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Abstract 
In this study (10) different samples of  tea which are available in 

local market, have been used to determine Potassium (K
40

) concentration  

by using UCS-20 with scintillation detector NaI(Tl)  and connected to a 

computer instrument, and the detector efficiency is estimated taking into 

account the geometric arrangement of a value of 0.39%, found that the 

maximum value of the activity of radioactive potassium in the sample A 

are 408.3 Bq and the minume value  in the sample J equal  184.0 Bq. The  

radioactive potassium mass were ranged between  0.712 mg and  1.55  

mg. Were as the specific activity value for the samples where between 

4023 Bq/Kg as maximum value for sample A and 1840 Bq/Kg as 

minimum value  for sample J, and a balancing  factor between the  

activity and potassium content in all samples is 0.0302  Bq / mg. 

                                                               
 الخالصة

عينات من الشاي المتداولة في السوق المحمية, وذلك  11استخدمت في ىذا البحث   
Kلحساب محتواىا من عنصر البوتاسيوم المشع

40
مع الكاشف   UCS-20باستخدام منظومة    
وقدرت كفاءة  والمتصل بجياز كومبيوتر, NaI(TI)ألوميضي ايوديد الصوديوم المنشط بالثاليوم 

وجد أن أعمى قيمة لمفعالية اإلشعاعية  ,%0.39راعاة الترتيب اليندسي بقيمة  الكاشف مع م
أما كتمة  J  184.0 Bqواقل قيمة في العينة   Bq 408.3ىي  Aلمبوتاسيوم المشع في العينة  

أما قيمة الفعالية النوعية  ,mg  1.55إلى  mg  712 .0 البوتاسيوم المشع فتراوحت قيمتو بين 
كأقل قيمة    Bq/Kg 1840و  Aكأعمى قيمة لمعينة   Bq/Kg 4023بين  لمعينات فكانت
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عامل الموازنة بين الفعالية اإلشعاعية ومحتوى البوتاسيوم في جميع العينات وان معدل   Jلمعينة 
 .Bq/mg 0.0302  ىو

 المواد الغذائية،الشاي.، 42-كاشف ايوديد الصوديوم، البوتاسيوم الكممات المفتاحية:
 

 ةالمقدم
 والنظائر المشعة من التربة إلى النباتات بطرائق متعددة, تنتقل العناصر الكيميائية   

ويتضمن االنتقال عمميات عدة,أوليا عممية انتزاع االيونات من طور التربة الصمب إلى محمول 
 الجذرو  ل الششاء الفاصل بين سط  التربةالتربة ثم تأتي بعدىا عممية انتشار ىذه االيونات خال

أىم العوامل المؤثرة عمى  نوم ,عممية االمتصاص خالل رؤوس الجذور مع ماء التربة ملتت
االنتقال ىو ذوبان العنصر ذو الطور الصمب والفعالية الديناميكية لأليونات وكذلك ترسب ىذه 

العريضة منيا مثل نبات  ةالعناصر الثقيمة والمشعة من اليواء عمى سط  أوراق النباتات وخاص
عممية االمتصاص عمى كون العنصر ساما أو مشعا إذ غالبا ال يستطيع  دوال تعتم والشاي غالتب

   .[1]النبات التمييز بين العناصر المختمفة التي تعود إلى المجموعة نفسيا في الجدول الدوري
إن العناصر المعدنية تنتشر انتشارا واسعا في الطبيعة فتوجد في التربة والمياه واألغذية 

 نسجة النباتية والحيوانية, وتتباين عناصر البيئة تباينا واضحا لمحتواىا من العناصر المعدنية.واأل
كما إن زيادة العناصر المعدنية حول امتصاصيا,  فضال عن ذلك فان ىنالك حالة تنافس بين

ويعد البوتاسيوم من العناصر المعدنية . [2] ىتقمل من امتصاص العناصر األخر  يابعض
, ونظيره المشع ىو  %2.59نسبتو ة, وىو منتشر انتشارا كبيرا في القشرة األرضية ماالرئيسي

Kالبوتاسيوم 
10×1.28)  عمره النصفي 40

9 
year

من  (%0.0117( ويكون حوالي )  
Kيتوزع البوتاسيوم المشع  .البوتاسيوم الكمي

دائم  لفي البيئة بنسب ثابتة تقريبا ويستقر بشك 40
دخول البوتاسيوم المشع إلى  يلتبادل البيئي الثابت واستيالك المياه واليواء ففي التربة ويتسبب ا

