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السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 19 محرم عام  محرم عام 1436 هـ

اIوافق اIوافق 12 نوفمبر  نوفمبر سنة سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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- ســــايح مــــحـــمــــد رضــــاq �ـــثـل عن صــــنـــدوق ضــــمـــان
qعضوا qتوسطةIالقروض للمؤسسات الصغيرة وا

- بـــركــات عـــبــد الـــقــادرq �ــثـل عن مــديـــريــة الـــبــريــد
qعضـوا qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية أدرار

Xثل عن الوكالة الوطـنية لتثم� qطايبي محمـد -
نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةq عضوا.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضاء مـجـلسن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس

التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل باجللفة.التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل باجللفة.
ــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسمـاؤهمq تـطبـيقـا ألحكـام اIادّة 9 من اIـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 03-79 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـــبــرايــر ســنــة 2003 الــذي يـــحــدّد الــطــبـــيــعــــة الــقـــانــونــيــة
Iـــراكـــــز تـــســـهـــــيل اIـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة واIـــتـــوســـطـــة
ومــهــامــهـا وتــنــظــيــمــهـاq فـي مـجــلس الــتــوجـــيه واIــراقــبــة

Iركـز التسهـيل باجللفة:
- مــــــرمــــــوشي مــــــحــــــمــــــدq �ـــــثـل وزيــــــر الـــــصــــــنــــــاعـــــة
واIـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــــيـــــرة واIـــــتـــــوســـــطـــــــة وتـــــرقــــــيــــة

qرئيسا qاالستثمـار
- مـــبــــدوعـــة خلـــضــــرq �ـــثـل عن الـــوكــــالـــة الـــوطــــنـــيـــة

qعضوا qلتطوير االستثمار
- عــمـــراوي إبــراهـــيمq �ـــثل عن الـــوكــالـــة الــوطـــنــيــة

qعضوا qلـدعم تشغـيل الشباب
- بــركــات عـــبــد الــهـــاديq �ــثل عـن مــديــريـــة الــطــاقــة

qعضوا qناجم لواليـة اجللفةIوا
- قـــــادري ســــعــــدانq �ــــثـل عن الــــغـــــرفــــة اجلــــزائــــريــــة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- دلـولـة عــليq �ـثل عن غـرفــة الـصـنـاعـة الــتـقـلـيـديـة

qعضوا qواحلرف
- شــــــعالل مــــــحـــــفـــــوظq �ــــــثل عـن صـــــنــــــدوق ضـــــمـــــان

qعضوا qتوسطةIالقروض للمؤسسات الصغيرة وا
- نـــويـــبــات مـــصـــطـــفىq �ـــثل عـن مــديـــريـــة الـــبـــريــد

qعضـوا qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية اجللفة
Xـثل عن الـوكالـة الـوطـنـيـة لـتـثـم� qنـزلـة مـحـمـد -

نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةq عضوا.

وزارة التجارةوزارة التجارة

ديـســمــبـر قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 14 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 17 ديـســمــبـر 
سنة سنة q2013  يجعل منـهج حتديد نسبـة اIادة الدسمةq  يجعل منـهج حتديد نسبـة اIادة الدسمة

في اجل� إجباريا.في اجل� إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 13 - 312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اIــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اIــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة
1990 واIــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشq اIــــعــــدل

qتممIوا

- و�ـــقـــتــــضى اIــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اIـؤرخ في 17 شـوال عـام  1423 اIـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى اIــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اIــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اIــوافق 6 ديــســـمــبــر

qطابقةIتعلق بتقييم اIسنة 2005 و ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اIــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اIــوافق 30 يــنــايــر ســنــة q1990 اIــعــدّل واIــتــمّم واIــذكــور
أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة

اIادة الدسمة في اجل� إجباريا.

اIــادةاIــادة 2 :  : من أجل حتــديـــد نــســبــة اIـــادة الــدســمــة في
اجلـ�q فـإن مــخـابـر مـراقـبـة اجلــودة وقـمع الـغش و اخملـابـر
اIعتمدة لهـذا الغرضq ملزمة باستعمال اIنهج اIبX في

اIلحق اIرفق بهذا القرار.

يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIنـهج من طـرف اخملـبـر عـند
األمر بإجراء خبرة.

