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 إعداد

 اللجنة الفنیة الخلیجیة لقطاع المواصفات الغذائیة والزراعیة

، لذلك فإنھا واصفة قیاسیة خلیجیة تم توزیعھا إلبداء الرأي والملحوظات بشأنھاھذه الوثیقة مشروع لم
وال یجوز الرجوع إلیھا كمواصفة قیاسیة خلیجیة إال بعد اعتمادھا من مجلس  عرضة للتغییر والتبدیل،

 .إدارة الھیئة

ICS : 67.000.00 
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 تقدیم

 

یئة إقلیمیـة تضـم فـي عضـویتها األجهـزة الوطنیـة هیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ه

للمواصــفات والمقــاییس فـــي دول الخلــیج العربیــة، ومـــن مهــام الهیئــة إعـــداد المواصــفات القیاســیة الخلیجیـــة 

 بواسطة لجان فنیة متخصصة.

 5وقد قامت هیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیـة ضـمن برنـامج عمـل اللجنـة الفنیـة رقـم

حــدیث المواصــفة القیاســیة الخلیجیــة بت ”اللجنــة الفنیــة الخلیجیــة لقطــاع المواصــفات الغذائیــة والزراعیــة"

. وقامــت (ســلطنة عمــان) بإعــداد ترجمتهــا باللغــة العربیــة" و الجینســنغ"  )2210/2012 رقــم (

 مشروع هذه المواصفة.

)، الذي عقد    هیئة رقم (وقد اعتمدت هذه المواصفة كمواصفة قیاسیة في اجتماع مجلس إدارة ال 

م.    /  /   الموافق هـ ،    /    /   بتاریخ  
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 الجینسنغمنتجات 
 
 
 

 المجال 1 .    
 

المعروضة لالستهالك أدناه  3كما موضحة في بند بمنتجات نبات الجینسنغ  المواصفةتختص هذه  1.1
فإنه ال . أذا كان ذلك مطلوباأو اعادة التغلیف. تقدیم األطعمة بما في ذلك ألغراض المطاعم االدمي,

على منتجات  أشارت بأنها تهدف لمزید من المعالجة, ینطبق هذه المواصفة ینطبق على المنتج اذا
لألغراض  كأغذیة أوكمكونات لألغذیة, وال تنطبق على المنتجات المستخدمة المستخدمة 1نسنغیالج

 الطبیة.
 ي تلك الوالیات القضائیة التي تنظم المنتجات كالغذاء.ینطبق هذا المواصفة فقط ف 2.1

 
 التكمیلیة المراجع     2.

 
1.2GSO 9     "بطاقات المواد الغذائیة المعبأة." 

2.2   GSO 1-150  الجزء األول –" فترات صالحیة المنتجات الغذائیة" 

3.2   " GSO 1016   الجزء االول". –الحدود المیكروبیولوجیة للسلع في المواد الغذائیة 

4.2   GSO 1694 ""القواعد العامة لصحة الغذاء 

5.2   GSO/CAC  193  ""مواصفة عامة للملوثات والسموم في األغذیة 

 
 التعاریف   . 3
 

 تعریف المنتج   1.3
 
 تناول الطعام والمشتقة من نباتمناسبة ل الطازجةنسنغ هو جذور الجینسنغ یلجلعنصر األساسي لا 

ألغراض تجاریة  المزروع   .P. quinquefolius Lأو  Panax ginseng  C.A .Meyer الجینسنغ
جودة و  ، نظافتهاحفاظ على یتم تعبئتها بطریقة تأن  منتجات الجینسنغ ینبغي.  والمستخدمة لألغذیة 

ف ومجهز بطریقة مناسبة, بالخضوع لعملیات من مثل التجفی .الحسیة الغذائیة للمنتجات التكنولوجیة و
 . والتبخیر والتقطیع والسحق واالستخراج والتركیز
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الجینسنغ أنواع منتجات 2.3  
 

  الجاف الجینسنغ 1.2.3
الخام المجفف الجینسنغ 1.1.2.3  

بتجفیف جذور الجنسینغ الطازجة بطریقة التجفیف الشمسي أو التجفیف بالهواء الساخن  الجینسنغیصنع 
نسنغ من جذر رئیسي یتصنیف المنتج إلى أنواع مثل , ج , ویمكن أو بأسالیب تجفیف أخرى معروفة

 نسنغ مقطع إلى شرائح.ینسنغ مسحوق أو جیو/أو الجذور الجانبیة أو ج
 

 المجفف المعالج بالبخار الجینسنغ 2.1.2.3
بإستخدام طریقة التبخیر  الطازجة الجینسنغالمجفف المعالج بالبخار عندما یعد جذور  الجینسنغیصنع 

نسنغ من جذر رئیسي و/أو الجذور الجانبیة یجفیف , ویمكن تصنیف المنتج إلى أنواع مثل , جوطریقة الت
 مقطع إلى شرائح. نسنغیجمسحوق أو نسنغ یجأو 
 

 نسنغیخالصة الج 2.2.3
 نسنغ الخام یخالصة الج 1.2.2.3

 نسنغیالجأو الطازجة  نسنغیالج مكونات القابلة للذوبان من جذورنسنغ بإستخالص الیتصنع خالصة الج
المجفف , باستخدام الماء أو اإلیثانول أو خلیط منهما وترشیحها وتركیزها. ولهذا المنتج لون بني داكن 

 .ولزوجة عالیة, ویجوز تقدیم هذا المنتج كنوع مجفف عن طریق التجفیف بالرذاذ أو التجمید
 

 المعالج بالبخار نسنغیالجخالصة  2.2.2.3
 المجففنسنغ یجال ان منبإستخالص المكونات القابلة للذوب لج بالبخارالمعانسنغ یجالتصنع خالصة 
, باستخدام الماء أو اإلیثانول أو خلیط منهما وترشیحها وتركیزها. ولهذا المنتج لون بني  المعالج بالبخار

 داكن ولزوجة عالیة, ویجوز تقدیم هذا المنتج كنوع مجفف عن طریق التجفیف بالرذاذ أو التجمید.
 

أي إدعاء صحي یجب أن یتوافق مع المبادئ التوجیهیة لهیئة الدستور الغذائي الستخدام التغذویة والصحیة  1 
(CAC/GL 23) . 

