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          م °30يجعل منهج إحصاء مجموع الجراثيم في  ،2004 مارس سنة 27قرار مؤرخ في  .1
 )2004 - 32(ج ر عدد  مسحوق الحليب و مصل الحليب إجباريا.في 
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، يجعل منهج المراقبة الميكروبيولوجية للحليب المعقم 2004 مارس سنة 27قرار مؤرخ في  .2
 )2004 - 32إجباريا. (ج ر عدد 
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يجعل منهج إحصاء األحياء العضوية الجرثومية للحليب  ،2004 مارس سنة 27قرار مؤرخ في  .3
 )2004 - 32عدد  (ج ر المخمر إجباريا.
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يجعل منهج إحصاء الكوليفورم في الحليب المخمر إجباريا.  ،2004 مايو سنة 24قرار مؤرخ في  .4
 )2004 - 43(ج ر عدد 
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، يجعل منهج البحث عن ستافيلوكوك ذات الكواقوالس 2004 مايو سنة 24 قرار مؤرخ في .5
 )2004 - 43اإليجابي في مسحوق الحليب إجباريا. (ج ر عدد 
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يجعل منهج إحصاء األحياء العضوية المجهرية المميزة  ،2004 مايو سنة 24قرار مؤرخ في  .6
 )2004 - 43(ج ر عدد  م في الياهورت إجباريا. °37بتقنية حساب المستعمرات في درجة 
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و التخفيفات بغرض  يجعل منهج تحضير العينات للتجربة ،2004 سبتمبر سنة 11قرار مؤرخ في  .7
 )2004 - 70(ج ر عدد  الفحص الميكروبيولوجي إجباريا.
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يجعل منهج المراقبة الميكروبيولوجية للحليب المبستر  ،2004 سبتمبر سنة 11قرار مؤرخ في  .8
 )2004 - 70(ج ر عدد  إجباريا.
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      يجعل منهج إحصاء الكوليفورم في القشدة المثلجة  ،2004 سبتمبر سنة 11قرار مؤرخ في  .9
 )2004 - 70(ج ر عدد  و المثلجات بالحليب إجباريا.
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             البحث عن السالمونيال في الحليب  يجعل منهج ،2005 يناير سنة 23قرار مؤرخ في   .10
 )2005 - 42(ج ر عدد  منتجات الحليب إجباريا. و
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      التحليل الميكروبيولوجي للزبدة إجباريا. يجعل  منهج ،2005 يناير سنة 23قرار مؤرخ في  .11
) 2005 - 42ج ر عدد (
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البكتيريولوجي  العينات و التحليل اقتطاع يجعل  منهج ،2005 يناير سنة 23قرار مؤرخ في  .12
 )2005 - 42(ج ر عدد  المثلجة إجباريا. للمثلجات و القشدة
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 في مونوسيتوجيناسلبحث عن ليستيريا  امنهج يجعل ،2005 سبتمبر سنة 25ار مؤرخ في قر .13
 )2006 - 03الحليب و منتجات الحليب إجباريا.(ج ر عدد 
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78 تحدید النسبة الكلیة للمادة الجافة لألجبان   منهجیجعل،2013سنة دیسمبر8ار مؤرخ في قر .15
.)2014- 25ج ر عدد .(إجباریاو األجبان الطریة 

82 البروتیني في الحلیباألزوتتحدید النسبة منهجیجعل،2013سنة غشت 27ار مؤرخ في قر .16
.)2014- 38ج ر عدد .(إجباریا

85 الدسمة في الجبنلمادةاتحدید نسبة منهجیجعل،2013سنة دیسمبر17ار مؤرخ في قر .17
.)2014- 67ج ر عدد .(إجباریا

90 حلیبتحدید نسبة المادة الدسمة في المنهجیجعل،2013سنة غشت4ار مؤرخ في قر .18
.)2014- 74ج ر عدد .(إجباریا

100 .إجباریاالحلیبفي األزوتتحدید نسبة منهجیجعل،2013سنة غشت27ار مؤرخ في قر .19
.)2014- 67ج ر عدد (

108 تحضیر العینة قصد التحلیل الفیزیائي        منهجیجعل،2015سنة أكتوبر18ار مؤرخ في قر .20
.)2015- 58ج ر عدد (.إجباریالحلیبو الكیمیائي ل

110 .إجباریاالحلیبفي الحموضة المعایرةتحدید منهجیجعل،2015سنة أكتوبر18ار مؤرخ في قر .21
.)2015- 58ج ر عدد (

شتغواف 27ق تشغا ..I.I..... 1434م لعشؤر خف 20ي ل لماعرا
رمقر رخ خي ي
ةاآلزوتبس
دندیھ
جتحن
لمعجي
2013ة

ل لج جد دة ةتوزآلانسة ة
البروتین یف یالحلي بإجباریاي یي یب بایرابجإ

تحدید نسبة المادة الجافة في الحلیب          منهج یجعل سنة 2012، غشت ارر مؤرخ في 16 ق
(2013 - و القشدة و الحلیب المركز غیر المسكر إجباریا.(ج ر عدد 54
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VVVV????OOOOKKKK????××××����««««    qqqq????BBBB????????????????????0000ËËËË    VVVVOOOO????KKKK××××????����««««    ‚‚‚‚uuuu????????????????????××××????????????????????����????????????????????0000    wwwwLLLL    ÂÂÂÂ°    30    wwwwLLLL

ÆÆÆÆUUUU¹¹¹¹————UUUU³³³³łłłł≈≈≈≈

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨…—U−²�« d¹“Ë Ê≈

215 ≠ 03 r?]— wÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?Ð ≠

u?¹U?????0 9 o?L«u?????L�« 1424 ÂU??????Ž ‰ÒË_« l?‡O?Ð— 7 w?L ŒÒ—R?????L�«

¨W??????0uJ?×�« ¡U??????C??????Ž√ sO??????O??????Fð s?ÒL??????C‡?²?????L?�«Ë 2003   W?MÝ

¨‰ÒbFL�«

39 ≠ 90 r]— Íc?????O????HM?²�« Âu????Ýd????L?�« vC????²????I?????LÐË ≠

WM?Ý d¹U?M¹ 30 o?L«u?????L�« 1410 ÂU?????Ž V?ł— 3 w?L Œ—R?????L�«

‰b??F??L�« ¨gG�« l?L??]Ë …œu?−?�« W??³?]«d??L?Ð oKF??²??L�«Ë 1990

¨rL²L�«Ë

453 ≠ 02 r]— Íc????O???HM²?�« Âu???Ýd???L?�« vC???²???I????LÐË ≠

d????³???L????�¹œ 21 oL«u????L�« 1423 ÂU???Ž ‰«Òu???ý 17 wL Œ—R????L�«

¨…—U−²�« d¹“Ë  UOŠö� œb×¹ Íc�« 2002 WMÝ

Œ—R??L�« „d??²??A???L�« Í—«“u�« —«d??I�« v?C??²??I??LÐË ≠

1993 W?MÝ X?A??????ž 18 o?L«u?????L�« 1414 ÂU??????Ž d???????H??????� 29 wL

b?????F??????L?�« VO?K×?�« Ÿ«u½√ i?FÐ  U??????H?????�«u??????LÐ o?KF??????²?????L?�«Ë

¨t{dŽË „öN²Ýö�

1415 ÂUŽ dH�  14 wL Œ—RL�« —«dI�« vC?²ILÐË ≠

—«d??I�UÐ rL??²?L?�«Ë ‰b?F??L�« 1994 WMÝ u??O�u¹ 23 oL«u??L�«

1418 ÂU???Ž ÊU???C???0— 25 wL Œ—R???L?�« „d???²??A???L?�« Í—«“u�«

 U???H???�«u???L�UÐ o?KF???²???L�«Ë  1998 WMÝ d?¹UM¹ 24 oL«u????L�«

ÆWOz«cG�« œ«uL�« iF³� WOłu�uOÐËdJOL�«

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    ————ddddIIII¹¹¹¹

s?0 19 …œU????????L�« ÂU?J?Š_ U???????I????????O???????³?D?ð ∫∫∫∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

Vł— 30 wL Œ—R????L�« 39 ≠ 90 r]— Íc???O???HM?²�« Âu???Ýd???L�«

rL?²L�«Ë ‰bF?L�« ¨1990 WMÝ d¹UM¹ 30 oL«u?L�« 1410 ÂU?Ž

Z?NM?0 qF??????ł v?�≈ —«d??????I�« «c?¼ ·b??????N?¹ ¨Áö??????Ž√ —u?????Bc??????L?�«Ë

VOK×�« ‚u×�0 wL Â° 30 wL rOŁ«d−�« ŸuL−0 ¡UBŠ≈

ÆU¹—U³ł≈ VOK×�« qB0Ë

¡¡¡¡««««————¬¬¬¬    ¨̈̈̈    ««««————Ò ÒÒÒddddIIII����    ¨̈̈̈    ««««————««««dddd    

gG�« l?L??]Ë …œu???−�« dÐU???�??0 vK?Ž V−¹     ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

¡U????B????Š≈ q?ł√ s0 ÷d????G?�« «c????N?� …b????L????²????F????L?�« dÐU????�?????L�«Ë

qB0Ë VOK×�« ‚u×�0 wL Â° 30 wL rOŁ«d−�« ŸuL−0

włu?�u???OÐËd?JO????L�« qO?K×???²?�« ZNM?0 ‰U???L????F???²????Ý« VOK?×�«

Æo×KL�« wL sO³L�«

bM?Ž ZNML?�« «c¼ d???³??�???L�« q?L??F???²???�¹ Ê√ V−?¹ U??L???B

Æ…d³š ¡«dłSÐ d0_«

W?OL?Ýd�« …b¹d?−�« wL —«d?I�« «c¼ d?AM¹ ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆWO³FA�« WOÞ«dIL¹b�« W¹dz«e−�« W¹—uNL−K�

27 oL«u??L�« 1425 ÂU??Ž d?H??�  5 wL  dz«e??−�UÐ —d??Š

Æ2004 WMÝ ”—U0

ÕÕÕÕËËËËddddBBBBuuuuÐÐÐÐ    ssss¹¹¹¹bbbb����««««    ————uuuu½½½½

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

oooo××××KKKKLLLL����««««

rrrrOOOOŁŁŁŁ««««dddd−−−−����««««    ŸŸŸŸuuuuLLLL−−−−0000    ¡¡¡¡UUUUBBBBŠŠŠŠ≈≈≈≈    ZZZZNNNNMMMM0000

ÆÆÆÆVVVVOOOOKKKK××××����««««    qqqqBBBB0000ËËËË    VVVVOOOOKKKK××××����««««    ‚‚‚‚uuuu××××����0000    wwwwLLLL    ÂÂÂÂ°    30    wwwwLLLL

∫∫∫∫    nnnn¹¹¹¹ddddFFFF²²²²����««««    ≠≠≠≠    1

sJ?L??L?�« rOŁ«d???−�« ¢r?OŁ«d???−�« Ÿu???L???−???0¢ ‡Ð b???B???I¹

«c¼ sŽ WLłUM�« W−O²M�« sŽ dÒ³F¹Ë ÆWI¹dD�« ÁcNÐ U¼bŽ

‚u?????×?????�?????0 s0 b?????Š«Ë Â«d?????ž w?L rO?Ł«d?????−K?� wK?J�« Òb?????F?�UÐ

ÆVOK×�«

∫∫∫∫    √√√√bbbb³³³³LLLL����««««    ≠≠≠≠    2

U?NM¹uJð bO?Ž√ WMOF�  U?H?OH?�²�« s0 WK�KÝ Èd?−ð

V?K?Ž q?š«œ sO?????????F?????????0 j?ÝË l?0 j?K�?????????²?� ° 2  ± ° 47 X?×ð

¨W????ŽU????Ý 72 …b????L� Â° 30 X×?ð nO????H????−?????²�« b????FÐ ÆÍd?????²????OÐ

Æ «dLF²�L�« vB×ð

∫∫∫∫    WWWWOOOOłłłłUUUUłłłłeeee����««««        ««««ËËËËœœœœ____««««ËËËË        ««««eeeeOOOONNNN−−−−²²²²����««««    ≠≠≠≠    3

∫∫∫∫        ««««eeeeOOOONNNN−−−−²²²²����««««    1-3

ÆÂ° 120 v�≈ t²ł—œ qBð rIFL�« “UNł 1≠≠≠≠1≠≠≠≠3

v�≈ t????²???ł—œ q?Bð …—U????×�« W¹u????N???²?�«Ë– Êd???L 2≠≠≠≠1≠≠≠≠3

ÆÂ° 170

t??????ł—œ w?L ‰b??????F??????0 w?łu�u?¹d??????²?JÐ n?H??????−??????0 3≠≠≠≠1≠≠≠≠3

ÆÂ° 1+30 U¼—b] WLE²M0 …—«dŠ
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32    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««15 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUUÒ ÒÒÒ¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    3
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuu¹¹¹¹UUUU0000    23

ŸŸŸŸ————eeee����««««    ◊◊◊◊UUUUÝÝÝÝËËËË√ - 4          

VVVVOOOOBBBBdddd²²²²����«««« -1- 4

⁄2,5 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…dOL��« hK�²�0

⁄5,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊu²³¹dð

⁄1,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ VMF�« dJÝ

⁄1,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‚u×�0 …bÐe�« ŸËeM0 VOKŠ

⁄15 v�≈ 10 s0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ “uKOł

ÆqLF²�‡L�« “uKO−K� WO0öN�« hzUB��« V�Š

qK01000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dDI0 ¡U0

©ÃUłe�« s0 dODI²K� “UNł wL®

0. 1 ± 6.9 pH wMOłË—bON�« q0UF�«

Êu??²??³¹d??²�«Ë …d??O?L??��« h?K�??²?�??0 ÊuJ?¹ Ê√ V−¹

…b?Ðe?�« ŸËeM?L?�« ‚u???????×????????�???????L?�« V?O?K×?�«Ë V?M?F�« d?J?ÝË

Íu?????²?????×¹ô ÆW?????O?????łu�u?¹d????²?J³?�« W?????O????Žu?M�« s?0 “uK?O?????−�«Ë

ÆW²ÐUB œ«u0 vKŽ …bÐe�« ŸËeML�« ‚u×�L�« VOK×�«

ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««    2 - 4

ÆoOŠU�L�« ◊UÝË√ s0 U]öD½« dOC×²�« 1≠≠≠≠2≠≠≠≠4

W??????LU??????{≈ l0 Z?²?ML?�«  U??????O??????�uð Â«d??????²??????Š« 1≠≠≠≠1≠≠≠≠2≠≠≠≠4

Æ©4.1 ® …bÐe�« ŸËeML�« ‚u×�L�« VOK×�«

pH w?‡?M‡?O?‡?łË—b‡?O?‡?N�« q?0U?‡?‡?F‡?L?�« q?¹b???????F?ð 2≠≠≠≠1≠≠≠≠2≠≠≠≠4

NaOH ©1N® ‰U????L????F???²????ÝUÐ d????0_« v?C???²????]« «–≈ 7,1-7,0 v�≈

Æ©1N® HCLË√

ÆWHK²�0 qÐ«uð s0 U]öD½« dOC×²�« 2≠≠≠≠2≠≠≠≠4

¨…dOL��« hK�²�0 w�«u²�« vKŽ V¹Ëcð 1≠≠≠≠2≠≠≠≠2≠≠≠≠4

ŸËeML�« V?OK×�« ‚u??×?�??0Ë VMF�« dJÝË Êu??²?³¹d??²�«Ë

Æd0_« vC²]« «–≈ s��½Ë ¨¡UL�« wL …bÐe�«

Ë√ WÐ«c????L�«Ë W???O?KG???L?�« “uKO????−�« nO????C½  2≠≠≠≠2≠≠≠≠2≠≠≠≠4

ÆWIO]œ 30 w�«uŠ …bL� —U�³�« v�≈ WM��L�«

Æ`Oýd²�« ‚—Ë vKŽ `Oýd²�«     3≠≠≠≠2≠≠≠≠2≠≠≠≠4

7,1-7,0 v�≈ pH jÝu?�« q0U????F?????L�« q¹b?????Fð  4≠≠≠≠2≠≠≠≠2≠≠≠≠4

Æw0UE½ 1HCIË√ NaOH ©1N® ‰ULF²ÝUÐ

—b?Ið  U??O?LJÐ —U??³?²?šô« VOÐU?½√ wL l¹“uð  3≠≠≠≠2≠≠≠≠4

Æq0 12 v�≈ 10 s0

rO?I??F?²�« “U??N?ł qš«œ W?I??O?]œ 15 …b?L� rO??I?Fð  4≠≠≠≠2≠≠≠≠4

ÆÂ°120 X×ð

pH jÝuK?� wMO??łË—b??O??N�« q0U??F??L?�« lł«d¹     5≠≠≠≠2≠≠≠≠4

Æ©0,1 ± 6,9 ‡Ð pH —bI¹® Â°45 X×ð

W?????????ł—œ w?L r?K?E?0 ÊU?J?0 w?L j?Ýu?�« k?H?????????×?¹ 6≠≠≠≠2≠≠≠≠4

Æd�³²�« ÀËbŠ VM−ð l0 ÆÂ°5 ÈbF²ð ô …—«dŠ

e?N−?0 wMO?łË—bO?N�« q0U?FL�« ”U?O?I� “UN?ł 4≠≠≠≠1≠≠≠≠3

ÆÍ—«dŠ ‰bFLÐ

Æ©2,5® dO³Jð  «– WÝbŽ 5≠≠≠≠1≠≠≠≠3

ÆwzuC�« ≠ œ«bF²�« “UNł 6≠≠≠≠1≠≠≠≠3

Æq−�0 œ«bŽ “UNł 7≠≠≠≠1≠≠≠≠3

ÆÂ° 2+47 wL wzU0 ÂULŠ    8≠≠≠≠1≠≠≠≠3

ÆÊ«eO0 9≠≠≠≠1≠≠≠≠3

∫∫∫∫    WWWWOOOOłłłłUUUUłłłłeeee����««««        ««««ËËËËœœœœ____««««    2 - 3

ÆWOłUłe�«  «Ëœ_« lOLł rOIFð V−¹

ÆVOK×�« ‚u×�0 Ê“u� włUł“ ¡UŽË 1≠≠2≠≠3

ÊU??Ýd?š Ë√ œ«b??Ý  «– nO??H??�?²�«  «—Ë—U??]     2≠≠≠≠2≠≠≠≠3

Æq0 200 v�≈ 150 s0 UN²FÝ mK³ð VÝUM0

©d¦?B√ Ë√ q0 1000® r−×�« …d?O³?B  «—Ë—U]  3≠≠≠≠2≠≠≠≠3

ÆŸ—e�« jÝË dOC×²�

W??????B???????B??????�??????0 r?0 15/151 —U???????³??????²???????š« V?OÐU?½√    4≠≠≠≠2≠≠≠≠3

ÆŸ—e�« jÝË ¡«u²Šô

Æ©q0 10Ë 1® Wł—b0  U�U0 5≠≠≠≠2≠≠≠≠3

¨W½uK?0 d?O??žË W??LU??H??ý W?O??łU??ł“ Íd??²?O?Ð VKŽ 6≠≠≠≠2≠≠≠≠3

v�≈ 15 s0 UN?ŽUHð—«Ë r0 90 w�«u?Š wKš«b�« U¼dD] mK³¹

Æq?]_« vK?Ž r0 12 w?K?š«b�« o?L????????F�« m?K?³?¹ Ê√ V−?¹ r?0 20

U?????LE?‡²?‡M?0Ë U?????×D?�?????0 W????³?KF?�« Ác¼ d?????F?????] Êu?J¹ Ê√ V?−¹

W?�??H?²M0 Ë√ W¹u‡²?‡�?0 d?O?ž Êu?‡‡Jð ô Ê√Ë »b‡×?0 d?‡O‡žË

ÆW³KF�« l0 W³ÝUM0 WODž_« ÊuJð Ê√Ë

«c?BË p?O?²?Ýö??³�« s0 Íd?²??OÐ VKŽ ‰U?L??F?²??Ý« sJL¹

…b?Š«Ë …d??0 ‰U?L?F??²?Ýö� W?N??łu?0 U?I??³?�?0 W?L??I?F?0  U??�U?0

ÆjIL

©4.1.2.6 dE½√® WOłUł“  U¹dB 7    -    2 - 3

∫∫∫∫    WWWWHHHHKKKK²²²²����0000        ««««ËËËËœœœœ√√√√    3 - 3

Æ◊UÝË_« dOC×²� `Oýd²�« ŸUL]√    1≠≠≠≠3≠≠≠≠3

Æ©1.3.3® ŸUL]ú� `ýd²�« WF¹dÝ ‚«—Ë√ 2≠≠≠≠3≠≠≠≠3

ÆrOIF²�« bFÐ ÂUÝ dOžË ’UB0 dOž sD] 3≠≠≠≠3≠≠≠≠3

pH wMOłË—bON�« q0UF�« q¹bF²� ný«uJ�« 4≠≠≠≠3≠≠≠≠3

N 1 w0UE½ 1 w�«uŠ NaOH 1≠≠≠≠4≠≠≠≠3≠≠≠≠3

N 1 w0UE½ 1 w�«uŠ HC1 2≠≠≠≠4≠≠≠≠3≠≠≠≠3

02

≠≠ ≠≠
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUUÒ ÒÒÒ¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    3

ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuu¹¹¹¹UUUU0000    23

w²?�« W???O???ŽË_« b???Ý Âb???Ž V−¹ ¨…d???O???š_« W�U???×?�« wL

Æ «Ëœ_« Ác¼ rOIFð UNOL r²¹

Ác??NÐ U??N?L??O??I??Fð rð w²�« W??O??łU??łe�«  «Ëœ_« nH??−ð

ÆsšUÝ ¡«u¼ Í– ÊdL Ë√ rOIF²�« “UNł wL WHB�«

    UUUUHHHHOOOOHHHH����²²²²����««««    ddddOOOOCCCC××××ðððð     2 - 6

s¹uJð …œU?Ž≈® 1/10 bMŽ nO??H?�?²�« d?O??C?×ð        1≠≠≠≠2≠≠≠≠6

Æ©‚u×�L�«

s0 q0 90 vKŽ Íu???²??×ð …—Ë—U??] sO???�??�ð 1≠≠≠≠1≠≠≠≠2≠≠≠≠6

ÆwzU0 ÂULŠ qš«œ Â °2 ± 47 X×ð nH�L�«

s?0  U?????0«d?????ž 10 W?????H?????O?E½  W?????I?¹dD?Ð Ê“Ë    2≠≠≠≠1≠≠≠≠2≠≠≠≠6

ÆrIF0 włUł“ ¡UŽË wL VOK×�« ‚u×�0

nO?H?�??²�« …—Ë—U?] wL ‚u?×?�??L�« VJ�¹ 3≠≠≠≠1≠≠≠≠2≠≠≠≠6

ÆÂ °2 ± 47  X×ð nH�0 vKŽ Íu²×ð

Ãe???LðË VKI?ð rŁ qK³?¹ ¨‚u??×???�??L?�« WÐ«–ù 4≠≠≠≠1≠≠≠≠2≠≠≠≠6

“«e??²¼UÐ …d??0 25 w�«u??Š w½«uŁ 10 …b??L� ¡j³Ð …—Ë—U??I�«

ÆrÝ 30 w�«uŠ ÍËU�¹

…œU????Ž≈ wL W?????L¼U????�????L?�« W????O????łU????łe�«  U?¹dJK?� sJ?L¹

Æs¹uJ²�«

q³?] …—Ë—U??I�« wL U?N?H??O?C½ ¨U?N�U??L?F?²?Ý« W?�U?Š wLË

ÆrOIF²�«

…b?L� wzU?L�« ÂU‡L?×�« w?L …—Ë—U‡I�« …œU‡Ž≈    5≠≠≠≠1≠≠≠≠2≠≠≠≠6

Ædš¬ v�≈ sOŠ s0 Èu²×L�« Ã— l0 ozU]œ 5

ÆbF�« WOKLFÐ ÂuI½ rŁ …bŠ«Ë …d0 Ãd½ 6≠≠≠≠1≠≠≠≠2≠≠≠≠6

t?M¹u?J?ð œU??????F???????L�« V?O?K×?K� w?zU???????NM?�« r?−??????×?�« ÊuJ?¹

«c¼ ‰U?????L?¼≈ sJ?L¹ s?J�Ë q?K0 100 f?O� q?K0 97.5 w�«u?????Š

Æ‚dH�«

Æd¦B√Ë 1/100 bMŽ  UHOH�²�« dOC×ð        2≠≠≠≠2≠≠≠≠6

s0 qK0  10 W??L??I?F??0 W??�U??0 WDÝ«uÐ q?IM½    1≠≠≠≠2≠≠≠≠2≠≠≠≠6

rI?F??L�« nH?�?L?�« s0 qK0 90 wL tM¹u?Jð œU?F?L�« V?OK×�«

s?0 rÝ 1 W?????�U????L?�« ·dÞ “ËU?????−?ð Âb????Ž v?KŽ ’d?????×?�« l0

Æ1/100 bMŽ nOH�ð vKŽ qB×²½ tOKŽË Æ`D��« X×ð

ÍËU???????�¹ “«e???????²?¼UÐ …d???????0 25 Ãd�U?Ð jK?��«    2≠≠≠≠2≠≠≠≠2≠≠≠≠6

ÆrÝ 50 w�«uŠ

W¹d?????A????F�«  U????H????O????H????�????²?�« WK?�«u????0 sJ?L¹    3≠≠≠≠2≠≠≠≠2≠≠≠≠6

s0 ‰U?????I????²?½ö� …d?????0 qB w?L …b¹b?????ł W????�U?????0 ‰U????L?????F????²?????ÝUÐ

Æ1.2.2.6 WDIM�« wL sO³0 u¼ ULB dš¬ v�≈ nOH�ð

nnnnHHHH����LLLL����««««- 5         

ÆWOIO]b²�« WOŽuM�« œ«uL�« lOLł ÊuJð Ê√ V−¹ 

ÆnH�0 dOž d−M¹— ‰uK×0 -1- 5

∫∫∫∫    VVVVOOOOBBBBdddd²²²²����««««

⁄9,00 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂu¹bB�« —uKB

⁄0,42 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂuOÝUðu³�« —uKB

⁄0,24 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·U−�« CaCI2

⁄0,20 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ NaHCO3

qK01000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dDI0 ¡U0

©ÃUłe�« s0 dODI²�« “UNł wL®

⁄⁄⁄⁄15————««««bbbb????IIIILLLLÐÐÐÐ®®®®        ««««dddd????²²²²��������««««    ssss0000    eeee????BBBBdddd????0000    ‰‰‰‰UUUULLLL????FFFF²²²²????ÝÝÝÝ««««    ssssJJJJLLLL¹¹¹¹    ≠≠≠≠

ÆÆÆÆ©©©©qqqq00001000    llll0000    ····UUUU−−−−����««««    ÂÂÂÂuuuu¹¹¹¹œœœœuuuuBBBB����««««    wwwwŁŁŁŁööööŁŁŁŁ        ««««dddd²²²²ÝÝÝÝ    ssss0000

ÆÊUÐËc�« WHOF{ oOŠU�LK� W³�M�UÐ

÷÷÷÷uuuuŽŽŽŽ    %    0,1    ÊÊÊÊuuuu²²²²³³³³OOOOÐÐÐÐ    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××0000    ‰‰‰‰UUUULLLLFFFF²²²²ÝÝÝÝ≈≈≈≈    ssssJJJJLLLL¹¹¹¹    UUUULLLLBBBB    ≠≠≠≠

ÆÆÆÆllllÐÐÐÐdddd����««««    bbbbMMMMŽŽŽŽ    nnnnHHHH����LLLL����««««    dddd−−−−MMMM¹¹¹¹————    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××0000    ssss0000

∫∫∫∫ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««    2 - 5

nH????�????L�« d????O????ž d???−?M¹— ‰uK?×???0 d????O????C????×ð 1≠≠≠≠2≠≠≠≠5

nH??�ð ¨‰U??L?F??²?Ýô« q³??]Ë ¡U??L�« wL ©5.1® Õö?0_« WÐ«–SÐ

¡U?????L�« s?0  U?????O????L?????B Àö?Ł l0 ‰u?K×?????L?�« «c¼ s?0 W????O?????L?????B

vKŽ ‰u???B??×?K� ÃU??łe?�« s0 d??O?DI??²K?� “U??N???ł wL dDI???L�«

ÆlÐd�« bMŽ nH�0 d−M¹— ‰uK×0

`L???�ð W??I?¹dDÐ nH???�??L�« ‰u?K×??L?�« l¹“uð        2≠≠≠≠2≠≠≠≠5

qK0 2 ± 90 ‡Ð —Òb?Ið  U?O?L?B vKŽ r?O?I?F?²�« b?FÐ ‰u?B?×�UÐ

ÆnOH�²�«  «—Ë—U] wL

…e¼U??ł V?KŽ s0 U??]öD?½« nH??�??L?�« d??O??C??×ð s?JL¹

Æ‰ULF²Ýû�

X×ð WI?O]œ 15 …bL� rO?IF²�« “UN?ł wL rIF½ 3≠≠≠≠2≠≠≠≠5

ÆÂ°120

∫∫∫∫    ZZZZNNNNMMMMLLLL����««««     - 6

WWWWOOOOłłłłUUUUłłłłeeee����««««        ««««ËËËËœœœœ____««««    ddddOOOOCCCC××××ðððð    1 - 6

q³???] W?¹UMF?Ð W???O???łU???łe�«  «Ëœ_« qB nE?Mð        1≠≠≠≠1≠≠≠≠6

ÆUN�ULF²Ý«

 U?????�U?????L?�«Ë —U?????³?????²?????šô« VO?ÐU½√ b?????Ý V?−¹        2≠≠≠≠1≠≠≠≠6

rO??I?F??²K� W??³??�M�UÐË U??N??L?O??I??Fð q³??] sDI�UÐ  «—Ë—U??I�«Ë

Ë√ Âu??OM?O??L�_« s0 ‚—Ë wL  U??�U???L�« kH??Š U??C¹√ s?JL¹

ÆWLz«œ Èdš√  W�¬ Í√ wL

Íd?²??OÐ VKŽË  U??�U?L�« rO??I?Fð qC??L_« s0        3≠≠≠≠1≠≠≠≠6

W???ł—œ w?L …b???Š«Ë W????ŽU???Ý …b????L� sšU????Ý ¡«u¼ Í– Êd????L wL

Ác¼ rO???I??F?ð sJL¹ U???L??B ÆÂ°170Ë 165 sOÐ ÕË«d???²ð …—«d??Š

ÆÂ°120 X×ð rOIF²�« “UNł wL  «Ëœ_«

03
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sO?FÐ c?šRðô ZzU?²M�« vKŽ d?O³?F?²�« qł√ s0 2≠≠≠≠6≠≠≠≠6

v�≈ 20  s0 u???L?½ vKŽ Íu????²???×ð w²?�« VKF?�« ô≈ —U???³???²???Žô«

Æ…dLF²�0 300

ÂU?]—_« s0 U]öD½« Íd?³?−�« ‰b?FL�« V�?×¹ 3≠≠≠≠6≠≠≠≠6

ÆnOH�²�« fHMÐ WŽË—eL�« VKF�« wL UNOKŽ qB×²L�«

œb???????????Ž l?0 W??????????I???????????L«u???????????²??????????0 V?K?F?�« X?½U???????????B «–≈ 4≠≠≠≠6≠≠≠≠6

œb??×??0 ‰U??−??0 wL …—u??B??×?0 Z?zU??²½ wDFð ¨ U??H??O??H??�??²�«

Æ‰bFL�« ô≈ —U³²Žô« sOFÐ cšR¹ô

qOKI?Ð …d?L??F?²??�?0 300 “ËU?−?²?¹ b?F�« ÊU?B «–≈ 5≠≠≠≠6≠≠≠≠6

c?šR¹ ¨…d?L?F²?�?0 20 ‡Ð qI¹ w�«u?L�« nO?H?�²�« ÊU?B «–≈Ë

Æ‰bFL�UÐ

Æ—U³²šô« œUF¹ rN0 ‚—UH�« ÊUB «–≈ 6≠≠≠≠6≠≠≠≠6

W??????ŠU?????²??????−?????0 W??????³K?F�« W??????ŠU?????�??????0 lÐ— ÊU??????B «–≈ 7≠≠≠≠6≠≠≠≠6

ÆU¼œUFÐ≈ ◊d²A¹  «dLF²�LÐ

ZZZZzzzzUUUU²²²²MMMM����««««    ssssŽŽŽŽ    ddddOOOO³³³³FFFF²²²²����««««    - 7

œb?????????????Ž Ω Â«d????????????ž b?????????????Š«Ë w?L r?O??Ł«d????????????−?�« œb?????????????Ž 1≠≠≠≠7

wL UN?O�≈ —UAL�« W?I¹dD�« V�Š …œb×?L�«  «dLF²?�L�«

sO?????F?Ð c?????šR¹ ôË ¨n?O?????H?????�?????²�« »u?KI?????0 w?L »d?????C½ 6≠6

ÆULNÐ ‰u�bL�« sOL]d�« ô≈ —U³²Žô«

v?�≈ »Òd????????I?¹ ¨ÂU????????]—√ WŁö?Ł Í– œb????????F?�« ÊU????????B «–≈ 2≠≠≠≠7    

»d????????I?¹ ̈ 5 œb????????F?�« u?¼ Y?�U????????¦?�« r?]d�« ÊU?????????B «–≈ d????????H????????B?�«

W??O??łË“ œ«b??Ž√ U???L¼ sO�Ë_« s?¹œb??F�« ÊU??B «–≈ ¨ÊU??B??I?M�UÐ

œ«b????Ž√ U???L?¼ sO????ÒO�Ë_« s¹œb????F�« ÊU????B «–≈ …œU¹e?�UÐ »d????I¹Ë

∫‰U¦0 ¨W¹œdL

240       236

230       234

240       235

220       225

240       245

n?O?????H??????�?????²?�« l?0 W?????I??????L«u??????L�« V?KF?�« X½U??????B «–≈    3≠≠≠≠7

œbŽ d³?²F¹ ¨…dLF?²�0 20 s0 q]√ vKŽ Íu²?×ð nOFC�«

ÆnOH�²�« »uKI0 s0 …d0 20 s0 q]√ rOŁ«d−�«

lHðd???L�« nO??H??�??²�« l?0 W??I??L«u??L�« VKF?�« X½U??B «–≈

œb????Ž d???³????²????F¹ ¨…d???L????F????²???�????0 300 s0 d????¦???B√ v?KŽ Íu???²????×ð

ÆnOH�²�« »uKI0 s0 …d0 300 s0 d³B√ rOŁ«d−�«

ÆÆÆÆ————««««ddddJJJJ²²²²����««««     - 8 

W−?O²½® “U?−½ù« nŽUC?L�« bF�« ZzU²½ s?OÐ ‚—UH�«

Èd?š_« uKð …b??Š«u�« W?Žd?�Ð Ë√ …d?ýU??³?0 U?N?OKŽ qB??×?²?0

s?0 %30 ‚u?????????????H?¹ Ê√ s??J?L?¹ ô ©q??0U?????????????F?�« f?H?½ ·d??Þ s?0

ÆUO½b�« W−O²M�«

ÆÆÆÆÍÍÍÍdddd²²²²OOOOÐÐÐÐ    VVVVKKKKŽŽŽŽ    ŸŸŸŸ————““““    3 - 6

qB s0 U?]öD?½« q]_« vKŽ sO?²?³K?Ž d?O?C?×ð        1≠≠≠≠3≠≠≠≠6

vK?Ž ‰u???B???×?�UÐ `L????�ð W???I?¹dDÐ Á—U????O???²???š« r?Ł nO???H????�ð

Æ…dLF²�0 300 v�≈ 20 vKŽ Íu²×ð q]_« vKŽ sO²³KŽ

 U?H?O?H?�?²�« sOÐ s0 sO?H?O?H?�ð —U?O?²?š« …œU?Ž wHJ¹

U??½œ—√ «–≈ s??J??�Ë ¨1/1000 b??M??Ž Ë√ 1/100 b??M??Ž Ë√ 1/10 b??M??Ž

ÆÈdš√  UHOH�ð Íd−½ ¨lHðd0 ”UO]

qK0 1  «– W?L??I?F??0 …b¹b?ł W??�U?0 ‰U??L?F??²?Ý«        2≠≠≠≠3≠≠≠≠6

ÆÍd²OÐ VKŽ wL nOH�ð qB s0 qK0 1 Ÿ—e�

ÆÆÆÆÍÍÍÍdddd²²²²OOOOÐÐÐÐ    VVVVKKKKŽŽŽŽ    wwwwLLLL    ÂÂÂÂööööNNNN����««««    llll¹¹¹¹““““uuuuðððð    4 - 6

WMJ?L?0 W??Žd??Ý vB??]QÐ œd??³¹Ë jÝu�« v?GK¹     1≠≠≠≠4≠≠≠≠6

ÆÂ°47 v�≈ 45 s0 …—«dŠ Wł—œ X×ð

s0 q?K0 12 v�≈ 10 s?0 W?????³?KŽ q?B wL m?¹d?????H?ð 2≠≠≠≠4≠≠≠≠6

v�≈ 45 s0 …—«d???Š W??ł—œ X×ð Áb?¹d??³ðË »«c??L?�« jÝu�«

ÆÂ°47

jÝu�« j?K�¹ ¨jÝu?�« m¹d??Hð b??F?Ð …d??ýU??³??0 3≠≠≠≠4≠≠≠≠6

W¹dz«œ  UBdŠ fL�Ð WŽu³²0 UÐU¹≈Ë UÐU¼–  «d0 fLš

UÐU¹≈Ë UÐU¼–  U?Bd?Š fL�Ð rŁ W?ŽU?��« »d?IŽ ÁU?−ð« wL

fJŽ W?¹dz«œ  U??Bd??Š fL??�Ð W??Žu??³?²??0 «d??O??š√Ë U¹œu??L??Ž

ÆWŽU��« »—UIŽ ÁU−ð«

jÝu�« b??L?−?ð W¹U?ž v�≈ ÕU?ðdð VKF�« „d??²½ 4≠≠≠≠4≠≠≠≠6

ÆnH−L�« wL UNFC½Ë UN³KI½ rð

d???????????O???????????C????????????×?ð s?O?Ð X?]u?�« “ËU???????????−????????????²?½ ô Ê√ V?−?¹

ÆWIO]œ 15 VKF�« wL ÂöN�« l¹“uðË  UHOH�²�«

3.6Ë 2.6 ◊UIM�« wL WMÒO³L�«  U?OKLF�« cOHMð V−¹

Æ¡uC�« sŽ «bOFÐ 4.6Ë

ÆÆÆÆÍÍÍÍdddd²²²²OOOOÐÐÐÐ    VVVVKKKKŽŽŽŽ    nnnnOOOOHHHH−−−−ðððð    5 - 6

72 …b?????L� Â °1 ± 30 wL W?M{U?????Š q?š«œ VK?F�« l?{uð

s0Ë  v?KŽ_« u???×?½ VKF?�« Ác¼ d???F???] t????O???łu???²Ð W????ŽU???Ý 2 ±
VKŽ W???²??Ý® VKŽ l?Ð—_« U??N??³??O?ðdð “ËU??−??²?¹ ô Ê√ qC??L_«

Æ©d¦B_« vKŽ

ÊuJ?ð ô Ê√Ë iF?????³�« U?????N????C?????F????³?Ð VK?F�« o?B????²?Kð ô

ÆnH−LK� UOKF�« WN−�« Ë√ V½«uł l0 WIB²K0

ÆÆÆÆ    ««««ddddLLLLFFFF²²²²����LLLL����««««    œœœœ««««bbbbFFFFðððð    6 - 6

v�Ë_«  U?ŽUÝ lÐ—_« wL  «d?LF²?�L�« b?Fð 1≠≠≠≠6≠≠≠≠6

`B?M¹ œ«b????F?????²�« qO?????N????�????²?� «c¼Ë nO?????H????−????²K?� W????O�«u?????L�«

…d³J0 W?ÝbFÐ eN−?L�« wzuC�« œ«bF²�« “U?Nł ‰ULF?²ÝUÐ

Æq−�0 ≠ œ«bŽË

04



32    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 18
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUUÒ ÒÒÒ¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    3

ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuu¹¹¹¹UUUU0000    23

oooo××××KKKKLLLL����««««

rrrrÒÒÒÒIIIIFFFFLLLL����««««    VVVVOOOOKKKK××××KKKK����    WWWWOOOOłłłłuuuu����uuuuOOOOÐÐÐÐËËËËddddJJJJOOOOLLLL����««««    WWWW³³³³]]]]««««ddddLLLL����««««    ZZZZNNNNMMMM0000

∫∫∫∫    ····bbbbNNNN����««««    ≠≠≠≠    1

V?O?K?×??�« Ÿ«u?½√ l?O???????????L????????????ł v?K?Ž Z?N?M?L?�« «c??¼ o?Ò³?D?¹

U???OK?B Ë√ U???Oze???ł …bÐe�« ŸËe?M0 ¨q0U?J�« qzU???��« ¨r?ÒI???F???L�«

ÂUJŠ_« Ác¼ wM¦?²�ð® t?OKŽ u¼ UL?B „öN?²Ýö� t?łuL�«Ë

Æ©dÒDFL�« VOK×�« p�cBË dÒJ�L�« ¨eÒBdL�« VOK×�«

∫∫∫∫        UUUUMMMMÒÒÒÒOOOOFFFF����««««    ddddOOOOCCCC××××ððððËËËË        ««««dddd¹¹¹¹UUUUFFFFLLLL����««««    ≠≠≠≠    2

∫∫∫∫        ««««dddd¹¹¹¹UUUUFFFFLLLL����««««    1-2

 U?MÒO????????F?�« œb???????Ž®  «d?¹U???????F????????L�« b????????L???????²????????F?ð Ê√ V−?¹

Æ¡UBŠù« rKŽ ∆œU³0 vKŽ ©dð«u²�«Ë

WM?O????Ž q?J� W?????O????ŽË√ ©3® WŁö?Ł lD?²????I½ ¨…d?¹U????F????0 q?J�

wH?J¹ YO????Š ‰b???²????F???L?�« ŒUML?�«  «– oÞUM?L�« ¡UM?¦???²????ÝUÐ

ÆWMOŽ qJ� sOzUŽË ŸUD²]«

∫∫∫∫        UUUUMMMMÒÒÒÒOOOOFFFF����««««    ddddOOOOCCCC××××ðððð    2-2

UN?×²?L q³] W?LUłË WH?OE½ WO?ŽË_« ÊuJð Ê√ V−¹ ≠

t???×??²???L q³???] «b??O???ł ¡U???Žu�« Èu??²???×???0 jK�¹ ¨U???NM?O??C???×ðË

Æ©…—dJ²0  U³IK²Ð®

wL WKL?F?²?�?L?�«  «Ëœ_« lO?L?ł ÊuJð Ê√ ◊d?²?A¹ ≠

ÆW??L???I??F???0Ë W??H???OE½ ¨W???O??ŽË_« wL VO?K×�« ÂU???�??]√ ŸUD?²??]«

ÍœU???H??²?� d??³???�???LK� W?¹œU??F?�«  UÞU???O??²???Šô« qB –U???�ð« V?−¹

Æ UMOF�« ÀuKð

ËËËË√√√√    WWWWMMMMOOOOŽŽŽŽ    vvvvKKKKŽŽŽŽ®®®®    nnnnOOOOHHHH−−−−²²²²����««««    qqqq³³³³]]]]    …………cccc????����²²²²LLLL����««««    WWWW³³³³]]]]««««ddddLLLL����««««    ≠≠≠≠3

∫∫∫∫    ©©©©qqqq]]]]____««««    vvvvKKKKŽŽŽŽ    bbbbŠŠŠŠ««««ËËËË    ¡¡¡¡UUUUŽŽŽŽËËËË

∫∫∫∫    ‰‰‰‰uuuu½½½½UUUU²²²²¹¹¹¹ûûûû����    ————««««ddddIIII²²²²ÝÝÝÝôôôô««««    ————UUUU³³³³²²²²šššš««««    1-3

• 68 W???³???�MÐ ‰u½U???²?¹û� Ãe� ‰uK?×???L� r−???Š Ãe???L¹

¨VÝ«— qJA?²¹ r� «–≈ ¨V?OK×�« s0 b?Š«Ë r−?Š l0 ©ÕØÕ®

rŁ ‰u½U???²¹û� —«d??I???²??Ýô« —U??³??²??šô w?{d??0 VOK?×�« ÊS??L

ÆÁU½œ√  «—U³²šô« Íd−½

Â«d?ž —«b?IL?Ð UNMŽ d?³?F?L�« W?ÝU?IL�« W?{u?L?×�« 2-3

ÆrIFL�« VOK×�« s0 qK0 100 wL s³ÒK�« iLŠ s0

ÆdýU³L�« ÍdN−L�« h×H�« 3-3

¨©organoleptique® wÝ«u??×�« Íu??C??F�« q?OK×??²�« 4-3

d???O??ž ‚Ë– Ë√ W???×z«— ¨ U???³???O??³???Š ¨VÝ«— »U???O??ž Ë√ œu???łË

ÆÍœUŽ

””””————UUUU????????0000    27    ooooLLLL««««uuuu????????????????LLLL����««««    1425    ÂÂÂÂUUUU????????????ŽŽŽŽ    dddd????????????HHHH????????????����        5    wwwwLLLL    ŒŒŒŒ————RRRR????????????0000    ————««««dddd????????????]]]]

WWWW????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????³³³³????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????]]]]««««dddd????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????LLLL????????����««««    ZZZZ????????NNNN????????MMMM????????????0000    qqqq????????FFFF????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????−−−−????????¹¹¹¹    ¨̈̈̈2004    WWWW????????MMMM????????ÝÝÝÝ

ÆÆÆÆUUUU¹¹¹¹————UUUU³³³³łłłł≈≈≈≈    rrrrÒÒÒÒIIIIFFFFLLLL����««««    VVVVOOOOKKKK××××KKKK����    WWWWOOOOłłłłuuuu����uuuuOOOOÐÐÐÐËËËËddddJJJJOOOOLLLL����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨…—U−²�« d¹“Ë Ê≈

215 ≠ 03 r?]— wÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?Ð ≠

WMÝ u¹U0 9 oL«uL�« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 7 wL ŒÒ—RL�«

¨‰ÒbFL�« ¨W0uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L�«Ë 2003  

39 ≠ 90 r]— Íc?????O????HM?²�« Âu????Ýd????L?�« vC????²????I?????LÐË ≠

WM?Ý d¹U?M¹ 30 o?L«u?????L�« 1410 ÂU?????Ž V?ł— 3 w?L Œ—R?????L�«

‰b??F??L�« ¨gG�« l?L??]Ë …œu?−?�« W??³?]«d??L?Ð oKF??²??L�«Ë 1990

¨rL²L�«Ë

453 ≠ 02 r]— Íc????O???HM²?�« Âu???Ýd???L?�« vC???²???I????LÐË ≠

d????³???L????�¹œ 21 oL«u????L�« 1423 ÂU???Ž ‰«Òu???ý 17 wL Œ—R????L�«

¨…—U−²�« d¹“Ë  UOŠö� œb×¹ Íc�« 2002 WMÝ

Œ—R??L�« „d??²??A???L�« Í—«“u�« —«d??I�« v?C??²??I??LÐË ≠

1993 W?MÝ X?A??????ž 18 o?L«u?????L�« 1414 ÂU??????Ž d???????H??????� 29 wL

b?????F??????L?�« VO?K×?�« Ÿ«u½√ i?FÐ  U??????H?????�«u??????LÐ o?KF??????²?????L?�«Ë

¨t{dŽË „öN²Ýö�

1415 ÂUŽ dH�  14 wL Œ—RL�« —«dI�« vC?²ILÐË ≠

—«d??I�UÐ rL??²?L?�«Ë ‰b?F??L�« 1994 WMÝ u??O�u¹ 23 oL«u??L�«

1418 ÂU???Ž ÊU???C???0— 25 wL Œ—R???L?�« „d???²??A???L?�« Í—«“u�«

 U???H???�«u???L�UÐ o?KF???²???L�«Ë  1998 WMÝ d?¹UM¹ 24 oL«u????L�«

ÆWOz«cG�« œ«uL�« iF³� WOłu�uOÐËdJOL�«

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    ————ddddIIII¹¹¹¹

s?0 19 …œU????????L�« ÂU?J?Š_ U???????I????????O???????³?D?ð ∫∫∫∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

Vł— 30 wL Œ—R????L�« 39 ≠ 90 r]— Íc???O???HM?²�« Âu???Ýd???L�«

rL?²L�«Ë ‰bF?L�« ¨1990 WMÝ d¹UM¹ 30 oL«u?L�« 1410 ÂU?Ž

Z?NM?0 qF??????ł v?�≈ —«d??????I�« «c?¼ ·b??????N?¹ ¨Áö??????Ž√ —u?????Bc??????L?�«Ë

ÆU¹—U³ł≈ rÒIFL�« VOK×K� WOłu�uOÐËdJOL�« W³]«dL�«

lL?]Ë …œu?−?�« W?³?]«d?0 dÐU?�??0 vKŽ V−¹    ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

q?ł√ s0 ÷d??????G?�« «c?????N?� …b??????L??????²??????F?????L?�« d?ÐU?????�??????L?�«Ë gG?�«

‰U?L?F?²?Ý« rI?F?L?�« VOK×K� W?O?łu�u?OÐËdJ?O?L�« W?³?]«d?L�«

Æo×KL�« wL sO³L�« włu�uOÐËdJOL�« qOK×²�« ZNM0

bM?Ž ZNML?�« «c¼ d???³??�???L�« q?L??F???²???�¹ Ê√ V−?¹ U??L???B

Æ…d³š ¡«dłSÐ d0_«

W?OL?Ýd�« …b¹d?−�« wL —«d?I�« «c¼ d?AM¹ ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆWO³FA�« WOÞ«dIL¹b�« W¹dz«e−�« W¹—uNL−K�

27 oL«u??L�« 1425 ÂU??Ž d?H??�  5 wL  dz«e??−�UÐ —d??Š

Æ2004 WMÝ ”—U0

ÕÕÕÕËËËËddddBBBBuuuuÐÐÐÐ    ssss¹¹¹¹bbbb����««««    ————uuuu½½½½

05



32    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««19 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUUÒ ÒÒÒ¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    3
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuu¹¹¹¹UUUU0000    23

l0 W?MÒO???F�« ‚Ë–Ë W???×?z«— nK²???�ð ô Ê√ V?−¹ 4-2-6

…d??²??H� nH??−??0 rÒI??F??0 VO?K×� sO¹œU??F�« ‚Ëc?�«Ë W??×z«d�«

ÆWK¹uÞ WOM0“

Ê√Ë U¹œU???Ž wF???O??³D?�« d??NE?L�« ÊuJ¹ Ê√ V?−¹ 5-2-6

 U?½uK?O???????N?�« q?O?K×?ð Ë√ d???????¦????????�???????²?K� d?Ł√ Í√ „U?M?¼ ÊuJ?¹ô

n?H?????−??????0 r?ÒI??????F??????0 VO?K×?� o?ÐUD?0 ÊuJ?¹ Ê√Ë ©protéolyse®

ÆWK¹uÞ …bL�

∫∫∫∫    WWWWBBBB××××����««««    WWWWOOOOŽŽŽŽuuuu½½½½    rrrrOOOOOOOOIIIIðððð        -7

ZzU?????²?M�« d?????O?????�?????Hð w?L W????O?KL?????F?�« Ác¼ b?????L?????²?????Fð    1-7

ÆWOzUBŠ≈ ‚dÞ vKŽ WMÒOF�« s0 WBK�²�L�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

””””————UUUU????????0000    27    ooooLLLL««««uuuu????????????????LLLL����««««    1425    ÂÂÂÂUUUU????????????ŽŽŽŽ    dddd????????????HHHH????????????����        5    wwwwLLLL    ŒŒŒŒ————RRRR????????????0000    ————««««dddd????????????]]]]

