة الصـخور مثـل :إذابـة اجلـبس والكلـس ،والـيت
تنتقـل بـدورها مـع ميـاه الـري ) .(Ayers and Westcot ,1985إ نوعيـة امليـاه موضـع حبـث ودراسـة يف كثـري مـن البلـدا
،وإ أهم املواصفات النوعية مليـاه الـري الـيت جيـب دراسـتها ،وأمجعـت عليهـا معظـم التصـاني (يشـكري وآخـرو  .)2010 ,وأيشـار
قسـم الزراعـة األمريكـي USDAيف دليلـه لعـام  )Richards,1954( 1954إ أهـم اخلـواص احملـددة لنوعيـة امليـاه هـي قيمـة
اإليصــالية الكهرابئيــة ،ونســبة امت ـزاز الصــوديوم وتركيــز البــورو والـبيكرب ــوانت ،أمــا تص ــني منظم ــة الغ ــذاء والزراعــة التابع ــة لألم ــم
املتحـدة  ،(Ayers and Westcot ,1985) FAOفقد اعتمدوا قيمة اإليصالية الكهرابئية لتأثريها املبايشر يف منو النبات،
و نسـبة امتـزاز الصــوديوم لتأثريهـا يف نفاذيــة الرتبـة ومغـاض املــاء ،وتركيـز كــل مـن الكلـور ،والبــورو والصـوديوم كرتاكيــز أيونيـة ضــارة
،واعتمدوا أتثريات عرضية أخرى كرتكيز النرتات والبيكربوانت ،و درجة تفاعل املياه.
أما تصني املنظمة نفسها لعام  )Rhodes.et.al.,1992( 1992فقد اعتمدوا الرتكيز امللحي مقدر ابإليصالية الكهرابئية
لتحديـد نــوع امليـاه املاحلــة ،وخرجـوا بسـتة أصــناف ،وأنـواع للميـاه املاحلـة .أمــا تصـني (غلــيم .)1997 ,فقــد صـن امليــاه إىل ســتة
أصناف اعتمادا على اإليصالية الكهرابئية ،ونسبة امتزاز الصوديوم ،وتركيز أيو البورو ،
و فعالية أيو الكلوريد وهو مقرتح دليل لتصني نوعية ميـاه الـري خـاص ابمليـاه العراقيـة .أجريـت دراسـة لتقيـيم نوعيـة امليـاه اجلوفيـة
يف حمافظة كربالء (يشكري ) 2002 ,لتقييم نوعية مياه جوفية ملشروع دواجن كربالء كا املعدل السـنوي لقـيم التوصـيل الكهرابئـي
قد تراوح بحت  6.48 – 2.06ديسيسيمنس.م 1-وقيم نسـبة امتـزاز الصـوديوم قـد تراوحـت بـحت  6.98 – 3.50وصـنفت حتـت
صـن

 4-S2وفقـا للتصـني األمريكـي لعـام  )Richards ,1954( 1954وحتـت صـن مشـكلة حـادة وفقـا لتصـني

منظمـة الغـذاء والزراعـة الدوليـة ( )Ayers and Westcot, 1985كمـا أجـرى احلـديثي وآخـرو سـنة  2001م ،دراسـة
لتقيــيم نوعيــة ميــاه أربعــة آابر يف مدينــة حديثــة ألغ ـراض الــري حيــث وجــد أ معــدل اإليصــالية الكهرابئيــة هلــا  4.23و  4.55و
 4.60و  3.86ديسيسيمنس .م.1-
هتــدف هــذه الدراســة إىل حتديــد خـواص ومواصــفات امليــاه اجلوفيــة يف املنــاطق الرئيســية للتجمعــات الســكنية مبدينــة زليــنت مــن خــالل
حتليل العينات املأخوذة من آابر املياه يف عدد من املساجد املنتشرة على كامل الرقعـة اجلغرافيـة للمدينـة ،وذلـك لغـرض معرفـة مـدى
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صــالحية هــذه امليــاه للشــرب واالســتهالك اآلدمــي ،و صــالحيتها لالســتخدام يف ري احملاصــيل وســقاية احلي ـواانت والوقــوف عل ــى
املشاكل اليت تعيق استخدام هذه املياه يف األغراض املختلفة.

 .2املواد والطرق
 .1 .2جتمي العيناتSample collection :
مت جتميع العينات وإجراء التحاليل يف الفرتة من 2015/10/1م إىل 2015/12/1م ،حيث أخذت العينات من عدد 47
مسجدا منتشرة يف مدينة زلينت حبيث تغطي املناطق املأهولة يف املدينة من الدافنية يشرقا إىل كعام غراب ،ومن البحر مشاال إىل ماجر
جنواب ،وقد أخذت اإلحداثيات اجلغرافية للمساجد اليت أخذت منها العينات ابستخدام جهاز حتديد املواقع ( )GPSمن نوع
، Garminوموديل ، Etrex 10والشكل ( )1يوضح مواقع أخذ العينات يف مدينة زلينت وانتشارها يف املنطقة املأهولة
ابلسكا داخل حدود البلدية ،ومجعت العينات يف قناين بالستيكية سعة لرت نظيفة وجمففة إلجراء االختبارات عليها ،مع مالحظة
أنه مت يف تكرار كل اختبار ثالث مرات.

شكل ( ) 1خريطة ملوق الدراسة وعليها مواق أخذ العينات
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 .2 .2طرق التحليل:
اعتمد يف حتليل عينات املياه الطرق القياسية املذكورة يف املرج ( ،(Greenberg and Clesceri, 1992حيث مت قياس
األس اهليدروجيين ( ) pHمبايشرة بعد مجع العينات يف نفس املوقع ،وذلك ابستخدام جهاز قياس الرقم اهليدروجيين ( pH
 )meterنوعه  HANNAوموديله  HI8314ذو الكرتود زجاجي ،و مت قياس اإليصالية الكهرابئية ( )ECمبايشرة بعد
مجع العينات يف نفس املوقع وذلك ابستخدام جهاز قياس اإليصالية الكهرابئية  Conductivityنوعه  HACHوموديله
.HQ14d
ومت قياس األمالح الذائبة الكلية ابستخدام طريقة التبخر وذلك ابستخدام كؤوس زجاجية سعة  250مل ،وفر جتفي

من نوع

 Wise Cubeوموديله  ،Wisd.Bوابستخدام امليزا احلساس ،وذلك وفقا للطريقة رقم (.)2540 D
مت قياس النرتات ابستخدام جهاز قياس طي

األيشعة فوق البنفسجية  Spectrophotometerمن نوع  Jenwayموديل

 7305 UV-Visعند طول موجي  220 nmوذلك وفقا للطريقة رقم ( ،)4500 NO3-Bومت قياس األمونيا ابستخدام
جهاز قياس طي األيشعة فوق البنفسجية عند طول موجي  420 nmوذلك وفقا للطريقة رقم (.)4500 NH3-C
مت تقدير الكلوريد ابملعايرة مع حملول نرتات الفضة وذلك وفقا للطريقة رقم ( ،4500 Cl-Bكما مت قياس تركيز الكربيتات
ابستخدام طريقة درجة التعكري رقم (.)4500 SO42--E
قدر الكالسيوم واملاغنيسيوم ابملعايرة مع حملول  EDTAوذلك وفقا للطريقة رقم ( )3500 Ca2+-Dو (3500 Mg2+-
 )Eعلى التوايل ،ومت قياسها ابملعايرة مع حملول  EDTAوذلك وفقا للطريقة رقم ( ، )2340 cوقدر الصوديوم والبواتسيوم
ابستخدام جهاز مطياف اللهب  Flame Photometerمن نوع  BWBموديل  XPوذلك وفقا للطريقة رقم ( 3500
 )3500 K+-D( )Na2+-Dعلى التوايل.

 .3النتائج
 .1 .3اخلصائص العامةGeneral characteristics :
تظهر النتائج املتحصل عليها أ مجيع العينات اليت مت حتليلها كانت املياه هبا غري صاحلة للشرب ،وفقا للمعايري الليبية والدولية ملياه
الشرب ،ويتـنب مـن اجلـدول (  ) 1أ درجـات احلـرارة يف اآلابر املدروسـة يف املنطقـة كانـت تـرتاوح بـحت 21ºم و 31.5ºم ،وكـا
معدل درجات احلرارة يف املنطقة بشكل عام يبلغ 26.48ºم.
ابلرغم من أ درجة األس اهليدروجيين يف معظم العينات متيل إىل القلوية إال أنـه وجـد أ هنـاك  7عينـات درجـة األس اهليـدروجيين
هلــا متيــل إىل احلمضــية ، 7 pHومــع ذلـك فــإ درجــة األس اهليــدروجيين جلميــع العينــات كانــت ضــمن احلــدود املســموح هبــا وفقــا
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ملواصفات مياه الشرب الليبية (، ) 8.5 > pH > 6.5وكا املعدل العام لدرجة األس اهليدروجيين يف العينـات الـيت مت دراسـتها
مييل إىل القاعدية .7.31 = PH
وكانت اإليصالية الكهرابئية يف منطقة زلينت تـرتاوح بـحت ( 1159ميكروسيمنس/سـم) وحـىت ( 9065ميكروسيمنس/سـم) ومبعـدل
عـام قــدره ( 3417.4ميكروسيمنس/ســم) ،كمــا تبــحت أيضــا أ هنــاك  7آابر قيمــة اإليصــالية الكهرابئيــة هلــا أقــل مــن أقصــى تركيــز
مسموح به حسب املواصفات الليبية ملياه الشرب ،وكذلك بلغ متوسـط تركيـز األمـالح الذائبـة الكليـة يف عينـات امليـاه مبنطقـة زليـنت
( 3622.9ملغ/لرت) وكانت مجيع العينات هبا كميات مـن األمـالح الذائبـة أعلـى مـن أقصـى تركيـز مسـموح بـه حسـب مواصـفات
مياه الشرب الليبية والبالغ ( 1000ملـغ/لرت) ،حيـث كـا أقـل تركيـز يف العينـة رقـم  76املـأخوذة مـن منطقـة مـاجر وكـا (1134
ملغ/لرت) بينما بلغ أقصى تركيز لألمالح الكلية ( 9839ملغ/لرت) وكا يف العينة املأخوذة من منطقة اجلهاد.

جدول رقم ( :) 1خصائص املياه مبنطقة ولينت:
االختبار

الوحدة

اقل تركيز

اعلى تركيز

املتوسط*

االحنراف املعياري*

TDS

ملغ/لرت

1134

9839

3623

1691

Cl-

ملغ/لرت

184.6

2786

878.8

550.3

SO4--

ملغ/لرت

12.47

1146

387.1

204.8

NO3-

ملغ/لرت

1.5

31.5

24.6

6.8

HCO3-

ملغ/لرت

172.8

903.6

349.9

128.7

Na+

ملغ/لرت

144.5

1492

544.65

288.3

K+

ملغ/لرت

5.5

72

25.24

17.49

Mg++

ملغ/لرت

18.7

331.8

73.28

51.9

Ca++

ملغ/لرت

45.5

547

179.62

104.2

NH4+

ملغ/لرت

0.0024

0.1381

0.0208

0.0269

Total Hardness

ملغ/لرت

200

2500

851

407.7

Detergents

ملغ/لرت

0.02

1.3

0.4

0.35

Temp.

م

0

21

31.5

26.38

3.06

pH

--

6.82

8.5

7.3

0.33

E.C.

µS/cm

1159

9065

3417.4

1475.8
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 2 .3االنيوانت الذائبةAnions dissolved :
ت ـراوح تركي ــز الكلوري ــد يف عين ــات مي ــاه اآلابر مبنطق ــة زلي ــنت ب ــحت ( 184.6مل ـغ/لرت) و ( 2786مل ــغ/لرت) ،ومبتوس ــط تركي ــز ق ــدرة
( 878.8ملــغ/لرت) ،حيــث كانــت الرتاكيــز يف معظــم العينــات أعلــى مــن أقصــى تركيــز مســموح بــه حســب املواصــفات الليبيــة مليــاه
الشرب ،وكا الرتكيز أقل من أقصى تركيز وهو ( )250فقط للعينتحت رقم  76و .61
كما يظهر مـن جـدول ( )1أ أقصـى تركيـز للكربيتـات كـا ( 1146ملـغ/لرت) وأقـل تركيـز كـا ( 12.47ملـغ/لرت) وأ متوسـط
الرتكيز يف العينات كا ( 387.12ملغ/لرت) وكانت  17عينة هبا تركيز مـن الكربيتـات أكثـر مـن أقصـى تركيـز مسـموح بـه حسـب
املواصفات الليبية ملياه الشرب ( 400ملغ/لرت).
بينمــا كــا أقصــى تركيــز للنـرتات يف العينــة رقــم  1وبلــغ ( 31.47ملـغ/لرت) بينمــا كــا أقــل تركيــز للنـرتات يف العينــة رقــم  59وكــا
( 1.495ملغ/لرت (جدول  )1ويالحظ أ مجيع العينات اليت مت حتليلها كا تركيز النرتات هبا ضـمن احلـدود املسـموح هبـا حسـب
مواصفات مياه الشرب الليبية والدولية ( 45ملغ/لرت) ومبعدل لرتكيز النرتات يف املنطقة قدره ( 24.589ملغ/لرت).
ويبلـغ معـدل تركيـز البيكربـوانت يف عينـات امليـاه مبنطقــة زليـنت ( 349.9ملغ/لرت)،حيـث كـا أقصـى تركيـز ( 903.6ملـغ/لرت) يف
العينـة رقــم  51مبنطقــة كعــام ،كمــا كــا أقــل تركيــز يف العينـة رقــم  40ابلدافنيــة ،وهــو ( 172.8ملــغ/لرت) ،و يظهــر مــن النتــائج أ
عينتحت فقط كا تركيز البيكربوانت هبا أقـل مـن أقصـى تركيـز مسـموح بـه حسـب املواصـفات الدوليـة مليـاه الشـرب ( 200ملـغ/لرت)
،وهذه العينات هي عينات املسجدين رقم  40و  30مبنطقة الدافنية.
 3 .3الكاتيوانت الذائبةCations dissolved :
يظهر من نتائج حتليل العينات يف منطقة الدراسة املبينة يف اجلدول ( )4.1أ أقصى تركيز للصوديوم يف العينات املدروسة كـا يف
العينة رقم  19مبنطقة ازدو الشمالية ،وكا ( 1492ملـغ/لرت) ،بينمـا كـا أقـل تركيـز يف العينـة رقـم  144.5( 6ملـغ/لرت) ،وكـا
متوســط الرتكيــز يف مجيــع العينــات ( 544.65ملــغ/لرت) .ويتضــح كــذلك مــن هــذه النتــائج أ تركيــز الصــوديوم كــا ضــمن احلــدود
املسموح هبا يف مياه الشرب يف  3عينات فقط ،بينما جتاوز الرتكيز يف ابقي العينات ( 200ملغ/لرت) ،كمـا يظهـر مـن اجلـدول رقـم
( )4.1أ أقصــى تركيــز للبواتســيوم كــا ( 72ملــغ/لرت) ،بينمــا كــا أقــل تركيــز ( 5.5ملــغ/لرت) ،ومبتوســط تركيــز يف املنطقــة يبلــغ
( 25.24ملــغ/لرت) ،وكانــت  24عينــة هبــا تركيــز البواتســيوم أعلــى مــن أقصــى تركيــز مســموح بــه حســب املواصــفات الليبيــة مليــاه
الشرب.
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ويتضح من نتائج حتليل العينات (اجلدول  )1أ العينات اليت مت حتليلها كا فيها تركيز الكالسيوم يرتاوح بحت ( 45.5ملغ/لرت) و
( 647ملغ/لرت) ومبتوسط قدرة ( 179.6ملغ/لرت) ،وكا هناك  11عينة هبا تركيز الكالسيوم أعلى من أقصى تركيز مسموح به
حسب املواصفات الليبية ملياه الشرب ( 200ملغ/لرت) ،بينما كا تركيز املاغنيسيوم يف عينات مياه بلدية زلينت يرتاوح بحت (18.7
ملغ/لرت) و ( 331.8ملغ/لرت) ،ومبعدل قدره ( 73.28ملغ/لرت) (جدول  ،)1وكا الرتكيز يف معظم العينات ضمن احلدود
املسموح هبا للمواصفات الليبية ملياه الشرب حيث جتاوز الرتكيز ( 150ملغ/لرت) يف عينتحت فقط .وبشكل عام فإ العسرة يف
العينات اليت متت دراستها كانت ترتاوح بحت ( 200ملغ/لرت) على يشكل كربوانت كالسيوم ،وحىت ( 2500ملغ/لرت) على يشكل
كربوانت كالسيوم ومبعدل عام يبلغ ( 851.06ملغ/لرت) على يشكل ( .)CaCO3وتراوحت تراكيز األمونيا يف منطقة الدراسة
بحت ( 0.0024ملغ/لرت) يف العينة رقم  4يف منطقة البازة ،و ( 0.1381ملغ/لرت) يف العينة رقم  10يف منطقة الشيخ ،ومبعدل
قدره ( 0.0208ملغ/لرت)،وكانت مجيع العينات ضمن احلدود املسموح هبا لرتاكيز األمونيا يف مياه الشرب حسب املواصفات
الليبية والدولية ،واليت توصي بقيمة ( 0.5ملغ/لرت) كأقصى تركيز مسموح به لألمونيا يف مياه الشرب.

 .4مناقشة النتائج
 .1 .4ملخص نتائج حتليل العينات ابستخدام برانمج :Aq.QA
مت إدخـال الرتاكيـز املتحصـل عليهـا للعينـات الـيت مجعـت مـن آابر  47مسـجدا يف مدينـة زليـنت إىل الـربانمج املتخصـص Rock
) )Ware Aq.QA V:1.1, 2005يف حتليل اخلصائص املختلفة للمياه ،وإجراء التحاليل املختلفة عليها وحتديد مواصفاهتا
،وتصنيفها مع إمكانية رمسها ابلطرق املختلفة ،وتبحت من النتائج املتحصل عليها أ نوعية املياه يف مجيع العينات كانت Na-Cl
ابستثناء عينة واحدة فقط هي عينة رقم (  )76يف منطقة ماجر ،وكانت نوعية املياه هبـا ( Na-HCO3يشـكل  ،)2كمـا تبـحت
أ الكثافة احملسـوبة للميـاه عنـد درجـة حـرارة  25coكانـت تـرتاوح بـحت  0.99703غرام/سـم 3يف عينـة رقـم (  )52مبنطقـة كعـام
،و  1.0036غرام/سم 3بعينة رقم ( )19مبنطقة ازدو الشمالية ،وكانت العسرة الكلية على يشكل كربوانت كالسيوم كانت ترتاوح
من  2981.9ملغ/كغ منها عسرة الكربوانت  332.47ملغم/كغ وعسرة الالكربوانت  2656.9ملغ/كغ يف عينة رقم ()59
مبنطقة اجلهاد و  190.62ملغ/كغ مجيعها على يشكل عسرة الكربوانت  332.47ملغ/كـغ يف عينـة رقـم ( )76مبنطقـة مـاجر،
كما أنه ابلتطبيق يف معادالت االتزا يف الربانمج تبحت أ أعلى تركيز كلي لصور الكربوانت كـا يف عينـة رقـم ( )51مبنطقـة كعـام
،وك ــا  14.86مليم ــول/لرت منه ــا كرب ــوانت

 0.01079مليم ــول/لرت ،بيكرب ــوانت

 12.56مليم ــول/لرت ،اثين أكس ــيد

الكربو  2.285مليمول/لرت ،كما كا أقل تركيز كلي لصور الكربوانت كا يف عينـة رقـم ( )40مبنطقـة الدافنيـة وكـا 2.843
مليمـول/لرت منهــا كربـوانت  0.5706مليمــول/لرت ،وبيكربـوانت  2.271مليمــول/لرت ،اثين أكسـيد الكربـو 0.001434
مليمول/لرت.
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شكل (  :) 2شكل بيرب ميثل نوعية املياه يف العينات املختلفة وفقا ملكوانهتا الرئيسية

 .2 .4صالحية املياه لالستخدامات املختلفة
 .1 .2 .4االستخدام يف الشرب وسقاية احليواانت:
تشري النتائج املتحصل عليها إىل أ تركيز األمالح الذائبة الكلية يف العينات ترتاوح من  1134إىل  8939ملغ/لرت وهي تعترب
مياه عالية امللوحة ،وهي غري صاحلة للشرب األدمي ) ، Jaster et al. (1978) and Beede (2005و لكن مبا أ
معايري الشرب ابلنسبة للحيواانت أعلى منها لإلنسا فقد وضعت الوالايت املتحدة األمريكية وكندا معايري خاصة الستخدام املياه
املاحلة يف سقاية املوايشي والدواجن ،وقد نشرت هذه املعايري يف The Canadian Task Force on Water Quality
) ،(1987وعليه فإ الكثري من العينات (قرابة  )% 60اليت متت دراستها تعد صاحلة لسقاية املوايشي والدواجن ،وعدد كبري منها
( 19عينة) صاحلة لسقاية املوايشي والدواجن الصغرية أيضا وفقا ملا ورد يف The Task Force on Water Quality
) (1987من أ املياه الصاحلة لسقاية املوايشي والدواجن الصغرية  Poultry livestockجيب أ ال تتجاوز األمالح الذائبة
والكربيتات والكالسيوم فيها الرتاكيز  3000و  1000و 1000ملغ/لرت على التوايل.
 .2 .2 .4االستخدام يف ري املزروعات:
وتقــيم صــالحية امليــاه للــري وفقــا لنســبة األمــالح الذائبــة الكليــة والتوصــيل الكهرابئــي بــثالث تصــنيفات عامليــة هــي تصــني خمتــرب
امللوحــة األمريكــي (جــدول ، )2وتصــني اتيلــور و ايشــكر وفــت (جــدول  ) 3واللــذا يعتمــدا تركيــز األمــالح الذائبــة الكليــة والتوصــيل
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الكهرابئـي كمعيــار لدرجــة امللوحــة ،وكـذلك تصــني كوفــدا الروســي للميـاه (جــدول ، )4والــذي يعتمــد فقـط علــى تركيــز األمــالح الذائبــة
الكلية.
جدول ( ) 2تصني خمترب امللوحة األمريكي ملياه الري (اخلزاعي :)2014
الصن

اإليصالية الكهرابئية EC uS/cm

األمالح الذائبة TDS mg/l

قليل امللوحة A

250 – 0

اقل من 160

متوسط امللوحة B

750 – 250

480 – 160

يشديد امللوحة C

2250 – 750

1440 – 480

يشديد امللوحة جدا D

5000 – 2250

3200 – 1440

جدول ( ) 3تصني اتيلور وايشكر وفت ملياه الري (العباس :)2008
الصن

اإليصالية الكهرابئية EC uS/cm

األمالح الذائبة TDS mg/l

قليل الضرر A

اقل من 750

اقل من 480

متوسط الضرر B

1500 – 750

960 – 480

يشديد الضرر C

3000 – 1500

1920 – 960

يشديد جدا D

اكثر من 3000

اكثر من 1920

جدول ( ) 4تصني كوفدا الروسي ملياه الري (العباس :)2008
الصن

األمالح الذائبة TDS mg/l

ماء ممتاز

500 – 200

ماء يسبب الضرر

2000 – 1000

ماء ال ميكن استخدامه إال مع الغسل والبزل

7000 – 3000

وذكر ) Peterson (1999إ األمالح الذائبة الكلية يف مياه ري املزروعات تعترب أمنة إذا كانت قيمتها بحت
 700و  1750ملغ/لرت ،وميكن استخدامها يف ري مجيع أنواع املزروعات ،كما أنه ميكن استخدامها بشكل حذر يف حال جتاوز
تركيز األمالح الذائبة الكلية هبا هذه القيمة حىت تركيز  3500ملغ /لرت خاصة يف املزروعات األكثر حتمال للملوحة مثل الذرة
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والصواي وبعض حماصيل األعالف كالربسيم ،كما هو احلال يف قرابة  %60من العينات اليت مت حتليلها ،أما إذا جتاوزت تراكيزها
هذه القيمة )، (TDS > 3500 mg/lفإ هذه املياه تعترب غري صاحلة لالستخدام يف ري املزروعات ،وخاصة املزروعات األكثر
حساسية للملوحة مثل اخلضراوات وأيشجار الفواكه.
ووفقا لتصني خمترب امللوحة األمريكي لنوعية املياه من حيث إمكانية استخدامها يف ري احملاصيل ،فإننا جند أ مجيع العينات اليت
متت دراستها تعد يشديدة امللوحة جدا ،وتقع يف الرتبة ( (TDS>1440) Dالعباس ،)2008 ،كما أنه وفقا لتصني اتيلور
وايشكروفت فإ  4عينات فقط تصن على أهنا يف الرتبة  Cيشديدة الضرر ) ،(960<TDS<1920بينما تصن ابقي
العينات أبهنا يشديدة الضرر جدا رتبة  (TDS>1920) Dاخلزاعي ،2014 ،أما خبصوص تصني كوفدا الروسي ملياه الري
فإ  4عينات تصن على أهنا ماء يسبب الضرر وابقي العينات ( 43عينة) تصن على أهنا ماء ال ميكن استخدامه إال مع
الغسل والبزل (العباس.)2008 ،
كما أ تركيز الكلوريد يف العينات كا عال جدا وفقا ملا ورد يف تصني مياه الري الذي وضعه ) (Hagen, 1987حيث أنه
كا هناك  3عينات فقط تصن على أهنا متوسطة التأثري على النبات،بينما ابقي العينات ،وعددها  44عينة كانت نتائج حتليل
الكلوريد فيها يدل على أهنا عالية التأثري على النبات.
وبشكل عام يف سنة  1976أصدرت منظمة الزراعة واألغذية األمريكية ( )FAO, 1992قيم حدية خاصة هبا للمساعدة يف
تقييم مدى صالحية املياه لالستخدام يف ري احملاصيل الزراعية وعدلتها سنة 2005م ،ومبقارنة النتائج املتحصل عليها ابلقيم
املذكورة يف نشرة الفاو تبحت أ عينات املياه اليت مت حتليلها يف منطقة زلينت تعد غري صاحلة لالستخدام يف ري احملاصيل دو أ
تتسبب يف متلح لألراضي.
 .3 .2 .4نسبة ادمصاص الصوديومSodium Adsorption Ratio :

القيم احملسوبة لنسبة ادمصاص الصوديوم ترتاوح بحت  3.25يف العينة رقم  85ملسجد احلاج عبد هللا مبنطقة السبعة و  21.1لعينة
رقم  50ملسجد بن فرج مبنطقة القاعة ،وكا هناك  34عينة نسبة ادمصاص الصوديوم هبا أقل من  ،10تصن على أهنا من
الدرجة  S1: Lowوفقا ملعايري امللوحة املقرتحة من خمترب امللوحة األمريكي U.S. Salinity Laboratory Staff, 1954
،وهذه القيمة تعد منخفضة نسبيا إذا ما أخذان هذا املعيار لوحده كدليل على صالحية املياه لالستخدام يف ري احملاصيل الزراعة،
حيث ذكر كل من ) Tanjj (1990و ) Mills (2001أ املياه تعد صاحلة للري إذا قلت فيها قيمة نسبة ادمصاص
الصوديوم عن  ، (SAR<10) 10إال أ االرتفاع الكبري يف ملوحة املياه يف العينات (معظم العينات تصن على أهنا عالية
اخلطورة  C4وفقا لنفس التصني ) فإ العديد من العينات اليت متت دراستها تعد غري صاحلة لالستخدام يف ري املزروعات،
ولكن ميكن استخدامها يف ري بعض احملاصيل الزراعية املتحملة للملوحة ،وذلك يف الرتب الرملية جيدة التصري ،كما كا هناك
 12عينة تصن على أهنا متوسطة اخلطورة  (SAR: 10-18) S2:Mediumوعينة واحدة تصن على أهنا عالية
اخلطورة ، (SAR: 18-26) S3:Highوفقا لنفس تصني خمترب امللوحة األمريكي.

اجمللة االكادمييةE. mail: INFO@lam.edu.ly
204

المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية
مصراتة ،ليبيا  17-16اكتوبر 2016

 .4 .2 .4االستخدام يف الصناعات الغذائية:
إ املياه املستخدمة يف الصناعات الغذائية جيب أ تكو خالية من اللو والطعم والرائحة ،وأ األمالح الذائبة الكلية فيها جيب
أ ال تزيد عن  1200جزء يف املليو ،ودرجة توصيلها الكهرابئية ،كذلك جيب أ تكو أقل من  2000ميكروسيمنس/سم يف
أسوأ احلاالت (هيئة املواصفات واملقاييس العربية السورية ،)2007 ،ووفقا هلذه الشروط فإننا جند أ عينات املياه اليت مت حتليلها
يف منطقة الدراسة تعد غري صاحلة لالستخدام يف الصناعات الغذائية بشكل عام وذلك الرتفاع حمتواها من األمالح الذائبة.
عند االستخدام يف صناعة اخلبز (صناعة األغذية األكثر انتشارا يف املنطقة) يتم عجن الدقيق مع املاء واخلمرية مع بعضها البعض
حيث تؤثر مواصفات هذه املواد بشكل كبري على نوعية املنتج عادة ،وعليه فإنه من احملتم أ يكو املاء املستخدم يف صناعة اخلبز
صحيا وخاليا من امليكروابت الضارة ،وجيب أ ال حيتوي على املواد اليت تسبب الطعم أو الرائحة أو العكارة( ،هيئة املواصفات
واملقاييس لدول جملس التعاو العربية1983 ،م) ،يشكل املاء يف صناعة اخلبز ما يزيد عن  %40من كتلة العجحت الكلية ،وهلذا
السبب فإ وجود مواد منحلة فعالة بكميات قليلة جدا تؤثر بشكل كبري على نوعية اخلبز ،وعلى خصائص العجحت ،و يستخدم
يف صناعة اخلبز بشكل يشائع )املاء العذب( املاء متوسط العسرة ،و الذي يقدر حمتواه من املعاد املسببة للعسرة حوايل – 100
 50ملغ/لرت على يشكل كربوانت كالسيوم ،و اليت تعترب ضرورية لتقوية غلوتحت العجحت ،وابرتفاع قساوة املاء )زايدة العسورة( فإ
مطاطية العجحت املصنع معه تقل وتزداد مقاومته للشد إضافة إىل زايدة الطاقة املصروفة ) أي املساحة املرسومة( يف
اإلكستنسوغراف واألليوغراف (صطوف ،)2007 ،مع التنويه إىل أ مواصفات الدقيق أيضا تلعب دورا هاما يف هذا اجملال،
وكذلك فإنه من غري املرغوب استخدام املاء اليسر يف صناعة اخلبز ،وذلك لتأثريه السلم يف إضعاف الغلوتحت حبيث حيصل لدينا
عجحت لزج وطري ،و قوة تشكيله للغاز عاداي ،بينما حجزه للغازات املتشكلة يكو أمرا صعبا جدا ،و يعلل ذلك لعدم احتوائه
على العناصر املعدنية اليت تزيد من قوة الشبكة الغلوتينية ،كما يتص املاء اليسر ابخنفاض درجة الـ  pHله مبقدار درجة واحدة
مقارنة مباء الشرب )العذب) العادي ،وهلذا السبب يالحظ تسريع التخمر يف العجحت املصنع معه وتقليل الزمن الالزم لذلك ،كما
أ استخدام املاء اليسر يف العجحت يؤثر على مواصفات اخلبز الناتج حيث يكو حبجم جيد لكن القوام واللو يكو ليس
ابلشكل املطلوب ،وهلذا يسعمل على زايدة مقدار امللح واخلمرية املستخدمة للتحكم بذلك ،ويضاف ماء للدقيق عند عجنه مباء
يسر بنسبة أقل  %2مقارنة ابلكمية املستخدمة يف حالة العجن مباء عذب طبيعي ،وذلك ليتم احملافظة على القوام املناسب
للعجحت ،كما يالحظ أ استخدام املاء اليسر يف العجحت يؤثر على قصر زمن التخمر ،وعلى اخنفاض قيمة  pHالوسط ،ويكو
اخلبز الناتج عنه بلو غري جيد ،وينصح يف هذه احلالة إبضافة امللح بنسبة مرتفعة نسبيا ،ويتضح من اجلدول ( )5والنتائج
املتحصل عليها أنه ال ميكن استخدام املياه املوجودة يف املنطقة بصورهتا احلالية يف صناعة اخلبز ،حيث كا أكثر من  %90من
العينات اليت مت حتليلها ذات عسرة دائمة أو مؤقتة ،وتعترب مياه ملحية كما كانت  %95من العينات تعد مياه قلوية حتتوي على
أمالح بيكربوانت الصوديوم ،وخاصة يف العينة رقم ( )76املأخوذة من مسجد عبد هللا بن قيس يف منطقة ماجر ،واليت تصن
على أهنا مياه بيكربوانت صوديومية.
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جدول ( )5أتثري نوعية املياه على خواص العجني (صطوف)2007 ،
نوع املياه

املواد املسببة للعسرة

التأثري على العجينة

عدد العينات املوافقة هلا

املياه اليسرة

خالية من األمالح

تؤدي إىل تكوين غلوتحت طري وكذلك إىل
لزوجة العجحت

ال يوجد

مياه ذات عسر دائم او
مؤقت )املياه العسرة(

أمالح كربيتات الكالسيوم أو
املاغنيسيوم

عند وجودها بكمية كبرية تسبب يف إنتاج
غلوتحت قاسي و تؤخر عمل اخلمرية

 43عينة

مياه ملحية

ملح كلوريد الصوديوم ،كربيتات أو
حديد

تؤثر على الطعم

 45عينة

مياه قلوية

كربوانت الصوديوم

بطء التخمر وتؤثر على الطعم

 39عينة

مياه حامضية

أمحاض متنوعة ،كربيتيد
اهليدروجحت ،مواد عضوية أو بكرتاي

تؤخر إذابة الغلوتحت وتغري يف الطعم.

 7عينات
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التحـري عـن الملوثـات الميكروبيـة لميـاه الشـرب من مناطـق غـرب لـيبيـا
نورها أبوزيد ظري  ،1حياه املدهو النوال ,1مرمي بشري أخمبيش ،1خوله أحممدابوجلام ,1سارة عبدالرمحن هويسه,1خـالـد عثمـا 2و ابتسـام

عمـرعامـر1

1ميكروبيولوجيا األغذية,قسم التقنية احليوية– كلية التقنية الطبية صرما /جامعة صرباته
2وحدة األحياء الدقيقة – مستشفى صرباته

امللخـص:

املقدمة :تعترب امليـاه أكثـر املـواد الطبيعيـة اسـتهالكا  ,لـذلك فـا جـودة امليـاه متثـل اهتمامـا أساسـيا لـدى املنتجـحت واجلهـات الرقابيـة
واملســتهلكحت .وحــدوث أدىن تلــوث للميــاه يشــكل خطــورة حقيقيــة علــى الصــحة .هلــذا اســتهدفت هــذه الدراســة أج ـراء التحاليــل

البيولوجية لتحديد سالمة املياه ,ابختيار مياه الشرب من أربعة مناطق غرب ليبيا بواقـع عينتـحت مـن كـل منطقـة دراسـة .الطـرق:
مجعـت العينـات ضـمن ظـروف مـربدة ,حيـث أجريـت الفحوصـات البيولوجيـة يف خمتـربات الكليـة ,يف زمـن ال يتجـاوز الـثالث
ساعات من عملية التجميع وحللت مبايشرة فور وصوهلا ،ملعرفة امللواثت امليكروبية فيها وحساب العدد الكلي للبكرتاي اهلوائية
والكش عن اخلمائر واالعفا والطفيليات.
النتـ ــائج :أظهـ ــرت

نتـ ــائج

الدراسـ ــة للفحـ ــص البيولـ ــوجي للعينـ ــات مـ ــن املنـ ــاطق األربعـ ــة

أ

ثالثـ ــة عينـ ــات غـ ــري

مطابق ـ ـ ـ ـ ــة ملواص ـ ـ ـ ـ ــفات واملع ـ ـ ـ ـ ــايري القياس ـ ـ ـ ـ ــية الليبي ـ ـ ـ ـ ــة ملي ـ ـ ـ ـ ــاه الش ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـ ـ ــيت مت نش ـ ـ ـ ـ ــرها لس ـ ـ ـ ـ ــنة  2015وال ـ ـ ـ ـ ــيت مشل ـ ـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ـ ــزل
البكترياي السالبة لصبغة اجلرام وطفيل أميم حر احلركة وبعض من الفطرايت.

الكلمات الدالة  :مياه الشرب ،املواصفةاملعايريالقياسية الليبية لسنة  ، 2015بكترياي القولو الرباية ,الطفيليات

Investigation of microbial contaminants of drinking water areas
in western Libya
Summary:

Introduction: It is considered that water is one of most consumed natural resources, and therefore water quality control is a fundamental interest
to producers, regulators and consumers. Consequently the slightest contamination present in the water can cause massive implications to the
consumer’s health. It is for this reason that we set out up to conduct the
necessary research to determine the microbiological safety of the water.
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We did this by experimenting on the drinking water from four regions in
western Libya, taking two samples from each region.
Methods: The samples were collected under refrigerated conditions, and
the biological tests were conducted in college laboratories within three
hours from when the samples were collection. Detecting microbial contaminants in water, accounting the total number of aerobic bacteria, signs
of pollution bacteria that represented in Coliform Group, yeasts, molds
and, parasites. Results: The results of this study showed that the water
samples of 3 of the 4 samples do not match the specifications of the Libyan Central Organization for Standardization and Quality Control in 2015.
Key words: Drinking water, Libyan Central Organization for Standardization and
Quality Control in 2015, Colon Fecal Bacteria, Parasites
املقدمة :

يقول هللا تعاىل يف كتابه العزيز":وجع ألناأ يمن املاأ يء سك َّل يش أيء ح ِّي أفالأ يـس أؤيمنسـ أو " ،ومن خالل هذه اآلية الكرمية نلمس مدى أمهِّيِّة املاء
لكل ما هو على سطح األرض .حيث تكتسب مياه الشرب أمهية خاصة تفرضها حاجة اإلنسا الضرورية واملستمرة الستهالكه
ِّ
اليومي فهو أحد العناصر األساسية للحياة وتقدر االحتياجات الفردية ملياه الشرب حبوايل  2لرت يف اليوم (1و )2ويشرتط يف مياه

الشرب أ تكو نقية ومطهرة وصاحلة لالستهالك البشري وخالية من امللواثت الكيميائية كالرصاص والزرنيخ والبنزين فضال عن
التلوث امليكرويب كوهنا قد تكو مصدرا لكثري من األمراض الوابئية كالكولريا  Vibrio choleraeوالتهاب الكبد
الفايروسي  Hepatitis A virusوالطفيليات  .)5;4;3( Cryptosporidium parvumيصل التلوث إىل مياه
الشرب عن طريق املعاجلة غري اجليدة للمياه داخل حمطات التنقية ( )6إذ ايشرتطت منظمة الصحة العاملية ( World Health
 )Organizationعام  1958أ تكو هنالك معايرة اتمة ملياه الشرب يف حالة جتاوزها يعترب املاء غري صاحل للشرب مع
ضرورة إعادة النظر يف احملطات اليت تعاجله ( .)7وهناك عدد من الدراسات واألحباث اليت تناولت جودة مياه الشرب يف ليبيا ,ففي
دراسة أجريت يف نطاق مدينة طرابلس

)(8

ومت فحص 20صنفا لعبوات املياه املعبأة املعادة االستخدام)سعة 18لرت ( واملنتجة

حمليا ابملصانع الواقعة يف نطاق مدينة طرابلس واملناطق اجملاورة هلا .أظهرت نتائج التحاليل أ  89 %من إمجايل العينات جتاوزت
احلد األقصى املسموح به ) 50و.ت.م /مل(حسب املواصفات واملعايري القياسية الليبية رقم  10لسنة  2008اخلاصة مبياه
الشرب املعبأة ابلنسبة ألعداد األحياء الدقيقة غري ذاتية التغذية ). (8
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يف دراسة أجريت يف دولة الكويت( ,)9مت فحص  25صن

من أصناف املياه املعبأة معظمها منتجة يف دول اخلليج العريب،

وقورنت جودهتا جبودة مياه البلدية ابلكويت .وأظهرت النتائج أ تركيز بعض املعاد يف بعض أصناف املياه املعبأة أعلى من
تركيزها يف مياه البلدية على الرغم من مطابقة جودة مجيع األصناف إلريشادات منظمة الصحة العاملية اخلاصة مبياه الشرب غري
املعبأة  .وأفادت دراسة أخرى أجريت يف اململكة العربية السعودية على جودة بعض أصناف املياه احمللية واملستوردة من الناحية
امليكروبيولوجية ( ,)10بعدم وجود بكرتاي الكوليفورم يف أي من األصناف .ولكن لوحظ أ عدد البكرتاي الكلي يف مياه العبوات
الكبرية اليت يعاد تعبئتها كا أكرب من عددها يف مياه العبوات الصغرية .كما تبحت أ ختزين العبوات الكبرية لفرتة حمددة من
الوقت يعمل على زايدة العدد الكلي للبكرتاي (.)10
وقد كشفت دراسة استمرت أربع سنوات يف الوالايت املتحدة األمريكية )  (11مت خالهلا فحص  104صن

من أصناف مياه

الشرب املعبأة يف بعض الوالايت ،أ املياه املعبأة ليست ابلضرورة أكثر نقاوة أو أمنا من مياه الشبكات العامة؛ فحوايل %33
من أصناف املياه املعبأة احتوت مياه عبوة واحدة منها على األقل على ملواثت خمتلفة مبا يف ذلك بعض املواد الكيماوية العضوية
وبكرتاي مبستوايت أعلى من املسموح به يف مواصفات مياه الشرب املعبأة .كما تبحت أ حوايل % 25من املياه املعبأة هي يف
احلقيقة مياه صنبور عبئت بعد معاجلة إضافية أو بدو معاجلة .وأيشارت الدراسة إىل أ السبب الرئيس لالستهالك املتزايد ملياه
الشرب املعبأة يف الوالايت األمريكية هو الوسائل التسويقية والدعائية اليت تتبعها بعض اجلهات املصنعة إلقناع املستهلك بنقاوة
وسالمة املياه املعبأة مستغلة قلق ويشكوك الناس حول جودة وسالمة مياه الشبكات العامة .وحيث أ

فحص العدد الكلي

للملواثت احلية من الفحوص املهمة جدا واليت تعطي صورة واضحة عن مدى تلوث املياه ابألحياء اجملهرية وتلوث تلك املياه من
خالل ع ملية املعاجلة والنقل والتخزين .وهلذا جاءت هذه الدراسة لتعطي صورة عن مياه الشرب ابلكش

البيولوجي هلذه املياه

ومقارنتها مع املواصفات واملعايري القياسية الليبية ملياه الشرب لسنة .2015
املواد والطرق:
مج العينات :
العينات املستهدفة يف هذه الدراسة مشلت  4عينات من حمالت تنقية وحتليه املياه ,مجعت يف يشهر أبريل لسنة  ,2015بشكل
عشوائي من منطقة املرسى ومنطقة الزرامقه ومنطقة صرباته املركز ومنطقة الزاوية بواقع عينتحت من كل منطقة بعبوات معقمة كبرية
بسعة  500مل لتقدير العدد امليكرويب للرت والتحري عن امللواثت البيولوجية ,ومت نقل العينات مبايشرة إىل املعمل وحدة األحياء
الدقيقة بقسم التقنية احليوية ابلكلية.

اجمللة االكادمييةE. mail: INFO@lam.edu.ly
210

المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية
مصراتة ،ليبيا  17-16اكتوبر 2016

شكل رقم ( :)1صورة تبني املناطق اليت مت اخذ عينات الدارسة منها
التحاليل امليكروبيولوجية  :أجريت التحاليل امليكروبيولوجية على العينات بواقع عبوتحت من كل مصدر.

.1تقدير العدد الكلي للبكرتاي:
مت تقدير العدد الكلي للبكرتاي ابستخدام طريقة األطباق املصبوبة  Pouring Plate Methodلتقدير العدد امليكرويب
وفق الطريقة الواردة يف

)( 22

ومقارنتها ابحلدود امليكروبية املسموح هبا ابلواصفات واملعايري القياسية الليبية ملياه الشرب اليت مت

نشرها لسنة .)23( 2015

.2تقدير عدد بكرتاي دالئل التلوث:
استخدمت طريقة العد األكثر احتمالية كطريقة إحصائية  Most Probable Numberمستندة على وجود األعداد
احلية القليلة يف عينات مياه الشرب وتنميتها للكش

عن بكرتاي القولو لفحص أعداد كبرية من األحجام املختلفة لكل

) (13 ;12

عينة وعلى وفق ما ورد يف

.3تقدير عدد اخلمائر و االعفان:
مت حساب عدد اخلمائر و االعفا ابستخدام طريقة الصب ابألطباق و لتشخيص اخلمائر ونوع االعفا اعتمادا على الصفات
املظهرية واجملهرية للنمو احلاصل للمستعمرات املتكونة.
.4التحري عن الطفيليات و االبتدائيات حرة املعيشة:
مت الكش على وجود الطفيليات و االبتدائيات حرة املعيشة والشوائب ,بفحص رواسب املياه ابجملهر.
النتائج واملناقشة:
يعترب فحص العدد الكلي للملواثت احلية من الفحوص املهمة جدا واليت تعطي صورة واضحة عن مدى تلوث املياه ابألحياء
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اجمل هرية وتلوث تلك املياه من خالل عملية املعاجلة والتعبئة والنقل .كما تعطي صورة واضحة عن املخاطر الصحية الناجتة عن تلك
األحياء املدروسة(.)14حيث ايشرتطت منظمة الصحة العاملية ( )WHOعام  1958خلو مياه الشرب من األحياء اجملهرية
الضارة ( . )15تبحت النتائج أصناف الفحوصات البيولوجي ملياه الشرب واملوضحة يف اجلدول ( )1أ مجيع العينات كانت غري
مطابقة للمواصفات واملعايري القياسية الليبية ملياه الشرب اليت مت نشرها سنه  2015ما عدا صن

واحد؛ حيث صنفت مياه

الشرب اعتمادا على حمتواها البكتريي إذ إ احلد املسموح لعدد األحياء اجملهرية هو  100/3مل يف عينات املياه الشرب
(.)25,24
جدول رقم ( :)1نتائج الفحوصات امليكروبية لعينات مياه الشرب اخلاضعة لدارسة.
الطفيليات
االبتدائية

مطابق للمواصفات
واملعايري

رقم ورمز عدد البكترياي اهلوائية اخلمائر واالعفا
و ت م/مل
عينة املوقع
3

عدم وجود مخائر

طفيل حر املعيشة

غري مطابق

2

عدم وجود مخائر

صفر

غري مطابق

4

وجود مخائر

صفر

غري مطابق

3

عدم وجود مخائر

صفر

غري مطابق

عدم وجود مخائر

صفر

غري مطابق

عدم وجود مخائر

صفر

غري مطابق

عدم وجود مخائر

صفر

مطابق

عدم وجود مخائر

صفر

غري مطابق

1

10 x 7

2

10 x 6

3

10 x 3

لب 4

10 x 5

5

6

لج 6

10 x 6

10 x 54

لأ

7
لد

8

4

10
10 x 71

3

و ت م /مل

وت م = وحدة تكوين مستعمرة
تبحت النتائج معدل التلوث البيولوجي يف أصناف مياه الشرب  %87.5من إمجايل األصناف قيد هذه الدراسة .وذلك
ابحتوائها على أنواع وأعداد خمتلفة من البكرتاي اهلوائية تراوحت  360-120وحدة تكوين مستعمرة /مل .وهي أعداد تفوق
احلدود امليكروبية املسموح هبا يف املواصفات واملعايري القياسية الليبية ملياه الشرب اليت مت نشرها سنة  ,2015وبكرتاي دالئل
التلوث امليكرويب كبكرتاي القولو  ,فضال عن احتواء الصن

على طفيل أميي حر املعيشة والذي يشري إىل وجودها إىل عدم

كفاءة عملية املعاجلة.كما قد يرجع السبب إىل عدم استخدام طرق التعقيم الدقيقة أو حصول تلوث أثناء عمليات النقل(.)18
تعترب بكرتاي القولو ( )Coliform Bacteriaمن األنواع البكتريية اليت يشري وجودها إىل تلوث ابلفضالت سواء كانت

بشرية أم حيوانية( .)19تشري نتائج هذه الدراسة إىل عدم مطابقة مجيع العينات ماعدا العينة( )4ابلنسبة لبكرتاي Escherichia
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 coliوهذه يدل على ا التلوث معوي أي إ التلوث مصدره الفضالت املعوية(.)20
كما تعترب معظم املياه املدروسة غري مطابقة للمواص فات واملعايري القياسية ملياه الشرب والسبب يرجع إىل تلوث املياه واخنفاض
عمليات التعقيم وتلوث العينات أثناء عمليات التحضري إضافة إىل تلوث املياه بفعل العاملحت يف املصانع وقدم اآلالت املستخدمة
فيها(.)21,18
التوصيات:
 متابعة الرقابة الصحية على مياه التحلية لتشمل عمليات املعاجلة والتعبئة والتخزين و إجراء اختبارات دورية لتأكد من
مطابقتها ملواصفات اجلودة واملعايري القياسية الليبية ملياه الشرب.
شـكــر وتقـدي ــر
يتقدم الفريق البحثي جبزيل الشكر وخالص التقدير لكل من ساهم يف إخراج هذا البحث إىل حيز التنفيذ وإلـى مجي

العاملني بكلية التقنية الطبية صرمان

إىل السيد الربوفسور /سامل ساسي الشامخ رئيس مركز أليافا بدولة فنلنداد على مشورته وآرائه السديدة جزاه هللا عنا خري

اجلزاء وجعل ذلك يف مواوين حسناته وأطال يف عمره ونف بعلمه بالده.

إىل السيد املهندس  /عبد الرمحن املرميـي رئيس املركز الوطين على مراقبة األغذية واملهندس /وكرايء عامر عزاو .
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ابللغة العربية:
-6

العزاوي ،ابتسام حبيب ( .)1997دراسة التلوث البكتريي يف مياه الشرب يف حمافظة اببل .رسالة ماجستري ،كلية
العلوم ،جامعة اببل.

-8

عزالدين حممد أبوقصة و نوري الساحلي مادي )2012(.؛مؤيشرات التلوث امليكرويب يف عبوات املياه املعبأة سعة
18لرت املتداولة يف مدينة طرابلس وضواحيها؛ اجمللة الليبية للعلوم الزراعية ) اجمللد (17العددا 1و2

. -19حي ،عبد الغين إبراهيم،أحالم عمر علي احلسحت،أكرم اثبت الراوي )2002(.دراسة النوعية امليكروبية والفيزيو
كيميائية ملياه الشرب يف مصنعي ألبا يف مدينة بغداد جملة البيئة والتنمية املستدامة(.106-2:93)5
 -23املواصفات واملعايري القياسية الليبية ملياه الشرب اليت مت نشرها لسنة .2015
 -24العبيدي،محيد جميد،يشعال علوا املشاخيي و ملى عبد اهلادي الطائي(.)2001النوعية املايكروبية للمشروابت
الغازية واملياه املستخدمة فيها (دراسة مقارنة لثالثة معامل منتجة للمشروابت الغازية).جملة أحباث البيئة والتنمية
املستدامة،اجمللد()4العدد(.)2
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ABSTRACT
Milks from various animal species such as camel are nutritious food items containing numerous essential nutrients including vitamins, minerals and bioactive compounds capable of promoting positive health effects in humans. Camels can produce adequate amounts of milk in drought areas where other domestic animals
have very low productivity. Of prime importance for the young camel, and especially for man, who drinks the milk is the yield and composition the milk. Many
factors have been reported to possibly affect both the quantity and quality (or
composition) of camel milk, however, the changes in mineral composition of the
camel milk as affected by milking frequency or milking practice have rarely been
studied especially for potassium, sodium, calcium, iron, magnesium and phosphorus (usually expressed as total ash). The present study was therefore designed to
determine the possible effect of the milking frequency on mineral composition of
fresh Libyan Maghrebi camel (Camelusdromedarius) milk. During this study, five
(5) healthy lactating Libyan Maghrebi dromedaries were randomly selected from a
large herd, namely Ben-Suleiman Farm in Harsha, Al-Zawia, Libya. The camels
were hand milked, twice a day for a period of the first six (6) months of the lactation. The minerals were extracted by the procedures outlined in AOAC (2006)
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and quantified using atomic absorption spectrophotometer (AAS). The milking

frequency was observed to significantly affect (p0.05) the potassium, magnesium

and sodium contents of the fresh milk, whereas no significant difference (p  0.05)
was recorded on the calcium and the total ash contents of the fresh camel milk.
Key words: Milking frequency, minerals, camel milk, nutrients

Introduction
The daily milk yield of camels was reported to be about 5-10 L under optimum feeding condition compared to only 3-4L under poor feeding conditions (Knoess,1976). Studies on the
yield and composition of camel milk varied in many countries (Khaskheli et al., 2005). Milk
yield have been reported to depend on a number of factors including milking frequency, the
amount and quality of feed intake, the climate and the frequency of watering (Wilson, 1984).
Khaled et al. (1999) observed that changes in diet composition and grazing conditions resulted
in a rapid change in camel milk composition.
The consumption of camel milk is in the increase in many countries around the globe,
where the milk is consumed mainly for its medicinal and nutritional properties (Kenzhebulat et
al., 2000; Mal et al., 2006; Lorenzen et al., 2011; Igwegbe et al., 2014). Also, the composition
of camel's milk had been studied under different conditions (Sawaya et al., 1984; Abu-Lehia,
1987; El-Amin and Wilcox, 1992; Mehaia et al., 1995; Obaid and Igwegbe, 2014). The mean
values of camel milk composition (%) reported over the past 30 years were: 3.05±0.1, 3.1±0.5,
4.4±0.7, 0.79±0.07 and 11.9±1.5 for fat, protein, lactose, ash and total solids, respectively (AlHaj and Al-Kanhal, 2010). The mineral content of camel milk expressed as percent ash ranges
from 0.6% to 0.9%, and has been reported to affect the rate of coagulation in camel milk as well
as other functional properties of the milk.
Data available in literature indicate that camel milk is rich in chloride and phosphorus, and
low in calcium (Farah and Fischer, 2004; Konuspayeva et al., 2009). Camel’s milk mineral salts
have been reported to consist mainly of chloride, phosphates and citrates of sodium, calcium
and magnesium (Obaid et al., 2014). Also, Akbar Nikkhah (2011), reported 1kg of camel milk
may provide 100% of daily human requirements for calcium and phosphorus, 57.6% for potassium, 40% for iron, copper, zinc and magnesium, and 24% for sodium. In an earlier study by
Mehaia et al. (1995), on milk of three ecotypes of Saudi camels namely Wadah, Majaheim, and
Hamra, they recorded 120, 109 and 119; 13.0, 12.4, and 11.6; 88.6, 83.5 and 90.1; 65.0, 73.4
and 64.6, and 135, 172 and 124mg/l00g of Ca, Mg, P, Na and K in the milk from the three
camels, respectively. Average values of Na, K, Ca, P and Mg in milk of early lactating camels
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have been observed to be 29.70±0.53 mEqL-1, 50.74±0.51 mEqL-1, 94.06±0.75%, 41.68±0.55%
and 11.82±0.22%, respectively. Whereas the values recorded towards the end of the lactation
period were: 35.49±0.89mEqL-1, 71.86±1.43mEqL-1, 97.32±0.51%, 47.14±0.52% and
13.58±0.31%, respectively (Mal et al., 2007). Different breeds of camel have different capacities
to deposit minerals in their milk (Wangoh et al., 1998). The mean values for zinc, manganese,
magnesium, iron, sodium, potassium and calcium in mineral contents of dromedary camel milk
(100g-1) have been given as 0.53, 0.05, 10.5, 0.29, 59, 156 and 114 mg respectively (Sawaya et
al., 1984; Elamin and Wilcox, 1992).
There is paucity of information on the various factors affecting the mineral composition of
Libyan Dromedaries. Therefore, the aim of this study was to investigate the effects of milk frequency on the mineral elements of farm barn camel milk from some elected farms in Libya.

Materials and Methods

Selection of the Animals and Rearing Condition

This study was carried out between October and May 2010. Five (5) healthy Libyan Maghrebi female dromedary at their first lactation period were selected at random, from a herd of 50
camels in the desert area of El-Zawia, and kept in barn inside Ben-Suleiman Farm, Harsha,
south of El-Zawia City, Libya. The camels were randomly coded as 95, 106, 87, 86, and 99.
They were equally fed exclusively with concentrated feeds consisting of grains, seeds and hays of
alfalfa and oats. Water was also supplied to the animals on regular basis. They were milked twice
a day, but milk samples for the analysis were taken, every other week from each of the lactating
camels during the early morning and late afternoon milking, for a period of six (6) months. At
every sample time, 150ml of the pooled milk was collected in sterile screw-capped plastic bottles and stored in iced boxes until transported to the laboratory for analyses within 48 hours after
sampling. All the analyses were carried out in triplicates.

Chemical Analysis

The milk samples were analyzed for total solid contents. For this purpose, the fresh milk

from individual camel was thoroughly homogenized, and 5g was transferred to a pre-weighed
flat bottomed dish, evaporated on a steam bath, transferred to a hot air oven at 1053Co, and
then dried to a constant weight (AOAC, 2006, Nielsen, 2010). The total solids content was calculated using the following equation:
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The fat content was determined by Gerber method (James, 1995; AOAC, 2006; Nelson, 2010).
Milk sample (11ml) was mixed with 10ml of laboratory grade sulfuric acid in a butyrometer fitted with rubber cork. The mixture was mixed thoroughly and the placed in a water bath at
65oC for at least five minutes, after which the sample was centrifuged in Gerber centrifuge
pump for 3 to 5 minutes at 1000 rpm . The fat percentage was read from the butyrometer scale.
Solids not fat (SNF) content was determined by difference as reported by Harding (1995), and
using the following formula:

The ash content of milk was determined by incinerating a previously dried sample in a muffle
furnace at 550˚C for 8 – 10 hours, until a completely gray matter was obtained (AOAC, 2006;
Nelson, 2010). The percent ash was calculated using the following equation:

For the determination of the individual mineral elements, the ash was dissolved in 5ml of
concentrated HCl (sp. gr. 1.73g/200C, 35.0 – 37.5%, May and Baker Ltd., Bagenmam, England), quantitatively transferred to 50ml volumetric flasks, and then made up to the marks with
triple distilled water (Igwegbe et al., 2013). For the quantification of calcium and magnesium,
1% lanthanum was added to the solution to overcome phosphate interference. All the minerals
except phosphorus were quantified with an atomic absorption spectrophotometer (AAS) (Pye
Unicam SP9 AAS). the phosphorus was determined using Vanadomolybdate method.

Statistical Analysis

Statistical analysis of the data obtained, was carried out by the calculation of the means
and standard deviations. The test for significance between means was determined through Ttests at 5% levels of significance (Montgomery, 1976).