 
 

 

 األشكال 3.3
ینبغي السماح بأي شكل شریطة أن یستوفي المنتج جمیع المتطلبات ذات الصلة الواردة في هذه المواصفة 

 یضاحیة بشكل كاف إلجتناب تضلیل المستهلك أو ارباكه.وأن یكون موصوفا على بطاقة البیانات اإل
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 . عوامل التركیبة والجودة األساسیة4

 األساسیة المكونات 1.4
 1.3 كما مشار إلیها في البند الجینسنغجذور 

 
  معاییر الجودة  2.4

 نسنغیج ألنواع  دالفری 2والنمط الجینینوسیدي المعتادین واللون النكههنسنغ یجال لمنتجات نیكو  أن ینبغي
  غریبة مواد أي منیة خال تكون أن ینبغي كما محددة،

 
 المعالج بالبخار نسنغیجال و المجفف نسنغیجال 1.2.4

 .) % 9 على یزید أن ال  :المسحوق النوع( %  14 على یزید ال أن : الرطوبة ) أ(
 . % 6 على یزید ال أن :الرماد ) ب(
 .3 غراما/غراماملی 20 عن یقل ال أن :بالماء بعالمش العادي ل تانو البو  اتخالص  )ج(
 .اً نوعی عنه ُیكشف  Rb1 : دالجینینوسی ) د(

 ُیكشف أن ینبغي ، P. ginseng C.A. Meyer من المنتج تصنیع  ةحال في ذلك، إلى  وباإلضافة
 .  Rf الجینینوسند عن أیضاً  ایعنو 
 

 روخالصة الجنسینغ المعالج بالبخا نسنغیجالخالصة  2.2.4
 ( على شكل سائل)نسنغ یجال خالصة 1.2.2.4

 . 60 %عن یقلل ال أن : ةالصلب ادالمو  ) أ(
 . % 3 على یزید ال أن :الماء في للذوبان ةالقابل غیر ةالصلب دالموا  )ب(
 . 3غراما/غرامایمل 40 عن یقل ال أن :بالماء المشبع العادي البوتانول اتصخال  )ج(
 .اً نواعی عنه فُیكشRb1 : سندو یننیالج ) د(
 
 

 

 أكثر وهناك ، دجینینوسی أنه على منها كل إلى اناألحی من كثیر في یشار التي اتالصابونینی من معقد مزیج ریدةالف نسنغیالج ناتمكو  أن تبین 2 
 اتیبكم  Rb1 والجینینوسید جدویو  . ناتالمكو  هذه من انرئیسی نانمكو  Rf جینینوسیدال أو Rb1 جینینوسیدوال .جینینوسیدال هذا من عانو  30 من
 . Panax ginseng C.A. Meyer في أساساً  Rf نوسندینیالج یوجد حین في ،سنغینالج أنواع میعج في لحوظهم

 
 نوعیا ُیكشف أن ینبغي ، P. ginseng C.A. Meyer من المنتج تصنیع حالة في ذلك، إلى  وباإلضافة

 .  Rf الجینینوسند عن أیضاً 
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 ( على شكل مسحوق) نسنغیجالخالصة  2.2.2.4

 
 .  8 %عن یزیدال أنالرطوبة: ) أ(
 . % 3 على یزید ال أن :الماء في للذوبان القابلة غیر الصلبة المواد  )ب(
 . 3اغرام/ملیغراما 60 عن یقل ال أن :بالماء المشبع العادي البوتانول خالصات  )ج(
 .نواعیاً  عنه ُیكشفRb1 : الجینیناسند ) د(
 

 ُیكشف أن ینبغي ، P. ginseng C.A. Meyer من المنتج تصنیع حالة في ذلك، إلى  وباإلضافة
 .  Rf الجینینواسند عن أیضاً  نوعیا

 
 تحدید العیوب 3.4

 
 المجفف المعالج بالبخار. نسنغیجوالالمجفف  نسنغیجالیمكن اعتبار مایلي في 

 
 یحتوي الذي أو مرئیة بأضرار لحشراتا أصابته الذي نسنغیجال  :المتضرر من الحشرات نسنغیجال  )أ( 

 میتة. حشرات على
 .مرئي بعفن المصابنسنغ یجال  :المتعفن نسنغیجال) ب( 
 

 " المعیبةت المنتجا" تصنتیف 4.4
 

 ، .3 4 و  4 .2 البندین في اردةالو  دةالجو  شروط من أكثر أو لشرط ستوفیةم غیر ةعبو  أي اعتبار یجب
 .  "معیب منتج"  ةبمثاب

 
 

 .الخام الصابوانین من توىحالم إلى یریش 3
 
 

 قبول الشحنات 5.4
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 حین ، ، .3 4 و  4 .2 البندین في إلیها المشار ق،یللتطبة القابل الجودة لمتطلبات مستوفیة الشحنة ُتعتبر
 أخذة خط من ) ج( القبول  رقم ، .44 في البندة معّرف هي كما ،" یبةالمع المنتجات"عدد  یتجاوز ال

 .الجودة المقبولة  بمستوىة المناسب العینات
 
 . الملوثات5
 

 الغذائي الدستور لمواصفة القصوى للمستویات تتمثل أن المواصفة هذه تشملها التي المنتجات على  1.6
 . 5.2في البند المشار الیها واألعالف  األغذیة في والسموم للملوثات العامة

 حسبما داتیالمب لمخلفات القصوى بالحدود تلتزم أن المواصفة هذه تشملها التي المنتجات على 2.6 
 .الغذائي الدستوار ةئیه حددتها

 
 النظافة الصحیة .6
 

 المناسبة للبنود وفقاً  مناولتها وتجري المواصفة هذه بأحكام المشمولة المنتجات إعداد یتم بأن یوصى 1.6
 ذات الغذائي الدستور نصوص من غیرهاو  2.4في البند  المشار الیها األغذیة لنظافة العامة ئالمباد من

 الممارسات. ومدونات الصحیة النظاةف ممارسات مدونات غرار على ، الصلة
 

 التوجیهیة والخطوط المبادئ  علیها تنص میكروبیولوجیة معاییر بأيّ  المنتجات تتقید أن ینبغي 2.6
   .  3.2ند في الب وتطبیقها ةباألغذیة الصل المعاییر المیكروبیولوجیة ذات لوضع

