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 الملخص

عينة من العصائر والمشروبات  30اجري هذا البحث لتقدير بعض المحتويات في عينات من العصائر والمشروبات الغازية المحلية. حيث جمعت 

ية من أسواق مدينة مصراته, واستخدمت طريقة الفروق الوزنية لتقدير حجم غاز ثاني أكسيد الكربون, انواع مختلفة( بطريقة عشوائ 10الغازية )

وكلوريد الصوديوم في هذه العينات, أما السكريات  Cالمواد الصلبة الكلية, الرماد, كما استخدمت طريقة المعايرة في تقدير حمض الستريك, فيتامين 

 قياسي لمحاليل قياسية من السكر.فقد تم تقديرها باستخدام منحنى 

, 3cm 8.255و  3cm0.912أوضحت نتائج هدا البحت أن متوسط حجم غاز ثاني أكسيد الكربون في عينات المشروبات الغازية قد تراوحت ما بين 

 و  g/100ml0.05 تراوح ما بين , أما الرماد فقد g/100ml 4.93وأن محتوى المواد الصلبة في العينات المدروسة قد بلغت متوسط أعلى قيمة لها 

g/100ml 6.526وكانت نسبة الرطوبة ضمن الحدود المسموح بها في جميع العينات, أما حمض اإلسكوربيك )فيتامين , (C  قد تراوحت نسبته ما

فقد احتوت   NaClديوم%, أما نسبة كلوريد الصو0.79% وأعلى قيمة 0.08%, بينما حمض الستريك فقد كانت أقل نسبة له 0.038و  0.023بين 

 معظم العينات على نسبة أعلى من الحدود المسموح بها.

 

 , الرماد, حامض الستريكCالمشروبات الغازية, العصائر, فيتامين الكلمات المفاتيح: 

 المقدمة 

المشروبات والعصائر من الصناعات التي شهدت تطورا ملحوظا في 

لمشروبات فقيرة في العقود الثالثة األخيرة, وتعد العصائر وا

[. المشروبات الغازية هي مشروبات صناعية 1البروتينات والدهون]

مضاف أليها مواد حافظة وغازات ونكهات تعطيها الطعم المميز الذي 

يختلف من نوع ألخر حسب النكهة المضافة, ويتم تحضير 

المشروبات الغازية من خالل مزج محلول سكري مع نكهات صناعية 

يتم تشبعيها بغاز ثاني أكسيد الكربون, ومن مضار أو طبيعية, و

الموجود في الجسم و  Bالمشروبات الغازية أنها تقضي على فيتامين 

تسبب تعب وأرق واضطراب الجهاز العصبي, كذلك تسبب تذويب 

الكالسيوم الموجود بخاليا الجسم, كما ان كمية السكر الكبيرة فيه 

توجد  [.2ن وهشاشة العظام]تساعد على تسوس األسنان وزيادة الوز

العديد من الدراسات السابقة حول تقدير مكونات العصائر 

والمشروبات الغازية, حيث أجريت دراسة بدولة العراق تم فيها تقدير 

حجم غاز ثاني أكسيد الكربون, المواد الصلبة الكلية, الرماد, 

 ,Cالرطوبة, المواد العضوية, الحموضة, حامض الستريك, فيتامين 

عينة  49الكافيين, كلوريد الصوديوم وبعض العناصر المعدنية في 

من العصائر والمشروبات الغازية, وكانت نتائج الدراسة في الحدود 

المسموح بها في بعض المتغيرات ومنها ما هو أعلى من الحد 

في بعض العصائر التجارية C [, كما تم تقدير فيتامين 2المسموح به]

ستخدمت الطريقة الجهدية للتقدير, ووجد أن في دولة رومانيا, وا

, أما mg/100mL 29.39محتوى عصير البرتقال من الفيتامين 

, واحتوى mg/100mL 33.97عصير الليمون فقد احتوى على  

 Cمن فيتامين   mg/100mL10.21مشروب فانتا الليمون على 

د في [. وفي دراسة تم أجرائها في دولة الهند, تم فيها تقدير الرما3]

