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 زــالموجـ

 

أثير المعامالت الحراريةة وااسة ة المةا  تم دراسة ت

سةةةاا  واسةةةتلدام الولةةةار فا الممةةةر اةةة  المةةةا  السةةةال  

كمعاملةةة تيليديةةة كةةول  لةةران التلةةقي   ةة   ريةة  

التعليةةأ فا التيميةةد  لةة  المحتةةال لةةوع  المركوةةات 

و لةةةااا مضةةةادات ا كسةةةدن مثةةة  ايتةةةامي     افيضةةةا

اانةات االكاراتينات االكلارااي  االوةال  اينةا  اال ال

فلهةةرت النتةةان  ف  المحتةةال مةة  الكاراتينةةات كانةةت 

ميكرايرام/يةةةرام وينمةةةا كةةةا  المحتةةةال مةةة   11.41

 9.79ا   30.66الكلاراايةةةةةةةة  ف ا الكلاراايةةةةةةةة  أ  

ميكرايرام/يةةةرام  لةةة  التةةةاال  ح وةةةوا المحتةةةال مةةة  

االكاراتينةةةةةات االكلاراايةةةةة  ييةةةةة  وعةةةةةد المعةةةةةامالت 

كةةول  اةةأ  شةةهارح  6ا  3الةةران ا التلةةقي  امةةدن 

 40.45المحتةةةةةةةةةةال الكلةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةة  الكلاراايةةةةةةةةةة  

و ا ونسةةأ  ميكرايرام/يةةرام وةةوا المحتةةال ييةة  معنايةةا

مت ااتة نتيية التالن المعامالت ا رييةة الح ةل ح فمةا 

 124.24والنسةةوة للمحتةةال مةة  ايتةةامي    ايةةد كانةةت 

 83.88يرام  انل ضت وون الكمية ال  100مللييرام /

اليةةةةة وةةةةالحرارن  وةةةة  وعةةةةد المعاملةةةةة اا % 75.89ا 

المةةا  اةة  التلةةقي  سةةاا  وةةالتعري  للولةةار فا  الممةةر 

السال   ل  التاال  ح فما الح ل وأسةتلدام الور مانةات 

فا التعليةةةأ مةةةة اضةةةااة الشةةةوت االويةةةدان  االكقوةةةرن 

حوينمةةا الح ةةل %40.55ا  45.98يل ةة  النسةةوة الةة  

ا  43.34وةةةدا  وةةةوف ااضةةةااة يل ةةة  النسةةةوة الةةة  

و ف   39.01%  لةةة  التةةةاال ح الهةةةرت النتةةةان  ايضةةةا

المحتةةةةال مةةةة  ال ينةةةةاات الكليةةةةة اال الاانةةةةات كانةةةةت 

 مللييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرام/ 7.64ا 276.82

يةةرام  لةة  اسةةا  الةةاق  ال ةةاق  انل ةة  وةةوا  100

المحتال نتيية التالن المعامالت ا ريية الح ةل  فمةا 

للعينةة  %75.50نسوة نشةا  مضةادات ا كسةدن اكانةت 

د المعامالت الملتل ةة كةول  فثنةا  ال اقية انل ضت وع

شةةةهار حيةةة  ابةةةلت نسةةةوة نشةةةا   6التلةةةقي  لمةةةدن 

والح ل والتعليأ ودا   %14.84مضادات ا كسدن ال  

مةةةة الح ةةةل والتيميةةةد وعةةةد  %29.75اضةةةااات اكانةةةت 

التعةةةةري  للولةةةةار كمعاملةةةةة حراريةةةةة فاليةةةةةح كةةةةول  

فاضحت النتان  ف  المحتال م  الحديةد االقنة  كانةت 

يةةةرام  لةةة  اسةةةا  الةةةاق  100مللييةةةرام/ 3.9ا  6.4

و  قيةةادن المحتةةال مةة  الحديةةد الةة   اليةةانح لةةاحل ايضةةا

يةةةرام مةةةة اضةةةااة الشةةةوت 100مللييةةةرام/ 8.4ا  7.0

 8.7ا  9.3االويةةةدان  االكقوةةةرن للور مانةةةات  االةةة  

يرام مة الح ل والتعليةأ االتلةقي  لمةدن 100مللييرام/

                       .              شهار  ل  التاال  6ا  3

 


