املاوافة اخلاف مبتنجاا انجتن يتنغ
ماوافة

الدسجاور الغذائي 2015-321

اعجمد يف عام .2015

حتل هذه املاوافة حمل ماوافة  الدسجاور الغذائي اإلقليمي  CODEX STAN 295R-2009.
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التنطاق
تنطبق هذه املاوافة على منتجات اجلنينن املعرّف يف اجلزء  2أدناه املعروض لالستهالك املباشر ،مبا يف ذلك ألغراض
تقديم األطعم أو إعادة التغلنف ،إذا كان ذلكَ مطلاوب ًا .وتنطبق هذه املاوافة على منتجات اجلنينن امليتخدم كأغذي
أو كمكاونات لألغذي  ،وال تنطبق على املنتجات امليتخدم ألغراض طبن .1

-2

الاوفف

1-2

تعريف املتنجج
منتج اجلنينن هاو املنتج:
(أ) املع ّد من مجنع أجزاء جذور اجلنينن الطازج الصاحل املشتـــق مـن جنيـنن
أو  ،P. quinquefolius L.املزروع ألغراض جتاري وامليتخدم لألطعم ؛
(ب) املعبأ بطريق حتافظ على سالم املنتجات وخصائصها الغذائن والناوعن ؛
(ج) اجملهّز بطريق مناسب  ،باخلضاوع لعملنات من مثل التجةنف والتبخري والتقطنـع واليـقق واالسـتخراج والرتكنـز
وفقاً للقيم .2-2
Panax ginseng C.A.Meyer

2-2

أناواع متنجاا انجتن يتنغ
ميكن أن تكاون منتجات اجلنينن املشماول بهذه املاوافة كما يلي:

 1-2-2انجتن يتنغ اجملةف
يصنّع اجلنينن اجملةف بتجةنف جـذور اجلنيـنن املشـار إلنهـا يف القيـم (1-2أ) بطريقـ مناسـب مثـل التجةنـف
الشميي أو التجةنف باهلاواء الياخن أو بأسالنب جتةنف معروف أخرى .وميكـن تصـننف املنـتج إىل أنـاواع مـن مثـل:
جنينن من اجلذر الرئنيي و/أو من اجلذور اجلانبن أو جنينن ميقاوق أو جنينن مقطع إىل شرائح.

 2-2-2انجتن يتنغ اجملةف املعاجل بالبخار
يُصنّع اجلنينن اجملةف املعاجل بالبخار عندما يتم إعداد جذور اجلنيـنن املشـار إلنهـا يف القيـم (1-2أ) باسـتخدام
طريق التبخري وطريق التجةنف املشار إلنهما يف القيم  .1-2-2وميكن تصننف املنتج إىل أناواع من مثل :جنينن مـن
اجلذر الرئنيي و/أو من اجلذور اجلانبن أو جنينن ميقاوق أو جنينن مقطع إىل شرائح.

1

يعترب بعض البلدان اجلنينن دواءً.
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 3-2-2خالف انجتن يتنغ
تُصنّع خالف اجلنينن باستخالص املكاونـات القابلـ للـذّوبان مـن جـذور اجلنيـنن املشـار إلنهـا يف القيـم (1-2أ)
أو اجلنينن اجملةف املشار إلنه يف القيم  1-2-2باستخدام املاء أو اإليثـاناو أو خلـن منهمـا وترشـنقها وتركنزهـا.
وهلذا املنتج لاون بين داكن ولزوج عالن  .وجياوز تقديم هذا املنتج كناوع جمةف عن طريق التجةنف بالرذاذ أو التجمند.

 4-2-2خالف انجتن يتنغ املعاجل بالبخار
تُصنّع خالف اجلنينن املعاجل بالبخار باستخالص املكاونات القابل للذوبان مـن اجلنيـنن اجملةـف املعـاجل بالبخـار
املشار إلنه يف القيم  2-2-2باستخدام املاء أو اإليثاناو أو خلن منهما وترشـنقها وتركنزهـا .وهلـذا املنـتج لـاون بـين
داكن ولزوج عالن  .وجياوز تقديم هذا املنتج كناوع جمةف عن طريق التجةنف بالرذاذ أو التّجمند.
3-2

األكشاا
ينبغي اليماح بأي شكل شريط أن ييـتاويف املنـتج مجنـع املتطلبـات ذات الصـل الـاواردة يف هـذه املاوافـة وأن يكـاون
ماوفاوفاً على بطاق التاوسنم بشكل كافٍ الجتناب تضلنل امليتهلك أو إرباكه.

-3

عاوامل الرتيكيب وانجاودة األساسي

1-3

الرتيكيب

 1-1-3املااونا األساسي
جذور اجلنينن كما يشار إلنها يف القيم ( 1-2أ).
2-3

معايري انجاودة

 1-2-3التناه واللاون والتنمط انجيتنيتناوسيدي
ينبغي أن يكاون ملنتجات اجلنينن النكه واللاون املعتادين والنم اجلنننناوسندي الةريد 2ألناواع جنينن حمددة ،كمـا
ينبغي أن تكاون خالن ً من أي ماواد غريب .

 2تبني أن مكاونات اجلنينن الةريدة مزيج معقد من الصاباوننننات اليت يشار يف كثري من األحنان إىل كل منها على أنـه جنننناوسـند ،وهنـاك أكثـر
من  30ناوعا من هذا اجلنننناوسند .واجلنننناوسند  Rb1أو اجلنننناوسند  Rfمكاونان رئنينان من هذه املكاونـات .وياوجـد اجلنننناوسـند  Rb1بكمنـات
ملقاوظ يف مجنع أناواع اجلنينن  ،يف حني ياوجد اجلنننناوسند  Rfأساساً يف .Panax ginseng C.A. Meyer
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 2-2-3اخلصائص الايميائي والةيزيائي
1-2-2-3

اجلنينن اجملةف واجلنينن اجملةف املعاجل بالبخار
(أ) الرطاوب  :ما ال يزيد على  14يف املائ (الناوع امليقاوق :ما ال يزيد على  9يف املائ ).
(ب) الرماد :ما ال يزيد على  6يف املائ .
(ج) خالفات الباوتاناو العادي املشبع باملاء :ما ال يقل عن  20ملنغراما/غراما.3
(د) اجلنننناوسند  :Rb1يُكشف عنه ناوعناً.

