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  ****حممد املليمدي    

 * فاطمة الشرميي

 
 :الملخص

( يف بعة  األوةوام تةخل اواةروات 2NOوالنًت ةت   NO)3تناولت ىذه الدارسةة تدةد ر توةتول النةًتات  
املزروعةةةة  الطمةةةاطس اللوسةةةا الزىةةةرة ازةةةرجح اوةةةم اللزبةةةرة( نيةةةز ا يميعدةةةا تةةةخل  ةةة ث تنةةةاط  زراعيةةةة  د نةةةة 

. أظدةةةرت  DR/980.CLORIMETER تصةةةراتو  الدافنيةةةة، زر ةةة ، الوةةةلت( باسةةةت دام جدةةةاز
النتةةا ا املتحصةةل عليدةةا أن تراليةةز  النةةًتات يف تيةةد العينةةات املدروسةةة  تدةةد سةةمخل املواةةة ات الدياسةةية الليبيةةة 

  .mg/Kg 5.5فلان أعلى ترليز هلا يف عينات اللزبرة اليت ا تعدا تخل  تنطدة الولت نيز بلغ ترليزىا 

بعةة  العينةةات  تةةوي علةةى تراليةةز أعلةةى تةةخل ا ةةد  أتةةا فيمةةا  تعلةة  بًتليةةز النيًت ةةت فدةةد أظدةةرت النتةةا ا إن
يف mg/Kg  165املوةةموح بةةو نوةةص املواةةة ات الدياسةةية العامليةةة . نيةةز بلةةغ اعلةةى ترليةةز تةةخل النيًت ةةت  

 عينات اللزبرة يف العينات اليت ا تعدا تخل تنطديت الولت و زر  .
 

 

 

  

                                                           

 قوس الليمياء للية العلوم جاتعة تصراتو. *
 قوس علوم االغذ ة االلادميية الليبية تصراتو. **

 .قوس الليمياء للية الًتبية ازاتعة االمسر ة ***
 .**** قوس الليمياء للية الًتبية جاتعة تصراتو
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 المقدمة
 لثح تخل العلماء واملؤسوات الدولية املعنيةلاأخذ تلوث البيئة نيزًا لبحًا تخل االىتمام لدل 

شددت فيدا نياة  ن ىذه ال ًتة الزتنية اليت خل إىل  وتنا ىذا نيز إر بالبيئة ومهوتدا تخل تنتصف الدرن العش
جماالت أخرل لثحة لالزراعة  ن تطورًا ةناعيًا أو ةحيًا أو يفاإلووان تطورًا يف شىت تناني ا ياة سواء لا

عظيمة لنتيجة تباشرة هلذا التطور والنمو غح املوبوق يف  املتعددة دما أسدس يف وشوء  د ات بيئيةوتدنياهتا 
لو ات اليت تخل أمهدا تلوث التحد ات تلوث البيئة احمليطة باإلووان بلثح تخل امل . تخل أبرز ىذهتار خ البشر ة

 اتات تخل خاراوات وفوالو وتخل مث إىلوتا  نتا عنو تخل اوتدال هلذه امللو ات امل تل ة إىل النب الًتبة
 وسف ]  NO2والنًت تNO3اإلووان، إسافة إىل اوتداهلا للحيواوات، وتخل ىذه امللو ات النًتات 

2005.] 

+ميتص النبات النًتوجني تخل الًتبة أساسا على ةوريت أ ووات األتوويوم   
42Nوالنًتات ) 

 -NO3 لما إوو ميتص على ةورة غاز )N2   األوراق، وسرعان تا ختتزل( عخل طر 
أتينية وهلذا ذمد  األمحاض اللربووية تلووا أمحاسا النًتات داخل النبات إىل أتوويوم الذي بدوره  تحد تد أند

وتدل توفر انتياطات تخل النًتوجني، فإذا قلت  واد اللربوىيدراتية داخل النباتأن ىناك ع قة بني  والت امل
ات جدران اللربوىيدراتية يف خ  اه دما  تبعو تلون خ  ا ةغحة ا جس ذ ت املوادداتو تخل النيًتوجني ترسبإتدا

 .[2010الوروي]أوراق النبات خاراء باىتة إىل تص رة وتيجة ودص الللوروفيل  مسيلة نيز تصبح