تبقى نسبة البوتاسيوم في جسم يوانية ومنيا إلى جسم اإلنسان ,وال جميع المواد النباتية والح
التقدم العمر, وان نسبة باإلنسان ثابتة طوال فترة حياتو حيث تبين إن نسبة البوتاسيوم تقل مع 

  . [3,4]سيوم بالنسبة لإلناث ىي اقل من نسبتو عند الذكورالبوتا
  عمى تأثير ىذه األشعة عمىو  نوع وكمية اإلشعاع  عمى تعتمد طرق الكشف والقياس

  ومنيا البوتاسيوم المشع ىنالك العديد من الدراسات حول محتوى المواد بالعناصر المشعة ,المواد

K
(  أو ايوديد الصوديوم HPGeوم العالي النقاوة )ولمكشف عنيا يستخدم كاشف الجرماني ,40

لدراسة  قامت بيا البارودي ومن ىذه الدراسات دراسة شاممة .(NaI(Tl)المنشط بالثاليوم )
 كاشف الجرمانيوم العالي النقاوة باستخداممحتوى التربة والنبات والحميب من البوتاسيوم المشع 
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(HPGe (  [5], عن ابتالع  اب الجرعة المؤثرة لمبوتاسيوم الناتجةكما قامت الباحثة نفسيا بحس
uSv.y 0.073-1.606) فتراوحت قيمتيا بين  معجون األسنان

كما قام الباحث  ,[6](1-
Martinez  كاشف ايوديد الصوديوم في عينات من  باستخدامالبوتاسيوم المشع  تركيزبقياس

Bq.gm 0.18±1.29) البوتاسيوم المشع تركيزالتبوغ المكسيكية وكان معدل 
 وباستخدام  [7](1-

 حساب تراكيز البوتاسيوم المشع لمتبوغ المستخدمة في محافظة نينوىب قامت النجارنفسو الكاشف 
لتحديد    Hosseiniقبل  ندراسة م وأجريت .[8]( mg  0.32 – 0.0877)  وتراوحت قيمتو

كاشف الجرمانيوم وقد  امباستخدعينة من المواد الشذائية  26تركيز بعض العناصر المشعة في 
Ra  تركيز لمنظائر المشعة  أعمى إنوجد 

226
,Th

232
, K

40
في الشاي مقارنة مع المواد الشذائية  

137بتحديد تراكيز    , Yousufكما قام .[9]األخرى
Cs نات من الشاي وقد تراوح تركيزه في عي

النشاط  بإيجاد  داؤودقام  NaI(Tl) ألوميضيالكاشف  وباستخدام .[10] (Bq/kg 133-32) بين
Ra لعنصر الراديوم اإلشعاعي

226
  بينفي محافظة كربالء وتراوح مداه  في بعض نماذج التربة 

(11.4-99.6 Bq/kg )[11]. 211والبولونيوم  41بقياس تراكيز البوتاسيوم  اإلمامقامت  اكم   
محافظات العراق  في عينات مختمفة من المواد الشذائية لبعض 226 والراديوم 222 والرادون
   .[12]لمقياس والمقارنة بينياذلك استخدمت تقنيات متعددة  وألجل

 الهدف من الدراسة
وقوف عمى محتوى العينات من يوم في عينات مختمفة من الشاي والتحديد تركيز البوتاس

Kالبوتاسيوم المشع 
40

ة وتعتبر ماد خاصة وان ىذه المادة تعتبر من المواد المستوردة لمقطر  
  .الشاي من أكثر المشروبات المفضمة لدى الناس

 
  العمل

وألجل قياس فعالية  في السوق المحمية, المتداولة الشاي من ةمختمف أنواع 11 تم جمع
Kالبوتاسيوم المشع 

 ,وباستخدام منظومة بالكاشف فييا تم وضعيا في وعاء خاص يحيط 40
(SPECTECH UCS- 20)  المستخدمة  من الكاشف ألوميضي  ةالدائرة االلكترونيإذ تتكون

االبتدائي  والمكبر والمضاعف الضوئي  2.5cm×3.8cm الذي يتكون من البمورة ذو إبعاد
وتربط المنظومة بجياز الحاسبة  ,والثانوي ومجيز الفولتية العالية ومحمل أطياف متعدد القنوات