وباإلضـاف إىل ذلــك ،يف حالـ تصــننع املنــتج مـن
اجلنننناوسند .Rf
2-2-2-3

ginseng C.A. Meyer

 ،P.ينبغــي أن يُكشــف ناوعنـاً أيضـاً عــن

خالف اجلنينن وخالف اجلنينن املعاجل بالبخار

 1-2-2-2-3خالف اجلنينن (على شكل سائل)
(أ) املاواد الصلب  :ما ال يقلل عن  60يف املائ .
(ب) املاواد الصلب غري القابل للذوبان يف املاء :ما ال يزيد على  3يف املائ .
3
(ج) خالفات الباوتاناو العادي املشبع باملاء :ما ال يقل عن  40ملنغراما/غراما .
(د) اجلنننناوسند  :Rb1يُكشف عنه ناوعناً.
وباإلضـاف إىل ذلــك ،يف حالـ تصــننع املنــتج مـن
اجلنننناوسند .Rf

ginseng C.A. Meyer

 ،P.ينبغــي أن يُكشــف ناوعنـاً أيضـاً عــن

 2-2-2-2-3خالف اجلنينن (على شكل ميقاوق)
(أ) الرطاوب  :ما ال يزيد على  8يف املائ .
(ب) املاواد الصلب غري القابل للذوبان يف املاء :ما ال يزيد على  3يف املائ .
(ج) خالفات الباوتاناو العادي املشبع باملاء :ما ال يقل عن  60ملنغراما/غراما.3
(د) اجلنننناوسند  :Rb1يُكشف عنه ناوعناً.
وباإلضـاف إىل ذلــك ،يف حالـ تصــننع املنــتج مـن
اجلنننناوسند .Rf

3

يشري إىل احملتاوى من الصاباونني اخلام.

ginseng C.A. Meyer

 ،P.ينبغــي أن يُكشــف ناوعنـاً أيضـاً عــن
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حتديد العياوب
ميكن اعتبار ما يلي عناوباً يف اجلنينن اجملةف واجلنينن اجملةف املعاجل بالبخار.
(أ) انجتن يتنغ املجضرر من احلشرا  :اجلنينن الذي أفابته احلشرات بأضرار مرئن أو الذي حيتـاوي علـى
حشرات منت .
(ب) انجتن يتنغ املجعةّن :اجلنينن املصاب بعةن مرئي.

4-3

تصتنيف "املتنجاا املعيب "
جيــب اعتبــار أي عبــاوة غــري ميــتاوفن لشــرم أو أكثــر مــن شــروم اجلــاودة الــاواردة يف القيــمني  2-3و ،3-3مبثاب ـ
"منتج معنب".

5-3

قباو الشحتنا
تُعترب الشقن ميتاوفن ملتطلبات اجلاودة القابل للتطبنق ،املشار إلنها يف القيـمني  2-3و ،3-3حـني ال يتجـاوز عـدد
"املنتجات املعنب " ،كما هي معرّف يف القيم  ،4-3رقم القباو (ج) من خط أخـذ العننـات املناسـب مبيـتاوى اجلـاودة
املقباو .6.5

-4

املاواد املضاف إىل األغذي
ال يُيمح بأي ماواد مضاف يف املنتجات اليت تشملها هذه املاوافة .

-5

امللاوثا

1-5

على املنتجات اليت تشملها هذه املاوافـة أن تتثـل للميـتاويات القصـاوى ملاوافـة الدسـتاور الغـذائي العامـ للملاو ـات
واليماوم يف األغذي واألعالف ).(CODEX/STAN 193-1995

2-5

على املنتجات اليت تشملها هذه املاوافة أن تلتزم باحلدود القصاوى ملخلةات املبنـدات حيـبما حـددتها هن ـ الدسـتاور
الغذائي.

-6

التنظاف الصحي

1-6

ياوفى بأن يتم إعداد املنتجات املشماول بأحكام هذه املاوافة وجتري مناولتها وفقاً لألقيام املناسب مـن املبـادا العامـ
لنظاف األغذي ( )CAC/RCP 1-1969وغريها من نصاوص الدستاور الغذائي ذات الصل  ،على غرار مـدونات اارسـات
النظاف الصقن ومدونات املمارسات.

6
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ي معــايري منكروبناولاوجنـ تـنص علنهــا املبــادا واخلطــاوم التاوجنهنـ لاوضــع املعــايري
ينبغــي أن تتقنّــد املنتجــات بــأ ّ
املنكروبناولاوجن ذات الصل باألغذي وتطبنقها (.)CAC/GL 21 -1997

-7

الجاوسيم
ينبغي تاوسـنم املنتجـات الـيت تشـملها أحكـام هـذه املاوافـة طبقـ ًا "للماوافـة العامـ لتاوسـنم األغذيـ املعبـأة ميـبق ًا
( .")CODEX STAN 1-1985وينبغـي أن تتاوافـق أيـ ادعـاءات فـقن مـع "اخلطـاوم التاوجنهنـ بشـأن اسـتخدام
االدعاءات التغذوي والصقن ( ،")CAC/GL 23-1997عند االقتضاء.
عالوة على ذلك تنطبق األحكام احملددة التالن :

1-7

اسم املتنجج

 1-1-7يكاون اسم املنتجات املعرّف يف األقيام  1-2-2و 2-2-2و ،3-2-2جنينن جمةف وجنينن جمةف معاجل بالبخـار
وخالف اجلنينن وخالف اجلنينن املعاجل بالبخار ،على التاوالي .ويف هذه احلال  ،ميكن تيمن املنتجـات املصـنع
بـ  P. ginseng C.A. Meyerجنينن أبنض ،وجنينن أمحـر ،وخالفـ اجلنيـنن األبـنض ،وخالفـ اجلنيـنن
األمحر.