اIـادة اIـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 14 صـــفـــر عـــام 1435 اIــوافق 17
ديسمبر سنة 2013.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
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اIـلحـقاIـلحـق

حتديد نسبة اIادة الدسمة في اجل�حتديد نسبة اIادة الدسمة في اجل�

يـــبـــX هــذا اIـــنـــهـج فــان قـــلـــيك (Van Gulik) تـــقـــنـــيـــة
لتحديد نسبة اIادة الدسمة في األجبان (نسبة كتلية).

يـطــبق هــذا اIـنـهـج عـلى جــمـيع أنــواع األجـبــان. غـيـر
أنه ال �ــكن أن يــكــون مـرضــيــا تـمــامــا عــنـدمــا يــطـبـق عـلى

األجبان ذات فطريات داخلية (اجل� األزرق).
1. التعريف التعريف

تطبق Iتطلبات هذا اIنهج التعاريف اآلتية :
(Van Gulik) 1 .  . 1 منهج  فان قليك  منهج  فان قليك

qعندمـا تطبق على اجل� qتـقنية متـفق عليهـا والتي
تعطي نسـبة اIادة الـدسمة مـعبرا عنـها بالـغرام بالـنسبة

لـ  100 غ من اجل�.
1 . . 2 حتديد نسبة اIادة الدسمة للج� حتديد نسبة اIادة الدسمة للج�

جزء كـتلي Iادة مـحددة حسب طـريقة الـعمل اIبـينة
في هذا اIنهج.

مالحـظـة - مالحـظـة - يــعـبّــر عن نـسـبــة اIـادة الــدسـمـة بــالـغـرام
بـــالــنــســبــة لـ 100 غ تــعــادل عـــدديــا جلــزء كــتـــلي بــالـــنــســبــة

اIئوية.
2 . اIبدأ . اIبدأ

بـــعـــد حتــــلـــيـل بـــروتــــيـــنــــات اجلـــ� بــــواســـطــــة حـــمض
الـكـبـريتq تـفـصـل اIـادة الـدسـمـة بـعـمـلـيـة الـطـرد اIـركـزي
داخل مـــقــــيـــاس الـــزبـــد لـ q(1.4) Van Gulik تـــســـهل إضـــافـــة
(iso-amylique) كــمــيــة صــغـيــرة من كــحــول اإليــزوأمــيـلــيك

عملية الفصل.

يـحــصل عـلى نـســبـة اIـادة الــدسـمـة بـقــراءة مـبـاشـرة
على سلم مقياس الزبد.

3 . الكواشف : . الكواشف :

تـــســتـــعـــمل فـــقط الــكـــواشف ذات نـــوعـــيــة حتـــلـــيــلـــيــة
معترف بها و ماء مقطر أو ذو نقاوة مكافئة.

3 .  . 1  حمض الكبريت :  حمض الكبريت :

يــجب أن تــكـون الـكـتــلـة احلـجــمـيـة حلـمـض الـكـبـريت
فـي درجــــــة حــــرارة 20° م من (1,522 ± 0,005) غ/ مــــللq أي
qH2SO4 مـا يوافق كـتلـة حجـمية من 61,72% إلى 62,63% لـ
يــجـب أن يــكـــون الــحــمض عــد§ الـلـون أو عـنــبـري قـلـيال
وال يحتوي على أي شوائب بإمكانها التأثير على النتائج.

(iso-amylique) 3 . 2 كحول اإليزوأميليك ( كحول اإليزوأميليك

3 . 2 . 1 التركيبة التركيبة

يـجب أن تـكـون الـكـتـلــة احلـجـمـيـة الـتي حتـتـوي عـلى
99% عــــلى األقل من كـــحــــول إيـــزوأمـــيـــلـــيك و مـــكـــونـــة من

كحـوالت أولية 3- ميـثيل بوتان -1- كـحول و 2- مـيثيل
بـوتان -1- كـحولq الـشـوائب الـوحـيدة اIــسـمـوح بـها هي
2- ميـثيل بروبان -1- كحـول و بوتان -1- كـحول. يجب

أن يــكــون خــالــيــا من الـــبــنـــتــانــول الــثــنـــائيq 2- مــيــثـــيل
qفــــوران-2- ألـــــدهــــيـــــد (فــــورفــــورال qبــــوتــــان-2- كــــحـــــول
فوران-2- كاربوكـسالديهيدq 2- فورالديـهيد)q وللبنزين
ومـشتـقـات البـنزان. �ـكن فقط الـسـماح لـبقـايا قـليـلة من

اIاء.

