
 * تفريق الجذاذات:
بعد ذلك نبدأ بتفريق اجلذاذات اليت ُحزَِمت على أساس  اصااس، ف ستخات ر   

ّعست اا داااف منردبدااس ى ُحااَز   ديااد  علااى  ااصد ماااد  اجلااذاذات اصتعلداااا طّةاا مااكّ 
ّعيد ا دا البحث.  أسس  التخلخص اصّة

ّ يدف منخت ر  اجلذاذات اصتعلدااا ب  ّ  اوم  ى ستبدأ بتفخري سفيسن الث سصّةا
اا داااف م ااّ ةمم،  مّسااى علياا، الخاات رف مد نخاات ر  مااك ة ااسم  البيااسن لل اا يدر 
ّ  نفخااا،ف مد نخااات ر  ماااك ةأح(اااس  الاااار ن لل اداااس ر  اجلاااذاذات اصتعلدااااا بسصّةااا
ّ  نفخا،ف م (اذاف  أ أن نااص  أ ةدفخاري الاار ن الع اي   اجلذاذات اصتعلداا بسصّة

ثريرف منخت  ّ  نفخ،. مبكّ   ر  اجلذاذات اصتعلداا بسصّة
ّ  اومد  ةمم،  مّساااااى عليااااا،   سااااانذا انتديتاااااس ماااااك اسااااات را   اااااذاذات اصّةااااا

.  الخت رف َحَزْمَتس اجلذاذات اجلديد  ى حزما خسصدا بربسط م سطيد
ّ  الثاااسي ةنلااا(  مّساااى عليااا، الخااات رف   مد نبااادأ بسسااات را   اااذاذات اصّةااا

مس سعلتس ى امست ّ يدف منتتدي بتفخري الار ن منفعصّ   را  الخسبقف ستبدأ بتفخري الث
ّ  الثاسي ةنلا(  مّساى  ثري. سنذا انتديتاس ماك اسات را   اذاذات اصّةا الع ي  مبكّ 

 .  علي، الخت رف َحَزْمَتس اجلذاذات اجلديد  ى حزما خسصدا بربسط م سطيد
ّعست.  م (ذا نفعص ى سسئر اصّة

ّ  ى مرحلااا التفرياا* مالحظة::  ّ  مّةاا ّمااست حاا ق  ذا م ادنس اصاااد   لااّ ماك معل
ف نتتاص  أ اصاد  التحقف م (ذا.  معّيد

ف   ى مرحلااااا اجلماااا * مالحظةةةة::  َعاااات اجلااااذاذات ى حزمااااا خسصدااااا طاااااد  معااااّيد ُجُِ
ااااصد حزمااااا علااااى أسااااس   ّ يدرف مدخلخاااالت  ااااذاذاتّ  ّحزمااااا ةدفخااااري ساااافيسن الثاااا

ّعست خ دا البحث.   دخلخص مّة
ريق ُجَُِعت اجلذاذات ماك  دياد ى حاز   دياد ف مل(اك علاى مى مرحلا التف

حزمااا ةمم،  مّسااى علياا، الخاات رف مدخلخاالت  ّعست خ دااا البحااثفّ  أسااس  مّةاا



ّسيست اصؤلدفّي. صد حزما على أسس  التخلخص الزميند ل   ذاذاتّ 
مثدا طرياا أخرى ى اجلم  ُدلسبُِ، ال ريااا الخاسبااف ما  سارري يخاريف م اّ * مالحظ:: 

ر م يلتااااز  ى البدايااااا بتخلخااااص  أند  البسحااااث حااااّي ّماااا  اصااااس،د  مااااك ةماااااد  معااااّيد
ااااس يباااادأ مااااك الااااافحا اومأ مااااك اجلااااز  اومد  مااااك اصاااااد ف  ّعست اا داااااف م  د مّةاااا
ميتتدي بسلافحا اوخري  مك اجلاز  اوخاري ماك اصااد  نفخا،. أمداس دردياا اجلاذاذات 

ّن ى  ّعست اا داف سي(  مرحلا التفريق حاًرا.على أسس  دخلخص مّة
 * مالحظات في نقل الماّدة:

 اختيس  اصس،د  العلميدا اصتسسباف بت زيس،  أم نااسن. -1
ااس  -2 تلااسا خ اا( ى اصاااد ف م  د ّلااا ى حسلااا ّا عااد  التااار ا ى التاااّ  اصتا

 ي(تفى بتثبيت متح ا ى  سمش اجلذاذ .
ّ  ى صاافحاف مد -3 ااسن  ااز  مااك الااتلد اصتااا تاا، ى الااافحا التسلياااف ن(تااا  ذاّ  تمد

  .56-3/55رف مثص:  سم  البيسن: - قمي الافحتّيف منض  بيتدمس عتما ة
ّيًتف ماحت ت مت،  أ بعض،ف سيم(ك حذا اجلز  غري اصرا،ف  -4 سن التل ط  ذاّ 

 بلرط مة  ثتث ناطف أم أّثر ة...رف مثص:
ّ  الفااا،اعلا  أندااقاس  الزازا : ةة ماس   دعارا أمم معااأ  ك م دفدا  معاأ أصا

مل(اك صاس  بعارا العلماس   ...الفا،ف مالفا، عبس   عك العل  مالفد  ى أصاص الّةا 
 .ررعبس   عك العل  بسوح(س  اللرعيا الثسبتا وسعس  اص(لفّي خسصا

ّيًت اساااتزرري أّثااار ماااك  اااذاذ ف سااات بااادد ماااك مةااا  أ قاااس  أم  -5 اااسن الاااتلد طااا  ذاّ 
/ برف أم 1/ أف  اااذاذ   قااا  1: ة اااذاذ   قااا  أحااارا داااد د علاااى التخلخاااصف ماااثًت 

 ُدَخْلَخُص اجلذاذات بسو قس ف مد(تا عبس يت ةيتب رف مةدسب ر.
ّعاااا زياااس،  ى  -6 بعاااد انتداااس  ُجااا  اصاااس،د  ماااك اصم(اااك أن دفااارز علياااك اصاااس،د  ا م

 اا داف أم نااسنًسف أم دعديًت.
ّحااف سحاّي د -8 ّا،د متسسابا  االد مرحلاا ُجا  اصااس،د  أ(اك أن دباااى مفت عثاار علاى ماا



مس سعلت سسبًاس.  حبثكف ّا أن ددمدهنس ى  ذاذات  ديد ّ 
 
 
 
 
 