 2-1-7ينبغي أن يذكر الشكل على بطاق التاوسنم مرفقاً باسـم املنـتج أو علـى ميـاف قريبـ منـه الجتنـاب تضـلنل امليـتهلك
أو إرباكه.
2-7

اسم أناواع انجتن يتنغ
ينبغي تاوسنم مجنع منتجات اجلنينن باالسم الشائع أو العلمي للجنينن الذي ييتخدم كمادة خام .وينبغي التصريح
عن أمساء أناواع اجلنينن الشائع وفقا لقاناون وعرف البلد الذي تُيتهلك فنه املنتجات ،على حناو ال يضلل امليتهلك.

3-7

بلد املتنشأ
ينبغي التصريح باسم بلد منشأ املنتج و/أو املادة اخلام إذا كان إغةاله حيتمل أن يددي إىل تضلنل أو خداع امليتهلك.

4-7

تاوسيم العباوا غري املخصص لجاارة الجازئ
ينبغي أن تيجّل املعلاومات عن العباوات غري املخصصـ لتجـارة التجزئـ علـى العبـاوة أو يف ميـتندات مصـاحب هلـا،
وتيتثنى من ذلك املعلاومات املتعلق باسم املنتج وتعريف الشقن واسم وعناوان اجله املصنّع واجله املعب أو املاوزعّـ
وكذلك تاوجنهات التخزين اليت ينبغي أن تيجّل على العباوة .غري أنه ميكن أن ييـتعاض عـن تعريـف الشـقن واسـم
وعنـاوان اجلهـ املصـنّع واجلهـ املعب ـ أو املاوزعّـ بعالمـ تعريـف ،شــريط أن تكـاون هـذه العالمـ مبننـ باوضــاوح
يف امليتندات املصاحب .

CODEX STAN 321-2015

5-7

7

الجاوسيم االخجياري
جياوز أن تكاون على املنتجات عالمات واضق تشري إىل أنها غري معدّة ألغراض طبنـ مبـا يف ذلـك اشـرتاطات التاوسـنم
األخرى املنصاوص علنها يف البلد اليت تاوزّع فنه منتجات اجلنينن .

-8

طرائق الجحليل وأخذ العيتنا

1-8

طرائق الجحليل
الشرط

املبدأ

الطريق
وفقـاً ملعنــار رابطـ اخصــائني التقلنــل الكنمــائي املعتمــدين
(جنينن جمةف) كمن العنن  2 :غرام
وفقـاً ملعنــار رابطـ اخصــائني التقلنــل الكنمــائي املعتمــدين 925.45 D
(خالف اجلنينن ) كمن العنن  1.5 :غرام (مزج مع  20غراما من رمل
البقر)
وفقـاً ملعنــار رابطـ اخصــائني التقلنــل الكنمــائي املعتمــدين 925.45 B
(جنينن جمةف) -حتتيـب بطـرح احملتـاوى مـن الرطاوبـ مـن  100يف
املائ كمن العنن  2 :غرام
وفقـاً ملعنــار رابطـ اخصــائني التقلنــل الكنمــائي املعتمــدين 925.45 D
(خالف اجلنينن ) -حتتيب بطرح احملتاوى مـن الرطاوبـ مـن  100يف
املائ كمن العنن  1.5 :غرام
(مزج مع  20غراما من رمل البقر)
وفق ًا ملعنار رابط اخصائني التقلنل الكنمائي املعتمدين AOAC 923.03
وفق ًا ملعنار الرابط األمريكن لكنمنائي احلباوب الدولن AACC Intl 08-

التناوع

925.45 B

الرطاوب

املاواد الصلب

الرماد

قناس اجلاذبن

1

احتياب

1

قناس اجلاذبن

1

01.01

املاواد الصلب غري القابل للذوبان
يف املاء

وفقاً للطريق املاوفاوف يف امللقق األو

قناس اجلاذبن

1

خالفات الباوتاناو العادي
املشبع باملاء

وفقاً للطريق املاوفاوف يف امللقق الثاني

قناس اجلاذبن

1

وفقاً للطريق املاوفاوف يف امللقق الثالث

استشراب
(كروماتاوغرافنا)
الطبق الرقنق أو
االستشراب اليائلي
املرتةع الضغ

4

حتديد اجلنننناوسند
واجلنننناوسند Rf

Rb1

املراع
-1
-2

اإلجراءات التشغنلن القناسن لتقديد الرطاوب (مرفق باملاوافة )
اإلجراءات التشغنلن القناسن لتقديد الرماد (مرفق باملاوافة )
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امللحق األو
حتديد احملجاوى من املاواد الصلب غري القابل للذوبان يف املاء
-1

نطاق الجطبيق
ميكن تطبنق هذه الطريق لتقلنل خالف اجلنينن (على شكل سائل وعلى شكل ميقاوق).

-2

املبادئ
تتم إذاب العننات يف ماء مقطر وجتري عملن طرد مركزي .تُزا املادة الطافن وتُرسّب املـادة املتبقنـ وتُجةـف .ويُقـدد
وزنها على أنه حمتاوى املادة الصلب غري القابل للذوبان يف املاء.

-3

املعدا واألعهزة

1-3

جهاز طرد مركزي (ميكن ضب درج احلرارة فنه).

2-3

أنابنب جلهاز الطرد املركزي لالستخدام يف عملن الطرد هذه.

3-3

أنباوب فصل مصلي أو أنباوب مص فغري.

4-3

فرن جتةنف بثريماوستات (يضب درج احلرارة إىل  1 ±درج م اوي ).

