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  تقدير نسبة حمض البنزويك والعناصر الثقيلة في بعض األغذية الطازجة والمصنعة في أسواق مدينة البصرة

 (1)سوسن علي حميد الحلفيو  (1*)شمائل عبدالعالي صيوان

 العراق. ،البصرة ،جامعة البصرة ،كلية الزراعة ،قسم علوم األغذية(. 1)
 (. shamaail@yahoo.com )*للمراسلة: د. شمائل عبد العالي صيوان. البريد اإللكتروني:

 

 15/04/2016 تاريخ القبول:  05/02/2016تاريخ االستالم: 
  الملخص

تضمنت محورين و 2016من العام  وحزيران 2015من العام  شهري تشرين الثانيراسة الحالية في الفترة الواقعة بين جريت الد  أ
األول تقدير محتوى بعض المواد الغذائية المستوردة والمحلية الصنع من حمض البنزويك المستخدم كمادة حافظة باستخدام طريقة 

نع نع ومنتجات من مصاة الص  سواق المحلية وعينات منزلي  . جمعت عينات من المخلالت من األTitration methodمعايرة ال
بة والمربيات لة وأنواع من البقوليات والمقبالت والخضار والفواكه المعل  من شرائح المانجو المخل  مستوردة واستخدمت عينات  ،ةعراقي  

دون ( ملغ/كغ وفي المخلالت بين )6.1 – 3.05ن تركيز حمض البنزويك في المقبالت قد تراوح بين )أجبان. اظهرت النتائج واأل

ما في البقوليات وغيرها من العينات المعلبة فتراوح أ ،( ملغ/كغ30.5 – 18.3وفي المربيات بين ) ،( ملغ/كغ24.4 – حد الكشف
( ملغ/كغ. 24.5 – دون حد الكشف) اإليرانية جباننواع األبعض أوفي  ،( ملغ/كغ24.4 – 12.2بين ) حمض البنزويكتركيز 

منظمتي الغذاء جميع العينات المفحوصة لم يتجاوز الحد الموصى به من قبل ن تركيز حمض البنزويك في أويالحظ من النتائج 
ما المحور الثاني فقد أمنة وصالحة لالستهالك البشري. آغذية ن جميع األأو  ملغ/كغ، 1000حة العالمية والبالغ والزراعة والص

الخضروات المزروعة في مناطق مختلفة في بعض  (Fe ،Pb ،Cu ،Zn) تضمن تحديد مستويات بعض العناصر المعدنية الثقيلة
رت العناصر بجهاز وجزيرة الفيحاء(. قد   ،بي الخصيبأ ،الزبير ،هارثةال ،عينة من مناطق )المدينة 23جمعت  من مدينة البصرة إذ

نة الخيار في عي  )على أساس الوزن الجاف( ملغ/كغ  18.758على تركيز للحديد أ وبلغ  ،مطياف االمتصاص الذري باللهب
ذ بلغ إل في عينات الحلبة والكرفس المأخوذة من منطقة جزيرة الفيحاء ما أعلى تركيز للرصاص فسج  أالمأخوذة من منطقة المدينة 

 ملغ/كغ على التوالي.  2.846و 2.847
 المواد الحافظة. ،الخضر والفواكه ،طعمة المعلبةاأل ،العناصر الثقيلة ،: حمض البنزويكالكلمات المفتاحية

 
 المقدمــة

فسالمة األغذية  ،رضلإلنسان منذ وجوده على سطح األالحصول على أغذية ذات نوعية جيدة كان وال يزال الهدف الرئيس  إن
شرط أساسي لجودتها. والمقصود بسالمة األغذية خلوها، أو احتواءها على مستويات مقبولة ومأمونة من الملوثات أو مواد الغش 

ويمكن اعتبار جودة  ،ة بصورة شديدة أو مزمنةبالصح   ا  رة طبيعية، أو أية مادة أخرى قد تجعل الغذاء ضار  موم الموجودة بصو أو الس  
 يأتعرف المواد المضافة بأنها . (FAO, 1999)ة مركبة لألغذية تحدد قيمتها عند المستهلكين ومدى تقبلهم لها األغذية خاصي  