 
 البیانات اإلیضاحیة .7
 

  البنود في المذكورة الخلیجیة القیاسیة المواصفات علیھ نصت بما اإلخالل عدم مع
  :التالیة البیانات العبوات بطاقة على یوضح أن یجبو 2.2و  1.2 

 
 المنتج اسم 1.7

 
 نسنغیج و مجفف نسنغ یج، 3 .2 .2 و 2 .2 .2 و 1 .2 .2 البنود في ةالمعّرف المنتجات اسم نیكو  1.1.7
 تسمیة یمكن ، ةالحال هذه وفي .اليالتو  على بالبخار، المعالج نسنغیجالصة وخال بالبخار معالج مجفف
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 صةوخال أحمر، نسنغیج و ،بیضأ نسنغیج P. ginseng C.A. Meyer ب عةالمصن المنتجات
 .األحمر نسنغیجلا وخالصة ، األبیض نسنغیجال

 ابالجتن منهة قریب ةافسم على أو المنتج باسم مرفقاً  میالتوس ةبطاق على الشكل ذكری أن ینبغي 2.1.7 
 .إرباكه أو تهلكسالم لیتضل

 
 جینسنغال أنواع اسم 2.7 

 
 وینبغي .خام كمادة یستخدم الذي نسنغیجلل العلمي أو الشائع باالسم نسنغیجلا منتجات عیجم میتوس ینبغي

 على المنتجات، هیف تهلكستُ  الذي البلد وعرف لقانون وفقا ةالشائعغ نسنیجال اعأنو  أسماء عن التصریح
 .تهلكسالم یضلل ال نحو

 
 المنتشأ بلد  3.7
 أو لیتضل إلى يؤدی أن یحتمل لهإغفا كان إذا الخام المادة أو/و المنتج منشأ بلد باسم التصریح ینبغي
 .تهلكسالم خداع

 
 زئةالتج رةتجال ةالمخصص غیر العبوات توسیم 4.7

 
 نداتمست في أو ةالعبو  علىة التجزئ لتجارة ةالمخصص غیر اتالعبو  عن المعلومات ّجلست أن ینبغي

 ةالجه وعنوان واسم ةنحالش وتعریف المنتج باسم ةالمتعلق المعلوامات ذلك من ىیستثنو  ، لها ةمصاحب
 أنه غیر .العبوة على لسجت أن ینبغي التي التخزین هاتیتوج وكذلكة الموزعّ  أو ئةالمعب ةوالجه ةالمصّنع

 ةبعالم وزعةالم أو ئةالمعب ةوالجه ةالمصّنع ةالجه وعنوان واسم شحنةلا تعریف عن تعاضسی أن یمكن
 . ةالمصاحب المستندات في حضو بو  مبینة ةالعالم هذه تكون أن شریط ، تعریف

 
 التوسیم اإلختیاري  5.7 
 

 ذلك في بما طبیة ألغراض معّدة غیر أنها إلى تشیر واضحة عالمات المنتجات على تكون أن یجوز
 . نسنغیجمنتجات ال هیف توّزع التي البلد في هاعلی صالمنصو  األخرى التوسیم اشتراطات

 
 العینات وأخذ التحلیل طرائق  8
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 التحلیل طرائق 1.8

 
 

 النوع المبدأ الطریقة الشرط
 
 

 الرطوبة
 
 
 
 

 ائيمیالك لیلحالت اخصائني ةرابط رالمعی وفقاً 
 B 925.45  المعتمدین

 غرام : 2  العینة كمیة ) ففمج نسنغیج(
 الكیمائي التحلیل اخصائني رابطة رلمعیا وفقاً 

 D 925.45  المعتمدین
 غرام1.5   :العینة  كمیة ) نسنغیجال صةخال(
 )رحالب رمل من غراما 20 مع مزج(
 

 
 

 قیاس الجاذبیة

 
 
1 

 
 

 المواد الصلبة

 
 الكیمائي التحلیل اخصائني رابطة رلمعیا وفقاً 

 B 925.45  المعتمدین
 من المحتوى بطرح بستحت ) مجفف نسنغیج(

 غرام 2 :العینة  كمیة ةالمائ في 100  من ةالرطوب
 الكیمائي التحلیل اخصائني رابطة رلمعیا وفقاً 

 D 925.45  المعتمدین
 من المحتوى تحتسب بطرح- ) نسنغیالج خالصة(

 1.5 :العینة  كمیة ائةالم في 100 من  ةالرطوب
 غرام

 )البحر رمل من غراما 20 مع مزج(

 
 
 
 
 

 احتساب

 
 
 
1 

 
 
 

 الرماد 

 
 الكیمائي التحلیل اخصائني رابطة رلمعیا وفقاً 

 المعتمدین
AOAC 923.03 

االمریكیة لكیمیائي الحبوب  رابطةرال لمعیا وفقاً 
 AACC Intl 08-01.01 -الدولیة 

 
 

 قیاس الجاذبیة

 
 
1 
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د الصلبة الموا
غیر القابلة 

 للذوبان

 
 األول الملحق في الموصوفة للطریقة وفقاً 

 
 

 
 قیاس الجاذبیة

 
1 

 خالصات
 العادي البوتانول
 بالماء المشبعة

 
 الثاني الملحق في الموصوفة للطریقة وفقاً 

 

 
 قیاس الجاذبیة

 
1 

 
 

 تحدید
 الجینینوسید

Rb1 
 R الجینینوسید 

f 
 
 

 
 
 
 

 الثالث الملحق في وفةالموص للطریقة وفقاً 

 
 استشراب

 )كروماتواغرافیا(
 ةالرقیق الطبق

 أو
 االستشراب

 السائلي
 طالضغ المرتفع

 
 
 
4 

 
 
 

 عجالمرا
 ) بالمواصفة مرفق  ( الرطوبة دیدتحل القیاسیة التشغیلة اإلجراءات 1 .

 ) بالمواصفة مرفق  (  الرماد دیدحلت القیاسیة التشغیلة إلجراءاتا. 2 
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 األول لحقالم
 

 الماء في للذوبان القابلة غیر الصلبة المواد من المحتوى تحدید
 

 طبیقتال نطاق1. 
 