 ( تلمخل يف أن جزءا تندا  تحول إىل أ ون النًت تNO3إن اوطورة ا ديدية ملرلبات النًتات  
وتعزل مسية أ ون   واسحخل ازدر بالذلر أن أ ون النًتات أ ون  ابت ولذا فنشاطو الليميا ي غحالوام وت

الندرات إىل وًت ت عند اختزالو  ت  ح تخل املواد و تحول أ ونالنًت ت إىل قدرتو على الت اعل واال اد بلث
 [.2005 وسف] ظروف خاةة

ات و است دام النيًتوجني بواسطة ازرا يس واستعماالهتا لمادة إن التناول الطبيعي لألغذ ة احملتو ة على النًت 
نافظة لألغنية تعترب املصدر املباشر لوةوهلا للجوس ، لما أن است دام األمسدة النيًتوجينية  عد تخل تصادرىا، 

 عد د ورغس قلة الدراسات اواةة بالعمليات املعددة التتصاص النيًتوجني واست داتو يف احمليط ازوي  رل ال
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 وسف ]تخل املدتمني هبذا اجملال أن است دام األمسدة يف الزراعة ىي املصدر الر يم للنًتات يف األغنية واملاء  
2005 .] 

 [.1993 املواة ة الليبيةاواروات ]ازدول التايل  بني الديس املوموح هبا تخل النًتات يف بع   

 ( في بعض الخضرواتkg/mgيوضح الحد األقصى المسموح به من النترات ) 1جدول رقم 
 3NO المحصول 3NO المحصول 3NO المحصول 3NO المحصول
 45 البطيخ 150 خيار 400 شبت 80 البطاطس
 65 التفاح 1400 البنجر 1300 الخس 300 الكرنب
 35 كمثرى 60 البصل 220 فلفل 300 الجزر
 650 فجل 40 الكرات 350 بقدونس 60 الطماطم

 

 الدراسات السابقة
[ دراسةةة ملعرفةةة تةةف ح خمل ةةات األمسةةدة النيًتوجينيةةة علةةى تراليةةز النةةًتات والنًت ةةت يف 2002شــنفير أجةةرت ]

بعة  حماةةةيل اواةةر املزروعةةة حمليةا، وجةةد أن تيةةد الًتاليةةز املوةةجلة للنةًتات والنًت ةةت يف نةةدود الًتاليةةز ا تنةةة 
 هبا عامليا تخل قبل تنظمة الصحة العاملية واال اد األورويب.ل ستد ك واملوموح 

[ لتحد ةةةةةد حمتةةةةةول النةةةةةًتات والنيًت ةةةةةت يف اواةةةةةروات واملنتجةةةةةات en aT.te la 2006يف دراسةةةةةة ]
املعتمةةةةةةدة علةةةةةةى اواةةةةةةروات أشةةةةةةارت النتةةةةةةا ا اىل أن تتوسةةةةةةط تنةةةةةةاول النةةةةةةًتات بواسةةةةةةطة سةةةةةةلان إسةةةةةةتوويا لةةةةةةان 

gm/8m58  وتيةةةةةةا وتتوسةةةةةةط حمتةةةةةةول النةةةةةةًتات يف أغنيةةةةةةة األط ةةةةةةال الصةةةةةة ار املعتمةةةةةةدة علةةةةةةى اواةةةةةةروات لةةةةةةان 
gm/8m88  سةنوات   6-4وتتوسط التناول اليوتي للنةًتات بواسةطة األط ةال الصة ار يف اجملموعةة العمر ةة تةخل

عتمةةدة علةةى وتتوسةةط التنةةاول اليةةوتي لألط ةةال الصةة ار للنةةًتات تةةخل اسةةتد ك األغنيةةة امل gm/8m30لةةان  
 .  gm/8m7.8اواروات لان 

[ ا الديةةام هبةةا لتدةةد ر حمتةةول النةةًتات والنيًت ةةت يف املنتجةةات الزراعيةةة  aT en.la tl 2006يف دراسةةة ]
وجد أن أعلى ترليز للنًتات سجلت يف اوةم واملل ةوف  2002- 1996يف سلوفينيا خ ل ال ًتة املمتدة تخل 
وعنةد تداروةة ىةذه النتةا ا تةد املواةة ات  gm/8m 881  ،298  ،264وال ول ولاوةت النتةا ا علةى التةوايل 

 األوروبية وجد أن ىذه النتا ا تتجاوزة للمواة ات األوروبية .