WWWW¹¹¹¹uuuu????????CCCC????????FFFF????����««««    ¡¡¡¡UUUU????????OOOO????????ŠŠŠŠ____««««    ¡¡¡¡UUUU????????BBBB????????ŠŠŠŠ≈≈≈≈    ZZZZNNNNMMMM????0000    qqqqFFFF????????−−−−¹¹¹¹    ¨̈̈̈2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ

ÆÆÆÆUUUU¹¹¹¹————UUUU³³³³łłłł≈≈≈≈    ddddLLLL����LLLL����««««    VVVVOOOOKKKK××××KKKK����    WWWWOOOO0000uuuuŁŁŁŁdddd−−−−����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨…—U−²�« d¹“Ë Ê≈

215 ≠ 03 r?]— wÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?Ð ≠

WMÝ u¹U0 9 oL«uL�« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 7 wL ŒÒ—RL�«

¨‰ÒbFL�« ¨W0uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L�«Ë 2003  

39 ≠ 90 r]— Íc?????O????HM?²�« Âu????Ýd????L?�« vC????²????I?????LÐË ≠

WM?Ý d¹U?M¹ 30 o?L«u?????L�« 1410 ÂU?????Ž V?ł— 3 w?L Œ—R?????L�«

‰b??F??L�« ¨gG�« l?L??]Ë …œu?−?�« W??³?]«d??L?Ð oKF??²??L�«Ë 1990

¨rL²L�«Ë

453 ≠ 02 r]— Íc????O???HM²?�« Âu???Ýd???L?�« vC???²???I????LÐË ≠

d????³???L????�¹œ 21 oL«u????L�« 1423 ÂU???Ž ‰«Òu???ý 17 wL Œ—R????L�«

¨…—U−²�« d¹“Ë  UOŠö� œb×¹ Íc�« 2002 WMÝ

1414 ÂUŽ d?H� 29 wL Œ—R?L�« —«d?I�« vC²?I?LÐË ≠

iFÐ  UH�«uLÐ oKF²L�«Ë 1993 WMÝ XAž 18 oL«uL�«

¨t{dŽË „öN²Ýö� bFL�« VOK×�« Ÿ«u½√

1415 ÂUŽ dH�  14 wL Œ—RL�« —«dI�« vC?²ILÐË ≠

—«d??I�UÐ rL??²?L?�«Ë ‰b?F??L�« 1994 WMÝ u??O�u¹ 23 oL«u??L�«

1418 ÂU???Ž ÊU???C???0— 25 wL Œ—R???L?�« „d???²??A???L?�« Í—«“u�«

 U???H????�«u???L?�UÐ oK?F???²????L�«Ë 1998 WMÝ d?¹UM¹ 24 oL«u????L�«

ÆWOz«cG�« œ«uL�« iF³� WOłu�uOÐËdJOL�«

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    ————ddddIIII¹¹¹¹

s?0 19 …œU????????L�« ÂU?J?Š_ U???????I????????O???????³?D?ð ∫∫∫∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

Vł— 30 wL Œ—R????L�« 39 ≠ 90 r]— Íc???O???HM?²�« Âu???Ýd???L�«

rL?²L�«Ë ‰bF?L�« ¨1990 WMÝ d¹UM¹ 30 oL«u?L�« 1410 ÂU?Ž

Z?NM?0 qF??????ł v?�≈ —«d??????I�« «c?¼ ·b??????N?¹ ¨Áö??????Ž√ —u?????Bc??????L?�«Ë

d?L??�?L�« VO?K×K� W?O??0uŁd?−�« W?¹u?C?F�« ¡U??O?Š_« ¡U??B?Š≈

ÆU¹—U³ł≈

————UUUU????????????³³³³????????????²²²²????????????ššššôôôô    wwww????{{{{dddd????????????0000    VVVVOOOOKKKK????××××����««««    ÊÊÊÊUUUU????????????BBBB    ««««––––≈≈≈≈®®®®    nnnnOOOO????????????HHHH????????????????−−−−????????????²²²²����««««    ≠≠≠≠4

∫∫∫∫    ©©©©‰‰‰‰uuuu½½½½UUUU²²²²¹¹¹¹ûûûû����    ————««««ddddIIII²²²²ÝÝÝÝôôôô««««

Èb?Š≈ Ë√ W?Šu??²?H?L�« d?O??ž W?O?ŽË_« b?Š√ nO??H?−ð 1-4

ÆU0u¹ 14 …bL� Â °1 ± 30 Wł—œ X×ð  UMOF�«

WM?ÒO???F�« Ë√ W???Šu???²???H???L�« d???O???ž W???O???ŽË_« nO???H???−ð 2-4

ÆÂU¹√ 7 …bL� Â °1 ± 55 Wł—œ X×ð WO]U³�«

s?J??L?¹ ¨‰b??????????????²??????????????F??????????????L??�« ŒU?M??L?�«  «– o?ÞU??M?L??�« w?L

ÆÂ °1 ± 55 Wł—œ X×ð nOH−²�« sŽ ¡UMG²Ýô«

∫∫∫∫    nnnnOOOOHHHH−−−−²²²²����««««    bbbbFFFFÐÐÐÐ    …………cccc����²²²²LLLL����««««    WWWW³³³³]]]]««««ddddLLLL����««««    ≠≠≠≠5

∫∫∫∫    ‰‰‰‰uuuu½½½½UUUU²²²²¹¹¹¹ûûûû����    ————««««ddddIIII²²²²ÝÝÝÝôôôô««««    ————UUUU³³³³²²²²šššš««««    1-5

• 68 W????³???�?MÐ ‰u?½U???²?¹û� Ãe� ‰u?K×????0 r−????Š Ãe????L¹

V?O?K?×?�« ÊU????????B «–≈ ¨V?O?K?×?�« s?0 b????????Š«Ë r?−?????????Š l?0 ©ÕØÕ®

Íd???????−?½ ¨‰u?½U???????²?¹û?� —«d???????I????????²???????Ýô« —U????????³???????²????????šô w?{d???????0

∫ WO�U²�«  «—U³²šô«

Â«d?ž —«b?IL?Ð UNMŽ d?Ò³?F?L�« W?ÝU?IL�« W?{u?L?×�««««    2-5

ÆVOK×�« s0 qK0 100 wL s³ÒK�« iLŠ s0

ÊuJ?¹ Ê√ V−?¹ ¨ «d????L????F????²????�????L�« œb????Ž ¡U????B????Š≈ 3-5

ÆVOK×�« s0 qK0 0,1 ÍËU�¹ ©inoculum® Âu�uBuM¹≈

»U??O??ž Ë√ œu??łË ∫ wÝ«u??×�« Íu??C??F�« qO?K×??²�« 4-5

ÆÍœUŽ dOž ‚Ë– Ë√ W×z«— ¨ U³O³Š ¨VÝ«—

WWWWMMMM???? Ò ÒÒÒOOOO????????????FFFF����««««    ————UUUU????????????³³³³????????????²²²²????????????ŽŽŽŽ««««    qqqq????łłłł√√√√    ssss0000    WWWW????????????{{{{ËËËËdddd????????????HHHH????????????LLLL????����««««    ◊◊◊◊ËËËËdddd????????????AAAA����««««    ≠≠≠≠6

∫∫∫∫    WWWWOOOO{{{{dddd0000

∫∫∫∫    nnnnOOOOHHHH−−−−²²²²����««««    qqqq³³³³]]]]    1-6

‰u½U??²¹ù« —U??³?²??šô W??O?{d??0 WMÒO??F�« ÊuJ?ð Ê√ V−¹

Æ©1-3®

∫∫∫∫    nnnnOOOOHHHH−−−−²²²²����««««    bbbbFFFFÐÐÐÐ    2-6

—U?????³?????²?????šô W?????O?????{d?????0 W?MO?????F?�« ÊuJ?ð Ê√ V−?¹ 1-2-6

Æ©1-5® ‰u½U²¹û� —«dI²Ýô«

W????????{u???????L????????×?�« s?OÐ ‚d????????H?�« Êu?J¹ ô Ê√ V?−?¹ 2-2-6

d??³??F??L�« 0,02 s0 d??³???B√ nO??H??−???²�« b??FÐË q?³??] W??ÝU‡?I??L�«

s0 q?K0100 w?L s³?ÒK�« i?L??????Š s0 Â«d??????ž —«b??????I??????LÐ U??????NM?Ž

ÆVOK×�«

wL 10 r?OŁ«d??????−?�« œb??????Ž “ËU?????−??????²?¹ ô Ê√ V−?¹ 3-2-6

Æ©3-5 ® ©inoculum® Âu�uBuM¹≈ jÝu�«
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32    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 20
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUUÒ ÒÒÒ¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    3

ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuu¹¹¹¹UUUU0000    23

∫∫∫∫    nnnnHHHH����LLLL����««««    ≠≠≠≠5

ÆlÐd�« bMŽ nH�0 d−M¹— ‰uK×0

∫ wðüUB w¼ d−M¹d� eBdL�« ‰uK×L�« W³OBdð

⁄ 9,00ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©NaCL® Âu¹œuB�« d¹—uKB

⁄ 0,42ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©KCL® ÂuOÝUðu³�« d¹—uKB

⁄ 0,24ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©CaCL2® nH−0 ÂuO��UJ�« d¹—uKB

⁄ 0,20ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©NaHCO3® Âu¹œuB�«  U½uÐdJOÐ

qK0  1.000ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©włUł“ “UNł wL®dDI0 ¡U0

‰uK?×??L?�« s0W???O??L???B nO???C½ ¨‰U???L???F???²??Ýô« q?ł√ s0

“U????N???ł w?L® dD?I???L?�« ¡U???L?�« s0  U????O????L???B Àö????¦?� oÐU????��«

Æ©włUł“

• 0,1 bMŽ  Êu²?³OÐ ‰uK×?0 ‰UL?F²Ý« U?C¹√ sJL¹ ≠

ÆlÐd�« bMŽ nH�L�« d−M¹— ‰uK×0 s0 ÷uŽ

s0 U????]öD½« n?H???�????L�« d???O????C???×ð l?OD²????�½ U????L???B ≠

Æ‰ULF²Ýö� …e¼Uł ‚U³Þ√

W???????O???????Žu?½  «– ný«u?J?�« lO???????L???????ł Êu?J?ð Ê√ V−?¹ ≠

ÆWOKOK×ð

∫∫∫∫    ““““UUUU−−−−½½½½ùùùù««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddÞÞÞÞ    ≠≠≠≠6

∫∫∫∫        UUUUHHHHOOOOHHHH����²²²²����««««    ddddOOOOCCCC××××ðððð    1-6

v�≈ ©Â °4 v�≈ °3® W??łö???¦�« wL WM?ÒO??F�« kH???×ð 1-1-6

24 wL —d?I?L�« włu�u?OÐËdJ?OL?�« qOK×?²�UÐ ÂU?O?I�« W¹U?ž

ÆŸUD²]ô« bFÐ vB]√ b×B WŽUÝ

¨dL?�L�« VOK×�« s0 ⁄ 10  «– WMÒO?Ž ŸUD²]«    2-1-6

¡U?ŽË Ë√ ¡U½≈ qš«œ VJ�?²� ¨W¹œUF�« W?LUEM�UÐ WÞU?Šù« l0

s0 qK0 90 vKŽ Íu?²?×¹ œ«bÝ Ë√ ÊU?Ýd?�Ð qH?I¹ VÝUM0

 U¹d?J�« i?FÐË l?Ðd�« b?MŽ n?H?????�?????L�« d?????−?M¹— ‰u?K×?????0

ÆWOłUłe�«

v�≈ vKŽ_« s0 …d?0 25 ¡U?Žu�« Ã—Ë W¹UMFÐ jK��« ≠

ÆrÝ 30 w�«uŠ ÍËU�¹ “«e²¼UÐ qHÝ_«

s0 m0 100 VÝUM¹ qK0 1 ∫ bFK� qzU��« Âb?�²�¹ ≠

ÆdÒL�L�« VOK×�«

qI?M¹ 100/1 bM?Ž nO?????H????�????²?�« vK?Ž ‰u????B????×?K� 3-1-6

q‡?K‡0 9 w‡?‡L ©2-1-6® qzU?‡��« s?‡0 q?‡‡K?‡0 1 W????0U?‡‡?ð W¹U?????]uÐ

j?K�?�« l?0 l?Ðd�« b?M?Ž n?H???????�???????L?�« d???????−?M?¹— ‰uK?×???????0 s?0

 U?H?O?H?�?²�« s0 WK�KÝ ¡U?C?²?]ô« bMŽ d?C?×ð f½U?−?²K�

Æ100/1 bMŽ nOH�²�« s0 U]öD½« 1.000/1 bMŽ

lL?]Ë …œu?−?�« W?³?]«d?0 dÐU?�??0 vKŽ V−¹    ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

¡U?B?Š≈ qł√ s0 ÷d?G�« «c?N� …bL?²?F?L�« dÐU?�?L�«Ë gG�«

‰ULF²Ý« ¨dL�L�« VOK×K� WO0uŁd−�« W¹uCF�« ¡UOŠ_«

Æo×KL�« wL sÒO³L�« włu�uOÐËdJOL�« qOK×²�« ZNM0

bM?Ž ZNML?�« «c¼ d???³??�???L�« q?L??F???²???�¹ Ê√ V−?¹ U??L???B

Æ…d³š ¡«dłSÐ d0_«

W?OL?Ýd�« …b¹d?−�« wL —«d?I�« «c¼ d?AM¹ ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆWO³FA�« WOÞ«dIL¹b�« W¹dz«e−�« W¹—uNL−K�

27 oL«u??L�« 1425 ÂU??Ž d?H??�  5 wL  dz«e??−�UÐ —d??Š

Æ2004 WMÝ ”—U0

ÕÕÕÕËËËËddddBBBBuuuuÐÐÐÐ    ssss¹¹¹¹bbbb����««««    ————uuuu½½½½

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

oooo××××KKKKLLLL����««««

WWWWOOOO0000uuuuŁŁŁŁdddd−−−−����««««    WWWW¹¹¹¹uuuuCCCCFFFF����««««    ¡¡¡¡UUUUOOOOŠŠŠŠ____««««    ¡¡¡¡UUUUBBBBŠŠŠŠ≈≈≈≈    ZZZZNNNNMMMM0000

ddddLLLL����LLLL����««««    VVVVOOOOKKKK××××KKKK����

∫∫∫∫    nnnn¹¹¹¹ddddFFFF²²²²����««««    ≠≠≠≠    1

W???I???O???]b�« ¡U???O???Š_« qB ¢WŁu?KL�« ÂU???�???ł_«¢ s0 r?N???H½

VOK×�« nMBÐ ’U��« d?L�²�« sŽ W�ËR�?L�« pKð dOž

ÆdL�L�«

UUUU¹¹¹¹dddd????????????????????OOOO????????????????²²²²????JJJJ³³³³����««««    ””””UUUU????MMMMłłłł√√√√    WWWW????KKKKLLLL????????????????łłłł    vvvv????����≈≈≈≈    WWWW????????????????FFFF????ÐÐÐÐUUUU????????????????²²²²����««««    dddd????zzzzUUUU????????????????LLLL????????????????????��������««««

dddd????³³³³²²²²????FFFFðððð    ôôôô    ¨̈̈̈ddddÒÒÒÒLLLL????����????LLLL����««««    VVVVOOOOKKKK××××����««««    ····UUUUMMMM����√√√√    iiiiFFFFÐÐÐÐ    WWWW????NNNNJJJJMMMMÐÐÐÐ    WWWW����UUUU????��������««««

ÆÆÆÆWWWWŁŁŁŁuuuuKKKKLLLL����««««    ÂÂÂÂUUUU����łłłł____««««    ssss0000

∫∫∫∫    √√√√bbbb³³³³LLLL����««««    ≠≠≠≠    2

s0 œd?ł jÝË wL dÒL?�?L�« VOK×�« s0 WMO?Ž Ÿ—eð

p�– b?????F?Ð vB?????×?ð ¨sO?????²?KŠd?????0 v?KŽ n?H?????−ð ¨ U?¹dJ?��«

ÆWŁuKL�« ÂU�ł_«

∫∫∫∫    WWWWOOOOłłłłUUUUłłłłeeee����««««        ««««ËËËËœœœœ____««««ËËËË        ««««eeeeOOOONNNN−−−−²²²²����««««    ≠≠≠≠3

Æd³�LK� W¹œUF�«  «Ëœ_«

∫∫∫∫    ŸŸŸŸ————eeee����««««    jjjjÝÝÝÝËËËË    ≠≠≠≠4

∫ s0 Ÿ—e�« jÝË VBd²¹

⁄ 7,5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆUN�œUF¹ U0 Ë√ ©¿®  «eOKOł

⁄ 7,5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆUN�œUF¹ U0 Ë√ ©¿® “UJ²³¹dð

⁄ 5,0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆNaCL Âu¹œuB�« d¹—uKB

⁄ 4,0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©¿® “uKOł

qK0  1.000ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆdDI0 ¡U0

7,6ÆÆÆrOI?F²�« b?FÐ jÝuK� Ph wMO?łË—bON�« q?0UF�«

Æ U¹dJ��« s0 w�Uš ©¿® 0,1 ±
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32    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««21 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUUÒ ÒÒÒ¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    3
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuu¹¹¹¹UUUU0000    23

∫∫∫∫    nnnnOOOOHHHH−−−−²²²²����««««    2-6

∫∫  ZZzzUU²²MM��««  ÊÊUUOOÐÐ  ≠≠7

b?Š«Ë w?L W?I??O?]b�« ÂU??�?ł_« œb??FÐ b?F�« Z?zU?²½ sÒO??³ð

™  «d?L??F?²?�?L�« œb??Ž vMF?LÐ d??ÒL?�?L�« VOK?×�« s0 Â«d?ž

ÆnOH�²�« »uKI0

W?OM³K�«  U¹d?O?²J³?�« sŽ b�u?²¹ ¨ ôU?×�« iFÐ wL

ÂU???�???łQ???B U???N?ÐU???�???Š sJL?¹ ô ¢ «d???L???F???²???�???L�« s?0 ◊U???I½¢

œb??Ž vKŽ “ôUÞU??B —U??³??²??š« Íd??−½ pA�« W�U??Š wL ÆW?ŁuK0

Æ «dLF²�L�« s0 sOF0

08

★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

∫ Íd²OÐ VKŽ nOH−²Ð ÂuI½

ÆÂ °1 ± °30 X×ð WŽUÝ 2 ± 48 …bL� W¹«bÐ ≠

ÆÂ °1 ± °20 X×ð WŽUÝ 2 ± 48 …bL� rŁ ≠

★

w_arous
Rectangle



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 8
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    16

ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    4

oooo××××KKKKLLLL����««««

ÆÆÆÆddddLLLL����LLLL����««««    VVVVOOOOKKKK××××����««««    wwwwIIII    ÂÂÂÂ————uuuuHHHHOOOO����uuuuJJJJ����««««    ¡¡¡¡UUUUBBBBŠŠŠŠ≈≈≈≈    ZZZZNNNNMMMM0000

∫∫∫∫    nnnn¹¹¹¹ddddFFFF²²²²����««««    ÆÆÆÆ1

«c¼ V�?Š ¢Â—uH?O�uJ�«¢ U¹dO?²JÐ WO?L�ð qL?F²?�ð

Â«d???ł ¨Íu???B???F?�« qJA?�«  «–  U¹d???O???²?J³�« vK?Ž ¨ZNM?L�«

¨W??žu??³?0 d??O??ž W¹—U??O?²??š« ¨W??Oz«u¼ ôË W??Oz«u¼ ¨©≠® w?³KÝ

ÆiL×�«Ë “UG�« qJAð l0 “u²Dö� …dL�L�«

∫∫∫∫    √√√√bbbb³³³³LLLL����««««    ÆÆÆÆ2

W¹“«u???²??L?�«  U??H???O??H???�??²�« s?0  ö??�K?Ý ÀöŁ Ÿ—eð

wI d??L??�?L?�« VOK×�« WM?O?Ž s?0 U?\ö?D½« U?N??OK?Ž qB?×??²??0

d???C????š_« …d???I????³K?� ÍË«d???H???B?�« qB¹u????×�«® e????O???L????0 jÝË

v?KŽ Íu??????²??????×?ð —U??????³??????²??????š« V?OÐU?½√ w?I ©“u??????²??????DôË l0ö?�«

VO?ÐU½_« nH????−ð Æ©Durham® ÂU¼—Ëœ …d?????O????G????�  UÐu?????³½√

V?OÐU?½_« s0 U??????\öD?½« ÆÚÂ 37 W??????ł—œ wI W??????ŽU??????Ý 48 …b?????L?�

©ÂU?¼—Ëœ V??O?ÐU??½√ w?I  «“U??????????????G??�« q?J?A??ð® W??????????????O?ÐU???????????????−?¹ù«

 U¹d??O?²?J³� ôU??L?²??Š« d?¦??D_« œb??F�« Ãd??�?²??�½ ¨©Durham®

d??????L???????�??????L?�« VO?K?×�« s?0 Â«d??????ž b???????Š«Ë wI Â—u???????H??????O?�uJ?�«

Àö?????¦� ôU?????L?????²?????Š« d?????¦?????D_« œb?????F?�« ‰Ëb?????ł vK?Ž œUM?²?????ÝôUÐ

ÆW¹“«u²0  ö�KÝ

∫∫∫∫    WWWWOOOOłłłłUUUUłłłłeeee����««««        ««««ËËËËœœœœ____««««ËËËË        ««««eeeeOOOONNNN−−−−²²²²����««««    ÆÆÆÆ3

d³�LK� W¹œUF�«  «Ëœ_«

ŸŸŸŸ————eeee����««««    jjjjÝÝÝÝËËËË    ÆÆÆÆ4

VVVVOOOODDDDdddd²²²²����««««    ÆÆÆÆ1.4

¨…d????I?????³K� ÍË«d?????H????B�« q?B¹u?????×�«¢ jÝu?�« VDd?????²¹

∫ wK¹ UL0 ¢“u²DôË l0ö�« dCš_«

⁄10 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «eOKOł Ë√ Êu²³OÐ

⁄10 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ“u²Dô

⁄20 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆnH−L�« …dI³K� ÍË«dHB�« qB¹u×�«

⁄0,0133 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆl0ô dCš√

qK01000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©ÃUłe�« s0 “UNł wI® dDI0 ¡U0

ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««    ÆÆÆÆ2.4

Êu???²???³????OÐ »Ëc¹ ¨j?Ýu�« s0 q?K0 1000 d???O???C????×???²�

ÆdDIL�« ¡UL�« s0 qK0 500 w�«uŠ wI “u²DôË

…………————UUUU−−−−ÒÒÒÒ²²²²����««««    …………————««««““““ËËËË

24    ooooIIII««««uuuu????????????????LLLL����««««    1425    ÂÂÂÂUUUU????????????ŽŽŽŽ    wwww????½½½½UUUU????????????¦¦¦¦����««««    llll????OOOOÐÐÐÐ————        4    wwwwIIII    ŒŒŒŒ————RRRR????????????????0000    ————««««dddd????????????????\\\\

ÂÂÂÂ————uuuu????????HHHH????????OOOO����uuuu????JJJJ����««««    ¡¡¡¡UUUU????????BBBB????????ŠŠŠŠ≈≈≈≈    ZZZZNNNNMMMM????0000    qqqqFFFF????????−−−−¹¹¹¹    ¨̈̈̈2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuu¹¹¹¹UUUU????????0000

ÆÆÆÆUUUU¹¹¹¹————UUUU³³³³łłłł≈≈≈≈    ddddLLLL����LLLL����««««    VVVVOOOOKKKK××××����««««    wwwwIIII

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨…—U−²�« d¹“Ë Ê≈

39 ≠ 90 r?\— Íc?????O?????HM?²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?Ð ≠

WM?Ý d¹U?M¹ 30 o?I«u?????L�« 1410 ÂU?????Ž V?ł— 3 w?I Œ—R?????L�«

‰b????F???L?�« ¨gG�« l?L???\Ë …œu????−�« W?ÐU???\d?Ð oKF????²????L�«Ë 1990

¨rL²L�«Ë

453 ≠ 02 r\— Íc????O???HM²?�« Âu???Ýd???L?�« vC???²???I????LÐË ≠

d????³???L????�¹œ 21 oI«u????L�« 1423 ÂU???Ž ‰«Òu???ý 17 wI Œ—R????L�«

¨…—U−²�« d¹“Ë  UOŠö� œb×¹ Íc�« 2002 WMÝ

Œ—R??L�« „d??²??A???L�« Í—«“u�« —«d??I�« v?C??²??I??LÐË ≠

1993 W?MÝ X?A??????ž 18 o?I«u?????L�« 1414 ÂU??????Ž d???????H??????� 29 wI

b?????F??????L?�« VO?K×?�« Ÿ«u½√ i?FÐ  U??????H?????�«u??????LÐ o?KF??????²?????L?�«Ë

¨t{dŽË „öN²Ýö�

1415 ÂUŽ dH�  14 wI Œ—RL�« —«dI�« vC?²ILÐË ≠

 U??H??�«u???L�UÐ oKF???²??L�«Ë  1994 WMÝ u??O�u¹ 23 oI«u??L�«

‰b???F???L?�« ¨W???Oz«c????G�« œ«u???L?�« iF???³� W????O???łu�u???O?ÐËdJO????L�«

¨rL²L�«Ë

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    ————ÒÒÒÒddddIIII¹¹¹¹

s?0 19 …œU????????L�« ÂU?J?Š_ U???????I????????O???????³?D?ð ∫∫∫∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

ÂUŽ Vł— 3 wI Œ—RL�« 39 ≠ 90 r\— ÍcOHM?²�« ÂuÝdL�«

rL?????²?????L�«Ë ‰b?????F?????L�« ¨1990 WM?Ý d¹U?M¹ 30 oI«u?????L�« 1410

Z?NM?0 qF??????ł v?�≈ —«d??????I�« «c?¼ ·b??????N?¹ ¨Áö??????Ž√ —u?????Dc??????L?�«Ë

ÆU¹—U³ł≈ dL�L�« VOK×�« wI Â—uHO�uJ�« ¡UBŠ≈

VOK×�« wI Â—uH?O�uJ�« ¡UBŠ≈ qł√ s0     ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

pKðË g?G�« lL??\Ë …œu??−�« WÐU??\— d?ÐU??�??0 ÊS??I ¨d??L??�??L�«

qOK×?²�« ZNM0 ‰U?LF?²ÝUÐ W?0eK0 ÷d?G�« «cN?� …bL?²F?L�«

Æo×KL�« wI sO³L�« włu�uOÐËdJOL�«

bM?Ž ZNML?�« «c¼ d???³??�???L�« q?L??F???²???�¹ Ê√ V−?¹ U??L???D

Æ…d³š ¡«dłSÐ d0_«

W?OL?Ýd�« …b¹d?−�« wI —«d?I�« «c¼ d?AM¹ ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆWO³FA�« WOÞ«dIL¹b�« W¹dz«e−�« W¹—uNL−K�

1425 ÂU????????Ž w?½U????????¦�« l?O?Ð—  4 w?I  d?z«e????????−�U?Ð —d????????Š

Æ2004 WMÝ u¹U0 24 oI«uL�«

ÕÕÕÕËËËËddddDDDDuuuuÐÐÐÐ    ssss¹¹¹¹bbbb����««««    ————uuuu½½½½
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43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««9 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    16
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    4

l0 d?L�?L�« VOK×�« s0 ⁄10 ‡� WMO?Ž ŸUD²\«  2.1.6

¡U????ŽË Ë√ …—Ë—U?????\ wI l?{uð ¨w?zU????\u?�« —c????×?�UÐ W?ÞU????Šù«

s0 qK0 90 vKŽ Íu?²?×¹ …œ«b?Ý Ë√ ÂU?L?B?Ð qH?I?0 VÝUM0

s0  U¹d???D iFÐË l?Ðd�« bMŽ nH???�??L�« d???−M¹— ‰uK?×??0

ÆÃUłe�«

v�≈ vKŽ_« s0 …d0 25 …—Ë—UI�« ÃdÐ W¹UMFÐ jK��«

ÆrÝ 30 w�«uŠ ÍËU�¹ “«e²¼UÐ qHÝ_«

s0 mK0 100 ÍËU?�¹ qK0 1 ∫ b?F?K� qzU?��« Âb??�?²??�¹

ÆdL�L�« VOK×�«

¨1/100 bM?Ž nO???H??�???²�« vK?Ž ‰u??B???×�« q?ł√ s0  3.1.6

s?0 q??K?0 9 ‡?� ©2.1.6® q?zU???????????????�??�« s?0 q??K?0 1 W??¹U?M??F?Ð q??I?M??½

¨d?OC?×ð ÆjK��« l0 l?Ðd�« bMŽ nH�?L�« d?−M¹— ‰uK×?L�«

1/1000 bM?Ž  U???H???O???H???�???²�« s0 W?K�K?Ý d???0_« vC???²???\« «–≈

Æ1/100 bMŽ nOH�²�« s0 U\öD½«

jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    ŸŸŸŸ————““““     2. 6

qB?¹u??×�«® j?ÝË vKŽ Íu???²???×ð VOÐU?½√ Ÿ—eð    1.2.6

W???IU??{S?Ð ©“u??²???DôË l0ö?�« d???C??š_« ¨…d???I???³K� ÍË«d???H???B�«

 U?????H?????O?????H?????�?????²?�« l0 d??????L?????�?????L�« V?OK?×�« s?0 Â«d?????ž b?????Š«Ë

l0 W?¹UMF?Ð Ãe???L½ Æ3.1.6 wI U????N???O?�≈ —U???A????L�« …d????C???×????L�«

ÆÂU¼—Ëœ  UÐu³½√ wI WOz«uN�«  UŽUIH�« »d�ð VM−ð

f?H??½ V?O?ÐU?½√ W??Łö?Ł q?š«œ …«“«u?????????????L?�U??Ð Ÿ—e?ð    2.2.6

ÀöŁ Èd?????−?ð ¨nO?????H?????�????²?�« fH?MÐË W?MO?????F�« s?0 W????O?????L?J�«

Æ⁄ 0,01 ¨⁄ 0,1 ¨⁄ 1 ‰U?¦?L�« qO?³?Ý vKŽ ¨q\_« vKŽ  ö?�KÝ

 U?H??O?H??�ð …d?A?Ž œb??Ž v�≈ ¡U?Ið—ù« s?JL¹ ¨Âu?L??F�« vKŽË

ÆÁU½œ√ ‰Ëb−�« wI WMO³L�« ◊ËdA�« oIË

nnnnOOOOHHHH−−−−²²²²����««««    3.6

wI W??ŽU??Ý 2 ± 48 …b??L� W??ŽË—e?L�« V?OÐU½_« nH??−ð

ÆÂ Ú1 ± Â Ú30 Wł—œ

    UUUU¹¹¹¹dddd????????????????????OOOO????????????????????²²²²????JJJJ³³³³????����    ôôôôUUUU????????????????LLLL????????????????????²²²²????????????????????ŠŠŠŠ««««    dddd????????????????????¦¦¦¦????????????????????DDDD____««««    œœœœbbbb????????????????????FFFF����««««    bbbb????¹¹¹¹bbbb????????????????????××××ðððð    4.6

ÂÂÂÂ————uuuuHHHHOOOO����uuuuJJJJ����««««

qJAð „UM¼ Êu?J¹ U?0bMŽ U?OÐU?−¹≈ —U?³²?šô« d?³?²?F¹

œb???????Ž d????????³???????²???????F?¹ ÆÂU?¼—Ëœ  U?Ðu???????³?½√ wI  «“U????????G?K� `?{«Ë

ôU?L²?Š« d?¦D_« œb?F�« …¡«dI?� UO?ÝUÝ√ W?OÐU?−¹ù« VOÐU½_«

W¹“«u²0  ö?�KÝ Àö¦� Â—uHO�uJ�«  U¹d?O²J³� ©≈ √ Ÿ®

ÆÁU½œ√ sO³L�« ‰Ëb−�« V�Š p�–Ë

…d???????I???????³K?� ÍË«d???????H???????B�« q?B?¹u???????×�« s?0 ⁄ 20 »Ëcð

ÆdDIL�« ¡UL�« s0 qK0 200 wI ¨nH−L�«

sOÐ ‰u?K×??L�« «c???N� wMO???łË—b??O??N?�« q0U??F�« j³???C¹

q?0U?????????F?�« ‰b?????????F?¹ Ë U??????????F?????????0 Êôu?K?×?????????L?�« Ãe?????????L?¹ 7,5 Ë 7,0

¨7,4 v�≈ włU??ł“ VD\ W?DÝ«uÐ ”U??I?L�« w?MO?łË—b??O??N�«

¨l0ö�« d?C?š_« s0 •0,1 ‡� Ãe� ‰uK×?0 s0 qK0 13,3 nO?C½

ÆdDIL�« ¡UL�« WIU{SÐ qK0 1000 —«bI0 v�≈ r−×�« rL²¹

Æ—U³²šô« VOÐU½√ wI jÝu�« s0 qK0 10 ⁄dH¹

…d????O?????G????�  UÐu?????³½Q?Ð …e????N????−????0 V?OÐU?½_« Ác¼ Êu?Jð

ÆÂU¼—Ëœ

wI W??I??O??\œ 15 …b??L� V?OÐU½_« Ác¼ r?I??Fð ¨ú??L?�« b??FÐ

¨rO????I???F????²�« b????FÐ  Â Ú121 W????ł—œ wI ‰b???F?¹ rO????I???F????²�« “U???N????ł

v�≈ włUł“ VD\ WDÝ«uÐ wMOłË—b?ON�« q0UF�« j³C¹

 Æ0,1 ± 7,2

nnnnHHHH����LLLL����««««    ÆÆÆÆ5

ÆlÐd�« bMŽ nH�L�« d−M¹— ‰uK×0

∫ s0 eDdL�« d−M¹— ‰uK×0 VDd²¹

⁄9,00 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂu¹œuB�« —Ë—uKD

⁄0,42 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂuOÝUðu³�« —Ë—uKD

⁄0,24 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·U−�« ÂuO��UJ�« —Ë—uKD

⁄0,20 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂu¹œuB�«  U½uÐdJÐ

qK0 1000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©włUł“ “UNł wI® dDI0 ¡U0

v�≈ oÐU��« ‰u?K×L�« s0 WO?LD ·UCð ¨‰U?LF?²Ýö�

ÆwłUł“ “UNł wI dDIL�« ¡UL�« s0  UOLD ÀöŁ

…b?L� sO�?�?²�« o¹dÞ sŽ nH?�L�« ‰uK?×L�« rI?F¹

ÆÂ Ú121 Wł—œ wI WIO\œ 15

••••0,1    WWWW????????????³³³³????????����????MMMMÐÐÐÐ    ÊÊÊÊuuuu????????????²²²²????????³³³³????????????OOOOÐÐÐÐ    ‰‰‰‰uuuu????KKKK××××????????0000    ‰‰‰‰UUUU????????????LLLL????????????FFFF????????????²²²²????????ÝÝÝÝ««««    ssssJJJJ????LLLL¹¹¹¹    ≠≠≠≠

ÆÆÆÆllllÐÐÐÐdddd����««««    bbbbMMMMŽŽŽŽ    nnnnHHHH����LLLL����««««    dddd−−−−MMMM¹¹¹¹————    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××0000    ssss0000    ÷÷÷÷uuuuŽŽŽŽ

WWWW????????????????????????OOOO????????????????????????ŽŽŽŽuuuuMMMM????����««««    ssss????0000    nnnnýýýý««««uuuu????JJJJ����««««    llll????OOOO????????????????????????LLLL????????????????????????łłłł    ÊÊÊÊuuuuJJJJ????ðððð    ÊÊÊÊ√√√√    VVVV−−−−????¹¹¹¹    ≠≠≠≠

ÆÆÆÆWWWWOOOOIIIIOOOO\\\\bbbb²²²²����««««

∫∫∫∫    qqqqLLLLFFFF����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddÞÞÞÞ    ÆÆÆÆ6

    UUUUHHHHOOOOHHHH����²²²²����««««    ddddOOOOCCCC××××ðððð        ÆÆÆÆ1.6

v�≈ ©ÂÚ 4 v�≈ 3® W????łö????¦�« w?I WM?O????F�« k?H????×ð        1.1.6

24 Èb????F????²¹ ô q?ł√ wI włu?�u¹d????O????²J?³�« q?OK×????²?�« W¹U????ž

ÆŸUD²\ô« bFÐ WŽUÝ

10



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 10
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    16

ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    4

WWWW¹¹¹¹““““««««uuuu²²²²0000        öööö����KKKKÝÝÝÝ    ÀÀÀÀöööö¦¦¦¦����    ©©©©≈≈≈≈    √√√√    ŸŸŸŸ®®®®    ôôôôUUUULLLL²²²²ŠŠŠŠ««««    dddd¦¦¦¦DDDD____««««    œœœœbbbbFFFF����««««

⁄⁄⁄⁄    10    ‡‡‡‡����    ≈≈≈≈    √√√√    ŸŸŸŸ ⁄⁄⁄⁄    10    ‡‡‡‡����    ≈≈≈≈    √√√√    ŸŸŸŸ ‡‡‡‡����    WWWWOOOOÐÐÐÐUUUU−−−−¹¹¹¹ùùùù««««    VVVVOOOOÐÐÐÐUUUU½½½½____««««    ddddýýýýRRRR0000‡‡‡‡����    WWWWOOOOÐÐÐÐUUUU−−−−¹¹¹¹ùùùù««««    VVVVOOOOÐÐÐÐUUUU½½½½____««««    ddddýýýýRRRR0000

⁄⁄⁄⁄    10⁄⁄⁄⁄    1,0⁄⁄⁄⁄    0,1⁄⁄⁄⁄    10⁄⁄⁄⁄    1,0⁄⁄⁄⁄    0,1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

1

1

2

0

0

0

1

1

2

2

3

0

0

0

1

1

1

2

2

2

0

1

0

1

0

0

1

2

0

1

0

1

0

0

1

2

0

1

2

0

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

0

1

2

0

1

2

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

0,3

0,3

0,6

0,6

0,4

0,7

1,1

0,7

1,1

1,1

1,5

1,6

0,9

1,4

2,0

1,5

2,0

3,0

2,0

3,0

3,5

4,0

3,0

3,5

4,0

2,5

4,0

6,5

4,5

7,5

11,5

16,0

9,5

15,0

20,0

30,0

25,0

45,0

110,0

140,0

 U¹d?O?²?JÐ œb?Ž ¨©≈ √ Ÿ® ôU?L?²?Š« d?¦?D_« œb??F�« œb?×¹

d????L????�????L�« V?OK?×�« W????O????L????D wI …œu????łu????L?�« Â—u????H????O�u?J�«

Ÿ—“ wI qL?F?²?�?L�« ©⁄ 0,01 Ë√ ⁄ 0,1 ¨⁄ 1 W?0U?Ž …b?ŽU?I?D®

œ«b????????Ž≈ r?ð U???????N?�ö????????š s?0 w?²�«Ë v?�Ë_« W?Łö????????¦?�« VO?ÐU?½_«

ÆdýRL�«

œbF�UÐ Â—uH?O�uJ�«  U¹dO²JÐ œbŽ sŽ dO?³F²�« r²¹

«–≈ Æd???L??�???L�« VO?K×�« s0 Â«d???G� ©≈ √ Ÿ® ôU???L??²???Š« d??¦???D_«

l0 qOK×??²�« …œU?Ž≈ V−¹ ¨W?OÐU?−¹≈ VOÐU?½_« lO?L?ł X½U?D

¨⁄ 0,1 ® ‰U?¦?L�« qO³?Ý vKŽ W?F?Hðd?0  U?HO?H?�ð ‰U?LF?²?Ý«

©d¦D√ Ë√ ⁄ 0,001Ë ⁄ 0,01

‰Ëb???ł w?I œ—«Ë d???O????ž d???ýR????0 r\— œU???−?¹≈ W�U????Š wI

„UM¼ ÊQÐ Z²M²�½ Ê√ sJL¹ ¨©≈ √ Ÿ® ôUL²?Š« d¦D_« œbF�«

ÆqLF�« WI¹dÞ wI QDš

ZZZZzzzzUUUU²²²²MMMM����««««    ssssŽŽŽŽ    ddddOOOO³³³³FFFF²²²²����« Æ 7

ôU????L???²????Š« d????¦????D_« œb???F?�« V�????Š ZzU????²M?�« sŽ d????³????F¹

Ãu????²ML?�« s0 Â«d????G� Â—u????H???O?�uJ�«  U?¹d???O????²J?³� ¨©≈Å√ÅŸ®

Æ‰Ëb−�« wI Wł—bL�«  U×O{u²�« oIË

————««««ddddJJJJ²²²²����««««    ÆÆÆÆ8

w²�« b¹b×²�« ZzU²½ sOÐ ‚—UH�« ÈbF²¹ ô Ê√ V−¹

W?HB?Ð Ë√ UO½¬ U?N?OKŽ qB?×?²L�« ZzU?²M�«® sOðd?0 X¹d?ł√

©qK?×???L�« fH½ ·d?Þ s0 Èd???š_« ÈuK?ð …b???Š«u�« W???F¹d???Ý

ÆUO½b�« W−O²M�« s0 •30 s0 d¦D√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

24    ooooIIII««««uuuu????????????????LLLL����««««    1425    ÂÂÂÂUUUU????????????ŽŽŽŽ    wwww????½½½½UUUU????????????¦¦¦¦����««««    llll????OOOOÐÐÐÐ————        4    wwwwIIII    ŒŒŒŒ————RRRR????????????????0000    ————««««dddd????????????????\\\\

ssss????????ŽŽŽŽ    YYYY????××××????????????????????????????????????????????????????????????????³³³³????����««««    ZZZZ????????NNNN????????MMMM????0000    qqqq????????FFFF????????????????????????????????????????????????????????????−−−−????????¹¹¹¹    ¨̈̈̈2004    WWWW????????MMMM????ÝÝÝÝ    uuuu????????¹¹¹¹UUUU????????????????????????????????????????????????????????????0000

wwww????IIII    wwwwÐÐÐÐUUUU????????????????????????−−−−????¹¹¹¹ùùùù««««    ””””ôôôôuuuu????????????????????????\\\\««««uuuuJJJJ????����««««        ««««––––    „„„„uuuu????????????????????????DDDDuuuuKKKK????OOOO????????????????????????IIIIUUUU????????????????????????²²²²????????????????????????ÝÝÝÝ

ÆÆÆÆUUUU¹¹¹¹————UUUU³³³³łłłł≈≈≈≈    VVVVOOOOKKKK××××����««««    ‚‚‚‚uuuu××××����0000

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨…—U−²�« d¹“Ë Ê≈

39 ≠ 90 r?\— Íc?????O?????HM?²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?Ð ≠

WM?Ý d¹U?M¹ 30 o?I«u?????L�« 1410 ÂU?????Ž V?ł— 3 w?I Œ—R?????L�«

‰b????F???L?�« ¨gG�« l?L???\Ë …œu????−�« W?ÐU???\d?Ð oKF????²????L�«Ë 1990

¨rL²L�«Ë

11



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««11 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    16
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    4

VOÐU½_« Ác¼ s0  UMOŽ Ÿ—“ b?OF½ ¨nOH−?²�« bFÐ

l?C??????????????�?ð Æ©3.3® d??????????????D—U?Ð ≠ œd??????????????O??Ð ‡?� ETGPA j?ÝË w?I

≠ œd?OÐ jÝË wI u?LM?ð w²�« „u?DuKO?IU?²?Ý  «d?L?F?²?�?0

Æ”ôu\«uJ�« —U³²šô dD—UÐ

dddd????????????????????OOOO????????????????????CCCC????????????????????××××????ððððËËËË    VVVVOOOO????KKKK××××????����««««    ‚‚‚‚uuuu????????????????????××××????????????????????����????????????????????0000    VVVVOOOO????????????????????DDDDdddd????ðððð    …………œœœœUUUU????????????????????ŽŽŽŽ≈≈≈≈    ÆÆÆÆ2

∫∫∫∫        UUUUHHHHOOOOHHHH����²²²²����««««

d????O????C???×?ðË VO?K×�« ‚u????×????�????0 VO????Ddð …œU????Ž≈ r?²¹

ÆW³ÝUML�« ◊ËdA�« oIË  UHOH�²�«

WWWW????????????????????????����UUUU????????????????????����????����««««        UUUU????????????????????NNNN????????????????????????OOOO????????????????????????łłłłuuuu????????????????????²²²²????����««««ËËËË    ◊◊◊◊UUUU????????????????????????ÝÝÝÝËËËË____««««    WWWW????????????????????³³³³????????????????????????OOOO????????????????????DDDDdddd????ðððð    ÆÆÆÆ3

∫∫∫∫    UUUU¼¼¼¼ddddOOOOCCCC××××²²²²ÐÐÐÐ

wwww½½½½uuuu²²²²½½½½UUUUDDDDËËËË    wwww²²²²OOOO����uuuuOOOOłłłł    jjjjÝÝÝÝËËËË    ÆÆÆÆ1.3

wwwwÝÝÝÝUUUUÝÝÝÝ____««««    jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    1.1.3

⁄ 10 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êu²³¹dð

⁄ 5 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r×K�« hK�²�0

⁄ 5 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …dOL��« hK�²�0

⁄ 5 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂuO²OK�« —Ë—uKD

⁄ 20 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰u²O½UL�«

⁄ 5 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âu¹œuB�« —Ë—uKD

⁄ 1,2 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ sO�OKG�«

⁄ 3 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âu¹œuB�«  UIËdOÐ

qK0 1000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dDI0 ¡U0

s0 Ãd�«Ë s?O?�??�??²�UÐ ¡U??L�« w?I œ«u?L?�« Ác¼ »Ëcð

Æq0UD ÊUÐË– vKŽ ‰uB×�« qł√

q0U???F�« ‰b???F¹ rŁ Â Ú60-50 w²???ł—œ wI œd???³¹ t???Dd???²½

w?I j?Ýu?�« Ÿ“u?¹ Æ0,1 ± 6,9 w?I pH w?M?O??????????łË—b???????????O??????????N?�«