Results and Discussion

Dairy camels in Libya have been categorized into: Maghrebi , Sirtawi and Fakhreya

camels (Chapman, 1991; Wardeh, 2004). The Maghrebi camels are very common in northern
part of Libya, with few spread in the central part of the country. They are larger in size and are
considered to be the best local species available for meat and milk production. The larger proportion camel milk produced in Libya is traditionally consumed fresh or soured (Gnan et al.,
1991). Recently, however, the consumption of camel milk is gaining more popularity, and several commercial farms are being established to supply fresh pasteurized camel milk to teaming
consumers (Obaid and Igwegbe, 2014). Although the composition of camel milk has been studE. mail: INFO@lam.edu.lyاجمللة االكادميية
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ied in various parts of the world (Ohri et al, 1961; El-Bahay, 1962; Rao et al., 1970; Knoess,
1977; Yagil and Etzion, 1980; Sohail, 1983; Khanna, 1986; Yagil, 1987) including Libya (Gnan
et al., 1986 and 1991; Obaid and Igwegbe, 2014 ); there is still limited information on the effect
of some factors such as rearing conditions , ecotype dairy camels , genetic variation between
individuals, breed, feeding and management conditions, type of work, milking frequency, age
of animal, parity, and stage of lactation, on the chemical composition, particularly the mineral
contents of individual camel milk. The results obtained in the present study are indicated in
Tables 1 and 2 together with their standard deviations. The results have demonstrated the existence of significant effects (p0.05) of the milking frequency on the percent total solid (TS%)

and solid not fat (SNF%) from the individual lactating camels (Table 1). The TS%, SNF% and
the fat contents varied significantly between the morning and afternoon milking periods
throughout the 5 weeks, while no significant difference (p0.05) was recorded on the ash contents between the two milking periods (Table1). The highest mean value of TS% recorded was
11.54±0.59 % from lactating camel

Table 1: Mean values of total solids, solid not fat, fat, and ash contents of the camel
milk

samples collected during the morning milking period (%)

Code

Camels

Lactation

month

Component
%

95

106

87

Mean values( %)

-------------------------------1st

2nd

3rd

4th

Range

Mean

±S.D

5th

Total solids

12.39c

11.60c

10.90c

11.88

12.80c

10.90 - 12.80

11.91a

0.73

Solids not fat

9.43c

9.10

8.79c

9.04

9.23

8.79 - 9.43

9.12b

0.24

Fat content

2.96c

2.00c

2.11

2.84

3.57c

2.00 - 3.57

2.80

0.54

Ash content

0.78

0.67

0.68

0.74

0.78

0.67 - 0.78

0.73

0.05

Total solids

10.90c

10.70

10.50

11.80c

10.00c

10.00 - 11.80

10.53a

0.56

Solids not fat

8.29

8.56c

8.27

8.68c

7.29c

7.29 - 8.68

8.24b

0.56

Fat content

2.61

2.05c

2.23

3.12c

2.71c

2.05 - 3.12

2.42

0.32

Ash content

0.78

0.73

0.69

0.73

0.72

0.69 - 0.78

0.73

0.03

Total solids

10.60c

11.45

10.40

10.70c

10.00c

10.00 - 11.45

10.53

0.56

Solids not fat

8.48c

8.82c

7.90

7.90

7.75c

7.75 - 8.82

8.21

0.42

Fat content

2.12

2.63c

2.50

2.30

2.04c

2.04 - 2.63

2.32

0.25

Ash content

0.75

0.77

0.73

0.82

0.73

0.73 - 0.82

0.76

0.04

Total solids

11.39c

11.54c

10.60c

11.10c

10.67

10.60 - 11.54

11.06a

0.42
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86

99

Solids not fat

8.97c

8.46

8.40

8.60

8.16c

8.16 - 8.97

8.52b

0.30

Fat content

2.42

3.08c

2.20c

2.50

2.51

2.20 - 3.08

2.54

0.33

Ash content

0.80

0.77

0.78

0.76

0.79

0.76 - 0.80

0.79

0.02

Total solids

10.90c

10.70

10.35

10.08c

10.86

10.08 - 10.90

10.58a

0.35

Solids not fat

8.75c

8.29

8.05c

7.90c

8.25

7.90 - 8.75

8.25

0.32

Fat content

2.25

2.41

2.30

2.16c

2.60c

2.16 - 2.60

2.32

0.19

Ash content

0.79

0.79

0.78

0.78

0.72

0.72 - 0.78

0.77

0.03

Means with same letter(c) within the rows , and the means with same letter( a, b , &d ) between rows are significantly difference at (P ≤ 0.05 ).

code 86 during the afternoon milking while the mean value for the morning milking was
10.91±1.00%; and the SNF% were 8.71±0.88 and 8.52±0.37 %, respectively, during the two
periods. Also, significant differences ( P ≤ 0.05 ) were observed between the mean value of
TS% and SNF% of the individual camel milk, the mean value of milk samples collected from
camel No. 95 during five weeks period were 11.91±0.73% in the morning milking and
12.50±0.27% in that of afternoon milking; whereas the mean values recorded for camel No.
106 were 10.53±0.27%, and11.53±0.48% during the morning and afternoon periods, respectively. This result is in line with those recorded in various similar studies including those of Mehia , et al (1995), Memon (2000),Gassem (2000), Chaudhry (2002), Singh, et al (2006) and
Obaid et al.(2014) but in disagreement with results obtained by Gorakh (2010) (Tables 1& 2).

On the other hand, no significant difference (p0.05) in the mean fat contents between milk
samples collected during the morning and afternoon milking periods throughout the five weeks
period. The highest mean fat percent obtained in the morning milking was 2.48±0.20%, while
that of the afternoon was 2.77±0.32%. this variation may be due to differences in age and delivery time, in addition to some other genetic factors. The average fat percent recorded in milk
from camel Nos. 95, 106 and 87 were: 3.15±0.18, 2.66±0.32, and 2.60±0.37% , respectively,
in the afternoon milk samples, while that of the morning samples were: 2.80±0.54, 2.42± 0.32
and 2.32± 0.25%, respectively. The fact that the fat content of camel milk varied with the milking frequency has also been confirmed by other workers including Rodriguez et al.(1985), and
the stage of lactation by El-Amin (1979) and Zia-ur-Rehman (1998). Moreover, contrary to
these factors, Knoses, et al (1986), observed that average fat percentage did not depend on the
stage of lactation but more likely on the climatic conditions, particularly the prevailing temperature of the environment.
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Furthermore, no significant differences (p ≥ 0.05) were observed in percent ash contents
within and between mean values of milk samples collected from individual camels during the
morning and afternoon milking periods (Tables 1 and 2).
Table 2: Mean values of total solids, solid not fat, fat, and ash contents of the camel
milk

samples collected during the afternoon milking period (%)

95

106

87

86

99

Code

Camels

Lactations

month

Component%

Mean values %

-------------------------------4th

Range

Mean

±S.D

1st

2nd

3rd

5th

Total solids

12.87

12.60

12.54

12.30

12.19

12.19 12.87

12.50a

0.27

Solids not fat

9.34

9.37

9.36

9.19

9.03

9.03 - 9.36

9.26b

0.17

Fat content

3.53

3.23

3.18

3.11

3.16

3.11 - 3.53

3.15d

0.18

Ash content

0.81

0.78

0.79

0.79

0.78

0.78 - 0.0.81

0.79

0.01

Total solids

12.00c

11.33

10.86c

11.99c

11.48

10.99 -

11.53a

0.48

Solids not fat

8.89

8.92

8.28

9.56

8.60

8.28 - 9.56

8.69b

0.48

Fat content

3.11c

2.41

2.08c

2.43

2.80c

2.08 - 3.11

2.66d

0.32

Ash content

0.76

0.77

0.77

0.79

0.78

0.76 - 0.79

0.77

0.01

Total solids

10.77c

10.87

10.64c

11.33c

10.90

10.64 11.33

10.90a

0.25

Solids not fat

8.45c

8.41

8.27

8.29

7.90c

7.90 - 8.45

8.26b

0.22

Fat content

2.32c

2.29c

2.37

3.01c

300c

2.29 - 3.01

2.60

0.37

Ash content

0.80

0.79

0.79

0.80

0.78

0.78 - 0.80

0.79

0.01

Total solids

12.17c

11.79

10.89c

11.56

10.94c

10.89 -

11.47a

0.55

Solids not fat

9.11c

9.29

8.53c

8.83c

8.44c

8.44 - 9.29

8.84b

0.36

Fat content

3.06c

2.80c

2.36

2.73

2.50c

2.36 - 3.06

2.63

0.27

Ash content

0.76

0.78

0.77

0.76

0.78

0.76 - 0.78

0.77

0.01

Total solids

11.90

11.37

11.42

11.32

11.51

11.32 11.90

11.32a

0.38

Solids not fat

9.02c

8.13c

8.62

8.38

8.30c

8.13 - 9.02

8.49b

0.34

Fat content

2.88c

3.14c

2.80c

2.74

3.00c

2.74 - 3.14

2.83d

0.07

Ash content

0.76

0.78

0.77

0.77

0.76

0.76 - 0.78

0.77

0.01

12.00

12.17
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Means with same letter(c) within the rows , and the means with same letter( a, b , &d ) between rows are significantly difference at (P ≤ 0.05 ).

The mineral contents recorded in the camel milk samples for both the morning and afternoon
milking periods during the five weeks of the experiment are presented in Tables 3 and 4, with
their standard deviations. The results also of demonstrate that the milking frequency significantly affected (p≤0:05) the mineral concentrations in the milk from the individual lactating camels.
The mean value of potassium recorded in the morning milk samples was 135.71±1.26
mg/100ml, while that of the afternoon was 143.24±6.18 mg/100ml .The concentration of potassium was more in the afternoon milk samples, the mean value recorded for camel No. 87 was
147.825.77mg/100ml, ranging from 140.80 to 152.60mg/100ml, whereas the lost potassium
concentration was observed in milk from camel No. 95 with a mean of 137.373.36mg/100ml,
with a range of 124.20 to 136.22mg/100, and the lowest concentration of potassium, 133.97
was recorded in milk from camel No. 106 and the range was from 128.06 to 139.60mg/100ml
(Table 3). Similarly, the concentration of sodium increased during the second month of the
lactation period afternoon milk samples than that of the morning. The camel No. 95 recorded
least concentration of sodium when compared with those of camel Nos. 106, 87, 86 and 99,
which recorded sodium contents of 36.24, 39.10, 40,00, 39.69, and 39.04, respectively in the
morning milk samples, while that of the afternoon were 39.87, 47.23, 49.91, 47.30, and
49.25mg/100ml, respectively.
Table 3: The Mineral Contents of the Camel milk samples collected during the

Camel code

Morning milking periods (mg/100ml ) .

95

Lactation
Month
Mineral

Mean values(mg/100ml)

-------------------------------1st

4th

Range

Mean

±S.D

83.05a

2.13

36.34b

3.25

2nd

3rd

5th

81.42

84.31

83.24

85.78c

80.51 -

38.11

37.41c

39.75c

31.36 -

Ca

80.51c

Na

31.36c

35.06

P

76.30

72.00c

82.12c

89.41

67.17c

67.17 89.41

81.40d

7.29

Mg

9.13c

10.00c

9.36

11.23c

10.11

9.13 - 11.23

9.97

0.82

133.11

136.50

129.01c

139.16c

138.30

129.01- 38.30

135.22f

4.17

K

85.78
39.75
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Ca

106

86.07

80.32c

86.14c

85.51

86.00

80.32 - 86.07

83.81

2.86

Na

35.62c

37.14

40.22c

41.31

41.23

35.62 - 41.

39.10b

2.58

P

82.17

78.44c

82.30

88.15c

87.46

82.17 - 88.15

83.70d

4.06

8.77c

9.12

11.06c

10.47

9.10

8.77 - 10.47

9.70

1.00

K

132.31

128.06

140.13

139.60

129.75

128.06-

133.97f

5.59

Ca

84.22

85.15

84.53

87.81

85.46

84.22 - 87.81

85.43a

1.42

37.41c

39.30

39.76

42.12c

41.42

37.41 - 42.12

40.00b

1.86

74.53

69.85c

73.19c

80.47

82.65c

73.19 - 82.65

76.14d

5.29

10.11

9.34

9.21

10.75

11.28

9.21 - 11.28

10.14

0.89

K

128.26c

135.33

134.21

140.40c

139.36

128.26140.40

135.51

4.82

Ca

77.88c

80.36c

85.49

88.25c

86.37

77.88 - 88.25

83.67

4.36

38.31

39.29

40.82

40.16

39.87

38.31 - 40.82

39.69

0.95

78.36

73.44c

80.36

86.18c

86.91

73.44 - 86.91

81.05d

5.62

9.06

8.36

9.54

10.17

10.52

9.06 - 10.52

9.58

0.78

K

133.50c

134.71

132.08

142.60c

133.29

133.50-

135.24

4.22

Ca

81.46c

84.80

84.32

83.45c

86.73c

81.46 - 86.73

82.15

3.96

34.51c

38.12c

40.17

40.65

41.75c

34.51 - 41.75

39.04

2.85

77.36c

78.18

80.50c

82.40c

78.92

77.36 - 82.40

79.47d

2.01

10.28

9.46

11.11

11.44

10.25

9.46 - 11.44

10.51

0.78

126.42c

129.12

136.60

140.31c

141.66

126.42141.66

134.82

9.25

Mg

Na
87

P

Mg

Na
86

P

Mg

Na
99

P

Mg
K

31

139.60

142.60

Means with same letter(c) within the rows , and the means with same letter( a, b , d, & f ) between rows are significantly difference at (P ≤ 0.05 ).
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Table 4: The Mineral Contents of the Camel milk samples collected during the
Afternoon Milking Periods (mg/100ml)

Code

Camel

Lactations
Month

Mineral

Mean values(mg/100ml)

-------------------------------1st

95

106

87

86

99

Ca
Na
P
Mg
K
Ca
Na
P
Mg
K
Ca
Na
P
Mg
K
Ca
Na
P
Mg
K
Ca
Na
P
Mg
K

4th

Range

Mean

±S.D

2nd

3th

5th

79.61c

84.53c

81.51

80.10

83.75c

79.61 - 84.53

81.86a

2.19

39.40

40.00

39.68

41.32

38.95

39.40 - 41.32

39.87b

0.91

83.12

79.08c

86.75c

90.00c

90.82

79.08 - 90.82

85.95f

4.90

9.02

10.53

9.12

10.61

10.34

9.02 - 10.61

9.92d

0.79

132.41c

136.22

128.84

135.16

124.20c

124.20 - 136.22

132.37

3.36

79.67c

82.41c

80.13

88.26c

86.17

79.67 - 88.26

83.35a

3.77

38.45c

40.61c

49.51

52.54c

54.81c

38.45 - 54.81

47.23b

7.30

81.31

82.20

79.51c

87.33c

86.75

79.51 - 87.33

83.42

3.45

8.97

8.62c

10.23c

10.00

8.78

8.62 - 10.23

9.32

0.74

136.10c

141.16

139.72

156.10c

153.26c

136.10 - 156.10

145.53

8.84

79.67c

80.00c

84.31

85.50c

84.83

80.00 - 85.50

82.86

2.80

39.96c

41.13c

51.66c

54.36c

52.84c

39.96 - 54.36

47.91b

6.08

75.63c

70.41c

72.75

80.32c

81.09

72.75 - 81.09

76.04f

4.65

9.46c

9.12

8.82c

8.50c

8.91

8.82 - 9.46

8.96d

0.36

140.80c

142.31

151.06c

152.60c

152.31

140.80 - 152.60

147.82

5.77

81.36c

83.08

85.76c

86.51

87.44c

81.36 - 87.44

84.95a

2.44

41.77

40.38c

49.71c

52.23c

52.39c

40.38 - 52.39

47.30

5.80

77.44c

74.65c

82.12c

84.32c

84.83c

74.65 - 84.83

80.67f

4.46

8.66

8.70

9.17

9.00

9.06

8.66 - 9.17

8.90

0.23

137.81c

141.12c

149.40c

150.11c

150.10

137.81 - 150.11

145.71

2.83

81.27c

84.71

88.36c

87.13c

86.10

81.27 - 88.36

85.51a

2.73

44.36

43.56c

50.95c

52.64c

53.72c

43.56 - 53.72

49.25b

4.96

78.25

77.76c

79.63c

80.22

80.36c

77.76 - 80.36

79.24

1.18

9.31

9.22

8.74c

9.98

10.21c

8.74 - 10.21

9.49

0.60

129.90c

138.75c

150.11

153.31c

151.66c

129.90 - 153.31

144.75

10.08
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Means with same letter(c) within the rows , and the means with same letter( a, b , &d ) between rows are significantly difference at (P ≤ 0.05 ).

In general, highly significant differences (p≤ 0.05) were recorded between the mean values of sodium and potassium from individual camel milk, their average concentrations in milk
samples collected during the morning and afternoon milking periods from the lactating camel
Nos. 95, 106, 87, 86 and 99 were: 41.35±2.51, 132.37±3.36 and 47.23±7.30, 145.27±8.84 and
47.91±6.88, 147.82±5.77 and 47.30±5.80, 145.71±2.83 and 49.24±4.96, 144.75±10.08
mg/100ml, respectively (Table 4).

Also, the magnesium contents were significantly different (p0.05) within and between
the weekly records. There concentration of this mineral varied significantly between the morning and afternoon periods (Tables 3 and 4). No significant differences (p0.05) were observed
in the concentration of calcium between the morning and afternoon milk samples the mean
concentration of calcium in the two periods varied from 77.88 to 88.25 mg/100ml in the
morning milk samples, and 79.61 to 81.36 mg/100ml in those of the afternoon (Tables 3 and
4). Similarly, the phosphorus values increased from one individual lactating camel to another as
shown in tables 3 and 4. The mean concentration of this mineral range from 9.02 to 10.00

mg/100ml in afternoon milk samples to 9.13 to 11.23mg/100ml in morning milk samples.
The mineral elements recorded in this study were considered to be higher when compared with
the values reported by Elamin and Wilcox (1992); but they were in agreement with values reported by Ayadi et al. (2009); Haddadin et al. (2007) and Obaid and Igwegbe (2014).
Finally, results of the analysis of the mineral contents of the pooled fresh camel milk are
presented in Table 5. A significant difference (p≤0.05) was observed within and between the
mean values of phosphorus, potassium and sodium contents of the camel milk samples collected
during the two milking periods throughout the five weeks period of the lactation. The mean
concentration of the minerals recorded during the period were: 80.32±4.60, 135.60±4.19,
38.87±2.25, 81.04±3.43, 143.15±5.66 and 47.38±5.53mg/100g phosphorus, potassium, and sodium, respectively. No significant differences (p≤0.05) were observed in the mean concentrations of calcium and magnesium (Table 5).
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Table 5: The Mineral Contents of Pooled Camel Milk Samples collected during the
Morning and Afternoon Milking Periods (mg/100ml) .

Mean values (mg/100ml)

Lacta-

--------------------------------

tions

month

Morning

Ca 82.39
Na 35.44
P 77.72c
Mg 9.47
K 130.70c
Ca 80.27
Na 41.85
P 79.15c
Mg 8.95c
K 135.40c

Afternoon

------------------

Minerals

Minerals

1st

Range

Mean

±S.
D

2nd

3rd

4th

5th

83.80

84.51

83.75

84.50

82.39 - 84.51

83.79

0.86

37.76

39.83

40.33

40.98

35.44 - 40.98

38.87a

2.25

74.37c

79.70

85.20c

84.60

74.37 - 85.20

80.32

4.60

9.31

10.05

10.80

10.23

9.31 - 10.80

9.97

0.60

133.33

134.37

141.20c

138.45

130.70-141.20

135.60b

4.19

83.05

83.34

81.42

82.62

80.27 - 83.34

82.14

1.28

40.90c

52.35c

51.30

50.50c

40.90 - 52.35

47.38a

5.53

76.80c

80.15

84.44c

84.65c

76.80 - 84.44

81.04

3.43

9.20

9.20

9.62c

9.35

8.95 - 9.62

9.26

0.25

139.85

143.80c

149.45c

147.30c

135.40-149.45

143.15b

5.66

Means with same letter(c) within the rows , and the means with same letter( a & b) between rows are significantly
difference at (P ≤ 0.05 ).

Conclusion
Milk composition is economically important to milk producers and processors and nutritionally important to consumers. Many factors can influence milk composition. This study has
established that composition of the camel milk increases during the first two months of the lactation and then gradually decreases up to the end of the lactation period. This is an important
point to remember when evaluating the potential to improve a herd’s milk composition and
component yields. The actual amount and composition of milk produced during a lactation
period is affected by several factors: breed, parity, season of parturition, geographic region and
management factors including nutrition and frequency of milking.

References
1. Abu-lehia, I.H. (1987). Composition of camel milk. Milchwissenschaft, 42(3): 68 – 71.
2. Akbar Nikkhah.2011. Science of Camel and Yak Milks: Human Nutrition and Health Perspectives. Food and Nutrition Sciences, 2011, 2, 667-673.

E. mail: INFO@lam.edu.lyاجمللة االكادميية
227

المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية
2016  اكتوبر17-16  ليبيا،مصراتة
3. Al haj, O.A. and Al Kanhal, H.A. (2010). Compositional, technological and nutritional aspects of dromedary camel milk: a review, Intnl. Dairy J., 10: 10 – 16.
4. AOAC. (2006). Association of Official Analytical Chemists. Official methods of analysis.
(17th Ed.). Washington, DC.

5. Ayadi, M., Hammadi, T. Khorchani, A. Barmat, M.A. and Caja, G. (2009). Effect of milking
interval and cisternal udder evaluation in Tunisian Maghrebi dairy dromedaries (Camelus dromedaries . L) J. Dairy Sci., 92: 1452 – 1459.
6. Champman, H.D. and F.P. Pratt, 1991. Calcium and Magnesium by titration methods .

7. Chaudhry, S., 2002. Study on the production and quality improvement of yoghurt made
from camel milk. MSc Thesis, Sindh Agri. Univ. Tandojam, Pakistan.
8. Elamin, F. M. & Wilcox, C. J. (1992). Milk Composition of Majaheim Camels. Dairy Science, 75, 3155-3157.
9. El-Amin, F. M. 1979 . The dromedary camel of the Sudan . In. Proc. workshop on camels
18 - 20 december , Khartom , Sudan : 35 - 54.

10. El-Bahay G M. .1962. Normal contents of Egyptian camel milk. Vet. Med. J,; 8: 7–17.
11. Farah, Z and A. Fischer, 2004. Milk and Meat from the Camel: Handbook on products and
processing, FAO, Rome, Italy (www.fao.org.)

12. Gassem, M. A., & Abu-Tarboush, H. M. (2000). Lactic acid production by Lactobacillus
delbrueckii ssp. bulgaricus in camel’s and cow’s whey. Milchwissenschaft, 55, 374 -378.

13. Gnan, S. O., and A. M. Sheriha. 1986. Composition of Libyan camel’s milk. Aust. J. Dairy

14. Gnan, S.O., Mohammed, M.O., Shareha, A.M. and Igwegba, A.O.L. (1991). A comparative study on ferment ability of camel and cow milk by lactic acid culture. Proceeding of The
International Conference On Camel Production and Improvement. 10- 13 Dec. 1991. Tobruk, Libya. 183-188.
15. Gorakh, M. and Pathak, K .2010. Post partum changes in gross chemical composition of
camel milk .
16. Haddadin, M.S.Y., Gammoh, S.I., and Robinson, R.K. 2007. Seasonal variation in the
chemical composition of camel milk in Jordan. J. Dairy Res. ; 10: 1–5.

17. Harding, F., 1995. Milk quality. Blackie Academic and Professionals, an imprint of Chapman and Hall, Glasgow, UK, pp:157-158.

18. Igwegbe, A.O. Negbenebor C.A. and Chibuzo. E.C. (2014). A comparative study on the
fermentability of camel and cow’s milk by a symbiotic blends of lactic acid cultures. Scott. J.
Arts, Soc. Sci. Sci. Stud., 18(2): 68 – 76.

E. mail: INFO@lam.edu.lyاجمللة االكادميية
228

المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية
2016  اكتوبر17-16  ليبيا،مصراتة
19. Igwegbe, A.O., Agukwe, C.H. and Negbenebor, C.A. (2013). A Survey of Heavy Metal
(Lead, Cadmium and Copper) Contents of Selected Fruit and Vegetable Crops from Borno
State of Nigeria. Intnl. J. Engr. Sci., 2(1):1 – 5.

20. James, C. S., 1995. Determination of the fat content of dairy products by the Gerber Method. Analytical Chemistry of Food. Blackie Academic and Professionals, an imprint of 21.
Chapman and Hall, Glasgow, UK, pp: 93–95.
22. Kenzhebulat, S., Ermuhan, B. and Theuov, A . 2000 . composition of camel milk and its
use in the treatment of infectious diseases in human proceeding of the 2nd camelid conference
on Agroeconomics of camelid farming , September 8-12 AgroMerKur Publ, pp: 101- 116.
23. Khaled, N.F., J. Illek and S. Gajdůšek, 1999. Interactions between nutrition, blood metabolic profile and milk composition in dairy goats. Acta Vet., 68: 253-258.
24. Khanna, N.D. 1986. Camel as a milch animal. Indian Farming, 36(5): 39-40.

25. Khaskheli, M., M. A. Arain, S. Chaudhry, A. H. Soomro and T. A. Qureshi. (2005). Physico-chemical quality of camel milk. J. Agri. Soci. Sci. 2: 164-166.

26. Knoess, K.H. 1977. The camel as a meat and milk animal. World Anim. Rev. 22: 39-44,
FAO, Rome.
27. Knoess, K.H., 1976. Assignment Report on Animal Production in MiddleAwash Valley.
FAO Rome.

28. Knoess, K.H., A.J. Makhudum, M. Rafi and M. Hafeez, 1986. Milk production potential
of the dromedary with special reference to the province of Punjab. Pak. World Anim. Rev., 57:
11-22.

29. Konuspayeva, G., B. Faye and G. Loiseau. (2009). The composition of camel milk: a metaanalysis of the literature data. J. Food Compos. Anal. 22: 95-101.

30. Lorenzen, P. Wernery, R., Johanson, B. , Jose, S., and Wernery , U . 2011 . evaluation of
indigenous enzyme active in raw and pasteurised camel milk . Small Rumin. Res. 97: 79 - 82.
31. Mal G, Suchitra Sena D and Sahani MS (2006). Milk production potential and keeping
quality of camel milk. Journal of Camel Practice and Research 13(2): 175-178.

32. Mal, G., S. D. Suchitra and M. S. Sahani. 2007. Changes in chemical and macro-minerals
content of dromedary milk during lactation. J. Camel Pract. Res. 14(2):195-197.

33. Mehaia, M.A., M.A. Hablas, K.M. Abdel-Rahman and S A. El-Mougy, 1995. Milk composition of Majaheim, Wadah and Hamra camels in Saudi Arabia, Food Chemistry, 52: 115122.

E. mail: INFO@lam.edu.lyاجمللة االكادميية
229

المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية
2016  اكتوبر17-16  ليبيا،مصراتة
34.Memon, A. M., 2000. Physico-chemical and hygienic quality of milk supplied to the canteens of various hospitals in Hyderabad city. MSc Thesis, Sindh Agri. Univ., Tandojam, Pakistan.
35. Montgomery DC (1976). Design and Analysis of Experiments. John Wiley and Sons, Inc.,
USA.
36. Nielsen, S.S. 2010. Food Analysis Laboratory Manual, 2nd Ed. Springer, New York, USA.

37. Obaid A. Alwan ; Igwegbe, A. O ; and Ahmad A.A. 2014. Effect of rearing conditions on
the proximzte composition of Libyan Maghrebi camels (Camelus Dromedarius) milk . International Journal of Engineering and Applied Sciences Vol. 4, No. 8 : 1-6 .
38. Ohri, S. P., and B. K. Joshi. 1961. Composition of camel milk. Indian Vet. J. 38:514–516.

39. Rao MB, Gupta RC and Dastur NN (1970). Camels milk and milk products. Indian Journal of Dairy Science 23: 71-78.

40. Rodriguez, L.A. ; Mekonnen G, Wlicox, C. J;Matin, F . G and Kirenke, W. A., 1985. Effects of relative humidity maximum and minimum temperature pregnancy , stage of lactation on
milk composition and yield. J .Dary . Sci. 68:973 .
41. Sawaya, W. N., J. K. Khalil, A. Al-Shalhat and H. Al-Mohammad. (1984). Chemical composition and nutritional quality of camel milk. J. Food Sci. 49: 744-747.
42. Singh, R., S.K. Ghorui and M.S. Sahani (2006). Camel milk: Properties and processing potential. The Indian camel. NRCC, Bikaner. Pp. 59-73.

43. Sohail, MA 1983. The role of the Arabian camel (Camelus dromedarius) in animal production. World. Rev. Anim. Prod. 19(3): 38-40.
Technol. 41:33–35.
44. Wangoh J, Farah Z and Puhan Z (1998). Composition of milk from three camel ( Camelus

dromedarius) breeds in Kenya during lactation. Milchwissenschaft, 53: 136-139.

45. Wardeh, M.F. (2004). Classification of the Dromedary Camels. J. Camel Sci., 1 – 7.
46. Wilson, R.T. (1984). The camel. Longman (Publ.), London, New York, 83-101.
47. Yagil, R. (1987). Camel milk. A review. Farm Animals. 2(2): 81-99.

48. Yagil, R. and Z. Etzion. 1980a. Effect of drought condition on the quality of camel milk. J.

Dairy Res. 47: 159-166.

49. Yagil, R. and Z. Etzion. 1980b . Milk yield of camels(Camelus dromedarius) in drought
areas. Comp. Biochem. Physiol. 67 A: 207-209.
50. Zia-ur-Rehman, I.U. Haq, EA Bengali, A.W.M. Jali, N. Akhtar and M.U. Khan. 1998.
Influence of stage of lactation on the composition of camel milk. In Proc. 8th World Conf. on
Anim. Prod. 28 June to 04 July, Seoul National University, Seoul, Korea.

E. mail: INFO@lam.edu.lyاجمللة االكادميية
230

المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية
مصراتة ،ليبيا  17-16اكتوبر 2016

دراسة الوعي الغذائي والممارسات الغذائية على تناول األغذية المحتوية على الزيوت
المهدرجة لعينة من طالبات كلية التربية بزليتن
خريي اهلادى غويله
اجلامعة األمسرية اإلسالمية

امللخص
يلعب الغذاء دورا هاما يف حياة األمم والشعوب وأ االهتمام بنوعية الغذاء يعترب الدعامة األساسية خللق جيل سليم
خال من األمراض قادر على االستيعاب واإلنتاج وبذلك ميكنه من النمو والتطور .وتعترب طالبات اليوم معلمات ومربيات املستقبل
قدوة حيتذي هبا يف العادات الغذائية اليت يتبعها التلميذ واملواطن ،وحيث إ املعلمات يقمن مبهمة التنشئة الثانية واليت تتسم
ابلرمسية والنظام أكثر من التنشئة األوىل يف املنزل .لذا مت إجراء هذه الدراسة هبدف تقييم احلالة التغذوية لطالبات كلية الرتبية بزلينت
على تناوهلن األغذية احملتوية على الزيوت املهدرجة ،وذلك من خالل استخدام استمارة استبيانة لدراسة الوعي واملمارسات الغذائية
وكذلك عاداهتن الغذائية،عليه مت توزيع االستبيانه على  200طالبه من طالبات الكلية .أوضحت نتائج االستبيانه أ (54.5
 )%من طالبات عينة البحث ترتاوح أعمارهن بحت ( )21-18سنة .ووجد أ ( )%65.5من طالبات عينة البحث وعيهن
الغذائي متوسط بشأ الوظيفة األساسية للطعام إيشباع اجلوع ،يف ححت أ الوعي الضعي
ابلنسبة للفقرة اليت تص
وجد نص

بلغت نسبته ( ،)% .8.00أما

أب اإلنسا َيخذ ثلثي احتياجاته اليومية من الدهو النباتية والثلث الباقي من مصادر حيوانية فقد

عينة البحث يؤيد ذلك .أما الاليت يتناولن من  3-2لرت من املاء بصفة يومية كن ( ،)%81.50أما مصادر

املعلومات اليت تستقي الطالبات منها معلوماهتن الغذائية هي اإلذاعة املرئية واإلنرتنت مث الكتب واملقررات الدراسية على التوايل.
وعند حتليل البياانت اخلاصة ابلعادات الغذائية وجد أ نسبة الطالبات الاليت يتناولن األغذية احملتوية على الزيوت املهدرجة دائما
وغالبا وأحياان كانت  % 61.5 ،% 21 ،% 6.5على التوايل .ووجد أ ( )%73ال يؤيد كثرة إضافة السمن النبايت
واملرجرين للطعام إلعطائه مذاق أفضل ،ووجد أ  % 48يفضلن ذلك و % 42أحياان من الطالبات جتربة األطعمة اجلديدة
واألصناف اليت مل يتناولنها من قبل .توصلت الدراسة إىل أ احلالة التغذوية هلن تعترب جيدة ويوصى إبجراء املزيد من الدراسات
على حالتهن التغذوية ،حبيث تشمل ابقي املؤسسات التعليمية األخرى ،وكذلك االهتمام ابلتوعية الغذائية والصحية عن طريق
إقامة احملاضرات والندوات العلمية وورر العمل.
الكلمات املفتاحية :الوعي الغذائي ،املمارسات الغذائية ،الزيوت املهدرجة ،كلية الرتبية بزلينت.
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املقدمة
تعترب الصناعات الغذائية وسيلة أساسية لتحويل املواد اخلام الزراعية إيل منتجات ذات قيمة مضافة  ،مع إجياد دخل وإاتحة فرص
عمل ومسامهة يف التنمية االقتصادية ككل ،وهي تستخدم تكنولوجيا ترتاوح بحت البساطة الشديدة إيل التكنولوجيا األكثر
تعقيدا ،فمثال تقوم على املواد الدهنيه العديد من الصناعات اهلامة كصناعة عصر واستخالص الزيوت والدهو  ،وصناعة
الزيوت املهدرجة إلنتاج السمن واملرجرين ) ، (Frenk, 2012ابإلضافة لصناعات أخرى متنوعة وعديدة كصناعة الصابو
واالمحاض الدهنية لالستفادة منها يف األغراض الصناعية األخرى (كاخيا  ، )2006 ،وعالوة علي ذلك فإ الدهو تساعد
على التمثيل الغذائي للكالسيوم وفيتامينات (Dietary Guidelines for Americans 2010) A; D
ويف نفس الوقت فإ معظم الزيوت النباتية تكو غري صاحلة لالستخدام يف األطعمة ،وعمليات الطهي بعد استخراجها مبايشرة
بوضعها اخلام الحتوائها على العديد من املواد واملركبات غري املرغوبة على الصعيد الصحي ،أو صعيد اجلودة مثل الرطوبة،
الصموغ (غري القابلة للذواب ) ،الليسيتحت ،األمحاض الدهنية احلرة  ،الشموع ،ومركبات الصوديوم ،البواتسيوم ،املغنيسيوم،
الكالسيوم ،واملعاد األخرى ) .(Ostlund et al, 2002لذلك فمن الضروري تكرير هذه الزيوت بتمريرها على عدة
مراحل خمتلفة لتنقيتها من هذه املركبات ،وتسمى هذه بعملية اهلدرجة ،وهى عملية يتم فيها غليا الزيوت النباتية الطبيعية يف
غالايت كبرية حىت تصل إىل درجة حرارة  400درجة مئوية ،مث بعد ذلك يتم ضخ غاز اهليدروجحت حتت ضغط عال الذى جيرب
الدهو غري املشبعة فيها (سائلة) على التشبع بذرات غاز اهليدروجحت (صلبة او يشبه صلبة) ،و تستمر هذه العملية حواىل مثانية
ساعات متواصلة ،بعد ذلك حنصل على الزيت الذي كا نبايت  ،والذى يستخدم لتصنيع املنتجات الغذائية (Mahan and
)،Escott-Stump 2008
واهلدف من هذا التصنيع أ األطعمة املصنوعة من الزيوت املهدرجة تكو ألذ طعما من األخرى (املظهر ،(2002،كما تطول
مدة صالحيتها ،وتبقى لفرتات طويلة على األرف

يف األسواق التجارية )دميا  ،(1996 ،لذا تستخدم كثريا يف املطاعم ضمن

املكوانت الالزمة للطهي ،حيث ميكن قلي األطعمة فيها ملرات عديدة دو أ حيدث أي فرق يف الطعم ،وتكو غري مكلفة
(املظهر.( 2002،
إضافة اىل ذلك أ تناول الزيوت املهدرجة تسبب أمراض عديدة مثل األمراض القلبية واجللطات ،والسمنة املفرطة ورفع نسبة
الكوليسرتول يف الدم (جارارد  .(Davis and Saltos 1996,2007،وكذلك تؤتر سلبا على صحة االطفال البدنية والعق
ية ،كما تشكل خطورة على الفتيات والنساء بصفة خاصة ،حيث وجد ابحثو فرنسيو يف دراسة حديثة أ النساء الاليت لديهن
أعلى مستوايت الكوليسرتول يف الدم من الدهو املهدرجة تتضاع

خماطر إصابتهن بسرطا الثدي مقارنة مبن لديهن مستوايت

أقل (النشرة الطبية السعودية .)2016 ،فالزيوت املهدرجة بدو يشك أحد أسوأ املكوانت املستخدمة يف الصناعات الغذائية
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احلديثة لألسباب اليت ذكرت أعاله ،لذا جيب االبتعاد عنها وتفاديها يف كل الظروف وبصفة خاصة ملن يرغب يف احملافظة صحته
وحيويته .

أمهية البحث :
ترتكز أمهية الدراسة حول معرفة كافة املعلومات التغذوية عن الدهو وابألخص الدهو املهدرجة إ أمكن  ،فالدهو من أهم
احتياجات اجلسم من العناصر الغذائية لتوفري الطاقة ،ملواجهة النمو السريع يف عدد السكا  ،الذى أدى اىل استغالل املواد
الغذائية لالستفادة منها بشىت الطرق فمثال هدرجة الزيوت النباتية السائلة الرخيصة الثمن إلنتاج السمن واملرجرين  ،وما حتتويه
من سعرات حرارية عالية قد تؤدى اىل مشاكل صحية خمتلفة مثل :ارتفاع ضغط الدم واضطراابت الكولسرتول ،وأمراض يشرايحت
القلب ،وأمراض احلساسية ،وتنقص قدرات اجلهاز املناعي ،مما جيعل الشخص عرضة لإلصابة ابلسرطا  ،لذا جيب معرفة كافة
املعلومات التغذوية لكل غذاء مصنع (الشريك و املروا ، )1994 ،
أو مغل إ أمكن وغالبا ما توجد هذه املعلومات على املعلبات ،واألغذية احملفوظة ومن املفروض أ توجد على كل نوع من
الغذاء يعرض لالستهالك ،فهذه املعلومات تفيد املستهلك ،وتساعده على اختيار الغذاء ،وجتنبه الوقوع يف خماطر صحية .
تفيد كلية الصحة العامة يف إجنلرتا واجلمعية امللكية للصحة العامة أنه "ال يوجد مستوى آمن"
أو حد أعلى ميكن أ ينصح به ابلنسبة الستهالك الزيوت املهدرجة بدو ضرر ،وأنه "مت التثبت من أ الزيوت املهدرجة
الصناعية مضرة ابلصحة" .ولذلك ينصح األطباء مبنع استخدام الزيوت الصناعية املهدرجة يف إجنلرتا (النشرة الطبية السعودية،
صدرت تقارير حتذيرية من منظمة األغذية والزراعة إبضافة إىل توصيات وإريشادات صحية جتاه هذا املوضوع مما
 . )2016ولقد س
دفع بعض الدول حتويل هذه التوصيات إىل أهداف (سياسية وضرائب) على الشركات حرصا منها على صحة الفرد .وقامت
العديد من الشركات أبخذ قطار االحتياط والسباق على التنافس إلجياد حلول وبدائل عن هذه الزيوت .لذلك انطلقت هذه
الدراسة اىل معرفة أحدث ما وصل إليه العلم عن أضرار الزيوت املهدرجة  ،ومن املتوقع ا تساهم النتائج املستخلصة من هذه
الدراسة يف التقليل من هذه املشاكل الصحية ،واالستفادة من التوصيات املقرتحة بعد إجراء دراسة وتطبيقها عمليا ،يف إعداد
استبيا تتقيفى لطالبات كلية الرتبية ابجلامعة االمسرية االسالمية بزلتحت هبدف حتسحت العادات الغذائية والقضاء على املشاكل
الصحية الناجتة من تناول االغذية احملتوية على الزيوت املهدرجة كليا او جزئيا ،أل التعرف على احلالة الغذائية والبيئة احمليطة
ابإلنسا من العوامل اليت جيب االهتمام هبا (يوس )2001,
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أهداف البحث :
استنادا إىل ما سبق فإ الدراسة احلالية هتدف بصفة أساسية إىل دراسة الوعي واملمارسات الغذائية من حيث تناول األغذية
احملتوية على الزيوت املهدرجة وأثر ذلك على الصحة العامة ،ولتحقيق هذا اهلدف وضعت األهداف اآلتية:
 .1دراسة احلالة التغذوية والصحية املرتبطة بتناول األطعمة السريعة واألغذية احملتوية على الزيوت املهدرجة.
 .2توضيح عمق مشكلة األمراض الناجتة من الزيوت املهدرجة ومدى اتساعها والتنبيه على أسباهبا اخلفية والظاهرة إبجياد
رأي عام وخاصة بحت اجملتمع املسلم.
 .3كما أ هذا البحث ينبه (السلطات واهليئات الرقابة على األغذية والرقابة الطبية) إىل فداحة األمراض الناجتة عن
الزيوت املهدرجة ومدى انتشارها ووجوب مكافحتها بدال من جتاهلها.

مواد وطرق البحث
 -1عينة البحت
وزع  200استبياان عشوائيا على طال بات كلية الرتبية ابجلامعة األمسرية االسالمية مبدينة زلتحت ملعرفة بعض العادات الغذائية
السليمة يف حياهتم اليومية  ،ومت تقسيم العينة املدروسة اىل مخسة جمموعات  :اجملموعة األوىل قسمي األحياء والكيمياء ،اجملموعة
الثانية قسمي الرايضيات واحلاسوب  ،اجملموعة الثالثة قسمي معلمة الفصل ورايض االطفال  ،اجملموعة الرابعة قسم اللغة العربية
،اجملموعة اخلامسة قسم اللغة االجنليزية ،وايشرتاط ىف العينة ا تكو من طالبات السنة الثالثة أو الرابعة بكلية الرتبية  ،وبعد مجعت
االستبياانت ،وحللت البياانت ووضعت يف جداول خمتلفة.

- 2تصميم االستبيان
مت تصميم استمارة االستبيا قياسية عن املعلومات الشخصية  ،والوعى الغذائي والصحي للتعرف على العادات الغذائية السائدة،
ومنط استهالك الوجبات ،بصفة عامة وكذالك األغذية احملتوية على الزيوت املهدرجة املتناولة يف احللوايت و الوجبات الغذائية.

 -3تعبئة االستبيان
مت تعبئة االستبيا يف األقسام العلمية املختارة  ،حيت مت االجابة عن اسئلة االستبيا عن طريق توزيع االستبياانت عليهن  .وقد
كا عدد الاليت يشاركن يف تعبئة االستبيا  200طالبة  ،اما الباقيات مل تتعاو يف تعبئة االستبيا ابلرغم من حماولة االتصال هبن
عدة مرات دو جدوى بسبب غياهبن املتكرر عن الدراسة.

 -4التحليل اإلحصائي:
لتحليل العينات املتحصل عليها استخدمت التحاليل االحصائية الوصفية لألعداد  ،النسب املئوية ،واملتوسطات (X) Mean
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Valueلعرض ووص

بياانت استمارة االستبيا  .حيث مت عمل هذه التحاليل اإلحصائية للعينات ابالستعانة بربانمج

احلاسب اآليلMicrosoft Exile 2003

النتائج و املناقشة
-1املعلومات الشخصية :
يوضح اجلدول ( )1املعلومات الشخصية لطالبات السنة الثالثة والرابعة بكلية الرتبية بزلتحت ،إذ توزعت أعمار املشرتكات بحت (
 21-18سنة) ،وكانت النسبة العظمى من أفراد العينة من غري املتزوجات  % 86.5و أما املتزوجات كانت  ، %13.5وهذه
النتيجة طبيعية حلداثة التعليم ىف ليبيا أل مجيعهن مل يسبق هلن الزواج النشغاهلن ابلدراسة
اجلدول  .1املعلومات الشخصية لطالبات كلية الرتبية
العدد

املعلومات الشخصية

النسبة ( ) %

العمر (السنة)
20-18

30

% 15.00

أكرت من 20

109

% 54.50

احلالة االجتماعية
متزوجة

27

% 13.50

غري متزوجة

173

% 86.50

املستوى التعليمي
السنة الثالثة

95

% 47.50

السنة الرابعة

105

% 53.00

 -2الوعي الغذائي:
وضح اجلدول ( )2النسبة املئوية للوعى الغذائي لعينة من طالبات كلية الرتبية بزلتحت  ،حيث وجد أ ( )% 65.5من طالبات
عينة البحث وعيهن الغذائي متوسط بشأ الوظيفة األساسية للطعام إيشباع اجلوع ،يف ححت ( ) % 26مل توافق على ذلك  ،وقد
وجد الوعي الغذائي املرتفع بحت الفئات اجملموعة األوىل أل موضوع الدراسة له عالقة ابلتخصص العلمي والعالقة دالة احصائيا
بينهما .إضافة إىل ذلك فالدهو مصدر أساسي للطاقة حيث وجد أ الوعي الغذائي متوسط بحت الطالبات (  )% 70و أ ما
يقرب (  ) % 17من عينة البحث مل توافق ذلك لقلة وعيهن بذلك .فالدهو تنتج من الطاقة ضع

مات نتجه الكميات

املماثلة من املواد الربوتينية والكربوهيدراتية وابلتايل تعد املواد الدهنية مصدرا غذائياس هاما لإلنسا (كاخيا  ،)2006 ،ويوصى

اجمللة االكادمييةE. mail: INFO@lam.edu.ly
235

المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية
مصراتة ،ليبيا  17-16اكتوبر 2016

أب توفر الدهو ما اليقل عن  % 25 -20من طاقة الغذاء على أ تشكل األمحاض الذهنية األساسية  % 1من جمموع
الطاقة على األقل (النورى والطالباىن .)1981 ،وللحد من األمراض القلبية الوعائية جيب أ تقل نسبة استهالك األمحاض
الدهنية املشبَّعة عن  ٪ 10من إمجايل استهالك الفرد من الطاقة (منظمة الصحة العاملية  .) 2012ووصل متوسط استهالك الفرد
يف ليبيا للزيوت والدهو سنواي إىل  41كجم لزيت الذرة وعباد الشمس ووصل إىل 3كجم للدهو احليوانية )الشريك .)2005
أما ابلنسبة لوعيهن  ،من املصادر الغذائية للكولسرتول البيض فإ ( )% 63منهن كا هلن وعى بذلك ،أما النسب الباقية
فكانت متساوية تقريبا بحت ال أوافق وال أعرف ( ،)% 19وكا الوعي الغذائي املتوسط بنسبة ( )% 50مبعىن نص العينة ،أب
اإلنسا َيخذ ثلثي احتياجاته اليومية من الدهو من مصادر نباتية والثلث الباقي من مصادر حيوانية.
أما الاليت يتناولن من  3-2لرت من املاء بصفة يومية كن (  )% 83.50ويالحظ أ نسبتهن مرتفعة وترجع اىل أ غالبية أفراد
العينة لدي هن معرفة أبمهية املاء ،أل املاء يقوم ابلعديد من الوظائ ابجلسم ولتستمر احلياة بدونه وهو يشكل من % 65 – 55
من جسم اإلنسا  ،ويدخل ىف تركيب مجيع اخلالاي واألنسجة ،هلذا يعترب مصدر احلياة جلميع الكائنات احلية (Guyton and
).Hall, 1996
اجلدول  .2النسبة املئوية للوعي الغذائي لعينة من طالبات كلية الرتبية بزلتني %
الوعي الغذائي
من الوظائ األساسية للطعام إيشباع اجلوع

تعترب الدهو مصدر أساسي للطاقة

الوظيفة األساسية للدهو وقاية اجلسم من األمراض

الدهو ضرورية لبناء األنسجة وتعويض التال منها
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العدد

النسبة

أوافق

131

% 65.50

ال أوافق

52

% 26.00

ال أعرف

16

% 8.00

أوافق

140

% 70.00

ال أوافق

34

% 17.00

ال أعرف

26

% 13.00

أوافق

18

% 9.80

ال أوافق

117

% 63.50

ال أعرف

49

% 26.50

أوافق

59

% 29.50

ال أوافق

58

% 29.00
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ال أعرف

79

% 39.50

أوافق

126

% 63.00

ال أوافق

38

% 19.00

ال أعرف

39

% 19.50

َيخذ اإلنسا ثلثي احتياجاته اليومية من الدهو من مصادر

أوافق

100

% 52.00

نباتية والثلث الباقي من مصادر حيوانية

ال أوافق

28

% 14.00

ال أعرف

65

% 34.50

أوافق

163

% 83.50

ال أوافق

20

% 10.00

ال أعرف

12

% 6.00

من املصادر الغذائية للكولسرتول البيض

يتناول الشخص البالغ من  3-2لرت من املاء يوميا

يوضح جدول ( ) 3النسبة املئوية للمصادر اليت تستقحت منها الطالبات معلوماهتن الغذائية  ،فقد توصلت النتائج املتحصل علبها
 ،أ مصادر املعلومات اليت تستقي الطالبات منها معلوماهتن الغذائية هي برامج التلفزيو

واإلنرتنت مث الكتب و املقررات

الدراسية حيث كانت  % 84، % 50 .5 ، % 85 ، % 91على التوايل ،وحتتل برامج الراديو والدورات التغذوية و
الصح

واجملالت املرتبة األخرية ،وهي مصادر ال متد الطالبات ابملعلومات الكافية عن املعلومات الغذائية مما يؤكد أ الطالبات

يف حاجة إىل تفهم كيفية االستفادة من املعلومات الغذائية و تنفيذ اإلسرتاتيجيات التعوية حىت يكو استخدامها فعاال يف املواق
التعليمية والصحية ،والذي قد يؤثر على النمط والعادات الغذائية للذين يتلقو منهن العلم.
ويؤكد ) (Hafler,2003على ضرورة تطوير مفهوم التغذية لدى الطالبات واملدرسات وتدريبهم من الناحية الغذائية والصحية
 .وأيضا أمهية إعداد املدرسحت ليقوموا بدورهم يف اإلريشاد الغذائي داخل الفصول وأيشار إىل احلاجة املاسة لوجود مناهج غذائية
تدرس للطالب يف املراحل الدراسية املختلفة
.
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اجلدول . 3النسبة املئوية للمصادر الىت تستقني منها الطالبات معلوماهتن الغذائية
املصادر
الكتب

الصح واجملالت

برامج الراديو

دورات تغذوية

برامج التلفزيو

الدراسة

العدد

النسبة

أوافق

101

% 82.50

ال أوافق

14

% 11.00

ال أعرف

7

% 5.50

أوافق

50

% 53.00

ال أوافق

30

% 31.00

ال أعرف

14

% 15.00

أوافق

70

% 73.00

ال أوافق

16

% 16.00

ال أعرف

10

% 10.00

أوافق

58

% 61.00

ال أوافق

27

% 28.00

ال أعرف

10

% 10.50

أوافق

128

% 91.00

ال أوافق

6

% 4.00

ال أعرف

6

% 4.00

أوافق

94

% 84.70

ال أوافق

11

% 9.00

ال أعرف

6

% 5.00

117

% 85.00

ال أوافق

5

% 3.50

ال أعرف

15

% 10.50

أوافق
اإلنرتنت

-3العادات الغذائية
يوضح اجلدول ( ) 4النسبة املئوية للعادات الغذائية لطالبات كلية الرتبية بزلتحت  ،حيث دلت نتائج االستبيا أ نسبة الطالبات
الاليت يتناولن األغذية احملتوية على الزيوت املهدرجة دائما حوايل  % 6.5وغالبا  ، % 21يف ححت كانت  % .61.5منهن
يتناولن أحياان  ،أما الاليت ال يتناولن فكانت نسبتهن  ،%10هذه النسبة ( )% 10رمبا تدل على أ الطالبات لديهن وعى
مبضار الزيوت املهدرجة  ،أل األغذية اليت حتتوي على زيوت مهدرجة تبقى مدة أطول وال حتتاج إىل الثالجات ،وحتتفظ بنكهتها
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ملدة طويلة ،لذا تستخدمها رابت البيوت أحياان يف احللوايت مثل املار جرين والسمن النبايت ،أما يف دراستنا احلالية فقد وجد أ
أكثر من نص

العينة ( )%77ال يؤيد كثرة إضافة السمن النبايت واملرجرين للطعام إلعطائه مذاق أفضل ،حيث يالحظ أ

نسبتهن مرتفعة وقد ترجع إىل أ غالبية أفراد العينة رمبا لديهن معرفة مبضار الزيوت املهدرجة أو إىل البيئة اليت يقطسن فيها الطالبات
أل مدينة زلتحت تشتهر إبنتاج زيت الزيتو الذي يستخدمه معظم سكا املدينة يف األطعمة واحللوايت.
دلت نتائج االستبيا أ (  )% 76من الطالبات يتناولن الطعام مع العائلة ،وهذه النتائج مشجعةس وتقوى العالقات األسرية
واالبتعاد عن الوجبات السريعة واألطعمة اجلاهزة اليت حتتوى على الزيوت املهدرجة مثل البسكويت والكيك  ،احللوايت ،
البطاطس املقلية و اجملمدة والوجبات السريعة املقلية ،وىف الوقت احلاضر أصبحت مطاعم الوجبات السريعة متثل فرصة للطالب
للتخلص من الروتحت اليومي وتكرار األغذية نفسها ىف املنزل وحرية اختيار طعامهم بنفسهم  .وقد أيشار الفيشاوي ()2001
لتفادي الزيوت املهدرجة واالبتعاد عنها ،جيب أ يكو معظم طعامنا طازجا أو أقرب حلاالته الطبيعية ،أو تناول املزيد من
اخلضروات والفواكه واللحوم الطبيعية الطازجة ،وكلما استهلك الطعام طبيعيا أكثر كلما نقص استهالك الطعام املصنع واملعلب،
فالطعام املصنع واملعلب هو األكثر احتواء للزيوت املهدرجة للمساعدة يف إطالة صالحيتها .وهلذا السبب أ الكثري من املطاعم
تستخدم الزيوت املهدرجة يف سجل ما حتضره من أطعمة ،وهذا سبب أخر لتفادي أكل املطاعم اليت قد تؤثر سلبا على الصحة.
وتشري نتائج هذا االستبيا إىل أ نسبة جتربة األطعمة اجلديدة واألصناف اليت مل تتناولنها الطالبات من قبل وجدث % 48
يفضلن ذلك و % 42أحياان ،و يرجع ذلك إىل حب التجربة واملعرفة ملا هو جديد .بينما القليل (  )% 9.5من الطالبات
أصبح لديه إرادة يف اختيار وتناول األطعمة اجلديدة.
اجلدول  . 4النسبة املئوية للعادات الغذائية لطالبات كلية الرتبية بزلتني

العادات الغذائية
هل تتناولحت األغذية احملتوية على زيوت مهدرجة

الصحبة عند تناول الطعام

جتربة األطعمة اجلديدة واألصناف اليت مل تتناوليها من
قبل
تكثرين من إضافة السمن النبايت واملرجرين للطعام
إلعطائه مذاق أفضل

العدد

النسبة املئوية

دائما

13

% 6.50

غالبا

42

% 21.00

أحياانس
اليوجد

123

% 61.50

20

% 10.00

مبفردك

8

% 4.00

مع األصدقاء

40

% 20.00

مع العائلة

152

% 76.00

نعم

96

% 48.00

ال

19

% 9.5.00

أحياان

84

% 42.00

نعم

43

% 21.50

ال

146

% 77.00
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االستنتاجات والتوصيات
ميكن استخالص االستنتاجات اآلتية من الدراسة:
 .1وجد من خالل نتائج الدراسة أ من أفراد العينة من يعانحت من قلة وعيهن الغذائي ،وبذلك تتأثر كمية الغذاء املتناولة
من حيث الكم والكي والنوع.
 .2تقع املتغريات اخلاصة ابلعادات الغذائية ضمن احلدود الطبيعية  ،مما قد يعطى أ الطالبات حالتهن التغذوية بصفة عامة
جيدة.
 .3تعترب هذه الدراسة من الدراسات اليت سعت إىل مجع بعض املعلومات الغذائية اليت قد تساعد يف وضع قاعدة بياانت
عن احلالة الغذائية للطالبات.
من احملتمل أ تنوهــت منظمــة األغذيــة واألدويــة األمريكيــة الحقا بوضع ملصقات معينة على املنتجات الغذائية املشتملة على
دهو مهدرجة ،حبيث اليسمح بتداوهلا أو استخدامها يف األغذية املصنعة من قبل الشركات ،إال بعد احلصول على تصريح
املنظمة الصحية (النشرة الطبية السعودية.)2016 ،
ولقد مت التوصل من هذه الدراسة إىل التوصيات التالية:
 .1الدراسة احلالية ركزت على طالبات كلية الرتبية  ،إال أ هناك حاجة إلجراء املسوحات والدراسات يف مد ومناطق
ليبيا املختلفةملعرفة مدى انتشار األمراض الناجتة عن الصناعات الغذائية بحت أفراد اجملتمع ،وتركيز الربامج الصحية حول
معاجلة هذه األمراض ،وذلك مبنع تسرب املنتجات اجملهولة ،واليت قد حتمل خماطر على صحة الناس وبيئتهم.
 .2نشر التوعية الغذائية بحت اآلابء واألمهات خباصة تلك املرتبطة ابالحتياجات الغذائية واألغذية املفيدة ،حبيث تبت عرب
وسائل االعالم املختلفة وذلك بعقد الندوات املتخصصة وتكتي الربامج التفافية اليت تتناول املواضيع احليوية و اليت
متس حياة الناس وبيئتهم وتواكب التقدم العلمي يف هذا اجملال.
 .3الرتكيز على أمهية الغذاء يف املناهج الدراسية ووحده األسرة واملسكن وإثراء احللقة الدراسية اليومية ابملعلومات الغذائية
لرتسيخ عادات وسلوكيات غذائية سليمة لدى الطالب.
 .4أمهية وجود أخصائيات تغذية مؤهالت ومدرابت يف املراكز الصحية واملوئسات حبيث ميكنهن القيام إبجراء تقييم احلالة
التغذوية ،وتوعية الطالب  ،وإعداد الوصفات الغذائية مبا يتناسب مع احلالة الصحية.
 .5أمهية دراسة املتغريات الكيموحيوية اليت مل نتمكن من إجرائها ىف هذه الدراسة مثال الكولسرتول واجللسرييدات الثالثية
والدهو الكلية واجللوكوز والربوتحت الكلى حيث أ ارتفاع واخنفاض هذه املتغريات تتداخل فيها عدة عوامل صحية
تغذوية.
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الشكر والتقدير
يتقدم الباحث ابلشكر والتقدير إىل اإلخوة األفاضل ابلكلية على ثقتهم الغالية ،وحسن ظنهم ،وتعاوهنم الدائم ،كما أتقدم ابلشكر
إىل األخوات الالتى قمن بتوزيع ومجع االستبيا .

