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  المائي تعيين المحتوى اإلشعاعي في بعض النباتات الطبية السورية ومنقوعها
هيئة الطاقة الذرية السورية،  ،واألمانقسم الوقاية محمد بسام صافية،  ،بشرى العاقل ، يسر أمين،يد.محمد سعيد المصر 

  ، سورية6091دمشق، ص.ب.
  ، سوريةدمشقجامعة دمشق، كلية الصيدلة، د. ليلى مسوح، نبال الغرير، 

  

   مستخلص
 232والثوريـــوم  238اليورانيـــوم ( الطبيعيـــة المشـــعة النكليـــداتتركيـــز تعيـــين  البحـــث الحـــاليجـــرى فـــي 

 عينــــة مــــن 38فــــي  )137والصــــنعية (الســــيزيوم  )210يــــوم والبولون 210والرصــــاص  40والبوتاســــيوم 
ـــائج  .ومنقوعهـــا )المحليـــة والمســـتوردة( النباتـــات الطبيـــة فـــي كافـــة  137أن تركيـــز الســـيزيوم بينـــت النت

تــــراوح تركيــــز فــــي حــــين  وزن جــــاف)، 1-بكــــرل كــــغ 0.5( قريــــب مــــن حــــد الكشــــفالعينــــات مــــنخفض و 
القرفـــة والعصـــفر اإليرانـــي، علـــى ف فـــي نبـــاتي وزن جـــا 1-بكـــرل كـــغ 853و 109بـــين  40البوتاســـيوم 

وزن  1-بكـرل كـغ 14.3القيمـة إذ وصل  232الثوريوم  من تركيزاحتوى نبات الجنكو أعلى و . الترتيب
. وزن جــاف 1-بكــرل كــغ 4.26الصــبر المقــدار فــي نبــات  238تركيــز نشــاط اليورانيــوم  صــل. و جــاف

الثــوم المطحــون نبــاتي وزن جــاف فــي  1-ل كــغبكــر  86و 3.0بــين  210تــراوح تركيــز نشــاط البولونيــوم 
بكـرل  181و 3.9بشـكل كبيـر إذ تـراوح بـين  210واختلف تركيـز الرصـاص . والميرمية، على الترتيب

  . وزن جاف في أزرار الوردة الدمشقية وجذور العرق سوس، على الترتيب 1-كغ
  

. في حين %100% و25دون  بين ماالمائي  مستحضرمن النبات إلى ال 40انتقال البوتاسيوم تراوح 
 بشكل كبير من نبـات إلـى آخـر 238واليورانيوم  210والرصاص  210تباينت نسب انتقال البولونيوم 

كانــت معــدالت اإلنــدخال جــراء مــن جهــة أخــرى، . %)66وكانــت أعظمهــا فــي أزرار الــوردة الدمشــقية (
ول األطعمـة المتنوعـة ولكنهـا أعلـى تناول مساحيق النباتات مقاربة لمعدالت اإلندخال اليومية جراء تنا

-8.8x10تراوح معدل الجرعـة الفعالـة الكليـة بـين  اتها.مستحضر من معدالت إندخالها من جراء تناول 

نتيجــة التــداوي بمســحوق النباتــات الطبيــة. فــي حــين تــراوح معــدل الجرعــة  1-ميكروســيفرت يــوم 3.7و 4
  اتها.مستحضر نتيجة تناول  1-يوم تميكروسيفر  3.1x10-1و 5.1x10-3الفعالة الكلية بين 

  

    الكلمات المفتاحية:
   إشعاعية إندخال؛ جرعة ؛ات مشعةنكليد ؛مستحضرات طبية؛ نبات
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  تاريخية مقدمة .1

 مفتشًا عـن الطعـام فـي معظـم األحيـانتنمو حوله  كانت النباتات التي منذ آالف السنين اإلنسانب جرّ 

خـــالل تذوقـــه للنباتـــات أن بعضـــها يســـبب لـــه المـــرض مـــن م تعّلـــ حيـــثصـــفاتها وأحوالهـــا،  فتحـــرى عـــن

 2700في الصـين عـام أول كتاب طبي لألعشاب ظهر . من المرضوبعضها اآلخر يمكن أن يشفيه 

كانــت ففــي بابــل القديمــة أمــا . الطبيــة النباتــات وثقــت فيــه "The Classic Herbal"كتــاب ق. م 

إذ ســطوانات الحجريــة والطينيــة لطــب علــى األا فــيتتعلــق بالنباتــات المســتعملة  التــيالمعلومــات تســجل 

 نباتًا من بينها الكاسيا والهندباء والكمون والكركم والمـر 250 نما يزيد ع دلت الكتابات على استعمال

)The History of Spices(.  ،المحفـور علـى الصـخر والـذي  قـانون حمـورابينـص من جهة أخـرى

 فــي حــين ،األمـراضيــر مــن ثاتـات الطبيــة لشـفاء الكق. م علــى اســتعمال النب 1728 إلـىيرجـع تاريخــه 

التــي وجــدت فــي  األعشــابعلــى جــدران المعابــد والقبــور وبقايــا  الملونــةالكتابــات القديمــة والصــور  تدلــ

سـنة ق.  3000أكثـر مـن  ، على استعمال هذه النباتات منـذفي مصر المقابر بجانب الجثث المحنطة

بهــــا جــــاء عــــن طريــــق  والعقــــاقير والتــــداوي ي القــــديموأهــــم مصــــادر المعلومــــات عــــن الطــــب المصــــر  .م

العــــالم وقــــد اســــتخدم الكثيــــر مــــن  فــــي، ويعتبــــر "ايمحتــــب" أول طبيــــب البــــرديمجموعــــات مــــن لفــــائف 

 The History of؛ 1993(التـراث العربـي،  والصبار في عـالج المرضـى واألفيونكالمر  األعشاب

Spices(لفرعونيـة القديمـة حتـى حـدثت ثـورة الطـب فـي . وظل العالم كله يعالج مرضاه بنفس الطرق ا

 التـيتأسـيس الصـيدليات فـي بغـداد  فـيالعـرب الفضـل إلى ويعزى بداية القرن التاسع عشر الميالدي. 

كـانوا يسـتخدمونها لعـالج الكثيـر مـن  والتـي هاوبـذور  هـاوثمار  هـاوأزهار  هاوجـذور  النباتات بأوراقامتألت 

بـالمراجع  الزاخـرةدارس الطـب التـي كانـت تحـوي المكتبـات فـي عصـر الرشـيد مـأنشـئت كمـا . األمراض
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 ابـــن البيطـــاروكتـــاب  النباتـــات الطبيـــة واســـتعماالتها أســـماءالبيرونـــي الـــذي دون فيـــه الطبيـــة، ككتـــاب 

نـوع لـم يسـبقه  300مـن العقـاقير منهـا  اً نوعـ 1400وصف فيـه " واألغذية األدويةالجامع من مفردات "

كـل  فـيتطبـع  األعشـابوبعد اختراع الطباعة أخذت كتـب . )1993ي، (التراث العرب وصفها إلىحد أ

حيــث اســتفادوا فــي هــذا المجــال مــن  أمريكــا فــيالنباتــات المكتشــفة  إليهــا أضــيفتثــم  األوروبيــةالــبالد 

حـــدث تطـــور مـــذهل فـــي علـــم تجـــارب الهنـــود الحمـــر فتعرفـــوا علـــى نباتـــاتهم وعلـــى صـــفاتها الطبيعـــة. 

ســتخالص المركبــات الفعالــة مــن النباتــات المختلفــة مثــل باشــر حيــث بــدء القــرن التاســع ع الكيميــاء فــي

وااليميتـين واالتـروبين وسـرعان مـا استخلصـت مـن النباتـات عـدة مئـات مـن المـواد  نوالستركني نالكينيي

  . )The History of Spices( الفعالة

  

  أهمية النباتات الطبية .2

الزراعـــي والصـــناعي حيـــث أن  اإلنتـــاجيـــرة فـــي الوقـــت الحاضـــر مكانـــة كب فـــيالنباتـــات الطبيـــة تحتـــل 

مصدر المواد الفعالـة التـي تـدخل فـي  أوالنباتات الطبية هي المصدر الرئيسي للعقاقير الطبية النباتية 

العــالج  إلــىإعــالن منظمــة الصــحة العالميــة ضــرورة العــودة جــاء وخاصــة بعــد إعــالن تحضــير الــدواء. 

 لمـــا لهـــا مـــن تـــأثيرات جانبيـــة ســـلبيةويـــة المصـــنعة كيميائيـــًا األداول نـــتالطبيعيـــة والحـــد مـــن  األعشـــابب

)WHO ،2003( تعتمـد علـى األعشـاب فـي وروسيا والصين مستشـفيات  وأوروبا أمريكافي . فأنشئت

الكويـــت  ومقـــره فـــي كـــل مـــن اإلســـالميركـــز الطـــب مفـــي الـــوطن العربـــي يوجـــد  مـــاك .عـــالج المرضـــى

 بتــتثوأرواجــًا هــذه المستشــفيات والمراكــز القــت  .لطبيــةا باألعشــابالعربيــة لعــالج المرضــى  واإلمــارات

 إذر مــن مــادة فعالــة واحــدة ثــكأ علــىالنبــات الواحــد  احتــواء إلــى النجاحــاتوتعــزى هــذه  ،نجاحــات كبيــرة
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والنباتــات الطبيــة بطــرق  األعشــابمــن عــادة  األدويــةتصــنع  عــالج المــرض. علــىتعمــل مــع بعضــها 

باالســتخالص العضــوي أو تحضــير زيوتهــا  وأمــع الســكر بطبخهــا  هاكالعصــر وتحضــير شــرابمتعــددة 

    .)2010العودات، ( بنقعها في الماء الساخن هاطبخمرهمها و أو تحضير المائي 

  

 الدراسات الكيميائية للنباتات الطبية  .3

ولـم تتطـرق معظـم  دراسـة خصـائص النباتـات الطبيـة الكيميائيـة والبيولوجيـة والفيزيولوجيـة وغيرهـاجرى 

 الفعاليــة رااختبــجــرى فــي هيئــة الطاقــة الذريــة دراســات عديــدة تناولــت  .اإلشــعاعيللنشــاط الدراســات 

 المردكـوش نبـاتو  الخزامـىونبـات  األوكـاليبتوس نبـات مـن المستخلصـة العطريـة الزيـوت ألبخرة السمية

ـــــات حشـــــرة الخـــــابرة ( الســـــوري ـــــى يرق ـــــري عل ـــــر الب ـــــل الجبـــــل والزعت ـــــات إكلي  Trogodermaونب

granarium( التركيب الكيميـائي . وعين أيضًا السمية من متعددة مستويات العطريةهرت الزيوت وأظ

وتــأثير التبخيــر الســمي لثالثــة زيــوت عطريــة متخلصــة مــن نبــات الغــار النبيــل والشــمرة والمريمــة علــى 

؛ غــــانم 2010؛ طيــــوب وغــــانم، 2011طيــــوب وآخــــرون، ( (الطــــور اليرقــــي) لخنفســــاء خــــابرة الحبــــوب

تأثير خالصـة نباتـات العنصـل والثـوم والبصـل علـى البكتريـا والفطريـات . كما درس )2009والعريفي، 

 Brو Rbو Sr) وفـــرة العناصـــر 2009درس خضـــر وآخـــرون ( .)1996(حمـــادة والعـــودات،  الجلديـــة

 الهنـــــدباءو  الشـــــيحك الطبيـــــة النباتـــــات بعـــــض فـــــي Kو Caو Tiو Crو Mnو Feو Niو Cuو Znو

وغيرهـا  الـذرة يلشـشباو  النعنـاعو  سـوس قعر الو كليل الجبل إ و  الختميةو  عوالمزرو  البري عترز الو  المليسةو 

 Caو Mnو Feو Cuو Znو Brو Rbو Sr. إضــــافة إلــــى دراســــة انتقــــال TXRFباســــتخدام تقانــــة 

 ).2009(خضـر وآخـرون،  XRFـ الـ طريقـة باسـتخدام و مختلفـة حـرارة بـدرجات مستخلصـاتها إلى Kو
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). كمــا 1994تــي نبــاتي الزعتــر والمردكــوش (زيزفــون والحكــيم، بينمــا حــددت المكونــات الرئيســة فــي زي

 الزعـرور وزهـور ثمـار فـي سـدةكاأل مضـادات لمكونـات الكلـي المحتـوى) 2009زيزفون وآخـرون ( حدد

، والمواد الفعالـة فـي )2009(زيزفون وآخرون،  سورية في المتوفرة الرمان صيرعو  العنب وبذور البري

). في حين درس بيضون 2004طيون البري السوري (زيزفون وآخرون، الزيت العطري ألوراق نبات ال

) إمكانية استخدام خالصات بعض النباتات كواقيات من اإلشعاع (بيضون وآخـرون، 1996وآخرون (

1996.(  

  

 الدراسات اإلشعاعية للنباتات الطبية  .4

 137Csة وخاصـة ) إلى تلوث منـاطق شاسـعة بالنكليـدات المشـعة الصـنعي1986حادثة تشرنوبل ( أدت

المنظمـات الحكوميـة والبحثيـة إلـى دراسـة تـوزع هـذه النظـائر فـي مكونـات البيئـة المختلفـة بمـا مما دعـا 

 Environment؛ IAEA ،2010؛ 2006وآخـــــرون،  Butkus؛ EPA، 1988فيهـــــا الغـــــذاء (

Agency  ،137. بدأ االهتمـام فـي التحـري عـن النشـاط اإلشـعاعي وبـاألخص )2005وآخرونCs  فـي

وآخـــرون،  Curini( النباتـــات الطبيـــة المســـتوردة ومقارنتهـــا مـــع المحتـــوى اإلشـــعاعي للنباتـــات المحليـــة

. فقــــد وجــــدت تراكيــــز إشــــعاعية مرتفعــــة فــــي أوراق وأزهــــار )Yamaoki ،1997و Kimura؛ 1995

 فــي حــين. )1995وآخــرون،  Curini(النباتــات الطبيــة المصــدرة مــن شــرق أوربــا إلــى دول شــرق أســيا 

