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 المرجع،أما إلى االشاراً بشرط الشخصي لالستخدام اسمية المادة هذه عن والنقل بالئسخ يسمح

الهيئة. إدراً من مسبقة خطية بموافقة إال بهما مسموح فغير تجارية ألهداف والئقل النسخ



المساهمة التؤع اللممل ٠١ةد٠٦ في العساهعودن

التالية: المجاالت في ساهم الذي عثمان ياسر .م. م
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الحسية واالختبارت األغذية كيمياء مخبري في المنجراً المخيريه التحاليل تنفيذ في المشاركة —

جداول في النتائج وتقريغ إحصائيا النتائج تحليل —

البحث في المستخدمة المراجع لتامين االلكتروني المسح في المساهمة —

النهائي التقرير طباعة في المساهمة —

األغذية ميكروبيولوجيا مخبر في المنجراً المخبريه التحاليل تنفيذ في ساهم الذي سعود: سامر م.م.

 الحسية واالحتبارإت األغذية كيمياء مخبري في المنجراً المخبريه التحاليل تنفيذ في ساهمت التي الشرع: براءة م.م.

الحسية واالختبارات األغذية كيمياء مخبري في المنجراً المخبريه التحاليل تنفيذ في ساهمت التي العسرإوي: أمنة م.م.

 تنفيذ في ساهمتا الغتتان القرعة): كلية / األغذية عدوم قسم في خامسة (سنة غيبة آالء و صالح سوسن الطالبتان

 المرحلة خالل الحسية واالختبارات األغذية وفيزياء وكيمياء األغذية ميكروبيولوجيا مخابر في المنجراً المخبرية التحاليل

 تضمن العنوان بهذا تخرج مشرع قدمتا حيث والتدريب، التعليم بهدف التخزين) بداية وفي التشعيع (بعد فقط األولى

 كمالحظات غاما أشعة تأثير وتتائج بتنفيذها شاركو عليها اطلعوا التي العمل وطدائق البابونج تبات عن علمية مراجعة

 محمد. د. من كل المشرع هذا مشرع عدى اشرف حيث اإلحصائي. التحليل وتتائج الرقمية القيم استخدام دون عينية

الذرية. الطاقة هيئة من البشير محفوظ ود. دمشق جامعة في الزراعة كلية من يونس أبو عهد د. و محمد
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البابونج لغبات والحسية التوعية والخصائص الميكروبية الحمولة في المؤيئة باألشعة المعالجة تأثير

( Matricaria recutita, Anthemis nobilis)

البشير محفوظ د.

السورية الذرية الطاقة هيئة اإلشعاع، تكنولوجيا قسم

ملخص

 البابونج، نبات لمسحوق الميكروبية الحمولة في االلكترونية والحزم غاما أشعة من كل تأثير اختبار بهدف

 المسحوق، عن الناتجة المائية للخاصة والحسية والكيميائية الفيزيائية والخصائص االستخالص نسب وفي

 المنتج هذا وتسويق بتصنيع معروفة شركة من عليه الحصول نئم الذي الغبات مسحوق تعريض نئم فقد

 ٦٠ كوبالت المشع التطير عن الصادرة غاما أشعة من غري كيلو ٢٠ و ١٠ الجرع إلى وعالميا، محليا

 المسرع نعن الصادرة االلكترونية الحزم من غري) كيلو ٢٠ و ١٠( الجرع من عينه المستوى والى

 مسحوق عن الئاتجة المائية الخاصة في قدر كما المسحوق، في الميكروبية الحمولة وقدرت االلكتروني،

 والكالسيوم والبوتاسيوم الصوديوم وعناصر والرماد الماء، في الذوابة الجافة المادة من كل الغبات

 مرور بعد االختبارت هذه وأعيدت ولونها، للخاصة واللزوجة الكهربائية والئاقليه PH اد وقيم والمغنيزيوم،

 خالل الغبات مسحوق من الئاتجة المائية للخاصة الحسية الخصائص تقدير تم كما التخزين على شهدا ١٢

 لعينة Total count الكلية الميكروبية الحمولة ارتفاع التجارب هذه نتائج بيئت المعالجة. من ألسبع

 الحمولة هذه وتضمتت التخزين، خالل الميكروبية الحمولة وازدادت البابونج، تبات مسحوق من الشاهد،

 وأشارت ،Total coli form فورم الكولي بمجموعة والمتمثلة اإلنسان صحة ضاررة تكون أن يمكن أنواع

 استعمال عند فورم الكولي ومجموعة الكلية الميكروبية الحمولة من كل خفض إلى التجارب هذه نتائج

 من فاعلية أكثر االلكترونية الحرم وكائت االلكترونية، والحرم غاما أشعة من غري كيلو ٢٠ و ١٠ الجرع

 المعالجة تؤثر ولم الجرع، من الملستوى تفس استعمال عند الميكرويية الحمولة خفض في غاما أشعة

 عتد والكيميائية الفيزيائية الخصائص أغلب في االلكترونية الحرم أو غاما أشعة من غري كيلو ١٠ بالجرعة

بقيت فقد شهرا ١٢ استمرت التي التخزين فتررة نهاية وفي البابونج، نبات لمسحوق المائية الخاصة

١



 والحرم عاما أشعة من بكل المعالجة التباتات عتد )p>0.05( معنوي وبشكل منخفضة الميكروبية الحمولة

 في واضح تاير غري كيلو ٢٠ الجرعة الستعمال كان فقد وبالمقابل الشاهد، بعبئات مقارنة االلكترونية

 ولم هذا التخزين. فترة وئهاية بدايبة في المختبرة الماتية للخاصة والكيميائية الفيزيائية الخصائص بعض

 الحسية الخصائص في االلكترونية الحرم أو غاما أشعة من غري كيلو ٢٠ و ١٠ للجرع تأثير أي يالحظ

والطعم. والقوام والررئحة اللون في والمتمثلة البابونج تبات لمسحوق المائية للخاصة

االستخالص، معدل الميكروبية، الحمولة االلكترونية، الحرم غاما، أشعة البابونج، تبات المفتاح: الكلمات

والكيميائية. الفيزيائية الخصائص الحسية، الخصائص

علمية ومرإجعة تاريخية لمحة — ١

مقدمة -١ -١

 تستعمل Plant parts نباتية أجزاء أو Weak-steam الساق ضعيفة غضة نباتات Herbs األعشاب تعتبر

 البيولوجي الفعل عن المسؤولة للمادة كمستخلص أو Powders مسحوق بشكل Raw خام كمادة

Biological active principles، بديل كنظام واسع بشكل األعشاب وتستعمل Alternative system 

 وتعتبر المعمورة، أرجاء في شعبيا األعشاب استعمال توسع أن بعد Medicine الطبيبة للمستحضرات

 الطبيبة األعشاب قيمة تقدر حيبث العالم في الطبيبة للتباتات إنتاجا العالم دول أكنثر من والهئد الصين

 البلدان في الطبيبة التباتات اغلب تنمو و أمريكي، دوالر مليبار ٦٠ بحوالي العالم أسواق في المتداولة

 القيمة بسبب البلدان لتلك األجشبي للقطع هام مصدر تعتبر و العالم من Tropical countries االستوائية

 هذه تسويق وبسبب .)Abba et al., 2009; Sharma et al,. 2006( المنتجات لهذه العاليبة المادية

 للمتظمات Concern قلق مبعث Safety سالمتها أضحت فقد األسواق في طبيبة كمستحضرإت المنتجات

 سيد التلوثات بسبب الدول من سيد في Public وللمحتمع Health authorities باصحة المعنيبة

Many contaminants المتبقية واآلثار المحتملة Residues الصحة في أضرار من تسببه أن يمكن وبما 

Kunle et al(.,. 2012( لمستهلكها العامة

٢



الطبية ئئتباتات الميكروبي الثلوث — ٢ —١  

وتؤثر لجودتها، المحددة العوامل أهم من عام بشكل لتنباتات . Microbial load ميكروبية الحمولة تعتبر  

فمصادر الخارجية، التاثيرات من لسئسلة نتيجة الخارجية المحددات من سلسلة ميكروبية الحمولة في  

ميكروبات على الملوثات هذه تشمل أن ويمكن والهواء، والماء التربة هي ميكروبيا الطبية التباتات تلوث  

بيتية بعوامل الطبية للتباننات الميكروبي التئوث حجم ويتناثر  Pathogenic microorganisms ممرضة 

مطري والهطول  Humidity والرطوبة Temperature الحزرة كدرجة مختلفة  Environmental factors 

الحصاد بعد وما قبل ما مراحل في Pre-harvesting and Post-harvesting وبجرإءات  Rainfall 

الخام للمواد Crude والمعالجة  Storage conditions التخزين وظروف  Handling practices التجهيز 

المنتجات هذه  Safety وسالمة Purity نظافة تحسين وبهدف التباتية، المنتجات هذه من  Processed 

Standardization وضبط التجهيز خالل  Basic hygiene الصحة في األساسية االجراءات لحظ يجب  

pH الحموضة وقيم  Moisture content الرطوبة من المنتجات هذه كمحتوى الفيزيائية الخصائص بعض  

(Abba et al., Microbiological contamination levels الميكروبي التلوث ومستوى  values 

2009; Kneifel et al., 2002; Bugno et al., 2006; Dubery et al., 2008 )

Aerobic mesophilic الهوائية بالميكروبات ,عام بشكل التباتية للمتتجات الميكروبي التلوث ويتمثل  

.(Kneifel et al., 2002) Moulds األعفأن و  Yeasts والخمائر Entero-bacterial معوية والبكتريا  

يترافق الذي  Faecal contamination البرقي التلوث عن المنتجات هذه في المعوية البكتريا وجود ويعبر  

E. coli كوالي وااليشيريشيا  Coliform فورم الكولي ومجموعة معوية الميكروبات بوجود عادة  

الطبيبة للتباننات الميكروبي التئوث معدل ويزداد  .(Kneifel et al., 2002; Czech et al., 2001) 

المالئمة والتخزين الحصاد شروط نتوفر ال حيث  Developing countries التامية الدول في والبهارت  

عدم العالمية الصحة منظمة توصيات و العالمية القياسية المواصفات وتشترط  ،(Bendini et al., 1998) 

الجافة المادة من الغرام في ميكروب ١٠٤ دا التباتنات هذه من الخام للمادة الميكروبية الحمولة تجاوز  

الطرائق بإحدى معالجتها والتوصيات الشروط هذه تحقيق ويتطلب  ،(UNIDO, 1984; WHO, 1989)

٣



 بها المسموح الحدود إلى الميكروبية الحمولة لخفض عالميا المعتمدة الحورية أو الكيميائية أو الفيزيائية

المواصفات. هذه في عليها وشئصوص

الميكروبية حمولتها من الطبية النباتات تخليعى — ٣—١

،Preserve وحفظها Decontamination الطبية التباتات تلوث الة المحاوالت من العديد أنجز لقد

 العالجية مكوناتها وفاعلية طبيعة على والمحافظة المنتجات هذه سالمة تحقيق إلى المحاوالت هذه وهدفت

Natural and potent medicine. خالل ومن بها يمكن عدة وسائل باعتماد الجهود هذه وأثمرت 

 Heat الحورية المعالجة الوسائل؛ هذه من الميكروبية، حمولتها من الطبية التباتات تخليص استعمالها

treatment البنفسجية فوق باألشعة والمعالجة UV irradiation والتدخين Fumigation، ذلك ومع 

 للحرإرة المنتجات هذه في الموجودة Aroma والررئحة Flavor النكهة مركيات Sensitivity فحساسية

 ،)Gupta et al,. 2011( الطبية التباتات تعقيم في الحرارية المعالجة استعمال وجه في أساسيا عائقا يعتبر

 تعقيم في استعمالها إمكانية من المعالجة المواد اخترق على البنفسجية فوق لألشعة الضعيفة الغدورة وتحد

 Ethylene oxide ح0االثيلين( اوكسيد بغاز التبخير ويساهم ،)Gupta et al,. 2011( الطبية التباتات

 الطريقة هذه أن إال الطبية، للئباتات الميكروبية الحمولة خفض في Methyl bromide بروميد المثيل أو

 بسبب العالم دول من العديد في استعمالها Restricted (قيد) حدد أو Prohibited منع المعالجة في

 Residue متبقية أثار من المعالجة هذه تنتجه أن يمكن لما Carcinogenic للسرطان المسببة الطبيعة

المراجع في ويقترح .)Kim et al., 2000; Satomi et al,. 2005( بها المعالجة الطبية التباننات في

 الوسائل هذه تتضمن حيث الميكروبية حمولتها من الطبية التباننات لتخليص الوسائل من العديد العلمية

 الببضي الحركي والغوتون Electromagnetic radiation الكهرومغناطيسية باألشعة اممعالجة

Photodynamic pulsing العالي فوق والضغط Ultrahigh pressure اوكسيد ثاني بغاز والمعالجة 

Gupta et al., 2011) CO2 treatment(. الكربون

٤



الميكروبية حمولتها من الطبية التباتات تخليص في المؤيئة األشعة استعمال — ٤ —١  

وتحقيق عام بشكل الغذائية المواد معالجة في  Ionizing radiation المؤيئة األشعة استعمال أكتسب لقد  

تشعيع مجال في يستعمل حيث دوليا، اعترافا  Phyto-sanitary النباتية والصحة  Sanitary الصحة 

(60C0: 1.17- ٦٠ كوبالت المشعين التطيرين عن الصادرة  Gamma irradiation غاما أشعة األغذية  

ميغا ٥ عن تزيد ال بطاقة  X-rays 137)، اكدس وأشعة Cs: 0.66 MeV) 1.33 ١٣٧ والسيزيوم  MeV) 

فولط إلكترون ميغا ١٠ عن تزيد ال بطاقة  Electron beam االلكترونية والحردم  ، (MeV) فولط إلكترون  

دون المطلوب التقني الهدف على الحصول يمكن األشعة من النماذج هذه فباستعمال  (CAC, 2003) 

منابع بان علما  ،(Becker, 1983) المعالجة المادة في  Radioactive إشعاعيا فعالة مركبات تشكل  

اقتصاديا مجدي واستعمالها تجاريا متناج األشعة من الئماذج هذه (Farkas, 2004) وتهدف  Sources 

سالمة وتحقيق  Quality الجودة على والمحافطة  Losses التلف تخفيض إلى الغذائية المواد تشعيع عملية  

(Mansour and Insects Disinfestations التخزين حشدات مكافحة خالل، من  Food safety الغذاء 

Shelflife extension الغذائية المواد تسويق فنترة إطالة أو  Al-Bachir, 1995; Al-Bachir, 2004) 

الغذاء تعقيم أو  Hygienization الغذاء سالمة أوتحقيق  (Al-Bachir, 1998, 1999/a, b)

Sterilization

(Al-Bachir and Lahham, 2003; Al-Bachir et al, 2004; Al-Bachir 2005, Al-Bachir 

،and Zeino, 2005, Al-Bachir, 2007)

 التغانات تستطيع ال عندما منها؛ عدة حاالت في التقليدية الوسائل عن كبديل التشعيع تقائة استعمال يمكن

 الطرائق استعمال يكون عندما أو ، Inadequate استعمالها من المطلوب الهدف تحقق من التقليدية

مخاطر لتجاوز الجديدة التقانة باستعمال ترغب عندما أو ،Uneconomical اقتصاديا مجدي غير التقليدية

 الطرائق عن كبديل التشعيع تقانة استعمال ويمكن التقليدية، التقائات استعمال يسببها أن يمكن صحية

 مجال في المؤينة األشعة استعمال يحقق أن ويمكن ،Supplement لها كمتمم أو المستخدمة التقليدية

التالية: Advantages المزايا الطبية التباتات و البهارات معالجة

 المادة إلى شيء أي إضافة استعمالها على يترتب وال فيزيائية، معالجة اإلشعاعية المعالجة تعتبر —

في تغيرات من استعمالها يحدثه أن يمكن ما فان وبالتالي ،Non-additive process المعالجة



 يحدثه أن يمكن ما مع مقارنة الدنيا حدوده في يبقى المعالجة Spices والبهارت الطبية التباتات

المعالج. المنتج خصائص في تغيرات من البديلة التقليدية التقائات استعمال

 الوسائل فاعلية مع مقارنة Highly effective مرنفعة بفاعلية اإلشعاعية المعالجة تتمتع —

 وغازات Chemicals الكمميائية المركيات كاستعمال المجال هذا في المستخدمة التقليدية

....Fumigants التدخين

 من الحد ويمكن ،Bulk تغليف بدون أو Packaged مغلفة إما باألشعة المواد تعالج أن يمكن —

جيد بشكل تغليئه بعد المنتج تشعيع عتد Recontamination الميكروبي التلوث إعادة

)2009 .,Khattak et al(.

