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 ملخص

بهدف اختبار تأثير كل من أشعة غاما والمعالجة الحرارية في الحمولة الميكروبية لمسحوق جذور العرق 
سوس، وفي نسب االستخالص والخصائص الفيزيائية والكيميائية والحسية للخالصة المائية الناتجة عن 

المسحوق، فقد تم تعريض مسحوق الجذور التي تم الحصول عليها من شركة معروفة محليا بتصنيع وتسويق 
 كيلو غري من أشعة غاما)، وقدرت 10هذا المنتج إلى معالجة حرارية جافة ورطبة، والى معالجة إشعاعية (

الحمولة الميكروبية في المسحوق، كما قدر في الخالصة المائية الناتجة من مسحوق الجذور، كل من المادة 
الجافة الذوابة في الماء، والكربوهيدرت الكلية والسكريات المرجعة والحمض الغليسيريزي والرماد وعناصر 

الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيزيوم، وقيم الحموضة والناقليه الكهربائية للخالصة ولونها، وأعيدت هذه 
 شهرا على التخزين كما تم تقدير الخصائص الحسية للخالصة المائية الناتجة 12 و 6االختبارات بعد مرور 

 لعينة الشاهد، Total countمن مسحوق الجذور.بينت نتائج هذه التجارب ارتفاع الحمولة الميكروبية الكلية 
من مسحوق جذور العرق سوس، وتضمنت هذه الحمولة أنواع يمكن أن تكون ضارة بصحة اإلنسان والمتمثلة 

، Klabsala Spp و الكالبسيال E. Coli، وميكروبي االيكوالي Total coli formبمجموعة الكوليفورم 
وأشارت نتائج هذه التجارب إلى إمكانية خفض الحمولة الميكروبية أربعة دورات لوغاريتميه عند استخدام 

 كيلو غري من أشعة غاما، ودورة لوغاريتميه عند استخدام المعالجة الحرارية الجافة، و دورتين 10الجرعة 
 و 6لوغاريتميين عند استخدام معالجة حرارية مركبة (جافة ثم رطبه) وذلك بعد المعالجة مباشرة وبعد مرور 

 شهرا على التخزين، ولم تؤثر المعالجة اإلشعاعية في أغلب الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحسية عند 12
مسحوق جذور العرق سوس، وكان للمعالجة الحرارية تأثير واضح في هذه الخصائص. هذا ولم يالحظ أي 

تأثير لكل من المعالجة اإلشعاعية والمعالجة الحرارية في الخصائص الحسية للخالصة المائية لمسحوق جذور 
 العرق سوس والمتمثلة في اللون والرائحة والقوام. 

 
 
 

: العرق السوس، أشعة غاما، التعقيم الحراري، الحمولة الميكروبية، نسب االستخالص، الكلمات المفتاح
 الخصائص الحسية، الخصائص الفيزيائية والكيميائية.

 
 
 



 -مقدمة1

لقد ازداد، في اآلونة األخيرة، االهتمام بالنباتات الطبية، في العديد من دول العالم، بما تتمتع به هذه النباتات 

من خصائص ومزايا، عند استخدام أجزاء من هذه ألنباتات أو منتجاتها كعقاقير ووصفات طبية أضحت تنافس 

، وتشير البيانات المدونة في المراجع العلمية إلى زيادة عدد ةمن حيث االستخدام األدوية والعقاقير الصناعي

% 80 إلى 70أفراد المجتمع ممن يفضلوا العالج و ألتداوي بهذه النباتات ومنتجاتها، ويشكلوا نسبة تتراوح بين 

 (Soriani et al, 2005; Tapsell et al, 2006)من أفراد المجتمع في دول العالم  الثالث  

تتعرض النباتات الطبية ومنتجاتها إلى التلوث البيولوجي (الحشري و الميكروبي) خالل مراحل اإلنتاج والنقل 

 Czech et al., 2001; Dubery et al., 2008; Khattak et)والتخزين والتحضير والتجهيز والتصنيع، 

al., 2004; Kneifel et al., 2002) حيث يكون لهذا التلوث انعكاسات سلبية على جودة المنتج النهائي 

عند استخدامها كإضافات أو متممات في سلسلة تصنيع الغذاء، وخسائر اقتصادية وتجارية عند تسويقها، 

 . (Soriani et al., 2005)وانعكاسات صحية عند استهالكها بشكل مباشر أو غير مباشر 

ويختلف مستوى التلوث البيولوجي باختالف نوع المنتج، ويعزى التباين في الحمولة الميكروبية بين النباتات 

الطبية إلى اختالف الظروف البيئية السائدة و اختالف العمليات الزراعية المتبعة خالل اإلنتاج، و اختالف 

الجزء المستخدم من النبات، وشروط التخزين والتصنيع المتبعة. وتشترط المواصفات القياسية العالمية عدم 

 ميكروب في الغرام من المادة الجافة  104تجاوز الحمولة الميكروبية للمادة الخام من هذه النباتات ال 

(UNIDO, 1984) ويتطلب تحقيق هذا الشرط معالجتها بإحدى الطرق الفيزيائية أو الكيميائية أو الحرارية ،

 المعتمدة عالميا لخفض الحمولة الميكروبية إلى الحدود المسموح بها والمنصوص عليها في هذه المواصفات. 

 ethylene (ETO)يمكن خفض الحمولة الميكروبية عند النباتات الطبية الجافة بتبخيرها بغاز أكسيد االتيلين 

oxide أو المثيل بروميد  ، Methyl bromide  (IAEA, 1992) وبسب اآلثار الضارة الستخدام غازات . 

 ، (Viji, 1992)التبخير هذه في الصحة والبيئة، فقد منع استخدامها بهدف التعقيم في العديد من دول العالم  

كما يمكن التخلص من الحمولة الميكروبية في المنتجات الطبية والغذائية بشكل عام وعند النباتات الطبية 

  Steam treatment والرطبة Hot air treatment بشكل خاص باستخدام المعالجات الحرارية الجافة 

(Kumar et al, 2009,  Almela et al, 2002) وتم قبول استخدام المعالجة الحرارية من قبل المجتمع ،



والمستهلك عل وعسى أن يتم تجاوز األضرار الصحية والبيئية الناتجة عن استخدام المعالجات الكيميائية، ومع 

ذلك فقد برز محددات الستخدام المعالجات الحرارية في تعقيم المنتجات الغذائية تمثلت هذه المحددات في 

 ,Almela et al, 2002)التأثير السلبي على جودة  ألمنتج المعالج كزوال اللون وتدهور الخصائص النوعية 

Lilie et al, 2007) 

وبغية تخليص النباتات الطبية من حمولتها الميكروبية دون اإلضرار في خصائصها النوعية، وتجاوز اآلثار 

الضارة في الصحة والبيئة، والناتجة عن استخدام المعالجات الحرارية والكيميائية، فقد برزت إلى العلن إمكانية 

استخدام أألشعة المؤينة كطريقة فيزيائية بديلة تلبي الحاجة الفنية، ويتم باستخدامها تجاوز األضرار والمحددات 

ولينتشر ،  ;khattak et al, 2008)   (Farrag et al, 2000; Zeinab et al 2001البيئية والصحية 

استخدام التقانة اإلشعاعية في أنحاء المعمورة، ولتحتل مركز الصدارة في االستخدام عالميا في معالجة المواد 

 theحيث حدد في الدليل األوروبي الغذائية بشكل عام وتعقيم النباتات الطبية والبهارات بشكل خاص، 

Directive 1999/3/EC قائمة األغذية واإلضافات الغذائية الممكن معالجتها باألشعة المؤينة، و بمتوسط  

  ,dried aromatic herbs كيلو غري لألجزاء الجافة من النباتات الطبية العطرية 10جرعة ال يزيد عن 

،  Vegetable seasoning   (kim et al, 2009)  والخضار المنكهة  Spices والبهاراتSeedsوالبذور  

وتوسيع إمكانية استخدام األشعة المؤينة في معالجة األغذية بعد تعديل التشريعات الناظمة لمعالجة األغذية 

 واللجنة الدولية ، Food and drug administration هيئة الغذاء والدواء باألشعة، حيث أشارت كل من

 إلى إمكانية معالجة النباتات الطبية Codex Alimentarious Committeeلدستور الغذاء العالمي 

 Code of) كيلو غري 30والبهارات والحوليات ومساحيق النباتات العطرية بجرع إشعاعية تصل حتى 

Federal Regulation, 2004) 

  عند األغذية ذات Phyto sanitary treatmentتستخدم األشعة المؤينة كمعالجة لتحقيق الصحة النباتية 

المصدر النباتي، حيث تساهم المعالجة اإلشعاعية في تحسين الخصائص التخزينية والتسويقية لهذه المنتجات 

 ;Al-Bachir and Lahham, 2003; Al-Bachir et al, 2004)من خالل خفض الحمولة الميكروبية 

Al-Bachir 2005, Al-Bachir and Zeino, 2005, Al-Bachir, 2007)   وتخليصها من حمولتها  ،

 ,Al-Bachir)، وٕاطالة فترة تخزينها   (Mansour and Al-Bachir, 1995; Al-Bachir, 2001)الحشرية

1998, 1999/a, b)    



يعتبر استخدام األشعة المؤينة بهدف إزالة التلوث عند النباتات الطبية من التطبيقات الهامة والواسعة االنتشار 

 بسبب محافظة هذه المعالجة على الخصائص النوعية لهذه المنتجات بشكل عام وعلى الخصائص ،عالمياً 

العطرية لها بشكل خاص، حيث سمح (أجيز) باستخدام هذه التقانة في معالجة النباتات الطبية والبهارات في 

، وتعتبر (kume et al 2009; IAEA, 2008) دول 10 دولة واستثمارها تجاريًا في أكثر من 55أكثر من 

سوريا من بين أوائل الدول التي سمحت بتشعيع األغذية في العالم، معتمدة في السماح على اقتراح لجنة 

 FAO Food and Agricultureالخبراء المشتركة المنبثقة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

Organization والوكالة الدولية للطاقة الذريةIAEA International Atomic Energy Agency The 

Joint FAO/IAEA Expert Committee وعلى توصية المجموعة االستشارية لتشعيع األغذية ،ICGFI  

International Consultative Group of Food Irradiationعام، باجتماعها الذي عقد في جنيف  

 كيلو غري هي أغذية سليمة وال 10، والتي تنص على "أن األغذية المعاملة بجرع إشعاعية تصل حتى 1980

 والمواصفة 402/1986تحتاج الختبارات إضافية للتحقق من سالمتها"، حيث صدرت المواصفة القياسية رقم 

 والتي تجيز معالجة األغذية بأنواعها بجرع ، عن هيئة المواصفات والمقاييس السورية،403/1986القياسية رقم 

، 1996 وباشرت سوريا بمعالجة األغذية على مستوى تجاري منذ عام  كيلو غري،10إشعاعية تصل حتى 

وتضمنت المواد الغذائية المعالجة تجاريا (النباتات الطبية بأنواعها والبهارات بأنواعها بهدف إزالة التلوث 

الميكروبي، والمكسرات بأنواعها بهدف إزالة الحمولة الحشرية، والبصل بهدف منع اإلنبات ......)، حيث كانت 

 و 3 م2444 و 3 م1920 و 3 م135كمية المواد الغذائية المعالجة إشعاعيا خالل السنوات األربعة األخيرة 

 حتى بداية 2012 في عام 3 م956 على التتالي، و 2011 و 2010 و 2009 و 2008 لألعوام 3 م2400

 شهر أيلول (التقارير السنوية لقسم تكنولوجيا اإلشعاع). 

 

 

 

 

 



 - أهمية العمل واهدافه2

 والذي يتبع إلى العائلة البقوليه  Glycyrrhiza glabra واسمه العلمي  Licoriceيعتبر نبات العرق سوس 

Leguminosae من النباتات النامية في المناطق شبه االستوائية والمناطق الحارة، والمنتشرة بشكل واسع في 

 China  (Muralidharan et والصين Mediterranean countriesدول حوض البحر األبيض المتوسط 

al, 2009) ويشتق االسم العلمي للعرق سوس من كلمة إغريقية قديمة تعني في اللغة العربية الجذر الحلو ،

((Gr. Glykos (sweet) + rhiza (root)) (Isbrucker and Burdock, 2006; Schulz et al, 

 ذات الطعم الحلو، والتي تزيد Glycyrrhizin ويحتوي نبات العرق سوس على مادة الغليسيريزين (1998

 Sugar (Khattak and Simpson, 2009; Isbrucker and مرة حالوة سكر القصب 50بطعمها الحلو 

Burdock, 2006) وتستخدم العجينة المستخلصة منه كمادة محسنة لنكهة التبغ و التنباك ، (Carmines et 

al., 2005) تقطف جذور العرق سوس عادة في فصل الخريف في الثلث أو الربع األخير من العام .

(Olukoga and Donaldson, 1998) وفي النظام الطبي التقليدي (الشعبي) يستخدم نبات العرق سوس ،

، وقرحة المعدة Asthma، والربو Coughs ، والسعال Sore throatفي بعض الدول لعالج التهاب الحنجرة  

Gastric ulcers والتحسس المفرط ،Allergic reactions  واالكزيما  ،Eczema والروماتيزم ، 

Rheumatism والتهاب المفاصل  ،Arthritis  والتهاب الكبد ،Hepatitis ، ويستخدم عرق السوس حاليا 

-Anti، ومضاد التهاب Antimicrobial، ومضاد ميكروبي Antioxidantكمضاد أكسدة 

inflammatory ومضاد تخثر ،Anti-coagulate ومضاد تقرح ،Anti-ulcer ومساعد على التخلص من ،

، ويدخل في تركيب Anxiolytic، ومزيل للقلق  Anti-allergic، ومضاد للتحسسExpectorantالبلغم 

 ,.Aly et al, 2005; Ates and Erdogrul, 3003; Rossum et al)العديد من المركبات الصيدالنية 

1998; Shin et al., 2007; Statti et al., 2004; Vaya et al., 1997; Anon, 2005; Schulz et 

al, 1998; Wang et al, 2000) 

لقد بينت نتائج دراسات سابقة احتواء مسحوق جذور العرق سوس على حمولة ميكروبية تزيد عن الحدود 

-AL-Bachir and Lahham, 2003; Al-Bachir and Zeino, 2005; Al)المسموح بها محليا وعالميا 

Bachir et al., 2004; Dubey et al., 2008; Singh et al., 2008)  



وبينت نتائج التجارب والدراسات والبحوث المنجزة في هذا المجال، إمكانية استخدام األشعة المؤينه كأسلوب 

لتخليص النباتات الطبية بشكل عام، وجذور العرق سوس بشكل خاص من حمولتها الميكروبية، ويمكن 

 ميكروب في الغرام، وذلك باستخدام جرع 10بوساطتها الوصول إلى مستوى عقامه يحقق وجود أقل من 

، وتشير نتائج معظم دراسات اختبار تأثير األشعة في الخصائص النوعية ي كيلو غر10إشعاعية من مرتبة 

لهذه المنتجات إلى عدم وجود تأثير معنوي للجرع المستخدمة على نسب االستخالص وعلى الخصائص 

 النوعية للخالصة المائية لمسحوق جذور نبات العرق سوس. 