 .شكل مسحوق) وعلى سائل شكل على( نسنغ یالج خالصة لتحلیل الطریقة هذه تطبیق یمكن 
 
 . المبادئ2
 

 و المتبقیة المادة رّسبوتُ  الطافیة المادة الُتز  .مركزي طرد عملیة وتجري مقطر ماء في العینات إذابة تتم
 .الماء في للذوبان القابلة غیر الصلبة المادة محتوى أنه على وزنها وُیحدد .فُتجف

 
  المعدات واألجهزة. 3

  .)فیه الحرارة درجة ضبط یمكن(  مركزي طرد جهاز  3.1
 .هذه الطردیة عمل في لالستخدام المركزي الطرد لجهاز أنابیب  3.2
 .غیرص مص أنبواب أو مصلي فصل أنبواب  3.3
 ).مئویة ةدرج 1 ± إلى الحرارة درج یضبط( بثیرموستات تجفیف فرن  3.4
 .)ملیغرام 0.1 إلى تصل أوزان قیاس یمكنه( إلكتروني  میزان  3.5
 مجفف (هالم سیكیكا ).  3.6
 ملقط.  3.7

 
 . اإلجراءات التجربیة4

 3 ةلمد مئویة اتجدر  105 تبلغ حرارة درج على تجفیف فرن في المركزي الطرد أنبواب یجفف 1.4
 دقیقة 30 لمدة ةالغرف حرارة درج على ویترك ف،مجف في األنبوب ضعیو  ف،فیالتج بعد .ساعات

 2.4.وزنهیسجل  مث
 أنه غیر . المركزي الطرد ألنبواب ثابت وزن على الحصول یتم أن إلى  4.1 اإلجراء ُیكرر  2.4

 .ساعتین إلى ةساع من یكون أن ینبغي نففالتج وق أن مالحظ تجدر
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 الثابت الوازن ذي المركزي الطرد أنبوب في وتوضع غرام 1 حوالي وزنها عینة بدقة وزنت  3.4
 . المعروف

 .إلذابتها یةنالع على المحتوي األنبواب إلى المقطر الماء من ملیلترات 5 تضاف 4.4
 15 لمدة  g5 ×1000  ةرعبس الغرف حرارة ةدرج على لألنبوب المركزي الطرد عملیة تجري 5.4

 الراسب لمس عدم من التأكد مع مصلي فصل أنبوب باستخدام فوراالطافیة  ةالماد تُنزل مث ،دقیقة 
 غیرةص یةكم ترك ضرورة بسبب بالكاملیة الطاف المادة ةإزال باإلمكان یكوان ال وقد .صلالمنف
 . ةالعالق ةالصلب المواد فقدان دون حیلولةلل منها

 أنبواب في تبقى التي ةالصلب ادالمو  مع إضافتین مرتین 5 .4 و 4 .4 اإلجرائیتان الخطوتان تكرر 6.4
 .المركزي الطرد

      درجات مئویة على تجفیف فرن في المتبقیة العینة  على المحتوي المركزي الطرد أنبوب یجفف    7.4
  .ساعات 5 لمدة ئویةم درجات 105 غتبل حرارة

 ذلك وبعد ةقیدق  30 مدة ةالغرف حرارة درج على ویترك ف،مجف في األنبواب یوضع ف،فیالتج بعد   8.4
 .وزنه ُیقاس

 الطرد ألنبوب ثابت وزن على لالحصو  یتم أن إلى 8. 4 و 7. 4 تانیاإلجرائ الخطوتان تكرر 9.4
 من یكون أن ینبغي ففیالتج توق أن ةمالحظ تجدر أنه غیر . العینة علىالمحتوى  المركزي

 .ساعتین إلى ةساع
  :یلي كما الماء في للذوبان ةالقابل غیر ةالصلب المواد من توىحالم بسیحت 10.4

 
 −𝑊𝑊W1 0×   100= )ةالمائ في  (الماء في للذوبان ةالقابل غیر ةالصلب داالمو  من توىحالم

𝑆𝑆                                                                                                          
:W0 غرام( المركزي الطرد أنبواب وزن (. 
:W1 غرام( فالتجف بعد ةالصلب المواد من الراسب مع المركزي الطرد أنبواب وزن( .  
: S غرام( العینة  وزن(. 

 
 

 
 من أقل السابق الوزن وقیاس الحالي  الوزن قیاس بین الوزن فرق یكون عندما ليالتوا على ةالمقاس األوزان بین األصغر القیمة هو تالثاب الوزن 4
 .ملیغرام 2
5 𝑀𝑀G g)   g =  : الجاذبیة ارعست ،  G:  ثابت الجاذبیة ،R   : القطر، نصف  M:  ةالكتل(.  

𝑅𝑅2  
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 الثاني الملحق
 بالماء ةالمشبع العاديل البوتانوات صخال تحدید

 
 
 نطاق التطبیق  .1

 
سائل وعلى  شكل على ( نسنغیالج وخالصات المجفف نسنغیالج تحلیل على الطریقة هذه تطبیق یمكن
 .مسحوق)شكل 

 
 المبادئ .2

 
 بعد كمذیب بالماء المشبع العادي البوتانول باستخدام الجنسینغ منتجات من الخام الصاُبونین یستخلص

 .مقطر وماء األتیل نائيثإیتیر  باستخدام والكربوهیدرات القطبیة غیر )بیداتیالل ( الدهنیات إزال
 

 المعدات واألجهزة  .3
 

 ملیلترا) . 250قمع فصل (    1.3
 .ر)ملیلت (300 _ 200 حوجلة مستدیرة مسطحة    2.3
 .)ملیلتر 300 _ 200  ( إیرلنمایر حوجلة   3.3
 .)80غربال معیاري (رقم    4.3
 )2ورق ترشیح (رقم    5.3
 قمع زجاحي.   6.3
 رجاج لألقماع.   7.3
 مبخر دوار.   8.3
 حمام مائي بدرجة حرارة ثابتة.   9.3

 . )ملیغرام 0.1 إلى تصل أوزان اسیق نهیمك ( إلكتروني میزان  10.3
 .مئویة) درجة  ± 1 إلى الحرارة درجة یضبط( بثیرموستات  تجفیف فرن  11.3
 مجفف (هالم سیلیكا).  12.3
 مطحنة.  13.3
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 ملقط.  14.3
 
 الكواشف الكمیائیة .4

 
 . )األوروبیة الفارمكوبیا ةدرج من أعلى( عادي ولبوتان  1.4
 . )األوروبیة الفارمكوبیا ةدرج من أعلى( إیتیر ثنائي األتیل   2.4
 ماء مقطر.  3.4