طبية (نباتات المعالجة بالمادة Harmful residues ضارن أنغار اإلشعاعية المعالجة تترك ال —

وبهازت).

 بشكل المنتج حر درجة رعع إلى استعمالها يؤدي وال باردة، معالجة هي اإلشعاعية المعالجة —

 حدوده في فعاله مواد من والبهارت الطبية التباتات تحتويه ما تتأثر يبقى وبالتتالي محسوس،

.الطبيعية خصائصها على المنتجات هذه محافظة في يساهم مما الدنيا،

 الخصائص عن مسئولة ,عادة تكون التي والمكونات الفعالة المركبات اإلشعاعية المعالجة تتلف ال —

الحرارية. للمعالجات عادة حساسة تكون والتي والررئحة كالنكهة المنتجات لهذه الحسية

للبيئة. وصديقة المجال هذا في للعاملين وسليمة آمتة اإلشعاعية المعالجة —

 والسهولة التنفيذ في Fast السرعة الطبية، التباتات معالجة في المؤيئة األشعة استعمال مزيا ومن —

Convenient االنجاز. في

 عن توصية ١٩٨٠ عام في صدر فقد الغذائية المواد حفظ في مزيا من التشعيع تفائة به تتمتع لما وكئتيجة

 دولية منظمات ثالث عن المنبثقة The Joint FAO/IAEA Expert Committee الخبراء مجموعة

 ومتظمة ،Food and Agriculture Organization, FAO المتحدة لألمم والزراعة األغنية (منظمة

 International الذرية للطاقة الدولية والوكالة ،Word health organization WHO العالمية الصحة

atomic energy commission IAEA، األغذية لتشعيع االستشارية المجموعة وعن ICGFI
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International Consultative Group of Food Irradiation، عام جئيف في عقد الذي باجتماعها 

 دون غري كيلو ١٠ حتى تصل إشعاعية بجرعة األغذية معالجة بإمكاتية التوصيه إلى خلص والذي ،١٩٨٠

 قبل من التوصية هذه اعتمدت حيث المعالج، الغذاء على المعهودة السالمة اختبارات لتتفيذ حاجة وجود

 تجاوز عدم ضرورة إلى وثائقها في الهيئة وأشارت دولة) ١٧٨ تضم (والتي العالمية الغذاء دستور هيئة

الصحة منظمة خبراء مجموعة ١٩٩٤ عام في قامت كما غري. كيلو ١٠ عتبة الغذاء في الممتصة الجررعة

 اعتمدت فقد المراجعة لهذه وكنتيجة باألشعة المعالجة األغذية بسالمة الخاصة البيانات بمرإجعة العالمية

 مجموعة أكدت ١٩٩٧ ,عام وفي .)WHO, 1994( أعاله إليها المشار الخبرء مجموعة توصية المجموعة

 كيلو ١٠ عن تزيد بجرع المعالجة األغذية سالمة على )FAO/WHO/IAEA( الدولية المنظمات خبرء

. )WHO, 1999( غري

 في عالميا االستعمال في الصدارة مركز. لتحتل المعمورة، أنحاء في اإلشعاعية التقانة استعمال انتشر لقد

 بعد ،)Farkas, 1998a/b( خاص بشكل والبهازت الطبية التباتات وتعقيم عام بشكل الغذائية المواد معالجة

 عند الكلية الميكروبية الحمولة خفض إمكانية المجال هذا في المنقذة العلمية األعمال نتائج بيئت أن

 اإلشعاعية الجرعة بزيادة الخفض مستوى وتحسن غاما، أشعة من مختلفة لجرع النباتية العينات تعريض

 حمولتها كامل من الطبية التباتات تخليص إمكانية األعمال هذه نتائج أثبتت فقد وبالتالي المستخدمة،

 )Gupta et al., 2011; Khattak, 2012; المؤينة ألشعة من محددة لجرعة بتعريضها الميكروبية

)2010 .,Aquino et al.

 معالجتها الممكن الغذائية واإلضافات األغذية قائمة Directive 1999/3/EC األوروبي الدليل في حدد لقد

 التباتات من الجافة لألجزء غري كيلو ١٠ عن يزيد ال متوسطة إشعاعية جرعة بمتوسط و المؤيدة، باألشعة

 الحولية والخضار Spices والبهازت Seeds والبذور Dried aromatic herbs, العطرية الطبية

Kim et al., 2009) Vegetable seasoning(، معالجة في المؤيدة األشعة استعمال إمكانية وتوسيع 

 هيئة من كل أشارت حيث باألشعة، المعالجة األغذية وتداول لمعالجة الناظمة التشريعات تعديل بعد األغذية

 Codex العالمي الغذاء لدستور الدولية واللجنة ،Food and drug administration والدواء الغذاء

Alimentarious Committee ومساحيق والحوليات والبهارت الطبية التباتات معالجة إمكانية إئى
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،(Code of Federal Regulation, 2004) غري كيلو ٣٠ حتى تصل إشعاعية يجرع العطرية التباتات  

(Kume et al., دوئة ٥٦ من أكثر إلى األغذية بتشعيع سمحت التي الدول عدد وصل ٢٠٠٦ عام وفي

.2009; IAEA, 2008)

 والزررعة األغذية (منظمة الغذاء بتشعيع المعئية الدولية المنطمات في العضوية كاملة دولة سوريا تعتبر

 وهي )IAEA الذرية للطاقة الدولية والوكالة ،WHO العالمية الصحة ومئظمة ،FAO المتحدة لألمم

 الفئي األولى الدولة تقل لم إن الدول أوائل بين من سوريا وكالت العالمية، الغذاء دستور هيئة في عضو

 International Consultative Group of األغذية لتشعيع االستشارية المجموعة تأسيس على وافقت

)Food Irradiation (ICGFI اغلب في سوريا وشاركت الذرية، للطاقة الدولية الوكالة في المشكلة

 الدولية اممئظمات نعن المنبثقة الخبراء مجموعة بتوصية وعمال المجموعة، هذه ونشاطات اجتماعات

 للطاقة الدولية والوكالة ،WHO العالمية الصحة ومئظمة ،FAO المتحدة لألمم والزررعة األغذية (مئظمة

 ١٠ أن إلى تشير التي ١٩٨٦/٤٠٢ رقم السورية القياسية المواصفة سوريا في اعتمد فقد )IAEA الذرية

 في المواصفة هذه تعديل وتم سوريا، في االغذية معالجة في استعماله الممكن الجرع سقف هو غري كيلو

 الدقيقة األحياء في للتحكم الجيد التشعيع بممارسة خاصة سورية قياسية مواصفة صدرت كما ، ٢٠٠٩ عام

 س. ق. م. الرقم تحمل والئئي األخرى الببايية والبهارت واألعشاب التوابل في الحشرية واآلفات

 على للقضاء الالزمة اإلشعاعية الجرعة استعمال إمكانية على المواصفة هذه تصت حيث ٢٠١٠/٣٥١٢

 في تأثير الجرعة هذه الستعمال يكون ال يحيدن الميكروبية الحمولة خفض أو امممرضة الميكروبات

 بمعالجة سوريا وباشررت غري، كيلو ٣٠ المعطاة الجررعة تتجاوز ال وبحيث للمنتج، التوعية الخصائص

 الطبية (التباتات تحاربا المعالجة الغذائية المواد وتضمئت ،١٩٩٦ ,عام مغذ تجاري مستوى على األغذية

 الحشرية، الحمولة إرلة بهدف بأنواعها والمكسرات الميكروبي، التلوث إزالة بهدف بأنواعها والبهارت

......).اإلتبات مئع بهدف والبصل
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العمل أهمية — ٢

العلمي واسمه (Matricaria recutita, Anthemis nobilis) والذي  Chamomile البابونج تبات يعتبر  

وحيد تبات  Asteraceae (Compositae) Daisy family ( سابقأ (المركبة التجمية الفصيلة إلى يتبع  

Most widely used استعماال الطبيبة التباتات أكثر ومن  Wild بري Genuine أصيل Single المسكن 

أنواع عدة وجود من وبالرغم  .(Salamon, 1992/a) العالم في  Well-documented توثيقا واألفضل  

البابونج هما شيوعا األكثر  Types نموذجان فقط يوجد انه إال البابونج، من  Varieties وأصناف Kinds 

German chamomile األلماني والبابونج  Roman chamomile (Anthemis nobilis) الروماني 

إلى النموذجين كال ويتبع  Hungarian الهنغاري اسم أحيانا عليه يطلق والذي  (Matricaria recutita) 

كتبات واستعماال  Potent فاعلية األكثر االلماني البابونج ويعتبر  Composite family التحمية العائلة  

العلمية المراجع في وتداوال تتاوال واألكثر  ،(Gardiner, 2007; McKay and Blumberg, 2006) طبي 

Mediterranean countries المتوسط األبيض البحر حوض دول وفي عام بشكل عالميا انتشار واألكثر  

(Lohse et al., 2006; Noonan et al., 2004; Newall الروماني الصنف مع وبالمقارنة خاص بشكل

.et al., 1996; Blumenthal, 1998)

Ancient Greece and واليوناني الروماني القديمين العهدين إلى طبي كنبات البابونج تبات استعمال يعود  

مسحوق العربية اللغة في تعنيان إغرمقمتمن كلمتين من  Chamomile البابونج تبات اسم ويشتق  .Rome 

تبات واعتبر  .Apple-like smell التفاح رئحة تشبه رئحة منه تئوح حيث  Ground apple التفاح 

آلهة من  Sacred gifts مقدسة كهبة  The ancient Egyptians القدامى المصريين عند البابونج  

(Berry, Saxsons السكسون عند المقدسة التسعة الطبية التباتات من واعتبر  ،Sun good الشمس

. 1995)

الرريينات مجموعة حدت معطمها يدرج كيميائي مرئب ١٢٠ حوالي ىعل البابونج نبات يحتوي  

(Salamon, 1992; McKenna, Coumarins والكومارينات Flavonoids والفالفوتيدات Terpenoids

2002; Svenningsen et al., 2006; Al-Bahtiti, 2012; Ganzera et al., 2006)
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(Maschi et al., 2008; Mckay and Blumberg, 2006; Harbourne et Phenolic والفينوالت

على البابونج تبات ؤيحتوي  al., 2009; Svehlikova et al., 3004; Avallone et al., 2000) 

.(Maschi et al., 2008; McKay and Blumberg, 2006) Antioxidants أكسدة مضادات

البابونج لغبات والغذائية الطبية األهمية —١ —٢  

Natural الطبيبة والتوابل  Spices التوابل بين الروماني والبابونج األلماني البابونج تبات يدرج  

Generally recognized العموم وجه على بسالمتها المعترف  Flavorings والمتكهات seasonings 

(FDA, Human consumptions البشري لالستهالك صالح كغذاء الستعمالها  ،as safe (GRAS) 

باإلنتاج صلة ذات اخرى ومتتجات  Feeds وأعالف Animal drug 2012. بيطرية كأدوية واستعمالها /a) 

.(FDA, 2012/b) الحيواني

اإلنسان تصيب التني األمراض من العديد معالجة في المستخدمة الطبية التباتات من البابونج يعتبر  

مخطوطة في صيدالني كعقار يدرج حيث  ،(Srivastava et al., 2009; Petroloniho et al., 2012) 

دولة ٢٦ في األدوية مخطوطة وفي  ،(Salamon, 1992/b) الحالية Pharmacopoeia البريطانية األدوية

.(Ross, 2008) وفرسا وبلجيكا ألمانيا متها

البطن أالم لمعالجة مرطب كمشروب الشاي عن وكبديل ساخن كمشروب وعالميا محليا البابونج ويستهلك  

األجداد عن واآلباء اآلباء عن األبناء تناقل حيث الجلدية، اإلصابات بعض لمعالجة طبي وكنبات والصداع  

نتائج توثيق اجل ومن الصحية، االضطرابات من الواسع الطيف هذا لمعالجة الغبات هذا استعمال في خبرتهم  

الخبرة هذه نئنائج من للتحقق علمية أعمال العلمي البحث مجال في العاملين من ثلة تفذ فقد الخبررة هذه  

كالمغص الباطنية األمراض لمعالجة البابونج استعمال إمكانية األعمال هذه نئنائج بيئت حيث وتدويئها،  

الهضم وعسر Dyspepsia (Mann and Staba, 1986) واإلسهال  (Savino et al., 2005) Colic 

Alleviate الحرإدبي للترفع كمخفف استعماله يمكن و  ،(De La Motte et al., 1997) Diarrhea 

(Aertgeerts et al., 1985; Fidler et الجلدية والحاالت  Sun stroke الشمس وضربة  Fever (ألحمة) 

al., 1996; Schulz et al., 1997; Patzelt- Wenczler and Ponce-Poschle, 2000; Glowania
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Tea الشاي عن كبديل واسع تطاق وعلى البعض ويتتاوله  ،et al., 1987; Carl and Emrich, 1992)

.(Martens, 1995) Tonic وكمتشط 

Back الظهر وأالم  Insomnia األرق لمعالجة  Sixth century السادس القرن في التبات هذا واستعمل  

Skin conditions الجلدية والحاالت  Rheumatism والروماتيزم Neuralgia العصبي الجهاز وأالم  pain 

المفاصل وأالم  Headaches والصداع Flatulence ( (التفخة البطن وانتفاخ  Indigestion الهضم وعسر  

.(Becker et al., 2006; Blumental, 2003; Gardiner, 2000) Gout (النقرس)

Alles األلمانية اللغة في اسمه ويعكس  Cure all المطلق العالج اسم أوروبا في التبات هذا على وأطلق  

.(Berry, 1995) أيضا األهمية هذه  Capable of anything شيء كل على القدرة يعني والذي  Zutraut 

ثالث شاي بكاس والمتمثلة البابونج من تتاولها الممكن المثلى الجررعة تحديد إلى الدرسات بعض وذهبت  

كاس مليون من اكثر مته يستهلك شعبيا مشروبا البابونج ليصبح  ،(Mahady et al., 1999) يوميا مرات  

كنتيجة البابونج لغبات الواسع العالجي الطيف هذا ويأتي  ،(Srivastava and Gupta, 2009) اليووم في  

التهاب ومضادات Anti-inflammatory ومضادات  Antioxidantive أكسدة مضادات ىعد الحتوائه  

(Fabian et al., 2011; Anti-spasmodic تشنج ومضادات  Antimicrobial ( (ميكروبية حيوية  

لتسبة وخافضة  ،Verbeek et al., 2004; McKay and Blumberg, 2006 Gardiner, 2007) 

للشيخوخة ومؤخرة  ،Anti-parasitic للطفيليات ومضادة  ،Hypocholesteroemic الدم في الكوليسترول  

(Lee and Shibamoto, 2002; Babenko and Shakhova, 2005; DiGiorgio et Anti-aging

.al., 2008; Skovgaard et al., 2006)

ونمو انقسام إعاقة في تساهم أن يمكن فعالة مواد على البابونج تبات احتواء إلى الحديثة الدرسات وتشير  

هده وتناولت  ،(Srivastava and Gupta, 2009; Srivastava and Gupta, 2007) السرطانية الخاليا  

،Lung cancer الرئة وسرطان  ،Breast cancer الثدي كسرطان السرطانية الحاالت بعض الدرسات  

(Guimaraes et al., 2013; Srivastava et al., 2009; Colon cancer الكولون وسرطان

Chandrashekhar et al., 2011)

 الحية المنظومة في المركبات هده تلعيه الذي الدور من.خالل السرطانية الحاالت ظهور إعاقة وتتمثل

Free radicals الحرة الجدور كتس على وقدرتها Anti-oxidant activity األكسدة مضاد في والمتمثل
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األنزيمي التشاط واعاقة  ،Lipid peroxidation الدهون أكسدة واعاقة الجسم في المتشكلة  scavenging 

(Ganzera et al., 2006; Guimaraes et al., الخاليا ونمو الفئوي لالتقسام المحرض  Enzymes

2013)

التجميل مستحضرات صناعة في البابونج تبات أهمية — ٢ — ٢

 Fragrance العطرية بالمكوئات تتمثل فريدة بخصائص الروماني والبابونج األلماني البابونج تبات يتمتع

ingredients صناعة في خاصة أهمية بذلك ويكتسب الخارجية، العوامل من البشررة حماية على والقدررة 

 فبحسب .)Gottschalck and Breslawec, 2012) Cosmetic products التجميل مستحضرات

 من كجزع تعتبر والتي الصناعة مجموعة قبل من FDA والدواء الغذاء هيئة عليها حصلت التي المعلومات