 غراض تصنيعيةأ جل تحقيق ألم تكن وذلك من  أموال تستخدم كمكون غذائي سواء كانت لها قيمة غذائية  ،مادة ال تستهلك كغذاء
ن تصبح هذه المواد المضافة جزءا ال يتجزأ من الغذاء وتحدث أويمكن  ،هو نقلأ و تغليفهأ و تعبئتهأ و تحضيرهأثناء تصنيع الغذاء أ

ة وصالحية الدراسات واألبحاث بشكل دوري ومنتظم إلعادة تقييم درجة سالم(. وتجرى 2012 ،تأثيرا في خواصه )النسر ووهبة
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ن للمادة المضافة تأثيرات سلبية ومخاطر صحية فإنه يتم ايقاف اعتماد تلك المادة أظهرت النتائج أوإذا ما  ،المواد المضافة للغذاء
ضارة بالصحة عند احتواءها على مواد محظورة االستخدام غذية لكفيلة بحماية المستهلك. وتعد األواتخاذ جميع االجراءات االخرى ا

و أ تبقيات من المبيداتو مأو مواد سامة أذا احتوت العبوة الغذائية على مواد ضارة بالصحة إو أ ،من مواد ملونة وحافظة وغيرها
 ،ناصر الثقيلة مجموعة كبيرةضم الع(. ت2008 ،مينلمعايير الدولية )الجساس واألهرمونات تزيد عن الحدود المسموح بها حسب ا

 ،كالزئبق والرصاص والكادميوم والنيكل ،شديد الخطورةومنها ما هو  ،منها ما هو ضروري للفعاليات الحيوية كالحديد والنحاس
 بالمعادنولذلك سميت  ،3ملغ/ سم 5وتتصف بامتالكها كثـــافة نوعيـــة  ،(Jarup, 2003)والتي تعد ذات سمية عالية على األحياء 

ـزرة و العنـــاصر النـــأيضــا بالفلـــزات ألذلك تعـــرف  ،خــرى مقارنـــة بالعنـــاصر األ وساط البيئيـــة فهي ضئيلـــةما تركيزاتها في األأالثقيلة. 
لإلنسان ولسوء ة نسبة واسعة من الغذاء اليومي (. تشكل الخضروات الورقي  2013 ،ل عبدالنبيآ ؛1989 ،)دائرة العلوم البيئية

 .(Akan, et al., 2013)على صحته بسبب تلوثها بالمعادن الثقيلة  ن تشكل خطرا  أالحظ ممكن 
 .Saad et alمواد الغذائية المصنعة منها دراسة مختلف الحول تقدير حمض البنزويك وملح البنزوات في  عديدة جريت دراساتأ

 ،والمربيات ،ات الغذائية في عينات من العصائربعض المضاف HPLCالتي قدروا من خاللها وباستخدام طريقة  (2005)
تركيز ملح بنزوات الصوديوم في  et al., (2008) Küçükçetinروأخرى. قد   واكه والخضروات المعلبة والمجففةوالف ،والصلصات

توى تركيز ملح بنزوات مس Delavar et al., (2012) نوبي   .HPLCة باستخدام طريقة لبان التركي  عينات من منتجات األ
                  المرئية.  -الصوديوم في عينات من الخيار المخلل المعلب باستخدام طريقة مطياف االشعة فوق البنفسجية 

لمخلالت دراسة مسحية ومختبرية لتقييم الجودة والكشف عن الغش في مجموعة مختارة من ا Rahman et al. (2014)جرى أو 
 جراء بعض الفحوصات من ضمنها تقدير نسبة حمض البنزويك. إسواق التجارية من خالل الموجودة في األوالصلصات 