5-3

منزان إلكرتوني (ميكنه قناس أوزان تصل إىل  0.1ملنغرام).

6-3

جمةِّف (هالم سنلنكا).

7-3

ملق .

-4

اإلعراءا الجاريبي

1-4

جيةف أنباوب الطرد املركـزي يف فـرن جتةنـف علـى درجـ حـرارة تبلـ  105درجـات م اويـ ملـدة  3سـاعات .بعـد
التجةنف ،ياوضع األنباوب يف جمةِّف ،ويرتك على درج حرارة الغرف ملدة  30دقنق م ييجّل وزنه.

2-4

يُكرر اإلجراء  1-4إىل أن يتم احلصـاو علـى وزن ابـ ألنبـاوب الطـرد املركـزي .غـري أنـه جتـدر مالحظـ أن وقـ
التجةنف ينبغي أن يكاون من ساع إىل ساعتني.
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3-4

تاوزن بدق عنن وزنها حاوالي  1غرام وتاوضع يف أنباوب الطرد املركزي ذي الاوزن الثاب املعروف.4

4-4

تضاف  5ملنلرتات من املاء املقطر إىل األنباوب احملتاوي على العنن إلذابتها.

5-4

جتري عملن الطرد املركزي لألنباوب على درج حرارة الغرف بيرع  5g×1000ملدة  15دقنق  ،م تُزا املادة الطافن
فاورا باستخدام أنباوب فصل مصلي مع التأكد من عدم ملس الراسب املنةصل .وقد ال يكاون باإلمكان إزالـ املـادة الطافنـ
بالكامل بيبب ضرورة ترك كمن فغرية منها للقنلاول دون فقدان املاواد الصلب العالق .

6-4

تكرر اخلطاوتان اإلجرائنتان  4-4و 5-4مرتني إضافنتني مع املاواد الصلب اليت تبقى يف أنباوب الطرد املركزي.

7-4

جيةف أنباوب الطرد املركزي احملتاوي على العنن املتبقن يف فرن جتةنف على درج حرارة تبل  105درجات م اويـ
ملدة  5ساعات.

8-4

بعد التجةنف ،ياوضع األنباوب يف جمةِّف ،ويرتك على درج حرارة الغرف مدة  30دقنق وبعد ذلك يُقاس وزنه.

9-4

تكــرر اخلطاوتــان اإلجرائنتــان  7-4و 8-4إىل أن يــتم احلصــاو علــى وزن اب ـ ألنبــاوب الطــرد املركــزي احملتــاوي
على العنن  .غري أنه جتدر مالحظ أن وق التجةنف ينبغي أن يكاون من ساع إىل ساعتني.

10-4

حيتيب احملتاوى من املاواد الصلب غري القابل للذوبان يف املاء كما يلي:
احملتاوى من املاواد الصلب غري القابل للذوبان يف املاء ( يف املائ ) =
 :W0وزن أنباوب الطرد املركزي (غرام)
 :W1وزن أنباوب الطرد املركزي مع الراسب من املاواد الصلب بعد التجةنف (غرام)
 :Sوزن العنن (غرام)
× 100

W1 −𝑊0
𝑆

 4الاوزن الثاب هاو القنم األفغر بني األوزان املقاس على التاوالي عندما يكـاون فـرق الـاوزن بـني قنـاس الـاوزن احلـالي وقنـاس الـاوزن اليـابق أقـل
من  2ملنغرام.
 :g( g = G 𝑅𝑀2 5تيارع اجلاذبن  :G،اب اجلاذبن  :R ،نصف القطر :M ،الكتل ).
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امللحق الثاني
حتديد خالفا الباوتاناو العادي املشبع باملاء
-1

نطاق الجطبيق
ميكـــن تطبنـــق هـــذه الطريقــ علـــى حتلنـــل اجلنيـــنن اجملةـــف وخالفـــات اجلنيـــنن (علـــى شـــكل ســـائل
وعلى شكل ميقاوق).

-2

املبادئ
ييتخلص الصابُاونني اخلام من منتجات اجلنينن باستخدام الباوتاناو العادي املشبع باملاء كمذيب بعد إزال الـدهننات
(اللنبندات) غري القطبن والكرباوهندرات باستخدام إيتري نائي األتنل وماء مقطر.

-3

املعدا واألعهزة

1-3

قمع فصل ( 250ملنلرتا).

2-3

حاوجل ميتديرة ميطق ( 300-200ملنلرت).

3-3

حاوجل إيرلنماير ( 300-200ملنلرت).

4-3

غربا معناري (رقم .)80

5-3

ورق ترشنح (رقم .)2

6-3

قمع زجاجي.

7-3

رجّاج لألقماع.

8-3

مُبخّر دوّار.

9-3

محام مائي بدرج حرارة ابت .

10-3

منزان إلكرتوني (ميكنه قناس أوزان تصل إىل  0.1ملنغرام).

11-3

فرن جتةنف بثريماوستات (يضب درج احلرارة إىل  1 ±درج م اوي ).

12-3

جمةف (هالم سنلنكا).
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13-3

مطقن .

14-3

ملق .

-4

الااواكشف الاميائي

1-4

باوتاناو عادي (أعلى من درج الةارمكاوبنا األوروبن ).

2-4

إيتري نائي األتنل (أعلى من درج الةارمكاوبنا األوروبن ).

3-4

ماء مقطر.

-5

إعداد حملاو الباوتاناو العادي املشب باملاء

1-5

ميزج الباوتاناو العادي واملاء املقطر بنيب .30:70

2-5

يُرّج املزيج رجّاً كافناً م يرتك إىل أن ينةصل إىل طبقتني ،حبنث تنةصل تامـ ًا الطبقـ العلنـا (طبقـ الباوتـاناو العـادي
املشبع باملاء) عن الطبق اليةلى (طبق املناه).