3 . 2 . 2 اIظهر اIظهر

يجـب أن يكـون كـحـول اإليزوأمـيـليـك صافـيـا و عد§
اللون.

3 . 2 . 3 الكتلة احلجمية الكتلة احلجمية

يجب أن تكون الكتـلة احلجمية لكحول إيزوأميليك
في درجة حرارة 20°م من 0,808 غ/ملل إلى 0,818 غ/ملل.

3 . 2 . 4    2 - فورالديهيد و شوائب عضوية أخرى- فورالديهيد و شوائب عضوية أخرى

يــــــــجـب أن يـــــــكــــــــون مـــــــزيـج من 5 مـــــــلـل مـن كـــــــحـــــــول
إيـزوأمــيـلـيك و 5 مـلل من حـمـض الـكـبـريت q(1.3) ذا لـون

على األكثر أصفر أو أسمر خفيف.

3 . 2 . 5 مجال التقطير مجال التقطير

عـنـدما يـقـطر كـحـول اإلزوأميـلـيك حتت ضغط 101,3
كـيـلـو بـاســكـالq يـجب أن تــقـطـر نـسـبــة حـجـمـيـة ذات %98
عـــــــلى األقـل في درجـــــــة حــــــرارة أقـل من 132°م و نــــــســـــــبــــــة
حـــجــمــيــة الـــتي ال تــتــجــاوز 5% في درجـــة حــرارة أقل من

128°م. يجب أال يترك الكحول أي راسب بعد التقطير.

إذا كـان الـضـغط اجلـوي أثـنـاء الـتـقـطـير أقـل أو أعلى
من 101,3 كــيـلــو بـاســكـالq يــوصى بـتــخـفــيض أو رفع عـلى
الـــتــــوالي درجـــات احلـــرارة اIــــشـــار إلـــيـــهـــا بـ 3,3°م/كـــيـــلـــو

باسكال.

3 . 2 . 6 جتربة اIطابقة جتربة اIطابقة

�ـــكن أن يــرضـي كــحـــول إيــزوأمـــيــلـــيك اIــتـــطــلـــبــات
الــــواردة في (1.2.3 إلى 5.2.3) و ال �ــــكن اســــتــــعــــمــــاله في
مــــــنـــــهج Van Gulik. و بـــــالــــــتـــــاليq يــــــجب الــــــتـــــحـــــقـق قـــــبل
االسـتعـمالq من قابـليـة استـعمـال كحـول إيزوأميـليك عن
طــريق جتـــارب اIــقــارنــة الـــتــالــيـــة اجملــراة �ــعـــيــار كــحــول

إزوأميليك.
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3 . 2 . 6 . 1 مـــــعـــــيـــــار كـــــحـــــول إيــــزوأمـــــيـــلــــــيــك مـــــعـــــيـــــار كـــــحـــــول إيــــزوأمـــــيـــلــــــيــك

 ( (iso-amylique)

يقـطـر كحـول إيـزوأميـلـيك اIرضي Iـتـطلـبات (1.2.3
إلى q(5.2.3 مع عــمــود جتــزئـــة الئقq بــأخــذ جــزء في مــجــال
درجة حرارة يقدر بـ 2 °م بX 128 °م و 131,5 °م (5.2.3).

جترى التجارب اآلتية على هذا اجلزء :

أ) عـنــد مــراقــبــته عن طــريق االســتــشــراب الــغـازي-
السـائلq يجب أن يتألف على األقل من 99% (نسـبة كتلية)
من ميثيل -3 بوتانول -1 و ميثيل -2 بوتانول -q1 بجب
أن تكـون الـشـوائب األخرى عـدا اIـيـثيل -2 بـروبـانول -1

و البوتانول -1 موجودة على شكل أثار.

ب) عـــنـــد تـــقـــطـــيـــره جـــزئــــيـــاq يـــجب أن تـــعـــطي %10
األولى من احلــجم و 10% األخـــيــرة مـن احلــجم اIـــســتـــجــمع
عـند مـقارنـتهـا بطـريقة الـعمـل اIبنـية في (2.6.2.3) نسب
لـلـمادة الـدسـمـة لـلحـلـيب ال تـخـتـلف عن أكـثر من %0,015

في الكتلة.