 أن نسبة احول توزيع بعض العناصر الثقيلة في تربة مدينة البصرة جنوب العراق وجدو  (2009خرون )آوفي دراسة قام بها خويدم و 
 ,.Doherly et al( 2012)روقــد   النفطية. المنشآتذلك لقربها من و في مناطق غرب البصرة  تزدادا Pbو Niو Crو Cdكل من 
مطياف االمتصاص الذري  تقنيةاستخدام ق باسو ألنواع من الخضروات الموجودة في اأفي خمسة  Cuو Znو Pbو Cd عناصر
الغذاء  تيالمسموح بتواجدها في الغذاء حسب توصيات منظم الحدود ن نسبة جميع هذه العناصر كانت ضمنأووجدوا  باللهب،
عينة من  55من  ألكثربعض العناصر الثقيلة على  AL-Tagafi et al., (2014) . في دراسة قام بهاالصحة العالميةو  والزراعة

األغذية المعلبة في لية ن مستويات بعض العناصر لم تكن عاأ وجدوااألغذية الطازجة والمصنعة في المملكة العربية السعودية 
وأيضا سمية ألهمية حمض البنزويك واستخدامه وأمالحه كمادة حافظة في الصناعات الغذائية  نظرا  و  باألغذية الطازجة. ة  مقارن

في بعض المنتجات الغذائية المحلية  لمذكورحمض االتقييم محتوى ة لمسحي  الهذه الدراسة جراء إارتأينا بعض العناصر المعدنية 
نواع مختلفة أعن  والبقوليات المعلبة فضال   ب والمايونيز والشطةاتشنــواع من الكأصنع )المخلالت( وعينـات معلبة مستوردة شملت ال

في بعض الخضروات المزروعة في مدينة  ( Znو Pb، Cu، Fe) تحديد مستويات بعض العناصر الثقيلةيضا أ ،جبانمن األ
  .البصرة
  :وطرائقه البحثمواد 

 :تحضير العينات
صلصة والمعلبات المستوردة مثل المخلالت و  ،استخدمت في هذه الدراسة عينات مختلفة من المواد الغذائية المصنعة محليا  

جبان ن األيضا عينات مأواستخدمت  ،مختلفة صادرب والمايونيز وخضروات وبقوليات وفواكه معلبة من ماتشوالك الطماطم
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جزيرة الفيحاء وأبي  ،الزبير ،الهارثة ،تلفة من مدينة البصرة هي المدينةالخضار الطازجة من مناطق  مخ ت عيناتجمع .المستوردة
 ،طماطموالثمرية )ال والحلبة( ،الكراث ،النعناع ،الكرفس ،رشادشملت الخضار ثالث مجموعات هي الورقية )ال .الخصيب

 (.1وهي موضحة في الجدول ) ،(جل والبصلف( والدرنية )الواللوبياء ،لباميةا ،الخيار ،الفاصولياء
 أنواع الخضروات واألجزاء المدروسة منها ومناطق الحصول عليها .1جدول ال

 الجزء المدروس العينة منطقة جمع العينات

 بو الخصيبأ

 االوراق والسيقان الرشاد
 االوراق والسيقان الكرفس
 االوراق والجذور الفجل
 والسيقاناالوراق  النعناع

 الهارثة

 البصلة البصل
 االوراق والجذور الفجل
 االوراق والسيقان الرشاد
 القرون  اللوبياء

 المدينة
 االوراق والجذور الفجل
 الثمرة الخيار
 الثمرة البامية

 جزيرة الفيحاء

 االوراق الكراث
 االوراق والسيقان الفجل
 االوراق والسيقان الحلبة

 االوراق والسيقان الكرفس

 الزبير
 الثمرة الطماطم
 االوراق والسيقان الفجل

 
  :تقدير حمض البنزويك

و سحق كل أذ مزج/إ ،مض البنزويك من العينات الغذائيةفي استخالص وتقدير ح Indian Standard (1986)اتبعت طريقة 
مل من محلول  2بإضافة  حتى التشبع وُجِعَل المزيج قاعديا   NaClضيف له كمية من ملح أغ منه و  20خذ أنموذج بشكل جيد و 

10% NaOH  لى دورق حجمي سعة إ( ثم نقل اللون  زرق أكان المحلول الناتج و )اختبرت القاعدية باستخدام ورق دوار الشمس
زجت محتويات لى حد العالمة وترك لمدة ساعة مع المزج بين مدة وأخرى. مإالمشبع  NaClمل وأكمل الحجم بمحلول  100