عينه مختلفة من بودرة عصير التفاح ووجد أن نسبته قد  تراوحت  11

[. كما وجد في نيجريا أن محتوى 4]23.95%إلى % 2.45ما بين  

, 305.75قد بلغ   Cعصير الليمون والبرتقال والعنب من فيتامين 

[. وقد بلغ محتوى الماء 5على التوالي]  mg/L 454.57و 612.15

%, ونسبة 80.5ر الطازج للبرتقال الحلو )الرطوبة( في العصي

, mg/100g 125فقد كان  C%, أما محتواه من فيتامين 0.5الرماد 

%, ونسبة 85.1وفي عصير الليمون الطازج فقد بلغت نسبة الرطوبة 

فقد كان  C%, أما محتواه من فيتامين 0.6الرماد 

130mg/100g[6 وفي دراسة أجريت في الباكستان لتقدير .]

ات الكلية وحامض الستريك في عصائر الليمون, البرتقال السكري

والعنب, وجدت الدراسة أن الليمون يحتوي على أكبر كمية من 

 (, وأن العنب والبرتقال يحتويان على g/ml 3.3حامض الستريك )

 

 

 

 

[. كما أجريت 7] % على التوالي(11.47, 16كمية كبيرة من السكر )

  27قدير حامض الستريك في دراسة في المملكة السعودية لت

عينة من العصائر والمشروبات الغازية ومشروب الطاقة, فجد أن 

, واحتوت g/l 0.04 ±1.76المشروبات الغازية تحتوي على 

كما أجريت  [.8من الحمض]g/l 0.04±  2.79 العصائر على 

في العصائر, واستخدم   Cدراسة أخرى في رومانيا لتقدير فيتامين 

ذه الدراسة قياس جهد النبضة, وقد وجدت الدراسة أن للتقدير في ه

في مشروب  mg/100mL 6.83كمية الفيتامين قد تراوحت ما بين 

[. كما تم 9في عصير الليمون] mg/100mL 54.74الفانتا إلى 

تقدير بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية في عصائر الفواكه 

 9.36قد بلغت  Cالطازجة, وقد وجدت الدراسة أن كمية فيتامين 

mg/100mL  في عصير البرتقال وmg/100mL 0.56  في

عصير التفاح, كما وجد ان عصير العنب وعصير التفاح يحتويان 

% على التوالي, ووجد 13% و 8على نسبة من السكروز تصل الى 

ان جميع عينات العصائر التي درست تحتوي على نسب بسيطة من 

% و  0.015على نسبة  و الرماد , حيث بلغت ا NaClملح 

[.  تهدف الدراسة الحالية  الى التعرف 10% على التوالي  ]0.365

على المحتويات األساسية في بعض العصائر والمشروبات الغازية 

المحلية وتقييم جودتها من خالل مقارنتها مع نتائج دراسات سابقة 

 والمواصفات القياسية.

 

 Materials and methodsالمواد وطرق العمل 

 (Samples collection)جمع العينات

تم تجميع العينات من محالت عشوائية بمدينة مصراتة حيت تم جمع 

انواع من العصائر والمشروبات الغازية, 10عينة مختلفة  تمثل  30

انواع المشروبات الغازية, حيث تم تجميع  5انواع عصائر, و 5منها 

مختلفة من العينات عينات مختلفة لكل نوع,  وهذه االنواع ال 3

 .1واألرقام التي تشير إليها موضحه في الجدول 

 المحاليل القياسية :