 [ نةةةةةةةول التلةةةةةةةوث بةةةةةةةالنًتات والنًت ةةةةةةةت يف اواةةةةةةةروات يف الصةةةةةةةنيen aT.e la 2000يف دراسةةةةةةةة ]  
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 مسةةةةةدة النيًتوجينيةةةةةة أي أوةةةةةو  ةةةةةزداد للمةةةةةاوجةةةةةد أن التلةةةةةوث بةةةةةالنًتات والنًت ةةةةةت  تناسةةةةةص طرد ةةةةةا تةةةةةد اسةةةةةتعمال اال
 زاد استعمال االمسدة اهليدروجينية .

لان   لتدد ر تراليز النًتات والنيًت ت يف اواروات املباعة يف األسواق [Petersen1999]يف دراسة 
مد أعلى حمتول للنًتات يف اوم تتبوعا بالل ت واملل وف الصيين والوباوخ الطازج واللراث والوباوخ اجمل

واملل وف االبي  والبطاطم ووجد تبا نًا لبحا يف حمتول النًتات للل املنتجات، أتا بالنوبة لل م فإن 
اخت فا دميزا لونظ طوال الونة نيز  لون أعلى حمتول يف فًتة الشتاء وأدىن حمتول يف فًتة الصيف وبشلل 

ول عايل للنًتات تخل احملتمل وتيجة لظروف عام لاوت حمتو ات النًتات تن  اة وللخل يف الوباوخ ا إجياد حمت
الت ز خل الغح ت  مة خ ل الندل، وا نواب تتوسط املتناول تخل النًتات والنًت ت يف ىذه اواروات، فلان 

 gm/8m وتيا، يف نني أن النًت ت لان تتوسط التناول الغذا ي  تدر با  gm/8m 40بالنوبة للنًتات 
  وتيا 0.09

لديةةةةةاس ترليةةةةةز النةةةةةًتات والنًت ةةةةةت يف اواةةةةةروات [ ihaent el  ane t 2014]يف دراسةةةةةة قةةةةةام هبةةةةةا 
وال والةةةو يف تد نةةةة شةةةحاز وجةةةد أن قيمةةةة النةةةًتات والنًت ةةةت يف اواةةةروات الورقيةةةة ىةةةي األعلةةةى تداروةةةة بال والةةةو 

نًت ةت يف والدرعيات والبطاطم وأقل الًتاليز لاوت يف البصل والطماطس ، وبص ة عاتة لاوت تراليةز النةًتات وال
 تيد العينات أقل تخل ا د املوموح بو عند تنظمة الصحة العاملية .

اليت أجر ت يف روتاويا لتدد ر النًتات والنيًت ت يف اواروات [ en aT CltTlla 2015]يف دراسة 
، أشارت النتا ا إىل UV(  واألشعة فوق البن وجية NLPHاملزروعة ل ستد ك الذايت باست دام طر دة  

، أتا تراليز النًت ت ف ي لثح 8m/gm 0.6 - 5.5تراليز النًتات يف تعظس العينات قليلة وتراونت بني  أن
 تخل العينات لاوت  أقل تخل نواسية األجدزة املوت دتة .

 المواد وطرق العمل
 منطقة الدراسة

لبع  حماةيل اوار األلثر إوتاجا يف تنةاط  الوةلت، زر ة   تتامخل ىذه الدراسة تدد ر النًتات والنيًت ت
 والدافنية  د نة تصراتو.
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 العينات المدروسة 
 ا است دام عدة حماةيل خار وىي :

 . تخل العا لة الباذذماوية  :Lycopersicon esculentamالطماطس االسس العلمي 
 تخل العا لة الدرعية .  HcCcatlbruOuCاللوسا االسس العلمي: 

 تخل العا لة الصليبية . raraalCrCiOarCOr draالزىرة االسس العلمي: 

 تخل العا لة الصليبية . aacCr arbldrازرجح االسس العلمي: 

 تخل العا لة النجمية . iOCbcCr arbldrاوم االسس العلمي:  

 لية .تخل العا لة املظ HualrnsOa arbldcgاللزبرة االسس العلمي : 

 جهاز التحليل
 األملاين الصند  . CLORIMETER DR/980ا تدد ر النًتات والنًت ت باست دام جداز 

 قياس النترات والنتريت 
[ اليت اعتمدت على arar 2006[تخل النًتات والنًت ت وف  الطر دة املوت دتة تخل قبل  ا قياس لل

 قياس شدة اللون الذي  تناسص تد ترليز ل  تخل النًتات والنيًت ت يف اواار املوت دم.