 (AL-Bachir and Lahham, 2003; Al-Bachir and Zeino, 2005; Al-Bachir et al., 2004)  

لقد استحوذ منتج مسحوق جذور العرق سوس بكل هذا االهتمام في األعمال العلمية المنجزة في قسم تكنولوجيا 

اإلشعاع، باعتباره المنتج الغذائي األول الذي تم معالجته على مستوى تجاري في القطر، فقد تم معالجة 

 بكمية قدرها  1996مسحوق جذور العرق سوس بأشعة غاما على مستوى تجاري ألول مرة في القطر في عام 

، وازدادت الكميات المعالجة من هذا المنتج مع الزمن حيث بلغت الكميات المعالجة بأشعة غاما خالل 3 م37

  و 2010  و 2009  و 2008 لألعوام 3 م214 و 3 م96 و 3 م127 و 3 م76السنوات األربعة األخيرة 

 على التتالي، كذلك فقد كان مسحوق جذور العرق سوس المنتج الغذائي األول الذي تمت معالجته 2011

بأشعة بيتا على مستوى تجاري في القطر بعد أن أدخل المسرع االلكتروني المشاد في قسم تكنولوجيا اإلشعاع 

، حيث كانت كميات مسحوق جذور العرق سوس المعالجة بأشعة بيتا 2011في االستثمار في بداية عام 

 3 م127 على التتالي، و 3 م105 و 3 م101 ، 2012 و 2011(الحزم االلكترونية) خالل عامي االستثمار 

  حتى بداية شهر أيلول (التقارير السنوية لقسم تكنولوجيا اإلشعاع).2012في عام 

بالرغم من تناول العديد من الدراسات تأثير األشعة المؤينه والمعالجات الحرارية والكيميائية كل على حدة في 

الحمولة الميكروبية والخصائص النوعية لبعض النباتات الطبية ذات األهمية االقتصادية محليا وعالميا، إال أن 

المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى عدم وجود دراسات مقارنة بين مزايا استخدام المعالجة اإلشعاعية مع مزايا 

الطرائق التقليدية المستخدمة عالميا لتخليص جذور العرق سوس والنباتات الطبية األخرى، لذلك فقد كان الهدف 

من تجارب هذا البحث مقارنة تأثير أشعة غاما مع الطرائق التقليدية المستخدمة ( التعقيم الحراري الجاف 



والرطب) في الحمولة الميكروبية لمسحوق جذور العرق سوس، وفي الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحسية 

 للخالصة المائية الناتجة عن جذور نبات العرق السوس المنتج محليا. 

 

 -المواد وطرائق العمل3

 - المادة النباتية المستخدمة وموقع وموسم إنتاجها3-1

الذي تم الحصول على من العرق سوس  , .Glycyrrhiza globra Lاستخدم في تجارب هذا البحث النوع 

، 2010جذوره من حقول موقع  تل أبيض في محافظة الرقة، حيث تم جمع الجذور في الثلث األخير من عام 

و تجفيفها تحت أشعة الشمس، وتخزينها في مستودعات عادية إلى حين تجهيزها وتعبئتها بأكياس في شهر 

 ، في شركة معروفة محليا بتصنيع وتسويق هذا المنتج.2011شباط 

 

 -تجهيز الجذور ومعالجتها باألشعة3-2

تم إعادة تعبئة جذور العرق سوس بأكياس من البولي أتيلين سعة نصف كيلو غرام، وذلك بعد طحنها وتنعيمها 

إلى الدرجة المعتمدة في التسويق المحلي لهذا المنتج، وتم توزيع مجمل األكياس المستخدمة في التجربة على 

، وعرضت Control (C)خمس مجموعات، بقيت أكياس المجموعة األولى بدون أي معالجة واعتبرت كشاهد 

 درجة 60 بدرجة حرارة قدرها  Hot air treatment (H)أكياس المجموعة الثانية إلى معالجة حرارية جافة 

. وعرضت أكياس المجموعة الثالثة (Bender)مئوية ولمدة أربع و عشرون ساعة باستخدام الفرن الجاف 

 بار و 1.1 درجة مئوية و ضغط 121 بدرجة حرارة قدرها  Steam treatment (S)لمعالجة حرارية رطبة 

 دقيقة باستخدام  جهاز الصاد الموصد (األوتوغالف) لدورة تعقيمية، وعرضت أكياس المجموعة 15لمدة 

، حيث بدأت بالمعالجة الحرارية الرطبة تلتها فورًا المعالجة (S+H)الرابعة لمعالجة حرارية مركبة رطبة وجافة 

 كيلو غري من أشعة غاما 10بالحرارة الجافة، وعرضت أكياس المجموعة الخامسة لجرعة إشعاعية قدرها 

 غري في 669. بمعدل جرعة قدرة Irradiation treatment (I) 60الصادرة عن النظر المشع كوبالت 

،  وتم تقدير الجرعة اإلشعاعية 0 م15-10الساعة، حيث نفذت المعالجة اإلشعاعية بدرجة حرارة الغرفة 

 مل من كلور البنزين 24الممتصة باستخدام مقياس كلور البنزن الكحولي، الذي تم تحضيره في المخبر بمزج 



 مل من االيثانول. تم 100 مل من البنزين و 0.04 مل من االسيتون، و 0.04 مل من الماء المقطر، و4مع 

تقدير الجرعة االشعاعية الممتصة بقياس أيونات الكلوريد أو الهيدروجين المتشكلة باستخدام جهاز قياس التردد 

(Oscillotitrator) (OK-302/2, Radelkisz, Budapest, Hungary)]  (Cserep et al, 1971) .

لقد اعتبر في تجارب هذا البحث كل كيس بمثابة مكرر، واستخدم ثالث مكررات في كل معاملة، ونفذت 

  شهرا على التخزين). 12 و 6التحاليل المخبرية لكل معاملة في ثالث مراحل (بعد التشعيع مباشرة وبعد مرور 

 

 - تقدير الحمولة الميكروبية في مسحوق جذور العرق سوس3-3

 غرام من مسحوق العرق 10استخدم من كل معاملة ثالث مكررات (أكياس) حيث تم فتح الكيس بعناية، وأخذ 

% كلوريد الصوديوم) ضمن دورق 8.5 مل من المحلول الملحي المستخدم للتمديد، (90سوس وأضيف إليها 

 هزة بالثانية لتامين التجانس 120 دقيقة بسرعة أفقية مقدارها 20 مل، ورج المزيج لمدة 300زجاجي سعة 

 مل من المحلول الملحي الذي 9 مل من المزيج وأضيف إلى 1المطلوب في المحلول، وبعد ذلك جرى أخذ 

سبق تحضيره ووضعه في أنابيب اختبار، أعيد التمديد إلى ست مراحل متتالية وذلك طبقًا لما ورد في الطرائق 

. بعد ذلك جرى تحضير (AOAC,2010)العيارية المعتمدة عالميا واجرائات ضبط الجودة الموثقة في المخبر 

 Plate ((Oxoid, CM 325, UK)البيئة المناسبة من اآلغار المستخدم لتنمية الميكروبات الهوائية  

Count Agar مل من التمديدات التي 1) وصبها في أطباق بتري سبق تعقيمها بعد أن تم  تلقيح األطباق بـ 

، وجرى عد المستعمرات النامية على هذه 0 م37سبق تجهيزها. حضنت األطباق الملقحة في درجة حرارة قدرها 

 ساعة من ألتحضين واعتمدت األطباق التي احتوت على عدد من المستعمرات تراوح 72 و 48األطباق بعد 

  مستعمرة، وتم حساب اللوغاريتم العشري لعدد المستعمرات. 200 و20بين 

 

 

 

 جذور العرق سوسمسحوق - االستخالص المائي ل3-4



 غرام من المسحوق، ووضعها في 5للحصول على الخالصة المائية لمسحوق جذور العرق سوس، فقد تم وزن 

 200 مل من الماء المقطر، ليتم أكمال الحجم إلى  10 دقائق في 10دورق مخروطي سعة ليتر ونقعها لمدة 

 3، وٕاخضاع المزيج بعد ذلك لعملية الخض التي استمرت 0 م75مل من الماء المقطر بدرجة حرارة قدرها 

 على التتالي،  Whatman 42 ساعات، ومن ثم رشح المستخلص عبر القطن ومن ثم عبر ورق ترشيح 

 Al-Bachir and)للحصول على رائق االستخالص الذي استخدم في تقدير مكونات الخالصة الحقا 

Lahham, 2003). 

 

 - تقدير المادة الجافة والرماد في المسحوق والخالصة المائية لمسحوق جذور العرق سوس3-5

 25قدرت المادة الجافة في مسحوق الجذور وفي الخالصة المائية لمسحوق جذور العرق سوس بوزن كمية 

مل من الخالصة المائية في جفنة بورسالن نظيفة وجافة، وتعريضها لدرجة حرارة  25غرام من المسحوق أو 

)، واستخدم من كل معاملة ثالث مكررات، وتم AOAC, 2010 درجة مئوية حتى ثبات الوزن (105قدرها 

 تقدير متوسط المادة الجافة في العينة كنسبة مئوية بتطبيق المعادلة التالية: 

 X 100وزن الجفنة فارغة  وزن الجفنة وما تحتويه من مادة بعد التجفيف –
 وزن العينة الجافة هوائياً 

 درجة 400و لتقدير الرماد فقد جرى ترميد العينة المستخدمة في تقدير المادة الجافة في درجة حرارة قدرها 

  ساعات، وقدر الرماد في العينة كنسبة مئوية بتطبيق المعادلة التالية:4مئوية ولمدة 

 X 100    وزن الجفنة وما تحتويه بعد الترميد – وزن الجفنة فارغة  
 وزن العينة الجافة هوائيًا                                             

 

 - تقدير السكريات الكلية والسكريات المرجعة في الخالصة المائية لمسحوق جذور العرق سوس3-6

 - تقدير نسبة السكاكر الكلية باستخدام طريقة كاشف االنثرون3-6-1

جرى تقدير نسبة السكاكر الكلية في الخالصة المائية لمسحوق جذور العرق سوس باستخدام طريقة كاشف 

  مل من الخالصة المحتوية على كمية من السكر1، بوضع  (Hedge and Hofreiter, 1962)االنثرون

 مل 2 مايكرو غرام/مل بعد إجراء التمديدات الالزمة، في أنبوب اختبار وٕاضافة 100 و 10 يتراوح بين بتركيز



)، ومزج محتويات H2SO4 مل حمض الكبريت المركز100 ميلي غرام انثرون/200من كاشف االنثرون (

 نانو ميتر، على 620األنبوب بشكل جيد ثم تركها حتى تبرد، ومن ثم قياس االمتصاصية عند طول الموجة 

 . ومن ثم مقارنة .T70 UV/VIS Spectrometer, PG Instruments Ltdجهاز سباكتروفوتو ميتر نموذج 

القراءة بمنحنى المعايرة الذي تم إنشائه من تراكيز معلومة لسكر الغلوكوز، وحساب تركيز السكر في العينة مقدرة 

 غرام مادة جافة). 100بـ (غرام سكر/

 
 - تقدير نسبة السكاكر المرجعة باستخدام طريقة كاشف فهلنغ 3-6-2

جرى تقدير نسبة السكاكر المرجعة في الخالصة المائية لمسحوق جذور العرق سوس باستخدام طريقة كاشف 

 مل من محلول 20 مل من الخالصة مع 20،  بمزج A + B   ((Browne and  Zerban 1948)فهلنغ (

 مل باستخدام الماء المقطر، وغلي المزيج  بعد إضافة منظمات غليان لمدة 50فهلنغ، وٕاكمال الحجم إلى 

  KI مل من محلول يوديد البوتاسيوم10دقيقتين، حتى يتشكل راسب أحمر، و يترك المزيج ليبرد ثم يضاف له 

%، ومن ثم المعايرة باستخدام محلول ثايوسلفات H2SO4  28 مل من محلول حمض الكبريت10%، و 30

% عند االقتراب من 1 مل من محلول مطبوخ النشاء1 نظامي، بعد إضافة Na2S2O3.5H2O 0.1الصوديوم

انتهاء المعايرة، بتحول لون المزيج من األزرق الغامق إلى األبيض العاجي وهو داللة على انتهاء المعايرة، 

وبنفس الوقت تنفذ المعايرة على عينة شاهد تحتوي الكاشف فقط بدون سكر، وتم حساب كمية السكر في العينة 

 بتطبيق المعادالت الرياضية التالية:

  حجم ثايوسلفات الصوديوم– نظامي الالزمة لمعايرة العينة Na2S2O3.5H2O0.1 حجم ثايوسلفات الصوديوم

Na2S2O3.5H2O  0.1.نظامي الالزمة لمعايرة الشاهد = كمية الثايوسلفات المستهلكة  

 معبر ةبمعرفة كمية الثايوسلفات المستهلكة يمكن االستدالل على كمية السكر في العينة من خالل القيم الجدولي

 غرام) في العينة بتطبيق 100عنها بـ ملغرام غلوكوز، ومنها يمكن حساب النسبة المئوية للسكر(ملغرام غلوكوز/

 المعادلة التالية:

 



 

 - تقدير حمض الغليسريزي في الخالصة المائية لمسحوق جذور العرق سوس3-7

  بالطريقة المعتمدة في المخبر والمستخدمة في اعمال علمية (C42H62O16)جرى تقدير حمض الغليسيريزي 

 مل من الخالصة المائية للعرق سوس في جفنة 10 بوضع  (Al-Bachir and Lahham, 2003) سابقة

 50، ونقل المادة الجافة من الجفنة باستخدام 0 م105، وتجفيف الخالصة بدرجة حرارة قدرها  من البورسالن

%، بعملية حك الجفنة بقضيب زجاجي مدبب، بإعادة 3مل من األستون المحمض بحمض الخل ثالثي الكلور 

عملية الحك لعدة مرات حتى الحصول على كامل المادة الجافة، ومن ثم وضع األسيتون المحمض بما يحتويه 

 دقيقة، وترك العينة 20 مل، وٕاذابة نواتج الحك بتحريك المزيج لمدة 150من المادة الجافة في دورق سعته 

 مل. بغسل الدورق، 250 دقائق بعد الرج الستقرارها، ومن ثم ترشيحها في دورق مخروطي سعة 3لمدة 

 15 مل من األسيتون المحمض، وتحريك المزيج لمدة 12.5لضمان الحصول على كامل الراسب، بإستخدام 

 25 مل مع غسل الدورق باستخدام 250 دقائق ليستقر، وترشيحه إلى دورق سعة 3دقيقة وتركه بعد ذلك لمدة 

 مل، تم معادلة المستخلص بإضافة النشادر حتى 125مل من األستون المحمض حتى الحصول على 

 ، رشح الراسب والسائل عبر ورقة 8.6 و8.5 بين pHالحصول على الراسب األصفر، عند حدود قيم الـ 

 الموضوعة في قمع بوخنر، أخذ الراسب مع ورقة الترشيح وأعيد إلى الدورق الذي Whitman 42الترشيح 

 مل وأعيد 250 مل من الماء المقطر، ونقل إلى بالون سعة 50اجري فيه الترسيب، وحل الراسب بإضافة 

 غسيل ورقة الترشيح بالماء المقطر عدة مرات.