3-5

بعد حتقنق الةصل الكامل ،تُخزن طبق الباوتاناو العادي املشبع باملاء يف عباوة وتغطى إىل أن تيتخدم.

-6

املعانج األولي للعيتنا
تطقــن عننــات ميــقاوق اجلنيــنن اجملةــف باســتخدام مطقن ـ وتغربــل عــن طريــق تريرهــا عــرب منخــل شــبكي
عنار  80لالستخدام يف التجارب .وتيتخدم خالف اجلنينن يف التجرب كما هي.

-7

اإلعراءا الجاريبي للاتن يتنغ اجملةف

1-7

تاوزن بدق عننـ مـن حـاوالي  5غرامـات وتاوضـع يف حاوجلـ ميـتديرة ميـطق (ألـف) .ـم يضـاف  50ملـنلرتا مـن
حملــاو الباوتــاناو العــادي املشــبع باملــاء .جيـري االســتخالص االرتــدادي يف محــام مــائي علــى درجـ حــرارة ابتـ
تبل  75إىل  80درج م اوي لياع واحدة ويرتك مدة  30دقنق .

2-7

ينقل احمللاو الناتج عن اخلطاوة  1-7إىل قُمع الةصل بعد ترشنقه عرب ورق الرتشنح.

3-7

تكرر اخلطاوتان اإلجرائنتان  1-7و 2-7مرتني أخريني للماواد الصلب املتبقن يف احلاوجل امليتديرة امليطق (ألف).
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4-7

يضاف  50ملنلرتا من املاء املقطر إىل مزيج احمللاو الذي نتج عن اخلطاوتني  2-7و 3-7ويُرَ ّج احمللاو باستخدام رجّاج
األقماع (حاوالي  15دقنق ) .ويرتك إىل أن ينةصل إىل طبقتني ،حبنث تنةصل تام ًا الطبق العلنا (طبق الباوتاناو العادي
املشبع باملاء) عن الطبق اليةلى (طبق املناه).

5-7

تنقل الطبق العلنا (طبق الباوتاناو العادي املشبع باملاء) إىل حاوجل ماوزونـ سـابقاً ميـطق القـاع (بـاء) وتُركـز العننـ
بالتةري وتُجةف ( 60درج م اوي ) إىل أن يُزا اليائل تاماً.

6-7

يضاف  50ملـنلرتا مـن إيـتري نـائي األتنـل إىل احلاوجلـ امليـتديرة امليـطق (باء) احملتاويـ علـى الرواسـب وجيـري
االستخالص االرتدادي يف محام مائي على درج حرارة ابت تبل  46درج م اوي ملدة  30دقنق .

7-7

يتم التخلص من إيتري نائي األتنل الذي يف احلاوجلـ امليـطق القـاع (بـاء) برتشـنح العننـ عـرب ورق ترشـنح ومجـع
الرواسب اليت على ورق الرتشنح بعد ذلك يف حاوجل ميطق القاع (باء) بإذابتها باملنثاناو .

8-7

ق (باء) إىل أن ختتةي روائح إيتري نائي األتنل واملنثاناو .
تركز احملتاويات يف احلاوجل امليتديرة امليط ّ

9-7

بعد جتةنف احلاوجل امليتديرة امليطق (باء) يف فرن جتةنف على درج حرارة تبل  105درجات م اوي ملدة سـاع ،
تاوضع يف جمةف على درج حرارة الغرف  ،وترتك مدة ساع  ،وبعد ذلك يقاس وزنها.

10-7

حيتيب احملتاوى من الباوتاناو العادي املشبع باملاء يف اجلنينن اجملةف كما يلي:
خالف الباوتاناو العادي املشبع باملاء (ملنغرام/غرام) =
 :W0وزن احلاوجل (ملنغرام)
 :W1وزن احلاوجل بعد الرتكنز والتجةنف (ملنغرام)
 :Sوزن العنن (غرام)

W1 −𝑊0
𝑆

-8

اإلعراءا الجاريبي خلالفا انجتن يتنغ

1-8

يتم وزن عنن من حاوالي  2غرام يف حاوجل إيرلنماير بدق  ،ويضاف  60ملنلرتا من املاء املقطر إلذاب العنن  ،وبعد ذلك
تنقل إىل قمع الةصل (ألف).

2-8

يُضاف  60ملنلرتا من إيتري نائي األتنل ،ويُرجّ القُمع عدة مرات ،م يزا الغاز عن طريق فتح الغطاء .وتكـرر اخلطـاوة
اإلجرائن  2-8أعاله مرتني إىل ال مرات.

3-8

يُرجّ احمللاو باستخدام رجّاج لألقماع (حاوالي  15دقنقـ ) .ويـرتك إىل أن ينةصـل إىل طبقـتني ،حبنـث تنةصـل تامـ ًا
الطبق العلنا (طبق إيتري نائي األتنل) عن الطبق اليةلى (طبق املناه).
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يُنقل اجلزء اليةلي (طبق املناه) إىل قمع فصل خمتلف (باء) ،ويضاف  60ملنلرتا من حملاو الباوتاناو العـادي املُشـبّع
باملاء ويُرجّ القمع حت نةس الظروف كما هاو ماوضح يف اخلطاوة  ،3-8ويـرتك إىل أن تنةصـل الطبقتـان تامـا .وجتمـع
(من فاوق اليطح الةافل) املادة الطافن (طبق الباوتاناو العادي املشبع باملاء) وتنقل إىل حاوجل أخرى.
*يف هذا الاوق  ،تعترب الطبق اليةلى (طبق املناه) طبق امليتقلب يف مرحليت الةصل التالنتني ،ولكـن لـنس يف مرحلـ
الةصل النهائي.

5-8

تُكرر اخلطاوة اإلجرائن  4-8مرتني أخريني على الطبق اليةلى (طبق املناه) املتبقن يف قُمع الةصـل (بـاء) .ويف مرحلـ
الةصل النهائي ،تُزا املادة الطافن  ،مبا يف ذلك يف امليتقلب بب ء ،لترتك الطبق العلنا فق  ،عـن طريـق فـتح فـنباور
قمع الةصل.