بلـــغ القيمتـــين المتوســـطتين  137Csو 40K) أن تركيـــز كـــل مـــن Yamaoki )1997و Kimuraوجـــد 

وزن جـــاف، علـــى الترتيـــب، فـــي األعشـــاب الطبيـــة المصـــدرة مـــن الصـــين  1-بكـــرل كـــغ 0.7و 1309

فــي األعشــاب الطبيــة المنتجــة فــي اليابــان  137Csو 40Kتركيــز كــل مــن  بلــغ متوســطفــي حــين  ،وكوريــا
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 الحـــــظ. )Yamaoki ،1997و Kimura(جـــــاف، علـــــى الترتيـــــب،  وزن 1-بكـــــرل كـــــغ 2.9و 1639

Chereji ) 137 مــــنمرتفعــــة  تراكيــــز) 1996وآخــــرونCs مثــــل فــــي النباتــــات الطبيــــة دائمــــة الخضــــرة 

Lichen Islandicus Transylvania وزن جـــاف. قـــام 1-بكـــرل كـــغ 1577المقـــدار  إذ وصـــل 

Mukhammedov وTillaeva )2006( 40الطبيعيـة  بتعيين النكليدات المشعةK 232وTh 238وU 

فـي النبـات الطبـي  210Po) نشـاط Prakas )2007و Narayana. ودرس في بعض النباتـات الطبيـة

Ayurved  عــين و  .وزن جــاف 1-بكــرل كــغ 56.9و 6.3ووجــدا أن تركيــزه تــراوح بــينYamashitaa 

تقانـــة التنشـــيط بواســـطة الطبـــي  Caseariaعنصـــرًا كيميائيـــًا فـــي أوراق نبـــات  15) 2005(وآخـــرون 

مـــن أوراق وأزهـــار نبـــات  137Csانتقـــال  Dzyubakو Dzyubakمـــن جهـــة أخـــرى، درس  .النترونـــي

Convallaria 137% مـــن 73.5% 59.6أن  االطبـــي إلـــى مستحضـــره المـــائي ووجـــدCs  ينتقـــل مـــن

ا كمـأوراق النبات إلى المستحضـر المـائي عنـد درجـة الغليـان وفـي درجـة حـرارة الغرفـة، علـى الترتيـب. 

إلــى المستحضــر المــائي عنــد  Convallariaنبــات مــن أزهــار  137Cs% مــن 67.8% و62.6انتقــل 

  درجة الغليان وفي درجة حرارة الغرفة، على الترتيب.  

  

  بحثهدف ال .5

، بهـــدف تعيـــين النكليـــدات المشـــعة الطبيعيـــة 1996بــدأ برنـــامج المراقبـــة الغذائيـــة فـــي ســـورية منــذ عـــام 

ية وتعيـين معـدالت انـدخالها عـن طريـق اسـتهالك الغـذاء والجـرع اإلشـعاعية والصنعية في المواد الغذائ

دراســـات ال العديـــد مـــنفـــي الهيئـــة  وتنفيـــذًا لهـــذا البرنـــامج جـــرى الداخليـــة الناجمـــة عـــن هـــذا االســـتهالك.

شـــملت تحديـــد بعـــض النكليـــدات المشـــعة الطبيعيـــة فـــي المـــواد الغذائيـــة المســـتهلكة مـــن قبـــل المـــواطن 

النكليــدات المشــعة الطبيعيــة والصــنعية فــي غــذاء الطفــل الســوري الرضــيع ومعــدالت  تعيــينو الســوري، 
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فـــــي بعـــــض التـــــرب الســـــورية والمحاصـــــيل  210Poوتحديـــــد  )2001وآخـــــرون،  Al-Masri(انـــــدخالها 

ـــ  Al-Masri( وفـــي الجـــزء المـــأكول مـــن األســـماك المســـتهلكة )1997وآخـــرون،  Othman(ة الغذائي

 Othman( ى تـم تحديـد اليورانيـوم فـي المحاصـيل الغذائيـة السـوريةوفي دراسـة أخـر  )2000وآخرون، 

مــن المــادة الغذائيــة  210Po، إضــافة إلــى دراســة تــأثير عمليــات الطهــي علــى انتقــال )1998وآخــرون، 

ومـــن جهـــة أخـــرى، فقـــد جـــرى دراســـة لتعيـــين  .)2004وآخـــرون،  Al-Masri(إلـــى الخالصـــة المائيـــة 

وآخــرون،  Al-Masri(مــن الحليــب إلــى مشــتقاته المتنوعــة  85Srو 137Csو 226Raمعــامالت انتقــال 

واهتمت دراسات أخـرى بتعيـين معـامالت االنتقـال النكليـدات المشـعة الطبيعيـة والصـنعية مـن  .)2006

 Al-Masri(التـــــرب المتنوعـــــة فـــــي ســـــورية إلـــــى النباتـــــات والمحاصـــــيل الزراعيـــــة المحليـــــة والمتنوعـــــة 

التحــــري عــــن  الحــــالي إلــــىالبحــــث هــــدف  .)2003ون، وآخــــر  Yassine؛ 2008؛ 2006وآخــــرون، 

 وتعيــين كميــة هلكة مــن قبــل المــواطن الســوري،النباتــات الطبيــة المســت بعــض المحتــوى اإلشــعاعي فــي

 السـوري هـا الفـردقاالتي يتل اإلشعاعية الجرعة تقديرو  من النبات إلى منقوعهالمنتقلة النكليدات المشعة 

    جراء التداوي بهذه النباتات.

  

 مواد والطرائقال .6

  األولي وتحضيرها جمع العينات .1.6

وجـرى  مـن السـوق المحليـة مـن النباتـات الطبيـة، الشـائعة االسـتعمال فـي سـورية،عينـة  37 جمـع جرى

كافـة العينـات  جففت .)2010(العودات،  الطبية مع ذكر بعض استخداماتها )1(جدولتها في الجدول 

  محكمة اإلغالق.بالستيكية وعبئت في عبوات  هاستنارى مجدرجة حرارة الغرفة ثم طحنت وجفي 
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 الدســتورية التحضــيرحســب طريقــة وفقــًا لطريقــة اســتعمالها و هــذه النباتــات  اتمستحضــر جــرى تحضــير 

علــى طــريقتين؛ األولــى تســتعمل النباتــات الطبيــة المدروســة  .)2010المدرجــة فــي المرجــع (العــودات، 

 زمنيـة محـددةالطبـي لمـدة  نقـع كميـة معينـة مـن النبـاتفيهـا  ويجري )Infusion( طريقة النقعبت ميّ سُ 

 ،وشـربه ة المحلـولثم تصفيم 90oفي كمية من ماء درجته حرارته غالبًا  دقيقة 30إلى  13تتراوح بين 

 غلـي النبـات الطبـي مـع المـاءويتم فيهـا  )Decoctionالطبخ (الطريقة الثانية بطريقة  ىسمتفي حين 

تــرك المستحضــر يدقــائق ومــن ثــم  10إلــى  5تتــراوح بــين زمنيــة  لمــدة م95oعنــد درجــة حــرارة تقــارب 

طريقــة التحضــير والكميــات المســتخدمة فــي  أدرجــتثــم تــتم تصــفيته وتناولــه.  زمنيــة محــددةمنقــوع لمــدة 

ميـاه الشـرب ات النباتات عينـة مـاء شـرب جمعـت مـن مستحضر استخدم إلنجاز تحضير  ).2الجدول (

   في دوبايا. المستخدمة

  

  . تعيين المحتوى اإلشعاعي2.6

 ات المائيـةمستحضـر الجرى تعيين المحتوى اإلشعاعي في كل من عينات النباتات الطبيـة الجافـة وفـي 

  وفقًا للطرائق التالية:المحضرة 

  

   بواسطة مطيافية غاما 137Csو 232Thو 40Kتعيين  .1.2.6

وضـعت رشـاحة  ي حـينفـ ،) وأغلقـت بإحكـامل 1في عبوات بالستيكية (سـعة  الجافة وضعت العينات

عينــــات بواســــطة مطيافيــــات غامــــا ال. قيســــت مــــل) 135المستحضــــرات فــــي عبــــوات بالســــتيكية (ســــعة 

كيلو إلكترون فـولط حتـى  1.85ذات دقة فصل عالية ( HpGe) باستخدام كواشف Eurysis(أنظمة 

درات %) وخلفيــة طبيعيــة منخفضــة لتحديــد مصــ80ميغــا إلكتــرون فــولط) وكفــاءة تعــداد عاليــة ( 1.33
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والنكليـــد المشـــع الصـــنعي  كيلـــو إلكتـــرون فـــولط 1460عنـــد الطاقـــة  40K وهـــي أشـــعة غامـــا الطبيعيـــة
137Cs  232. ُعـّين كيلـو إلكتـرون فـولط 661.6بقياس خطه الغمـاوي عنـد الطاقـةTh  بقيـاس إصـدارات

 338و 911عند الطاقة  228Acكيلو إلكترون فولط و 238عند الطاقة  212Pbغاما لمنتجات تفككه، 

التــي حصــل عليهــا  QCY48مرجعيــة ال العينــة. عــويرت الكفــاءة باســتخدام كيلــو إلكتــرون فــولط 968و

 241Am(والتــي تحتــوي علــى النظــائر األلمانيــة  AEA Technology QSA GmbHمـن شــركة 

بلغــت حــدود الكشــف الــدنيا ألنظمــة الكشــف المســتخدمة  .)88Yو 137Csو 113Snو 139Ceو 109Cdو

لكــل مــن  1-بكــرل كــغ 0.5و 1و 8ثانيــة القــيم  100,000ت الخلفيــة الطبيعيــة لمــدة مشــتقة مــن قياســا
40K 232وTh 137وCs،  .على الترتيب  

  

  بواسطة مطيافية ألفا 210Pbو 210Poتعيين  .2.2.6

ت . حيـث وسـم)Flynn، 1968(باستخدام التقنية المعيارية (تقنية قرص الفضـة)  210Poجرى تعيين 

بــ ) اليوميـةالجرعـة  حجـم (حجم يعـادل النباتات مستحضرو  )غ وزن جاف 5كل عينة نبات مطحون (

من حمض الهيدروكلوريك ومزود من قبل  1-مول ل 0.1(كلوريد البولونيوم في  208Poبكرل من  0.2

Amersham International ،UK .ثــم ُهضــمت كــل عينــة  ،بخــرت العينــات الســائلة) كمقفــي أثــر

مـن المـاء األكسـجيني  ساعة على األقل؛ وأضيف أيضًا القليل 24باستخدام حمض آزوت مركز لمدة 

مـن  NO2تصـاعد غـاز  توقـفعنـدما أصـبح المحلـول صـافيًا، و  للمساعدة في أكسدة المواد العضـوية.

مــل  100 الجــزء المتبقــي فــي إذابــةبلطــف لقــرب الجفــاف. جــرى  العينــة خــرتبُ العينــة (بخــار برتقــالي)، 

حمــض  وأضــيف م80oثــم ســخن المحلــول حتــى الدرجــة  ،)1-ول لمــ 0.5(الهيــدروكلوريك مــن حمــض 
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علــى قــرص مــن الفضــة  210Poلــي طُ و  الثالثــي إلــى ثنــائيرجــاع الحديــد إل إلــى المحلــول األســكوربيك

ت إصـــدارات ألفـــا قيســـ. غســـل القـــرص بالمـــاء المقطـــر ثـــم باألســـيتون وجفـــف .ســـاعات 3لمـــدة  تلقائيـــاً 

 كيلـــــو الكتـــــرون فـــــولط) 5305( 210Poون فـــــولط) وكيلـــــو الكتـــــر  208Po )5115الناجمـــــة عـــــن تفكـــــك 

مـــن الســـيليكون (الســـطح الفعـــال إعاقـــة ســـطحي ) بكاشـــف Oasis ،Oxford( مطيافيـــة ألفـــاواســـطة ب

كيلـــو الكتـــرون فـــولط  5486كيلـــو الكتـــرون فـــولط عنـــد الطاقـــة  17وقـــدرة فصـــل الكاشـــف  2ملـــم 300

حح نشـاط ُصـ .ميكـرون) 100الصـغرى  عـدة فـي اليـوم وثخانـة النضـوب 3.6وتعداد الخلفية الطبيعيـة 
210Po  208من أجل المردود تبعًا لمردود نشاط المقفيPo  المقاس ومـن أجـل تفكـك النشـاط اإلشـعاعي

   .)a2010وآخرون،  Al-Masri( )1(العالقة  الطليلغاية تاريخ 

  

11exp
208

208210

1
210 t

Pm

AP
A

Po

PoPo
Po     (1) 

 

حيث: 
1

210 PoA 210: نشاطPo  1-(بكرل كغ يخ الطليعند تار.(  

PoA208 208: نشاطPo إلى العينة (بكرل). المضاف  

PoP210 210: عدد عدات قمةPo .(عدة)   

PoP208 208: عدد عدات قمةPo .(عدة)  

m.(كغ) وزن العينة :  

t1(يوم)الكيميائي والقياس  : المدة الزمنية بين الفصل.  

1 :210 ثابــت تفكــكPo )
Po)(21

1
210

(2)

/T

ln
( يــوم)-1(  علمــًا أنPo)(21 210/T  عمــر النصــف للـــ

http://serversmiso.aecs.sy/ 
١١

مكتب نظم العلومات هيئة الطاقة الذرية



 12

210Po  =138  ًيوما.  

  

الجديــد المتنــامي  210Poأشــهر مــن خــزن المحلــول لتعيــين  6جــرى إعــادة عمليــة الطلــي والتعــداد بعــد  

  .)NKS ،2009() 2حسب العالقة ( في العينة األصلية 210Pbوحسب نشاط  210Pbمن 

   

2
210210

)exp(1

)exp(

32

22
PoPb A

t

t
A





    (2) 

  

  ).1-(بكرل كغ عند تاريخ الجمع 210Pb: نشاط PbA210حيث: 

2
210 PoA 210: نشاطPo 1-كغ (بكرل عند تاريخ الطلي الثاني.(  

t2 اني وجمع العينة (يوم)الطلي الث: المدة الزمنية بين.  

t3 الطلي األول والطلي الثاني (يوم): المدة الزمنية بين.  