واستلم الراشح في دورق زجاجي نظيف ومعقم. تمت معادلة الراشح بمحلول  No. 4الدورق الحجمي ورشحت باستخدام ورق ترشيح 
مل  20ونقل  ،لون المحلول وردي( ،الختبار باستخدام ورق دوار الشمسماء مقطر( )تم ا 3حامض: 1حامض الهيدروكلوريك )

( 10و ،10 ،10 ،20جري االستخالص باستخدام الكلوروفورم بكميات متعاقبة )أثم  ،مل 100 لى دورق فصل سعةإمن الراشح 
لى دورق الفصل ومزجت مكوناته بهدوء مع مراعاة عدم تكون الرغوة التي تم إضيف الكلوروفورم أذ في كل مرحلة استخالص إ ،مل

بخرة المتكونة بعد عملية التحريك. ترك الدورق ليستقر لعدة دقائق ثم وتم التخلص من األ ،التخلص منها باستخدام قضيب زجاجي
عاله وجمعت طبقة أ فرغت الطبقة السفلى في بيكر زجاجي نظيف ومعقم. كررت عملية االستخالص مع بقية الحجوم المذكورة أ
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استخدام تيار من الهواء حتى الكلوروفورم الحاوية على حمض البنزويك في كل مرة. بخر المذيب في درجة حرارة المختبر وب
مل من الكحول االثيلي المتعادل )تمت معادلة  20ذيبت في أالحصول على راسب بشكل بلورات جافة هي حمض البنزويك التي 

لى إمل من الماء المقطر  20ضيف أوبوجود دليل الفينولفثالين(. ثم  N NaOH 0.05الكحول االثيلي بواسطة محلول القاعدة 
الموجودة في  N NaOH 0.05المزيج ضد قاعدة  تمت معايرة قطرات من دليل الفينولفثالين. 3-2وااليثانول مع  مزيج العينة

 :قدر تركيز حمض البنزويك حسب المعادلة التالية السحاحة وحسب الحجم النازل منها.

  ن:أ حيث
N ( 0.05: عيارية هيدروكسيد الصوديوم N ) 
V 10)): حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم القياسي% NaOH. 

V1 ( 20: حجم الراشح المستخدم .)مل 
M ( 10: كتلة العينة المستخدمة .)غ 

  :تقدير العناصر الثقيلة
دت في فرن الترميد على درجة م بعدها رم  °105بالماء المقطر ثم جففت على درجة حرارة  جمعت عينات الخضار وغسلت جيدا  

مل بالماء المقطر ثم  50ورشح المزيج وأكمل الحجم الى   2N HClمل من  5ب الرماد في ساعات ثم ذو   6م لمدة °550ة حرار 
 (.Akinola and Adenuga, 2008)رت العناصر بجهاز مطياف االمتصاص الذري باللهب قد  

 : النتائج والمناقشة
 :حمض البنزويك في المواد الغذائية 

حد ال اتنواع المقبالت المستوردة. ولم تتخَط بعض هذه التركيز أ( تركيزات حمض البنزويك في بعض 2توضح النتائج في الجدول )
 (.JECFA, 1973ملغ/كغ )1000الموصى به من حمض البنزويك البالغ 

 نواع المقبالت المستوردةأتركيز حمض البنزويك )ملغ/كغ( في بعض  .2جدول ال

 تركيز حمض البنزويك )ملغ/كغ( المنشأ والماركةالعينة 

 6.1 المملكة العربية السعودية كاتشب )العربي(

 6.1 المملكة العربية السعودية كاتشب )الرياض(

 6.1 المملكة العربية السعودية كاتشب )هاينز(

 3.05 االمارات العربية المتحدة مايونيز)تيفاني(

 3.05 العراق )البصرة( شطة )اللعيبي(

 تركيز نع. ولم يتجاوزة الص  الت المستوردة والمحلي  نواع المخل  أحمض البنزويك في بعض  ات( تركيز 3تبين النتائج في الجدول ) 
ن متوسط تركيز حمض أذ وجدوا إ Rai et al., (2010)الحد الموصى به. هذه التركيزات قليلة مقارنة مع دراسة  الحمض