 للمحلول المتحصل عليه باستخدام جهاز السبكتروفوتوميتر .Optical Density O.Dقيست الكثافة الضوئية 

 سم، 1 باستخدام خلية ضوئية سماكتها n.m 258) على طول موجة قدره Milton Roy 1201(نموذج 

حيث تم تقدير حمض الغليسيريزي مقدرًا بـ ميلي غرام/غرام مسحوق العرق سوس الجاف باستخدام المعادلتين 

 التاليتين:

 O.D×822×250×100خالصة = مل 100/رام غـكمية حمض الغليسيريزين ب

                                         1000×11000×10 

  = كمية المحلول المتحصل عليه .250حيث 

     = الوزن الجزيئي .  822



  = قرينة االمتصاص الجزيئي.11000

      =   حجم الخالصة المائية.10 

   النتيجة السابقة ×حجم المستخلص  =رام/غرامغلكمية حمض الغليسبريزين م

 100وزن العينة األولي ×                                                      

 

 في الخالصة المائية لمسحوق جذور العرق EC والناقليه الكهربائية pH- تقدير قيم الحموضة الـ 3-8

 سوس

 المصنع في pH في الخالصة المائية للعرق سوس باستخدام مقياس الـ pHلقد تم تقدير قيم الحموضة الـ 

 Bench Conductivity  فقيست باستخدام جهاز، EC، أما قيم الـHI8521 نموذج  Hannaشركة 

Meter درجه مئوية.28 قراءات للخالصة المائية بدرجة حرارة 3، وتم إجراء هذه القياسات بأخذ   

 

غنيزيوم في الخالصة المائية لمسحوق جذور م- تقدير كمية الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وال3-9

 العرق سوس

جرى تقدير عناصر الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيزوم في الخالصة المائية لمسحوق جذور العرق 

 ، و تعتمد هذه الطريقة على تحضير Flame photometerسوس بوساطة جهاز مقياس ضوء اللهب 

مجموعة من محاليل قياسية تحتوي على تركيز معلوم من العنصر المراد قياسه، حيث استخدم لتقدير عنصر 

 جزء في المليون 12 و 10 و 8 و 6 و 4 و 2 في تجارب هذا البحث محاليل عياريه بتركيز ( Naالصوديوم 

p.p.m ) و 20 و 10 و 5.)، في حين استخدم لتقدير كل من البوتاسيوم والكالسيوم محاليل عياريه بتركيز 

 مل، وأضيف إليها كلور الليثيوم 50 جزء في المليون). وضعت العينة المراد قياسها في دورق نظيف سعة 25

 جزء في المليون وذلك بهدف الحيلولة دون تداخل األيونات 25بحيث يكون تركيز الليثيوم في العينة مساويًا لـ 

 أثناء القياس.

تمت معايرة جهاز مقياس ضوء اللهب باستخدام المحاليل القياسية لتكون قراءة المحلول النظيف الذي ال يحتوي 

على أي جزء في المليون عند القراءة صفر للجهاز، وتكون قراءة المحلول ألعياري الذي يحتوي على تركيز 

 على الجهاز، وبعد إجراء المعايرة تم أخذ قراءة للعينة المراد تقدير 100 جزء في المليون عند القراءة 100



تركيز العنصر بها مع مراعاة أن تكون قراءة العينة ضمن هذا المجال، وتم تحقيق ذلك بتمديد العينات 

المستخدمة. تم تقدير تركيز العنصر في العينة من خالل معادلة خط مستقيم ورسم خط بياني يوضح عالقة 

التركيز بقراءة الجهاز، حيث تم حساب التركيز الموافق للقراءة الناتجة عن كل عينة، ومن ثم حساب تركيز 

 العنصر مقدر كجزء في المليون أو ملغ في الليتر وذلك حسب المعادلة الرياضية التالية: 

                                                    x 100 )   (نسبة التمديد إن وجدتX  الحجم المخفف  X قراءة الخط البياني   =  رامغ100/رامكمية العنصر المقاس ملغ

 ينةالحجم المأخوذ من الع                                                                                                      

 

 - تقدير اللزوجة للخالصة المائية لمسحوق جذور العرق سوس3-10

 غ من مسحوق جذور العرق سوس في دورق وأضيف لها 5 للخالصة المائية بوضع Viscosity قدرت اللزوجة

 دقائق بمحرك مغناطيسي ليتم بعد ذلك رفع قيم الحموضة للخالصة  إلى 10مل ماء مقطر ومزجها لمدة 100

 0 م95% ، وتسخين المزيج على درجة حرارة قدرها 33 بتركيز NaOH باستخدام محلول ماءات الصوديوم 13

 دقيقة، ومن ثم تبريد المزيج لتصل حرارته إلى حرارة الغرفة حيث استغرق ذلك حوالي 30لمدة 

 HAAKE، وتم تقدير اللزوجة باستخدام جهاز قياس اللزوجة نموذج (Hayashi, 1996)الساعة

Viscotester 6 R plus مزود بمغزل نموذج (R2)، وبتطبيق سرعة قدرها (200 rpm) وهذا النموذج في 

اجهزة قياس اللزوجة هو نموذج دوراني تقليدي يستخدم في القياسات السريعة للزوجة، من خالل تقدير القوة 

الالزمة والضرورية لمقاومة جريان السائل والتي تظهر كقيمة رقمية على شاشة الجهاز، ويعبر عنها بوحدة ميلي 

 . cP أو سنتبواز mPa.sباسكال/ثانية 

 

 - تقدير اللون للخالصة المائية لمسحوق جذور العرق سوس3-11

جرى تقدير اللون و الفروق اللونية للخالصة المائية لمسحوق جذور العرق سوس باستخدام جهاز قياس اللون 

 الهولندية Avantes ، المصنع في شركة   AvaSpec Spectrometer Version 1,2 June 2003نموذج 

 نانومتر لتقدير الفراغ 670 مل، وأخذ القراءة عند طول الموجة 50وذلك بوضع الخالصة في بيشر زجاجي سعة 

 Degree of) :عن درجة شحوب اللون L حيث تعبر قيم (Color space CIE 1976 (L*a*b*)اللوني 



whiteness وتعبر قيم ،a عن درجة االحمرار Degree of redness  وتعبر قيم ،b عن درجة االصفرار 

Degree of yellowness وتعبر قيم ، Lab ΔE عن االختالف الكلي في اللون Overall color 

difference ،(Kwon et al, 2009) وجرى تحديد اللون المرجعي ، (Reference color) من خالل 

 Avasoft for avaSpec 102/256/1024/2048 version 6.1البرنامج الحاسوبي الموصول بالجهاز 

والذي تم بموجبه مقارنة التغيرات اللونية للعينات خالل مراحل التجربة ومن ثم حساب الفروق اللونية الكلية من 

 خالل المعادلة:  

 
 

 - تقدير الخصائص الحسية للخالصة المائية لمسحوق جذور العرق سوس3-12

تم تقدير الخصائص الحسيه، ويشكل خاص الرائحة واللون والقوام للخالصة المائية الناتجة عن مسحوق جذور 

معالجة حراريا وٕاشعاعيا وغير معالجة (شاهد)، وذلك خالل أسبوع من المعالجة، حيث قدم لكل عنصر من 

عناصر التذوق خمسة عينات (عينة شاهد و عينة معالجة باألشعة، وعينة معرضة لمعالجة حرارية رطبة، 

وعينة معرضة لمعالجة حرارية جافة، وعينه معرضة لمعالجة حرارية مكبة (جافة + رطبة)، واختبرت كل عينة 

من قبل خمس وعشرين شخص. حيث اختبر كل متذوق وبشكل مستقل قوام خالصة العرق سوس ورائحته 

 = 5= جيد و 4 = مقبول و 3= سيء و 2= سيء جدا و 1ومظهره الخارجي (اللون) بنظام الخمس درجات (

  . (Al-Bachir and Lahham,2003)جيد جدا  

 

 

 - تحليل النتائج إحصائياً 3-13

تم توزيع المعامالت الخمس بتصميم عشوائي كامل وبثالث مكررات. أخضعت البيانات إلى اختبار تحليل 

 .Abacus Concepts Inc., Berkeley, CA) (Super Anova) باستخدام برنامج (ANOVA)التباين 

USA; 1998) حيث تم مقارنة قيم متوسطات المعامالت باعتماد طريقة فيشر ألقل فرق معنوي FLSD 

(Snedecor and Cochran 1988) وبحد ثقة قدره (p < 0.05). 



 

 - النتائج و المناقشة4

  - تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية في الحمولة الميكروبية لمسحوق جذور العرق سوس4-1

، من Control (C) لعينة الشاهد Total countأن الحمولة الميكروبية الكلية تجارب هذا البحث  بينت نتائج 

)، وتضمنت هذه الحمولة 1  ميكروب في الغرام (الجدول 108مسحوق جذور العرق سوس هي من مرتبة 

) ميكروب في الغرام (الجدول 109:/103، والتي كان تعدادها من مرتبة(Total coliformمجموعة الكوليفورم 

 .E)، وأشارت نتائج اختبارات التحري عن وجود بعض الميكروبات الممرضة الى وجود ميكروبي االيكوالي 2

coli و الكالبسيال Klabsala Spp وعدم وجود ميكروب السالمونيال Salmonella في العينات المختبرة 

 ). 3(الجدول 

  Irradiation treatment (I) ايضا أن المعالجة اإلشعاعية المستخدمة 1 في الجدول دونةوتبين النتائج الم

 كيلوغراي من أشعة غاما) قد أدت إلى خفض الحمولة الميكروبية لمسحوق جذور العرق سوس بحوالي 10(

أربعة دورات لوغاريتمية وذلك بعد التشعيع مباشرة، واستمر هذا التأثير في الخفض خالل مراحل التخزين 

 كيلوغري من أشعة غاما الى خفض العدد الكلي من 10 شهرا), كما ادى استخدام الجرعة 12 و 6المختلفة (

 ميكروب في الغرام وذلك بعد التشعيع مباشرة، واستمر هذا 10مجموعة الكوليفورم لتصل الى مستوى يقل عن 

)، واشارت نتائج اختبارات 2 شهرا) (الجدول 12 و 6المستوى من الخفض خالل مراحل التخزين المختلفة (

 و الكالبسيال E. coliالتحري عن بعض الميكروبات الممرضة الى عدم وجود ميكروبات االيكوالي 

Klabsala Spp و السالمونيال  Salmonella  3في العينات المعالجة بهذه الجرعة االشعاعية (الجدول .( 

وعن تاثير المعالجة الحرارية في الحمولة الميكروبية لمسحوق جذور العرق سوس، فقد بينت نتائج البيانات 

  قد ادت الى خفض الحمولة  steam treatment (S) أن المعالجة الحرارية الرطبة 1المدونة في الجدول 

الميكروبية باقل من دورة لوغاريتمية واحدة وذلك بعد المعالجة مباشرة ليزداد هذا الخفض ويصل الى اكثر من 

 أشهر على التخزين، وليعود إلى مستوى اقل 6 وذلك بعد مرور  وأقل من دورتين لوغاريتميتيندورة لوغاريتمية

  شهرا. 12من دورة لوغاريتمية واحدة وذلك في نهاية فترة التخزين التي استمرت 



 الى خفض الحمولة الميكروبية  Hot air treatment (H)في حين أدى استخدام المعالجة الحرارية الجافة 

بمقدار يزيد عن دورة لوغاريتمية واحدة ويقل عن دورتين لوغاريتميتين وذلك بعد المعالجة مباشرة، واستمر هذا 

 شهرا)، وادى استخدام المعالجة الحرارية المركبة 12 و 6المستوى من الخفض خالل مراحل التخزين المختلفة (

، الى خفض الحمولة الميكروبية بمقدار يزيد عن دورتين لوغريتميتين وذلك بعد المعالجة (S+H)رطبة وجافة 

 أشهر على التخزين، 6مباشرة ليعدل هذا الخفض ويصل الى اقل من دورة لوغاريتمية واحدة وذلك بعد مرور 

 شهرا (الجدول 12وليعود إلى مستوى أكثر من دورتين لوغاريتميتين وذلك في نهاية فترة التخزين التي استمرت 

)، هذا ولم يالحظ أي تاثير يذكر للمعالجات الحرارية الجافة والرطبة، في العدد الكلي لمجموعة الكوليفورم، 1

 .Eوفي األنواع الميكروبية الممرضة المعزولة من مسحوق جذور العرق سوس والمتمثلة بميكروبي االيكوالي 

coli و الكالبسيال Klabsala Spp 3 و 2 (الجدول .( 

 ميكروب/غ) عند مسحوق جذور العرق سوس 108تشير نتائج هذه التجارب إلى أن الحمولة الميكروبية الكلية (

المستخدمة في تجارب هذا البحث هي اكبر من الحدود المسموح بها في المواصفات القياسية الدولية والمحلية، 

وتتماها نتائج هذه التجارب مع نتائج أعمال علمية سابقة من حيث احتواء مسحوق جذور العرق سوس على 

 AL-Bachir and) ميكروب/غ) تزيد عن الحدود المسموح بها محليا وعالميا 106حمولة ميكروبية (

Lahham, 2003; Al-Bachir and Zeino, 2005; Dubey et al., 2008; Singh et al., 2008) 

 يضاف إلى ذلك وجود بعض االنواع الممرضة ضمن هذه الحمولة، والذي ربما يعود إلى التلوث الحاصل 

خالل مراحل النمو واإلنتاج، كري وتسميد نبات العرق سوس بمياه ومخلفات الصرف الصحي على سبيل 

المثال، أو الحتمال التلوث خالل مراحل تخزين المادة الخام (الجذور)، وخالل مراحل تجهيز وتصنيع المادة 

الخام تمهيدا لتسويقها، وربما يتحول المنتج النهائي كنتيجة لهذا التلوث إلى سلعة مرفوضة تجاريا و غير قابلة 

لالستهالك البشري قبل تخليصها من هذا التلوث، حيث تشير البيانات المدونة في وثائق المنظمات الدولية 

المعنية بالصحة العامة للمجتمع إلى ضرورة عدم تجاوز الحمولة الميكروبية الكلية عند النباتات الطبية الجافة، 

  ;WHO 1989) ميكرب/غ 104والخاضعة قبل تسويقها لشروط اإلنتاج والنقل والتخزين والتصنيع الجيد 

IAEA, 1992) وتشترط المواصفة القياسية السورية حول االشتراطات الخاصة باألحياء الدقيقة الواجب .