إذا توافق هـذا اجلزء من هـاتX الـتجربـتqX فـيمكن
اعـــتــبــار كـــحــول إيــزوأمــيـــلــيك مــعـــيــارا. �ــكن اســـتــعــمــال
كـحول اإليـزوأميـليك اIـعـياري لـعدة سـنوات إذا ® حـفظه

في مكان داكن و بارد.

3 . 2 . 6 . 2 طريقة العمل لتجارب اIقارنة  طريقة العمل لتجارب اIقارنة 

q(Gerber) عن طـــريق مــــنـــهج جـــربـــيـــر qXــــرتـــI حتـــدد
نـــــســـــبـــــة الــــمــــادة الـــدســـمـــة ألربـع عـــيـــنـــات من احلـــلـــيب
الــكـــامل الـــذي يــحــتـــوي عــلـى نــســـبــة مــتـــوســطـــة من اIــادة
الـدسـمـةq بـاالسـتـعـانـة �ـقـيـاس الـزبـد الـذي يـكـون قـد حـدد
فـيه خـطـأ الـتـدريج مـسـبـقـاq و حـمض الـكـبـريت ذو نـوعـية

مناسبة.

يــسـتــعــمل في عــيـنــة من كل زوجq 1 مــلل من كــحـول
إيـزوأميـلـيك الـذي أخـضع لـلـتـحقـق و في اآلخر 1 مـلل من

معيار كحول إيزوأميليك اIعياري (1.6.2.3).

حتفظ مقاييس الزبد اIوضوعة عشوائيا ابتداء من
الــرج حــتى نــهــايـة الــعــمــلـيــة. جتــرى الــقــراءات (من طـرف
شخصـX على األقل) بتقريب 0,02% لكتـلة اIادة الـدسمة
ثم تـصـحح بـعـد األخـذ بـعـX االعـتـبـار أخـطـاء سـلم مـقـياس

الزبد.

يجب أال تخـتلف الـنسبـة اIتوسـطة لـلمادة الـدسمة
لـألربع عـــيــنـــات مـن احلــلـــيب اIـــتـــحـــصل عـــلـــيــهـــا بـــكـــحــول

إزوأميليك اخلـاضعة للتحققq عن أكثر من 0,015% لكتلة
اIــادة الــدســمــة من الــقــيــمــة اIـتــوســطــة اIــتــحــصل عــلــيــهـا

بكحول إيزوأميليك اIعياري.

بـــدال مـن الـــكـــحـــول اإليـــزوأمــــيـــلـــيك اخملــــصصq �ـــكن
اسـتـعمـال كـحول إيـزوأمـيـليك اصـطـناعي أو بـديلq مـلّون
عنـد الـضـرورة بشـرط أن يـكـون معـتـرفـا به و ذلك حسب

طريقة العمل اIبنية في هذه الفقرة.

4 . التجهيزات التجهيزات

األجهزة اIتداولة في اخملبر و ال سيما ما يأتي :

q(q(Van  Gulik) مقياس الزبد فان قليك ) 4 . 1 مقياس الزبد فان قليك

4 . 2 جــهــاز وزنq  جــهــاز وزنq مــكــيف بــســدادة عــريــضــة Iــقــيـاس

الـــزبــــدq �ـــكن أيــــضـــا اســـتــــعـــمـــال كــــبـــســـولــــة أو ورقـــة من
qبالستيك

4 . 3 مـاصـة أو أجـهــزة قـيـاس آلـيـةq  مـاصـة أو أجـهــزة قـيـاس آلـيـةq تـسـمح بـتـسـريح

q(1.3) حمض الكبريت

4 . 4 مـاصـة أو أجـهــزة قـيـاس آلـيـةq  مـاصـة أو أجـهــزة قـيـاس آلـيـةq تـسـمح بـتـسـريح

q(2.3) (1 ± 0,05) ملل من كحول إيزوأميليك

4 . 5 مــيـــزان حتـــلــيـــليq  مــيـــزان حتـــلــيـــليq قــادر عـــلى الـــوزن بـــتـــقــريب

q0,001 غ

4 . 6 جـهـاز طــرد مـركـزيq  جـهـاز طــرد مـركـزيq حــيث �ـكـن وضع مـقــيـاس

الـزبدq مـزود �ؤشر تـردد ذو دوران مدرج بـعدد الدورات
في الــدقـيــقـة مـع قـدرة حتــمل قــصـوى تــقـدر بـ ± 50 دورة/
دقـيـقـةq و من األفـضل أن يـكـون ذا شـحـنـة عـمـودية ولـيس

أفقية.