 Voluntary cosmetic registration program تجميلي مستحضر أي لتسجيل اإللزامي البرنامج

)VCRP( رعرة زيت وهي: التجميل صناعة في استعمالها يمكن البابونج لغبات مئتجات ١٠ اعتماد تم فقد 

 األمماني البابونج زيت و ،Chamomilla recutita (matricaria) flower oil األمماني البابونج

Chamomilla recutita (matricaria) oil، األلماني البابونج خاصة و Chamomilla recutita 

matricaria) extract(، االلماني البابونج زهرة و Chamomilla recutita (matricaria) flower، و 

 خالصة و ،Chamomilla recutita (matricaria) flower extract االلماني البابونج زهرة خاصة

 ماء و ،Chamomilla recutita (matricaria) flower/ leaf extract األلماني البابونج أورق و زهرة

 البابونج زهرة خاصة و ،Chamomilla recutita (matricaria) flower water األلماني البابونج زهر

 Anthemis nobilis الروماني البابونج زهرة زيت و ،Anthemis nobilis flower extract الروماني

flower extract، الروماني البابونج زهر ماء و FDA, Anthemis nobilis flower extract( 

)2012/c، الشخصية الرعاية متتجات مجلس وأشار )Personal care products council (PCPC إلى 

 من %١٣ حتتى تصل بئسب التجميل مستحضرات في أعاله إليها المشار العشر المنتجات استعمال إمكانية

.)PCPC, 2009; 2010( ألتجميلي المستحضر

١٢



األهلية الحيوانات ورعاية تغذية في البابونج تبات أهمية — ٣—٢

 الحيوانات عالئق في الصناعية الغذائية Supplement المتممات استعمال إلى بريبة يتظر أصبح أن بعد

 من تلسببه أن يمكن بما Birds كالطيور Small animals الصغيرة والحيوانات Large animals الكبيرة

 النهائي، المنتج في المتممات هذه من Residuals المتبقية لآلثار كئتيجة المستهلك صحة في ضايرة أثار

 لما وكنتيجة اإلنتاج، وزيادة الغمو على المشجعة الصناعية المتممات استعمال مئع إلى الدول بعض وجتوح

 يحتويه بما اإلنتاج وزيادة الغمو تنشيط في تساهم أن يمكن ايجابية خصائص من البابونج تبات به يتمتع

.... Enzymes وأنزيماتProbiotis حيوية ومتشطات Antibiotics حيوية مضادات من التبات هذا

واعد أسئوب والكبير الصغيرة الحيوانات عالئق في طبيعي كمتمم البابونج تبات استعمال أصبح فقد الخ

.(Abaza et al., 2004; Galib et al., 2011)

أهدافه و العمل مبررات —٣

 احتواء السورية الذرية الطاقة هيئة في اإلشعاع تكنولوجيا قسم في مئفذة سابقة درسات نتائج بيتت لقد

 والبهارت اليائسون)، وبذور سوس العرق (جذور الطبية التباتات من محليا والمتداولة المدروسة األنواع

 عن تزيد الدقيقة الحية الكائنات من مرتفعة أعداد على الطرية) المرتديال تصئيع في تدخل التي (األنواع

المجال، هذا في المنجؤزة والبحوث والدرسات التجارب نتائج وبيئت وعالميا. محليا بها المسموح الحدود

 ويمكن الميكروبية، حمولتها من والبهارت الطبية التباتات لتخليص كأسئوب غاما أشعة استعمال إمكانية

 جرع باستعمال وذلك الغرام، في ميكروب ١٠ من أقل وجود يحقق عقامه مستوى إلى الوصول بوساطتها

 التوعية الخصائص في األشعة تأثير اختبار درسات معظم نتائج وتشير غري، كيلو ١٠ مرتبة من إشعاعية

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

.ئمساحيقها المائية للخالصه و المنتجات لهذه النوعية

(AL-Bachir and Lahham, 2003; Al-Bachir, 2005; Al-Bachir and Zeino, 2005; Al- 

.Bachir et al., 2004; Al-Bachir, 2007)
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 تكنولوجيا قسم في المنجززاً العلمية األعمال في االهتمام هذا بكل والبهارت الطبية النباتات استحوذت لقد

 مستوى على معالجتها يتم انتي األساسية الغذائية المنتجات باعتبارها الذرية، الطاقة هيئة في اإلشعاع

 في القطر في مرراً ألول تجاري مستتوى على غاما بأشعة المنتجات هذه معالجة تم فقد القطر، في تجاري

 عام خالل لتصل الزمن مع المنتجات هذه من المعالجة الكميات وازدادت ،٣م ٣٧ قدرها بكمية ١٩٩٦ عام

 التي األولى الغذائية المنتجات هذه كائت فقد كذلك طبية، نباتات منها األكبر الجزع ٣م ٢٤٠٠ إلى ٢٠١١

 في المشاد االلكتروني المسرع أدخل أن بعد القطر في تجاري مستوى على االلكترونية بالحزم معالجتها تمت

 بالحزم المعالجة المنتجات كميات كائت حيث ،٢٠١١ ,عام بداية في االستثمار في اإلشعاع تكنولوجيا قسم

 تكنولوجيا لقسم السئوية (التقارير ٢٠١٢ عام في ٣م ٢٤٨ و ٢٠١١ عام في ٣م ١٠٨ حوالي االلكترونية

).٢٠١٢ و ٢٠١١ لعامي اإلشعاع

 التوعية والخصائص الميكروبية الحمولة في المؤيئه األشعة تأثير الدرسات من العديد تناول من بالرغم

 إلى تشير لديغا المتوفرراً المعلومات أن إال وعالميا، محليا االقتصادية األهمية ذات الطبية التباتات لبعض

 األشعة تأثير لمعرفة محليا المنتج هذا تغاول عن معلومات وجود وعدم عالميا المئشورراً المعلومات شح

 هذا تجارب من الهدف كان فقد لذلك البابونج، لغبات التوعية والخصائص الميكروبية الحمولة في المؤينة

 الخصائص وفي البابونج، لغبات الميكروبية الحمولة في االلكترونية والحزم غاما أشعة تأثير مقاربة العمل

الغبات. هذا مسحوق عن الئاتجة المائية للخالصة والحسية والكيميائية الفيزيائية

العمل وطدرئق المواد— ٤

العمل هذا تجارب في المستخدمة النباتية المادة —١ —٤

 German chamomile األلماني النموذج بأنها يعتقد التي البابونج نبات من عينات العمل هذا في استخدم

)Matricaria recutita(, بإنتاج معروفة محلية شركة من المدروسة العينات على الحصول تم حيث 

 ,عادة الشركة هذه بها تقوم التي الطريقة في تعديل أي إجراء بدون ودوليا، محليا المنتج هذا وتسويق

 مستودعات في وتخزينها الشمس، أشعة تحت تجفيفها و التباتات بجمع تقوم حيث المنتج. هذا بتجهيز

لتسويقها. تمهيدا تغليفها ثم ومن بأكياس وتعبئتها تجهيزها حين إلى عادية
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باألشعة ومعالجتها التباتات -تجهيز ٢-٤

 بعد وذلك غررم، كيلو نصف سعة أثيلين البولي من بأكياس البابونج تبات مسحوق عينات تعبئة إعادة تم

 األكياس مجمل توزيع وتنم المنتج، لهذا المحلي التسويق في المعتمدة الدررية إئى وتنعيمها طحنها

 واعتبرت معالجة أي بدون األولى المجموعة أكياس بقيت مجموعات، خسس على التحربة في المستخدمة

 إلى الثالثة والمجموعة غري كيلو ١٠ جرعة إلى الثانية المجموعة أكياس وعرضت ،Control (C( كشاهد

 Gamma irradiation ٦٠ كوبالت المشع التظر عن الصادرة غاما أشعة من غري كيلو ٢٠ قدرها جرعة

)GI(. الغرفة حررررة بدرجة اإلشعاعية المعالجة نفذت حيث الساعة، في غري كيلو ٥.١١ قدورة جرعة بمعدل 

 وتم ،)ROBO, Russa( اإلشعاع تكنولوجيا قسم في الموجودة الصناعي التشعيع محطة في م' ١٥—١٠

 المخبر في تحضيوه تئم الذي الكحولي، البئزن كلور مقياس باستعمال الممتصة اإلشعاعية الجرعة تقدير

 من مل ٠. ٠٤ و االسيتون، من مل ٠.٠٤و المقطر، الماء من مل ٤ مع البنزين كلور من مل ٢٤ يمزج

 أيونات بقياس الممتصة اإلشعاعية الجرعة تقدير تئم االيثاتول. من مل ١٠٠ إلى الحجم واستكمل البنزين

 )Oscillotitrator) (OK-302/2, الناقلية قياس جهاز باستعمال المتشكلة الهيدروجين أو الكلوريد

)]Cserep et al, 1971) Radelkisz, Budapest, Hungary(. إلى الرابعة المجموعة أكياس وعررضت

 الصادرة االلكترونية الحزم من غري كيلو ٢٠ قدرها جرعة إلى الخامسة والمجموعة غري كيلو ١٠ جرعة

 الفرنسية فيئارد شركة في المصتع Electron beam irradiation (EI( االلكتروني المسرع عن

)VIVARAD, France( فولط الكترون ميغا ٣ وطاقة واط كيلو ١٠٠ باستطاعة )3 MeV(. تم حيث 

 سير على االلكترونات مصدر أمام العينات بتمرير غري) كيلو ٢٠ و ١٠( المطلوبة الجرع على الحصول

 المعالجة نفذت و المطلوبة، الجرعة على للحصول التيار شدة تبديل مع الدقيقة، في متر ١٠ بسرعة متحرد

 أفالم باستعمال الممتصة اإلشعاعية الجرعة تقدير وتم م'، ١٥ —١٠ الفرغة حرارة بدرجة اإلشعاعية

 تقدير ثم ومن لألشعة األفالم تعريض تم حيث ،)B3, GEX, corporation, USA( موذج بوليميرية

 عند .)Genesys 20 spectrophotometer( الضوئي الطيف قياس بجهاز الممتصة اإلشعاعية الجرعة

ثالث واستخدم مكرر، بمثابة كيس كل العمل هذا تجارب في واعتبر ميتر. ناتو ٥٥٣ قدرم موجة طول
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 شهرا ١٢ مرور وبعد مباشررة التشعيع بعد معاملة لكل المخبرية التحاليل ونفذت معاملة، كل في مكررإت

التخزين. على

البابونج تبات مسحوق في الميكروبية الحمولة تقدير — ٣—٤

 مسحوق من غرام ١٠ وأخذ بعناية، الكيس فتح نئم حيث (أكياس) مكرررت ثالث معاملة كل من أستخدم

ضمن الصوديوم) كلوريد %٨.٥( للتمديد، المستخدم الملحي المحلول من مل ٩٠ إليها وأضيف البابونج

 لتامين بالثانية هرزة ١٢٠ مقدارها أفقية بسرعة دقيقة ٢٠ لمدة المزيج ورج مل، ٣٠٠ سعة زجاجي دورق

 المحلول من مل ٩ إلى وأضيف المزيج من مل ١ أخذ جرى ذلك وبعد المحلول، في المطلوب التجانس

 لما طبقا وذلك متتالية مراحل ست إلى التمديد أعيد اختبار، أنابيب في ووضعه تحضيره سبق الذي الملحي

 .)AOAC, 2010( المخبر في الموثقة الجودة ضبط وإجررءات عالميا المعتمدة العيارية الطرائق في ورد

 )Oxoid, CM الهوائية الميكروبات لتنمية المستعمل اآلغار من المناسبة البيئة تحضير جرى ذلك بعد

)Plate Count Agar) 325, UK( ١ ي األطباق تلقيح تم أن بعد تعقيمها سبق بهري أطباق في وصبها 

 عد وجرى ،'م ٣٧ قدرها حرردرة درجة في الملقحة األطباق حضئت تجهيزها. سبق التي التمديدات من مل

 لمجموعة الكلي العدد ولئقدير التحضين. من ساعة ٧٢ و ٤٨ بعد األطباق هذه على الغامية المستعمرات

 )Violet Red Bile Agar VRBA; Oxoid, CM اآلغار من مناسبة بيئة استعمل فقد فورم الكولي

)485, UK، احتوت التي األطباق واعتمدت ساعة. ٤٨ ولمدة م° ٣٧ قدرها حدورة درجة في التحضين وتم

 مدستعمررت لعدد العشوي اللوغاريتم حساب ونتم مستعمرة، ٢٠٠و ٢٠ بين ترروح المستعمرات من عدد على

الكلية. والفطرية الميكروبية الحمولة

البابونج تبات لمسحوق المائي االستخالص — ٤ —٤

 في ووضعها المسحوق، من غرام ٥ وزن تم فقد البابونج، تبات لمسحوق المائية الخاصة على للحصول

 إلى الحجم إكمال ليتم المقطر، الماء من مل ١٠ في دقائق ١٠ لمدة وتقعها ليتر سعة مخروطي دورق

التتي الخض لعملية ذلك بعد المزيج وإخضاع ،'م ٧٥ قدرها حرردرة بدرجة المقطر الماء من مل ٢٠٠

١



 على Whatman 42 ترشيح ورق عبر ثم ومن القطن عبر المستخلص رشح ثم ومن ساعات، ٣ اسئتمرت

 )Al-Bachir الحقا الخاصة مكونات تقدير في استخدم الذي االستخالص رئق على للحصول التتالي،

)2003 ,and Lahham.

 البابونج تبات لمسحوق المائية والخاصة المسحوق في والرماد الجافة المادة تقدير — ٥ —٤

 غرام ٢٥ كمية بوزن البابونج تبات لمسحوق المائية الخاصة وفي الغبات مسحوق في الجافة المادة قدرت

 حريرة لدررجة وتعريضها وجافة، نظيفة بورسالن جفنة في المائية الخاصة من مل ٢٥ أو المسحوق من

 وتم مكررات، ثالث معاملة كل من واستعمل )،AOAC, 2010( الوزن ثبات حتى مئوية درجة ١٠٥ قدرها

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

١٠٠ X غة فاا الحفنة وزن — التجفيف بعد مادة من تحتويه وما الجفتة وزن

هوائيا الجافة العيئة وزن

 درجة ٤٠٠ قدرها حريرة درجة في الجافة المادة تقدير في المستعملة العينة ترميد جرى فقد الرماد لتقدير و

التالية: المعادلة بتطبيق مئوية كئسبة العينة في الرماد وقدر ساعات، ٤ ولمدة مئوية

١٠٠ X فارغة الجفنة ن‘؛و — ميد التا بعد تحتويه وما الجفنة ن‘؛و

هوائيا الجافة العيئة وزن

 البابونج تبات لمسحوق المائية الخاصة في EC الكهربائية والئاقليه pH اد قيم تقدير — ٦ —٤

 Hanna شركة في المصئع pH اد مقياس باستعمال للبابونج المائية الخاصة في pH اد قيم تقدير تم لقد

 إجراء وتم ، Bench Conductivity Meter جهاز، باستعمال فقيست EC اد قيم أما ،HI8521 نموذج

مئوية. درجه ٢٨ قدرها حريرة بدرجة المائية للخاصة قرءات ٣ بأخذ القياسات هذه

 نبات لمسحوق المائية الخاصة في والمغنيزيوم والكالسيوم والبوتاسيوم الصوديوم كمية تقدير — ٧—٤

البابونج

 تبات لمسحوق المائية الخاصة في والمغنيزوم والكالسيوم والبوتاسيوم الصوديوم عناصر تقدير جرى

تحضير على الطريقة هذه تعتمد و ،Flame photometer اللهب طيف مقياس جهاز بوساطة البابونج
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 عنصر لتقدير استعمل حيث قياسه، المراد العنصر من معلوم تركيز على تحتوي قياسية محاليل من مجموعة

 في جن ١٢ و ١٠ و ٨ و ٦ و ٤ و ٢ ( بتركيز عياريه محاليل العمل هذا تجارب في Na الصوديوم

 و ٥ ( بتركيز عياريه محاليل والكالسيوم البوتاسيوم من كل لتقدير استعمل حين في )،)p.p.m(. المليون

 وأضيف مل، ٥٠ سعة تظيف دورق في قياسها المجرد العينة وضعت المليون). في جزع ٢٥ و ٢٠ و ١٠

 بهدف وذلك المليون في جزء ٢٥ د مسساويأ العينة في الليثيوم تركيز يكون بحيث الليثيوم كلور إليها