“U????N???ł WD?Ý«uÐ rI????F¹ Æq?K0 19 —«b????I????LÐ 200 x 20 VO?ÐU½√

¨‰ULF²Ýô« q?³\ ÆWIO\œ 20 …bL� ÂÚ 115 Wł—œ wI rO?IF²�«

…b??L� Â Ú100 W??ł—œ wI sO??�??�??²�« WD?Ý«uÐ ¡«u??N�« Ãd??�½

Æœd³¹ tDd²½ rŁ ¨WIO\œ 20

ÂÂÂÂuuuuOOOOÝÝÝÝUUUUððððuuuu³³³³����««««    XXXX¹¹¹¹————uuuuKKKKðððð    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××0000    2.1.3

⁄ 1 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂuOÝUðu³�« X¹—uKð ‰uK×0

q0 100 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dDI0 ¡U0

r?I???????F?¹ Æ¡U????????L�« w?I Âu????????O???????ÝU?ðu???????³?�« X?¹—u?Kð »Ëc?¹

Æ`Oýd²�UÐ

 «—U?????³?????²?????š« o¹d?Þ sŽ U?????I?????³?????�????0 b?????DQ?????²?�« wG?????³?M¹

Íc?�« Âu?????O?????ÝU?ðu?????³?�« X¹—u?K?ð Ê√ s0 W??????O?????łu?�u¹d?????O??????²J?Ð

W¹UM?Ž ¡ö¹≈ wG???³M¹Ë Æ‰U???L??F??²???Ýô« «c¼ VÝU?M¹ UMð“u???×Ð

Ác¼ —U?O?²?š« V?−¹ U?L?D ·ËdE�« lO?L?ł wI p?�c�  …d?O?³?D

ÆUN0bI¹ w²�«  U½ULC�«Ë U¼—bB0 vKŽ ¡UMÐ …œUL�«

•2 W??????³?????�?MÐ Âö?¼ d??????C?????×?¹ ¨p�– v?�≈ W?????IU??????{≈    3.1.3

W?ł—œ wI rOI?F²�« “U?Nł wI rI?F¹ Íc�« ©dDI0 ¡U?0 qš«œ®

…œ«b???Ý s?¹uJ²?� qL???F???²????�¹ Íc�«Ë W????I???O???\œ 20 …b????L� Â Ú120

Æ©1.4 dE½√® qzU��« jÝu�« ‚uI WOz«u¼ô

453 ≠ 02 r\— Íc????O???HM²?�« Âu???Ýd???L?�« vC???²???I????LÐË ≠

d????³???L????�¹œ 21 oI«u????L�« 1423 ÂU???Ž ‰«Òu???ý 17 wI Œ—R????L�«

¨…—U−²�« d¹“Ë  UOŠö� œb×¹ Íc�« 2002 WMÝ

Œ—R??L�« „d??²??A???L�« Í—«“u�« —«d??I�« v?C??²??I??LÐË ≠

1993 W?MÝ X?A??????ž 18 o?I«u?????L�« 1414 ÂU??????Ž d???????H??????� 29 wI

b?????F??????L?�« VO?K×?�« Ÿ«u½√ i?FÐ  U??????H?????�«u??????LÐ o?KF??????²?????L?�«Ë

¨t{dŽË „öN²Ýö�

1415 ÂUŽ dH�  14 wI Œ—RL�« —«dI�« vC?²ILÐË ≠

 U???H??�«u???L�U?Ð oKF???²???L�«Ë 1994 WM?Ý u??O?�u¹ 23 oI«u??L�«

‰b????F???L?�«¨W???O?z«c???G�« œ«u????L�« i?F???³?� W???O????łu�u????OÐËd?JO????L�«

¨rL²L�«Ë

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    ————ddddIIII¹¹¹¹

s?0 19 …œU????????L�« ÂU?J?Š_ U???????I????????O???????³?D?ð ∫∫∫∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

ÂUŽ Vł— 3 wI Œ—RL�« 39 ≠ 90 r\— ÍcOHM?²�« ÂuÝdL�«

rL?????²?????L�«Ë ‰b?????F?????L�« ¨1990 WM?Ý d¹U?M¹ 30 oI«u?????L�« 1410

Z?NM?0 qF??????ł v?�≈ —«d??????I�« «c?¼ ·b??????N?¹ ¨Áö??????Ž√ —u?????Dc??????L?�«Ë

wI wÐU−¹ù« ”ôu\«uJ�«  «– „uDuKO?IU²Ý sŽ  Y×³�«

ÆU¹—U³ł≈ VOK×�« ‚u×�0

 «– „u?Du?KO?IU?²??Ý sŽ  Y×??³�« qł√ s0     ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

dÐU?�0 ÊS?I ¨VOK×�« ‚u?×�?0 wI wÐU−¹ù« ”ôu?\«uJ�«

÷d?G�« «c?N� …b?L?²?F?L�« pKðË gG�« lL?\Ë …œu?−�« WÐU?\—

włu?�u???OÐËd?JO????L�« qO?K×???²?�« ZNM?0 ‰U???L????F???²????ÝUÐ W???0e?K0

Æo×KL�« wI sO³L�«

bM?Ž ZNML?�« «c¼ d???³??�???L�« q?L??F???²???�¹ Ê√ V−?¹ U??L???D

Æ…d³š ¡«dłSÐ d0_«

W?OL?Ýd�« …b¹d?−�« wI —«d?I�« «c¼ d?AM¹ ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆWO³FA�« WOÞ«dIL¹b�« W¹dz«e−�« W¹—uNL−K�

1425 ÂU????????Ž w?½U????????¦�« l?O?Ð—  4 w?I  d?z«e????????−�U?Ð —d????????Š

Æ2004 WMÝ u¹U0 24 oI«uL�«

ÕÕÕÕËËËËddddDDDDuuuuÐÐÐÐ    ssss¹¹¹¹bbbb����««««    ————uuuu½½½½

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

oooo××××KKKKLLLL����««««

””””ôôôôuuuu\\\\««««uuuuJJJJ����««««        ««««––––    „„„„uuuuDDDDuuuuKKKKOOOOIIIIUUUU²²²²ÝÝÝÝ    ssssŽŽŽŽ        YYYY××××³³³³����««««        ZZZZNNNNMMMM0000

ÆÆÆÆVVVVOOOOKKKK××××����««««    ‚‚‚‚uuuu××××����0000    wwwwIIII    wwwwÐÐÐÐUUUU−−−−¹¹¹¹ùùùù««««

∫∫∫∫    √√√√bbbb³³³³LLLL����««««    ÆÆÆÆ1

s0 ⁄ 0,1 ‡� oI«uL�«Ë t³O?Ddð œUFL�« VOK×�« qIM¹

Ë√ w½u???²½U???DË ¨w²???O�u??O???ł® Íc???G??0 ‚d???0 wI ‚u???×??�???L�«

d??????L??????Š√Ë “u??????²???????Dô vK?Ž Íu??????²??????×?¹ `�U??????0 ‚d???????0 wI q?IM?¹

s0 q\√ cM0 ŸuMB0 ‚u?×�LÐ d?0_« oKFð «–≈ ¨©‰uMOH�«

ÆU0u¹ 15
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43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 12
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    16

ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    4

Æ`Oýd²�UÐ rIF½ ¨q0UJ�« V¹Ëc²�« bFÐ

 «—U?????³?????²?????š« o¹d?Þ sŽ U?????I?????³?????�????0 b?????DQ?????²?�« wG?????³?M¹

Íc?�« Âu?????O?????ÝU?ðu?????³?�« X¹—u?K?ð Ê√ s0 W??????O?????łu?�u¹d?????O??????²J?Ð

W¹UM?Ž ¡ö¹≈ wG???³M¹Ë Æ‰U???L??F??²???Ýô« «c¼ VÝU?M¹ UMð“u???×Ð

Ác¼ —U?O?²?š« V?−¹ U?L?D ·ËdE�« lO?L?ł wI p?�c�  …d?O?³?D

ÆUN0bIð w²�«  U½ULC�«Ë U¼—bB0 vKŽ ¡UMÐ …œUL�«

iiiiOOOO³³³³����««««    ————UUUUHHHH����    VVVVKKKK××××²²²²����0000    4.3.3

HgCI2 ‡Ð l³?A0 ‰u?K×0 wI Ã“UD�« iO?³�« fL?G¹

Æ…bŠ«Ë WIO\œ …bL� (1000+1) nOH�ð Í–

—UH?B�« qBH¹Ë W?HOE½ W?HBÐ iO?³�« …dA?\ d�Jð

‰u?K?×?????????0 w?I i?O?????????³?�« —U?????????H?????????� Ãe?????????L?¹ Æ÷U?????????O?????????³?�« s?Ž

W??????Žd??????Ý Í– ◊ö?????š w?I ©ÕØÕ ¨7+3® `?�U?????0 w?łu?�u¹e??????O??????I

ÆÊ«uŁ fLš …bL� …dO³D

‰‰‰‰UUUULLLLFFFF²²²²ÝÝÝÝôôôô««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddÞÞÞÞ    ÆÆÆÆ5.3.3

j?Ýu?�« s0 q?K?0 90 ‡?� W????????H?????????O?E?½ W????????I?¹d?D?Ð ·U????????C?¹

w?²??????ł—œ wI X?³??????¦??????L?�«Ë U??????I??????³??????�??????0 »Ëc??????L�« w?ÝU??????Ý_«

∫ Â Ú45 Wł—œ wI W³¦L�« WO�U²�« qO�U×L�« ÂÅÅÅÅÚÚÚÚ1Å±ÅÂÅÅÅÅÚÚÚÚ45

¨©2.3.3® sO�OKG�« X¹—uKOð ‰uK×0 s0 qK0 6,3 ©√

¨©3.3.3® ÂuOÝUðu³�« X¹—uKOð ‰uK×0 s0 qK0 1 ©»

Æ©4.3.3® iO³�« —UH� VK×²�0 ‰uK×0 s0 qK0  5 ©Ã

»«c???L�« j?Ýu�« wI «b???O???ł ÃÆ»Æ√ q?O�U???×???L�« jK?�ð

qJ?� qK0 15 —«b????I???LÐ Íd????²????OÐ VK?Ž wI …d????ýU???³????0 Ÿ“u¹Ë

¨W³KŽ

48 …b??L� jÝu?�« vKŽ …«u??²??×??L�« V?KF�« kH??Š s?JL¹

l{u¹ ¨‰U??L?F??²??Ýô« q³?\ …d??ýU?³??0 ÆÂ Ú4+ W??ł—œ wI W?ŽU??Ý

 U???????????IËd???????????O?Ð ‰u?K?×???????????0 s?0 q?K?0 0,5 W???????????³?K?F?�« `?D?Ý v?K?Ž

WD?Ý«uÐ rI????F????L�«Ë ©ÕØ„® •20 W????³????�½ Í– Âu????O???ÝU?ðu????³�«

Â Ú50 Wł—œ wI UO?II√ WŽu{uL�« VKF�« nH?−ð ¨`Oýd²�«

VKF�« `?IKð ÆvKŽ_« v�≈ t??łu?0 Âö??N�« `DÝ ÊuJ¹ YO??×Ð

Æn−ð U0bMŽ

œb−¹Ë Â Ú5-3 w²ł—œ wI  U?IËdO³�« ‰uK×?0 kH×¹

ÆdNý qD

qqqqLLLLFFFF����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddÞÞÞÞ Æ 4

15 ‚uHð …b?0 wI VOK×�« ‚u×?�0 lM� rð «–≈ 1. 4

·U??C¹ ¨·Ëd???F??0 d??O??ž a?¹—Uð wI Ë√ qOK?×??²�« q³???\ U??0u¹

s0 ⁄ 0,1 ‡� o?I«u???L?�« s¹uJ?²�« œU????F???0 V?OK?×�« s0 q?K0Å1

Íc??G??0 ‚d?0 v?KŽ Íu??²?×?¹ »u?³?½√ wI ¨VOK×?�« ‚u?×??�??0

Æ©4.1.3® w½u²½UDË w²O�uOłÅ‡�

V?M?−ð l?0 j?Ýu?�« l0 «b????????O????????ł ÂuK?O????????Du?½ù« Ãe???????L?¹

Æ¡«uN�« »d�ð

Âö???????N�« s?0 …œ«b???????Ý jÝu?�« ‚u???????I p?�– b??????F?Ð V?J�?ð

ÆbL−²²� „d²ð rŁ ©3.1.3® •2 W³�MÐ WÐËc0

‰‰‰‰UUUULLLLFFFF²²²²ÝÝÝÝôôôô««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddÞÞÞÞ 4.1.3

jÝu�« V?OÐU½√ s�??�ð ¨‰U??L??F??²??Ýô« q³??\ …d??ýU??³??0

Ã«d?šù Â Ú100 W?ł—œ wI W??I?O?\œ 20 …b?L� ©1.1.3® wÝU?Ý_«

s0 qK0 0,1 ·U?C¹Ë Â Ú45 W?ł—œ wI œd?³ð U?NDd?²½ Æ¡«u?N�«

Æ©2.1.3® ÂuOÝUðu³�« X¹—uKð ‰uK×0

dddd????????????????????LLLL????????????????ŠŠŠŠ√√√√ËËËË    ““““uuuu????????????????????²²²²????????????????????DDDDôôôô    vvvvKKKK????ŽŽŽŽ    ÍÍÍÍuuuu????????????????²²²²????????????????????××××????????????????????LLLL����««««    `̀̀̀????����UUUU????????????????0000    ‚‚‚‚dddd????????????????????0000    2.3

‰‰‰‰uuuuMMMMOOOOHHHH����««««

⁄ 1,5 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dI³�« r×� hK�²�0

⁄ 7,5 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êu²³OÐ ≠ “uOðËdÐ

⁄ 75 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âu¹œuB�« —Ë—uKD

⁄ 7,5 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ “u²Dô

⁄ 0,025 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰uMOH�« dLŠ√

qK0 1000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dDI0 ¡U0

qł√ s0 Ãd�«Ë s?O?�??�?²�UÐ ¡U??L�« wI œ«u??L�« »Ëcð

…—«dŠ W?ł—œ wI œd³¹ t?Dd²½ Æq0U?D ÊUÐË– vKŽ ‰u?B×�«

Æ0,1 ± 7,4 wI pH wMO??łË—b?O??N�« q0U??F�« ‰b?F¹Ë W?�b?²??F?0

rI???F¹ Æq?K0 9 —«b??I???LÐ 180 x 18 VOÐU½√ w?I jÝu�« Ÿ“u¹

ÆWIO\œ 20 …bL�  Â Ú120 Wł—œ wI rOIF²�« “UNł WDÝ«uÐ

ddddDDDD————UUUUÐÐÐÐ    œœœœddddOOOOÐÐÐÐ    ‡‡‡‡����    E.T.G.P.A    jjjjÝÝÝÝËËËË    3.3

wwwwÝÝÝÝUUUUÝÝÝÝ____««««    jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    1.3.3

⁄ 10 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êu²³¹dð

⁄ 5 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dI³�« hK�²�0

⁄ 1 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …dOL��« hK�²�0

⁄ 5 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂuO²OK�« —Ë—uKD

⁄ 20 v�≈ 15 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âö¼

©qLF²�L�« ÂöN�« bL−ð …u\ V�Š®

qK0 1000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dDI0 ¡U0

qł√ s0 Ãd�«Ë s?O?�??�?²�UÐ ¡U??L�« wI œ«u??L�« »Ëcð

Â Ú60-50 w²?????ł—œ wI œd????³?¹ Æq0U?????D ÊUÐË– v?KŽ ‰u????B?????×�«

Æ0,1 ± 6,8 wI wMOłË—bON�« q0UF�« ‰bF¹Ë

W??I?KG??0  «—Ë—U??\ w?I qK0 90 —«b??I??LÐ j?Ýu�« Ÿ“u¹

WDÝ«uÐ rI??Fð ÆÊUÐËcK� WKÐU??\ d?O?ž W?OJO?²??ÝöÐ  «œ«b?�Ð

ÆÂ Ú120 Wł—œ wI WIO\œ 15 …bL� rOIF²�« “UNł

ssssOOOO����OOOOKKKKGGGG����««««    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××0000    2.3.3

⁄ 20 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ sO�OKG�«

qK0 100 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dDI0 ¡U0

rO?I?F?²�« “U?Nł W?DÝ«uÐ rI?F¹ ¨q0UJ�« V¹Ëc?²�« b?FÐ

ÆÂ Ú120 Wł—œ wI WIO\œ 15 …bL�

ÂÂÂÂuuuuOOOOÝÝÝÝUUUUððððuuuu³³³³����««««    XXXX¹¹¹¹————uuuuKKKKðððð    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××0000    3.3.3

⁄ 1 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂuOÝUðu³�« X¹—uKð

qK0 100 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dDI0 ¡U0

13



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««13 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    16
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    4

¨©10.4® V�?????Š  «d?????L????F?????²?????�????0 u?????L½ W?�U?????Š wI 11.4

Æ”öÞUJ�« —U?³?²?šô q\_« vKŽ  «d?L?F²?�?0 ÀöŁ lC?�ð

qD s?0 ¡e????ł ¨wMO?ðöÐ i³????I????0 WD?Ý«uÐ c????šR¹ «c?¼ qł_

¡U????0 vKŽ W?¹u???²????×???0 W????×????O???H????� wI Ãe????LðË …d????L???F????²???�????0

qJAð UME?Šô «–≈ Æ©ÂU?−??Š√ 10® •3,0 W??³?�?MÐ wMO??−?�??DË√

—U?³?²?šô W??Lzö?L�«  «d?L?F?²??�?L�« lC?�ð ¨W¹“U??ž  U?F?I?I

Æ©12.4 V�Š® ”ôu\«uJ�«

””””ôôôôuuuu\\\\««««uuuuJJJJ����««««    ————UUUU³³³³²²²²šššš«««« 12.4

d?????O????G?????� »u????³?½√ wI …d?????L????F?????²?????�????0 q?D `I?Kð 1.12.4

nH??−?¹ ÆrI??F??0 a?0 ≠ VK\ ‚d??0 s?0 qK0 0,3 vKŽ Íu???²??×¹

ÆÂ Ú1 ± Â Ú37 Wł—œ wI WŽUÝ 24 v�≈ 20 …bL�

«c¼ s?0 qK0 0,1 d????O???G????� »u???³?½√ wI ·U????C¹ 2.12.4

U????N?????O�≈ ·U?????C????L�« V?½—_« U????0“ö?Ð s0 q?K0 0,3 v?�≈ Ÿ—e�«

ÆE.D.T.A s0 •0,1

h?×????????H?ð r?Ł Â Ú1 ±  Â Ú37 W????????ł—œ w?I n?H????????−?ð 3.12.4

 U?ŽUÝ 4 …b?L� WŽU?Ý qD d¦?�ð qJAð WEŠö?L� VOÐU½_«

ÆWŽUÝ 24 bFÐ rŁ

”ôu??\«uJ�«  «– „u???DuKO??IU??²??Ý œu??łË Z²?M²??�½ Æ5

ÀöŁ X0U\ «–≈ ¨VOK×�« ‚u?×�0 s0 WMO?Ž wI wÐU−¹ù«

9.4 oIË U????N????OKŽ q?B???×????²????0 q\_« vK?Ž  «d???L????F????²???�????0 ©3®

ÆV½—_« U0“öÐ dO¦�²Ð ¨11.4ÅË√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

24    ooooIIII««««uuuu????????????????LLLL����««««    1425    ÂÂÂÂUUUU????????????ŽŽŽŽ    wwww????½½½½UUUU????????????¦¦¦¦����««««    llll????OOOOÐÐÐÐ————        4    wwwwIIII    ŒŒŒŒ————RRRR????????????????0000    ————««««dddd????????????????\\\\

¡¡¡¡UUUU????????????????????????OOOO????????????????????????ŠŠŠŠ____««««    ¡¡¡¡UUUU????????????????????????????BBBB????????????????????????ŠŠŠŠ≈≈≈≈    ZZZZNNNN????MMMM????0000    qqqqFFFF????????????????????????−−−−????¹¹¹¹    ¨̈̈̈2004    WWWW????MMMMÝÝÝÝ    uuuu????¹¹¹¹UUUU????????????????????????0000

»»»»UUUU????????????����????????????ŠŠŠŠ    WWWW????????????????OOOOMMMMIIII????????????²²²²????ÐÐÐÐ    …………eeee????????????OOOO????????????LLLL????????????LLLL????����««««    WWWW¹¹¹¹dddd????????????NNNN????????????−−−−????????????????LLLL����««««    WWWW¹¹¹¹uuuu????????????CCCC????????????????FFFF����««««

¨̈̈̈    ————uuuu¼¼¼¼UUUU????????????????????OOOO????����««««    wwwwIIII    ÂÂÂÂ    Ú ÚÚÚ37    WWWW????????????????????łłłł————œœœœ    wwww????IIII        ««««dddd????????????????????????LLLL????????????????????FFFF????????????????????²²²²????????????????????????����????????????????????LLLL????����««««

ÆÆÆÆUUUU¹¹¹¹————UUUU³³³³łłłł≈≈≈≈

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨…—U−²�« d¹“Ë Ê≈

39 ≠ 90 r?\— Íc?????O?????HM?²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?Ð ≠

WM?Ý d¹U?M¹ 30 o?I«u?????L�« 1410 ÂU?????Ž V?ł— 3 w?I Œ—R?????L�«

‰b??F??L�« ¨gG�« l?L??\Ë …œu?−?�« W??³?\«d??L?Ð oKF??²??L�«Ë 1990

¨rL²L�«Ë

453 ≠ 02 r\— Íc????O???HM²?�« Âu???Ýd???L?�« vC???²???I????LÐË ≠

d????³???L????�¹œ 21 oI«u????L�« 1423 ÂU???Ž ‰«Òu???ý 17 wI Œ—R????L�«

¨…—U−²�« d¹“Ë  UOŠö� œb×¹ Íc�« 2002 WMÝ

Œ—R??L�« „d??²??A???L�« Í—«“u�« —«d??I�« v?C??²??I??LÐË ≠

WMÝ dÐu?²?D√ 7 oI«u?L�« 1419 ÂU?Ž W?O½U?¦�« ÈœU?L?ł 16 wI

 —u?¼U??????O?K?� W??????O?MI???????²?�« hzU???????B???????��U?Ð o?KF???????²??????L?�«Ë 1998

¨„öN²Ýö� tF{Ë  UOHODË

…b???0 wI U??N???FM� r?ð oO??ŠU???�??L?Ð d??0_« oK?Fð «–≈ 2. 4

tM?¹uJð œU???F??0 V?OKŠ s0 q?K0 1 ·U??C?¹ ¨U??0u¹ 15 sŽ q?Ið

“u?²??Dô vKŽ Íu?²??×¹ `�U?0 ‚d?0 v?KŽ Íu?²?×¹ »u??³½√ wI

w²??O�u??O?ł j?ÝË ‰U?L??F??²?Ý« s?JL¹ U??L?D® ‰u?MO?H?�« d?L??Š√Ë

Æ©1.4 wI ULK¦0 w½u²½UDË

W?¹c?????G?????L?�« ◊U?????ÝË_« b??????Š√ Ë√ØË jÝu?�« nH?????−?¹ 3.4

1.4 vM?F????LÐ® Â Ú37 W????ł—œ wI W????ŽU????Ý 24 …b????L� W????ŽË—e????L�«

Æ©2.4Ë√ØË

‚d??????L?�« V?OÐU?½√ 7.4Ë 6.4 V?�???????Š Ÿ—“ …œU???????Ž≈  1.3.4

d????NE?L�«  c????š√ w²?�« w½u????²½U????DË w?²???O?�u????O????−� Íc????G????L�«

ÆœuÝ√ VÝ«— vKŽ Íu²×ð w²�« Ë√ œuÝ_«

`�U??L�« ‚d??L�« V?OÐU½√ ¨7.4 V�??Š Ÿ—“ …œU??Ž≈  2.3.4

UN½u� ‰u×ð w²�« ‰uMO?H�« dLŠ√Ë “u²Dô vKŽ Íu?²×L�«

ÆdH�_« v�≈

WO?IU{≈ W?ŽUÝ 24 …b?L� Èdš_« VOÐU½_« nH?−ð 4.4

Æ7.4Ë 6.4 V�Š UNŽ—“ œUF¹Ë

b??FÐ Íc?G??L�« ‚d??L�« VOÐU½√ Ÿ—“ …œU??Ž≈ W??I¹dÞ  5.4

Æ7.4Ë 6.4 wI WMO³0 UNHOH−ð

w²??O�u??O?ł jÝu�« W?�U?Š wI Âö??N�« …œ«b??Ý ŸeMð 6.4

∫ WO�U²�« WOMI²�« V�Š w½u²½UDË

s¹d?D\ o?IË W????I????F?K0 W?DÝ«u?Ð Âö????N�« …œ«b?????Ý lD?Ið

p�– b??FÐ —d?L?ð ¨d?0_« vC??²?\« «–≈Ë sO??FÞU??I?²??0 s¹œu?L??Ž

Æ…œ«b��« ‰uŠ WIFKL�«

◊u??I??�Ð `L??�ð W??I¹dD?Ð ÃU?ł“ w?I »u?³?½_« l{u¹

l{uð X\u?�« fH½ wIË »u??³½_« d?F??\ wI …œ«b??��« lD\

Æ‰uK×0 qJý vKŽ  U¹dO²J³�«

wI w0UM?�« Ÿ—e�« s0 qK0 0,001 w�«u??Š lD²??Ið 7.4

d??AM¹ rŁ ¨sOðö??³�« s0 i³??I??0 WDÝ«uÐ Íc??G?L�« ‚d??L�«

W???I¹d?DÐ E.T.G.P.A jÝË v?KŽ Íu???²???×?ð W???³K?Ž `DÝ v?KŽ

ÆWKBHM0  «dLF²�0 vKŽ ‰uB×�UÐ `L�ð

W?ł—œ wI W??ŽU?Ý 24 …b?L� W?ÐuKI?0 VKF�« n?H?−½ 8.4

ÆÂ Ú1 ± Â Ú37

W?O?ł–u?L½ q\_« vK?Ž  «d?L?F?²?�?0 ÀöŁ ŸU?C?š≈ 9.4

 «d?????L?????F?????²?????�?????L?�« ÊuJ?ð Æ©12.4® ”ôu?????\«u?J�« —U??????³?????²?????šô

 «– ¨W?F?0ô ¨¡«œu?Ý ”Ë—Ë√ f?Du?DuKO?IU?²?Ý W?O??ł–u?LM�«

…d?A²M0 W?×ðU?I WIDML?Ð WÞU×?0Ë WI?O?\— ¡UC?OÐ ·«dÞ√

ÆnO¦J�« jÝu�« wI

rð Ë√ W?ŽU?Ý 24 ‰ö?š  «d??L?F?²?�??L�« rMð r� «–≈ 10.4

W�U×�« Ác¼ wI ¨jI?I WOł–u?L½ dOž  «dL?F²�?0 WEŠö0

ÆÂÚ1 ± ÂÚ37 Wł—œ wI WOIU{≈ WŽUÝ 24 …bL� VKF�« nH−ð

14



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 14
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    16

ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    4

ÍdN−?0 uCŽ    ∫∫∫∫    ””””uuuuKKKKOOOOIIIIuuuu0000————UUUUðððð    ””””uuuuDDDDuuuu????DDDDuuuu²²²²ÐÐÐÐdddd²²²²ÝÝÝÝ        2.1

ÕË«d²¹ W?OÝb?Ž  «dLF?²�?0 qJA¹ …—«d×K� V×?0 oO\œ

ÆM 17 jÝË wI r0 2 v�≈ 1 s0 U¼dD\

W¹u?????C?????O?Ð Ë√ W¹Ëd?????D W?????OK?š ∫ Íd?????N????−?????L?�« d?????NE?L�«

0,9 v??�≈ 0,7 s???0 U??¼d???D???\ ÕË«d???????????????????????????²???¹ q??J???A???�« ©W??¹d???z«œ®

Â«d???ł ¨…œb???L???0 qÝö???Ý Ë√ Ã«Ë“√ q?Jý vKŽ ¨d???²???0Ëd?JO???0

Æw³KÝ ≠”öÞUD ¨wÐU−¹≈

∫∫∫∫    √√√√bbbb³³³³LLLL����««««    ÆÆÆÆ2

∫∫∫∫    wwwwIIII    WWWWMMMMOOOOFFFFKKKK����    WWWW¹¹¹¹ddddAAAAFFFF����««««        UUUUHHHHOOOOHHHH����²²²²����««««    ŸŸŸŸ————““““     1.2

jÝË wI nO?H−?²Ð Ÿu³?²0 wCL?×�« MRS jÝË ≠

¡U?????????B?????????Šù Â Ú37 W?????????ł—œ w?I W??????????ŽU?????????Ý 72 …b?????????L?� w?z«u?¼ ô

¨”uJ¹—UGKÐ ”uKOÝUÐu²Dô

wz«u?¼ jÝË wI nO???H???−???²Ð Ÿu???³???²???0 M 17 jÝË ≠

”u??DuJ²?Ðd??²??Ý ¡U??B??Šù Â Ú 37 W??ł—œ wI W??ŽU??Ý 48 …b??L�

Æ”uKIu0—Uð

WWWWDDDD????ÝÝÝÝ««««uuuuÐÐÐÐ        UUUU????????????????????³³³³????ŁŁŁŁùùùù««««ËËËË        ««««dddd????????????????????LLLL????????????????FFFF????????????????????²²²²????????????????????����????????????????????LLLL����««««    »»»»UUUU????????????????????����????????????????????ŠŠŠŠ     2.2

WWWW³³³³ÝÝÝÝUUUUMMMM0000        ««««————UUUU³³³³²²²²šššš««««

WWWW¹¹¹¹ddddNNNN−−−−LLLL����««««    WWWW¹¹¹¹uuuuCCCCFFFF����««««    ¡¡¡¡UUUUOOOOŠŠŠŠ____««««    œœœœbbbbŽŽŽŽ    »»»»UUUU����ŠŠŠŠ     3.2

…e?O??L?L�« W¹d??N?−?L�« W?¹u?C?F�« ¡U??O?Š_« œb?Ž »U??�?Š

 «d?????L??????F?????²??????�?????L?�« œb?????Ž s?0 U?????\ö?D½« W?MO??????F�« s?0 Â«d?????G?�

`L�?ð  UHO?H�ð  «– …—U?²�?0 VKŽ s0 UN?OKŽ qB×?²L�«

ÆW×{«Ë W−O²½ ¡UDŽSÐ

∫∫∫∫    nnnnýýýý««««uuuuJJJJ����««««ËËËË    ŸŸŸŸ————eeee����««««    ◊◊◊◊UUUUÝÝÝÝËËËË√√√√    ¨̈̈̈    UUUUHHHHHHHH����LLLL����««««    ÆÆÆÆ3

WWWWOOOOÝÝÝÝUUUUÝÝÝÝ____««««        UUUU½½½½uuuuJJJJLLLL����««««    1.3

◊d???????²??????A?¹ ¨ZzU???????²?M�« W?¹œËœd??????0 s?O???????�??????×?ð qł√ s?0

Ë√ W?IU?ł WO?ÝU?Ý√  U½uJ0 ‰U?L?F²?Ý« nH?�?L�« d?OC?×?²�

Æ·Uł q0UD dOC×ð

¨W\bÐ l½UB�«  ULOKFð Â«d²Š« V−¹ ≠

W?OŽu½  «– W?OzUO?LO?J�« ný«uJ�« ÊuJð Ê√ V−¹ ≠

¨WIËdF0 WOKOK×ð

wI «dDI??0 ¡U??0 qL??F?²??�?L?�« ¡U?L�« Êu?J¹ Ê√ V−¹ ≠

œ«u????L?�« s0 U?????O�U?????š œ—«u????A�« ŸËe?M0 Ë√ ÃU?????łe�« s?0 ¡U½≈

W¹d????N????−????L�« ¡U????O????Š_« u????L½ v?KŽ d????O?ŁQ???²?�« U????N½UJ?0SÐ w?²�«

ÆWÐd−²�« UNOI X¹dł√ w²�« ·ËdE�« wI WIO\b�«

W�UŠ wI W�Uš U¹—Ëœ V½U−�« «c¼ W³\«d0 sOF²¹ ≠

ÆWO½bFL�« Õö0_« ŸËeML�« ¡UL�«

iLŠ Ë√ bO�DË—bON�« qO�U?×0 ‰ULF²Ý« sOF²¹ ≠

q0U???F�« q¹b???Fð qł√ s?0 ©‰Ø‰u??0 0,1 w�«u???Š® p¹—b¹—u?KJ�«

Æn�U�0 ÊUOÐ œd¹ r�U0  UHH�LK� pH wMOłË—bON�«

1415 ÂUŽ dH�  14 wI Œ—RL�« —«dI�« vC?²ILÐË ≠

 U???H??�«u???L�U?Ð oKF???²???L�«Ë 1994 WM?Ý u??O?�u¹ 23 oI«u??L�«

‰b????F???L?�«¨W???O?z«c???G�« œ«u????L�« i?F???³?� W???O????łu�u????OÐËd?JO????L�«

¨rL²L�«Ë

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    ————ddddIIII¹¹¹¹

s?0 19 …œU????????L�« ÂU?J?Š_ U????????I???????O????????³?D?ð ∫ v?�Ë_« …ÒœU???????L?�«

ÂUŽ Vł— 3 wI Œ—RL�« 39 ≠ 90 r\— ÍcOHM?²�« ÂuÝdL�«

rL?????²?????L�«Ë ‰b?????F?????L�« ¨1990 WM?Ý d¹U?M¹ 30 oI«u?????L�« 1410

Z?NM?0 qF??????ł v?�≈ —«d??????I�« «c?¼ ·b??????N?¹ ¨Áö??????Ž√ —u?????Dc??????L?�«Ë

W??OMI??²Ð …e??O??L??L�« W¹d??N??−??L�« W¹u??C??F�« ¡U??O?Š_« ¡U??B??Š≈

¨ —u¼U???O?�« wI ÂÚ 37 W???ł—œ wI  «d????L???F???²???�???L?�« »U???�???Š

ÆU¹—U³ł≈

W?¹u?????C??????F?�« ¡U??????O?????Š_« ¡U??????B??????Š≈ qł√ s?0     ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

wI  «d??L?F??²?�??L�« »U??�?Š W??OMI??²Ð …e??O?L??L�« W¹d??N?−??L�«

…œu???−?�« WÐU????\— dÐU????�???0 ÊS???I ¨ —u?¼U???O?�« wI Â Ú37 W????ł—œ

W??????0eK?0 ÷d??????G�« «c??????N?� …b?????L??????²??????F??????L�« p?KðË g?G?�« lL??????\Ë

wI sO?³L�« włu�u?OÐËdJOL�« qOK×?²�« ZNM0 ‰U?LF²?ÝUÐ

Æo×KL�«

bM?Ž ZNML?�« «c¼ d???³??�???L�« q?L??F???²???�¹ Ê√ V−?¹ U??L???D

Æ…d³š ¡«dłSÐ d0_«

W?OL?Ýd�« …b¹d?−�« wI —«d?I�« «c¼ d?AM¹ ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆWO³FA�« WOÞ«dIL¹b�« W¹dz«e−�« W¹—uNL−K�

1425 ÂU????????Ž w?½U????????¦�« l?O?Ð—  4 w?I  d?z«e????????−�U?Ð —d????????Š

Æ2004 WMÝ u¹U0 24 oI«uL�«

ÕÕÕÕËËËËddddDDDDuuuuÐÐÐÐ    ssss¹¹¹¹bbbb����««««    ————uuuu½½½½

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

oooo××××KKKKLLLL����««««

WWWW¹¹¹¹ddddNNNN−−−−LLLL����««««    WWWW¹¹¹¹uuuuCCCCFFFF����««««    ¡¡¡¡UUUUOOOOŠŠŠŠ____««««    ¡¡¡¡UUUUBBBBŠŠŠŠ≈≈≈≈    ZZZZNNNNMMMM0000

    ««««ddddLLLLFFFF²²²²����LLLL����««««    »»»»UUUU����ŠŠŠŠ    WWWWOOOOMMMMIIII²²²²ÐÐÐÐ    …………eeeeOOOOLLLLLLLL����««««

ÆÆÆÆ    ————uuuu¼¼¼¼UUUUOOOO����««««    wwwwIIII    ÂÂÂÂ    Ú ÚÚÚ37    WWWWłłłł————œœœœ    wwwwIIII

ooooOOOO³³³³DDDD²²²²����««««    ‰‰‰‰UUUU−−−−0000ËËËË    ŸŸŸŸuuuu{{{{uuuuLLLL����««««

t??O??I ÊuJ¹ Íc?�«  —u¼U??O�« vKŽ Z?NML�« «c¼ o?³D¹

¨…e?????O?????L?????L?�« W¹d?????N?????−?????L?�« W¹u?????C?????F?�« ¡U?????O?????Š_« s0 ÊU?MŁ«

ÆsOOŠË s¹œułu0

∫∫∫∫    nnnn¹¹¹¹ddddFFFF²²²²����««««    ≠≠≠≠    1

Íd??N??−???0 u??C??Ž    ∫∫∫∫    ””””uuuuJJJJ¹¹¹¹————UUUU????????????GGGGKKKKÐÐÐÐ    ””””uuuu????KKKKOOOO????????ÝÝÝÝUUUUÐÐÐÐuuuu????????????²²²²????????DDDDôôôô    1.1

U?³�U?žË W?O?ÝbŽ  «d?L?F?²?�?0 qJA¹ …—«d?×K� V×?0 oO?\œ

r0 3 v�≈ 1 s0 U¼dD\ ÕË«d?²¹ W?L?−½ qJý vKŽ ÊuJ¹ U?0

Æ©»—UýË UÝu\Ë— ¨ÊU0œ oIË® wCL×�« MRS jÝË wI

U??0 U??³?�U??žË …d??O??B??\  U??O??B???Ž ∫ Íd??N??−??L�« d??N?EL�«

¨W?Dd×?²0 d?Ož ¨wÐU?−¹≈ Â«dł ¨W?žu³?0 dO?ž ¨…œbL?0 ÊuJð

Æw³KÝ ≠”öÞUD

15



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««15 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    16
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    4

…………eeee????¼¼¼¼UUUU????????????????????????????łłłł    MRS    ◊◊◊◊UUUU????????????????????????????ÝÝÝÝËËËË√√√√    ‰‰‰‰UUUU????????????????????????????????LLLL????????????????????????????FFFF????????????????????????????????²²²²????????????????????????????ÝÝÝÝ««««    ssss????JJJJLLLL????¹¹¹¹    UUUU????????????????????????????????LLLL????????????????????????????DDDD

jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    llll0000    UUUU????NNNN²²²²????³³³³\\\\««««dddd0000    VVVV−−−−????¹¹¹¹    WWWW����UUUU××××����««««    ÁÁÁÁcccc¼¼¼¼    wwwwIIIIËËËË    ¨̈̈̈‰‰‰‰UUUU????LLLLFFFF????²²²²ÝÝÝÝöööö����

ÆÆÆÆZZZZNNNNMMMMLLLL����««««    ««««cccc¼¼¼¼    ooooIIIIËËËË    ddddCCCC××××LLLL����««««

»»»»ËËËËccccðððð    ¨̈̈̈wwwwłłłłuuuu����uuuuOOOOÐÐÐÐËËËËddddJJJJOOOOLLLL����««««    hhhh××××????HHHH����««««    wwwwIIII    ŸŸŸŸËËËËddddAAAA����««««    qqqq³³³³\\\\

WWWW����UUUU????????????????ŠŠŠŠ    wwww????IIII    wwwwzzzzUUUU????????????????0000    ÂÂÂÂUUUU????????????????LLLL????????????????ŠŠŠŠ    wwww????IIII    jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    ssss????0000    WWWW????????????????0000““““öööö����««««    WWWW????????????????OOOO????????????????LLLL????JJJJ����««««

œœœœdddd????³³³³????¹¹¹¹    ÆÆÆÆUUUU????OOOOzzzzeeee????????łłłł    ooooKKKKGGGG????0000    ¡¡¡¡UUUU????????ŽŽŽŽËËËË    wwwwIIII    ¨̈̈̈————UUUU????����ÐÐÐÐ    WWWW????����UUUU????ŠŠŠŠ    wwwwIIII    ËËËË√√√√    ÊÊÊÊUUUU????????OOOOKKKKGGGG����««««

ÆÆÆÆ©©©©7.1.4®®®®    wwwwzzzzUUUU0000    ÂÂÂÂUUUULLLLŠŠŠŠ    wwwwIIII    »»»»ËËËËccccLLLL����««««    jjjjÝÝÝÝuuuu����««««

””””UUUUOOOOIIII????0000    llll{{{{ËËËË    ◊◊◊◊dddd²²²²AAAA¹¹¹¹    ¨̈̈̈ÂÂÂÂööööNNNN����««««    …………————««««ddddŠŠŠŠ    WWWWłłłł————œœœœ    WWWW????³³³³\\\\««««ddddLLLL����

ffffHHHH½½½½    tttt????¹¹¹¹bbbb����    ÂÂÂÂöööö????????NNNN����««««    ‰‰‰‰uuuuKKKK????××××????????0000    rrrr−−−−????????ŠŠŠŠ    ffffHHHH½½½½    wwww????IIII    …………————««««dddd????????××××����««««    WWWW????????łłłł————œœœœ

¡¡¡¡UUUU????????????????ŽŽŽŽuuuu����««««    tttt????????????³³³³????????????????AAAA¹¹¹¹    qqqq????BBBB????????????HHHH????MMMM0000    ¡¡¡¡UUUU????????????????ŽŽŽŽËËËË    wwwwIIII    bbbb????????????łłłłuuuu????¹¹¹¹    jjjjÝÝÝÝuuuu????����««««    eeee????????????OOOO????????????????DDDDddddðððð

wwwwIIII    qqqqLLLL????FFFF????²²²²����????LLLL����««««    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××????LLLL����««««    llllCCCC????����¹¹¹¹    ÆÆÆÆjjjjÝÝÝÝuuuu����««««    wwwwIIII    qqqqLLLL????FFFF????²²²²����????LLLL����««««

ssssOOOO????????????????����????????????????����????????????????²²²²����««««    ◊◊◊◊ËËËËdddd????????????????ýýýý    ffffHHHH????½½½½    vvvv����≈≈≈≈    …………————««««dddd????????????????××××����««««    WWWW????????????????łłłł————œœœœ    WWWW????????????????³³³³????????????\\\\««««dddd????????????????0000

ÆÆÆÆjjjjÝÝÝÝuuuu����UUUUÐÐÐÐ    WWWW����UUUU��������««««    bbbb¹¹¹¹dddd³³³³²²²²����««««ËËËË

M 17    jjjjÝÝÝÝËËËË    2.3.3

wwwwÝÝÝÝUUUUÝÝÝÝ____««««    jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    1.2.3.3

VVVVOOOODDDDdddd²²²²����««««

⁄ 2,50ÆÆ©sO¹“UJK� pO�³¹dð«eO�Ë—bO¼® 1 Êu²³OÐ

⁄ 2,50 ÆÆÆÆÆÆÆ ©r×K� pO�³OÐ«eO�Ë—bO¼® 2 Êu²³OÐ

⁄ 5,00 ÆÆÆ ©U¹uBK� pOMOÐUÐ«eO�Ë—bO¼® 3 Êu²³OÐ

⁄ 2,50 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WHH−L�« …dOL��« hK�²�0

⁄ 5,00 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r×K�« hK�²�0

⁄ 19,00 ÆÆ C3 H7 O6 PNa2  UHÝuIËd�OKž ≠ U²OÐ

 «—b?????????O?¼ U??????????²?????????³??????????O?¼ Âu?¹e?????????O?M?G?????????L?�«  U??????????H?�u?????????Ý

⁄ 0,25 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Mg SO4 7H2O

⁄ 50 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ C6 H8 O6 pOÐ—uJÝ_« iLŠ

⁄ 18-9 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Už√ ≠ —Už√

qK0 950 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡U0

ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

tDd²½ ÆÊUO?KG�« W�UŠ wI ¡UL�« wI  U½uJL�« »Ëcð

WDÝ«uÐ pH wMO?łË—b?ON�« q0U?F�« ‰b?F¹Ë Â Ú50 wI œd?³¹

”U?????O?????\ “U????N?????ł W?DÝ«uÐ t?????²?????³?????\«d?????0 l0 ©4.3® ný«u?J�«

b??????F?Ð q?B¹ Ê√ v?�≈ ©8.1.4® pH w?MO???????łË—b??????O???????N�« q?0U??????F?�«

 UOLJÐ jÝu�« l¹“uð ÆÂ Ú25 wI 7,2 v�≈ 7,1 s0 rOIF²�«

Æq?K0 150 U?????N?????²??????F?????Ý mK?³ð  «—Ë—U?????\ w?I qK?0 95 ‡Ð —b?????Ið

ÆWIO\œ 15 …bL� Â Ú121 wI rOIFð

…………eeee¼¼¼¼UUUU????łłłł    M 17    ‡‡‡‡����    WWWWKKKK0000UUUU????????DDDD    ◊◊◊◊UUUU????ÝÝÝÝËËËË√√√√    ‰‰‰‰UUUU????????LLLL????FFFF????²²²²????????ÝÝÝÝ««««    ssssJJJJLLLL¹¹¹¹    UUUU????????LLLL????DDDD

M 17    jjjjÝÝÝÝËËËË    llll????0000    UUUU????????????????NNNN????????????????²²²²????????????????³³³³????????????????\\\\««««dddd????????????????0000    wwwwGGGG????????????????³³³³MMMM????¹¹¹¹    wwww²²²²????����««««    ‰‰‰‰UUUU????????????????LLLL????????????????FFFF????????????????²²²²????????????????ÝÝÝÝöööö����

ÆÆÆÆZZZZNNNNMMMMLLLL����««««    ««««cccc¼¼¼¼    VVVV����ŠŠŠŠ    ddddCCCC××××LLLL����««««

nnnnHHHH����LLLL����««««    2.3

VVVVOOOODDDDdddd²²²²����««««

⁄ 0,5 ÆÆ©sO¹“UJK� pO²³¹dð «eO�Ë—bO¼® 1 Êu²³OÐ

⁄ 0,5 ÆÆÆÆÆÆÆÆ©r×K� pO²³¹dð «eO�Ë—bO¼® 2 Êu²³OÐ

qK0 1000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¡U0

ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

‰u?K×?????L?�« Ÿ“u?¹ Æ¡U?????L�« w?I  U½u??????²?????³??????O?????³�« »Ëc?ð

ÆqK0 150 UN²FÝ mK³ð  «—Ë—U\ wI bŠ«u�« d²LOKL�UÐ

ÆWIO\œ 15 …bL� Â Ú121 Wł—œ wI rIFð

©©©©ÊÊÊÊuuuu²²²²³³³³????OOOO³³³³OOOO����uuuu³³³³����««««®®®®    œœœœbbbb????FFFF²²²²LLLL����««««    ÊÊÊÊuuuu²²²²????³³³³OOOO³³³³����««««    ‰‰‰‰UUUULLLLFFFF????²²²²ÝÝÝÝ««««    ssssJJJJLLLL¹¹¹¹

ÆÆÆÆ2    ÊÊÊÊuuuu²²²²³³³³OOOOÐÐÐÐËËËË    1    ÊÊÊÊuuuu²²²²³³³³OOOOÐÐÐÐ    ssss0000    ZZZZ¹¹¹¹eeee0000    uuuu¼¼¼¼    ÍÍÍÍcccc����««««

ŸŸŸŸ————eeee����««««    ◊◊◊◊UUUUÝÝÝÝËËËË√√√√    3.3

wwwwCCCCLLLL××××����««««    MRS    jjjjÝÝÝÝËËËË    1.3.3

VVVVOOOODDDDdddd²²²²����««««

⁄ 10 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 1 Êu²³OÐ

⁄ 10 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r×K�« hK�²�0

⁄ 5 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWHH−L�« …dOL��« hK�²�0

⁄ 20 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©C6 H12 O6® “uDuKž

qK0 1 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ(Sorbitanne monoléate) Tween 80

Âu??O???ÝUðu???³�« wzUM?Ł  U??H???Ýu??I uŁ—√≠u?MO??łË—b???O¼

⁄ 2 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ(K2 HP O4)

 «—b?????????????O?????????????N??�« w?Łö?Ł Âu??¹œu?????????????B?�«  U??????????????²?????????????O?????????????Ý√