 ملغ/كغ. 245.55الصنع قد بلغ البنزويك في مخلالت منزلية 
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 نعة الص  الت المستوردة والمحلي  نواع المخل  أتركيز حمض البنزويك )ملغ/كغ( في بعض  .3جدول ال

 تركيز حمض البنزويك )ملغ/كغ( المنشأ العينة

 18.3 الهند مخلل المانجو في الزيت )الجمل(

 24.4 الهند ماني(أ-مانجو )خردل وخل( )هازار مخللشرائح 

 21.35 العراق )النجف( )الحبوبي( مخلل

 18.3 العراق )البصرة( )الشفاء( مخلل

 1صناعة محلية  مخلل
بي أالبصرة )سوق 

 الخصيب(
24.4 

 18.3 البصرة )سوق المدينة( 2صناعة محلية  مخلل

 24.4 (سوق المعقلالبصرة ) 3صناعة محلية  مخلل

 18.3 البصرة 1صناعة منزلية  مخلل

 دون حد الكشف البصرة 2صناعة منزلية  مخلل

 دون حد الكشف البصرة 3صناعة منزلية  مخلل

نواع المربى أعلى تركيز للحمض سجل في أ ن أويالحظ  ،ي انواع من المربى المستوردةف( يوضح تركيز حمض البنزويك 4الجدول )
 ملغ/كغ. 18.3نواع المربى التركية الصنع والذي بلغ أقل تركيز فلوحظ في أما أ ،ملغ/كغ فيها 30.5ذ بلغ إيرانية الصنع اإل

 نواع  المربيات المستوردةأتركيز حمض البنزويك )ملغ/كغ( في بعض  .4جدول ال

 حمض البنزويك )ملغ/كغ( العينة المنشأ

 يرانإ

 30.5 مربى الجزر )آزموده(

 30.5 (Spressمربى الجزر )

 30.5 مربى الجزر )آزموده(

 تركيا
 30.5 (Zerالتين )مربى 

 18.3 (Zerمربى المشمش )

 18.3 مربى الرقي )البراء( الصين

 ،مواد الغذائية المعلبة المستوردةنواع البقوليات وغيرها من الأحمض البنزويك في بعض  ات( توضح تركيز 5النتائج في الجدول )
ن تستخدم بعض أبة يمكن ت المعل  في معظم المخلال   البنزويك.هذه التركيزات ضمن الحدود القانونية الموصى بها لحمض كانت و 

المضافات الغذائية ومواد النكهة وقد تحتوي هذه المواد المضافة على مستويات منخفضة من البنزوات وهذا قد يفسر بصورة جزئية 
 (.(Delavar et al., 2012وجود البنزوات في المنتجات الغذائية 
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 تركيز حمض البنزويك )ملغ/كغ( في بعض انواع االغذية المعلبة المستوردة .5جدول ال

 حمض البنزويك ملغ/كغ( العينة المنشأ
 18.3 فاصوليا بالطماطم )لونا( المملكة العربية السعودية
 18.3 بطاطا مع اللحم )المراعي( االمارات العربية المتحدة

 12.2 بازيالء خضراء )المروج( االردن
 24.4 فاصوليا بيضاء )نايلنج( الصين

 21.35 (Maling) فول مدمس
 18.3 شرائح فطر )القيصر(
 18.3 حمص )درة الخليج(

 18.3 ذرة حلوة تايالند
 24.4 شرائح اناناس

ضافة إتكون بفعل  يرانية المستوردة. هذه الكمية قد الجبان اإلالبنزويك في عينات من األ( فيوضح تركيزات حمض 6ما الجدول )أ
لكون الكمية  . ونظرا  (Iammarino et al., 2011)لبان ه ال يجوز استخدامه مع منتجات األحمض البنزويك كمادة حافظة ألن

نواع قيد البحث. توجد ثالثة غ/كغ فال يوجد ضرر من استهالك األمل 40جبان تبلغ مسموح بها من حمض البنزويك في األال
الذي يعد مكونا طبيعيا في الحليب ويتواجد  Hippuricن حمض البنزويك في الجبن اولها انه ينتج من حامض احتماالت لتكو  

ملغ/كغ. او انه تكون بفعل تحطم الحامض االميني فينل االنين. اما االحتمال الثالث فهو حصول اكسدة ذاتية للمركب  50بتركيز 
Benzaldehyde مض الالكتيك وبالنتيجة تكون حمض البنزويك الذي تنتجه بعض سالالت بكتريا حا(Sieber et al., 1995.) 