 النتائج والمناقشة
أظدةةرت النتةةا ا املتحصةةل عليدةةا توةةتو ات تت اوتةةة تةةخل الًتاليةةز  ، والةةيت إذا تةةا قوروةةت با ةةدود املوةةموح هبةةا 

، خاةةة يف تلةا األةةناف الةيت ت قةي اسةتد لا واسةعا يف ذمةد أن تندةا تةا  شةلل خطةورة علةى ةةحة األووةان
الوجبةةةةات الغذا يةةةةة اليوتيةةةةة. ويةةةةدر اإلشةةةةارة ىنةةةةا إىل أوةةةةو عنةةةةد ورود ترليةةةةز لةةةة  تةةةةخل النةةةةًتات والنًت ةةةةت بالديمةةةةة 

00mg/kg  فدةةي تعةةين بةةفن الًتليةةز احملوةةوب أقةةل تةةخل نواسةةية ازدةةاز املوةةت دم وأعطيةةت قيمةةة الصةة ر نةةىت
لديمة املعنية عند رسس األشلال البياوية وقدرت الديمة األقل اليت  وةتطيد ازدةاز قياسةدا ب  ودل التعاتل تد ا
gm/8m0.003 :وسنتطرق فيما  لي إىل تناقشة الًتاليز املتحصل عليدا 

 عينات الطماطم
أن أعلةةى تتوسةةط لًتليةةز النةةًتات ا  1والشةةلل رقةةس  2تبةني النتةةا ا املتحصةةل عليدةةا واملتمثلةةة يف ازةةدول رقةس 

، أتةةا أقةةل  تعدةةا  تةةخل تنطدةةيت الوةةلت وزر ةة يف العينةةات الةةيت ا  gm/8m0.8توةةجيلو يف عينةةات الطمةةاطس 



  
      تقدير مستوى النترات والنتريت في بعض الخضروات المحلية               

 فاطمة الشريمي     محمد المليمدي   سماعيل عجاجإ      فتحي زعبوب        جطلعادل األ                                         
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افنيةةةةة، أتةةةةا بالنوةةةةبة للنيًت ةةةةت يف العينةةةةات الةةةةيت ا تعدةةةةا تةةةخل تنطدةةةةة الد gm/8m0.1تتوسةةةط لًتليةةةةز النةةةةًتات 
تنطدةةة الدافنيةةة ولةةان اتةةا أقةةل تتوسةةط الةةيت ا تعدةةا تةةخل  gm/8m58طمةةاطس فوةةجل أعلةةى ترليةةز يف عينةةات ال

 يف العينات اليت ا تعدا تخل تنطدة زر   .  gm/8m 01لًتليز النيًت ت 

تةد املواةة ات الدياسةية الليبيةة والةيت  بالنظر إىل األرقام اواةة بالنًتات تعترب الًتاليز تن  اة إذا تةا قوروةت
. لةةةذا ففتةةةا تعتةةةرب سةةةمخل ا ةةةدود األتنةةةة  gm/8m 60مسحةةةت بةةةان تلةةةون ووةةةبة النةةةًتات يف عينةةةات الطمةةةاطس 

، 85mg/kg[ . أتا فيما خيص النيًت ةت فلاوةت أعلةى تراليةزه1223 المواصفة الليبيةلألستد ك البشري ]
تةةةذلر نةةةدود للنيًت ةةةت تشةةةح األرقةةةام اواةةةةة بالنًت ةةةت إىل وقةةةوم تعظةةةس ورغةةةس أن املواةةةة ات الدياسةةةية الليبيةةةة   

 gm/8mتراليز عينات الطماطس  سمخل ا ةدود املدبولةة يف الدراسةات العامليةة الةيت أشةًتطت أن تلةون أقةل تةخل 
100 [ ،2013ee lt 0 2000i l0 2003  en aT C alZ.] 