2 :210 ثابت تفككPb )
Pb)(21

2
210

(2)

/T

ln
( يـوم)-علمـًا أن 1 (Pb)(21 210/T للــ  عمـر النصـف

210Pb =22.3 سنة.  

  

   .)1987وآخرون،  Laul() 3وفق العالقة ( لغاية تاريخ الجمع 210Poصحح نشاط وأخيرًا، 

  

  )exp()exp()exp( 414142
21

1

1
210

210

210 tAtt
A

A Po
Pb

Po 






   (3) 
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  ).1-(بكرل كغ عند تاريخ الجمع 210Po: نشاط PoA210حيث:

t4 الطلي وجمع العينة (يوم): المدة الزمنية بين.  

  .1-بكرل كغ 0.4حد كشف الطريقة 

  

  )Amin ،2005و Al-Masri( بتقنية الفلوروميتري تعيين اليورانيوم الكلي .3.2.6

مـن  غ 2 مـدرُ  وفقـًا لمـا يلـي: تقنيـة الفلـوروميتري بإتباعجرى تعيين تركيز اليورانيوم في جميع العينات 

 المتناولـةاليوميـة يعـادل الجرعـة حجـم خـر بُ  في حين ،م600oالدرجة  عندالعينات المجففة والمطحونة 

بواســـطة مـــزيج مـــن  ،و مرمـــدةمجففـــة أ ،هضـــمت كـــل عينـــة .حتـــى الجفـــاف النبـــاتي مستحضـــرمـــن ال

سـاعة  24الحموض الالعضوية (حمض آزوت وحمض الهيدروفلوريك وحمض الهيـدروكلوريك) لمـدة 

اســـتخدم  .)Dowex ،1×4( أيـــونيعلـــى األقـــل. فصـــل اليورانيـــوم مـــن العينـــة باســـتخدام عمـــود تبـــادل 

 NaFغ مـــــن  9و K2CO3غ مـــــن  45.5و Na2CO3غ مـــــن  45.5مصـــــهور فلـــــورة يحتـــــوي علـــــى 

 Jerrel-Ashبواســطة جهــاز الفلــوروميتري ( ت العينــاتقيســ .حضــير مصــهور اليورانيــوم للقيــاسلت

27000،Advanced Technical Services، Gmbh Swiss(. 4حـــد كشـــف الطريقـــة  بلـــغ 

  .كغ) لكل 238من اليورانيوم  بكرل 0.05( 1-ميكرو غرام كغ

  

 IAEAوعينــات مرجعيــة مــزّودة مــن  طبقــت إجــراءات ضــبط الجــودة باســتخدام عينــات مراقبــة داخليــة

علـــى جميـــع الطرائـــق المتبعـــة فـــي التحليـــل. باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، اعتمـــدت  والتحليـــل المكـــرر EMLو
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واأليــــــزو  EURACHEMجميــــــع الطرائــــــق والمخــــــابر المســــــتخدمة فــــــي هــــــذه الدراســــــة وفقــــــًا لــــــدليل 

17025:2005.  

  

  النباتات الطبية استهالك نالناجمة عاليومية  اإلشعاعية الجرعة ير. تقد3.6

 Butkus( )4الفــرد مــن العالقــة ( يتعــرض لهــااليوميــة الداخليــة التــي اإلشــعاعية ة جــرى تقــدير الجرعــ

  .)2006وآخرون، 

 







ni

i
ii DCFCACAD

1
    (4) 

 

    .1-يوم سيفرت ميكرو ،اليومية اإلشعاعية الجرعة: ADحيث: 

 Ci : تركيز النكليد المشعi  نبات الفيA، 1-غ بكرل.  

AC :النبات  معدل استهالكA، 1-يوم غ.  

 DCFi :للنكليد المشع  معامل تحويل الجرعةi،  3(الجدول  1-بكرل سيفرت وميكر( .  

  

  النتائج والمناقشة .7

   المحتوى اإلشعاعي في النباتات الطبية .1.7

(الــذي  أو فــي النبــات ذاتــهالمشــع فــي النباتــات بشــكل كبيــر مــن نبــات إلــى آخــر نشــاط النكليــد  يختلــف

إلى عوامل كثيرة نذكر منها على سبيل المثال تركيـز  بشكل كبير، وذلك تبعاً  جمع من أماكن مختلفة)

الكيميـائي ودرجـة توزعـه والمعـامالت الفيزيائيـة والكيميائيـة فـي  هوعلـى شـكلالنكليد المدروس في التربة 
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وضــتها ومحتواهــا مــن المــواد نــوع التربــة ودرجــة حموعلــى التربــة ومتطلبــات النبــات الحيويــة المعدنيــة 

العضوية والطين وسعة تبادلها الكـاتيوني وتبعـًا لنـوع النبـات وعمـره وبـاختالف أجـزاء النبـات والظـروف 

ـــــــــــــة  Paul؛ 1992وآخـــــــــــــرون،  Noordijk؛ 1984وآخـــــــــــــرون،  Kuhn؛ IAEA ،1994( المناخي

    .)Pillai ،1986و

  

   137. السيزيوم 1.1.7

ولكـن  نظيرًا مشعًا للسيزيوم 11يوجد  .ية مع خواص مشابهة للبوتاسيوميعد السيزيوم من المعادن القلو 

لعمـر سـنة)  30.07(عمـر نصـفه  137والسـيزيوم سـنة)  2.065(عمـر نصـفه  134أهمهما السـيزيوم 

الناجمـة عـن المفـاعالت النوويـة  أحـد النكليـدات المشـعة الصـنعية 137السيزيوم  د. يعنصفهما الطويل

المتواجد حاليًا فـي البيئـة  137النووية. ولعّل أهم مصدر للسيزيوم ني أو الحوادث أثناء التشغيل الروتي

(عمــر  137mجســيمات بيتــا عنــد تفككــه لوليــده البــاريوم  137الســيزيوم يصــدر  هــو حادثــة تشــرنوبل.

 Food( المســتقر مصــدرًا بــذلك أشــعة غامــا 137دقيقــة) والــذي يتفكــك بــدوره للبــاريوم  2.55نصــفه 

Safety Commission of Japan ،2011(.   تركيـز  اإلشـعاعي للعينـات بـأندلـت نتـائج القيـاس

وربمــا يعــود ذلــك إلــى فــي جميــع النباتــات المدروســة  دونــه قريــب مــن حــد الكشــف أو مــا 137الســيزيوم 

  .تركيزه في التربةانخفاض 

  

  40 البوتاسيوم. 2.1.7

 .سـنة 1.277x10+9 نصـفه عمـر يبلغ حيث مستقر شبه نظير وهو الطبيعية في 40 البوتاسيوم يوجد
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 ،فيهــا ويتركــز النباتــات إلــى بســهولة البوتاســيوم ينتقــل %.0.0118بـــ  39تقــدر نســبته إلــى البوتاســيوم 

 البوتاســيوم يعــدكمــا . الجافــة المــادة مــن 1-كــغ بكــرل 2000 إلــى النباتــات بعــض فــي تركيــزه يصــل قــدو 

 فـي تركيزه دريق حيث لإلنسان الداخلية شعاعيةاإل الجرعة فيإسهامًا  الطبيعية العناصر كثرأ من 40

  ).2010عثمان والمصري، ( بكرل 370 يقارب بما كغ 70 يزن الذي اإلنسان جسم

  

لكــل مــن وزن جــاف  1-بكــرل كــغ 853و 109 بــينفــي العينــات المدروســة  40 البوتاســيوم تركيــز تــراوح

ـــوحظ أن أكثـــر مـــن  دولقـــ .)4(الجـــدول  نبـــاتي القرفـــة والعصـــفر اإليرانـــي، علـــى الترتيـــب % مـــن 75ل

ويعـــود هـــذا التبـــاين فـــي  .1-بكـــرل كـــغ 600و 200قـــع تراكيزهـــا فـــي المجـــال بـــين المدروســـة تالعينـــات 

عثمــــان ( البوتاســــيوم مــــن التربــــة محتــــوى ونســــبة وعمــــره النبــــات نــــوعالتراكيــــز إلــــى عوامــــل عــــدة منهــــا 

ـــين كـــل مـــن وللمقارنـــة ).2010المصـــري، و  تركيـــز ) أن Tillaeva )2005و Mukhammedov، ب

فــــي النبــــاتين الطبيــــين الزنجبيــــل  وزن جــــاف 1-بكــــرل كــــغ 1184و 555 تــــينبلــــغ القيم 40البوتاســــيوم 

فــي )، علــى الترتيــب. Origanum Tuthantumوالماجورانــا () .Inula Helenium Lالشــامي (

نباتــــات طبيــــة فــــي الهنــــد  7فــــي  40) بتعيــــين نشــــاط البوتاســــيوم Manigandan )2009قــــام  حــــين

)Western Ghats(،  ــــــراوح ــــــي   1-بكــــــرل كــــــغ 206و 27بــــــين  نشــــــاطهت نبــــــاتي وزن جــــــاف ف

Cymbidium aloifolium وElaeocarpus oblongus.على الترتيب ،  

  

يالحـظ بـاختالف مصـدر العينـة.  40) مقارنـة لمحتـوى النباتـات الطبيـة مـن البوتاسـيوم 1يبين الشكل (

العينتـــين المختلفتـــي فـــي المصـــدر لـــم  فـــي 40 ممحتـــوى البوتاســـيو  االخـــتالف فـــي ) أن1مـــن الشـــكل (
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النسـبي لكـل  المعيـاري حـين كـان االنحـراف% لكل مـن نبـاتي الـورد والبـابونج والشـاي. فـي 10يتجاوز 

 40يمكـن أن نسـتنتج مـن هـذا الشـكل أن محتـوى البوتاسـيوم %. 25من عينتي العصفر والثوم حـوالي 

  في النبات يتعلق بنوع النبات. 

   

   232 ريومالثو . 3.1.7

 بالمونزايـــت المســـمى فلـــزه فـــي الحـــال هـــو كمـــا أكســـيد شـــكل علـــى األرضـــية القشـــرة فـــي الثوريـــوم يوجـــد

)Monzite.( ـــــوم ـــــوم وهـــــي مشـــــعة نظـــــائر عـــــدة وللثوري ـــــوم 227 الثوري ـــــوم 228 والثوري  230 والثوري

ــًا عــن  اإلنســان إلــى الثوريــوم ينتقــل .234 والثوريــوم 232 والثوريــوم  بــرع لهوائيــةا العوالــق طريــقغالب

 فــي انحالليتــه النخفــاض وذلــكجــدًا  منخفضــة بتراكيــز إال الميــاه فــي الثوريــوم يوجــد ال. تــنفسال جهــاز

 ).2010(عثمـــان والمصـــري،  اً نســـبي مرتفعـــة تراكيـــزه تكـــون أن فـــيمكن المائيـــة العوالـــق فـــي أمـــا الميـــاه،

 ،)4(الجــدول  1-بكــرل كــغ 1نباتــات المدروســة مــادون فــي ال 232كيــز الثوريــوم اعظــم تر مولهــذا كانــت 

ونبــات  وزن جــاف 1-بكــرل كــغ 14.3القيمــة  هتركيــز  باســتثناء بعــض النباتــات كنبــات الجنكــو إذ وصــل

 إلــى التربــة مــن الثوريــوم انتقــال لــىويمكــن أن تعــزى هــذه القــيم إ وزن جــاف 1-بكــرل كــغ 10.8الصــبر 

ســتخدم طبيــًا هــو عبــارة عــن أن الجــزء المحلــل مــن نبــات الجنكــو والمحيــث  الغبــار طريــقالنبــات عــن 

وكـــذلك األمـــر بالنســـبة لنبـــات الصـــبر حيـــث أن الجـــزء المســـتخدم فـــي  أوراقـــه المتميـــزة بســـطح عـــريض

) بتعيـــين نشـــاط الثوريـــوم Manigandan )2009، قـــام عالميـــاً  .العـــالج هـــو عصـــير أوراقـــه العريضـــة

قـد  232الثوريـوم نشـاط ووجـد أن  )Western Ghatsفـي الهنـد (تسـتعمل نباتـات طبيـة  7فـي  232

، Hedyotis stylosaو Michelia nilagiricaفــي نبــاتي  1-بكــرل كــغ 19.4و 14.1بــين تــراوح 
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    .  إلى األسباب السابقة ذاتها 232وعزيت هذه التراكيز من الثوريوم  على الترتيب.