% 5تم تحضير اربع محاليل قياسية للسكروز بتراكيز تتراوح ما بين  

, محلول   0.1N% , محلول قياسي لنترات الفضة ذو عياريه25و 

%,  محلول قياسي من 5قياسي من كرومات البوتاسيوم بتركيز 

,   0.1Nمحلول قياسي من اليود, N0.1ض النيتريك ذو تركيز حم

و المحلول  N0.5محلول قياسي من هيدروكسيد الصوديوم بتركيز 

 %.1القياسي للنشا 

 طرق العمل:

 2COتقدير وزن وحجم  غاز 

تم قياس وزن الغاز في العلبة المحتوية على المشروب الغازي, وذلك 

ا, ثم فتحت العلبة وسكب المحلول بوزن العلبة مع المحلول قبل فتحه

منها, وحرك باستخدام المحرك المغناطيسي وذلك لسماح لكل غاز 
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ثاني أوكسيد الكربون بالخروج من السائل, ثم بعد ذلك تم وزن 

  .[2]المحلول مع العلبة وسجل الفرق بالوزن و الذي يمثل وزن الغاز

 وحسب حجم الغاز من خالل العالقة التالية:

ز = حجم الغا
 وزن الغاز

0.0019×الحجم الحقيقي للسائل
 

 (.3g/Cm( كثافة غاز ثاني أوكسيد الكربون )0.0019يمثل الرقم )

 

: انواع عينات العصائر والمشروبات الغازية المستخدمة 1جدول 

 في الدراسة

 

 تقدير وزن الرماد في العينات

ً تم تقدير وز وذلك بتجفيف  [,2]ن الرماد حسب الطريقة المتبعة سابقا

ْم إلى أن 450-400وحرق وزن معين من العينة عند درجة حرارة 

صبح النموذج ابيض وعندما ثبت الوزن حسب وزن الرماد من أ

 العالقة:

وزن  -وزن الرماد )جرام( =  وزن الجفنة مع العينة بعد الحرق 

 الجفنة فارغة

 المواد الصلبة في العيناتتقدير الرطوبة و

تم تقدير النسبة المئوية للرطوبة والمواد الصلبة الكلية حسب ما ذكر  

 ً  , وباستخدام العالقات التالية:[12 -11] سابقا

    =  النسبة المئوية للرطوبة

 
وزن العينة و الجفنة قبل التجفيف - وزن العينة والجفنة بعد التجفيف

 وزن النموذج
 100 × 

الصافي للعينة )وزن النموذج( = وزن الجفنة مع العينة قبل  الوزن

 وزن الجفنة فارغة  –التجفيف 

 وزن المواد الصلبة الكلية = 

 وزن الجفنة فارغة.  –وزن الجفنة مع العينة بعد التجفيف 

 تقدير السكر

ً  قدر السكر في العينات والتي  [13]حسب الطريقة المتبعة سابقا

ى القياسي الذي يتم الحصول عليه برسم تتلخص في إجاد المنحن

العالقة بين كثافة المحاليل القياسية للسكر مقابل تركيزها, وبحساب 

كثافة عينات المشروبات الغازية والعصائر باستخدام قنينة الكثافة 

ومعادلة الخط المستقيم للمنحني القياسي يتم إيجاد النسبة المئوية للسكر 

 في العينات.

  C)فيتامينسكوربك )تقدير حامض اال
تعتمد الطريقة على معايرات األكسدة واالختزال باستعمال 

, ويستدل على نقطة االنتهاء باستعمال دليل النشا, حيث [14]اليود

وان كل واحد مول من حامض  يتغير لون المحلول إلى األزرق,

 (.¯Iمول من )  2اإلسكوربيك يحرر 

عينات باستخدام الحسابات و تم حساب نسبة حامض اإلسكوربيك في ال

 من اليود   1ml                                                          اآلتية:

0.1N  =
176.14

1000 X 10 X 2
  = (g)0.008807   من حامض

 اإلسكوربيك

هو عدد غرامات حامض االسكوربيك التي  0.008807إذ أن الرقم 

 ,0.1N  2Iمل من1 تكافئ

 يمثل الوزن الجزيئي لحمض االسكوربيك 176.1400 وان الرقم

( =  gعدد الجرامات من حامض اإلسكوربيك في العينة المأخوذة )

    x 0.008807متوسط حجم اليود المستخدم في المعايرة 

نسبة حامض األسكوربيك في العينة )%( = 
وزن حامض األسكوربيك بالعينة المأخوذة × 100

وزن العينة المأخوذة
. 