⁄ 2 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©CH3 CO2 Na3 H2O®

⁄ 2 ÆÆÆÆÆÆ›C6 H6 O7 ©NH4® 2¤ „UO½u0_«  «d²OÝ

 «—b????????????O?¼U????????????²????????????³?????????????O?¼ Âu?¹e?M?G????????????L??�«  U????????????H?�u????????????Ý

⁄ 0.2 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ(Mn SO47 H2O)

 «—b??????????????O??¼ «d??????????????²??????????????O??ð e??????????????O?M??G?M??L?�«  U??????????????H??�u??????????????Ý

⁄ 0.05 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ(Mn SO4 H2O)

⁄ 18-9 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Už√ ≠ —Už√

qK0 1000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¡U0

ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

tDd²½ ÆÊUO?KG�« W�UŠ wI ¡UL�« wI  U½uJL�« »Ëcð

WDÝ«uÐ pH wMOłË—b?ON�« q0U?F�« ‰bF¹ rŁ ÚÂ 5 wI œd³¹

“U????N????ł WD?Ý«uÐ t????²????³????\«d????0 l0 ©3.4.3® pO????²????Ý_« iL????Š

bFÐ qB¹ Ê√ v�≈ ©8.1.4® pH wMOłË—bON�« q0UF�« ”UO\

ÆÂ Ú25 wI 5.4 rOIF²�«

w?I qK?0 100 ‡?Ð —b???????????I?ð  U???????????O???????????L?J?Ð j?Ýu?�« l?¹“u?ð

200 ‡Ð —b??Ið  U?O?L?JÐ Ë√ qK0 150 U??N?²??F?Ý mK³ð  «—Ë—U??\

Â Ú121 wI rOI?Fð ÆqK0 250 UN?²FÝ mK?³ð  «—Ë—U\ wI qK0

ÆWIO\œ 15 …bL�

16



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 16
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    16

ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    4

“UN?ł s0 VDd²¹ ¨ «dL?F²�?L�« »U�Š “U?Nł 5.1.4

…d0 1.5 d?O³Jð  «– W?ÝbFÐ e?N?−0 œu?Ý√ oLŽ Í– wzu?{

Æw½Ëd²J�≈ Ë√ wJO½UJO0 wL\— œbŽË

Æ…d0 10-8 dO³Jð  «– WÝbŽ  6.1.4

ÆÚÂ 1 ± 45 Wł—œ wI tK¹bFð sJL¹ wzU0 ÷uŠ 7.1.4

e??N???−??0 wMO??łË—b???O??N�« q0U???F�« ”U??O??\ “U???N??ł  8.1.4

wMOłË—b?ON�« q0U?F�« …bŠË 0.1 ± W\œ Í– Í—«d?Š ‰ÒbF?LÐ

ÆÂÚ 25 Wł—œ wI

v�≈ 150 s0 U?N?²?F??Ý mK³ð ¨nO?H?�?²?�«  UMOM\ 9.1.4

ÂUEMÐ …e?N−?0 r0 180 x r0 18 —U?³²?š« VOÐU½√Ë qK0 250

W?ŽuMB0 Ë√ W?OÞUD0  «œ«b?Ý Ë√  ôu�?³?D VÝUM0 oKž

ÆW³Dd0 …œU0 s0

Ê√ s?JL?¹ b????????×�« v?²???????Š W????????ł—b???????0  U????????�U???????0  10.1.4

q?K?0 0,2 ± q?K?0 10 Ë√ q?K?0 0,02 ± q?K?0 1 V??Žu????????????????²????????????????�??ð

ÆqK0 0,2 ± qK0Å11Ë√

w�«u?????Š wKš«b?�« U¼d?D\ m?K³¹ Íd?????²????OÐ V?KŽ  11.1.4

Æq\_« vKŽ r0 10 wKš«b�« UNILŽË rÝÅ90

v?²???????Š U???????L?E?²?M0 V?K?F?�« Ác¼ d????????F???????\ Êu?J?¹ Ê√ V−?¹

Æ «dLF²�L�« ¡UBŠ≈ WOKLŽ vKŽ dŁR¹Åô

ÆW¹b¹bŠ Ë√ WOłUł“ oŽö0  12.1.4

…………dddd¹¹¹¹UUUUFFFFLLLL����««««    .    5

ÆW³ÝUM0 ◊Ëdý oIË r²ð

qqqqLLLLFFFF����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddÞÞÞÞ    .    6

UUUU¼¼¼¼ddddOOOOCCCC××××ððððËËËË    WWWWMMMMOOOOFFFF����««««    ccccšššš√√√√    1.6

—b????B???0 q?D ÍœU???H?ð qł√ s?0Ë  —u¼U????O�« `²????I q³????\

W???³?KFK?� W???O???ł—U????��« W???ŠU???�????L�« nO?EMð w?G???³M?¹ ¨ÀuK²?K�

n?O?E?M?²?�« r?²?¹ ÆW?¹U?M?F?Ð W?M?O??????????F?�« U???????????N?M?0 l?D?²??????????I?ð w?²?�«

ÀuKð Í√ VM?−ð qł√ s0 ©ÕØÕ® •70 W???³??�M?Ð ‰u½U??²?¹ùUÐ

ÆWHOE½ WI¹dDÐ W³KF�« `²Hð ÆwIU{≈

vvvvKKKK????ŽŽŽŽ    ‰‰‰‰uuuu????????????????BBBB????????????????××××????����««««    jjjjIIII????????????????IIII    wwww????HHHHJJJJ????¹¹¹¹    ôôôô    ¨̈̈̈WWWWKKKK????ŠŠŠŠdddd????????????????LLLL����««««    ÁÁÁÁcccc????¼¼¼¼    ‰‰‰‰öööö????????????????šššš

qqqq????ÝÝÝÝöööö????????????????????????????ÝÝÝÝ    √√√√eeee????????????????????????????????−−−−????ðððð    pppp����cccc????????????????????????????????DDDD    UUUU????????????????????????????LLLL????½½½½≈≈≈≈ËËËË    ffff????½½½½UUUU????????????????????????????−−−−????????????????????????????????²²²²????????????????????????????0000    nnnn????OOOO????????????????????????????????HHHH????????????????????????????����????ðððð

ËËËË√√√√    WWWW����ËËËËeeee????????FFFF????0000    UUUU¹¹¹¹öööö????????šššš    qqqqJJJJýýýý    vvvvKKKKŽŽŽŽ    qqqqOOOO????????ÝÝÝÝUUUUÐÐÐÐuuuu????????²²²²????DDDDôôôôËËËË    „„„„uuuuJJJJ²²²²????????³³³³¹¹¹¹dddd????????²²²²????ÝÝÝÝ

UUUU????????NNNN????MMMMŽŽŽŽ    dddd????????³³³³????????????FFFF????????LLLL����««««    ZZZZ????zzzzUUUU????????²²²²MMMM????����««««    ÊÊÊÊuuuuJJJJðððð    WWWW????????IIII????¹¹¹¹ddddDDDDÐÐÐÐ    ¨̈̈̈…………dddd????????????OOOO????????BBBB????????\\\\    qqqq????ÝÝÝÝöööö????????ÝÝÝÝ

ÂÂÂÂ««««ddddžžžž    bbbbŠŠŠŠ««««uuuu����    WWWW¹¹¹¹ddddNNNN−−−−LLLL����««««    WWWW¹¹¹¹uuuuCCCCFFFF����««««    ¡¡¡¡UUUUOOOOŠŠŠŠúúúú����    wwww����UUUULLLLłłłłùùùù««««    œœœœbbbbFFFF����UUUUÐÐÐÐ

ÆÆÆÆWWWWKKKK¦¦¦¦LLLL0000ËËËË    WWWW−−−−²²²²MMMM0000    ¨̈̈̈ÃÃÃÃuuuu²²²²MMMMLLLL����««««    ssss0000

ttttDDDD««««uuuuIIII    ÊÊÊÊËËËËbbbbÐÐÐÐ        ————uuuu¼¼¼¼UUUU¹¹¹¹    1.1.6

WD?Ý«uÐ  —u?¼U???O?�« W????³K?Ž Èu???²????×????0 W?¹UMF?Ð jK?�¹

s?0 WM?O?????F?� 0,1 ± ⁄ 10 Ê“Ë Æ©12.1.4® W??????L??????I??????F??????0 W??????I??????FK?0

“U???N????ł »u???³½√ w?I ¨‰U???¦???0® V?ÝUM0 ¡U????ŽË wI  —u¼U????O�«

d????F????\ vK?Ž Íu????²????×¹ q?K0 200 W????F????Ý Í– Íe?????Dd????L�« œd?D�«

w?I Ë√ ◊ö??????�?�« ”Q??????D w?I Ë√ VK?B?�« ÃU??????łe?�« s0 Íd?z«œ

Æ©3.1.4® ©Peristaltique® ◊ö�K� wJO²Ýö³�« ¡UŽu�«

““““uuuu²²²²DDDDôôôô    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××0000    2.2.3.3

VVVVOOOODDDDdddd²²²²����««««

⁄ 10 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ C12 H22 O11 “u²Dô

qK0 100 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡U0

ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

15 …b?L� Â Ú121 wI rI?F¹ rŁ ¡U??L�« wI “u?²?Dô »Ëc¹

ÆWIO\œ

qqqq0000UUUUJJJJ����««««    jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    3.2.3.3

VVVVOOOODDDDdddd²²²²����««««

qK0 95 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©1.2.3.3® wÝUÝ_« jÝu�«

qK0 5 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©2.2.3.3® “u²Dô ‰uK×0

ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

wÝU??Ý_« jÝu�« »Ëc¹ ¨‰U??L?F??²??Ýô« q³?\ …d??ýU?³??0

œd³¹ tDd²½ rŁ ÊUOK?G�« W�UŠ wI wzU0 ÂULŠ wI ©1.2.3.3®

ÆÂ Ú50-48 wI ©2.2.3.3® “u²Dô ‰uK×0 s��¹ ÆÂ Ú50-48 wI

rŁ w?ÝU?????Ý_« jÝu?�« v�≈ “u?????²????Dô ‰u?K×?????0 ·U?????C¹

jÝu�« œd???³¹ ÆW???O½«—Ëœ  U??Dd???Š o¹dÞ sŽ W?¹UMFÐ j?K�¹

Æ©7.1.4® wzU0 ÂULŠ wI

pH    wwwwMMMMOOOOłłłłËËËË————bbbbOOOONNNN����««««    qqqq0000UUUUFFFF����««««    qqqq¹¹¹¹bbbbFFFF²²²²����    nnnnýýýý««««uuuuJJJJ����««««    4.3

¨̈̈̈NaOH    ÂÂÂÂuuuu????¹¹¹¹œœœœuuuu????????????????????BBBB????����««««    bbbb????????????????????OOOO????????????????????????����????????????????????DDDDËËËË————bbbb????????????????????????OOOO¼¼¼¼    ‰‰‰‰uuuu????KKKK××××????????????????????????0000    1.4.3

‰‰‰‰ØØØØ‰‰‰‰uuuu0000    0,1    wwww����««««uuuuŠŠŠŠ

wwww????����««««uuuu????????????????????ŠŠŠŠ    ¨̈̈̈HCI    pppp????¹¹¹¹————bbbb¹¹¹¹————uuuu????KKKK????JJJJ����««««    iiii????LLLL????????????????????????ŠŠŠŠ    ‰‰‰‰uuuu????KKKK????××××????????????????????????0000    2.4.3

‰‰‰‰ØØØØ‰‰‰‰uuuu0000ÅÅÅÅ0,1

ÆÆÆÆ©©©©wwww−−−−KKKKŁŁŁŁ®®®®    ••••100    ¨̈̈̈CH3 COOH    ppppOOOO²²²²ÝÝÝÝ____««««    iiiiLLLLŠŠŠŠ    3.4.3

WWWWOOOOłłłłUUUUłłłłeeee����««««        ««««ËËËËœœœœ____««««ËËËË        ««««eeeeOOOONNNN−−−−²²²²����««««    ÆÆÆÆ4

u¼ ¨w�U??×?�« włu�u??OÐËdJ?O??L�« d??³??�??L�« œU??²??Ž 1. 4

Æ UHH�L�«Ë  UMOF�« dOC×²� hB�0 œU²Ž

ÆÂ Ú1 ± 37 Wł—œ wI sC×0 1.1. 4

W???ł—œ wI t?D³???{ sJ?Lð ¨wz«u?¼ô sC???×???0 2.1. 4

 U?M?zUJ?�« W????????OÐd????????²?� W???????B????????B???????�????????0 W???????O????????ŽË√ Ë√ Â Ú1 ± 37

•10 Ë  Ë“ü« s0 •90 s0 Êu?J0 u?????ł d????Iu¹ ¨W?????Oz«u?¼Òö�«

ÆÊuÐ—UJ�« bO�Du¹œ s0

W??O?JO??²???ÝöÐ W??O??ŽË√ Ë– ¨w?³�u� Ÿu½ s?0 ◊ö??š3.1. 4

20000 W???Žd??�Ð Ê«—Ëb?�« t½UJ0S?Ð ¨qJA�« Íd?z«œ ¨W??L???I??F???0

 «– W¹b?¹b???Š Ë√ W???O???łU???ł“ W???O???ŽË√ l?0 ¨q\_« vK?Ž W???I???O???\œ

ÆWLzö0 …—b\

ÃU???????ł— ¨‰U????????¦???????0® —U????????³???????²???????šô« V?O?ÐU?½√ ÃU???????ł— 4.1.4

Æ©fJOð—uI

17



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««17 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    16
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    4

¨”uK?O????Iu????0—Uð f?DuJ?²????³¹d????²????�?� W????³????�M?�UÐ 3.5.6

s0 q?K0 15 v�≈ q?K0 12 s0 Íd????²???OÐ W????³KŽ q?D wI vH????Bð

Æ©7.1.4® Â Ú45 wI X³¦0Ë »Ëc0 ©2.3.3® M 17 jÝË

¨VK?F�« wI Âu?�uJ?M¹ù« m¹d????Hð b????FÐ …d????ýU???³????0 4.5.6

„d??²¹ ¨VKF�« d?¹Ëbð o¹dÞ sŽ jÝu?�« l0 W¹UMFÐ j?K�¹

ÆwII√Ë œ—UÐ `DÝ vKŽ VKF�« „d²Ð bL−²¹ jOK��«

ÆWÐuKI0 Íd²OÐ VKŽ nH−ð 5.5.6

oB?²Kð ô Ê√Ë VKŽ 6 U?N?³?Oðdð “ËU??−?²¹ ô Ê√ V−¹

Ë√ V½«u?ł l0 W?I?B²K0 Êu?Jð ôË iF³?�« UN?C?F?³Ð VKF�«

ÆnH�LK� UOKF�« WN−�«

”u?KO????????ÝUÐu????????²???????Dô œb???????Ž ¡U???????B????????Š≈ qł√ s?0 1.5.5.6

wI Â Ú37 wI W???ŽU???Ý 72 …b???L� V?KF�« n?H???−ð ”uJ¹—U???G?KÐ

Æ©2.1.4® wz«u¼ô jÝË wI Ÿ—e�« ¡UŽË Ë√ wz«u¼ö�« nH−L�«

f?DuJ?²??????³¹d??????²??????�?�« œb??????Ž ¡U??????B??????Š≈ qł√ s?0 2.5.5.6

ÆÂ Ú1 ± 37 wI WŽUÝ 48 …bL� VKF�« nH−ð ”uKOIu0—Uð

    ««««ddddLLLLFFFF²²²²����LLLL����««««    »»»»UUUU����ŠŠŠŠ    6.6

©1.5.5.6® wI W?????×????{u????L?�« nO????H?????−????²�« W?KŠd????0 b?????FÐ

hzU??B??š sO???³ð w²�«  «d??L??F??²??�??L?�« V�??×ð ©2.5.5.6®Ë

wI …œu???łu??L�« ©2.1Ë 1.1® sOM?Łô« s¹d??N??−??L�« s?¹u??C??F�«

Æ…dLF²�0 300Ë 10 sOÐ W¹u²×L�« VKF�«

W?OK?L?Ž qO?N?�??²� ¨nO?H??š ¡u?{ X×ð VKF�« h?×?Hð

¨©5.1.4® VÝUM0 œ«bŽ ‰ULF²Ý« wG³M¹ ¨»U�×�«

W???³z«c?�« d???O???ž  U???¾?¹e???−�« sO?Ð jK�?�« Âb???Ž wG???³?M¹

r−Š  «–  «dLF?²�L�« l0 ¨W³Ýd²?L�« œ«uL�« Ë√ WMOFK�

W¹UMFÐ U?N?O?I „uJA?L�«  «d?LF?²?�?L�« h×?I Æ…dÐ≈ ”√—

¨d???0_« v?C???²???\« «–≈ l?Hðd???0 d???O????³Jð  «– W????Ýb???Ž WD?Ý«uÐ

ÆW??O?³?Mł_«  U?¾?¹e?−�« s?Ž  «d?L??F??²?�??L�« e??O?O??L??²� p�–Ë

 «dL?F²�?L�« œbŽ ÊUD «–≈ U0 W�U?Š wI  UHO?H�²Ð ÂU?OI�«

Æ300 “ËU−²¹

bbbbOOOODDDDQQQQ²²²²����««««    7.6

WKLF²�?L�« VKF�« s0 U\öD½«  «dLF²?�L�« ¡UI²½«

ÍËU??�¹ t??OK?Ž qB??×??²??L�« œb??F�« ÊuJ¹ W??I¹d?DÐ ¡U??B??Šû�

Æ «dLF²�LK� w�ULłù« œbFK� wFOÐd²�« —c−�«

 «d?L?F?²?�?L�« Ác?N� ¢Â«d?ł¢ s¹uK²�« W?OKL?FÐ ÂU?O?I�«

≠ Â«d??ł ¨W??žu?³??0 d??O??ž  U??O?B??Ž qJ?ý vKŽ U??N½QÐ b??DQ??²�«Ë

w?I Ÿ—e?�« W�U????????Š w?I «c?¼Ë w?³?KÝ ≠ ”ö?ÞU????????D ¨w?ÐU????????−?¹≈

vK?Ž ÊuJð ¨M 17 jÝË w?I Ÿ—e�« W?�U????Š wI ÆMRS jÝË

¨wÐU???−¹≈ Â«d???ł ¨W??O???łË“ dz«Ëœ Ë√ WK?�K�???²??0 dz«Ëœ q?Jý

Æw³KÝ ≠ ”öÞUD

ttttDDDD««««uuuuHHHH����UUUUÐÐÐÐ        ————uuuu¼¼¼¼UUUU¹¹¹¹    2.1.6

…b??L�  —u¼U??O?�« W??³KF� w�U??L??łù« Èu??²??×??L�« j?K�¹

Æ©3.1.4® ◊öš WDÝ«uÐ …bŠ«Ë WIO\œ

wI U????L?K¦????0 ¨ —u¼U????O?�« s0 WM?O????F� 0,1 ± ⁄ 10 Ê“Ë

Æ©1.1.6®

ÍÍÍÍddddNNNN−−−−LLLL����««««    hhhh××××HHHH����««««    2.6

s0 W?O?LJ� W¹d?N??−?0 ‰u?I?Š …b?F� w�Ë√ h×?I ¡«d?ł≈

‰U?¦??0® sOKO??²?L�« ‚—“QÐ U??I?³??�?0 W½uK?0  —u¼U?O�« WM?O?Ž

©‰Ø⁄ 6 ‡� sO?KO??²???L�« ‚—“_ pO?�u½U??²¹≈ ‰u?K×??0 W?DÝ«uÐ

W¹u???C???O?Ð ¨U¹d???O???²J?³�« s0 ÊU???Žu?½ W???IU???¦???D rO???O???I???²?� «c¼Ë

 U???H????O???H???�???²?�« W???Žu???L????−???0 —U???O????²???š« w�U???²?�UÐË W¹u????B???ŽË

ÆŸu½ qD ¡UBŠ≈ wI UN�ULF²Ýô W³ÝUML�«

‰‰‰‰ËËËË____««««    nnnnOOOOHHHH����²²²²����««««    ddddOOOOCCCC××××ðððð    3.6

ssss0000        ««««dddd????????????IIII????????HHHH����««««    wwww????IIII    WWWWMMMMOOOO????????????³³³³????????LLLL����««««        UUUU????????????OOOOKKKKLLLL????????????FFFF����««««    ““““UUUU????????−−−−????½½½½≈≈≈≈    VVVV−−−−¹¹¹¹

ÆÆÆÆffffLLLLAAAA����««««    WWWWFFFFýýýý√√√√    ssssŽŽŽŽ    ««««bbbbOOOOFFFFÐÐÐÐ    4.5.6    vvvv����≈≈≈≈    3.6

v�≈ ©1.1.6® …–u?šQL�« WMO?FK� ©2.3® nH?�?L�« W?IU?{≈

WIO\œ …bL� jK�ð Æ⁄ 50 nH�L�«Ë WMOF�« WIU¦D mK³ð Ê√

v�≈ nH?�?L�« fHMÐ qLJ½ Æ©3.1.4® ◊öš WD?Ý«uÐ …bŠ«Ë

Æ10-1
 nOH�ð vKŽ qB×²½ p�cÐË ⁄ 100 vKŽ ‰uB×�« W¹Už

WWWW¹¹¹¹ddddAAAAFFFF����««««        UUUUHHHHOOOOHHHH����²²²²����««««    ddddOOOOCCCC××××ðððð    4.6

W??????ł—b??????0 W?????�U??????0 W?DÝ«u?Ð ©2.3® n?H?????�?????L?�« l¹“u?ð

¨ÊUŁ »u?³½√ v?�≈ nO?H?�?²?�« «c¼ s0 qK0 1 qIM¹ ÆW??L?I?F?0

nO?H?�ð qJ� …b?¹b?ł W?�U?0 …d?0 qD wI ‰U?L?F?²?Ý« l0 a�«

ÆWÐuKDL�«  UHOH�²�« WK�KÝ vKŽ ‰uB×�« W¹Už v�≈

`̀̀̀????DDDD????ÝÝÝÝ    XXXX××××????ðððð    rrrr????ÝÝÝÝ    1    ssss????0000    dddd????????????????????????????????¦¦¦¦????????????????????????????????DDDD√√√√    WWWW????????????????????????????????����UUUU????????????????????????????????LLLL????����««««    ffffDDDD????GGGG????ðððð    ôôôô

ÆÆÆÆWWWW����UUUULLLL����««««    ¡¡¡¡qqqq0000    bbbbMMMMŽŽŽŽ    WWWWOOOOzzzz««««uuuuNNNN����««««        UUUUŽŽŽŽUUUUIIIIHHHH����««««    VVVVMMMM−−−−ðððð    ÆÆÆÆqqqqzzzzUUUU��������««««

nnnn????OOOO????????????????????????????HHHH????????????????????????????����????????????????????????????²²²²????����««««    wwwwIIII    qqqq????IIII????MMMM????����««««    ¡¡¡¡UUUUMMMM????ŁŁŁŁ√√√√    WWWW????????????????????????????����UUUU????????????????????????????LLLL????����««««    ffff????DDDDGGGG????ðððð    ôôôô

ÆÆÆÆbbbb¹¹¹¹bbbb−−−−����««««

nnnnOOOOHHHH����²²²²����««««ËËËË    ŸŸŸŸ————eeee����««««    5.6

”uKOÝUÐu²Dö� W?³�M�UÐ® sOðd0 vKŽ qLF�« 1.5.6

wI qI?Mð ¨©”uKO??Iu??0—Uð f?DuJ²??³¹d??²??ÝË ”uJ?¹—U??GKÐ

nO?H?�ð qJ� qK0 1 W?L?I?F?0 ¨W?�U?0 WDÝ«u?Ð Íd?²?OÐ VKŽ

Æ©11.1.4®

⁄d?H¹ ¨”uJ¹—UGK?Ð ”uKOÝUÐu?²?Dö� W³?�M�UÐ 2.5.6

MRS jÝË s?0 qK0 15 v�≈ q?K0 12 s0 Íd????²????OÐ VK?Ž wI

ÂU?L?Š wI ¨Â Ú1 ± 45 wI X³??¦?0Ë »Ëc?0 ©1.3.3® wC?L?×�«

Æ©7.1.4® wzU0

    UUUU????????HHHH????????????OOOO????????HHHH????????����????????????²²²²����««««    ŸŸŸŸ————““““    ssssOOOOÐÐÐÐ    XXXX\\\\uuuu????����««««    ““““ËËËËUUUU????????−−−−????????²²²²????¹¹¹¹    ôôôô    ÊÊÊÊ√√√√    VVVV−−−−¹¹¹¹

2.5.6®®®®    WWWW????????????????IIII????????????OOOO????????????????\\\\œœœœ    15    ssss0000    dddd????????????????¦¦¦¦????????????DDDD√√√√    ¨̈̈̈ÂÂÂÂöööö????????????NNNN????����UUUUÐÐÐÐ    ÍÍÍÍdddd????????????²²²²????????????????OOOOÐÐÐÐ    VVVVKKKK????ŽŽŽŽ    ¡¡¡¡qqqq0000ËËËË

ÆÆÆÆ©©©©3.5.6ËËËË

18



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 18
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    16

ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    4

1,0 sO?Ð ÕË«d???²?¹ œb????FÐ W????−???O????²M?�« sŽ d????³????F¹  6.1.7

W?????I?????I«u????L?�« …u?????I�« u?¼ ” YO?????Š ” 10 wI »d?????C¹ 9,9Ë

Æ10Å‡�

W¹d??N??−?L�« ¡U??C??Žú� w�U??L?łù« œb??F�« ÍËU??�¹  7.1.7

Æ —u¼UO�« s0 Â«dž ‡� …eOLL�«

” Ÿ ´ ‰ Ÿ

∫ wMFLÐ

¨Â«d??G� ”uJ¹—U??GKÐ ”uKO??ÝUÐu??²?Dô œb??Ž u¼ ∫ ‰ Ÿ

Æ2.1.7 oIË »u�×0

¨Â«d?G� ”u?KIu?0dð fDuJ?²?³¹d?²??Ý œb?Ž u¼ ∫ ” Ÿ

Æ2.1.7 oIË »u�×0

»»»»UUUU����××××����««««    WWWWOOOOHHHHOOOODDDD    vvvvKKKKŽŽŽŽ    ‰‰‰‰UUUU¦¦¦¦0000  2.7

”uKO?ÝU?Ðu?²?Dô »U?�??Š ÊS?I ¨ —u¼U?O�« s0 W?MO?F�

Íd???²???O?Ð w²???³K?Ž® W???O�U???²?�« W???−???O???²M?�« wDF?¹ ”uJ¹—U???G?KÐ

∫ ©ULNHOH−ð rð bŠ«Ë nOH�²�

¨…dLF²�0 245Ë 295 ∫ 
510 ∫ nOH�²�«

¨…dLF²�0 40Ë 33 ∫ 
6-10

613     40 + 33 + 245 + 295           ∑Â           

5-10 x 278,6  Ω          Ω                                 Ω                    

5-10 x 2,2     
5-10 (2 x 0,1 + 2)   ©2Ÿ 0,1 ´ 1Ÿ®   

510 x 280 ‡� oI«u¹ «c¼ ¨3.1.7 oIË

wI œu?łuL�« ”uJ¹—U?GKÐ Æ‰ ‡� tMŽ d?³?FL�« œb?F�« ≠

:⁄Ø
710 x 2,8 Ê–≈ u¼  —u¼UO�« WMOŽ

œb??F�« ¨”u?KO??Iu??0—Uð Æ” ‡� W??³???�M�UÐ ¡wA?�« fH½

Æ —u¼UO�« s0 ⁄Ø
810 x 4,9 u¼ tMŽ d³FL�«

W¹d????N????−????L�« ¡U????C???Žú?� w�U????L???łù« œb????F?�« ÊS???I ¨«c?J¼

∫ u¼  —u¼UO�« s0 Â«dG� …eOLL�«

U?0bMŽ Íc�« 
810 x 5,18 = (810 x 4,90) + (710 x 2,80)

∫ wDF¹ 3.1.7 oIË dHB�« v�≈ »dI¹

Æ —u¼UO�« s0 ⁄Ø
810 x 5,20

ooooOOOO\\\\bbbb²²²²����««««  3.7

s¹—U?????³????²????š« ¡«d????ł≈ W?�U????Š wI ÊQ?Ð WÐd????−?????²�« sO?????³ð

Íc�« —U?³²?šô« ÊSI ¨WM?OF�« fH½ s0 s¹e?−M0 sOKI?²�?0

Íc�« p�– s0 •30 U??³�U???ž “ËU??−??²¹ W??F??H?ðd??0 ZzU??²½ w?DF¹

qK×?L�« vKŽ V−¹ ¨W�U×�« Ác¼ wI ¨W?HO?F{ ZzU?²½ wDF¹

—bB0 b¹b×ð qł√ s0 W?OKLF�« ·ËdE�« wI dEM�« …œUŽ≈

Æ¡UDš_«

ZZZZzzzzUUUU²²²²MMMM����««««    ssssŽŽŽŽ    ddddOOOO³³³³FFFF²²²²����««««    ÆÆÆÆ7

»»»»UUUU����××××����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddÞÞÞÞ 1.7

W¹u?²??×?L�« VKF�UÐ ’U??��« ¡U?B?ŠùUÐ kH??²?×¹ 1.1.7

Æ6.6 wI UNOKŽ qB×²L�« …dLF²�0 300 v�≈ 10 vKŽ

œb????Ž ÍËU?????�¹ ¨e?????O????L????0 Íd?????N????−????0 u?????C????Ž q?J�  2.1.7

ÆWMOF�« s0 Â«dž bŠ«u� W¹dN−L�« ¡UCŽ_«

∑ Â

©2Ÿ ´ 0,1 ´ 1Ÿ®  

wI WÐu???�??×??L�«  «d???L??F??²???�??L�« Ÿu??L???−??0 u¼ ∫ ∑ Â

Æ1.1.7 VKF�«

nO?????H????�????²?�«  «– WÐu????�????×?????L�« V?KF�« œb?????Ž u¼ ∫ 1Ÿ

ÆnF{_«

nO?????H????�????²?�«  «– WÐu????�????×?????L�« V?KF�« œb?????Ž u¼ ∫ 2Ÿ

ÆlHðdL�«

t�ö?š s0 Íc�« nOH?�²K� W?II«uL?�« WLO?I�« u¼ ∫  

Æ‰Ë_« ¡UBŠù« vKŽ UMKB×ð

dddd????OOOO????OOOO????????GGGGðððð    VVVV−−−−¹¹¹¹    ¨̈̈̈ssssOOOO????HHHH????OOOO????????HHHH????����ðððð    ssss0000    dddd????¦¦¦¦????DDDD√√√√    »»»»UUUU????����????????ŠŠŠŠ    WWWW����UUUU????ŠŠŠŠ    wwwwIIII

∫∫∫∫    wwww����UUUU²²²²����««««    nnnnOOOOHHHH����²²²²����««««    ————UUUU³³³³²²²²ŽŽŽŽôôôô««««    ssssOOOOFFFFÐÐÐÐ    ccccšššš____    WWWWGGGGOOOOBBBB����««««

∫ UM¹b�  UHOH�ð Àö¦� W³�M�UÐ

∑ Â

©0,01 ´ 2Ÿ0,1 ´ 1Ÿ®  

U?N?O?KŽ qB?×?²?L�« Z?zU?²M�« d?H?B?�« v�≈ »d?Ið  3.1.7

WŁöŁ Í– œb??FK� W??³?�?M�UÐ ÆsOK¦??L??0 sO?L??\— v�≈ 2.1.7 wI

«–≈ Æt?O�≈ »d?\_« d??H?B�« v�≈ Y�U?¦�« r\d?�« »d?I¹ ¨ÂU?\—√

«–≈ ¨d????G????�_« r\d�« v?�≈ »d????I¹ ¨5 u¼ Y?�U???¦?�« r\d�« ÊU????D

r\d�« v?�≈Ë U??O?łË“ «œb??Ž Êö?JA¹ ÊU??O�Ë_« ÊU??L??\d�« ÊU??D

ÆU¹œdI «œbŽ ÊöJA¹ ÊUO�Ë_« ÊUL\d�« ÊUD «–≈ d³D_«

v�≈ »dI¹ 234 ‡� ∫ ‰U¦L�« qO³Ý vKŽ

235

225

245

230

240

220

240

sO³½ ¨10 s0 q\√  «¡UBŠù« lOLł X½UD «–≈  4.1.7

 Ø1 x 10 s0 q\√ u¼ Â«dG�UÐ W¹d?N−L�« ¡UC?Ž_« œbŽ Ê√

ÆnF{_« nOH�²K� WII«uL�« WLOI�« u¼ ¢ ¢ YOŠ

¨300 s0 d???³???D√  «¡U??B???Šù« l?O??L???ł X½U???D «–≈  5.1.7

ÊuJ¹ w²�« VKF?�« s0 U\ö?D½« tMŽ d?³F?L�« œb?F�« V�?×¹

fJŽ »d??C¹Ë 300 v�≈ »d??\√  «d??L?F??²??�??L�« œb??Ž U?N??O??I

vD?Fð ÆU???ŽU???Hð—« d????¦???D_« nO???H???�???²?K� W???I???I«u???L�« W????L???O???I�«

¡U??????C?????Žú?� tM?Ž d??????³?????F??????L�« œb??????F?�«¢ qJ?ý vK?Ž W??????−?????O??????²M?�«

ÆUHF{ d¦D_« nOH�²�« W�UŠ wI ¨¢Â«dž bŠ«u� W¹dN−L�«

19



43    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««19 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    16
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO����uuuu¹¹¹¹    4

ooooOOOO³³³³DDDD²²²²����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddÞÞÞÞ    ‰‰‰‰uuuuŠŠŠŠ        UUUUNNNNOOOO³³³³MMMMðððð Æ 8

ŸŸŸŸ————eeee����««««    ◊◊◊◊UUUUÝÝÝÝËËËË√√√√    ¡¡¡¡UUUUIIII²²²²½½½½««««

wC?L?×�« MRS® Êö?L??F?²??�?L�« ÊUDÝu?�« d?³?²??F¹ ô

Æ¡UI²½ô« wK0UD ©M 17Ë

”u?K??O?????????????Iu?????????????0—U?ð Æ” Ÿ«u?½√ W?????????????O?????????????³??K?ž√ q?J??A?ð ô

 «– wC?????L????×�« MRS jÝË w?I W????O?zd????0  «d????L?????F????²?????�????0

Æ‰ ¡U?B??Šù U?N?�U?L??F?²?Ý« ÷Ëd??H?L?�« s0 w²�«Ë  U?H??O?H??�ð

wI qO?ÝUÐu?²?Dô œb?Ž ÊuJ¹ U?0bMŽ s?O?Š wI Æ”uJ¹—U?GKÐ

¨„u???Du??²???³¹d???²???Ý œb??Ž s0 d???O???¦JÐ q?\√ ¨ —u¼U???O�« WMO???Ž

Æ‰ »U??????�?????×?� W?????H??????O??????F?????{  U??????H??????O?????H??????�ð d??????O??????C?????×?ð V−?¹

Æ”uJ¹—UGKÐ

f?Du????????Du?????????²????????³?¹d????????²?????????Ý ‡?� s?JL?¹ ¨W?�U????????×?�« Ác?¼ w?I

wC???L??×�« MRS jÝu�« V?KŽ wI qJ?Að Ê√ ”uKIu???0—Uð

…dÐ≈ ”√— r−Š  «–  «d?LF²�?0 Ë√ …dOG?�  «dLF²?�0

Æ‰  «d??????L?????F??????²?????�??????0 sŽ U?¼e?????O??????O??????Lð s?JL??????L�« s?0 w²?�«Ë

Æd³D√ r−Š  «– ÊuJð w²�« ”uD—UGKÐ

Æ‰ Ÿ«u?½√ W???????????O????????????³?K?ž√ q?J?A?ð ô ¨Èd???????????š√ W????????????N???????????ł s?0

 «– M 17 jÝu�« w?I W??Ozd???0  «d??L???F??²??�???0 ”u??D—U???GKÐ

Æ” ¡U?B??Šù U?N?�U?L??F?²?Ý« ÷Ëd??H?L?�« s0 w²�«  U?H??O?H??�ð

Æ”uKIu0—Uð

”u????D—U?????GKÐ Æ‰ Ÿ«u?½√ iF????³?� sJ?L¹ ¨Âu????L?????F�« v?KŽ

r−??Š  «– …d??O??G??�  «d??L??F??²??�??0 M 17 jÝË wI q?OJAð

Êu?J?¹ w²?�«  —u?¼U????????O?�« s?0 W?MO?????????Ž wI p?�–Ë …d?Ð≈ ”√—

œb???????Ž s0 d???????O???????¦?JÐ d???????³???????D√ ”uK?�?Ðu??????²???????Dô œb???????Ž U???????N??????O???????I

ÆfDuDu²³¹d²��«

…d?O?G??B�«  «d?L?F?²?�??L�« Ác¼ d?NE0 ÊuJ¹ ¨U??0u?L?Ž

sOF�UÐ U¼eO?OLð qN��« s0Ë UOMD\ Ë√ UO?Iu� WMA��«Ë

 «dLF²�?L�« sŽ ©…d³J0 WDÝ«uÐ s�Š_« s0® …œd−L�«

qJý v?KŽË ¡U?�?K0Ë …d??O?³??D ÊuJð w?²�« ”uKIu??0—Uð Æ”

Æ”bF�« W³Š

20
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70    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««17 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUUCCCC0000————    24
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLLIIIIuuuu½½½½    7

¡«—¬ ¨ «—dI� ¨ «—«d�

…………————UUUU−−−−²²²²####««««    …………————««««““““ËËËË

dddd³³³³LLLL????²²²²³³³³ÝÝÝÝ    11    ooooIIII««««uuuuLLLL����««««    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    VVVVłłłł————    26    wwwwIIII    ŒŒŒŒ————RRRR0000    ————««««dddd‡‡‡‡[[[[

WWWWÐÐÐÐdddd????−−−−²²²²KKKK����        UUUUMMMM????OOOOFFFF����««««    dddd????OOOOCCCC????××××ðððð    ZZZZNNNNMMMM0000    qqqqFFFF????−−−−¹¹¹¹    ¨̈̈̈2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ

wwwwłłłłuuuu����uuuu????????????OOOOÐÐÐÐËËËËddddJJJJOOOO????????????LLLL����««««    hhhh××××????????????HHHH����««««    ÷÷÷÷dddd????????GGGGÐÐÐÐ        UUUU????????????HHHH????????OOOO????????HHHH????????����????????????²²²²����««««ËËËË

ÆÆÆÆUUUU¹¹¹¹————UUUU³³³³łłłł≈≈≈≈

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨…—U‡‡−²�« d‡¹“Ë Ê≈

39≠90 r?[— Íc?????O??????H?M²?�« Âu?????Ýd??????L?�« vC??????²??????I?????L?Ð  ≠

WM?Ý d¹U?M¹ 30 o?I«u?????L�« 1410 ÂU?????Ž V?ł— 3 w?I Œ—R?????L�«

‰b????F???L?�« ¨gG�« l?L???[Ë …œu????−�« W?ÐU???[d?Ð oKF????²????L�«Ë 1990

¨rL²L�«Ë

453≠02 r[— Íc?????O????HM?²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

d????³???L????�¹œ 21 oI«u????L�« 1423 ÂU???Ž ‰«u???ý 17 wI Œ—R????L�«

¨…—U−²�« d¹“Ë  UOŠö� œb×¹ Íc�« 2002 WMÝ

Œ—R??L�« „d??²??A???L�« Í—«“u�« —«d??I�« v?C??²??I??LÐË ≠

1993 W?MÝ X?A??????ž 18 o?I«u?????L�« 1414 ÂU??????Ž d???????H??????� 29 wI

b?????F?????L?�« VO?K×?�« Ÿ«u½√ i?FÐ  U?????H?????�«u?????L?Ð  oK?F?????²?????L�«Ë

¨t{dŽË „öN²Ýö�

1415 ÂU?Ž dH?� 14wI Œ—R?L�« —«d?I�« vC?²?I?LÐË ≠

 U???H??�«u???L�U?Ð oKF???²???L�«Ë 1994 WM?Ý u??O?�u¹ 23 oI«u??L�«

‰b???F???L?�« ¨W???Oz«c????G�« œ«u???L?�« iF???³� W????O???łu�u???O?ÐËdJO????L�«

¨rL²L�«Ë

21



70    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 18
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUUCCCC0000————    24
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLLIIIIuuuu½½½½    7

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    ————ÒÒÒÒdddd‡‡‡‡IIII¹¹¹¹

s?0 19 …œU?????????L?�« ÂUJ?Š_ U?????????I?????????O????????³?D?ð    ∫∫∫∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL����««««

ÂU?Ž Vł— 3 wI Œ—R?L�« 39≠90 r[— Íc?O?HM?²�« Âu?Ýd?L�«

rL????²???L?�« Ë ‰b???F????L�« ¨1990 WMÝ d?¹UM¹    30  oI«u????L�« 1410

Z?NM?0 qF??????ł v�≈ —«d?????I?�« «c¼ ·b??????N¹ ¨ Áö??????Ž√ —u?????Dc?????L?�«Ë

h×H�« ÷d?GÐ  UH?OH�?²�«Ë WÐd−²K�  UM?OF�« dO?C×ð

ÆU¹—U³ł≈ włu�uOÐËdJOL�«

WÐd?????−????²?K�  UM?O????F?�« d????O????C?????×ð q?ł√ s0    ∫∫∫∫    2    …………œœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL����««««

ÊS??I ¨ włu�u??OÐËdJ?O?L?�« h×??H�« ÷d??GÐ  U??H?O??H??�??²�«Ë

…b??L??²??F??L?�« pKð Ë gG?�« lL??[ Ë …œu??−�« W??³??[«d???0 dÐU??�??0

wI s?O????³????L�« Z?NML?�« ‰U????L????F????²????ÝUÐ W????0e?K0 ÷d????G?�« «c????N�

Æ o×KL�«

·d?Þ s0 ¨ Z?NM?L�« «c?¼ qL??????F??????²?????�?¹ Ê√ V−?¹ U?????L??????D

Æ…d³š ¡«dłSÐ d0_« bMŽ d³�L�«

…b?¹d??????????????−??�« w?I —«d??????????????I?�« «c?¼ d??????????????A??M?¹  ∫∫∫∫    3    …………œœœœUUUU????‡‡‡‡????????LLLL????����««««

ÆWO³FA�« WOÞ«dIL¹b�« W¹dz«e−�« W¹—uNL−K� WOLÝd�«

11 oI«u??L�« 1425 ÂU??Ž Vł— 26 wI dz«e???−�UÐ —d??Š

Æ2004 WMÝ d³L²³Ý

ÕÕÕÕËËËËddddDDDDuuuuÐÐÐÐ    ssss¹¹¹¹bbbb����««««    ————uuuu½½½½

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

oooo‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡××××KKKKLLLL‡‡‡‡����««««

÷÷÷÷ddddGGGG‡‡‡‡ÐÐÐÐ        UUUUHHHHOOOOHHHH����²²²²����««««ËËËË    WWWW‡‡‡‡ÐÐÐÐdddd−−−−²²²²KKKK����        UUUU‡‡‡‡MMMMOOOOFFFF����««««    dddd‡‡‡‡OOOOCCCC××××²²²²����    ZZZZNNNNMMMM0000

wwwwłłłłuuuu����uuuuOOOOÐÐÐÐËËËËddddJJJJOOOOLLLL����««««    hhhh‡‡‡‡××××HHHH����««««

¨Z?NM?L�« «c?¼  U?????³?KD?²?????0 w?C?????²?????I?ð    ∫∫∫∫    nnnn????¹¹¹¹dddd????????????????????FFFF????????????????????²²²²????����««««-1

Æ WO�U²�« n¹—UF²�« oO³Dð

Ë√ ‰uK×0 ¨qK×0    ∫∫∫∫    ©©©©ÂÂÂÂ____««««    qqqqKKKK××××LLLL����««««®®®®    wwww����ËËËË√√√√    nnnnOOOOHHHH����ðððð 1.1 

s0 W?????O?????L?????D qO?????D Ë√ Ê“Ë b?????FÐ t?????OK?Ž qB?????Š VK?×?????²????�?????0

U???N????²Ðd????−ð œ«d???L?�« WMO????F�« Ë√ ® tK?OK×?ð œ«d???L?�« Ãu???²M?L�«

Ê≈ UNDKš rð w²�« ©Ãu²ML�« «c¼ s0 U?[öD½« …dC×L�«Ë

 UÞUO²Šô« …UŽ«d0 l0 ◊öš ‰UL?F²ÝUÐ WłU×�« XC²[«

l0 ©3® nH???�???L�« W???O???L???D fH?½  «d??0 l?�ð ©6® W???Lzö???L�«

Æ błË Ê≈ l{u²ð …dO³J�«  U¾¹e−�« „dð

…d???¦JÐ nH???�??L?�« W??IU???{≈ ¨ ôU??×�« i?FÐ wI sJ?L¹

9´1 Â_« qK×?0 wDFð w²�«  Ułu?²MLK� W?³�M�UÐ U?LO?Ýô

‰U?????L????F?????²?????Ý« sJ?L¹ ¨Èd?????š√  ôU????Š w?IË ÆnO?????¦?????D Ë√ Ãe�

ZzU?²M� W?³??�M�UÐ p�– 9´1 s0 d?¦?D√ e?Dd?0 w�Ë√ nO?H?�ð

Æ U?H?�«u?L�« d?O?¹U?F?0 iFÐ l0 W?[ö?Ž U?N� w?²�« WÐd?−?²�«

W?K�«u???????L?� q?0U???????F�« «c?¼ —U???????³???????²???????Žô« sO???????F?Ð c???????š_« V−?¹

ÆZzU²M�« sŽ dO³F²K� Ë√ ØË  UOKLF�«

¨q?K×?????0 ∫∫∫∫    WWWW????????????????????OOOO????����UUUU????????????????????²²²²????����««««    WWWW¹¹¹¹dddd????????????????????AAAA????????????????????????FFFF����««««        UUUU????????????????????HHHH????????????????????????OOOO????????????????????HHHH????????????????????����????????????????????²²²²????����««««    2.1 

sO??F?0  r−??Š jK�Ð t??OKŽ qB??×?²??0 ‰uK×?0 Ë√ VK?×?²??�?0

l0 ©1.1® w�Ë_«  nOH�²K�

—dJð Ë VÝU?ML�« nH??�?L�« r−??Š fH½  «d??0 l�ð

‰uB×�« W¹U?ž v�≈ dC×0 nOH?�ð qD vKŽ WOKLF�« Ác¼

Ÿ—e� W?³ÝUML?�« W¹dA?F�«  U?HO?H?�²�« s0 W?Žu?L−?0 vKŽ

Æ Ÿ—e�« ◊UÝË√

    √√√√bbbb³³³³LLLL����««««-2

Âu???????I½ ¨w?łu?�u???????OÐËd?J?O??????L?�« h?×???????H�« q?O???????N???????�??????²?�

«–≈ Ë ©1.1® ©Â_« qK?×????0® w?�Ë_« nO?????H????�?????²�« d?????O????C?????×?????²Ð

«c¼ Ë ©2.1 ® WO�«uL�« W¹dAF�«  UH?OH�²�« d0_« vC²[«

Ær−Š …bŠu� W¹dN−L�« ¡UCŽ_« œbŽ hOKI²� 

    UUUUHHHHHHHH����LLLL����««««-3

WWWWOOOOÝÝÝÝUUUUÝÝÝÝ____««««        UUUU½½½½uuuuJJJJLLLL����««««    1.3

d????O????C????×????²� ◊d????²????A?¹ ¨ZzU????²?M�« W????×????� s?O????�????×????²�

dOC×ð Ë√ WH?H−0 WOÝUÝ√  U½uJ0 ‰ULF?²Ý« ¨nH�L�«

ÆW[bÐ WOMI²�«  ULOKF²�« Â«d²Š« V−¹ ÆnH−0 q0UD

 «– W??????OzU??????O??????L?????O?J?�«  U?????łu??????²?ML?�« ÊuJ?ð Ê√ V−?¹ 

ÆUNÐ ·d²F0 WOKOK×ð WOŽu½

wI «d?DI???0 ¡U???0 q?L???F???²???�???L�« ¡U???L?�« ÊuJ¹ Ê√ V?−¹

‰U?š ¨W?O½bF?L�« Õö?0_« s0 ‰U?š ¡U?0 Ë√ ÃUłe�« s0 “U?N?ł

¡U????C????Ž_« u????L½ v?KŽ d????OŁQ????²?�« U????N½U?J0SÐ w?²�« œ«u????L?�« s0

ÆWÐd???−???²?�« U???N???O???I X¹d???ł√ w²?�« ·ËdE�« wI W?¹d???N???−???L�«

¡U?L�« W�U?Š wI W?�U?š U¹—Ëœ V?½U?−�« «c¼ W?³?[«d?0 sO?F?²¹

ÆWO½bFL�« Õö0_« ŸËeML�«

Âu¹œu?B�« b?O?�?DË—b?O¼ qO�U?×?0 ‰UL?F?²?Ý« sO?F?²¹

q?ł√ s0 ©‰Ø‰u?????00.1  w�«u?????Š ® p?¹—b¹—u?KJ?�« iL?????Š Ë√

œd¹ r� U?0  ¨ U?HH?�?LK�    pH  wMO?łË—b?ON�« q0U?F�« q¹b?Fð

Æn�U�0 ÊUOÐ

ÂÂÂÂUUUUFFFF����««««    ‰‰‰‰UUUULLLLFFFF²²²²ÝÝÝÝöööö����        UUUUHHHHHHHH����LLLL����««««    2.3 

`̀̀̀KKKK0000        ≠≠≠≠ÊÊÊÊuuuu²²²²³³³³OOOOÐÐÐÐ    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××0000    1.2.3 