قة باستخدام المصدرين (. تم عمل معايرة الطا1لشرض تششيميا وكما موض  في الشكل رقم )
Csالمشعين )

137
,Co

60). 
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 الخاصة لمنظومة الكشف ألشعة كاما ة( الدائرة االلكتروني1شكل رقم )

 
 الحسابات والنتائج والمناقشة

 .الدراسةقيد  عينات الشاي إلحدى الناتج كاما ألشعة الطيفيوض   (2) رقم الشكل  

 

 
 الشاي عينات إلحدى كاما أشعةف طي (2شكل رقم )

      

كانت الخطوة األولى قبل البدء بدراسة العينات ىي إيجاد كفاءة الكاشف لما ليا من  
 ( كتمتيا  Kcl البوتاسيوم) أىمية في حساب الفعالية حيث استخدمت عينة قياسية من كموريد

100gm ف الميب في قسم الكيمياءوحددت باستخدام تقنية مطيا  %52.3 نسبة البوتاسيوم فييا 
ويمكن بواسطتيا  الموجيوىي تقنية تعتمد عمى شدة الميب المنبعث لعنصر معين مع طولو 

Kوقد أمكننا تحديد نسبة البوتاسيوم المشع  تحديد نوع العنصر وتركيزه.
في  إذ إن نسبتو 40
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ة وبالتالي إيجاد ألجل إيجاد فعاليتو في العين المستقر من البوتاسيوم  %0.0117ىي  الطبيعة
Kكفاءة الكاشف وتثبيتيا بيدف إيجاد فعالية البوتاسيوم المشع 

 في العينات قيد الدراسة.  40
 وىي لنظائره  الكمية األعدادباالعتماد عمى البوتاسيوم في العينة  وكذلك تم حساب نسبة

 ب.مطياف المي والتي تتفق مع نتيجة تقنية  52.45%
K كتمة البوتاسيوم  أما

40
 :في العينة  

 W(K
40

) =52.3%×0.0117% × (mass of sample) = 0.006119gm 

 البوتاسيوم قمةوتم حساب المساحة تحت   (Kcl )  وضع العينة القياسية فقد تم
Kلمحتواىا من البوتاسيوم  

  :(1)المعادلة  ومن ثم حساب فعاليتو من  40

  Na
KW

A
40

)( 40

 ………………….(1) 

atom/mole  6.023×10عدد افوكادرو  Naإذ تمثل     
23     

Kتمثل ثابت االنحالل لمبوتاسيوم المشع و
40 S

-1  1.717×10
-17. 

  إيجاد كفاءة الكاشف تم 2)ومن المعادلة)
 

                                           ………………….(2)                        
                     

     1.39% قيمتيا وكانت  
 :أنحيث   

 A الفعالية اإلشعاعية وتقاس بوحدةBq  
N .المساحة تحت المنحني 
B 525 وقيمتيا  الخمفية اإلشعاعية c/18000 sec.  
 كفاءة الكاشف. 
I    0.11 الشدة النسبية وتساوي. 

  t    18000  ويساوي  زمن التجميع sec. 
K( يوض  فعالية البوتاسيوم 1الجدول رقم )  

في العينات المدروسة بوحدة البيكرل )  40
(Bq  والفعالية النوعية بوحدةBq.kg 

Kكتمة البوتاسيوم المشع وكذلك 1-
باإلضافة إلى كتمة     40

 .K  البوتاسيوم
Kاسيوم من المالحظ إن فعالية البوت

 Aبين أعمى قيمة في النوع  تفي العينات تراوح 40
 408.3 Bq واقل قيمة في النوع  J ومقدارىا Bq 184.0,  إما معدل فعالية البوتاسيومK

في  40





 

It

BN
A
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K أما كتمة البوتاسيوم  Bq 267.1 جميع العينات فكان 
 mg 0. 712 1.55 - فتراوحت بين  40

 .mg 1.107  وبمعدل
 

 المختمفة الشاي  لية البوتاسيوم والفعالية النوعية في عينات( فعا1جدول رقم )

 رمز العينة

 
 اسم
 العينة
 

N A(k
40

) 

Bq 

 

S.A(K
40

) 

Bq / kg
 

 