 عدم تجاوز التعداد العام لألحياء 2179/2007تحقيقها في المنتجات الغذائية والتي تحمل الرقم م. ق. س. 



 خلية/غ وخلوه من الميكروبات 50.000 ـالدقيقة غير الممرضة في العرق سوس القابل للتسويق عتبة ال

الممرضة مثل السالمونيال واالشريكية القولونية وبكتريا العنقودية الذهبية. وربما تعود الحمولة الميكروبية 

 ميكروب/غ) عند مسحوق جذور العرق السوس المستخدمة في تجارب هذا البحث، مقارنة مع 108المرتفعة (

-AL-Bachir and Lahham, 2003; Al) ميكروب/غ) 106ما تم تسجيله في دراسات محلية سابقة  (

Bachir and Zeino, 2005) الى شروط و ظروف التخزين السيئة المتبعة و المستخدمة من قبل الشركة 

المنتجة لمسحوق جذور العرق سوس، باعتبار أن تجارب هذا البحث قد نفذت في الشهر الثاني على عينات تم 

انتاجها في الشهر العاشر وتخزينها لمدة خمسة اشهر، وهو االسلوب المتبع من قبل الشركة المنتجة، من حيث 

الحصول على المنتج الخام (جذور العرق سوس) في موسم انتاجه وتخزينه في المستودع ليتم تجهيزه وتعبئته 

 وتسويقه خارج موسم االنتاج (على مدار العام). 

تشير نتائج تجارب هذا البحث إلى إمكانية خفض الحمولة الميكربية أربعة دورات لوغاريتمية عند استخدام 

 كيلو غري، ودورة لوغاريتمية عند استخدام المعالجة الحرارية الجافة و دورتين لوغاريتميين عند 10الجرعة 

استخدام معالجة حرارية مركبة (جافة ثم رطبه)، ويتفق هذا المنحى في التأثير مع ما ورد في األدبيات العلمية 

 كيلو غري قد أدى الى خفض الحمولة الميكروبية 10من نتائج أشارت إلى أن استخدام جرعة اشعاعية قدرها 

. نتائج مماثلة تم التوصل اليها بتجارب منفذة على مسحوق (Rico et al., 2009)خمس دورات لوغاريتمية 

 والتي بينت امكانية خفض الحمولة الميكروبية من اربعة الى خمس Ground black pepperالفلفل االسود 

. فقد بين  (Waje et al., 2008) كيلو غري 10دورات لوغاريتمية عند استخدام جرعة اشعاعية قدرها 

(Nietosandoval et al., 2000) كيلوغري كافية للقضاء على اغلب 10 أن جرعة إشعاعية قدرها 

  ان استخدام جرعة اشعاعية (Kim et al, 2000)الميكروبات المقاومة لالشعاع عند الفليفلة الحمراء, وبين  

 كيلوغري قد ادى الى تخليص احدى وعشرون نوع من النباتات الطبية الكورية من حمولتها 10قدرها 

 الميكروبية.

 كيلو غري الى خفض الحمولة الميكروبية عند مسحوق جذور 10لقد ادى استخدام جرعة إشعاعية قدرها 

 ميكرب/غ) الموصى بعدم تجاوزه من 104 (العرق سوس أربعة دورات لوغاريتمية والوصول الى الحد األعلى

، ولم تتمكن هذه (WHO 1989;  IAEA, 1992)قبل المنظمات الدولية المعنية بالصحة العام للمجتمع 



 ميكروب/غ) الموصى بها في المراجع العلمية، 10المعالجة من الوصول الى حدود التعقيم التجاري (أقل من 

 كيلو غري هو سقف الجرع 10 (تشير الى ان 402/1986وباعتبار أن المواصفة القياسية السورية رقم 

المسموح استخدامه في معالجة االغذية)، وباعتبار ان هذا المستوى من الجرع اليلبي الهدف الفني المطلوب 

عند بعض المنتجات الغذائية(كالنباتات الطبية والبهارات) التي تستخدم أحيانا مواد اولية غير مطابقة 

لمواصفات الجودة بسبب الظروف البيئية السائدة وشروط التخزين والتداول غير الجيدة، فقد تم العمل على 

تعديل المواصفة القياسية السورية بما ينسجم مع المواصفات القياسية العالمية بشكل عام ومع ما ورد من 

توصيات من قبل لجنة دستور الغذاء العالمي بشكل خاص، وبما يلبي حاجة ومتطلبات المنتج المحلي بما 

يحمله من خصوصية في ظروف اإلنتاج والتخزين والتصنيع، حيث تم تعديل المواصفات القياسية السورية 

، حيث تشير المواصفة 403/2009 و 402/2009واصدار مواصفات جديدة تحمل الرقم م. ق. س. 

 الى "وجوب عدم تجاوز الجرعة القصوى التي يمتصها غذاء ما أخضع الى المعالجة االشعاعية 402/2009

 كيلو غري، اال عند ضرورة تحقيق غرض تكنولوجي مشروع" ، كما صدرت مواصفة قياسية سورية خاصة 10

بممارسة التشعيع الجيد للتحكم في االحياء الدقيقة واالفات الحشرية في التوابل واالعشاب والبهارات النباتية 

 حيث نصت هذه المواصفة على امكانية استخدام الجرعة 3512/2010األخرى والتي تحمل الرقم م. ق. س. 

االشعاعية الالزمة للقضاء على الميكروبات الممرضة أو خفض الحمولة الميكروبية بحيث اليكون الستخدام 

  كيلو غري. 30تتجاوز الجرعة المعطاة  هذه الجرعة تاثير في الخصائص النوعية للمنتج وبحيث ال

واستنادا الى المواصفات القياسية السورية المعدلة والتي تسمح بمعالجة بعض المواد الغذائية ومن بينها مسحوق 

 كيلو غري، وتنفيذا لنتائج سابقة منفذة في 30 كيلو غري وتصل حتى 10جذور العرق سوس بجرع تزيد عن 

مخابرنا والتي حددت الجرعة االشعاعية الالزمة لخفض الحمولة الميكروبية دورة لوغاريتمية واحدة والمحددة 

   (AL-Bachir and Lahham, 2003) كيلو غري 2بحوالي 

فان الجرعة االشعاعية الالزمة لتعقيم مسحوق جذور العرق سوس المستخدم في هذه الدراسة تعقيما تجاريا 

 كيلو غري، وباستخدام هذا المستوى من الجرع 20 ميكروب/غ)  هي من مرتبة 10للوصول الى (أقل من 

سيتضاعف أجور تشعيع هذا المنتج، باعتبار ان اجور تشعيع المتر المكعب من مسحوق جذور العرق سوس 

 ل. س. عند المعالجة بجرعة 3354 كيلو غري و 10 ل. س. عند المعالجة بجرعة اشعاعية قدرها 1677



 كيلو غري (دليل التقانات التحليلية والمعايرات والخدمات العلمية المتوافرة في الهيئة، 20اشعاعية قدرها 

 ).  2008اإلصدار الثالث أيلول/

وبمقارنة تأثير أشعة غاما مع المعالجة الحرارية في الحمولة الميكروبية عند مسحوق جذور العرق سوس مع 

، فقد وجد بأن المعالجة اإلشعاعية قد أدت إلى خفض Steamed والرطبة Hot airالمعالجة الحرارية الجافة 

الحمولة الميكروبية أربعة دورات لوغاريتمية في حين أدت المعالجة الحرارية إلى خفض الحمولة الميكروبية من 

دورة إلى دورتين لوغاريتميتين، وبالمقارنة مع نتائج أعمال علمية منفذة عالميًا فقد أدى استخدام المعالجة 

 الى خفض الحمولة الميكروبية عند  Commercial steam treatmentالحرارية الرطبة المستخدمة تجاريا 

 من دورة الى دورتين لوغاريتميتين عندما كانت الحمولة Dried red pepperالفليفلة الحمراء الجافة 

 كيلو 10 ميكروب/غرام. بالمقابل فقد أدى استخدام جرعة اشعاعية قدرها 106الميكروبية االولية من مرتبة 

 . (Rico et al., 2009)غري الى خفض الحمولة الميكروبية خمس دورات لوغاريتمية 

واشارت نتائج تجارب هذا البحث إلى إمكانية خفض مجموعة الكوليفورم عند مسحوق جذور العرق سوس إلى 

 كيلو غري، ويتفق ذلك مع ماورد 10 ميكروب في الغرام وذلك عند استخدام جرعة اشعاعية قدرها 10اقل من 

 كيلو غري) كاف للقضاء على 10في المراجع العلمية من إشارة إلى أن هذا المجال من الجرع االشعاعية (

  والستافيلوكوكس  Salmonellaالميكروبات الممرضة غير المتبوغة ومن بينها السالمونيال  

Staphylococcus aureus  والكامبيلو باكتر Campylobacter    والليستيريا مونوسيتوجينس Listeria 

monocytogenes   واالشريكية القولونيةEscherichia coli 0157:H7 (Farkas 1998). 

 
 

 عند مسحوق Total count  تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية في الحمولة الميكروبية الكلية 1الجدول 
 .(log 10 cfu/g)جذور العرق سوس 

LSD 5% 12 6 0 (شهر) فترة التخزين 
 المعاملة

0.09 6.05±0.02 8.01±0.06 8.23±0.05 C 
0.11 4.45±0.06 4.57±0.04 4.63±0.07 I 
0.08 7.90±0.00 6.88±0.06 8.06±0.03 S 
0.22 6.85±0.03 6.69±0.18 6.92±0.05 H 
0.07 6.04±0.02 7.37±0.03 6.10±0.05 S+H 

 0.06 0.16 0.09 LSD 5% 



C: (Control); I: (Irradiation); S: (Steam treatment); H: (Hot air treatment); (S+H): (Steam treated +Hot air 
treatment). 

 
 
 

 تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية في الحمولة الميكروبية الكلية لمجموعة ميكروبات الكوليفورم 2الجدول
Total coliform عند مسحوق جذور العرق سوس .(log 10 cfu/g) 

LSD 5% 12 6 0 (شهر) فترة التخزين    
     المعاملة                   

0.18 3.78±0.10 3.89±0.09 3.92±0.08 C 
 <10 <10 <10 I 

0.13 3.88±0.08 3.92±0.06 3.44±0.05 S 
0.15 3.73±0.04 3.83±0.11 3.88±0.07 H 
0.08 3.29±0.03 3.47±0.04 3.65±0.05 S+H 

 0.11 0.13 0.10 LSD 5% 
C: (Control); I: (Irradiation); S: (Steam treatment); H: (Hot air treatment); (S+H): (Steam treated +Hot air 
treatment). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-E  وااليكواليSalmonella تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية في ميكروبات السالمونيال 3الجدول 

Coliوالكالبسيال  Klabsala Spp .عند مسحوق جذور العرق سوس  
            فترة التخزين (شهر) 0 6 12

                                                                                                                         المعاملة
 Salmonella                                                    السالمونيال 

ND ND ND C 
ND ND ND I 
ND ND ND S 
ND ND ND H 
ND ND ND A+HD 

 E-Coliااليكوالي 
D D D C 

ND ND ND I 
D D D S 
D D D H 
D D D S+H 

Klabsala Spp الكالبسيال 



D D D C 
ND D D I 
D D D S 
D D D H 

ND ND D S+H 
C: (Control); I: (Irradiation); S: (Steam treatment); H: (Hot air treatment); (S+H): (Steam treated +Hot air 
treatment). 
D: (Detected); ND: (Not detected). 

 
 

 - تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية في المكونات االساسية لمسحوق جذور العرق سوس4-2

، من مسحوق جذور العرق سوس على كمية control (C)بينت نتائج التحاليل المخبريه احتواء عينة الشاهد 

% 10.51%، وانخفضت نسبة الرطوبة عند عينات الشاهد خالل التخزين لتصل إلى 12.53من الرطوبة قدرها 

). ولم تتأثر نسبة الرطوبة عند 4 شهرا على التخزين (الجدول 12% بعد مرور 10.10 أشهر و 6بعد مرور 

، حيث كانت نسبة الرطوبة  Irradiation treatment (I) مسحوق جذور العرق سوس بعد معالجتها باألشعة

%، وكما هو الحال عند عينة الشاهد فقد انخفضت نسبة الرطوبة عند 12.59في العينات المعالجة باألشعة 

 12% بعد مرور 10.58 أشهر و 6% بعد مرور 10.81العينات المعالجة باألشعة خالل التخزين لتصل إلى 

  تأثير  steam treatment (S)). وكان الستخدام المعالجة الحرارية الرطبة 4شهرا على التخزين (الجدول 

%، وانخفضت نسبة الرطوبة عند العينات 16.23واضح في رفع نسبة الرطوبة عند العينات المعالجة لتصل إلى 

 % بعد مرور 8.76 أشهر و 6% بعد مرور 12.02المعرضة لمعالجة حرارية رطبة خالل التخزين لتصل إلى 

 إلى خفض Hot air treatment (H) شهرا على التخزين. في حين أدى استخدام المعالجة الحرارية الجافة 12

% عند العينات المعرضة لمعالجة 2.95% و 2.84نسبة ألرطوبة عند العينات المعالجة حراريا لتصل إلى 

 (رطبة + جافة) على التتالي، لترتفع نسبة الرطوبة عند العينات المعرضة لمعالجة (S+H)حرارية جافة و مركبة 

% عند العينات 3.85% و4.80 أشهر على التخزين إلى 6حرارية جافة خالل التخزين لتصل بعد مرور 

 شهرا على التخزين إلى 12المعرضة لمعالجة حرارية جافة و مركبة (رطبة + جافة) على التتالي، و بعد مرور 

% عند العينات المعرضة لمعالجة حرارية جافة و مركبة (رطبة + جافة) على التتالي (الجدول 5.60% و 5.95

). وباعتبار أن المادة الجافة هي المكون الثاني المتمم لتركيب جذور العرق سوس باعتبار أن نسبة الرطوبة 4

هي المكون األول، فقد كان تأثير األشعة والمعالجة الحرارية مماثال لتأثيرهما في نسبة الرطوبة وبصيغة معكوسة 



فانخفاض نسبة الرطوبة عند عينه ما يقابله ارتفاع نسبة المادة الجافة عند العينة عينها والعكس صحيح (الجدول 

4 .( 

من   Irradiation ، والعينة المعالجة باألشعةControl (C)بينت نتائج التحاليل المخبريه احتواء عينة الشاهد 

% للشاهد والمعالج باألشعة 9.95% و 9.69مسحوق جذور العرق سوس على كميات متقاربة من الرماد قدرها 

% 11.34% و 11.77% و 10.27على التتالي، وارتفعت كمية الرماد في العينات المعالجة حراريا لتصل إلى 

 Hot air  ومعالجة حرارية جافة  Steam treatment (S)عند العينات المعرضة لمعالجة حرارية رطبة 

treatment (H)  12 ومعالجة حرارية مركبة (رطبة وجافة) على التتالي، وفي نهاية فترة التخزين التي استمرت 