6-8

يُجمع احمللاو (املاواد الطافن من كل مرحل من مراحل الةصل) الناتج عن اخلطاوتني اإلجـرائنتني  4-8و 5-8يف قمـع
الةصل (باء) ويضاف  50ملنلرتا من املاء املقطر و يُرجّ القمع حت نةس الظروف كما هـاو ماوضـح يف (ج) .ويـرتك إىل أن
تنةصل تام ًا الطبق العلنا (طبق الباوتاناو العادي) عن الطبق اليةلى (طبق املناه).

7-8

تُنقل املادة الطافن (طبق الباوتاناو العادي) يف حاوجل ميطق القاع ماوزون سابقاً وتركز بـالتةري ( 60درجـ م اويـ )
إىل أن يُزا اليائل تاما.

8-8

تُجةف احلاوجل امليطق القاع يف فرن جتةنف على درج حرارة تبل  105درجات م اوي مـدة سـاع واحـدة ،وبعـد
ذلك تاوضع يف جمةف على درج حرارة الغرف  .وترتك ملدة ساع واحدة م يقاس وزنها.

9-8

يُقتيــب حمتــاوى الباوتــاناو العــادي املشــبع باملــاء يف خالفــ اجلنيــنن باســتخدام الطريقــ ذاتهــا املاوضــق
يف اخلطاوة .10-7
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امللحق الثالث
حتديد انجيتنيتناوسيد  Rb1وانجيتنيتناوسيد Rf

ميكن حتديد اجلنننناوسند يف منتجات اجلنيـنن باواسـط استشـراب (كروماتاوغرافنـا) الطبقـ الرقنقـ أو االستشـراب
اليائلي املرتةع الضغ .

-1

إعداد عيتن احمللاو
تتم إذاب خالف الباوتاناو  1-اجملةف املعدة وفقـ ًا لطريقـ قنـاس خالفـ الباوتـاناو العـادي املشـبع باملـاء الـاواردة يف
امللقق  2تاماً يف  10ملنغرامات من املنثاناو  ،م تُرشحّ بتمريرها عرب غشاء ترشنح  0.45منكرومرتا.

-2

إعداد احمللاو املعياري
تتم إذاب احمللاو املعناري للجنننناوسند  Rb1واجلنننناوسند  Rfيف املنثاناو برتكنز  0.2يف املائ  ،ـم يُرشّـح احمللـاو
بتمريره عرب غشاء ترشنح  0.45منكرومرتا.

-3

عملي الجحديد

1-3

استشراب (كروماتاوغرافنا) الطبق الرقنق .

 1-1-3إعداد مذيب الجظهري
(أ) ميزج الباوتاناو العادي :أسنتات اإليثنل :املاء بنيب ( 40:10:50ألف) أو كلاوروفاورم :املنثاناو  :املـاء بنيـب
 10:35:65يف قمع فصل.
(ب) يُرجّ القمع على حناو كافٍ ويرتك إىل أن ينةصل املذيب بالكامل.
(ج) تُجمع الطبق العلاوي فق عند استخدام املذيب (ألف) لتكاون مبثاب مذيب التظهري ،والطبقـ اليـةلى فقـ عنـد
استخدام املذيب (باء) وتُخزن لتيتخدم فنما بعد .جيمع من أعلى اليطح الةافل (ألف) أو أسةل اليطح الةافل
(باء) يف حال كل مذيب عندما يُةصل كل منهما ويُخزن ،وذلك لزيادة نقاء مذيب التظهري الناجم.

 2-1-3حُارة الجظهري
(أ) تيتخدم حجرة تظهري بغطاء (حتكم تغطن حجرة التظهري بالكامل باستخدام الغلنيرين ،وغريه).
(ب) تلصق أوراق ترشنح داخل احلجرة على اجلانبني واخللف وتنقع مبذيب التظهري.
(ج) ياوضع مذيب الـتظهري بـب ء يف حجـرة الـتظهري (تقريبـاً حتـى يصـل منتصـف الطريـق إىل خـ بدايـ فـةنق
استشراب (كروماتاوغرافنا) الطبق الرقنق .

15
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ف ( 30دقنق ).
(د) ياوضع الغطاء وترتك حجرة التظهري إىل أن يُشبّع داخلها على حناو كا ٍ

 3-1-3إعداد اسجشراب (يكروماتاوغرافيا) الطبق الرقيق
(أ) تُقطع فةنق استشراب (كروماتاوغرافنا) الطبق الرقنق إىل قطع مناسب يزيد طاوهلا على  10سم ويكاون عرضـها
كافناً الستنعاب عدد العننات الالزم لتقديد اجلنننناوسند.
(ب) تاوضـــع الصـــةنق يف فـــرن جتةنـــف نظنـــف وجتةـــف علـــى درجــ حـــرارة تبلــ  110درجــات م اويــ
ملدة  10إىل  15دقنق قبل االستخدام.
(ج) يُرسم خ (خ بداي ) على مياف  1سم من اجلزء اليةلي من فةنق استشراب (كروماتاوغرافنا) الطبق الرقنقـ
وتاوضع عالمات للماواقع اليت ستيق علنها العننات .وبعد ذلك يرسـم خـ (خـ نهايـ ) بالضـب علـى ميـاف
 8سم من خ البداي .

