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وــــياــم٢٢ قــفاوــملا٩٣٤1 ماـــع ناـــضمر6 يفخرؤـــم رارــق
ةيمجحلا ةلتكلا ديدحـــــــت جهنم لعجي ،٨10٢ ةنس

ىلع بيــلحلا تاـــجـــتـــنـــم ضعـــبو فاجلا بيـــلـــحـــلـــل
.ايرابجإ ،قوحسم لكش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
٧1٠2 ةــــــــنس تشغ٧1 قــــفاوملا8٣٤1 ماــــع ةدــــــــعــــقــــلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضتقمبو  –
قـــلعتملاو٠٩٩1 ةــــنس رـــياني٠٣ قـــفاوملا٠1٤1 ماـــع بــــجر٣

 ،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارمب

خرؤملا٣5٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا٣2٤1 ماع لاوش٧1 يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا82٣-٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٣1٠2 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٤٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2 يف

ةيامح دصق رباخملا دامتعا تايفيكو طورش ددحي يذلا
،شغلا عمقو كلهتسملا

يف خرؤملا26-٧1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٧1٠2 ةنس رياربف٧ قفاوملا8٣٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠1
ةـــيـــنـــفـــلا حـــئاوـــلـــل ةـــقـــباـــطملا مسو عضو طورشب قـــلـــعـــتملاو
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ اذكو هصئاصخو

٣1 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو8٩٩1 ةنس ربمسيد2 قفاوملا٩1٤1 ماع نابعش
طورشو فاجلا بيــــلحلا عاوـــــنأل ةـــــيـــــنـــــقـــــتـــــلا تاـــــفصاوملاـــــب
،اهضرع تايفيكو

لّوأ يف خرؤم كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
21٠2 ةــنس رــيارـــبـــف٣2 قـــــفاوملا٣٣٤1 ماـــع يناـــثـــلا عـــيـــبر
يذــلا يرــئازجلا ينــقــتــلا ماــظــنــلا ىلع ةــقداصملا نـــمضتملاو
تارضحتسملا ضرع تايفيكو طورشو صئاصخ ددحي
،عضرلل ةهجوملا

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٩1 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠1٤1 ماع بجر٣ يف خرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا

فدهي ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٠٩٩1 ةنس رياني٠٣

بيلحلل ةيمجحلا ةلتكلا ديدحت جهنم لعج ىلإ رارقلا اذه
،قوـــــحسم لـــــكش ىلع بيـــــلحلا تاـــــجـــــتــــــنــــــم ضعــــــبو فاجلا
.ايرابجإ

بــيــلــحـلل ةيــمــجحلا ةـلـتــكـلا دــيدـــحت لــــجأ نــم:٢ ةداـملا
ّنإف ،قوحسم لكش ىلع بيلحلا تاجتنم ضعبو فاجلا

اذهل ةدمتعملا رباخملاو شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارم رباخم
قفرملا قحلملا يف نّيبملا جهنملا لامعتساب ةمزلم ،ضرغلا

.رارقلا اذهب

دنع ربخملا فرط نم جهنملا اذه لمعتسي نأ بجي
.ةربخ ءارجإب رمألا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣ ةداملا
                                     .ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام22 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر6 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس

بالج ديعس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

ضعبو فاجلا بيلحلل ةيمجحلا ةلتكلا ديدحـــــت جهنم
.قوحسم لكش ىلع بيلحلا تاجتنم

: قيبطتلا لاجم1

ةـــــيمجحلا ةـــــلتكلا دــــيدحتل ةــــينقت جـــــهنملا اذـــــه ددــــحي
عوزنـــــــم فاـــــجلا بـــــيلحلاو مــــسدلا لـــــماك فاـــــــجلا بـــــيلحلل
ريغ وأ يروف ،مسدلا عوزنم فاجلا بيلحلاو ايئزج مسدلا

.يروف

فاجلا نبلـــــــلا لصم ىلع اضيأ جهـــــــنملا اذـــــــه قـــــــبــــــــطــــــــي
بيلحلا نم ةقتشملا لافطألا ةيذغأو فاجلا نبللا ضيخمو
،هالـــعأ ةروـــكذملا ةـــفاجلا تاـــجـــتـــنملا عـــيـــمـــج كلذــــكو فاجلا

ةمسد ةدامب بيلحلل ةمسدلا ةداملا لادبتسا اهيف مت يتلاو
اهفيفجت نم الدب تاناوطسأ ىلع اهفيفجت مت يتلا وأ ىرخأ
.ةيرذتلاب

: فيرعتو تاحلطصم٢

فيراعتلاو تاحلطصملا  جهنملا اذه تاجاحل قبطت
: ةيتآلا

ىلع ةلتكلا ةبسن يه: ةقفدتملا ةيمجحلا ةلتكلا1.٢
.ةصاخ ةحاحس يف هلقن دعب قوحسملا مجح
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يجاجز بوبنأب زهجمقوحسملاب صاخ عمق6.٤
: ةيتآلا داعبألا هيدل رفوتت نوكسلل ةداضم ةدام نم وأ ريغص