القياس. أثناء األيونات تداخل دون الحيلولة

 ال الذي النظيف المحلول قراءة لتكون القياسية المحاليل باستعمال اللهب ضوء مقياس جهاز معايدرإ تمت

 على يحتوي الذي العياري المحلول قراءة وتكون للجهاز، صفر القراءة عند المليون في جزع أي على يحتوي

 المراد للعينة قراءة أخذ تم المعايرذ إجراء وبعد الجهاز، على ١٠٠ القراءة عند المليون في جن ١٠٠ تركيز

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

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

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

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

 x 100 وج.دت) إن التمذدد ة‘ ل”٦١ X ف ادم م حج٢ا X اصياترك ط اده قبراءد = غررم 100/مئغررم المقاس الفصر كمية

العينة من الماخوذ الحجم

البابونج تبات لمسحوق المائية للخالصة اللزوجة تقدير — ٨—٤

 لها وأضيف دورق في البابونج تبات مسحوق من غ ٥ بوضع المائية للخالصة Viscosity اللزوجة قدرت

 إلى للخالصة الحموضة قيم رفع ذلك بعد ليتم مغناطيسي بمحرك دقائق ١٠ لمدة ومزجها مقطر ماء مل ١٠٠

 ٩٥ قدرها حر درجة على المزيج وتتسخين %،٣٣ بتركيز NaOH الصوديوم ماءات محلول باستعمال ١٣

 الساعة حوالي ذلك استغرق حيث الغرفة حرراً إلى حرارته لتصل المزيج تبريد ثم ومن دقيقة، ٣٠ لمدة 'م

)1996 ,Hayashi(، 6 نموذج اللزوجة قياس جهاز باستعمال اللزوجة تقدير وتم HAAKE Viscotester 

R plus نموذج بمغزل مزود )R2(، الدقيقة في دورة ٢٠٠ قدرها سرعة وبتطبيق )200 rpm( النموذج وهذا

١٨



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

 عئها ويعبر الجهاز، شاشة على رقمية كقيمة تظهر والتي السائل جربان لمقاومة والضرورية الالزمة القوة

.cP ستتبواز أو mPa.s باسكال/ثاتية ميلي بوحدة

البابونج تبات لمسحوق المائية للخاصة اللون تقدير — ٩ — ٤

 اللون قياس جهاز باستعمال البابونج تبات لمسحوق المائية للخالصة اللونية الفروق و اللون تقدير جرى

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

 لتقدير ئاتومتر ٦٧٠ قدره موجة طول عند القرءة وأخذ مل، ٥٠ سعة زجاجي بيشر في الخاصة بوضع وذلك

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

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

 Overall color اللون في الكلي االختالف عن AE Lab قيم وتابر ،Degree of yellowness االصفرر

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

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

 الكليبة اللونية الفروق حساب نئم ومن التجربة مراحل خالل للعينات اللونية التغيرات مقاربة بموجبه تم والذي

التالية: المعادلة تطبيق خالل من

؛ءد٠ه =١-

البابونج تبات لمسحوق المائية للخاصة الحسية الخصائص تقدير — ١٠ — ٤

 عن الئاتجة المائية للخاصة والطعم والقوام واللون الرائحة خاص وبشكل الحسيه، الخصائص تقدير نئم

 المعالجة، من أسبوع خالل وذلك (شاهد)، معالج وغير بيتا وأشعة غاما بأشعة معالج بابونج تبات مسحوق

 و ١٠( غاما بأشعة معالجتين وعينتين شاهد (عينة عينات خمسة التذوق عناصر من عنصر لكل قدم حيث

 خمس قبل من عينة كل واختبرت غري)، كيلو ٢٠ و ١٠( بينئا بأشعة معالجتين وعينتين غري) كيلو ٢٠

ومئلهرم و.رائحته البابونج خالصة قوام و طعم مستقل وبشكل متذوق كل اختبر حيث شخص. وعشرين

١



 جيد = ٥ و جيد =٤ و مقبول = ٣ و سيء =٢ و جدا سيء = ١( درجات الخمس بتظام (اللون) الخارجي

. )Al-Bachir and Lahham, 2003( جدا

إحصائيا النتائج تحليل — ١١ — ٤

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

 )Abacus Concepts Inc., Berkeley, (Super ANOVA( برنامج باستعمال )ANOVA( التباين

)1998 ;CA. USA معنوي فرق ألقل فيشر طريقة باعتماد المعامالت متوسطات قيم مقاربة تم حيث 

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

المناقشة و النتائج —٥

 البابونج تبات لمسحوق الميكروبية الحمولة في االلكترونية ودحززم غاما أشعة تأثير —١ —٥

 الحمولة أن الدرسة هذه تجارب في المستعملة البابونج مسحوق لعينات الميكروبي العد نتائج بيئت

 مرتبة من هي البابونج تبات مسحوق من ،Control (C( الشاهد لعينة Total count الكلية الميكروبية

 ،Total coliform فورم الكولي مجموعة الحمولة هذه وتضمتت )،١ (الجدول الغرام في ميكروب ١٠٧

 في Mold العفن تقدير نتائج وأشارت )،٢ (الجدول الغررم في ميكروب ١٠٤ مرتبة من تعدادها كان والتي

 الغرام في ميكروب ١٠ ٣ مرتبة من العفن من كلية حمولة على الشاهد عينات احتواء المختبرة العينات

).٣ (الجدول

 بحوولي الكلية الميكروببة الحمولة خفض إئى غاما أشعة من غري كيلو ١٠ الجرعة استعمال أدى لقد

 إلى االلكترونية الحرم من غري) كيلو ١٠( عينها الجرعة استعمال أدى حين في لوغاريتميتين، دورتين

 أشعة من غري كيلو ٢٠ الجرعة استعمال وأدى لوغاريتميه، دورات ثالث الكلية الميكروبية الحمولة خفض

 الجرعة استعمال أدى حين في لوغاريتميه، دورات خمس بحوالي الكلية الميكروبية الحمولة خفض إلى غاما

 دورات سبعة من بأكثر الكلبة الميكروببة الحمولة خفض إلى االلكترونية الحرم من غري) كيلو ٢٠( عينها

(الجدول الغرام) في ميكروب ١٠ من (أقل التجاري التعقيم حد إلى الميكروبية الحمولة لتصل لوغاريتميه
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 الك.ولي مجموع.ة م.ن الكل.ي الع.دد خف.ض إل.ى غام.ا أشعة من غري كيلو ١٠ الجرعة استعمال أدى لقد ).١

 من غري) كيلو ١٠ ( عينها الجرعة استعمال أدى حين في بقليل، لوغاريتميتين دورتين من اقل بمعدل فورم

 نوغاريتميتين دورتين من أكثر بمعدل فورم الكولي مجموعة من الكلي العدد خفض إلى االلكترونية الحرم

 دورات أربعة من بأكثر االلكترونية الحزم أو غاما أشعة من غري كيلو ٢٠ الجررعة استعمال وأدى بقليل،

 في ميكروب ١٠ من (أقل التجاري التعقيم حد إلى فورم الكولي مجموعة من الكلي العدد ليصل لوغاريتميه

).٢ (الجدول ارم) الغ

 دورة بحوالي العفن من الكلي العدد خفض إلى غاما أشعة من غري كيلو ٢٠ و ١٠ الجرع استعمال أدى لقد

الح..زم م..ن غ..ري كيل..و ٢٠ و ١٠ الج..رع اس..تعمال أدى ح..ين ف..ي التت..الي، عل..ى لوغ..اريتميتين دورت..ين و

 من الكلي العدد ليصل لوغاريتميه دورت دورت ثالث من بأكثر العفن من الكلي العدد خفض إلى االلكترونية

).٣ (الجدول ارم) الغ في ميكروب ١٠ من (أقل التجاري التعقيم حد إلى العفن

 فورم الكولي مجموعة من الكلي وولعدد Total count الكلية الميكروبية الحمولة معنوي وبشكل ازدادت لقد

Total coliform، العفن من الكلي والعدد Mold خالل البابونج تبات مسحوق من الشاهد عينة عند 

 الي..التت ى..عل روب/غ..ميك ١٠٦ و ١٠٥ و ١٠٩ ة..رتب م ى..إل زين..التخ ن..م هر..ش ١٢ د..بع ل.. لتص زين..التخ

 Total الكليبة الميكروبية الحمولة في )p>0.05( معنوية زيادة سجل حين في ).٣ و ٢ و ١ (الجداول

count الجداول االلكترونية الحرم ومن غاما أشعة من غري كيلو ٢٠ و ١٠ بالجرع المعالجة العينات عند) 

 االلكترونية، الحرم من أو غاما أشعة من غري كيلو ٢٠ قدرها إشعاعية بجررعة المعالجة العينات وبقيت )،١

 شهدر ١٢ استمرت التي التخزين فتورة نهاية حتى Total coliform فورم الكولي مجموعة من تماما خالية

 عند التخزين خالل العفن من الكدي العدد في )p>0.05( معنوية زبادة سجل فقد بالمقابل (ألجدول).

 قدرها إشعاعية بجررعة المعالجة العينات وعند غاما أشعة من غري كيلو ٢٠ و ١٠ بالجرع المعالجة العينات

).٣ (الجدول االلكترونية الحزم من غري كيلو ١٠

 تبات مسحوق عينات عند ميكروب/غ) ١٠ ٧( الكلية الميكروبية الحموئة أن إلى التجارب هذه نتائج تشير

 القياسية المواصفات في بها المسموج الحدود من اكبر هي الدرسة هذه تجارب في المستعملة البابونج

الكوليقوروم مجموعة ضمن الممرضة األتواع بعض وجود احتمال ذلك إئى يضاف والمحلية، الدولية
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 البابونج تبات مسحوق من الشاهد عينات واحتوت ميكروب/غ، ١٠ ٤ بمستوى التجربة عينات في الموجودة

 مستتوى في االرتفاع هذا يعود وربما ميكروب/غ، ١٠ ٣ مرتبة من كلي عفن على التجارب هذه في المستعمل

 في يشار حيث البابونج، نبات من للتلوث عرضة األكثر التبانة األجزاء استعمال إئى الميكروبي التلبوث

 والثمار البذور تلوث مستوى عن مرراً ١٠٠ بمقدار واألزعار األوراق تلوث مستوى زيادة إلى العلمية المراجع

)2002 ,Razem and Katusim-Razem(، الميكروبات من المرتفعة األعداد هذه وجود يعود ربما و

 ومخلفات بمياه البابونج تبات وتسميد ري كاحتمال واإلتتاج، الغمو مرحل خالل الحاصل التلوث إلى والعفن

 الغبات)، (مسحوق الخام المادة تخزين مرحل خالل التلوث الحتمال أو المثال، سبيل على الصحي الصرف

 لهذا كنتيجة الئهائي المنتج يتحول وريما لتسويقها، تمهيدا الخام المادة وتصتيع تجهيز مرحل وخالل

 تشير حيث التلوث، هذا من تخليصها قبل البشري لالستهالك قابلة غير و تجاريا مرفوضة سلعة إلى التلوث

 تجاوز عدم ضرودراً إلى للمجتمع العامة بالصحة المعتدة الدولية المنظمات وثائق في المدونة البيانات

 والئقل اإلنتتاج لشروط تسويقها قبل والخاضعة الجافة، الطببة الئباتتات عند. الكليبة الميكروببة الحمولة

 القياسية المواصفة وتشترط .)WHO 1989; IAEA, 1992( ميكروب/غ ١٠ ٤ الجيد والتصتيع والتخزين

 الرغم تحمل والتي الغذائية المنتجات في تحقيقها الواجب الدقيقة باألحياء الخاصة االشترطات حول السورية

الطبية الئباتتات في الممرضة تجر الدقيقة لألحباء العام التعداد تجاوز عدم ٢٠٠٧/٢١٧٩ س. ق. م.

 واالشريكية السالموتيال مثل الممرضة الميكروبات من وخلوها خلبة/غ ٥٠. ٠٠٠ اد عتبة للتسويق القابلة

 متفذه سابقة علمية أعمال نئتائج مع الدرسة هذه تجارب نتائج وتتفق الذهبية. العنقودية وبكتريا القولوتية

 الطبية الئباتتات بعض احتقواء حيث من السورية الذرية الطاقة هيئة في اإلشعاع تكنولوجيا قسم مخابر في

 ١٠٦( مرتفعة ميكروبية حمولة على اليانسون وبذور سوس العرق جذور كمسحوق محليا المنتجة

 )AL-Bachir and Lahham, 2003; Al-وءالميا محليا بها المسموح الحدود عن تزيد ميكروب/غ)

)2007 ,Bachir and Zeino, 2005; Al-Bachir.

 على المسحوق احتقواء إلى التخزين خالل البابونج تبات مسحوق عند الميكروبية الحمولة زيادة تعود وربما

من أصال موجود هو ما وتكاثر بغمو سمحت )٤ (الجدول %)١٠ . ٢١( الرطوبة من لسبيا مرتفعة لسبة
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 حرررة لدرجات تعرضت التني األجزاء هي جفافا األكثر التبانة ء فاألجزا. التخزين. بداية في ميكروبية حمولة

 )Martinov et al,. 2007( الميكروبية الحمولة خفض في ساهم أطول حوفي تجفيف ألزمنة أو أعلى

 من غري كيلو ٢٠ و ١٠( المستخدمة اإلشعاعية المعامالت كافة أن إلى الدرسة هذه تجارب تتائج تشير

 الكلية الميكروبية الحمولة خفض إلى أدت قد االلكترونية) الحرم من غري كيلو ٢٠ و ١٠( و غاما) أشعة

Total count فورم الكولي مجموعة من الكلي والعدد Total coliform العفن من الكلي والعدد Total 

mold المستخدمة، اإلشعاعية الجرعة زيادة مع طردا الخفض هذا وتئاسب البابونج، تبات مسحوق عئد 

 زيادة بين ارتباط وجود حول علمية حقائق من المتشورة المراجع و األدبيات في ذكر ما مع الئتائج هذه وتتفق

 )Kumar المختبرة الطبية التباتات من العديد عند الميكروبية الحمولة وائخفاض الممتصة اإلشعاعية الجررعة

)2010 .,et al، أشعة جرع من الميكروبية الحمولة خفض في فاعلية أكثر االلكترونية الحرم جرع وكائت 

 من الطبية التباتات تخليص في االلكترونية الحرم تأثير. حول العلمية والمرجعة المسح نتائج تشير غاما.

 االلكترونية الحرم قدرة محدودية بسبب السياق هذا في المنجزة األعمال في وقة شح إلى الميكروبية حمولتها

 أن المغترض ومن فولت، إلكترون ميغا ١ لكل الماء في مم ٥ بحوالي تقدر والتي المعالجة، المادة اخترق في

 فولت الكترون ميغا ١٠ عن األغذية تثدعيع مجال في استعمالها الممكن المسرعة اإللكترونية الحزم طاقة تزيد ال

)2006 ,Sharma.( الحمولة خفض إمكانية إلى أشارت التي العلمية األعمال بعض بولوتيا في انجرت حيث 

 تأثير درسة األعمال هذه وتضمتت االلكترونية، الحزم من متوسطة جرع باستعمال الطبية للئباتات الميكروبية

 )Katusim-Razem et al., 1983; Nemtanu et والشاي البري البابونج تبات مسحوق في غاما أشعة

)2008 .,al.