 (Z/ Z الطماطم  ) ( يوضح تركيز النترات  والنتريت في عينات2جدول رقم )
SED-+/ -

2NO SED -+/ -
3NO منطقة الدراسة عدد العينات 

 السكت 05 0.80 0.281 ± 04 004 .±0
 زريق 05 0.80 0.016 ± 01 ±0.078
 الدافنيه 05 0.10 0.071 ± 58 0.199 ±

 

 

 

 (Z/ Z ( يوضح تركيز النترات  والنتريت في عينات الطماطم  )1الشكل رقم )

 الدافنية ازريق السكت
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 الكوساعينات 
بةةفن   2والشةةلل رقةةس  3تشةةح النتةةا ا الةةيت ا ا صةةول عليدةةا خةة ل فةةًتة الدراسةةة واملوسةةحة  بازةةدول  رقةةس 

، وأقةل ترليةز ىةو mg/kg0.8أعلى تتوسط لًتاليز النًتات لةان لعينةات اللوسةا الةيت تعةت تةخل تنطدةة زر ة  
gm/8m0.5 .يف العينات اليت تعت تخل تنطدة  الولت 

ظ أن تراليز النًتات يف عينات اللوسا املتحصةل عليدةا يف ىةذه الدراسةة  تن  اةة إذا تةا وبشلل عام و ن
المواصـــفة ] gm/8m 150قوروةةةت تةةةد املواةةةة ات الدياسةةةية الليبيةةةة والةةةيت نةةةددت قيمةةةة النةةةًتات يف اللوسةةةا 

 [ .1223الليبية  القياسية

، أتةةا يف  gm/8m7طدةةة زر ةة  وىةةو  أتةةا تراليةةز النيًت ةةت فةةإن أع ىةةا لةةان يف العينةةات الةةيت تعةةت تةةخل تن
نةةىت  ةةتس التعاتةةل  gm/8m00تنطدةيت الدافنيةةة و الوةةلت لاوةةت أقةل تةةخل نواسةةية ازدةةاز وأعطيةةت هلةا قيمةةة 

 تعدا عند رسس األشلال البياوية.

العينةات املتحصةةل  باسةتثناء gm/8m1أتةا فيمةا  تعلة  بًتاليةةز النًت ةت فلاوةت يف تعظةةس العينةات أقةل تةةخل  
 .gm/8m 1عليدا تخل تنطدة زر   واليت ىي األخرل لاوت سمخل ا دود املدبولة وإن ياوزت ال  

 ( في عينات الكوسا المدروسةkg/mgيوضح تركيز النترات والنتريت ) (3جدول رقم )
- العينات  عدد تنطدو الدراسة

3NO SED-+/ NO2 - SED -+/ 
 000 ± 00* -+/0.092 0.50 05 الولت
 0.02 ± 07 -+/0.075 0.80 05 زر  

 000 ± 00* -+/0.012 0.60 05 الدافنيو 
 أقل من حساسية الجهاز *                      
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 (Mg/kg)يبين جركيز النحرات والنحريث في عينات الكوسا المدروسة 2الشكل رقم 

 

 عينات الزهرة
أن أعلةى ترليةز للنةًتات يف  )3(والشةلل رقةس  )4(بازدول رقةستشح النتا ا اليت ا ا صول عليدا واملوسحة 

ولاوةةةت يف العينةةةات الةةةيت ا تعدةةةا تةةةخل تنطدةةةة زر ةةة ، وأقةةةل ترليةةةز   gm/8m0.2عينةةةات الزىةةةرة املدروسةةةة ىةةةو 
للنةةًتات لةةان  يف العينةةات الةةيت ا تعدةةا تةةخل تنطدةةة الوةةلت، والةةيت لاوةةت أقةةل تةةخل نواسةةية ازدةةاز وعةةرب عندةةا 

. وبصةة ة عاتةةة و نةةظ أن تراليةةز النةةًتات يف عينةةات الزىةةرة تعتةةرب تن  اةةة إذا تةةا قوروةةت 00gm/8mب ىةةو 
وبالتةايل ىةذه 300mg/kg  تد املواة ات الدياسية الليبية واليت قدرت ووبة النًتات يف عينات الزىرة ب ىةو 

 [ .1223 المواصفة الليبيةالعينات تعترب سمخل ا دود األتنة ل ستد ك البشري]

لةةان يف العينةةات الةةيت ا تعدةةا تةةخل   gm/8m 08يمةةا خيةةص تراليةةز النيًت ةةت فةةإن أعلةةى ترليةةز للنيًت ةةت أتةةا ف
 ولان يف العينات اليت ا تعدا تخل تنطدة الولت. gm/8m01تنطدة الدافنية، وأقل ترليز 