W(K
40

) 

mg 

W(K) 

Mg 

A 13247.8 1.55 4023 408.3 3632 شاي جييان 

B 13179.4 1.542 3987 398.7 3604 البالبل 

C 13170.9 1.541 3982 398.2 3600 محمود 
D 13145.2 1.538 3976 397.6 3596 غزال-دو 

E 7555.5 0.884 2285 228.5 2290 تفاحة 

F 7487.1 0.876 2264 226.4 2274 العطور 

G 7307.6 0.855 2210.5 221.05 2232 الوزة 

H 7256.4 0.849 2195 219.5 2220 ليبتون 

I شاي اخضر 
 تفاحة

1983 188.8 1888 0.730 6239.3 

J شاي اخضر 
 ليبتون

1946 184.0 1840 0.712 6085.4 

 

Kبالنسبة لقيم الفعالية النوعية لمبوتاسيوم  أما 
 .Bq 4023 – 1840 فتراوحت قيميا بين 40

Kg
-1

Bq.kg .2865وبمعدل   
-1

 (. 2وكما موض  بالشكل )  
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شكل)2( يوضح الفعالية النوعية للبوتاسيوم في العينات

 
 

قيم الفعالية النوعية لمبوتاسيوم في العينات قيد ( إن 1ن خالل الجدول رقم)منالحظ 
ويعود السبب  [12,14]( 2الحظ الجدول رقم ) قورنت ببعض المواد الشذائية الدراسة مرتفعة إذا ما

وان نبات الشاي يمتص المواد المشعة  ,في ذلك إن نبات الشاي ىو من النباتات المعمرة
فترة نضوجو الطويمة بوساطة نظامو الجذري  خالل األعمى إلىالموجودة في التربة لتنتقل 

كما إن عممية اإلرواء تؤدي دورا ميما إذ إن ىذه النباتات تعتمد عمى األمطار وبخاصة  ,الواسع
 .[13] يسية في سيالن وغيرىا من المناطقفي مناطق إنتاجيا الرئ
Kلمبوتاسيوم اإلشعاعية( يوض  معدل الفعالية  2جدول رقم )

 الشذائيةلبعض المواد  40

Kالفعالية النوعية لمبوتاسيوممعدل  المادة
40

 Bq/Kg 

 189 حبوب وبقوليات

 286 حميب
 145 دجاج
 673 بيارات

 504.238 بطاطا

 136.36 الحنطة
 364.04 االسماك

  

Kفعالية البوتاسيوم المشع  بين ( يوض  العالقة 3الشكل ) 
( Bqبوحدة البيكرل ) 40

  وكانت قيمتوتم حساب عامل الموازنة  .في جميع العينات mgدة بوح K وكتمة البوتاسيوم

Bq/mg 0.0302. 
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شكل )3( يوضح عامل الموازنة للبوتاسيوم لعينات الشاي
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ذا تم الحصول  لمتيوجدناىا مقاربة  أخرىنا ىذه القيمة لعامل الموازنة مع دراسات نقار  وا 
 (. 3عمييا في الدراسة الحالية وكما موض  في الجدول )

  
 أخرى( يوض  عامل الموازنة بين الدراسة الحالية ودراسات 3ل )جدو 

 المصدر  Bq/mgعامل الموازنة نوع العينة
 2111,النجار 0.0302 التبوغ

 Khater;et al,2008 0.032 المواد الشذائية مختمفة 

 الدراسة الحالية 0.0302 الشاي
 

 االستنتاجات

Kتركيز لمبوتاسيوم  أعمى أنن من خالل النتائج التي تم الحصول عمييا تبي
وجد في  40

عند إجراء مقارنة بين ,و األخضراقل تركيز فوجد في عينة شاي ليبتون  أما ,عينة شاي جييان
مادة الشاي تمتمك أعمى قيمة لمفعالية  إنمادة الشاي وبعض المواد الشذائية األخرى وجد 

مثل ىذه البحوث لمعرفة تركيز المواد  من الميم إجراء. اإلشعاعية نسبة لممواد الشذائية األخرى
المشعة في المواد الشذائية سواء كانت المواد محمية أو مستوردة خاصة وان الكثير من المواد 
الشذائية المستوردة تدخل القطر دون رقابة من الجيات المختصة مما يسبب مخاطر صحية 

  ممواطنين.ل
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