 يرانيةاإلتركيز حمض البنزويك )ملغ/كغ( في بعض انواع األجبان  .6جدول ال

 حمض البنزويك )ملغ/كغ( العينة

 24.5 جبنة بالقشطة )كاليه(

 24.5 جبنة بالقشطة )صباح(

 18.3 جبنة بالقشطة

 Calin 18.3جبنة بالقشطة 

 Toris 12.2 جبنة مطبوخة 

 12.2 جبنة بالقشطة )كاليه(

 12.2 بيض )صباح(أجبن 

 دون حد الكشف Pagah galpayganجبن شرائح مطبوخ 

  :تقدير العناصر المعدنية الثقيلة
المزروعة في مدينة البصرة. وتبين النتائج ارتفاع  ارنواع الخضفي أ( يوضح مستويات بعض العناصر المعدنية 7الجدول )

الثقيلة األربعة المدروسة وهي )الرصاص والزنك والحديد والنحاس( في جميع العينات المأخوذة من قضاء  عناصرمستويات ال
بي أمنطقة الهارثة ومن ثم  ثممنطقة جزيرة الفيحاء  جاءت بعدها ،السيما عنصر الحديد وكذلك الرصاصالمدينة بشكل واضح 

لمزارع الزبير.  عينات بينما انخفضت نسبة هذه العناصر في ،الخصيب للحديد في عينة الخيار المأخوذة من  تركيزعلى أ  ُسجِ 
من منطقة جزيرة  ينالحلبة والكرفس المأخوذ يعلى نسبة للرصاص في نباتأ  وسجلت ملغ/كغ، 18.758 ذ بلغإقضاء المدينة 



 Saewan and Al-Hilfi. Syrian Journal of Agricultural Research 4(2): 64-73. June 2017 70 

 

ارتفاع مستويات  أن ( عند دراستهم لتوزيع بعض العناصر الثقيلة في تربة مدينة البصرة2009خرون )آخوديم و  كر. ذالفيحاء
في المواد  من هذا العنصر وح بهمتركيز المسلوجود محطة توليد الكهرباء، والذي تجاوز الحد األقصى ل هالرصاص في التربة سبب

 . (FAO,1985)ملغ/كغ  1والبالغ الغذائية 
 هذه لى تأثير الموقع الزراعي الذي جمعت منهالثقيلة المقدرة في العينات قيد البحث يعود االعناصر  اتالتفاوت الكبير في تركيز  نإ

في قضاء  .العناصر في مياه السقي والتربة الزراعية بسبب وجود مصادر تلوث متعددة اتقد يعزى التأثير الرتفاع تركيز و  ،العينات
استخراج  وآبارالى وجود حقول في أنواع الخضار المزروعة فيها  ثقيلةالعناصر ال مستويات ن يعود ارتفاعأالمدينة من الممكن 

منطقة العينات التي جمعت من ما ارتفاع نسبة العناصر المدروسة في أالعناصر. هذه النفط الخام والتي تعمل على زيادة تركيزات 
أيضا  اإليرانية  - لى العديد من العمليات العسكرية خالل الحرب العراقيةإتعرضت  خيرةاأل لى كون إ هيعود سببفجزيرة الفيحاء 

من السكان وتزدحم فيها على عدد كبير  يقطنها كونها منطقه زراعيةل نظرا  و  نتيجة الحرب، بقايا المتفجرات احتواء أراضيها على
ما منطقة الهارثة أ. الثقيلة في منتجاتها الزراعيةالعناصر  مستوياترتفع ت وبالتاليها تلوث جو ين أ من الممكنحركة المرور ف