يــــــجــب أن يـــــكـــــون جــــــهـــــاز الــــــطـــــرد اIـــــركــــــزي عـــــنـــــد
الــتــحــمــيلq قــادرا فـي دقــيــقــتـX (2) عــلى إحـــداث تــســارع
طـــرد مـــركــــزي نـــســـبي بـ (350 ± 50) غ في نـــهــــايـــة ســـدادة

qمقياس الزبد

يــــمـــــكـن الـــــحـــــصـــــول عــــلــى مــــثــل هــــذا الــــتــــســـارع
بــــأجـــــهــــزة الــــطـــــرد الــــمـــــركــــزي الــــتــي تــــحـــتـــــوي عــــلـى
الــــشــــعــــاع الــــفــــعــــال اآلتـي (بــــعــــد أفــــقـي بــــيــن مــــحـــور
جــــهــــاز الــطـــرد اIــركـــزي والـــنــهـــايــة اخلـــارجـــيــة لـــســدادات
مـقــيــاس الـزبــد) والــعـامــلــة عـلـى تـردد الــدوران اIــبـX في

اجلدول اآلتي :
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مالحـظـة مالحـظـة - يــعـطى تـســارع الـطــرد اIـركـزي الــنـسـبي
اIــتــحــصل عــلــيه في جــهــاز الــطــرد اIــركــزي فـي الــصــيــغـة

التالية :
1,12 r n2 X 10-6

حيث :
qليمترIبا qهو الشعاع األفقي الفعال : : r

n : : هو تردد الدورانq بعدد الدورات في الدقيقة.

4 . 7 حــمـام مـائي  حــمـام مـائي Iــقـيــاس الـزبــدq �ـكن ضــبـطه عــنـد

q(1.4) درجـــة حـــرارة (65 ± 2) °م و في وضــــعـــيـــة عـــمـــوديـــة
qيجب أن تكون فيها الساللم مغمورة كليا

4 . 8 مـقـيـاس درجـة احلرارةq  مـقـيـاس درجـة احلرارةq يـكون مـالئمـا و مـوجـها

للتحقق من درجة حرارة احلمام اIائي (7.4).

4 . 9 مكشطq  مكشطq أو جهاز آخر لسحق اجل�.

5 . اقتطاع العينةاقتطاع العينة
من الضروري أن يتلـقى اخملبر عينة �ثلة حقاq ولم

تتلف أو تتغير خالل النقل و التخزين.

6 . طريقة العمل طريقة العمل

6 . 1  حتضير العينة للتجربة حتضير العينة للتجربة
تـنـزع من اجل� الـقـشرة أو اجلـزء الـسطـحي احملـتوي
على فـطرياتq بطـريقة تسـمح باحلصـول على عينـة �ثلة

مـن اجلـ� كـمــا يـسـتــهـلكq تــسـحق الــعـيـنــة بـواسـطــة جـهـاز
الـسحق اIالئم (9.4) و �زج بسـرعة اجلزء اIـسحوق و إذا

أمكن يسحق و �زج بعناية مرة ثانية.

q(مثل اجل� الطري) إذا لم نتمكن من سـحق العينة
�زج بعناية مع عجنة بقوة.

تنقل مباشرة العينة اIعاجلة مسبقا أو قطعة �ثلة
مـن هـــذه األخـــيـــرة فـي وعـــاء مـــزّود بـــغـــطـــاء ال يــــنـــفـــذ مـــنه

الهواء.

يـجـرى الـتـحـلـيل في أسـرع وقت �ـكن بـعـد الـسـحق
واIــــزج. إذا كــــانـت هــــنــــاك مـــــهــــلــــة ضــــروريــــة فـــــتــــأخــــذ كل
االحـتـياطـات حلـفظ الـعيـنـة بطـريـقـة الئقـة جتـنـبا لـتـكاثف

بخار اIاء داخل الوعاء.

يـنصح بـعدم حتـليـل األجبـان اIسـحوقـة أو اIمـزوجة
الـتي تـظـهـر �ـو فـطـريـات غـيـر مـرغـوب فـيـهـا أو عالمـات

لبداية التلف.