تبات لمسحوق الميكروبية الحمولة خفض في غاما أشعة تأثير تناولت أعمال العلمية المراجع في يوجد ال  

الحمولة خفض في األشعة تأثير حول الدرسة هذه في المئفذة التجارب نتائج تتفق ذلك ومع البابونج،  

الطبية التباننات من اخرى أتواع على مئفذة علمية أعمال نتائج مع البابونج تبات مسحوق عند الميكروبية ، 

إحدى عئد الميكروبية الحمولة خفض إلى أدى قد مماثلة بجرع التباتات هذه معالجة أن إلى اشارت والتي  

(Al-Bachir and السوس عرق وجذور  ،(Kim et al, 2000) الكورية الطبية التباتات من عن وعشرون

اليائسون وبذور  Lahham, 2003; Al-Bachir et al., 2004; Al-Bachir and Zeino, 2007)
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)2007 ,Al-Bachir(الجاف األحمر الفلفل وعند Rico et al., 2010) Dried red pepper(، و 

 العلمي.ة ارج.ع الم ف.ي ويش.ار ،)Waje et al., 2008) Ground black pepper األس.ود الفلف.ل مس.حوق

 المحمولة مثيلتها من لإلشعاع مقاومة أقل واألزهار األوراق على المحمولة الميكروبية الحمولة أن إلى أيضا

 للئباتات الجافة المستخلصات على المحمولة تلك من مقاومة اقل بدورها تكون والتي والثمار، البذور على

.)Katusim-Razem et al., 1983; Nemtanu et al,. 2008( الطبية

 عئد الميكروبية الحمولة خفض إلى غاما أشعة من غري كيلو ١٠ قدرها إشعاعية جررعة استعمال أدى لقد

 كيلو ١٠( عينها الجررعة استعمال أدى كما ،ميكروب/غ) ١٠ ( مرتبة إلى ليصل البابونج تبات مسحوق

 هذا فان وبالتالي ميكروب/غ)، ١٠٤( مرتبة إلى الميكروبية الحمولة خفض إلى االلكترونية الحرم من غري)

 ألعامه بالصحة المعتدة الدولية المنظمات قبل من بها الموصى الشروط يحقق لم الجرع من المستوى

 ١٠٤( الطبيقة.حدود التباتات عئد الميكروبية الحمولة تجاوز ,عدم ضرورة إئى تشير والتي للمجتمع

 كيل.و ٢٠ ق.درها إش.عاعية جرعة استعمال أدى فقد قابل بالم ،)WHO 1989; IAEA, 1992( ميكروب/غ)

 ١٠٢( مرتبة إلى ليصل البابونج تبات مسحوق عند الميكروبية الحمولة خفض إلى غاما أشعة من غري

 قب..ل م..ن به..ا الموص..ى الش..روط غام..ا أش..عة م..ن الجرع..ة ه..ذه اس..تعمال حق..ق فق..د وبالت..الي ميك..روب/غ)،

 من المعالجة هذه تتمكن ولم ميكروب/غ)، ١٠ ٤ من (أقل للمجتمع العام بالصحة المعنية الدولية المنظمات

 ت.م والت.ي العلمي.ة، المراج.ع ف.ي به.ا الموص.ى ميك.روب/غ) ١٠ م.ن (أق.ل التج.اري التعق.يم حدود إلى الوصول

 معالجة في استعمالها يمكن والتي االلكترونية، الحرم من غري كيلو ٢٠ قدرها جرعة باستعمال تحقيقها

 للتحكم الجيد التشعيع بممارسة الخاصة السورية القياسية المواصفة تنظمه والذي سوريا في الطبية التباتات

م. الرغم تحمل والتي األخرى النباتية والبهارت واألعشاب التوابل في الحشرية واآلفات الدقيقة األحياء في

 الالزمة اإلشعاعية الجرعة استعمال إمكانية عدى المواصفة هذه صت حيث ٢٠١٠/٣٥١٢ س. ق.

 تأثير. الجرعة هذه الستعمال يكون ال بحيث الميكروبية الحمولة خفض أو الممصة الميكروبات على للقضاء

غري. كيلو ٣٠ المعطاة الجرعة تتجاوز ال وبحيث للمئتج النوعية الخصائص في

٢٤



 عتد Total Count الكلية الميكروبية الحمولة في االلكترونية وودمم غاما أشعة تأثير —١ —الجدول

.)log 10 cfu/g( البابونج مسحوق

(شهر) التخزين فترة 0 12 LSD 5%

اكعاطة )10 CFU/gالكلية ^الحمولة Total Count

Control 7.25±0.09 9.26±0.19 0.33
10 KGY-E 4.24±0.12 4.23±0.05 0.21
20 KGY-E <1 <1 -
10 KGY-G 5.17±0.19 5.24 ±0.07 0.33
20 KGY-G 2.43±0.11 2.47±0.02 0.19
LSD 5% 0.22 0.09

E: (Electron beam); G: (Gamma irradiation).

الكولي ميكروبات لمجموعة الكلية الميكروبية الحمولة في االلكترونية وللحزم غاما أشعة تأثير —٢—الجدول

).log 10 cfu/g( البابونج مسحوق عند Total Coliform فورم

(شهر) التخزين فترة 0 12 LSD 5%
Total Coliform فورم الكولي مجموعة  (log10 CFU/g)

اسعاطة
Control 4.71±0.23 5.76 ±0.16 0.44
10 KGY-E 2.44±0.20 5.43±0.64 1.08
20 KGY-E <1 <1 -
10 KGY-G 2.88±0.45 2.91 ±0.15 0.75
20 KGY-G <1 <1 -
LSD 5% 0.44 0.55

E: (Electron beam); G: (Gamma irradiation).

 مسحوق ۵Total Mold الكلية الفطرية الحمولة في االلكترونية وولحزم غاما أشعة تأثير —٣—الجدول

.)log 10 cfu/g( البابونج

(شهر) التخزين فترة 0 12 LSD 5%

اسعاطة )log10 CFU/g( الكلية الفطرية الحمولة Total Molds
Control 3.73±0.11 6.44±0.08 0.21
10 KGY-E <1 2.49 ±0.04 0.06
20 KGY-E <1 <1 -
10 KGY-G 2.87±0.17 3.11±0.13 0.35
20 KGY-G 1.53±1.32 2.57±0.02 2.12
LSD 5% 1.09 0.13

E: (Electron beam); G: (Gamma irradiation).
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 البابونج تبات لمسحوق االساسية المكونات في االلكترونية والحزم غاما أشعة تأثير — ٢ —٥

 من كمية على البابونج تبات مسحوق من ،Control (C( الشاهد عينة احتواء المخبريه التحاليل نتائج بيتت

التخزين الشاهد.خالل عينات عند )p>0.05( معنويا الرطوبة نسبة وانخفضت %،١٠ .٢١ قدرها الرطوبة

 كيل.و ٢٠ و ١٠ الج.رع اس.تعمال وأدى ).٤ (الج.دول التخ.زين عل.ى ش.هر ١٢ م.رور بع.د %٦.٤٥ إل.ى لتصل

 هذا وتناسب البابونج، تبات مسحوق عند الرطوبة نسبة خفض إلى االلكترونية ودحرم غاما أشعة من غري

 الجرعة زيادة مع وعكسا االلكترونية الحزم من المستعملة اإلشعاعية الجرعة زيادة مع طردا الخفض

 الح.زم م.ن اكب.ر ت.أثير غام.ا ألش.عة ك.ان فق.د المس.تعملة اإلش.عاعية الج.رع وبتماثل غاما، أشعة من المستعملة

 و %٩.٦٤ و %١٠.٠٣ و %١٠.٢١ الرطوبة نسبة كانت حيث الرطوبة. نسبة خفض في االلكترونية

و االلكترونية الحرم من غري كيلو ٢٠و ١٠ بالجرع المعالجة وللعينات الشاهد لعينة %٩.٥٥و %٨.٩٢

 خالل النسبية الرطوبة معنويا وانخفضت ).٤ (الجدول التتالي على غاما أشعة غري كيلو ٢٠ و ١٠ الجرع

 لكافة )p>0.05( معنوي الخفض هذا كان حيث باألشعة المعالجة وغير المعالجة العينات عند التخزين

 نسبة في )p>0.05( معنوي انخفاض التخزين، على شهر ١٢ مرور بعد سجل فقد ذلك ومع المعامالت،

 فروق يسجل ولم الشاهد، بعينات المقارنة عتد عاما وأشعة االلكترونية بالحزم المعالجة العينات عند الرطوبة

 في الرطوبة نسبة كانت حيث األشعة، هذه من مختلفة بجرع المعالجة العينات بين الرطوبة نسبة في معنوية

%٦.٣١و %٦.٣٣ و %٦.٣٣ و %٦.٤١ و %٦.٤٥ التخزين من شهر ١٢ بعد المختبرة العينات

 كيلو ٢٠ و ١٠ الجرع و االلكترونية الحزم من غري كيلو ٢٠و ١٠ بالجرع المعالجة وللعينات الشاهد لعينة

).٤ (الجدول التتالي على غاما أشعة غري

 الرطوبة نسبة أن باعتبار البابونج تبات مسحوق لتركيب المتمم الثاني المكون هي الجافة المادة أن وباعتبار

 الجافة المادة في غاما وأشعة االلكترونية الحزم من المستخدمة الجرع تأثير كان فقد األول، المكون هي

 يقابله ما عينه عند الرطوبة نسبة فانخفاض معكوسة وبصيغة الرطوبة نسية في المعالجات هذه لتأثير مماثل

).٤ (الجدول صحيح والعكس عينها العينة عند الجافة المادة نسبة ارتفاع

 قدرها الرطوبة من كمية عدى البابونج نبات مسحوق من ،Control (C( الشاهد عينة احتوت لقد

لم البابونج تبات مسحوق تجفيف عملية أن على خاللها من يستدل نسبيا مرتفعة نسبة وهي %،١٠ . ٢١
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 في المستخدمة للجرع تعرضها وبعد التخزين، خالل للرطوبة العينات فقد استمرار بدليل وكاملة، جيدة تكن

 حرردرة درجة في طفيف بارتفاع ,عادة يترافق والذي غاما، وأشعة االلكترونية الحلم من الدرسة هذه تجارب

 اإلشعاعية الجرعة زيادة مع لألشعة المعرض المنتج حرردرة درجة ترتفع حيث لألشعة، المعرض المنتج

.)Sadecka, 2010( ممتصة جرعة غري كيلو ١٠ لكل مئوية درجات ٥ وبمعدل الممتصة

 التباتات في الرطوبة نسبة تتوروج حيث الرطوبة، من ألسبيا مرتفعة كمية على الطبية التباتات اغلب تحتوي

 يقومون اللذين األشخاص قبل من الطبية التباتات تجفيف ويتم %.٨٨ و ١٦ بين قطافها عند الطبية

 وتقلددية بسيطة تجييف أنظمة باستعمال و اممنتج هذا Collectors وقطاف Farmers بزررعة

Traditional، طول بحسب وذلك %١٢ و ٦ بين المجففة الطبية التباتات في الرطوبة نسبة تتررح حيث 

 هذه تكون ال األحيان، اغلب وفي بالتالي، و التجفيف خالل السائدة المناخية والظروف التجفيف فتررة

 الجيد, Packed والتغليف Graded والتدريج Cleaned والنظافة Dried التجفيف من بدرجة المنتجات

يتم حنئى % ١٢ المجففة الطبية التباتات رطوبة نسبة تتجاوز ال أن المفترض ومن .Adequate والمقبول

 هذا إئى للوصول مئتجاتهم تجفيف المزارعين يحبذ ال العملي، الواقع وفي ولكن، جيد، بشكل تخزينها

 .)Sharma, 2006( تسويقه المراد المئتج من زئدة أوزن على الحصول بهدف وذلك المستوى

 إلى المعرضة العينات مع مقاربة غاما أشعة من لجررعة المعرضة العينات من الرطوبة فقد زيادة يعود وربما

 بأشعة المعالجة غرفة في المنتج أمضاها التي الزمئية الفترة طول إلى االلكترونية الحرم من مماثلة جرعة

 الحزم جرعة معدل مع مقاربة غاما أشعة جرعة معدل الئخفاض وذلك الحررة درجة ارقاع مع غاما

 لفتررة التشعيع غرفة في غاما أشعة من غري كيلو ٢٠ و ١٠ للجرع المعرضة العينات بقيت حيث االلكترونية،

 من غري كيلو ٢٠ و ١٠ للجرع المعرضة العينات بقيت حين في التتالي على ساعات ٤ و ٢ قدرها زمنية

التتالي. على دقائق ٤ و ٢ قدرها زمنية فتورة التشعيع غرفة في االلكترونية الحرم

 الشاهد بعينات مقاربة الرطوبة نسبة خفض في اإلشعاعية المعالجة دور إئى العلمية المراجع في ويشار

)1996 ,Wilkinson and Gould(، الفليفلة عند الرطوبة نسبة انخفاض إئى أشبر حيث Pepper 

تحلل إئى الرطوبة فقد وعزي ،)Rico et al,. 2010( غري كيلو ١٠ قدرها إشعاعية بجععة المعالجة

)Wilikinson and Gould, 1996( تعقيدا اقل مركبات إلى وتحولها األشعة بفعل المعقدة الكربوهيدرت
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(Josephson and النباية النسج من الماء خروج وتشجيع الخلوية الجدر تخريب إلى بدور? يؤدي والذي  

. Peterson, 1982)

لمسحوق % جافة) مادة و (رطوبة األساسية المكونات في االلكترونية ونحرم غاما أشعة تأثير ٤ الجدول

.البابونج تبات

(شهر) التخزين فترة

المعاملة
0 12 LSD 5%

% الئسبية الرطوبة

Control 10.21±0.89 6.45±0.02 1.43
10 KGY-E 10.03±0.57 6.41±0.04 0.91
20 KGY-E 9.64±0.06 6.33±0.05 0.12
10 KGY-G 8.92±1.17 6.33±0.02 1.87
20 KGY-G 9.55±0.03 6.31±0.04 0.08
LSD 5% 1.28 0.06

% الجافة المادة

Control 89.79±0.89 93.55±0.02 1.43
10 KGY-E 89.97±0.57 93.59±0.04 0.91
20 KGY-E 90.36±0.06 93.67±0.05 0.12
10 KGY-G 91.08±1.17 93.67±0.02 1.87
20 KGY-G 90.45±0.03 93.69±0.04 0.08
LSD 5% 1.28 0.06

E: (Electron beam); G: (Gamma irradiation).

 البابونج تبات مسحوق من االستخالص معدل في االلكترونية والحزم غاما أشعة تأثير — ٣—٥

 الماء في الذائبة الجافة المادة استخالص معدل في االلكترونية ودحرم غاما أشعة تأثير —١ —٣—٥

 عن الئاتجة المائية الخالصة احتواء البابونج تبات لمسحوق المائية للخالصة المخبري التحليل نتائج بيتت

 Water Soluble extractiveالماء في ذائبة جافة مادة على ،Control (C( الشاهد علنة تبات مسحوق

 في الذائبة الجافة المادة نسبة ورتفعت االستخالص، في المستعمل الغبات مسحوق من % ١٠ .٣٠ قدرعا

 ،٠/٠١٦. ٠٩ إلى لتصل شهر ١٢ لمدة المخزية الشاهد جذور مسحوق عن الئاتجة الخالصة في الماء

 عند االستخالص معدل معنويا يتأثر. ولم ).٥ (الجدول التخزين بداية بخالصة مقارنة معنوية زيادة مسجلة

 وذلك غاما أشعة ومن االلكترونية الحلم من غري كيلو ٢٠ و ١٠ بالجرع البابونج تبات مسحوق معالجة

 الماء في الذائبة الجافة المادة نسبة كانت حيث التخزين، على شهر ١٢ مرور وبعد مباشرة المعالجة بعد

و ٠/١٠ .٧٧ و ٠/١٠ .٣٠ مباشرة المعالجة بعد المختبرة العينات عن الناتجة المائية الخاصة في

٢٨



مرن غرري كيلو ٢٠و ١٠ بالجرع المعالجة وللعينات الشاهد لعينة %٩.٨٢ و % ١٠ . ٠٦ و % ١٠ . ٥٨

).٥ (الجدول التتالي على غاما أشعة غري كيلو ٢٠ و ١٠ وعجرع االلكترونية الحزم

 المائية الخاصة في الماء في الذائبة الجافة المادة نسبة كائت فقد التخزين، على شهر ١٢ مرور وبعد

%لعينة١٥.٧١و ٠/٠١٦.٤٧ و ٠/٠١٤.٧٨ و ٠/٠١٥.٧٥ و ٠/٠١٦.٠٩ المختبرة العينات عن الناتجة

 غري كيلو ٢٠ و ١٠ ودجرع االلكترونية الحزم من غري كيلو ٢٠و ١٠ بالجرع المعالجة وللعينات الشاهد

).٥ (الجدول التتالي على غاما أشعة

 مسحوق عن الناتجة المائية الخاصة في الماء في ألذائبة الجافة المادة نسبة زيادة إلى تحاربنا نتائج تشير

 أو الكترونية (حزم المستخدمة اإلشعاعية المعاملة عن الئظر بغض شهر ١٢ لمدة المخزنة البابونج تبات

 كيلو ٢٠ أو ١٠ ( األشعة من النماذج هذه من المستخدمة اإلشعاعية الجرع عن الئظر وبغض غاما) أشعة

 تعقيدا أقل مركبات إلى وتحولها التخزين، خالل المعقدة، العضوية الموائد تحلل إلى ذلك يعود وربما غري)،

 زبادة إلى الدرسات بعض نتائج بيئت فقد الئباتي، النسيج أو الخاليا من وخروجها الماء في انحاللها يسهل

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

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

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

 )Choi الجزيئات هذه تحطيم على القديرة في غاما أشعة على االلكترونية الحزم استعمال وتفوق المستخدمة،

)2009 .,et al

 Large compounds (المعقدات) الكبيرة المركبات تحطيم في األشعة دور إلى االستخالص زبادة وتعقود

وظيفتها في اإلضرار إئى ذلك ببودي أن ودون استخاصها، يسهل حجما اصغر مركبات إئى وتحويلها

.(Harrison and Were, 2007)

 الحزم من غري كيلو ٢٠ و ١٠ بالجرع للمعالجة يذكر تأثير وجود عدم الدرسة هذه نتجارب نتائج بيئت لقد

 وتتفق الشاهد، مع مقارنة الماء في الذائبة الجافة المادة استخالص نسب في غاما أشعة ومن االلكترونية

تروحت األشعة من لجرع تأثير وجود عدم إلى ووشارت مخابرنا في نفذت سابقة تجارب نتائج مع الئتائج هذه
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 )Al-Bachir and سوس العرق جذور مسحوق من االستخالص ألسب في غري كيلو 20 و ٥ بين

)2003 ,Lahham، 2007( اليائسون بذور ومن ,Al-Bachir(

 معدل زيادة في لألشعة معنوي تأثير وجود إلى المجال هذا في منفذة درسات نتائج اشارت فقد اخرى جهة من

المستخدمة اإلشعاعية الجرعة زيادة مع طردا الزيادة هذه وتناسبت الطبيبة، التباتات من االستخالص

.(Khattak and Simpson, 2010; Huang and Mau, 2007; Kim et al., 2000)

 من (%) الماء في الذائبة الجافة المادة استخالص معدل في االلكترونية وولحزم غاما أشعة تأثير ٥ الجدول

البابونج مسحوق

(شهر) التخزين فترة

المعاملة
0 12 LSD 5%

Control 10.30±0.19 16.09±0.59 1.00
10 KGY-E 10.77±0.22 15.75±1.69 2.74
20 KGY-E 10.58±0.49 14.78±3.63 5.87
10 KGY-G 10.06±0.18 16.47±1.74 2.81
20 KGY-G 9.82±0.40 15.71±1.55 2.57
LSD 5% 0.58 3.80

E: (Electron beam); G: (Gamma irradiation).