  

   210 البولونيوم. 4.1.7

 الـرادون يتفككًا). يوم 138 نصفه عمر( 210 للبولونيوم الرئيس المصدر الهواء في الرادون ازغ يعد

 رتبط. يــاألرض ســطح علــى تســقط ثــم ومــن الهوائيــة بــالعوالق 210 البولونيــوم فيهــا بمــا وليداتــه فتــرتبط

 الجويــة والظــروف الجغرافــي الموقــع يتبــع الــذي الــرادون غــاز بتركيــز الجــو فــي 210 البولونيــوم تركيــز

 الجـوي السـقط هـو النباتات في الرئيس البولونيوم صدرم أن الحقلية الدراسات بينت. السائدة والمناخية

 اإلنسـان جسـم إلـى البولونيـوم ينتقـل). 2010bوآخـرون،  Al-Masri( والثمـار األوراق علـى وتوضعه

ه لدخولـ األهـم الطريـق األطعمـة اسـتهالك ويعـد والمـاء األطعمـة واسـتهالك التنفسـي الجهـاز طريق عن

 210 والرصـــاص 210 البولونيـــوم بهـــا يســـاهم التـــي شـــعاعيةاإل الجرعـــة وقـــدرت. اإلنســـان جســـمإلـــى 

  ).2010، عثمان والمصري( الداخلية الجرعة مجموع من% 8بنحو

  

فـي نبـاتي الثـوم وأوراق الميرميـة، علـى  1-بكـرل كـغ 86و 3.0بـين  210تراوح تركيز نشـاط البولونيـوم 

عيـــين نشـــاط البولونيـــوم ) بت2009( Manigandan). وفـــي دراســـة مشـــابهة قـــام 4الترتيـــب (الجـــدول 

 10.9بــين  210). تــراوح نشــاط البولونيــوم Western Ghatsنباتــات طبيــة فــي الهنــد ( 7فــي  210

، علــى Cymbidium aloifoliumو Viburnum hebanthumفــي نبــاتي  1-بكــرل كــغ 20.2و

على ممـا ذكـره في النباتات الطبية المدروسة حاليًا كان أ 210الترتيب.على الرغم أن تركيز البولونيوم 

Manigandan ) مــن العينــات كــان تركيــز 70) أن حــوالي 4إال أنــه يمكــن أن نالحــظ مــن الجــدول %

أي ضـمن مجـال الدراسـة العالميـة السـابقة. فـي حـين أن  1-بكـرل كـغ 20فيها أقل من  210البولونيوم 

http://serversmiso.aecs.sy/ 
١٨

مكتب نظم العلومات هيئة الطاقة الذرية



 19

رقيـــة كـــالجنكو كانـــت عبـــارة عـــن نباتـــات و  210معظـــم النباتـــات ذات التركيـــز المرتفـــع مـــن البولونيـــوم 

  ).2010bوآخرون ( Al-Masriوالشاي والميرمية وغيرها وهذا ما يعزز نتائج دراسة سابقة قام بها 

  

بـاختالف مصـدر العينـة. يالحـظ  210) مقارنة لمحتوى النباتات الطبية من البولونيـوم 1يبين الشكل (

ي عينتــي النبــات ذاتــه كــان فــ 210) أن االنحــراف المعيــاري النســبي لمحتــوى البولونيــوم 1مــن الشــكل (

% لجميـــع النباتـــات المدروســـة باســـتثناء عينتـــي نبـــات العصـــفر حيـــث لـــم يتجـــاوز هـــذا  20أكبـــر مـــن 

  %.   0.5االنحراف القيمة 

  

   210 الرصاص. 5.1.7

 أن يمكــن الــذي 222 الــرادون غــاز تفكــك نــواتج أحــد) ســنة 22.3 نصــفه عمــر( 210 الرصــاص يعــد

 الجرعـــة معظـــم فـــإن عنـــه الصـــادرة بيتـــا جســـيمات طاقـــة النخفـــاض ظـــراً ون. المحيطـــة البيئـــة فـــي يوجـــد

ًا) يومــــ 5.1 نصــــفه عمــــر( 210 البزمــــوث ؛وليداتــــه مــــن الواقــــع فــــي تنــــتج عنــــه الناجمــــة اإلشــــعاعية

 إلـى يصـل أن يمكـن حيـث الورقيـة النباتـات بعـض فـي 210تركيـز الرصـاص  يـزداد. 210 والبولونيوم

 داخليـة إشـعاعية جرعـة إلـىًا يوميـ النباتات من غ200 نحو كاستهال يؤدي. طازج زنو  1-كغ بكرل 6

 الناحيـة مـن مهمـا ذاتـه بحـد 210 الرصـاص يعـد ال، حال أية علىًا. سنوي فرتيس ميكرو 55 مقدارها

  .الكيميائية سميته وٕالىالسابقة الذكر  وليداته إلى يعود األساسي اإلشعاعي التأثير ألن اإلشعاعية

  

فـي كـل مـن  1-بكـرل كـغ 3.9إذ تراوح بـين  بين نبات وآخر بشكل كبير 210 اختلف تركيز الرصاص
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). يمكـن 4جذور العرق سـوس (الجـدول في  1-بكرل كغ 181و أزرار الوردة الدمشقية وجذور الجنسنغ

فيهــا أقــل مــن  210% مــن العينــات كــان تركيــز الرصــاص 70) أن حــوالي 4أن نالحــظ مــن الجــدول (

كانــت عبــارة  210م النباتــات ذات التركيــز المرتفــع مــن الرصــاص . فــي حــين أن معظــ1-بكــرل كــغ 20

عــن نباتــات ورقيــة كــالجنكو والزعتــر وغيرهــا إضــافة إلــى الجــزء المكشــوف مــن النبــات كبــتالت الــوردة 

علـى  210الدمشقية. وعلى العكس فقد وجد أن نبات العرق سوس تحـوي أعلـى تركيـز مـن الرصـاص 

كن أن يعزى هذا النشـاط المرتفـع إلـى آليـات التجفيـف والتحضـير الرغم من كونها عبارة عن جذور فيم

  والتعبئة لهذا النبات.  

  

بـاختالف مصـدر العينـة. يالحـظ  210) مقارنة لمحتوى النباتات الطبية من الرصاص 1يبين الشكل (

فــي عينتــي النبــات ذاتــه كــان  210) أن االنحــراف المعيــاري النســبي لمحتــوى الرصــاص 1مــن الشــكل (

% لجميع النباتات المدروسة باستثناء عينتي نبات العصفر حيـث بلغـت قيمـة االنحـراف  20من  أكبر

  %. 16المعياري النسبي الـ 

  

   238 اليورانيوم. 6.1.7

 المسـتمر سـتعمالواال حـتال عوامـلباإلضـافة إلـى  األمالصـخر  طبيعة التربة في اليورانيوميتبع تركيز 

 اســتهالك معــدل ويقــدر اإلنســان جســم إلــى والنباتــات الميــاه مــن انيــوماليور  ينتقــل. الفوســفاتية لألســمدة

   ).2010(عثمان والمصري،  سنوياً  بكرل 518 بنحو المصادر كافة من اليورانيوم من اإلنسان
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فــي نبــاتي بــذر وزن جــاف  1-بكــرل كــغ 4.26و 0.05بــين مــادون  238تــراوح تركيــز نشــاط اليورانيــوم 

% مـــن 75أن أكثـــر مـــن  ذاتـــهويالحـــظ مـــن الجـــدول . )4(الجـــدول  بالســـنامكي والصـــبر، علـــى الترتيـــ

% فقــط مــن العينــات تجــاوز 10ووزن جــاف  1-بكــرل كــغ 1مــادون تراكيزهــا  كانــتالعينــات المدروســة 

 النباتـات فـي اليورانيـوم تركيـز يتبـعحيـث . وزن جـاف 1-بكـرل كـغ 2فيهـا القيمـة  238تركيز اليورانيوم 

 التراكيـز المسـجلة عالميـًا، حيـثتقع هـذه التراكيـز ضـمن  على أية حال، .ةالترب فيه وتركيز  النبات نوع

بكـرل  11.3و Michelia nilagiricaبين مادون حد الكشـف فـي نبـات  238تراوح نشاط اليورانيوم 

بينمـــا كـــان . )Elaeocarpus oblongus )Manigandan ،2009فـــي نبـــات وزن جـــاف  1-كـــغ

 Origanumفـــــي النبـــــاتين الطبيــــين الماجورانـــــا (اف وزن جـــــ 1-بكـــــرل كـــــغ 0.37و 0.26تركيــــزه 

Tuthantum) والزنجبيــل الشــامي (Inula Helenium L.( ‘) علــى الترتيــبMukhammedov 

 238محتــوى اليورانيــوم ) تبــاين واضــح فــي 1مــن جهــة أخــرى، يظهــر الشــكل (. )Tillaeva ،2005و

% لكــال عينتــي البــتالت 121لقيمــة حيــث بلــغ االنحــراف المعيــاري النســبي ا فــي نبــاتي الــورد الدمشــقي

ولكنــه لــم يتجــاوز % مــن أجــل عينتــي نبــات البــابونج 37حــين بلــغ هــذا االنحــراف القيمــة فــي واألزرار. 

  .  % من أجل عينتي نباتات العصفر والثوم والشاي10

   

   هااتمستحضر إلى النباتات الطبية من  النكليدات المشعةانتقال . 2.7

ت المشعة من النبات إلـى مستحضـراتها المائيـة عوامـل عـدة نـذكر منهـا علـى يؤثر على انتقال النكليدا

ســبيل المثــال: نــوع النبــات والشــكل الكيميــائي للنكليــد فــي النبــات وســعة التبــادل الكــاتيوني وانحاللــه فــي 

لجميــع النباتــات ات المائيــة مستحضــر فــي ال 137والســيزيوم  232قياســات الثوريــوم نتــائج  كانــتالمــاء. 
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  أدنى من حد كشف الجهاز، نظرًا النخفاض نشاطيهما في النباتات األصلية. الطبية 

  

  40 البوتاسيوم. 1.2.7

ها المــائي أن مستحضــر ن النباتــات الطبيــة المدروســة إلــى مــ 40بينــت نتــائج دراســة انتقــال البوتاســيوم 

 % 100%) و 25تراوحــت مــا دون حــد الكشــف (< قــد مستحضــرإلــى ال هالنســبة المئويــة المنتقلــة منــ

إلـى الحقيقـة أن جميـع  مستحضـرالمنتقلـة إلـى ال 40نسـبة البوتاسـيوم  ارتفـاعوربمـا يعـود . )5(الجدول 

بــين نشــاط البوتاســيوم  شــبه خطيــة عالقــة وجــدمــن جهــة أخــرى،  .مركبــات البوتاســيوم منحلــة فــي المــاء

 القيمــة R2ي االرتبــاط الخطــفــي النبــات األصــلي ونشــاطه المنتقــل إلــى المحلــول حيــث بلغــت قيمــة  40

 40بـين محتـوى البوتاسـيوم  لم تالحظ هذه العالقة ، في حين)2(الشكل  الطبخمن أجل طريقة  0.76

معامـل  بلغـت قيمـةإذ في النبات الجاف والمنتقل منه إلى المستحضر المائي عند تطبيق طريقة النقـع 

  ).  3 (الشكل 0.01 المقدار R2االرتباط الخطي 

  

  210البولونيوم . 2.2.7

النباتـات المدروسـة إلـى مستحضـراتها المائيـة حيـث تراوحـت المنتقلـة مـن  210البولونيـوم  نسـبةباينت ت

وربمــا . )5(الجــدول  % لكــل مــن نبــات الحلبــة والبــابونج المصــري، علــى الترتيــب 39.7% و 0.7بــين 

ة أخـرى، نبـات وٕالـى طريقـة التحضـير. مـن جهـتعزى هذه الفروقات إلى الشكل الكيميـائي للنكليـد فـي ال

مــن  210علــى انتقــال البولونيــوم  تحضــير المســتخلص المــائيتــأثير طريقــة  )3و 2(الشــكالن  يوضــح

 210عــدم وجــود عالقــة بــين محتــوى النبــات مــن البولونيــوم  )2يظهــر الشــكل ( .النباتــات إلــى المحلــول
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 R2تحضـيره (المتبعـة فـي  الطـبخالمنتقل من النبـات إلـى المسـتخلص المـائي بطريقـة  210والبولونيوم 

) وجـــود عالقـــة خطيـــة واضـــحة بـــين محتـــوى النبـــات مـــن 3). وعلـــى العكـــس، يبـــين الشـــكل (0.25= 

المتبعـة فـي  النقـعالمنتقل من النبات إلى المسـتخلص المـائي بطريقـة  210والبولونيوم  210البولونيوم 

ارة المرتفعـة يعزى ذلك إلى تطاير بعض مركبات البولونيوم في درجات الحـر  ).R2  =0.80تحضيره (

<)85 o(م.     

  

  210الرصاص . 3.2.7

 0.9بــين المنتقلــة مــن النبــات الطبــي المــدروس إلــى مستخلصــه المــائي  210تراوحــت نســبة الرصــاص 

يمكـن أن تعـزى  العصـفر اإليرانـي، علـى الترتيـب. لكل مـن جـذور العـرق سـوس ونبـات%  14.5% و

ة أن معظــم مركبــات الرصــاص غيــر منحلــة هــذه النســبة المنخفضــة مــن الرصــاص المنتقــل إلــى الحقيقــ

فـي النبــات  210) وجــود عالقـة شـبه خطيـة بــين محتـوى الرصـاص 3و 2. يظهـر الشـكالن (فـي المـاء

والنقـــع حيـــث بلغـــت قيمـــة معامـــل  الطـــبخوالمنتقـــل منـــه إلـــى المســـتخلص المـــائي المحضـــر بطريقتـــي 

   ، على الترتيب.  0.67و 0.61االرتباط الخطي القيمتين 

  

  238اليورانيوم . 4.2.7

المنتقل مـن النبـات إلـى  238اليوانيوم نتقال المجال  ) على وجود5دلت النتائج المدرجة في الجدول (

% لـورق السـنامكي.  66.3% لنبـات المردقـوش إلـى  0.3تـراوح مـن حيـث شاسـعًا المستخلص المائي 

ي مجــال واســع يمتــد مــن إلــى الحقيقــة أن انحالليــة مركبــات اليورانيــوم تصــنف فــيعــود هــذا االخــتالف 
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 خطيـة عالقـة ةأيـ تشـاهدلـم مـن جهـة أخـرى،  .مركبات سريعة االنحالل إلى مركبات عديمـة االنحـالل

المنتقــل مــن النبــات إلــى المســتخلص  238فــي النبــات وتركيــز اليورانيــوم  238بــين محتــوى اليورانيــوم 

معامـل االرتبـاط الخطـي اوز إذ لـم يتجـوفق طريقتي التحضـير المتبعتـين فـي البحـث،  المحضرالمائي 

  كال الطريقتين. وتعزى هذه النتيجة إلى السبب السابق ذاته.ل 0.05 المقدار

  

اتها المائية باختالف مستحضر النباتات الطبية إلى من . مقارنة انتقال النكليدات المشعة 3.7

  طريقة التحضير 

ى انتقــال النكليــدات المشــعة علــ أو منقــوع، مطبــوخ، المــائي مستحضــرمقارنــة طريقتــي تحضــير ال جــرى

المنتقلــة مــن  40أن نســبة البوتاســيوم بينــت النتــائج . مــن النباتــات إلــى المستحضــر المــائي المدروســة

 اســـتخدام طريقـــة النقـــع مـــنأو قريبـــة أعلـــى  الطـــبخباســـتخدام طريقـــة المـــائي  مستحضـــرإلـــى الالنبـــات 

ذا هــلو  ،معدنيــة بازديــاد درجــة الحــرارةانحــالل مركبــات العناصــر ال ذلــك إلــى ازديــادويعــود  ،)4(الشــكل 

إلــى الجســم  40نقــع لتحضــير المســتخلص المــائي لتقليــل انــدخال البوتاســيوم اســتخدام طريقــة الب نوصــي

والرصـاص  210كان انتقال كـل مـن البولونيـوم  ومن جهة أخرى،وبالتالي تقليل الجرعة الناجمة عنه. 