،ملم٠٠1 ،يلامجإ عافترا –

،ملم٠٣ ،بوبنألا لوط –

،ملم٠2 ،بوبنألا رطق –

.ملم٠٠1 ،عمقلل يولعلا رطقلا –

.ربخم ةاشرف7.٤

: تانيعلا عاطتقا5

وأ ةــفــلــتــم رــيــغو اــقــح ةــلــثمم ةــنــّيــعــلا نوــكـــت نأ بجـــي
.نيزختلاو لقنلا ءانثأ تريغت

مــيــظــنــتــلــل اــقــبــط تاــنــيــعــلا عاــطــتــقا ىرــجــي نأ بجـــي
.اهب فرتعملا تافصاوملل اقبط ءاضتقالا دنعو ،هب لومعملا

.قيضو فاجو فيظن ءاعو يف ربخملا ةنــّيع عضوت

ريغو ميلسلا جوتنملا هيف عابملا ءاعولا: ةظحالم
.همادختسا نكمي حوتفملا

: ةبرجتلا ةنـّيع ريضحـت6

ىلإ م٠2º( طسولا ةرارح ةجرد يف ربخملا ةنـّيع ظفحت
52ºنع )تائيزجلا رسك بنجتل( ةيانعب ةنــّيعلا طلخت .)م
.ءاعولل رركتملا بيلقتلاو ريودتلا قيرط

،هــتــعس عاــبرأ ةــثالــث ىلإ ءاـــعوـــلا اذـــه ألمـــي نأ يغـــبـــنـــي
.ديجلا طلخلاب حمسي ثيحب

طلخلا متي نأ بجي ،يروفلا فاجلا بيلحلل ةبسنلاب
.ةنـّيعلا تائيزج مجح ضافخنا بنجتل ةقئاف ةيانعب

: لمعلا ةقيرط7

: ةبرجتلل ةذوخأملا ةنــّيعلا7.1

اذإ .قوحسملا نم غ1,٠ ± غ٠٠1 ،)٤.5( رشيب يف نزوُي
نم غ٠٠1 ىلع )٤.2( ةحاحسلا يوحت نأ نكمملا ريغ نم ناك
.غ1,٠ ± غ٠5 ىلإ ةلتكلا ضفخت ،قوحسملا

: ديدحــــت٢.7

ّبصُيو )٤.2( ةحاحسلا ىلع )٤.6( عمقلا عضوي1.٢.7
مدختست ،رمألا ىضتقا اذإ )٤.٤( ةقعلملا ةطساوب قوحسملا
.ةحاحسلا يف قوحسملا راثآ لك لقنل )٤.٧( ةاشرفلا

قوــــحسملا حــــطس لّدــــعــــي ،جئاــــتــــنــــلا ةءارــــق لــــيـــــهستـــــل
.)oV( رتليلملاب مجحلا لجسيو )٤.٤( ةقعلملاب