سةةةمخل  وبصةةة ة عاتةةةة و نةةةظ أن تراليةةةز النًت ةةةت يف عينةةةات الزىةةةرة تشةةةح إىل وقةةةوم تعظةةةس العينةةةات املدروسةةةة
 ا دود املدبولة.
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[022] 
 

 في عينات الزهرة المدروسة( Z/ Z )يوضح تركيز النترات والنتريت ( 4)جدول رقم 

SED-+/ NO2
- SED-+/ -

3NO منطقه الدراسة العينات 

 السكت 05 00* 000 ± 01 0.021 ±
 زريق 05 0.20 0.088 04 0.031 ±
 الدافنيه 05 0.10 0.015 08 0.026 ±

 

 

 mg/kgيبين تركيز النترات والنيتريت في عينات الزهرة بال 3الشكل رقم 

 
 عينات الجرجير

، أن أعلةى ترليةز )4(والشةلل رقةس  (5)لدد أظدرت وتا ا ىذه الدراسة، واليت  ا التعبح عندةا ازةدول رقةس  
يف العينةات  gm/8m0.3، يف العينات اليت ا تعدا تخل تنطدة زر   وأن أقةل ترليةز  gm/8m 1.4للنًتات  

، يف  gm/8m32اليت ا تعدا تخل تنطدةة الدافنيةة. أتةا فيمةا خيةص تراليةز النيًت ةت فةإن أعلةى ترليةز للنيًت ةت  
العينات اليت ا تعدةا تةخل تنطدةة زر ة ، أتةا تنطدةيت الوةلت والدافنيةة فلةس توةجل قيمةة  لًتليةز النيًت ةت نيةز   

 .  gm/8m 00ة لاوت أقل تخل نواسية ازداز وأعطيت الديم

إذا تةةا قوروةةت تةةد املواةةة ات الدياسةةية  عينةةات ازةةرجح يف املةةدل األتةةخل تشةةح النتةةا ا إيل وقةةوم  الًتاليةةز يف 
 [ .1223 المواصفة الليبية] gm/8m 350الليبية واليت نددت قيمة النًتات يف ازرجح ب 
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 في عينات الجرجير  )kg)/gm( يوضح تركيز النترات والنتريت بال 5الجدول رقم )
 

 

 

  

 

 

 

 
 Z/ Z mبال  يبين تركيز النترات والنتريت في عينات الجرجير المدروسة  4 الشكل رقم 

 

 عينات الخس
لنةةةةةًتات يف عينةةةةةات اوةةةةةم  ، أن أعلةةةةةى ترليةةةةةز ل5والشةةةةةلل رقةةةةةس  6حة يف ازةةةةةدول رقةةةةةس بينةةةةت النتةةةةةا ا املوسةةةةة

0.4gm/8m   لةةان يف العينةةات الةةيت ا تعدةةا تةةخل تنطدةةة زر ةة ، وأن أقةةل ترليةةز ،gm/8m0.2  يف العينةةات
يف العينةةات الةةيت ا تعدةةا تةةخل  gm/8m 21املتحصةةل عليدةةا تةةخل تنطدةةة الوةةلت. أتةةا أعلةةى ترليةةز  للنيًت ةةت  

تنطدةةة زر ةة . بةةالنظر إيل تراليةةز النةةًتات والنيًت ةةت يف عينةةات اوةةم املتحصةةل عليدةةا يف ىةةذه الدراسةةة فةةفن ىةةذه 
ت الدياسةية الليبيةة والةيت نةددت قيمةة عاليةة ووةبيا للنةًتات يف الًتاليز تعترب تن  اةة إذا تةا قوروةت تةد املواةة ا

 [ .1223 المواصفة الليبية] gm/8m 1300اوم ب 
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NO  3 العينات منطقه الدراسة
- SED-+/       NO   2

- SED-+/   
 000 ± 00* 047 .0 ± 0.40 05 السكت
 0.0ا9 32 0.012± 1.40 05 زريق

 000 ± 00* 13 0.0 ± 0.30 05 الدافنية
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 ( في عينات الخسkg/mgيوضح تركيز النترات والنتريت ) 6جدول رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 Z/ Z يبين تركيز النترات والنتريت في عينات الخس المدروسة بال   5الشكل رقم  

 عينات الكزبرة
، أن أعلةةى ترليةةز للنةةًتات يف 6والشةةلل البيةةاين رقةةس  7أوسةةحت وتةةا ا ىةةذه الدراسةةة املبينةةة يف ازةةدول رقةةس 