% و 11.18  النسب المئوية للرمادشهرا فقد كانت نسبة الرماد متساوية تقريبا عند جميع العينات، حيث كانت

% للشاهد والمعالج باألشعة والمعرض لمعالجة حرارية رطبة 11.46% و 11.57% و 11.68% و 11.38

 ). 4وجافة ومركبة  (رطبة وجافة) على التتالي (الجدول 

تؤدي المعالجة الحرارية الرطبة للبهارات والنباتات الطبية إلى تكاثف الرطوبة على السطح الخارجي للمادة 

المعالجة والتي يصعب التخلص منها بالتجفيف الهوائي، والذي يودي بدورة إلى ارتفاع طفيف بنسبة الرطوبة 

(Schweiggert et al., 2007) بالمقابل فان المعالجة اإلشعاعية يؤدي إلى خفض نسبة الرطوبة مقارنة 

 (Wilkinson and Gould, 1995)بعينات الشاهد 

 
 تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية في المكونات األساسية (الرطوبة والمادة الجافة والرماد) (%) 4الجدول 

 .لمسحوق جذور العرق سوس

LSD 5% 12 6 0  فترة التخزين
 (شهر)

                                                     الرطوبة النسبية %                                               المعاملة
0.75 10.10±0.49 10.51±0.15 12.53±0.40 C 
1.13 10.58±0.18 10.81±0.13 12.59±0.95 I 
1.13 8.76±0.68 12.02±0.11 16.23±0.70 S 
0.79 5.95±0.16 4.80±0.21 2.84±0.02 H 
0.37 5.60±0.20 3.85±0.08 2.95±0.24 S+H 

 0.73 0.26 1.15 LSD 5% 
 المادة الجافة  %

0.75 89.90±0.49 89.50±0.15 87.48±0.95 C 
1.13 89.42±0.18 89.19±0.13 87.41±0.02 I 
1.13 91.24±0.68 87.98±0.11 83.78±0.70 S 
0.79 94.05±0.16 95.21±0.21 97.16±0.63 H 



0.37 94.40±0.20 96.15±0.08 97.05±0.24 S+H 
 0.73 0.26 1.15 LSD 5% 

 الرماد %

0.35 11.18±.0.21  11.30±.0.19  9.69±.0.09 C 
2.00 11.38±.0.51 10.89±.0.08 9.95±.1.65 I 
0.78 11.68±0.41 10.93±0.41 10.27±0.35 S 
0.57 11.57±0.11 11.52±0.15 11.77±0.46 H 
0.95 11.46±0.29 11.76±0.23 11.34±0.73 S+H 

 0.61 0.44 1.55 LSD 5% 
C: (Control); I: (Irradiation); S: (Steam treatment); H: (Hot air treatment); (S+H): (Steam treated +Hot air 
treatment). 

 

 

 - تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية في معدل االستخالص من مسحوق جذور العرق سوس4-3

 - تأثير أشعة غاما في معدل استخالص المادة الجافة ألذائبة في الماء 4-3-1

بينت نتائج التحليل المخبري للخالصة المائية لمسحوق جذور العرق سوس احتواء الخالصة المائية الناتجة  

 Water Soluble، على مادة جافة ذائبة في الماءControl (C)عن مسحوق جذور عينة الشاهد 

extractive  من مسحوق الجذور المستخدم في االستخالص، وانخفضت نسبة المادة الجافة 15.15قدرها % 

%، 11.7 أشهر لتصل إلى 6الذائبة في الماء في الخالصة الناتجة عن مسحوق جذور الشاهد المخزنة لمدة 

 شهرا لتصل هذه النسبة إلى 12ولترتفع من جديد في الخالصة الناتجة عن مسحوق جذور مخزنة لمدة 

 أشهر(الجدول 6% مسجلة زيادة معنوية مقارنة بخالصة بداية التخزين وخالصة العينات المخزنة لمدة 27.0

 Irradiation treatment ). ولم يتأثر معدل االستخالص عند معالجة مسحوق جذور العرق سوس باألشعة5

(I)  حيث كانت نسبة استخالص المادة الجافة الذائبة في الماء من مسحوق جذور العرق سوس المعالجة ، 

%،  وكما هو الحال عند عينة الشاهد فقد انخفضت نسبة المادة الجافة الذائبة في الماء في 15.9باألشعة 

 أشهر لتصل إلى 6الخالصة الناتجة عن مسحوق جذور العرق سوس المعالجة باألشعة و المخزنة لمدة 

 شهرا لتصل هذه النسبة 12%، ولترتفع من جديد في الخالصة الناتجة عن مسحوق جذور مخزنة لمدة 12.1

 أشهر 6% مسجلة زيادة معنوية مقارنة بخالصة بداية التخزين وخالصة العينات المخزنة لمدة 28.7إلى 

 ). 5(الجدول 



لقد انخفضت نسبة استخالص المادة الجافة الذائبة في الماء من مسحوق جذور العرق سوس المعرضة لمعالجة 

مقارنة مع ما هو علية عند عينات الشاهد والعينات المعرضة لألشعة    Steam treatment (S)حرارية رطبة 

% 9.3% و 13.9وسجل هذا االنخفاض المعنوي في المراحل األولى للتخزين، حيث كانت نسبة االستخالص 

 أشهر من التخزين على التتالي، وارتفعت نسبة االستخالص هذه في المراحل األخيرة 6بعد المعالجة مباشرة وبعد 

 ).5 شهرا على التخزين (الجدول 12% بعد مرور 28.4من التخزين لتصل إلى 

لقد كان للمعالجة الحرارية الجافة (المنفردة أو المركبة مع المعالجة الحرارية الرطبة) تأثير معنوي في زيادة معدل 

العرق سوس وفي مراحل التخزين المختلفة، حيث استخالص المادة الجافة الذائبة في الماء من مسحوق جذور 

% و Hot air treatment (H) 18.1كانت نسب االستخالص من العينات المعرضة لمعالجة حرارية جافة 

  شهر من التخزين على التتالي، وكانت نسبة االستخالص12 و 6 و 0% وذلك بعد مرور 31.9% و 13.0

% وذلك بعد 31.7% و 12.7% و 17.0 (رطبة + جافة) (S+H) من العينات المعرضة لمعالجة حرارية مركبة

 ).5 شهر من التخزين على التتالي (الجدول 12 و 6 و 0مرور 

لقد درست الخالصة المائية لمسحوق جذور العرق سوس وحددت مكوناتها األساسية ونشرت نتائج هذه  

الدراسات في دوريات علمية، حيث أشارت نتائج هذه الدراسات إلى احتواء مسحوق جذور العرق سوس على 

 ;Duke, 2000; Fenwick et al., 1990)% من المواد ألذائبة والقابلة لالستخالص في الماء 20حوالي 

Wang et al., 2000)     

 كيلو غري من 10لقد بينت نتائج تجارب هذا البحث عدم وجود تأثير يذكر للمعالجة اإلشعاعية بجرعة قدرها 

أشعة غاما في نسب استخالص المادة الجافة الذائبة في الماء مقارنة مع الشاهد، وتتفق هذه النتائج مع نتائج 

 كيلو غري 20 و 5تجارب سابقة نفذت في مخابرنا وأشارت إلى عدم وجود تأثير لجرع من األشعة تراوحت بين 

، من جهة أخرى (Al-Bachir and Lahham, 2003)في نسب االستخالص من مسحوق جذور العرق سوس 

فقد أشارت نتائج دراسات منفذة في هذا المجال إلى وجود تأثير معنوي لألشعة في زيادة معدل االستخالص، فقد 

أدى معالجة جذور العرق سوس إلى زيادة معدل االستخالص وتناسبت هذه الزيادة طردا مع زيادة الجرعة 

 ,.Khattak and Simpson, 2009; Khattak et al., 2008; Al- Bachir et al)اإلشعاعية المستخدمة 

 ,Huang and Mau)، كما أدت المعالجة اإلشعاعية إلى زيادة معدل االستخالص عند النباتات الطبية (2004



2007; Kim et al., 2000) تشير نتائج تجاربنا إلى زيادة نسبة المادة الجافة ألذائبة في الماء في الخالصة .

 شهرا بغض النظر عن المعاملة المطبقة على 12المائية الناتجة عن مسحوق جذور العرق سوس المخزنة لمدة 

هذه المساحيق، وربما يعود ذلك إلى تحلل المواد العضوية المعقدة، خالل التخزين، وتحولها إلى مركبات أقل 

تعقيدا يسهل انحاللها في الماء وخروجها من الخاليا أو النسيج النباتي، فقد بينت نتائج بعض الدراسات إلى 

 المعالجة Tamarind seed من بذور تمر الهند  Polysaccharideزيادة معدل استخالص السكريات المتعددة 

بأشعة غاما والحزم االلكترونية ولم يسجل فروق معنوية في االستخالص بين نموذجي األشعة، في حين سجل 

اختالف في بنية األلياف المستخلصة، حيث انخفض وزن الجزيئات المستخلصة مع زيادة الجرعة اإلشعاعية 

 Choi et)المستخدمة، وتفوق استخدام الحزم االلكترونية على أشعة غاما في القدرة على تحطيم هذه الجزيئات 

al., 2009)  

 Large compoundsوتعود زيادة االستخالص إلى دور األشعة في تحطيم المركبات الكبيرة (المعقدات) 

وتحويلها إلى مركبات اصغر حجما يسهل استخالصها، ودون أن يودي ذلك إلى اإلضرار في وظيفتها 

(Harrison and Were, 2007) 

 

 

 
من  تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية في معدل استخالص المادة الجافة الذائبة في الماء (%) 5الجدول 

 .مسحوق جذور العرق سوس
LSD 5% 12 6 0 (شهر) فترة التخزين        

 المعاملة
2.02 27.00±1.03 11.72±0.30 15.15±1.38 C 
3.93 28.72±3.37 12.08±0.36 15.92±0.30 I 
4.36 28.37±3.71 9.28±0.25 13.88±0.71 S 
1.36 31.88±0.95 12.96±0.13 18.11±0.68 H 
2.93 31.66±2.41 12.70±0.36 17.00±0.72 S+H 

 4.67 0.54 1.52 LSD 5% 
C: (Control); I: (Irradiation); S: (Steam treatment); H: (Hot air treatment); (S+H): (Steam treated +Hot air 
treatment). 

 

 - تأثير أشعة غاما في معدل استخالص الكربوهيدرات (السكريات) 4-3-2



بينت نتائج التحليل المخبري للخالصة المائية لمسحوق جذور العرق سوس احتواء الخالصة المائية الناتجة من 

% من المسحوق 9.95قدرها  ، على كمية من الكربوهيدرات الكليةControl (C)مسحوق جذور عينة الشاهد 

كما بينت نتائج التحليل المخبري وجود زيادة معنوية في محتوى الخالصة المائية المستخدم في االستخالص، 

الناتجة عن عينات معالجة باألشعة أو معرضة لمعالجات حرارية من الكربوهيدرات وذلك مقارنة مع محتوى 

الخالصة المائية الناتجة عن المسحوق الشاهد من الكربوهيدرات، حيث سجلت هذه الزيادة في بداية ونهاية فترة 

% و 7.98% و 7.13% و 7.97% و 6.95التخزين، و كانت نسب الكربوهيدرات الكلية بعد المعالجة مباشرة 

% لعينات الشاهد والعينات المعالجة باألشعة والعينات المعرضة لمعالجة حرارية رطبة وجافة ومركبة 7.77

% و 7.06% و 6.50 أشهر 6(رطبة + جافة) على التتالي. وكانت نسب الكربوهيدرات الكلية بعد تخزين لمدة 

% لعينات الشاهد والعينات المعالجة باألشعة والعينات المعرضة لمعالجة حرارية 6.71% و 9.37% و 8.90

 شهرا 12رطبة وجافة ومركبة (رطبة + جافة) على التتالي. وكانت نسب الكربوهيدرات الكلية بعد تخزين لمدة 

% لعينات الشاهد والعينات المشععة والعينات المعرضة 7.38% و 8.74% و 8.35% و 7.45% و 7.25

 ).  6لمعالجة حرارية رطبة وجافة ومركبة (رطبة + جافة) على التتالي (الجدول 

 

من مسحوق جذور  تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية في معدل استخالص الكربوهيدرات (%) 6الجدول 
 .العرق سوس

LSD 5% 12 6 0 (شهر) فترة التخزين     

                                                  السكاكر الكلية %                                                     المعاملة
1.10 7.25±0.46 6.50±0.83 6.95±0.08 C 
1.54 7.45±0.14 7.06±1.31 7.97±0.15 I 
1.09 8.35±0.13 8.90±0.93 7.13±0.05 S 
0.74 8.74±0.47 9.37±0.36 7.98±0.24 H 
2.24 7.38±0.13 6.71±1.93 7.77±0.18 S+H 

 0.57 2.18 0.29 LSD 5% 
 السكاكر المرجعة %

0.66 4.82±0.56 4.17±0.09 4.65±0.03 C 
0.98 5.59±0.85 4.11±0.08 4.47±0.04 I 
0.08 4.86±0.02 1.62±0.06 2.64±0.04 S 
0.75 4.23±0.62 2.87±0.16 2.81±0.04 H 
0.06 4.38±0.01 2.08±0.05 4.24±0.02 S+H 

 0.97 0.17 0.06 LSD 5% 
C: (Control); I: (Irradiation); S: (Steam treatment); H: (Hot air treatment); (S+H): (Steam treated +Hot air 
treatment). 



 

 

 - تاثير أشعة غاما في معدل استخالص الحمض الغليسيريزي 4-3-3

بينت نتائج التحليل المخبري للخالصة المائية لمسحوق جذور العرق سوس احتواء الخالصة المائية الناتجة من 

% من المسحوق 3.88، على كمية من الحمض الغليسيريزي قدرها Control (C)مسحوق جذور عينة الشاهد 

كما بينت نتائج التحليل المخبري عدم وجود فروق معنوية في محتوى الخالصة المستخدم في االستخالص، 

المائية الناتجة عن عينات معالجة باألشعة أو معرضة لمعالجات حرارية من الحمض الغليسيريزي وذلك مقارنة 

مع محتوى الخالصة المائية الناتجة عن المسحوق الشاهد من الحمض الغليسيريزي، حيث كانت نسب الحمض 

% لعينات الشاهد 3.58% و 3.46% و 3.37% و 3.91% و 3.88الغليسيريزي بعد المعالجة مباشرة 

والعينات المعالجة باألشعة والعينات المعرضة لمعالجة حرارية رطبة وجافة ومركبة (رطبة + جافة) على التتالي. 