املراج
 -1املراج العربية
 .1جارا رد ،إراد (2007 (.مقدمة كيمياء التغذية .ترمجة حي حممد القالل .دار الكتب الوطنية -بنغازي -ليبيا.
 .2دميا  .)1996( ،أساسيات كيمياء األغذية ترمجة حنفي هايشم وأمحد عسكر  ،الدار العربية للنشر والتوزيع  ،القاهرة
 .3الشريك يوس حممد واملروا العارف غيث ( )1994االجتاهات احلديثة يف تصنيع وتداول األغذية اجملمدة ،الدار
العربية للنشر والتوزيع مدينة نصر القاهرة مجهورية مصر العربية
 .4الشريك يوس حممد ( )2005الغذاء واألمراض  ،منشورات أكادميية الدراسات العليا  /طرابلس ليبيا.
 .5الفيشاوي فوزي عبدا لقادر ( )2001حمنة السمن الصناعي.جملة أسيوط للدراسات البيئية  ،العدد (.)21
 .6كاخيا طارق إمساعيل ( )2006مدخل إىل تكنولوجيا الزيوت والدهو والصناعات القائمة عليها .اجلمعية الكيميائية
السورية.
 .7املظهر سامي (  )2002أساسيات الكيمياء احلياتية  .دار املسرية للنشر والتوزيع ،عما األرد .
 .8النشرة الطبية  /جملس الغرف السعودية ( ،)2016العدد ( )25الثالاثء  5يناير  2016م
 .9النورى ،فاروق فاضل والطالباىن ،المعة مجال ( )1981تغذية اإلنسا  .دار الكتب للطباعة والنشر جامعة املوصل
العراق.
 .10منظمة الصحة العاملية ( )2012مسودة إطار الرصد العاملي الشامل ،مبا يف ذلك املؤيشرات وجمموعة من األهداف
العاملية االختيارية للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها  /جني سويسرا.
 .11يوس فاديه ( .)2001تقدير احلالة الصحية والعوامل النفسية واالجتماعية والتحصيل الدراسي لدي أطفال املدارس
االبتدائية يف منطقة ذات مستوي حضري منخفض يف حمافظة اجليزة  ،اجمللة العلمية لنقابة األطباء ،جملد ( ،)13العدد
(.)4
 -2املراج االجنليزية:
– 1- Davis, C. A., Saltos, E. A. (1996) The Dietary Guidelines for Americans
past, present, future. Family Economics and Nutrition Review, 9(2): 4-13.
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2- Dietary guidelines for Americans, (2010) 7th ed .Washington: USDA;
2011
3- Frenk, D.J. (2012) Shinning the Spotlight on Trans Fats. Harvard School
of Public
Health. The Nutrition Source, Nutrition in the News.
4- Hafler JP. (2003) Residents as Teachers: A Process for Training and Development. Journal Nutrition; 133:544 5 –5465
5- Guyton, A.C. and Hall, J.E. (1996) Textbook of Medical Physiology. 9th ed
15- London: W. B. Saunders Company
6- Mahan, L. K., Escott-Stump, S. (2008) Krause’s Food and Nutrition
Therapy, 12th ed. St.Louis, Mi: Saunders Elsevier.
7Ostlund RE Jr, Racette SB and Stenson WF .(2002) Effects of trace
components of dietary fat on cholesterol metabolism: phytosterols, oxysterols and squalene. Nutrition Reviews 60: 349-59
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تأثير مستويات مختلفة من زيت الزيتون البكر على دهون الدم ومضادات األكسدة في
الفئران
أ .خدجية خليل السيليين ,أ.د .لطيفة ليلى قشوط ,أ .د .مفتاح عبد السالم مصباح ,د .الصيد علي زريت.
كلية الزراعة -جامعة طرابلس

امللخص
أجريـت الدراسـة مبعمـل احلي ـواانت الصغيـرة بقســم اإلنتاج احليـوانـي بكليـة الزراعـة جامعـة طرابلـس وكا اهلـدف منـها معرفـة أتثـري
التـغذيـة مبسـتوييـن خمتـلفحت مـن زيت الزيتـو البـكر ) Virgin Olive Oil)VOOعلى دهو الدم وبعض مضادات
األكسدة يف الفئرا  ,استمرت التجربة ملدة  6أسابيع حيث استخدم فيها  48فار ذكر من ساللة االلبينو ,مت توزيعها عشوائيا
على ( )6معامالت وكل معاملة حتتوي على ( )8فئرا و هبا  4مكررات وكل مكرر حيتوي على فأرين.مت تغذية الفئرا على
جمموعتحت من العالئق  ,فئرا املعاملة األوىل وهي معاملة التحكم حيث مت تغذيتها على عليقه هبا  %10زيت الذرة  ,واملعاملة
الثانية متثلت على إضافة  %10زيت الزيتو البكر من منطقتحت مها مسالتة والزهراء  .أما اجملموعة الثانية فتم تغذيتها على عليقه
هبا  %20من زيت الذرة كمصدر للطاقة واستعملت كمعامل التحكم وأضي
والزهراء إىل عل

 %20زيت الزيتو البكر من منطقيت مسالتة

املعاملة .يف هناية التجربة صومت الفئرا مدة  14ساعة ومث سحب الدم من القلب مبايشرة عن طريق طعنة

القلب .ومت إجراء حتاليل الدم املطلوبة .وبعد حتليل البياانت إحصائيا (ابستخدام برانمج )2002(SASم) .أتضح من النتائج
املتحصل عليها على أ تناول ) (VOOيف مستوى %10له أتثري معنوي) )P<0.05يف ختفيض مستوى دهو الدم و
)(TGاجلليسريدات الثالثية و) )TCالكوليستريول الكلي و) )LDLالربوتينات الدهنيه منخفضة الكثافة ،ومستوى %20
كا له أتثري معنوي ) )P<0.05يف رفع مستوى دهو الدم و )(TGو) )TCو) .)LDLبينما كا ) (VOOيف
املستوى % 10له أتثري يف رفع ) )HDLالربوتينات الدهنية مرتفعة الكثافة بشكل معنوي ) .) P<0.05والنتائج املتحصل
عليها لأللبيومحت ( )ALBمل تظهر أي فروق معنوية ) )P<0.05عند املستويحت  %20, %10من ) .(VOOأما
) )TBILالبلريوبحت الكلي فقد سجلت الدراسة ارتفاع) )P<0.05معنوي ملستوى  %10مقارنة مبستوى  .%20كما سجل
أبضا ارتفاع معنوي ) )P<0.05يف ))ASTأنزمي اسبارتيت امينو ترانسفرييزو( (ALTأنزمي اآللنحت امينو ترانسفرييز عند
 %20لـ) .(VOOوخلصت الدراسة إىل أ تناول ) (VOOمبستوى  %10يعمل على حتسحت دهو الدم بينما املستوى
 %20كانت له نتائج عكسية على دهو الدم وأنزميات الكبد وسجل )(VOOمن مسالتة والزهراء نتائج جيدة ولكن أفضل
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نتائج كانت لـ )(VOOمبستوى 10%من منطقة الزهراء واملتميز زيتها ابلطعم املر.
الكلمات املفتاحية :زيت الزيتو البكر  ,دهو الدم ,اجلليسريدات الثالثية ,الكوليستريول الكلي ,الربوتينات الدهنية مرتفعة الكثافة ,الربوتينات الدهنية
منخفضة الكثافة ,األلبيومحت ,البلريوبحت الكلي ,انزمياسبارتيت امينو ترانسفرييز ,انزمي اآللنحت امينو ترانسفرييز.

املقدمة
يعترب زيت الزيتو البكر ) ،Virgin Olive Oil )VOOوالذي يستعمل مبايشرة بعد العصر اآليل ،من الزيوت الصاحلة
لالستعمال ،واليت تستهلك بكمية وفرية يف منطقة البحر االبيض املتوسط ، ،وهي حتافظ على كل من النكهة الطبيعية والرائحة
املميزة.
وزيت الزيتو البكر له قيمة حيوية عالية ملا حيتويه محض األوليـك ،وكذلك احتوائه على مضـادات األكسـدة الطبيعية .ومن أهم
مضادات األكسدة لزيت الزيتو البكر هي املركبات الفينولية وفيتامحت هـ  ,وهذه املركبات تعترب مهمة جلودة ومذاق زيت الزيتو .
وكذلك إطالة فرتة ختزينه .واملركبات الفينولية هلا أيضا دور يف الوقاية من أمراض القلب ،حيث تعمل املركبات الفينولية يف منع
أكسدة ، LDLواليت هلا عالقة بتصلب الشرايحت ،وهلا نشاط ضد اخلالاي السرطانية ,
ومن أهم املركبات يف زيت الزيتو البكر هي Oleuropein , Hydroxytyrosol , Tyrosol:و. Verbacosid
ويعتمد تركيز املركبات الفينولية يف زيت الزيتو البكر على نوع أيشجار الزيتو  ,طريقة احلصاد ,وكذلك طريقة االستخالص .
اهلدف من الدراسة :
أتيت أمهية هذا البحث من أمهية زيت الزيتو كواحد من أهم املنتجات الزراعية يف ليبيا ،حيث يعترب من أساسيات املوروث الغذائي
الليم.وهتدف هذه الدراسة إىل معرفة أتثري التغذية مبستوايت خمتلفة من زيت الزيتو البكر على دهو الدم ،و مضادات األكسدة
على الفئرا .
املواد وطرائق البحث:
عينات زيت الزيتو البكر
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مت جتميعها من منطقتحت مها مسالتة  ,والزهراء يف يشهر نوفمرب 2013م ،من أيشجار الزيتو صن

حملي ،معروف ابلشماليل

،ومت حفظ عينات الزيت يف زجاجات مظلمة  ،ويف خمز ابرد إىل ححت حتليلها واستعماهلا .
حيواانت التجربة :
مت احلصـول على  5فئـرا

من فصيـلة  Albinoمن كليـة الصـيدلة جامعـة طرابلـس  ،ومت إكثـارها مبعـمل احليـواانت الصغيـرة

بقسـم اإلنتـاج احليوانـي بكليـة الزراعـة ،واختيـري منها عدد  48ذكر Male Albino miceبعمـر ( )3 -2.5يشـهر ومبتوسـط
أوزا ( )30-20جـم ،وكانت الفئـرا مجيعها حبالـة جيـدة بعد فتـرة األقلمـة ،حيـث مت استبعـاد اإلانت والذكور األصغـر من
يشـهرين ونصـ  ،واألكبـر من  3أيشـهر ،و الذين لديـهم بعض األعـراض كتسـاقط الشـعر ،
والضـع

العام ،وبعض التورمات .ومت وز الفئرا عند بداية وهناية التجربة  ،وكذلك وز العل

املتناول يوميا بواسطة ميزا

إلكرتوين حساس ).(Mettler PM 2000, Switzerland
مج عينات الدم:
صومت الفئرا مدة  14ساعة ،و مت وزهنا قبل عملية سحب العينات بواسطة امليزا احلساس ،ومت تشريح احليواانت بعد
ختديرها ابلكلوروفورم ،وسحب الدم من القلب مبايشرة عن طريق طعنة القلب مبحاقن طبية ،ووضعت عينات الدم يف أانبيب ال
حتتوي على مادة مانعة للتجلط،مث نقلت للمخترب ،حيث وضعت يف جهاز الطرد املركزي على سرعة  3000لفة  /دقيقة وملدة
 20دقيقة لغرض احلصول على مصل الدم إلجراء الفحوصات املطلوبة .التحـاليـل الألزمـة أجـريت على مصـل دم الفئـرا بطريقـة
أزمييـة لونيـة ،وذلك ابسـخدام عـدة حتـاليـل مـن يشــركة  Biolaboالفرنسـية.
مت حتليل البياانت املتحصل عليها ابستخدام برانمج )2002 (SASم.
 Statistical Analysis Systemوبواسطة اختبار دنكن ).(Duncun Test
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جدول ( )1اخلصائص الكيميائية والفيزايئية لعينات الزيوت املستخدمة.
زيت منطقة

االختبار

مسالتة

زيت منطقة الزهراء زيت الذرة

نسبة الرطوبة ()%

0.12

0.12

0.9

نسبة احلموضة ( مقدرة كحمض اوليك )%

2.40

1.62

1.30

رقم البريوكسيد ( ملي مكافئ أكسجحت نشط  /كجم زيت )

20.62

13.39

20.30

رقم اليود ( طريقة وجيز )

70.83

78.28

103.60

رقم التصنب (مج بوايد/جم زيت )

191.69

186.21

188.66

الكثافة النسبية (عند  ° 20م )

0.913

0.914

0.917

معامل االنكسار (عند  ° 20م )

1.4677

1.4690

1.4640

حمتوى الصابو ()%

اليوجد

اليوجد

اليوجد

نسبة الشوائب غري الذائبة يف املاء () %

اليوجد

اليوجد

اليوجد

جدول ( )2حمتوى عينات الزيوت املستخدمة من الفينوالت املتعددة
العينة

زيت مسالتة

زيت الزهراء

زيت الذرة

الفينوالت ppm /

616

626

83
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جدول ( )3األمحاض الدهنية احلرة لعينات الزيوت املستخدمة يف التجربة.
احلامض الدهين

زيت منطقة مسالتة  %زيت منطقة الزهراء  %زيت الذرة %

البامليتيك

16.17

16.81

11.73

البامليتوليك

2.02

2.15

0.16

اهلبتاديكانويك

0.03

0.04

0.07

اهلبتاديكينويك

0.07

0.08

0.03

السترييك

2.61

3.02

1.80

األوليك

63.62

61.98

28.72

اللينوليك

14.20

14.59

55.93

اللينولينيك

0.81

0.82

1.08

ألريشيديك

0.25

0.27

0.28

الغادلوليك

0.22

0.24

0.20

ألمحاض الدهنية املشبعة

19.06

20.14

13.88

األمحاض الدهنية وحيدة الإليشباع 65.93

64.45

29.11

األمحاض الدهنية عديدة الإليشباع 15.01

15.41

57.01
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 48فار ذكر
ــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــ
جمموعة الشاهد (زبت ذرة )

املعامالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مستوى اإلضافة %

عدد املكررات
لكل معاملة

جمموعة زيت زيتو الزهراء

جمموعة زيت زيتو مسالتة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10

20

ـــــــــــ

ـــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10
ــــــــــ

م1

م1

20
ــــــــــــــ

م1

10
ــــــــــــ

م1

20
ـــــــــــ

م1

م1

م2

م2

م2

م2

م2

م2

م3

م3

م3

م3

م3

م3

م4

م4

م4

م4

م4

م4

عدد الفئرا لكل مكرر

2

2

2

2

2

2

عدد الفئرا لكل معاملة

8

8

8

8

8

8

يشكل ( )1التصميم العام للتجربة.
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النتائج واملناقشة:
الدهون الكلية )(TL
يوضح جدول ( )7أتثري  %10و  ( %20مسالتة ,الزهراء)  .اجملموعة املستهلكة  % 10زيت الزيتو البكر من منطقة الزهراء
خفضت مستوى الدهو الكلية مقارنة ابلشاهد ومنطقة مسالتة ،واليت مل ختتل معنواي مقارنة ابلشاهد .
وهذه النتائج متفقة مع دراسة ) Eilertsenوآخرو ، )2011,حيث كا أتثري إعطاء زيت الزيتو البكر بنسب بسيطة
معنوي يف خفض دهو الدم ( )P<0.05يف الفئرا  .كما اتفقت مع دراسة ( العدوى وآخرو ، )2013 ,اليت أظهرت
نتائجها أ تناول زيت الزيتو ( %5و  )%10قد نتج عنه حتسن يف دهو الدم عند الفئرا  .واتفقت كذلك مع دراسة (علور
وآخرو  ،)2008 ,فقد وجدت اخنفاض معنوي عند مستوى االحتمالية ( )P<0.05يف تركيز الدهو الكلية مما يشري إىل أ
إضافة زيت الزيتو بكمية معتدلة على غذاء الفئرا تعمل على خفض تركيز الدهو الكلية يف مصل الدم .أما عند املستوى20
 %زيت الزيتو البكر من منطقة مسالتة والزهراء أعطى فروقات معنوية يف الدهو الكلية ،حيث اخنفض مستوى الدهو الكلية
من  4.79اىل  4.47و  4.4على التوايل.
اجلليسريدات الثالثية )(TG
اجملموعة اليت استهلكت  %10زيت زيتو بكر من منطقة مسالتة والزهراء اخنفضت فيها اجلليسريدات الثالثية معنواي مقارنة
ابلشاهد ،حيث كا مستوى  124 ,137 ,141 TGعلى التوايل .وتعترب منطقة الزهراء عند  %10أعطت اقل TG
مقارنة مبنطقة مسالتة اجلدول ( .)8وهذه النتائج متوافقة مع دراسة (العبيدي والتميمي )2014 ,اليت أوضحت اخنفاض TG
بشكل عايل املعنوية ( )P<0.01يف اجلرذا اليت أعطيت  2مل زيت زيتو مع عصري الفلفل األمحر احللو  /كجم من العليقة .و
يتفق مع دراسة ( Violanteوآخرو  )2009 ,اليت أوضحت أ  4جم من زيت الزيتو البكر سجل بعض التعديالت على
مستوى إمجايل دهو الدم  ،وسجل اخنفاض تركيزات TGعند أيشخاص متوسطى األعمار يعانو من ارتفاع كوليستريول الدم.
واتفقت كذلك مع دراسة (العدوى وآخرو  )2013 ,اليت استنتجت أ تناول زيت الزيتو ( %5و )%10خفض من TG
عند الفئرا احملدث هلا إجهاد أتكسدي عن طريق التغذية علي وجبة عالية الدهن احليواين لرفع دهو الدم واحلقن برابع كلوريد
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الكربو املخلوط مع زيت الربافحت إلحداث اضطراب ابلكبد .%20 .أيضا نوافقت نتائج الدراسة مع نتائج )Jacomelli
وآخرو  (2009 ,اليت رصدت زايدة أقل يف مستوى اجلليسريدات الثالثية عند اجلرذا اليت تناولت محية غذائية ذات سعرات
غذائية ( ) %10من زيت زيتو البكر من اجملموعة اليت تناولت محية غذائية ذات سعرات غذائية عالية ( )% 40من زيت الزيتو
البكر  .وعند مستوى  %20فإ جمموعة زيت منطقة الزهراء ايشارت إىل اخنفاض معنوي مقارنة بزيت مسالتة وزيت الشاهد.
الكوليستريول الكلي )(TC
زيت الزيتو البكر من منطقة الزهراء عند املستوى  %10و  %20اعطى معنواي أقل مستوى للكوليسرتول الكلي مقارنة بزيت
مسالتة ،أو الشاهد حيث أيشارت النتائج إىل اخنفاض من  156.2اىل  137.6 ,139.7على التوايل ،وملستوى  %20كا
 137.6 ,144.6 ,145 TCملجم /ديسيلرت ،وكانت هذه النتـائج متفقـة مع دراسـة ( العبيـدي والتميمي،)2014 ,اليت
اوضـحت اخنفاض  TCبشكل عايل املعنوية ( )P<0.01يف اجلرذا التـي أعطيـت  2مل زيت زيتـو

مع عصيـر الفلفل

األمحـر احللـو  /كجـم من العليــقة .واتفقت كذلك مع دراسـة ) Eilertsenوآخرو  (2011 ,اليت أيشارت اإىل اخنفاض معنوي
يف الكوليستريول الكلي ) (P<0.05عند الفئرا اليت تناولت زيت الزيتو البكر بنسـبة  %10عن الفئـرا التـي تنـاولت زيـت
الـذرة ،وزيـت عجل البحر بنفس املسـتوى .أما فيمـا خيص مسـتوى الدهـن  % 20وهذه النتـائج تتفـق مع دراسـة (العشري( ,
 2007اليت استنـتجت أ تناول  VOOله أتثري خافض ملستوى الكوليستريول الكلي يف الدم حىت عند التغذية على وجبات
مرتفعة احملتوى من الكوليستريول.
الربوتينات الدهنية مرتفعة الكثافة )(HDL
الربوتينات الدهنية عالية الكثافة أتثرت مبستوى  %10زيت الزيتو البكر من كال املنطقتحت ،ولكن كا مستوى  HDLيف
منطقة الزهراء معنواي أفضل من منطقة مسالتة والشاهد .أما املستوى  %20من زيت الزيتو البكر فإ  HDLملنطقيت مسالتة
والزهراء مل تالحظ فروق معنوية بينهما ،وإمنا كانت الفروق معنوية مقارنة ابلشاهد حيث ارتفع مستوى  HDLفس جمموعة زيت
الزيتو البكر والشاهد مبتوسط  37,45,44ملجم  /ديسيلرت على التوايل .وهذا النتائج تتفق مع دراسة (العبيدي والتميمي,
 )2014اليت أوضحت زايدة  HDLبشكل معنوي ( )P<0.05يف اجلرذا اليت أعطيت  2مل زيت زيتو مع عصري الفلفل
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ألمحر احللو  /كجم من العليقة  ,وكذلك تتفق مع دراسة (العدوى وآخرو  )2013 ,اليت استنتجت أ تناول زيت الزيتو
( %5و )%10رفع من  HDLوخفض من  LDLعند الفئرا احملدث هلا إجهاد أتكسدي عن طريق التغذية علي وجبة عالية
الدهن احليواين لرفع دهو الدم واحلقن برابع كلوريد الكربو املخلوط مع زيت الربافحت إلحداث اضطراب ابلكبد .و يتفق أيضا مع
نتائج (  Fuentesوآخرو  ،) 2008 ,الذين أوضحوا أ محية عالية بزيت الزيتو البكر سامهت يف توسع األوعية الدموية
اعتمادا على فرتة مابعد تناول الطعام أكثر من  4ساعات ،ورفعت من مستوى .HDL
الربوتينات الدهنية منخفضة الكثافة ): (LDL
الفئرا املستهلكة  %10زيت الزيتو البكر من منطقة مسالتة والزهراء،كا مستوى  LDLمعنواي مابينهما ومابحت الشاهد،
حيث أيشارت النتائج إىل اخنفاض مستوى LDLمابينهما من  83للشاهد و 65زيت مسالتة و 58لزيت الزهراء .
أما عند استهالك  %20فإ زيت املناطق (مسالتة والزهراء) مل تكن هناك فروق معنوية ابلنسبة لـ، LDLولكن الفروقات
املعنوية كانت واضحة مقارنة ابلشاهد ،حيث اخنفض مستوى  LDLمن  87.3للشاهد اىل  68إىل  68لزيت مسالتة ,
 67.4لزيت الزهراء .وهذه النتائج تتفق مع نتائج (العبيدي والتميمي )2014 ,اللذا أوضحا اخنفاض  LDLبشكل عايل
املعنوية
(  )P<0.01يف اجلرذا اليت أعطيت  2مل زيت زيتو مع عصري الفلفل األمحر احللو  /كجم من العليقة  .وتتفق كذلك
مع دراسة ) Mohagheghiوآخرو  )2010 ,اليت بيـنت أ إعطـاء زيت زيتو بكر مبسـتويـات ( 0.75 , 0.5 , 0.25
مل  /كلغ يف اليـوم ) للفئـرا خفض  LDLيف جمموعـات املعاملة مقارنة مبجموعـة التحكـم بدرجة احتمالية (.)P<0.05
االلبيومني ):)ALB
مستوى األلبيومحت يف الفئرا املستهلكة لزيت الزيتو البكر عند مستوى  %10و %20للمنطقتحت مسالتة والزهراء مل تكن معنوية
.وهذه النتالئج تتعارض مع نتائج ( Necibوآخرو  )2014 ,الذين استنتجوا أ زيت الزيتو البكر يؤدي إىل زايدة معنوية يف
مستوى الربوتحت الكلي واأللبيومحت عند اجلرذا املعرضة لإلجهاد التأكسدي احملدث عن طريق كلوريد الزئبق.
البلريوبني الكلي ):(TBIL
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نالحظ من اجلدول ( )10أ هناك فروقات معنوية بحت الفئرا املستهلكة لزيت الزيتو البكر من منطقة مسالتة ومنطقة الزهراء
 %10وبحت الشاهد  ,%10حيث أوضحت النتائج وجود ارتفاعا معنواي ) )P<0.05ابلنسبة للبلريوبحت الكلي يف جمموعيت
زيت الزيتو البكر مقارنة ابلشاهد .بينما مل تظهر النتائج أي فروقات معنوية بحت جمموعة مسالتة وجمموعة الزهراء.أما املستوى 20
 %نالحظ عدم وجود أي فروقات معنوية مابحت جمموعيت زيت الزيتو البكر من (مسالتة والزهراء) ،وجمموعة الشاهد .%20
وإذا ماقاران املستوى  %10ابملستوى  %20أظهرت النتائج وجود فروقات معنوية يف الفئرا املستهلكة لزيت الزيتو البكر من
مسالتة بحت املستوى ، %10واملستوى  %20حيث سجل املستوى  %10ارتفاعا معنواي ) )P<0.05يف البلريوبحت الكلي عن
املستوى ، % 20وكذلك ابلنسبة للفئرا املستهلكة لزيت الزيتو البكر من الزهراء ،أيشارت النتائج إىل وجود فروقات معنوية بحت
املستويحت حيث ارتفع البلريوبحت الكلي ارتفاعا معنواي ) )P<0.05يف املستوى  %10عن املستوى ، %20وهذه النتائج تتوافق
مع نتائج )  Nakbiوآخرو  ) 2010 ,الذين درسوا أتثري زيت الزيتو البكر الكامل واثنحت من مستخلصات الزيت  :اجلزء
املائي أو اجلزء الدهين .ووجدت أ زيت الزيتو البكر قد رفع من البلريوبحت عند اجلرذا حيث سجلت جمموعة املراقبة 5.66
وحدة دولية ،بينما سجلت جمموعة زيت الزيتو البكر الكامل  6.14وحدة دولية ،وجمموعة اجلزء املائي  6.86وحدة دولية،
وجموعة اجلزء الدهين  5.58وحدة دولية.ومل توضح النتائج أي فروقات معنوية ابلنسبة جملموعة الشاهد بحت املستويحت.
انزمي اسبارتيت امينو ترانسفرييز ()AST
جدول ( )11يوضح عدم وجود فروقات معنوية مابحت الفئرا املتحصلة على  %10زيت الزيتو البكر من املنطقتحت ،ومل تكن
هناك فروقات معنوية مابحت املناطق وعند  %20فإ زيت الزيتو البكر من مسالتة والزهراء أعطى فروقات معنوية مقارنة ابلشاهد
حيث ارتفع  ASTمن  190يف الشاهد إىل  329يف مسالتة ،و 305يف الزهراء  .%وهذه النتائج متوافقة مع دراسة
) Jacomelliوآخرو  (2009 ,اليت متت ابستخدام محية غذائية ذات سعرات غذائية عالية ( )%40حتوي زيت زيتو بكر
بكميات عالية ،و محية غذائية ذات سعرات غذائية أقل ( )%10حتوي مستوى أقل من زيت زيتو بكر ،ومن نتائج التجربة أ
تناول زيت الزيتو بكمية كبرية أدى إىل زايدة يف إنزميات الكبد ،وحدوث حالة الكبد الدهين  .كما اتفقت نتائج هذه الدراسة يف
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جزء مستوى زيت الزيتو البكر  %10مع دراسة ( Necibوآخرو  ،)2014,اليت أوضحت أ تناول زيت الزيتو البكر
ملستوى  %5عند الفئرا املعرضة لإلجهاد التأكسدي بواسطة كلوريد الزئبق ترتب عليه اخنفاض مستوايت .AST
انزمي اآلنني امينو ترانسفرييز ): (ALT
يوضح جدول ( )12عدم وجود فروقات معنوية مابحت الفئرا املتحصلة على  %10و %20زيت الزيتو البكر من املنطقتحت ،
ومل تكن هناك فروقات معنوية مابحت املناطق و الشاهد .وإذا ماقاران املستوى  %10ابملستوى  %20أوضحت النتائج وجود
فروقات معنوية ( )P<0.05بحت املستويحت يف الفئرا املستهلكة لزيت الزيتو البكر من منطقة مسالتة ومنطقة الزهراء ،حيث
ٌس يجل ارتفاعا معنواي يف املستوى  %20مقارنة ابملستوى  ،%10وهذه النتائج تتفق مع دراسة (العبيدي و التميمي )2014,اليت
اأوضحت اخنفاض  ALTبشكل معنوي ( )P<0.05يف اجلرذا اليت أعطيت  2مل زيت زيتو مع عصري الفلفل األمحر احللو
 /كجم من العليقة .وتتفق كذلك مع دراسة (العدوى وآخرو  )2013 ,اليت أظهرت نتائجها أ تناول زيت الزيتو (%5
و )%10نتج عنه حتسن يف  . ALTبينما تعارضت جمموعات املستوى  %20مع نتائج الدراستحت السابقتحت حيث نالحظ من
خالل النتائج ارتفاع معنوي ابلنسبة لـ  ALTيف الفئرا املستهلكة لزيت الزيتو البكر من منطقة مسالتة ،ومنطقة الزهراء 20
 %عن الفئرا املستهلكة لزيت الزيتو البكر من منطقة مسالتة ،ومنطقة الزهراء ، %10وهذا يتفق مع نتائج دراسة
)Jacomelliوآخرو  (2009 ,اليت متت ابستخدام محية غذائية ذات سعرات غذائية عالية ( )% 40حتوي زيت زيتو بكر
بكميات عالية ،ومحية غذائية ذات سعرات غذائية أقل ( )%10حتوي مستوى أقل من زيت زيتو بكر.
جدول ( )4أتثري مستوي زيت الزيتو البكرعلى الدهو الكلية.
مستوى الزيت%

الدهو الكلية جم  /لرت
زيت مسالتة

الشاهد

زيت الزهراء

10
20
*القيم متثل املتوسطات  ±اخلطأ القياسي العدد  8فئرا
* *املتوسطات اليت تشرتك يف نفس احلرف ليس بينها فروق معنوية ،و املتوسطات املتبوعة أبحرف خمتلفة تدل على وجود فروق
معنوية بينها عند مستوى احتمال (  ) P<0.05حبسب اختبار دنكن ).(Duncun Test
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جدول ( )5أتثري مستوي زيت الزيتو البكرعلى اجلليسريدات الثالثية.
مستوى الزيت %

اجلليسريدات الثالثية ملجم  /ديسيلرت
الشاهد

زيت الزهراء

زيت مسالتة

10
20
* القيم متثل املتوسطات  ±اخلطأ القياسي لعدد  8فئرا
* * املتوسطات اليت تشرتك يف نفس احلرف ليس بينها فروق معنوية  ،و املتوسطات املتبوعة أبحرف خمتلفة تدل على وجود
فروق معنوية بينها عند مستوى احتمال ( )P< 0.05حبسب اختبار دنكن ).(Duncun Test
جدول (  )6أتثري مستوي زيت الزيتو البكر على الكوليستريول الكلي.
مستوى الزيت %

الكوليستريول الكلي ملجم  /ديسيلرت
زيت مسالتة

الشاهد

زيت الزهراء

10
20
* القيم متثل املتوسطات  ±اخلطأ القياسي العدد  8فئرا
* * املتوسطات اليت تشرتك يف نفس احلرف ليس بينها فروق معنوية  ،و املتوسطات املتبوعة أبحرف خمتلفة تدل على وجود
فروق معنوية بينها عند مستوى احتمال ( )P< 0.05حبسب اختبار دنكن ). (Duncun Test
جدول (  )7أتثري مستوي زيت الزيتو البكرعلى الربوتينات الدهنية مرتفعة الكثافة.
الدهنية مرتفعة الربوتينات الكثافة ملجم  /ديسيلرت
مستوى الزيت %

زيت مسالتة

الشاهد

زيت الزهراء

10
20
* القيم متثل املتوسطات  ±اخلطأ القياسي العدد  8فئرا
* املتوسطات اليت تشرتك يف نفس احلرف ليس بينها فروق معنوية ،و املتوسطات املتبوعة أبحرف خمتلفة تدل على وجود فروق
معنوية بينها عند مستوى احتمال ( )P< 0.05حبسب اختبار دنكن ).(Duncun Test
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جدول ( )8أتثري مستوي زيت الزيتو البكر على الربوتينات الدهنية منخفضة الكثافة.
مستوى الربوتينات الدهنية منخفضة الكثافة ملجم  /ديسيلرت

مستوى الزيت %

زيت مسالتة

الشاهد

زيت الزهراء

10
20
* القيم متثل املتوسطات  ±اخلطأ القياسي العدد  8فئرا
* * املتوسطات اليت تشرتك يف نفس احلرف ليس بينها فروق معنوية  ،و املتوسطات املتبوعة أبحرف خمتلفة تدل على وجود
فروق معنوية بينها عند مستوى احتمال ( )P< 0.05حبسب اختبار دنكن ).(Duncun Test
جدول ( )9أتثري مستوي زيت الزيتو البكر على االلبيومحت .ALB
مستوى االلبيومحت  ALBجم  /لرت

مستوى الزيت %

زيت مسالتة

الشاهد

زيت الزهراء

10
20
* القيم متثل املتوسطات  ±اخلطأ القياسي العدد  8فئرا
* * املتوسطات اليت تشرتك يف نفس احلرف ليس بينها فروق معنوية ،و املتوسطات املتبوعة أبحرف خمتلفة تدل على وجود
فروق معنوية بينها عند مستوى احتمال ( )P< 0.05حبسب اختبار دنكن ).(Duncun Test
جدول ( )10أتثري مستوي زيت الزيتو البكرعلى البلريوبحت الكلي .TBIL
مستوى الزيت %

البلريوبحت الكلي  TBILملجم  /ديسيلرت
زيت مسالتة

الشاهد

زيت الزهراء

10
20
* القيم متثل املتوسطات  ±اخلطأ القياسي العدد  8فئرا
* * املتوسطات اليت تشرتك يف نفس احلرف ليس بينها فروق معنوية و املتوسطات املتبوعة أبحرف خمتلفة تدل على وجود فروق
معنوية بينها عند مستوى احتمال ( )P< 0.05حبسب اختبار دنكن ).(Duncun Test
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جدول ( )11أتثري مستوي زيت الزيتو البكر على انزمي اسبارتيت امينو ترانسفرييز .AST
مستوي انزمي اسبارتيت امينو ترانسفرييز AST
ملجم  /ديسيلرت

مستوى الزيت %

زيت مسالتة

الشاهد

زيت الزهراء

10
20
* القيم متثل املتوسطات  ±اخلطأ القياسي العدد  8فئرا
* * املتوسطات اليت تشرتك يف نفس احلرف ليس بينها فروق معنوية ،و املتوسطات املتبوعة أبحرف خمتلفة تدل على وجود
فروق معنوية بينها عند مستوى احتمال ( )P< 0.05حبسب اختبار دنكن ).(Duncun Test
جدول ( )12أتثري مستوي زيت الزيتو البكر على انزمي اآلنحت امينو ترانسفرييز .ALT
مستوي انزمي اآللنحت امينو ترانسفرييز ALT
ملجم  /ديسيلرت

مستوى الزيت %

زيت مسالتة

الشاهد

زيت الزهراء

10
20
* القيم متثل املتوسطات  ±اخلطأ القياسي العدد  8فئرا
* * املتوسطات اليت تشرتك يف نفس احلرف ليس بينها فروق معنوية ،و املتوسطات املتبوعة أبحرف خمتلفة تدل على وجود
فروق معنوية بينها عند مستوى احتمال ( )P< 0.05حبسب اختبار دنكن ).(Duncun Test
اخلالصة
النتائج املدونة توضح أ تناول زيت الزيتو البكر بنسبة  %10يف منطقة مسالتة ،وكذلك  %10يف منطقة الزهراء ،يعمل على
خفض دهو الدم ،واجلليسريدات الثالثية  ،والكوليستريول الكلي ،والربوتينات الدهنية منخفضة الكثافة ،بينما يرفع من الربوتينات
الدهنية مرتفعة الكثافة ،وكانت نتائج زيت الزيتو البكر أفضل من نتائج زيت الذرة ..وسجلت جمموعة زيت الزيتو البكر من
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الزهراء  %10أفضل نتيجة يف خفض الدهو الكلية  ،بينما تناول الدهن بنسبة  % 20كانت له نتائج عكسية يف مجيع
اجملموعات ،حيث رفع من الدهو الكلية ،وسجلت جمموعة زيت الذرة  %20أعلى مستوى لدهو الدم .أما ابلنسبة
للجليسريدات الثالثية كانت هناك فروق معنوية بحت كافة اجملموعات وسجات ،قل قيمة للجليسريدات الثالثية يف اجملموعة اليت
تناولت زيت الزيتو البكر بنسبة  %10يف منطقة الزهراء ,بينما سجلت أعلى قيمة يف اجملموعة اليت تناولت زيت الزيتو البكر
بنسبة  %20يف منطقة مسالتة ,أوضحت النتائج أيضا أ جمموعة زيت الذرة ، %10و جمموعة زيت الذرة ، %20سجلت
أعلى قيمة يف الكوليستريول الكلي ،بينما سجلت أقل قيمة للكوليستريول الكلي يف جمموعة زيت الزيتو البكر بنسبة  %10يف
منطقة الزهراء  .وابلنسبة للربوتينات الدهنية مرتفعة الكثافة سجلت أعلى قيمة يف اجملموعة اليت تناولت زيت الزيتو البكر بنسبة
 %10يف منطقة الزهراء وأقل قيمة كانت يف جمموعة زيت الذرة  . %20أيضا أوضحت النتائج إ أعلى قيمة للربوتينات الدهنية
منخفضة الكثافة سجلت يف جمموعة زيت الذرة ، %20وأقل قيمة سجلت اجملموعة اليت تناولت زيت الزيتو البكر بنسبة %10
يف منطقة الزهراء  .نتائج البلريوبحت كانت جمموعيت زيت الزيتو البكر من مسالتة والزهراء  %10هي األكثر قيمة بحت كافة
اجملموعات .أما نتائج األلبيومحت ،وهو من مضادات األكسدة غري األنزميية (داخلية املنشأ) ،خارج اخللوية اليت تنشأ من داخل
اجلسم ،وهو يقوم بربط كل من اهليم (يشوارد احلديد) ،والنحاس والعديد من نواتج تفاعالت الألكسدة الفائقة للدهو
،كاهليدروبريوكسيدات فيعمل بذلك على وقاية األغشية اخللوية والربوتينات الدهنية على حنو خاص من التعرض لتفاعالت
التأكسد احملرضة ابجلذور احلرة ،وهو يقوم بذلك من خالل اجلذر ( Sulfhydryl )SHالكبرية املوجودة فيه املهمة ،وتقوم
هذه الزمر لربط عدة أنواع من املؤكسدات ،وإبطال مفعوهلا كما أ االلبيومحت يربط األمحاض الدهنية املشبعة املوجودة يف ))LDL
فيقيها بذلك من التأكسد لذلك أطلق عليه الباحثو مضاد التأكسد القرابين  ، Sacrificial Anteioxidantسجلت
اجملموعة اليت تناولت زيت الزيتو البكر بنسبة  %10يف منطقة الزهراء أعلى قيمة لأللبيومحت  .أما انزميات الكبد ( انزمي
اسبارتيت امينو ترانسفرييز و اآللنحت امينو ترانسفرييز) ،ومها مؤيشرا لإلجهاد التأكسدى ،ونقص مضادات األكسدة سجلت
جمموعيت زيت الزيتو البكر من مسالتة والزهراء أعلى قيمة ،وهذا يدل على إ رفع نسبة زيت الزيتو البكر  %20أدت إىل
ارتفاع كبري يف مستوى هذه االنزميات ,ونستنتج من هذه النتائج حدوث إجهاد أتكسدي نتيجة للزايدة مستوى الدهو املتناولة.
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حيث تسبب ذلك يف حدوث إجهاد أتكسدي ،نتيجة لعدم كفاية النواقل اخلاصة بنقل الدهو  .بشكل عام توضح النتائج املدونة
أ جمموعة زيت الزيتو البكر من الزهراء  %10سجلت أفضل نتائج  ،ومتيز زيت الزهراء ابلطعم املر ,كما أ حتليل الفينوالت
املتعددة أوضح ارتفاع حمتوي الزيوت املسستخدمة من الفينوالت ،وهي من مضادات األكسدة اهلامة بزيت الزيتو البكر .
وعليه توصي الدراسة احلالية بناء على نتائجها مبا يلي:
 احلرص على تناول زيت الزيتو البكر بشكل يومي ملا له من فوائد مجة على الصحة ،مع االعتدال يف كمية الزيت
املتناول.
 ضرورة إدخال زيت الزيتو البكر يف الوجبات اليومية للمرضى الذين يعانو من أمراض مزمنة أو سرطا .
 تعويد األطفال والشباب يف سن املراهقة على تناول زيت الزيتو البكر ملا له من فوائد يف التقليل من مساوئ الوجبات
السريعة ،وكذك النساء احلوامل والرضع والنساء فوق األربعحت ،ملا له من فوائد وقائية من العديد من السرطاانت اليت
تصيب املرأة يف هذه السن.
 إجراء املزيد من الدراسات على زيت الزيتو البكر احمللي.
 دراسة أتثري زيت الزيتو البكر على جسم االنسا .
 االهتمام بشجرة الزيتو سواء بشكل يشخصي من قبل كل فرد يف اجملتمع،أو بشكل مجاعي ،و املشاركة يف تثقي اجملتمع
أبمهية يشجرة الزيتو .
 ضرورة حث اجلهات التنفيذية يف اجملتمع على االهتمام بشجرة الزيتو ،وصناعة زيت الزيتو البكر.
 ضرورة التوسع يف زراعة أيشجار الزيتو يف ليبيا ،واستحداث مناطق جديدة لزراعة أيشجار الزيتو ،وكذلك تشجيع
املناطق اجلديدة يف إنتاج زيت الزيتو البكر ،والتعري هبا وتشجيع صناعة زيت الزيتو .
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دراسة تأثير الغذاء والعمر على بعض المؤشرات الحيوية للذكور البالغين لعينة من
مستخدمي الشركات النفطية الليبية.
عبدالسالم سامل بن نوارة ،1مفتاح خليل العايت ،2يوس حممد الشريك.3

 -1قسم تقنية وتصنيع الغذائي ـ املعهد العايل للتقنيات الزراعية ترهونة.
 -2قسم علوم األغذية ـ كلية الزراعة والطب البيطري ـ جامعة الزيتونة.
 -3قسم علوم األغذية ـ كلية الزراعة .جامعة طرابلس.

امللخص
تعتمد صحة اإلنسا على النمط الغذائي وما يتناوله من غذاء من حيث كميته ونوعيته وعوامل أخرى منها العمر ،هلذا اهتمت
اهليئات الغذائية والصحية إبجراء املسوحات الغذائية ملتابعة مشاكل سوء التغذية ووضع الربامج املناسبة للتغلب عليها ،لذا
استهدفت هذه الدراسة معرفة أتثري نوعية وكمية الغذاء على بعض املؤيشرات احليوية وعالقتها ببعض العوامل األخرى مثل العمر.
لذلك أجريت هذه الدراسة على بعض مستخدمي الشركات النفطية يف ليبيا وعددهم  100فرد ذكور تراوحت أعمارهم - 20
 65سنة مثلوا جمموعة الدراسة (أ) و 100فرد ذكور من اجملتمع العام تراوحت أعمارهم  65- 20سنة مثلوا جمموعة املشاهدة
(ب) .مت تعبئة االستبيا من قبل أفراد اجملموعتحت ومجعت عينات البول لتقدير الكالسيوم ،يوراي واألس اهليدروجيين .أظهرت نتائج
الدراسة أ متوسط استهالك الطاقة ،الربوتحت ،الدهن والكربوهيدرات بلغ  3140.8كيلو كلوري/يوم115.9 ،133،و 390
جم/يوم على التوايل للمجموعة (أ) و2426كيلو كالورى/يوم 65.5 ،64.3 ،و 394.7جم/يوم على التوايل للمجموعة
(ب) ،كما بينت نتائج حتليل البول أ متوسط قيم الكالسيوم ،اليوراي واألس اهليدروجيين للمجموعة (أ) بلغ 26 ،14.5
ملجم/ديسيلرت و 6.2على التوايل وللمجموعة (ب) بلغ  223 ،9.6ملجم/ديسيلرت و 5.9على التوايل .بينت نتائج التحليل
اإلحصائي وجود فروق معنوية عند مستوى ( )P ≥ 0.05يف استهالك الطاقة ،الربوتحت والدهن بحت اجملموعتحت وبحت الفئات
العمرية داخل كل جمموعة وعدم وجود فروق معنوية يف استهالك الكربوهيدرات بحت اجملموعتحت ،كما سجلت النتائج وجود فروق
معنوية لتأثري نوع الغذاء على الكالسيوم ،اليوراي ،األس اهليدروجيين للبول ،ومل يكن للعمر أتثري على الكالسيوم ،يوراي البول ،األس
اهليدروجيين للبول يف كال اجملموعتحت.
الكلمات املفتاحية  :الطاقة .الدهو  .الكربوهيدرات .الربوتحت .الكالسيوم ،اليوراي واألس اهليدروجيين للبول.

املقدمة
سوء التغذية مصطلح واسع االنتشار ،ويستخدم ملعىن اخللل أو فقر التغذية جبميع أيشكاهلا ومظاهرها سواء الناجتة من نقص
التغذية أو زايدة استهالك الغذاء ( ،)Briggs&callowy1987ويقدر نسبة الذين يعانو من سوء التغذية يف العامل %20
معظمهم يف الدول النامية كما يعاين  %60من سكا العامل من عدم اتزا العناصر الغذائية ابلوجبة املتناولة (األرابح،)1996
وهناك أدلة تشري أب التغذية غري املثالية وسوء التغذية موجودة يف البلدا املتقدمة ،وهي مسئولة عن ارتفاع معدالت أمراض
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الشرايحت القلبية ،وبعض أنواع السرطا ،وهشايشة العظام ،واألمراض املرتبطة بزايدة الوز والسمنة .تعتمد بعض اجملتمعات البشرية
على األغذية حيوانية املصدر ،واليت عند تناوهلا بكميات كبرية تزيد من فرص اإلصابة أبمراض الشرايحت القلبية ،وهشايشة العظام
وغريها من أمراض العصر( )Larsen2003و(سويدا  ،)2000ويعتقد أب هذه الزايدة هلا عالقة بكمية السعرات احلرارية
والعمر وغريها من العوامل األخرى(فطاير،)2000ومن أهم العوامل احملددة للحالة الغذائية للفرد هي معرفة نوعية وكمية الغذاء
املتناول ،وتعترب االختبارات الكيموحيوية لبعض املؤيشرات احليوية املتعلقة ابحلالة الغذائية إحدى أدوات القياس اليت تستعمل لتقييم
احلالة الغذائية (سويدا .)2000لذا استهدفت هذه الدراسة معرفة أتثري نوعية وكمية الغذاء على بعض املؤيشرات احليوية وعالقتها
ببعض العوامل األخرى مثل العمر ومقارنتها ببعض الدراسات األخرى.

مواد وطرق البحث

أجريت هذه الدراسة سنة  2009على عدد من موظفي حقل احلماده التابع لشركة اخلليج العريب للنفط ،وجممع رأس

ألنوف لتصنيع النفط والغاز التابعتا للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية ،بلغ عدد عينة الدراسة  100فرد من ذكور أصحاء تراوحت
أعمارهم  65 - 20سنة ،مثلوا جمموعة الدراسة(أ) ،ومت مجع البياانت بطريقة املقابلة الشخصية (االستدعاء خالل  24ساعة)
ابستخدام االستبيا معد سلفا ،ومت جتميع عينة من البول يف حالة صيام جلميع أفراد الدراسة لتقدير مستوى الكالسيوم ،اليوراي و
األس اهليدروجحت للبول ،كما أجريت اخلطوات السابقة على عينة عددها  100فرد من الذكور األصحاء تراوحت أعمارهم - 20
 65سنة من بعض مناطق اجملتمع الليم العام وهي طرابلس ،بنغازي ،زلتحت ،الكفرة ،يفر و مصراته مثلوا جمموعة املشاهدة ،مت
تقدير االستهالك الغذائي من االستبيا الغذائي املعبأ من قبل األيشخاص املشاركحت يف الدراسة ،ومت تفريغ البياانت وحساب كمية
الطاقة والعناصر الغذائية من الربوتحت ،الكربوهيدرات والدهو املتناولة يف اليوم وذلك ابالستعانة جبداول القيم الغذائية (الشريك
( ،)2005امحد ( ،)2008أمحد و أبو عائشة ( ،)1994أمحد و أبو عائشة ،)1984كما استخدم املرجع Wilson,et
) ،)Stare&Mewlliams1990) ،)Briggs&Calloway1987( ،)al.1980كما مت تقدير كالسيوم البول وفقا
لطريقة ( ،)Henry,et al.1984وذلك ابستخدام جهاز مطياف الضوئي عند الطول املوجي  590ـ  550اننوميرت ،و
استخدام الكايش منتج من يشركة  BIO CONو مت تقدير يوراي البول وفقا لطريقة اليت ذكرها() Henry,et al.1984
واستخدام جهاز مطياف الضوئي عند الطول املوجي  630اننوميرت ،والكايش

منتج من يشركة ،Bio Maghrebكما مت

تقدير األس اهليدروجيين للبول  pHابستخدام جهاز pHميرت ،مت جتميع البياانت والنتائج املتحصل عليها وتفريغها و إجراء
التحليل اإلحصائي الوصفي لألعداد واملتوسطات احلسابية عند مستوى معنوية P≥ 0.05وذلك ابستخدام برانمج احلاسب
اآليل SPSSوهو برانمج التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية
(Sciencesأبو سريع .)2004
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النتائج و املناقشة
جدول ( )1يوضح توزيع جمموعيت الدراسة واملشاهدة على  4فئات ذات أعشار عمرية ،حيث كانت الفئة العمرية األوىل من
29- 20سنة والفئة العمرية الثانية 39-30سنة والفئة العمرية الثالثة  40ـ  49سنة والفئة العمرية الرابعة 65-50سنة ،وعدد
كل فئة عمرية  17 ،21 ،33 ،29فرد على التوايل جملموعة الدراسة(أ) وجمموعة املشاهدة كا عدد كل فئة عمرية ،30 ،24
 21 ،25على التوايل.
جدول ( )1الفئات العمرية وعددها يف جمموعة الدراسة وجمموعة املشاهدة.
جمموعة الدراسة

جمموعة املشاهدة

العدد

العدد

29 – 20

29

24

39 – 30

33

30

49 – 40

21

25

65 – 50

17

21

اجملموع

100

100

الفئات العمرية

يبحت جدول ( )2متوسط االستهالك اليومي من الربوتحت ،الدهو و الكربوهيدرات لألفراد اجملموعتحت الدراسة
واملشاهدة حسب العمر ،حيث كا متوسط استهالك الربوتحت للفئات العمرية األربع جملموعة الدراسة ،138.2 ،143.7
122.8 ،127.6جم/يوم على التوايل ،مبتوسط عام للمجموعة بلغ 133.1جم/يوم ،وسجل أعلى متوسط للفئة العمرية
األوىل20ـ -ـ29سنة ،كما نالحظ من نتائج اجلدول اخنفاض استهالك الربوتحت مع زايدة العمر ويرجح أ بزايدة العمر تقل كمية
الغذاء املتناول (جناح  ،)1996أما جمموعة املشاهدة فقد بلغ متوسط استهالك الربوتحت للفئات العمرية األربع ،65.5 ،62.6
58.9 ،70.3جم/يوم على التوايل ،مبتوسط عام للمجموعة بلغ 64.3جم/يوم ،ونالحظ زايدة استهالك الربوتحت بزايدة العمر
حىت الفئة العمرية الثالثة  40ـ49سنة مث ينخفض االستهالك بزايدة العمر غري انه ال توجد فروق معنوية بحت الفئات العمرية
ابستثناء الفئة العمرية الثالثة  ،49 – 40ويرجح ذلك إىل العادات االجتماعية ( العماري  ،)1998تبحت نتائج التحليل
اإلحصائي للجدول ( )2عند مستوى معنوية ( )P≥0.05هناك فروق معنوية بحت اجملموعتحت وا اجملموعة الدراسة (أ) تتناول
كمية أعلى من الربوتحت ،ويرجح ذلك إىل أ هذه اجملموعة تتناول الوجبات على حساب القطاع العام ،أما ابلنسبة ملتوسط
استهالك اليومي للدهو بلغ جملموعة الدراسة 109.9 ،112.8 ،120.3 ،120.5جم/يوم على التوايل للفئات العمرية،
مبتوسط عام للمجموعة بلغ 115.9جم/يوم ،كما وصل متوسط استهالك اليومي للدهو جملموعة املشاهدة ،73.3 ،64.7
61.3 ،62.9جم/يوم على التوايل ،للفئات العمرية األربع مبتوسط عام للمجموعة بلغ 65.6جم/يوم .تبحت نتائج حتليل

اجمللة االكادمييةE. mail: INFO@lam.edu.ly

263

المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية
مصراتة ،ليبيا  17-16اكتوبر 2016

اإلحصائي وجود فروق معنوية بحت جمموعة الدراسة وجمموعة املشاهدة كذلك وجود فروق معنوية بحت الفئات العمرية داخل كل
جمموعة ،كما يوضح جدول ( )2متوسط استهالك الكربوهيدرات املتناولة يف اليوم للمجموعة الدراسة حيث سجلت ،385.5
370.9 ،391.3 ،413.6جم/يوم ،على التوايل ،مبتوسط عام للمجموعة بلغ 390.3جم/يوما ،ووصل يف جمموعة املشاهدة
363.4 ،380.4 ،355.5 ،419.8جم/يوم على التايل مبتوسط عام للمجموعة بلغ 394.4جم/يوم .تبحت نتائج التحليل
اإلحصائي عدم وجود فروق معنوية بحت جمموعة الدراسة وجمموعة املشاهدة كذلك بحت الفئات العمرية داخل كل جمموعة يف الكمية
املتناولة ،ووجود فروق بحت اجملموعتحت يف نسبة مسامهتها يف إمجايل الطاقة املتحصل عليها يوميا.
جدول ( )2متوسط استهالك الفرد اليومي من الربوتني ،الدهون والكربوهيدرات (جم/يوم).
الفئات

العمرية

بروتني
جمموعة

دهون
جمموعة

جمموعة الدراسة

كربوهيدرات
جمموعة

جمموعة

جمموعة

املشاهدة

الدراسة

املشاهدة

الدراسة

املشاهدة

± 64.7
d15.1

± 385.4
f34.4

± 419.8
f55.1

– 20
29

±143.7
a22.3

± 62.5
b15.9

± 120.5
c21.3

± 413.6
f38.5

± 355.5
f68.6

– 30
39

± 138.2
e27.6

± 65.5
b11.9

± 120.3
c18.9

± 73.3
k14.5

± 380.4
f47.3

– 40
49

± 127.6
g21.5

± 70.3
i16.9

± 112.8
c15.4

± 62.9
d13.1

± 391.3
f39.1

– 50
65

± 122.8
h14.8

± 58.9
b14.1

± 109.9
j12.5

d ± 61.3
9.7

± 370.9
f55.2

± 363.4
f67.2

املتوسط

133.1

64.3

115.9

65.6

390.3

394.8

البياانت متثل املتوسط احلسايب  ±االحنراف املعياري.

القيم اليت تشرتك يف نفس احلرف يف الصف الواحد ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى معنوية P≥0.05

جدول ()3يوضح متوسط استهالك الفرد من الطاقة يف اليوم حيث بلغ متوسطها يف جمموعة الدراسة ،3218.9
2963.5 ،3090 ،289.9كيلوكالوري/يوم على التوايل للفئات العمرية األربع مبتوسط عام للمجموعة بلغ
3140.8كيلوكالوري/يوم ،أما اجملموعة املشاهدة بلغ متوسط نصيب الفرد من الطاقة ،2368.9 ،2343.7 ،2751.5
2240.9كيلوكالوري/يوم مبتوسط عام للمجموعة بلغ 2426.3كيلو كالوري/يوم ،وكا متوسط استهالك الطاقة للمجموعة
الدراسة أعلى من متوسط استهالك جمموعة املشاهدة ،وتبحت نتائج حتليل اإلحصائي وجود فروق معنوية بحت اجملموعتحت كذلك بحت
الفئات العمرية لكل جمموعة.
ابلنظر إىل جدول ( ) 2،3وإجياد نسبة مسامهة العناصر الغذائية يف إمجايل الطاقة حيث كانت نسبة مسامهة الربوتحت من
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إمجايل الطاقة جملموعة الدراسة بلغ %16.5 ،%16.5 ،%16.8 ،%17.9على التوايل للفئات العمرية األربع ،مبتوسط عام
للمجموعة بلغ .%16.9
أما جمموعة املشاهدة فكانت نسبة مسامهة الربوتحت من إمجايل الطاقة وصل%10.5 ،%11.9 ،%11.1 ،%9.1
على التوايل للفئات العمرية األربع ،مبتوسط عام للمجموعة بلغ  %10.7من إمجايل الطاقة املستهلكة ،و كا متوسط العام لنسبة
مسامهة الدهو من إمجايل الطاقة جملموعة الدراسة  %33.2أما جمموعة املشاهدة بلغ متوسط العام  %24.4من إمجايل الطاقة
املتحصل عليها يف اليوم ،كما بلغت نسبة مسامهة الكربوهيدرات يف اجملموعة الدراسة  %49.7من إمجايل الطاقة املتحصل عليها
يف اليوم ،أما جمموعة املشاهدة وصلت النسبة  %64.9من إمجايل الطاقة املتحصل عليها يوميا.
جدول ( )3متوسط نصيب الفرد من الطاقة (كيلو كالورى/يوم) للمجموعة الدراسة واملشاهدة.
الفئات العمرية

جمموعة الدراسة

جمموعة املشاهدة

29 – 20

178.2 ± 3218.9a

224.2 ± 2751.5b

39 – 30

286 ± 3289.9a

267.7 ± 2343.7e

49 – 40

245.7 ± 3090c

192.4 ± 2368.9e

65 – 50

266.4±2963.9d

321.7 ± 2240.9f

املتوسط العام

3140.8

2426.3

القيم يف اجلدول متثل املتوسط احلسايب  ±االحنراف املعياري.