 

 تقدير حامض الستريك في العينات
تحدد كمية حامض الستريك في حجم معين من المشروبات الغازية 

والعصائر عن طريق المعايرة للمشروب الغازي أو العصير مع 

 [.15محلول هيدروكسيد الصوديوم القياسي لتكوين الملح والماء ]

 -حسب وزن حامض الستريك بالجرام في العينة من العالقة :ي

= (g)وزن حامض الستريك في العينة المأخودة  

وزن الجزيئي لحامض الستريك ×حجم NaOH  المستهلك في المعايرة× موالريته

3
  

 .0.5Mهي  NaOHحيث موالرية 

 -وتحسب النسبة المئوية لحامض الستريك في العينات من العالقة: 

100 ×
وزن حامض الستريك في العينة

وزن العينة المستخدمة
=  %للحمض

 تقدير كلوريد الصوديوم في العينات 

تم تقدير الكلوريد الصوديوم  بالمعايرة مع محلول قياسي مـن محلـول  

نترات الفضة, وتعتمد هذه الطريقة على تكوين راسب له لون مميز 

عند نقطة التكـافؤ, واستعمل ايون الكرومات كدليل, وتعرف نقطة 

اللون األحمر التكافؤ بظهور راسب كرومات الفضة ذو 

 .[16]القهواني

 حسبت النسبة المئوية لكلوريد الصوديوم بالعالقة التاليةت
 متوسط الحجوم لنترات الفضة× عياريتها× 0.0584

وزن النموذج
   ×100 

والنسبة الناتجة من العالقة السابقة يمثل وزن كلوريد الصوديوم في 

100g  بوحدة من العينة والستخراج وزن كلوريد الصوديوم

mg/kg (ppm)  10000في  يضرب الناتج. 

 

 النتـــائـج والمناقشة 

 )2CO) ثاني أكسيد الكربونتقدير غاز 
يعد غاز ثاني أكسيد الكربون مصدر النكهة المحببة والمظهر الجذاب 

في المنتوج الغازي, وكذلك له فعل حافظ للمنتج, ويعد غاز ثاني 

المشروبات الغازية, وله دور  أكسيد الكربون من المكونات المهمة في

أساسي في الحكم على نوعية المشروب الغازي, ويشترط في الغاز 

المستعمل في مجال الصناعات الغذائية أن يكون نقي بدرجة عالية 

وأن , [2]وذلك للحصول على منتج جيد مطابق للمواصفات القياسية

كربون المشروبات الغازية التي ال تحتوي على غاز ثاني أوكسيد ال

أو أقل من المسموح به قد يعود سبب ذلك إلي حدوث التلف الفيزيائي 

لهذه العينات,  إذ أن الحرارة تسبب انخفاض كمية ثاني أوكسيد 

 [. 17الكربون]

( أوضحت النتائج أن حجم غاز 1( والشكل )2من خالل الجدول )

ثاني أوكسيد الكربون في عينات المشروبات الغازية المدروسة قد 

في عينة مشروب الشاني إلى  3cm0.91± 0.2اوحت ما بين تر
3cm68.2± 2.0  في عينة مشروب البيبسي, كما يالحظ إن العينات

قد تجاوزت الحد المسموح به لغاز ثاني أكسيد الكربون   10و 7, 6

(3cm 1.0-3.6[ )18  فقد كانت تتفق مع الحد 9, 8[, أما العينات 

ما عينات العصائر فوجد انها ال المسموح به والذي ذكر سابقا, ا

ز,  وبالمقارنة مع الدراسات السابقة لوحظ إن نتائج  تحتوي على الغا

  .[2هده الدراسة تتفق إلى حد كبير مع الدراسة السابقة]