 
 إعداد محلول البوتانول العادي المشبع بالماء  .5

 
 . 30:70یمزج البوتانول العادي والماء المقطر بنسبة  1.5
 لعلیا ا الطبق تماماً  تنفصل بحیث طبقتین، إلى ینفصل أن إلى یترك مث كافیاً  رّجاً  المزیج ُیّرج 2.5

 .)المیاه طبق( السفلى الطبق عن )بالماء المشبع العادي لو البوتا طبق(
 أن إلى وتغطى عبوة في بالماء المشبع العادي لالبوتانو  ةطبق ُتخزن الكامل، صلفال تحقیق بعد 3.5

 .تخدمست
 

 المعالجة األولیة للعینات .6
     

طریق تمریرها عبر منخل شبكي  المجفف باستخدام مطحنة وتغربل عن نسنغیالجتطحن عینات مسحوق 
 لالستخدام في التجارب وتستخدم خالصة الجنسینغ في التجربة كما هي. 80عیار 

 
 اإلجراءات التجریبیة للجنسینغ المجفف .7

 
 50ثم یضاف  ). وتوضع في حوجلة مستدیرة مسطحة (ألف غرام 5 حوالي من عینة بدقة توزن   1.7

 درج على مائي حمام في االرتدادي االستخالص یجري .بالماء المشبع العادي تانولالبو  محلول من ملیلترا
 .یقةدق 30 مدة ویترك واحدة ةاعسلمئویة  ةدرج 80 إلى 75 غتبل ثابتة حرارة
 .حیالترش ورق عبر هیحترش بعد صلفال ُقمع إلى 1.7  الخطوة عن الناتج المحلول ینقل    2.7

 الحوجلة في المتبقیة الصلبة للمواد أخریین مرتین 2.7 و 1.7 اإلجرائیتان الخطوتان تكرر   3.7 
 ألف) .( السطحة  المستدیرة
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 الخطوتین عن نتج الذي المحلول مزیج إلى المقطر الماء من لترایمل 50 یضاف   4.7

 إلى صلفین أن إلى ویترك) . دقیقة  15 حوالي( األقماع   رّجاج باستخدام لولحالم وُیَرجّ  7 .3 و .2  7 
 لىلسفا الطبق عن  )بالماء المشبع العادي تانولالبو  طبق ( ایالعل ةالطبق اماً تم صلفتن بحیث ن،طبقتی

 .  )اهیالم طبق(
 القاع سطحةم سابقا ةموزونة حوجل إلى ) بالماء المشبع العادي تانولالبو  طبق(  ایالعل الطبق تنقل 5.7  

 .امامت ائلسال لُیزا أن إلى ) ویةمئ ةدرج ( 60 ففوُتج غریفبالتینة الع زكیوُتر   )باء(  
 على ةیحتو الم )باء( سطحة الم تدیرةسالم ةالحوجل إلى لیاألت نائيث إیتیر من لترایمل 50 یضاف   6.7

 لمدة ئویةم ةدرج 46 غتبل ثابتة حرارة ةدرج على مائي حمام في االرتدادي االستخالصري ویج واسبر ال
 دقیقة. 30 

 عبر العینة حیبترش ) باء(  القاع المسطحة الحوجلة في الى لیاألت نائيث إیتیر من التخلص یتم 7.7   
 بإذابتها  )باء(  القاع مسطحة حوجلة في ذلك بعد حیالترش ورق على التي الرواسب وجمع حیترش ورق
 میثانول .بال

 لیاألت ينائث إیتیر روائح يفتخت أن إلى)  باء( سطحة ّ الم تدیرةسالم الحوجلة في تویاتحالم تركز   8.7
 ل .ثانو یوالم

 105 غ تبل حرارة ةدرج على ففیتج فرن في  )باء( سطحة الم تدیرةسالم ةالحوجل فجفیت بعد  9.7   
 ذلك وبعد ، ةساع مدة وتترك ، ةالغرف حرارة ةدرج على فجفم في توضع ، ةساع لمدة واي م درجات
 . وزنها یقاس

 المجفف كما یلي: نسنغیالج في بالماء بعالمش العادي لالبوتانو  من توىحالم بسیحت  10.7
 
 

 𝑊𝑊−W1 0×میلغرام/غرام)= (خالصة البوتانول العادي المشبع بالماء       
𝑆𝑆                                      

                
:W0 غرامملی(الحوجلة  وزن (. 
:W1  غرام)میل( ن الحوجلة بعد التركیز والتجفیف وز .  

  : S غرام( ینة الع وزن(. 
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 لخالصات الجنسینغ التجریبیة اإلجراءات .8
 

 الماء من ملیلترا 60 ویضاف ، ةبدق إیرلنمایر حوجلة في غرام 2 حوالي من عینة وزن یتم 1.8
 ألف).( الفصل قمع إلى ذلك تنقل وبعد ، العینة إلذابة المقطر

 فتح طریق عن الغاز یزال ثم مرات، عدة الُقمع وُیرجّ  ل،یاألت نائيث إیتیر من لترایمل 60 ضافی 2.8
 .مراتث  الث إلى مرتین أعاله 2.8 ة اإلجرائیة الخطو  وتكرر .الغطاء

  طبقتین، إلى صلفین أن إلى ویترك). ةقیدق 15 حوالي(  لألقماع رّجاج باستخدام المحلول ُیرجّ   3.8
 یاه) .الم طبق(  لىسفال ةالطبق عن )لیاألت نائيث إیتیر ةطبق(  ایالعل ةالطبق اماً مت صلفتن ثیبح

 لمحلو  من لترایمل 60 ویضاف ، )باء(  مختلف فصل قمع إلى  )اهیالم ةطبق(  ليسفال الجزء ُینقل   4.8
 ویترك ،  3.8 الخطوة في موضح هو كما الظروف سفن تتح القمع وُیرجّ  بالماء الُمشبع العادي لالبوتانو 

 لالبوتانو  ةطبق( الطافیة  المادة ) لفاصال طحسال فوق من(  وتجمع .امامت انتالطبق صلفتن أن إلى
 .أخرى ةحوجل إلى وتنقل ) بالماء المشبع العادي

 تین،یالتال صلفال مرحلتي في لبستحالم ةطبق  )اهیالم ةطبق(  لىسفال ةالطبق تعتبر ، تالوق هذا في*  
 . النهائي صلفال ةمرحل في سیل ولكن