الرماد استخالص معدل في غاما أشعة تأثير — ٢—٣—٥

 التحليل نتائج بيئت حيث البابونج، نبات مسحوق من المستخلصة الجافة المادة من جزع الرماد يعتبر

 من كمية على ،Control (C( الشاهد عبقة تبات مسحوق عن الئاتجة المائية الخاصة احتواء المخيري

 الخاصة في الرماد ألسبة وارتفعت االستخالص، في المستعمل الغبات مسحوق من % ١ .٩٥ قدرها الرماد

مقاربة معنوية زيادة مسجله %،٥. ٠٠ إلى لتصل شهرر ١٢ لمدة المخزنة الشاهد تبات مسحوق عن الئاتجة

).٦ (الجدول التخزين بداية بخاصة

 و الشاهد تبات مسحوق عن الناتجة المائية الخاصة بين الرماد معدل في معنويان فروق يسجل ولم

 كان فقد بالمقابل االلكترونية، الحلم من غري كيلو ٢٠ و ١٠ بالجرع المعالج البابونج تبات مسحوق

 الرماد، من المائية الخاصة محتوى زيبادة في معنوي غير تأثير غاما أشعة جرع من المستوى هذا الستعمال

و % ١. ٩٥ مباشرة المعالجة بعد المختبرة العينات عن الئاتجة المائية الخاصة في الرماد نسبة كانت حيث
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كيو ٢٠و ١٠ بالجرع المعالجة وصفات الشاهد لعينة %٢ .٠١و % ٢. ١٧ و ٠/١.٩٩ و ٠/١.٩٥

 ).٦ (الجدول التتالي على غاما أشعة غري كيلو ٢٠ و ١٠ وولجرع االلكترونية الحزم من غري

 عينات عن الئاتجة الخاصة بين الرماد في معنوية فروق يسجل فلم التخزين، على شهرر ١٢ مرور وبعد

 من غري كيلو ٢٠ و االلكترونية الحزم من غري كيلو ١٠ بالجرع معالجة وعيئات الشاهد البابونج تبات

كيلو ١٠ بالجرعة المعالجة العينات عند )p>0.05( معنويا الرماد نسبة انخفضت فقد بالمقابل غاما، أشعة

 المائية الخاصة في الرماد نسبة كانت حيث االلكترونية، الحزم من غري كيلو ٢٠ و عاما أشعة من غري

الشاهد لعينة %٤ .٠١و %٣.٨٦ و %٣.٢٦ و % ٤.١٨ و %٥. ٠٠ المختبرة الميذات عن الناتجة

 أشعة غري كيلو ٢٠ و ١٠ والجرع االلكترونية احزم من غري كيلو ٢٠و ١٠ بالجرع المعالجة وللعينات

).٦ (الجدول التتالي على غاما

البابونج. مسحوق من %الرماد استخالص معدل في االلكترونية ونحرم غاما أشعة تأثير ٦ الجدول

(شهر) التخزين فترة

المعاملة
0 12 LSD 5%

Control 1.95±0.03 5.00±0.85 1.36
10 KGY-E 1.95±0.17 4.18±0.35 0.63
20 KGY-E 1.99±0.11 3.26±0.66 1.08
10 KGY-G 2.17±0.17 3.86±0.51 0.86
20 KGY-G 2.01±0.22 4.01±0.29 0.59
LSD 5% 0.29 1.04

E: (Electron beam); G: (Gamma irradiation).

 والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم المقنيزيوم استخالص معدل في غاما أشعة تأثير — ٣—٣—٥

 عن الناتجة المائية الخاصة احتواء البابونج تبات لمسحوق المائية للخاصة المخبري التحليل نتائج بيتت

 والبوتاسيوم Ca والكالسيوم Mg المغتيزيوم عناصر من كمية على ،Control (C( الشاهد عينة مسحوق

K والصوديوم Na المليون في حزء ٣.٧٧ و ١١ .٣١ و ٧.٥٤ و ٨. ٠٢ قدرها p.p.m التتالي على 

خالل البابونج مسحوق خالصة في المغتيزيوم عنصر كميقة )p>0.05( معنويا وانخفضت )،٧ (الجدول

 بين والصوديوم والبوتاسيوم الكالسيوم عناصر تركيز في معنوي غير انخفاض سجل حين في التخزين،

الخاصة في والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم المغنيزيوم تركيز كان حيث التخزين، وئهاية بداية خاصة
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 ٣. ٠٣ و ٩.١٠ و ٦.٠٧ و ٥.١٥ شها ١٢ لمدة المخزنة البابونج من الشاهد تبات مسحوق عن الناتجة

 الكالسيوم عناصر استخالص معدل يتأثر ولم ).٧ (الجدول التتالي عدى p.p.m المليون في جزء٠

 غاما أشعة من غري كيلو ٢٠ و ١٠ بالجرع البابونج تبات مسحوق معالجة عئد والصوديوم والبوتاسيوم

 نعن الناتجة المائية الخاصة في المغتيزيوم عنصر تركيز ازداد فقد بالمقابل االلكترونية، الحززم ومن

 هذه وكائت االلكترونية، الحزم ومن غاما أشعة من غري كيلو ٢٠ و ١٠ بالجرع المعالج البابونج مسحوق

 على االلكترونية الحرم ومن غاما أشعة من غري) كيلو ٢٠( المرتفعة الجررعة استعمال عتد معنوية الزيادة

).٧ (الجدول سواء حد

 غاما أشعة من غري كيلو ٢٠ و ١٠ الجرع الستعمال معنوي تأثير وجود عدم العمل هذا تجارب نتائج بيتت

 الخاصة في K/Na الصوديوم عنصر تركيز إلى البوتاسيوم عنصر تركيز معدل في االلكترونية الحزم ومن

 األشعة من الئموذجين ولكال غري) كيلو ٢٠ و ١٠( الجرع من المستويين كال الستعمال كان حين في المائية،

 Ca/Mg المغنيزيوم إلى الكالسيوم تركيز نسبة خفض في معنوي غير تأثير االلكترونية) والحزم غاما (أشعة

 الغذائية المواد في المعدنية العناصر تتأثر ال عام وبشكل ).٧ (الجدول البابونج لمسحوق المائية الخاصة في

.)Diehl, 1995( باألشعة المعالجة

 لغبات العالجية الفاعلية في هاما دودر األخر إلى بعضها تواجد ومعدالت بتركيزها المعدنية العناصر تلعب

 النماذج غئى لوحظ حيث الطبيقة، التباتات من اخرى أنواع عئد عليبه هي بما المقارنة عتد وذلك البابونج

 هذا وارتباط Cultivated المستزرعة بالنماذج مقارنة المعدنية بالعناصر البابونج تبات من Wild البرية

 كمية إئى البوتاسيوم كمية معدل ارتفاع أيضا ولوحظ البرية، للئماذج المرتفعة الطبية بالفاعلية الغنى

 مع بالمقارنة المستزرعة النماذج عند مرات بعدة Ca/Mg المغنيزيوم إلى والكالسيوم K/Na الصوديوم

 في Macro- and microelements وصفرى الغيرى العناصر كمية انخفاض أيضا ولوحظ البريبة، النماذج

.)Maday et al,. 2000( والمغنيزيوم والكالسيوم البوتاسيوم تركيز ارتفاع يقابله Infusion المتقوع

 غاما أشعة من غري كيلو ٢٠ و ١٠ الجرع الستعمال معنوي تأثير وجود عدم العمل هذا تجارب نتائج بيتت

 وعلى ،Na والصوديوم K والبوتاسيوم Ca الكالسيوم عناصر استخالص نسبة في االلكترونية الحرم ومن

تكنولوجيا قسم األغذية/ تشعيع دائررة مخابر في مئفذة سابقة تجارب نتائج اشارت فقد ذلك من العكس
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الكعسيوم تركيز زيادة في معنوي تأثير اإلشعاعية للمعالجة أن الى اإلشعاع Ca والبوتاسيوم K والصوديوم  

زيادة مع طردا الكادة هذه وتناسبت سوس العرق جذور مسحوق عن الناتجة المائية الخاصة في  Na 

(AL-Bachir and Lahham, 2003; Al-Bachir and Zeino, 2005; ، المستخدمة اإلشعاعية الجرع

Al-Bachir et al., 2004)

في جل( والصوديوم والبوتاسيوم والكالسوم المغتزيوم استخالص معدل في غاما أشعة تأثير ٧ الجدول

البابونج. مسحوق من )ppm المليون

(شهر) التخزين فترة

المعاملة
0 12 LSD 5%

Mg (mg/Kg)

Control 8.02±0.96 5.15±0.20 1.57
10 KGY-E 9.82±0.79 4.63±0.34 1.38
20 KGY-E 10.49±0.56 4.72±0.28 1.00
10 KGY-G 9.85±0.33 4.81±0.20 0.63
20 KGY-G 12.94±1.71 4.96±0.29 2.78
LSD 5% 1.80 0.49

Ca (mg/Kg)
Control 7.54±0.91 6.07±0.22 1.49
10 KGY-E 7.02±0.59 6.01±0.21 1.01
20 KGY-E 7.57±0.67 6.11±0.50 1.33
10 KGY-G 7.11 ±1.04 5.79±0.39 1.77
20 KGY-G 6.55±1.60 6.08±0.24 2.59
LSD 5% 1.86 0.60

K (mg/Kg)
Control 11.31±1.36 9.10±0.32 2.24
10 KGY-E 10.53±0.89 9.02±0.32 1.51
20 KGY-E 11.36±1.00 9.17±0.74 2.00
10 KGY-G 10.67±1.56 8.69±0.58 2.66
20 KGY-G 9.83±2.40 9.13±0.36 3.89
LSD 5% 2.80 0.90

Na (mg/Kg)
Control 3.77±0.45 3.03±0.11 0.75
10 KGY-E 3.51±0.30 3.01±0.11 0.51
20 KGY-E 3.79±0.33 3.06±0.25 0.67
10 KGY-G 3.56±0.52 3.23±0.67 1.48
20 KGY-G 3.28±0.80 3.04±0.12 1.29
LSD 5% 0.93 0.67

K/Na (mg/Kg)
Control 3.00±0.005 3.00±0.003 0.01
10 KGY-E 3.00±0.003 3.00±0.002 0.01
20 KGY-E 3.00±0.003 3.00±0.002 0.01
10 KGY-G 3.00±0.005 2.76±0.42 0.68
20 KGY-G 3.00±0.004 3.00±0.002 0.01
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LSD 5% 0.007 0.34
Ca/Mg (mg/Kg)

Control 0.96±0.24 1.18±0.05 0.39
10 KGY-E 0.72±0.12 1.31±0.13 0.29
20 KGY-E 0.73±0.10 1.30±0.12 0.24
10 KGY-G 0.72±0.11 1.21±0.13 0.27
20 KGY-G 0.50±0.06 1.23±0.03 0.10
LSD 5% 0.25 0.19

E: (Electron beam); G: (Gamma irradiation).

 لمسحوق المائية للخالصة والكيميائية الفيزيائية الخصائص في االلكترونية والحزم غاما أشعة تأثير — ٤ —٥

البابونج تبات

 نبات لمسحوق المائية للخالصة الكهربائية التاقلية في االلكترونية والحزم غاما أشعة تأثير — ١ — ٤ —٥

البابونج

 عينة تبات مسحوق عن الئاتجة المائية للخالصة الكهربائية التاقلية قيم أن المخبري التحليل نتائج بيئت

 المائية للخاصة الكهربائية ألتاقليه قيم وارتفعت ،ms/cm 3.53 مرتبة من هي ،Control (C( الشاهد

 الكهربائية ألتاقليه كانت حيث التخزين، قترة زيادة مع الشاهد البابونج تبات عينة تبات مسحوق عن الناتجة

 ألناقليه قيم تختلف ولم ،٥.١٧ ms/cm شهر ١٢ لمدة المخزنة الشاهد تبات مسحوق عن الئاتجة للخاصة

 كيلو ٢٠ و ١٠ بالجرع المعالج البابونج تبات مسحوق عن الناتجة المائية الخاصة عند معنويا الكهربائية

 التخزين، فترن وئهاية بداية في وذلك الشاهد تبات بخاصة مقارنة غاما أشعة ومن االلكترونية الحزم من غري

 و ٣.٥٣ ms/cm التخزين بداية في البابونج تبات مسحوق عن الناتجة للخالصة الناقلية قيم كانت حيث

ms/cm و ٣.٦٣ ms/cm و ٣.٥٣ ms/cm و ٣.٥٠ ms/cm على شهر ١٢ مرور وبعد ،٣.٥٣

٥ .١٧ ms/cm و ٥ .١٨ ms/cm و ٤ .٥٧ ms/cm و ٥ .٦٠ ms/cm و ٥ .١٧ ms/cm زين............التخ

 الحزم من غري كيئو ٢٠و ١٠ بالجرع معالجة وعينات الشاهد عينات عن الناتجة المائية للخالصة

).٨ (الجدول التتالي على غاما أشعة غري كيلو ٢٠ و ١٠ وولجع االلكترونية
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EC ms/cmW،<(ميلي الكهربائية الئاقلية قيم في االلكترونية وولحزم غاما أشعة تأثير ٨ الجدول
البابونج. لمسحوق المائية للخمصة

(شهر) التخزين فترة

المعاملة
0 12 LSD 5%

Control 3.53±0.15 5.17±0.51 0.86
10 KGY-E 3.63±0.06 5.60±0.56 0.91
20 KGY-E 3.53±0.06 4.57±0.53 0.86
10 KGY-G 3.50±0.00 5.18±0.39 0.63
20 KGY-G 3.53±0.06 5.17±0.51 0.86
LSD 5% 0.15 0.93

E: (Electron beam); G: (Gamma irradiation).