القيم اليت تشرتك يف نفس احلرف يف الصف والعمود الواحد ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى معنوية

P≥0.05

يشكل ( ) 1يبحت مقارنة النتائج هذه الدراسة مع توصيات منظمة الصحة العاملية ،و منظمة األغذية والزراعة (FAO
&،)WHOاليت توصي أب تكو نسبة مسامهة عناصر الغذائية يف إمجايل الطاقة املستهلكة على النحو االيت %10بروتحت
و %30دهو و  %60كربوهيدرات جند زايدة نسبة مسامهة الربوتحت والدهو يف إمجايل الطاقة مقارنة مع هذه التوصيات يف
جمموعة الدراسة ،كما نالحظ اخنفاض نسبة مسامهة الكربوهيدرات يف إمجايل الطاقة وهذا انتج من ارتفاع نسبة مسامهة الربوتحت
والدهو  ،ونالحظ اخنفاض نسبة مسامهة الدهو من إمجايل الطاقة جملموعة املشاهدة ،وبذلك تقاربت نتائج جمموعة الدراسة مع
نتائج التقرير األوريب )، ) Elmadfa2004من حيث نسبة مسامهة الربوتحت مع مالحظة زايدة نسبة مسامهة الدهو يف بعض
الدول األوربية كما ذكر التقرير على حساب نسبة مسامهة الكربوهيدرات ،كما توافقت نتائج اجملموعة املشاهدة مع ما وجده
(جناح  ) 1996من أ هناك نقص يف نصيب الطاقة ألفراد دراسته ،ورجح هذا إىل اخنفاض مسامهة الدهو حيث بلغت يف
دراسته  %27من إمجايل الطاقة ،أما الربوتحت و الكربوهيدرات بلغت  %60 ،%13على التوايل ،من إمجايل الطاقة ،كما تقاربت
هذه النتائج مع تقرير الدراسات املسحية لليبيا ) ، )FAO2005وكذلك مع نتائج دراسة (العماري )1998منط احلياة والسمنة
مبنطقة اهلضبة اخلضراء طرابلس.
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شكل ( .)1مسامهة الكربوهيدرات ،الربوتني والدهن يف إمجايل الطاقة للمجموعة الدراسة واملشاهدة مقارنة
بتوصيات منظمة الصحة العاملية.

يوضح يشكل ( )2تقدير متوسط قيم الكالسيوم يف البول جملموعة الدراسة واملشاهدة ،حيث كا أعلى متوسط إلفراغ
الكالسيوم البول يف جمموعة الدراسة للفئة العمرية الثانية حيث بلغ 16.6ملجم  /ديسيلرت ،وأقل متوسط بلغ 12.4ملجم /
ديسيلرت للفئة العمرية الرابعة مبتوسط عام للمجموعة بلغ 14.5ملجم  /ديسيلرت ،وكا أعلى قيم متوسط للكالسيوم البول يف
جمموعة املشاهدة بلغ 10.7ملجم  /ديسيلرت للفئة العمرية الثانية وأقل متوسط قيم بلغ 8.6ملجم  /ديسيلرت للفئة العمرية الثالثة
مبتوسط عام للمجموعة بلغ 9.6ملجم/ديسيلرت ،وكانت مجيع املتوسطات يف احلدود املعيارية املعمول هبا يف اجملال الطم ،وتبحت
نتائج حتليل اإلحصائي عند مستوى معنوية ( (P≥0.05لشكل  2هناك فروق معنوية بحت جمموعة الدراسة واملشاهدة وكا
متوسط العام لقيم متوسط الكالسيوم البول جملموعة الدراسة أعلى من جمموعة املشاهدة ،أي أ لنوع وكمية الغذاء أتثري معنوي
على مستوى كالسيوم البول ،ونالحظ عدم وجود فروق معنوية بحت الفئة العمرية يف جمموعة الدراسة ،جبانب ذلك ال توجد فروق
معنوية بحت الفئات العمري ة جملموعة املشاهدة أي ليس للعمر أتثري على مستوى هذا املؤيشر ،حيث توافق هذا النتائج مع ما وجده
) )Morter&Panfili 1998و ).)Allen,et.al 1979

شكل ( .)2متوسط قيم كالسيوم البول (ملجم  /ديسيلرت) للمجموعة الدراسة واملشاهدة.
يوضح يشكل( )3متوسط قيم يوراي البول جملموعيت الدراسة واملشاهدة ،حيث كا أعلى متوسط جملموعة الدراسة
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بلغ 28.6ملجم  /ديسيلرت للفئة العمرية الثانية وأقل متوسط بلغ 24.1ملجم  /ديسيلرت للفئة العمرية الرابعة مبتوسط عام
للمجموعة بلغ 25.9ملجم  /ديسيلرت ،وسجل أعلى متوسط هلذا املؤيشر يف جمموعة املشاهدة كا للفئة العمرية الثانية حيث بلغ
24.2ملجم  /ديسيلرت وأقل متوسط بلغ 21.3ملجم  /ديسيلرت للفئة العمرية الثالثة مبتوسط عام للمجموعة بلغ 22.3ملجم /
ديسيلرت ،وكانت مجيع املتوسطات يف احلدود املعيارية املعمول هبا يف اجملال الطم ،كما أوضحت نتائج حتليل اإلحصائي هناك
فروق معنوية بحت اجملموعتحت ،ومتوسط العام هلذا املؤيشر يف جمموعة الدراسة أعلى من متوسط العام جملموعة املشاهدة ،نستنتج من
ذلك إ لنوع وكمية الغذاء أتثري معنوي على مستوى يوراي البول ،ومل تسجل فروق معنوية بحت الفئات العمرية يف كال اجملموعتحت
أي ال يوجد أتثري العمر على هذا املؤيشر ،هبذا تقاربت هذه النتائج مع دراسة ) )Bingham2003و ).)Morter1998

شكل ( )3متوسط قيم يوراي البول (ملجم  /ديسيلرت) للمجموعة الدراسة واملشاهدة.
الشكل ( )4يبحت متوسط قيم األس اهليدروجحت البول للمجموعتحت حيث سجل أعلى متوسط جملموعة الدراسة  6.3للفئة
العمرية الثانية والرابعة واقل متوسط بلغ  6.1للفئة الثالثة مبتوسط عام للمجموعة بلغ  ،6.22كما سجل أعلى متوسط جملموعة
املشاهدة  6للفئة العمرية الثانية ،وأقل متوسط بلغ  5.9للفئة العمرية األوىل ،وكا متوسط العام جملموعة املشاهدة بلغ  ،5.96و
كانت مجيع املتوسطات يف احلدود املعيارية املعمول هبا يف اجملال الطم ،أضحت نتائج حتليل اإلحصائي عند مستوى
معنوية( (P≥0.05لشكل 4وجود فروق معنوية بحت اجملموعتحت .
كما مل تسجل أي فروق معنوية بحت الفئات العمرية داخل كل جمموعة ،ونستنتج أب لنوع وكمية الغذاء أتثري على قيم
األس اهليدروجحت البول .وال يوجد أي أتثري للعمر على هذا املؤيشر لدا األيشخاص األصحاء .يرجح سبب أتثري نوع وكمية الغذاء
على هذه املؤيشرات ،كما أيشارت الدراسات السابقة أب غذاء عايل الربوتحت حيتوي على أمحاض وخاصة الكربيتية ،وبذلك ينتج
بيئة محضية داخل جسم اإلنسا ،و ينتج بوال محضيا يف البداية ،ولكن إذا تواصل التناول املرتفع من الربوتحت يظهر بوال مرتفع يف
األس اهليدروجيين نتيجة لتكوين األمونيا ،وتتم معادلة احلامض الزائد يف اجلسم بواسطة الصوديوم من املخزو القاعدي ،وعند
تناول غذاء عايل الربوتحت لفرتات طويلة ينخفض مستوى الصوديوم ،فيقوم اجلسم ابستخدام الكالسيوم ملعادلة احلموضة ،كما يقوم
إبفراغ األمونيا مبايشرة يف البول ،وبذلك يعطي أسا هيدروجينيا أكرت ارتفاعا  ،وافقت هذه النتائج مع ما
وجده) )Morter,et.al1998و نتائج ) )Allen,et.al1979و ما ذكره).)Lutz&Kinkswiler1981
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شكل ( )4متوسط قيم األس اهليدروجيين( )pHالبول للمجموعة الدراسة واملشاهدة.

اخلالصة
 أظهرت النتائج وجود فروق معنوية بحت جمموعة الدراسة وجمموعة املشاهدة يف كمية تناول الربوتحت والدهو ،واستهالك الفردمن الطاقة املتحصل عليها يف اليوم ،وعدم وجود فروق معنوية يف استهالك الكربوهيدرات بحت اجملموعتحت ،وكا للعمر أتثري
معنوي على استهالك الربوتحت والطاقة.
 كما بينت النتائج زايدة نسبة مسامهة الربوتحت والدهو يف إمجايل الطاقة املستهلكة جملموعة الدراسة ،واخنفاض مسامهة الدهويف إمجايل الطاقة املستهلكة جملموعة املشاهدة مقارنة بتوصيات منظمة األغذية والزراعة العاملية ومنظمة الصحة العاملية
).)FAO&WHO
 كا لنوع وكمية الغذاء أتثري معنوي على مستوى الكالسيوم واليوراي واألس اهليدروجيين للبول ،هلذا سجلت فروق معنوية بحتجمموعة الدراسة وجمموعة املشاهدة ،وكا متوسط هذه املؤيشرات يف جمموعة الدراسة أعلى .كما مل تسجل النتائج أي أتثري
معنوي للعمر على مستوى الكالسيوم واليوراي واألس اهليدروجيين للبول يف كال اجملموعتحت.
التوصيات
-

زايدة نسبة مسامهة الدهو يف كمية استهالك الطاقة جملموعة املشاهدة للوصول إىل الكمية املوصي هبا من قبل منظمة الصحة
العاملية.
التقليل من استهالك الربوتحت والدهو جملموعة الدراسة.
نشر الوعي الغذائي بحت أفراد اجملتمع مبا يتمشى مع عادات وتقاليد الغذائية للمجتمع.
إجراء املزيد من الدراسات املسوحات الغذائية على بقية فئات اجملتمع بشكل دوري ملتابعة احلالة الغذائية للمجتمع ملا هلا من
أتثريات إجيابية على احلالة الصحية واالقتصادية للمجتمع.
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دراسة سلوك المستهلك الليبي حول البيانات الموجودة على المنتجات الغذائية بمدينة
طرابلس
خالد رمضا البيدى ،1عبدالباسط حممد محودة ،2املربوك خليفة

احملروق3

 1كلية الزراعة جامعة طرابلس 2 ،مركز حبوث التقنيات احليوية 3 ،مركز الرقابة على األغذية واألدوية

امللخص
يؤثر مستوى الوعي الغذائي جلميع أفراد اجملتمع على العادات الغذائية اليت تدخل يف توجيه سياسات األمن الغذائي
والتخطيط الغذائي على املستوى الوطين ،لذا تنبع أمهية هذا البحث من األمهية اليت حيتلها موضوع جودة وسالمة الغذاء يف حياة
األفراد والشعوب يف خمتل

األوقات واألماكن ،وصحة اإلنسا ترتبط ارتباط مبايشر ابلغذاء ،وسالمة الغذاء الصحي تعتمد على

مدى املعرفة مبا حيتويه من مكوانت طبيعية أو اصطناعية وعالقة هذه املكوانت أبعراض مرضية خيتل ظهورها من يشخص ألخر.
وألمهية هذا املوضوع ودوره يف حياة اجملتمع يهدف البحث إىل التعرف على مدى معرفة املستهلك الليم جبودة وسالمة الغذاء
الذي يتناوله من خالل معرفته ابلبياانت املوجودة على أغلفة املواد الغذائية.
تطلب إجراء هذا البحث احلصول على بياانت ميدانية ابستخدام استبانه مت تصميمها للحصول على البياانت البحثية ابملقابلة
الشخصية ملعرفة مدى إدراك املستهلك الليم ابلبياانت املوجودة على املنتجات الغذائية لعينة تتكو من  200مستهلك مبدينة
طرابلس ،وقد تضمنت تلك االستاابنة أسئلة صيغت بطريقة واضحة وسهلة وحمددة على ضوء ما جاء يف أهداف البحث .ومن مث
مجعها وتفريغها وحتليل البياانت البحثية ،ابستخدام النسب واملتوسطات احلسابية وعمل التحاليل اإلحصائية للبياانت
البحثية.وتشري نتائج البحث إىل أ هناك اجتاه اجيايب من قبل املبحوثحت يف التعرف على بطاقة البياانت ومكوانهتا .وابلتايل توصى
الدراسة ابلرتكيز على دور األعالم يف توعية املستهلكحت ابالطالع على بطاقة البياانت قبل يشراء السلعة.
كلمات مفتاحية :الوعي الغذائي ،األمن الغذائي ،البياانت على املنتجات الغذائية ،مدينة طرابلس.

املقدمة

يعترب الغذاء من العوامل األساسية حلفظ الصحة وتعزيزها ،فالصحة والغذاء مرتابطتا ترابطا وثيقا ،لذلك أصبح الغذاء سالحا ذو
حدين مبعىن أ نقصه ميثل مشكلة صحية كبرية ،وزايدته عن احلد املسموح به يسبب مشاكل صحية عديدة .
وقد أصبح مفهوم سالمة الغذاء بشكل عام حيتل مكانة كبرية يف األوساط اليت تعىن ابلناحية الصحية للمجتمعات ،وإ الغذاء
األمن حق أساسي لإلنسا  ،حيث أصبح من أهم وأوليات سياسات األمن الغذائي جلميع الدول ،وكذلك املستهلكحت أنفسهم
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من أجل خفض تكالي

املرض ،وتدهور الصحة العامة ،فهناك العديد من األغذية قد تكو غري آمنة ،وتسبب كثريا من

ااألمراض البسيطة واخلطرية.
ولقدا نتهج الكثري من الناس يف هذا العصر السرعة يف مجيع جماالت حياهتم ،فهم يتحركو بسرعة ،ويذهبو ،ويرجعو بسرعة
،وَيكلو بسرعة نظرا لتوفر األغذية اجلاهزة بصورها املختلفة املعلبة ،واجملمدة ،واجلافة وغريها ،يف أي وقت لكوهنا يف نظرهم تتوافق
مع منط احلياة العصرية ،وأمهية الوقت دو إدراك القيمة الغذائية يف أولوايت اختيارهم لتلك األغذية .ولقد صاحب هذا التوسع يف
سوق األغذية اجلاهزة تفشي حاالت العدوى والتسمم الغذائي بحت أعداد كبرية من الناس بسبب مصادر التلوث الغذائي اليت من
أمهها الكائنات احلية الدقيقة ،ودخول الكيماوايت بقصد أو بغري قصد إىل غذائنا اليومي مبختل

أصنافه ،مما نتج عنه ظهور

أمراض بحت أفراد اجملتمع مل تكن معروفة من قبل (الشيخلي.)1988 ،
إ وضع البياانت على بطاقات عبوات األغذية هو :األداة األساسية لالتصال بحت منتج الغذاء وابئعه من انحية ،وبحت املشرتى
واملستهلك من انحية أخرى .والغرض من وضع البياانت على بطاقة العبوة هو :مد املستهلك ابحلقائق اليت متكنه من االختيار
الواعي للسلعة اليت يرغب يف يشرائها .وبطاقة البياانت هي أي بطاقة ،أو عالمة ،أو ماركة أو صورة ،أو أي بياانت وصفية أخرى
تكتب ،أو تطبع أو ختتم ،أو توضع ملتصقة أو حمفورة على عبوة األغذية أو ترفق هبا .وحتوي مجيع مواصفات املواد الغذائية على
بند رئيسي عن البياانت اإليضاحية للعبوات ،وتنص كل املواصفات الدولية على إلزامية وضع بطاقة للبياانت على عبوات األغذية.
(محزاوى.)2011،
الدستور الغذائي ( )CODEXأنشأته منظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة الصحة العاملية يف سنة  1963م ،لوضع مواصفات
دولية موحدة لألغذية ،من أجل محاية صحة املستهلك وتشجيع املمارسات العادلة يف جتارة األغذية ،وقد اعتمدت جلنة دستور
األغذية الكودكس يف عام  1981م ،املعيار العام لوضع البياانت على عبوات األغذية ،والذي مت تنقيحه عام  1985م
و  1991م ،مث أدخلت عليه بعض التعديالت عام  1999م ،وقدم إىل مجيع الدول األعضاء وألزمت به مجيع احلكومات
املنتسبة إىل منظمة االغدية والزراعة و منظمة الصحة العاملية .وتنص تشريعات الكودكس على ضرورة وضع بطاقات البياانت على
أ تكتب ابللغة احمللية  ،وميكن استخدام لغة أخرى جبانب اللغة احمللية .كما جيب أ يكو البيا واضحا قابال لإلدراك بواسطة
املشرتى ،وال ينطوي على اخلداع أو التضليل أو التشويش أبي يشكل من األيشكال .كما جيب أ توضع بطاقة البياانت على
األغذية املعبأة بشكل ال يسمح بفصلها عن العبوات وغري قابلة لإلزالة ،وأ يكو من السهل على املستهلك قراءهتا يف الظروف
املعتادة للشراء واالستخدام( .محزاوى)2011،
وتعد املنظمة الدولية للمواصفات واملقاييس )(International Organization for Standardization, ISO
منظمة متخصصة يف التقييس مقرها مدينة جني

بسويسرا ،و قد بدأت هذه املنظمة نشاطها عام  1947م ،ويغطي ى نطاق

عملها مجيع اجملاالت املتعلقة ابلتقييس ما عدا اهلندسة الكهرابئية و االلكرتونية ،وتتكو منظمة االيزو من ممثلحت ملعظم دول العامل
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كل دولة ممثلة بعضو واحد  ،وتعمل على تطوير التقييس واالنشطة االخرى ذات العالقة به يف العامل هبدف تبادل السلع
واخلدمات على مستوى العامل ،وخلق تعاو يف األنشطة العلمية والفنية واالقتصادية ،وتصدر املنظمة املواصفات القياسية الدولية
اليت هتتم بوضع نظم ومتطلبات ويشروط مينح مبوجبها املصنع او الشركة يشهادة ( .)ISO 9000هذا ابإلضافة إىل معاونة الدول
النامية يف جمال وضع املواصفات ،وعقد الندوات واملؤمترات لدراسة مشاكل التقييس هبذه الدول(.محزاوي و على.)2007،
وحسب املواصفة القياسية الليبية للبياانت التوضيحية على أغلفة وعبوات املواد الغذائية جيب أ تشمل جمموعة املواصفات مثل:
اسم املادة الغذائية ،القيمة الغذائية ،قائمة املكوانت ،الوز الصايف ،بلد املنشاء ،اتريخ الصالحية وظروف التخزين و املواد املضافة
لألغدية( .املركز الوطين للمواصفات واملعايري القياسية)2003 ،
حيث يؤثر مستوى الوعي الغذائي جلميع أفراد اجملتمع على تطوير العادات الغذائية اليت تدخل يف توجيه دفة سياسات األمن
الغذائي ،والتخطيط الغذائي على املستوى الوطين ،وتلك العادات اليت تسهم يف تقرير احلالة الغذائية واملستوى الصحي
للمجتمعات بشكل عام ،ومن الصعب أ يتم تغيري أو تطوير طبيعة تلك العادات السائدة يف اجملتمعات ،واليت تتوارث من جيل
إىل جيل آخر ؛ألهنا متوغلة يف النفس البشرية بشكل عميق وهلا ارتباطها مبراحل منو اإلنسا  ،وما صاحبها من تغريات اقتصادية
واجتماعية وتعليمية ونفسية (العوضي.)1984 ،
املضافا الغذائية هي أي مادة ال تستهلك بذاهتا كغداء وال تعترب مكو أساسي من مكوانت الغداء ،وبصرف النظر عن قيمتها
الغذائية (سواء هلا قيمة غذائية من عدمه) فإ إضافتها إيل املنتج دو فوائد تكنولوجية عالية (يف التصنيع واإلعداد ،واملعاملة والتعبئة
،والتغلي والتخزين ،والنقل ،وأيضا يف اخلواص احلسية اليت تشمل املظهر والطعم والرائحة والقوام ) .هذه الفوائد تؤذى إىل حتسحت
خواص املنتج املضافة إليه ،وتعتمد دول أورواب و العديد من دول العامل على نظام ال  Eالذى وضعته السوق األوروبية املشرتكة
،حيث يرمز لكل مادة مضافة مصرح ابستخدامها يف الصناعات الغذائية برقم  Eمييزها عن غريها (جعفر .)2006 ،وصدر
التعريـ الـدويل األول للمـواد املـضافة عـام ١٩٥٦م ،أبهنـا« :أيـة مـادة ليـست هلـا قيمة غذائية تضاف بقصد إىل الغـذاء ،وبكميـات
قليلـة ،لتحـسحت مظهـره أو طعمـه أو قوامـه أو قابليت ـ ــه للتخـ ـ ـزين» .وق ـ ــد ص ـ ــدر تعريـ ـ ـ

دول ـ ــي حديث يع ـ ــرف املـ ـ ـواد امل ـ ــضافة

أبهن ـ ــا مادة ال تستهلك بذاهتا كغذاء ،وال تستعمل عـادة كمكو غذائي ،سـواء كـا هلـا قيمـة غذائيـة أم ال ،وتـضاف لتحقيـق
أغـراض تكنولوجيـة ،سـواء أثنـاء التـصنيع أو التحـضري ،أو التعبئـة أو التغلي

أو النقل ،ويتوقع أ تصبح هذه املواد جزء من الغذاء

وتؤثر على خواصه( النسر و وهبه.)2012 ،

أمهية البحث :
تعد األمهية اليت حيتلها موضوع جودة وسالمة الغذاء يف حياة األفراد والشعوب يف خمتل األماكن ،وحيث أ مدينة طرابلس ذات
نطاق جغرايف كبري حتوي أعداد سكانية هائلة ،وهبا العديد من األنشطة التجارية املختلفة ،ومن تلك األنشطة ما يهتم ابلنواحي
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الغذائية سواء إنتاجا أو تصنيعا أو تسويقا واليت تستهلكها األسر يف مدينة طرابلس وما حتويه تلك األغذية من مواد خمتلفة ،قد
تكو سببا يف حدوث التلوث واملشاكل الصحية لألفراد ،وإ تزايد أعداد السلع املستوردة من اخلارج،ومن مصادر خمتلفة اليت قد
تصل إىل اآلالف ،ال تساعد األجهزة الرقابية من املتابعة املبايشرة واملستمرة يف كثري من األحيا مما قد يؤدي إىل تدين مستوى
السلع املستوردة و احمللية مبا يقدم للمستهلك ،مما قد يسبب هلم مشاكل صحية من تسممات غذائية وغريها.

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث بصفة أساسية إىل معرفة السلوك االستهالكي ،وقياس الوعي العام الغذائي ،ومدى معرفة املستهلك الليم
جبودة وسالمة الغذاء الذي يستهلكه من خالل معرفته ابلبياانت املوجودة على أغلفة املواد الغذائية لعينة خمتارة يف مدينة طرابلس.

مواد وطرق البحث:
جمتمع وعينة البحث
بعد مراجعة األدبيات ذات العالقة ابملوضوع  ،مت تصميم استمارة استبانة من قبل الباحثحت لعينة تتكو من  200مستهلك مت
توزيعها بطريقة عشوائية يف مدينة طرابلس من خالل استمارة أعدت هلذا الغرض وزعت على املستهلكحت ورواد أسواق السلع
الغذائية ،ومت احلصول على  160استبانة أي بنسبة اسرتداد  ،%80وحتتوى االستبانة على أسئلة لقياس مستوى الوعى الغذائي
للمبحوثحت ،كما هو موضح بنموذج االستبيا مبلحق (.)1

أسلوب حتليل البياانت:
مت حتليل بياانت البحث ابستخدام النسب املئوية والتكرارات واملتوسطات احلسابية إلظهار درجة التباين بحت مصادر املعلومات
ومدى وعي جمتمع الدراسة يف كيفية االستفادة من بطاقة البياانت ،وذلك ملعرفة مدى عالقتها ابملستوى املعريف والتطبيقي جلودة
وسالمة الغذاء ،حيث مت اعتماد مقياس ليكرت الثالثي ) (Likertالذي يتعامل مع البياانت الوصفية إبعطائها قيم رقمية حىت
تكو مناسبة للتحليل اإلحصائي ،ويتضمن هذا املقياس ثالثة اوزا هي :نعم وأتخذ القيمة ( ، )1ال وأتخذ القيمة ( ،)2واحياان
وأتخذ القيمة (.)3

النتائج و املناقشة:
وفيما يلي عرض للنتائج اليت مت الوصول إليها لعينة الدراسة وفق اخلصائص والسمات الشخصية ،ومصادر البياانت الواردة
ابجلداول التالية من إعداد البحاث ابالعتماد على نتائج االستبيا .
-1توزيع أفراد الدراسة وفق املستوى التعليمي
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جدول  .1توزيع أفراد عينة الدراسة وفق للمستوى التعليمي.
التكرار
27
125
8

املستوى التعليمي
متوسط
جامعي
بعد اجلامعي

%النسبة
16.8
78.2
5.0

التحصيل العلمي :يتضح من خالل جدول ( )1أ  %78.2من أفراد عينة الدراسة هم من محلة الشهادة اجلامعية و %5من
مستوى بعد اجلامعي ،وهذا يعين أ  %83العينة هم من الطبقة املثقفة ،واليت متتلك وعي وإدراك عال ،أما بقية النسب فهم من
محلة الشهادة املتوسطة.
 -2هل تعرف ماهي البياانت التوضيحية على املنتج ؟
جدول  .2النسبة املئوية لعينة الدراسة نسبة إىل معرفة البياانت التوضيحية.
التكرار
67
9
84

نعم
ال
أحياان

%النسبة
41.87
5.62
52.50

جند من خالل جدول ( )2أ حبدود  %41.87من عينة الدراسة على معرفة مباهية البياانت املوجودة على بطاقة البياانت وأ
نص العينة تقريبا ليس على دراية كاملة مبوضوع البياانت على اغلفة وعبوات املواد الغذائية.
 -3هل هتتم بقراء البياانت التوضيحية على املنتج ؟
جدول  .3اهتمام عينة الدراسة ابلنسبة إىل قراءة بطاقة البياانت.
التكرار
77
13
70

نعم
ال
أحياان

جند من خالل جدول ()3هنالك ما يقارب من نص

العينة تقوم بقراءة البطاقة البيانية لألغدية ،أما ما تبقى فال يهتم ابلقراءة

مطلقا ،وهذه ممارسة غري جيدة ،وجيب تثقي هذه النسبة ،وتوجيهها ابالجتاه الصحيح .
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 -4هل يشرتى املنتج عند قرب انتهاء الصالحية؟
جدول  .4نسبة عينة الدراسة لشراء املنتج عند قرب موعد انتهاء الصالحية.
التكرار
17
93
50

نعم
ال
أحياان

تشري نتائج جدول ( )4إىل أ أكثر من نص

%النسبة
10.62
58.12
31.25

العينة( )%58ال تقوم بشراء األغذية عند قرب انتهاء صالحيتها ،ولكن هنالك

نسبة ،وإ كانت قليلة(، )%10وهي الشراء عند قرب انتهاء الصالحية و حواىل  %31يقومو بذلك احياان.
 -5هل تنصح افراد العائلة بقراءة بطاقة بياانت املنتج ؟
جدول .5النسبة املئوية لعينة الدراسة نسبة إىل تريشيد افراد العائلة بقراءة بطاقة البياانت.
التكرار
134
4
22

نعم
ال
أحياان

%النسبة
83.75
2.5
13.75

جند من خالل جدول ( )5أ حبدود  %83.7من عينة الدراسة ينصحو افراد اسرهتم واحمليطحت هبم بقراءة البياانت على
املنتجات الغذائية اما %13.7فيقومو بذلك احياان .
 -6هل تعلم إ حرف  Eميثل مجيع أنواع املواد املضافة لألغذية ؟
جدول .6ميثل التكرارات والنسبة املئوية لعينة الدراسة نسبة إىل معرفة حرف .E
التكرار
39
121
0

نعم
ال
أحياان
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جند من خالل جدول ( )6أب هنالك  ، %24.3تعرف ما يعنيه حرف ، Eبينما  %75.6ال يعرفو ذلك ،وهذه مشكلة
تشري أيضا إىل نقص يف الثقافة والوعي الغذائي.
 -7هل مسعت من قبل املنظمة الدولية للمواصفات واملقاييس ) (ISO؟
جدول  .7النسبة املئوية لعينة الدراسة نسبة إىل معرفة

ISO

التكرار
106
54

نعم
ال

%النسبة
66.25
33.75

يتضح من اجلدول ( )7إ  %66.25من العينة يعرفو املنظمة الدولية للتقييس  ،وإ  %33.75ال يعرفو هذه املنظمة.
 -8هل تعرف ماملقصود بدستور األغذية )(CODEX؟
جدول  .مدى معرفة أفراد عينة الدراسة بدستور األغذية.
التكرار
34
126

نعم
ال

%النسبة
21.25
78.75

جند من خالل جدول( )8أ حواىل  %79.8من عينة الدراسة ال يعرفو دستور األغذية ، CODEو فقط  %21.2من
افراد العينة هلم معرفة بدستور األغذية.

 -9هل تتفقد يشكل ومظهر العبوة الغذائية عند يشرائها؟
جدول  .9ميثل التكرارات والنسبة املئوية لعينة الدراسة نسبة تفقد يشكل العبوة
التكرار
126
5
29

نعم
ال
أحياان

%النسبة
78.75
3.12
18.13

كما هو موضح جبدول ( )9ا  %78من العينة تتفقد يشكل و مظهر العبوة الغذائية قبل عملية الشراء و  %3ال تتفقد يشكل و
مظهر العبوة  ،و  %18يتفقدو يشكل العبوة احياان.
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اخلالصة:
من خالل ما مت تناوله يف هذه الورقة البحثية ،وبعد النتائج املتحصل عليها ميكن القول أب املستهلك الليم حيتاج إىل املزيد من
التثقي

و الوعى مباهية بطاقة البياانت ،واالبتعاد عن يشراء أي منتج غذائي ال حيتوى على بطاقة البياانت ،و مدى مطابقتها

للمواصفات الغذائية و الصحية ،فقد وجد أ أقل من نص

العينة ليس له معرفة ببطاقة البياانت ،وأ األغلبية العظمى من

املبحوثحت يشجعو افراد عائلتهم على قراءة البياانت التوضيحية املوجودة ابملعلبات الغذائية ،ووجد أيضا أ هناك نسبة كبرية من
جمتمع الدراسة ليس هلم دراية و معرفة ابملواد املضافة مثل حرف  .Eوهذ يشري إىل أ هناك اجتاه اجيايب من قبل جمتمع الدراسة يف
التعرف على بطاقة البياانت و مكوانهتا.
وابلتايل توصى الدراسة ابآليت:
الرتكيز على دور اإلعالم للجهات الرقابية على سالمة وصحة الغذاء يف توعية املستهلكحت أبمهية املعلومات املدونة على بطاقة
البياانت للمنتجات الغذائية واإلطالع عليها قبل يشراء السلعة ،وخاصة يشرائح اجملتمع األقل تعليما وثقافة واملستهلك األقل دخال
يف املناطق الشعبية ،ابإلضافة إىل وضع برامج إريشادية وتوعوية لرفع درجة وعي املستهلك لسالمة الغذاء ،ونشر البياانت
واملعلومات املتجددة الالزمة ،والعمل على إدراج مادة الرتيشيد الغذائي من ضمن املقررات الدراسية يف مرحلة التعليم األساسي.

املراج
محدا  ،حممد رفيق أمحت (")1999األمن الغذائي نظرية ونظام وتطبيق" دار وائل للطباعة والنشر ،األرد .
محزاوي ،لطفي فهمي(")2011البياانت اإليضاحية على بطاقات عبوات األغذية" جملة عامل اجلودة ،العدد الثاين
محزاوي ،لطفي فهمي و على ،على عبدا لعزيز (")2007إدارة اجلودة واألما الغذائي" منشورات جامعة عحت مشس ،مصر.
جعفر ،عبدا هلل حممد (") 2006املواد احلافظة واملضافة يف الصناعات الغذائية" الدار العربية للنشر و التوزيع ،القاهرة ،مصر.
الشيخلي ،جودت حممود (")1988التسمم الغذائي" اهليئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس ،الرايض
العوضى  ،فوزية (")1984التغذية وصحة اجملتمع" الطبعة األوىل ،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
 .قواعد املمارسات الدولية املوصي هبا واملبادئ العامة لسالمة األغذية
املركز الوطين للمواصفات واملعايري القياسية (")2003املواصفة القياسية الليبية رقم ()53اخلاصة ابلبياانت التوضيحية على أغلفة
وعبوات املواد الغذائية" طرابلس ،ليبيا.
النسر  ،نيفحت عبد الغىن و وهبه ،انهد حممد (")2012مكسبات الطعم واأللوا الصناعية اليت تضاف لألغذية" جملة أسيوط
للدراسات البيئية  -العدد السادس والثالثو (يناير (.
http://www.fao.org/docrep/005/y1579a/y1579a02.htm
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ملحق  .1استمارة االستبيا حول البياانت التوضيحية للمنتجات الغذائية (املعلبات)

متوسط ( )

جامعي ( )

املست ــوى التعليمــي
هل تعرف ماهي املعلومات الغذائية املوجودة على املعلبات الغذائية؟

نعم (

)

ال ( )

هل هتتم بقراءة البياانت التوضيحيـة على املنتج؟ وهل هي واضحــة؟

نعم (

)

)

ال (

يعد اجلامعي ( )
أحياان ( )

عند قرب هناية صالحيــة املنتج هل تقبــل على يشـراءه؟

نعم( )

ال()

أحياان( )

هل تنصح أفراد العائلة بقراءة البياانت على املنتج؟

نعم( )

ال()

أحياان( )

هل تعلم أ حرف  Eميثل مجيع أنواع املواد املضافة لألغذيــة؟

نعم( )

ال()

هل مسعت ابملنظمة الدولية للمواصفات واملقاييس ( األيزو ) ؟

نعم( )

ال()

هل مسعت من قبل بدستور االغدية )(CODEX؟

نعم( )

ال()

هل تتفقد يشكل ومظهـر العبـوة الغذائيـة عند يشرائها؟

نعم( )

ال()
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تأثير تناول مسحوق بذور الحلبة على القياسات الكيميوحيوية
لألشخاص المصابين بالسكري (النوع الثاني)
فاطمة خمتار مرتضى مدُّور ،1لطيفة ليلى مجال

قشوط2

 1مركز البحوث الزراعية طرابلس
 2جامعة طرابلس كلية الزراعة

امللخص
السكري ( )Diabetes Mellitusهو خلل أيضي ينتج عنه ارتفاع معدل السكر يف الدم
( ،) Hyperglycemiaوصن يف املرتبة الثالثة يف أسباب الوفاة بعد مرض القلب ومرض السرطا  ،وله العديد من
املضاعفا ت الصحية .وحيدث نتيجة اضطراب يف التمثيل الغذائي الناجم عن نقص أو انعدام هرمو األنسولحت أو لعدم كفاية
استجابة خالاي اجلسم لألنسولحت .يوجد نوعا رئيسيا من السكري ،النوع األول (املعتمد على األنسولحت)Insulin-
)Dependent Diabetes Mullitus (IDDMوالنوع الثاين (غري املعتمد على األنسولحت)Non-Insulin- ،
) Dependent Diabetes Mullitus (NIDDMوهو الشكل األكثر انتشارا ويصيب األيشخاص فوق سن
األربعحت ،وتصل نسبة املصابحت به حوايل  . %90تدخل احللبة يف حتضري العديد من املركبات الدوائية ملا حتتويه من مركبات فعالة
مثل ،اجلاالكتومنا  ،املركبات الفينولية ،الصابونينات ،الرتاجيونيللحت ،األمحاض األمينية ومركب GIIاليت تستعمل يف عالج
السكرى من النوع الثاين .هتدف هذه الدراسة اىل أتثري استهالك مستوايت خمتلفة من مسحوق بذور احللبة ( 10أو 20جم) على
عدد  24عينة من الرجال والنساء املصابحت ابلسكرى من النوع الثاين من خالل القياسات الكيميوحيوية قبل الدراسة وبعد انتهاء
 63يوم من الدراسة ألفراد العينة .أيشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروقات معنوية عند استهالك 10جرام من مسحوق بذور
احللبة يف قياسات السكر الرتاكمي ،الكوليستريول الكلي ،الربوتينات الدهنية منخفضة الكثافة ،واليوراي ،ومل تكن هناك فروقات
معنوية يف قياسات اجللسرييدات الثالثية ،الكرايتينحت ،وضغط الدم .بينما عند استهالك  20جرام من مسحوق بذور احللبة
أيشارت نتائج الدراسة اىل وجود فروقات معنوية يف السكر الرتاكمي ،سكر الصيام ،الكوليستريول الكلي ،واجلليسرييدات الثالثية،
وعند نفس املستوى من االستهالك مل تكن هناك فروقات معنوية يف معدل الربوتينات الدهنية منخفضة الكثافة ،اليوراي ،الكرايتينحت
وضغط الدم.
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Effect of Consumption of Fenugreek Seeds Powder on
Biochemical Measurements for Patients with TypeII Diabetes
Mellitus
Fatma MukhtarMaddur1
Latifa Laila Gashut2

ABSTRACT
Diabetes Mellitus (DM) is a metabolic disorder caused by a deficiency of insulin
secretion or inadequate response of body cells to insulin resulting in Hyperglycemia. Two main types of DM; typeI is insulin dependent and typeII noninsulin dependent DM which is more prevelance and effects people over 40 years of age.
Fenugreek seeds used as a source of many medicinal drugs due to the various affective compounds such as (Galactomannan, Phenolic Compounds, Saponins,
Trigonelline, Amino Acide and GII) used to treat typeII DM. This study was conducted on a sample of 24 males and femals with type II DM during (April to June
2015) for 63 days in Diabetic and Endocrine Glands Hospital in Tripoli Libya with
the aime to investigate the effect of consumption of 10 or 20 grams powdered
Fenugreek seeds. The following results for biochemical were indicated at the intake level of (10 g) Fenugreek seeds powder significant differences were shown at
the beginning of the study and after 63 days in Glycosylated Hemoglobin
(HBA1C) Fasting Blood Sugar (FBS), Total Cholesterol (TC), Lawdensity Lipoprotein (LDL) and Urea (U) while no significant differences were shown at the
same level of intake for Triglyceride (TG) and Creatinine (CR). As for the consumption of 20g the results showed significant differences for (HBAIC), (FBS),
(TC) and (TG), and no significant differences were indicated for (LDL), (U),
(CR), and (BP).

1. E. Fatma MukhtarMaddur (Agricultural Research Center –Tripoli)
2. Prof. Latifa Laila Gashut (Faculty of Agriculture- University of Tripoli)
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مقدمة

السكري ( )Diabetes Mellitusهو خلل يؤدي إىل ارتفاع مستوى السكر يف الدم ( )Hyperglycemiaوصن

يف املرتبة الثالثة يف إحداث الوفاة بعد مرض القلب ،ومرض السرطا ،وله العديد من املضاعفات الصحية .حيدث السكري النوع
الثاين نتيجة اضطراب يف التمثيل الغذائي الناجم عن عدم كفاية استجابة خالاي اجلسم هلرمو االنسولحت ،وهبذا يزيد مستوى
السكريف الدم ،والسكري غري املعتمد على األنسولحت ،يصيب األيشخاص يف منتص

العمر ويعرف Non-Insulin-

) Dependent Diabetes (NIDDMوميكن عالج السكري من النوع الثاين ابحلمية الغذائية ،وممارسة الرايضة وتناول
بعض األدوية  ،وهو الشكل األكثر انتشارا وتصل نسبة املصابحت به حوايل  %90من املصابحت ابلسكري (Gupta
وآخرو  ;2001،بن سعد وآخرو  Modak ; 2007،وآخرو  2007،و  Kumarوآخرو .)2011،
تعد النبااتت الطبية مصدرا رئيسيا للكثري من العقاقري الطبية املستخدمة يف خمتل األغراض العالجية ،السيما يف عالج األمراض
املزمنة (حممد وآخرو  .)2009 ،نبات احللبة ) ،) Fenugreekهو أحد هذه النبااتت اهلامة ،واليت تعترب مصدرا مهما للمواد
الفعالة اليت تدخل يف حتضري العديد من املركبات الدوائية ،وتستخدم كعنصر تقليدي يف العالج منذ أكثر من  1000سنة
( Modakوآخرو  .)2007 ،ويف الطب النبوي البن القيم أ النم "صل هللا عليه وسلم" عاد سعد بن أيب وقاص رضى هللا
عنه مبكة ،فقال " أدعوا له طبيبا فدعي احلارث بن كلده ،فنظر إليه فقال " ليس عليه أبس " فاختذوا له فريقه وهي احللبة مع متر
عجوة رطبة يطبخا فيحسامها ففعل ذلك فربئ " .وروى ابن عدي وابن السين عن عائشة رضي هللا عنها ،أنه قال صل هللا عليه
وسلم " استشفوا ابحللبة "( ،ابن قيم اجلوزية.)2000 ،
تتبع احللبة الفصيلة البقولية ( ،) Fabaceaeوهي من الفصائل الكربى واسعة االنتشار .يصل عدد أجناسها  500جنس
.منها جنس (، ) Trigonellaوهو من األجناس اليت يصل عدد أنواعها إىل  80نوع يف العامل .تنتشر يف البحر املتوسط
والشرق األوسط ،وممثلة يف ليبيا بثمانية أنواع منها نوع احللبة (Trigonella Foenum-graecum L.) (Jafri,
) 1980
ومن أهم املركبات املوجودة يف بذور احللبة األلياف حيث تقدرنسبتها حبوايل  %65و %35قلويدات ( )Alkaloidو%4.8
صابونحت ( .)Saponinاألمحاض األمينية املوجودة ابحللبة تعمل أيضا كمضاد للسكري ،حيث ثبت أهنا تعمل على زايدة إفراز
األنسولحتMc Worter( .و Nemah; 2005،Dixitوآخرو .)2013،
يهدف هذا البحث اىل دراسة أتثري استهالك مستوايت خمتلفة من مسحوق بذور احللبة على املصابحت ابلسكري من
النوع الثاين من خالل تقييم بعض القياسات الكيميوحيوية مثل :اهليموجلوبحت املرتبط ابلسكر (السكر الرتاكمي) ()HBA1C
ومعدل السكر يف الدم ( )FBSواجللسريدات الثالثية ( )TGوالكوليستريول الكلي ( )TCوالربوتينات الدهنية منخفضة

اجمللة االكادمييةE. mail: INFO@lam.edu.ly

282

المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية
مصراتة ،ليبيا  17-16اكتوبر 2016

الكثافة (.)LDL

املواد وطرائق البحث :
تصميم الدراسة :
أجريت هذه الدراسة خالل الفرتة الزمنية من يشهر أبريل إىل يشهر يونيو لسنة 2015م ملدة  63يوم يف مستشفى
السكر والغدد الصماء بطرابلس-ليبيا على عدد  24من الرجال والنساء املصابحت ابلسكري من النوع الثاين ،ومت تقسيمهم إىل
جمموعتحت 1و 2طبقا ملستوايت احللبة املستخدمةحسب استهالكها ( 10أو  20جم) ،حبيث ميكنهم تناوهلا يف أي وقت قبل
أوبعد األكل.

طريقة إ عداد مسحوق بذور احللبة:
طحنها ابستخدام مطحنة جتارية خاصة ابحللبة فقط ،للحصول على مسحوق انعم ،وبعد ذلك مت وزهنا وتقدير الكمية
الالزمة ،ووضعها يف أكياس من اللدائن حتتوي على  10أو  20جرام لتسهل عملية استهالكها.
التحليل اإلحصائي:
مت حتليل البياانت إحصائيا ابستخدام برانمج ميين اتب  )Minitab V 16) 16واالختبارات اإلحصائية اليت أجريت
على البياانت هي:
-1اختبار Tاملزدوج  Paired T-testللمعامالت  10،0و20،0.
-2اختبار  Tاملستقل  Independent T-testللمعامالت .10،20

النتائج واملناقشة:
التحاليل الكيميوحيوية:

سكر الصيام )Fasting Blood Sugar (FBS
يبحت جدول ( )1أتثري تناول  10و 20جرام من مسحوق بذور احللبة على سكر الصيام لأليشخاص الذين لديهم السكري من
النوع الثاين ،كا معدل سكر الصيام لأليشخاص الذين تناولوا  10جرام من مسحوق بذور احللبة يف بداية الدراسة
 16.1±154.9ويف هناية الدراسة  ، 10.2±131.8حيث كانت االحتمالية  *0.044عند مستوى معنوية (،)P<0.05
واأليشخاص الذين تناولوا  20جرام من مسحوق بذور احللبة كا معدل سكر الصيام يف بداية الدراسة  ،22.1±178.1ويف
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هناية الدراسة  12.3±135.8بدرجة احتمالية  0.022عند مستوى معنوية ( ،)P<0.05األيشخاص الذين تناولوا  10جرام
و 20جرام من مسحوق بذور احللبة ملدة  63يوما
كا معدل سكر الصيام معنواي عند مستوى معنوية ( )P<0.05مقارنة ببداية الدراسة كذلك املستوى 20جرام من مسحوق
بذور احللبة أعطى نفس التأثري املعنوي على خفض سكر الصيام ،وتوافقت هذه النتيجة مع ما وجده ) Kassaianوآخرو ،
 2009و  Geethaوآخرو .)2011 ،
جدول ( .)1أتثري تناول  10و 20جم من احللبة على معدل سكر الصيام (.)FBS
سكر الصيام FBS

بداية الدراسة

هناية الدراسة

اإلحتمالية pValue

 10يجم من احللبة

16.1±154.9

10.2±131.8

*0.044

20جم من احللبة

22.1±178.1

12.3±135.8

*0.022

فرق معنوي* عند مستوى ()P<0.05

السكر الرتاكمي )Glycosylated Hemoglobin (HBA1C
يبحت جدول ( )2أتثري تناول 10جرام و 20جرام من مسحوق بذور احللبة على معدل السكر الرتاكمي لأليشخاص الذين لديهم
السكري من النوع الثاين .جند أ متوسط معدل السكر الرتاكمي لأليشخاص الذين تناولوا  10جرام من مسحوق بذور احللبة
كا يف بداية الدراسة  0.558±8.283ابحتمالية  0.001واخنفض يف هناية الدراسة إىل  0.514±7.492وابحتمالية
 0.013عند مستوى معنوية (، )P<0.05وكا الفارق عايل املعنوية جدا.
بينما األيشخاص الذين تناولوا  20جرام من مسحوق بذور احللبة كانت متوسط النتائج للسكر الرتاكمي يف بداية الدراسة
، 0.694±8.275ويف هناية الدراسة ، 0.414±7.124وابحتمالية  **0.013كا الفارق بحت النتيجتحت عا يل املعنوية عند
مستوى معنوية (، ) P<0.05وتتفق هذه النتيجة مع ما وجده كل من (  Guptsوآخرو 2001،؛  Kassaianوآخرو ،
2009؛  Waniو .)2016 ، Kumarويدل معدل السكر الرتاكمي على مدى سيطرة مريض السكر على نسبة سكر
اجللوكوز يف الدم ( .بن سعد.)2007 ،
جدول ( .)2أتثري تناول  10و 20جم من احللبة على معدل السكر الرتاكمي ()HBA1C
السكر الرتاكميHBA1C

بداية الدراسة

هناية الدراسة( )63يوم

اإلحتمالية pValue

10جم من احللبة

0.558±8.283

0.514±7.492

***0.001

20جم من احللبة

0.694±8.275

0.414±7.124

**0.013

**فرق معنوي جدا ()P<0.01
***فرق عايل املعنوية جدا()P<0.001
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الكوليستريول الكلي ):Total Cholesterol (TC
يوضح جدول ( )3أتثريتناول  10و 20جرام من مسحوق بذور احللبة على معدل الكوليستريول الكلي عند األيشخاص الذين
لديهم مرض السكر من النوع الثاين بحت بداية الدراسة وهناية الدراسة .فنجد أ متوسط معدل الكوليستريول الكلي قد اخنفض
عند األيشخاص الذين تناولوا  10جرام من مسحوق بذور احللبة من  11.8±184.3إىل  ، 9.0±146.6وابحتمالية
 0.002عند مستوى معنوية (، )P<0.05وبفارق عا يل املعنوية .وكذلك لأليشخاص الدين تناولوا  20جرام من مسحوق بذور
احللبة قد اخنفض معدل الكوليستريول الكلي من  10.6±177.0يف بداية الدراسة إىل ، 9.5±149.2يف هناية الدراسة
ابحتمالية  0.019وبفارق عا يل املعنوية عند مستوى معنوية ( )P<0.05حيث كانت معدالت الكوليستريول مرتفعة جدا يف
بداية الدراسة لدى اجملموعتحت الذين تناولوا 10جرام و 20جرام من مسحوق بذور احللبة ،وتتفق هذه النتيجة أيضا مع ما وجده
كل من ( Sowmyaو آخرو 1999 ،؛  Parsannوآخرو 2000 ،؛  Abu Salehوآخرو  2007 ،؛ Geetha
وآخرو  2011 ،و  Neelakantaوآخرو ، )2014 ،أب مسحوق بذور احللبة فعال يف خفض معدل الكوليستريول
لأليشخاص املصابحت مبرض السكرى من النوع الثاين.
جدول ( .)3أتثري تناول  10و 20جم من احللبة على معدل الكوليستريول الكلي). (TC
TCالكوليستريول الكلي

بداية الدراسة

هناية الدراسة ( )63يوم

pValueاإلحتمالية

10جم من احللبة

11.8±184.3

9.0±146.6

**0.002

20جم من احللبة

10.6±177.0

9.5±149.2

**0.019

**فرق معنوي جدا ()P<0.01

الربوتني الدهين منخفض الكثافة (:)LDL
يوضح جدول ( )4أتثري تناول مسحوق بذور احللبة مبستوى 10جرام و 20جرام على LDLيف األيشخاص املصابحت
مبرض السكر من النوع الثاين بحت بداية الدراسة وهناية الدراسة .حيث جند أ معدل الكوليستريول ،LDL
من  13.5±134.1يف بداية الدراسة إىل

قد اخنفض عند األيشخاص الذين تناولوا  10جرام من مسحوق بذور احللبة
 8.7±104.3يف  36يوم ابحتمالية  0.001وبفارق عا يل املعنوية عند مستوى معنوية (، )P<0.05وتتفق هذه النتيجة مع
ما وجده ) Sowmyaو آخرو 1999 ،؛ Parsannوآخرو  Abu Saleh ;2000 ،وآخرو 2007 ،؛
 Neelakantanوآخرو 2014 ،؛  Gaddamوآخرو  2015 ،و  Geethaوآخرو  ،)2011 ،أما األيشخاص الذين
تناولوا  20جرام من مسحوق بذور احللبة ،اخنفض معدل الكوليستريول  LDLمن  9.24±121.75يف بداية الدراسة إىل
 7.01±104.83يف هناية الدراسة وابحتمالية  .0.40حيث أ مسحوق بذور احللبة خفض من معدل  LDLعند
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األيشخاص الذين تناولوا  20جرام بحت بداية الدراسة وهناية الدراسة ،ولكن ،بدو أي فارق معنوي عند مستوى معنوية
( .)P<0.05وتوافقت هذه النتيجة مع ماوجده )2009 ،Kassaian( ،عند تناول مسحوق بذور احللبة يف املاء ملدة 8
أسابيع اخنفض معدل  LDLمن  49±134.4واخنفض إىل ، 27±122ولكن بدو فارق معنوي ،ويرجع السبب إىل متوسط
الكوليستريول  LDLعند هؤالء األيشخاص مل يكن مرتفعا أصال عند بداية الدراسة ،حيث كا قريب من املعدل الطبيعي وهو
أقل من  100ملجم لكل ديسلرت (الكاديكي .)2009 ،ومل تتغري مستوايت  LDLعند مقارنتهم ابأليشخاص الذين تناولوا
الغذاء الومهي.
يف دراسة قام هبا  Zahmatkeshو  ،)2013( Mohammadملدة  6أسابيع ،وتناول فيها مرضى السكري
من النوع الثاين500 ،ملجرام من مسحوق احللبة على فرتتحت ،وذكر أ السبب قد يكو املعدل املنخفض الذي مت تناوله من
مسحوق بذور احللبة مقارنة مع ابقي الدراسات.
جدول ( .)4أتثري تناول  10و 20جم من مسحوق بذور احللبة على معدل الربوتحت الدهين املنخفض الكثافة (.)LDL
LDLالكوليستريول

بداية الدراسة

هناية الدراسة

pValueاإلحتمالية

10جم من احللبة

13.5±134.1

8.7±104.3

**0.001

20جم من احللبة

9.24±121.75

7.01±104.83

0.40

**فرق معنوي جدا ()P<0.01

الدهون الثالثية

):Triglyceride(TG

جدول ( .)5يبحت أتثري تناول مسحوق بذور احللبة مبستوى  10جرام و 20جرام على األيشخاص املصابحت مبرض
السكرى من النوع الثاين على معدل الدهو الثالثية بحت بداية الدراسة وهناية الدراسة .فنجد أ األيشخاص الذين تناولوا  10جرام
من مسحوق بذور احللبة كا معدل الدهو الثالثية يف بداية الدراسة  14.1±115.9ويف هناية الدراسة ( 63يوم) كا
13.0±113.8و ابحتمالية  0.845عند مستوى معنوية ( .)P<0.05أي مل يكن هناك فرق معنوي عند األيشخاص الذين
تناولوا  10جرام من مسحوق بذور احللبة ما بحت بداية الدراسة وهناية الدراسة.
وهذا ماوجده  Zahmatkeshو ،)2013(Mohammadيف الدراسة اليت أجريت بتناول  500ملجرام على
فرتتحت يوميا لفرتة ستة أسابيع مل يكن هناك فروق معنوية بحت األيشخاص الذين تناولوا مسحوق بذور احللبة واأليشخاص الذين
تناولوا الغذاء الومهي طول فرتة الدراسة .وتوافقت هذ النتيجة كذلك مع ماوجده ) Gaddamوآخرو  .)2015 ،حيث مل
تتغري الدهو الثالثية أثناء فرتة الدراسة عند األيشخاص الذين تناولوا 5جرام من مسحوق بذور احللبة ملدة ثالث سنوات ،وذكر
أب السبب قد يكو أ الدهو الثالثية لأليشخاص املشاركحت يف الدراسة كانت يف املعدل الطبيعي.
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وذكرت  ) 2000( Prasannaأ الصابونحت يف بذور احللبة يلعب دورا يف خفض الكوليستريول يف الدم ولكن دو أ يؤثر يف
مستوايت الدهو الثالثية .وتوافقت نتيجة هذه الدراسة أيضا مع ما وجده (  Sowmyaو آخرو .)1999 ،
ومن املرجح أ السبب هو املعدالت الطبيعية ملستوى الدهو الثالثية للمجموعة اليت تناولت  10جرام من مسحوق احللبة .
حيث ذكر الكاديكي ( )2009أب املعدل الطبيعي يكو أقل من  160ملجرام لكل ديسيلرت من الدم وهذه اجملموعة كا
معدهلا عند بداية الدراسة هو .14.1±115.9
وهذا يتفق مع ما ذكره  Ansariوآخرو ( )2011أ مسحوق بذور احللبة هلا أتثري إجيايب يف خفض دهو الدم خاصة
عند حاالت اليت لديها  .Heperlipidaemiaبواسطة حتفيز إفراز األنسولحت من خالاي  ßيف البنكرايس وكذلك بواسطة
تثبيط انزميات  α-amylaseوانزمي  .Sucraseبينما اخفضت الدهو الثالثية عند األيشخاص الذين تناولوا  20جرام من
مسحوق بذور احللبة بحت بداية الدراسة من  29.7±150.8إىل  20.3±117.3يف هناية الدراسة ،وابحتمالية  0.016و
بفارق معنوي عند مستوى معنوية ( .)P<0.05وتوافقت هذه النتيجة مع ماوجده

)Gupts

وآخرو 2001،؛  Abusalehوآخرو 2006 ،؛ حممد وعبد اإلله2009 ،؛  Kassaianوآخرو 2009 ،؛ Li Xue
وآخرو 2007 ،؛  Geethaوآخرو  2011 ،و  Kumarوآخرو .)2014 ،
جدول ( .)5أتثري تناول  10و 20جم من مسحوق بذور احللبة على الدهو الثالثية ()TG
الدهون الثالثية()TG

بداية الدراسة

هناية الدراسة

اإلحتمالية pValue

10جم من احللبة

14.1±115.9

13.0±113.8

0.845

20جم من احللبة

29.7±150.8

20.3±117.3

*0.016

*فرق معنوي ()P<0.05

مقارنة القيم (الكيميوحيوية) بني تناول  10و20جم من مسحوق بذور احللبة يف هناية الدراسة:
يوضح جدول ( )6مقارنة أتثري كال من سكر الصيام ، FBSوالسكر الرتاكمي، HbA1cوالكوليستريول الكلي TG
 ،والربوتحت الدهين منخفض الكثافة ، LDLوالدهو الثالثية  ، TGبحت املستويحت 10جرام و 20جرام يف هناية الدراسة بعد
 63يوم من الدراسة أنه مل توجد أي فروق ذات دالالت إحصائية بحت كمية  10جرام و 20جرام من مسحوق بذور احللبة على
معدالت الدهو يف الدم وسكر الصيام ،والسكر الرتاكمي ،عليه نرى أنه بدل من استهالك  20جرام من مسحوق بذور احللبة
نكتفي  10جرام فقط ،حيث تكو هلا نفس النتائج تقريبا خاصة أ االستساغة ،وتقبل احللبة تكو مقبولة أكثر يف اجلرعات
األقل حجما.
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جدول ( .)6مقارنة القيم (الكيميوحيوية) بحت تناول  10و20جم من مسحوق بذور احللبة يف هناية الدراسة.
10جرام من مسحوق بذور

 20جرام من مسحوق بذور

احللبة

احللبة

سكر الصيام ()FBS

11±131.8

12±135.8

0.804

السكر الرتاكمي ()Hba1c

0.51±7.49

0.41±7.13

0.584

الكوليستريول ( Total
TC )Cholestrol

9.0±146.6

9.5±149.2

0.846

()LDL

8.7±104.3

7.0±104.8

0.965

الدهو الثالثية ()TG

13±113.8

20±117.3

0.886

املعامالت

اإلحتمالية pValue

معدل معدل اليوراي )Urea (U
يبحت جدول ( )7أتثري تناول  10و 20جرام من مسحوق بذور احللبة على معدل اليوراي يف األيشخاص الذين لديهم
السكرى من النوع الثاين .فنجد أ األيشخاص الذين تناولوا  10جرام من مسحوق بذور احللبة
كانت نسبة اليوراي يف بداية الدراسة ، 1.08±21.92ويف هناية الدراسة  ، 1.56±25.83وابحتمالية  0.001عند
مستوى( .)P<0.05بفارق عا يل املعنوية جدا ،ولكنها الزالت يف املعدالت الطبيعية لليوراي عند مرضى السكري ()50-10
ملجرام لكل ديسيلرت.
ووجد  Eidiو ،)2007( Eidiأ مستخلص احللبة خفض من مستوايت محض اليوراي والكرايتينحت يف دراستة اليت أجراها
على اجلرذا  .وجند أ األيشخاص الذين تناولوا  20جرام من مسحوق بذور احللبة كا  2.03±25.25يف بداية الدراسة
و، 2.78±26.4وابحتمالية  0.695عند مستوى( )P<0.05وتشري النتائج إىل أ معدل اليوراي كا يف املستوى الطبيعي يف
بداية وهناية الدراسة.
جدول ( .)7أتثري تناول  10و 20جم من احللبة على معدل تناول 10جم و 20جم على اليوراي ).(U
اليوراي ()U