 
 ُقمع في المتبقیة )اهیالم طبق ( لىسفال ة الطبق على خریینأ مرتین  4.8 اإلجرائیة الخطوة ُتكرر 5.8   

 لتترك ء،طبب المستحلب  ذلك في بما ، الطافیة المادة لُتزا النهائي، صلفالة مرحل وفي) اءب(  صلفال
 ل .صفال قمع رصنوب فتح طریق عن ، طفق ایالعل ةالطبق

 الخطوتین عن الناتج ) صلفال حلمرا من ةمرحل كل من یةالطاف المواد( ل لو حالم ُیجمع   6.8 
 القمع ُیرجّ  و المقطر الماء من لترایمل 50 ویضاف  )باء(  صلفال قمع في 8 .5  و   4.8 تینیاإلجرائ

 أن إلى ویترك. )ج(  في مواضح هوا كما الظروف سفن تتح
 )قة المیاهطب( لىسفال الطبق عن )العادي لالبوتانو  ةطبق(  ایالعل ةالطبق اماً مت صلفتن

 وتركز سابقاً  ةموزون القاع سطحةم ةحوجل في ) العادي لالبوتانو  طبق( الطافیة  المادة تُنقل 7.8   
 .امامت ائلسال لُیزا أن إلىئویة) م ةدرج 60 ( غ ریفبالت

 مدة ئویةم درجات 105 غتبل حرارة ةدرج على ففیتج فرن في القاع سطحةال ةالحوجل ففُتج   8.8
 یقاس مث واحدة ةساع لمدة وتترك. ةالغرف حرارة ةدرج على ففمج في عتوض ذلك وبعد ، واحدة ةساع
 . وزنها
 ذاتها ةالطریق باستخدام نسینغالج صةخال في بالماء المشبع العادي لالبوتانو  محتوى بحتسیُ    9.8
 . 10.7 الخطوة في ضحةالمو 
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 الثالث الملحق
 

 Rfالجینینوسید  و Rb1 الجینینوسید تحدید
 

  
 أو ةقیالرق ةالطبق )ایكروماتوغراف(  استشرابة بواسط نغیسلجنا منتجات في دیوسینینالج تحدید یمكن

 ط.الضغ عفالمرت ائليلسا االستشراب
 
 عینة المحلول إعداد .1

 
تانول العادي المشبع بالماء البو  خالصةالمجفف المعدة وفقا لطریقة  1-خالصة البوتانول  ةإذاب تتم 

  حیترش غشاء عبر بتمریرها ُترشحّ  مث ، لثانو یالم من غراماتیمل 10 في اماً مت  2الواردة في الملحق 
 .كرومترایم  0.45

 
 المعیاري للوحالم إعداد2 .

 
 مث ،المائة  في 0.2 بتركنز لثانو یالمفي  Rfالجینینوسید  و Rb1 للجینینوسید المحلول المعیاريتتم إذابة 

 .اكرومتر یم 0.45 حیترش غشاء عبر بتمریره للو حالم یرشح
 
 حدیدتال ةعملی. 3
 

 یقةالرق ةالطبق ) ایكروماتوغراف(  استشراب 1.3
 

 ظهیرتال مذیب إعداد 1.1.3
 

  :كلوروفورم أو )ألف 40:10:50 (سبة بن الماء  :لیاإلیث تاتیأس : العاديل البوتانو  یمزج)  أ (
 .فصل قمع في 10:35:65   بنسبة ءماال : لثانو یالم
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 .بالكامل المذیب صلفین أن إلى تركوی كافٍ  نحو على القمع ُیرجّ )    ب( 
 ةوالطبق التظهیر، مذیب ةبمثاب لتكون  )ألف (المذیب استخدام عند طفق ةیالعلو ة الطبق ُتجمع )  ج( 
استخدام (باء) وتخزن لتستخدم فیما بعد. یجمع من أعلى السطح الفاصل ( ألف )  أو  عند طفق سفلىال

 مذیب نقاء لزیادة وذلك وُیخزن، منهما كل ُیفصل عندما بمذی كل ةحال في ) باء(أسفل السطح الفاصل 
 .الناجم التظهیر

 
 ظهیرتال رةجحُ   2.1.3 

 . )وغیره رین،یسالغل باستخدام بالكامل التظهیر حجرة تغطیة تحكم (بغطاء تظهیر حجرة تخدمست    )أ(
 .هیرالتظ بمذیب وتنقع والخلف الجانبین على الحجرة داخل حیترش أوراق تلصق   )ب(
 ةبدای طخ إلى الطریق منتصف یصل حتى تقریباً (  تظهیرلا حجرة في ءطبب التظهیر مذیب یوضع   )ج(

 . ةقیالرق ةالطبق ) ایكروماتوغراف( استشرابصفیحة 
 .دقیقة)   ( 30كافٍ  نحوا على داخلها ُیشّبع أن إلى التظهیر حجرة وتترك الغطاء یوضع   )د(
 

 الرقیقة ةالطبق ) اتوغرافیاكروم ( استشراب إعداد  3.1.3
 
 سم 10 على طولها یزید ةمناسب قطع إلى الرقیقة الطبقة  )كروماتوغرافیا ( استشراب صفیحة تُقطع    )أ(

 .دیوسینینالج دیدحلت ةالالزم ناتیالع عدد عابیالست اً یكاف عرضها ویكون
 لمدةمئویة  درجات 110 غتبل حرارة ةدرج على فوتجف فنظی فتجفی فرن في الصفیحة توضع )  ب(

 .االستخدام قبل ةقیدق 15 إلى 10
 
 ) ایكروماتوغراف( استشراب مصفیحة ليسفال الجزء من سم 1 ةافسم على ) ةبدای طخ( ط خ ُیرسم )   ج(

 ) یةنها طخ ( طخ یرسم ذلك وبعد .ناتیالع هایعل طقسست التي للمواقع عالمات وتوضع قیقةالر  ةالطبق
 . ةالبدای طخ من مس 8فة اسم على طبالضب

 
 الرقیقة الطبقة )فیااكروماتوغر ( استشراب  تحدید 4.1.3

 
 المحالیل وعینات المعیاري الجینینوسید لمحلو  من میكرولیترات 5 منها كل مقدار عینات سقطتُ  )   أ(