انتقـال  باسـتثناءبطريقـة النقـع  همنـبقليـل أو أعلـى مسـاويًا  الطـبخالمائي بطريقـة  مستحضرإلى ال 210

بطريقـــة النقـــع أعلـــى  المـــائي مستحضـــرحيـــث كـــان انتقالـــه إلـــى المـــن نبـــات المليســـة  210البولونيـــوم 

بـــين الطـــريقتين  238تبـــاين انتقـــال اليورانيـــوم  فـــي حـــين ،الطـــبخمـــن المنتقـــل بطريقـــة بحـــوالي الضـــعف 

  كل الكيميائي للنكليد وارتباطه.الش). وتعزى هذه الفروقات إلى 4(الشكل 
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  التداوي بالنباتات الطبية الناجمة عن ة الفعالةالسنويالجرعة اإلندخال اليومي و تقدير  .4.7

والبولونيــوم  40البوتاســيوم و  232الثوريــوم ) معــدالت اإلنــدخال اليوميــة لكــل مــن 7و 6( نيبــين الجــدوال

ـــالناجمـــة عـــن  238واليورانيـــوم  210والرصـــاص  210 ـــة تن بشـــكليها المســـحوق أو اول النباتـــات الطبي

معـــدالت حـــول ) 8الجـــدول ( وللمقارنـــة أدرجنـــا .، علـــى الترتيـــباتها مـــن أجـــل التـــداويمستحضـــر شـــرب 

جـــراء  238واليورانيـــوم  210والرصـــاص  210والبولونيـــوم  40اإلنـــدخال اليوميـــة لكـــل مـــن البوتاســـيوم 

بينــت النتــائج أن ). 2001(المصــري وآخــرون، لســكان مدينــة دمشــق وريفهــا  تنــاول األطعمــة المتنوعــة

النكليدات المدروسة جراء تنـاول مسـحوق النباتـات الطبيـة كانـت أعلـى  لكافةاإلندخال اليومي معدالت 

مـــن تنـــاول  1-يـــومميلـــي بكـــرل  162. بلغـــت القيمـــة العظمـــى اتهامستحضـــر مـــن معـــدالتها نتيجـــة تنـــاول 

 مــــن كافــــةكانــــت معــــدالت إندخالــــه مهملــــة  ينفــــي حــــ 232مســــحوق نبــــات الصــــبر للنكليــــد الثوريــــوم 

 2671و 0.6بــين  210. تراوحــت معــدالت إنــدخال البولونيــوم ات النباتــات الطبيــة المدروســةمستحضــر 

ها، علـى مستحضـر مـن أجـل مسـحوق النباتـات و  1-ميلي بكرل يـوم 211و 2.3وبين  1-ميلي بكرل يوم

وبــين  1-ميلــي بكــرل يــوم 1083و 0.3بــين  210. كمــا تراوحــت معــدالت إنــدخال الرصــاص الترتيــب

بلغـت معـدالت ها، علـى الترتيـب. مستحضـر مـن أجـل مسـحوق النباتـات و  1-ميلي بكـرل يـوم 58و 0.7

مـن أجـل مسـحوق النباتـات  1-ميلـي بكـرل يـوم 4.9و 63.8القيمتـين العظمتـين  238إندخال اليورانيوم 

جـراء تنـاول  لنكليـدات المدروسـةمن جهة أخرى، كانت معدالت إنـدخال اها، على الترتيب. مستحضر و 

أقل بكثير مـن معـدالت اإلنـدخال اليوميـة جـراء تنـاول األطعمـة المتنوعـة. وعلـى  ات النباتاتمستحضر 

عــدالت اإلنـــدخال اليوميـــة مقاربـــة لمالنباتــات مســـاحيق نـــدخال جــراء تنـــاول معــدالت اإل كانـــتالعكــس، 

  .)5(الشكل  جراء تناول األطعمة المتنوعة

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٢٥

مكتب نظم العلومات هيئة الطاقة الذرية



 26

  

ـــــين الجـــــدوال  40والبوتاســـــيوم  232معـــــدل الجرعـــــة اليوميـــــة الفعالـــــة لكـــــل مـــــن الثوريـــــوم ) 10و 9ن (يب

اتها مستحضـر نتيجة تناول مسـحوق النباتـات الطبيـة و  238واليورانيوم  210والرصاص  210والبولونيوم 

ليـه بينت النتائج أن الجرعة المتلقاة من مسحوق النباتات الطبية أعلـى ممـا هـو ع المائية، على الترتيب.

 أقــل مــن حــد الكشــف تــراوح معــدل الجرعــة الفعالــة الداخليــة بــينعلــى ســبيل المثــال، اتها. مستحضــر مــن 

حوق النبــــات الطبــــي. ســــمــــن جــــراء تنــــاول م 232مــــن أجــــل الثوريــــوم  1-ميكروســــيفرت يــــوم 2.9x10-1و

 2.5x10-1و 2.7x10-3وبـــــين  1-ميكروســـــيفرت يـــــوم 3.2و 6.8x10-4تراوحـــــت هـــــذه المعـــــدالت بـــــين 

مــن . علــى الترتيــب ،همستحضــر لــدى تنــاول مســحوق النبــات و  210مــن البولونيــوم  1-ســيفرت يــومميكرو 

 210البولونيـــوم  مـــعة مقارنـــمهملـــة بال 238جهـــة ثانيـــة، كانـــت الجرعـــة الفعالـــة المتناولـــة مـــن اليورانيـــوم 

مـــن بـــين النظـــائر  فـــي الجرعـــة الفعالـــة األعلـــى 210كانـــت مســـاهمة البولونيـــوم  حيـــث 210والرصـــاص 

 1-ميكروسـيفرت يـوم 3.7و 8.8x10-4معدل الجرعة الفعالـة الكليـة بـين ، تراوح على أية حال .لمدروسةا

 5.1x10-3نتيجــة التــداوي بمســحوق النباتــات الطبيــة. فــي حــين تــراوح معــدل الجرعــة الفعالــة الكليــة بــين 

عــــدالت تقــــع هــــذه المعــــدالت ضــــمن الم .اتهامستحضــــر نتيجــــة تنــــاول  1-ميكروســــيفرت يــــوم 3.1x10-1و

 يــاهم ذلــك مــن جــراء تنــاول األطعمــة بمــا فــي UNSCEARالمســجلة عالميــًا وفــق منظمــة الـــ النموذجيــة 

 8.2x10-1وبقيمــــــــة وســــــــطية وقــــــــدرها  1-ميكروســــــــيفرت يــــــــوم 2.2و 5.5x10-1بــــــــين  وهــــــــيالشــــــــرب. 

         .)UNSCEAR ،2000( 1-ميكروسيفرت يوم

  

  االستنتاجات والتوصيات .8
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ضة في النباتـات منخف 137السيزيوم النكليدات المشعة الطبيعية و  تركيز أن البحث الحالي نستنتج من

كانــت . مــن القــيم المســجلة عالميــاً  ةقريبــهــي و  والمســتهلكة مــن قبــل المــواطن الســوري الطبيــة المدروســة

معدالت الجرعة الناجمة عن تناول مسـاحيق النباتـات الطبيـة أعلـى مـن معـدالت إنـدخالها جـراء تنـاول 

ويمكـــن إهمـــال الجرعـــة الناجمـــة عـــن  .ا ينصـــح بالتـــداوي بـــالمنقوع عوضـــًا عـــن المســـحوقمنقوعهـــا. لـــذ

 210والبولونيــــوم  40مقارنــــة مــــع الجرعــــة الناجمــــة عــــن انــــدخال البوتاســــيوم  238انــــدخال اليورانيــــوم 

  .210والرصاص 

  

  كلمة شكر

الســورية) علــى دعمــه  الســيد الــدكتور إبــراهيم عثمــان (المــدير العــام لهيئــة الطاقــة الذريــة نــود أن نشــكر

الســادة العــاملين فــي مخبــر غامــا وألفــا والعــداد الــوميض الســائل لبــذل جهــدهم كمــا نشــكر وتشــجيعه. 

 ووقتهم وتعاونهم في إنجاز القياسات اإلشعاعية.
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 وزيع.األهالي للطباعة والنشر والت نباتات شافية،، 2010العودات، م.،  .40

هــ ط ذ س  تأثير بعض الخالصات النباتية كواقيات إشــعاعية،، 1996بيضون، ص.؛ العودات، م.؛ األشـقر، و.،  .41
   .41و / ت ت إ  –

تأثير خالصة نباتات العنصل والثوم والبصل على البكتريا والفطريــات الجلديــة، ، 1996حمادة، ن.؛ العودات، م.،  .42
  .44ب / ت ت إ  –هـ ط ذ س 

لتعيــين  XRFوالـ  TXRF استخدام تقانتي الـ، 2009وان، م. خ.؛ قرجـو، ج.؛ رزوق، ع. ك.، خضر، ع.؛ ص .43
Sr وRb وBr وZn وCu وNi وFe وMn وCr وTi وCa وK وPb  فــــي بعــــض األنــــواع النباتيــــة وفــــي

  .421ك / ت ن ب ع  –هـ ط ذ س مستخلصاتها، 
) لــبعض النباتــات MS) ومطيافيــة الكتلــة (GCزيــة (، دراســة بالكروماتوغرافيــا الغا1994الحكــيم، و.،  زيزفــون، غ.؛ .44

  .86 ع / ت ن ب ع –هـ ط ذ س الطبية والعطرية السورية (زعتر ومردكوش)، 
تعيـــين المركبـــات المضـــادة لألكســـدة فـــي الخالصـــات النباتيـــة ، 2009زيزفــون، غ.؛ عــالف، ع. و.؛ عــودة، ع.،  .45

  .426ع  ك / ت ن ب –هـ ط ذ س  لبعض النباتات والفواكه الطازجة،
فصــل المركبــات الفعالــة فــي مكونــات الزيــت العطــري ألوراق نبــات ، 2004زيزفون، غ.؛ عـودة، ع.؛ محظيـة، ي.،  .46

ك / ت  –هــ ط ذ س  ،HPLC-MSالطيون البري السوري وتعيينها وتأثير عوامل المناخ والمكان فيهــا بتقنيــة 
  .307ن ب ع 

 الخزامــى، إكليــل نباتــات مــن مستخلصــة عطريــة زيــوت ربعــةأل  التبخيريــة الكفــاءة، 2010طيـوب، غ.؛ غـانم، إ.،   .47

 الخنفســاء حشــرة يرقــات اآلســية) ضــد الشــفوية)، األوكــاليبتوس (الفصــيلة الجبــل، المردكــوش الســوري (الفصــيلة

  .473ب ج / ت ن ب ع  –هـ ط ذ س الخابرة، 
ر الســمي لثالثــة زيــوت عطريــة دراسة التركيب الكيميائي وتأثير التبخي ،2011طيوب، غ.؛ غانم، إ.؛ عـودة، ع.،  .48

ب  –هــ ط ذ س ، متخلصة من نبات الغار النبيل والشمرة والمريمة على (الطور اليرقي) لخنفساء خــابرة الحبــوب
 .508ج / ت ن ب ع 

  هيئة الطاقة الذرية، دمشق، سورية.النشاط اإلشعاعي البيئي، ، 2010عثمان، إ.؛ المصري، م. س.،  .49
 فــي حشــرة الخــابرة Thymus vulgaris تأثير الزيت العطري لنبات الزعتر البري، 2009غانم، إ.؛ العرفـي، م.،  .50

Trogoderma granarium Everts ، 834ب ج / ت ن ب ع  –هـ ط ذ س.  
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  )2010(العودات،  وأهم استطباباتهاالعربية واالنكليزية باللغتين لنباتات الطبية المدروسة اأسماء  .1الجدول 
 االستطباب  مصدر العينة  العلمي االسم ياالنكليز االسم   االسم العربي

 هليون بري
Prickly 

asparagus 
Asparagus 
aphylla L. 

 يفتت الحصيات الكلوية محلي

 زعتر سوري
Syrian 
Thyme 

Thymus syriacus 
Boiss 

جملة رافع للمناعة ومداواة التهابات القصبات والمغص وتشنجات القولون والتهاب المعدة ومهدئ لل محلي
 العصبية

 Milk thistle شوك الدمن
Silybum 

marianum Geartn 
 أمراض الكبد وزيادة إفراز الصفراء ويساعد في مداواة الصدف محلي

 ميرمية
Common 

sage 
Salvia officinalis 

L. 
 أمراض المعدة واألمعاء والكبد والمرارة محلي

 الوردة الدمشقية
Damask 

rose 
Rosa damascena مضاد لاللتهابات ومنشطة للجسم وملينة واللتهاب القولون والقرحة محلي  

 Rosemary إكليل الجبل
Rosmarinus 
officinalis L. 

 منشط للقلب، مهدئ لألعصاب، مضاد لاللتهاب واالكتئاب والتشنج، منشط إلفراز الصفراء ومنشط للهضم محلي

 مردقوش
Syrian 

marjoram 
Origanum 

syriacum L. 
 فيد في السعال وكمقشع ومفرزًا للصفراءي محلي

 محلي .Hawthorn Crataegus L زعرور
الذبحة الصدرية، قصور القلب، تصلب الشرايين، خافض للضغط، يهدئ آالم الشقيقة والوقاية من 

 السرطان

والسكر والكوليسترول والشحوم  االضطرابات الهضمية، تطهر الجهاز التنفسي والبولي، تخفض الضغط مستورد Cinnamon Cinnamamum قرفة
 الثالثية

 Senna سنامكي
Cassia acutifolia 

Delilie 
 ملين محلي

 Safflower عصفر
Carthamus 
tinctoris L. 