% و 3.46% و 3.40% و 4.13% و 3.92 أشهر 6وكانت نسب الحمض الغليسيريزي بعد تخزين لمدة 

% لعينات الشاهد والعينات المعرضة لألشعة والعينات المعرضة لمعالجة حرارية رطبة وجافة ومركبة 3.52

% 2.58% و 2.57 شهرا 12(رطبة + جافة) على التتالي. وكانت نسب الحمض الغليسيريزي بعد تخزين لمدة 

% لعينات الشاهد والعينات المعالجة باألشعة والعينات المعرضة لمعالجة حرارية 2.57% و 2.58% و 2.56و 

 ).7رطبة وجافة ومركبة (رطبة + جافة) على التتالي (الجدول 

يعتبر الحمض الغليسيريزي من المكونات الفعالة االساسية الداخلة في تركيب جذور العرق سوس، حيث يحتوي 

 ;Duke, 2000)% من الحمض الغليسيريزي 5 و 3مسحوق جذور العرق سوس على نسب تتراوح بين 

Fenwick et al., 1990; Wang et al., 2000) وبالتالي فان محتوى مسحوق جذور العرق سوس ،

 %) يقع ضمن المجال المذكور في المراجع العلمية. 3.88المستخدمة في هذه الدراسة من الحمض الغليسيريزي (

لقد أشارت نتائج تجارب هذا البحث إلى عدم وجود تأثير يذكر للمعالجات المستخدمة (إشعاعية وحرارية) في 

نسب استخالص الحمض الغليسيريزي، وعلى نقيض هذه النتائج التي بينت عدم وجود تأثير الستخدام جرعة 

 كيلو غري في نسب استخالص الحمض الغليسيريزي، فقد أشارت نتائج تجارب سابقة نفذت 10إشعاعية قدرها 



في مخابرنا إلى انخفاض نسب الحمض الغليسيريزي المستخلص من مسحوق جذور العرق سوس المعرض لجرع 

  كيلو غري 20 و 5إشعاعية تراوحت بين 

(Al-Bachir and Lahham, 2003; Al-Bachir and Zeinou, 2005) ، 

يعتبر الحمض الغليسيريزي المادة الفعالة في جذور العرق سوس ويعزى لوجودها والمركبات المشتقة عنها الدور 

العالجي لهذا النبات الطبي، حيث لم تتناول األعمال العلمية المنفذة في هذا المجال دراسة تأثير المعالجة 

اإلشعاعية وال حتى الحرارية في الدور الوظيفي لهذا المركب ومشتقاته، في حين تناول العديد من الدراسات تأثير 

 المعالجة اإلشعاعية في الدور الوظيفي لبعض المركبات الفعالة في النباتات الطبية والبهارات. 

تشير بعض الفرضيات إلى الدور العالجي للنباتات الطبية بخصائص ما تحتويه من مواد فعالة كمضادات 

 ,.Govindarajan et al)لألكسدة وقدرة هذه المواد الفعالة على تخليص الجسم من الجذور الحرة المتشكلة 

  Antioxidant . تحتوي خالصة جذور مسحوق عرق السوس على مركبات فعالة تعمل كمضاد أكسدة (2005

(Vaya et al., 1997) وعن إمكانية تأثير هذه المركبات باألشعة، فقد أشارت نتائج بعض الدراسات إلى زيادة 

 في الخالصة الناتجة عن جذور العرق سوس المعالجة باألشعة Phenolic contenكمية المواد الفينولية 

 نتائج مماثلة تم (Khattak et al., 2009)وتناسب هذه الزيادة طردا مع زيادة الجرعة اإلشعاعية المستخدمة 

 Nigella sativaالحصول عليها من تأثير لألشعة في زيادة كمية المواد الفينولية المستخلصة من نبات 

(Khattak et al., 2008) ونبات جوز الطيب ،Nutmeg (Variyar et al., 1998) وفي خالصة قشور ، 

 ,.Rosemary (Koseki et al ونبات إكليل الجبل Almon skin (Harrison and Were, 2007)اللوز 

، وتشير نتائج معظم أألعمال العلمية المنفذة في هذا المجال إلى زيادة كمية المادة الفعالة المستخلصة (2002

 ,.Shim et al)من النباتات الطبية وتناسب زيادة االستخالص طردا مع زيادة الجرعة اإلشعاعية المستخدمة 

2009; Seo et al., 2007; Ryu et al., 2008) 

فقد بينت نتائج العديد من التجارب المنفذة على نباتات طبية أخرى عدم تأثر هذه المركبات وعدم تخريبها عند 

 كيلو غري لجذور 10المعالجة باألشعة، حيث لم تتأثر هذه المركبات عند المعالجة بجرعة إشعاعية تصل حتى 

 و جوزة Mint و النعناع Ginger والزنجبيل Cinnamon والقرفة Anise واليانسون Licoriceعرق السوس 

 Cumin seeds (Kim et وبذور الكمون  Vanilla (Murica et al., 2004) والعطرة Nutmegالطيب 



al., 2009)  و أوراق الشاي (Son et al., 2001) والورد ،Rose  (Kumar et al., 2009) وأشارت نتائج ،

 بعد Radical-scavenging abilityبعض الدراسات إلى زيادة قدرة هذه المركبات في كنس الجذور الحرة  

 Tea كيلو غري عند بعض النباتات الطبية ومنها الشاي 30 و 20استخدام جرع إشعاعية تتراوح بين 

(Polovka et al., 2006; Jo et al., 2003/a-b) وبذور الترمس ، Lupine seed (Lampart-Szczapa 

et al, 2003) وعزي زيادة قدرة هذه المركبات على كنس الجذور الحرة إلى وجود السكريات ،Sugars 

 ، حيث يساعد و يشجع وجود هذه المركبات إلى تشكل نواتج تفاعل ميلرد Amino acidsواألحماض أألمينيه 

Millard reaction products (MRPs) في هذه  النباتات، فبوجود هذه المنتجات يزداد كنس جذور 

 بعدل Super-oxide anion radicals وجذور ايونات فوق األكسدة Hydroxyl radicalsالهيدروكسل 

   (Chawla et al., 2007; Oh et al., 2006)% على التتالي 58% و 33

واعتبرت المعالجة اإلشعاعية طريقة مجدية تقنيا في تعقيم النباتات الطبية لعدم تأثيرها في وظيفة المادة الفعالة 

  Thyme و الزعتر Sageكمانع أكسدة عند معالجة أنواع مختارة من هذه النباتات مثل الميرمية 

(Brandstetter et al., 2009) وعند أنواع مختلفة من النباتات الطبية الكورية (Byun et al., 1999) و 

 Mate  (Furgeri et al., 2009)ألمته 

لقد أدى استخدام التعقيم الحراري الرطب للفلفل األحمر إلى زيادة فاعلية المركبات المانعة لألكسدة في كنس 

، (Rico et al., 2009; Suresh et al., 2007) أشهر 6الجذور الحرة حتى عند تخزين هذه المنتجات لمدة 

وتزداد فاعلية المركبات المانعة لألكسدة عند النباتات الطبية والبهارات مع زيادة فترة التخزين بغض النظر عن 

 (Suhaj et al., 2006; Waje et al., 2008)شروط التخزين 

 

 Glycyrecinic حمض الغليسريزين تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية في معدل استخالص 7الجدول 

acid/من مسحوق جذور العرق سوس غرام)100 (غرام . 

LSD 5% 12 6 0 (شهر) فترة التخزين    
 المعاملة

0.43 2.57±0.01 3.92±0.06 3.88±0.37 C 
0.17 2.58±0.03 4.13±0.01 3.91±0.14 I 
0.30 2.56±0.01 3.40±0.01 3.37±0.26 S 
0.21 2.58±0.01 3.46±0.02 3.46±0.18 H 
0.13 2.57±0.01 3.52±0.03 3.58±0.11 S+H 



 0.03 0.06 0.42 LSD 5% 
C: (Control); I: (Irradiation); S: (Steam treatment); H: (Hot air treatment); (S+H): (Steam treated +Hot air 
treatment). 

 

 - تأثير أشعة غاما في معدل استخالص الرماد 4-3-4

يعتبر الرماد جزء من المادة الجافة المستخلصة من مسحوق جذور العرق سوس، حيث بينت نتائج التحليل 

المخبري عدم وجود فروق معنوية في نسب الرماد بين الخالصة المائية الناتجة عن عينات الشاهد والعينات 

المعالجة باألشعة، في حين سجل ارتفاع معنوي في نسبة الرماد المقدرة في الخالصة المائية الناتجة عن عينات 

معرضة لمعالجة حرارية جافة (منفردة أو مركبة مع معالجة حرارية رطبة)، حيث كانت نسب الرماد بعد المعالجة 

 % لعينات الشاهد والعينات المعالجة باألشعة 8.10 % و 8.65% و 7.01% و 7.56% و 7.64مباشرة 

والعينات المعرضة لمعالجة حرارية رطبة وجافة ومركبة (رطبة + جافة) على التتالي. وكانت نسب الرماد بعد 

 % لعينات الشاهد والعينات 3.41 % و 3.42 % و 2.27 % و 3.49 % و 4.16 أشهر 6تخزين لمدة 

المعالجة باألشعة والعينات المعرضة لمعالجة حرارية رطبة وجافة ومركبة (رطبة + جافة) على التتالي. وكانت 

 % لعينات 8.83 % و 8.82 % و 9.22 % و 6.80 % و 7.58 شهرا 12نسب الرماد بعد تخزين لمدة 

الشاهد والعينات المعالجة باألشعة والعينات المعرضة لمعالجة حرارية رطبة وجافة ومركبة (رطبة + جافة) على 

 ).   8التتالي (الجدول 

 

الرماد(%) من مسحوق جذور العرق  تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية في معدل استخالص 8الجدول 
 .سوس

LSD 5% 12 6 0 (شهر) فترة التخزين    
   المعاملة

1.25 7.58±0.87 4.16±0.22 7.64±0.60 C 
0.84 6.80±0.70 3.49±0.19 7.56±0.09 I 
1.51 9.22±1.16 2.27±0.30 7.01±0.51 S 
1.54 8.82±1.14 3.42±0.42 8.65±0.54 H 
1.52 8.83±0.86 3.41±0.95 8.10±0.30 S+H 

 1.75 0.91 0.82 LSD 5% 
C: (Control); I: (Irradiation); S: (Steam treatment); H: (Hot air treatment); (S+H): (Steam treated +Hot air 
treatment). 

 

 - تأثير أشعة غاما في معدل استخالص المغنيزيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم 4-3-5



بينت نتائج التحليل المخبري للخالصة المائية لمسحوق جذور العرق سوس احتواء الخالصة المائية الناتجة 

 Ca والكالسيوم Mg، على كمية من عناصر المغنيزيوم Control (C)عن مسحوق جذور عينة الشاهد 

 على p.p.m جزء في المليون 25.26 و 11.97 و 2.63 و 13.81 قدرها Na والصوديوم Kوالبوتاسيوم 

التتالي، وارتفعت نسبة العناصر المعدنية المستخلصة من مسحوق جذور العرق سوس مع زيادة فترة تخزينها، 

 12.65 و 25.30 شهرا 12حيث كانت نسبتها في الخالصة الناتجة عن مسحوق جذور الشاهد المخزنة لمدة 

 على التتالي. ولم يتأثر معدل استخالص العناصر المعدنية p.p.m جزء في المليون 53.73 و 22.01و 

 ، حيث كانت نسبة  Irradiation treatment (I) المقدرة عند معالجة مسحوق جذور العرق سوس باألشعة

 المستخلصة من مسحوق جذور العرق سوس Na والصوديوم K والبوتاسيوم Ca والكالسيوم Mgالمغنيزيوم 

 على التتالي، وكما هو p.p.m جزء في المليون 26.27 و 11.61 و 2.38 و 15.32المعالجة باألشعة 

الحال عند عينة الشاهد فقد ارتفعت نسبة هذه العناصر المعدنية المستخلصة من مسحوق جذور العرق سوس 

المعالجة باألشعة مع زيادة فترة تخزينها، حيث كانت نسبتها في الخالصة الناتجة عن مسحوق جذور معالجة 

 على التتالي p.p.m جزء في المليون 52.57 و 22.05 و 12.05 و 25.85 شهرا 12باألشعة ومخزنة لمدة 

 ).9(الجدول 

لقد كان للمعالجة الحرارية الجافة (المنفردة أو المركبة مع المعالجة الحرارية الرطبة) تأثير معنوي في زيادة معدل 

 من مسحوق جذور العرق سوس، وكما هو الحال عند عينة Na والصوديوم Mgاستخالص عنصري المغنيزيوم 

الشاهد والعينة المعالجة إشعاعيا فقد ارتفعت نسبة العناصر المعدنية المستخلصة من مسحوق جذور العرق 

 عدم 9 النتائج المدونة في الجدول  شهرا على التخزين، فقد بينت12سوس مع زيادة فترة تخزينها، وبعد مرور 

 K والبوتاسيوم Ca والكالسيوم Mgالمغنيزيوم وجود فروق معنوية في معدل استخالص العناصر المدروسة (

) بين الخالصة المائية الناتجة عن عينات معالجة باألشعة والخالصة الناتجة عن عينات Naوالصوديوم 

الشاهد، أو بين الخالصة المائية الناتجة عن عينات معالجة حراريا والخالصة الناتجة عن عينات الشاهد، أو 

بين الخالصة المائية الناتجة عن عينات معالجة باألشعة والخالصة الناتجة عن عينات معالجة حراريا، وال حتى 

بين الخالصة المائية الناتجة عن عينات معرضة لمعالجة حرارية رطبة والخالصة الناتجة عن عينات معرضة 

 ). 9لمعالجة حرارية جافة (الجدول 



 كيلو غري في نسبة 10بينت نتائج تجارب هذا البحث عدم وجود تأثير معنوي الستخدام جرعة إشعاعية قدرها 

)، وعلى Na والصوديوم K والبوتاسيوم Ca والكالسيوم Mgالمغنيزيوم استخالص العناصر المعدنية المقدرة (

العكس من ذلك فقد أشارت نتائج تجارب سابقة منفذة في مخابرنا أن للمعالجة اإلشعاعية تأثير معنوي في زيادة 

 في الخالصة المائية الناتجة عن مسحوق جذور Na والصوديوم K والبوتاسيوم Caالكالسيوم نسبة استخالص 

 العرق سوس وتناسب هذه الزيادة طردا مع الجرع اإلشعاعية المستخدمة، 

  (AL-Bachir and Lahham, 2003; Al-Bachir and Zeino, 2005; Al-Bachir et al., 2004)  

 
 
 
 
 
 

 تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية في معدل استخالص المغنزيوم والكالسيوم والبوتاسيوم 9الجدول 
  سوس.) من مسحوق جذور العرقppmوالصوديوم (جزء في المليون 

LSD 5% 12 6 0 
    فترة التخزين (شهر)
                المعاملة

                                                         Mg (mg/Kg)                                                        
2.88 25.30±1.56 9.83±0.39 13.81±1.91  C 
3.89 25.85±2.86 8.49±1.40 15.32±1.13 I 
2.54 26.84±1.13 10.84±0.58 11.25±1.80 S 
2.56 26.67±1.83 10.59±1.21 13.97 ±0.39 H 
1.14 28.03±0.81 9.70±0.39 16.02±0.40 S+H 

 3.24 1.64 2.36 LSD 5% 
(mg/Kg)                                                             Ca 

2.65 12.65±2.24 3.46±0.26 2.63±0.44 C 
1.49 12.05±1.20 2.35±0.06 2.38±0.49 I 
0.91 9.61±0.60 2.48±0.16 2.89±0.49 S 
1.37 13.71±1.13 2.53±0.14 1.77±0.34 H 
0.77 11.89±0.33 2.46±0.31 2.08±0.50 S+H 

 2.33 0.38 0.83 LSD 5% 
K  (mg/Kg) 

1.53 22.01±0.90 11.01±0.57 11.97±0.79 C 
3.85 22.05±3.18 11.04±0.38 11.61±0.93 I 
1.47 23.36±1.22 12.30±0.29 11.92±0.27 S 
2.14 21.95±1.85 11.55±0.03 12.15±0.12 H 
1.56 22.67±1.35 10.51±0.12 12.37±0.06 S+H 



 3.42 0.61 1.02 LSD 5% 
Na  (mg/Kg) 

5.33 53.73±3.44 18.87±0.11 25.26±3.08 C 
11.65 52.57±7.63 16.00±0.98 26.27±6.55 I 
3.54 60.13±2.60 18.20±0.98 34.08±1.29 S 
5.21 52.30±4.44 16.59±0.48 34.29±0.66 H 
5.77 54.42±4.69 15.22±1.70 35.06±0.26 S+H 

 8.86 1.83 6.01 LSD 5% 
C: (Control); I: (Irradiation); S: (Steam treatment); H: (Hot air treatment); (S+H): (Steam treated +Hot air 
treatment). 