ىلع ةلتكلا ةبسن يه : ةرحلا ةيمجحلا ةلتكلا٢.٢

ةددحملا طورشلا بسح ،ةرم٠٠1 هرقن دعب قوحسملا مجح

.جهنملا اذه يف

مجح ىلع ةلتكلا ةبسن يه : ةيمجحلا ةلتكلا٢.٣

يف ةددحملا طورشلا بسح ،ةرم526 هرقن دعب قوحسملا

.جهنملا اذه

ةلتكلا موهفم : تادحولل يلودلا ماظنلا يف : ةظحالم

مارغ وليكلاب نوكي نأ يغبني ،هالعأ ددحم وه امك ةيمجحلا

.)٣م/غلك( بعكملا رتملا ىلع

ةيمجحلا ةلتكلا نإف ،ةيراجتلا ةسرامملا يف هنأ الإ

اهنع ريبعتلا متي ةفاجلا بيلحلا تاجتنمو فاجلا بيلحلل

.)للم /غ( رتليلملا يف مارغلاب

: أدبملا .٣

دعبو .ةحاحس يف فاجلا جوتنملل ةبرجتلا ةنيع رقنت

هتلتك بسحتو جتنملا مجح لجسُي ،تارقنلا نم ددحم ددع

.ةيمجحلا

: تازيهجتلا .٤

: يتأي ام اميس الو ،ربخملا يف ةلوادتملا ةزهجألا

.مارغ1,٠ يلاوح ةقدبنازيم1.٤

ىلإ للم٠ نم ةرشؤم ،للم٠52 اهتعسةحاحس٤.٢

نكميو غ51 ± غ٠٩1 ةلتكو ملم٤ ± ملم5٤2 لوطب ،للم٠52

.)٤.٣( زاهجلا ىلع اهتيبثت

نم فلأتي يذلاةيمجحلا ةلتكلا سايقل زاهج٤.٣

.)هاندأ لكشلا( )٤.٣.٣(و )٤.٣.2(و  )٤.٣.1( يف ةددحم رصانع

زاهجلا ىلع ةحاحسلا تيبثتلبلولب دش زاهج1.٤.٣

.غ٠1 ± غ٠5٤ ةلتك يذ ،)٤.٣(

.)٤.٣.1( دشلا زاهج عفر ىلع رداق ،رقن زاهج٤.٣.٢

ىلإ٠ نم ليجست ىلع رداق ،لاجمب دعلل زاهج٤.٣.٣

فقول اهليدعت نكميو يئاقلتلا فقوتلاب زهجمو ،ةرقن526

.اقبسم ةددحملا تارقنلا نم ددع دعب

.ربخم ةقعلم٤.٤

.للم٠52 هتعس رشيب5.٤
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ةلتكلا سايق زاهج ىلع )٤.2( ةحاحسلا تبثت٢.٢.7
قوحسملا حطس لدعي .ةرقن٠٠1 ىرجُتو )٤.٣( ةيمجحلا

.)٠٠1V( رتليلملاب مجحلا لجسيو )٤.٤( ةقعلملاب

٠٠1 ـلا كلذ يف امب [526 ىلإ تارقنلا ددع طبضي٢.٣.7
.)٤.٤( ةقعلملاب قوحسملا حطس لدعي ،رقنلا دعب .] )٧.2.2( ةرقن
.)526V( رتليلملاب مجحلا لجسيو

: جئاتنلا نع ريبعتلا.٨
رـتـلـيـلملا يف مارـغـلاـب اـهـنــع رــّبــعملا ةــجــيــتــنــلا بسحــُت

: ةيتآلا ةبسانملا ةلداعملا ةطساوب كلذو ،)للم/غ(

ةقفدتملا ةيمجحلا ةلتكلا

 ةرحلا ةيمجحلا ةلتكلا
ρ0 = m/V0 

ρ100 = m/V100 

ةيمجحلا ةلتكلا

:ثيح

0ρ٠٠1و ρ526وρ: لقنلا دعب  رتمليلملا يف ةيمجحلا لتكلا يه
.)لم/غ( ـب اهنع ربعيو،يلاوتلا ىلع ،ةرقن526و ةرقن٠٠1 دعبو

m :ةبرجتلا ةنـّيع نم مارغلاب ةلتك يه.

٠V٠٠1 وV526وV :لقنلا دعبرتليلملاب ماجحألا يه
.يلاوتلا ىلع ،ةرقن526 و ةرقن٠٠1 دعبو

.ةيرشع ماقرأ ةثالثب جئاتنلا نع رّبعُي

: جئاتنلا ةقث.٩

: ةيراركتلا1.٩
مت ،ةدح ىلع لك نيتبرجت يتجيتن نيب قلطملا قرفلا

ةداملا سفن ىلع جهنملا سفن مادختساب امهيلع لوصحلا
لّلحملا سفن ةطساوب ربخملا سفن يف ةبرجتلل ةعضاخلا

،ةرــــيصق ةــــينمز ةرـــــتف يفو تازــــــيهجتلا ســـــفن مادـــــختساب
طسوتملا وهρ ثيح ،للم/غ52٠,٠ρ زواجتت نأ بجي ال
.تالاحلا نم %5 رثكأ يف نيتجيتنلل يباسحلا

ىغلت .ةيضرُم ةيراركتلا تناكام اذا ةجيتنكρ ذخؤي
داعيو ،للم/غ52٠,٠ρ نم ربكأ قرفلا ناك اذإ ناتجيتنلا

. ديدج نم ديدحتلا نيترم

: ةيجاتنإلا٩.٢
مت  ،ةدح ىلع لك ،نيتبرجت يتجيتن نيب قلطملا قرفلا

ةداملا سفن ىلع جهنملا سفن مادختساب امهيلع لوصحلا
نيلـلـحـم ةـطساوـب ةـفـلـتـخـم رــباــخــم يف ةــبرــجــتــلــل ةــعضاخلا

زواجتت نأ بجي ال ،ةفلتخم تازيهجت مادختساب نيفلتخم
٤٠,٠ρثيح ،للم/غ  ρنيتجيتنلل يباسحلا طسوتملا وه

.تالاحلا نم %5 رثكأ يف

ρ625 = m/V625

.ةيمجحلا ةلتكلا سايق زاهج : لكش
: تانايبلا

بوبنأ -1
ةيطاطم ةقلح -2
ةحاحسلا تبثم -٣
سبكم -٤
ةبلُج -5
نادنسلا -6
ةبدح -٧

داعبألا
رتميليملاب