  (بلدي) محلي

 مستورد (إيراني)
 اضطرابات الجهاز القلبي، خفض ضغط الدم، يذيب الخثرات، يخفض الكوليسترول، أمراض جهاز هضم

 Garlic ثوم
Allium sativum 

L. 
 الكوليسترول، ضغط الدم، مضاد تخثر، مضاد للسرطان، مضاد بكتيري وفطري محلي

 مضاد أكسدة محلي Grape seed Semina vitis بذر عنب

 بابونج
German 

Chamomile 
Matricaria 

chamomilla L. 
 الجهاز التنفسي االضطرابات الهضمية، مهدئ ومسكن، التهاب محلي
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 االستطباب  مصدر العينة  العلمي االسم ياالنكليز االسم   االسم العربي

Syn. M. Recutita 
(L). Rausch 

 طيون
False 

yellowhead 
Dittrichia viscosa 

L. 
 التهابات الجهاز التنفسي وارتفاع ضغط الدم والسكري محلي

 خزامى
True 

Lavaner 
Lavandula 

officinalis L. 
 أمراض الكلى والكبد واالستسقاء وبعض السرطانات والصداع وآالم األعصاب ومسكن أللم الروماتيزم محلي

 شيشة القلبح
ST. John's 

wort 
Hypericum 
perforatum  

 االكتئاب والقلق وأمراض الجهاز الهضمي والتهابات المثانة والنقرس والسل الرئوي والتهابات الفم والحلق محلي

 Liquorice عرق سوس
Glycyrrhiza 

glabra L. 
 الهضم، األكزمامضاد للتطفر والتسرطن، التهاب الكبد والقصبات، الربو، عسر  مستورد

Lemon balm مليسة
Melissa 

officinalis L. 
 تحسين عمل جهاز الهضم، فقر الدم، خفقان القلب العصبي، ضيق التنفس، ومسكن للجملة العصبية محلي

 الناردين المخزني
Common 
Valerian 

Valeriana 
officinalis L. 

 مسكن ومنوم ولمعالجة التوتر محلي

 مسكن للمغص ومنشط ومثبط ألورام الجلد والفم والقولون مستورد Galingale Alpinia galanga خولجان

 مضاد لاللتهابات ويعوق تشكل األورام الجلدية وسرطان القولون ومضاد لتكديس الصفيحات الدموية مستورد.Curcuma Curcuma longa L كركم

 زنجبيل
Common 
Ginger 

Zingiber 
officinale Rosc. 

اد بكتيري ولتشكل القرحة واألورام ومنشط للحركات المعوية ومقوي للقلب مضاد للحمى ومسكن لأللم مض مستورد
 والسعال

 الدبق
Common 
mistletoe 

Viscum album L. زيادة النشاط وحاالت الصداع ومهدئ وحال للتشنجات ومنشط للقلب محلي 

 Fenugreek حلبة
Trigonella 

foenum graecum 
L. 

 سكري وتصلب الشرايين وخافضة للشحوم الثالثية والكوليسترول منشطة ومقشعة ومدرة للحليبال مستورد

 Aloe الصبر
Aloe vera L. 

Burm 
 مداواة الحروق والتقرحات، التهاب المعدة والقولون، يخفض السكر والكوليسترول والشحوم الثالثية محلي

 Green tea شاي أخضر
Camellia sinensis 

L. O. Kuntze 
 تنبيه الجهاز العصبي، تنشيط الجهاز التنفسي، تنشيط الكلى، يفيد في حاالت اإلسهال مستورد

 Marigold أذريون
Calendula 

officinalis L. 
 وقاية من السرطان، التهيج العصبي، خافض للضغط مستورد
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 االستطباب  مصدر العينة  العلمي االسم ياالنكليز االسم   االسم العربي

 ار، الربو، الشقيقة، طنين األذنالزهايمر، تصلب الشرايين، االكتئلب، الدو  مستورد .Ginkgo Ginkgo biloba L جنكو

 Boldu بولدو
Peumus boldus 

Molina 
يزيد من إنتاج الصفراء، التهاب المرارة، التخلص من الحصيات المرارية، مفيد للجهاز الهضمي، مضاد  مستورد

  أكسدة
 الجنسنغ

Asiatic 
ginseng 

Panax ginseng C. 
A. Meyer 

 ادة استقالب الحموض األمينيةمنشط للجسم، مضاد لألكسدة، زي مستورد
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  )2010(العودات،  وفق الطرق الدستورية المشار إليها في المرجع ةات المائية للنباتات الطبيمستحضر طريقة تحضير ال .2لجدول ا
 طريقة التحضير  الجزء المستخدم النبات

 رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.  دقيقة ثم 30لمدة ونقع  قائق ثم رفع عن النارد 5لمدة ) مل 200(غلي يفي ماء من العينة غ  8وضع   نبات كامل (طبخ) هليون بري

 رشح المحلول وحلل إشعاعيًا. دقيقة ثم 60سابقًا لمدة مل من الماء المغلي  800من العينة في غ  24وضع  أوراق (نقع) زعتر سوري

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا. دقائق 10لمدة ونقع  دقائق ثم رفع عن النار 5ة لمد) مل 800(غلي يفي ماء من العينة غ  24وضع  أوراق (طبخ) زعتر سوري

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.مل  200حتى أصبح حجم المحلول تقريبًا  وترك يغليمل  400حجمه غلي يفي ماء من العينة غ  30وضع   بذور (طبخ)شوك الدمن 

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.دقيقة  30سابقًا لمدة  مل من الماء المغلي 800ي ف من العينةغ  24وضع   أوراق (نقع) ميرمية

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا. دقائق 10لمدة ونقع  دقائق ثم رفع عن النار 5لمدة ) مل 800(غلي يفي ماء من العينة غ  24وضع   أوراق (طبخ) ميرمية

 (نقع) الوردة الدمشقية
ثـــم رشـــح المحلـــول وحلـــل ســـابقًا مـــن المســـاء حتـــى الصـــباح  مـــل مـــن المـــاء المغلـــي 800البـــتالت علـــى الترتيـــب فـــي  وأغ مـــن األزرار  48أو  36وضـــع   أزهار

 إشعاعيًا.

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.دقيقة  30سابقًا لمدة  مل من الماء المغلي 800في من العينة غ  24وضع   أوراق (نقع) إكليل الجبل

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.دقيقة  5لمدة ونقع  دقائق ثم رفع عن النار 5لمدة ) مل 800(غلي يفي ماء من العينة غ  30وضع  أوراق بخ)(ط إكليل الجبل

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.دقيقة  15سابقًا لمدة  مل من الماء المغلي 800في من العينة غ 100 وضع أوراق (نقع) مردقوش

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا. دقائق 10لمدة ونقع  دقائق ثم رفع عن النار 5لمدة  )مل 800(غلي يفي ماء من العينة غ 100وضع  أوراق (طبخ) مردقوش

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.دقيقة  15سابقًا لمدة  مل من الماء المغلي 800في من العينة غ  25وضع   نبات كامل (نقع) زعرور

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.دقيقة  15سابقًا لمدة  مل من الماء المغلي 800في من العينة غ  16وضع   القلف (نقع) قرفة

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.دقيقة  30سابقًا لمدة  مل من الماء المغلي 800في من العينة غ  16وضع   بذور (نقع) سنامكي

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.دقيقة  30سابقًا لمدة  مل من الماء المغلي 800في من العينة غ  16وضع   أوراق (نقع) سنامكي

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا. دقائق 10لمدة ونقع  دقائق ثم رفع عن النار 5لمدة  )مل 800(غلي يفي ماء من العينة غ  24وضع   أزهار (طبخ) عصفر

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.دقيقة  30سابقًا لمدة  مل من الماء المغلي 800في من العينة غ  24وضع   أزهار (نقع) عصفر
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 طريقة التحضير  الجزء المستخدم النبات

 في درجة حرارة الغرفة. دقيقة  60مل من الماء لمدة  800في من العينة غ  16وضع   ثمار منقوع الثوم

 رشح المحلول وحلل إشعاعيًا. ثمدقيقة  30سابقًا لمدة  مل من الماء المغلي 800في  من العينة غ 20وضع   نبات كامل (نقع) بابونج

 دقائق ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا. 10لمدة ونقع  دقائق ثم رفع عن النار 5لمدة  )مل 800(غلي يفي ماء من العينة غ  20وضع   نبات كامل (طبخ) بابونج

 رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.ثم دقيقة  30سابقًا لمدة  مل من الماء المغلي 800في من العينة غ  20وضع   جذور (نقع) طيون

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.دقيقة  30لمدة ونقع  دقائق ثم رفع عن النار 5لمدة ) مل 800(غلي يفي ماء من العينة غ  20وضع   جذور (طبخ) طيون

 محلول وحلل إشعاعيًا.ثم رشح الدقيقة  30سابقًا لمدة  مل من الماء المغلي 800في  من العينة غ 12وضع   أزهار (نقع) خزامى

  ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.ق ائدق 10لمدة ونقع  دقائق ثم رفع عن النار 5لمدة ) مل 800(غلي يفي ماء من العينة غ  20وضع   أزهار (طبخ) خزامى

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.   دقائق 10لمدة قع ون دقائق ثم رفع عن النار 10لمدة ) مل 800(غلي يفي ماء من العينة غ  24وضع  أزهار (طبخ) حشيشة القلب

  ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا. دقائق 10سابقًا لمدة  مل من الماء المغلي 800في  من العينة غ 24وضع  أزهار (نقع) حشيشة القلب

 وحلل إشعاعيًا.نار ورشح المحلول دقائق ثم رفع عن ال 10لمدة ) مل 800(غلي يفي ماء من العينة غ 12وضع   جذور (طبخ) عرق سوس

  ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا. دقائق 10لمدة ونقع دقائق ثم رفع عن النار  5لمدة ) مل 800(غلي يفي ماء من العينة غ  20وضع   أوراق (طبخ) مليسة

  م رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.ثدقيقة  30سابقًا لمدة  مل من الماء المغلي 800في من العينة غ  20وضع   أوراق (نقع) مليسة

  ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.دقيقة  120سابقًا لمدة  مل من الماء المغلي 800في من العينة غ  40وضع   نبات كامل (نقع) الناردين المخزني

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.   دقائق 10لمدة ونقع دقائق ثم رفع عن النار  10لمدة ) مل 800(غلي يفي ماء من العينة غ  32وضع   أوراق (طبخ) الدبق

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.  ق ائدق 5لمدة ونقع دقائق ثم رفع عن النار  10لمدة ) مل 800(غلي يفي ماء من العينة غ  48وضع   بذور (طبخ) حلبة

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.  ق ائدق 10سابقًا لمدة  مل من الماء المغلي 800في من العينة غ  24وضع   أوراق أخضر شاي

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.  دقيقة  15سابقًا لمدة  مل من الماء المغلي 800في من العينة غ  40وضع   أوراق وأزهار (نقع) أذريون

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.  دقيقة  30لمدة ع ونقدقائق ثم رفع عن النار  5لمدة ) مل 800(غلي يفي ماء من العينة غ  27وضع   أوراق (طبخ) جنكو

 ثم رشح المحلول وحلل إشعاعيًا.  دقيقة  20سابقًا لمدة  مل من الماء المغلي 800في من العينة غ  12وضع   أوراق (نقع) بولدو
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، WHO( )1-ســـيفرت بكـــرل( ة فـــي الغـــذاءالمشـــعات معامـــل تحويـــل الجرعـــة للنكليـــد. 3الجـــدول 
a2003 و Butkus  ،2006وآخرون(  

 238U 232Th 210Pb 210Po 40K 137Cs  النكليد

 4.5010-8 1.8×10-6 6.9010-7 1.2010-6 6.2010-9 1.3010-8  )1-(سيفرت بكرل معامل تحويل الجرعة
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  ).وزن جاف 1-. تركيز النظائر المشعة في عينات النباتات الطبية (بكرل كغ4الجدول 
 232Th  40K 137Cs  210Po  210Pb  238U النبات

 0.05 ±0.00 10.3±0.2 14.1 ±0.3  0.7> 410±11 1.00> هليون بري

 0.64±0.06 50.2±0.9 37.4±1.1  0.7> 332±9 1.00> زعتر سوري

 0.19 ±0.02 32.0±0.6 37.3±1.0 1.03±0.13 367±1.9410± 0.43 شوك الدمن

 0.63±0.12 77.8 ±1.4 86.4±2.4  0.7> 410±1.2011± 0.44 ميرمية

 0.09±0.01 3.9 ±0.1 5.7±0.1  0.7> 529±14 1.00> ورد (أزرار)

 1.24±0.17 10.6 ±0.2 7.8±0.2  0.7> 613±16 1.00> ورد (بتالت)

 0.34±0.03 41.5 ±0.8 32.5±0.9  0.7> 300±8 1.00> إكليل الجبل

 1.44±0.14 12.6±0.2 11.2±0.3  0.7> 580±1.0216± 0.48 مردقوش

 0.18±0.02 36.0±0.7 32.6±0.9  0.7> 418±11 1.00> زعرور

 0.23±0.03 44.6±0.8 46.5±1.2  0.7> 109±3.918± 0.94 قرفة

 0.05> 4.7±0.1 13.8±0.3  0.7> 445±11 1.00> بذر سنامكي

 0.21±0.02 16.5 ±0.3 24.7±0.7  0.7> 220±6 1.00> ورق سنامكي

 0.57±0.06 6.2 ±0.1 6.3±0.2  0.7> 577±14 1.00> عصفر (بلدي)

 0.54±0.04 7.8 ±0.1 6.4±0.2  0.7>  853±1.6410± 0.27 عصفر (إيراني)

 0.37±0.04 4.0 ±0.1 3.0±0.1  0.7> 422±14 1.00> ثوم (مطحون)

 0.35±0.01 11.2 ±0.2 10.4±0.3  0.7> 612±16 1.00> ثوم (حب)

 0.17±0.00 4.7 ±0.1 9.4±0.2  0.7> 164±7 1.00> بذر عنب

 0.47±0.02 8.7 ±0.2 5.7±0.2  0.7> 735±1.1919± 0.28 بابونج (مصري)

 0.82±0.08 25.0±0.5 15.8±0.5  0.7> 797±20 1.00> بابونج (بلدي)
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 232Th  40K 137Cs  210Po  210Pb  238U النبات