 

- تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية في الخصائص الفيزيائية والكيميائية للخالصة المائية لمسحوق 4-4

 جذور العرق سوس

- تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية في الناقلية الكهربائية للخالصة المائية لمسحوق جذور 4-4-1

 العرق سوس

بينت نتائج التحليل المخبري أن الناقليه الكهربائية للخالصة المائية الناتجة عن مسحوق جذور عينة الشاهد 

Control (C) 2.31، هي ms/cm وارتفعت قيم الناقليه الكهربائية للخالصة المائية الناتجة عن مسحوق ، 

جذور عينة الشاهد مع زيادة فترة التخزين، حيث كانت الناقليه الكهربائية للخالصة الناتجة عن مسحوق جذور 

 على التتالي. ولم تختلف قيم الناقليه ms/cm 4.77 و  ms/cm 2.41 شهرا 12 و 6الشاهد المخزنة لمدة 

 Irradiation الكهربائية معنويا عند الخالصة المائية الناتجة عن مسحوق جذور العرق سوس المعالج باألشعة

treatment (I)  مقارنة بالشاهد، في حين كان للمعالجة الحرارية الجافة (المنفردة أو المركبة مع المعالجة 

الحرارية الرطبة) تأثير معنوي في زيادة قيم ألناقليه الكهربائية للخالصة المائية مقارنة مع ما هو علية عند 

خالصة الشاهد أو حتى خالصة العينة المعالجة إشعاعيا، حيث كانت قيم ألناقليه الكهربائية لخالصة مسحوق 

 ms/cm 2.51 ، والمعرضة لمعالجة حرارية جافة ms/cm 2.27جذور العرق سوس المعالجة باألشعة 

، وكما هو الحال عند عينة الشاهد فقد ارتفعت  ms/cm 2.48 والمعرضة لمعالجة حرارية مركبة (جافة + رطبة)

 وعن مسحوق جذور معالجة قيم ألناقليه الكهربائية للخالصة المائية الناتجة عن مسحوق جذور معالجة باألشعة

 6 مع زيادة فترة التخزين، حيث كانت ألناقليه الكهربائية للخالصة الناتجة عن مسحوق جذور مخزنة لمدة حراريا

  للخالصة المائية الناتجة عن عينات معالجة ms/cm  2.49 و ms/cm 2.46 و  ms/cm  2.36أ شهر 

باألشعة، وعينات معرضة لمعالجة حرارية جافة وعينات معرضة لمعالجة حرارية مركبة (جافة + رطبة)  على 



  4.51 6 شهرا  12التتالي. وكانت ألناقليه الكهربائية للخالصة الناتجة عن مسحوق جذور مخزنة لمدة 

ms/cm  4.72 و ms/cm 4.80 و  ms/cm للخالصة المائية الناتجة عن عينات معالجة باألشعة، وعينات  

معرضة لمعالجة حرارية جافة، وعينات معرضة لمعالجة حرارية مركبة (جافة + رطبة)  على التتالي. (الجدول 

10.( 

 

  EC ms/cm  تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية في قيم ألناقليه الكهربائية (ميلي سمنز/سم)10الجدول 
 .لمسحوق جذور العرق سوسللخالصة المائية 

LSD 5% 12 6 0        (شهر) فترة التخزين 
 المعاملة

0.16 4.77±0.13 2.41±0.05 2.31±0.04 C 
0.23 4.51±0.20 2.36±0.03 2.27±0.02 I 
0.19 5.04±0.14 2.37±0.07 2.25±0.04 S 
0.28 4.72±0.23 2.46±0.01 2.51±0.05 H 
0.24 4.80±0.20 2.49±0.02 2.48±0.04 S+H 

 0.34 0.07 0.07 LSD 5% 
C: (Control); I: (Irradiation); S: (Steam treatment); H: (Hot air treatment); (S+H): (Steam treated +Hot air 
treatment). 

 

 

 للخالصة المائية لمسحوق جذور pH- تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية في قيم الحموضة 4-4-2

 العرق سوس

بينت نتائج التحليل المخبري أن قيم الحموضة للخالصة المائية الناتجة عن مسحوق جذور عينة الشاهد 

Control (C) للخالصة المائية الناتجة عن مسحوق جذور عينة الشاهد نخفضت قيم الحموضة ، وا8.57، هي

 و 6مع زيادة فترة التخزين، حيث كانت قيم الحموضة للخالصة الناتجة عن مسحوق جذور الشاهد المخزنة لمدة 

 على التتالي. ولم تختلف قيم ألناقليه الكهربائية معنويا عند الخالصة المائية الناتجة 8.03 و 7.90 شهرا 12

، أو المعالج حراريا مقارنة  Irradiation treatment (I) عن مسحوق جذور العرق سوس المعالج باألشعة

 قيم بالشاهد، ولم يسجل فروق معنوية في قيم الحموضة بين المعامالت المستخدمة في هذه الدراسة، حيث كانت

 8.44 و 8.49 و 8.63 و 8.57للخالصة الناتجة عن مسحوق جذور العرق سوس في بداية التخزين الحموضة 

  للخالصة المائية الناتجة عن عينات الشاهد وعينات معالجة باألشعة، وعينات معرضة لمعالجة حرارية 8.59و 

للخالصة الناتجة عن مسحوق جذور  قيم الحموضة رطبة وجافة ومركبة (جافة + رطبة) على التتالي، وكانت



 للخالصة المائية الناتجة عن عينات الشاهد و 8.22 و 8.24 و 7.86 و 7.82 و 7.90 أ شهر 6مخزنة لمدة 

عينات معالجة باألشعة، وعينات معرضة لمعالجة حرارية رطبة وجافة ومركبة (جافة + رطبة) على التتالي، 

 7.97 و 7.82 و 8.03 شهرا 12للخالصة المائية الناتجة عن مسحوق جذور مخزنة لمدة  قيم الحموضة وكانت

 للخالصة الناتجة عن عينات الشاهد وعينات معالجة باألشعة، ومعرضة لمعالجة حرارية رطبة 8.42 و 8.49و 

 ).11وجافة ومركبة (جافة + رطبة) على التتالي (الجدول 

 
لمسحوق جذور ) للخالصة المائية PH تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية في قيم الحموضة (11الجدول 

 .العرق سوس

LSD 5% 12 6 0 (شهر) فترة التخزين     
 المعاملة

0.25 8.03±0.19 7.90±0.08 8.57±0.07 C 
0.10 7.82±0.08 7.82±0.01 8.63±0.04 I 
0.23 7.97±0.20 7.86±0.04 8.49±0.03 S 
0.07 8.49±0.05 8.24±0.04 8.44±0.02 H 
0.08 8.42±0.03 8.22±0.06 8.59±0.03 S+H 

 0.23 0.09 0.08 LSD 5% 
C: (Control); I: (Irradiation); S: (Steam treatment); H: (Hot air treatment); (S+H): (Steam treated +Hot air 
treatment). 

 

 

- تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية في قيم اللزوجة للخالصة المائية لمسحوق جذور العرق 4-4-3

 سوس

 Controlبينت نتائج التحليل المخبري أن قيم اللزوجة للخالصة المائية الناتجة عن مسحوق جذور عينة الشاهد 

(C) 19.33، هي m P.S.للخالصة المائية الناتجة عن مسحوق جذور عينة الشاهد نخفضت قيم اللزوجة  ، وا

مع زيادة فترة التخزين، حيث كانت قيم اللزوجة للخالصة المائية الناتجة عن مسحوق جذور الشاهد المخزنة لمدة 

  على التتالي..m P.S 16.00  و .m P.S 15.67  شهرا12 و 6

 Irradiation treatment ولم تختلف معنويا قيم اللزوجة لخالصة مسحوق جذور العرق سوس المعالج باألشعة

(I)  19.00 m P.S.  19.33عن ما هو عليه عند الشاهد m P.S.  وكما هو الحال عند الشاهد فقد انخفضت ،

للخالصة المائية الناتجة عن مسحوق جذور معالجة باألشعة مع زيادة فترة التخزين، حيث كانت قيم قيم اللزوجة 



  و .m P.S 16.00  شهرا12 و 6 باألشعة ومخزنة لمدة ةاللزوجة للخالصة الناتجة عن مسحوق جذور معالج

16.00 m P.S. 12 على التتالي (الجدول.( 

لقد كان للمعالجة الحرارية الرطبة والجافة (المنفردة أو المركبة مع المعالجة الحرارية الرطبة) تاثير معنوي في 

زيادة قيم اللزوجة لخالصة مسحوق جذور العرق سوس مقارنة مع ما هو عليه عند الشاهد او المعالج باالشعة، 

 و .m P.S 22.00  و .m P.S 20.67و  .m P.S 19.00  و .m P.S 19.33حيث كانت قيم اللزوجة 

21.67 m P.S. للخالصة الناتجة عن عينات شاهد وعينات معالجة باالشعة، وعينات معرضة لمعالجة  

للخالصة المائية الناتجة عن  قيم اللزوجة حرارية رطبة وجافة ومركبة (جافة + رطبة) على التتالي. وكانت

 m 16.00  و .m P.S 15.33و  .m P.S 16.00  و .m P.S 15.67 أشهر 6مسحوق جذور مخزنة لمدة 

P.S. 15.67 و m P.S. للخالصة المائية الناتجة عن عينات شاهد وعينات معالجة باالشعة، وعينات 

 قيم اللزوجة )، وكانت12معرضة لمعالجة حرارية رطبة وجافة ومركبة (جافة + رطبة) على التتالي (الجدول 

 16.00و  .m P.S 16.00  و .m P.S 16.00 شهرا  12للخالصة الناتجة عن مسحوق جذور مخزنة لمدة 

m P.S. 16.33  و m P.S. 16.00 و m P.S. للخالصة المائية الناتجة عن عينات شاهد وعينات معالجة 

)، 12باالشعة، وعينات معرضة لمعالجة حرارية رطبة وجافة ومركبة (جافة + رطبة) على التتالي (الجدول 

 شهرا فروق معنوية في اللزوجة بين أي من المعامالت 12حيث لم يسجل في نهاية فترة التخزين التي استمرت 

 المستخدمة في تجارب هذا البحث.

 
 Viscosity mP.S  تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية في قيم اللزوجة(ميلي باسكال/ثانية) 12الجدول 

 .لمسحوق جذور العرق سوسللخالصة المائية 

LSD 5% 12 6 0 (شهر) فترة التخزين  
 المعاملة

0.94 16.00±.0.00 15.67±.0.58 19.33±.0.58 C 
1.15 16.00±.0.00 16.00±.0.00 19.00±.1.00 I 
0.94 16.00±0.00 15.33±0.58 20.67±0.58 S 
0.67 16.33±0.58 16.00±0.00 22.00±0.00 H 
0.94 16.00±0.00 15.67±0.58 21.67±0.58 S+H 

 0.47 0.81 1.15 LSD 5% 
C: (Control); I: (Irradiation); S: (Steam treatment); H: (Hot air treatment); (S+H): (Steam treated +Hot air 
treatment). 
 
 

 



 - تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية في لون ألخالصة المائية لمسحوق جذور العرق سوس4-4-4

بينت نتائج التحليل الكروماتوغرافي باستخدام تقانة المسح المخبري لتقدير اللون أن القيم اللونية للخالصة المائية 

 = L=23.97; a=43.51; b=11.46; ΔE)، هي Control (C)الناتجة عن مسحوق جذور عينة الشاهد 

، معبر عنه بمجال من  Degree of whiteness تعبر عن درجة شحوب اللون L ، وباعتبار أن قيم (19.37

)، وتعبر قيم White يعبر عن األبيض 100 وباتجاه ال Black (باتجاه الصفر يعبر عن األسود 100 حتى 0

a عن درجة االحمرار Degree of redness - يعبر 80 (باتجاه -100 حتى +80، معبر عنه بمجال من  

 عن درجة االصفرار b)  وتعبر قيم Red يعبر عن األحمر 100 وباتجاه ال + Greenعن اللون األخضر 

Degree of yellowness - يعبر عن اللون األزرق 80 (باتجاه -70 حتى +80، معبر عنه بمجال من  

Blue + يعبر عن اللون األصفر 70 وباتجاه ال Yellow وتعبر قيم (ΔE =  عن االختالف الكلي في اللون 

Overall color difference ،(Kwon et al, 2009) حيث تشير هذه المعطيات إلى أن لون الخالصة 

المائية الناتجة عن مسحوق جذور زداد اصفرار لون الخالصة المائية تميل إلى اللون األحمر المصفر الداكن، وا

 الناتجة عن مسحوق  المائية مع زيادة فترة التخزين، حيث كانت القيم اللونية للخالصةودكانتهاعينة الشاهد 

 =L)  و .(L= 36.69; a=37.59; b=16.35; ΔE = 11.93)  شهرا12 و 6جذور الشاهد المخزنة لمدة 

41.52; a=44.50; b=17.86; ΔE = 14.16 ) 13  على التتالي (الجدول.( 

  Overall color differencesبمقارنة قيم االختالف الكلي في اللون و

 

فقد ازدادت قيم االختالف الكلي في اللون للخالصة المائية الناتجة عن مسحوق جذور معالجة باألشعة ومعالجة 