بداية الدراسة

هناية الدراسة

اإلحتمالية pValue

10جم من احللبة

1.08±21.92

1.56±25.83

***0.001

20جم من احللبة

2.03±25.25

2.78±26.42

0.695

***فرق معنوي جدا ()P<0.001
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معدل الكرايتينني )Creatinine(CR
جدول ( )8أتثري تناول  10و 20جرام من مسحوق بذور احللبة على معدل الكرايتينحت يف األيشخاص الذين لديهم مرض السكر
من النوع الثاين فاأليشخاص الذين تناولوا  10جرام من مسحوق بذور احللبة كا معدل الكرايتينحت يف بداية الدراسة
 0.0348±0ويف هناية الدراسة ، 0.596±0.6417و ابحتمالية  0.339عند مستوى احتمالية (.)P<0.05
واأليشخاص الذين تناولوا  20جرام من مسحوق بذور احللبة كا معدل الكرايتينحت يف بداية الدراسة 0.251±0.875
ويف هناية الدراسة  0.292±0.925و ابحتمالية  0.365عند مستوي احتمالية ( . )P<0.05نالحظ من النتائج أنه ال
توجد أي فروق معنوية يف مستوى الكرايتينحت بحت بداية الدراسة وهناية الدراسة سواء بحت األيشخاص الذين تناولوا  10أو 20
جرام من مسحوق بذور احللبة عند مستوى االحتمالية ( .)P<0.05فنجد أ معدل الكرايتينحت مل يتأثر بتناول مسحوق بذور
احللبة حيث كانت النسب يف املعدالت الطبيعية ملرضى السكر سواء للمجموعة اليت تناولت 10أو  20جرام من مسحوق بذور
احللبة .وذكر Inzucchiوآخرو ( ،)2015أ احلدود الفاصلة لسالمة ي
الكلى إذا كا معدل الكرايتينحت يف الدم 2.5ملجرام
 /ديسيلرت 133مليمول للرجال ،و 1.4ملجرام  /ديسيلرت124 ،ملمول للنساء.
جدول ( ) .أتثري تناول 10و 20جم من احللبة على

الكرايتينحت )(CR

الكرايتينني ()CR

بداية الدراسة

هناية الدراسة

اإلحتمالية pValue

10جم من احللبة

0.0348±0.6000

0.596±0.6417

0.339

20جم من احللبة

0.251±0.875

0.292±0.925

0.365

معدل ضغط الدم Blood Pressure
نالحظ من اجلداول ( )9،10،11أنه ال توجد فروق معنوية بحت اجملموعتحت ومل يتأثر ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي
مبستوى احللبة  10أو  20جرام خالل فرتة الدراسة ،ففي بداية الدراسة كا الضغط االنقباضي للمجموعة اليت تناولت  10جرام
من مسحوق بذور احللبة ، 5.05±122.08ويف هناية الدراسة كا  2.08±115.42مبعدل احنمالية  ،0.087أما
الضغط االنبساطي فكا بداية الدراسة،1.05±75.00 ،ويف هناية الدراسة 1.49±74.17مبعدل احتمالية  0.586عند
مستوى معنوية ( ،)P<0.05أما معدل الضغط يف األيشخاص الذين تناولوا  20جرام من مسخوق بذور احللبة ،كا معدل
االنقباضي يف بداية الدراسة 1.79±117.50ويف هناية الدراسة  2.15±119.75ابحتمالية ،0.332ومعدل الضغط
االنبساطي ،كا يف بداية الدراسة ، 3.20±80.92ويف هناية الدراسة ، 2.50±77.50وابحتمالية  0.469عند مستوى
معنوية ( ،) P<0.05ومل تكن هناك أي فروقات معنوية بحت األيشخاص سواء يف الضغط االنقباضي أو الضغط االنبساطي يف
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هناية الدراسة عند مستوى معنوية ( .)P<0.05وقد يرجع السبب أ معدالت الضغط االنبساطي واالنقباضي كانت يف
املعدالت الطبيعية .وتوافقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ) Gaddamوآخرو .)2015 ،
جدول ( .)9أتثري تناول مسحوق بذور احللبة على ضغط الدم ) )B.Pلأليشخاص الذين تناولوا  10جرام من مسحوق بذور احللبة.
ضغط الدم

بداية الدراسة

هناية الدراسة

مستوى االحتمالية

االنقباضي Systolic

5.05±122.08

2.08±115.42

0.087

االنبساطي Diastolic

1.05±75.00

1.49±74.17

0.586

)(B.P

جدول ( .)10أتثري تناول مسحوق بذور احللبة على ضغط الدم ) )B.Pلأليشخاص الذين تناولوا 20جرام من مسحوق بذور احللبة.
ضغط الدم

بداية الدراسة

هناية الدراسة

مستوى االحتمالية

االنقباضي Systolic

1.79±117.50

2.15±119.75

0.332

االنبساطي Diastolic

3.20±80.92

2.50±77.50

0.469

()B.P

جدول ( .)11مقارنة بحت األيشخاص الذين تناولوا 10جرام والذين تناولوا  20جرام من مسحوق بذور احللبة على ضغط الدم ) ) B.Pيف
هناية الدراسة.
ضغط الدم

 10جرام من مسحوق بذور

 20جرام من مسحوق بذور

االنقباضي Systolic

2.1±115.42

2.1±119.75

0.16

االنبساطي Diastolic

1.5±74.17

2.5±77.50

0.268

()B.P

احللبة

احللبة

مستوى االحتمالية

اخلالصة.
نستخلص من هذه الدراسة أ 10و  20جرام من مسحوق بذور احللبة أثر يف خفض سكر الصيام والسكر الرتاكمي
ودهو الدم ،ومل يؤثر مسحوق بذور احللبة يف املستويحت على ضغط الدم طيلة فرتة الدراسة .لذلك نستنتج أ مسحوق بذور
احللبة آمن ،وميكن استخدامه إىل جانب أدوية السكري .كما نوصي ابآليت:
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 )1نشر الوعي أبمهية بذور احللبة ،وقيمتها التغذوية والعالجية للسيطرة على السكري من النوع الثاين وتشجيع
تناول الوجبات الشعبية احملتوية على احللبة.
 )2نوصي بتوسع الدراسات يف املستقبل داخل اجملتمع الليم ،وخاصة يف املناطق املتعود أفرادها على تناول احللبة يف
غذائها.
 )3مل تؤثر مستوايت مسحوق بذور احللبة املتناولة يف الدراسة على رفع معدل ضغط الدم خالل فرتة الدراسة ،لذا
نوصي بتناوهلا لأليشخاص املصابحت ابلسكري وارتفاع ضغط الدم.
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معدل انتشار حاالت سوء التغذية لدى المرضى النزالء
في مستشفيات مدينة طرابلس
حممد سعد الشيباين ،هديل الرتيكي ،هنادي الرتيكي ،عمر كرفاخ ،جمدي صكوح
قسم علوم وتقنية األغذية /كلية الزراعة /جامعة طرابلس /ليبيا

امللخص

تعترب التغذية السليمة من أهم الوسائل املمكنة يف الوقاية من األمراض وتزداد أمهيتها عند إدخال املريض إىل املستشفى،

وذلك ألهنا أحد العوامل املهمة اليت ميكن أ تؤدي إىل حتسن حالة املريض ،والتقليل من فرتة إقامته وكذلك تكالي

عالجه يف

املستشفى .لذلك كا اهلدف األساسي من إجراء هذه الدراسة هو :تقدير مستوى انتشار حاالت سوء التغذية لدى املرضى
النزالء يف مستشفيات مدينة طرابلس؛ حيث ايشتملت عينة الدراسة على  349مريضا ،تراوحت أعمارهم ما بحت  67-31سنة،
يف ححت تراوح مؤيشر كثلة اجلسم لديهم ما بحت  32.63 -18كجم/مرت .²استخدمت وسيلة تقييم اخلطر التغذوي NRS
 (NRSNUTRITIONAL RISK SCREENING 2002) :2002و اليت تعتمد يف تقييمها للحالة
التغذوية للمرضى على كال من :مؤيشر كثلة اجلسم ،درجة صعوبة املرض ،معدل تناول الطعام ،إضافة إيل عمر املريض .النتائج
املتحصل عليها أوضحت أب نسبة األيشخاص الذين يعانو من حاالت سوء التغذية لدى عينة الدراسة كانت  %23.8حيث
حتصلوا وفق وسيلة التقييم املشار إليها على  3نقاط أو أكثر ولذلك فهم حباجة إىل تدخل تغذوي معحت .النتائج أوضحت أيضأ
أب هناك اختالف بحت األقسام الطبية املختلفة من انحية معدل سوء التغذية ،حيث كا أعلى معدل سوء تغذية لدى مرضى
قسم الكلى ( ،)%53.4بينما كا أقل معدل سوء تغذية لدى قسمي العظام والقلب ( .)%2.8اخلالصة :بينت النتائج
املتحصل عليها من هذه الدراسة وجود حاالت سوء التغذية لدى نزالء املستشفيات اليت مشلتها الدراسة األمر الذي يستوجب
اختاذاإلجراءات الضرورية حلل هذه املشكلة التغذوية.
الكلمات املفتاحية :سوء التغذية ،التغذية املتوازنة ،تغذية املرضى ،أخصائي التغذية.

املقدمة:
يعرف سوء التغذية على أنه احلالة الناجتة من نقص املتناول من العناصر الغذائية ،و اليت تؤدي إىل إحداث تغيريات يف تركيبة اجلسم
( .)Bankson and Russell, 1988على هذا املستوى أيضا يوجد مصطلح املارامسوس؛ والذي يشري إىل سوء التغذية
الناتج من نقص الربوتحت و الطاقة .حيدث هذا اخللل عادة يف الدول النامية و العامل الثالث نتيجة للجوع و املرض ،و هو يشتمل
على هدم كل الربوتينات و خمزو الطاقة يف اجلسم (أنسجة حتت اجللدية و الكتلة العضلية) ،مما ينتج عن ذلك ضمور يف اجلسم،
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و الذي يظهر لدى األطفال يف صورة الوجه اهلرم .صورة أخرى هي حالة الكوايشريكور ،و هو مصطلح أصله من غاان ،و يقصد
به أوال و اثنيا .حيث يظهر املرض يف املولود األول نتيجة لتكرار الوالدة ،و بعد إجناب الطفل الثاين يصبح األول غري مكتفي
تغذواي ؛نتيجة للتغذية على األرز أو الذرة ،و توق

األم عن إرضاعه طبيعيا .األعراض عبارة عن نقص يف الربوتحت ،و األطفال

املصابو يعانو من حاالت استسقاء انجم عن نقص يف بروتينات الدم ،و ضع

اجلهاز املناعي ( Williams et al,

 .)2003كما أ منظمة الصحة العاملية ( )WHOتعرف مصطلح سوء التغذية على إنه اخنفاض يف مؤيشر كثلة اجلسم
( )BMIأقل من  .)WHO, 2000( %18.5هذا التعري

يعتمد على فرضية أ السبب الرئيسي حلالة سوء التغذية هو

عدم وفرة الطعام (اجلوع) .إال أنه من الناحية العملية ال ميكن قياس سوء التغذية بواسطة  BMIلوحده فقط؛ و ذلك أل هذه
احلالة تتداخل فيها العديد من العوامل ،و اليت من أمهها األمراض (سواء حادة أو مزمنة) ،التغريات الفسيولوجية اليت حتدث نتيجة
للتقدم ابلعمر ،و كذلك احلالة النفسية .حيث يعترب التقدم يف العمر مثال من عوامل سوء التغذية الرئيسية ( Pirlich et al.
)2006؛ و يرجع ذلك نتيجة الخنفاض الشهية و كذلك اإلحساس ابلعطش ،و قلة القدرة على املضغ و البلع ،إضافة إىل زايدة
فرصة اإلصابة ابألمراض ( .)Markson W, 1997 and Hilkson M, 2006من جانب أخر فإ حاالت سوء
التغذية تعمل على زايدة فرص اإلصابة ابلعديد من األمراض؛ و يعزى ذلك إىل اخللل يف تناول مصادر الطاقة (الدهو ،
الكربوهيدرات و الربوتينات) مما يتسبب يف نقص عملية الطاقة يف اجلسم (، )Adenosine triphosphate ;(ATPو
اليت تعترب ضرورية حلياة الكائن احلي ،و نتيجة لذلك تزداد فرصة اإلصابة ابلعدوى املرضية (.)Schneider et al. 2004
حيث أثبتت العديد من الدراسات أ معدالت اإلصابة ابلعدوى يزداد بفروق معنوية لدى األيشخاص الذين يعانو من سوء
التغذية مقارنة ابأليشخاص األصحاء .وتشري األحباث أيضا إىل
أ اإلصابة بسوء التغذية يؤدى إىل زايدة فرتة اإلقامة يف املستشفيات مما يؤدي إىل زايدة تكالي

العالج ( Correia et al.

 .)2003كما أهنا تعمل على زايدة اإلصابة ابألمراض الغري معدية األخرى و ابلتايل زايدة حاالت الوفيات لدى املرضى
(.)Stratton et al. 2003

اآللية الفسيولوجية حلاالت سوء التغذية و نقص املغذايت:
الدور املركزي يف هذه اآللية تلعبه السيتوكينات ،و اليت تنتج عن التل

املبايشر و الغري مبايشر خلالاي اجلهاز املناعي ( et al.

 .(Schutz 2014عملية إفراز هذه السيتوكينات احملفزة لاللتهاابت مثل إنرتلوكحت  1و  Interleukin 1( 2و
 ،)Interleukin 2تؤدي إىل نقص يف إفراز السيتوكينات املضادة لاللتهاابت مثل إنرتلوكحت .)Interleukin 10( 10
حالة عدم التواز هذه تؤدي ،و نتيجة لتحفيز عوامل النسخ(kappa-light-chain-enhancer of :NBkb
) activated B cellsو بواسطة آليات أخرى إىل اخنفاض ختليق بروتينات العضالت .من جانب أخر فإضافة لدور
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السيتوكينات املشار إليه حيدث أيضا خالل األمراض املزمنة تغيريات هرمونية تؤدي إىل حدوث حالة سوء التغذية ،فأثناء اإلصابة
ابألمراض الشديدة ،و كذلك أثناء التقدم يف العمر

الشكل رقم ( .)1اآللية الفسيولوجية حلاالت سوء تغذية املرضية( .املرج (Schutz et al. 2014:
يتم إنتاج كميات حمدودة من هرموانت التستوستريو ( ،)Testosteroneهرموانت الغدة الدرقية و هرموانت النمو .حيث
يلعب التستوستريو دورا هاما يف عمليات و تفاعالت تكوين العضالت .هرمو

Insulin-like growth factor 1

الذي يشجع على تكوين الربوتينات و يثبط موت اخلالاي العضلية .هرموانت أخرى مثل األدرينالحت و اهلرموانت الكورتيكويدية
تعترب جزء من التغيريات اليت حتدث أثناء حدوث القلق النفسي .و هي تعمل على تثبيط دخول اجللوكوز و األمحاض األمينية إىل
داخل اخلالاي العضلية ،و تثبط عملية ختليق الربوتحت و حتفز تكوين اجللوكوز .كل هذه اآلليات تؤدي يف النهاية إىل هدم العضالت
،و كذلك نشوء حالة مقاومة اجللوكوز يرتتب عليها حدوث ارتفاع يف مستوى جلوكوز الدم .من جهة أخرى يوجد عدة طرق
مستخدمة من أجل تقييم احلالة التغذوية و منها ) ،Body Mass Index: (BMIإضافة ملعدل اخلصر إىل الورك
) .Waist-to-height ratio: (WTHRكما يوجد العديد من املقاييس املعملية اليت ميكن أ تعطي تشخيص جيد
حلاالت سواء التغذية منها قياس البيومحت البالزما ،مستوى الكرايتينحت و كذلك ترانس فريين .هذا و يعترب البيومحت البالزما من
أفضل املقاييس على مستوى تقدير حاالت سوء التغذية معمليا ( .)Gressner and Arndt, 2013كما ابتكرت العديد
من اجلهات ذات العالقة طرق للقياس و من أهم هذه الطرق(MUST) :

Malnutrition Universal

 Screening Tool:و الذي مت تطويره من قبل منطمة ( European Society for Clinical Nutrition
 ) and Metabolismاملعروفة اختصارا ) (ESPENو هو خمصص لقياس حاالت سوء التغذية على مستوى املرضى
املرتددو على املصحات و املستشفيات الطبية (غري النزالء) ( .)Kondrup et al. 2002إضافة لذلك يوجد مقياس مت
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إعداده من قبل يشركة ) )Nastleالعاملية و املعروف ( ،Mini Nutritional Assessment : (MNAحيث يقيس
سوء التغذية لدى املسنحت
و يتكو أساسا من تشخيص أويل حيوي  6أسئلة ،و تشخيص رئيسي يشتمل على  12سؤال .الوسيلة األخرى املستعملة هي
) Subjective Global Assessment :(SGAو هي وسيلة معمول هبا منذ سنة  1987و تشتمل على أسئلة ،و
كذلك فحوصات طبية .طريقة ) ،Nutritional Risik Screening 2002: (NRS-2002مت إعداده و تطويره
من قبل جمموعة عمل حبثية دمناركية للعامل  Jens Kondrupو مت نشره سنة  .2003هذا املقياس خيتل

على ابقي املقاييس

األخرى يف كونه َيخذ يف االعتبار احلالة املرضية للشخص ،و كذلك نوعية العالج املستخدم .حيث أ اهلدف األساسي من هذا
املقياس ليس فقط تقدير حاالت سوء التغذية فقط ،و إمنا تقدير و تقييم األيشخاص الذين لديهم خطر تغذوي ميكن أ يتقدم إىل
اإلصابة بسوء التغذية ،و يشمل األيشخاص النزالء يف املستشفيات ( .)Kondrup et al. 2002يتكو هذا االختبار من
تقييم أويل و تقييم رئيسي .حيث يتكو من األسئلة التالية :هل  BMIأقل من  20.5كجم/م ، ²هل سجل خالل  3أيشهر
األخرية فقدا يف الوز  ،هل حصل نقص يف تناول الطعام خالل األسبوع األخري و هل يوجد معاانة مبرض يشديد (السرطاانت
مثال) .وعند اإلجابة بواحدة نعم من األسئلة األربعة السابقة ،يتم التحول إىل التشخيص الرئيسي ،أما يف حالة نفي األسئلة
السابقة هذا يعين أ املريض ال يعاين من حالة سوء تغذية .التقييم الرئيسي يشتمل على نوعحت من األسئلة ،األوىل يركز على
احلالة التغذوية للمريض و الذي يتم حتديده مبنح نقاط من  0إىل  3بناء على اإلجابة على األسئلة التاليةBMI :

20.5

كجم/م ،²حصل فقد يف الوز خال  3أيشهر األخرية ،سجل فقد يف الشهية خالل األسبوع األخري ،صعوبة املرض.

اهلدف من الدراسة:
تعترب التغذية السليمة من أهم الوسائل املمكنة يف الوقاية من األمراض ،و تزداد أمهيتها عند إدخال املريض إىل املستشفى ،و ذلك
ألهنا أحد العوامل املهمة اليت ميكن أ تؤدي إىل حتسن حالة املريض ،وابلتايل التقليل من فرتة إقامته ،و تكالي

عالجه يف

املستشفى .لذلك كا اهلدف األساسي من إجراء هذه الدراسة هو :تقدير مستوى انتشار حاالت سوء التغذية و كذلك نسبة
الذين لديهم خطر تغذوي لدى عينة ممثلة يف  4مستشفيات يف مدينة طرابلس.

الطريقة و األدوات:
تكونت عينة الدراسة من  349مريض (نزيل) يف  4مستشفيات عامة مبدينة طرابلس ،و هي (مركز طرابلس الطم ،مستشفى
يشارع الزاوية ،مستشفى القلب  ،مستشفى األمراض الصدرية) 245 .رجال و  104نساء خالل الفرتة من 2015/02/02
إيل  ، 2015/05/01حيث مت أوال إجراء االختبار األويل بعرض األسئلة األربعة املكونة هلذا االختبار ،و هي :هل BMI
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أقل من  20.5كجم/م ، ²هل سجل خالل ثالثة أيشهر األخرية فقدا يف الوز  ،هل حصل نقص يف تناول الطعام خالل
األسبوع األخري ،و هل يوجد معاانة مبرض يشديد (السرطاانت مثال) .وعند اإلجابة بواحدة نعم من األسئلة األربعة السابقة ،يتم
التحول إىل التشخيص الرئيسي ،أما يف حالة نفي األسئلة السابقة هذا يعين أ املريض ال يعاين من حالة سوء تغذية .املرضى
الذين حتصلوا خالل االختبار األوىل على نقطة واحدة فأكثر فلقد مت إجراء القسم الثاين من االختبار (التقييم الرئيسي) عليهم.
والذي ايشتمل على النقاط التالية:

أوال .احلالة التغذوية :يشتمل على التووي التايل للنقاط
أساس التقييم

عدد النقاط

مل يسجل فقد يف الوون خالل  3أشهر األخرية

 0من النقاط

فقد >  %5من الوون خالل  3أشهر األخرية (أو)

 1نقطة

معدل تناول الطعام  %75-50من املعدل الطبيعي خالل األسبوع األخري
فقد >  %5من الوون خالل الشهرين األخريين (أو)

 2نقطة

 + 20.5-18.5 BMIاحلالة الصحية العامة غري مستقرة (أو)
تناول الطعام  %50-25خالل األسبوع األخري
فقد >  %5من الوون خالل الشهر األخري (أو)

 3نقاط

 + 18.5 < BMIاحلالة الصحية العامة غري مستقرة (أو)
تناول الطعام <  25خالل األسبوع األخري

اثنيا .درجة صعوبة املرض
أساس التقييم

عدد النقاط

ال يوجد مرض و االحتياج للمغذايت طبيعي

 0نقطة
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األمراض املزمنة (تليف كبدي ،االنسداد الرئوي املزمن ،السرطاانت ،املعاجلة ابألشعة (أو) تدخالت جراحية  1نقطة
صغرية.
التهاب رئوي ،التهاب معدي حاد ،فشل كلوي ،السكتة الدماغية ،أمراس الدم /املعاجلة ابلكيماوي (أو)

 2نقاط

التدخالت اجلراحية الكبرية (استئصال القولون ،استئصال املعدة ،استئصال الكبد) االنسداد املعوي.
إصابة دماغية رضية ،السكتان الدماغية املستمرة ،وراعة النخاع ،التهاب البنكرايس احلاد ،االلتهاابت  3نقاط
الشديدة ،احلروق الشديدة ،مريض العناية.
نقطة واحدة

املريض ≥  70سنة

حيث مت قياس  BMIعن طريق أخذ قياسات الطول و الوز على املرضى .و ملعرفة يشدة املرض مت احلصول عليها من املل
الشخصي للمريض بعد استشارة الدكتور املعاجل .و بعد جتميع كافة املعلومات تكونت لدينا عدد  3جمموعات لعينة الدراسة)1:
جمموعة الصفر نقطة :ال يوجد لديهم خطر اإلصابة مبرض سوء التغذية  )2جمموعة  2-1نقطة :لديهم خطر نسم لإلصابة بسوء
التغذية )3،جمموعة  3نقاط أو أكثر :لديهم خطر تغذوي عايل.

التحليل اإلحصائي:
حللت البياانت إحصائيا ،وذلك ابستخدام الربانمج اإلحصائي (، )SPSSو مت قياس درجة املعنوية اإلحصائية بحت العينات

ابستخدام نظام حتليل املتباين ذو االجتاه الواحد.(ANOVA( :

النتائج و املناقشة :
تشري الدراسات أ معدالت سوء التغذية يف املستشفيات ترتاوح ما بحت  .)70 ،1،2،4( %60-20أهم األسباب املؤدية إىل
حدوث هذه احلالة هي :قلة احلركة ،الوجع ،فقدا الشهية ( ،)Stratton et al. 2003خلل يف التذوق ( Schneider
 ،)et al. 2004تناول األدوية ( ، )Evans et al. 2008خلل يف البلع ( ،)Breslow R, 1991إضافة إىل زايدة
فرص التعرض ألمراض معينة مع التقدم يف العمر مثل السكري ،أمراض اجلهاز الدوري ،اخلرف (.)Denaro et al. 2013
الكبار يف السن يفقدو مع الوقت نفسه الدافع لتناول الطعام ( ،)WHO; 2000كذلك قلة نشاط األنزميات الكبدية لديهم
يؤثر سلبا على احلالة التغذوية بصفة عامة ( .)Böhm K, 2009و نظرا لعدم توفر الدراسات اليت تبحث هذا اجلانب املهم
يف املنظومة الصحية و التغذوية على مستوى ليبيا ،لذا كا اهلدف األساسي من إجراء هذه الدراسة هي التعرف على معدل
انتشار سوء التغذية يف عينة من نزالء املستشفيات احلكومية مبدينة طرابلس .و قد استغرقت الدراسة مدة  3أيشهر .لقد استخدم
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فيها طريقة التقييم ) ،(NRS-2002و اليت تتميز بسهولة اإلجراء ،و كذلك رصانة النتائج املتحصل عليها منها
( .)Kondrup et al. 2002و يشتمل هذا االختبار على استمارة أسئلة حتوي العديد من النقاط .حيث يشتمل هذا
املقياس على  7نقاط معينة ،يف حالة حصول املريض على  3نقاط أو أكثر من االختبار تكو النتيجة النهائية لديه خطر
تغذوي .بعد االنتهاء من التجربة ،و تقييم االستمارات تبحت إ  83مريض من جمموع  349مريض ايشرتكوا يف الدراسة حتصلوا
على  3نقاط فأكثر و بنسبة ، %23.8و عليه ووفقا ملقياس ) (NRS-2002فإهنم يعانو من سوء تغذية ،بينما 263
مريض وبنسبة  %75.2حتصلوا على أقل من  3نقاط و عندها ميكن اعتبارهم من ضمن اجملموعة اليت ليس لديها سوء تغذية ،إال
أهنم ميكن أ يكو لديهم خطر تغذوي .و سنناقش ذلك عند عرض نتائج هذا اجلزء الحقا .الرسم اإلحصائي رقم (  ) 2يبحت
نسبة معدل سوء التغذية يف عينة الدراسة .عند مقارنة النتائج املتحصل عليها يف هذه الدراسة ،و نتائج الدراسة األخرى املشاهبة
جند أ دراسات عديدة أجريت حول املوضوع يف العديد من الدول ،و كانت معدالت سوء التغذية املسجلة فيها إىل حد ما
خمتلفة .ففي دراسة يف الربازيل كانت النسبة املقدرة لسوء التغذية هي  ،%38.9و يف دراسة أخرى يف إجنلرتا مت التوصل إىل أ
نسبة  %19.8من مرضى املستشفيات االجنليزية يعانو من سوء تغذية ،و قد استخدم يف التقييم ، BMIو املعلومات
األنرتومرتية األخرى كوسيلة للقياس ( .)Edington et al. 2000دراسة أخرى ذات حجم كبري نوعا ما أجريت على
مستوى  7مستشفيات سويسرية ،و بلغ عدد املرضى املشمولحت يف الدراسة  32837مريض ،و استخدم فيها نفس األداة املتبعة
يف دراستنا هذه ( ،) NRS 2002بينت نتائج هذه الدراسة إ  %18.2سجل لديهم سوء تغذية .دراسة أخرى إيطالية
درست  1284مريض يف مجيع التخصصات سجلت نسبة  %28.6سوء تغذية؛ وقد ركزت على قياس معدل انتشار سوء
التغذية على مستوى األقسام،و نوعية املرض و قد توصلت إىل نتيجة مفادها :إ أعلى معدل سوء تغذية كا على مستوى قسم
الباطنية و بنسبة ..( Lucchin et al, 2009) %33.6

الشكل رقم (  .) 2معدل انتشار سوء التغذية وفقا )(NRS-2002
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أوضحت النتائج أ متوسط العمر لدى العينة كا  53سنة ،و مبدى تراوح مابحت  31إىل  67سنة .حيث كا متوسط العمر
لفئة الرجال عند مستوى  55.6سنة ،يف ححت كا متوسط الطول هلذه الفئة عند  171.3سم
و متوسط الوز هلذه الفئة كا  76كجم ،و ابلتايل تقع هذه اجملموعة عند متوسط  26.1 BMIكجم /مرت .²يف ححت كا
متوسط العمر لفئة النساء كانت عند مستوى  51.7سنة ،يف ححت كا متوسط الطول هلذه الفئة عند  160.1سم و متوسط
الوز هلذه الفئة كا  73كجم ،و بتايل تقع هذه اجملموعة عند متوسط  30.4 BMIكجم /مرت.²
جدول رقم (  .) 1مقارنة بني اجلنسني على مستوى املقاييس األنثرومرتية
اجلنس

العدد

الرجال

156

النساء

193

العمر
55.6
51.7

الطول (سم)

الوون (كجم)

 BMIكجم /مرت²

171.3

76

26.1

160.1

73

28.5

و قد بلغ متوسط الطول لكل املرضى املشمولحت يف الدراسة  173سم ،و متوسط الوز كا  79كجم .متوسط  BMIكا
26.4؛ ووفقا لتصني  WHOفإ BMI

 18.5كجم/مرت ²تعترب حالة سوء تغذية ( .)WHO, 2000هذا املعدل

سجل على مستوى  11حاالت و بنسبة  .%3.2و عليه فإ أغلب األيشخاص املشمولحت يف الدراسة وقعوا ضمن جمموعة
 BMIاالعتيادية .اجلدول رقم ( )2يوضح تقسيم عينة الدراسة وفقا لتصني مؤيشر كثلة اجلسم املتبع من قبل .WHO
جدول ( .) 2تقسيم عينة الدراسة وفقا لتصنيف  BMIاملتب من قبل WHO
تصنيف WHO

العدد

%

 18.5 <BMIكجم/مرت²

11

3.2

 BMIمن  24.99 – 18.5كجم/مرت²

156

45.2

 BMIمن  29.99 – 25كجم/مرت²

113

32.7

 BMIمن  34.99 – 30كجم/مرت²

165

47.8

 BMIمن  39.99 – 35كجم/مرت²

0

0
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0

 > 40 BMIكجم/مرت²

0

و عند حتليل نتائج تدرج النقاط و املوجودة يف الشكل التوضيحي رقم ( ،)3يتضح أ اجملموعة الكربى ( )137تشمل املرضى
املتحصلو على  0من النقاط و بنسبة .%39.2يف ححت أ  67يشخص حتصلوا على  2نقاط و بنسبة  ،%19.2تلى ذلك
 59مريض حتصلوا على نقطة واحدة وبنسبة  .%16.9أما ابقي العينة ( 83يشخص) و ميثلو نسبة  %23.7فهم الذين
صنفوا وفقا ملقياس )(NRS-2002أب لديهم سوء تغذية نتيجة حلصوهلم على  3فأكثر من النقاط.

الشكل اإلحصائي رقم ( .)3تووي النقاط من 0إىل  7وفقا ملقياس ).(NRS-2002

اخلالصة و التوصيات :
على مستوى هذه الدراسة أمكن التوصل إىل نتيجة مفادها :أ حوايل  4/1املرضى النزالء يف مستشفيات مدينة طرابلس ،و اليت
مشلتهم الدراسة ،و هم (  349نزيال) يعانو من سوء تغذية ،و إ أكثر املرضى عرضة كا لدى مرضى قسم الكلى (، )%54و
أقل نسبة كانت لدى مرضى العظام و بنسبة  .%2.8و لذلك توصى هذه الدراسة ابختاذ اإلجراءات التالية من أجل تقليل خطر
سوء التغذية يف املستشفيات الليبية بصفة عامة:
 ) 1التوسع يف إجراء مثل هذه الدراسات اليت تقيم الوضع التغذوي لدى املرضى يف مجيع ربوع ليبيا احلبيبة ،و بصفة دورية ،و ذلك
ملا هلا من أمهية كربى يف حتسحت اخلدمات الصحية لنزالء املستشفيات.
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.) إدخال التقييم التغذوي من ضمن اإلجراءات الروتينية املتبعة عند إدخال املرضى للمستشفيات2
. ) تفعيل دور أخصائي التغذية من خالل التقييم و األيشراف و املتابعة لنزالء املستشفى تغذواي3

شكر و تقدير
و كذلك طبية مساعدة يف مجيع، و كوادر طبية، كل الشكر و التقدير جلميع من ساهم يف إجناح هذا العمل من مرضى
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دراسة التركيب الكيميائى الحيوي للبقوليات والخضروات الواردة في سورة البقرة وبيان
اإلعجاز العلمي
خريي اهلادي غويله
اجلامعة األمسرية اإلسالمية

امللخص
ورد يف القرآ الكرمي أمساء وصفات وإعجاز العديد من الكائنات احلية النباتية وبيا العظمة يف خلقها ،منها النبااتت
الواردة يف قوله تعاىل يف اآلية  61من سورة البقرة( :ف أادع لنا ربَّك سخيأريج لنا يممَّا تـسأنبيت األرض يمن بـ أقليها وقيثَّائيها وفس ي
ومها وعد يسها
س
أ
س أ س أ
وبصليها) ،وهذه النبااتت من نعم هللا على عباده وال ميكن االستهانة هبا والتقليل من يشأهنا وهي ضرورية لصحة اإلنسا وغذائه.
لذلك صممت الدراسة احلالية ملعرفة أحدث ما وصل إليه العلم يف جمال البقوليات واخلضروات ،وذلك من خالل دراسة الرتكيب
الكيميائى احليوى هلا ،وتبحت أوجه اإلعجاز العلمي يف كتاب هللا .دلت نتائج التحليل الكيميائي تفوق العدس ابلقيمة الغذائية من
انحية النسبة املئوية للربوتحت  % 27.64واأللياف  ،% 4.9والدهو  % 0.84والرماد % 3.1مقارنة ابلنبااتت األخرى .أما
النسبة املئوية للكربوهيدرات فكانت منخفضة يف اخليار  % 2.911ومرتفعة يف الثوم  .% 23.3وهذه النتائج تؤكد اإلعجاز
العلمي يف هذه اآلية ،وذلك أب هللا عاب على بين إسرائيل استبدال (املن والسلوى) هبذه النبااتت يف قوله (أت أستـأب يدلسو الَّ يذي سهو
أ أدىن يابلَّ يذي هو خأيـٌر) .وهذا يتأكد يف قول هللا تعاىل (أدىن) فكلمة (أدىن) تعين قليال وهنا يكمن اإلعجاز .ومن املتوقع أ تساهم

هذه النتائج يف التقليل من املشاكل الصحية ،واالستفادة من التوصيات املقرتحة ،وتطبيقها يف برامج توعوية ومحالت تثقيفية هبدف
حتسحت ال عادات الغذائية والقضاء على املشاكل الصحية الناجتة من سوء التغذية ابإلضافة إىل بيا اإلعجاز العلمي يف هذا اجملال
راجيحت هللا سبحانه وتعاىل أ ينفع به الكثري ،وأ يكو خالصا لوجهه الكرمي فهو نعم املوىل ونعم النصري.
الكلمات املفتاحية :الرتكيب الكيميائى ،البقوليات واخلضروات ،سورة البقرة.

املقدمة:
للنبااتت فوائد عديدة فهي غذاء لإلنسا واحليوا ،حيث حتتوي على الكربوهيدرات والفيتامينات ،واألمالح  ،والدهو واأللياف
واألمحاض وحيتوي بعضها على الربوتينات  .كما تشكل مصدر رزق للمزارعحت الذين ميتهنو مهنة الزراعة ،وهي كذلك مصدر
رئيسي لألدوية والعطور .كما متثل النبااتت عموما مصدرا لألكسجحت املتجدد يف االرض ،وذلك نعمة من هللا سبحانه وتعاىل أب
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مك نها من حتويل غاز اثين اكسيد الكربو

إىل غاز أكسجحت الذي نتنفسه ،والنبااتت من جانب ﺁخر حتمي االرض من

التصحر ،ومن اجنراف الرتبة ،ووجودها البيئي ضروري للمحافظة على احليواانت من خطر االنقراض .
وقد ورد يف القرآ الكرمي أمساء وصفات وإعجاز العديد من الكائنات احلية النباتية ،وبيا العظمة يف خلقها  ،فمثالس يف سورة
َّخيل واألعناب ويمن سك يل الثَّمر ي
الزيـتو والن ي
ات إي َّ ييف ذليك آلية لِّيق أوم
ت ل سكم به َّ
أ
الزأرع و َّأس
النحل اآلية  11يقول تعاىل {:يسنبي س
ِّ
يـتـف َّكسرو } ،عالوة على ذلك فإ البقوليات واخلضروات من النبااتت اليت ورد ذكرها يف القرآ الكرمي يف سورة البقرة يف قول هللا
تعاىل { ف أادع لنا ربَّك سخيأريج لنا يممَّا تسنبيت األرض يمن بـ أقليها وقيثَّآئيها وفس ي
ومها وعد يسها وبصليها} .إضافة إىل ذلك فقد سجل من
س
س أ س
أ
نتائج األحباث العلمية أ البقوليات واخلضروات وما حتتويه من عناصر فعالة أتثري يف سالمة وصحة االنسا (النورى والطالباىن،
.)1981
إ االهتمام اب لبقوليات واخلضروات يف التغذية يعترب الدعامة األساسية خللق جيل سليم خال من األمراض الغذائية ،قادر على
االستيعاب واإلنتاج .كما أ التعرف على احلالة الغذائية والبيئة احمليطة ابإلنسا من العوامل اليت جيب االهتمام هبا (يوس
 .)2001,إضافة إىل ذلك تلعب البقوليات واخلضروات دورا هاما يف حياة األمم والشعوب ،حيث إهنا مهمة يف املراحل
املختلفة من حياة اإلنسا .وخاصة يف مراحل الطفولة ،ومن هنا أفادت الدراسات العديدة أب االهتمام بتغذية الطفل
ابلبقوليات واخلضروات يف املراحل املبكرة من العمر يقلل من فرصة تعرضه لإلصابة أبمراض سوء التغذية .(, Siega-Riz
)2010إضافة إىل ذلك فإ البقوليات حتوي الثيامحت و الرايبوفالفحت و حامض البنتوثينك والربوتحت والدهو ذات الفائدة
الغذائية للطفل (النورى والطالباىن ،)1981 ،وبذلك متكنه من النمو والتطور وفقا للعوامل الوراثية الكامنة .
وتؤكد سلطا  1987 ،أبنه جيب أال تقل كمية الغذاء من احلبوب والفواكه واخلضروات عن  100جم يوميا .ونطرا ألمهية
البقوليات واخلضروات فقد احتلت مكاان مرموقا ضمن اقتصاد الدول ،من حيث تنمية مصادرها ،إىل جانب تطور وسائل
زراعتها  ،وتصنيعها مبواصفات عالية واستخداماهتا.

أمهية البحث:
جلميع أنواع النبااتت من أيشجار وخضروات خصائص خاصة هبا ،من الناحية الغذائية ،أو العالجية  ،أو جماالت االستفادة
الصناعية من مثارها وازهارها وبذورها أو أجزائها املختلفة ،واليت ميكن إجيازها يف الفوائد الصحية  ،العالجية والطبية  ،الصناعية
والعطرية ،و الفوائد البيئية والطبيعية .لذلك احتاجت هذه الدراسة إىل مجع وكتابة أحدث ما وصل إليه العلم يف جمال البقوليات
واخلضروات من الناحية الغذائية ،والرتكيب الكيميائي احليوي هلا من جهة ،وبيا اإلعجاز العلمي من جهة أخرى ،ومن املتوقع
أ تساهم النتائج املستخلصة من هذه الدراسة يف التقليل من املشاكل الصحية ،واالستفادة من التوصيات املقرتحة  ،وتطبيقها
يف برامج تثقيفية توعوية هبدف حتسحت العادات الغذائية والقضاء على املشاكل الصحية الناجتة من سوء التغذية ابإلضافة إىل
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استعراض املعلومات الطبية وبيا اإلعجاز العلمي يف هذا اجملال ،راجحت هللا سبحانه وتعاىل أ ينفع به الكثري  ،وأ يكو خالصا
لوجهه الكرمي ،فهو نعم املوىل ونعم النصري .

أهداف البحث:
استنادا إىل ما سبق فإ البحث احلايل يهدف إىل:
.1التعرف على خصائص وميزات البقوليات واخلضروات املذكورة يف سورة البقرة
.2حتديد الرتكيب الكيميائي احليوي للبقوليات واخلضروات املذكورة يف سورة البقرة وبيا اإلعجاز العلمي.
.3توعية املواطنحت ابحملافظة على الثروة الوطنية من البقوليات وتطويرها وزايدة االستفادة منها

مواد وطرق البحث:
اإلعجاز العلمي يعترب خري حمرض هلمم املسلمحت ؛كي يتابعوا مسرية البحث والتجريب واملقارنة ،وغري ذلك من وسائل الكشوف
العلمية والتقدم املعريف ،ويف الوقت نفسه فإ ذلك يفضي إىل توسيع دائرة يشواهد اإلعجاز العلمي يف القرآ والسنة  ،ويف هذا
الصدد ،مت دراسة حتليل احملتوى الكيميائي احليوي للنبااتت املذكورة يف اآلية  61من سورة البقرة وهى العدس و اخليار و الثوم
والبصل ،وذلك إبجراء التحاليل الكيميائية عليها ،وقد مت التحليل اعتمادا على الطريقة املوصوفة من قبل اجلمعية األمريكية
للتحاليل الكيميائية  (AOAC, 1990 ).يوضح اللشكل ( )1الرتكيب الكيميائي للنبااتت املدروسة ،واليت مت تقديرها
كاآليت:
 .1تقدير نسبة الربوتحت؛ مت تقدير نسبة الربوتحت اخلام يف العينات املدروسة ابستخدام طريقة كلدال،وذلك بضرب النيرتوجحت
الناتج من عملية اهلضم يف 6.25
 .2تقدير نسبة الدهو ؛ حددت نسبة الدهو بتجفي وز معحت من العينة ،واستخالص الدهن منها بواسطة اإليثري،
وذلك ابتباع طريقة سوكسلت .
نسبة الدهو = وز الدورق بعد االستخالص  -وز الدورق فارغ × 100
 .3تقدير نسبة الرماد؛ حددت نسبة الرماد يف جفنة بدقة حبرق 2جم عينة جمففة ابهلواء على املوقد ،مث ابلدرجة 600 ºC
حىت ثبات الوز .
 .4تقدير نسبة الكربوهيدرات والطاقة ،مت تقديرمها حسابيا.
 .5حللت النتائج املتحصل عليها من هذه الدراسة إحصائيا ابستعمال برانمج احلاسب اآليل Microsoft Exile
2003
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النتائج و املناقشة:
احلقيقة العلمية املرتبطة ابلنص:
يالحظ من الشكل ( )1الرتكيب الكيميائي للعينات اليت مت دراستها ابلطرق التحليلية املختلفة ،إذ احتوى العدس على أعلى
نسبة بروتحت مقارنة ابلنبااتت املدروسة االخرى حيث كانت ( 27.64جم) ،بينما كانت يف الثوم ( 11.57جم) .أما يف البصل
و اخليار فكانت ( 1.34و  0.54جم ) على التوايل ،وأظهرت هذه النتائج توافقها على ما توصل إليه كال من et al 1986
 Khanو et al 1976 Bunrrv

عند إجراء دراستهم للخواص الفيزايئية والكيميائية للعدس و et al, 2009

Salemيف دراستهم املركبات احليوية والغذائية لألغذية املذكورة يف القرا الكرمي  ،إضافة اىل ذلك كانت مجيع القيم متقاربة
نسبيا ،مقارنة ابلنتائج اليت حتصل عليها ) (Azarpour et al, 2014حيث سجل أعلى نسبة بروتحت يف العدس (26
جم) وأدىن نسبة كانت ابخليار ( 0.65جم) يف النبااتت والفواكه الواردة يف القرآ الكرمي .كما أظهر الشكل ذاته اخنفاض
نسبة الدهو يف كل من اخليار والبصل ( 0.13و  ) 0.16على التوايل ،بينما ارتفعت يف العدس فكانت (  )% 0.84ويف
الثوم (  .)% 0.60تعترب هذه النتائج مرضية يف حد ذاهتا ،وتتفق مع دراسة ) ( Salem et al, 2009ومشابه للنتائج اليت
حصل عليها

(Azarpour et al, 2014).

وهبذه النتائج لكل من الربوتحت والدهو يتضح لنا أ اخلضروات

والبقوليات واحدة من أفضل اخليارات عندما يتعلق األمر ابألغذية النباتية الغنية ابلربوتحت وذات حمتوى منخفض يف الدهو  .وهلذا
اهتم هبا علماء التغذية كأحد أفضل البدائل مصدرا يف الربوتحت لأليشخاص النباتيحت (الشريك وﺁخرو . )1997،
وابلرغم من أ العينات املدروسة ذات حمتوى منخفـض فـي الدهن اخلام ،إال أهنا حتتوي على األلياف بصورة جيدة ،فقد
تراوحت النسبة املئوية كحد أدىن يف اخليار ( )% 0.7وحد أعلى يف العدس (  ) % 4.9لذلك أدخلت اخلضروات يف مجيع
النظم الغذائية الصحية كما أيشارت األحباث والدراسات أب مجيعها مفيدة يف تقوية اجلهاز املناعي ومقاومة اجلسم لألمراض
ومحايته من أمراض سوء التغذية (أمحد. ) 1988،
أما الكربوهيدرات فقد تراوحت النسبة املئوية كحد أدىن يف اخليار ( ،)% 2.91يف ححت كانت يف حدها األعلى يف الثوم
( )% 23.3وهذا يعود إىل أ اخلضار والفاكهة حتتوي على كمية وفرية من املاء ،ضرورية خلالاي اجلسم والبشرة وتسهيل عملية
اهلضم .أ كمية املاء املوجودة هبا ،واليت بلغت أعلى نسبة للماء يف اخليار والبصل واليت كانت ( 96و )% 90على التوايل
وأدىن نسبة يف الثوم (  ،)% 32.54مما جيعل قيمتها الغذائية قليلة ابلنسبة حلجمها ،وهذه النتائج تتفق مع النتائج اليت توصل
إليها ) ) Kumar et al, 2010عند دراستهم على اخليار و  Yalcin and Kavuncuoglu, 2014عند
تقديرمها اخلواص الفيزايئية والكيمائية للبصل .
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الشكل ( )1الرتكيب الكيميائي للنبااتت املدروسة ابجلرام
)(%
 Bنسبة الدهو  C ،نسبة
 Aنسبة الربوتحت،
الكربوهيدرات،
 Dنسبة االلياف E ،الرماد F ،الطاقة  G ،املاء.
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وجه اإلعجاو يف النص.
هذه النتائج تؤكد أ البقوليات واخلضروات يف اآلية السالفة الذكر تفتقر إىل الكميات الكافية من الربوتحت والدهو وحتتاج إىل
خدمة زراعية دائمة ومساحات واسعة من األراضي الزراعية وفرتة منوها اخلضري قصرية وحتتاج إىل استهالك سريع  ،وهللا عاب على
بين إسرائيل استبدال (املن والسلوى) هبذه النبااتت أل املن ال حيتاج إىل جمهود والسلوى حيتوي كميات وافرة من املواد الربوتينية
ي
ي
ي
ي
صرا فيإ َّ ل سكم
ذات اللحم األبيض قليل الضرر لذلك قال هللا تعاىل هلم " :قال أت أستـأبدلسو الَّذي سهو أ أدىن يابلَّذي سهو خأيـٌر أاهبيطسواأ م أ
َّما سألأتس أم).و هذا يتأكد يف قول هللا سبحانه و تعاىل )أدىن( فكلمة )أدىن( تعين قليال و هنا يكمن اإلعجاز .
وعليه نرى أ ِّ العلم يكش

لنا اليوم بعضا من أسرار الفوائد الصحية القيمة للبقوليات واخلضروات اليت ورد ذكرها يف اآلية

الكرمية السالفة الذكر من القرآ الكرمي ،مما يعين أ يف ذلك داللة إعجاز حيث ثبت أهنا من األغذية املهمة كما أ هلا فوائد
صحية حيتاجها كافة الناس للحماية من األمراض ،واحملافظة على صحتهم ،فقد وجد أب خفض استهالك اخلضراوات والفواكه
أكثر من  2.7مليو حالة وفاة يف العامل ،ومن األمراض النامجة عن اخنفاض استهالك اخلضراوات والفواكه % 21 ،من أمراض
القلب واألوعية الدموية  %15 ،من األمراض السرطانية  ،و  % 19من سرطا املعدة  ،و  % 11من السكتات الدماغية يف
العامل ،.وعليه ينصح ابستهالك ما ال يقل عن  400جرام منها يوميا للفرد الواحد لتفادي األمراض املرتبطة ابلغذاء هذا وقد وجد
أ  % 98من الليبيحت يتناولو اخلضراوات والفاكهة أقل من  5مرات يوميا (نتائج املسح الوطين لعوامل اإلخطار غري املعدية
لسنة .)2009

اخلالصة:
من خالل دراسة الرتكيب الكيميائي احليوي للبقوليات واخلضروات الواردة يف سورة البقرة تبحت أ هذه النبااتت ذات قيمة
غذائية جيدة الحتوائها علي نسبة مقبولة من الربوتينات والدهو  ،واليت ميكن استعماهلا كأحد أفضل البدائل مصدرا للربوتحت
لأليشخاص النباتيحت ،فضال عن غناها ابلكربوهيدرات واأللياف ولكن هذه النبااتت أقل نسبا من املن والسلوى ،و هذا يتأكد
مبعىن اآلية :أتستبدلو البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل الذي هو أدىن ابملن والسلوى الذي هو خري ،ورغم ذلك فإ الدوافع
كانت قوية حلث الباحثحت على إجراء الدراسات العديدة على البقوليات واخلضروات ومازال العلم يق
اكتشاف فوائدها .وصدق هللا العظيم إذ يقول يف اآلية  85من سورة اإلسراء :
{وما أسوتيتسم من العلم إال قليال}.
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وتوصي الدراسة ابآليت :
 .1الدراسة احلالية ركزت على البقوليات واخلضروات الواردة يف سورة البقرة ،إال أ هناك احلاجة ملزيد من الدراسات على
بقية البقوليات واخلضروات الواردة يف القرﺁ الكرمي .
 .2إجراء دراسات وحبوت على النبااتت الواردة يف القرﺁ الكرمي ،وذلك لندرة األحباث عليها ،واليت ميكن من خالهلا
وضع اسرتاتيجية متكن من معرفة القيمة الغذائية هلا .
 .3نشر التوعية الغذائية بحت أبناء اجملتمع وإثراء احللقات الدراسية خباصة تلك املرتبطة ابالحتياجات الغذائية من
البقوليات واخلضروات والنبااتت.

الشكر والتقدير :
يتقدم الباحث ابلشكر والتقدير إىل اإلخوة األفاضل بكلية الرتبية اجلامعة األمسرية اإلسالمية بزلتحت على ثقتهم الغالية وحسن
ظنهم وتعاوهنم الدائم وأخص ابلذكر األستاذ مفتاح العزامي والشيخ حممد احبيش ملراجعتهما اللغوية.

املراج
 -1املراج العربية
 .1القرﺁ الكرمي اآلية  61من سورة البقرة ،اآلية  11من سورة النحل ،اآلية  85من سورة اإلسراء
 .2أمحد عبد املنعم حسن ( ،)1988البصل والثوم.الدار العربية للنشر والتوزيع (ط ،1ص )19
 .3الشريك يوس

ومروا العارف غيث وأبو جناح حيي و الزروق الصيد والبدري فوزي ( (1997دليل األسرة

لألسرة الليبية للتوعية الغذائية  /اللجنة الشعبية العامة للصحة والضما االجتماعي  /طرابلس ليبيا
 .4النورى ،فاروق فاضل والطالباىن ،المعة مجال ( )1981تغذية اإلنسا  .دار الكتب للطباعة والنشر جامعة
املوصل العراق.
 .5سلطا حنا عيسى ( )1987أساسيات ىف دراسة مفاهيم الصحة واجلمال يف الرتبية الغذائية .دار عامل الكتب
للنشر والتوزيع  .الرايض اململكة العربية السعودية.
 .6مركز املعلومات والتوثيق  /وزارة الصحة ( ) 2009نتائج املسح الوطين لعوامل اإلخطار لألمراض غري املعدية
 ، 2009طرابلس ليبيا.
 .7يوس

فاديه ( ) 2001تقدير احلالة الصحية والعوامل النفسية واالجتماعية والتحصيل الدراسي لدي أطفال

املدارس االبتدائية يف منطقة ذات مستوي حضري منخفض يف حمافظة اجليزة  ،اجمللة العلمية لنقابة األطباء  ،جملد
 ، 13العدد.4
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دراسة معدالت فيتامين د بين بيئات سكانية مختلفة في ليبيا
محزة الطاهر أبوراوي  ,1ميالد أمحد يشلوف ,2خمتار عمر

عقوب3

 1قسم العلوم البيئية  -األكادميية الليبية  -مصراتة
 2قسم التغذية  -كلية التقنية الطبية ـ مصراتة
 3مركز البحوث الزراعية  -مصراتة

امللخص
يعترب فيتامحت د مهم جدا جلسم اإلنسا فهو يساعد اجلسم علي امتصاص الكالسيوم والفسفور الالزمحت لنمو العظام  ،وحيافظ
على تركيزمها يف الدم بتحسحت امتصاصهما من اجلهاز اهلضمي وإعادة امتصاصهما يف الكليتحت  ،ابإلضافة إىل العمل مع هرمو
الغدة اجلار درقيِّة على سح بهما من العظام إىل الدم يف حال نقصهما ،ومن وظائ

فيتامحت د منو العظام واحلفاظ علي صحتها

حيث وجدت األحباث العلمية احلديثة مستقبالت له يف العديد من خالاي اجلسم مثل خالاي املناعة والدماغ واجلهاز العصم

والبنكرايس واجللد والعضالت والغضاري

ويلعب دورا يف متايز هذه اخلالاي ومنوها مما مينع من النمو الغري طبيعي فيها ليحد من

اإلصابة ابلسرطا  ،حيث هتدف الدراسة للتعرف علي اختالف معدالت فيتامحت د يف البيئات السكانية املدروسة يف ليبيا (البيئة
السكانية الساحلية والبيئة السكانية اجلبلية والبيئة السكانية الصحراوية) وذلك لكي توصي بتدعيم األغذية بفيتامحت د يف البيئات
السكانية اليت يوجد هبا نقص معدالت فيتامحت د ،وقد أجريت هذه الدراسة التحليلية املخربية واليت مشلت  177طالب ( 87
ذكر  90 -أنثي ) مت اختيارهم بطريقة عشوائية من ثالث جامعات وهي اجلامعة األمسرية اإلسالمية بزلينت وجامعة غراي وجامعة
سبها ممثلة البيئات السكانية املدروسة ويف الفرتة الواقعة خالل يشهر مايو ( 2016 )5م ،مت أخذ عينات الدم منهم لتقدير معدل
فيتامحت د يف مصل الدم  ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق معنوي ( )P<0.00يف معدالت فيتامحت د بحت البيئة السكانية
الساحلية والبيئة السكانية اجلبلية واليت كانت ( )11.64,23.7وحدة على التوايل وكذلك يوجد فرق معنوي( )P<0.00بحت
البيئة السكانية الصحراوية والبيئة السكانية اجلبلية واليت كانت ( )11.64,25.1وحدة على التوايل  ،بينما ال يوجد فرق معنوي
بحت البيئتحت السكانيتحت الساحلية والصحراوية ملعدالت فيتامحت د (. )P=0.494
الكلمات املفتاحية :فيتامحت د ،معدالت فيتامحت د ،البيئات السكانية يف ليبيا.
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املقدمة
فيتامحت د مهم جدا جلسم اإلنسا فهو يساعد على منو وصحة العظام ويتم احلصول عليه ابلتعرض أليشعة الشمس فهي
املصدر الطبيعي واألساسي وكذلك من مصادر غذائية عديدة كاحلليب ومشتقاته وبعض أنواع األمساك ،حيث أظهرت الدراسات
السكانية يف معظم دول العامل أ عوز الفيتامحت د يشائع جدا حىت يف البالد اليت تتعرض أليشعة الشمس مدة طويلة من السنة (
.) Mithal, Wahl et al. 2009Gannagé-Yared, Maalouf et al. 2009
وتشمل اآلاثر املرتتبة على نقص فيتامحت (د) ضع

منو العظام وبنية اجلسم وتزداد أيضا خماطر اإلصابة ابلعديد من

األمراض الشائعة واخلطرية ،مبا يف ذلك بعض أنواع السرطا  ،أمراض القلب واألوعية الدموية ،مرض السكري نوع  ،1وغريها من
أمراض املناعة الذاتية (.) Holick 2007 Thadhani, Shaw et al. 1998
الظروف البيئية واملواقع اجلغرافية ،مبا يف ذلك خطوط الطول واالرتفاعات ،والظروف اجلوية مثل (تلوث اهلواء ووجود
الغيوم) تؤثر بشكل كبري على يشدة األيشعة فوق البنفسجية اليت تصل إىل األرض؛ والتغريات املومسية تؤثر أيضا على جودة وكمية
األيشعة فوق البنفسجية وابلتايل على إنتاج فيتامحت د يف اجللد ( .)Engelsen 2010Webb, Kline et al. 1988كم
أظهرت الدراسات أ تركيز فيتامحت د ختتل من يشخص إىل يشخص وفق االختالفات اجلينية بينهم ( Cooper, Smyth et
.)al. 2011
وفقا ملستشفى بريغهام نقص فيتامحت (د) يؤدي إىل اضطراب يف األداء السليم هلرمو  ،Leptinحيث يتم إنتاج
هرمو  Leptinيف خالاي اجلسم الدهنية وهو مساهم رئيسي يف تنظيم وز اجلسم؛ حيث أ وظيفية اهلرمو  Leptinهو
إعالمك عندما تكو يشبعا ولكن النقص يف فيتامحت (د) يعطل هذا االتصال مما يسبب يف كثري من األحيا
السمنة(.)Anderson, May et al. 2010
نظرا لعدم وجود دراسات حول معدالت فيتامحت د يف مصل الدم لدي السكا يف ليبيا وعالقته مع البيئات اليت يسكن
فيها ،قيمة هذه الدراسة ملساعدة املختصحت يف التغذية علي وضع خطة إسرتاتيجية لتدعيم البيئة السكانية اليت يوجد هبا نقص
فيتامحت د بفيتامحت د؛ كما تربز أمهية هذه الدراسة وذلك لعدم وجود دراسات وأحباث علمية حول معدالت فيتامحت د يف البيئات
السكانية املختلفة يف ليبيا إما بسبب قلة االهتمام من اجلهات ذات التخصص أو بسبب قلة اإلمكانيات املادية والتعاو بحت
الوزارات واهليئات احلكومية.