 5 هار مقدا عینة كلتسقط  .ففمج باستخدام تجفیفها یجري بینما أعاله موضح هو كما المحّضرة



 ..…/GSO 2210                                                                                     المواصفة القیاسیة الخلیجیة 
 

 االستشرابصفیحة  على الموجود كایلیس هالمط كش دون ةبعنای قطرات عدة إلىبتقسیمها  تراتیكرولیم
 .واحدة قطره باستخدام سیول
 .ففبمج االستشرابصفیحة  فtتج القطرات، إسقاط لاستكما بعد )   ب(
 روتظهّ  يسفال الجزء في ةالبدای طخ یكون ثیبح التظهیر حجرة في االستشرابصفیحة  توضع )   ج(

 .ناتیالع
 .ففبمج فوُتجف االستشرابصفیحة  إخراج یتم ةالنهای طخ التظهیر مذیب یصل عندما   )د(
 . االستشراب صفیحة على ةالمائ في 10 زیبترك تكبری حمض لمحلو  یرش   )ه(

 لتظهیر دقائق 10 إلى 5 لمدة مئویة درجات 110 حرارته درج تبل فمجف في فیحةالص توضع  (و) 
 .ناأللوا

 ذي دیوسینینالج دیدحلت اريیالمع دیوسبالجینین العینة من ةصولفالم المواد وألوان  Rf میق تقارن )  ز(
 . نسنغیالج منتجات في ةالصل

 
𝑑𝑑𝑒𝑒𝑡𝑡𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑛𝑛𝑜𝑜𝑖𝑖𝑡𝑡𝑢𝑢𝑙𝑙𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑛𝑛𝑎𝑎𝑡𝑡𝑠𝑠𝑖𝑖𝑑𝑑 Rf =    

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑙𝑙𝑜𝑜𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑠𝑠𝑜𝑜𝑙𝑙𝑣𝑣𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑔𝑔𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒d                          
 

     Rf    =التظهیر مذیب انتقلها التي ةالمساف / المحلول عینة انتقلتها التي المسافة 
 
 

 الضغط المرتفع ائليسال شرابتاالس 2.3  
 

  االستشراب باستخدام المعیاریة الجینینوسند وعینات أعاله للوصف وفقاً  الُمحّضرة العینة تحلیل یتم
 )اتوغرافیاكروم(
حالیل الم عینة في نوسندینیالج تحدید ویمكن .أدناه حةالموض طالشرو  بسح طالضغ عفالمرت ائليسال

 .ةارییالمع للمواد القصوى االحتجاز أزمان مع احتجازها أزمان بمقارنة
 

 > لیالتشغ ظروف <
 
 ODS عمواد  :عمود  )أ

 للضوء. مبعثر متبخر كاشف أو ) نانومتر  ( 203فسجیة البن فوق أشعة  :كاشف ) ب
 شاطف.  )ج
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 . )v/v 70:30)م  (الحج/ نسبة( ماء  :تونتریلیأس  UV : البنفسجیة فوق األشعة_ 
 ،  : 5.5 : 0.1  (94.9  لإیزوبروبانو : ماء : تونتریلیأس ELSD : للضوء المبعثرة المتبخرة شفاالكو _ 

v/v/v . ( 
 
 .ةقیدق/لتریمل 2  ~ ةقیدق/لتریمل 1  :التدفق لمعد ) د
 

 الحدود تحدد أال ینبغي ولكن ، ةالمختبری الظروف على اعتماداً  حلیلیة الت طالشرو  تعدیل یمكن* 
 زمن من األخیرة 5 ال الدقائق في وال األولى 5 ال الدقائق في الكروماتواغرام في Rf وRb1  ـ ل القصوى

 .االحتجاز
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    1المرجع
 
 الرطوبة حدیدتل قیاسيال شغیلتال راءجإ
 
 طبیقتال نطاق .1

 
 . غنسنیالج وخالصة ففالُمج غنسیالجن لیلحلت الطریق هذه قبیتط یمكن

 
 المبادئ .2

 
 طریق عن الغذاء في الماء بخار ضغ یزداد عندما .دیالوح تقرسالم رغی المكون هي الرطوبة أن ترضفی

 فية الرطوب تبخیر ویمكن .الغذاء مع ةنبالمقار  المحیطة المناطق في الماء بخار ضغ ضفینخ خین،سالت
 .كیمیائي تغنیر أي حدوث دون ئویةم درجات  105  غتبل حرارة ةدرج إلى خینسبال اماً مت غذائیة عینة

 
 هزةجواألت المعدا .3

 
 .غطاء مع وزن زجاج  1.3
 خالهإد عند رحالب رمل سطح فوق األقل على سم  1.5 ب عف یرت أن ینبغي(  زجاجي قضیب    2.3
 ) .رحالب رمل من غراما 20 على تحتوي وزن ةزجاجفي  45 مقدارها ةیبزاو 
  .)مئویةم درج  ± 1 إلى الحرارةة درج طیضب(   بثیرموستات ففیتج فرن   3.3
 ). غرامیمل 0.1 إلى تصل أوزان اسیق یمكنه(  إلكتروني زانیم  4.3
 شبكة ) .  20 _ 35  ر (بح رمل   5.3
 ). كایلیس هالم( ففمج  6.3
 مطحنة.  7.3
 . طملق 8.3

 
 تللعینا ةبقمسال المعالجة .4
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ملیمترات إلجراء  3المجفف باستخدام مطحنة لتكوین جسیمات یبلغ حجمها نسنغ یتطحن عینات الج
 هي. كما التجربة نسنغ فيیالج تستخدم خالصة. التجربة

 
 على شكل مسحوق)( نسنغ ینسنغ المجفف وخالصة الجیالج – ةجاریبیتال تراءاجاإل .5

 
 درجات 105 غتبل حرارة درج على فیفتج فرن في حدة على كل وغطاؤها الوزن ةزجاج ففُتج   1.5

 ةدرج على تترك و ف،فمج في بالغطاء ةمحكم الوزن زجاج توضع ذلك، بعد .ساعات 5 لمدةمئویة 
 .وزنها یقاس مث ، یقةدق 30 لمدة ةالغرف حرارة
 تجدر أنه غیر .والغطاء ةللزجاج تابث وزن علىل الحصو  یتم أن إلى  1.5 اإلجراء خطوة كررت  2.5