 البابونج نيات لمسحوق المائية للخمصة pH اد قيم في االلكترونية والحزم غاما أشعة تأثير — ٢ —٤ —٥

 الشاهد عينة تبات مسحوق نعن الناتجة المائية للخاصة PH اد قيم أن المخبري التحليل نتائج بيئت

)Control (C، اد قيم تختلف ولم ،٥.٣٧ مرتبة من هي PH تبات مسحوق عن الئاتجة انمائية للخاصة 

 الشاهد تبات مسحوق عن الئاتجة للخاصةPH اد قيم كانت حيث التخزين، فتررة زيادة مع الشاهد عينة

 مسحوق عن الئاتجة المائية الخاصة عند معنويا PH اذ قيم وانخفضت ،٥.٣٤ شهدر ١٢ لمدة المخزنة

 سواء، حد على غاما أشعة ومن االلكترونية الحلم من غري كيلو ٢٠ و ١٠ للجرع المعرض البابونج تبات

 و ٤.٩٦ و ٥.٣٧ التخزين بداية في البابونج تبات مسحوق عن الئاتجة للخاصة PH اذ قيم كانت حيث

كيلو ٢٠و ١٠ بالجرع معالجة وعينات الشاهد عينات عن الناتجة المائية للخاصة ٤. ٩٩ و ٥. ٠٩ و ٤. ٩١

 اد قيم تختلف ).٩ (الجدول التتالي على غاما أشعة غري كيلو ٢٠ و ١٠ وولجرع االلكترونية الحزم من غري

PH قيم تروحت حيث المختبر للئبات المائية الخاصة في العضوية األحماض وكمية الطبي الغبات باختالف 

Kumar et al(.,. 2010( ٦.٢ و ٣.٦ بين الطبية التباتات من أنواع لسبعة المائية للخاصة PH اد

البابونج. لمسحوق المائية للخاصة PH اد قيم في االلكترونية ونحرم غاما أشعة تأثير ٩ الجدول

(شهر) التخزين فترة

المعاملة
0 12 LSD 5%

Control 5.37±٠.٠4 5.34±0.03 0.08
10 KGY-E 4.96±0.04 4.90±0.02 0.07
20 KGY-E 4.91±0.04 4.88±0.04 0.09
10 KGY-G 5.09±0.04 5.01±0.02 0.07
20 KGY-G 4.99±0.02 4.94±0.01 0.04
LSD 5% 0.07 0.04
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 البابونج تبات لمسحوق المائية للخاصة اللزوجة قيم في االلكترونية والحزم غاما أشعة تأثير — ٣—٤ —٥

 الشاهد عينة نبات مسحوق نعن الناتجة المائية للخالصة اللزوجة قيم أن المخبري الئتحلبل نتائج بيئت

)Control (C، 60.00.هي m P.S ، ،للخاصة اللزوجة قيم في مضة غبر زيادة التخزين، خالل وسجل 

 نعن الناتجة المائية للخاصة اللزوجة قيم كانت حيث الشاهد، عينة تبات مسحوق عن الناتجة المائية

 لخاصة اللزوجة قيم معنويا تختلف ولم .m P.S 61.67. شهور ١٢ لمدة المخزنة الشاهد تبات مسحوق

 غاما، أشعة ومن االلكترونية الحزم من غري كيلو ١٠ قدرها إشعاعية بجررعة المعالج البابونج تبات مسحوق

 الخاصة عند اللزوجة قيم ازدادت فقد بالمقابل ،m P.S 60.00.العينات هذه عند اللزوجة قيم بقيت حيث

 ومن االلكترونية الحزم من غري كيلو ٢٠ قدرها إشعاعية بجرعة المعالج البابونج تبات مسحوق عن الناتجة

 قيم ائخفضت فقد التخزين وخالل ،m P.S 80.00.العينات هذه عند اللزوجة قيم كانت حيث غاما، أشعة

 الحزم من أو عاما أشعة من غري كيلو ٢٠ بالجررعة معالجة عينات عن الناتجة للخالصة اللزوجة

 عينة خاصة قيم من أعلى التخزين فترة نهاية في العينات لهذه اللزوجة قيم بقيت فقد ذلك ومع االلكترونية،

 و m PS 61.67 m P.S 61.33 التخزين على شهر ١٢ مرور بعد اللزوجة قيم كانت حيث الشاهد،

65.67 m P.S 61.67 و m P.S 66.00 و m P.S المعالجة وللعينات الشاهد لعينة المائية للخالصة

 التتالي على غاما أشعة غري كيلو ٢٠ و ١٠ ودجرع االلكترونية الحزم من غري كيلو ٢٠و ١٠ بالجرع

).١٠ (الجدول

 كمية على المحتوية الطبية والئباتات البهارات عن الناتجة الخاصة لزوجة في التغبرات بعض األشعة تحدث

 على للتعرف ومؤشر كدليل التغيرات هذه استعمال إمكانية إلى العلمية المراجع بعض وأشارت الغشاء، من

 الخاصة لزوجة انخفاض األعمال هذه نتائج بيئت حيث اإلشعاعية، للمعالجة المنتجات هذه تعرض سبق

 الممتصة، اإلشعاعية الجرعة زيادة مع طردا االنخفاض هذا وتناسب باألشعة معالجة عينات عن الناتجة

األشعة بفعل الغشاء ذلك في بما الكربوهيدرتيه المعقدات وتجزئة تحطم إلى الخاصة لزوجة انخفاض ويعود

.(Farkas et al., 1990, a/b)
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المائية للخالصة Viscosity mP.S باسكال/ثانية) اللزوجة(ميلي قيم في غاما أشعة تأثير ١٠ الجدول

البابونج. لمسحوق

(شهر) التخزين فترة

المعاملة
0 12 LSD 5%

Control 60.00±0.00 61.67±1.53 2.45
10 KGY-E 60.00±0.00 61.33±1.16 1.85
20 KGY-E 80.33±0.58 65.67±0.58 1.31
10 KGY-G 60.00±0.00 61.67±1.53 2.45
20 KGY-G 80.00±1.00 66.00±1.00 2.27
LSD 5% 0.94 2.20

E: (Electron beam); G: (Gamma irradiation).

 البابونج تبات لمسحوق المائية الخالصة لون في االلكترونية بالحزم والمعالجة غاما أشعة تأثير — ٤ —٤ —٥

 للخاصة اللونية القيم أن اللون لتقدير المخبري المسح تقائة باستعمال الكروماتوغرفي التحليل نتائج بيتت

 )L=42.70; a=44.62; b=7.95; هي: ،Control (C( الشاهد عينة تبات مسحوق عن الناتجة المائية

)98.85 = AE ، قيم أن وباعتبار L اللون شحوب درجة عن تعبر Degree of whiteness، عنه معبر 

 األبيض عن يعبر ١٠٠ ال وباتجاه Black األسود عن يعبر الصقر (باتجاه ١٠٠ حتنى ٠ من بمجال

White،( قيم وتابر a االحمرار درجة عن Degree of redness، ١٠٠+ حتى ٨٠ — من بمجال عنه معبر 

 b قيم وتابر )،Red األحمر عن يابر ١٠٠ + ال وباتجاه Green األخضر اللون عن يابر ٨٠ — (باتجاه

 يابر ٨٠ — (باتجاه ٧٠ + حتى ٨٠ — من بمجال عنه معبر ،Degree of yellowness االصفرار درجة عن

 عن AE = قيم وتعبر )،Yellow األصقر اللون عن يعبر ٧٠ + ال وباتجاه Blue األزرق اللون عن

هذه تشير حيث )Kwon et al., 2009) ،Overall color difference اللون في الكدي االختالف

 الداكن، المصقر األحمر اللون إئى تميل البابونج تبات لمسحوق المائية الخاصة لون أن إلى المعطيات

 من الشاهد عينة مسحوق عن الناتجة المائية الخاصة لون احمرر درجة وانخفضت الشحوب درجة وادت

 للخاصة اللونية القيم كانت حيث التخزين، فتوراً زيادة مع دكائتها و اصفرارها درجة وانخفضت البابونج تبات

 )L=46.76; a=33.61; b=3.61; AE = شهرر ١٢ لمدة المخزنة الشاهد تبات مسحوق عن الئاتجة المائية

).١١ (الجدول 90.17(

٣٧



 المائية للخاصة اللونية القيم مع باألشعة معالجة عينات عن الئاتجة المائية للخمصة اللونية القيم وبمقاربة

 ولكال غاما) أشعة و االلكترونية (الحلم األشعة من الئموذجين لكال كان فقد الشاهد، عينات عن الناتجة

 شحوب درجة زيادة في معنويا تأثيرا. غري) كيلو ٢٠ و ١٠ ( اإلشعاعية الجرع من المستخدمين المستويين

 الشحوب مؤشر قيم كانت حيث البابونج، نبات لمسحوق المائية الخاصة اصفرر درجة وانخفاض

Degree of whiteness L، درجة مؤشر وقيم ٤٥.٩٤ و ٥٢.٢٦ و ٥٤.٧٠ و ٥٦.٢٠ و ٤٢.٧٠ هي 

للخالصة ٥.٤٥ و ٣.٢٣ و ٣.٩٦ و ٣.٦٨ و ٧.٩٥ هي ، Degree of yellowness b االصفرار

 ٢٠ و ١٠ وولجرع االلكترونية الحزم من غري كيلو ٢٠و ١٠ بالجرع المعالجة وللعينات الشاهد لعينة المائية

 ).١١ (الجدول التتالي على غاما أشعة غري كيلو

Overall color differences اللون في الكلي االختالف قيم وبمقارنة

ى٤٠ا -^=

 مقاربة باألشعة معالج نبات مسحوق عن الناتجة المائية للخاصة اللون في الكلي االختالف قيم انخفضت فقد

 عند وضوحا وأكثر معنويا االختالف هذا وكان الشاهد، نبات مسحوق عن الئاتجة المائية الخاصة قيم مع

 عند عليه هو ما مع مقاربة غري) كيلو ٢٠ و ١٠( االلكترونية بالحزم معالجة عينات عن الناتجة الخاصة

 في الكلي االختالف قيم كانت حيث غري) كيلو ٢٠ و ١٠( غاما بأشعة معالجة عينات عن الناتجة الخاصة

 عينات عن الناتجة المائية للخالصة )٩٨.٦٤ و ٩٧.٥٦ و ٩٥.٧٧ و ٩٤.٢٣ و ٩٨.٨٥( AE اللون

 أشعة غري كيلو ٢٠ و ١٠ وولجرع االلكترونية الحزم من غري كيلو ٢٠و ١٠ بالجرع معالجة وعينات شاهد

).١١ (الجدول التتالي على غاما

 درجة مؤشر وقيم ،Degree of whiteness L الشحوب مؤشر بقيم والمتمثل اللوني، االختالف وزال

بين Overall color differences اللون في الكلي االختالف قيم و ،Degree of redness a االحمرار

 الحزم من غري كيلو ٢٠ و ١٠ بالجرع المعالجة والعينات الشاهد عينات عن الئاتجة المائية الخاصة

 شهرر، ١٢ لمدة استمرت التي التخزين فتورة ئهاية حنئى غاما أشعة من غري كيلو ١٠ والجرعة االلكترونية

 ٢٠ بالجرعة معالجة عينات عن الناتجة المائية لخاصة اللونية القيم االختالف في المنحى هذا عن وشذ

).١١ (الجدول غاما أشعة من غري كيلو

٣٨



 ازدياد بيئت وانتي اخرى، طبيقة نباتات على منفذة مماثلة علمية أعمال في إليها التوصل تم مماثلة نتائج

 الخاصة Degree of yellowness b اصفررر درج وانخفاض ،Degree of whiteness L شحوب درجة

 زيادة مع طردا االختالفات هذه درجة وتئاسب لألشعة المعرض Nelumbo nucifera تبات عن الناتجة

 تؤكد درستنا نتائج فان وبالتالي ،)Jeong et al., 2009; Jo et a.l, 2003( المستخدمة اإلشعاعية الجرعة

 المائية للخاصة اللونية القيم في لألشعة تأثير. وجود من سابقة درسات في إليه التوصل تم وان سبق ما

 Degree of L شحوب درجة انخفاض إلى المجال هذا في المنفذة الدرسات نتائج ووشارت الطبية. للئباتات

whiteness، واحمرار و Degree of redness a واصفررر Degree of yellowness b الناتجة الخاصة 

Kim et al., 2005) Irradiated pepper(. باألشعة معالجة فليفلة عن

٣٩



لمسحوق المائية الخالصة في اللون قيم في االلكترونية بالحزم والمعالجة غاما أشعة تأثير ١١ الجدول

البابونج.

 (شهر) التخزين فترة

المعاملة
0 12 LSD 5%

L
Control 42.70±0.52 46.76±0.21 0.89
10 KGY-E 56.20±0.23 48.65±0.08 0.38
20 KGY-E 54.70±0.35 48.61±0.09 0.58
10 KGY-G 52.26±0.06 48.04±0.46 0.75
20 KGY-G 45.94±0.24 48.90±1.49 2.42
LSD 5% 0.58 1.28

Control
a

44.62±0.24 33.61±0.39 0.73
10 KGY-E 43.29±0.14 32.51±0.27 0.49
20 KGY-E 45.54±0.08 32.36±0.10 0.20
10 KGY-G 45.70±0.15 32.97±0.40 0.69
20 KGY-G 44.38±0.20 30.97±4.39 7.05
LSD 5% 0.31 3.61

Control
b

7.95±0.19 3.61±0.39 0.69
10 KGY-E 3.68±0.24 2.51±0.27 0.58
20 KGY-E 3.96±0.43 2.36±0.10 0.71
10 KGY-G 3.23±0.23 2.97±0.40 0.74
20 KGY-G 5.45±0.70 4.30±1.39 2.49
LSD 5% 0.74 1.24

AE
Control 98.85±0.52 90.17±0.14 0.86
10 KGY-E 94.23±0.16 90.58±0.04 0.26
20 KGY-E 95.77±0.27 90.70±0.15 0.49
10 KGY-G 97.56±0.21 91.16±0.37 0.69
20 KGY-G 98.64±0.36 92.17±1.85 3.01
LSD 5% 0.60 1.54

E: (Electron beam); G: (Gamma irradiation).

 لمسحوق المائية للخالصة الحسية الخصائص في االلكترونية بالحزم والمعالجة غاما أشعة تأثير — ٥ —٥

البابونج تبات

 الخالصة ونكهة وطعم لون و قوام أن البابونج تبات لمسحوق المائية للخالصة الحسية االختبارت نتائج بيتت

 بالجرع معالجة و ،Control (C( (شاهد الدرسة هذه في المستخدمة المعامالت جميع عن الئاتجة المائية

 هذه في للتقويم المتبع درجات الخمس تظام وحسب غاما، وأشعة االلكترونية الحزم من غري كيلو ٢٠ و ١٠

جيد من واقل )٣( مقبول من وأكثر والئكهة، واللون للقوام )٥( ممتاز من واقل )٤( جيد من أكثر هي الدزسة

٤٠



 الخصائص في معتويبة فروق وجود عدم الجدول في المدونة الئتائج وتبين )،١٢ (الجدول للطعم بالئسبة )٤(

 و ١٠ بالجرع معالجة عينات عن الناتجة المائية الخاصة بين والئكهة) والطعم واللون (القوام المقدرة الحسية

الشاهد. عينة عن الناتجة المائية الخاصة بين و غاما وأشعة االلكترونية الحزم من غري كيلو ٢٠

 غري كيلو ١٠ قدرها إشعاعية جررعة الستعمال تأثير وجود عدم المجال هذا في مئفذه تجارب نتائج بيئت لقد

 سقوس العقرق جقذور لمسقحوق المائيقة للخالصقة ارئحقة، وال والطعقم بقاللون والمتمثلقة الحسقية، الخصقائص فقي

)2004 .,Al-Bachir and Lahham, 2003; Al-Bachir et al(، نباتات على متفذة تجارب نتائج وأكدت 

 عن الئاتجة المائية للخاصة الحسية الخصائص في اإلشعاعية للمعالجة معنوي تأثير وجود عدم اخرى طبية

 معالجة نماذج عن الناتجة الخاصة بين الحسية الخصائص في معنوية فروق يسجل لم حيث التباتات، هذه

 والشاي ،)Furgeri et al,. 2009( ألمئنه من الشاهد خاصة وبين غري كبلو ١٠ قدرها إشعاعية بجرعة

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

Al-Bachir(., 2007( البئسون لبذور المائية الخاصة عند الخصائص هذه تحسين

البابونج. لمسحوق المائية للخاصة الحسية الخصائص في غاما أشعة تأثير ١٢ الجدول

اكعاطة Aroma النكهة Taste الطعم Color اللون Texture القوام

Control 4.19±0.60 3.91±0.54 4.43±0.60 4.29±0.56
10 KGY-E 4.19±0.75 3.95±0.67 4.14±0.73 4.38±0.59
20 KGY-E 4.05±0.87 3.71±0.64 4.24±0.70 4.24±0.54
10 KGY-G 4.10±0.77 3.76±0.63 4.24±0.54 4.19±0.60
20 KGY-G 3.91±0.89 3.71±0.85 4.05±0.87 4.14±0.66
LSD 5% 0.48 0.41 0.43 0.36

E: (Electron beam); G: (Gamma irradiation).