اجمللة االكادمييةE. mail: INFO@lam.edu.ly

316

المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية
مصراتة ،ليبيا  17-16اكتوبر 2016

طريقة العمل
مت مجع العينات حمل الدراسة (عينات من الدم) من البيئات السكانية الثالث يف ليبيا وهي البيئة السكانية الساحلية والبيئة
السكانية اجلبلية والبيئة السكانية الصحراوية أبخذ عينة دم من طلبة اجلامعات بطريقة عشوائية وهي اجلامعة األمسرية اإلسالمية
بزلينت وجامعة غراي وجامعة سبها على وهي بواقع عدد  61و 51و 65طالب علي التوايل.
مت سحب عينة من الدم الوريدي لكل طالب مشارك يف الدراسة وقمنا بعملية فصل الدم بواسطة جهاز الطرد
املركزي( )Centrifugeعلي سرعة  4000لفة يف الدقيقة الواحدة ،ومت فصل مصل الدم من العينات يف أانبيب أخري لغرض
حفظها يف ثالجة متنقلة (حافظة) إيل ححت مت حفظها يف ثالجة يف درجة حرارة  25حتت الصفر يف مصرف الدم يف مستشفي
زلينت التعليمي ،خالل املدة الواقعة يف يشهر مايو ( )5سنة  2016م.
قمنا بقياس  25هيدروكسي فيتامحت د )Vit D(3للعينات الدراسية وفق طريقة اإلليزا( )ELIZAلفيتامحت د.
مت تقسيم النتائج املخربية وفقا ملعدالت حتليل فيتامحت د حسب اجلدول التايل:
أسم التحليل

معدالت التحليل

Analysis Name

()Expected Values

فيتامحت د

نقص يشديد

نقص معتدل

طبيعي

Vit D

()Severe Deficiency

()Insufficiency

()Sufficiency

< 12 ng/ml

12-20 ng/ml

> 20 ng/ml

ملعرفة مستوي معدل فيتامحت د يف كل البي ئات السكانية املدروسة يف ليبيا ،فقد مت تفريغ النتائج واملعلومات عن الطالب يف
احلاسب اآليل ومن مت أستخدمنا الربانمج اإلحصائي ( )SPSSالذي يشري اختصارا إيل احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
[  ]Statistical Package for Social Sciencesومت استخدام األساليب األخصائية اآلتية :
 .1الوص البياين للعينة (الوسط احلسايب – االحنراف املعياري).
 .2اختبار حتليل التباين [.[One way ANOVA
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النتائج واملناقشة
وص عينة البحث :بلغ حجم عينة البحث  177طالب أبعمار ترتاوح من  25-17عاما منهم  87ذكر ()%49.15
و 90أنثي ( )%50.84متوزعحت على ثالث بيئات سكانية خمتلفة وكما هو موضح ابجلدول رقم ( )1عدد  61طالب من البيئة
السكانية الساحلية و 51طالب من البيئة السكانية اجلبلية و 65طالب من البيئة السكانية الصحراوية.
اجلدول( )1يوضح عدد الطلبة الذكور واإلانث يف كل بيئة سكانية من البيئات السكانية املدروسة
ذكور

إانث

العدد الكلي

البيئة السكانية الساحلية

30

31

61

البيئة السكانية اجلبلية

23

28

51

البيئة السكانية الصحراوية

32

33

65

العدد اإلمجايل

87

90

177

أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق معنوي ( ) P<0.00يف معدالت فيتامحت د بحت البيئة السكانية الساحلية والبيئة
السكانية اجلبلية واليت كانت ( )11.64,23.7وحدة على التوايل وكذلك يوجد فرق معنوي ( )P<0.00بحت البيئة السكانية
الصحراوية والبيئة السكانية اجلبلية واليت كانت ( )11.64,25.1وحدة على التوايل  ،بينما ال يوجد فرق معنوي بحت البيئتحت
السكانيتحت الساحلية والصحراوية ملعدالت فيتامحت د ( . )P=0.494من جدول ( )2يتضح أ السكا يف البيئات الصحراوية
والساحلية لديهم تركيزات أعلى من فيتامحت د مقارنة ابلسكا يف البيئات اجلبلية وبفارق معنوي عايل وذلك قد يكو راجع إىل
االختالف يف يشدة اإلضاءة ومدة السطوع بحت البيئات املختلفة .هذا يتوافق مع ما وجده ( ) Engelsen, 2010يف املناطق
متوسطة االرتفاع والعالية يصبح من الضروري االعتماد على األغذية كمصدر رئيسي لفيتامحت د نتيجة اخنفاض يشدة اإليشعاع
الشمسي وكذلك اخنفاض درجات احلرارة.
اجلدول ( )2يوضح الفرق املعنوي لفيتامحت د بحت البيئات السكانية املدروسة
البيئة السكانية
الساحلية
الجبلية
الصحراوية
اإلجمالي


المتوسط *
a 23.70
b 11.64
a 25.14
20.75

عدد
61
51
65
177

الخطاء القياسي
1.69
1.07
1.59
0.98

( )a,bتوضح الفروق املعنوية عند مستوى % 0.05
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يشكل ( )1يوضح تركيز فيتامحت د بحت البيئات السكانية الثالث
ومبقارنة مستوايت فيتامحت د مع املعدالت الطبيعية لوحظ من خالل النتائج أ قيم فيتامحت د يف مصل الدم أقل من
املعدل الطبيعي يف البيئة السكانية اجلبلية بلغت نسبته  %54.9بينما يف البيئة السكانية الساحلية والبيئة السكانية الصحراوية بلغ
 %25.4و  %23علي التوايل ،بينما بلغت نسبة قيم فيتامحت د يف مصل الدم يف املعدالت الطبيعية للبيئة السكانية اجلبلية فقط
 %9.8بينما يف البيئتحت السكانيتحت الساحلية والصحراوية بلغت نسبته  %59.3و  %61.5علي التوايل أما ابلنسبة للنقص
املعتدل بلغت نسبته يف البيئة السكانية اجلبلية  %35.2بينما يف البيئتحت السكانيتحت الساحلية والصحراوية بلغت نسبته %15.2
و  %15.4علي التوايل .
كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق معنوي ( )P<0.001يف معدالت فيتامحت د بحت اجلنسحت اإلانث والذكور واليت
كانت ( )24.0 ،17.6وحدة على التوايل .من جدول ( )3يتضح أ الذكور لديهم تركيزات أعلى من فيتامحت د مقارنة ابإلانث
وذلك خمال

ملا وجده ( )Hagenau, Vest et al. 2009كما ذكر ( )Anderson, May et al. 2010أ

مستوى فيتامحت د متقارب جدا بحت الذكور واإلانث يف أغلب دول العامل .االختالف مع نتائج هذه الدراسة قد يكو راجع إىل
العادات االجتماعية أو النظام الغذائي املتبع يف ليبيا.
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اجلدول ( )3يوضح الفرق املعنوي لفيتامحت د بحت اجلنسحت
اجلنس

املتوسط

العدد

اخلطاء القياسي

ذكور

24.0

87

1.3

إانث

17.6

90

1.7

اإلمجايل

20.8

177

0.98

التوصيات
 .1نشر الوعي الصحي لدور فيتامحت د يف الوقاية من العديد من األمراض اليت تصيب اإلنسا واملخاطر املتعددة لنقص
معدله يف الدم.
 .2التعري أبمهية فيتامحت د يف خمتل وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة وكذلك يف الصح واجملالت.
 .3إعطاء حماضرات توعوية تثقيفية للكوادر الطبية مبختل

أطيافها واملرضي يف املستشفيات واملراكز الصحية للدور اهلام

الذي يقوم به فيتامحت د يف جسم اإلنسا .
 .4التعرض أليشعة الشمس بشكل منتظم لدورها الكبري يف احلصول على معدل عايل من فيتامحت د يف البيئات السكانية يف
ليبيا بشكل عام والبيئة السكانية اجلبلية بشكل خاص.
 .5علي الطبيب أ يضع احتمال فرض نقص فيتامحت د كأحد األعراض السريرية للمريض ويطلب معرفة معدل فيتامحت د
يف مصل الدم.
 .6توزيع فيتامحت د جماان يف الوحدات واملراكز الصحية للسكا يف البيئة السكانية اجلبلية ابعتبارها حسب الدراسة البيئة
السكانية األقل يف معدالت فيتامحت د.
 .7عمل حبوث ودراسات علمية واسعة حول مدي االستهالك الغذائي لفيتامحت د يف ليبيا ومعرفة ما إذا كا هذا
االستهالك الغذائي حيقق التواز بحت فيتامحت د املخز ابجلسم واالستهالك اليومي للجسم له.
 .8إجراء دراسات سكانية أوسع وعلى فئات خمتلفة وأعمار متفاوتة من اجملتمعات السكانية ملعرفة أكثر حول معدالت
فيتامحت د يف الدم.
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تأثير استخدام بعض المحسنات على الصفات الحسية للخبز ال ُمنتج
من دقيق القمح المستبدل جزئيا َ بدقيق الشوفان
1صالح علي اهلبيل2 ،مسية مفتاح يشنيبه3 ،حواء خمتار جاب هللا
1قسم علوم األغذية -كلية الزراعة -جامعة طرابلس؛ 3مركز البحوث الصناعية ،اتجوراء

امللخص
دقيق القمح الطري ( )Triticumaestivumمت إستبداله جزئيا مع دقيق الشوفا بنسب خمتلفة ()%45 ،30 ،15 ،0
لدراسة بعض اخلصائص احلسية للخبز .أجريت االختبارات الكيميائية على دقيق القمح الصايف املستخدم وكذلك املستبدل جزئيا
مع دقيق الشوفا بشكل منفرد .مت دراسة أتثري بعض أنواع من حمسنات الدقيق على بعض الصفات النوعية واحلسية خلبز الباقيت
( ) French baguettesالناتج عن كل معاملة من معامالت الدقيق .نتائج اإلختبارات أيشارت إىل إرتفاع بشكل طردي
لنسبة الربوتحت الكلي والدهن مع زايدة نسبة اخللط أو اإلستبدال بدقيق الشوفا املستخدم ،حيث كانت نسبة الربوتحت الكلي
 %15.42و نسبة الدهن  %1.98عندما كانت نسبة اخللط  %45واليت كانت خمتلفة معنواي ( )P<0.05مع نسبة الربوتحت
والدهن لباقي املعامالت ( .)%30 ،15 ،0نسبة اجللوتحت الرطب واجلاف سجلت إخنفاض معنوي ملحوظ بزايدة نسبة اإلحالل
بدقيق الشوفا  .احلجم النوعي للخبز الناتج سجل اخنفاض معنوي ملحوظ بزايدة نسبة االستبدال بدقيق الشوفا وخاصة عندما
كانت نسبة االستبدال  30و  ،%45إال أ إضافة سحمسن صوديوم اسرتويل ثنائي الالكتيت ( )SSLو سحمسن الليسثحت  +محض
اآلسكوربيك أدى لتحسحت احلجم النوعي للخبز الناتج بشكل ملحوظ مقارنة مع ابقي أنواع احملسنات اآلخرى .أستخدام
صوديوم اسرتويل ثنائي الالكتيت مع نسب االستبدال املختلفة بدقيق الشوفا كا له أتثري غري معنوي على احلجم النوعي للخبز
مقارنة مع العينة الشاهد .نتائج االختبارات للخصائص احلسية اليت مت دراستها ( الشكل ،اللو  ،الطعم – الرائحة و الطراوة)
أيشارت أ استخدام احملسنات املختلفة مع الدقيق الشاهد ( %0دقيق الشوفا ) أدى الرتفاع معنوي ملحوظ لدرجات الصفات
احلسية املدروسة مقارنة مع أنواع املعامالت األخرى ذات نسب االستبدال (  30 ،15و  )%45بدقيق الشوفا  ،كذلك
أظهرت الدراسة إىل أ إستخدام املحسنات (صوديوم اسرتويل ثنائي الالكتيت)( ،صوديوم اسرتويل ثنائي الالكتيت  +الليسثحت)
س
و (صوديوم اسرتويل ثنائي الالكتيت  +محض االسكوربيك) كا له أتثري معنوي ملحوظ على الصفات احلسية املدروسة للخبز
الناتج من مجيع املعامالت ذات نسب اإلستبدال ( 30 ،15 ،0و  )%45بدقيق الشوفا مقارنة مع اخلبز الناتج من دقيق
القمح غري املعامل أبي نوع من أنواع احملسنات.
الكلمات املفتاحية :اخلبز الفرنسي ،دقيق الشوفا  ،دقيق اخلبز و سحمسنات اخلبز.
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Influence of using selected bread improvers on bread
sensory attributes produced from wheat flour partially
replaced by oat flour
1

Salah Ali Alhebeil, 2Sumaia M. Shniba, 3Hawa Mokhtar Jaballah

Department of Food science and technology, Faculty of Agriculture,
University of Tripoli, Libya
Abstract. Wheat Flour (Triticum aestivum) was partially replaced by 0, 15, 30 and
45% Oat flour in an experiment to evaluate selected sensory attributes of bread.
Chemical properties were made separately for the wheat flour and other fortified
flour samples. Effects of selected flour improvers on the specific volume and sensory characteristics of French baguettes from each treatment were also investigated. Results showed that there were positive enhances in both total protein and
crude oil percent as the ratio of replaced oat flour increased, where the total protein was recorded 15.42% and total fat 1.98% when the wheat flour was replaced
by 45% of oat flour, which showed significant different with other replacements
ratio (0, 15 and 30% oat) . However, there were significant reductions (P<0.05) in
both wet and dry gluten as the percentage of oat flour increased in all the treatments. Specific volume of produced bread significantly decreased, when the proportion of oat flour was 30 and 45%. On the other hand, adding mixture (lecithin+Ascorbic acid+SSL) improvers resulted in increasing the specific volume of
bread compared with the other improvers. Overall sensory attributes were showed
significant gradual reduction (P<0.05) as the replaced oat flour ratio increased.
However, there was significant enhancement in the sensory evaluation for the
bread produced from 0, 15 and 30% replaced oat flour samples with the improvers
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(SSL), (lecithin+SSL) and (ascorbic acid+SSL) as compared with the overall sensory
evaluation of bread produced from flour of these treatments without such improvers.
Keywords: Reference Wheat flour, Oat flour, Rheological characteristics, French baguettes and Bread improvers

املقدمة:
يعترب الشوفا ) (Avend sativaأحد أنواع احلبوب الغنية ابلربوتحت ،و األمحاض الدهنية الغري مشبعة ،و األلياف الغذائية
الذائبة ،وكذلك الفيتامينات واملعاد ( Flanderو آخرو  ،)2008 ،وله عدة استخدامات غذائية عالجية ،وذلك الحتوائه
موادا عالجية ألمراض القلب عند اإلنسا ( ،)2007 ،Bureauكذلك ميكن استخدام اخلبز املصنع من دقيق الشوفا
س
لأليشخاص الذين يعانو من داء الزالقي ) (Celiac Kdiseaseوهو داء ينشأ نتيجة عدم قدرة اجلسم على متثيل اجللوتحت
(( 1986 ،Webster؛  2005 ،Kupper؛  Grsedو آخرو  ،)2007 ،ونتيجة للسمعة العالجية الىت حضي هبا
دقيق الشوفا أصبح من العادات الغذائية للعديد من يشعوب الدول مثل أيرلندا ،أملانيا و الدول األسكندانفيا (،Small
. ،)1999خالل السنوات األخرية ازداد الطلب و االهتمام على تناول األغذية الصحية ذات احملتوى العايل من األلياف
واملنخفض يف نسبة الكربوهيدرات وتكوم بديلة عن استخدام اخلبز األبيض.
ويعترب دقيق الشوفا يف حد ذاته غري مالئم لصناعة اخلبز ،وذلك خللوه من األمحاض اإلمينية املكونة لربوتحت اجللوتحت ( اجلليادين
واجللوتينحت) ،واليت يتميز هبا دقيق القمح عن ابقي أنواع الدقيق املنتجة من أنواع احلبوب األخرى ( Dewettnickو آخرو ،
 ،)2008نتيجة لذلك فإ استخدامات دقيق الشوفا اقتصرت على أغذية اإلفطار ،و كذلك كمادة داعمة يف صناعة اخلبز
أو البسكويت لرفع نسبة الربوتحت و الدهن ،وهنال بعض الدراسات اليت أثبتت أ تدعيم دقيق القمح بدقيق الشوفا أدى إىل
حتسحت خصائص الرائحة ،عالوة على ارتفاع القيمة الغذائية للخبز الناتج ( Flanderو آخرو  ، )2007 ،وكذلك فإ لدقيق
الشوفا مقدرة عالية على االرتباط ابملاء ،واليت بدورها تعمل على أتخري حدوث مشكلة ،أو ظاهرة البيات للخبز
( .)1983 ،Mckechnieنظرا الرتفاع سعر القمح على املستوى مقارنة مع غريه من أنواع احلبوب األخرى .فكا من
الضروري إجياد بدائل من أنواع احلبوب األخرى .واليت ميكن إدخاهلا يف تركيب اخللطات اخلاصة إبنتاج اخلبز ،ويكو طعمها
مقبول حسيا وبتكلفة مناسبة حبيث ال ترهق كاهل املستهلك البسيط ،والذي يعتمد بشكل أساسي على اخلبز للحصول على
جزء كبري من العناصر الغذائية اليت حيتاجها جسمه مقارنة مع اخلبز الناتج من أنواع الدقيق الفاخر ،لذلك هدفت هذه الدراسة
ملعرفة صفات اخلبز الناتج من االستبدال اجلزئي لدقيق القمح الفاخر ( استخالص  )%72مع دقيق الشوفا  ،ودراسة أتثري
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ا ستخدام بعض أنواع احملسنات على بعض الصفات الكيميائية واحلسية للدقيق واخلبز الناتج من املعامالت املختلفة ،واليت ميكن
أ تزيد من القيمة التجارية لدقيق الشوفا  ،ومن مت املسامهة يف التشجيع على زراعة أو استرياد هذا النوع من احلبوب أو مشتقاته

مواد وطرق البحث:
املواد املستخدمة:
 .1احلبوب :استخدم صن القمح الطري )، (Triticum aestivumوالذي مت احلصول عليه من مركز البحوث الزراعية
مبنطقة اخلمس ،بينما مت احلصول على دقيق الشوفا ) (Avend sativeمن أحد األسواق احمللية مبدينة صفاقس
التونيسية.
 .2اخلمرية :استخدمت اخلمرية املضغوطة حتت مسمى مخرية اخلبز ،واليت مت يشرا ها من أحد األسواق احمللية مبدينة طرابلس.
 .3املواد الكيميائية :عبارة عن جمموعة من سحمسنات اخلبز،واليت ايشتملت على:
 .1حامض االسكوربيك ( )Ascorbic acidاجملهز بواسطة (.)J.T.Baker, Inc., Phillipsburg, NJ
 .2صوديوم اسرتويل ثنائي الالكتيت  )Sodium stearoyl-2-lactylate( SSLاجملهز بواسطة ( American
)Ingredients Co., Kansas City, MO
 .3الليسيثحت ( )Lecithin egg crudeاجملهز بواسطة الشركة الربيطانية (.)BDH Chemicals Ltd
الطرق املستخدمة:
حتضري العينات للدراسة:
نظفت حبوب القمح املستخدمة يف الدراسة من الشوائب واألجرام ابستخدام منخلحت ،األول قطر فتحاته  20X2مم  ،والثاين
قطر فتحاته  20X1مم .الرطوبة األولية حلبوب القمح مت تقديرها وفقا للطريقة القياسية اليت وردت ىف (،)1976 ،AACC
مث سحسبت كمية املاء الالزم إضافتها لرفع رطوبة القمح لتصل إىل  %15.5خالل  24ساعة على درجة حرارة الغرفة º20م

،وذلك وفقا للطرق القياسية اليت وردت يف ( )2000 ،AACCرقم  .26.26-95وأجريت عميلة الطحن على حبوب

القمح النظيفة واملكيفة ابستخدام املطحنة املعملية األملانية الصنع

 Brabanderوفقا للطريقة القياسية اليت وردت

يف( (2000 ،AACCرقم  26-50للحصول على دقيق عايل اجلودة وبنسبة استخالص  .%72مت حتضري اخللطات من
دقيق القمح و دقيق الشوفا  ،حبيث مت استبدال عينات دقيق القمح جزئيا بدقيق الشوفا بنسب  30 ،15 ،0و  %45ومت
مزجها جيدا للحصول على عينات ممثلة .
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االختبارات الكيميائية لدقيق احلبوب واستبداالته املختلفة:
قدرت النسبة املئوية للرطوبة لعينات الدقيق واستبداالته املختلفة وفق ( )2000 ،AACCرقم  ، 44-15Aوالنسبة املئوية
للرماد حبسب ( )2000 ،AACCرقم  08-01و النسبة املئوية للربوتحت الكلي بطريقة كلداهل Crude Protein
 Improved Kjeldahlحبسب ( (2000 ،AACCرقم  ، 46-10النسبة املئوية للدهن قسدرت ابستخدام طريقة
سوكسلت وفقا ملا ورد يف ( )2000 ،AOACرقم  .7.054قدرت نسبة اجللوتحت الرطب واجلاف حبسب الوارد يف
( )2000 ،AACCرقم .38-A12
إضافة احملسنات:
أضيفت املواد احملسنة لعينات الدقيق اجملهزة سابقا على أساس وز الدقيق كاآليت:
 .1حامض االسكوربيك (  100جزء ابملليو ).
.2

صوديوم اسرتويل ثنائي الالكتيت .)%0.5( SSL

 .3حامض االسكوربيك (  100جزء ابملليو )  +صوديوم اسرتويل ثنائي الالكتيت .)%0.5( SSL
 .4حامض االسكوربيك (  100جزء ابملليو )  +ليسيثحت ( .)%0.5
.5

صوديوم اسرتويل ثنائي الالكتيت  + )%0.5( SSLليسيثحت ( .)%0.5

 .6حامض االسكوربيك (  100جزء ابملليو )  +صوديوم اسرتويل ثنائي الالكتيت  + )%0.5( SSLليسيثحت (
.)%0.5
وذلك ملعرفة مدى أتثري كل حمسن مضاف على الصفات احلسية للخبز الناتج عن كل عينة من عينات دقيق القمح و استبداالته
املختلفة.
عملية اخلبز :
اخلبز مت إعداده ابستخدام الطريقة املستمرة ذات املرحلة الواحدة Straight dough Method

طبقا ملا ورد

يف( ،)1976 ،AACCاملكوانت الرئيسية هي دقيق القمح ،ملح  ،%1.4مخرية جافة نشطة  %0.75و ماء .عمليات
اخللط متت ابستخدام جهاز  ، Kg Mixing bowel 40درجة حرارة املاء كانت 2 ± 22م ،ºدرجة احلرارة األولية
للخالط والدقيق كانت  22.5و 23م ºعلى التوايل .عملية العجن متت ابستخدام عجا من نوع  Kemper ST 15على
سرعتحت خمتلفتحت ملدة  7دقائق (  2دقيقة على سرعة بطيئة  5 +دقائق على سرعة عالية) حىت وصلت درجة حرارة العجينة إىل
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مابحت º26 – 24م .بعد عملية اخللط تركت العجينة لتتخمر ملدة  15دقيقة على درجة حرارة الغرفة º3 ± 20م .بعد عملية
التخمري األولية ،قسطعت العجينة إىل قطع متساوية حوايل  2 ± 150جم ومن مت مت تشكيلها وفقا للحجم املالئم.
عملية اخلبز متت ابستخدام الفر الكهريب  Amono Dx oven 145-104T1على درجة حرارة º225م ملدة
20دقيقة .
االختبارات احلسية:
قسدرت جودة واستساغة اخلبز املنتج من عينات دقيق القمح و استبداالته املختلفة من حيث ( الشكل ،اللو  ،الطعم ،الرائحة،
الطراوة و القبول العام) عن طريق  10حمكمحت لديهم خربة لتقييم اخلواص احلسية  ،استعمل املقياس غري املرقم طول 15سم
لتقييم اخلواص احلسية ،كما أوصى بذلك ( Thyboو أخرو )2006 ،
التحليل اإلحصائي:
أجري التحليل اإلحصائي وفق التصميم العاملي كامل العشوائية ( )8X4ابستخدام أسلوب ،General liner model
ومن مت قورنت املتوسطات ابستخدام اختبار  Tukeyلتحديد الفروق املعنوية مابحت املتوسطات على مستوى ثقة ≤ P %5
.0.05

النتائج و املناقشة:
 .1اختبارات الدقيق:
 - 1.1الرطوبة :يتضح من خالل اجلدول رقم ( )1أب نسبة الرطوبة لعينات الدقيق واستبداالته املختلفة تراوحت مابحت
( ،)%12.04 – 10.19حيث سجلت عينات القمح الشاهد أعلى نسبة رطوبة  ،%12.04بينما سجلت عينات
القمح املستبدل بنسبة  %45من دقيق الشوفا نسبة رطوبة  ،%10.19ومن خالل النتائج نالحظ ا زايدة نسبة
اخللط أو االستبدال بدقيق الشوفا ادى خلفض نسبة الرطوبة بشكل طردي مع زايدة نسبة اخللط ،إال أ هذا التباين
يف نسبة الرطوبة مل يكن مرتفع ابلقدر الذي ميكن أ يؤثر على سالمة الدقيق أو تعرضه لإلصابة ابحلشرات أبنواعها
املختلفة وذلك وفقا ملا أيشار إليه ( Aldryhimو أخرو .)1992 ،
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جدول ( )1الرتكيب الكيميائي للدقيق الصايف و استبداالته املختلفة بدقيق الشوفا
االختبار
الرطوبة
الربوتحت الكلي

نسبة االستبدال بدقيق الشوفا
0.0 %

15 %

30 %

45 %

10.19±0.13d 10.74±0.16c 11.0±0.11b 12.1±0.13a
15.0±0.17ab 14.5±0.33b 12.8±0.46c

15.4±0.1a

اجللوتحت اجلاف

11.2±0.12b 13.1±0.11a

9.8±0.17c

8.6±0.12d

اجللوتحت الرطب

30.4±0.56b 40.0±0.11a

25.1±0.16c

23.0±0.14d

1.2±0.08c

1.3±0.03b

2.0±0.09a

الدهن

1.1±0.06d

* كل قيمة في الجدول تمثل متوسط لخمس مكررات

*المتوسطات التي تشترك في حرف واحد لكل صف من الصفوف ال يوجد بينها
إختالفات معنوية ( )P < 0.05
- 1.2الربوتني الكلي واجللوتني الرطب واجلاف :الرتفاع نسبة و نوعية الربوتحت الكلي ،وكذلك نسبة اجللوتحت الرطب
واجلاف يف الدقيق أمهية تكنولوجيا عالية يف صناعة اخلبز و جودته ( ،)1993 ،Graessleyيتضح من خالل
النتائج ابجلدول ( )1أ هناك فروق معنوية بحت قيم متوسطات نسبة الربوتحت الكلي لعينات الدقيق و استبداالته ،واليت
تراوحت ما بحت (  ،)%15.42– 12.79حيث حقق دقيق القمح املستبدل  %45دقيق الشوفا تفوق معنوي
على الدقيق الشاهد وكذلك نسب االستبدال األخرى ما عدا نسبة االستبدال  ،%30ومن جهة أخرى فقد اظهرت
عينة الشاهد ( %0دقيق الشوفا ) أقل نسبة بروتحت كلي .بشكل عام فقد لوحظ من خالل النتائج ابجلدول ( )1أ
نسبة الربوتحت الكلي قد أرتفعت بشكل طردي بزايدة نسبة اخللط أو األستبدال بدقيق الشوفا مقارنة بدقيق القمح
الصايف وهذا ما أكده كل من ( ،Salehifarوآخرو  2010 ،؛ حبال وأخرو  ،)2012 ،نسبة اجللوتحت الرطب ما

بحت ( ،)%40.02-23.04حيث سجل عينة الدقيق الشاهد ( %0دقيق الشوفا ) أعلى نسبة وبشكل معنوي (P
>  (0.05مقارنة بباقي عينات الدراسة ،بينما سجلت العينة ذات اإلستبدال  %45أقل نسبة نسبة جلوتحت رطب
كما هو مبحت ابجلدول ( .)1نتائج الدراسة أظهرت عالقة طردية ما بحت قيم اجللوتحت الرطب واجلاف بينما كانت
عكسية مع نسبة الربوتحت الكلي ،حيث أ نسبة الربوتحت الكلي زادت بزايدة نسبة اإلستبدال بدقيق الشوفا ولكن
نسبة اجللوتحت الرطب واجلاف إخنفظت وبشكل معنوي وهذا يرجع ألفتقار دقيق الشوفا للربوتينات اليت تسشكل
اجللوتحت ( اجلليادين و اجللوتينحت) ( ،)1986 ،Websterوهذا يشري إىل أ بروتحت الشوفا ليس له أي دور يف
تكوين الشبكة اجللوتينية ،بل على النقيض من ذلك فهي تضعفها أكثر كلما زادت نسبة اخللط مع دقيق القمح .نسبة
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الدهن لعينات دقيق القمح وإستبداالته املختلفة أظهرت إختالفات معنوية فيما بينها ،حيث تراوحت قيم متوسطات
نسبة الدهن ما بحت (  ،)%1.98 – 1.05حيث سجلت عينة الدقيق ذات اإلستبدال  %45بدقيق الشوفا أعلى
نسبة دهن  %1.98يف ححت سجلت العينة الشاهد أقل نسبة دهن  ،%1.05وكذلك كا هناك فروق معنوية ما
بحت عينات اإلستبدال  15و  %30كما هو سمبحت ابجلدول ( .)1من خالل النتائج ميكن إستنتاج أ زايدة نسبة
اإلستبدال بدقيق الشوفا أدت لزايدة نسبة الدهن الكلي وبشكل طردي وهذا ما أكده (حبال وأخرو .)2012 ،
 .2اختبارات اخلُبز:
.2.1

احلجم النوعي للخبز :اجلدول ( ) 2يوضح نتائج إختبار احلجم النوعي للخبز الناتج من عينات دقيق القمح
و إستبداألته املختلفة بدقيق الشوفا  ،حيث يتضح من خالل البياانت أ قيم متوسطات احلجم النوعي إخنفظت مع

زايدة نسبة األستبدال بدقيق الشوفا وخاصة عند نسبة اإلستبدال  30و  %45وهو ما كا متوقع بسبب عدم
إحتواء دقيق الشوفا على الربوتينات املكونة للشبكة اجللوتينية واليت بدورها تعترب املسؤولة عن خاصية املرونة
واألنسيابية حتت أتثري غاز اثين أكسيد الكربو املنبعث بواسطة اخلمرية والذي يعطي للخبز احلجم الكبري واملميز
( Chiotellisو آخرو  ، )2003 ،و من جهة أخرى فأ دقيق الشوفا يعمل على ختفي

الربوتينات املكونة

لشبكة اجللوتحت داخل العجينة وابلتايل فأ اخلبز الناتج يكو صغري احلجم ،وهذه النتائج كانت متوافقة مع نتائج (
فضل  .)2009 ،هناك العديد من الدراسات أكدت على إمكانية دمج دقيق الذرة وكذلك دقيق الشوفا مع دقيق
القمح عند صناعة كل من اخلبز والبسكويت ( 1983 ،Mckechinie؛  Sudhaو آخرو  ،)2007 ،ولكن
قدرة العجينة الناجتة على حجز الغاز املتكو تكو ضعيفة بزايدة نسبة اخللط بدقيق القمح ،وكذلك أكد (Sudha
و آخرو  )2007 ،أ إستخدام دقيق الشوفا بنسبة أكثر من  %15مع دقيق القمح يعطي حجم صغري و غري
مرغوب للخبز الناتج من الناحية احلسية ،إال أنه خفض زمن تطور العجينة من  4.5إىل  3دقائق ،أما ابلنسبة ملؤيشر
حتمل العجينة للخلط فقد زاد بزايدة نسبة اإلحالل بدقيق الشوفا مما يعكس ضع

العجينة وابلتايل احلصول على

زايدة طردية يف وز اخلبز يرتافق مع اخنفاض تدرجيي يف حجم اخلبز وابلتايل إخنفاض يف احلجم النوعي  .إضافة
احملسنات إىل عينات الدقيق املستبدل جزئياس بدقيق الشوفا أدى لتحسحت احلجم النوعي للخبز الناتج كا هو مبحت
ابجلدول ( ،)2حيث سسجلت فروق معنوية يف احلجم النوعي للخبز الناتج ما بحت املعامالت املختلفة بوجود احملسنات

املختلفة واليت كا هلا دور إجيايب على احلجم النوعي للخبز الناتج ولكن بدراجات متفاوتة ،فقد تفوقت املعاملة ذات

نسبة اإلستبدال  %0بدقيق الشوفا اليت حتتوي على خليط احملسنات (الليسثحت  +محض االسكوربيك  )SSL +و
بشكل معنوي ( (0.05 > Pمع ابقي املعامالت األخرى حيث حجم نوعي 4.55سم ، 3ويليها املعاملة احملتوية
على حامض األسكوربيك حبجم نوعي 4.12سم.3
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جدول ( :)2متوسطات احلجم النوعي للخبز الناتج من دقيق القمح وإستبداالته املختلفة

نسبة
االستبدال
% 0.0
% 15

الشاهد
ef

3.28

محض
االسكوربيك
4.12

b

gh

def

3.38

ijkl

de

3.41

2.97

% 30

2.80

% 45

2.88

hij

jklm

2.76

الليسثحت
def

3.34

klm

2.73
2.68

lmn

1.65

q

الليسثحت +
الليسثحت +
محض
محض
االسكوربيك
االسكوربيك
SSL +
f

a

3.32

g

c

2.58

ghi

c

2.26

3.26
3.07
2.92

SSL

o

5.44

4.55
3.92
3.77

ef

3.29

محض
الليسثحت +
االسكوربيك
SSL
SSL+

def

def

no

g

p

o

2.45

3.37

3.07

3.46

def

3.39

ijkl

2.87

klmn

2.62

2.77
2.72

d

hijk
mn

* كل قيمة يف اجلدول متثل متوسط خلمس مكررات
*املتوسطات اليت تشرتك يف حرف واحد لكل ص من الصفوف ال يوجد بينها إختالفات معنوية ( )P < 0.05
أتثري احملسنات املستخدمة على نسب األستبدال املختلفة بدقيق الشوفا كانت ملحوظة ومعنوية وخصوصا عند استخدامها مع
دقيق القمح اخلايل من الشوفا ( ،)%0مث تقل تدرجييا مع زايدة نسبة األحالل بدقيق الشوفا كما هو سموضح ابجلدول (،)2
وهذه النتائج كانت غلى توافق مع نتائج  .)2007( FLanderالتأثري املعنوي امللحوظ الذي أظهره خليط احملسنات (الليسثحت
 +محض االسكوربيك ) + SSLعلى احلجم النوعي للخبز قد يرجع للتأثري التعاوين

) (Synrgisticأو التكافلي ما بحت

خليط احملسنات الثالثة ( ،)1987 ،Matzومن جهة أخرى ،فقد أكد  )1986( Groschأ حامض األسكوربيك يلعب
دور مهم و فعال يف حتسحت حجم اخلبز من خالل عمله كعامل مؤكسد جملاميع الثايول وتكوين روابط ثنأية الكربيت يف العجينة
واليت بدورها تزي د من قدرة العجينة على التمدد واألنتفاخ حتت أتثري غاز اثين أكسيد الكربو مما يؤدي لزايدة حجم الرغي
الناتج ،إال أ هذا التأثري اآلجيايب يكو ملحوظ فقط عندما يكو حامض اآلسكوربيك يف صورته املختزلة (Dehydro).
إضافة املحسن  SSLلعجينة اخلبز عند مستوايت اإلستبدال املختلفة بدقيق الشوفا مل يكن له أتثري يذكر مقارنة مع ابقي
س
احملسنات ،بل على العكس كا فقد أدت إضافته خلفض احلجم النوعي للخبز ،وهذا يرجع إىل أنه يعمل على خفض املطاطية
للعجينة ( Boyaciogluو آخرو  ،)1994 ،ومن جهة أخرى فأ سحمسن الليسثحت كا أتثريه واضح ومعنوي مقارنة مع العينة
الشاهد عندما كانت نسبة اإلحالل  ،%0بينما إخنفض أتثريه بشكل ملحوظ عند إضافة دقيق الشوفا بنسبة  30 ،15و
 .%45هذه النتيجة توافقت مع الدراسة اليت أجراها ( Aziziو آخرو  ،)2003 ،حيث أثبت أ الليسثحت له القدرة على
حتسحت اخلصائص الريولوجية للعجينة وجودة اخلبز الناتج ،وكذلك أدى إىل أتخري حدوث بيات لب اخلبز .حامض االسكوربيك
بصورة منفردة أدى إلرتفاع احلجم النوعي مقارنة مع العينة الشاهد عندما كانت نسبة اإلستبدال بدقيق الشوفا  15و .%30

اجمللة االكادمييةE. mail: INFO@lam.edu.ly

330

المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية
مصراتة ،ليبيا  17-16اكتوبر 2016

 .3اإلختبارات احلسية:
انتظام الشكل :خاصية الشكل والرتكيب العام أتثرت بشكل ملحوظ ومعنوي ( (0.05 > Pعندما

.3.1

كانت نسبة االستبدال بدقيق الشوفا  %0ابستخدام كافة أنواع املحسنات املستخدمة مقارنة مع العينات اليت كا
س
دقيق الشوفا جزء منها كما هو مبحت ابجلدول ( ،)3وخاصة املعامالت اليت كانت نسبة االستبدال بدقيق الشوفا
عالية فيها .عمليات إحالل دقيق الشوفا بنسب خمتلفة مع دقيق القمح أدت خلفض قيم انتظام الشكل بشكل
تدرجيي و معنوي مقارنة مع العينة الشاهد ( ،)%0إال أ استخدام احملسنات أدى لتحسحت يشكل اخلبز والذي
انعكس ابرتفاع قيم انتظام الشكل من قبل احملكمحت وخصوصا عند استخدام سحمسن (الليسثحت  )SSL +وكذلك
(محض االسكوربيك  )SSL+واللذا حافظا على يشكل وانتظام اخلبز حىت نسبة إحالل  %15بدقيق الشوفا  ،ومل
يالحظ أي فرق معنوي بحت اخلبز الناتج عن وجودمها مقارنة ابخلبز الناتج عن الدقيق الشاهد ( ،)%0وهذا يتفق مع
نتائج كل من (فضل 2009 ،؛  Lopez-Ahumadaو آخرو .( 1991،

جدول ( :)3أتثري نسب اإلستبدال بدقيق الشوفا وأنواع احملسنات على خاصية إنتظام يشكل اخلبز

نسبة
االستبدال

الشاهد
abc

13.9 % 0.0

محض
االسكوربيك
ab

14.4

% 15

lmn

9.9

% 30

pq

8.0

mno

% 45

op

r

8.7

11.9

الليسثحت
bcde

13.5

الليسثحت +
الليسثحت +
محض
محض
االسكوربيك
االسكوربيك
SSL +
abc

14.0

abc

bcdef

13.4

ghij

bcde

13.5

jkl

11.5

hijk

qr

12.3

fghi

14.0

ghij

12.5

defgh

cdefg

13.0

11.9

efgh

12.4

klm

10.3

11.0

9.6

6.3

qr

6.9

s4.3

SSL

7.7

محض
الليسثحت +
االسكوربيك
SSL
SSL+
14.7

a
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14.3

ab

abcd

klm

ijk

14.3
10.4

no

9.1

* كل قيمة يف اجلدول متثل متوسط لعشرة مكررات
*املتوسطات اليت تشرتك يف حرف واحد لكل ص من الصفوف ال يوجد بينها إختالفات معنوية ( )P < 0.05
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 3.2اللون :نتائج تقييم خاصية اللو املفضل من قبل احملكمحت واملبينة ابجلدول ( ،)4أظهرت حدوث اخنفاض تدرجيي ملحوظ
س
لدرجات اللو للخبز الناتج مع زايدة نسبة االستبدال بدقيق الشوفا مقارنة مع لو اخلبز الناتج من العينة الشاهد دقيق
ذات نسبة االستبدال ، %0وخالية من أي نوع من أنواع احملسنات املستخدمة خالل هذه الدراسة.
جدول ( :)4أتثري نسب االستبدال بدقيق الشوفا وأنواع احملسنات على خاصية لو اخلبز
نسبة
االستبدال

الشاهد
bcdef

12.1 % 0.0

الليسثحت +
الليسثحت +
محض
محض
محض
الليسثحت
االسكوربيك
االسكوربيك
االسكوربيك
SSL +
abc

12.7

% 15

mn

7.3

% 30

o

4.7

lm

8.1

mn

o

4.6

% 45

7.4

9.3

ab

12.7

13,3

a

ijk

kl

8.4

11.4

n

6.6

11.1

n

p

6.5

fg
g

3.7

h

10.2
10.1

hi

SSL
defg

11.8
11.8

cdefg

jk

9.4

lm

11.4

9.2
7.7

hij
efg

محض
الليسثحت +
االسكوربيك
SSL
SSL+
abcd

abcd

bcde

abcd

12.6
12.3

12.5
12.6

g

9.3

mn

6.6

11.1
7.20

hij
n

* كل قيمة يف اجلدول متثل متوسط لعشرة مكررات
*املتوسطات اليت تشرتك يف حرف واحد لكل ص من الصفوف ال يوجد بينها اختالفات معنوية ( )P < 0.05
كذلك يالحظ من خالل النتائج ا استخدام بعض أنواع احملسنات مع الدقيق ذو اإلحالل  %0قد أعطت خبز ال خيتل
معنواي يف درجة اللو مقارنة بذلك الناتج من الدقيق الشاهد ،وخاصة عند استخدام احملسن الليسثحت وحامض االسكوربيك،
حيث تفوق معنواي على مستوى خاصية اللو مقارنة ابخلبز الناتج عن ابقي املعامالت ،سواء عند استخدامهما بشكل منفرد أو
على هيئة خليط مع بعضهما ،وقد استمر أتثريمها املحسن على صفة اللو ،إذ مل يالحظ اي فروق معنوية للو اخلبز الناتج عن
س
دقيق االستبدال ابلشوفا  %20بوجود خليط حمسن (الليسثحت  )SSL +و ( حامض االسكوربيك  ،)SSL +وهذه النتائج
كانت متوافقة مع حبال ( )2012وكذلك هناك توافق من حيث أتثري احملسنات املستخدمة ولكن ابستخدام دقيق الذرة الرفيعة
مع كل من فضل ( )2009و  Boyaciogluو آخرو (.)1994
 –3.3الطعم :نتائج االختبارات احلسية خلاصية الطعم ابجلدول ( ،)5أظهرت اخنفاض تدرجيي ملحوظ لدرجة الطعم املفضل من
قبل احملكمحت ابرتفاع نسبة االستبدال مع دقيق الشوفا مقارنة مع طعم اخلبز الناتج من دقيق معاملة الشاهد ،وكذلك من
خالل النتائج يالحظ أ مجيع أنواع املواد احملسنة املستخدمة مع دقيق االستبدال  %0يشوفا  ،قد سجلت درجات خلاصية
الطعم ال ختتل معنواي مع تلك الناجتة مع العينة الشاهد ،ومن انحية أخرى لوحظ عدم وجود فروق معنوية ((0.05 > P
بحت درجات الطعم الناتج من مجيع املعامالت ذات نسبة االستبدال  15و  %30بدقيق الشوفا وتلك الناجتة من العينة
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الشاهد ،وقد استمر التأثري املحسن لطعم اخلبز حىت نسبة استبدال  %45بوجود كل من املحسنحت (الليسثحت  )SSL +و
س
س
(حامض االسكوربيك  ،)SSL +وكل منهم قد سجل تفوق معنوي حىت نسبة استبدال  %45عند استخدامه كخليط مع
سحمسن أخر أو عند استخدامه بشكل منفرد ،وهذه النتائج كانت متوافقة مع احلبال وآخرو ( .2012وكذلك هناك توافق
من حيث أتثري احملسنات املستخدمة ،ولكن ابستخدام دقيق الذرة الرفيعة مع كل من فضل ( )2009و Boyacioglu
(.)1994
جدول ( :)5أتثري نسب اإلستبدال بدقيق الشوفا وأنواع احملسنات على خاصية طعم اخلبز
محض
االسكوربيك

الليسثحت

نسبة
االستبدال

abcdefgh

12.1

fghijk

ab

% 15

11.9

ijk

12.1

fghijk

% 30

11.9

ijk

الشاهد

12.8 % 0.0

fghjkk

12.1

13.2
12.0
12.1

ijk

fghijk

الليسثحت +
الليسثحت +
محض
محض
االسكوربيك +
االسكوربيك
SSL
abc

13.1
12.2

fghijk
abc

13.1

k

a

bcdefghi

12.5

fghijk

cdefghi

12.5

abc

hijk

abcdefg

abcd

cdefghi

13.4
12.2

SSL

محض
االسكوربيك
SSL+

13.1

efghijk

jk

12.8

13.0

11.7
12.1

11.7 abcdef12.8 cdefghhj12.4 abcde12.9 % 45
كل قيمة في الجدول تمثل متوسط لعشرة مكررات
*المتوسطات التي تشترك في حرف واحد لكل صف من الصفوف ال يوجد بينها إختالفات معنوية ( < P
12.3

defghijk

12.1

abc

abcd

13.1
12.2

الليسثحت +
SSL

13.0

j12.4

 -3.4الرائحة :أظهرت نتائج االختبارات احلسية خلاصية الرائحة ،واملبينـة ابجلـدول ( )6اخنفـاض تـدرجيي و معنـوي (> P
س
 (0.05لدرجات الرائحة املفضلة من قبل احملكمحت للخبز الناتج عن دقيق املعـامالت املختلفـة مـع زايدة نسـبة اإلحـالل
بــدقيق الشــوفا مقارنــة ابلرائحــة الناجتــة عــن اخلبــز املصــنع مــن الــدقيق الشــاهد ( )%0وبعــدم وجــود اي حمســنات ،كمــا
س
لــوحظ ايضــا أ مجيــع أن ـواع احملســنات عنــد اســتخدامها مــع الــدقيق  %0يشــوفا قــد أعطــت خبــز ذو رائحــة ال ختتل ـ
معنــواي مــع تلــك الناجتــة عــن خبــز دقيــق الشــاهد اخلــايل مــن احملســنات ،ابلــرغم مــن أ اخلبــز النــاتج مــن اســتخدام سحمســن
(محض االسكوربيك)( ،الليسثحت  +محض االسكوربيك) و (محض االسكوربيك  )SSL +سجلت قيم أعلى لدرجات
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س

ghijk

المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية
مصراتة ،ليبيا  17-16اكتوبر 2016

جدول ( :)6أتثري نسب االستبدال بدقيق الشوفا وأنواع احملسنات على خاصية رائحة اخلبز
نسبة
االستبد
ال
0.0
%

الشاهد
13.4
abcde

11.8 % 15
% 30

jkl

11.2

12.0 % 45

l

ijkl

حمض
االسكور
بيك
14.0

abc

الليسثين
13.6
abcd

13.1

13.4

bcdefg

abcde

12.1

hijkl

11.8

jkl

الليسثين
الليسثين
 +حمض
 +حمض
االسكور
االسكور
بيك +
بيك
SSL
13.2
ab
14.1
bcdef
13.8

abc

14.3

a

SSL

حمض
االسكور
بيك
SSL+

13.6

13.4

abcd

abcde

13.9

abc

الليسثين +
SSL
13.6

abcd

13.2

13.1

bcdef

bcdefghi

12.6

12.4

12.4

12.7

13.1

13.1

defghij

efghij

efghijk

defghij

bcdefgh

bcdefgh

12.9

12.4

12.1

12.6

cdefghi

efghijk

ghijkl

defghij

12.3
fghijk

11.3

kl

كل قيمة في الجدول تمثل متوسط لعشرة مكررات
*المتوسطات التي تشترك في حرف واحد لكل صف من الصفوف ال يوجد بينها اختالفات معنوية ( < P
)0.05

ابلنسبة لتأثري املحسنات على خمتل معـامالت االسـتبدال بـدقيق الشـوفا أظهـرت ا املعـامالت احملتويـة إحـدى احملسـنات التاليـة
س
بشكل منفرد( :الليسثحت)( ،محض االسكوربيك) ،محض االسكوربيك  +الليسثحت)( ،الليسثحت  +محض االسـكوربيك ،)SSL +
( + SSL( ،)SSLمحض االسكوربيك) و ( + SSLالليسثحت) قد سجلت قيم للرائحة مل ختتل معنواي فيما بينها ،وكذلك بحت
الرائحــة الناجتــة عــن دقيــق االحــالل  %0يشــوفا  ،ومــن انحيــة أخــرى فقــد اســتمر التــأثري املحســن للرائحــة ابســتخدام مجيــع أن ـواع
س
املحسـنات حــىت نســبة إحــالل  %15يشـوفا  ،إال أ التــأثري املحســن للرائحــة عنـد نســبة إحــالل  %30كــا قـد اســتمر فقــط عنـد
س
س
اســتخدام ك ــل م ــن املحس ــن (الليس ــثحت  )SSL +و (ح ــامض االســكوربيك  ،)SSL +وه ــذه النت ــائج كان ــت متوافق ــة م ــع احلب ــال
س
وأخرو (.)2012
3.5الطراوة :التقييم احلسي خلاصية الطـراوة للخبـز املنـتج مـن دقيـق القمـح و اسـتبداالته املختلفـة بـدقيق الشـوفا ،واملوضـحة
س
ابجلــدول ( )7أيشــارت حلــدوث اخنفــاض تــدرجيي و معنــوي ( (0.05 > Pلــدرجات القبــول مــن قبــل احملكمــحت ب ـزايدة
نسبة اإلحالل بدقيق الشوفا مقارنة مـع دراجـات الطـراوة املسـجلة للخبـز املصـنع مـن دقيـق الشـاهد ،كـذلك لـوحظ مـن
س
س
خالل النتائج أ مجيع املواد املحسنة املسـتخدمة يف هـذه الدراسـة عنـد اسـتخدامها مـع الـدقيق اخلـايل مـن الشـوفا %0
س
س
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،قــد انتجــت خبــزا أفضــل مــن حيــث الط ـراوة مقارنــة ابخلبــز النــاتج عــن دقيــق الشــاهد ،والــذي انعكــس ابرتفــاع درجــات
التقييم  ،وبشكل معنوي للنوع االول مقارنة ابلنوع الثاين .أتثـري احملسـنات علـى مسـتوى املعـامالت ذات النسـب املختلفـة
من االستبدال بدقيق الشوفا  ،فقـد سـجل احلبـز النـاتج مـن دقيـق االسـتبدال  %15يشـوفا و علـى مسـتوى مجيـع أنـواع
احملسنات املضافة درجات ال ختتل فيما بينهم من انحية وبحت تلك الناجتة من دقيق املعاملة  %0يشوفا  ،ولقد استمر
أتثــري احملســنات علــى ط ـراوة لــب اخلبــز حــىت نســبة اســتبدال  %30يشــوفا مقارنــة مــع ط ـراوة لــب اخلبــز النــاتج مــن دقيــق
االستبذال  %30يشوفا وغرب احملتوي على حمسنات .وهذه النتائج كانت على توافق مع نتائج (،Imad Toufeili
1995؛  )1994 ،Boyaciogluوكــذلك مــع فضــل ( ،)2009حيــث أمجعــا علــى أ للمحســنات القــدرة علــى
حتسحت حجـم اخلبـز وطراوتـه وخصوصـا عنـد اسـتخدام سحمسـن  SSLالـذي أظهـر كـا أتثـريه واضـح علـى كافـة اخلصـائص
الريولوجية والتصنيعية للخبز.

جدول ( :)7أتثري نسب االستبدال بدقيق الشوفا وأنواع احملسنات على خاصية طراوة اخلبز
نسبة
االستبدا
ل

الشاهد

efgh

12.6 % 0.0
% 15

10.3
lmno

% 30

p

10.3 % 45

mno

8.2

محض
االسكوربي
ك
abc

14.0

klm

11.1
10.7

lmn

p

7.5

الليسثحت
13.2
cdefg

14.0
abc
d
12.2

ghi

10.4
lmno

الليسثحت  +الليسثحت +
محض
محض
االسكوربي االسكوربي
ك SSL +
ك
a

defg

13.0

abc

14.2

abcd

13.9

fgh

11.4

ijkl

ab

14.4

cdef

13.3

mno

k11.8

14.9
12.5
10.2

SSL

محض
االسكوربي
ك SSL+

q

5.7

hij

n

o9.7

11.1
jklm

12.1

ghij

11.8

hijk

o

9.5

* كل قيمة يف اجلدول متثل متوسط لعشرة مكررات
*املتوسطات اليت تشرتك يف حرف واحد لكل ص من الصفوف ال يوجد بينها اختالفات معنوية ( )P < 0.05
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 – 3.6القبول العام :اجلدول ( )8والذي ميثل التقييم احلسي جململ اخلصائص احلسية والنوعية للخبز املنتج من دقيق القمح
س
و استبداالته املختلفة بدقيق الشوفا  ،أوضح االخنفاض التدرجيي واملعنوي للخصائص احلسية والنوعية للخبز بزايدة نسبة
اال ستبدال بدقيق الشوفا  ،ومن انحية أخرى لوحظ التفوق من حيث القبول العام للخبز الناتج من نسبة االستبدال
 %0يشوفا مع مجيع أنواع احملسنات ابستثناء املحسن (الليسثحت  +محض االسكوربيك  ،)SSL +كما أ التأثري
س
احملسن ألنواع املحسنات املستخدمة قد استمر مع معامالت االستبدال  15و  %30يشوفا  ،وبشكل معنوي خصوصا
س
عند إستخدام املحسنات (( ،)SSLالليسثحت  )SSL +و (حامض االسكوربيك  )SSL +مقارنة مع إمجايل التقومي
س
احلسي والنوعي للخبز الناتج من عن دقيق املعامال بدو استخدام أي نوع من املحسنات.
س
جدول ( :)8أتثري نسب االستبدال بدقيق الشوفا وأنواع احملسنات على درجة القبول العام جململ اخلصائص احلسية والنوعية
للخبز
نسبة
االستبدال

الشاهد

محض
االسكوربيك

bcdefg

abcde

o

ijkl

13.6 % 0.0
% 15
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ghijk
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r
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a
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14.5
j13.0

13.1
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s

o
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12.2
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SSL
bcdef

13.6
13.0
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cdefg

13.5

b14.3

a
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14.1
13.2

defgh
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11.8
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hijk

o

10.3

o

10.3
12.6

محض
الليسثحت +
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SSL
SSL+

11.3

10.4

* كل قيمة يف اجلدول متثل متوسط لعشرة مكررات
*املتوسطات اليت تشرتك يف حرف واحد لكل ص من الصفوف ال يوجد بينها اختالفات معنوية ( )P < 0.05

اخلالصة
أظهرت الدراسة احلالية أ درجات تقييم اخلصائص احلسية (الشكل ،اللو  ،الطعم ،الرائحة ،الطعم،الطراوة والقبول العام) ،وكذلك
قيم احلجم النوعي للخبز املنتج من دقيق القمح واستبداالته املختلفة مع دقيق الشوفا بنسبة ( 15،30 ،0و ،)%45و احملتوي
على بعض أنواع احملسنات قد اخنفظت بشكل تدرجيي ومعنوي ابرتفاع نسبة اإلحالل بدقيق الشوفا  ،وكذلك فقد أظهرت
الدراسة أ اخلبز الناتج عن دقيق القمح اخلايل من دقيق الشوفا قد حقق أفضل النتائج على صعيد اخلصائص احلسية والنوعية
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 وعليه،)SSL +  الليسثحت+  بول محض االسكوربيك) و (محض االسكوربيك+ وخصوصا عند إضافة احملسنات ( الليسثحت
 من%30 – 15 ميكن استنتاج أنه ميكن احلصول على خبز مقبول من الناحية احلسية والنوعية ابستخدام دقيق القمح ابستبدال
%0.5( ) أوSSL %0.5 +  جزء ابملليو حامض االسكوربيك100  وبوجود املحسن املكو من خليط من، دقيق الشوفا
س
)SSL %0.5 + ليسثحت

املراج
 الريولوجية و، استخدام التحليل االحصائي متعدد املتغريات يف دراسة اخلواص الكيميائية. 2012 . جهاد,  هدى و مسعا،حبال
.374-361 ,2-28 , جامعة دمشق للعلوم الزراعية. التصنيعية لدقيق الشوفا
 الصفات احلسية خلبز القوالب املنتج من دقيق القمح املستبدل جزئيا بدقيق الذرة الرفيعة وأتثري.2009 . جالل أمحد،فضل
. 11  رقم2  جملد.  جامعة اسيوط لالحباث البيئية.بعض حمسنات الدقيق عليها
AACC 1976. Approved methods of the American Association of Cereal Chemists St Paul, MN.U.S.A.
AACC 2000. Approved Methods of the AACC, 10th edn. Methods 38-12A, 0801, 26-95, 26-50, 54-21, 30-10, 56-81B, 54-10, 44-15A, 46-10. St Paul, MN.
AACC. .
Aldryhim, Y. and A. Alyousif. 1992. Inspection of wheat-Grain samples delivered to the grain silos and flour mills organization in 1988-1989 with emphasis
on insect infestation. Arab gulf journal of scientific research, 10,65-75.
Azizi, M., N. Rajabzadeh and E. Riahi. 2003. Effect of mono-diglyceride and
lecithin on dough rheological characteristics and quality of flat bread. LWTFood Science and Technology, 36, 189-193.
Boyacioglu, M. and B. D'appolonia. 1994. Characterization and utilization of
durum wheat for breadmaking. II. Study of flour blends and various additives.
Cereal chemistry (USA.)
Bureau, W. G. 2007. History of Whole Grains.