 

 

 

رقم 

 العينة

الشركة  اسم العينة

 المصنعة

رقم 

 العينة

الشركة  اسم العينة

 المصنعة

مشروب  6 ريحان فاحعصير ت 1
 بيبسي

مصنع 
 طرابلس

عصير  2

 برتقال

مشروب  7 ريحان

 مراده

مصنع 

 طرابلس

مشروب سفن  8 جودي عصير عنب 3
 أب

مصنع 
 طرابلس

عصير  4

 مشكل

مشروب  9 جودي

 شاني

مصنع 

 طرابلس

عصير  5
 خوخ

مصنع  مشروب فأنتا 10 ريحان
 طرابلس
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 المواد الصلبة الكلية 

لف إذا تعد المشروبات الغازية والعصائر من المشروبات سريعة الت

تركت في ظروف حفظ غير جيدة, لذلك يجب حفظ المشروبات 

الغازية والعصائر حفظا جيدا, ويتضمن الحفظ تطبيق الطرائق التي 

تؤخر أو تمنع حدوث التغيرات التي تجعل هذه المشروبات غير 

صالحة لإلستهالك, أو تقلل من بعض الخواص النوعية والميكروبية 

ن غير الجيد يسبب تدهور في نوعية هذه والكيميائية, إذ أن التخزي

[, ويحدث تلف المشروبات الغازية بعد أسابيع من 19المشروبات]

اإلنتاج إذا حفظت هذه المشروبات في ظروف تخزين غير مالئمة, 

ويؤدي هذا التلف إلى زيادة في الترسبات )المواد الصلبة الكلية(, 

 [.20العينات] ولهذا السبب تم تقدير المواد الصلبة الكلية في

  (2وأوضحت النتائج التي تم الحصول عليها والموضحة في الجدول )

( إن وزن المادة الصلبة في عينات العصائر والمشروبات 2والشكل )

في عينة   g/100ml 2.9± 0.43الغازية قد تراوحت ما بين 

في عينة عصير الخوخ,  g/100ml 4.93± 0.80مشروب بيبسي و 

وبالمقارنة مع g/100ml   10[21,]موح وهي ضمن الحد المس

دراسة سابقة لوحظ إن نتائج هذه الدراسة تتفق إلى حد كبير مع 

 [.2الدراسة السابقة]

 الرماد

 الرماد هو البقايا غير العضوية بعد حرق الغداء على درجة حرارة

 , فهو الجزء غير العضوي من المادة0م600و  500عالية تتراوح بين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجافة, ويشمل العناصر المعدنية وأمالحها غير العضوية الموجودة 

في المادة الجافة, وهو ثابت ال يتغير بفعل الحرق, و ال يتحول إلى 

[, وتقدير الرماد في العصائر يعطي فكرة عن النسبة 1مواد متطايرة]

وجود [. ويدل الرماد على 2المئوية للفواكه المستعملة في تصنيعها]

مركبات غير عضوية وكلما زادت نسبته زادت كمية المركبات غير 

 [.2] العضوية في العصائر والمشروبات الغازية

( أن وزن الرماد في عينات العصائر 3( والشكل )2يبين الجدول )

 والمشروبات الغازية المدروسة قد تراوح ما بين

g/100ml0.05±0.00  في عينة مشروب البيبسي إلى

g/100ml6.53± 0.50  في عينة مشروب فانتا, ويالحظ إن العينات

g/100ml[22 ,] 0.2 كانت ضمن الحد المسموح به  6و 5, 4, 2, 1

تجاوزت الحد  10, 9, 8, 7, 3وكما يالحظ أيضا إن العينات 

المسموح والذي ذكر سابقا, أي أن معظم عينات العصائر ضمن الحد 

روبات الغازية كانت أعلى المسموح, في  حين ان معظم عينات المش

من الحد المسموح,  وبالمقارنة مع دراسة سابقة يالحظ إن نتائج هذه 

[, واحتوت الدراسة 2الدراسة ال تتفق إلى حد كبير مع دراسة سابقة]