        VVVVOOOODDDDdddd²²²²����««««

⁄1,0 ÆÆÆÆÆÆìÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆììììÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊu²³OÐ

⁄8,5  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆNaCl Âu¹œuB�« —Ë—uKD

qK01000  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆììììÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¡UL�«
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70    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««19 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUUCCCC0000————    24
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLLIIIIuuuu½½½½    7

ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

«–≈  ¨s?O???????�???????�???????²?�UÐ ¨ ¡U???????L?�« w?I  U½u?J?L?�« V¹Ëc?ð

¨d0_« vC²[«

b???FÐ mK³?¹ Ê√ v�≈ pH wM?O??łË—b???O???N�« q0U???F�« ‰b???F¹

ÆÂ°25 wI 0,1 ± 7,0  rOIF²�«

llllÐÐÐÐdddd����««««    bbbbMMMMŽŽŽŽ    nnnnHHHH����LLLL����««««    dddd−−−−MMMM¹¹¹¹————    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××0000    2.2.3

 VVVVOOOODDDDdddd²²²²����««««

⁄2,25 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆììÆÆÆÆÆìÆÆÆNaCl  Âu¹œuB�« —Ë—uKD

⁄0,105 ÆÆìÆÆììÆÆìÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆKCl ÂuOÝUðu³�« —Ë—uKD

⁄0,06ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ CaCl2 ·U−�« ÂuO��UJ�« —Ë—uKD

NaHCO3 Âu‡?‡¹b‡B?�«   U‡‡½u?‡‡Ð—U‡?‡Du‡‡?M‡‡?O??łË—b???O¼

⁄0,05ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

qK01000  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡U0

ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

Æ¡UL�« wI Õö0_« V¹Ëcð

b?????FÐ m?K³¹ Ê√ v?�≈ wM?O????łË—b?????O?????N�« q0U?????F?�« q¹b?????Fð

ÆÂ°25 wI 0,1 ± 6,9 rOIF²�«

ÊÊÊÊuuuu²²²²³³³³OOOOÐÐÐÐ    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××0000    3.2.3 

VVVVOOOODDDDdddd²²²²����««««

⁄1,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆììÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êu²³OÐ

qK01000  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡U0

    ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

 Æ¡UL�« wI Êu²³OÐ V¹Ëcð

b???F?Ð mK?³¹ Ê√ v�≈ w?MO???łË—b????O???N?�«  q0U???F?�«  q¹b????Fð

Æ Â°25 wI 0,1 ± 7,0  rOIF²�«

    UUUUHHHHÝÝÝÝuuuuHHHH����««««    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××0000     4.2.3 

wK�_« ‰uK×L�« VODdð

ÂuOÝUðu³�«  UHÝuI uMOłË—bO¼ wzUMŁ

⁄42,5 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©KH2PO4®

qK01000  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¡U0 

ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

q0U???F?�« ‰b???F¹ ¨¡U???L�« s0 q?K0500  wI `K?L�« »Ëc¹ 

Âu¹œu?B�« b?O?�?DË—b?O¼ ‰uK×?0 WDÝ«uÐ wMO?łË—b?O?N�«

b????F?Ð mK?³¹ Ê√ v?�≈ ¨‰Ø ‰u????0 1 ‡� p?¹—b¹—uK?J�« iL????Š Ë√

ÆÂ°25 wI 0,1± 7,2 rOIF²�«

‰u?K×??????L�« k?H?????×?¹ ÆqK?0 1000  v?²?????Š ¡U?????L?�UÐ »Ëc?¹

ÆWłö¦�« wI wK�_«

‰uK?×???L�«  s0  q?K01  ·U????C¹   ¨‰U???L????F????²???Ýô«  q³????[

t�U????L????F???²????Ýô ¡U????L�« s0 q?K0 1000   ‡� ©°Â20 wI®  w?K�_«

ÆnH�LD

’’’’UUUU��������««««    ‰‰‰‰UUUULLLLFFFF²²²²ÝÝÝÝöööö����        UUUUHHHHHHHH����LLLL����««««    3.3

ssss³³³³????????−−−−����««««ËËËË    ¨̈̈̈ssss³³³³????????−−−−KKKK����®®®®    ÂÂÂÂuuuu¹¹¹¹œœœœuuuu????????BBBB����««««        ««««dddd????²²²²????????ÝÝÝÝ    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××????????0000    1.3.3

©©©©Hatmaker    ddddDDDDUUUU0000        UUUU¼¼¼¼    ····UUUU−−−−����««««    VVVVOOOOKKKK××××����««««ËËËË    ÍÍÍÍddddDDDD����««««

 VVVVOOOODDDDdddd²²²²����««««

sOðd0 tOLL�« Âu¹œuB�« wŁöŁ  «d²Ý

⁄20,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆNa3 C6H5O72H2O

qK01000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¡U0

 ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

°Â45   sO?Ð  sO????�????�????²�U?Ð  ¡U????L�«  wI  `?KL?�« »Ëc¹

Æ °Â50 Ë

b??????FÐ m?K³?¹ Ê√ v�≈ w?M?O?????łË—b??????O?????N?�« q?0U?????F?�« ‰b?????F?¹

Æ°Â25  wI 0,1 ± 7,5  rOIF²�«

 U???????H??????Ýu???????I ≠uM?O???????łË—b??????O?¼u?½u??????0 ‰u?K×???????0    2.3.3 

i?L?????????Š ≠Íd?D?�« s³?????????−?�« Ë ¨s?³?????????−?K?�® Âu?????????O????????ÝU?ðu?????????³?�«

≠ U?M¹“U?J?�« ≠w?M³?K?�« sO?¹“U?J?�« ‚u???????×???????�???????0 ≠s?O?¹“UJ?�«

…bA?I�«Ë   UOC?L×�« wCL?×�« VOK×�« qB0 oOŠU?�0

Æ©WC0U×�«

VVVVOOOODDDDdddd²²²²����««««

Âu‡‡‡O‡?‡ÝU‡‡ðu‡‡‡³�«  U‡?H‡Ýu?I ≠u‡M‡O‡łË—b‡‡O?‡¼u‡½u‡0

⁄20,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  K2HPO4

qK01000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¡U0

ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

°Â45 s?O?Ð sO????????�???????�????????²?�UÐ ¡U????????L?�« wI `?K?L?�« V¹Ëc?ð

Æ°Â50Ë

nOH�?²K� W³�M�UÐÆ pHwMOłË—bO?N�« q0UF�« ‰bF¹

‚u???×???�???0Ë wM³?K�« sO¹“U?J�« ¨sO?¹“UJ�« i?L??×?�  w�Ë_«

q?0U??????????F?�« Êu?J?¹ Ê√ V?−?¹ ¨w?C???????????L??????????×?�« V?O?K?×?�« q?B??????????0

U??0√  Æ°Â25 wI 0,1  ± 8,4  rO????I???F???²?�« b???FÐ wM?O???łË—b???O????N�«

…b?A??I�«Ë W¹dD�« ÊU?³??ł_« ¨ÊU?³?ł_« ¨ UM?¹“UJK� W?³??�M�UÐ

0,1 ± 7,5 wMOłË—bON�« q0UF�« ÊuJ¹ ¨WC0U×�«

23



70    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 20
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUUCCCC0000————    24
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLLIIIIuuuu½½½½    7

    nnnnHHHH����LLLL����««««    kkkkHHHHŠŠŠŠËËËË    rrrrOOOOIIIIFFFF²²²²����««««    ¨̈̈̈llll¹¹¹¹““““uuuu²²²²����««««    4.3 

 3.2® nH???�??L�« Ÿ“u¹ ¨w?�Ë_« nO??H???�??²K?� W??³??�?M�UÐ

 U????H????O????H????�???²?K� W????³????�M?�UÐ U????0√ ¨©4.4) UM?OMI?�« wI ©3.3Ë√

©4.5® —U??????³???????²??????š« V?OÐU?½√ wI Ÿ“u???????²??????I ¨©3,2 ® W?¹d??????A?????F?�«

©4.4® WM?OM[ qD ¡«u???²??ŠU?Ð rO??I???F??²?�« b??FÐ `?L??�ð  U???O??L?JÐ

»u???³½√ q?D Ë ©WÐuK?D0 Èd???š√  U???O???L???D Ë√ ® q?K0 9,0  vKŽ

nH?????�?????0 Ë√ n?H????�?????L?�« s0 q?K0 9,0  v?KŽ ©4.5 ®—U????³?????²????š«

Æ©WÐuKD0 Èdš√  UOLD Ë√ ® qK0 9,0  ‡Ð —bI¹ œbF²0

Æ UMOMI�« Ë VOÐU½_« b�ð

W??I?O??[œ 15  …b??L�  rO??I?F??²�«  “U??N??ł  WDÝ«uÐ  rO??I??Fð

W?K?¹u?Þ r?O????????I?????????F?????????²?�« …b?????????0 ÊuJ?ð Ê√ s?J?L?¹ ® 1±°Â121 w?I

Æ©…dO³J�« ÂU−Šú� W³�M�UÐ

sO??F??²?¹ ¨U¹—u??I nH??�???L�« ‰U??L??F??²??Ý« Âb??Ž W?�U??Š wI

b×?D dN?ý …bL� Â°5  v�≈ Â°0 s0 ¡uC?�« sŽ «bOFÐ t?EHŠ

r−?????Š wI d????O?????Gð Í√ U????N?????O????I Àb????×¹ ô ·Ëd?þ wI v?B????[√

Æt³ODdð Ë√ nH�L�«

¡U????C?????Ž_« s0  U????Žu?????L????−?????0 …b????Ž ¡U????B?????Š≈ U½œ—√ «–≈

l¹“uð sJL¹ ¨WHK²�?0 Ÿ—“ ◊UÝË√ ‰ULF²ÝUÐ W¹d?N−L�«

9,0  s0 d?³D√  U?OLJÐ © U?NM0 iF?³�« Ë√ ®  UH?H�?L�« qD

 UMOMI�« Ë —U³?²šô« VOÐU½√ ÂU?−Š√ ÊuJð Ê√ V−¹ ÆqK0

Æ UHH�L�« ÂU−Š√ l0  W³ÝUM²0 © 4,4Ë 4,5®

    WWWWOOOOłłłłUUUUłłłłeeee����««««        ««««ËËËËœœœœ____««««    ËËËË        ««««eeeeOOOONNNN−−−−²²²²����«««« -4

W�u³?I0 b?Š«u�« ‰ULF?²Ýô«  «–  «e?ON−?²�« d³?²Fð

«–≈ ¨ U??N�U??L??F??²??Ý« œU?F??L�« W??O??łU??łe�«  «Ëœ_« ÊQ??ý U??N½Q??ý

 «Ëœ_«  U????O???�u????B????�� W????IÐU?D0 U????NðU????O????�u???B????š X½U????D

Ê√Ë …—dJ²?L�«  UL?OIF?²K�  W?0ËUI0 Êu?Jð Ê√Ë WOłU?łe�«

ÆUOzUOLOD WK0Uš ÊuJð

wwww????łłłłuuuu����uuuu????????????????????????????????OOOOÐÐÐÐËËËËdddd????JJJJ????OOOO????????????????????????????LLLL????����««««    dddd????????????????????????????³³³³????????????????????????????����????????????????????????????LLLL????KKKK����    WWWW????¹¹¹¹œœœœUUUU????????????????????????????FFFF????����««««        ««««ËËËËœœœœ____««««

∫∫∫∫ÅÅÅÅUUUULLLLOOOOÝÝÝÝôôôô

Ë√  © Êd??I ® W?IU??−�« …—«d??×�UÐ rO??I??F?²?�« …e?N??ł√ 1.4 

‰ËeF0 rOIFð “UNł ® © rO?IF²�« “UNł ® W³Þd�« …—«d×�UÐ

Æ © ◊UÝË_« l¹“uð Ë dOC×ð ÂUE½ qš«œ Z0b0 Ë√

¨n?H?????�??????L?K�  W??????�??????0ö??????L�«   «Ëœ_«  r?O??????I?????F?ð  V−?¹

U?0 W?�U?Š wI ô≈  U?H??O?H??�?²�« Ë U?N??²Ðd?−?ð œ«d?L�«   WMO??FK�

Æ© WOJ²Ýö³�«  «eON−²�« ® UI³�0 WLIF0 X½UD «–≈

…—«d???Š W???ł—œ wI t???²??O???³???¦???²Ð ¨Êd???H�« wI ¡«u???Ý ≠ √ 

vK?Ž …b????Š«Ë W?????ŽU????Ý  …b?????L�  Â °175Ë Â°170  sO?Ð ÕË«d????²ð

Æ q[_«

W?ł—œ wI t??²?O?³?¦?²Ð ¨ r?O?I?F?²�« “U?N??ł wI ¡«u?Ý ≠ »

Æq[_« vKŽ WIO[œ 20  …bL� 1±°Â 121  ‡Ð —bIð …—«dŠ

“U????N????ł wI  U????�U???L?�« rO????I????Fð Âb????Ž V−?¹ ¨sO????Š wI

V½«u????−�« vK?Ž WÐu?Þd�« n¦?Jð V³????�Ð  p�–Ë ¨r?O???I???F????²�«

W????[œ v?KŽ dŁR?¹ U????L????0 b?¹d????³????²�« ¡U?MŁ√ W?????�U????LK?� W????OK?š«b�«

ÆÁcš√ œ«dL�« r−×�«

    WWWW����½½½½UUUU−−−−LLLL����««««        ««««eeeeOOOONNNN−−−−ðððð  2.4

 ∫ WO�U²�«  «eON−²�« ÈbŠ≈ ‰ULF²Ý« V−¹

œb?????????Ž  mK?³?¹  ¨w?½«—Ëb?�«  W????????�?½U?????????−????????L?�« “U????????N?????????ł ≠√

vKŽ Íu?²?×¹ ¨ 
1≠œ45000 Ë 

1≠œ
 8000 sOÐ  t?O?I   «—Ëb�«

W?ODžQ?Ð qC?I_« s0 …e?N?−??0 W¹b¹b?Š Ë√ W?O??łU?ł“ ”ËR?D

ÆrOIF²K� W0ËUI0Ë

w?I?K??×?�« Ÿu?M?�« s?0 W????????????�?½U????????????−???????????L??�« “U???????????N????????????ł  ≠»

 Æ WLIF0 WOJO²ÝöÐ ”UOD√ vKŽ  Íu²×¹ ©Stomacher ®

”U???????????O???????????D_« Ë  ”ËR?J?�«  W???????????F???????????Ý  Êu?J?ð  Ê√ V?−?¹

Ãe??LÐ `?L??�ð W??O???IU??D  ©Stomacher  fO??D® W???OJO??²???Ýö??³�«

vK?Ž Ë Æ nH???�???LK� W???³???ÝUM?L�« W???O???LJ�« l0 «b???O???ł W?MO???F�«

r−?Š sOðd0 ÍËU?�¹ ¡UŽu�« r−?Š ÊuJ¹ Ê√ V−¹ ¨ÂuL?F�«

ÆUF0 nH�L�« Ë WMOF�«

s0 q?K0 2Ë√ q?K01 j?Kš v?KŽ …—b???????I�« t?� ÃU??????ł— 3.4 

Ë√ ©WK?zU??�?�« œ«u???L�« W�U???Š wI® U???N???²Ðd???−ð œ«d???L�« W?MO???F�«

l0 ¨WO?IUD WFÝ Ë– »u?³½√ wI W¹dAF�«  U?HOH?�²�« jKš

o?KF???????0 v?KŽ ‰u???????B???????×?K� n?H???????�??????L?�« s?0 qK?0 18Ë√ q?K0 9

Ã—U????š W?????O½ «—Ëœ  U????Dd?????Š o¹d?Þ sŽ  p?�– Ë f½U????−?????²????0

Æ©fJOð—uI ÃUł“ ‰U¦0® —U³²šô« VOÐU½√ Èu²×0 eDd0

s?0  qK?0    90 V?Žu??????????²???????????�?ð  Ê√  s?J?L?¹   U?M?O?M?[ 4.4

…bŽ Ë√ w?K�_« ‰uK×L�« d?OC?×²�  qL?F²�?L�« nH�?L�«

Ác?¼ w?I w?IU???????????D ⁄«d???????????I „d?ð l?0 ¨q?K?0 90 s?0  ÂU???????????−??????????Š√

ÆÃd�« WOKLŽ qON�²�  UMOMI�«

Ë√® qK0 10 VŽu??²?�ð Ê√ s?JL¹ —U?³??²??š« VOÐU½√ 5.4

WM?O????F?�« s0 ©d????0_« v?C????²????[« «–≈ q?K010 s0 ÂU?????−????Š√ …b????Ž

w�Ë_« nO??H??�??²�« Ë√ ©özU??Ý X½U??D «–≈® U??N??²Ðd??−ð œ«d??L�«

l0 ¨W???O�«u??L�« W?¹d??A??Ž  U???H??O??H???�ð Ë√ ©Èd??š√  ôU???Š wI®

ÆÃd�« WOKLŽ qON�²� VOÐU½_« wI wIUD ⁄«dI „dð

W????F????Ý  «– ©sD[ W?DÝ«u?Ð …œËb???�????0®  U????�U????0    6.4 

r01,75  ‡Ð mK?³ð Êö??O??Ý W??×??²???I Ë qK01 ‡Ð —b??I?ð …d??³??²??F??0

Ær0 3 U¼dD[ mK³¹Ë

«–≈ Ë  ¨W???I???I???A???0   U???�U???0 ‰U??L???F???²???Ý« Âb???Ž wG???³?M¹ 

W?×{«Ë W?�UL�«  U?ł—bð  ÊuJð Ê√ sOF?²¹ d0_« ÂeK²?Ý«

ÆÈu²×L�« sŽ U¼eOOL²�

 «– ©sD[ W?DÝ«uÐ …œËb??�?0® W??ł—b??0  U?�U??0    7.4 

Æ qK0 20Ë√ qK0 10 ö¦0 UO³�½ …dO³D WFÝ

24
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ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLLIIIIuuuu½½½½    7

Ær0 6 w�«uŠ U¼dD[ mK³¹ ¨WOłUł“  U¹dD    8.4  

e?N−?0  pH wMO?łË—b?O?N�« q0U?F�« ”U?O?[ “U?N?ł 9.4 

q?0U???????F�« …b???????Šu?� 0,1 w?I ◊u???????³???????C????????0 Í—«d???????Š ‰b???????F???????L?Ð

Æ pH wMOłË—bON�«

%1 wI ◊u???³???C???0 W???O???IU???D W�u???L???Š Ë– Ê«e???O???0 10.4 

ÆW½Ë“uL�« WOIUB�« WK²JK�

.1± Â°45 wI ‰bF0 wzU0 ÂULŠ    11.4 

.1± Â°37 wI ‰bF0 wzU0 ÂULŠ    12.4 

    …………dddd¹¹¹¹UUUUFFFFLLLL����««««-    5

ÆW³ÝUM0 ◊Ëdý oIË …d¹UFL�« r²ð

qqqqLLLLFFFF����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddÞÞÞÞ -6

‰U????????¦???????0® W????????�U???????�?�« ÀU????????×Ð_« i?F????????³?� W???????³????????�M?�U?Ð

iF?Ð ÂËe� Ë√ W???�U???š  U???OM?Ið ◊d???²???A¹  ©ö???O½u???L?�U???��«

 U???OM?I??²?�« ÊS???I ¨ ôU???×�« Ác???N� W???³???�M?�UÐ Æ UÞU???O???²???Šô«

ÆwMFL�« ZNML�« wI WMO³0

1.1.6 wI W?MO?????³????L?�«  U????O?KL?????F�« Íd?????−ð ô Ê√ V?−¹ 

ÆfLA�« WFý√ X×ð …dýU³0  2.1.6Ë

ÆWIUEMK� W¹œUF�«  UÞUO²Šô« cš√ sOF²¹ 

wwww����ËËËË____««««    nnnnOOOOHHHH����²²²²����««««    ËËËË    WWWWÐÐÐÐdddd−−−−²²²²KKKK����    WWWWMMMMOOOOFFFF����««««    ddddOOOOCCCC××××ðððð    1.6

V³?�Ð W¹d?N?−?L�« ¡U??C?Ž_UÐ —d?C�« ‚U?×�≈ ÍœU?H?²�

Wł—œ ÊuJð Ê√ sOF?²¹  ¨…—«d×�« Wł—b� TłUHL�« d?OG²�«

w¼ ¨ÁU?½œ√ …—u??Dc???L?�«  U??O?KL???F�« ‰ö???š nH???�???L�« …—«d???Š

W�U?Š w?I ô≈ ¨U?N?²Ðd??−ð œ«d?L�« WM?O?F�« …—«d?Š W??ł—œ fH½

ÆWH�U�0  UH�«u0 œułË

WWWWKKKKzzzzUUUU��������««««    WWWWOOOO³³³³OOOOKKKK××××����««««        UUUU−−−−²²²²MMMMLLLL����««««    ËËËË    VVVVOOOOKKKK××××����«««« 1.1.6

l¹“uð ÊU??L??C?� «b??O??ł U??N??²Ðd??−ð œ«d??L�« W?MO??F�« Ã—

VK?I�U?Ð ¨ W¹d????N????−????L�« ¡U????C????Žú� ÊUJ?0ù« —b????IÐ qŁU????L????²????0

V−¹ Æ …d??0 25  ¨WMO???F�« vKŽ Èu???²??×??L?�« ¡U??ŽuK� l¹d???��«

ô Ê√ V?−¹ Æd??????¦??????F??????³??????²ð U??????N??????Dd?ð Ë√ …u?????ž— q?J?Að V?M−?ð

ÆozU[œ ÀöŁ ¨WMOF�« ŸUD²[«Ë jK��« sOÐ …bL�« “ËU−²ð

WDÝ«uÐ U?N?²Ðd?−ð œ«d?L�« WMO?F�« s0 qK01  ŸUD²?[«

nH???�??L�« s?0 qK0 9 v�≈ ·U??Cð Ë ©6.4 ® W???L??I???F??0 W???�U??0

qK0    90  ‡� U??N??²Ðd??−ð œ«d??L�« WMO??F�« s?0 qK0 10  Ë√® ©2.3®

Æ© qK0 99  ‡� qK0    11  Ë√ nH�L�« s0

sŽ …d????0 25  ‰U????¦???0 ® w�Ë_« n?O???H????�???²?�« «c¼ Ã— ≠ 

p?�c??ÐËÆ © Ê«u?Ł 7 w?I r?0300  ‡?Ð —b????????????I?ð W????????????Dd????????????Š o?¹d?Þ

Æ
1-10 nOH�ð vKŽ qB×²½

Æ2,6  V�Š WO�«uL�«  UHOH�²�« dC×ð

¨̈̈̈    VVVVOOOO????KKKK××××����««««    qqqq????BBBB????????????????0000    ‚‚‚‚uuuu????????????××××????????????????����????????????????0000    ¨̈̈̈····UUUU????????????−−−−????����««««    VVVVOOOOKKKK????××××����««««  2.1.6 

““““uuuu²²²²DDDDöööö����««««ËËËË    iiiiOOOO����LLLL����««««    ‚‚‚‚uuuu××××����0000

tJ?¹d????×?????²Ð o?KG?????L�« ¡U?????Žu�« Èu????²?????×????0 W?¹UM?FÐ j?Kš

Æ…—dJ0 WHBÐ t³K[Ë

wI …œu?????łu????0 U????N????²Ðd????−?ð œ«d????L�« W?MO????F?�« X½U????D «–≈

¨ b?O?−�« jK��UÐ `?L�?ð ô W?I¹dDÐ …Q?³?F?0Ë wK�_« Â“d�«

`²??H¹ rŁ ¡U??Žu�« j?K�¹ Æd??³??D√ ¡U??ŽË v�≈ U??NK¹u??×ð sO??F??²¹

W?I¹dD?�« oIË W?I?FK0 WDÝ«u?Ð WÐuKDL�« WMO?F?�« ŸUD²?[ô

ÆÁU½œ√ WMO³L�«

Æp�– bFÐ …dýU³0 ¡UŽu�« oKG¹

nH??�??L�« s?0 qK0 90  vKŽ Íu???²??×ð W?MOM[ s�???�ð 

VOK×�« ‚u??×?�?0 Ë√ ©11.4® wzU?0 ÂU??L?Š wI  ©2.3 ® rzö?0

t?K?0U???????Ž m?K?³?¹Ë d????????0_« vC????????²????????[« «–≈ ¨©1.3.3®d????????DU???????0  U?¼

.1± Â °45 wI 0,1 ± 7,5 wMOłË—bON�«

¡U?????ŽË wI U?????N?????²Ðd?????−ð œ«d?????L�« W?MO?????F?�« s0 ⁄10 Ê“Ë

‚u??×???�??L�« ⁄d???H¹  ¨©d??A???OÐ ¡U??ŽË q¦???0® VÝUM0 w?łU??ł“

nH???�????L�« vK?Ž W¹u???²???×???L?�« nO???H???�???²?�« WMO?M[ wI ¡j?³Ð

U¼—U????³????²???š« œ«d????L�«  WM?O???F?�« s0 ⁄10 Ê“Ë Ë √ —U????²???�????L�«

ÆnH�L�« l0 WMOMI�« wI …dýU³0

qł√ s?0 ¡j³Ð W?MO?MI�« —Ëb?ð ¨Èu???²????×???L?�« V¹Ëc????²�

sŽ Ê«uŁ 10  …b???L� …d???0 25  Ãdð r?ð ‚u???×???�???L�« t???O???O???Lð

‰U????L???F????²????Ý« sJL?¹ Æ r0 300 w�«u????Š mK³?ð  U???Dd???Š o?¹dÞ

WK?O????Ýu????D ©»2.4® wI?K×?�« ŸuM?�« s0 W????�?½U????−?????L�« “U?????N????ł

Æ ÃdK� Èdš√

5 …b?????L?� wzU??????L�« ÂU?????L??????×�« w?I WM?OM?I�« l?{Ë …œU?????Ž≈

Ædšü sOŠ s0 Ãd�« l0 ozU[œ

Æ2.6 oIË WO�«uL�«  UHOH�²�« dC×ð

b????O????ł  V?OKŠ  ‚u?????×????�????0  vK?Ž ‰u????B????×�« q?ł√ s0 

¨d???DU??0  U?¼ VOK?×�« ‚u???×??�???0 W???�U??š Ë  t?M¹uJ?ð  œU??F???0

¨W�U×�« Ác¼ wI Ë Æ©8.4® WO?łUł“  U¹d?D ‰UL?F²?Ý« sJL¹

ÆrOIF²�« q³[  UMOMI�« wI UNF{Ë sOF²¹

ÍÍÍÍddddDDDD����««««    ssss³³³³−−−−����««««    ËËËË    ssss³³³³−−−−����««««    3.1.6 

W�u?�³?D wI UN?²Ðd?−ð œ«dL�« WMO?F�« s0 ⁄10 Ê“u¹

Ë√ ©√2.4® w½«—Ëb?�« W?????�½U?????−?????L�« “U?????N?????ł ¡U?????ŽË wI l?{uð

⁄10 Ê“uð Ë√ ©»2.4® wIK×�« ŸuM?�« s0 W�?½U−?L�« “U?N?ł

Æ¡UŽu�« wI …dýU³0 U¼—U³²š« œ«dL�« WMOF�« s0

“UN?ł Ë√ w½«—Ëb�« W�½U?−L�« “U?Nł ‰U?LF²?Ý« ¡UMŁ√

s?0 qK?0 90  ·U?????????C¹ ¨w?I?K?×?�« Ÿu?M?�« s0 W?????????�?½U?????????−????????L?�«

q?0U????????F?�«  Êu?J?¹ Ë ©2.3.3®Ë√ ©1.3.3® Ë√ ¨©2.3® n?H?????????�?????????L?�«

Æ0,1 ± 7,5  pH wMOłË—bON�«

25



70    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 22
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUUCCCC0000————    24
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLLIIIIuuuu½½½½    7

W?IO?[œ s0 ® q0UJ�« U?NF¹“uð W¹U?ž v�≈ …œU?L�« jK�ð

W�½U−L�« “UNł ‰U?LF²Ý« W�UŠ wI Æ©ozU[œ 3  v�≈ …bŠ«Ë

Ê«—Ëœ v?KŽ ‰u?????B?????×?K� W??????O?????IU?????D …b?????L?� qL?????F?½ ¨w½«—Ëb?�«

Æ…—Ëœ 20000 v�≈ 15000  s0 mK³¹ w�ULł≈

W????�?½U????−?????L�« “U?????N????ł ‰U????L?????F????²?????Ý« W�U?????Š wI v?²????Š ≠

2,5 …b??L?�« “ËU??−??²?ð ô Ê√ wG??³M?¹ ¨W??Žd??Ý q?[_« w½«—Ëb�«

l¹“u?²�« …—«d?Š W?ł—œ “ËU?−?²ð ô Ê√ qC?I_« s0  ÆW?I?O?[œ

…u?????žd?�« „d?????²ð Æ°Â45 ‰U?????Š Í√ w?I Èb?????F?????²ð ô  Ê√ Ë °Â40

ÆŸ“u²²�

Æ2.6.oIË WO�«uL�«  UHOH�²�« dC×ð ≠

iiii????LLLL????????????????????????ŠŠŠŠ    ¨̈̈̈wwww????MMMM³³³³????KKKK????����««««    ssssOOOO????¹¹¹¹““““UUUU????JJJJ����««««    ¨̈̈̈ssss????OOOO????¹¹¹¹““““UUUUJJJJ????����««««    iiii????LLLL????????????????????????ŠŠŠŠ    4.1.6

VVVVOOOOKKKK××××����««««    qqqqBBBB0000    ‚‚‚‚uuuu××××����0000

wI U?N??F?{ËË U?N?²?Ðd?−ð œ«d?L�« WM?O?F�« s0 ⁄10 Ê“Ë

ÆW�u�³D

vK?Ž Íu???²??×?ð nO???H???�???²�« WM?OM[ w?I WMO???F�« l?{uð

uMO?łË—b?O¼ nH?�?0 s0 qK0 90 Ë ©8.4 ® WO?łUł“  U?¹dD

q0U???F�« Êu?J¹Ë ©2.3.3® Âu???O????ÝUðu???³?�« wzUM?Ł  U???H???Ýu????H�«

i?L???????×Ð o?K?F???????²¹ «c?¼Ë 0,1 ± 8,4 p H  w?MO???????łË—b???????O???????N?�«

Æ wM³K�« sO¹“UJ�« Ë sO¹“UJ�«

 15 …b?L� WODO?×0 …—«d?Š Wł—œ  wI WMOMI�« „d?²ð

ÂU?L?Š wI  1 ± Â°37   v�≈ …—«d??×�« W?ł—œ lIdð r?Ł W?I??O?[œ

Æ©12.4® wzU0

l?0 W??????I???????O??????[œ 15 …b?????L?� Â°37 w?I   UM?O?MI?�« „d??????²?ð

Æ dšü sOŠ s0 …uIÐ UNJ¹d×ð

©√ 2.4 ® w½«—Ëb�« W�½U−?L�« “UNł ‰UL?F²Ý« VM−ð

q?J?A?ð V³?????????�?Ð ©»2.4 ®w?I?K?×?�«   Ÿu?M?�«  s0 “U??????????N?????????ł Ë√

 Æ …užd�«

.2.6 oIË WO�«uL�«  UHOH�²�« dOC×ð ≠

        UUUUMMMMOOOO¹¹¹¹““““UUUUJJJJ����«««« 5.1.6

W�u?�³?D wI UN?²Ðd?−ð œ«dL�« WMO?F�« s0 ⁄10 Ê“uð

Ë√ ©√ 2.4 ® w½«—Ëb�« W???�½U??−???L�« “U???N??ł ¡U??ŽË w?I l{uðË

Ê“uð Ë√ ©»2.4 ® wIK×�«  ŸuM�« s0 W�½U−?L�« “UNł wI

Æ¡U??Žu?�« wI …d??ýU???³??0 U¼—U??³???²??š« œ«d??L?�« WMO???F�« s0 ⁄10

wzUMŁ  UHÝuI _uMOłË—bO¼ nH�0 s0 qK0 90  WIU{≈

wMO??łË—b?O?N�« q0U??F�« ÊuJ¹ Ë ©2.3.3® Âu?O??ÝUðu?³�«

ÆWODO×0 …—«dŠ Wł—œ wIË 0,1 ± 7,5 

“U?Nł ‰U?L?F²?Ý« W�UŠ w?I Æ sO²?IO?[œ w�«u?×� jK�¹

W?????O?????IU??????D …b?????L� q?L?????F?�« wG?????³?M¹ ¨ w?½«—Ëb�« W??????�½U?????−?????L?�«

v?�≈ 15000  s?0 mK?³?¹  w�U???????L???????ł≈ Ê«—Ëœ v?K?Ž ‰u???????B???????×K?�

w½«—Ëb�« W�½U?−L�« “UN−� W³?�M�UÐ v²Š Æ …—Ëœ 20000 

ÆWIO[œ 2,5  …bL�« “ËU−²ð ô Ê√ V−¹ WŽdÝ q[_«

ÂU??????L?????Š w?I 1  ± Â °37 v?�≈ …—«d?????×?�« W?????ł—œ lId?ð ≠

 Æ©12.4®wzU0

¨ w½«—Ëb�« W??�½U?−??L�« “U??N?ł ‰U??L?F??²?Ý« W�U??Š wI ≠

nO????H????�?ð vKŽ Èu????²????×ð Èd????š√ W?MO?M[ v�≈ j?OK�?�« qI?M¹

Æ rIF0

Æ WIO[œ 15 …bL� 1  ± Â °37wI „d²¹ ≠

Æ qLF�« WK�«u0 q³[ ¨ Ÿ“u²ð …užd�« „d²ð ≠

Æ2.6  oIË WO�«uL�«  UHOH�²�« dC×ð ≠

    …………bbbbÐÐÐÐeeee����««««    6.1.6

Ë ¡U??ŽË wI U??N?²?Ðd?−?ð œ«d?L?�« WMO??F�« s0 ⁄10 Ê“uð

Æ1  ± Â°45 wI © 11.4 ® wzUL�« ÂUL×�« wI  l{uð

ÆWMOF�« ÊUÐË– W¹Už v�≈ ¡UL�« wI ¡UŽu�« „d²¹

ÆjK�¹ rŁ ©2.3® nH�L�« s0 qK0 90 ·UC¹

“UNł ‰U?LF²Ý« W�UŠ wI ¨WOKL?F�« Ác¼ “U−½≈ qN�¹

Æ©»2.4® wIK×�« ŸuM�« s0 W�½U−L�«

vKŽ W¹u?²×?L�« W?I³D�« vKŽ jI?I qL?F�« sJL¹ UL?D 

∫  wK¹ ULD nOH�²�« dOC×²� ¡UL�«

8 w�«u???Š vKŽ Íu??²???×ð ⁄ 50 ‡‡Ð —b???Ið W??O??L???D c??šRð 

n?H?????�?????L�« s?0 qK?0 42 U?????N??????O�≈ ·U??????C¹ Ë  ¡U??????L�« s?0 qK?0

ÆÂ °45 wI tMO��ð œUF¹ rŁ ©3.2.3®

1  ± Â °45 wI ©11.4 ® wzUL?�« ÂUL×�« wI ¡U?Žu�«  l{u¹

d?¦?D_« vKŽ „d?²¹ Ë «b?Oł j?K�¹ Æ…bÐe�« ÊUÐË– W¹U?ž v�≈

Æ‰UBH½ô« ÀËbŠ W¹Už v�≈ WIO[œ15

WMO??F�« l?{uð ¨d??0_« vC??²??[« «–≈ ¨ U??I?³?D�« qB??H�

Íe??Dd???L�« œdD?�« »u??³½√ w?I ÊUÐËc�« —U???³??²???šUÐ W??�U???��«

wI …d???ýU???³??0 U???N???²Ðd??−?ð œ«d??L?�« WMO???F�« »Ëcð Ë√® r?I??F???0

s0 Ê«—Ëb�« W??Žd??Ý mK³ð YO??Š ©Íe??Dd??L�« œdD�« »u??³½√

Æ 
1≠œ

 2000 v�≈
 1 ≠œ1000

W??L??I??F???0 W??I¹dDÐ ©U??O?KF�«® W??L??Ýb?�« W??I??³D�« lD?²??Ið

ÆWž—UI W�CLÐ qB²0 rIF0 »u³½√ WDÝ«uÐ

ÆvKH��« WI³D�« lD²Ið

Æ2.6 oIË WO�«uL�«  UHOH�²�« dOC×ð 

UUUU????????NNNN????????OOOO????????IIII    UUUU????????LLLLÐÐÐÐ®®®®    …………bbbb????????LLLL????????−−−−????????LLLL????����««««    WWWW????????OOOO????????³³³³????????OOOOKKKK××××����««««        UUUU????????łłłłuuuu????????²²²²????MMMMLLLL����«««« 7.1.6

©©©©„„„„ööööNNNN²²²²ÝÝÝÝöööö����    WWWWŽŽŽŽuuuu{{{{uuuuLLLL����««««            UUUU−−−−KKKK¦¦¦¦LLLL����««««

©6.1.6® …b?Ðe?�U?Ð W????????�U?????????�?�« W?????????I?¹d?D?�« fH?½ o?³?D?ð

©12.4®wzU???0 ÂU??L??Š ‰U??L???F??²??ÝUÐ s?J�Ë © w�Ë_«  W??I?¹dD�«®

Æd¦D_« vKŽ 1  ±Â °37 wI
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70    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««23 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUUCCCC0000————    24
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLLIIIIuuuu½½½½    7

œ«d????L�« W?MO????F�« …—«d????Š W????ł—œ “ËU????−????²ð ô Ê√ V?−¹

Æ wzUL�« ÂUL×�« …—«dŠ Wł—œ ¨UN²Ðd−ð

Æ2.6 oIË WO�«uL�«  UHOH�²�« dC×ð 

…………bbbbAAAAIIII����««««    ËËËË    ddddLLLL����LLLL����««««    VVVVOOOOKKKK××××����««««    ¨̈̈̈    UUUUOOOOKKKK××××²²²²����««««    ¨̈̈̈ÊÊÊÊööööHHHH����«««« 8.1.6

WMO?M[ wI U??N??²Ðd??−ð œ«d??L�« WM?O??F�« s0 ⁄ 10 Ê“uð

Æ© 8.4® WOłUł“  U¹dD vKŽ Íu²×ð  ©4.4®

¨W??³Þd??L�« …b??A?I?�« Ë  U?O?K×??²�« Ë Êö??HK� W??³?�?M�UÐ

Æ Ÿ“u²O� Ãd¹ rŁ © 2.3® nH�L�« s0 qK0 90 nOC½

¨W??C???0U??×�« …b???A??I�« Ë d???L??�??L�« V?OK×K?� W??³??�?M�UÐ

Æ0,1 ± 7,5 wMOłË—b?O¼ q0UŽ Ë– ©2.3.3 ® nH�L�« qL?F²�¹

ŸuM?�« s0 w½«—Ëb�« W???�½U???−??L�« “U???N??ł ‰U???L??F???²??Ý« s?JL¹

Æ© »2.4 ® wIK×�«

Æ2.6  oIË WO�«uL�«  UHOH�²�« dC×ð

    WWWWOOOO����UUUU²²²²����««««    WWWW¹¹¹¹ddddAAAAFFFF����««««        UUUUHHHHOOOOHHHH����²²²²����««««    2.6 

 U?????H??????O?????H?????�??????²�« d?????O??????C?????×?ð Í—Ëd?????C�« s?0 fO?� ≠

u???C????Ž »U???O???ž Ë√ œu???łË s?Ž Y×???³?�« W�U???Š w?I ¨W¹d???A????F�«

Æ Ãu²ML�« s0 ⁄ 0,1 Ë√ qK0 0,1 wI ÍdN−0

s?0 q??K?0 1 ¨…b??¹b???????????????ł W???????????????�U???????????????0 W??D?Ý«u??Ð q?šb??¹ ≠

»u????³?½√ wI © 2.1.6 Ë√ 1.1.6 ¨‰U????¦?????0 ® w�Ë_« n?O????H????�?????²�«

l0 © 2.3® rI????F????0 n?H????�????0 s0 q?K0 9 vK?Ž Íu????²???×?¹ b¹b????ł

…b¹b?ł W�U?0 qL?F²?�ð ÆnH?�L�UÐ W?�U?L�« ‰UBð« ÍœU?Hð

Æ nOH�ð qJ�

qK0 10 qšb¹ ¨…d??O?³??D ÂU?−??Š√ ‰U?L?F??²?Ý« W�U??Š wI ≠

s0 qK0 90 vKŽ Íu?²?×ð WMO?M[ wI w�Ë_« nO?H?�?²�« s0

99 ‡� w�Ë_« nOH?�²�« s0 qK0 11 Ë√ © 2.3® rIF?0 nH�0

Æ©2.3 ® rIF0 nH�0 s0 qK0

¡UMŁ√ ¨3-10 nO???H???�ð ‰U??L???F???²??Ý« ◊d???²???A¹ U??0b?MŽ ≠

1 W??IU??{≈ sO???F??²¹ ¨ W�U??×�« Ác?¼ wH??I  W¹œU??F�« W???Ý—U??L??L�«

rI????F???0 n?H???�????0 s0 q?K0 99‡� w?�Ë_« nO????H???�????²�« s0 q?K0

Æ  ©2.3®

o??¹d??Þ s???Ž U??????????????????????0≈  «d??????????????????????0 10 W??¹U??M??F???Ð j??K??�??�« ≠

sŽ U????0≈ Ë …b¹b???ł W????�U???0 W?DÝ«uÐ  Íœd?D�« ’U???B????²???0ô«

10 v�≈ 5 …b??L� ©3.4® wJ?O½UJO???0 ◊ö???š ‰U??L???F???²??Ý« o?¹dÞ

Æ2 ≠10 nOH�ð vKŽ ‰uB×K� Ê«uŁ

qF???−ð W???I¹dDÐ Ê«—Ëb?�« W??Žd???Ý —U??O???²??š« s?O??F???²¹ ≠

Æ rÝ 3 v�≈ rÝ 2 ‡Ð ¡UŽu�« WIUŠ f0ö¹ —ËbL�« qzU��«

nH?�?L�UÐ  U?OKL?F�« Ác¼ …œU?Ž≈ ¨d?0_« vC?²?[« «–≈Ë

Ë 2- 10 n?O?????H?????�?????²�« ‰U?????L?????F?????²?????ÝU?Ð p�– Ë ©2.3® r?I?????F?????L�«

 U?H?O?H??�ð vKŽ ‰u?B?×�« qł√ s?0 W?O�«u?L�«  U?H?O??H?�?²�«

œb?????????F?�« vK?Ž ‰u?????????B?????????×?�« W?¹U????????ž v?�≈ ¨ a?�« 4 ≠ 10 ¨ 3 ≠10

Æ©2dE½√®bŠ«u�« d²OKOKLK�  W¹dN−L�« ¡UCŽú� VÝUML�«

Ë√ q?K090  W????????IU????????{SÐ q?K?0 10 ŸU?D?²????????[« W�U????????Š w?I ≠

r²¹ ¨ W?�U??×�« Ác¼ wH???I ¨qK0 99 W??IU??{S?Ð  qK0 11 ŸUD²??[«

Æ1.1.6 wI sO³0 u¼ ULD W¹Ëb¹ WI¹dDÐ jK��«

        UUUUOOOOKKKKLLLLFFFF����««««    …………bbbb0000    3.6

d?????O????C?????×?ð W¹U?????N½ s?OÐ …b?????L�« “ËU?????−?????²ð ô Ê√ V?−¹

WMO³L�«® ◊U?ÝË_« Ë  UHOH�²�« jKšË w�Ë_« nO?H�²�«

 Æ WIO[œ 15 s0 d¦D√  ©W�U��« ‚dD�« oIË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

dddd³³³³LLLL????²²²²³³³³ÝÝÝÝ    11    ooooIIII««««uuuuLLLL����«««« 1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    VVVVłłłł————    26    wwwwIIII    ŒŒŒŒ————RRRR????0000    ————««««dddd[[[[

WWWW????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????³³³³????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[[[[««««dddd????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????LLLL????????????����««««    ZZZZ????????NNNN????????MMMM????????????0000    qqqq????????FFFF????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????−−−−????????¹¹¹¹    2004    WWWW????????MMMM????????ÝÝÝÝ

ÆÆÆÆUUUU¹¹¹¹————UUUU³³³³łłłł≈≈≈≈    dddd²²²²����³³³³LLLL����««««    VVVVOOOOKKKK××××KKKK����        WWWWOOOOłłłłuuuu����uuuuOOOOÐÐÐÐËËËËddddJJJJOOOOLLLL����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨ …—U−²�« d¹“Ë Ê≈

39 ≠ 90 r?[— Íc?????O?????HM?²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?Ð ≠

W?MÝd?‡?¹UM?¹ 30 o?I«u?????L�« 1410 ÂU?????Ž V?ł— 3 w?I Œ—R?????L�«

‰b??F??L�« ¨gG�« l?L??[Ë …œu?−?�« W??³?[«d??L?Ð oKF??²??L�«Ë 1990

¨rL²L�«Ë

453 ≠ 02 r[— Íc????O???HM²?�« Âu???Ýd???L?�« vC???²???I????LÐË ≠

d????³???L????�¹œ 21 oI«u????L�« 1423 ÂU???Ž ‰«u???ý 17 wI Œ—R????L�«

¨…—U−²�« d¹“Ë  UOŠö� œb×¹ Íc�« 2002 WMÝ

Œ—R‡L�« „d??²?A??L�« Í—«“u�« —«d?I�« v?C?²?I??LÐË ≠ 

1993 W?MÝ X?A??????ž 18 o?‡I«u??????L?�« 1414 ÂU??????Ž d?‡H??????� 29 wI

b?????F??????L?�« VO?K×?�« Ÿ«u½√ i?FÐ  U??????H?????�«u??????LÐ o?KF??????²?????L?�«Ë

 ¨t{dŽË „öN²Ýö�

1415 ÂU?Ž dH?� 14wI Œ—R?L�« —«d?I�« vC?²?I?LÐË ≠

 U??H??�«u???L�UÐ oKF???²??L�«Ë 1994 WMÝ u??O�u¹  23 oI«u??L�«

‰b???F???L?�« ¨W???Oz«c????G�« œ«u???L?�« iF???³� W????O???łu�u???O?ÐËdJO????L�«

¨rL²L�«Ë

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    ————dddd‡‡‡‡IIII¹¹¹¹

s?0 19 …œU???????L?�« ÂU?JŠ_ U???????I???????O????????³D?ð  ∫ vvvv????����ËËËË____««««    …………œœœœUUUU????????????????????????LLLL????����««««

ÂU?Ž Vł— 3 wI Œ—R?L�« 39≠90 r[— Íc?O?HM?²�« Âu?Ýd?L�«

rL?????²????L�« Ë ‰b????F?????L�« ¨1990 WMÝ d?¹UM¹ 30 oI«u????L�« 1410

Z?NM?0 qF??????ł v�≈ —«d?????I?�« «c¼ ·b??????N¹ ¨ Áö??????Ž√ —u?????Dc?????L?�«Ë

ÆU¹—U³ł≈ d²�³L�« VOK×K� WOłu�uOÐËdJOL�« W³[«dLK�

27



70    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 24
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUUCCCC0000————    24
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLLIIIIuuuu½½½½    7