337

E. mail: INFO@lam.edu.lyاجمللة االكادميية

المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية
2016  اكتوبر17-16  ليبيا،مصراتة

Chiotellis, E. and G. M. Campbell. 2003. Proving of bread dough I: modelling
the evolution of the bubble size distribution. Food and Bioproducts Processing,
81, 194-206.
Dewettinck, K., F. Vanbockstaele., B. Kuhne, D. Vandewalle, T. Courtens and
X. Gellynck. 2008. Nutritional value of bread: Influence of processing, food interaction and consumer perception. Journal of Cereal Science, 48, 243-257.
Flander, L., X. Rouau, M-H. N. Morel, K. Autio,T. Seppanen-Laakos, K. Kruus
and J. Buchert. 2008. Effects of laccase and xylanase on the chemical and rheological properties of oat and wheat doughs. Journal of agricultural and food
chemistry, 56, 5732-5742.
Fander, L., M. Salmenkallio-Marttila, T. Suortti and K. Autio. 2007. Optimization of ingredients and baking process for improved wholemeal oat bread quality. LWT-Food Science and Technology, 40, 860-870.
Garsed, K. and B. B. Scott. 2007. Can oats be taken in a gluten-free diet? A systematic review. Scandinavian journal of gastroenterology, 42, 171-178.
Graessley, W. W. 1993. Viscoelasticity and Flow in Polymer Melts and Concentrated Solutions.(Retroactive Coverage). American Chemical Society, Physical
Properties of Polymers, 2nd ed., 43-97.
Grosch, W. 1986. Redox systems in dough. In: Chemistry and Physics of Baking. J. M. V. Blanshard, P.J. Frazier, and T. Galliard, eds. Royal Society of
Chemistry: London.
Kupper. 2005. Dietary guidelines and implementation for celiac disease. Gastroenterology, 128, S121-S127.
Lopez-Ahumada, G., V. Valdey-Encinas and B. Ramirez-Wong. 1991. The use
of a mix of emulsifiers to improve the baking characteristics of blends of durum
and bakers wheat flour. Cereal Foods World, 36, 701-702.
Matz, S. A. 1987. Ingredients for Bakers. The use of L-ascorbic acid in improving the quality of pasta. Int. J. Vitam. Nutr. Res. 27, 345. .
Mckechnie, R. 1983. Oat products in bakery foods. Cereal Foods World.

338

E. mail: INFO@lam.edu.lyاجمللة االكادميية

المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية
2016  اكتوبر17-16  ليبيا،مصراتة

Salehifar, M. and M. Shahedi. 2010. Effects of oat flour on dough rheology, texture and organoleptic properties of taftoon bread. Journal of Agricultural Science
and Technology, 9, 227-234.
Small, E. 1999. New crops for Canadian agriculture. Perspectives on new crops
and new uses. ASHS Press, Alexandria, VA. USA, 15-52.
Sudha, M., R. Vetrimani and K. Leelavathi. 2007. Influence of fibre from different cereals on the rheological characteristics of wheat flour dough and on biscuit
quality. Food chemistry, 100, 1365-1370.
Thybo, A. K., M. Edelenbos, L. P. Christen., J. N. Sorensen and K. ThorupKristensen. 2006. Effect of organic growing systems on sensory quality and
chemical composition of tomatoes. LWT-Food Science and Technology, 39,
835-843.
Toufeili, I., S. Shadarevian, A. M. Miski and I. Hani. 1995. Effect of shortening
and surfactants on selected chemical/physicochemical parameters and sensory
quality of Arabic bread. Food chemistry, 53, 253-258.
Webster, F. H. 1986. Oats: Chemistry and Technology. AACC, St. Paul, MN,
USA.

339

E. mail: INFO@lam.edu.lyاجمللة االكادميية

المؤتمر العلمي األول لألمن الغذائي وسالمة األغذية
2016  اكتوبر17-16  ليبيا،مصراتة

Copper, zinc and iron residues in milk powder and infant
formulas sold in Libyan and Egyptian markets
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ABSTRACT
A total of 75 samples including, 25 samples each of full cream powdered milk, skimmed
powdered milk and infant formula collected from Egypt and Libya markets, groceries and
pharmacies at the period between April and September 2014 were analyzed for measuring copper, zinc and iron concentrations. Flame Atomic Absorption Spectrophotometer could detect
copper, zinc and iron in all (100%) tested samples by means of 3.74±0.137, 3.83±5.82 and
40.73±14.29 mg/kg in examined full cream powdered milk, 3.12±0.35, 3.10±0.19 and
44.74±5.74 mg/kg in examined skimmed powdered milk and 8.28±0.3008, 4.00±0.144 and
16.73±0.70 mg/kg in examined infant milk formula, respectively. Concerning the permissible
limits set for detected elements, it was noted that most of tested samples contained copper, zinc
and iron by levels exceeding maximum permissible limits proposed for them. By comparison
the estimated average daily intake of detected minerals from the examined samples to their Acceptable Daily Intake (ADI) values, it was noted that the estimated daily intake of all elements
were lower than their ADI except for iron, its estimated daily intake was higher than its proposed ADI, hence powdered milk and infant milk formula may carry a potential health risks for
humans which needs a rigorous monitoring program to prevent food contamination by these
metals and to ensure that their levels did not exceed the legal limits for human consumption.
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1. INTRODUCTION
Milk and dairy products is one of the most important food for human nutrition which
contains protein, carbohydrates, fat, sugars, vitamins (Vit A, Vit D and Vit B groups) and trace
elements particularly calcium, phosphate, magnesium, zinc and selenium (Buldini et al., 2002).
Powdered milk is one of the most essential dairy products that are widely consumed by
human children and adult’s especially elderly people around the World. It contains essential and
additional requirement needed by children especially during their growing years. It is also used
in the manufacture of many dairy products such as ice cream, cheese, evaporated milk, condensed milk and infant milk formula and also as an ingredient in many bakery products, processed meats and soups.
Powdered milk contains several trace elements as a natural component of their composition; most of them are essential and very important such as copper, zinc, manganese and iron.
These metals are co-factors in many enzymes and play an important role in many physiological
functions and lack of these metals cause disturbances and pathological conditions (Pennington
et al., 1995). Although, these metals are essential micronutrients and have a variety of biochemical functions in living organisms, these elements when taken at high levels, they can cause toxicity to consumers. This toxicity is attributed to accumulation of trace metals in the body which
are not metabolized to execrable products (Li et al., 2005).
The excess amount of trace elements in milk powder may originate from the normal addition of these metals to milk powder during manufacture in order to meet nutritional requirements (Oskarsson et al., 1995). In addition, milk powder may become contaminated with
these metals either through contamination of the original cow’s milk resulting from exposure of
lactating cow to environmental pollution or feeding on contaminated feed stuffs and water with
that metals (Carl, 1991; Okada et al., 1997). Also, metals may gain access to our foods from
contaminated water, equipment and utensils used for food processing, cooking and storage
(USEPA, 2003). Moreover, raw milk may be exposed to contamination during its manufacture
and packaging processes (Ukhun et al., 1990).
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While the main quality parameters for milk powder are the microbiological and sensory
characteristics, recent investigations have been recommended that the determination of trace
elements in milk powder should be included to these parameters (Orak et al., 2005). Since, as
far to our knowledge, reports regarding trace metals determination in milk powder in Egypt and
Libya is scarce and due to the serious problems associated with ingestion of excess amounts of
these metals in food, this study will focus on the determination of some trace element levels in
food-stuffs especially milk powder from different districts in Egypt and Libya which in role will
give an important idea in understanding a number of deficiency related diseases and to through
light on health risks and toxic effects of these metals when they are consumed by excess
amounts.

2. MATERIAL AND METHODS

2.1. Collection of samples:
A total of 75 samples consisting of 25 samples each of full cream powdered milk, skimmed
powdered milk and infant formula collected randomly from different groceries, supermarkets
and pharmacies distributed in Egypt and Libya at the period between April and September 2014.
All samples were still valid for consumption. The samples were kept in their original packages
and were individually packed into a clean polyethylene bag. Each sample was labeled to identify
the source, site and date of sampling, then transferred to the laboratory of Food Hygiene and
Control Department, Faculty of Veterinary Medicine, Mansoura University, Egypt wherein the
preparation of the samples were done to be ready for estimation of copper, zinc and iron contents.

2. 2. Preparation of samples (Agemian et al., 1980).
2. 2. 1. Digestion procedures:
One gram of the sample was added into 100 ml beaker, then 5 ml of HNO3 (16 N) and 5
ml of H2O2 (30% V/V) were added to the sample. The mixture was left to allow the reaction to
proceed, then placed on a hot plate and heated to 60oC for 30 minutes. The beaker was removed and allowed to be cooled for 5 minutes, and then 10 ml of HNO3 and 5 ml of H2O2
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were added. The beaker was placed on a hot plate, and the temperature was increased gradually
with care. The addition of HNO3–H2O2 was continued until samples became clear. The digested samples were filtered through Whattman filter paper No. 42. Each clear filtered sample was
transferred into volumetric flask (100 ml capacity) with deionized distilled water.

2. 2. 2. Preparation of blank solution:
Ten ml solution of concentrated HNO3 and H2O2 (1:1) were transferred to 100 ml beaker
and then heated on a hot plate and the temperature was increased gradually with care. The addition of HNO3–H2O2 was continued until blank became clear.

2. 2. 3. Preparation of standard solution:
For detection of Cu and Zn the diluted standard solution for each metal in strength of 0.1,
0.5, 1.0 and 3.0 ppm were prepared from 1000 ppm stock solution, while the solution of 0.009,
0.018 and 0.092 ppm were prepared for Fe. All standards were made in 1% HNO3. These
standard solutions were used periodically during the analysis technique to check the instrumental accuracy.

2. 2. 4. Analysis by Atomic Absorption Spectrophotometry:
All filtered samples were analyzed for their metals content according to the method of
(Agemian et al., 1980) by using “contrAA® 700 High-Resolution Continuum Source atomic
absorption spectrometer for flame, hydride, graphite tube and HydrEA technique Atomic Absorption Spectrophotometer” at the central laboratory, Faculty of Agriculture Sba-Basha, Alexandria University, Egypt.

Parameters for instrumental instructions of Atomic Absorption Spectrophotometer.
Lamp
Metal

wave

length

Site width
(Mn)

(nm)

Lamp

Fuel

Burner

current
(ma)

flow

(1/min)

height
(cm)

Detection
limit

Copper

324. 75

Automatic

13A

70 L/h

6 mm

0.2901 mg/l

Zinc

213.85

Automatic

13A

75 L/h

6 mm

0.0213 mg/l

Iron

248. 32

Automatic

13A

75 L/h

6 mm

0.1341 mg/l
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2. 3. Statistical analyses:
Data were collected, organized and then analyzed by using the computer program

SPSS/PC+ (2001) then were arranged and summarized.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

3. 1. Full cream milk powder:
The results of atomic absorption spectrometry revealed that the levels of heavy metals in
examined samples of full cream milk powder ranged from 2.56-5.73 mg/Kg with a mean of
3.74±0.138 mg/Kg for copper, 1.61-5.64 mg/Kg with a mean of 3.83±0.26 mg/Kg for zinc and
10.88-88.75 mg/Kg with a mean of 40.73±5.82 mg/Kg for iron (Table 1).
Table (1): Concentration of heavy metals in tested full cream milk powder (F.C.M.P),
skimmed milk powder (S.M.P) and infant milk formula (I.M.P) samples (mg/Kg).
(N=25).

No. of samples

Milk Samples

Min.

Max.

Mean±Std.E.mg/kg

Copper
25

F.C.M.P

2.56

5.73

3.7420±0.13784

S.M.P

1.75

10.23

3.1220± 0.35470

I.M.F

5.54

12.71

8.2832±0.30082

Zinc
25

F.C.M.P

1.61

5.64

3.8331±0.25644

S.M.P

ND

4.608

3.1049±0.19402

I.M.F

2.72

5.070

4.0062±0.14403

Iron
25
SE: Standard Error

F.C.M.P

10.88

88.75

40.7308±5.82266

S.M.P

10.70

97.12

44.7448±5.74278

I.M.F

12.50

29.37

16.7376±0.70342

N: Number of samples
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Our result of Copper was nearly similar to that recorded by Sadeghi et al. (2014) who
could detect copper at level of 4.03±1.33 mg/Kg in powdered milk in Iran. Meanwhile, copper
was determined in much lower values at 0.110±0.002 mg/Kg by Abdallah (2005) in whole milk
powder in Damietta city, Egypt and at 0.182 mg/Kg by Al-Zahrani (2012) in tested powdered
milk in Saudi Arabia. In the other hand, higher level of copper (9.7±0.2 mg/Kg) was determined
by Akpanyung, (2006) in Nigeria.
Increased copper concentration in milk powder may be attributed to contamination of
original cow‘s milk used for manufacture of these products. The contamination of original
cow’s milk may be due to excessive exposure of lactating cows to environmental Cu from heavy
traffic, consumption of contaminated feeding stuffs and water. Moreover, copper may enter
food through environmental contamination, mineralization by crops and due to the application
of copper-based pesticides commonly used on farms in some countries and also through food
processing (Onianwa et al., 2001).
Copper is an essential dietary trace element found in many metalloproteins and essential
enzymes controlling cellular activities, proper development and general repair of body tissues.
Deficiency of copper causes low white blood cell count and poor growth. However, at elevated
concentrations, they may cause serious health implications for human as vomiting, nervous system disorder, Wilson’s diseases, liver and kidney damage, brain damage, intestinal discomfort,
dizziness and headaches, while excess accumulation of copper in liver may result in hepatitis or
cirrhosis and in a hemolytic crisis (Lewis, 1995).
Our results of zinc values are in consistent with that reported by Al-Zahrani (2012) who
detected zinc at value of 2.91 mg/Kg in powdered milk in Saudi Arabia. Lower values of zinc
(0.661±0.113 mg/Kg) could be detected by Abdallah (2005) in milk powder from Egypt. On
the contrary, much higher zinc levels of, 62.8±5.5 mg/Kg and 36.2±5.29 mg/Kg were determined by Moraes et al. (2009) and Khalil and Seliem (2013) and in bovine powdered milk in
Brazil and powder milk in Iran.
The current results of iron are in agreement with that reported by Jorhem (2000) who
could detect iron by levels ranged from 4-45 mg/Kg of tested milk powder in Sweden. Higher
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iron values (103.3±0.3 mg/Kg) were estimated by Moraes et al. (2009) in powdered milk from
Nigeria. Meanwhile, low values of iron were detected by 3.033 mg/Kg by Al-Zahrani (2012)
in powdered milk Saudi Arabia.
By comparison the concentration of heavy metals present in analyzed full cream milk
powder samples to the permissible limits (mg/Kg) of each tested metals, we found that 0%, 76%
and 48% of tested samples were within the permissible limits proposed for copper, zinc and iron,
respectively, meanwhile, 100%, 24% and 52% of samples were above the permissible limits for
Copper, Zinc and Iron, consecutively (Table 2).
Table (2): Comparison of detected heavy metals levels (mg/kg) in full cream milk
powder(F.C.M.P), skimmed milk powder(S.M.P) and infant milk formula (I.M.P)
samples (N=25) to the Maximum Permissible Limit (MPL).
Milk

Samples

Permissible

limit mg/kg

Within Permissible limit
No. of

%

samples

Over Permissible limit
No. of

samples

%

Copper
F.C.M.P
S.M.P

1.46a

I.M.P

0

0

25

100

0

0

25

100

0

0

25

100

19

76

6

24

25

100

0

0

24

96

1

4

12

48

13

52

3

12

22

88

22

88

3

12

Zinc
F.C.M.P
S.M.P
I.M.P

5.00b

Iron
F.C.M.P
S.M.P
I.M.P

20b

a: National Standards of People’s Republic of China, GB 2762-2012.
b: = Codex Standard 108-1981
Our findings concerning Copper and Zinc were in contrast to the findings of Abdallah,
(2005) who found that the values of copper and zinc in whole milk powder collected from different plants at Damietta city, Egypt were below the permissible limits. The high Zinc values in
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our study may result from milk processing methods, because Zn transfer from blood to milk is
tightly controlled (Dórea, 2000). Excessive Zn and Cu intake can cause poisoning, nausea,
acute stomach pains, diarrhea and fever (Chi et al., 2007). Concerning Iron results we found
that nearly 50% of examined milk powder samples have Iron values over the permissible limit
which was different than that recorded by Salah et al. (2013) who found that all examined
samples of milk powder collected from Dakahlia Governorate, Egypt had iron residues over the
permissible limit. Higher iron content in the examined milk powder may be explained on the
basis that drinking water used to mix infant powdered formula may add Fe significantly to the
concentrations in the ready-made products (Ljung et al., 2011).
The average consumption value of full cream milk powder by 70 kg person per day, mean
concentration values of trace elements detected in tested full cream milk powder samples, in addition to the estimated average daily intake of these elements (mg/day) were summarized in Table (3). By comparison of the estimated average daily intake of detected minerals from the full
cream milk powder in this study to that Acceptable Daily Intake (ADI) values (Table 5), it was
noted that the intake of copper, zinc and iron were 2.14%, 19.90%, 169.71%, respectively of
ADI values stated for each mineral. The aforementioned results indicated that the estimated daily intake of all elements were lower than their ADI except for Iron, its estimated daily intake
was higher than ADI proposed for it by nearly one and half times. Although, Fe absorption in
adults is controlled via tight regulation of the divalent metal transporter (DMT1) (Gunshin et
al., 2001), the high daily iron intake may lead to the production of oxidant radicals which in
excess results in some diseases in age over fifty (Brewer, 2010).
Table (3): Estimated daily intake of elements from tested full cream milk powder
(F.C.M.P) and skimmed milk powder (S.M.P) samples. (N=25)
Milk Samples

Mean concentration of

average consumption of

metals (mg/kg) in

full cream milk by 70 kg

present study

person/day

Estimated daily

intake (mg/day)

Copper
F.C.M.P

3.742

S.M.P

3.1220

200 ml/daya

0.748
0.624

Zinc
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F.C.M.P

3.8331

0.776

S.M.P

3.1049

0.620

F.C.M.P

40.7308

8.146

S.M.P

44.7448

8.950

Iron

(a) Average quantity of reconstituted powder milk consumed by adult person according to
Nutrition Institute, Cairo, A. R. E. (1996).

3. 2. Skimmed milk powder
Studies showed that low-fat milk consumption could reduce risk of arterial hypertension,
coronary heart disease, colorectal cancer and obesity (Shabo et al., 2005). Despite these essential benefits derived from consuming skimmed milk, it may subject to contamination with toxic
metals arising from modern agricultural practices, industrial pollutants in the environment, animal feeds and use of sewage sludge in agriculture (Semaghiul et al., 2008).
It is noticed from Table (1) that examined samples of skimmed milk powder contained
trace elements by levels ranged from 1.75- 10.23 mg/Kg with a mean of 3.122±0.354 for copper, 0.00-4.608 mg/Kg with a mean of 3.104±0.194 mg/Kg for zinc and 10.70-97.12 mg/Kg
with a mean of 44.744 mg/Kg for iron.
Lower Copper values of 0.846±0.0001 mg/Kg skimmed milk by Khan et al. (2014) in
South Korea. Our findings of zinc is nearly similar to the study conducted in South Korea by
Khan et al. (2014) in which Zn was determined by a mean of 3.871±0.00268 mg/Kg of examined skimmed milk. But, higher Zn value at 31.3±0.9 mg/Kg was estimated by Kira and Maio
(2004) in nonfat milk powder. Lower Iron value (2.19±0.10 mg/Kg) was recorded by Kira and
Maio (2004) in nonfat milk powder.
It is obvious from Table (2) that heavy metals levels in 0%, 100% and 12% of examined
skimmed milk powder were within the permissible limits proposed copper, zinc and iron, respectively, meanwhile, 100%, 0% and 88% of samples have heavy metals concentration above
the permissible limits stated for copper, zinc and iron, respectively.
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Our results was nearly similar to that reported by Santos et al. (2015) who found that all
samples of examined skimmed milk from Brazil contained Zn by levels below the maximum
permissible limit proposed for them. Meanwhile, our findings of Cu disagreed with the results
of the same author who found that all (100%) samples contained Cu by levels below the maximum permissible limit proposed for them.
According to obtained data in Table (5), the intake of trace elements (copper, zinc, iron)
by skimmed milk consumption were 1.784%, 0.887 and 186.43% of Acceptable Daily Intake
(ADI) value recorded for each element under study. It is noted from the previously results that
the estimated daily intake of all elements were lower than their Acceptable Daily Intake (ADI)
except for Iron, its estimated daily intake was higher than Acceptable Daily Intake proposed for
it by nearly two times.
Table (5): Comparison of calculated daily intake of trace elements from full cream
milk powder (F.C.M.P) and skimmed milk powder (S.M.P) samples, with ADI limit of
trace element (N=25).
Milk

Samples

ADI µg/70 kg
person/day

Mean

Calculation of daily metals

metals (µg/kg) in

consumed per day(b)

concentration of
present study

intake in 200 ml milk
µg/day/person

%

3742

748.4

2.14

3122.0

624.4

1.784

38194

7638.8

19.90

3105.0

621.0

0.887

40731

8146.2

169.71

44745

8948.96

186.436

Copper
F.C.M.P
S.M.P

35000a

Zinc
F.C.M.P
S.M.P

70000a

Iron
F.C.M.P
S.M.P

4800a

(a) FAO/WHO, J.E C. on Food Additives, 1999.
(b) Average quantity of reconstituted powder milk consumed by adult person according to
Nutrition Institute, Cairo, A. R. E.
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4. 3. Infant milk formula
Infant milk formulae continue to be major source of energy and nutrients world-wide for
children whose mother do not lactate after birth, mothers with infectious disease that can be
transmitted through breast milk as well as the working mothers both in the developed and developing countries(Guttman and Zimmerman, 2000). Infant formulae are primarily derived
from animals or plants and are therefore mostly milk- soy- or cereal-based formulations. However, Infant formulae are rated second best to natural breast milk which can be advantageous for
the proper growth and development of children; they may hold toxic elements such as heavy
metals as a result of their natural presence in raw materials used, from contamination or from
food processing (Walker, 1993).
It is indicated from our study that tested samples of infant milk formula contained trace
metals by concentrations ranged from 5.54-12.71 mg/Kg with a mean of 8.28±0.3008 mg/Kg
for copper, from 2.72-5.070 mg/Kg with a mean of 4.0062±0.14403 mg/Kg for zinc and from
12.50-29.37 mg/Kg with a mean of 16.73±0.703 mg/Kg for iron (Table 1).
Lower copper values at 0.344±0.001 mg/Kg and 0.006±0.000 mg/Kg were recorded in infant formula by Perween et al. (2005) in Pakistan and by Amer et al. (2006) in Egypt. On the
contrary, higher copper level at 10.04±1.6 mg/Kg was detected in baby formulas from Brazil by
Moraes et al. (2009).
Our findings of zinc was in agreement with that (3.98±0.25 mg/Kg) reported by Khaghani et al. (2010) in tested Infant formula from Iran. On the contrary, higher zinc values at
37.426±8.951 mg/Kg by Jannat et al. (2009) in Iran. Meanwhile, lower zinc value of 0.66±0.10
mg/Kg was determined in tested infant formula in Egypt by Amer et al. (2006).
It is noticed from Table (1) that iron values were lower than that reported in Brazil by
Moraes et al. (2009). On the other hand our iron findings were higher than that (1.33–7.54
mg/Kg) estimated in Pakistan by Lutfullah et al. (2014). Higher iron content than normal may
coming from drinking water used to mix infant powdered formula that may add Fe significantly
to the concentrations in the ready-made products (Ljung et al., 2011).
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the obtained levels of copper, zinc and iron were within the permissible limits in 0%, 96%
and 88% of examined infant milk formula samples, successively and were above the permissible
limits in 100%, 4% and 12% of tested samples, respectively (Table 2).
It is obvious from Table (2) that 88% of tested infant formula samples in this study had
iron content comply with the normal permissible limits and this result was in contrast to the
study conducted by Ojo and Olabode (2013) who found that all (100%) tested infant formula
from Abuja, Nigeria contained both essential elements within the tolerable limit for infants.
The average daily consumable weight of powdered infant formula (164.4 g) was calculated
based on previously reported average consumption of formula by a 6-12 months old baby infant
according to (Tripathi et al 1999) and the estimated daily intake of elements by infants through
infant formula were shown in (Table 4). According to obtained data in Table (6), the intake of
trace elements (copper, zinc, iron) by infant formulae consumption were 3.891%, 0.94%,
57.31%, of ADI value recorded for each element under study. It is noted from the previously
results that the estimated daily intake of all elements were lower than their ADI except for iron,
its percentage was the higher among all elements.
Table (4): Estimated daily intake of elements from examined infant formulae (N=25).
Mean concentration of

average consumption of

Estimated daily

Element

metals (mg/kg) in

formula by a 6-12

intake

Copper

8.2832

Zinc

4.0062

Iron

16.7376

present study

months old baby infant

(mg/day)
1.362

164.4g/daya

0.658
2.751

(a): Average daily consumable weight of powdered infant formula according to Tripathi et
al (1999).
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Table (6): Comparison of calculated daily intake of trace elements from infant formulae with ADI limits of trace element (N=25).
Element

ADI µg/Wt./ kg
person/day

Mean concentration
of metals (mg/kg) in
present study

Calculation of daily metals
intake in 164.4 infant

formula consumed per dayb
µg/day/person

%

8283.2

1362

3.891

70000a

4006.2

658

0.94

4800a

16737.6

2751

57.31

Copper

35000a

Zinc
Iron

(a): FAO/WHO, J. E.C. on Food Additives, 1999.
(b): Average daily consumable weight of powdered infant formula according to Tripathi et al
(1999).

Excess amount of iron in infant formula may cause a serious problem due to infants lack
the ability to regulate Fe absorption because, the divalent metal transporter 1 DMT1 responsible
for Fe absorption is not fully functional until 6-9 months of age (Lönnerdal and Kelleher,
2009) and as a result, Fe may be absorbed at levels above those required resulting in iron toxicity. Concurrently, humans do not seem to have a system of excreting Fe, therefore the excessive
Fe intake must be considered (Berglund et al., 2010). Excessive Fe intake is therefore of particular concern in infants which has been associated with impaired growth and increased morbidity (Dewey et al., 2002), impaired immune and cognitive development function (Kon et
al., 2010).

Conclusion
It can be concluded that of milk powder and infant formula samples purchased from various Markets, grocery stores and pharmacies in Egypt and Libya may carry a potential health
hazards for humans due to the majority of these examined samples contained trace metals by
levels exceeded the maximum permissible limits regulated for them and the estimated daily intake for Iron was higher than Acceptable Daily Intake (ADI) proposed for it. Therefore, a strict
control measures should be followed to prevent pollution of milk powder with these metals and
to ensure that their levels did not exceed the recommended limits for human consumption.
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Hygiene Practices in Libyan domestic kitchens: A pilot survey
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Abstract
Several food-poisoning outbreaks that were reported in different parts of the
world due to cross-contamination are linked to the domestic kitchens. However,
the extent of cross-contamination in Libyan domestic kitchens and its relationship
with food poisoning is currently unknown. A pilot survey was devised to examine
common food-handling practices amongst women in Tripoli, Libya with the aim
of highlighting key areas for future awareness campaigns. The face-to-face survey
was undertaken during February to March, 2014 and involved 200 participants.
Identified areas to improve the level of local sanitary practices included: handwashing, disinfection of dishcloths and awareness of the importance of proper
refrigerator and cooking temperatures. The future use of the interactive ‘Watchand-Click’ tool could both inform a larger study whilst educating the users on
food-safety.
Keywords: Cross-contamination, domestic kitchens, food hygiene, foodpoisoning, food safety, Libya.
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Introduction
The Centre for Disease Control in the US has identified 31 pathogens that cause
food- borne diseases, which include viruses, bacteria and other microorganisms
(CDC, 2011). Campylobacter is currently the most widely reported gastrointestinal bacterial pathogens in the EU, although Salmonella caused the most foodrelated outbreaks (EFSA/ECDC, 2015). In the US, however, norovirus was estimated to cause the most number of domestically acquired food-borne illnesses
(CDC, 2011). Diseases transmitted throhn ugh food do not only threaten the
health and lives of consumers, but they also cause material losses on individual and
economical levels (Al-Sakkaf, 2013). Annual economic losses such as, have been
estimated at €2.3 billion (FSA, 2013) in the UK, and at €68.7 billion reported in
the US (Scharff, 2012).
Although food-poisoning is generally perceived by consumers to be associated
with eating out (Redmond and Griffith, 2004), there are many cases where outbreaks are caused by food prepared at home due to common food-handling mistakes (EFSA, 2012). The kitchen is the primary environment where food is handled, yet the kitchen may contain higher levels of contamination than the toilet,
which is considered more unsanitary (Ojima et al., 2002). This lack of food-safety
awareness is shared across both developed and developing countries (Alsayeqh,
2015; Al-Sakkaf, 2013; Jay et al., 1999a; Jay et al., 1999b; Langiano et al., 2012;
Li-Cohen and Bruhn, 2002; Millman et al., 2014; Parra et al., 2014; Redmond
and Griffith, 2003b). Indeed, EFSA (2012) reported that in the EU, 38.7% of
food-poisoning outbreaks were linked to the household. In 2004, 779 persons
suffering from food poisoning were admitted to hospitals in Libya (FAO/WHO,
2005). However, there is little information available on the total number of foodpoisoning cases reported and what proportion of these occurs in the home. Food
safety agencies can, and do, play a large role in providing consumer education e.g.
the ‘FightBAC!’ program in the US (Partnership for Food Safety Education,
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2016) and the World Health Organisation’s ‘Five Keys to Safer Food’ program
(WHO, 2006). Nevertheless, food-preparers are ultimately responsible for the
health and safety in their own kitchens (Zhang et al., 1999) despite only 51% of
respondents in an EU-wide survey being confident that they could control the
risks associated with bacterial contamination from food (EFSA, 2010). Food program proclaim that there are four to five steps to preventing cross-contamination
in the kitchen: clean, separate, cook, chill & use safe water and raw materials
(Partnership for Food Safety Education 2016; WHO, 2006). Similarly, Kennedy
et al. (2011) identified three critical points that may break the transmission chain
of foodborne pathogens given adequate food-safety campaigns based on the Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) system used in the food industry:
cooking, cross-contamination and food storage. A list of risk points in the kitchen
and recommendations for preventing cross-contamination can be found in Table
1. This study was designed to assess food preparation habits and determine where
food-hygiene is lacking in a sample of Libyan domestic kitchens in order to use
this information to direct future food safety campaigns.
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1

Table 1: Recommendations for reducing risk of cross-contamination in domestic kitchens based on the critical points proposed by Kennedy et al.

2

(2011).
Risk point

Recommendation(s)

Ref

Critical Point 1: Cooking
Safe cooking

Food should ideally be tested with a thermometer.

Partnership for Food

temperatures

Safety Education (2016);
WHO (2006).
70 °C.

WHO (2006).

74 °C.

Kennedy et al. (2011).

75°C; the centre of reheated food should be cooked to 75 °C (82 °C in Scotland).

Food Safety and Hygiene
Working Group (1997).

Roasts and steaks to 63 °C; Whole poultry to 82 °C; Poultry breasts to 77 °C; Mince (ground)

Partnership for Food

meat to at least 71 °C and Leftovers to 74 °C.

Safety Education (2016).

Bring foods like soups and stews to boiling to make sure that have reached 70 °C.

WHO (2006).

Critical Point 2: Cross-contamination
Hand washing

Meat to hand contact should be avoided or hands washed thoroughly with soap.

de Jong et al. (2008).

CDC and the Netherlands Nutrition Centre recommend hand washing for 15 second, but

CDC (2002); de Jong et

according to de Jong, this may not be long enough.

al. (2008); Netherlands
Nutrition Centre (1999).
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Wet hands under running water, rub hands together for at least 20 seconds with soap, rinse

Partnership for Food

hands under running water and dry hand thoroughly with a clean dry towel, preferably a paper

Safety Education (2016);

towel.

Robinson et al. (2016);
WHO (2006).

Hands should be washed before and during food preparation, after contact with pets, after

Food Safety and Hygiene

dealing with laundry, after changing nappies (diapers), after blowing your nose, after handling

Working Group (1997);

rubbish, after handling chemical (including cleaning substances) and after smoking.

Partnership for Food
Safety Education (2016);
WHO (2006).

Provide handwashing facilities for those sharing communal dishes eaten with hands.

Based on Alsayeqh,
(2015).

90% of transient flora are removed by hand drying, therefore drying cloths should ideally be

Food Safety and Hygiene

single-use to prevent cross-contamination.

Working Group (1997);
Michaels and Ayers
(2000); WHO (2006).

Cloth/sponge

Sponges are not recommended.

WHO (2006).

Use separate cloths for cleaning hands and surfaces.

WHO (2006).

Cloths can be disinfected by soaking in sodium hypochlorite (e.g. mix 5 ml of household bleach

Keshav et al. (2015);
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with 750 ml of water) before washing at temperatures greater than 40 °C; preferably daily in the

Partnership for Food

hot wash cycle of the washing machine.

Safety Education (2016);
WHO (2006).

Cutting boards

Ideally different chopping boards should be used for raw meat and other ingredients.

de Jong et al. (2008).

Wooden chopping boards are inappropriate for high-risk foods.

Food Safety and Hygiene
Working Group (1997)

When no separate cutting boards are available, cutting boards, knives and other utensils should

de Jong et al. (2008);

be washed with hot (68 °C) soapy water and rinsed thoroughly under the tap before being

Partnership for Food

reused, particularly after being in contact with meat.

Safety Education (2016).

Handling of raw

Separate raw and cooked foods throughout the entire cooking process, from shopping to

Food Safety and Hygiene

and cooked meat

cooking.

Working Group (1997);
WHO (2006).

Store raw meat and seafood on the bottom shelf of the refrigerator to prevent meat juices

Partnership for Food

dripping onto other food items.

Safety Education (2016).

The refrigerator should be washed and disinfected regularly, particularly at the bottom of the

WHO/FAO (2009);

fridge where pathogens tend to accumulate.

Catellani et al. (2014).

Raw meat and poultry should not be washed to prevent cross-contamination

FSA (2014).

Fruits and

A cooler can be used to keep perishables cool during the trip home from the supermarket, or to

Alsayeqh (2015); Jevnsik

vegetables

picnics and family gatherings.

et al. (2008).
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Wash fresh fruits and vegetables, especially if eaten raw.

Verrill et al. (2012);
WHO (2006).

Ready-to-eat fruits and vegetables, such as bags of salad, should not be washed as they are

ACMSF (2008); Palumbo

already washed to a higher standard than can be achieved in the home.

et al. (2007); Verrill et al.
(2012).

Gluten

Clean cutting boards, microwave walls, frequently used countertops, use separate condiments,

contamination

isolate cooking untensils and use separate toasters for gluten-free products.

Schuppan et al. (2005).

Critical Point 3: Food storage temperature
Storage of food in

Temperature should ideally be 2-4 °C and no higher than 6 °C.

WHO/FAO (2009).

Cooked and perishable food should be refrigerated promptly. Leftover food can be cooled

Brinkman et al. (1999)

quickly by putting food onto open trays, slicing large pieces of meat into smaller pieces, placing

summarised by Beumer

food in a cool, clean container, or stirring regularly for soups. Label leftovers to indicate how

and Kusumaningrum

long they have been stored.

(2003); WHO (2006).

Cover or wrap foods.

Food Safety and Hygiene

the refrigerator

Working Group (1997).
Storage of food at

Leftover food should not be stored in the refrigerator for longer than 3 days.

WHO (2006).

Do not leave cooked food at room temperature for more than 2 hours.

WHO (2006).

room temperature
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Food should be kept at piping hot (> 60 °C) prior to serving.

WHO (2006).

Meat should be purchased at the end of the shopping trip.

Jevsnik et al. (2008).

Thawing meat

Frozen meat should be thawed in the refrigerator.

Jay et al. (1999a).

and poultry

Microwave ovens can be used to thaw food but food thawed this way must be cooked promptly.

WHO (2006).

Refreezing

It is safe to refreeze foods that have been thawed in the refrigerator.

USDA (2013).

Foods that have been thawed at room temperature for longer than 2 hours, or 1 hour if the

USDA (2013).

temperature is over 32 °C, should NOT be refrozen.
3
4
5
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Materials and methods
This study was designed to assess the food processing habits in Libyan kitchens using
a questionnaire based on Parra et al. (2014), and amended to reflect eating habits in
Libya. The questionnaire was conducted as face-to-face interviews with the subjects
and took place during February to March, 2014. All participants were female (n =
200) as they represent the majority of food-preparers in Libya according to Sikta
(2000) and were randomly selected and included university students, staff members
of the faculties of agriculture and engineering, and attendees of the Tripoli Medical
Centre. The interview lasted approximately 12 minutes and consisted of the following sections: demographic characteristics (e.g. marital status, education level, and
profession), food processing habits in the kitchen, storage methods used in the refrigerator, fruits and vegetables, consumers’ knowledge of food safety, and allergies. Data were statistically analysed using Excel 13 (Microsoft, USA).

Results and Discussion
Demographic characteristics of the participants are summarised in Table 2. The majority of respondents were married (60%) and 59.5 % were educated to undergraduate level or higher; this latter statistic may be a product of the sampling regime as
some respondents were surveyed on the university campus. Therefore, some caution
must be taken when scaling this up to the entire Libyan population.
Table 2. The demographic characteristics of the survey participants.
Demographic characteristic
1

Age range
20 – 65

2

Number (%)
200 (100)

Gender
E. mail: INFO@lam.edu.lyاجمللة االكادميية
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3

4

5

Female

200 (100)

Male

0 (0)

Marital status
Single

80 (40)

Married

120 (60)

Education level
High school

81 (40.5)

Undergraduate

50 (25)

Postgraduate

69 (34.5)

Profession
Employed

40 (20)

Housewife

160 (80)

Table 3. Food-processing habits in a sample of domestic Libyan kitchens.
Questionnaire statement

Number (%)

Food processing habits in the kitchen:
1

2

3

Hand washing frequency with soap and water before handling food
All of the time

39 (19.5)

Most of the time

72 (36.0)

Some of the time

88 (44.0)

Rarely

1 (0.5)

Frequency of changing the cloth/sponge used in the kitchen
Daily

35 (17.5)

Several times a week

100 (50.0)

Weekly

60 (30.0)

Month

5 (2.5)

Were separate cutting and processing boards designated for vegetables
and meats?
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4

Separate cutting and processing boards

196 (98.0)

Used the same board

4 (2.0)

Was the same cutting board used without cleaning with hot water and
soap prior to subsequent usage?

5

Yes

76 (38.0)

No

124 (62.0)

Separate dishes for handling raw and cooked meat
Used different dishes

182 (91.0)

Did not use different dishes

18 (9.0)

Storage methods used in the refrigerator
6

7

8

9

The optimal refrigerator temperature is:
Higher than 10 °C

2 (1.0)

Between 4 and 10 °C

4 (2.0)

Between 3 and 5 °C

70 (35.0)

Below 0 °C

7 (3.5)

Not sure

117 (58.5)

Food is properly covered inside the refrigerator to ensure safety:
Covered

186 (93.0)

Uncovered

14 (7.0)

Contact between cooked and fresh food in the refrigerator
Avoided contact

189 (94.5)

Did not avoid contact

11 (5.5)

Placing food at room temperature
More than 2 hours

160 (80.0)

Less than 2 hours

40 (20.0)

10 Thawing meat and poultry
Thawed at room temperature

130 (65.0)

Thawed inside the refrigerator

70 (35.0)
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Thawed using the microwave:
Yes

10 (5)

No

190 (95)

11 Refreezing habits
Refreeze food after defrosting

130 (65.0)

Avoided refreezing food after defrosting

70 (35.0)

Fruits and vegetables
12 Do you purchase fruits and vegetables by the roadside?
Yes

112 (56.0)
88 (44.0)

No
13 Are fresh fruits and vegetables properly washed?
Yes

200 (100.0)

No

0 (0.0)

14 Which food items are more prone to spoilage?
Fruits and vegetables

68 (34.0)

Meat

5 (2.5)

Fish

6 (3.0)

Other food items (e.g. canned)

121 (60.5)

Consumers’ knowledge of food safety
15 Do you know the safe temperatures for cooking food?
Yes

68 (34.0)

No

132 (66.0)

16 Are you aware of food safety measures?
Yes

95 (47.5)

No

105 (52.5)

Allergies
17 Do you have a wheat allergy (allergic reaction to gluten)?
Yes

20 (10.0)
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No

180 (90.0)

18 Are cutlery, pots and pans well cleaned before cooking gluten-free
food to avoid cross-contamination?
Yes

40 (20.0)

No

160 (80.0)

19 Do you use different oils for frying foods containing gluten and glutenfree foods?
Yes

10 (5.0)

No

190 (95.0)

Women perceive food safety to be of high importance (Kennedy et al., 2011) and are
more likely to adhere to food safety practices than men (Li-Cohen and Bruhn, 2002;
Jevsnik et al., 2008; Para et al. 2014). According to Al-Sakkaf (2013), in cultures
where more women are working or working full time, less time is spent in the
kitchen, ready-to-eat food is more likely to be consumed and therefore, children are
not learning safe food practices via direct observation. In this instance, alternative
methods of food education are required. However, the results from this survey show
that the majority of respondents were housewives, and more than half were educated
to at least undergraduate level (Table 2). Parra et al. (2014) found that 34% of Mexican-Americans surveyed learned food safety practices from family and friends, although Bruhn and Shutz (1999) found that consumers believed universities and
health professionals provided a more reliable source of information. Nevertheless, a
well-educated Libyan housewife population could play a very large role in the education of future food-preparers.
Pathogenic bacteria can adhere to various surfaces including, but not limited to,
kitchen counters, cutting boards and stove buttons (Azevedo et al., 2014), knives and
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graters (Erickson et al., 2015) and even mobile phones (Røssvoll et al., 2015) and
commonly used cleaning methods may not be sufficient to reduce contamination,
particularly where homes hold immunocompromised individuals (Røssvoll et al.,
2015). Therefore, cross-contamination is considered a critical point in the hygiene of
domestic food preparation (Kennedy et al., 2011). According to the survey results
(Table 3), participants were reportedly good at separating different food items. Ninety eight percent (98%) of respondents used separate cutting boards for vegetables and
meats. This figure is higher than those reported in other studies (Alsayeqh, 2015;
Langiano et al., 2012; Parra et al., 2014). However, of those that used the same
chopping board, only 38% washed before reuse. High levels of Campylobacter are
regularly found on raw meat, poultry in particular (EFSA and ECDC, 2015). It is
therefore imperative that raw meat is kept separate to prevent the reinfection of
freshly cooked dishes. Indeed, 91% of respondents used different dishes for handling
raw and cooked meat. This component of food safety seems to remain high across
different studies, ranging from 80 to 100% self-reported compliance (Bruhn and
Shutz, 1999; Alsayeqh, 2015). Similarly, covering food in the refrigerator is also a
method of food separation. Again, a large proportion of respondents reported that
they covered food in the refrigerator (93%) and kept cooked and raw food in the refrigerator separately (94.5%). However, these good practices were not universal and
may not be sufficient in themselves to eliminate the risk of cross-contamination.
Perhaps the simplest method of preventing cross-contamination in the kitchen is by
washing hands before and after food preparation and after handling items that are not
involved in food preparation, e.g. pets, linen etc. (Table 1; Food Safety and Hygiene
Working Group, 1997; Partnership for Food Safety Education, 2016; WHO 2006.
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Properly washing hands and wearing gloves is proven to greatly reduce the risk of
bacterial cross-contamination in food-service environment (Robinson et al., 2016).
However, only 19.5% of respondents reported washing hands ‘all the time’ with soap
and water prior to food preparation. This figure is lower than that reported in similar
studies (Alsayeqh, 2105; Parra et al. 2014) but is in line with observational studies
summarised by Redmond and Griffiths (2003a) and warrants raising awareness further. Furthermore, additional mitigation methods have been suggested to reduce
cross-contamination further. Alsayeqh (2015) recommend that food preparers use
disposable tissues after hand washing rather than hand towels.
Dishcloths may also be a source of contamination in kitchens (Taché and Carpentier,
2014; Keshav et al., 2015). Over half of respondents (67.5%) reported changing the
cloth at least several times week, but it is recommended that the dishcloths are
changed daily (WHO, 2006). However, additional mitigation methods have been
suggested to reduce cross-contamination further. Namely, that food preparers use
disposable tissues after hand-washing (Alsayeqh, 2015; Food Safety and Hygiene
Working Group, 1997; Michaels and Ayers, 2000; WHO, 2006) and soak dishcloths
in sodium hypochlorite before washing by hand or in the washing machine at temperatures greater than 40 °C (Keshav et al., 2015). In Japan, a public awareness campaign highlighting that dirty dishcloths may contaminate dinnerware was well disseminated and may account for the low E. coli and Staphylococcus aureus levels
found on dish towels in a study by Ojima et al. (2002).
Temperatures in Tripoli can regularly reach 35 °C in the summer months and only
cool to around 25 °C in the winter (Libyan National Meteorology Centre, 2014).
This means that temperatures in the kitchen may be conducive to pathogenic bacteE. mail: INFO@lam.edu.lyاجمللة االكادميية
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rial survival or even growth (Harris et al., 2003), yet 80% of respondents kept food
out of the refrigerator for more than 2 hours. In addition, over half of the respondents did not know the optimal temperature of the refrigerator (58.5%) and 65%
thawed meat at room temperature. Other studies confirm that thawing frozen meat
at room temperature is a common occurrence (Bruhn and Shutz, 1999; Jay et al.,
1999b; Jevsnik et al., 2008; Langiano et al., 2012; Mahon et al., 2006; Parra et al.,
2014). This implies a global lack of knowledge of the temperature danger zone of
pathogenic bacteria and suggests that this is another key area where policy makers
need to improve the knowledge of kitchen users. According to the USDA (2013), it
is safe to refreeze foods that have already been frozen, provided that they have been
thawed in the refrigerator. Although the survey question asked did not explicitly enquire whether food was thawed in the refrigerator prior to refreezing, we can assume
from previous questions that the majority of respondents who did refreeze products
(65%) would have defrosted at room temperature.
Cooking food at the temperatures given on food packaging labels may effectively
eliminate food pathogens, although this is not always the case (Roccatoa et al.,
2015). Thirty four percent (34%) of respondents said that they knew the safe temperatures for cooking food. However, what respondents report and what respondents
do in the kitchen does not always tarry (Anderson et al., 2004; Jay et al., 1999a;
Kennedy et al, 2011). When inspected a large proportion of undercooked beef and
chicken meat, Kennedy et al. (2011) linked the presence of Staphylococcus aureus to
a failure to reach the required cooking temperature of 74 °C. The participants in this
study attributed the highest level of importance to “checking that beef burgers and
poultry are sufficiently cooked”.
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According to the answers to the questionnaire statements, 56% of respondents purchased fruits and vegetables on the side of the road, which is in agreemen with the
results of Langiano et al. (2012) in Italy. Therefore, washing fresh fruits and vegetables before eating is necessarily. Washing fruits and vegetables is an important step in
removing potential pathogens prior to eating, particularly if eating fresh (Verrill et
al., 2012).
Wheat allergy, which is also known as coeliac disease effects 1% of the population
worldwide and cross-contamination in the kitchen can render gluten-free foods unsafe (See et al., 2015). The most common symptoms of allergic reactions are rashes, vomiting, abdominal distension, and diarrhoea, and the best chance of recovery is
by a gluten-free diet (See et al., 2015). However, this questionnaire indicates that
gluten contamination is not a high priority when preparing food in the kitchen as
only 40% of respondents reported cleaning pots and pans sufficiently before cooking
gluten-free foods and only 10% reported using separate cooking oil. This may be
due to the lack of knowledge, or it may also be due to the fact that only 10% of the
respondents claim to have a gluten allergy and therefore other respondents may have
no need to separate foodstuffs.

Conclusions
Many preventative measures are already being taken by respondents involved in this
questionnaire, such as separating meat and vegetables, separating cooked and raw
food, and washing fruits and vegetables before use. Yet the abundance of foodhandling mistakes recorded may have serious ramifications on the health of the family and guests. Simple awareness-raising of basic hygiene procedures such as handwashing, the appropriate use and cleaning of dishcloths, the optimal temperature of
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the refrigerator and safe cooking temperatures by general campaigns such as advertising at supermarkets or in glossy brochures, as proposed by Langiano et al. (2012),
may lead to a reduction in the number of food-poisoning cases in the home. Furthermore, an in-depth analysis of the demographic make-up and attitudes of the
main food-prepares, or indeed, those who only dabble, is essential for devising a
more targeted strategy for educational programmes. It is recommended that future
surveys are undertaken with the use of easily accessible and more modern survey
tools such as the Watch-and-Click survey tool designed by Millman et al. (2015).
This interactive tool takes the form of a video-clip displaying various food-handling
situations. The user identifies hazards by clicking the mouse or tapping the screen,
depending on the media used. Thus, the user informs the researchers of their hazard
awareness, whilst simultaneously educating the user regarding food-handling issues.
In order to fully identify the extent of cross-contamination in Libyan kitchens, it is
also recommended that a microbiological survey is undertaken in conjunction with
an observational study.
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Abstract
This study was conducted on twenty (20) classes consisting of 445 grade 6 and 7 primary school pupils drawn from five (5) public schools in Al-Zawiyya City, Libya.
The main objective was to assess the nutritional quality of some of the traditional
meals offered to the pupils at the schools as well as the hygienic and safety standards
in meal preparation in the schools’ cafeteria. Data on the nutritional status of the pupils were obtained directly from their parents through a carefully designed questionnaire consisting of a number of questions posed to the parents; while the quality
characteristics of the meals served at the schools’ cafeteria were gathered through visits to and interaction with the cafeteria staff and by proximate analysis of the popular
traditional meal samples namely albazeen, couscous bel-khdra , macaroni ambakabaka, reshda ambakabaka, macaroni belsalsah, ruz belbaslah , tobeekha bazeelaa ,
shakshouka, mhachi (velvl ,oureih), alzumaith and albasisa, for fat, protein, ash,
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moisture and carbohydrate contents. Proximate analysis results of each of these meals
indicate the percent fat and protein contents to be respectively as: albazeen (3.50 and
7.62); couscous bel-khdra (8.74 and 7.22); macaroni ambcabach (4.30 and 5.00);
macaroni belsalsah(5.30 and 5.50); ruz belbaslah (8.25 and 4.68); tobekha basilaa
(7.30 and 8.73); shakshouka (14.50 and 5.80); alzumaita (21.30 and 6.85) and albasisa
(20.50 and 5.95). Also, the results of the analysis of the questionnaire indicate that
60.22 % of the pupils do not take breakfast at home before going to their schools;
63.82% of the pupils prefer to purchase their breakfast from the schools’ cafeteria to
bringing it from their homes, whereas 26.97% of the pupils exhibited signs of leanness and general body weakness with many of them suffering from dental caries. The
results of the assessment of the extent of observation of both hygienic and safety
standards during meal preparations and servings at the schools’ cafeteria showed that
60.00% of the schools’ cafeteria lacked the hygienic standard and food quality requirements of school meals. And it was observed that 100% of all the schools’ cafeteria staff did not have any health certificate to certify their freedom from any contagious or communicable diseases.
Key words: school meals; nutritional status; questionnaire, Albazeen, Alzumaita,

Albasisa

Introduction
The association between food and health is well established (Insel et al., 2004). Indeed, many consumers of today are highly aware of the health properties of food,
and the market for healthy food and food with special health benefits is increasing.
Also, prevention of disease through healthy eating is becoming just as important as
treatment of the disease (Institute of Medicine, 2007 and 2008).
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Malnutrition or undesirable physical or disease conditions related to nutrition can
be caused by eating too little, too much or an unbalanced diet that does not contain
all nutrients necessary for good nutritional status. An essential prerequisite to the prevention of malnutrition in any community is therefore the availability of enough
food to provide for the nutrient needs of people of all age groups. For adequate food
to be available, certainly there must be adequate food production or sufficient funds
at the national, local or family level to purchase enough food. Availability of food,
however, is just part of the picture. It is now recognized that malnutrition is only the
overt sign, or symptoms, of much deeper problems in any society. Similarly, food
insecurity includes both inadequate quantity and quality of food. Inadequate dietary
intake and disease, particularly infections, are immediate causes of malnutrition. It is
obvious that each person must eat an adequate amount of good-quality and safe food
throughout the year to meet all the nutritional needs for body maintenance, work
and recreation, and for growth and development particularly in children (ADA,
2008; Clark and Fox, 2009). In addition, one must be able to digest, absorb and utilize the food and nutrients effectively. Poor diets and disease are often the result of
insufficient household food security, inappropriate care and feeding practices and inadequate health care. It is now understood that good nutrition depends on adequate
levels of all three of these factors (Insel et al., 2004).
Children in particular, need not just enough calories, but enough nutrients for
proper growth and development (Buzu, 2001; Barba and Ma Isabel, 2008; Clark and
Fox, 2009). Improper growth has health implications that can affect a variety of development outcomes. Food security can affect children’s success in terms of educational outcomes, family life, and overall health. For example, food insecurity has
been linked to worse development trajectories for children, such as impaired social
skills and reading development (FAO/WHO/UNU, 2001; Moshfegh et al ., 2008).
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School meal programs have been implemented in many countries as a solution to alleviating issues with food insecurity (Condon et al., 2009; Currie et al., 2012). It is
now generally recognized that every person, particularly children, must get balanced
diet. A balanced diet is intended to provide all the necessary nutrients required by
the human body (Insel et al., 2004; WHO/FAO/UNU, 2007).
Naturally, there is no single food material that can provide all the nutrient requirements of any human  many food items contain adequate amounts of some
nutrients but are very deficient in others. Thus, it is the consumption of a combination of many food materials that usually provides a balanced diet. The traditional diets of most societies in developing countries, including Libya, are good. Usually only
minor changes are needed to enable them to satisfy the nutrient requirements of all
members of the family. Moreover, the quantity rather than the quality of food eaten
remains a more common problem.
The consumption of early morning meals, otherwise known as breakfast, has been
proven to have positive effects on both the physical and mental activities during the
period after the meal or during the remaining parts of the day. This has attracted
more attention to the quality and quantity of meals served as breakfast. Results of
many studies (Griffith et al., 2000; Buzu, 2001; Condon et al., 2009) indicate that
some components of a breakfast play key roles in maintaining satiety up to four (4)
hours after the meal was consumed; and that the best foods eaten at breakfast that
provide a feeling of fullness for a long period of time are those that provide the total
calories from 10 – 15% protein, 15 – 30% fat and 55 – 75% carbohydrate (WHO,
1991 and 2003). These studies also provide a fairly clear indication that the malnourished body has a reduced ability to defend itself against infection.
Breakfast has been adjudged as very important in providing the body with the nutrients and energy required in kick-starting the day’s activities, especially in children
of school age. It has been reported that skipping of breakfast by children aged 11 – 13
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years may result to lethargy, tiredness, difficulty in comprehension and behaviour
problems in the school environment (DAA, 2009). Children that do have their
breakfasts have been shown to have better comprehension, longer attention span and
better performance at school.
Skipping breakfast by school children, especially the females, has been reported
to be very rampant in the Arab nations, ranging from 28 – 70% (ACN, 2009). Utter
et al. (2007) reported that many children skipped breakfast either because they disliked homemade meals usually offered at breakfast or they do not have enough time
for breakfast at home in the morning. Moreover, skipping breakfast among school
children remains a serious concern around the globe (Hoyland et al., 2012).
Nutritional problems are complex in their aetiology , and there are many different nutritional deficiency diseases especially among the school-aged children.
Knowing how they occur is one vital part of solving and, better still, preventing nutritional problems (Rand and Young, 1983). Schools can make important contributions to improve children’s meals and nutrient intakes (Azouz, 2014). School-aged
children spend at least 6 hours at school every school day and obtain up to 47% of
their calories from meals and snacks consumed at school (Condon et al., 2009;
Azouz, 2014). The ability to predict the occurrence of nutritional problems makes
prevention a more realistic prospect. Against this background, this study was designed to evaluate the nutritional quality, safety and hygienic standard during preparation, and contribution of some Libyan traditional meals offered as breakfast, in
meeting the nutrient needs of pupils enrolled in morning shift in selected public
schools in Al-Zawiyya City, Libya.
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Materials and Methods
This study was conducted only on pupils in the school morning shift during the
Third Term of the 2013 / 2014 school year. Five (5) Public Schools in Al-Zawiyya, a
town located at about 45 kilometers west of Tripoli, Libya were selected. A total of
445 pupils between the age bracket of 11 and 13 years and consisting of 302 females
and 143 males were sampled. The pupils were drawn either from the sixth grade
(end of the elementary school) or from the seventh grade (beginning of the middle or
intermediate school), and a total of twenty (20) class rooms were involved (4 class
rooms from each school). A room was provided in each school to serve as cafeteria
where the breakfast meals were served to the selected pupils, and volunteers were
deployed for this purpose. Information on the nutritional and the eating habits of the
pupils was gathered through a carefully designed questionnaire that provided the idea
about the meals taken at home by each pupil, especially at breakfast. Also, samples of
some of the traditional meals (albazeen, couscous belkhdra, macaroni ambakabaka,

reshda ambakabaka, macaroni belsalasah, ruz belbaslah, tobeekha bazeela,
shakshouka, alzumaith, albesisa and almahchi) commonly served at home as break-

fast by pupils’ families, were collected and subjected to proximate and chemical analysis, moisture, protein, lipid, ash and mineral analysis.
Moisture, crude protein, lipid, ash and mineral contents were determined as prescribed in AOAC (2006) and Nelson (2010). The carbohydrate content was obtained
by difference (i.e, the sum of the percent moisture, crude protein, lipid and ash subtracted from 100) (AOAC, 2006; Nelson, 2010); the extraction of the minerals: calcium, iron, sodium and potassium were carried out as prescribed in the Association
of Official Analytical Chemists (AOAC, 2006), while their quantification was done
using atomic absorption spectrophotometer (Perkin-Elmer 3300), whereas the phosphorus content was quantified by Vanadomolybdate method. The data obtained
were subjected to statistical analysis using the MS-Excel 2007.
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Results and Discussion
Result of the responses from the school children to reason for skipping breakfast is

presented in Table 1. The data obtained showed that 71% and 66% of the female

and male respondents, respectively, skipped breakfast at home for the various reasons
stated in the table (Table 1). The result also showed that 69.89% of the total respondents preferred having breakfast together with their colleagues at school, 62.70%
enjoyed having the breakfast during the break period at school, while 60.22% disliked to have breakfast early in the morning, and the least reason for skipping breakfast, 25.84% of the respondents, was their dislike of the kind of meals offered for
breakfast at home (Table 1). Only 39.55% of the respondents skipped breakfast as

result of food insecurity at home. And the females are more likely to skip breakfast

than the males (Figure 1). Although the reason for this trend was not clearly under-

stood, however, this observation is in agreement with those made by Rampersaud et
al. (2005) and Nickolas et al. (2000), who also observed that the most prevailing reason for skipping of breakfast at home by school-aged children is peer influence. It is
also important to note that a significant number of the respondents claimed that they
did not have enough time (wake up too lake) to have their breakfast at home, this is
very worrisome.
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Table 1: Reasons given by the Respondents for skipping breakfast at Home
Respondents’ Reasons

Total

Percent (%)

Do not want to eat at the early morning.

268

60.22

Disliked the kinds of meals on the breakfast table.

115

25.84

Preferred breakfast during the break period at the school day

279

62.70

Preferred buying snacks from the school cafeteria.

235

52.81

Did not have enough time for breakfast at home.

267

60.00

Usually, breakfast is not available at home.

176

39.55

Preferred breakfast with colleagues at school.