الحالية  على كمية من الرماد أعلى في بعض العينات مما وجد 

راوحت قيمة [, حيث ت23بالدراسة التي اجريت في دولة البانقالديش ]

في عصائر   0.42g/100gالى  0.002الرماد في تلك الدراسة من 

الفاكهة, وكذلك قد احتوت بعض عينات الدراسة الحالية على نسبة 

 [.10من الرماد تتفق مع نتائج الدراسة التي اجريت في دولة رومانيا]

 العصائر والمشروبات المدروسة : محتوى عينات2جدول 

رقم 

 العينة

اسم 

 العينة

شركة 

 المصنعة

حجم الغاز 

(3Cm) 

المادة 

الصلبة 

 الكلية

(g/100ml) 

الرماد 

(g/100ml) 
 % للسكروز % الرطوبة

% 

مض الح

 االسكوربيك

مض ا% لح

 الستريك

% 

كلوريد 

 الصوديوم

1 
عصير 

 تفاح
 0.280.01± 0.20±0.79 0.001±0.029 14.290.5±0 2.0±90.18 0.00±0.06 0.75±3.23 0 ريحان

2 
عصير 

 برتقال
 0.180.01± 0.14±0.49 0.001±0.027 15.460.31± 0.8±89.80 0.01±0.28 0.45±3.26 0 ريحان

3 
عصير 

 عنب
 0.200.00± 0.022±0.30 0.002±0.031 0.20±14.90 1.5±89.30 0.30±1.20 0.63±3.33 0 جودي

4 
عصير 

 مشكل
 0.140.01± 0.10±0.42 0.001±0.024 13.810.08± 3.0±88.76 0.01±0.24 0.64±3.4 0 جودي

5 
عصير 

 خوخ
 0.020.00± 0.09±0.37 0.000±0.038 13.910.43± 2.5±83.70 0.01±0.25 0.80±4.93 0 ريحان

6 
مشروب 

 بيبسي

مصنع 

 طرابلس
8.26±2.0 2.9±0.43 0.05±0.00 91.41±2.2 8.00±0.50 0.034±0.001 0.08±0.03 ±0.230.01 

7 
مشروب 

 مراده

مصنع 

 طرابلس
4.45±1.2 3.33±0.55 1.46±0.30 89.79±2.0 ±14.020.80 0.038±0.001 0.13±0.01 ±0.140.00 

8 
مشروب 

 سفن أب

مصنع 

 طرابلس
2.98±0.5 3.6±0.71 3.01±0.23 90.23±3.2 ±11.870.11 0.036±0.002 0.21±0.07 ±0.210.03 

9 
مشروب 

 الشاني

مصنع 

 طرابلس
0.91±0.2 3.06±0.21 5.50±0.77 88.59±2.4 ±13.490.30 0.032±0.001 0.22±0.05 ±1.160.05 

مشروب  10

 قانتا

مصنع 

 طرابلس
4.91±1.1 4.13±0.64 6.53±0.50 85.77±1.8 ±13.810.09 0.0230.000± 0.24±0.00 ±0.040.00 
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 الرطوبة أو المحتوى المائي

 

الماء في العصائر, وتبرز أهمية تقدير الرطوبة في وهي تشمل كمية 

المحافظة على جودة المادة الغذائية, وتستخدم في تحديد نوع العصائر 

 [. 2والمشروبات الغازية]