، حيث كانت قيم االختالف الكلي في حراريا مقارنة مع قيم الخالصة المائية الناتجة عن مسحوق جذور الشاهد

) للخالصة المائية الناتجة عن عينات شاهد 23.76 و 24.14 و 21.95 و 22.63 و ΔE) 19.37اللون 

وعينات معالجة باألشعة، وعينات معرضة لمعالجة حرارية رطبة وجافة ومركبة (جافة + رطبة) على التتالي 

)، وانخفضت قيم االختالف الكلي في اللون للخالصة المائية الناتجة عن مسحوق جذور شاهد و 13(الجدول 

  شهرا.12 و 6لمدة معالجة باألشعة ومعالجة حراريا وذلك خالل مراحل التخزين التي استمرت 



يؤدي تعريض النباتات الطبية والبهارات إلى حرارة مرتفعة إلى تدهور لون هذه المنتجات واكتسابها اللون الداكن، 

  black pepper وعند الفلفل األسود Paprika  (Almela et al., 2002)ولوحظ هذا التأثير عند الفليفلة 

(Waje et al., 2008) وعند الفلفل األحمر red  pepper  (Rico et al., 2009) 

 كيلو غري من 10وأشارت نتائج بعض الدراسات إلى عدم وجود تأثير يذكر لكل من المعالجة بجرعة قدرها 

أشعة غاما والمعالجة الحرارية الجافة والرطبة في الخصائص الفيزيائية والكيميائية عند الفليفلة الحمراء الجافة 

(Rico et al., 2009) 

 
في قيم اللون في الخالصة المائية لمسحوق جذور العرق  تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية 13الجدول 

 .سوس

LSD 5% 12 6 0 (شهر) فترة التخزين        
                        المعاملة    

L                                                                                                                          
1.63 41.52±0.54 36.69±0.74 23.97±1.07 C 
1.98 43.68±0.24 35.78±1.67 23.93±0.33 I 
1.33 42.38±0.60 47.81±0.95 19.70±0.25 S 
1.03 48.63±0.45 47.70±0.76 19.01±0.10 H 
0.65 47.35±0.10 45.69±0.26 23.22±0.49 S+H 

 0.78 1.80 1.02 LSD 5% 

a  
2.36 44.50±0.25 37.59±1.94 43.51±0.61 C 
3.48 44.84±0.08 34.33±2.93 42.26±0.75 I 
2.62 44.67±0.08 38.39±2.09 43.56±0.90 S 
2.08 45.00±0.08 36.67±0.63 43.57±1.69 H 
3.63 45.10±0.10 37.57±1.44 42.20±2.80 S+H 

 0.25 3.56 2.87 LSD 5% 

b 
2.91 17.86±0.34 16.35±2.40 11.46±0.69 C 
3.18 17.44±0.88 15.50±2.17 7.41±1.46 I 
5.88 16.68±0.98 14.01±4.46 11.26±2.27 S 
4.47 15.75±0.34 16.53±2.67 8.95±2.79 H 
5.02 15.50±0.16 13.82±4.03 6.56±1.64 S+H 

 1.14 5.96 3.47 LSD 5% 

ΔE 
2.94 14.16±0.03 11.93±2.40 19.37±0.86 C 
2.67 15.92±0.71 13.36±1.73 22.63±1.37 I 
4.48 15.56±1.00 20.13±3.45 21.95±1.49 S 
3.73 20.50±0.49 18.33±2.13 24.14±2.38 H 
3.80 19.74±0.18 18.77±2.73 23.76±1.83 S+H 



 1.08 4.65 3.03 LSD 5% 
C: (Control); I: (Irradiation); S: (Steam treatment); H: (Hot air treatment); (S+H): (Steam treated +Hot air 
treatment). 

 
 
- تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية في الخصائص الحسية للخالصة المائية لمسحوق جذور العرق 4-5

 سوس

بينت نتائج االختبارات الحسية للخالصة المائية لمسحوق جذور العرق سوس أن لون وقوام ونكهة الخالصة 

 ، و معالجة باألشعةControl (C)المائية الناتجة عن جميع المعامالت المستخدمة في هذه الدراسة (شاهد 

Irradiation treatment (I)  والمعالجة الحرارية الرطبة ، Steam treatment (S)  والمعالجة الحرارية  

)، وحسب نظام الخمس (S+H) والمعالجة الحرارية المركبة جافة و رطبة Hot air treatment (H)الجافة 

تبين النتائج )، و14) (الجدول 4) واقل من جيد (3درجات المتبع للتقويم في هذه الدراسة هي أكثر من مقبول (

المدونة في الجدول عدم وجود فروق معنوية في الخصائص الحسية المقدرة (القوام والرائحة واللون) بين الخالصة 

المائية الناتجة عن عينات معالجة باألشعة والخالصة المائية الناتجة عن عينات الشاهد، أو بين الخالصة 

المائية الناتجة عن عينات معالجة حراريا والخالصة المائية الناتجة عن عينات الشاهد، أو بين الخالصة المائية 

الناتجة عن عينات معالجة باألشعة والخالصة المائية الناتجة عن عينات معالجة حراريا، وال حتى بين الخالصة 

المائية الناتجة عن عينات معرضة لمعالجة حرارية رطبة والخالصة المائية الناتجة عن عينات معرضة لمعالجة 

 ). 14حرارية جافة (الجدول 

 كيلو غري في 10لقد بينت نتائج تجارب منفذه في هذا المجال عدم وجود تأثير الستخدام جرعة إشعاعية قدرها 

-Al)الخصائص الحسية، والمتمثلة باللون والطعم والرائحة، للخالصة المائية لمسحوق جذور العرق سوس 

Bachir and Lahham, 2003; Al-Bachir et al, 2004) وأكدت نتائج تجارب منفذة على نباتات طبية ،

أخرى عدم وجود تأثير معنوي للمعالجة اإلشعاعية في الخصائص الحسية للخالصة المائية الناتجة عن هذه 

النباتات، حيث لم يسجل فروق معنوية في الخصائص الحسية بين الخالصة الناتجة عن نماذج معالجة بجرعة 

  Tea، والشاي (Furgeri et al., 2007) كيلو غري وبين خالصة الشاهد من ألمته 10إشعاعية قدرها 

(Mishra et al., 2006) وعلى العكس من ذلك فقد كان لهذا المستوى من الجرع دورا واضحا في تحسين  ،

 .(Al-Bachir, 2007)هذه الخصائص عند الخالصة المائية لبذور الينسون 



 

 

في الخصائص الحسية للخالصة المائية لمسحوق جذور  تأثير أشعة غاما والمعالجة الحرارية 14الجدول 
 العرق سوس (مقدرة بنظام الخمس درجات).

Aroma Color Texture المعاملة                   

3.29±1.15 3.81±0.87 3.52±.1.03 C 
3.62±1.28 3.95±0.81 3.62±.0.74 I 

3.52±1.17 4.00±0.89 3.91±1.00 S 

3.52±0.87 3.38±1.12 3.86±0.79 H 

3.14±1.11 3.81±0.68 3.62±0.81 S+H 

0.69 0.54 0.54 LSD 5% 
C: (Control); I: (Irradiation); S: (Steam treatment); H: (Hot air treatment); (S+H): (Steam treated +Hot air 
treatment). 
 

 

 - االستنتاجات5

 باستعراض نتائج تجارب هذا البحث فقد تم تثبيت االستنتاجات التالية:

استخدم في تجارب هذا البحث جذور العرق سوس المخزنة إلى حين التجهيز والتسويق، ونفذت  -

التجارب خارج موسم إنتاج الجذور، حيث تقوم الشركات المسوقة لهذا المنتج بالحصول على المادة 

الخام في موسم اإلنتاج وتخزينها في مستودعاتها ليتم تصنيعها وتجهيزها وتزويد السوق بها على مدار 

العام، وبشكل خاص في فصل الصيف وخالل شهر رمضان، وبالتالي فقد كانت الحمولة الميكروبية 

 ميكروب في الغرام، وهي 108لمسحوق جذور العرق سوس المستخدم في تجارب هذا البحث من مرتبة 

حمولة ميكروبية مرتفعة جدا توحي بعدم تحقيق شروط التخزين المالئمة، وعدم تطبيق إجراءات 

التجهيز والتصنيع الجيدة، وهي الحالة السائدة في التصنيع والتخزين والتداول والتجهيز في معظم 

الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع مثل هذه المنتجات في القطر، وبالتالي يتوجب التعامل مع الواقع 

 كما هو عليه ال كما يجب ويفترض أن يكون.

بينت نتائج هذه التجارب إمكانية خفض الحمولة الميكروبية عند مسحوق جذور العرق سوس أربعة  -

دورات لوغاريتميه باستخدام الجرعة اإلشعاعية المقترحة مرجعيا لمعالجة جذور العرق سوس بنتائج 

 كيلو 10 (402/1986تجارب دراسات سابقة منفذة في القسم، وبمحددات المواصفة القياسية السورية 



غري كحد أقصى يمكن استخدامه في معالجة المواد الغذائية بما في ذلك جذور العرق سوس)، وهذا 

 ميكروب في الغرام) وال حتى 10الخفض ال يحقق المستوى المطلوب من ألعقامه التجارية (أقل من 

 ميكروب/غ)، وبالتالي ال يمكن اقتراح الجرعة 104الوصول إلى الحدود المسموح بها عالميا (أقل من 

 كيلو غري لمعالجة مسحوق جذور العرق سوس المعد للتجهيز خارج موسم اإلنتاج بهدف تعقيمه 10

 تجاريا.

بداللة نتائج تجارب سابقة منفذة في القسم، والتي أشارت إلى أن الجرعة اإلشعاعية الالزمة لخفض  -

 كيلو غري، فان التعقيم التجاري لمسحوق جذور العرق 2الحمولة الميكروبية دورة لوغاريتمية واحدة هي 

سوس المستخدم في تجارب هذا البحث، المجهز للتسويق خارج موسم اإلنتاج،. يحتاج إلى مضاعفة 

 كيلو غري، 20الجرع اإلشعاعية المقترح استخدامها لتصبح جرعة التعقيم التجاري لمسحوق الجذور 

ويحتاج استخدام هذا المستوى من الجرع إلى تشريع جديد ومواصفة قياسية معدلة تجيز هذا االستخدام، 

 التي تجيز 402/2009وتحقق ذلك بعد اعتماد المواصفات القياسية المعدلة محليا (المواصفة القياسية 

 كيلو غري عند ضرورة تحقيق غرض تكنولوجي مشروع، وبعد صدور 10استخدام جرع تزيد عن 

المواصفة القياسية الخاصة بممارسة التشعيع الجيد للتحكم في األحياء الدقيقة واآلفات الحشرية في 

  والتي تنص على إمكانية معالجة النباتات 2009التوابل واألعشاب والبهارات النباتية األخرى في عام 

  كيلو غري. 30الطبية والبهارات بجرع إشعاعية تصل حتى  

بالرغم من تحقيق الهدف التقني المطلوب وهو التعقيم التجاري لمسحوق جذور العرق سوس المخزنة  -

 كيلو غري) بدال من الجرعة المقترح استخدامها تجاريا، في 20باستخدام جرعة إشعاعية مرتفعة (

 كيلو غري)، وبالرغم من إمكانية استخدام هذا 10تجارب سابقة، لتعقيم مسحوق جذور العرق سوس (

المستوى من الجرع تشريعيا، بحسب المواصفات القياسية السورية المعدلة والمعمول بها حاليا، إال أن 

استخدام هذا المستوى المرتفع من الجرع لتعقيم مسحوق جذور العرق سوس تجاريا يحتاج إلى مضاعفة 

أجور التشعيع كثمن، أو عقوبة، لعدم استخدام إجراءات اإلنتاج والتسويق والتصنيع الجيد، وهو عامل 

إضافي يجب أخذه في الحسبان عند التفكير بإعداد دراسة الجدوى االقتصادية (المالية) لمعالجة 

 مسحوق جذور العرق سوس باألشعة المؤينة. 



بينت نتائج تجارب هذا البحث إمكانية خفض الحمولة الميكروبية عند مسحوق جذور العرق سوس دورة  -

لوغاريتميه واحدة باستخدام المعالجة الحرارية الرطبة أو الجافة أو المركبة (رطبة + جافة)، وهذا 

 ميكروب في الغرام) وال حتى 10الخفض ال يحقق المستوى المطلوب من ألعقامه التجارية (أقل من 

 ميكروب/غ)، وبالتالي فان استخدام المعالجة 104الوصول إلى الحدود المسموح بها عالميا (أقل من 

 الحرارية بهدف تعقيم مسحوق جذور العرق سوس هو أمر غير مجدي تقنيا.

أشارت نتائج تجارب هذا البحث، بشكل عام، إلى عدم وجود تأثير سلبي للمعالجات المطبقة  -

(اإلشعاعية والحرارية) في الجودة والخصائص النوعية لمسحوق جذور العرق سوس، والمتمثلة بنسب 

االستخالص والخصائص الفيزيائية والكيميائي للخالصة المائية، وبالتالي فتأثير هذه المعالجات ( 

اإلشعاعية والحرارية) في الخصائص النوعية لمسحوق جذور العرق سوس هو عامل غير محدد في 

 اختيار الطريقة ألمناسبة للتعقيم.
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Effect of traditional methods and gamma irradiation on microbial load, quality and 

sensory characteristics of Licorice Roots Powder (Glycyrrhiza globra L.) 
 

M. Al-Bachir . M. Al-Adawi 

Radiation Technology Dep. Syrian Atomic Energy Commission. 

P. O. Box 6091, Damascus, Syria. 

 

Abstract 

To determine the effect of gamma irradiation and heat treatment on microbial load of 

licorice root powder, extract rate from root powder, and the physical, chemical and 

sensory characteristics of its extract. Powder of licorice roots were exposed to heat 

treatments (hot air-dried and steam), and to 10 kGy of gamma irradiation. Microbial load 

on powder, and organic dissolved solids, total carbohydrates, reduced carbohydrates, 

Glycyrrhezinic, ash, mineral ions (Ca++ and K+, Na, Mg), pH and EC values, color, and 

sensory properties of the extracted were evaluated after  0, 6, and 12 months of storage. 

Results indicated that total microbial count of licorice roots powder (control sample) 

were relatively high, and included coliform, E. coli, and Klabsala spp. The results 

indicated that 10 kGy of gamma irradiation reduced the total count by 4 logs. While, heat 

treatment (hot air-dried, and steamed) reduced the total count by 1 and 2 logs 

respectively. No effect was observed in physical, and chemical characteristics in the 

extract of licorice roots due to irradiation. While, there were an effect of heat treatment 

on most of measured physical, and chemical characteristics of the extract of licorice 

roots. However, Sensory evaluation indicated that no significant differences were found 

between solution produced from irradiated, heat treated, and control samples in color, 

flavor, texture, or taste.  

 

 

 

 

Key words: licorice, Gamma irradiation, Heat treatment, Microbial load, Extracted rate, 

sensory evaluation, Physical and chemical characteristics. 
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