W???O???łu�u???OÐËdJ?O??L?�« W???³??[«d???L�« q?ł√ s0 ∫ 2    …………œœœœUUUU????????LLLL����««««

lL??[ Ë …œu?−�« W??³?[«d??0 dÐU?�??0 ÂeKð ¨d??²?�??³?L�« VO?K×K�

ZNML?�« ‰U?L?F??²?ÝUÐ ÷d??G�« «c?N?� …b?L?²??F?L�« p?Kð Ë gG�«

Æo×KL�« wI sO³L�«

·d?Þ s0 Z?N?M?L�« «c?¼ q?L???????F???????²???????�¹ Ê√ V?−?¹ U???????L???????D

Æ…d³š ¡«dłSÐ d0_« bMŽ d³�L�«

WO?LÝd�« …b¹d−�« wI —«d?I�« «c¼ dAM¹  ∫ 3    …………œœœœUUUULLLL����««««

ÆWO³FA�« WOÞ«dIL¹b�« W¹dz«e−�« W¹—uNL−K�

11 oI«u??L�« 1425 ÂU??Ž Vł— 26 wI dz«e???−�UÐ —d??Š

Æ2004 WMÝ d³L²³Ý

ÕÕÕÕËËËËddddDDDDuuuuÐÐÐÐ    ssss¹¹¹¹bbbb����««««    ————uuuu½½½½

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

oooo‡‡‡‡××××KKKKLLLL‡‡‡‡����««««

dddd‡‡‡‡²²²²����³³³³LLLL����««««    VVVVOOOOKKKK××××KKKK����    WWWWOOOOłłłłuuuu����uuuuOOOOÐÐÐÐËËËËddddJJJJOOOOLLLL����««««    WWWW‡‡‡‡³³³³[[[[««««ddddLLLL����««««    ZZZZNNNNMMMM0000

WWWWÐÐÐÐdddd−−−−²²²²KKKK����    WWWWMMMMOOOOFFFF����««««    ddddOOOOCCCC××××ðððð  ≠ 1 

qD q?³???[ W????�?½U???−????²????0 WMO????F�« q?F????ł Í—Ëd???C?�« s0 

¨W??Žd?�Ð Ë W?¹UMFÐ Â“d�« Ã— ‰U??¦?L?�« qO?³??Ý vKŽ ¨q?OK×ð

w?DF?ð w²?�« W?????³?????ÝUM?L�«  U??????OM?I?????²�« o?³D?ð Ë√  …d?????0 25 

ÆWIÐUD0 ZzU²½

W???×??²???H�« nOE?Mð b???FÐ ¨W??H???OE?½ W??H???BÐ Â“d�« `²???I 

Æ‰u½U²¹ùUÐ

Èb?F²ð ô …b?0 wI włu�u¹d?O²J³?�« qOK×²�« ¡«d?ł≈ 

ÆozU[œ  ÀöŁ

ÆqOK×²�« ¡«dł≈ sOŠ v�≈ Â° 6 wI WMOF�« kH×ð

WWWW¹¹¹¹ddddAAAAFFFF����««««        UUUUHHHHOOOOHHHH����²²²²����««««    ≠≠≠≠    2

Æw�U²�« nH�L�UÐ W¹dAF�«  UHOH�²�« dC×ð

    VVVVOOOODDDDdddd²²²²����«««« 1.2

⁄1ÆÆÆÆÆÆÆ©Êu²³¹dð®sO¹“UJK� wÝU¹dJM³�« Êu²³OÐ

⁄8,5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¨¨¨¨¨¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âu¹œuB�« —Ë—uKD 

qK01000ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¨¨¨¨¨¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆdDI0 ¡U0 

ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««    2.2 

¨nO???H???��« sO???�???�???²�UÐ ¡U???L�« w?I  U½uJL?�« »Ëcð

¨pHwM?O?????łË—b????O?????N�« q?0U????F?�« ‰b????F?¹ d????0_« v?C????²?????[« «–≈Ë

ÆÂ°25 wI  0,1 ± 7rOIF²�« bFÐ ÊuJ¹ YO×Ð

w?I  qK?0100  —«b????????I????????L?Ð  Ÿ“u?¹  ¨p�– v?K?Ž ‰U????????¦????????0 

ÆW³ÝUM0 WFÝ  «–   «—Ë—U[

20 …b?L� 1±Â°121 wI rO?I?F?²�« “U?N?ł WDÝ«uÐ rI?Fð 

Æ WIO[œ

    WWWW¹¹¹¹ddddAAAAFFFF����««««        UUUUHHHHOOOOHHHH����²²²²����««««    ddddOOOOCCCC××××ðððð 3. 2 

W???H???O?E½ W???H???B?Ð nH???�???L�« Ÿ“u?¹ ¨‰U???L???F???²???Ýô« b?MŽ

dO?C×?²�Ær0 200x 20 ‡� WL?IF?0 VOÐU½√ wI qK0 9—«bI?LÐ

…—«d????Š W?????ł—œ Ë– nH?????�????L�« q?L????F?????²????�?¹ ¨ U????H????O?????H????�?????²�«

ÆWODO×0

WHBÐ qIM¹ 1/10 bMŽ nOH�?²�« vKŽ ‰uB×�« r²¹ 

©2.1® nH???�??L�« s?0 qK0 9v�≈ V?OK×�« s?0  qK01 W??H???OE½

ÆqK01 UN²FÝ mK³ð   WLIF0 W�U0 WDÝ«uÐ

qK01 qI?M¹ ¨1/100 bM?Ž nO??H???�???²�« vKŽ ‰u???B??×?K�  

vKŽ Íu???²??×?¹ w½UŁ »u???³½√ wI 1/10  bM?Ž nO??H???�??²?�« s0

U?N²?F‡‡Ý mK³ð W‡‡?LI?F?0 …b‡‡¹bł W?�U‡‡0 WD‡‡Ý«u?Ð  n‡H�?0

ÆqK0 1

ÆWI¹dD�« fHMÐ WO�«uL�«  UHOH�²�« dC×ð 

jK�?ð ¨U?N??Ž—“ q³??[ Ë  U??H??O??H??�??²�« d??O??C?×?ð ¡UMŁ√ 

Í– wJO½UJO0 ÃUł— WDÝ«uÐ Ê«uŁ 10 v�≈ 5 …bL� W¹UMFÐ

ÆeDdL�« Ã—Uš WO½«—Ëœ WDdŠ

ÂÂÂÂ°°°°30    wwwwIIII    WWWW????????OOOOzzzz««««uuuu????????NNNN����««««    WWWW¹¹¹¹dddd????????NNNN????−−−−????????LLLL����««««    ¡¡¡¡UUUU????????CCCC????????ŽŽŽŽ____««««    ¡¡¡¡UUUU????BBBB????????ŠŠŠŠ≈≈≈≈    ≠≠≠≠    3

¡¡¡¡UUUUBBBBŠŠŠŠûûûû����        ÂÂÂÂööööNNNN����««««

VVVVOOOODDDDdddd²²²²����«««« 1.3

⁄5,0 ÆÆÆÆÆÆÆ©Êu²OÐdð® sO¹“UJK� wÝU¹dJM?Ð Êu²³OÐ

⁄2,5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WHH−L�« …dOL��« hK�²�0

⁄1,0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡UL�« ŸËeM0 “uDuKž

œ«u???L�« s0 ‰U???š®…bÐe�« ŸËe?M0 VOK?×�« ‚u???×??�???0 

⁄10ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©WD³¦L�«

œ«u??????????????????????L??�« s??0 ‰U???????????????????????š® …b??Ðe??�« ŸËe??M??0 V???O??K??Š Ë√

qK010ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©WD³¦L�«

⁄18 v�≈ 12  s0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¨¨¨ÆÆÆÆÆÆÆÆ—Už√ ≠—Už√

qK01000  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dDI0 ¡U0

    ddddOOOOCCCC××××²²²²����«««« 2.3

w?I  ·U?????????−�« q?0U?J?�«  j?Ýu?�« Ë√   U?½uJ?L?�« »Ëc?ð

q0U???F�« ‰b??F?¹  ¨d??0_« vC???²??[« «–≈Ë ÊU???OKG?�« v²??Š  ¡U???L�«

ÆÂ°25 wI 0,1 ± 7rOIF²�« bFÐ ÊuJ¹ YOŠ wMOłË—bON�«

W????????F???????Ý  «– V?O?ÐU?½√ wI q?K?0100 —«b????????I????????L?Ð  Ÿ“u?¹ 

r0180x18 ‡?� VO?ÐU½√ w?I qK?015 v�≈ 12 s?0 Ë√ W?????³??????ÝUM?0

Ær0  200x 20Ë√

20 …bL� 1 ± Â°121 wI rOI?F²�« “UN?ł WDÝ«uÐ rIF¹

wI d?¦D_« vKŽ d?Ný√  WŁöŁ  j?Ýu�«  kHŠ sJL¹ Æ W?IO?[œ

ÆÂ° 5 v�≈  Â° 0wI rKE0 jÝË
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70    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««25 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUUCCCC0000————    24
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLLIIIIuuuu½½½½    7

    qqqqLLLLFFFF����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddÞÞÞÞ 3.3 

UNOKŽ qB×²L?�«  UHOH�²�« s0 qK01 sOðd0 qIM¹

Ær0Å100Ë√ 90 U¼dD[ mK?³¹ W?L?I?F?0 Íd?²??OÐ VKŽ wI ©3.2®

U???????I??????³???????�???????0 »Ëc???????0 jÝu?�« s?0 qK?015 v�≈ 12 s0 V?B¹

Ê√ V?−¹ ® 0,5 ± Â°45 w?I w?zU?????????0 ÂU??????????L?????????Š w?I œd??????????³?????????0Ë

jK�?¹ Æ© U?ŽU??Ý 3 wzU??L�« ÂU??L??×�« wI kH??×�« “ËU??−??²¹ô

ÆW¹UMFÐ eDdL�« wI Âu�uDuM¹ù«

œ—UÐ `?DÝ v?KŽ VK?F�« l?{Ë l0 b????L????−????²????O?� „d????²¹ 

ÆwII√Ë

1 ±Â°30 wI nH?−?L�« wI WÐu?KI?0 Íd?²?OÐ VKŽ l{uð

ÆWŽUÝ 2 ± 72 …bL�

d??????????O??????????C??????????×?ð s?O?Ð …b???????????L?�« “ËU??????????−??????????²?ð ô Ê√ V?−?¹ 

ÆWIO[œ 15 VKF�« wI ÂöN�« ‰Ušœ≈ Ë  UHOH�²�«

ZZZZzzzzUUUU²²²²MMMM����««««    ssssŽŽŽŽ    ddddOOOO³³³³FFFF²²²²����«««« 4.3 

œb???????Ž vK?Ž W?¹u???????²??????×???????L?�« Íd???????²??????O?Ð V?KF?Ð k?H???????²??????×?¹

qł√ s0 p�– Ë 300 Ë10 sOÐ  ÕË«d²ð w²�«  «dLF²�L�«

dO³Jð  «– WÝbŽ ¨d0_« vC²?[« «–≈ ¨qLF²�ð  ÆUNzUBŠ≈

Æd¦D_« vKŽ 1,5

»»»»UUUU����××××����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddÞÞÞÞ    5.3 

s0 b?Š«Ë d²?OKOKL� W¹d?N−?L�« ¡UC?Ž_« œbŽ V�?×¹

∫ WO�U²�« WGOB�« o¹dÞ sŽ VOK×�«

WÐu�×L�«  «dLF²�LK� w�ULłù« œbF�«                 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  Ω  ∫  qK0 Ø œbF�«

WMOFK� ŸË—eL�« r−×�«                         

 ∑Â                                           

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡                        Ë√ 

  © 2Ÿ 0,1 ´ 1Ÿ®                              

∫∫∫∫    vvvvMMMMFFFFLLLLÐÐÐÐ

 Æ WÐu�×L�«  «dLF²�LK� w�ULłù« œbF�«  ∫    ÂÂÂÂ

Æ ‰Ë_« nOH�²�« wI WÐu�×L�« VKF�« œbŽ ∫ 1ŸŸŸŸ

Æw½U¦�« nOH�²�« wI WÐu�×L�« VKF�« œbŽ ∫ 2ŸŸŸŸ

‰uB?×�« rð tM0 U[öD½« Íc�« nOH�?²�« q0UŽ ∫        

Æv�Ë_«  UÐU�×�« vKŽ

…dLF²�0 290Ë  278   2-10 nOH�²�«  ∫ ‰‰‰‰UUUU¦¦¦¦0000

…dLF²�0  28Ë  33   3-10 nOH�²�«          

    ∫∫∫∫    qqqqKKKK0000    ØØØØœœœœbbbbFFFF����««««

629                      28+33+290+278   

28590  Ω     ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡   Ω  ‡‡‡‡‡‡‡‡‡?‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

0,022                        2-10 (2x 0,1+ 2)          

œb??Ž qLJ?½ ¨W¹d??N??−??L�« ¡U??C??Ž_« œb??Ž sŽ d??O??³??F??²K� 

ÆsO¹e0— sOL[— v�≈  `O×�

¨5 u¼ `O?×� œb?Ž v�≈ t?²KLJð œ«d?L�« œbF�« ÊU?D «–≈

…œu?łuL?�« WL?O?I�« ÊuJð W?I¹dDÐ `O?×� œb?Ž v�≈ qL?²J¹

ÆWOłË“ Èd�O�« WN−�« wI

v�≈ W???−??O???²M?�« »d??Ið ¨Áö???Ž√ ¨—u??Dc???L�« ‰U???¦??L?�« wI

s0 q[√ vKŽ Íu²?×ð VKF�« X½UD «–≈  410 X 2,9 Ë√ 29000

d²OKOKLK� W¹dN−L�« ¡UCŽ_« œbŽ vDF¹ ¨ «dLF²�0 10

f?J?Ž u?¼ ¢ ¢ Y?O?????????Š   10 s?0 q?[√ q?J?ý v?K?Ž b?????????Š«u?�«

ÆUHF{ d¦D_« nOH�²�« q0UŽ

300  s?0 d?????¦??????D√ v?KŽ Íu??????²??????×?ð  VK?F?�«  X½U??????D  «–≈ 

w²?�« VKF?�« s0 U???[ö?D½« d¹b????I???²�U?Ð Âu???I½  ¨…d????L???F???²????�???0

300 s?0 V¹d??????I�«  «d??????L??????F?????²??????�??????L�« œb??????Ž v?KŽ Íu??????²?????×?ð

¡UCŽú� —bIL�« œbF�«® dDcÐ  W−?O²M�« vDFð Æ…dLF²�0

Æ©bŠ«u�« d²OKOKLK� W¹dN−L�«

1 sO‡Ð ÕË«d?²‡‡¹ œb?FÐ W‡−O?²M�« sŽ d?O?³F?²�« sJL¹ 

W³?ÝUML�« …uI�« u?¼ ¢”¢ YOŠ  
” 10 wI »Ëd?C0 9,9Ë

.10.‡�

W????F????Hðd????L?�« W????−????O????²M�« ÊQ?Ð ¨WÐd????−????²?�«  d????Nþ√ «–≈ 

“ËU?−??²ð ¨WMO?F?�« fH½ vKŽ U¹d??ł√ sOKI?²??�?0 s¹—U?³??²?šô

t½S??I ¨ %30 W???³???�MÐ v½œ_« W???−???O???²M?�« ÊU??O???Š_« VK?ž√ wI

—bB?0 b¹b×²� tK?LŽ WI¹dÞ `O?{uð qK×L�« vKŽ sO?F²¹

Æ¡UDš_«

ÂÂÂÂ————uuuu????????????HHHH????????????????OOOO����uuuu????JJJJ����««««ËËËË    ÂÂÂÂ°°°°30    wwwwIIII    ÂÂÂÂ————uuuu????????????????HHHH????????????????OOOO����uuuuJJJJ????����««««    ¡¡¡¡UUUU????????????BBBB????????????????ŠŠŠŠ≈≈≈≈    ≠≠≠≠    4 

ÍÍÍÍ““““««««dddd³³³³����««««

“u??????²?????Dô v?K?Ž Íu?????²??????×¹ Íc?�« Âö??????N�« ‰U??????L??????F?????²??????Ý« 

Æ%0,5 W³�MÐ Âu¹œuB�«  ôuJO�DËe¹œË

VVVVOOOODDDDdddd²²²²����««««    1.4 

⁄10ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¨¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊu²³OÐ

⁄10ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¨¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ“u²Dô

⁄0,5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂu¹œuB�«  ôuJO�DËe¹œ 

⁄5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂu¹œuB�«—Ë—uKD

⁄2ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂu¹œuB�«  «d²Ý 

⁄15 v�≈ 12s0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—Už√ ≠—Už√

⁄0,03ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¨¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÍœUŽ dLŠ√

 qK0 1000ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆdDI0 ¡U0 

29



70    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 26
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUUCCCC0000————    24
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLLIIIIuuuu½½½½    7

    ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««    2.4 

l0 W³?ÝUML�« WOLJ?�« dC×ð ÆU¹—u?I dOC?×²�« r²¹

ÆrOIF²�« “UNł wI rOIFð ÂbŽ

w?I ·U?????????????−?�« q?0U?J?�« j??Ýu?�« Ë√  U?½u?J??L?�« »Ëc?ð 

 ÆwKG¹ „d²¹ Ë ¡UL�«

.0,5 ±Â°45 wI wzU0 ÂULŠ wI tzUIÐSÐ jÝu�« œd³¹

Ê≈ ∫ j?Ýu?�« s??O????????????�????????????�??ð w?I ◊«d????????????Iù« »U?M??²????????????ł«

dC¹Ë t²OzUI²½≈ s0 qKI¹ ¨—dJL�« Ë√ ‰uDL�« sO��²�«

Æ—U³²šô« WO�U�Ð

    qqqqLLLLFFFF����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddÞÞÞÞ 3.4  

s0 q?K0 1 Ë  VO?K×�« s0 q?K0 1 sO?ðd???0  vKŽ qI?M¹

ÕË«d?²¹ WL?IF?0 Íd²?OÐ VKŽ wI (3.2)1/10 bMŽ nO?H�?²�«

Ær0 100Ë√ 90sOÐ U¼dD[

Ëe?¹œ v?K??Ž Íu???????????²????????????×?¹ Âö????????????N?�« s??0 q?K?0 12 V?B?¹ 

„d???²?¹ Æ jÝu�«  l?0  Âu�u???Du?M¹ù« j?K�¹ r?Ł  ôuJO????�???D

U??0bM?Ž ÆwI??I√Ë œ—UÐ  `DÝ  ‚u??I V?KF�« l{u?Ð b??L??−??²??O�

d???O???ž j?Ýu�« s0 q?K0 4 w�«u????Š  VB¹ ¨j?Ýu�« b???L???−????²¹

Æb¹bł s0 bL−²O� „d²¹ ÆŸË—eL�«

    ÂÂÂÂ°°°°30    wwwwIIII        ÂÂÂÂ————uuuuHHHHOOOO����uuuuJJJJ����«««« 1.3.4

1 ±Â°30 wI nH−0 wI WÐuKI?0 Íd²OÐ VKŽ l{uð 

ÆWŽUÝ 2 ± 24 …bL�

    ÍÍÍÍ““““««««dddd³³³³����««««    ÂÂÂÂ————uuuuHHHHOOOO����uuuuJJJJ����«««« 2.3.4 

1 ± Â°44 wI nH?−?0 wI WÐuKI?0 Íd?²?OÐ VKŽ l{uð 

ÆWŽUÝ  2 ± 24 …bL�

ZZZZzzzzUUUU²²²²MMMM����««««    ssssŽŽŽŽ    ddddOOOO³³³³FFFF²²²²����««««    4.4 

VVVVKKKKFFFF����««««    ¡¡¡¡UUUUIIII²²²²½½½½««««    1.4.4

w²?�« Íd?????²????O?Ð VK?FÐ k?H????²?????×¹ ¨»U?????�?????×�« q?ł√ s0 

WMD«œ ¨¡«dLŠ …eOL?0 …dLF²�0 150 s0 q[√ vKŽ Íu²×ð

Ær0 0,5 s0 q[√ U¼dD[ mK³¹

    »»»»UUUU����××××����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddÞÞÞÞ 2.4.4 

s0 b???Š«u?�« d???²K?OKL?K� Â—u???H???O?�uJ�« W???−????O???²½ vD?Fð

 «d???L???F???²???�????LK� Íd???³???−?�« ‰b???F???L�« ¡«d???ł≈ b???F?Ð ¨VOK?×�«

ÆWMOF�« r−Š fHM� WŽË—e0 VKŽ vKŽ WÐu�×L�«

s0 U????[öD½« W????−???O???²?M�« vKŽ ‰u????B???×�« s?JL¹ U????L???D 

o¹dÞ sŽ U??N?OKŽ qB??×?²?L?�« rO?I�« sOÐ Íd??³?−�« ‰b??F?L�«

wI ô≈ Íd??A??F�« n?O?H??�??²?�« Ë VOK×�« s?0 qK0 1—U??³??²??š«

¨2 s0 d??³??D√ W??H??O?F??C�« W??L??O??I�« W??³??�½ X½U??D «–≈ U??0 W�U??Š

ÆUHF{ d¦D_« WLOI�« W−O²MD cšRð ¨UMNI

s0  U????[öD½«  U????N???OK?Ž ö???B????×???²???0  r?O???I�«  X?½U???D  «–≈

ÆnO??H?�?²�« q?0U?Ž fJŽ wI »d??Cð Íd?A??F�«  nO?H??�?²�«

9,9 Ë 1 sOÐ ÕË«d??²?¹ œb??FÐ W??−??O??²M�« sŽ d??O??³??F??²�« s?JL¹

Æ10.‡�  W³ÝUML�« …uI�«  w¼¢”¢ YOŠ 
”10 wI »ËdC0

    ffffDDDDuuuuDDDDuuuuKKKKOOOOIIIIUUUU²²²²ÝÝÝÝ    ¡¡¡¡UUUUBBBBŠŠŠŠ≈≈≈≈    ≠≠≠≠    5 

ÆdD—UÐ œdOÐ Âö¼ ‰ULF²Ý«

    VVVVOOOODDDDdddd²²²²����««««    1.5 

⁄10ÆÆÆÆÆÆ©Êu²OÐdð ®sO¹“UJK� wÝU¹dJM³�« Êu²³OÐ

⁄1ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…dOL��« hK�²�0

⁄5 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆr×K�« hK�²�0

⁄12ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆsO�OKG�«

⁄5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂuO²OK�« —Ë—uKD

⁄20 v�≈ 12 s0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—Už√≠—Už√

qK01000ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¡U0 

v?²????????????Š s??�????????????�?ð r?Ł ¡U????????????L??�« w?I  U?½u?J??L?�« »Ëc?ð 

wMOłË—bO?N�« q0UF�« ‰bF¹ ¨d0_« vC?²[« «–≈ Ë ¨ÊUOKG�«

ÆÂ°25 wI 0,1± 7,2 rOIF²�« bFÐ ÊuJ¹ YOŠ pH

 «–  «—Ë—U?????[ wI q?K0 90 —«b?????I?????L?Ð jÝu?�« Ÿ“u¹ 

 ÆW³ÝUM0 WFÝ

15 …bL� 1± Â°121 wI rOI?F²�« “UN?ł WDÝ«uÐ rIF¹ 

ÆÂ °5 + Â°0 sOÐ dNý …bL� jÝu�« kHŠ sJL¹ ÆWIO[œ

    VVVVKKKKFFFF����««««    ddddOOOOCCCC××××ðððð    ËËËË    qqqq0000UUUUJJJJ����««««    jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    2.5 

wÝU?????Ý_« j?Ýu�« ÊU?ÐË– b?????FÐ Ë ‰U?????L?????F?????²?????Ýô« b?MŽ

W?IU?{≈ l0 Â°50 wI wzU??0 ÂU?L?Š wI j‡‡?Ýu�« œd?³¹ ¨©1,5®

∫  qK0    90 ‡�

W???³???�MÐ Âu???O???ÝU?ðu‡³� « X?¹—uK‡?‡²� w?zU??0 ‰u?K×???0 ≠

Æ qK0 1 ∫ %1

∫ %20  W³�MÐ Âu?¹œuB�«  UIËdO³� wzU?0 ‰u‡‡K×0 ≠

ÆqK0 5

—b?????I?¹ e?????O?????Dd?ð Ë– ¨i?O?????³�« —U??????H?????� V?K×?????²??????�?????0 ≠

ÆqK0 5 ∫ % 20w�«u×Ð

j?Ýu?�« VB?¹ r?Ł W????????IU???????{≈ q?D b?M?Ž W¹U?M?F?Ð jK?�?�« 

r0 140 U¼dD[ m?K³¹ Íd?²?OÐ V?KŽ wI qK0 1 ± 28 —«b?I?LÐ

r?0 90 U?¼dD?[ m?K?³¹ V?K?Ž w?I qK?0 20 Ë√ q?K0 15 V?B¹ Ë√

Æw�«u²�« vKŽ r0100 Ë√

WÐuKI?0 VKF�« ©incuber®nH?−ð rŁ ¨b?L?−?²?O� „d?²¹ 

30 …b??L� Â°53 Ë  Â°45 s0 nH???−??L�« wI Õu??²??H??0 ¡U?DGÐË

Æ WIO[œ

30



70    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««27 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUUCCCC0000————    24
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLLIIIIuuuu½½½½    7

W¹U?????N?M� W?????O�«u?????L�« W?????I????O?????[œ 30 ‰ö????š Ÿ—e?�« ¡«d????ł≈

©incubation® nOH−²�«

œd??OÐ Âö¼ vKŽ W¹u??²??×?L?�« VKF�« ‰U??L?F??²??Ý« sJL¹ 

Æ Â°5 + Ë Â°0 wI WŽUÝ24  ‰öš ·U−�« dOž dD—UÐ

`?B?M?½ ¨”u?ðËd??????????³?�« œu???????????łË s?Ž p?A?�« W?�U??????????Š w?I

ÆsOð«eO0UH�uÝ ‰uK×0 WIU{SÐ

⁄0,2ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆsOð«eO0UH�uÝ 

‰Ø‰u?????0 0,1 Âu?¹œu?????B?�« b??????O?????�??????DË—b??????O¼ ‰u?K×??????0 

qK0 10ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

qK0100ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©‡� WOIUJ�« WOLJ�«® ¡U0 

b??O???�??DË—b??O?¼ ‰uK×??0 w?I sOð«e??O???0U??H�u???Ý »Ëc¹ 

Æ¡UL�« WIU{SÐ qK0100 v�≈ qLJ¹ ¨Âu¹œuB�«

Æ¡UAž vKŽ `Oýd²�« o¹dÞ sŽ ‰uK×L�« rIF¹ 

27,5 ·U???C¹ ¨Âö???N�« ÊUÐË– b???FÐË ¨‰U???L??F???²??Ýô« b?MŽ

ÆwÝUÝ_« jÝu�« s0 qK0100 v�≈ ‰uK×L�« «c¼ s0 qK0

qqqqLLLLFFFF����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddÞÞÞÞ    3.5 

    ŸŸŸŸ————eeee����«««« 1.3.5 

V??K??Ž q?J??ý V??�??????????????????Š V?O??K??×??�« s?0 q??K??01 Ÿ—“ r??²??¹

∫ WO�U²�« WI¹dD�UÐ Íd²OÐ

r−??×�« j?Ýu�« `DÝ vKŽ d??A?M¹ ∫ r0140  «– VKŽ

ÆrIF0 włUł“ dýU½ WDÝ«uÐ w�ULłù«

`D?Ý vKŽ q?K01 l¹“u?ð ∫ r0 100Ë√ r0 90  «– V?KŽ

ÂU???????�???????[√ W?Łö?Ł qJ?ý v?KŽ Íd????????²???????OÐ V?K?Ž Àö???????¦?� jÝu?�«

VKFK� d?ýUM�« fH½ WDÝ«uÐ dAM?ð  rŁ U³¹d?Ið W¹ËU�?²0

ÆWŁö¦�«

wI  W?ÐuKI????0 Íd????²???O?Ð VKŽ l?{uð ¨W????I???O????[œ 15 b????FÐ 

ÆWŽUÝ 48 v�≈ 24 …bL�  1 ± Â° 37 wI  nH−L�«

    ««««ddddLLLLFFFF²²²²����LLLL����««««    ————UUUUOOOO²²²²šššš««««    ËËËË    VVVVKKKKFFFF����««««    ¡¡¡¡UUUUIIII²²²²½½½½«««« 2.3.5 

¨W???ŽU??Ý 48Ë 24 …b??L� ©incubation ® nO???H??−???²�« b???FÐ 

Ë√ØË …e?O?L?L�«  «d?L?F?²?�L?�« vKŽ VKF�« d?F?[ wI d?ýR½

Æ…eOLL�« dOž

¨WF0ô ¨¡«œu?Ý  «dLF²?�0 ∫…eOL?L�«  «dLF²?�L�«

d??NE¹ Ê√ sJL¹ ÆW??IU??H?ý t??³??ý W?I?DMLÐ  WÞU??×??0  WÐb?×??0

W?¾?�ú?²?0 W??IKŠ ¨W??ŽU?Ý 24 b?F?Ð W?IU?H??A�« W?IDM?L�« Ác¼ wI

Æ «dLF²�L�« l0 …dýU³0 WKB²0

¡«œu?Ý  «d?L??F?²?�?0 ∫…e??O?L?L�« d?O??ž  «d?L?F?²??�?L�«

ÊU?O?Š_« iFÐ wI U?N¹b� ¡«œu?Ý W¹œU?0— Ë√ WÐb?×0 ¨W?F?0ô

W???ID?M0 vK?Ž Íu???²???×ð ô ·U???ł U???N???−???O???�½ Ë b???0U???ł d???N?E0

Æ©¡«œu��« W¹œU0d�«  «dLF²�L�« iFÐ «bŽU0® WIUHý

vKŽ W¹u²×L�« VKF�UÐ ¨»U�×�« qł√ s0 kH²×¹ Ë

qJ� …e???O??L??L�« d??O???ž Ë√  …e??O??L??0 …d??L??F???²??�??0 250 s0 q[√

…d??L???F??²???�??0 150 vKŽ W?¹u??²??×???L�« VKF?�UÐË  r0 140 W??³KŽ

Æ r0 100 Ë√ r0 90 W³KŽ qJ� …eOL0 dOž Ë√ ØË …eOL0

f?L??????š l?D²???????I?ð ¨”ôu??????[«u?J�« —U???????³??????²???????š« qł√ s?0 

¨vB??[√ b??×??D …e??O??L??0 d??O??ž Ë√ ØË  …e??O??L??0  «d??L??F??²??�??0

ÆUNM0  qJ� ’U��« œbF�« —U³²Žô« sOFÐ cšR¹

b??×??D  «d??L??F??²??�??0 d?A??Ž l?D²??Ið ¨W??I¹dD�« f?HMÐ 

Ë√ ÂU?????�??????[√ ÀöŁ v?K?Ž Ÿ“u?????0 r?−?????×�  W??????³?????�?M�U?Ð v?B?????[√

Æ œbF�« nFC0

””””ôôôôuuuu[[[[««««uuuuJJJJ����««««    ————UUUU³³³³²²²²šššš««««    3.3.5 

wI n?H??−ð Ë V?KI�« ‚d???0 wI …d??L???F??²???�??L?�« Ÿ—eð 

Æ WŽUÝ 24 v�≈ 20 …bL�  Â°37wI nH−L�«

U????0“öÐ q?L???F????²????�¹ ¨”ôu????[«uJ?�« —U????³???²????š« q?ł√ s0

wzU?MŁ sOK?Oð_« iL???Š®  EDTA vK?Ž W¹u???²???×???L?�« V½—_«

¨…d?O?š_« Ác?¼ œu?łË Âb?Ž W�U?Š w?I © pO?²?Ý√ «d?²??Oð sO?0√

e?????O??????Dd?????²�« W??????³?????�½ Êu?Jð q?JA?Ð EDTA ‰u?K×?????0 ·U?????C?¹

Æ% 0,1 UNNOOLð bOŽ√  U0“öÐ wI wzUNM�«

Âu�u[«uJ�« wDG¹ U?0bMŽ ¨wÐU−¹≈ —U³²šô« d?³²F¹ 

Æ w�Ë_« r−×�« ŸUÐ—√ ÀöŁ s0 d¦D«

    ZZZZzzzzUUUU²²²²MMMM����««««    ssssŽŽŽŽ    ddddOOOO³³³³FFFF²²²²����«««« 4.5 

 «d???????L??????F???????²??????�???????L�« s?0 % 80  q?[_« vK?Ž X?½U??????D «–≈

qD d?????³?????²?????F?????²????I ¨w?ÐU?????−¹≈ ”ôu?????[«u????D  «– …d?????³?????²?????�?????L�«

”u?Du?Du?KO?IU?²?Ý ‡�  W??I?I«u?0 WÐu?�??×?L�«  «d?L?F?²??�?L�«

sO????FÐ c????šQÐ W????O�U????L????łù« W???−????O???²?M�« sŽ d????³????F¹Ë√ ”Ë—Ë«

dOž  «dLF?²�0 Ë …eOL0  «dLF²?�0® V�M�« —U³²Žô«

sOÐ ÕË«d²¹ œb?FÐ W−O?²M�« sŽ dO³?F²�« sJL¹ Æ©…eO?LL�«

W??³???ÝUML?�« …u??I�« u¼ ¢”¢ X?O??Š 
”

 10 wI »Ëd??C??0 9,9

Æ10 ‡�

    ööööOOOO½½½½uuuuLLLL����UUUU��������««««    ssssŽŽŽŽ    YYYY××××³³³³����««««    ≠≠≠≠ 6

¡UL�« UNM0 ŸËeML�« WK0UJ�« ◊U?ÝË_« ‰ULF²Ý« 1.6 

ÆÁU½œ√ …—uDcL�«  U½UO³K� WII«uL�« Ë

    qqqqLLLLFFFF����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddÞÞÞÞ    2.6 

wwww����ËËËË____««««    ¡¡¡¡UUUUMMMM²²²²žžžžôôôô««««    1.2.6 

W??H???OE‡‡?‡½ W??H??B?Ð lD²‡‡?‡Ið ¨qL???F�« W??I¹d?Þ qO??N??�???²�

f?L?????��«  «b?????Šu?�« s0 …b?????ŠË q?J� V?OK?×�« s?0 qK?0 250

Æd²� 2 v�≈ 5,1 s0 t²FÝ —bIð rIF0 ¡UŽË wI lL−ðË

W????ŽU????Ý …b????L?� W????OD?O????×????0 …—«d????Š W????ł—œ wI „d?????²¹ 

¨d??0_« vC???²??[« «–≈ wMO???łË—b??O??N?�« q0U??F�« ‰b???F¹ ¨…b??Š«Ë

‰uK×?0 s0 qK0 2,25 W?H?OE½ W?H?BÐ qšb½ Æ6,8w�«u?Š v�≈

ÆW¹UMFÐ jK�¹  Æl0ö�« dCš_« s0 %1 v�≈ wzU0
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70    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 28
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUUCCCC0000————    24
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLLIIIIuuuu½½½½    7

ÆWŽUÝ 2 ± 20 …bL� Â°37 wI nH−L�UÐ nH−¹

wwwwzzzzUUUUNNNNMMMM����««««    ¡¡¡¡UUUUMMMM²²²²žžžžôôôô«««« 2.2.6 

100 wI U?I?³�?0 Íc?GL�« V?OK×�« s0  qK0 10 ‰U?šœ≈

v?K?Ž Íu?????????²?????????×?¹ ÊU?????????L??????????Iu?????????D ≠d?????????O?�u?????????0 ‚d?????????0 s?0 q?K?0

wzU?0 ÂU??L?Š wI  nH?−¹ ¨l0ö?�« d?C?š_«Ë  U½u?Oð«d??²?Oð

‚d?????0 s0 q?K0 100 w?I Ë  W?????ŽU?????Ý 48 …b?????L� 1 ± Â °43 wI

1 ± Â°37 wI nH−L?�« wI nH−¹ ¨sO²�O?Ý ≠  UMOKOÝ

ÆWŽUÝ 48 …bL�

‰‰‰‰eeeeFFFF����«««« 3.2.6 

U?[öD½« ‰e??F�« Èd?−¹ ¨©incubation ® nO?H?−?²�« b?FÐ

s¹—U?²�?0 sODÝË `D?Ý vKŽ ‰eF�« ¡«d?ł≈ Æ‚d?0 qD s0

Ær0140  «– Íd²OÐ  VKŽ wI qCI_« s0 ÊU³B¹ sO³K�

l0ö?�« d???C???š_« vKŽ Íu???²???×???L?�« Âö???N�« ‰U???L???F???²???Ý«

 U?????H?�u?????Ý v?KŽ Íu??????²?????×?????L?�« Âö?????N�«Ë ‰u?M?O?????H�« d??????L?????Š√Ë

Æ YOL�OÐ

wł–u?L?M�« d?O?ž ö??O½u?L�U?Ý œu??łË ‰U?L?²?Š« V?³?�Ð 

Èu??²??×??L�« Âö??N�« ‰«b??³??²?Ý« l?OD²??�½ ¨Vłu??L�«“u??²??DôË

—U?²?�?0 d?š√ jÝuÐ ‰uMO?H�« d?L?Š√Ë l0ö�« d?C?š_« vKŽ

ÆÊ«u²JO¼ Âö¼ ¨XLD Âö¼ ¨p�– vKŽ ‰U¦0

20 v�≈ 18 …bL� Â°37 wI nH?−L�« v�≈ VKF�« …œU?Ž≈

u????LM� W????O????IU????D d???O????ž nO????H????−???²?�« …b????0 X½U????D «–≈ Æ W???ŽU????Ý

Æ©incubation®nOH−²�« q�«u½ ¨ «dLF²�L�«

Ë√ …e??O??L???L�«  «d??L??F??²???�??L�« s0 ·U??D œb???Ž ŸU??C??š≈

ÆWOJOÝöJ�« WOzUOLODuOÐ  «—U³²šô UNOI „uJAL�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

dddd³³³³LLLL????²²²²³³³³ÝÝÝÝ    11    ooooIIII««««uuuuLLLL����«««« 1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    VVVVłłłł————    26    wwwwIIII    ŒŒŒŒ————RRRR????0000    ————««««dddd[[[[

wwwwIIII    ÂÂÂÂ————uuuu????????????????HHHH????????????????OOOO????����uuuuJJJJ����««««    ¡¡¡¡UUUU????????????????BBBB????????????????ŠŠŠŠ≈≈≈≈    ZZZZ????NNNNMMMM0000    qqqq????FFFF????????????????−−−−¹¹¹¹    ¨2004    WWWW????MMMMÝÝÝÝ

ÆÆÆÆUUUU¹¹¹¹————UUUU³³³³łłłł≈≈≈≈    VVVVOOOOKKKK××××����UUUUÐÐÐÐ        UUUU−−−−KKKK¦¦¦¦LLLL����««««    ËËËË    WWWW−−−−KKKK¦¦¦¦LLLL����««««    …………bbbbAAAAIIII����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨ …—U−²�« d¹“Ë Ê≈

39 ≠ 90 r?[— Íc?????O?????HM?²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?Ð ≠

WM?Ý d¹U?M¹ 30 o?I«u?????L�« 1410 ÂU?????Ž V?ł— 3 w?I Œ—R?????L�«

‰b??F??L�« ¨gG�« l?L??[Ë …œu?−?�« W??³?[«d??L?Ð oKF??²??L�«Ë 1990

 ¨rL²L�«Ë

453≠02 r[— Íc?????O????HM?²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

d????³???L????�¹œ 21 oI«u????L�« 1423 ÂU???Ž ‰«u???ý 17 wI Œ—R????L�«

¨…—U−²�« d¹“Ë  UOŠö� œb×¹ Íc�« 2002 WMÝ

Œ—R??L�« „d??²??A???L�« Í—«“u�« —«d??I�« v?C??²??I??LÐË ≠

1993 W?MÝ X?A??????ž 18 o?I«u?????L�« 1414 ÂU??????Ž d???????H??????� 29 wI

b?????F??????L?�« VO?K×?�« Ÿ«u½√ i?FÐ  U??????H?????�«u??????LÐ o?KF??????²?????L?�«Ë

¨t{dŽË „öN²Ýö�

1415 ÂUŽ d?H� 14 wI Œ—R?L�« —«d?I�« vC²?I?LÐË ≠

 U??H?�«u??L�UÐ  oK?F?²??L�«Ë 1994 WMÝ u??O�u¹ 23  oI«u??L�«

‰b???F???L?�« ¨W???Oz«c????G�« œ«u???L?�« iF???³� W????O???łu�u???O?ÐËdJO????L�«

¨rL²L�«Ë

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    ————ddddIIII¹¹¹¹

s?0 19 …œU???????L?�« ÂU?JŠ_ U???????I???????O????????³D?ð  ∫ vvvv????����ËËËË____««««    …………œœœœUUUU????????????????????????LLLL????����««««

ÂUŽ Vł— 3 wI Œ—RL�« 39 ≠ 90 r[— ÍcOHM?²�« ÂuÝdL�«

rL???²???L?�« Ë ‰b???F???L�« ¨ 1990 WMÝ d?¹UM¹ 30 oI«u????L�« 1410

Z?NM?0 qF??????ł v�≈ —«d?????I?�« «c¼ ·b??????N¹ ¨ Áö??????Ž√ —u?????Dc?????L?�«Ë

 U??−K¦??L�« Ë W??−K¦??L�« …b??A?I�« w?I Â—u?H??O�uJ?�« ¡U?B??Šù

Æ U¹—U³ł≈ VOK×�UÐ

…b?A?I?�« wI Â—u?H?O�uJ�« ¡U??B?Š≈ qł√ s0 ∫ 2    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

W??³???[«d??0 dÐU???�??0 ÊS???I ¨ VOK×?�UÐ  U??−?K¦??L�« Ë W???−K¦???L�«

W0eK0 ÷dG�« «c?N� …bL²FL�« p?KðË gG�« lL[Ë  …œu−�«

Æo×KL�« wI sO³L�« ZNML�« ‰ULF²ÝUÐ

·d?Þ s0 Z?N?M?L�« «c?¼ q?L???????F???????²???????�¹ Ê√ V?−?¹ U???????L???????D

Æ…d³š ¡«dłSÐ d0_« bMŽ d³�L�«

WO?LÝd�« …b¹d−�« wI —«d?I�« «c¼ dAM¹  ∫ 3    …………œœœœUUUULLLL����««««

ÆWO³FA�« WOÞ«dIL¹b�« W¹dz«e−�« W¹—uNL−K�

11 oI«u?L�« 1425 ÂU?Ž Vł— 26 wI ¨dz«e?−�UÐ —d?Š

Æ2004 WMÝ d³L²³Ý

ÕÕÕÕËËËËddddDDDDuuuuÐÐÐÐ    ssss¹¹¹¹bbbb����««««    ————uuuu½½½½

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

oooo‡‡‡‡××××KKKKLLLL����««««

WWWW−−−−KKKK¦¦¦¦LLLL����««««    …………bbbbAAAAIIII����««««    wwwwIIII    ÂÂÂÂ————uuuuHHHHOOOO����uuuuJJJJ����««««    ¡¡¡¡UUUUBBBBŠŠŠŠùùùù    ZZZZNNNNMMMM0000

ÆÆÆÆVVVVOOOOKKKK××××����UUUUÐÐÐÐ        UUUU−−−−KKKK¦¦¦¦LLLL����««««ËËËË

nnnn¹¹¹¹ddddFFFF²²²²����«««« ≠ 1 

 «–  U¹d?O²J³�« vKŽ ¢Â—u?HO�uJ�«¢  W?OL?�ð oKDð

W??????O?z«u?¼ ôË W??????O?z«u¼Ë w?³?KÝ Â«d???????žË Íu??????B??????F?�« q?JA?�«

qJAð l0 “u²Dö�« d?L�ð w²�«Ë  Wžu³0  dO?ž ¨U¹—UO²š«

ÆiL×�« Ë “UG�«

WWWWIIII¹¹¹¹ddddDDDD����««««    √√√√bbbb³³³³0000 ≠ 2

WWWWOOOOFFFFłłłłddddLLLL����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddDDDD����«««« ≠1 .. 2

W¹“«u??L�«  U??H??O?H??�??²�« s0 qÝö??Ý ÀöŁ q?L?F??²??�ð

wI ¨Ãu???²?ML�« s?0 WMO???Ž s?0 U???[öD½« U???N????OKŽ qB????×???²???L�«

“u²Dö�« ¨l?0ö�« dCš_« ¢ —U²�?L�« qzU��« jÝu�« Ÿ—“

—U??³??²???š« VOÐU½√ q?š«œ ¢…d??I??³K� ÍË«d???H??B�« qB?¹u??×�« Ë

VOÐU½_« nH−ð ÆDurham ÂU¼—Ëœ  UÐu³½√ vKŽ W¹u²×0

. 1 ± Â° 30wI WŽUÝ 2 ± 48 …bL�

w?I “U???????G?�« q?J?A?ð ® W???????O?ÐU????????−¹ù« V?O?ÐU?½_« l?C???????�?ð

Ÿ—“ …œU????ŽS?Ð p�– Ë  U?????³Łù« —U????³?????²????šô © ÂU?¼—Ëœ VO?ÐU½√
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70    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««29 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUUCCCC0000————    24
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLLIIIIuuuu½½½½    7

s?0 U?????[öD?½« Æj?Ýu�« f?HM?� b¹b??????ł »u?????³½√ w?I ©ose®“Ë√

—U????³?????²????š« b????FÐ W?????OÐU????−?¹≈ W????−????O?????²½ XD?Ž√ w²?�« VO?ÐU½_«

 U¹d??O??²J³�  ôU??L??²?Š« d??¦??D_« œb??F�« b¹b??×ð r²¹ ¨ U??³Łù«

vK?Ž œUM?²????ÝôUÐ p?�–Ë Ãu????²ML?�« s0 Â«d????G?� Â—u????H????O�u?J�«

q?Ýö?????Ý Àö?????¦?� ©≈ √ Ÿ® ôU?????L??????²?????Š« d?????¦??????D_« œb?????F?�« ‰Ëb?????ł

ÆW¹“«u0

WWWWOOOOMMMMOOOOððððËËËËdddd����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddDDDD����««««  2 .. 2 

≠w?−???????????�???????????H?M?³?�« d???????????L???????????Š_«¢V?K?B?�« j?Ýu?�« Ÿ—e?¹

Íd?²?OÐ VK?Ž wI VB?L�« ¢ —U?ž√ ≠ ÍË«d?H?B?�« qB¹u?×�«

ÆÃu²ML�« s0 WMOŽ s0  UHOH�²�« s0 WK�KÝ l0

W?ŽUÝ 2± 22 …b?L� VKF�«  ©incubation® nO?H−ð b?FÐ

¡«d?????L?????×�«  «d?????L?????F????²?????�?????L�« œb?????Ž V?�?????×ð ¨1± Â° 30 wI

Æ…eOLL�«

Â—u??H???O�uJ?�«  U¹d??O???²JÐ œb???Ž sŽ œb??F?�« «c¼ d??³???F¹ 

q?0U??????????Ž w?I  t?Ðd??????????{ b???????????F?Ð p?�–Ë Ãu??????????²?M?L?�« s?0 Â«d??????????G?�

ÆnOH�²�«

wI sO³?L�« l0ö�« dC?š_« WI¹dÞ ‰U?LF²?Ý« sJL¹®

wI Ë ¨U¼dOOGð b?FÐ p�– Ë ¨WOMOðË— WI¹dDD ¨1.2 …dIH�«

W??????0“ö?�« W¹“«u??????L?�« qÝö??????�?�« Ÿ—“ q?L??????N½ ¨W?�U??????×�« Ác?¼

VOÐU?½ú�  U??³Łù« —U??³?²??š« «c??D Ë ≈ √ Ÿ ‰Ëb??ł ‰U??L?F??²??Ýô

Æ©WOÐU−¹ù«

    …………dddd¹¹¹¹UUUUFFFFLLLL����««««    ≠≠≠≠3

    dddd³³³³����LLLL����««««    …………dddd¹¹¹¹UUUUFFFF0000    ≠≠≠≠1.3

 U????−K?¦????L�« Ë W????−K?¦????L�« …b????A????I?K� W????³????�M?�UÐ  1.1.3 

 «b???ŠË l?D²???Ið ¨…d????O???G???� Â“— w?I …œu???łu???L�« V?OK×?�UÐ

ÆWOK�_« UN0“— wI W½u×A0 WK0UD

 U?????−K?¦????L?�« Ë W?????−K?¦????L?�« …b????A?????I?K� W?????³?????�M?�UÐ 2.1.3

ÍUA�«  UŽU[ wI l?O³K� WNłuL�«® …Q³F?L�« dOž VOK×�UÐ

W????????0b???????�?K?� W???????O?�ü«  U???????Ž“u????????L?�« ·dÞ s?0 Ë√ ¨r?ŽU?DL?�«Ë

s0 ⁄50 v�≈ 30 s0 W?H?OE½ WH?BÐ lD²?Ið ¨©a�«ÆÆÆ W?Oð«c�«

ÆÊUJ?0ù« —b??I?Ð  W??H?K²???�??0 s?DU??0√ w?I w�U???L??łù« Ãu???²M?L�«

oM?Ž  «–  «—Ë—U?????[ wI Â° 5_ wI  U?MO?????F?�« Ác¼ k?H?????×ð

ÆWO³�u� WODžQÐ …eN−0 i¹dŽ

©2.1.3 Ë 1.1.3 ®  U?M?O?????????????F?�« k?H????????????×??ð Ê√ V?−?¹ 3.1.3

d?³??�?L�« v�≈  UMO??F�« qI½ r²¹ Ë ÆqOK?×?²�« q³?[ …b??L?−?0

¡«d???ł≈ qC???I_« s?0 Æ…œd??³???0 W???O???ŽË√ w?I qOK?×??²?�« ÷d???G�

wI  U?MO???F?�« kH???×?ð ¨fJF?�« W�U???Š w?I ¨U¹—u???I q?OK×????²�«

ÆvB[√ b×D  °Â 15≠ wI œd³0 ÊUJ0

        UUUUMMMMOOOOFFFF����««««    ddddOOOOCCCC××××ðððð    ≠≠≠≠    2.3 

    UUUU????MMMM????????OOOO????????????????????????????????????????????????????FFFF????����««««    qqqq????????OOOO????????????????????????????????????????????????????����????????ðððð    ¨̈̈̈jjjj????ÝÝÝÝuuuu????����««««    ŸŸŸŸ————““““    qqqq????????³³³³????????????????????????????????????????????????????[[[[        ≠≠≠≠    1.2.3 