ن النسبة المئوية أ(  4والشكل  1بينت النتائج المتحصل عليها )الجدول

ية قد للرطوبة )المحتوي المائي( لعينات العصائر والمشروبات الغاز

%  في عينة عصير الخوخ إلى  2.5 ±83.70تراوحت ما بين 

% في عينة مشروب بيبسي, فيالحظ أن كل العينات 2.2 91.41±

[, ماعدا 2] %(92-85كانت ضمن الحد المسموح به للرطوبة )

فقد كانت اقل من الحد المسموح والذي ذكر سابقاً, وبالمقارنة  5العينة 

تائج هذه الدراسة تتفق إلى حد كبير مع مع دراسة سابقة يالحظ أن ن

 [.10, 2الدراسة السابقة]
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 السكروز
يعطي السكروز في المشروبات الغازية أو العصير حالوة عالية 

[. 24لتحفيز المستهلك باللجوء إليها في حالة حاجته إلي السكريات]

( 2الجدول)أوضحت نتائج تقدير السكر في العينات المدروسة )

(( أن نسبة السكروز في عينات العصائر والمشروبات 5والشكل )

%  في عينة مشروب بيبسي 0.50 ±8.00الغازية قد تراوحت ما بين 

% في عينة عصير البرتقال, فيالحظ إن معظم 15.460.31± إلي 

, وكانت  [25%(]12-7العينات قد تجاوزت الحد المسموح به )

المسموح, وبالمقارنة مع دراسة سابقة ضمن الحد  8و  6العينات 

الحظ  أن نتائج هده الدراسة تتفق إلى حد كبير مع الدراسات 

  [.10, 2السابقة]

 

 (Cحمض األسكوربيك )فيتامين 

وهو من الفيتامينات التي تذوب في الماء, وال يخزن في الجسم, 

ويمكن الحصول عليها طبيعيا من الغذاء, وله فوائد عديدة 

[, يعد الحمض من أضعف الفيتامينات تحمال لعمليات 26لإلنسان]

التصنيع والتخزين فهو سريع التلف, ويستعمل كمغذي لدعم مختلف 

أنواع العصائر والمشروبات, وهو مادة ضرورية لجسم الكائن 

 [.1الحي]

( أن النسبة المئوية لحمض 6( والشكل )2بينت نتائج الجدول )

شروبات الغازية قد تراوحت ما األسكوربيك في عينات العصائر الم

 0.038% في عينة مشروب فانتا إلى ± 0.0230.000بين 

مشروب مراده , وبمقارنة النتائج التي تم  ة% في عين±0.001

الحصول عليها في هذه الدراسة مع المواصفات القياسية الليبية 

الخاصة بالمشروبات المنكهة الجاهزة لالستهالك, والتي ذكر فيها انه 

ح بإضافة حمض االسكوربيك بكمية ال تقل عن يسم

10mg/100g(0.01 يالحظ ان جميع العينات المدروسة ,)%

احتوت على نسب تتفق مما ذكر في المواصفة المذكورة سابقا, 

وبمقارنة النتائج التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة مع الدراسات 

لى حمض السابقة, يالحظ أن جميع العينات المدروسة احتوت ع

[, حيث 23األسكوربيك بتراكيز تتفق مع ما وجد في دراسة سابقا]

و  5.00تراوحت التراكيز في الدراسة المشار إليها ما بين 

mg/100g 325 (0.005 – 0.325 بينما كانت تتفق بشكل أقل ,)%

[ والتي تراوح تركيز الحمض 27مع دراسة اجريت في دولة الهند]

%g/100ml 26.01 (0.00634- 0.026 ,)الى  6.34فيها من 

[, حيت 10وهي اكتر مما وجد في دراسة اجريت في دولة رومانيا ]

  mg/100mlو 0.56وجد ان تركيز الحمض قد تراوح ما بين 

%( في العصائر التي تم دراستها, كما 0.1228 - 0.0056) 12.28

وجد في الدراسة المذكورة أن تركيز الحمض يقل بالتخزين في درجة 

 4ºC [10] -2ما بين  حرارة
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شكل 6 يوضح النسبة المئوية لحمض االسكوربيك
 