311

69.89

preferred to purchasing breakfast from the school's cafeteria

284

63.82
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From the families’ side, the respondent mothers indicated that they usually put on
the breakfast table whatever food that is at their disposal, or whatever food item they
deem suitable for breakfast in the morning. The list usually include (in addition to
those listed in the materials and methods) bread, tea, tea with milk, cheese and sometimes biscuits and honey. Some mothers also indicated that their children preferred
breakfast that contained chocolate products, cocoa, milk and good varieties of biscuit
especially those stuffed with milk cream (Figure 2). The highest contributors to the
children’s breakfast, in most cases, are bread (90%), tea (76%), eggs (61%) and b esisa
(57%), and the least is chocolate (12%) as indicated in Figure 2.
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The fact that many of the children respondents skipped breakfast because they disliked the homemade foods offered as breakfast is also in line with the observations of
Utter et al. (2007) and Hoyland et al. (2012), who also noted that breakfast skipping
among school-aged children remained a considerable problem around the globe. In
response to the idea of bringing breakfast to the school, 70.79% of the children respondents disliked bringing the breakfast with them to the school, 62% felt too big or
uncomfortable to do so, but would prefer to have money from their parents to purchase breakfast from the school cafeteria, irrespective of the quality of the meals or
the prevailing unsanitary conditions at the cafeteria.
Figure 3 shows the most popular traditional meals in the study area and frequency

of their weekly consumption by the respondents. It is important to note that most of
the meals are prepared through the cooking process; some are easier to prepare than
others, and therefore are more frequently consumed, while others require very tedious preparation process and use of ingredients that may require additional preparation procedures before incorporating them into the main meals, in addition to a very
lengthy cooking time, this last category are less frequently consumed despite their
high nutritional values. This explains the reason for more frequent consumption of
macaroni ambakabaka (3-5 times / week) and shakshouka (3–6 times / week) as
compared with the other meals (Figure 3). About 72.14 % of the family respondents

indicated that these two meals were preferred because of their ease of preparation, it
takes a very short time to prepare either of the two meals and the majority of the
parents have good knowledge or are skilled in preparing the two meals. Albesisa, for
instance, is a breakfast meal prepared from a combination of some legumes and cereal
grains that are roasted, crushed and then mixed with olive oil. Albesisa is usually
served as a breakfast meal in a semi-liquid form (due to the presence of the olive oil).
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On the chemical analysis of the traditional meals, data presented in Tables 2 and 3
showed the proximate and mineral composition of the prepared meals, respectively.
The results show that Albasisa recorded the highest carbohydrate (62.00%) and a
higher fat (20.10%) contents; it also recorded the lowest moisture, protein and ash
percent: 11.20%, 5.95% and 0.55%, respectively (Table 2). The highest percentages

of moisture, 72.50 and 70.00, were recorded in shakshouka and tobeekha bazeelaa,
respectively, while the protein contents in the two meals were 5.80% and 7.30%, respectively (Table 2). In general, the data presented in Table 2 revealed that the
formula of Some Libyan meals may not be adequate as a sources of nutrients for
school children when compared with those recommended by FAO/WHO/UNU
(1985 and 2001), and especially when consumed regularly. The diet of the schoolE. mail: INFO@lam.edu.lyاجمللة االكادميية
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aged children must be adequate to support normal growth and development. The
Institute of Medicine’s recommendations reflected new developments in nutritional
science, i.e., increase the availability of key food groups in the school meal programmes, as appropriate, and enhance the ability of school meals to faster healthful
eating habits and safe guard children’s health (Institute of Medicine, 2008). Protein/calorie deficient diets have been observed to result to underweight, wasting and
lowered resistance to infection, stunted growth and impaired cognitive development
and learning ability in school children; and iron deficiency in school-aged children
has been associated with retardation of growth, decreased immunity (Shinjini and
Sunita, 2001; Gowri et al., 2005; Fairweather-Tait, 2001).
Table 2: Proximate Composition of the Common traditional Libyan meals .
Type of Meal

Component (%)
Moisture

Protein

Fat

Carbohydrate

Ash

Albazeen

65.50

3.50

7.63

22.75

0.50

Couscous belkhdra

51.20

8.74

7.22

31.20

0.75

Macaroni ambakabaka

62.70

4.30

5.00

27.35

0.54

Reshda ambakabaka

65.00

6.37

8.61

19.59

0.40

Macaroni belsalasah

58.40

5.30

5.50

30.10

0.50

Ruz belbaslah

54.20

4.68

8.25

32.18

0.48

Tobeekha bazeelaa

70.00

7.30

8.73

13.15

0.75

Shakshouka

72.50

5.80

14.50

6.55

0.50

Alzimaith

45.71

6.85

21.30

26.10

0.52

Albesisa

11.20

5.95

20.10

62.00

0.55

Almhachi ( velvl , Qureih)

64.70

8.35

10.20

16.23

0.50
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Table 3: Mineral (Ca, Fe, P, K and Na) Contents of the Common traditional
Libyan meals .

Minerals (mg / 100g)
Type of Meal

Ca

Fe

24.25

1.75

18.30 211.00

6.25

1.50

23.00 206.00 162.00

Macaroni ambakabaka

25.00

1.30

21.50 215.00

74.00

Reshda ambakabaka

16.00

1.81

22.11 173.00

67.00

Macaroni belsalasah

7.20

11.80

Ruz belbaslah

26.15

1.25

21.10 211.00

Tobeekha bazeelaa

10.00

1.87

24.70 371.00 365.00

Shakshouka

20.00

2.17

33.60 200.00 130.00

Alzimaith

11.00

1.75

47.00 199.00 160.00

Albesisa

43.00

1.20

39.00 211.00

Almhachi ( velvl , Qureih)

19.00

3.20

44.00 303.00 112.00

Albazeen
Couscous belkhdra

P

K

Na
96.00

31.10 205.00 235.00
87.00

51.00

Also, data in Table 3 showed that a 100g of the traditional Libyan meals, investigated in this study could contribute significant amounts of the minerals: calcium,
iron, phosphorus, potassium and sodium to the daily requirements of these minerals
by the growing school-aged children. Appropriate amounts of minerals must be proE. mail: INFO@lam.edu.lyاجمللة االكادميية
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vided in the diets of school-aged children since a deficient intake of certain minerals
can produce diseases and lead to abnormal development (Camara et al., 2007; DAA,

2009). Table 3 also showed that the generality of the meals recorded low concentrations of iron, except macaroni belsalasah which recorded 11.80mg of iron per
100g. Minerals have a number of functions in the body. Sodium, potassium and
chlorine are present as salts in body fluids, where they have a physiological role in
maintaining osmotic pressure. Minerals form part of the constitution of many tissues.
For example, calcium and phosphorus in bones combine to give rigidity to the
whole body (Insel, 2004). Minerals are present in body acids and alkalis; for example,
chlorine occurs in hydrochloric acid in the stomach. They are also essential constituents of certain hormones, e.g. iodine in the thyroxine produced by the thyroid
gland. In addition, iron deficiency anemia is one the most prevalent nutritional deficiencies affecting the world’s population today, especially among children and women in developing countries, including Libya (Fairweather-Tait, 2001; Gowri and
Sangunam, 2005). Most programmes aimed at decreasing the incidence of iron deficiency utilize fortification of the diet with various iron compounds (Leung, 1998;
Gowri and Sangunam, 2005; Clark and Fox, 2009). Mineral deficiency is usually
caused by a low mineral content in the diet when rapid body growth is occurring,
adolescence period, and / or when there is poor absorption of minerals from the diet
(Mitchell, 1992; Affenito et al., 2007; DAA, 2009; Currie et al., 2012). During this
period, not only must the absolute amounts of mineral be increased in the edible
portion of foods, but these minerals must also be in form that are biologically available to the person consuming them (Favier, 1993).
Fruits and vegetables play important role in providing micronutrient minerals in
children’s diet. Unfortunately, only 21.57% of the family respondents reportedly
consumed fruits and vegetables along with the major meals (lunch and dinner). Also,
food quality and safety are affected by food hygiene, food handlers, people involved
E. mail: INFO@lam.edu.lyاجمللة االكادميية
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in food processing, those retailing the food and finally, practices in the home. Certain codes and government inspections may help ensure some degree of safety, and
education and knowledge of food hygiene by all people will reduce the likelihood of
contamination in the home. However, available facilities also influence food hygiene. Households that have poor facilities, no refrigeration, contaminated or inadequate water supplies or fuel shortages will find it more difficult to ensure food safety.
The results of the assessment of the extent of observation of both hygienic and safety
standards during meal preparations and servings at the schools’ cafeteria showed that
60.00% of the schools’ cafeteria lacked the hygienic standard and food quality requirements of school meals. And it was observed that 100% of all the schools’ cafeteria staff did not have any health certificate to certify their freedom from any contagious or communicable diseases
In conclusion, healthful eating habits are essential to reducing children’s risk of
immediate and long-term health problems. Nutrition-related health problems of
children range from growth retardation, iron-deficiency anemia and dental caries, to
chronic diseases such as obesity, heart disease, type 2 diabetes osteoporosis. Also,
considerable amount of literature, documenting studies both in experimental animals
and in people, demonstrates that dietary deficiency diseases may reduce the body's
resistance to infections and adversely affect the immune system. This study has
shown that very sizable numbers of Libyan school-aged children especially the females skip breakfast meals, and consequently suffer body weakness, leanness and other health problems including the dental caries (due to too much consumption of
sandwich, potato chips sweets and chocolates).
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Recommendations
The results of this study have shown that 26.97% of the pupils investigated exhibited signs of leanness and general body weakness with many of them suffering
from dental caries. The prevalence of this nutritional problem was observed among
the pupils who relied on the school cafeteria for their breakfast. It was also observed
that 38.79 % of those who suffered from physical weakness were females; the reason
for this could be due to the composition of the breakfast meals served by the school
cafeteria, which usually consist of high levels of sweetened confectioneries, chocolate
products, juices, chewing gum, ....etc., and heavily salted snacks including potato
chips and crackers. These categories of diet make the pupils to have the feeling of
fullness, and consequently unable to partake the major meals after returning from
schools as observed in this study, that 12.12% of the females who skipped breakfast
had no appetite for lunch after their return from the school, but they rather prefer to
take it in the late hours of the day or ignore lunch entirely. Finally, the results of this
study confirmed that: 214 females (70.86% of the total respondents) skipped breakfast
at home, out of which 83 of them (38.79%) exhibited physical and body weakness;.
In the same context, 27 males (18.88 %) of the total male respondents suffered from
dental caries . Based on the above observations, the following are recommended:
(i)
a massive sensitization of the Libyan populace on healthy eating habits
through the mass media, social media, newsletters, electronic and print
media aimed at improving the situation in line with guidelines of the International Agencies such as WHO and FAO;
(ii)

appointment of consultant nutritionist and establishment of offices for
them in all Libyan public schools;
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(iii)

the Ministry of Information to encourage the provision of scientific journals on pharmaceutical and healthy food habits;

(iv)

encourage collaboration with the International Agencies such as WHO,
FAO and UNICEF to develop good and healthy nutritional programmes .

(v)

conduct more studies on the nutritional habits of other segments of the
Libyan population.
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دراسة بعض الصفات البكتريولوجية والفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب
في بعض محطات تنقية المياه في مدينة براك الشاطئ
مجال إبراهيم الزوي ،*1راضية عبد السالم اهلمايل ،حممد عبد هللا

أمحد1

قسم الصناعات الغذائية ،كلية العلوم اهلندسية والتقنية ،جامعة سبها ،ليبيا.

*Email: j.elzwai64@gmail.com

امللخص
درست بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية لعينات من مياه الشرب ،أخذت من ست محطات
لتنقية المياه في مدينة براك الشاطئ ،وقد تبين من نتائج التحاليل البكتريولوجية خلو العينتين  2 ،1تماماً من
البكتيريا قبل وبعد معاملة التنقية ،في حين ظهرت بالعينة  3نموات بكتيرية أقل من  30مستعمرة بكتيرية بعد

المعاملة رغم خلوها تماماً من البكتيريا قبل المعاملة ،كما احتوت العينات  6 ،5 ،4على نموات بكتيريا دون

الـ  30مستعمرة قبل وبعد المعاملة .ومن خالل قراءة الـ  pHفقد لوحظ أن جميع العينات متعادلة ،وفيما
يتعلق بخاصية التوصيل الكهربائي فقد كانت في جميع العينات قبل المعاملة أعلى من الحدود التي سمحت

بها المواصفات القياسية الليبية لمياه الشرب ،إال أنها بعد المعاملة لم تتجاوز الحدود المسموح بها في جميع

العينات فيما عدا العينة  1التي تجاوزت الحدود المسموح بها في المواصفات القياسية الليبية .ولقد كانت نسبة
الكالسيوم والمغنيسيوم والعسورة والبيكربونات قبل وبعد معاملة التنقية في نطاق الحدود التي سمحت بها

المواصفات القياسية الليبية ومنظمة الصحة العالمية ،وكانت نسبة األمالح الذائبة الكلية في جميع العينات
قبل المعاملة أعلى من الحدود التي سمحت بها المواصفات القياسية الليبية ومنظمة الصحة العالمية ،إال أنها

كانت بعد المعاملة ضمن الحدود التي نصت عليها المواصفات.
الكلمات المفتاحية :مياه الشرب ،الصفات البكتريولوجية والفيزيائية والكيميائية ،براك الشاطئ.
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 .1المقدمة:
الماء هو عصب الحياة علي األرض ،وهو العامل األهم في وجودنا حيث قال هللا تعالى في القرآن

الكريم} :وجعلنا من الماء كل شيء حي{اآلية من سورة  ،وان الماء موجود في الخلية الحية بنسبة -%50

 %60من وزنها ،ويوجد بنسبة  %70من الوزن الكلي للخضروات ،ويزيد في الفاكهة إلي  %90من وزنها
.أي إن الماء موجود في كل شيء ينبض بالحياة ،فهو يغطي ثالثة أرباع الكرة األرضية ،ويتغلغل في
اليابسة علي هيئة مياه سطحية ومياه جوفية ،ويعد مذيباً مستقطباً مثالياً للعديد من المواد العضوية ،ويعتبر

من أرخص المبيدات علي اإلطالق ،وتتوافر فيه كافة شروط األمان ،وله خواص فيزيائية فريدة ،وان لنوعية
وسالمة الماء دور هام ومباشر على صحة المستهلك ،وتعاني العديد من مدن العالم من مشكلة تلوث الماء

،مما يسبب األمراض للسكان نتيجة عدم السيطرة على الملوثات وغياب الرقابة والمتابعة (موسى وسعد،

.)2015

يشترط في الماء الصالح للشرب أن يكون نقياً ،واال أصيب اإلنسان عن طريقه بكثير من األمراض،

ولكن لألسف فقد بات نقاء الماء شيئاً شبه مستحيل في ظل الملوثات الكثيرة والمنتشرة في البيئة ،ومما يعرفه

الكثير من الناس إن الماء مرتبط بالكائنات الحية ،ولهذا يشكل تلوث المياه مشكلة خطيرة تهدد حياة الحياة،

وبما أن الماء هو العنصر األساسي في حياتنا فقد أصبح من األهمية بمكان الحفاظ عليه ،ولقد حرص

الباحثون في مجال المياه على إجراء الدراسات على الماء ،وأهم الملوثات التي يتعرض لها بفعل األنشطة
البشرية المتنوعة (( ،)International Bottled Water Association, 2000منظمة الصحة العالمية)1984 ،
إن الماء النقي الصالح لالستعمال ( )Safe waterهو الماء الخالي من أية جراثيم ،ومن المواد المعدنية
الذائبة التي تكسبه لونا أو تجعله غير صالح لالستعمال ،أو غير مستساغ من حيث الطعم والرائحة ،أما

الماء غير النقي ) )Polluted waterأو الملوث تلوثاً طبيعيا فهو الماء الذي تعرض لعوامل طبيعية أدت إلى

تغير في لونه وطعمه ،أو رائحته ،أو أحدث به عكارة ،بسبب وجود مواد غريبة عضوية عالقة فيه

(الصطوف ،)1995 ،ومن جهة أخرى فإن الماء غير الصالح لالستعمال ( )Contaminated waterأو
الملوث هو الماء الذي يحتوي علي بكتيريا ،أو مواد كيميائية سامة تجعله ضار بالصحة العامة نظ اًر لما
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تسببه من أمراض مما يؤكد عدم صالحيتها كماء للشرب أو لري المزروعات (السلطني ،)2009 ،ويبين

الجدول ( )1بعض الخواص الطبيعية للماء النقي(عبد المنعم واليمني.)2009 ،
جدول ( )1بعض الخواص الطبيعية للماء النقي

التركيز

الخاصية

اللون ،الطعم ،الرائحة

خالي تماما

الشوائب العالقة

خالي تماما

األمالح والمركبات العضوية والغير عضوية

خالي تمام

األكسجين الذائب عند  25م◦

 8 - 5ملجم  /لتر

االحتياج البيو كيميائي لألكسجين BOD

 3 – 2ملجم  /لتر

درجة التوصيل الكهربائي عند  18م

صفر ملجم  /لتر

معامل االنكسار الضوئي عند  20م

 1.3وحدة

االحتياج الكيميائي لألكسجين COD

صفر ملجم  /لتر

الكثافة عند  4م

1.00جم /سم 3

درجه التجمد

 0درجه مئوية

درجه الغليان

 100م
 7وحدة

 pHاألس الهيدروجيني

إن أهم ما يميز المياه المعدة للشرب في محطات تنقية المياه ،والتي يتم تداولها في عبوات ،عن المياه
التي تضخ في الشبكات العامة هو جودتها الحسية المتعلقة بالطعم ،وانتظام جودتها مع الوقت ،وفيما يتعلق
بمياه الشبكات فإنه قد يط أر عليها بعض التغيير في بعض خصائصها بسبب المواد التي تتعرض لها ،أو

تنتقل إليها من البيئة المحيطة بها من أنابيب وخزانات تمر عن طريقها قبل وصولها إلى المستهلك (زاهد،

2002؛ عبد الجواد.)1995 ،
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هدفت هذه الدراسة إلى تقييم بعض صفات جودة مياه الشرب في بعض محطات التنقية في مدينة براك
الشاطئ.
 .2المواد وطرق العمل:
 1.2طرق جمع العينات:
جمعت عينات مياه الشرب من ستة مواقع ضمن الموقع الجغرافي لمدينة براك وضواحيها ،وهي كاآلتي:

(براك ،زلواز ،العافية ،القصر ،المصلى ،التركيات) ،في شهر 2015/10م ،حيث أُخذت العينات في أوعية
زجاجية معقمة سعة  500مل ،ونقلت العينات إلي قسم تقنية وعلوم األغذية ،وحفظت في الثالجة على درجة

ح اررة ° 4م لحين إجراء االختبارات الميكروبيولوجية ،والتحاليل الكيميائية لها،وتم تجميع العينات تحت ظروف

التعقيم المتبعة في جمع عينات مياه الشرب (.)2000 ،International Bottled Water Association
2.2

الفحص الميكروبيولوجي للعينات
أخضعت العينات لالختبار االحتمالي ،وذلك للكشف عن وجود مجموعة بكتيريا القولون Coliform

 ،bacteriaكما أجري لها االختبار التأكيدي للعينات التي أعطت نتائج موجبة باالختبار االحتمالي.
وللتأكد من وجود مجموعة بكتيريا القولون.

 3.2االختبارات الكيميائية والفيزوكيميائية
تم قياس القلوية والماغنيسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم واألس الهيدروجيني كما تم قياس التوصيل

الكهربائي  ECوالبيكربونات  Hco3والراسب الكلي (األمالح الذائبة الكلية  ،)T.D.Sوالعسورة حسب ما
ورد في). )Montigomery, 1985

 .3النتائج والمناقشة:
من الجدولين رقم ( )2 ،1الموضح لنتائج االختبارات الميكروبيولوجية ،نجد أن جميع عينات المياه قبل
المعالجة خالية تماماً من بكتيريا القولون الكلية والب ارزية ،أما بعد المعالجة فنجد أن العينتان رقم ()6 ،3
تحويان بكتيريا القولون الب ارزية ،ومن حيث العدد الكلي في عينات المياه قبل وبعد المعالجة نجد أن العينات
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( )3 ،2 ،1خالية تماماً من الميكروبات ،بينما العينات ( ،)6 ،5 ،4قبل وبعد المعالجة ،تحوي أكثر من
الحدود المسموح بها (المواصفة القياسية الليبية رقم  82الخاصة بمياه الشرب ،)1992 ،ولهذا فإن هذه
العينات تعد غير صالحة للشرب واالستهالك اآلدمي ،فمن المعروف أن وجود بكتيريا القولون في الماء يدل
على التلوث بالفضالت البشرية ،وفي ذلك إشارة إلى احتمال وجود كائنات دقيقة ممرضة ( Henry and

.)Heinke, 1996
جدول رقم ( )1يوضح نتائج العد الكلي لعينات المياه فبل وبعد المعالجة

رقم العينة

قبل المعالجة

بعد المعالجة

(1براك)

_

_

(2زلواز)

_

_

(3العافية)

_

أقل من 30

(4القصر)

7366

20260

(5المصلى)

16830

5400

(6التركيات)

5166

7600

الجدول رقم ( )2يوضح نتائج بكتيريا القولون لعينات المياه قبل المعالجة وبعد المعالجة

رقم العينة

قبل المعالجة

بعد المعالجة

(1براك)

_

_

(2زلواز)

_

_

(3العافية)

_

+

(4القصر)

_

_

(5المصلى)

_

_

(6التركيات)

_

+

( )+تغير اللون إلى اللون األصفر مع ظهور غاز.
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ومن النتائج المتحصل عليها من خالل التجارب الكيميائية (الجدوالن رقم  )4 ،3نجد أن نسبة

الكالسيوم والماغنيسيوم  ،والعسورة والبيكربونات لم تتجاوز الحدود المسموح بها بالمواصفات القياسية الليبية
ومنظمة الصحة العالمية قبل وبعد المعالجة  ,أما بالنسبة لألمالح الذائبة الكلية نجد أن عينات المياه قبل
المعالجة تجاوزت الحدود المسموح بها بالمواصفات القياسية الليبية منظمة الصحة العالمية ،أما بعد المعالجة
فإنها كانت ضمن الحدود المسموح بها بالمواصفات القياسية الليبية ومنظمة الصحة العالمية ،ومن خالل

النتائج نجد أن  PHفي عينات المياه قبل وبعد المعالجة في الحدود المسموح بها بالمواصفات القياسية الليبية
و منظمة الصحة العالمية ،أي أن جميع العينات متعادلة  ،أما فيما يخص اإليصالية نجد أن جميع عينات
المياه قبل المعالجة تجاوزت الحدود المسموح بها بالمواصفات القياسية الليبية ،أما عينات المياه بعد المعالجة

نجد أن العينة رقم ( 1براك) ،قد تجاوزت الحدود المسموح بها بالمواصفات القياسية الليبية ،بينما لم تتجاوز

الحدود المسموح بها في منظمة الصحة العالمية.

الجدول رقم ( )3يوضح نتائج االختبارات الكيميائية لعينات المياه قبل المعالجة
E.s
T.H
Ca
Mg
 T.D.S Hco3القلوية
رقم العينة

pH

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Ms/cm

(1براك)

39

512

32

9

14

72

800

6.87

(2زلواز)

67

732

55

13

36

144

1143

6.94

(3العافية)

61

768

50

14

48

180

1200

7.06

(4القصر)

112

600

92

25

46

220

939

6.65

(5المصلى)

76

604

62

2,4

76

200

952

6.54

(6التركيات)

115

633

94

4,3

73

200

988

6.22
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الجدول رقم ( )4يوضح نتائج االختبارات الكيميائية لعينات المياه بعد المعالجة
E.C
T,H
Ca
Mg
قلوية
رقم الصفحة T.D.S Hco3

pH

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

mg/l

Ms/cm

(1براك)

39

312

34

2

12

40

488

6.71

(2زلواز)

12

49

10

0.42

0.8

4

76

7.76

(3العافية)

14

33

11

-

-

-

52

7.06

(4القصر)

73

30

60

2

5

20

47

5.42

(5المصلى)

79

73

65

11

6

18

114

5.62

(6التركيات)

73

30

60

1

4

14

47

6.09

 .4االستنتاجات والتوصيات:
 .1إحدى العينات المختبرة ظهرت بها نموات بكتيرية أقل من  30مستعمرة بكتيرية بعد المعاملة رغم خلوها
تماماً من البكتيريا قبل المعاملة ،وهذا يدل على وجود تلوث خزانات استقبال المياه المعالجة.
 .2تجاوزت إحدى العينات الحدود المسموح بها في المواصفات القياسية الليبية فيما يتعلق بخاصية التوصيل
الكهربائي حتى بعد المعالجة والتنقية.
 .3كانت نسبة الكالسيوم والماغنيسيوم ،والعسورة والبيكربونات ،وكذلك نسبة األمالح الذائبة الكلية في جميع
العينات قبل وبعد معاملة التنقية في نطاق الحدود التي سمحت بها المواصفات القياسية الليبية ومنظمة
الصحة العالمية.
 .4متابعة محطات تنقية ومعالجة مياه الشرب ،واجراء العديد من الدراسات حولها أمر مهم ومطلوب
باستمرار للحصول على معلومات كافية حول مدى االلتزام بما نصت عليه المواصفات والتشريعات
ولضمان صحة المستهلك.
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تقدير تراكيز بعض العناصر الثقيلة في عينات لبعض اآلبار الجوفية العميقة المحيطة بمجمع
الحديد والصلب والمستعملة في إرواء الحيوانات
عبد الرمحن الضراط أمحد ابلرأس علي عبداحلميد عبدالكايف مصباح قحيط
املعهد العايل للمهن اهلندسية مصراتة

الملخص

يزداد االهتمام ابملياه بشكل عام ومياه الشرب بشكل خاص٬وتلعب املياه اجلوفية دورا ابرزا يف كافة أنشطة احلياة  ،ومع أ

املياه اجلوفية هي من أفضل مصادر املياه  ،إال أ األحواض املناسبة ليست دائما متوفرة ،إذ ال توجد املياه اجلوفية حتت سطح
األرض حبالة عذبة أو عالية النقاوة ،يف هذا البحث مت اختيار ثالثة آابر جوفية عميقة ألخذ العينات منها علي مراحل ( كل 10أايم
عينة ) ملدة تالثة أيشهر  ،وكانت أعماقها ترتاوح ما بحت ( 450 – 350مرت) ،وهذه اآلابر خاصة مبواطنحت تقع مبناطق (أبو يشعرية،
الذراع ،أم القناديل) القريبة من جممع احلديد الصلب ،وتستخدم مياهها يف الزراعة وإرواء األغنام واملوايشي ،وقد مت تقدير الكادميوم،
والرصاص ،والكروم ،واحلديد ،والزنك بواسطة جهاز االمتصاص الدري بعد هضم العينات  .كما مت مقارنة هذه الرتاكيز مع املواصفات
القياسية املبيِّنة يف املراجع العلمية للمياه املستعملة إلرواء احليواانت ،وبينت نتائج الدراسة وجود عينتحت فقط ذات تراكيز عالية أي
أكثر من احلد األقصى املسموح به.
املقدمة
عد املياه اجلوفية مصدرا رئيسيا للمياه يف أكثر بلدا العامل من ضمنها معظم البالد العربية؛ وذلك بسبب قلة أهنارها ونذرة أمطارها
تس ِّ
عد املياه اجلوفية  -أيضا  -ثروة طبيعية قابلة للنفاذ ،إذا ما جرى استخدامها بصورة
نتيجة خضوعها ملؤثرات املناخ الصحراوي اجلاف ،وتس ِّ
مفرطة وغري عقالنية ،لذا جيب احلفاظ عليها وصيانتها كميا ونوعيا عن طريق تريشيد استغالهلا وتاليف تلوثها ،وقد ابت الطلب على املاء
ملختل األغراض يزداد ويشتد يوما بعد آخر ،نتيجة التزايد السكاين الكبري يف العامل ،وارتفاع مستوايت املعيشة [.]1
ونظرا للزايدة السكانية احلاصلة يف العامل وتنوع استخدامات املياه يف جماالت احلياة اليت تعددت وازداد حجمها صناعيا وزراعيا
وخدميا ،ابإلضافة إىل االستخدام األساسي وهو االستهالك املبايشر جعل كمية املياه الصاحلة تتناقص ،إذا ما علمنا أب كمية املاء العذب
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الصاحل للشرب وللزراعة واالستخدام ميثل ( ) %1من املياه يف العامل ،واليت متثل نسبة املاء العذب ،وابلرغم من ذلك فإ التلوث احلاصل
يف هذه املياه جعل الكثري من الدول حاليا تتسابق للسيطرة على مصادر املياه واحملافظة عليها  ،لتأمحت مستقبلها من مصادر املياه ،وذلك
عن طريق االتفاقيات اإلقليمية ،أو العمل على حتلية بعض املصادر املاحلة [.]2
للحيوا قدرة كبرية على يشرب املياه املاحلة أو العالية امللوحة ،وقد وضعت عدة تصاني عاملية وحملية ملواصفات املياه الصاحلة إلرواء
احليواانت [.]1
وطبقا للمواصفات القياسية للمياه املستعملة إلرواء احليواانت حبسب املراجع العلمية رقم [ ،]5[ ،]4فإنه جيب أال تزيد بعض
تراكيز العناصر الثقيلة عن احلدود املوضحة يف اجلدول رقم (.)1
وهتدف الدراسة العملية يف هذا املشروع إىل تقدير تراكيز بعض العناصر الثقيلة يف مياه اآلابر اجلوفية (أبو يشعرية ،الذراع ،أم
القناديل) ،وذلك للتعرف على مدى صالحيتها إلرواء حيواانت املزارع ،ومدى مطابقتها للمعايري واملواصفات القياسية املبيِّنة يف املراجع

العلمية رقم [.]5[ ، ]4

اجلدول رقم ( )1يوضح مقارنة بني حدود تراكيز بعضالعناصر الثقيلة يف املياه الصاحلة لشرب اإلنسان واملياه املستعملة إلرواء احليواانت []4

العنصر

للمياه الصاحلة لشرب اإلنسا

الكادميوم

ppm 0.005

ppm 0.05

الرصاص

ppm 0.05

ppm 0.1

الكروم

ppm 0.05

ppm 1

احلديد

ppm 0.3

الزنك

للمياه املستعملة إلرواء احليواانت

غري ملزم
ppm 25

ppm 5
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شكل ( )1يوضح مواق اآلابر اليت مت أخذ العينات منها على خريطة ()Google earth
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طريقة العمل
يف هذه الدراسة مت أخذ عينات املياه من ثالثة آابر جوفية خمتلفة مبناطق (أبو يشعرية ،الذراع ،أم القناديل) احمليطة مبجمع احلديد
والصلب كما هو موضح يف الشكل ( ،)1حيث متت عملية أخذ العينات املائية على هيئة مخس دفعات متتالية يفصل بحت كل عينة
وأخرى ( 10أايم) ابتداء من يوم ( )2014 /11 /20إىل يوم ( ،)2014 /12 /30ويف العينة الواحدة مت أخذ ثالث مكررات من
كل بئر ،حيث كا جمموع القنينات يف العينة الواحدة ( 9قنينات) ،ولقد مت وضع الصق على كل قنينة مكتوب عليه رمز يوضح كال
من :رقم العينة  ،رقم البئر ،رقم املكرر يف كل مكرر من مكررات كل بئر ،وهذه اآلابر تتبع ملواطنحت ،وتستخدم مياهها يف الزراعة وإرواء
املوايشي واألغنام ،وكذلك يف بعض الصناعات الغذائية ولكن بعد إجراء عملية التحلية بواسطة التناضح العكسي ،حيث كانت أعماقها
ترتاوح ما بحت ( 450 – 350مرت).
تعترب عملية هضم العينات من أهم العمليات الضرورية قبل البدء يف التطبيق العملي .مت يف هذه الدراسة استخدام طريقة اهلضم
الرطب ابستعمال حامض النيرتيك لعملية اهلضم]8[ .
مت تقدير تراكيز مخسة من العناصر الثقيلة وهي ( الكادميوم ،الرصاص ،الكروم ،احلديد ،الزنك) لثالثة مكررات من األابر التالثة  -حيث
أخذت قراءة املكررات الثالثة من العينة ،ومت حساب متوسط املكررات الثالثة ،ذلك إبستخدام جهازمن نوع ( Atomic Emission

 )Spectrometry 4100 MP - AECيف معمل التحليل اجلزئي بكلية الصيدلة ،ومت ضبط اجلهاز مبحاليل قياسية معتمدة قبل إجراء
القياسات للعينات لكل عنصر.
مت عمل حتليل إحصائي للنتائج املتحصل عليها للوسط واالحنراف املعياري ،واخلطأ املعياري ،وفرتة الثقة للوسط لكل عنصر بكل
منطقة من املناطق املدروسة .
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النتائج واملناقشة
عنصر الكادميوم
ومن خالل النتائج املوضحة يف األيشكال ( ،)12( ،)7( ،)2نالحظ أ مستوايت الكادميوم للعينات املدروسة قد تراوحت من
( ) ppm 0.123يف العينة الثالثة للبئر الثاين مبنطقة (الذراع) إىل مستوايت قليلة أو معدومة (أقل من حساسية اجلهاز) ،ونالحظ
كذلك أ غالبية العينات املدروسة هلا مستوايت أقل من احلد األقصى املسموح به ( ،)ppm 0.05عدا العينة رقم ( )3يف البئر الثاين
مبنطقة (الذراع) فقد سجلت قيمة أعلى من احلد األقصى املسموح به ،حيث كا تركيز الكادميوم فيها حوايل ( .)ppm 0.123وبناء
على ذلك حيتمل أ يكو الرتكيز العايل من الكادميوم للعينة الثالثة للبئر الثاين مبنطقة (الذراع) نتيجة لتماس املاء مع املواسري حيث إ
مواسري البئر الثاين قدمية جدا.

الشكل رقم ( )2يوضح قيم الكادميوم للعينات املأخوذة من البئر األول مقارنة م احلد األقصى املسموح به
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الشكل رقم ( )7يوضح قيم الكادميوم للعينات املأخوذة من البئر الثاين مقارنة م احلد األقصى املسموح به

الشكل رقم ( )12يوضح قيم الكادميوم للعينات املأخوذة من البئر الثالث مقارنة م احلد األقصى املسموح به
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عنصر الرصاص
ميثل رايشح الرصاص من احلجر اجلريي وكربيتيد الرصاص الطبيعي (القالينا ،)PbS( )galeana ،وكذلك أانبيب الرصاص القدمية ،إضافة
إىل ما يتم طرحه من املخلفات الصناعية ،واملصاهر املعدنية هي املصادر الرئيسية للرصاص املوجود يف املياه الطبيعية [.]3
واحلد األقصى املسموح به من الرصاص يف املياه الصاحلة إلرواء احليواانت حبسب املرجع رقم [ ]5هو (.)ppm 0.1
وابلنظر إىل النتائج املوضحة يف األيشكال ( ،)13( ،)8( ،)3يتضح أنه يوجد تباين واضح يف تراكيز الرصاص للعينات املدروسة،
حيث تراوحت النتائج من ( )ppm 0.19يف العينة األوىل للبئر الثالث مبنطقة (أم القناديل) إىل مستوايت قليلة جدا (أقل من حساسية
اجلهاز) ،حيث تدل النتائج على أ غالبية العينات تقع يف املدى املسموح به ( ،)ppm 0.1عدا العينة رقم ( )1يف البئر الثالث مبنطقة
(أم القناديل) ،فقد سجلت قيمة أعلى من احلد األقصى املسموح به ،حيث كا تركيز الرصاص فيها حوايل (.)ppm 0.19

الشكل رقم ( )3يوضح قيم الرصاص للعينات املأخوذة من البئر األول مقارنة م احلد األقصى املسموح به
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الشكل رقم ( )8يوضح قيم الرصاص للعينات املأخوذة من البئر الثاين مقارنة م احلد األقصى املسموح به

الشكل رقم ( )13يوضح قيم الرصاص للعينات املأخوذة من البئر الثالث مقارنة م احلد األقصى املسموح به
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عنصر الكروم
املياه بشكل عام حتتوي عادة على تراكيز ابلغة االخنفاض من الكروم أي ( )ppm 0.005أو أقل ،ومن النادر جدا أ جند مستوايت
كروم تبلغ من االرتفاع ( )ppm 0.02يف ماء احلنفية ،وميكن أ يكو املستوى يف ماء احلنفية مؤيشرا ملدى متاس املاء مع تركيبات
املواسري ،ونتيجة لذلك ميكن أ توجد اختالفات يف مستوايت الكروم عند سحب املاء يف أوقات خمتلفة من اليوم من نفس احلنفية []6
.]7[ ،
تدل النتائج املوضحة يف األيشكال ( ،)14( ،)9( ،)4إ قيم الكروم للعينات املدروسة تعترب منخفضة ،فقد تراوحت مستوايت
الكروم للعينات من ( )ppm 0.096يف العينة الثالثة للبئر الثاين مبنطقة (الذراع) إىل مستوايت قليلة جدا أو معدومة (أقل من
حساسية اجلهاز) .واحلد األقصى املسموح به من الكروم يف املياه الصاحلة إلرواء احليواانت حبسب املرجع رقم [ ]4هو (،)ppm 1
ومن خالل النتائج نالحظ أ مجيع العينات تقع حتت احلد األقصى املسموح به أي أقل من (.)ppm 1
1.2
1

0.6

تركيز الكروم في العينات
الحد األقصى المسموح به

0.4

0.2
0
5

3

4

2

1

العي
الشكل رقم ( )4يوضح قيم الكروم للعينات املأخوذة من البئر األول مقارنة م احلد األقصى املسموح به
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1.2
1

0.6

تركيز الكروم في العينات
الحد األقصى المسموح به

ال رو ppm

0.8

0.4
0.2
0
5

3

4

2

1

العي

الشكل رقم ( )9يوضح قيم الكروم للعينات املأخوذة من البئر الثاين مقارنة م احلد األقصى املسموح به
1.2
1

0.6

تركيز الكروم في العينات
الحد األقصى المسموح به

0.4

0.2
0
5

3

4

2

1

العي
الشكل رقم ( )14يوضح قيم الكروم للعينات املأخوذة من البئر الثالث مقارنة م احلد األقصى املسموح به
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عنصر احلديد
ابلنظر إىل النتائج املوضحة يف األيشكال ( ،)15( ،)10( ،)5نالحظ أ تركيز احلديد للعينات املدروسة قد تراوحت من
( )ppm 0.0066يف العينة اخلامسة للبئر األول مبنطقة (أبو يشعرية) إىل ( )ppm 2.63يف العينة اخلامسة للبئر الثالث مبنطقة (أم
القناديل) ،أما تركيز احلديد يف املياه الصاحلة إلرواء احليواانت فال يوجد له حد أقصى مسموح به حسب املرجع رقم [ ،]4ولكنه غري
ملزم حبسب املرجع رقم [.]5
حتتوي املياه الطبيعية على احلديد ،وقد يصل تركيزه طبيعيا يف املياه السطحية إىل حد

( ،(ppm 1وإىل أكثر من هذا يف املياه

اجلوفية ،ويكتسب املاء طعما مرا عند احتوائه على احلديد برتكيز أكثر من ( ،)ppm 2وميكن أ يعمل على تلطيخ املالبس عند
استعمال هذا املاء للغسيل [.]7[ ، ]6
وميكن أ يعزى السبب لوجود احلديد يف املياه إىل آتكل يشبكات توزيع املياه ،أو نتيجة احنالل الصخور (الرتكيب اجليولوجي
للعينات) أو كالمها معا.
يف التحليل اإلحصائي نالحظ أ فرتة الثقة هلذه العناصر تقع ضمن القيم املسموح هبا دوليا.
مت استخدام اسلوب التحليل اإلحصائي الوصفي للبياانت املتحصل عليها لرتاكيز العناصر املدروسة حيث مت حساب الوسط احلسايب
كمقياس للنزعة املركزية وكذلك اإلحنراف املعياري كمقياس للتشتت واخلطأ املعياري كمقياس لتشتت الوسط احلسايب وكذلك مت حساب
فرتة الثقة لرتكيز كل عنصر إبستخدام توزيع ) The Distribution( Tودلك لتقدير متوسط كل عنصر يف املياه ودلك ملعرفة مدي
مطابقة تراكيز هده العناصر يف املياه للحدود املسموح هبا.
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الشكل رقم ( )5يوضح قيم احلديد للعينات املأخوذة من البئر األول

الشكل رقم ( )10يوضح قيم احلديد للعينات املأخوذة من البئر الثاين
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الشكل رقم ( )15يوضح قيم احلديد للعينات املأخوذة من البئر الثالث

عنصر الزنك
تركيز الزنك املسموح به هو أعلى تركيز من بحت العناصر الثقيلة يف املياه ،وميكن أ يكو تركيز الزنك يف ماء احلنفية أعلى بشكل
واضح من تركيزه يف املياه السطحية ،وذلك بسبب ارتشاح الزنك من املواسري اجمللفنة والنحاس األصفر والرتكيبات احملتوية على الزنك،
وختتل تراكيز الزنك يف ماء احلنفية عموما بحت (.]7[ ، ]6[ )ppm 1 – 0.01
احلد األقصى املسموح به من الزنك يف املياه الصاحلة إلرواء احليواانت حبسب املرجع رقم [ ]5هو ( .)ppm 25ومن خالل النتائج
املوضحة يف األيشكال ( ،)16( ،)11( ،)6نالحظ أ تراكيز الزنك متباينة ،ولكن بشكل عام تقع مجيع العينات املدروسة حتت املدى
األقصى املسموح به أي أقل من ( ،(ppm 25فقد تراوحت تراكيز الزنك للعينات املدروسة من ( )ppm 0.39يف العينة األوىل للبئر
األول مبنطقة (أبو يشعرية) إىل مستوايت قليلة جدا أو معدومة (أقل من حساسية اجلهاز).
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الشكل رقم ( )6يوضح قيم الزنك للعينات املأخوذة من البئر األول مقارنة م احلد األقصى املسموح به

الشكل رقم ( )11يوضح قيم الزنك للعينات املأخوذة من البئر الثاين مقارنة م احلد األقصى املسموح به
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الشكل رقم ( )16يوضح قيم الزنك للعينات املأخوذة من البئر الثالث مقارنة م احلد األقصى املسموح به

االستنتاجات
لوحظ أ أغلب النتائج تقع يف املدى املسموح به حبسب املواصفات القياسية للمرجع رقم [،]5
ابستثناء عينتحت إحدامها لعنصر الكادميوم واليت سسجلت يف العينة الثالثة للبئر الثاين (الذراع) اليت مت أخذها بتاريخ (،)2014 /12 /10
واليت تزيد عن احلد األقصى املسموح به مبقدار ( ،)ppm 0.073أما العينة األخرى فهي لعنصر الرصاص واليت سسجلت يف العينة
األوىل للبئر الثالث (أم القناديل) اليت مت أخذها بتاريخ ( ،)2014 /11 /20واليت تزيد عن احلد األقصى املسموح به مبقدار (0.09
 .)ppmوقد يرجع السبب يف ارتفاع هذه العينات إىل قدم وآتكل املواسري اليت متر فيها املياه من عمق البئر إىل السطح .أما تركيز
احلديد يف املياه الصاحلة إلرواء احليواانت فال يوجد له حد أقصى مسموح به حسب املرجع رقم [ ،]4ولكنه غري ملزم حبسب املرجع رقم
[.]5
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التوصيات
 )1دراسة اخلواص الفيزايئية والكيميائية واحليوية ملياه اآلابر اجلوفية بصفة دورية ومستمرة ،ومقارنتها مع املواصفات العاملية ومدى مالئمتها
هلذه املواصفات سواء كانت املياه للزراعة ،أو يف إرواء احليواانت ،أو لألغراض الصناعية.
 )2دراسة طرق عديدة حلفظ وسالمة املياه اجلوفية من التلواثت الكيميائية والبيئية ،والتعرف عليها ،خاصة املواد اليت هلا أتثري على صحة
اجملتمع ومحاية البيئة.
 )3جيب أ تكو اآلابر اجلوفية حتت إيشراف اجلهات احلكومية ،أو اهليئات املعنية ابملياه ،وجيب أ تفحص سنواي؛ للتأكد من سالمتها
وأمنها من املكوانت الضارة سواء بكرتيولوجية أو كيميائية ،وأهنا صاحلة لالستهالك البشري ،حىت ال تكو مصدرا لألمراض
املستعصية ،واليت قد ال تكتش إال بعد حصول األمراض واألوبئة الناجتة عنها.
 )4االهتمام ابملياه اجلوفية ابعتبارها املصدر األول للمياه يف ليبيا ،ومتثل حوايل ( )%95.6من إمجايل املصادر املائية ،وسن تشريع حيكم
استغالل املياه اجلوفية مما يتمايشى مع استمرارية هذه املوارد.
 )5االهتمام آبابر املياه اجلوفية اخلاصة أو التابعة للدولة وصيانتها واالعتناء مبخزو املياه فيها.
 )6ميكن استعمال هذه املياه يف إرواء احليواانت ،وذلك ملطابقتها حبسب املواصفات القياسية للمراج العلمية املبيّنة.

 )7عدم استعمال هذه املياه لغرض الشرب أو يف الصناعات الغذائية إال بعد معاجلتها إبحدى طرق املعاجلات املعروفة ،كاملعاجلة
الكيميائية أو التحلية ابلتناضح العكسي ،أو غريها من الطرق األخرى.

املراج
[ ]1عباس حسحت ،د .حيي".مقدمة يف جغرافية املوارد املائية" ،دار الكتب الوطنية ،ليبيا  2002م.
[ ]2السيد خليل ،م .حممد".املياه اجلوفية واآلابر" ،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ،القاهرة  2005م.
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[ ]3ابكنكوي  ،د .غورد ك" .مقدمة يف كيمياء املياه الطبيعية" ،ترمجة د .صابر املسماري ،ود .سعد اجلسايب ،منشورات جامعة عمر
املختار ،ليبيا ،البيضاء  1996م.
[ ]4د.م .حممد الشبالق ،ه .عمار عبداملطلب عمار" .اهليدروجيولوجيا التطبيقية" ،منشورات جامعة عمر املختار ،ليبيا ،البيضاء 1998
[ ]5السروي ،د .أمحد" .إعادة استخدام املياه العادمة (مياه الصرف املعاجلة)" ،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ،القاهرة  2010م.
[ ] 6العصاوي ،د .إبراهيم" .دراسة حتليلية لبعض اخلصائص الفيزايئية والكيميائية ملياه الشرب متعددة املصادر يف مدينة مصراتة" ،رسالة
ماجستري – قسم الكيمياء ،كلية العلوم – جامعة التحدي ،مصراتة  1998م.
[World Health Organization WHO,Guidelines for Drinking water Quality ]7
Health Criteria and other Supporting information Geneva. (1984).
]8[ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, (1985), American Puplic Health Association, American Water Works Association, and Water Pollution Control Federation, 16th ed.
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مقارنة وتقييم عدد من أصناف القمح  Triticum sp.تحت الري وتحت إجهاد الجفاف
ٍالختبار قدرتها وتحملها للجفاف
إسماعيل حمد الشكماك ،مختار عمر عقوب
مركز البحوث الزراعية

الملخص
تسع أصناف من القمح الطري  Triticum aestivumوأربعة من الصلب Triticum durum
اختبرت في تجربة حقلية كررت مرتين األولي تحت نظام الري المعتاد (معدل إجمالي الري  560ملم)
والثانية عرضت لظروف الجفاف الشديد معدل إجمالي الري(225ملم) بمنطقة سهل بنغازي وذلك بهدف
تقييم إنتاجها تحت ظروف الري واختبار قدرتها علي تحمل ومقاومة الجفاف ،مشاهدات إنتاج الحبوب
والقش ،طول النبات ،طول السنبلة ،طول الموسم ،عدد السنابل /م ،²عدد الحبوب في السنبلة درست في هذه
التجربة  .النتائج توضح انخفاض كل هذه المشاهدات بتأثير الجفاف وتباين نتائج األصناف في كل تجربة وبين
التجربتين ،عليه وبنا ًء على إنتاج الحبوب والقش تحت الجفاف ونسب انخفاضه مقارنة بإنتاجه تحت الري
لكل صنف تم ترتيب األصناف الطرية شام ،6ارونا ،والصلب  STKعالية التحمل للجفاف واألصناف
الطرية سخا وبحوث  ،208من األصناف ضعيفة التحمل أو غير المقاومة له ورتبت بقية األصناف في
درجات وسطية بينها.

المقدمة
الجفاااف عاماال محاادد لانتاااج الزراعااي وتااوفر الغااذاء وهااو العاماال الرئيسااي المساابب فااي تقلبااات اإلنتاااج
لمحصول القماح علاى مساتوي العـالاـم ( Fisherواخارون  ،)1990اجازاء كبيارة مان المساحاـات المزروعاة
بمحصول القمح تتعــرض إلى ظاـروف جـفاـاف دورياة وتنتاـج فقاـط  %50-10مان قاـدرتها اإلنتاجاـية تحات
الري ،اٍ ن زراعـة األصـناف الحديثة الماـقاومة للجــفاـاف يعاـنى إنتــاجاـا وفـيـاـرا خاـالل السانوات المطـياـرة
وأعـلي إنتاج ممكن عند شح المطر عكس األصناف الحساساة للجفااف (( )Blum, 1999واخارون 2010
)Reynolds,
االختبار الحـقـلـي ضروري للتعــرف عـلي قدرة األصـناف لمقاومة للجفاف وهو موضاوع هاذه الدراساة
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التااي تهاادف الختبااار عاادد ماان اصااناف القمااح الطااري والصاالب تحاات الااري وتحاات ظااروف الجفاااف الشااديد
للتعرف على قدرتها على مقاومة الجفاف

المواد والطرق
المادة النباتية شملت تسع من أصناف القمح الطري المقاومة للجفااف (كاساي ،وافاي ،شاام  , 6اكسابريس,
ارونااا ,بحااوث , 208نااك سااويس ,سااخا واشااطار ) واربعااة أصااناف ماان القمااح الصاالب (مرجاااوي ،وبنااي
سويف ) GDOVES , STK ,وهي من األصاناف المنتخباة لمنطقاة ساهل بنغاازي والمتأقلماة ماع ظاروف
المنطقة تحت الري (المكتب االستشاري للدراسات االقتصادية –بنغازي)1997 ،
أجريت هذه التجربة بالموسم  2005 /2004بسهل بنغازي -ليبيا ،مناا المنطقاة حاار جااف صايفا دفايء
قليال األمطاار شاتاء ،وقاـوام تربتاـها ثاـقيل مان طماي طيناي إلاى طيناي خصاوبتها متوساطة ورشاحها متوسااط
واحتفاظها بالماء متوسط .بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة من ثاالث مكاررات وكاررت التجرباة مارتين،
األولي تحت الري المعتاد (560ملم) والثانية عرضت للجفاف وبلغ اجمالي معدل الماء المضاف لها  225ملم
فقط ،موعد الزراعة ومعدالت البذر والتسميد حددت تبعا للمعايير الموصي بها للمنطقة.
تم تسجيل تاريخ اإلنبات ،تاريخ النضج وقيااس طاول النباات ،طاول السانبلة ،عادد السانابل  /م ،2عادد
الحبوب في السنبلة (متوسط خمس عينات للوحدة التجريبية) ،تاريخ النضج ،تم حصااد 1م ²يادويا فاوق ساطح
التربة مباشرة ،ووزن إجماالي الحاصال ،تام تساجيل وزن الحباوب ووزن القاش لكال وحادو تجريبياة .جمعات
البيانااات وحللاات إحصااائيا للتعاارف علااى درجااة التـبايااـن بااين المتوسااطات ومـعنـويااـة الفااـروق بااين كااال ماان
مـعامـالت الري وكذلك الفروق بين األصنـاف والتاداخل بينهاا .اختبارت معنوياة النتاائج ( )Fعناد  %5و%1
وحسب أقل فرق معنوي لألصناف عند  %5وذلك تبعا لما ذكره (شويلة.)1997 ،
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النتائج
جدول ( )1تأثير معاملة الجفاف على معدل االنتاج طن/هكتار
الصنف
Gdoves
STK
كاسي
مرجاوي
Vee
شام6
اكسبريس
أشطار
بحوث 208
بني سويف
ارونا
نك سويس
سخا
المتوسط
المعنوية

معدل االنتاج طن/هكتار
المعاملة الثانية الجفاف
المعاملة األولي الري
قش
حبوب
قش
حبوب
3.59
1.59
11.4
8.58
3.59
1.99
14.4
7.23
2.7
1.48
13.2
8.43
3.23
1.53
13.3
8.36
3.5
1.78
13.3
8.57
3.5
2.1
13.6
8.52
2.38
1.41
14.4
6.82
2.55
1.51
13.6
8.72
1.8
1
13.4
8.92
2.68
1.45
12.1
6.44
4.5
2.1
12.2
8.23
3.22
1.73
14
7.67
1.5
0.84
12.5
6.5
2.9
1.58
13.2
8.1
*
*
ns
ns
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االنخفاض %
حبوب
81%
72%
82%
82%
79%
75%
79%
83%
89%
80%
74%
77%
80%
80%

قش
75%
75%
80%
76%
74%
76%
83%
81%
87%
78%
63%
77%
88%
78%
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شكل ( )1تأثير معاملة الجفاف على معدل انتاج الحبوب طن/هكتار
جدول( )2تأثير معاملة الجفاف على معدل عدد السنابل /م ²وعدد الحبوب /سنبلة
الصنف

عدد السنابل /م²

عدد الحبوب /سنبلة

االنخفاض %

معاملة الري معاملة الجفاف معاملة الري معاملة الجفاف عدد السنابل /م ²عدد الحبوب /سنبلة
56
51
22
50
193
392
Gdoves
31
56
24
35
189
427
STK
57
48
22
51
223
427
كاسي
17
54
27
33
200
438
مرجاوي
39
66
32
52
175
519
Vee
25
62
25
33
260
684
شام6
47
62
22
42
174
455
اكسبريس
57
54
21
49
229
503
أشطار
50
60
20
40
209
525
بحوث208
42
56
19
40
197
447
بني سويف
51
50
16
33
332
666
ارونا
34
33
27
41
229
340
نك سويس
54
71
19
41
137
481
سخا
44
56
23
41
211
458
المتوسط
*
**
**
**
المعنوية
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شكل ( )2تأثير معاملة الجفاف على معدل عدد السنابل /م²

شكل ( )3تأثير معاملة الجفاف على معدل عدد الحبوب /سنبلة
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جدول( )3تأثير معاملة الجفاف على بعص الصفات الضاهرية لنبات القمح
طول النبات /سم
الصنف
Gdoves
STK
كاسي
مرجاوي
Vee
شام6
اكسبريس
أشطار
بحوث208
بني سويف
ارونا
نك سويس
سخا
المتوسط
المعنوية

معاملة
الري
94
97
86
96
101
92
85
97
97
95
88
96
89
93
**

طول السنبلة /سم

معاملة
الجفاف
55
60
48
47
65
48
45
49
41
51
56
50
41
50
*

معاملة
الري
6.2
6.6
8.4
6.5
10.2
7.3
9.4
8
8.9
6.6
7.1
7.6
9.1
7.9
**

طول الموسم /يوم
معاملة
الري
132
132
132
132
132
132
131
133
133
131
132
132
132
132
ns

معاملة
الجفاف
6.1
6.5
7.5
5.8
8.7
7
7.5
7.3
5.7
6
7.5
6.7
7
6.9
*

معاملة
الجفاف
126
128
127
128
128
129
127
128
129
128
128
128
127
128
ns

االنخفاض %
طول
النبات
41
38
44
51
36
48
47
49
58
46
36
48
54
46

شكل ( )4درجات الحرارة المسجلة خالل فترة تنفيذ الدراسة
اجمللة االكادمييةE. mail: INFO@lam.edu.ly

432

طول
السنبلة
2
2
11
11
15
4
20
9
36
9
-6
12
23
13

طول
الموسم
5
3
4
3
3
2
3
4
3
2
3
3
4
3
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المناقشة
في معاملة الري اعطت جميع األصناف انتاجا جيدا وكان لغالبيتها انتاجا متقاربا في الحبوب والقش
والتحليل اإلحصائي لم يؤكد معنوية للفروق بينها عند  %5بينما في معاملة الجفاف كانت الفروق معنوية بين
األصناف عند  %5سواء في انتاج الحبوب او القش وتفيد نتائج انتاج الحبوب والقش في جدول ( )1واالشكال
( )1,2بانخفاض معدل انتاج الحبوب بنسبة  %80من  8.1ط\هـ الي  1.58ط/هـ وانتاج القش  %78من
 13.2الي  2.9ط/هـ مع تباين ونسب انخفاض اإلنتاج بين األصناف وهذا راجع الى اختالف هذه األصناف
من الناحية الوراثية في قدرتها على التحمل الجفاف.
نتائج بقية المشاهدات (جدول 2و )3تظهر نفس النمط في االنخفاض في المعدل العام والتحليل اإلحصائي
يؤكد معنوية نتائجها عند  %1او %5تحت الجفاف او الري ماعدا عدد األيام الي النضج وذلك قد يكون راجع
الى ارتفاع درجات الحرارة في نهاية الموسم مما دفع كل األصناف الى النضج في وقت واحد تقريبا شكل
( )4وكذلك ارتباطها بوعد الزراعة حيث كان موحد بين كل األصناف ( Aliواخرون  .)2010المتوسط
العام لعدد السنابل /م ²انخفض بنسبة  ،%56طول النبات انخفض بنسبة  ،%46عدد الحبوب سنبلة بنسبة
 ،%44طول السنبلة بنسب  %13وطول الموسم قل اربعة ايام مع التباين في نسبة تأثر كل األصناف في
معاملة الجفاف مقارنة بمعاملة الري فاألصناف األقل تأثرا وانخفاضا في اإلنتاج هي األصناف األقل تأثرا في
اغلبها
وبالنظر الي نسبة انخفاض انتاج الحبوب لكل صنف في معاملة الجفاف نالحظ بأن الصنف الصلب ،STK
والصنفين الطريين شام 6وأرونا األعلى انتاجا للحبوب في معاملة لجفاف و األقل تأثرا نسبيا ً بالجفاف يليهما
الصنف نك سويس ثم الصنف  Veeوأن األصناف بحوث  ,208سخا  ,هي األكثر تأثرا وانخفاضا في
االنتاج تحت ظروف الجفاف في التجربة .نستخلص من ذلك ان األصناف موضوع التجربة يمكن ترتيبها في
مجموعات:
 -1عالية المقاومة والتحمل و األعلى انتاجا تحت ظروف الجفاف الشديد وهي شام , 6ارونا  ,والصنف
الصلبSTK
 -2متوسطة المقاومة والتحمل للجفاف الشديد وهي , Veeنك سويس .
 -3قليلة المقاومة والتحمل  ,Gdovesمرجاوي ,اشطار ,كاسي  ,بني سويف و اكسبريس.
 -4ضعيفة او غير المقاومة للجفاف الشديد وتشمل سخا وبحوث .208
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