 1.23±0.11 29.0 ±0.5 17.9±0.6  0.7> 364±11 1.00> طيون

 0.72±0.15 17.6 ±0.3 15.7±0.4  0.7> 577±3.0215± 0.49 خزامة ورقية

 0.75±0.08 10.9 ±0.2 11.4±0.3  0.7> 397±10 1.00> حشيشة القلب

 1.57±0.16 180.5 ±3.4  69.7±3.3  0.7> 205±2.2311± 0.47 عرق سوس

 0.55±0.03 8.0 ±0.1 6.7±0.2  0.7> 536±1.2013± 0.34 مليسة

 0.11±0.01 17.6 ±0.3 20.6±0.5  0.7> 230±7 1.00> الناردين المخزني

 0.66±0.04 7.3 ±0.1 14.3±0.3  0.7> 464±1.5712± 0.37 خولجان

 2.21±0.14 4.6 ±0.1 7.0±0.2  0.7> 846±2.1820± 0.38 كركم

 0.24±0.03 7.0 ±0.1 8.8±0.2  0.7> 415±1.2417± 0.5 زنجبيل

 2.80±0.21 15.9 ±0.3 15.4±0.4  0.7> 477±17 1.00> الدبق

 0.48±0.07 13.3±0.2 59.3±1.2  0.7> 324±12 1.00> حلبة

 4.26±0.37 6.1 ±0.1 11.8±0.3  0.7> 291±10.8112± 1.15 الصبر

 0.81±0.07 23.1 ±0.4 26.0±0.7  0.7> 390±3.4815± 0.86 شاي أخضر (ورق)

 0.94±0.05 16.9 ±0.3 19.8±0.5  0.7> 375±4.4111± 0.59شاي أخضر (محبب)

 0.47±0.04 20.9±0.4 18.8±0.5 0.9±0.2 530±1.0917± 0.38 أذريون

 2.58±0.03 48.8±0.9 51.5±1.3  0.7> 400±14.3011± 0.97 جنكو

 0.44±0.03 13.0 ±0.2 14.7±0.4  0.7> 295±8 1.00> بولدو

 0.10±0.01 3.9 ±0.1 3.7±0.1  0.7> 183±9 1.00> الجنسنغ

              ، )STD، االنحـــــــراف المعيـــــــاري± (القيمـــــــة المقاســـــــة      
 

  القيمة العظمى.  --  القيمة الدنيا،  --
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  .ها المائيمستحضر المنتقلة من النباتات الطبية إلى المشعة  النكليداتالنسبة المئوية من . 5الجدول 

 طريقة التحضير النبات
 (%) المائي مستحضرإلى ال النسبة المئوية المنتقلة

40K 210Po 210Pb 238U 

 31.5 10.5 13.6 41 طبخ هليون بري

 6.1 4.8 26.5 80 نقع زعتر سوري

 21.5 8.6 36.9 55 طبخ زعتر سوري

 0.0 12.1 37.7 47 طبخ شوك الدمن (بذور)

 16.4 3.9 10.4 73 نقع ميرمية

 0.9 5.8 17.6 93 طبخ ميرمية

 63.4 11.1 6.4 82 نقع (أزرار) 1الوردة الدمشقية 

 0.4 2.7 4.3 68 نقع (بتالت) 2الوردة الدمشقية 

 12.7 3.0 14.7 93 نقع إكليل الجبل

 3.2 3.5 14.6 62 طبخ إكليل الجبل

 0.6 1.7 6.1 48 نقع مردقوش

 0.3 1.6 4.5 43 طبخ مردقوش

 14.0 4.8 6.4 65 نقع زعرور

 29.0 4.5 5.3 100 طبخ قرفة

 لم يقس 8.8 10.5 100 نقع بذر سنامكي
 66.3 5.6 8.1 100 نقع ورق سنامكي

 2.9 14.5 25.5 100 طبخ (بلدي) 1 عصفر

 6.8 6.6 25.6 89 نقع (بلدي) 1عصفر 

 7.4 12.4 33.4 70 طبخ (إيراني) 2عصفر 

 8.7 11.4 15.3 53 نقع (إيراني) 2عصفر 

 9.2 13.5 19.3 65 نقع (مطحون) 1منقوع الثوم 

 57.1 7.2 13.5 82 نقع (حب) 2منقوع الثوم 

 18.9 5.1 21.1 88 طبخ (بلدي) 1بابونج 

 6.2 4.2 16.5 25> قعن (بلدي) 1بابونج 
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 طريقة التحضير النبات
 (%) المائي مستحضرإلى ال النسبة المئوية المنتقلة

40K 210Po 210Pb 238U 

 13.4 9.9 20.3 25> نقع (مصري) 2بابونج 

 20.9 10.0 39.7 93 طبخ (مصري) 2بابونج 

 1.6 3.1 7.9 25> نقع طيون

 9.7 4.7 16.9 82 طبخ طيون

 37.6 13.2 22.3 25> نقع خزامى

 12.0 10.3 18.5 25> طبخ خزامى

 18.9 9.6 15.8 25> طبخ حشيشة القلب

 24.2 6.7 11.1 25> نقع بحشيشة القل

 14.4 0.9 4.7 25> طبخ عرق سوس

 20.0 10.3 38.1 93 نقع مليسة

 16.1 11.6 11.7 93 طبخ مليسة

 49.3 4.2 7.5 25> نقع الناردين المخزني

 1.9 5.3 18.2 81 طبخ الدبق

 7.2 1.3 0.7 44 طبخ حلبة

 33.5 5.7 8.0 73 طبخ (ورق) 1شاي أخضر 

 17.1 5.2 8.4 71 طبخ بب)(مح 2شاي أخضر 

 1.9 4.1 5.1 75 نقع أذريون

 0.7 3.0 4.8 70 طبخ جنكو

 25.5 9.0 7.7 100 نقع بولدو

  
  

  
  

  القيمة العظمى.  --  القيمة الدنيا،  --
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   النباتات الطبيةمسحوق معدل اإلندخال اليومي نتيجة التداوي ب .6الجدول 

 النبات
االستهالك 

)1- (غ يوم
 )1- اليومي (ميلي بكرل يوم معدل اإلندخال

232Th 40K 210Po 210Pb 238U 

 1.53±0.03 310.5±5.8 422.4±10.0 12300±330  0.03> 30 هليون بري

 3.40±0.34 576.0±10.8 671.6±17.6 6606±180 34.9±7.8 18 شوك الدمن

 5.66±1.11 700.5±13.0 777.3±21.2 3690±99 10.8±4.0 9 ميرمية

 2.20±0.24 23.9±0.4 17.8±0.5 2532±84 0.01> 6 1ثوم 

 3.54±0.10 111.7±2.1 103.5±2.8 6120±160 0.01> 10 2ثوم 

 0.01±0.00 0.3±0.0 0.6±0.0 10> 0.00> 0.06 بذر عنب

 9.41±0.94 1083±20 418.1±19.6 1230±66 13.4±2.8 6 عرق سوس

 7.91±0.46 87.0±1.6 172.2±3.8 5568±144 18.8±4.4 12 خولجان

 26.57±1.70 55.2±1.0 83.5±1.9 10152±240 26.2±4.6 12 كركم

 2.91±0.36 84.3±1.6 105.9±2.7 4980±204 14.9±5.6 12 زنجبيل

 21.48±3.14 598.7±11.1 2671±55  14580±540 0.03> 45 حلبة

 63.84±5.60 92.0±1.7 176.9±3.9 4365±180 162±17 15 الصبر

 1.33±0.10 38.9±0.7 44.1±1.1 885±24  0.00> 3 بولدو

 0.30±0.03 11.8±0.2 11.0±0.3 549±27 0.00> 3 الجنسنغ

 63.84-0.01 1083-0.3 2671-0.6 14580-10> 162-0.005> المجال

  
  

  القيمة العظمى.  --  القيمة الدنيا،  --
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  النباتات الطبية  مستحضرمعدل اإلندخال اليومي نتيجة التداوي ب .7الجدول 

 المستحضر النبات
االستهالك 

)1- (غ يوم
 )1- معدل اإلندخال اليومي (ميلي بكرل يوم

40K 210Po 210Pb 238U 

 0.26 ±0.03 17.4±0.5 30.6±0.6 2667 ±800 16 طبخ هليون بري

 0.47 ±0.05 28.6±0.8 118.7±2.2 3200 ±1200 12 نقع زعتر

 1.66 ±0.17 52.0±1.5 165.4±3.1 2200 ±1000 12 طبخ زعتر

 0.02 ±0.00 57.9±1.7 211.0±3.9 2609 ±587 15 طبخ شوك الدمن

 0.46 ±0.05 13.6±0.4 40.5±0.8 1350 ±375 4.5 نقع ميرمية

 0.06 ±0.01 53.8±1.6 182.9±3.4 4600 ±1400 12 طبخ ميرمية

 0.78 ±0.08 5.6±0.1 4.7±0.1 5633 ±722 13 نقع 1الوردة الدمشقية 

 0.12 ±0.01 6.8±0.2 7.9±0.1 10000 ±2000 24 نقع 2الوردة الدمشقية 

 0.26 ±0.03 7.3±0.2 28.6±0.5 1680 ±400 6 نقع إكليل الجبل

 0.08 ±0.01 10.9±0.3 35.6±0.7 1400 ±500 7.5 طبخ إكليل الجبل

 0.21 ±0.02 5.3±0.2 17.1±0.3 7000 ±600 25 نقع مردقوش

 0.17 ±0.02 7.5±0.2 18.9±0.4 9300 ±1200 37.5 طبخ مردقوش

 0.48 ±0.05 32.6±1.0 39.2±0.7 5100 ±1500 18.75 نقع زعرور

 0.78 ±0.08 23.8±0.7 29.7±0.6 5> 12 طبخ قرفة

  >0.02 1.2±0.0 4.4±0.1 1425 ±375 3 نقع بذر سنامكي

 0.43 ±0.04 2.8±0.1 6.0±0.1 1> 3 نقع ورق سنامكي

 0.28 ±0.03 20.2±0.6 29.1±0.5 10800 ±1500 18 طبخ 2عصفر 

 0.33 ±0.03 4.6±0.1 14.6±0.3 4050 ±1350 9 نقع 2عصفر 

 0.76 ±0.08 13.9±0.4 38.1±0.7 11400 ±3000 18 طبخ 1عصفر 

 0.44 ±0.04 6.4±0.2 8.7±0.2 4650 ±750 9 نقع 1عصفر 

 0.20 ±0.02 3.2±0.1 3.4±0.1 1650 ±750 6 نقع 1منقوع الثوم 

 1.21 ±0.12 4.8±0.1 8.4±0.2 3000 ±900 6 نقع 2منقوع الثوم 
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 المستحضر النبات
االستهالك 

)1- (غ يوم
 )1- معدل اإلندخال اليومي (ميلي بكرل يوم

40K 210Po 210Pb 238U 

 1.15 ±0.12 9.6±0.3 25.0±0.5 5250 ±900 7.5 طبخ 1بابونج 

 0.76 ±0.08 15.6±0.5 39.1±0.7 4> 15 نقع 1بابونج 

 0.47 ±0.05 6.5±0.2 8.7±0.2 2> 7.5 نقع 2بابونج 

 1.49 ±0.15 13.0±0.4 34.0±0.6 10200 ± 1800 15 طبخ 2بابونج 

 0.20 ±0.02 9.0±0.3 14.2±0.3 3> 10 نقع يونط

 1.20 ±0.12 13.5±0.4 30.3±0.6 3000 ±1000 10 طبخ طيون

 1.61 ±0.16 13.9±0.4 21.0±0.4 3> 6 نقع خزامى

 1.28 ±0.13 27.2±0.8 43.5±0.8 4> 15 طبخ خزامى

 0.85 ±0.08 6.3±0.2 10.8±0.2 1> 6 طبخ حشيشة القلب

 1.09 ±0.11 4.4±0.1 7.6±0.1 1> 6 نقع حشيشة القلب

 1.36 ±0.13 9.7±0.3 19.8±0.4 3> 6 طبخ عرق سوس

 0.82 ±0.08 6.2±0.2 19.2±0.4 3750 ±900 7.5 نقع مليسة

 0.66 ±0.07 7.0±0.2 5.9±0.1 3750 ±1050 7.5 طبخ مليسة

 0.40 ±0.04 5.5±0.2 11.5±0.2 1> 7.5 نقع الناردين المخزني

 0.04 ±0.00 0.7±0.0 2.3±0.0  310 ±70 0.8 طبخ الدبق

 0.41 ±0.04 2.0±0.0 5.1±0.1 1700 ±600 12 طبخ حلبة

 4.91 ±0.49 23.8±0.7 37.6±0.7 5100 ±1500 18 طبخ 1شاي أخضر 

 2.88 ±0.29 15.7±0.5 29.8±0.6 4800 ±1800 18 طبخ 2شاي أخضر 

 0.09 ±0.01 8.5±0.3 9.5±0.2 4000 ±1000 10 نقع أذريون

 0.18 ±0.02 14.9±0.4 24.8±0.5 2850 ±900 10.125 طبخ جنكو

 0.34 ±0.03 3.5±0.1 3.4±0.1 1200 ±400 3 نقع بولدو

 4.91-0.02> 58-0.7 211-2.3 11400-1> المجال
  القيمة العظمى.  --  يا،القيمة الدن  --  
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ـــومي  .8الجـــدول  ـــدخال الي ـــدل اإلن ـــوم مع ـــل مـــن اليوراني ـــوم  40والبوتاســـيوم  238لك  210والبولوني
  .)2001(المصري وآخرون،  210والرصاص 

صنف المجموعة الغذائية
  )1- يوم التناول اليومي (ميلي بكرل

210Po 210Pb 40K 238U  

 1.0 8009 4.2 36 حليب

 2.4 385 2 23 سمك

 2.5 4569 208 208 لحم

 14.2 16582 - 200 فواكه

 65.1 446 195 195 خضار

 1.5 - 5.8 6 بطاطا

 76.5 35768 1210 1210 حبوب

 163 65759 1625 1878 اإلندخال الكلي
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  238واليورانيوم  210اص والرص 210والبولونيوم  40والبوتاسيوم  232الثوريوم الفعالة لكل من  اليوميةمعدل الجرعة  .9الجدول 