ينظف اجلهاز بعد سحق كل عينة.

6 . 2  أخذ العينة للتجربة أخذ العينة للتجربة

توزن بـتقريب 0,005غq 3غ من عيـنة التـجربة (1.6)
في جــــــهـــــاز وزن مــــــكـــــيف بــــــســـــدادة مـالئـــــمـــــة (2.4) أو في

كبسولةq أو على ورقة من مادة بالستيكية.

6 . 3  التحديد التحديد

q6 . 3 . 1  إذا اســــتــــعــــمـل جــــهــــاز وزن مـالئم لــــســــدادة
يــغـــلق عـــنق مــقـــيــاس الـــزبــد (1.4) بــهـــذه الــســـدادة اIــزودة
بــجــهـــاز وزن يــحــتـــوي عــلى الــعـــيــنــة اIـــأخــوذة لــلـــتــجــربــة
ويضـاف حمض الكبريت (1.3) عبر الفـتحة الضيقة حتى
يبلغ ارتفاع مـستوى احلمض حوالي ثلـثي حجرة مقياس
الــــزبـــد و يــــكـــون جــــهــــاز الـــوزن مــــغـــطى تــــمــــامـــاً بــــحـــمض

الكبريت.

إذا لم يستـعمل جـهاز الوزنq تـغلق الـفتحـة الضـيقة
Iـقـيــاس الـزبـد (1.4) بـالــسـدادة الـصــغـيــرة و يـدخل حـمض
الـكـبـريت عـبـر الـعـنق حـتى يـبـلغ ارتـفـاع مـسـتـوى حـمض

الكبريت نصف احلجرة تقريبا.

يـــــســـــكب اجلـــــ� فـي مـــــقـــــيـــــاس الـــــزبـــــد. و في حـــــالـــــة
استعمال ورقـة بالستيكية يـدخل اجل� مع الورقة. يغلق
العـنق بـالـسدادة الـكـبـيـرة و يقـلب مـقـياس الـزبـد و تـنزع

السدادة الصغيرة.

6 . 3 . 2  يـوضع مـقـيـاس الـزبـد بـحـيث يـكـون الـعـنق
لألســفل (أي الــفــتــحــة الــعــريــضــة) Iـدة 5 دقــائق في حــمـام

مائي q(7.4) في ( 65 ± 2)°م.
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6 . 3 . 3  يـــنــــزع مـــقـــيـــاس الــــزبـــد من احلــــمـــام اIـــائي
. و�زج بقوة مدة 10 ثوانٍ

6 . 3 . 4 تـــــعـــــاد الــــــعـــــمــــــلـــــيـــــات اIــــــذكـــــورة في (2.3.6)
و(3.3.6) حــتى تــذوب الــبــروتــيــنــات كــلــيــا. عــمــومــا ســاعـة
واحــدة تــكــون ضــروريــة لـــلــحــصــول عــلـى هــذه الــنــتــيــجــة.
تـــواصل هـــذه الـــعـــمـــلـــيـــات مــدة 15 ثـــانـــيـــة بـــعـــد أن تـــذوب

البروتينات.

مــالحــــــظــــــة -مــالحــــــظــــــة - من اIــــــمـــــكـن اســـــتــــــعـــــمــــــال جـــــهـــــاز رج
ميكانيـكي من أجل إعطاء نفس نتائج الرج اليدوي احملدد

أعاله.

6 . 3 . 5 ينزع مقـياس الزبد من احلمام اIائي و بعد
الـرج بـعنـايـة يـضاف 1 مـلل من كـحول إيـزوأمـيـليك (2.3)
من خالل الـفــتـحـة الــضـيــقـة و يـرج مــبـاشـرة خالل 3 ثـوانٍ

على األقل.

6 . 3 . 6 يـــــضــــاف حـــــمض الـــــكـــــبــــريـت من الـــــفــــتـــــحــــة
الـضــيــقـة حــتى يــبــلغ مـســتــوى خط اIــعـلم 35% مـن الـســلم
ويــغــلق مــبــاشـرة بــواســطــة الــســدادة الــصــغـيــرة ثـم يـقــلب

جهاز مقياس الزبد.