والتوصيات االستنتاجات -٦

التالية: االستنتاجات تثبيت يمكن العمل هذا تجارب نتائج باستعرض

 معنية محلية شركة قبل من عليه الحصول تم الذي البابونج تبات مسحوق العمل هذا في استخدم —

 للمنتج الكاملة الهوية تحديد لغا يتسنى لم وبالتالي وعالميا، محليا المنتج هذا وتسوبق بتجهيز

 خالل (المطبقة) المنفذة الزراعية والعمليات السائدة المناخية والظروف اإلنتتاج بيئة والمتضمئة

العوامل. بهذه الصلة ذات النتائج بعض تعليل األحيان بعض في تعذر فقد وبذلك اإلنتاج

٤١



 من العمل هذا تجارب في المستعمل البابونج تبات لمسحوق الكليقة الميكروبية الحمولة كائت لقد —

 تحت.وي والت.ي ف.ورم الك.ولي مجموع.ة م.ن الكلي.ة الميكروبية والحمولة ارم، الغ في ميكروب ١٠٧ مرتبة

 هي االعفان من الكليقة والحمولة الغرام، في ميكروب ١٠ ٤ مرتبة من هي ممرضة أنواع على عادة

 شروط تحقيق بعدم تنوحي جدا مرتفعة ميكروبية حمولة وهي الغرم، في ميكروب ١٠ ٣ مرتبة من

 في السائدة الحالة وهي الجيدة، والتصئيع التجهيز إجررءات تطبيق وعدم المالئمة، والتخزين اإلنتاج

 هذه متغل مع تتعامل التي والمؤسسات الشركات معظم في والتجهيز والتداول والتخزين التصنيع

 أن ويفترض يجب كما ال عليه هو كما الواقع مع التعامل يتوجب وبالتالي القطر، في المنتجات

 Good Manufactory الجيد والتصتيع اإلنتتاج شروط تطبيق ضرورة على هئا وتؤكد يكون،

)Practices (GMP المخاطر لتحليل الحرجة المراقبة نقطة تظام ووتباع Hazard Analytical 

)Critical Control Point (HACAP السوق متطلبات تحقيق إلى يرقى متتج على للحصول

 في عليها المغصوص الشروط تحقيقه بعد العالمية األسواق في والمنافسة المستهلك وقبول

المستهلك. طموح و السوق لمتطلبات والمئبية والعالمية، المحلية المواصفات

 وايجابيا واضحا تأثيرر االلكترونية وولحزم غاما أشعة من كل الستعمال أن التجارب هذه نتائج بيتت —

 وبالمقارنة البابونج، تبات مسحوق عئد المختلفة ونماذجها بأنواعها الميكروبية الحمولة خفض في

 تبات مسحوق عئد الميكروبية الحمولة خفض في فاعليقة أكثر االلكترونية الحزم استعمال كان فقد

الجرع. من المستوى نفس استعمال عتد وذلك غاما. أشعة من البابونج

 االلكترونية وولحزم غاما أشعة من غري كيلو ١٠ الجرعة استعمال أن العمل هذا تجارب نتائج بيتت —

 الوصول حنئى وال الغرم) في ميكروب ١٠ من (أقل التجارية العقامه من المطلوب المستوى يحقق لم

 ١٠ الجرعة اقتراح يمكن ال وبالتالي ميكروب/غ)، ١٠٤ من (أقل عالميا بها المسموح الحدود إلى

 بمواصفاته مطابقا ليصبح تجاريا تعقممه بهدف البابونج نبات مسحوق لمعالجة غري كيئو

 تسويقه تجيز التي العالمية القياسية والمواصغات السورية القياسية المواصفة لمتطلبات الميكروبية

الدول. بين التجاري والتنافس التبادل عملية ضمن ودخوله

٤٢



 حقق قد االلكترونية الحرم من غري كيلو ٢٠ الجررعة استعمال أن العمل هذا تجارب نتائج اشارت —

 العقامة مستوى تحقيق عدم من وبالرغم الغرم)، في ميكروب ١٠ من (أقل التجاري العقامه مستوى

 هذه استعمال عند الوصول تم فقد غاما، أشعة من غري كبلو ٢٠ الجررعة استعمال عند التجاري

 يحتقاج وبالتقالي ، ميكقروب/غ) ١٠٤ من (أقل عالميا بها المسموح الحدود إلى غاما أشعة من الجرعة

 الحرم من غري كبلو ٢٠ ( مرتفعة إشعاعية جرع إئى البابونج نبات لمسحوق التجاري التعقيم

 من غري كبلو ٢٠ الجررعة اقترح يمكن وعليه غاما)، أشعة من غري كيلو ٢٠ من وكثر االلكترونية

 لتحقيق االلكترونية الحزم من غري كبلو ٢٠ والجررعة التجاري، التداول متطلبات لتحقيق غاما أشعة

البابونج. تبات لمسحوق التجاري التعقيم

 ومحليقا عالميقا غقري) كيلو ٢٠ من (أكثر الجرع من المرتفع المستوى هذا استعمال جواز من بالرغم —

 تجيققز التققي ٢٠٠٩/٤٠٢ القياسققية (المواصققفة المعدلققة السققورية القياسققية المواصققفة ققاد اعتم بعققد

 صدور وبعد مشرع، تكنولوجي غرض تحقيق ضرورة عند غري كبلو ١٠ عن تزيد جرع استعمال

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

 معالجة إمكانية عدى تغتص والتي ٢٠٠٩ ,عام في األخوى التباية والبهارت واألعشاب التوابل

 المرتفع المستتوى هذا أن إال غري)، كبلو ٣٠ حنئى تصل إشعاعية بجرع والبهارت الطبية التباتات

 التخزين و اإلنتاج شروط بتطببق تجاوزها يمكن التي التشعيع أجور مضاعفة عليه يترتب الجرع من

 Hazard Analytical المخاطر لتحليل الحرجة المراقبة نقطة نظام وإتباع الجيد والتصتيع

)Critical Control Point (HACAP. وبمكن والمواصغات الخصائص جيد متتج على للحصول 

نسبيا. متخفضة إشعاعية جرع باستعمال تعقبمه

 و ١٠( المستخدمة للجرع سئبي تأثير وجهود عدم إلى ,عام، بشكل العمل، هذا تجارب نتائج اشارت —

 التوعية والخصائص الحقودة في االلكترونية) والحزم غاما (اشعة األشعة من غري) كبلو ٢٠

 للخاصة والكيميائي الفيزيائية والخصائص االستخالص بنسب والمتمثلة البابونج، تبات لمسحوق

 التوعية الخصائص في االلكترونية) ودحوم غاما (اشعة المعالجات هذه فتأثبر وبالتالي المائية،

للتعقيم. ألمناسبة الطريقة اختيار في محدد غبر عامل هو البابونج تبات لمسحوق

٤٣



شكر كلمة —٧

 إبرهيم الدكتور السيد العام بمديرها ممثلة الذرية الطاقة هيئة إدادرإ إلى الجزيل بالشكر العمل مجموعة تتوجه

العمل. هذا النجاز الذي الدعم على عثمان

٤٤
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السطئخذمة ائئلمية ت ا>ت٩^^طأ٨اأ — ٩

Adequate (مقبول) كاف مالئم،
Advantages مزيا
Aerobic mesophilic هوائية ميكروبات
Alleviate دسكن دخغف،

Alternative system بديل تظام
Ancient Greece and Rome واليونانى الرومانى القديمين العهدين
Animal drug بيطرية أدوية
ANOVA التباين تحليل اختبار
Anthemis nobilis flower extract الرومانى البابونج زهره خالصة
Anti-aging ثئشدخوخة مؤخر
Antibiotics حيوية مضادات
Anti-inflammatory التهاب مضادات
Antimicrobial (حيوية) ميكروبى مضاد
Anti-oxidant activity أكسدة مانع
Antioxidantive أكسدة مضادات
Antioxidants أكسدة مضادات
Anti-parasitic ثثطغدئيات مغدادة

Anti-spasmodic تشنج مضادات
Apple-like smell التفاح رئحة تشبه

Aroma رائحة
Back pain الظهر أالم
Basic hygiene أساسى صحى إجراء
Bench Conductivity Meter الئاقلية قياس جهاز
Biological active principles بيولوجيا الفعالة المبادئ
Birds طيور
Breast Cancer الثدى سرطان
Bulk (دوكما) تغليف بدون
Calcium (Ca) كالسيوم
Capable of anything شيء كل على قادر
Carcinogenic ثئسررئان مسسة طددعة
Chamomile البابونج تبات
Chamomilla recutita (matricaria) extract األلماني البابونج خالصة
Chamomilla recutita (matricaria) flower األلماني البابونج ريدرن



Chamomilla recutita (matricaria) flower extract األلمانى البابونج زهره خاصة
Chamomilla recutita (matricaria) flower oil األلمانى البابونج ويرن ريت
Chamomilla recutita (matricaria) flower water األلمانى البابونج رير ماء
Chamomilla recutita (matricaria) flower/ leaf االلمانى البابونج واورإق زهدرن خاصة
extract
Chamomilla recutita (matricaria) oil األلمانى البابونج ريت
Chemicals كيميائية مركبات
Cleaned تثلدف

CO2 treatment الكربون اوكسيد ثانى بغاز معالجة
Codex Alimentarious Committee الغذاء دستور لجنة
Colic مغص
Coliform فورر؛ لكولى ا مجموعة
Collector قاطف

Colon cancer الكولون سرطان
Color meter اللون قياس جهاز
Color space لوني فراغ
Composite family المركبة العائلة
Concern اهتمام
Contaminants ملوثات
Convenient مناسب
Coumarins كومارينات
Crude خام مواد
Cultivated مستزرع
Cure all مطلق عالج
Daisy family المركبة العائلة
Decontamination التلوث ازلة إ
Degree of redness االحمرار درجة
Degree of whiteness اللون شحوب درجة
Degree of yellowness االصفرار درجة
Developing countries نامية دول
Diarrhea إسهال
Directive دليل
Dried مجفف
Dried aromatic herbs مجففة عطرية اعشاب
Dried red pepper جاف احمر فلفل
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Dyspepsia الهضم عسر
E. coli الكولوتدة أالمشعريشعة

Electromagnetic radiation الكهرومغناطيسية األشعة
Electron beam االلكترونية الحزمة
Entero-bacterial معوية يكتريا
Environmental factors بيئية عوامل
Enzymes أتزيمات
Ethylene oxide (ETO) ) االثيلين اوكسيد
Expert Committee خبراء مجموعة
Faecal contamination برني تلوث
Food and Agriculture Organization (FAO) والزراعة األغذية منظمة
Farmers رعين از م
Fast سئعة
Feeds اعالف
Fever (حمة) حرري ترفع
Flame Photometer اللهب ضوء مقياس جهاز
Flatulence (النفخة) البطن انتفاخ
Flavonoids فالفوتيدات
Flavor نكهة
Flavorings مئكهات

Food and drug administration والدواء الغداء هيئة
Food safety الغذاء سالمة
Fragrance ingredients ألعطريه المقومات
Free radicals scavenging الحورة الجذور كنس
Fumigants التدخين مشكيات
Fumigation تدخين
Gamma irradiation غاما أشعة
Generally recognized as safe (GRAS) العموم وجه على بسالمتها معترئ
Genuine أصيل
German chamomile (Matricaria recutita) ألمانى بابونج
Good Manufactory Practices (GMP) الجيد التصتيع شروط)( إجراءات
Gout التقرس) ( المفاصل أالم
Graded (مدرج) تدريج
Ground apple مسحوق تقاح
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Ground black pepper األسود الفلفل مسحوق
Handling practices التجهيز ارءات إج
Harmful residues ضارن أثار
Headaches صداع
Health authorities بالصة هطئ ات٨:ظ٨

Heat treatment حرارية معالجة
Herbs »ذ ط أعشاب

Highly effective مرتفعة فاعلية
Human consumption البشرى استهالك

Humidity رطوبة
Hungarian هنغارى
Hygienization الغداء سالمة تحقيق
Hypocholesteroemic الدم في الكوليستر.ول لتعسبة خافضة
International Consultative Group of Food األغذية لتشعيع االستشارية المجموعة
Irradiation (ICGFI)
Inadequate مالئم غير
Indigestion هغدم عسر
Infusion منقوع
Insects Disinfestations التخزين حشررت مكافحة
Insomnia أرق

International Atomic Energy Agency (IAEA) ، الذرية للطاقة الدولية الوكالة
Ionizing radiation مؤيئة أشعة
Kinds أنواع
Large animals كبيرة حيوانات

Large compounds (معقدات) كبيرة مركبات
Lipid peroxidation الدهون أكسدة إعاقة
Lithium (Li) Le ليثيوم
Losses فقد
Lung Cancer الرئة سرطان
Magnesium (Mg) مغئيزيوم
Medicine طب
Mediterranean countries المتوسط األبيض البحر حوض دول
Mega electron volt (MeV) فولط إلكترون ميغا
Methyl bromide بروميد مثيل
Microbial load سكروبدة حمولة
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Microbiological contamination levels الميكروبي التلوث مستوى
Moisture content الرطوبة محتوى
Most widely used عالميا استعماال أألكثر
Moulds أعفان
Natural and potent medicine ٠اأط اللر٩٠٠اأس ة٠ةاءأ٨ ك٠٠٠ط

Natural seasonings الطبيعية التوابل
Neuralgia العصبي الجهاز أالم
Non-additive process تراكمية غدر عمئدة
Overall color difference اللون في الكلي االختالف
Packaged ت۵٦٠٨

Packed تغلدف

Part Per Million (P.P.M) المليون في جزء
Pathogenic microorganisms ممرضة ميكروبات
Pepper فلعئئة

Personal care products council (PCPC) الشخصية الرعاية منتجات مجلس
pH values الحموضة قيم
Pharmacopoeia األدوية مخطوطة
Phenolic فيتوالت
Photodynamic pulsing الئبضي الحركي الفوتون
Phyto-sanitary ئداتدة سحة

Plant parts التبات أجزاء
Polysaccharide متعددة سكريات
Post-harvesting الحصاد بعد ما
Potassium (K) بوتاسيوم
Potent نفوذ قوي،

Powders مسحوق
Pre-harvesting الحصاد قبل ما
Preserve دحغظ

Probiotis حيوية مئشطات
Processed معالج
Prohibited ممنوع
Public عام
Purity نقاوة
Quality جودة
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Radioactive إشعاعيا فعال
Rainfall مطري هطول
Raw خام مادة
Recontamination الميكروبى التلوث إعادة
Reference color مرجعى لون
Residuals متبقية آثار
Residue دقعا

Residues متبقية آثار
Restricted (قيد) حدد مئع،
Rheumatism روماتيزم
Roman chamomile (Anthemis nobilis) روماني بابونج
Round per minute (RPM) الدقيقة فى دووراً
Sacred gifts مقدسة هبة
Safety سالمة
Sanitary الصحة تحقيق
Saxsons السكسون
Seeds بذور
Sensitivity حساسية

Shelf-life extension التسويق فتوراً إطالة
Single مفود وحيد،
Sixth century اللسادس القرن

Skin conditions جلدية حاالت
Small animals صغيوراً حيوانات
Sodium (Na) صوديوم
Sodium Hydroxide (NaOH) الصوديوم ماءات
Sources متابع
Spices توابل
Spindle مغزل
Standardization ضبط قياس،
Sterilization تعقيم
Storage conditions التخزين ظروف
Sun Godess الشمس آلهة
Sun stroke شمس ضربة
Supplement متمم
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Tamarind seed الهند تمر بذور
Tea شاى
Temperature الحرارة درجة
Terpenoids التربدنات مجموعة
The ancient Egyptians القدامى المصريين
Tonic سنشط
Total coliform الكلية فورم الكولي مجموعة
Total count الكلي العدد
Total mold الكلي العفن
Traditional تقليدى
Tropical countries استوائية دول
Types نماذج
Ultrahigh pressure العالي فوق الضغط
Uneconomical اقتصادى غير

UV irradiation البنفسجية فوق باألشعة معالجة
Varieties أصناف
Vegetable seasoning ئباتيه إضافات
Viscosity لزوجة
Viscotester اللزوجة قياس جهاز
Voluntary cosmetic registration program مستحضر. أى لتلسجيل الطوعي البيدبامج
(VCRP)

تجميلي
Water Soluble extractive الماء في ذائبة جافة مادة
Weak-steam الساق ضعيفة
Well-documented جيدا موثق
Wild بري
Word health organization WHO، العألمدة الصحة مشظمة

X-rays اكس أشعة
Yeasts خمائر
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