والتي تعد من المصادر الرئيسة الملوثة للبيئة راضيها أعلى محطات توليد الطاقة الكهربائية ومعمل صناعة الورق  وجودوبسبب 
ن تلوث الغالف الجوي من أ دراساتال ؤكدتعما ُذِكر  فضال  .  فيها العناصر الثقيلة اتذلك الى ارتفاع تركيز  ن يؤديأفمن المؤكد 

 المحاصيل النباتية بالعديد من العناصر الثقيلة التي من ضمنها عنصر الرصاص     تلوثى رفع مستو  أن يسهم في شأنه

(Salim et al.,1992; Mounicou et al., 2003). 
 تركيزات العناصر المعدنية )ملغ/كغ( في بعض الخضروات المزروعة في مدينة البصرة .7جدول ال

 Pb Cu Fe Zn العينة منطقة جمع العينة

 بو الخصيبأ

 1.549 11.588 0.031 1.921 رشاد
 4.037 10.459 0.22 1.921 كرفس
 0.694 8.389 0.036 2.477 فجل
 0.852 9.556 0.192 1.735 نعناع

 الهارثة

 1.359 3.817 0.043 1.735 بصل
 1.169 10.553 0.055 2.106 فجل
 1.326 12.623 0.115 2.106 رشاد
 3.727 8.107 0.151 1.921 لوبيا

 المدينة
 1.625 2.274 0.055 1.735 فجل
 0.130 18.758 0.161 2.477 خيار
 1.593 11.212 0.084 1.550 بامية

 جزيرة الفيحاء

 1.435 11.814 0.294 1.735 كراث
 0.168 11.795 0.187 2.477 فجل
 0.941 11.234 0.173 2.847 حلبة

 0.161 10.797 0.173 2.846 كرفس

 الزبير
 0.301 1.728 0.053 1.735 طماطة

 0.312 1.520 0.035 1.427 فجل
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 ص. 185 ،جامعة البصرة، كلية الزراعة ،دكتوراه رسالة أنواع من األسماك الطازجة والمجمدة والمعلبة. 

أســـيوط  لـــوان الصــناعية التـــي تضــاف لألغذيـــة، مجلــة(. مكســـبات الطعــم واأل2012ناهـــد محمــد ) النســر، نيفـــين عبــد الغنـــي ووهبــة
 .98-91: 36 للدراسات البيئية.
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(. دراسة توزيع بعض العناصر الثقيلة في تربة مدينة 2009خلدون صبحي ) واالنصاري، حبيب رشيد والبصام،كريم حسن  خويدم،
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Abstract:  

The current study was carried out between November, 2015 and June, 2016. It included two points, 

first is determination the concentration of benzoic acid in some imported and local food stuff, using 

titration method. Samples of pickles were collected from the local market, also some imported food 

samples as mango slices, various types of beans, appetizers, canned vegetables and fruits, jams and 

cheese were collected. Results showed that concentration of benzoic acid ranged between (3.05 – 

6.1) mg/kg for appetizers, (not detected – 24.4) mg/kg for pickles, (18.3 – 30.5) mg/kg, in jam. For 

beans and other samples, benzoic acid content was (12.2 – 24.4) mg/kg, and between (not detected 

– 24.4) mg/kg in some Iranian cheese categories. Concentrations of benzoic acid didn’t exceed the 

recommended limits set by FAO and WHO (1000 mg/kg) in all food stuffs. The second point was 

to estimate the trace elements levels (Pb, Cu, Zn, and Fe) in 23 vegetables samples collected from 

various regions in Basra city, south of Iraq (Al Madina, Al Haretha, Al Zubair, Abi Al Khasib, and 

Al Faihaa Island). Flame atomic absorption was used to determine trace elements. The highest Fe 

concentration 18.756 mg/ kg  (dry weight) was detected in cucumber from Al- Midaina town, while 

the highest Pb level was in fenugreek and celery leaves, that collected from Al- Fayhaa island, 

2.847 and 2.846 mg/kg, respectively. 

Key words: Benzoic acid, Trace elements, Canned food, Vegetables and fruits, Preservatives. 
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