6 . 3 . 7 يــــرج مـــقـــيـــاس الـــزبـــد بـــقـــوة خالل 10 ثــوانٍ
وعـنـد ارتـفاع اIـادة الـدسـمـة في احلـجـرة. يـقـلب من جـديد
حــتى يــســيـل احلــمض من الــســاق. تــعـــاد مــرتــX عــمــلــيــتي

القلب و الرج.

6 . 3 . 8 يـوضع مــقـيـاس الــزبـد بـحــيث يـكــون الـعـنق
لألسـفل فـي حمـام مـائي خالل 5 دقـائق من ضـبط مـسـتوى

اIاء فوق قمة عمود اIادة الدسمة داخل مقياس الزبد.

6 . 3 . 9 يـسـتـخـرج مـقـيــاس الـزبـد من احلـمـام اIـائي
وتــضــبط الـســدادة الـعــريـضــة بــطـريــقـة جتــعل عـمــود اIـادة
الدسمة داخل اجلـزء اIدرجq و يجرى طرد مركزي Iقياس
الـزبـد بـتـسـارع طـرد مـركـزي نـسـبي يـقـدر بـ (350 ± 50)غ

خالل 10 دقائق.

6 . 3 . 10 يـوضع مقـيـاس الـزبـد بحـيث يـكـون الـعنق
لألســفل في حــمـام مــائي Iـدة 5 دقـائق و يــضــبط مـســتـوى

اIاء فوق قمة عمود اIادة الدسمة �قياس الزبد.

6 . 3 . 11 يـــنـــزع مـــقـــيـــاس الـــزبـــد من احلـــمـــام اIـــائي
وتضـبط السدادة العـريضة بـعنايـة جللب الطـرف السفلي
لعمود اIـادة الدسمة بنـقله على األقل إلى خط اIعلم ومن
األفـضل إلى خط مـعـلـم مـرقم. جتـرى الـعـمـلـيـة من األفـضل

بشد السدادة قليال مع عدم غرزه بشدة في العنق.

يـــســـجل خط اIـــعـــلـم الـــذي يـــوافق الـــطـــرف الـــســـفـــلي
لـعمود اIادة الـدسمة مع مـراعاة عدم حتـريك هذه األخيرة
و يـــســـجل فـي أســـرع وقت �ـــكن خط اIـــعـــلم الـــذي يـــوافق
الـنـقـطـة الـسـفـلـيـة لــلـسـطح الـهاللي الـواقع في قـمـة عـمـود
اIـادة الـدسـمـةq يــجب أن جتـرى هـذه الــقـراءة في الـنـصف

األصغر للسلم بتقريب (%0,25).

خالل الـــــقـــــراءةq يـــــجب أن يـــــوضـع مــــقـــــيـــــاس الـــــزبــــد
عموديا و أن تكون العX على مستوى نقطة القراءة.

مالحظة مالحظة - إذا كانت اIادة الدسمة عكرة أو ذات لون
داكن أو إذا وجــد راسب أســود أو أبــيض فـي أسـفـل عــمـود
اIـادة الـدسـمـة لن تـكـون الـنقـطـة اIـتـحـصل عـلـيـهـا لـنـسـبة

اIادة الدسمة صحيحة.

7 . التعبير عن النتائج التعبير عن النتائج

7 . . 1  طريقة احلسابطريقة احلساب

يـعـبـر عن نـسـبـة اIـادة الـدسـمـة بـالـغـرام لـ 100غ من
اجل� و تساوي :

B - A

حيث :

A : الـــقـــراءة اجملــراة عـــلى الـــطــرف الـــســـفــلـي لــعـــمــود
qادة الدسمةIا

B : الـقراءة اجملراة عـلى الطرف الـعلوي لـعمود اIادة
الدسمة.

7 . . 2  التكراريةالتكرارية

Xفــرديــتــ Xنــتـــيــجــتي جتـــربــتــ Xـــطــلق بــIالــفــرق ا
مستقلتqX متحصل عليهما عن طريق نفس اIنهج وعلى
نـفس اIــنـتــوج اخلـاضـع لـلــتـجــربـة و فـي نـفس اخملــبـر ومن
طـرف نـفس احملـلل اIـسـتـعـمل لـنـفس األجـهـزة و في أصـغـر
مــجــال من الـزمـنq ال يـتــجــاوز قـيــمــة تـقــابل درجــة واحـدة

.(%0,5)