يف العينةةةةات الةةةةيت ا تعدةةةةا تةةةةخل تنطدةةةةة الوةةةةلت، وأقةةةةل ترليةةةةز للنةةةةًتات   gm/8m 5.5عينةةةةات اللزبةةةةرة  لةةةةان 
gm/8m 00  ًإذا تةا قوروةت تةد املواةة ات  يف العينات اليت ا تعدا تخل تنطدة الدافنية. تعترب تن  اة ووبيا

 [.1993]املواة ة الليبية  gm/8m 350الدياسية الليبية واليت نددت قيمة النًتات يف اللزبرة ب  

، يف العينةةات الةةيت ا تعدةةا  gm/8m165أتةةا فيمةةا خيةةص تراليةةز النًت ةةت فةةإن أعلةةى قيمةةة لًتليةةز النيًت ةةت  
 لعينات اليت ا تعدا تخل تنطدة الدافنية.، يف اgm/8m00ة الولت، أتا أقل قيمة  تخل تنطد

تراليةةز النًت ةةت ت اوتةةت قيمتدةةا بةةني أتةةخل إىل تدبةةول ، بإسةةتثناء العينةةات املتحصةةل عليدةةا تةةخل تنطدةةة الوةةلت 
، وبالتةايل وقوعدةا يف تنطدةة اوطةر نيةز يةاوزت ا ةدود االتنةة ل سةتد ك  mgm/8100واليت ياوزت ال  

لعينةةةات إىل قصةةةر ال ةةةًتة الزتنيةةةة بةةةني توةةةميد احملصةةةول ونصةةةاده باإلسةةةافة إىل البشةةةري، وقةةةد  رجةةةد تلةةةوث ىةةةذه ا
 اإلفراط يف است دام األمسدة املوببة هلذا النوم تخل التلوث .
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 الدافنية زريق السكت

 النترات

 النيتريت

 +/-3NO SED-/+ 2NO SED عدد العينات المنطقة المدروسة
 000± 00* 0.056± 0.20 05 السكت
 0.011± 21 0.023± 0.40 05 زريق

 000± 00* 0.014± 0.30 05 الدافنية
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 ( في عينات الكزبرةkg/mgيوضح تركيز النترات والنتريت ) 7الجدول رقم 

 

 
 

 

 في عينات الكزبرة( Z/ Z ) يوضح تراكيز النترات والنيتريت بال  6الشكل رقم 

 

 

 التوصيات
أوةوام اواةروات سةواء احملليةة لاوةت  العمل على إجراء  اليل دور ة لتتبةد توةتو ات ىةذه األ ووةات يف خمتلةف -

 أو غحىا.

 البحز عخل الوبص وراء ز ادة تراليزىا إذا لان ىناك ارت ام يف الًتاليز أعلى تخل ا دود املوموح هبا. -

الوةعي يف إجيةاد قاعةدة بياوةات لتتبةد تثةل ىةذه املرلبةات ملةا هلةا تةخل أسةرار علةى الصةحة العاتةة يف نةال ارت ةام  -
 تراليزىا.
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 الدافنية زريق السكت

 النترات

 النيتريت

- عدد العينات منطقه الدراسة
3NO SED-+/ NO2

- SED-+/ 
 0.031± 165 0.015± 5.50 05 السكت
 0.008± 27 0.022± 0.90 05 زريق

 000± 00* 000± 00* 05 الدافنية
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Abstract 

A study of nitrate and nitrite level in few different vegetables in Misrata city  
was conducted. Many samples of different types of vegetables (Tomato, Eruca, 
Lettuce ...) were collected from randomly selected farms in three different areas 
in Misrata city (Sekaut, Al-zarouq, and Al-dafnia). The nitrate and nitrite 
contents in the samples were analyzed using DR/980 CLORIMETER. The 
nitrite concentrations were higher than 1mg/Kg in most test crops. These levels 
of nitrite are considered acceptable. The nitrite levels generally were below the 
allowable range. The nitrite content must be lower than 1mg/Kg. The nitrite 
content results of most vegetables in this study was higher than 1mg/Kg and 
lower 100 mg/Kg which was still in an acceptable range and propose no danger 
on human health except in some kzbara which was higher than 100 mg/Kg. It 
was reported that the nitrite levels start to be dangerous if it is higher than 100 
mg/Kg. 
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