 .ساعتین إلى ةساع من یكون أن ینبغي ففیالتج توق أن مالحظ
 .المعروف تالثاب الوزن ذات ةالزجاج في وتوضع غرام 2 لياحو  من ةنیع ةبدق توزن  3.5
 درجات 105  غتبل حرارة درج على ففیتج فرن في ةنیالع على ةتویحلما الوزن ةزجاج ففُتج  4.5

 الوزن. زجاجة في العینة لتجف قلیالً  مفتوحاً  الغطاء یترك .ساعات 3 لمدة ئویةم
 مث ، ةقیدق 30 لمدة ةالغرف حرارة ةدرج على وتترك ففمج في بالغطاء ةمحكم الوزن ةزجاج توضع 5.5

 .وزنها یقاس
 .ینةالع على ةتویحالم ةللزجاج تابث وزن على لالحصو  یتم أن إلى 5 .5 و 5 .4 اإلجراءان كرری  6.5
 .ساعتین إلى ةساع من یكون أن ینبغي ففیالتج توق أن ةمالحظ تجدر أنه غیر
  :یلي كما ةالرطوب محتوى بیحتس 7.5

 
   0𝑊𝑊W1−( -S( × 100=     ئة ) الما في  (العینة في ةالرطوب محتوى

  S                          
 

W0 : غرام(  الوزن ةزجاج وزن ( 
 : W1غرام(  ففیالتج بعد ینةالع على ةتویحالم نالوز  زجاج وزن ( 
:  S  غرام (ینة الع وزن( 

 
 )سائل شكال على  (نسنغ یالج خالصة -الجاریبیة  تراءاجاإل   .6
 

 على تجفیف فرن غراما من رمل البحروقضیب زجاج في 20على  المحتویة الوزن زجاجة ففُتج 1.6
  .ساعات 5 مئویة لمدة درجات 105 تبلغ حرارة درج
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 ثم ، دقیقة 30 لمدة الغرفة حرارة ةدرج على تترك و مجفف، في الوزن زجاج توضع ،التجفیف بعد  2.6
 .وزنها یقاس

المحتویة على رمل   للزجاجة ثابت وزن علىل الحصو  یتم أن إلى 2.6و  1.6  اناإلجراء كرری  3.6
 إلى ساعة من یكون أن ینبغي التجفیف وقت أن ةمالحظ تجدر أنه غیرالبحر وقضیب الزجاج .

  .ساعتین
بعد ذلك , المعروف. الثابت الوزن ذات زجاجة في وتوضع بدقة غرام 1.5 حوالي من عینة وزنم تی  4.6

تخلط العینة جیدا مع رمل البحر ویبسط الخلیط بالتساوي على أسطح جدران زجاجة الوزن باستخدام 
 قضیب الزجاج.

 أعاله. 5من البند  5.5و  4.5اتها كما في الخطوتین باقي الخطوات التحلیلیة والحسابات هي ذ  5.6
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 2 المرجع 
 

 مادالر  لتحدید القیاسي التشغیل إجراء
 
 التطبیق نطاق .1

 
 .الُمجفف الجنسینغ عینات لتحلیل الطریق هذه تطبیق یمكن

 
 المبادئ .2
 

درجة مئویة إلزالة  600إلى  525تجمع العینات في بوتقة لتحلیل الرماد وتحرق على درجة حرارة تبلغ 
 المواد العضویة . یعتبر إجمالي وزن المعادن المتبقیة في العینة على أنه محتوى الرماد.

 
 واألجهزةت المعدا .3

 
 بوتقة من خزف البورسالن مع غطاء. 1.3
 صفیحة تسخین كهربائیة.    2.3

  .)ئویةم درج  ± 1 إلى درجة الحرارة یضبط(   بثیرموستات ففیتج فرن3.3    
 ملیغرام ). 0.1 إلى تصل أوزان قیاس یمكنه( إلكتروني  میزان    4.3
 سیلیكا ). هالم( مجفف   5.3
 مطحنة.   6.3
 . طملق   7.3

 
 للعینات بقةمسال المعالجة .4

 
ملیمترات إلجراء  3نسنغ المجفف باستخدام مطحنة لتكوین جسیمات یبلغ حجمها یتطحن عینات الج

 التجربة .
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 لتجاریبیةا اإلجراءات .5
 

 3 لمدة مئویةم درجة 550 تبلغ  حرارة درج على كهربائي فرن في نظیفة بورسالن بوتقة ُتسّخن   1.5
 .وزنها یقاس ذلك وبعد واحدة ةساع لمدة الغرفة حرارة درج على تترك .ساعات

وقت أن  مالحظ تجدر أنه غیر. ثابت وزن علىل الحصو  یتم أن إلى  1.5 اإلجراء خطوة تكرر    2.5
  .ساعتین إلى ساعة من یكون أن ینبغي تشكیل الرماد

 المعروف. الثابت الوزن ذات بوتقة البورسالن في وتوضع غرام بدقة 3 حوالي من عینة یتم وزن    3.5
 ةدرج 550 غتبل حرارة ةدرج على كهربائي فرن في العینة على ةتویحالم البورسالن ةبوتق توضع   4.5

 أو ضیأب رماد یتشكل أن إلى بغطائها ةمغلق ةالبوتق سخینت طریق عن رماد ىإلل العینة وتحو مئویة 
 .فاقع رمادي _ ضیأب

 على وتترك مجفف، في العینة على المحتویة البورسالن بوتقة توضع الرماد، تشكیل اكتمال بعد   5.5
 .وزنها یقاس م واحدة ساعة لمدة الغرفة حرارة ةدرج
 المحتویة بوتقةلل ثابت وزن على لالحصو  یتم أن إلى 5 .5 و 5 . 4 ان الخطوتان اإلجرائیت كررت   6.5
 ساعتین. إلى ساعة من یكون أن ینبغيتشكیل الرماد  وقت أن مالحظة تجدر أنه غیر .ینةالع على

 
  :یلي كماالرماد  محتوى یحتسب 7.6

 
   1𝑊𝑊−2(W (× 100ئة ) =     الما في  (العینة في مادالر  محتوى

  S                     
 

W1 : غرام( بوتقة البورسالن قبل تشكیل الرماد  وزن ( 
: W2 غرام( تشكیل الرماد  بعدبوتقة البورسالن  وزن ( 
:  S  غرام (العینة  وزن( 
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