∫∫∫∫    WWWWOOOOððððüüüü««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddDDDD����UUUUÐÐÐÐ

ŸeM¹ 1.1.3 : oIË W???FD²???I??L?�«  UMO???FK� W???³??�M?�UÐ ≠

ÆoKG0 Ë rIF0 włUł“ ¡UŽË wI  UMOF�« l{uð Ë Â“d�«

„d??²ð ¨2.1.3 oIË W??F?D²??I??L?�«  UMO??F?K� W??³??�?M�UÐ ≠

Æ «—Ë—UI�« wI

 «—Ë—U?????[ Ë√ W?????O?????ŽË√ wI ÊU?????²M?O?????F�« ÊU?ðU¼ q?O?????�ð

…b??L�« 1 ± Â°45 wI nH???−??0 Ë√ wzU??0 ÂU??L??Š wI U???N??F??{uÐ

ÆUN½UÐËc� WOIUJ�«

lD?²???Ið r?Ł W¹UM?FÐ WK?O???�???L?�«  UMO????F�« jK?�ð 2.2.3 

 «—Ë—U[ wI ©W?[bÐ »d[_« Ê“u�« Ë√® ⁄10 WHOE?½ WHBÐ

 U¹d????D vKŽ W¹u????²???×???0 qJ?A�« W???OÞËd????�???0 Ë W???O½«u?DÝ√

V�??Š «c¼ Ë W?�U??0 Ë√ W?I??FK0 ‰U??L?F??²?Ý« sJL?¹ ÆW?O??łU?ł“

ÆÃu²ML�« WÐö�

©⁄10 v?�≈ »d??????[_« Ê“u?�« Ë√ ® ⁄10 ‡?� ·U??????C?¹ 3.2.3 

 U?¹dJ?�«  vK?Ž  W¹u??????²??????×??????L�«  …—Ë—U??????I�«  w?I œu??????łu?????L?�«

v�≈  W??[bÐ »d?[_« Ê“u�«  «d??0 9Ë√® qK0 90 ¨W??O?łU??łe�«

s�?�L�« Ë lÐd�« bMŽ nH?�?L�« d−M¹— ‰uK×?0 s0 ©⁄10

sŽ …d????0 20 Ãdð ¨…—Ë—U????I�« b???Ý b????FÐ ÆÂ°45 wI U???I????³???�???0

ÆrÝ 30 w�«u×Ð —bIð W¹“«e²¼«  UDdŠ o¹dÞ

    WWWWOOOOłłłłUUUUłłłłeeee����««««        ««««ËËËËœœœœ____««««    ËËËË        ««««eeeeOOOONNNN−−−−²²²²����«««« ≠ 4 

ÆÆÆÆdddd³³³³����LLLLKKKK����    WWWW¹¹¹¹œœœœUUUUFFFF����««««        ««««eeeeOOOONNNN−−−−²²²²����««««

    ŸŸŸŸ————eeee����««««    jjjjÝÝÝÝËËËË ≠ 5 

“u????????²?????????Dö?�« ¨l0ö?�« d?????????C????????š_« j?ÝË V?Dd????????²?¹ 1.5 

∫wðQ¹U0 s0 …dI³K�  ÍË«dHB�« qB¹u×�UÐ

⁄10ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊu²³OÐ

 ⁄10ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ “u²Dô

⁄20ÆÆÆÆÆÆ ¡UL�« ŸËeM0 …dI³K� ÍË«dHB�« qB¹u×�«

⁄0,0133ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆl0ö�« dCš_«

qK01000 ÆÆÆÆÆ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©włUł“ “UNł wI ® dDI0 ¡U0

Êu?²³?OÐ »Ëc¹ ¨jÝu�« s0 qK0 1000dO?C×?²� 2.5 

 ÆdDIL�« ¡UL�« s0 qK0 500  w�«uŠ wI “u²Dö�« Ë

…d????????I???????³?K?� ÍË«d???????H????????B�« q?B?¹u???????×?�« s?0 ⁄20 »Ëc?¹

Ê√ V−?¹ ÆdDI???L?�« ¡U???L�« s0 q?K0 200wI ¡U????L�« ŸËeM?L�«

7,0 sO?Ð ‰uK×???L�« «c???N� w?MO???łË—b??O???N?�« q0U???F�« ÕË«d???²¹

wM?O????łË—b????O????N?�« q0U????F?�« ‰b????F¹ ¨Êôu?K×????L?�« jK?�¹ Æ7,5Ë
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70    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 30
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUUCCCC0000————    24
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLLIIIIuuuu½½½½    7

qK0 13,3 ·UC¹ ¨7,4 v�≈ włUł“ VD[ WDÝ«uÐ ”U?IL�«

qL?J¹ Æl0ö?�« d???C????š_« s0 % 0,1 v�≈ w?zU???0 ‰u?K×????0 s0

ÆdDI0 ¡U0 WIU{SÐ qK0 1000 v�≈ r−×�«

V?O??ÐU?½√ w?I ©2.5® j?Ýu?�« s??0 q?K?0 10 ⁄d???????????????H?¹ 3.5 

rIFð ¨ ú?L�« bFÐ Æ ÂU¼—Ëœ VOÐU?½QÐ …eN−?0 ÊuJð —U³?²š«

15 …b??L� Â°121 wI ‰b??F??L?�« rO??I??F??²�« “U??N??ł wI V?OÐU½_«

b?????FÐ w?MO?????łË—b?????O?????N?�« q0U?????F�« Êu?J¹ Ê√ V?−¹ Æ W?????I?????O?????[œ

.0,1± 7,2  rOIF²�«

W??³??�M?Ð jÝu�«  U??³??Dd??0 lI— s?O??F??²¹ ¨ ⁄ 10 Ÿ—e�

VOÐU½QÐ …eN−L�« —U?³²šô« VOÐU½√ VŽu²�ð Ê√Ë % 100

 ÆjÝu�« s0 qK0 10 ÂU¼—Ëœ

≠ w?−??????????�??????????H?M?³?�« d?????????L??????????Š_« j?Ýu?�«  V?Dd??????????²?¹ 4.5 

∫wðQ¹ U0 s0 å —Už√ò ≠ ÍË«dHB�« qB¹u×�«

 ⁄ 3ÆÆÆììÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆìÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …dOL��« hK�²�0

⁄7 ÆÆììÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆìÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊu²³OÐ

⁄ 1,5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÍË«dHB�« qB¹u×�« Õö0√

 ⁄ 10ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ“u²Dô

⁄ 5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âu¹œuB�« —Ë—uKD

⁄ 0,03ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©neutre® ÍœUŽ dLŠ

⁄0,002 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw−�HM³�« —uK³�«

⁄ 15 v�≈ 10 s0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂöN�«

©qLF²�L�« ÂöNK� bOL−²�« hzUBš V�Š®

„d???????²?ð ¨dD?I???????L?�« ¡U???????L?�« wI  U?½u?J?L�« »Ëc?ð 5.5 

q0U?????F�« ‰b????F?¹ Ë «b????O????ł jK?�ð rŁ o?zU????[œ lC?????³� ÕUðd?????²�

ÆwłU?ł“  VD[ WD?Ý«uÐ t?ÝU?O?IÐ 7,4 v�≈ wMO??łË—b?O?N�«

t??Dd??²½ rŁ ¨d??š_ sO??Š s0 Ãd�« l0 ÊU??OK?G�« v²??Š s�??�ð

wI VB¹Ë   Â°45 wI jÝu�« œd?³¹ ÆsO²?I?O[œ …b?L� wKG¹

ÆÍd²OÐ W³KŽ qD wI qK0 10

qOK?IÐ ‰U?L??F??²?Ýô« q?³?[ jÝu?�« d?O??C??×ð V−¹ 6.5 

qOKI?²�« v�≈ ÍœR¹ b[ U?L0 r?OI?F²�« “U?Nł wI rI?F¹ ô Ê√Ë

¨d??0_« sJ0√ «–≈ jÝu?�« ‰U??L??F?²??Ý« V?−¹ Æt??²??OzU??I??²½« s0

ÆdOC×²K�  WO�«uL�«  UŽUÝ Àö¦�« ‰öš

© 4.5 Ë 1.5  ® ◊U????ÝË_« Ác????N� ‰U????L????F????²????Ý« V?−¹ 7.5 

Ác¼ w?I ¨ ‰U?????L????F?????²?????Ýö� e?¼U?????ł ¡U?????L�« r¹b?????Ž «d?????O?????C?????×ð

U??L???D W??[bÐ  W???OMI???²�«  U??H???�«u??L�« ŸU???³ð≈ V−¹ ¨ ôU???×�«

Æb¼Uý dOC×ð ULz«œ wG³M¹

nnnnHHHH����LLLL����««««    ≠≠≠≠    6 

V?Dd??????²¹ Æ l?Ðd�« b?M?Ž nH??????�??????L?�« d??????−M?¹— ‰uK?×??????0

∫ wðQ¹ UL0 eDdL�« ‰uK×L�«

⁄9,00ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©NaCl® Âu¹œuB�« —Ë—uKD

⁄0,42ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©KCl)ÂuOÝUðu³�« —Ë—uKD

⁄0,24ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©CaCl2® nH−L�« ÂuO��UJ�« —Ë—uKD

⁄0,20ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©NaHCO3® Âu¹œuB�«  U½uÐdJÐ

qK0 1000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©włUł“ “UNł wI ® dDI0 ¡U0

v�≈ oÐU��« ‰u?K×L�« s0 WO?LD ·UCð ¨‰U?LF?²Ýö�

nH?�L�« ‰uK×?L�« rIF¹ ÆdDI?L�« ¡UL�« s0  U?OL?D ÀöŁ

ÆWIO[œ 15 …bL�  Â°120 wI sO��²�« o¹dÞ sŽ

% 0,1bMŽ Êu??²??³??O?Ð ‰uK×??0 ‰U??L??F??²??Ý« U??C¹√ s?JL¹

ÆlÐd�« bMŽ nH�L�« d−M¹— ‰uK×0 s0 ÷uŽ

‰U?L?F²?Ýö� …e¼U?ł ’«d?[√ ‰U?L?F²?Ý« lOD²?�½ U?L?D

Æ…dC×0 WŽdł q¦Lð

ÆWOKOK×²�« WOŽuM�« s0 ný«uJ�« ÊuJð Ê√ V−¹

    qqqqLLLLFFFF����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddÞÞÞÞ    ≠≠≠≠ 7

    UUUUHHHHOOOOHHHH����²²²²����««««    ddddOOOOCCCC××××ðððð     1.7

ÍcGL�« jÝuK� dýU³L�« Ÿ—eK� 1.1.7 

qK0 1 qšb½ ¨ ©1.2®W?O?−?N?ML�« W?I¹dDK� W??³?�M�UÐ  ≠

s0 q?K010  v?KŽ Íu??????²??????×?ð VO?ÐU½√ Àö?Ł w?I WM?O??????F�« s?0

ÍË«d?????H?????B�« q?B¹u?????×?�« Ë “u?????²?????Dö�« _ l?0ö�« d?????C?????š_«

WMO??F?�« jK�ð rŁ ÂU?¼—Ëœ »u??³½√ Ë ¡U??L�« ŸËeM?0 …d??I??³K�

 U?????ŽU????I?????I qJ?Að V?M−?ð l0 Íc?????G????L?�« jÝu?�« l0 W?¹UM?FÐ

ÆÂU¼—Ëœ VOÐU½√ wI WOz«u¼

q?L?????F½ ©2.2® ∫W??????O?M?OðËd?�« W??????I?¹dD?K?� W??????³??????�?M�U?Ð ≠  

s0 qK0 1 W?IU?{SÐ s?J�Ë Áö?Ž√ …—u?Dc?L�« W?I¹d?D�« fHMÐ

W�U?Š wI Æ©VOÐU½√ ÀöŁ ÷u?Ž®  b?Š«Ë »u?³½√ wI WMO?F�«

qB?¹u?????×�«  ≠ w−?????�?????HM?³�« d?????L????Š_«¢ j?ÝË ‰U????L?????F????²?????Ý«

wI WMOF�« s0 qK0 1…dýU?³0 qšb½  ¨¢—Už√ ≠  ÍË«d?HB�«

ÆÍd²OÐ W³KŽ

∫wðQ¹ ULD qLF½ ¨Èdš_«  UHOH�²K� W³�M�UÐ  2.1.7

w?I …d?????????ýU????????³?????????0 ©3.2.3® j?O?K?��« s?0 q?K?0 1 `?IK?¹ ≠

vKŽ qB×²½  p�cÐË ÆÍd²OÐ VKŽ wI Ë√ ÍcGL�« jÝu�«

Æ
1- 10 nOH�ð
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ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLLIIIIuuuu½½½½    7

q?K0 90 v?�≈ ©3.2.3 ® j?OK?�?�« s?0 qK?0 10 ·U????????C?¹ ≠

qK0 1 `IK?¹ rŁ lÐd�« b?MŽ nH??�??L?�« d??−M¹—  ‰uK?×??0 s0

ÆÍd???²???OÐ V?KŽ Ë√ W¹c???G???L?�« ◊U???ÝË_« wI jO?K��« «c?¼ s0

 U?HO?H?�²K� W?³?�M�UÐ 
3-10 nO?H?�ð vKŽ qB?×?²½ p�cÐË

ÆWI¹dD�« fH½ l³²ð ¨Èdš_«

jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    ŸŸŸŸ————““““ 2.7 

“u?????²?????Dö�« l?0ö�« d?????C?????š_«¢ ‡?Ð VO?ÐU½_« Ÿ—“1.2.7 

∫¢…dI³K� ÍË«dHB�« qB¹u×�«Ë

W?M?O??????????F?K?� W?Ðu?K?D?L?�« W???????????O??????????L?J?�U?Ð V?O?ÐU?½_« Ÿ—e?ð ≠

jK�ð ÆW??L??I?F??0 W??�U?0 W?DÝ«uÐ W?³??ÝUML?�«  U?H??O??H?�??²�«Ë

VOÐU½√ wI W?Oz«u?N�«  UŽU?I?H�« »d�ð V?M−ð l0 W¹UMFÐ

Æ ÂU¼ —Ëœ

qD s?0 W????O?????L????D V?OÐU½√ W?ŁöŁ w?I …«“«u????L?�UÐ Ÿ—“ ≠

Àö?Ł vK?Ž q?L??????F?½ Ë n?O??????H???????�?ð  qD s?0 W???????O??????L???????DË W?MO???????Ž

Æ ⁄0,01 Ë ⁄0,1 ¨ ⁄1 ‰U¦0 ¨q[_« vKŽ  UHOH�ð

s0 ·U?????D œb????Ž d?????O????C?????×ð wG?????³M?¹ ¨ Âu????L?????F�« v?KŽ Ë

W¹“«u????L�« Àö????¦?�« VOÐU?½_« vI????³ð v²????Š ¨ U????H????O???H????�????²�«

ÆWO³KÝ  ¨UŽUHð—« d¦D_« nOH�²K�

ô≈ ¨W???×???O???×???� U???N???OKŽ qB???×???²???L?�« ZzU???²M�« Êu?Jð ô

ÆWI¹dD�« Ác¼ ‰ULF²ÝUÐ

ÍÍÍÍdddd²²²²OOOOÐÐÐÐ    VVVVKKKKŽŽŽŽ    ŸŸŸŸ————““““    2.2.7

s?0 qK?0 1Ë W?M?O????????????F?�« s?0 q?K?0 1V?K?F?�« w?I q?šb?¹ ≠

ÆWÐuKDL�«  UHOH�²�«

d???????????????L???????????????Š_«¢ j?Ýu??�« s?0 q??K?010 q?D w??I ⁄d???????????????H?ð ≠

¨ »Ëc???L�« ¢—U???ž√ ≠ÍË«d???H???B�« q?B¹u???×�« ≠ w−???�???HM?³�«

ÆÂ° 45 …—«dŠ Wł—œ v�≈ tłuL�«

sŽ `IKL�« l0 jK�¹ ¨jÝu�« m¹d?Hð bFÐ …dýU?³0 ≠

fL?????�Ð W????Žu????³????²?????0 UÐU¹≈ Ë U?ÐU¼–  U????Dd?????Š fL????š o?¹dÞ

fL????�?Ð rŁ W????ŽU???�?�« »—U????I???Ž ÁU????−ð« w?I W¹d?z«œ  U???Dd????Š

v�Ë_« WK?Šd?L�« w?I W¹œu??L?Ž Êu?Jð UÐU¹≈ Ë UÐU¼–  U??Dd??Š

fDU?FL�« ÁU?−ðô« wI W¹dz«œ  U?DdŠ fL?š dO?š_« wI Ë

W????³?KF�« `?DÝ v?DG?¹ ¨b????L????−????²?�« b????FÐ ÆW?????ŽU????��« »—U????I?????F�

ÆbL−²¹ „d²¹ Ë qzU��«  jÝu�« s0 qK0Å4Å‡Ð

ÍÍÍÍdddd²²²²OOOOÐÐÐÐ    VVVVKKKKŽŽŽŽ    ËËËË    VVVVOOOOÐÐÐÐUUUU½½½½____««««    nnnnOOOOHHHH−−−−ðððð  3.7

W???ŽU??Ý 48…b??L�  ©2.7…d???I??H�«® V?OÐU½_« nH??−ð  1.3.7

Æ 1 ± Â °30 wI WŽUÝ 2Å±

sO³0 u¼ ULD …dC?×L�« Íd²OÐ VKŽ nH−ð  2.3.7 

Æ1 ± Â°°°°30 wI WŽUÝ 2 ± 22 …bL� ¨ÁöŽ√ 2.2.7  …dIH�« wI

ÆW[bÐ nOH−²�« …b0  Â«d²Š« V−¹ 

ÂÂÂÂ————uuuuHHHHOOOO����uuuuJJJJ����««««        UUUU¹¹¹¹ddddOOOO²²²²JJJJÐÐÐÐ    ¡¡¡¡UUUUBBBBŠŠŠŠ≈≈≈≈ 4.7

©©©©1.2®®®®    WWWWOOOOFFFFłłłłddddLLLL����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddDDDDKKKK����    WWWW³³³³����MMMM����UUUUÐÐÐÐ 1.4.7 

qJAð „UM¼ ÊuJ¹ U?0bMŽ ¨UOÐU?−¹≈ —U?³²šô« d?³²?F¹

VO?ÐU½_« œb???Ž d???³????²???F¹ ÆÂU?¼—Ëœ VOÐU½√ w?I “U???GK?� `{«Ë

U?L??N?0 ©1.2®  U?³Łù« —U??³?²??šô XÐU?−?²??Ý« w²�« W?O?ÐU?−¹ù«

 U?¹d?????O??????²?J³?�  ©≈ √ Ÿ® ôU?????L??????²??????Š« d??????¦?????D_« œb??????F?�« …¡«d?????I?�

W¹U?????N?½ wI  ¨ÁU?½ œ√ sO?????³?????L�« ‰Ëb?????−?�« oIË Â—u?????H?????O�u?J�«

ÆW¹“«u0 qÝöÝ Àö¦�  ¨ZNML�«

 U¹d?????O?????²J?Ð œb????Ž ¨ôU?????L????²?????Š« d????¦?????D_« œb?????F�« œb?????×¹ 

 U???−K?¦??L?�« Ë√ W???−K¦???L?�« …b??A???I?�« r−???Š wI Â—u???H???O�u?J�«

s0 U??[öD½« d?ýR??L�« œ«b??Ž≈ r²¹ ¨W?0U??Ž …b?ŽU??I?D ¨VO?K×�UÐ

…«“«u????????L�U?Ð Ÿ—“ U????????N???????F????????0 rð w?²?�« Ë ⁄0,01Ë√ ⁄0,1Ë√ ¨⁄1

Æv�Ë_« Àö¦�« VOÐU½_«

d?¦??D_« œb?FÐ Â—u??H?O�uJ�«  U?¹d?O?²J?Ð œb?Ž sŽ d?³??F¹

 U?−?K¦?L�« Ë W??−K¦?L�« …b??A?I�« s0 Â«d??G� ©≈ √ Ÿ® ôU?L??²?Š«

 ÆVOK×�UÐ

…œU???Ž≈ wG???³M?¹ ¨W??O?ÐU???−¹≈ VO?ÐU½_« lO???L???ł X½U???D «–≈

¨⁄0,1 ‰U¦0 ® UŽU?Hð—« d¦D√  UHOH�ð ‰UL?F²ÝUÐ qOK×²�«

d??ýR?0 œb??Ž œU?−¹≈ W�U??Š wI Æ©d?¦??D√ Ë√ ⁄0,001 Ë√ ⁄0,01Ë√

r?ð QD?š ÊQÐ ÃU??????²?M?²??????Ý« sJ?L?¹ ¨‰Ëb??????−�« w?I œ—«Ë d??????O??????ž

ÆqOK×²�« ¡UMŁ√ tÐUJð—«

©©©©2.2®®®®    WWWWOOOOMMMMOOOOððððËËËËdddd����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddDDDDKKKK����    WWWW³³³³����MMMM����UUUUÐÐÐÐ     2.4.7 

r²?¹ ¨Áö????Ž√ …œb???×????L?�« nO????H????−????²�« …b????0 b????FÐ 1.2.4.7

 U¹d??O???²J³� …e??O???L??L�« ¡«d??L??×?�«  «d??L??F??²??�??L?�« »U??�??Š

Æ…œd−L�« sOF�UÐ Â—uHO�uJ�«

WD?�????³????L?�« W????I¹d?D�« ‰U????L?????F????²????Ý« W�U?????Š wI 2.2.4.7

≠l0ö�« d??C??š_« ‰U??L?F??²??Ý« wŽb??²?�?ð w²�« ©2.2 …d??I??H�«®

wG??³M¹ UMN??I ¨ …d?I??³K� ÍË«d?H??B�« qB¹u??×�« Ë “u?²??Dö�«

“U??GK� qJA?ð ·U?A??²??D« lOD²??�½ nO??H??�ð Í√ v�≈ b¹b??×ð

sO???³¹ ¨“U??G?K�  wÐU??−?¹ù« qJA???²�« Ê≈ ÆÂU¼—Ëœ VO?ÐU½√ wI

ÆÂ—u?H?O�uJ�«  U?¹d?O?²JOÐ b?łuð WMO?F?�« s0 W?O?L?D Í√ wI

Â—u?H??O�uJ�«  U¹d??O?²?JOÐ ·U?A??²?DUÐ Z?zU?²M�« `L??�ð ¨Ê–≈

 Æa�≈ÆÆÆ⁄0,01 Ë√ ¨⁄0,1Ë√ ¨⁄1 wI
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ZZZZzzzzUUUU²²²²MMMM����««««    ssssŽŽŽŽ    ddddOOOO³³³³FFFF²²²²����««««    ≠≠≠≠    8 

©©©©1.2®®®®    WWWWOOOOFFFFłłłłddddLLLL����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddDDDD����««««    1.8 

‰Ëb???−?�« oIË Â«d???ž b????Š«u� ôU????L???²???Š« d????¦???D_« œb????F�«

Æ ÁU½œ√ sO³L�«

ÆÆÆÆ©©©©2.2 ®®®®    WWWWOOOOMMMMOOOOððððËËËËdddd����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddDDDD����««««    2.8 

œb?????Ž    ΩΩΩΩ    bbbb????????????????????ŠŠŠŠ««««ËËËË    ÂÂÂÂ««««dddd????????????????????????GGGG����        ««««dddd????????????????????????LLLL????????????????????FFFF????????????????????²²²²????????????????????????����????????????????????LLLL????����««««    œœœœbbbb????????????????????ŽŽŽŽ    1.2.8 

fJŽ wI »d??C¹ ©1.2.4.7 ® wI WM?O??³??L�«  «d??L??F??²??�??L�«

ÆnOH�²�«

¨©2.2® WD�³L�« WI¹dD�« ‰ULF²Ý« W�UŠ wI 2.2.8 

⁄0,1Ë ¨⁄ 1wI W?OÐU?−¹ù« Â—u?H?O�uJ?�« œb?Ž b¹b?×ð wG?³M¹

Æa�«ÆÆÆÆ⁄0,01Ë

————««««ddddJJJJ²²²²����««««        ≠≠≠≠    9 

©©©©1.2®®®®    WWWWOOOOFFFFłłłłddddLLLL����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddDDDD����««««    1.9 

b¹b????×????²�« ZzU????²½ s?OÐ ‚d???H?�« Èb???F????²¹ ô Ê√ w?G???³?M¹

bŠ«Ë X?[Ë wI UN?OKŽ qB×?²L�« ZzU?²½® sOðd0 …e?−ML�«

fH½ ·dÞ s?0 Èd?š_« ÈuK?ð …b?Š«u�« ¨W??F¹d??Ý W?H??BÐ Ë√

ÆÈdGB�« W−O²M�« s0 % 30 ¨©qK×L�«

©©©©2.3®®®®    WWWWOOOOMMMMOOOOððððËËËËdddd����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddDDDD����««««    2.9 

ÆjII  bŠ«Ë b¹b×ð wHJ¹

WWWW¹¹¹¹““““««««uuuu0000    qqqqÝÝÝÝööööÝÝÝÝ    ÀÀÀÀöööö¦¦¦¦����    ©©©©≈≈≈≈√√√√    ŸŸŸŸ®®®®    ôôôôUUUULLLL²²²²ŠŠŠŠ««««    dddd¦¦¦¦DDDD____««««    œœœœbbbbFFFF����««««        ∫∫∫∫    ‰‰‰‰ËËËËbbbb−−−−����««««

ddddýýýýRRRRLLLL����««««

‡‡‡‡����    WWWWOOOOÐÐÐÐUUUU−−−−¹¹¹¹ùùùù««««    VVVVOOOOÐÐÐÐUUUU½½½½____««««

©©©©⁄⁄⁄⁄1    ‡‡‡‡����®®®®    ≈≈≈≈    √√√√    ŸŸŸŸ

⁄0,1⁄0,01
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3,5
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2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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3

3

3

2

3

3

3
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0

1

1

1

1

2
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3

0

1

2

0

1

2

0

1

2
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0

1

2

3

0

1

2

4,0

3,0

3,5

4,0

2,5

4,0

6,5

4,5

7,5

11,5

16,0

9,5

15,0

20,0

30,0

25,0

45,0

110,0

⁄1

ddddýýýýRRRRLLLL����««««

‡‡‡‡����    WWWWOOOOÐÐÐÐUUUU−−−−¹¹¹¹ùùùù««««    VVVVOOOOÐÐÐÐUUUU½½½½____««««

©©©©⁄⁄⁄⁄1    ‡‡‡‡����®®®®    ≈≈≈≈    √√√√    ŸŸŸŸ

⁄0,1⁄0,01 ⁄1

70    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 32
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUUCCCC0000————    24
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLLIIIIuuuu½½½½    7

70    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 32
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUUCCCC0000————    24
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLLIIIIuuuu½½½½    7
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 8
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

oooo‡‡‡‡‡‡‡‡××××KKKKLLLL����««««

ööööOOOO½½½½uuuuLLLL����UUUU��������««««    ssssŽŽŽŽ        YYYY××××³³³³����««««    ZZZZNNNNMMMM////

VVVVOOOOKKKK××××����««««        UUUU−−−−²²²²MMMM////    ËËËË    VVVVOOOOKKKK××××����««««    wwwwMMMM

nnnn¹¹¹¹————UUUUFFFFðððð    ≠≠≠≠1 

∫WO�U²�« n¹—UF²�« o³Dð WI¹dD�« Ác¼ —UÞ≈ sL{

∫∫∫∫    ööööOOOO½½½½uuuuLLLL����UUUU��������««««    1.1

W?O?ł–uL?½  «dL?F?²?�?/ qJA¹ ¨oO?^œ Íd?N?−/ u?C?Ž

W?OzU?O?L?Cu?OÐ  «e?O?L?/ U?N� W?³?K� ¨W?OzU?I?²½« ◊U?ÝË√ ‚u?M

ÆWI¹dD�« Ác¼ oMË »—U−²�« ¡«dł≈ bMŽ WMO³/ WOKB/Ë

∫∫∫∫    ööööOOOO½½½½uuuuLLLL����UUUU��������««««    ssssŽŽŽŽ    YYYY××××³³³³����««««    2.1 

¡U???????C???????Ž_« Ác?¼ »U???????O???????ž Ë√ œu????????łË sŽ n?A?J?�« r²?¹

¨Ãu²ML?�« wM œb×/ r−?Š Ë√ WK²C wM W?IO?^b�« W¹dN?−L�«

ÆWI¹dD�« Ác¼ oMË WÐd−²�« ¡«dł≈ bMŽ

∫∫∫∫ÅÅÅÅ√√√√bbbb³³³³LLLL����«««« - 2

VK?D²?¹ ö????O?½u????L�U?????��« s?Ž Y×????³?�« ¨ Âu????L?????F�« v?KŽ

 4.2 v�≈ 1.2   wM sO?³?/ u¼ U?L?C  W?O�U²?²?/  qŠ«d?/ W?FÐ—√

©o×KL�« wM WMO³L�« qLF�« WOHOC p�cC kŠô®

    ∫∫∫∫    qqqqzzzzUUUUÝÝÝÝ    jjjjÝÝÝÝËËËË    wwwwMMMM        oooo³³³³����LLLL����««««    ¡¡¡¡UUUUMMMM²²²²žžžžôôôô«««« 1.2

rŁ ¨jÝu?�« qš«œ WÐd??−??²K?� …–u??šQ??L�« WMO???F�« Ÿ—eð

ÆWŽUÝ 20 v�≈  16 …bL�  Â°37wM sC×ð

∫∫∫∫    WWWWOOOOzzzzUUUUIIII²²²²½½½½««««    WWWWKKKKzzzzUUUUÝÝÝÝ    ◊◊◊◊UUUUÝÝÝÝËËËË√√√√    wwwwMMMM    ¡¡¡¡UUUUMMMM²²²²žžžžôôôô«««« 2.2

XOMOKO?Ý jÝË Ë  U½uO?²�« wŽUÐd� jÝË Ÿ—e¹ ≠

Æ©1.2 ® wM tOKŽ qB×²L�«  Ÿ—e�« l/ sO²�O��«

Ë Â°43w?M  U?½u???????O????????²�« w?ŽU?Ðd?� jÝu?�« s?C???????×?¹ ≠

v?KŽ Â°37wM  s?O????²?????�????O?????��« X?OMO?KO?????��« j?ÝË sC?????×¹

ÆWŽUÝ  24 v�≈ 18 s/ sO²KŠd/

∫∫∫∫    nnnn¹¹¹¹ddddFFFF²²²²����««««ËËËË    ‰‰‰‰eeeeFFFF����««««    3.2

Ÿ—e¹ ¨©2.2®t?????O?KŽ q?B?????×?????²?????L?�« Ÿ—e�« s?/ U?????^öD?½«

d??????L??????Š_« Âö?¼ s/  s?O??????³K?B?�« sO??????O?zU??????I??????²?½ô« sO?DÝu?�«

ÆYOL�³�« XOHK��« Âö¼ Ë l/ö�«dCš_« Ë ‰uMOH�«

24v�≈  20 b??????FÐ Ê«d??????³??????²?????? ¹ r?Ł Â°37w?M ÊUM?C?????×?¹

48v�≈ 40 b?‡F?Ð Ê«d?????³?????²????? ¹ ¨d?????/_« v?C?????²?????^« Ê≈Ë W‡?ŽU?????Ý

÷d??²?H??L�« ¨ «d??L?F??²?�??/ œu??łË W?³??^«d?/ q?ł√ s/ ¨W?ŽU??Ý

ÆUNBzUBš V³�Ð  öO½uL�U��« UN½√

∫∫∫∫        UUUU³³³³ŁŁŁŁùùùù«««« 4.2

U??????N?½√ ÷d??????²??????H??????L?�« ¨  «d??????L??????F??????²??????�???????L�« Ÿ—“ œU??????F?¹

 «—U???????³???????²????????š« WD?Ý«u?Ð b???????CQ???????²?�«Ë ©3.2® ö???????O?½u???????L�U???????�?�«

ÆW³ÝUM/ WOKB/Ë WOzUOLOCuOÐ

…………————UUUU−−−−²²²²����««««    …………————««««““““ËËËË

23    ooooMMMM««««uuuu????????LLLL����««««            1425    ÂÂÂÂUUUU????????ŽŽŽŽ    WWWW????−−−−????????××××����««««    ÍÍÍÍ––––    13        wwwwMMMM        ŒŒŒŒ————RRRR????????////        ————««««dddd????????^̂̂̂

ssss????????ŽŽŽŽ    YYYY????××××????????????????????????????????????????????????????????????³³³³????????����««««    ZZZZ????????NNNN????MMMM????????////        qqqq????FFFF????????????????????????????????????????????????????????????−−−−????????¹¹¹¹     ¨2005    WWWW????????MMMM????ÝÝÝÝ    dddd????????¹¹¹¹UUUU????MMMM????????¹¹¹¹

VVVV????OOOOKKKK????××××????����««««        UUUU????????????????????????−−−−????????????????????????²²²²????MMMM????////ËËËË    VVVVOOOO????KKKK????××××����««««    wwww????MMMM    öööö????????????????????????OOOO????½½½½uuuu????????????????????????LLLL????����UUUU????????????????????????����????����««««

ÆÆÆÆUUUU¹¹¹¹————UUUU³³³³łłłł≈≈≈≈

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨ …—U‡‡−²�« d‡¹“Ë Ê≈

138≠04 r?^— w?ÝUzd?�« Âu????????Ýd????????L�« v?C????????²????????I???????L?Ð ≠

q?¹dÐ√ 26o?M«u?????L�« 1425 ÂU?????Ž ‰Ë_« l?OÐ— 6 w?M Œ—R?????L�«

¨W/uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L�« Ë 2004 WMÝ

39≠90 r^— Íc?????O?????HM?²�« Âu?????Ýd?????L�« v?C????²?????I?????LÐË ≠ 

WMÝ d?¹UM¹ 30 oM«u??L‡‡�« 1410 ÂU?Ž Vł— 3 w‡M Œ—R??L‡‡�«

‰Òb?F?L?�« ¨gG�« lL?^ Ë …œu?−�« W??³?^«d?LÐ oKF??²?L�« Ë 1990

¨rL²L�« Ë

453≠02 r^— Íc????O????HM?²�« Âu????Ýd????L�« vC????²????I????LÐ Ë ≠

d??³??L??�¹œ 21 oM«u??L‡‡�« 1423 ÂU???Ž ‰«u??ý 17  wM Œ—R??L�«

¨…—U−²�« d¹“Ë  UOŠö� œb×¹ Íc�« 2002 WMÝ

Œ—R??L�« „d?²??A?L�« Í—«“u?�« —«d?I�« vC??²?I??LÐ Ë ≠

1993 WM?Ý XA?????ž 18 o?M«u?????L�« 1414  ÂU?????Ž d??????H?????� 29 wM

b?????F?????L?�« VO?K×?�« Ÿ«u½√ i?FÐ   U?????H?????�«u?????L?Ð oK?F?????²?????L�«Ë

¨t{dŽ Ë „öN²Ýö�

1415 ÂUŽ dH� 14 wM Œ—RL�« —«dI�« vC?²ILÐ Ë ≠

 U??H??�«u???L�UÐ oKF???²??L�« Ë 1994 WMÝ u??O�u¹ 23 oM«u??L�«

‰Òb???F???L?�« ¨W???Oz«c????G�« œ«u???L?�« iF???³� W????O???łu�u???O?ÐËdJO????L�«

¨rÒL²L�«Ë

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU‡‡‡‡‡‡‡‡////    ————dddd‡‡‡‡‡‡‡‡IIII¹¹¹¹

s?/ 19 …œU???????L?�« ÂU?JŠ_ U???????I???????O????????³D?ð  ∫ vvvv????����ËËËË____««««    …………œœœœUUUU????????????????????????LLLL????����««««

ÂU?Ž Vł— 3 wM Œ—R?L�« 39≠90 r^— Íc?O?HM?²�« Âu?Ýd?L�«

rL???²???L?�« Ë ‰b???F???L�« ¨1990 WMÝ d?¹UM¹ 30  oM«u????L�« 1410

Z?NM?/ qF??????ł v?�≈ —«d??????I�« «c?¼ ·b??????N?¹ ¨Áö??????Ž√ —u?????Cc??????L?�«Ë

VOK×�«  U?−?²M/Ë VOK×�« wM ö?O½u?L�U?��« sŽ Y×?³�«

ÆU¹—U³ł≈

wM ö?????O?½u????L?�U????�?�« sŽ Y?×?????³�« q?ł√ s/    ∫∫∫∫    2    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

…œu?−�« W³?^«d/ dÐU? ?/ ÊSM ¨VOK×�«  U?−?²M/Ë VOK×�«

W??/eK/ ÷d??G?�« «c??N� …b??L??²??F??L�« dÐU?? ??L�«Ë g?G�« lL??^ Ë

wM sO?³L�« włu�u?OÐËdJOL�« qOK×?²�« ZNM/ ‰U?LF²?ÝUÐ

bMŽ ZNML�« «c¼ d?³ ?L�« qLF²?�¹ Ê√ V−¹ UL?C Æo×KL�«

Æ…d³š ¡«dłSÐ d/_«

WO?LÝd�« …b¹d−�« wM —«d?I�« «c¼ dAM¹        ∫∫∫∫    3    …………œœœœUUUULLLL����««««

WO³FA�« WOÞ«dIL¹b�« W¹dz«e−�« W¹—uNL−K�

1425 ÂU?????????Ž W????????−?????????×?�« Í– 13 w?M ¨d?z«e????????−?�U?Ð —d????????Š

ÆÆÆÆ2005 WMÝ d¹UM¹ 23 oM«uL�«

ÕÕÕÕËËËËddddCCCCuuuuÐÐÐÐ    ssss¹¹¹¹bbbb����««««    ————uuuu½½½½
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««9 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

∫∫∫∫ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

ÆÊUOKG�« v²Š ¡UL�« wM  U½uJL�« »Ëcð ≠

b?????FÐ Y?O?????×Ð ©PH) sO?????łË—b?????O?????N�« q?/U????F?�« ‰b?????F¹ ≠

.0¨1 ± 7¨0ÊuJ¹ rOIF²�«

 «—Ë—U????^ qš«œ ¨q?K/ 225d¹œU?????I????L?Ð jÝu?�« Ÿ“u¹ ≠

 «—Ë—U?^ qš«œ qK/225   U?H??ŽU?C??/ Ë√ ®qK/ 500 U?N??²?F?Ý

Æ©W³ÝUM/ UN²FÝ

Â°1 ± 121wM WIO^œ 15  …bL� jÝu�« rIF¹ ≠

w?ŽU?Ðd?� ‚d????????/    ∫∫∫∫wwww????zzzzUUUU????????????????????????????????????IIII????????????????????????????????????²²²²????½½½½««««    ¡¡¡¡UUUUMMMM????²²²²????????????????????????????????????žžžžöööö????����    jjjj????ÝÝÝÝËËËË 2.2.3 

©ÊULMuC ≠dO�u/®  U½uO²�«

⁄0,5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ l/ö�« dCš_«

qK/100   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡UL�«

wwwwÝÝÝÝUUUUÝÝÝÝ____««««    jjjjÝÝÝÝuuuu����«««« 1.2.2.3 

∫∫∫∫ÅÅÅÅVVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄5,0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆr×K�« hK ²�/

⁄10,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊu²³OÐ

⁄3,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂu¹œuB�« —Ë—uKC

⁄45,0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂuO��UJ�«  U½uÐdC

qK/1000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¡UL�«

∫∫∫∫ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

Ë√ ¡U????L�« W????ŽËeM?/ W????O???ÝU????Ý_«  U?½uJL?�« ·U????Cð ≠

¨¡U??????L?�« v�≈ ¡U???????L�« ŸËe?ML?�« Ë q?/UJ?�« w?ÝU??????Ý_« jÝu?�«

 U?½uJ?L?K?� q/U?J?�« ÊU?ÐËc�« v?²???????Š ÊU???????O?K?G?�« v�≈ q?B???????O?�

ÆWK×ML�«

b???F?Ð YO????×Ð ©PH® wM?O???łË—b???O????N�« q?/U???F�« ‰b????F¹ ≠

.0¨1 ± 7¨0ÊuJ¹ rOIF²�«

Â°1 ± 121 wM WIO^œ 15 …bL� wÝUÝ_« jÝu�« rIF¹ -

ÂÂÂÂuuuu¹¹¹¹œœœœuuuuBBBB����««««        UUUUHHHHKKKKÝÝÝÝuuuuOOOOðððð    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××//// 2.2.2.3

∫∫∫∫    VVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

 W¼U/ù« wÝULš Âu¹œuB�«  UHKÝuOð

⁄50,0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ(Na2S2o3  5H2o)

qK/100 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‡� WOMUC WOLC ¡UL�«

∫∫∫∫ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

s?/ ¡e???????ł q?š«œ Âu?¹œu????????B?�«  U???????H?K?Ýu???????O?ð »Ëc?¹ ≠

Æ¡UL�«

ÆwzUNM�« r−×�« v�≈ qLJ¹ ≠

Â°1 ± 121 wM WIO^œ 15 …bL� ‰uK×L�« rIF¹ ≠

∫∫∫∫    ‰‰‰‰UUUUBBBB////____««««    ËËËË    nnnnýýýý««««uuuuJJJJ����««««    ¨̈̈̈ŸŸŸŸ————eeee����««««    ◊◊◊◊UUUUÝÝÝÝËËËË√√√√    ≠≠≠≠3 

∫∫∫∫ WWWWOOOOÝÝÝÝUUUUÝÝÝÝ____««««        UUUU½½½½uuuuJJJJLLLL����««««    1.3

qł√ s/  ¨‰ULF²ÝUÐ `BM¹ ¨ZzU²M�« a�½ sO�×²�

wM ¡U?????L?�« W????ŽËe?M/  U?½uJ?/ ¨ Ÿ—e�« ◊U?????ÝË√ d????O?????C?????×ð

Æ¡UL�« WŽËeM/ WK/UC ◊UÝË√Ë√ q�_«

◊U?ÝË√ d??O?C?×??²� WKL??F?²?�??L�« W?OzU??O?L?OJ?�« œ«u?L�«

W???OK?OK×ð W???O???Žu?½  «– ÊuJð Ê√ V?−¹ ný«uJ?�« Ë Ÿ—e�«

ÆUNÐ ·d²F/

Ë√ «dD?I???/ «¡U???/ Êu?J¹ Ê√ V−?¹ qL???F???²????�???L�« ¡U????L�«

w²?�« œ«u????L?�« s/ ‰U?????š  Ë ¨ W????O½b?????F????L?�« Õö????/_« s?/ ‰U????š

wM  WI?O^b�« W¹dN?−L�« ¡UC?Ž_« uL½  oO?Fð Ê√  UN½UJ/SÐ

ÆWO³¹d−²�« ·ËdE�«

Ê√ V−¹ qL?F?²?�?L�« —«b?I?L�« ¨ Âö?N�«  œb?×¹ U?/bMŽ

 «– ◊U??ÝË√ ¡U?DŽù …—u??Cc??L?�«  U??/uKF???L�« oMË d??O???G??²¹

ÆVÝUM/  U³Ł

wM?O??łË—b???O??N?�« q/U???F�«   U??ÝU???O???^ Èd??−ð Ê√ V?−¹

q?/U????????????F?�« “U?????????????N????????????ł v?Žb?¹ t?Ð ’U????????????š “U????????????N????????????ł W??D?Ý«u?Ð

v�≈  l?łdð  U???ÝU????O???I?�« Ác¼ Æ©d????²???/ pH) wM?O???łË—b???O????N�«

U???/≈  ¨ W???MU???{SÐ e???−Mð W???L?zö??L?�«  ö¹b???F???²�« ÆÂ°25 W??ł—œ

U?/≈ Ë ¨d²�Ø ‰u?/1 ‡‡� p‡¹—b?‡¹ —u‡‡K‡‡J�« i‡?/U?Š ‰uK‡‡‡×?/

Æd²� Ø‰u/1 ‡‡� Âu¹œuB�« bO�CË—bO¼ ‰uK×/

qÐ «—u?????M ný«u?J�« Ë Ÿ—e?�« ◊U????ÝË√ q?L????F?????²?????�ð ô

Â °1 ± 4 …—«d????Š W????ł—œ w?M ¨ ÂöE?�« wM  k?H????×ð Ê√ V?−¹

wM d??O??O??Gð q?C lMLð ·Ëdþ w?M ¨d?¦??C_« v?KŽ d??N??ý …b??L�

ÆWH�U /  ULOKFð œułË W�UŠ wM ô≈ UN³OCdð

ÅÅÅÅŸŸŸŸ————eeee����««««    ◊◊◊◊UUUUÝÝÝÝËËËË√√√√ 2.3

oooo³³³³����////    ¡¡¡¡UUUUMMMM²²²²žžžž««««    ËËËË––––    jjjjÝÝÝÝËËËË 1.2.3

ÆÆÆÆ    XXXX³³³³¦¦¦¦////    wwww½½½½uuuu²²²²³³³³OOOOÐÐÐÐ    ¡¡¡¡UUUU////

∫∫∫∫VVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄10,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊu²³OÐ

⁄5,0  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âu¹œuB�« —Ë—uKC

Âu¹œuB�« wzUMŁ ¨ UHÝuM ≠uð—Ë√ ≠uMOłË—bO¼

⁄9,0ÆÆÆÆÆÆ©Na2HPO4,12H2O.® tOL/  Í—UAŽ wzUMŁ

 U?????????????H????????????Ýu?????????????M ≠ u?ð—Ë« ≠u?M??O????????????łË—b?????????????O?¼ w?zU??M?Ł

 ⁄1,5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©KH2PO4® ÆÆÆÆÆÂuOÝUðu³�«

qK/1000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  ¡UL�«
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 10
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

    ∫∫∫∫    ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

 U½u?JL�« wÝU???Ý_« j?Ýu�« v�≈ …—U???ND?Ð ·U???C¹ ≠

W?¹U?M?F?Ð j?K? ?½ Æ Áö??????????Ž√ v?D?F??????????L?�« V?O?ðd??????????²?�U?Ð Èd??????????š_«

Æ WMU{≈ qC bFÐ qO�U×L�«

¨ qK/100  d¹œU??I??LÐ q?/UJ�« jÝu�« …—U??N?DÐ Ÿ“u¹ ≠

ÆqK/500  UN²FÝ WLIF/  «—Ë—U^ qš«œ

wM t?�U?????L?????F????²?????Ý« l?/ ÂöE?�« wM Â°0,5 wM k?H????×¹ ≠

ÆdOC×²K� w�«uL�« Ÿu³Ý_«

∫∫∫∫    nnnn¹¹¹¹ddddFFFF²²²²KKKK����    jjjjÝÝÝÝËËËË    ‰‰‰‰ËËËË√√√√    3.2.3 

‰«œ≈®  l?/ö�« d??????C?????š_« Ë ‰u?MO??????H?�« d?????L??????Š_UÐ Âö?¼

©dýULK³/UCË

wwwwÝÝÝÝUUUUÝÝÝÝ____««««    jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    1.3.2.3

∫∫∫∫ÅÅÅÅVVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄5,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r×K�« ‚u×�/ hK ²�/

⁄10,0  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊu²³OÐ

⁄3,0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…dOL �« ‚u×�/ hK ²�/

Âu¹œuB�« wzUMŁ  UHÝuM ≠uð—Ë« ≠uMOłË—bO¼

⁄1,0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ (Na2HPO4)

 U?????????????H??????????????Ýu?????????????M ≠u?ð—Ë« ≠u??M?O?????????????łË—b??????????????O?¼ w?zU??M?Ł