 4-1-3حتديد اسجشراب (يكروماتاوغرافيا) الطبق الرقيق
(أ)

(ب)
(ج)
(د)
(هـ)
(و)
(ز)

تُيق عننات مقدار كل منها  5منكرولنرتات من حملاو اجلنننناوسند املعناري وعننات احملالنـل احملضّـرة كمـا
هاو ماوضح أعاله بننما جيري جتةنةها باستخدام جمةف .تيق كل عنن مقـدارها  5منكـرولنرتات بتقيـنمها إىل
عدة قطرات بعناي دون كش هالم سنلنكا املاوجاود على فةنق االستشراب ولنس باستخدام قطره واحدة.
بعد استكما إسقام القطرات ،جتةف فةنق االستشراب مبجةف.
تاوضع فةنق االستشراب يف حجرة التظهري حبنث يكاون خ البداي يف اجلزء اليةلي وتظهّر العننات.
عندما يصل مذيب التظهري خ النهاي يتم إخراج فةنق االستشراب وتُجةف مبجةف.
يرش حملاو محض كربي برتكنز  10يف املائ على فةنق االستشراب.
تاوضع الصةنق يف جمةف تبل درج حرارته  110درجات م اوي ملدة  5إىل  10دقائق لتظهري األلاوان.
تقارن قنم  Rfوألاوان املاواد املةصاول من العنن باجلنننناوسند املعناري لتقديد اجلنننناوسند ذي الصل يف منتجات
اجلنينن .
𝑑𝑒𝑡𝑎𝑟𝑔𝑖𝑚 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑝𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑐𝑛𝑎𝑡𝑠𝑖𝑑

𝑑𝑒𝑡𝑎𝑟𝑔𝑖𝑚 𝑡𝑛𝑒𝑣𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑛𝑖𝑝𝑜𝑙𝑒𝑣𝑒𝑑 𝑒𝑐𝑛𝑎𝑡𝑠𝑖𝑑 = Rf

 = Rfاملياف اليت انتقلتها عنن احمللاو  /املياف اليت انتقلها مذيب التظهري
2-3

االسجشراب ال ائلي املرتة الضغط
يتم حتلنل العنن املُقضّرة وفقاً للاوفف أعاله وعننات اجلنننناوسـند املعناريـ باسـتخدام االستشـراب (كروماتاوغرافنـا)
اليائلي املرتةع الضغ حيب الشروم املاوضق أدناه .وميكـن حتديـد اجلنننناوسـند يف عننـ احملالنـل مبقارنـ أزمـان
احتجازها مع أزمان االحتجاز القصاوى للماواد املعناري .
< ظروف التشغنل >
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(أ) عماود :عماود
(ب) كاشف :أشع فاوق البنةيجن ( 203ناناومرت) أو كاشف متبخر مبعثر للضاوء
(ج) شاطف
ODS

 األشع فاوق البنةيجن  :UVأسنتاونرتيل :ماء (نيب /احلجم (.)70:30 )v/v الكاواشف املتبخرة املبعثرة للضاوء  :ELSDأسنتاونرتيل:ماء:إيزوبروباناو ()v/v/v ،0.1 :5.5 :94.9(د) معد التدفق 1 :ملنلرت/دقنق ~  2ملنلرت/دقنق
※ ميكن تعديل الشروم التقلنلن اعتماداً على الظروف املختربي  ،ولكن ينبغـي أال حتـدد احلـدود القصـاوى لــ
و Rfيف الكروماتاوغرام يف الدقائق الـ  5األوىل وال يف الدقائق الـ  5األخرية من زمن االحتجاز.

Rb1
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1

إعراء الجشغيل القياسي لجحديد الرطاوب
-1

نطاق الجطبيق
ميكن تطبنق هذه الطريق لتقلنل اجلنينن املُجةف وخالف اجلنينن .

-2

املبادئ
يةرتض أن الرطاوب هي املكاوّن غري امليتقر الاوحند .عندما يزداد ضغ خبار املاء يف الغذاء عن طريق التيخني ،يـنخةض
ضغ خبار املاء يف املناطق احملنط باملقارن مع الغذاء .وميكن تبخري الرطاوب يف عنن غذائن تاماً بالتيخني إىل درج
حرارة تبل  105درجات م اوي دون حدو أي تغنري كنمنائي.

-3

املعدا واألعهزة

1-3

زجاج وزن مع غطاء.

2-3

قضنب زجاجي (ينبغي أن يرتةع بـ  1.5سم على األقل فـاوق سـطح رمـل البقـر عنـد إدخالـه بزاويـ مقـدارها  45يف
زجاج وزن حتتاوي على  20غراما من رمل البقر).

3-3

فرن جتةنف بثريماوستات (يضب درج احلرارة إىل  1 ±درج م اوي ).

4-3

منزان إلكرتوني (ميكنه قناس أوزان تصل إىل  0.1ملنغرام).

5-3

رمل حبر ( 35-20شبك ).

6-3

جمةف (هالم سنلنكا).

7-3

مطقن .

8-3

ملق .

-4

املعانج امل بق للعيتنا
تُطقن عننات اجلنينن اجملةف باستخدام مطقن لتكـاوين جيـنمات يبلـ حجمهـا  3ملـنمرتات إلجـراء التجربـ .
تيتخدم خالف اجلنينن يف التجرب كما هي.
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-5

اإلعراءا الجاريبي – انجتن يتنغ اجملةف وخالف انجتن يتنغ (على كشال م حاوق)

1-5

تُجة ـف زجاج ـ الــاوزن وغطاؤهــا كــل علــى حــدة يف فــرن جتةنــف علــى درج ـ حــرارة تبل ـ  105درج ـات م اوي ـ
ملدة  5سـاعات .بعـد ذلـك ،تاوضـع زجاجـ الـاوزن حمكمـ بالغطـاء يف جمةـف ،وتـرتك علـى درجـ حـرارة الغرفـ
ملدة  30دقنق  ،م يقاس وزنها.

2-5

تُكرر خطاوة اإلجراء  1-5إىل أن يتم احلصاو علـى وزن ابـ للزجاجـ والغطـاء .غـري أنـه جتـدر مالحظـ أن وقـ
التجةنف ينبغي أن يكاون من ساع إىل ساعتني.