 حامض الستريك

يعرف أيضا بحمض الليمون, وهو حامض عضوي ضعيف موجود 

في الموالح ويمتاز بطعمه الحامضي الشديد والالذع, مادة حافظة 

[, يذوب في الماء ويزيد االستقرار في 8طبيعية ومضاد لألكسدة]

الغازية والعصائر, ويستعمل لمنع تغير للون عن طريق  المشروبات

يعزز قدرة العظام على امتصاص الكالسيوم  [. ومن فوائده 1األكسدة]

بسرعة وسهولة, يقلل من حجم حصوات  الكلى, األمر الذي يمنع 

تضاعف حجمها ويحد من أعراض الزكام.  وعند زيادة فانه يؤدي 
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المعدة, يسبب تنمل في األطراف,  إلى الشعور بالغثيان, يسبب ألم في

  [.8كما يؤدي إلى حدوث تشنجات عضلية]

(( أن النسبة المئوية 7( والشكل )2بينت نتائج هذه الدراسة )الجدول )

لحمض الستريك  في عينات العصائرو المشروبات الغازية قد 

%  في عينة مشروب البيبسي إلى 0.03 ±0.08تراوحت ما بين 

نة عصير التفاح, وبمقارنة النتائج التي تم %  في عي±0.20 0.79

الحصول عليها في هذه الدراسة مع المواصفات القياسية الليبية والتي 

ذكر فيها أن ال تزيد نسبة الحموض الكلية والمقدرة كحمض الستريك 

% في المشروبات المنكهة الجاهزة لالستهالك, يالحظ ان 0.5عن 

نسب أقل مما ذكر في  % من العينات المدروسة احتوت على90

المواصفة, وبالمقارنة مع دراسات السابقة يالحظ أن نتائج هده 

[, 23, 10, 2الدراسة تتفق إلى حد كبير مع الدراسة السابقة]

وبالمقارنة مع دراسة سابقة أجريت على العصائر المحلية 

والمستوردة المتوفرة بمدينة الخمس الليبية, لوحظ أن نتائج الدراسة 

ة كانت نسبة الحمض فيها أكبر مما وجد في العصائر المحلية الحالي

 [.28ومتفق مع ما وجد في العصائر المستوردة]
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 كلوريد الصوديوم

يعتبر ملح كلوريد الصوديوم أحد المكونات األساسية لجسم اإلنسان, 

ة وهو مهم جدا للجسم, حيث يعمل علي موازنة كمية الماء الموجود

في داخله, إال أنه مع جميع فوائده المختلفة للجسم فإن اإلكثار من 

تناوله يؤدي إلي حدوث اضطرابات صحية كأمراض القلب والكبد 

[, وهو من األمالح التي تضاف إلى العصائر 2وارتفاع ضغط الدم]

 [. 2والمشروبات الغازية لتحسين جودة المنتوج ]

(( أن النسبة المئوية كلوريد 8( والشكل )2بينت النتائج )الجدول )

الصوديوم في عينات العصائر و المشروبات الغازية قد تراوحت ما 

%  1.160.05±%  في عينة عصير الخوخ إلى 0.020.00± بين 

% من العينات قد تجاوزت 80في عينة مشروب شاني, فيالحظ أن 

% 20[, وكذلك29%(]0.1الحد المسموح به والذي ال يتجاوز )

الحدود المسموح به والذي ذكر سابقا. وبالمقارنة مع  كانت ضمن

دراسة سابقة الحظ أن نتائج الدراسة الحالية اكتر مما وجد في الدراسة 

[, و الدراسة التي أجريت في 10السابقة التي أجريت في رومانيا]

[ والتي وجد فيها أن تركيز كلوريد الصوديوم في 2دولة العراق]

 mg/Kgو  58ت الغازية تراوح ما بين عينات العصائر والمشروبا

 %(.0.087و  0.0058, )876
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