 النبات
 )1- الفعالة (ميكرو سيفرت يوم اليوميةالجرعة 

232Th 40K 210Po 210Pb 238U الكلية 

 5.4x10-5 2.0x10-3± 7.6x10-2 1.2x10-2± 5.1x10-1 4.0x10-3± 2.1x10-1 1.3x10-6± 6.9x10-5 8.0x10-1> هليون بري

 1.4x10-2±6.3x10-2 1.1x10-3± 4.1x10-2 2.1x10-2± 8.1x10-1 7.5x10-3± 4.0x10-1 1.5x10-5± 1.5x10-4 1.3 شوك الدمن 

 7.2x10-3± 1.9x10-2 6.1x10-4± 2.3x10-2 2.5x10-2± 9.3x10-1 9.0x10-3± 4.8x10-1 5.0x10-5± 2.5x10-4  1.5 ميرمية

 1.1x10-5 5.2x10-4± 1.6x10-2 6.5x10-4± 2.1x10-2 3.1x10-4± 1.6x10-2 1.1x10-5 ± 9.9x10-5 5.4x10-2> 1ثوم 

 1.8x10-5 9.9x10-4± 3.8x10-2 3.4x10-3± 1.2x10-1 1.4x10-3± 7.7x10-2 4.3x10-6± 1.6x10-4 2.4x10-1> 2ثوم 

  1.1x10-7 <6.1x10-5 1.5x10-5± 6.8x10-4 3.7x10-6± 2.0x10-4 6.7x10-9 ± 4.5x10-7 8.8x10-4> بذر عنب

 5.1x10-3±2.4x10-2 4.1x10-4± 7.6x10-3 2.3x10-2± 5.0x10-1 1.4x10-2± 7.5x10-1 4.2x10-5± 4.2x10-4 1.3 عرق سوس

 8.0x10-3± 3.4x10-2 8.9x10-4± 3.5x10-2 4.5x10-3± 2.1x10-1 1.1x10-3± 6.0x10-2 2.1x10-5± 3.6x10-4 3.4x10-1 خولجان

 8.3x10-3±4.7x10-2 1.5x10-3± 6.3x10-2 2.3x10-3± 1.0x10-1 7.1x10-4± 3.8x10-2 7.6x10-5± 1.2x10-3 2.5x10-1 كركم

 1.0x10-2± 2.7x10-2 1.3x10-3± 3.1x10-2 3.3x10-3± 1.3x10-1 1.1x10-3± 5.8x10-2 1.6x10-5± 1.3x10-4 2.4x10-1 زنجبيل

 5.8x10-5 3.3x10-3± 9.0x10-2 6.6x10-2± 3.2 7.7x10-3± 4.1x10-1 1.4x10-4 ± 9.7x10-4  3.7> حلبة

 3.1x10-2± 2.9x10-1 1.1x10-3± 2.7x10-2 4.7x10-3± 2.1x10-1 1.2x10-3± 6.3x10-2 2.5x10-4± 2.9x10-3 6.0x10-1 الصبر

 4.5x10-6 1.5x10-4 ± 5.5x10-3 1.3x10-3± 5.3x10-2 5.0x10-4± 2.7x10-2 4.4x10-6± 6.0x10-5 8.5x10-2> بولدو

 7.6x10-6 1.7x10-4± 3.4x10-3 3.6x10-4± 1.3x10-2 1.5x10-4± 8.2x10-3 1.2x10-6± 1.4x10-5 2.5x10-2> الجنسنغ

 1.1x10-7-2.9x10-1  <6.1x10-5-9.0x10-2 6.8x10-4-3.2 2.0x10-4-7.5x10-1 4.5x10-7-2.9x10-3 8.8x10-4-3.7> المجال
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  238واليورانيوم  210والرصاص  210والبولونيوم  40البوتاسيوم لكل من  الفعالة اليوميةمعدل الجرعة  .10الجدول 

 المستحضر النبات
)1- الفعالة (ميكرو سيفرت يوم اليوميةالجرعة   

40K 210Po 210Pb 238U الكلية 

 5.0x10-3 ±1.7x10-26.8x10-4 ±3.7x10-23.5x10-4 ±1.2x10-21.2x10-6±  1.2x10-5 6.5x10-2 طبخ هليون بري

 7.4x10-3 ±2.0x10-22.7x10-3 ±1.4x10-15.8x10-4 ±2.0x10-22.1x10-6 ±  2.1x10-5  1.8x10-1 نقع زعتر سوري

 6.2x10-3 ±1.4x10-23.7x10-3 ±2.0x10-11.1x10-3 ±3.6x10-27.5x10-6 ±  7.5x10-5  2.5x10-1 طبخ زعتر سوري

 3.6x10-3 ±1.6x10-24.7x10-3 ±2.5x10-11.2x10-3 ±4.0x10-2<8.4x10-7  3.1x10-1 طبخ شوك الدمن 

 2.3x10-3 ±8.4x10-39.0x10-4 ±4.9x10-22.8x10-4 ±9.4x10-32.1x10-6± 2.1x10-5 6.6x10-2 نقع ميرمية

 8.7x10-3 ±2.9x10-24.1x10-3 ±2.2x10-11.1x10-3 ±3.7x10-22.9x10-7± 2.9x10-6 2.9x10-1 طبخ ميرمية

 4.5x10-3 ±3.5x10-21.1x10-4 ±5.7x10-37.3x10-5 ±3.9x10-33.5x10-6± 3.5x10-5  4.5x10-2 نقع 1 وردة الدمشقيةال

 1.2x10-2 ±6.2x10-21.8x10-4 ±9.5x10-31.4x10-4 ±4.7x10-35.4x10-7± 5.4x10-6 7.6x10-2 نقع 2الوردة الدمشقية 

 2.5x10-3 ±1.0x10-26.4x10-4 ±3.4x10-21.5x10-4 ±5.1x10-31.2x10-6± 1.2x10-5 5.0x10-2 نقع إكليل الجبل

 3.1x10-3 ±8.7x10-38.0x10-4 ±4.3x10-22.2x10-4 ±7.5x10-33.6x10-7± 3.6x10-6 5.9x10-2 طبخ إكليل الجبل

 3.7x10-3 ±4.3x10-23.8x10-4 ±2.0x10-21.1x10-4 ±3.7x10-39.3x10-7± 9.3x10-6 6.8x10-2 نقع مردقوش

 7.4x10-3 ±5.8x10-24.2x10-4 ±2.3x10-21.5x10-4 ±5.2x10-37.4x10-7± 7.4x10-6 8.6x10-2 طبخ مردقوش

 9.3x10-3 ±3.2x10-28.7x10-4 ±4.7x10-26.6x10-4 ±2.2x10-22.1x10-6± 2.1x10-5 1.0x10-1 نقع زعرور

 2.8x10-5 6.6x10-4 ±3.6x10-24.8x10-4 ±1.6x10-23.5x10-6± 3.5x10-5 5.2x10-2> طبخ قرفة

 2.3x10-3 ±8.8x10-39.8x10-5 ±5.2x10-32.5x10-5 ±8.6x10-47.9x10-7± 7.9x10-6 1.5x10-2 نقع بذر سنامكي

 7.0x10-6 1.3x10-4 ±7.2x10-35.6x10-5 ±1.9x10-31.9x10-6± 1.9x10-5 9.1x10-3> نقع ورق سنامكي

 9.3x10-3 ±6.7x10-26.5x10-4 ±3.5x10-24.1x10-4 ±1.4x10-23.4x10-6± 3.4x10-5 1.2x10-1 طبخ 1عصفر 

 8.4x10-3 ±2.5x10-23.3x10-4 ±1.8x10-29.4x10-5 ±3.2x10-32.0x10-6± 2.0x10-5 4.6x10-2 نقع 1عصفر 

 1.9x10-2 ±7.1x10-28.5x10-4 ±4.6x10-22.8x10-4 ±9.6x10-31.2x10-6± 1.3x10-5 1.3x10-1 طبخ 2عصفر 

 4.7x10-3 ±2.9x10-21.9x10-4 ±1.0x10-21.3x10-4 ±4.4x10-31.5x10-6± 1.5x10-5 4.4x10-2 نقع 2عصفر 

 4.7x10-3 ±1.0x10-27.7x10-5 ±4.1x10-36.6x10-5 ±2.2x10-39.1x10-7± 9.1x10-6 1.7x10-2 نقع 1ثوم 

 5.6x10-3 ±1.9x10-21.9x10-4 ±1.0x10-29.8x10-5 ±3.3x10-35.5x10-6± 5.5x10-5 3.2x10-2 نقع 2ثوم 
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 المستحضر النبات
)1- الفعالة (ميكرو سيفرت يوم اليوميةالجرعة   

40K 210Po 210Pb 238U الكلية 

 5.6x10-3 ±3.3x10-25.6x10-4 ±3.0x10-21.9x10-4 ±6.6x10-35.2x10-6± 5.2x10-5 6.9x10-2 طبخ 1بابونج 

 2.4x10-5 8.7x10-4 ±4.7x10-23.2x10-4 ±1.1x10-23.4x10-6± 3.4x10-5 5.8x10-2> نقع 1بابونج 

 1.2x10-5 1.9x10-4 ±1.0x10-21.3x10-4 ±4.5x10-32.1x10-6± 2.1x10-5 1.5x10-2> نقع 2بابونج 

 1.1x10-2 ±6.3x10-27.6x10-4 ±4.1x10-22.6x10-4 ±9.0x10-36.7x10-6± 6.7x10-5 1.1x10-1 طبخ 2بابونج 

 1.6x10-5 3.2x10-4 ±1.7x10-21.8x10-4 ±6.2x10-39.1x10-7± 9.1x10-6 2.3x10-2> نقع طيون

 6.2x10-3 ±1.9x10-26.8x10-4 ±3.6x10-22.7x10-4 ±9.3x10-35.4x10-6± 5.4x10-5 6.4x10-2 طبخ طيون

 1.6x10-5 4.7x10-4 ±2.5x10-22.8x10-4 ±9.6x10-37.3x10-6± 7.3x10-5 3.5x10-2> نقع خزامى

 2.4x10-5 9.7x10-4 ±5.2x10-25.5x10-4 ±1.9x10-25.8x10-6± 5.8x10-5 7.1x10-2> طبخ ى خزام

 8.1x10-6 2.4x10-4 ±1.3x10-21.3x10-4 ±4.4x10-33.8x10-6± 3.8x10-5 1.7x10-2> طبخ حشيشة القلب

 8.1x10-6 1.7x10-4 ±9.1x10-38.9x10-5 ±3.0x10-34.9x10-6± 4.9x10-5 1.2x10-2> نقع حشيشة القلب

 1.6x10-5 4.4x10-4 ±2.4x10-22.0x10-4 ±6.7x10-36.0x10-6± 6.1x10-5 3.1x10-2> طبخ عرق سوس

 5.6x10-3 ±2.3x10-24.3x10-4 ±2.3x10-21.3x10-4 ±4.3x10-33.7x10-6± 3.7x10-5 5.1x10-2 نقع مليسة

 6.5x10-3 ±2.3x10-21.3x10-4 ±7.1x10-31.4x10-4 ±4.8x10-33.5x10-6± 3.0x10-5 3.5x10-2 طبخ مليسة

 6.0x10-6 2.6x10-4 ±1.4x10-21.1x10-4 ±3.8x10-31.8x10-6± 1.8x10-5 1.8x10-2> نقع الناردين المخزني

 4.3x10-4 ±1.9x10-35.0x10-5 ±2.7x10-31.4x10-5 ±4.6x10-41.9x10-7± 1.9x10-6 5.1x10-3 طبخ الدبق

 3.7x10-3 ±1.1x10-21.1x10-4 ±6.1x10-32.6x10-5 ±1.4x10-31.9x10-6± 1.9x10-5  1.8x10-2 طبخ حلبة

 9.3x10-3 ±3.2x10-28.4x10-4 ±4.5x10-24.8x10-4 ±1.6x10-22.2x10-5± 2.2x10-4 9.3x10-2 طبخ 1شاي أخضر 

 1.1x10-2 ±3.0x10-26.7x10-4 ±3.6x10-23.2x10-4 ±1.1x10-21.3x10-5± 1.3x10-4 7.7x10-2 طبخ 2شاي أخضر 

 6.2x10-3 ±2.5x10-22.1x10-4 ±1.1x10-21.7x10-4 ±5.9x10-33.9x10-7± 4.0x10-6 4.2x10-2 نقع أذريون

 5.6x10-3 ±1.8x10-25.5x10-4 ±3.0x10-23.0x10-4 ±1.0x10-28.5x10-7± 8.3x10-6 5.8x10-2 طبخ جنكو

 2.5x10-3 ±7.4x10-37.6x10-5 ±4.1x10-37.1x10-5 ±2.4x10-31.5x10-6± 1.5x10-5  1.4x10-2 نقع بولدو

 6.0x10-6-7.1x10-2 2.7x10-3-2.5x10-1 4.6x10-4-4.0x10-2 <8.4x10-7-2.2x10-4 5.1x10-3-3.1x10-1> المجال
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    في النباتات الطبية بحسب اختالف المصدر 238واليورانيوم  210والرصاص  210والبولونيوم  40وى البوتاسيوم محتمقارنة . 1الشكل 
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    إلى المحلولالنباتات  من 238واليورانيوم  210والرصاص  210والبولونيوم  40البوتاسيوم  على انتقال الطبختأثير طريقة . 2الشكل 
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  من النباتات إلى المحلول  238واليورانيوم  210والرصاص  210والبولونيوم  40. تأثير طريقة النقع على انتقال البوتاسيوم 3الشكل 
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  المشعة المدروسة المائي على انتقال النكليدات مستحضرمقارنة طريقتي تحضير ال. 4الشكل 
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اإلندخال نتيجــة التــداوي عن طريق الغذاء و  لنكليدات المشعةالكلي لاإلندخال اليومي معدل  .5الشكل 
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