3-5

تاوزن بدق عنن من حاوالي  2غرام وتاوضع يف الزجاج ذات الاوزن الثاب املعروف.

4-5

تُجةف زجاج الاوزن احملتاوي على العنن يف فرن جتةنف على درج حرارة تبل  105درجات م اوي ملدة  3ساعات.
يرتك الغطاء مةتاوحاً قلن ًال لتجف العنن يف زجاج الاوزن.

5-5

تاوضع زجاج الاوزن حمكم بالغطاء يف جمةف وترتك على درج حرارة الغرف ملدة  30دقنق  ،م يقاس وزنها.

6-5

يُكرر اإلجراءان  4-5و 5-5إىل أن يتم احلصاو على وزن اب للزجاج احملتاوي على العنن  .غري أنه جتدر مالحظ
أن وق التجةنف ينبغي أن يكاون من ساع إىل ساعتني.

7-5

يُقتيب حمتاوى الرطاوب كما يلي:
حمتاوى الرطاوب يف العنن ( يف املائ ) =
 :W0وزن زجاج الاوزن (غرام)
 :W1وزن زجاج الاوزن احملتاوي على العنن بعد التجةنف (غرام)
 :Sوزن العنن (غرام)

100

) 𝑆−(𝑊1 −𝑊0
×
𝑆

-6

اإلعراءا الجاريبي – خالف انجتن يتنغ (على كشال سائل)

1-6

جتةف زجاج الاوزن احملتاوي على  20غراما من رمل البقر وقضنب زجاج يف فرن جتةنف علـى درجـ حـرارة تبلـ
 105درجات م اوي ملدة  5ساعات.

2-6

بعد التجةنف ،تاوضع زجاج الاوزن يف جمةف ،وترتك على درج حرارة الغرف ملدة  30دقنق  ،م يقاس وزنها.

3-6

يُكرر اإلجراءان  1-6و 2-6إىل أن يتم احلصاو على وزن اب للزجاج احملتاوي على رمل البقـر وقضـنب الزجـاج.
غري أنه جتدر مالحظ أن وق التجةنف ينبغي أن يكاون من ساع إىل ساعتني.

4-6

يتم وزن عنن من حاوالي  1.5غرام بدق وتاوضع يف زجاج الاوزن ذات الاوزن الثاب املعروف .بعد ذلك ،ختلـ العننـ
جنداً مع رمل البقر ويبي اخللن بالتياوي على أسطح جدران زجاج الاوزن باستخدام قضنب الزجاج.

5-6

باقي اخلطاوات التقلنلن واحليابات هي ذاتها كما يف اخلطاوتني  4-5و 5-5من القيم  5أعاله.
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2

إعراء الجشغيل القياسي لجحديد الرماد
-1

نطاق الجطبيق
ميكن تطبنق هذا الطريق لتقلنل عننات اجلنينن اجملةف.

-2

املبادئ
جتمع العننات يف باوتقـ لتقلنـل الرمـاد وحتـرق علـى درجـ حـرارة تبلـ  525إىل  600درجـ م اويـ إلزالـ املـاواد
العضاوي  .يعترب إمجالي وزن املعادن املتبقن يف العنن على أنه حمتاوى الرماد.

-3

املعدا واألعهزة

1-3

باوتق من خزف الباورسالن مع غطاء.

2-3

فةنق تيخني كهربائن .

2-3

فرن جتةنف بثريماوستات (يضب درج احلرارة إىل  1 ±درج م اوي ).

4-3

منزان إلكرتوني (ميكنه قناس أوزان تصل إىل  0.1ملنغرام).

5-3

جمةف (هالم سنلنكا).

6-3

مطقن .

7-3

ملق .

-4

املعانج امل بق للعيتنا
تُطقن عننات اجلنيـنن اجملةـف باسـتخدام مطقنـ لتكـاوين جيـنمات يبلـ حجمهـا  3ملـنمرتات تقريبـاً إلجـراء
التجرب .

-5

اإلعراءا الجاريبي

1-5

تُيخّن باوتق باورسالن نظنة يف فرن كهربائي على درج حرارة تبل  550درج م اويـ ملـدة  3سـاعات .تـرتك علـى
درج حرارة الغرف ملدة ساع واحدة وبعد ذلك يقاس وزنها.
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2-5

تكرر اخلطاوة  1-5إىل أن يتم احلصاو على وزن اب  .غري أنه جتدر مالحظ أن وق تشكنل الرماد ينبغي أن يكـاون
من ساع إىل ساعتني.

3-5

يتم وزن عنن من حاوالي  3غرامات بدق يف باوتق الباورسالن ذات الاوزن الثاب املعروف.

4-5

تاوضع باوتق الباورسالن احملتاوي على العنن يف فرن كهربائي على درج حرارة تبل  550درج م اوي وحتـاوّ العننـ
إىل رماد عن طريق تيخني الباوتق مغلق بغطائها إىل أن يتشكل رماد أبنض أو أبنض-رمادي فاقع.

5-5

بعد اكتما تشكنل الرماد ،تاوضع باوتق الباورسالن احملتاوي على العنن يف جمةف ،وترتك على درجـ حـرارة الغرفـ
ملدة ساع واحدة م يقاس وزنها.

6-5

تكرر اخلطاوتان اإلجرائنتان  4-5و 5-5إىل أن يتم احلصاو على وزن اب للباوتقـ احملتاويـ علـى العننـ  .غـري أنـه
جتدر مالحظ أن وق تشكنل الرماد ينبغي أن يكاون من ساع إىل ساعتني.

7-5

حيتيب حمتاوى الرماد كما يلي:
حمتاوى الرماد يف العنن ( يف املائ ) =
 :W1وزن باوتق الباورسالن قبل تشكنل الرماد (غرام)
 :2Wوزن باوتق الباورسالن بعد تشكنل الرماد (غرام)
 :Sوزن العنن (غرام)

100

) (𝑊2 −𝑊1
×
𝑆