⁄0,6ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©NaH2PO4®Âu¹œuB�«

⁄18,00 v�≈ 12,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Už√ ≠—Už√

qK/ 900  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¡UL�«

∫∫∫∫ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

Ë√ ¡U?????L?�« W?????ŽËeM?/ W?????O?????ÝU?????Ý_«  U?½uJ?L�« »Ëc?ð ≠

v²?Š ¡U?L�« qš«œ ¡UL?�« ŸËeML�« q/UJ�« wÝU?Ý_« jÝu�«

ÆÊUOKG�«

b?????F?Ð  Y?O?????×?Ð  wM?O?????łË —b?????O??????N�«  q?/U?????F?�« ‰b?????F?¹ ≠

.0¨1 ± 7¨0 ÊuJ¹  rOIF²�«

w??M Ë√ V?O??ÐU?½√ q??š«œ w?ÝU???????????????Ý_« j??Ýu?�« Ÿ“u??¹  ≠

ÆqK/ 500  ÈuBI�« UN²FÝ WLIF/  «—Ë—U^

‰‰‰‰uuuuMMMMOOOOHHHH����««««    ddddLLLLŠŠŠŠQQQQÐÐÐÐ        ddddJJJJ��������««««    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××//// 2.3.2.3

∫∫∫∫ÅÅÅÅVVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄10,0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ“u²Cô

⁄10,0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ “Ë—UJÝ

⁄0,09 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‰uMOH�« dLŠ√

qK/100 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‡� WOMUC WOLC ¨¡UL�«

    œœœœuuuuOOOO����««««    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××////    3.2.2.3 

∫∫∫∫    VVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄20,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œuO�«

⁄25,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂuOÝUðu³�« —Ëœu¹≈

qK/100 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‡� WOMUC WOLC ¨ ¡UL�«

    ∫∫∫∫ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

s/ q?OK^ r−???Š qš«œ Âu???O??ÝU?ðu??³�« —Ëœu?¹≈ »Ëc¹ ≠

ÆœuO�« ·UC¹ rŁ ¨¡UL�«

Æq/UJ�« ÊUÐËc�« W¹Už v�≈ Ãd½ ≠

ÆwzUNM�« r−×�« v�≈ qLJ¹ ≠

W?????H?????B?Ð o?KG?????/ s?C«œ ¡U½≈ q?š«œ ‰uK?×?????L?�« kH?????×?¹ ≠

ÆWK/UC

llll////öööö����««««    ddddCCCCšššš____««««    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××////    4.2.2.3 

∫∫∫∫VVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄0,5 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ l/ö�« dCš_«

qK/100 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡UL�«

    ∫∫∫∫ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

Æ ¡UL�« v�≈ l/ö�« dCš_« ·UC¹ ≠

ÂöE?�« wM b???Š«Ë Âu¹ q^_« v?KŽ ‰uK×???L?�« kH???×¹≠ 

Æ wð«c�« rOIF²�« vKŽ ‰uB×K�

        …………ddddIIII³³³³����««««    …………————««««dddd////    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××////        5.2.2.3 

∫∫∫∫ÅÅÅÅVVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄10,0   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWHH−L�« …dI³�« …—«d/

qK/100  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¡UL�«

 ∫∫∫∫ÅÅÅÅddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

v²??Š ¡U??L�« qš«œ W??H?H??−??L�« …d?I??³�« …—«d??/ »Ëcð ≠

ÆÊUOKG�«

w‡?‡‡‡M W?‡‡‡?‡‡‡?I‡‡O?‡^œ 15 …b‡?‡‡‡?L‡‡‡?� ‰u‡‡?‡K‡?‡×‡?L�« r‡‡?I‡‡?F¹ ≠

Â°1 ± 121

        qqqq////UUUUJJJJ����««««    jjjjÝÝÝÝuuuu����«««« 6.2.2.3

∫∫∫∫VVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

 qK/900........................... ©©©©1.2.2.3® wÝUÝ_« jÝu�«

qK/100....... ©2.2.2.3® Âu¹œuB�«  UHKÝuOð ‰uK×/

 qK/ 20...................................( 3.2.2.3®œuO�« ‰uK×/

qK/ 2.......................( 4.2.2.3®l/ö�« dCš_« ‰uK×/

qK/50......................(5.2.2.3  ® …dI³�« …—«d/ ‰uK×/
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««11 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

∫∫∫∫    ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

…b????L?� ÊU????O?KG?�« v²????Š ¡U?????L�« w?M  U½u?JL?�« »Ëcð ≠

Æ…bŠ«Ë  WIO^œ w�«uŠ

.0¨1 ± 7¨7 v�≈ ©PH)wMOłË—bON�« q/UF�« ‰bF¹ ≠

V?Ý«d�« ¡j?³?Ð jK? �« l?/ Â°50Ë Â°45 s?OÐ œd???????³?¹ -

ÆoKFL�«

ÆjÝu�« rIF¹ ô ≠

Íd?²?OÐ VKŽ qš«œ qK/ 20  U?O?LJÐ ¨jÝu�« Ÿ“u¹ ≠

ÆbL−²O� „d²¹ Ë ©r/ 90® U¼dD^ WLIF/

VKŽ W¹U?MFÐ Ë nH??−ð ¨‰U?L??F?²??Ýô« q³?^ …d??ýU?³??/ ≠

W????H?Kž_« V×????�?ð Ê√ b????FÐ q?C????M_« s/ Ë w?/ö????N�« j?Ýu�«

wM ‰b?‡‡‡F???/ n‡?H‡−???/ Ë√ s‡?‡C‡‡?×???/ q‡‡š«œ ¨V?KF�« VK?IðË

ÆWIO^œ 30…bL� ÆÂ°5 ± 50

b???FÐ W??ŽU???Ý 48Ë 24 sOÐ W???MU??−�« VK?F�« qL??F???²??�ð ≠

ÆÂöE�« wM kH×ð ÆU¼dOC×ð

ÍÍÍÍccccGGGGLLLL����«««« ÂÂÂÂööööNNNN����««««  5.2.3

 ∫ VVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄3,0  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆr×K�« hK ²�/

⁄5,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êu²³OÐ

⁄12,0  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Už√≠—Už√

qK/1000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¡UL�«

∫ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

Ë√ j?Ýu??K?� ¡U??????????????L?�« W??????????????ŽËe??M?/  U?½u??J?L??�« »Ëc?ð ≠

v?²????????????Š ¨¡U????????????L?�«  q?š«œ ¡U????????????L?�« ŸËe??M?L?�« q?/U?J??�« j?Ýu?�«

ÆÊUOKG�«

b?????F?Ð YO?????×?Ð (PH) w?MO?????łË—b?????N?�« q/U?????F?�« ‰b?????F¹ ≠

.0¨1 ± 7¨0ÊuJ¹ rOIF²�«

 «—Ë—U???????????????^ Ë√ V??O?ÐU??½√ q?š«œ Ÿ—e??�« j?ÝË Ÿ“u??¹ ≠

ÆqK/ 500ÈuBI�« UN²FÝ WLIF/

Â°1 ±121 wM WIO^œ 20 …bL� jÝu�« rIF¹ ≠

ÍÍÍÍccccGGGGLLLL����««««    ÂÂÂÂööööNNNN����««««    VVVVKKKKŽŽŽŽ    ddddOOOOCCCC××××ðððð

q?š«œ V?z«c?�« j??Ýu?�« s?/ q?K?/ 15 w?�«u????????????Š V?J?�?ð

u¼ U/ q¦?/ e−Mð Ë ©r/ 90 U¼dD^® WLIF?L�« Íd²OÐ VKŽ

Æ©4.3.2.3® wM —uCc/

ssss////    ŸŸŸŸ««««uuuu????½½½½√√√√    WWWWŁŁŁŁöööö????????????¦¦¦¦ÐÐÐÐ    ËËËË    bbbb¹¹¹¹bbbb????????????××××����««««        ««««dddd????????????²²²²????????????����ÐÐÐÐ    ÂÂÂÂöööö????????????NNNN����««««    6.2.3 

©©©©TSIÂÂÂÂöööö¼¼¼¼®®®®ddddJJJJ��������««««

∫∫∫∫VVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄3,0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆr×K�« hK ²�/

⁄3,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…dOL �« hK ²�/

∫∫∫∫ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

Æ¡UL�« wM  U½uJL�« »Ëcð ≠

W???I???O???^œ 20  …b???L?� wzU???L?�« ÂU???L???×?�«  qš«œ s ????�ð ≠

ÆÂ°70wM

Æ …dýU³/ UN�ULF²Ý« l/ Â°55 wM œd³ð ≠ 

ÅÅÅÅqqqq////UUUUJJJJ����««««    jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    3.3.2.3

∫∫∫∫ÅÅÅÅVVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

qK/ 900............................(1.3.2.3)  wÝUÝ_« jÝu�«

qK/100.........(2.3.2.3)‰uMOH�« dLŠ_« dJÝ ‰uK×/  

qK/1.........................(4.2.2.3)l/ö�« dCš_« ‰uK×/

∫∫∫∫ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

v?�≈ l/ö?�« d?????C??????š_« ‰uK?×?????/  …—U??????ND?Ð  ·U?????C?¹ ≠

ÆÂ°55wM  œd³L�« ‰uMOH�« dLŠ_« dJÝ ‰uK×/

X³??¦?L�« Ë »Ëc??L�« wÝU??Ý_« jÝu�« v�≈ ·U??C¹ ≠

ÆjK ¹Ë Â°55 v�≈ Â°50wM

∫∫∫∫    VVVVKKKKFFFF����««««ddddOOOOCCCC××××ðððð    4.3.2.3 

 U????O???L?JÐ ¨Â°45wM œd????³????L?�« q/UJ?�« jÝu?�« Ÿ“u¹ ≠

r/ 90 U¼dD?^ W?L??I??F??L�« Íd??²??OÐ VKŽ q?š«œ qK/15w�«u??Š

ÆbL−²O� „d²¹Ë

jÝu?�« VKŽ W¹U?MFÐ Ë n?H??−?ð ¨‰U??L???F???²???Ýô« q³???^ ≠

VKF�«  V?OKIð Ë W?HK?ž_« V×?Ý b??FÐ qC?M_« s/ w/ö??N�«

30…b?????L� Â°5 ± 50w?M ‰b?????F?????/ nH?????−?????/ Ë√ s?C?????×?????/ qš«œ

ÆWIO^œ

d?O??ž w/ö?N�« j?Ýu�« VKFÐ  ÿU??H?²?Šô« Âb??Ž V−¹ ≠

Ë√ d³? L�« …—«dŠ Wł—œ  wM  U?ŽUÝ 4 s/ d¦?C√  ¨WMU−�«

ÆÂ°5v�≈ Â°0 wM WŽUÝ 24 s/ d¦C√

XXXX????OOOO????????????????????????????????????????????????????HHHH????KKKK????����????????����    ÂÂÂÂöööö????¼¼¼¼    ∫∫∫∫    nnnn????¹¹¹¹dddd????????????????????????????????????????????????????FFFF????????????????????????????????????????????????????²²²²????KKKK????����    jjjj????ÝÝÝÝËËËË    wwww????????½½½½UUUU????ŁŁŁŁ 4.2.3

YYYYOOOOLLLL����³³³³����««««

∫∫∫∫    VVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄10,0   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ   Êu²³OÐ

⁄5,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …dI³�« hK ²�/

⁄5,0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ “uCuKž

w?zU??M?Ł  U?????????????H??????????????Ýu?????????????M ≠u?ð—Ë« ≠u??M?O?????????????łË—b??????????????O?¼

⁄4,0ìÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂu¹œuB�«

⁄0,3........................(II)ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ....b¹b×�«  UH�uÝ

⁄1,85 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‰UCUO½u/√ YOL�³�«  «d²OÝ

⁄6,15 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âu¹œuB�« XOHKÝ

⁄20,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—Už√ ≠—Už√

⁄0,025 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆl/ö�« dCš_«

qK/1000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡UL�«

40



42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 12
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

∫∫∫∫    UUUU¹¹¹¹————uuuuOOOO����««««    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××////    2.7.2.3                            

∫∫∫∫    VVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄400  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆU¹—uO�«

qK/1000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  ‡� WOMUC WOLC ¨¡UL�«

∫∫∫∫ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

Æ¡UL�« wM U¹—uO�« »Ëcð ≠

W?OMIð V�Š® ÆrO?IF?²�« V^«d¹ Ë `O?ýd²�UÐ rI?F¹ ≠

Æ©`Oýd²�UÐ rOIF²�«

∫∫∫∫    qqqq////UUUUJJJJ����««««    jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    3.7.2.3

∫∫∫∫ÅÅÅÅVVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

qK/  950 .......................   (1.7.2.3) wÝUÝ_« jÝu�«

qK/50 ............................... (2.7.2.3® U¹—uO�« ‰uK×/

∫ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

j?Ýu�« v?�≈ U?¹—u??????O?�« ‰uK?×??????/ …—U???????ND?Ð  ·U??????C?¹ ≠

ÆÂ°45 wM œd³¹ rŁ ¨UI³�/ »ËcL�« wÝUÝ_«

VOÐU½√ qš«œ qK/10d¹œUILÐ q/UJ�« jÝu�« Ÿ“u¹ ≠

Æ WLIF/

ÆWKzU/ WOF{Ë wM WŠ«dK� „d²¹ ≠

ÅÅÅÅssss¹¹¹¹eeeeOOOOKKKK����        ÊÊÊÊuuuuÐÐÐÐddddJJJJ����««««    ‰‰‰‰««««eeee²²²²ššššôôôô    jjjjÝÝÝÝËËËË    3.2.8

∫∫∫∫    VVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄5,0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ sO� ≠‰ ≠—Ë—uKCË—bO¼ ÍœUŠ√

⁄3,0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …dOL �« hK ²�/

⁄1,0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ “uCuKž

⁄0,015 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‰Ëe¹dCu/ËdÐ w½«uł—√

qK/1000ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡UL�«

∫∫∫∫ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

ÆÊUOKG�« v²Š ¡UL�« wM  U½uJL�« »Ëcð ≠

b?????FÐ Y?O?????×Ð  (PH)wM?O?????łË—b????O?????N�« q?/U????F?�«  ‰b?????F¹

.0¨1 ± 7¨0ÊuJ¹ rOIF²�«

Ÿ—e�« VOÐU½√ qš«œ qK/ 5  U?O?LJÐ jÝu�« Ÿ“u¹ ≠

r/160 w�«uŠ UN�uÞ  Ë r/ 8 w�«uŠ U¼dD^

ÆÂ°1 ± 121 wM ozU^œ 10 …bL� jÝu�« rIF¹ ≠

∫∫∫∫    nnnnýýýý««««uuuuJJJJ����««««    3.3

∫∫∫∫    `̀̀̀����UUUU////    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××////    1.3.3 

∫∫∫∫    VVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄8,5 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âu¹œuB�« —Ë—uKC

qK/1000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡UL�«

⁄20,0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êu²³OÐ

⁄5,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂu¹œuB�« —Ë—uKC

⁄10,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ“u²Cô

⁄10,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ “Ë—UJÝ

⁄1,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ “uCuKž

⁄0,3......................................... (III)b¹b×�«  «d²OÝ

⁄0,3 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂu¹œuB�«  UHKÝuOð

⁄0,024ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  ‰uMOH�« dLŠ√

⁄12,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—Už√ ≠—Už√

qK/1000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡UL�«

∫∫∫∫ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

jÝu�« Ë√ ¡U??L�« W?ŽËeM/  jÝu�«  U?½uJ/ »Ëcð ≠

ÆÊUOKG�« v²Š ¡UL�«  qš«œ ¡UL�« ŸËeML�« q/UJ�«

ÊuJ?¹ YO???×Ð (PH) wM?O??łË—b???O???N�« q/U???F�« ‰b???F¹ ≠

.0¨1 ± 7¨4 rOIF²�« bFÐ

V?O?ÐU?½√ q?š«œ q?K?/ 10d?¹œU?????????????I?????????????L?Ð j?Ýu??�« Ÿ“u?¹ ≠

Ær/18Ë17 sOÐ U¼dD^

Â°1 ± 121 wM ozU^œ 10 …bL� jÝu�« rIF¹ ≠

qB×²½ UN�öš s/ WKzU/ WOF{Ë wM WŠ«dK� „d²¹ ≠

ÆrÝ 5 Ë 4 sOÐ —bI/ qOLÐ Ë rÝ 2,5 tILŽ VÝ«— vKŽ

““““UUUU¹¹¹¹————uuuuOOOO����««««    rrrr¹¹¹¹eeee½½½½≈≈≈≈    vvvvKKKKŽŽŽŽ    YYYY××××³³³³����««««    qqqqłłłł√√√√    ssss////    ÂÂÂÂöööö¼¼¼¼ 7.2.3

ÆÆÆÆ©©©©ÊÊÊÊUUUU����MMMMOOOO²²²²����¹¹¹¹ddddOOOOKKKKCCCC®®®®

wwwwÝÝÝÝUUUUÝÝÝÝ____««««    jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    1.7.2.3 

∫∫∫∫ÅÅÅÅVVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄1,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊu²³OÐ

⁄1,0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  “uCuKž

⁄5,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âu¹œuB�« —Ë—uKC

ÂuOÝUðu?³�«  UHÝuM ≠uð—Ë« ≠uMO?łË—bO¼ wzUMŁ

⁄2,0ÆÆÆÆÆ......ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ(KH2PO4)

⁄0.012 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰uMOH�« dLŠ«

⁄15,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—Už√ ≠—Už√

qK/1000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¡U/

∫∫∫∫ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

Ë√ ¡U?????L?�« W?????ŽËeM?/ W?????O?????ÝU?????Ý_«  U?½uJ?L�« »Ëc?ð ≠

Æ ÊUOKG�« v²Š ¡UL�« wM ¡UL�« ŸËeML�« q/UJ�« jÝu�«

vC????²????^« «–≈  PH wM?O????łË—b????O????N�« q/U????F?�« ‰b????F¹ ≠ 

.0¨1 ± 6¨8 ÊuJ¹ rOIF²�« bFÐ YO×Ð d/_«

Â°1 ± 121wM WIO^œ 15 …bL� wÝUÝ_« jÝu�« rIF¹ -
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««13 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

∫∫∫∫ÅÅÅÅddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

(ONPG)‰uK×/  v�≈  X³¦/ ‰uK×/ ·UC¹

≠≠≠≠    ffff????‡‡‡‡????????łłłłuuuu????‡‡‡‡????????MMMM        qqqq????‡‡‡‡????‡‡‡‡????????ŽŽŽŽUUUU????‡‡‡‡????HHHH????????‡‡‡‡????ðððð    qqqq????????‡‡‡‡????łłłł√√√√    ssss????‡‡‡‡????????‡‡‡‡????////    nnnn????‡‡‡‡????????ýýýý««««uuuu????‡‡‡‡????????‡‡‡‡????CCCC 3.3.3 

(V.P)————ËËËËUUUUJJJJÝÝÝÝËËËËddddÐÐÐÐ

(wMM Ë Í—U³� WF¹dÝ WI¹dÞ ) 

∫∫∫∫    V.P    jjjjÝÝÝÝËËËË 1.3.3.3 

∫∫∫∫ÅÅÅÅVVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄7,0 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êu²³OÐ

⁄5,0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ“uCuKž

ÂuOÝUðu?³�« wzUMŁ  UHÝuM ≠uð—Ë« ≠u?MOłË—bO¼

⁄5,0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆK2HPO4 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  

qK/1000ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡UL�«

    ∫∫∫∫ÅÅÅÅddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

Æ¡UL�« qš«œ  U½uJL�« »Ëcð  ≠

b???FÐ YO???×Ð (pH)wM?O???łË—b???O???N?�«  q/U???F�«  ‰b????F¹ ≠

Æ0,1±7,0 ÊuJ¹  rOIF²�«

Æ»u³½√ qC qš«œ jÝu�« s/ qK/ 3  Ÿ“uð ≠

d??????????¦??????????C_« v?‡?K?Ž W?‡?I?‡?O?‡?^œ 15 …b?‡?L?� j?‡?Ýu?�« r?‡?I?‡?F?¹ ≠

Â°1± 121wM

∫∫∫∫ÅÅÅÅssssOOOOððððUUUU¹¹¹¹ddddJJJJ����««««    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××//// 2.3.3.3 

∫∫∫∫ÅÅÅÅVVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

≠Ê® W????¼U????????????????????????????????????????/ù« ÍœU????????????????????????????????????????Š√ s????O????ðU????¹d????????????????????????????????????????C

⁄0,5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©s¹“uC—UÝuM¹bO/«

qK/100ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡UL�«

∫∫∫∫ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

Æ¡UL�« qš«œ W¼U/ù« ÍœUŠ√ sOðU¹dJ�« »Ëc¹

1≠≠≠≠    ‰‰‰‰uuuu²²²²MMMMUUUU½½½½        ppppOOOO����uuuu½½½½UUUU²²²²¹¹¹¹≈≈≈≈    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××////    3.3.3.3

∫∫∫∫ÅÅÅÅVVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄6..............................................................Æ1- ‰u²MU½

qK/100   ÆÆÆÆ..ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©ÕØÕ) %96) ‰u½U²¹≈

∫∫∫∫ÅÅÅÅddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

Æ‰u½U²¹ù« qš«œ 1-  ‰u²MUM�« »Ëc¹

∫∫∫∫ÅÅÅÅÂÂÂÂuuuuOOOOÝÝÝÝUUUUððððuuuu³³³³����««««    bbbbOOOO����CCCCËËËË————bbbbOOOO¼¼¼¼    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××//// 4.3.3.3

∫∫∫∫ÅÅÅÅVVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄40 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂuOÝUðu³�« bO�CË—bO¼

qK/100  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¡UL�«

∫∫∫∫    ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

v?²?????????Š ¡U??????????L?�«  q?š«œ Âu?¹œu?????????B?�« —Ë—u?K?C »Ëc?¹ ≠

ÆÊUOKG�«

ÊuJ?¹ YO???×Ð (pH) wM?O??łË—b???O???N�« q?/U???F�« ‰b???F¹ ≠

.0,1±7,0 rOIF²�« bFÐ

¨V?O??ÐU?½√ Ë√  «—Ë—U???????????????^ q?š«œ ‰u?K??×??????????????L??�« Ÿ“u?¹ ≠

qK/100 v�≈ 90vKŽ Íu???²??×ð ÊuJ?ð ¨rO??I??F???²�« b??FÐ Y?O??×Ð

Æ‰uK×L�« s/

ÆÂ°1 ± 121 wM WIO^œ 15  …bL� ‰uK×L�« rIF¹ ≠

∫∫∫∫    ““““««««bbbb¹¹¹¹““““uuuu²²²²CCCCööööžžžž    ≠≠≠≠ BvvvvKKKKŽŽŽŽ    YYYY××××³³³³KKKK����    nnnnýýýý««««uuuuCCCC 2.3.3

∫∫∫∫    ÊÊÊÊUUUUOOOO����uuuu²²²²����«««« 1.2.3.3

∫∫∫∫ÅÅÅÅXXXX³³³³¦¦¦¦////    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××//// 2.2.3.3

∫∫∫∫ÅÅÅÅVVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

Âu?¹œu?????????B?�«  U?????????H?????????Ýu?????????M ≠u?ð—Ë« ≠Ë—b?????????O?¼ w?zU?M?Ł

⁄6,9ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ(NaH2PO4)

0.1w?�«u?????×� ‰u?K×?????/  ¨Âu?¹œu?????B?�« b?????O?????�?????CË—b?????O?¼

qK/ 3 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d²�Ø‰u/

qK/50 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‡‡� WOMUC  WOLC  ¨¡UL�«

    ∫∫∫∫    ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

 U????H????Ýu???M ≠u?ð—Ë« ≠ uM?O???łË—b????O¼ w?zUM?Ł »Ëc¹ ≠

Æ¡UL�« s/ qK/ 45 w�«uŠ qš«œ Âu¹œuB�«

0,1±7,0 wM (pH) wM?O?????łË—b????O?????N�« q?/U????F?�« ‰b?????F¹ ≠

b????????O????????�????????CË—b????????O?¼ ‰u?K?×????????/ s/ q?K?/ 3 w?�«u????????Š WD?Ý«u?Ð

ÆÂu¹œuB�«

Æ ¡UL�UÐ qK/ 50 v�≈ qLJ¹ ≠

-D-B-‰‰‰‰uuuu????MMMM????OOOO????????????????????????????????????????????????MMMMËËËËdddd????????????????????????????????????????????????²²²²????????????????????????????????????????????????OOOO????½½½½    uuuu????????ðððð————ËËËË««««    ‰‰‰‰uuuu????KKKK????××××????????????????????????????????????????????????////    3.2.3.3 

(ONPG)    bbbb¹¹¹¹““““uuuu½½½½««««    ddddOOOOÐÐÐÐuuuu²²²²JJJJKKKKžžžž

∫∫∫∫    VVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄0,08ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©ONPG®

qK/15  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡UL�«

∫∫∫∫ÅÅÅÅddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

 Â°50 wM ¡UL�« qš«œ ©ONPG® »Ëcð ≠

Æ‰uK×L�« œd³¹ ≠

∫∫∫∫    qqqq////UUUUJJJJ����««««    nnnnýýýýUUUUJJJJ����««««    4.2.3.3

∫∫∫∫    VVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

qK/ 5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ............. ( 2.2.3.3) X³¦/ ‰uK×/

qK/ 15ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ (3. 2.3.3.) (ONPG) ‰uK×/
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 14
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

∫∫∫∫ÅÅÅÅÂÂÂÂööööNNNN����««««    VVVVKKKKŽŽŽŽ    ddddOOOOCCCC××××ðððð

qš«œ ¨d????O???C???×???²?�« Y¹b???Š ¨ q/U?J�« jÝu?�« Ÿ“u¹ ≠

ÆVKF�« nH−ð ô Ê√ V−¹  ¨qK/15  UOLJÐ Íd²OÐ VKŽ

    ∫∫∫∫    ‰‰‰‰UUUUBBBB////√√√√    4.3

ö?????O½u?????L�U?????�?�« b????{ ‰U?????B?????/√ …b????Ž b?????łu?ð Ê√ sJ?L¹

vL?�ð® "0"nM�  U??Žu?L??−?/ …b?Ž Ë√ b??Š«Ë vKŽ Íu?²??×ð

œb????F?????²????/ Ë√ ’U????B????²?????šô« ÍœU????Š√ "0" qB????L?�«  «œU????C????/

qB???L�«  «œU???C??/Ë VI qB???L�«  «œU???C??/ . ©’U???B??²???šô«

"H" q/«uŽ …bŽ Ë√ bŠ«u� W¹uO?Š  «œUC/ vKŽ …«u²×L�«

l³??²ð ©’U??B??²?šô« ÍœU??Š√  “ H" qB??L�«  «œU??C??/ vL??�ð®

ÆqB/ qJ� ‰ULF²Ýô«  «œUý—≈

∫∫∫∫    wwww½½½½««««ËËËË____««««    ËËËË    …………eeeeNNNNłłłł____«««« - 4

¨włu�u??OÐËdJO??L�« d?³?? ?L?K� W¹œU‡F�«  «e??O‡N‡−??²�«

 ∫ ULOÝ ô

∫∫∫∫    …………eeeeNNNNłłłł____««««    1.4

ÊÊÊÊdddd????HHHH����««««    qqqq¦¦¦¦////®®®®    WWWW????MMMMUUUU−−−−����««««    …………————««««dddd????××××����UUUUÐÐÐÐ    rrrrOOOO????IIIIFFFF????²²²²����««««    …………eeeeNNNN????łłłł√√√√    1.1.4

∫∫∫∫    ©©©©rrrrOOOOIIIIFFFF²²²²����««««    ““““UUUUNNNNłłłł®®®®    WWWW³³³³ÞÞÞÞdddd����««««    …………————««««dddd××××����««««    WWWWDDDDÝÝÝÝ««««uuuuÐÐÐÐ    ËËËË√√√√

¨ Ÿ—e�« ◊U?ÝË_ W?�/ö?L�« …e?N?ł_« ÊuJð Ê√  V−¹

U??I??³???�??/ W??L??I???F??L�« «b??Ž U??/ W???L??I??F??/  ¨WM?O??F�« Ë nH??? ??L�«

∫ pO²Ýö³�« s/ ÊuJð  w²�« W�Uš

ÕË«d?²ð …—«d?Š W??ł—œ wM X³?¦?L�« Êd??H�UÐ ¡«u?Ý  ≠

Æq^_« vKŽ WŽUÝ  …bL�  Â°175Ë  Â°170 sOÐ

°1± 121 wM X?³???¦???L�« r?O???I???F???²?�« “U???N???ł WD?Ý«uÐ Ë√ ≠

Æ q^_« vKŽ WIO^œ 20 …bL�

Ÿ—e�« ◊UÝË√ r?OIF?²� UC¹√ Í—Ëd?{ rOI?F²�« “U?Nł

Â°1± 121 wM ‰bF/ ÊuJ¹ Ê √ V−¹ Æný«uJ�« p�cC Ë

ÍuN/ ¨ nH−/ Ë√ sC×/ ∫∫∫∫nnnnOOOOHHHH−−−−²²²²KKKK����    ““““UUUUNNNNłłłł 2.1.4

W?????O?????/ö??????N�« ◊U?????ÝË_«  `?DÝ n?O?????H?????−?????²?Ð  `L?????�?¹® 

ÆÂ°5± 50wM W�bF/ ¨ ©VKF�« qš«œ WÐuJ�L�«

Æ Â°1 ± 37 wM    ‰‰‰‰bbbbFFFF////    ssssCCCC××××//// 3.1.4 

ÆÂ°0.5 ± 43 wM    ‰‰‰‰bbbbFFFF////        ssssCCCCŠŠŠŠ 4.1.4  

Â°1± 37wMË Â°1± 45 wM    ‰‰‰‰bbbbFFFF////    wwwwzzzzUUUU////        ÂÂÂÂUUUULLLLŠŠŠŠ 5.1.4 

    ∫∫∫∫ÅÅÅÅWWWW����½½½½UUUU−−−−LLLL����««««    …………eeeeNNNNłłłł√√√√     6.1.4

 ∫ WO�U²�«  «eON−²�« ÈbŠ≈ ‰ULF²Ý« V−¹

w½«—Ëœ d?ð«u???²Ð q?L???F?¹ ¨ w½«—Ëœ f½U????−ð “U????N???ł ©√

¡U½≈ W?DÝ«uÐ W???I??O???^œ Ø…—Ëœ 45000 Ë 8000 sO?Ð U??/ —b???I¹

W???/ËU???I???/ W???HKžQ?Ð s�???Š_« s/ œËe???/  ,w½b???F???/Ë√ włU???ł“

ÆrOIF²�« ·ËdE�

wJ?O???²�U????²???�?¹d???O????³�« Ÿu½ s?‡/ f½U?‡‡?−ð “U‡?‡N‡?‡ł ©»

 Æ WLIF/ WOJO²ÝöÐ ”UOC√ l/ (péristaltique) 

∫∫∫∫ÅÅÅÅddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

Æ ¡UL�« qš«œ ÂuOÝUðu³�« bO�CË—bO¼ »Ëc¹

    ∫∫∫∫ÅÅÅÅ‰‰‰‰ËËËËbbbb½½½½ùùùù««««    qqqqŽŽŽŽUUUUHHHHðððð    qqqqłłłł√√√√    ssss////    nnnnýýýý««««uuuuCCCC    4.3.3 

ÊÊÊÊUUUU‡‡‡‡????MMMMuuuu‡‡‡‡????²²²²‡‡‡‡????³³³³‡‡‡‡¹¹¹¹dddd????‡‡‡‡ðððð    ≠≠≠≠ÊÊÊÊuuuu????‡‡‡‡²²²²????‡‡‡‡³³³³‡‡‡‡????¹¹¹¹dddd‡‡‡‡????ðððð    jjjj‡‡‡‡????‡‡‡‡ÝÝÝÝËËËË    1.4.3.3

∫∫∫∫ÅÅÅÅ©©©©····uuuu²²²²OOOOłłłł    ≠≠≠≠‰‰‰‰    ®®®®

∫∫∫∫ÅÅÅÅVVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄10 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êu²³¹dð

⁄5 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âu¹œuB�« —Ë—uKC

⁄1 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊUMu²³¹dð  ‰ ≠œ

qK/1000  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡UL�«

∫∫∫∫ÅÅÅÅddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

¨ÊU??????????O?K?G?�« v?²?????????Š ¡U??????????L?�« q?š«œ  U?½u?J?L?�« »Ëc?ð ≠

Æ`ýd¹

b?????FÐ Y?O?????×Ð ©pH ® wM?O????łË—b?????N�« q/U?????F�« ‰b?????F¹ ≠

.0,1±7,5 ÊuJ¹ rOIF²�«

Æ »u³½√ qC wM jÝu�« s/ qK/ 5 Ÿ“uð -

Â°1 ± 121wM  WIO^œ 15  …bL� jÝu�« rIF¹ ≠

∫∫∫∫ÅÅÅÅffffCCCCUUUUMMMMuuuuJJJJ����««««    nnnnýýýýUUUUCCCC 2.4.3.3   

∫∫∫∫ÅÅÅÅVVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  bO¼b�« «eMÐ 4-  uMO½—ô qO²O/ wzUMŁ

qK/25 ÆÆÆÆ qK/Ø⁄1,19  v�≈ 1,18 ¨p¹—b¹—uKC iLŠ

qK/ 75 ...................................2  ≠‰u½UðuÐ 2 ≠ qO¦/

∫∫∫∫ÅÅÅÅddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

 Æ U½uJL�« jK ð

∫∫∫∫ÅÅÅÅVVVVKKKK����    nnnnBBBBMMMM����««««    ÍÍÍÍccccGGGGLLLL����««««    ÂÂÂÂööööNNNN����«««« 5.3.3   

∫∫∫∫ÅÅÅÅVVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄3,0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  r×K�« hK ²�/

⁄5,0ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êu²³OÐ

⁄9 v�≈4  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—Už√ ≠—Už√

qK/1000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¡UL�«

∫ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««

qš«œ ¡U??L?�« W??ŽËeM/ W??O???ÝU??Ý_«  U½uJ?L�« »Ëcð ≠

Æ ÊUOKG�« v²Š ¡UL�«

b?????FÐ Y?O?????×Ð ©pH ®wM?O????łË—b?????N�« q/U?????F�« ‰b?????F¹ ≠ 

Æ0,1±7,0 ÊuJ¹ rOIF²�«

Èu???B???I�« U???N???²???F???Ý  «—Ë—U???^ qš«œ jÝu?�« Ÿ“u¹ - 

ÆqK/500

ÆÂ°1 ± 121wM WIO^œ 15  …bL� jÝu�« rIF¹ ≠
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««15 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

ËËËË√√√√    VVVVOOOO????KKKK××××????����««««    qqqqBBBB????????????????////    ‚‚‚‚uuuu????????????????××××????????????����????????????????////    ¨̈̈̈····UUUU????????????????−−−−����««««    VVVV????OOOOKKKK????××××����««««    2.6 

    ∫∫∫∫    ssssOOOO¹¹¹¹““““UUUUCCCC    ¨̈̈̈    ““““uuuu²²²²CCCCôôôô    ¨̈̈̈    …………bbbbÐÐÐÐeeee����««««    ÷÷÷÷UUUU    ////    ‚‚‚‚uuuu××××����////

Ãd?�UÐ o?KG??????L?�« ¡U?????Žu?�« Èu??????²?????×??????/ W?¹UM?FÐ j?K ?¹ ≠

¡U??Žu�« ÊU???C «–≈  ¨ …—dJ²??/ W???I¹dDÐ VO?KI??²�« l?/ ÍËb??O�«

d?³?C√ ¡U?ŽË c?šR¹ ¨‰u?³?I?/ Ã— v�≈ ‰u??�uK�Ë  ¨¡uKL?/ b?ł

ÆjK �UÐ  `L�¹ tM/

    ∫∫∫∫ÅÅÅÅ…………bbbbÐÐÐÐeeee����«««« 3.6

wzU???/ ÂU??L??Š qš«œ r?I??F??/ ¡U?½≈ qš«œ WMO???F�« »ÒËcð ≠

.(5.1.4) Â°1± °45 wM X³¦/

s/ …d??ýU?³??/ ¡U½ù« V×?�?¹ rŁ V¹Ëc?²?�« bMŽ Ãd¹ - 

 ÊUÐËc�« WK/UC WMOF�« ÊuJð U/bMŽ wzUL�« ÂUL×�«

ÅÅÅÅ∫∫∫∫    ssss³³³³‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡−−−−����«««« 4.6

WM?O??F�« ¨ d???³??? ??L?K� ©1® …b???Š«Ë WMO???Ž q¦???Lð U???/ …œU???Ž

Íd?????−?½ÆWÐd??????−?????²?�« WM?O?????F?� W½u?J/ W?Ðd?????−??????²K?� …–u?????šQ?????L?�«

(5.1.7) wM sO³/ u¼ U/ q¦/ WÐd−²�«

∫∫∫∫    „„„„ööööNNNN²²²²ÝÝÝÝöööö����        UUUU−−−−KKKK¦¦¦¦//// 5.6

W�U???Š  wM  U???NÐ ‰u??L???F??L?�«  «¡«d??łù« fH?MÐ  qL???F½

wM  X³??¦?/  wzU?/ ÂU??L?Š  ‰U??L?F?²??Ý« l/ sJ� (3.6) …bÐe�«

…—«d?×�« W??ł—œ “ËU?−??²ð ô WMO?F�« Ê√ Y?O?×Ð (5.1.4) Â°37

Æ Ác¼

∫∫∫∫    WWWWOOOOKKKK××××LLLL����««««    …………bbbbAAAAIIII����««««    ¨̈̈̈    ————uuuu¼¼¼¼UUUUOOOO����««««    ¨̈̈̈ddddLLLL    LLLL����««««    VVVVOOOOKKKK××××����«««« 6.6 

b?O�UÐ p¹d?×?²�« l/ ¨ oKG?L�« ¡U?Žu�« Èu?²?×?/ jK ¹

jK ¹ Ë ¡UŽu�« `²?H¹ rŁ ¨ …—dJ²/ W?I¹dDÐ ¡UŽu�« VK^ Ë

ÆWLIF/ WIFK/ WDÝ«uÐ  …—UNDÐ Èu²×L�«

∫∫∫∫    qqqq‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡LLLLFFFF����««««    WWWW‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡IIII¹¹¹¹ddddÞÞÞÞ    ≠≠≠≠    7 

    ∫∫∫∫    oooo³³³³����LLLL����««««    ¡¡¡¡UUUUMMMM²²²²žžžžôôôô««««ËËËË    WWWWÐÐÐÐdddd−−−−²²²²KKKK����    …………––––uuuuššššQQQQLLLL����««««    WWWWMMMMOOOOFFFF����««««    1.7

jÝu?�« qš«œ WÐd????−????²K?� …–u???šQ????L�« W?MO????F�« q?šb½ ≠

wM  sO?³/ u¼ U?/ q¦?/  WOK?LF�« e?−M½Ë U?I³?�?/ wM²G?L�«

.(7.1.7) v�≈(1.1.7) 

¡UM²žô« Ë ¡UM²žö� qL?F�« ‚dÞ —UB²š« qł√ s/ - 

.1‰Ëb−�« v�≈ lłd¹ ¨o³�L�«

∫∫∫∫    VVVVOOOOKKKK××××����«««« 1.1.7 

 (2.7)v�≈ l?łd¹ ¨Í—Ëd???{ d????O???ž o?³???�????L�« ¡UM?²???žô«

…–u???šQ???L�« W?MO???F�« s/ q?K/ 25 w�«u???²�« v?KŽ ‰U???L???F???²???ÝUÐ

ÆÍcGL�« jÝu�« s/ qK/ 225 Ë WÐd−²K�

    ∫∫∫∫    ····UUUU−−−−����««««    VVVVOOOOKKKK××××����««««    2.1.7

s/ qK/ 225  vKŽ …«u?²×?/ …œËb?�/ …—Ë—U?^ dC?×ð

l/ö�«d??C?š_«  ‰uK×??/ s/ qK/1 Ë  rI?F??/ dDI?L?�« ¡U?L�«

…–u?????????šQ?????????L?�« W?M?O?????????F?�« s?/ ⁄25 …—U?????????N?D?Ð Ê“u?ð (4.2.2.3) 

qš«œ œu?????łu?????L�« qzU?????��« `?DÝ v?KŽ V?J�?ð Ë WÐd?????−????²?K�

Æ…—Ë—UI�«

”U???????????????O???????????????C_« Ë√ w??½«Ë_« W???????????????F???????????????Ý Êu?J??ð Ê√ V?−??¹

WMO???FK� `?O??×???B�« jK ?�« ¡«d??łù W???O??MU??C  ¨W???OJO???²??Ýö???³�«

r−???Š ¨ Âu??L???F�« vK?Ž ÆnH??? ??L�« l?/  WÐd???−??²K?� …–u??šQ???L�«

«c?????????C Ë W?M?O?????????F?�« r?−?????????Š s?O?ðd?????????/ ‰œU?????????F?¹ Ê√ V?−?¹ ¡U?½ù«

ÆnH L�«

d???O???ž s?Oðö???³?�« s/ ∫    WWWW????????????OOOO????????????IIII????KKKK××××����««««    ŸŸŸŸ————eeee????����««««    „„„„öööö????????????ÝÝÝÝ√√√√ 7.1.4 

Æ r/    3  w�«uŠ U¼dD^ ÂËdC ≠qJOM�« s/ Ë√ …bF−/

`L?�¹®    ∫∫∫∫wwwwMMMMOOOO????łłłłËËËË————bbbb????OOOO????NNNN����««««    qqqq????////UUUU????FFFF����««««    ””””UUUU????OOOO????IIII����    ““““UUUU????NNNN????łłłł    8.1.4 

ný«uJ�«Ë ◊UÝËú�    (PH) wMOłË—bON?�« q/UF�«  ”UOIÐ

wM (PH) …b??ŠË  0,1 ± ‡�  X?³???¦???/  oO???^b???²Ð  ©…d????C???×???L�«

ÆÂ°25

ný«uJ�«Ë ◊U?ÝË_« kH?×� qL?F?²?�ð ∫    WWWW????łłłłööööŁŁŁŁ    9.1.4 

ÆÂ°5 ≠ Â°0 sOÐ W�bF/  …dC×L�«

    ∫∫∫∫    WWWWOOOOłłłłUUUUłłłłeeee����««««    wwww½½½½««««ËËËË____««««    2.4

W??????O?KÐU??????^ U??????N?�  W??????O?????łU??????łe?�« w?½«Ë_« ÊuJ?ð Ê√ V−?¹

Æ—dJ²L�« rOIF²�« b{ W/ËUIL�«

kH????Š Ë r?O????I????F????²�« q?ł√ s/ ∫    ŸŸŸŸ————eeee����««««        ««««————ËËËË————UUUU????????????????^̂̂̂ 1.2.4

Æ WKzU��« ◊UÝË_« sOC×ð «cCË  Ÿ—e�« ◊UÝË√

¨r/160  U??N�uÞ Ë r/ 8 U¼dD^ ∫    ŸŸŸŸ————eeee����««««    VVVV????OOOOÐÐÐÐUUUU½½½½√√√√  2.2.4

Æs¹eOK� ÊuÐdJ�« ŸËeM/ jÝË qł√ s/

◊U???ÝË_« d????O???C????×ð q?ł√ s/ ∫    WWWW????????????łłłł————bbbb????????????????////    WWWWMMMMOOOO????MMMM^̂̂̂ 3.2.4

WK/UJ�«

¨q?K/1 Ë 10,25 U?????N?????²?????F?????Ý ∫∫∫∫    WWWW????????????????????łłłł————bbbb????????????????????////        UUUU????????????????????����UUUU????????????????????//// 4.2.4

Æ qK/ 0,1Ë 0,5   q�K�²�UÐ Wł—b/

ÆÆÆÆÍÍÍÍdddd²²²²OOOOÐÐÐÐ    VVVVKKKKŽŽŽŽ  5.2.4

∫∫∫∫    …………dddd¹¹¹¹UUUUFFFFLLLL����«««« - 5

 ÆW³ÝUM/ ◊Ëdý oMË …d¹UFL�« r²ð

    ∫∫∫∫ÅÅÅÅWWWWÐÐÐÐdddd−−−−²²²²KKKK����        UUUUMMMMOOOOFFFF����««««    ddddOOOOCCCC××××ðððð - 6

    ∫∫∫∫ÅÅÅÅVVVVOOOOKKKK××××����«««« 1.6

oO????I???×???²� W?Ðd???−???²K?� …–u???šQ???L�« W?MO???F�« …u????IÐ Ã— ≠

WŽd?�Ð Ë VKIð YO×Ð ¨ W¹d?N−?L�« ¡UCŽú?� ‰œUŽ l¹“uð

q?J?A?ð V?M?−?ð V?−?¹ ¨W??M?O??????????F?�« t?K?š«b?Ð Ë ¡U?½ù« …d???????????/25 

ÆqK×²²� „d²ð Ë√  …užd�«

ŸUD?²???^« Ë j?K ?�« sOÐ …b????L�« Èb????F????²ð ô Ê√ V?−¹ ≠

ÆozU^œ 3 WÐd−²K� …–ušQL�« WMOF�«
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 16
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

∫∫∫∫    WWWWOOOOKKKK××××////    …………bbbbAAAA^̂̂̂        ¨̈̈̈    ————uuuu¼¼¼¼UUUU¹¹¹¹        ¨̈̈̈ddddLLLL    LLLL����««««    VVVVOOOOKKKK××××����«««« 8.1.7         

qš«œ WÐd?−?²K� WMO?F�« s/ Â«d?ž 25 …—U?NDÐ Ê“uð ≠

 225vKŽ Ë WOłUł“  U¹dC vKŽ …«u²×/ …œËb�/ …—Ë—U^

qł√ s/ Ãd�« l/ (1.2.3) U?I?³??�?/ Íc?G?L�« j?Ýu�« s/ qK/

Æ‰ö×½ô«

«–≈ ‰b????F¹Ë (PH) wM?O????łË—b????O?????N�« q/U?????F�« V?^«d¹ ≠

p�c� WH�U /  ULOKFð błuð r� U/ 7¨0v�≈ d/_« vC²^«

∫∫∫∫ÅÅÅÅssssOOOOCCCC××××²²²²����««««  9.1.7

v�≈(2.1.7)  o?MË …d?????C?????×?????L?�«  «—Ë—U?????I?�« sC?????×?ð

ÆWŽUÝ 20 -16 …bL� Â°37wM (8.1.7)

∫∫∫∫    ¡¡¡¡UUUUMMMM²²²²žžžžôôôô««««    2.7

j?Ýu?�« s?/ q?K?/10 W??????????�U??????????/ W?D?Ý«u?Ð q?I?M?½    ∫∫∫∫    1.2.7

…«u???²???×???/ …—Ë—U???^ wM (1.7) sC???×???L?�« U???I???³???�???/ Íc???G???L�«

w?ŽUÐd?Ð  w?zU???????I???????²?½ô« Íc???????G???????L�« j?Ýu?�« s?/ qK?/100v?KŽ

.(2.2.3) U½uO²�«

s?/ q??K?/ 25 …—U????????????N?D?ÐË q??I?M?½ ¨V?O?K?×??�« W?�U????????????Š w?M

jÝu?�« s/ q?K/ 225 w?M WÐd??????−???????²K?� …–u??????šQ??????L?�« W?MO??????F?�«

©2.2.3®  U½uOð wŽUÐdÐ

 U?½u?????????????O????????????²??�« w?ŽU?Ðd?�U??Ð j?Ýu?�« s?C?????????????×?¹ : 2.2.7

ÆÂ°0.5 ± °43 wM  WŽUÝ 24 v�≈ 18  …bL�  ŸË—eL�«

∫∫∫∫    nnnn¹¹¹¹ddddFFFF²²²²����««««    ËËËË    ŸŸŸŸ————eeee����««««    3.7

Ÿ—e¹  ¨Íc?????G?????L�« j?ÝuK?� Ÿ—e�« s/ U?????^ö?D½« : 1.3.7

Âö??????N?�UÐ …Q??????³???????F??????L�« W??????³?K?F�« `?DÝ  Ÿ—e?�« p?KÝ W?DÝ«u?Ð

(3.2.3)‰u?MO??????H�« d??????L??????Š_« Ë l?/ö�«d??????C??????š_« s/ Êu?JL?�«

(4.2.3) YO???L??�???O??³�« X?O??HK?Ý Âö??NÐ …Q???³??F???/ Èd??š√ W???³KŽË

ÆWKBHM/ bł  «dLF²�/ uLMÐ `L�ð WI¹dDÐ

(3.3.7 kŠô) sOC×²K� ¡UM²žô« jÝË l{Ë œUF¹

…b??L� ÆÂ °1 ± 37wM ©WÐu?KI?/® V?KF�« sC??×ð  : 2.3.7

ÆWŽUÝ 24-20

W?ŽU?Ý 24-18  …b?L�  «—Ë—U?I�« s?O?C?×ð b?FÐ : 3.3.7

wM …—u???Cc??L�« sO???C??×??²?�« p�c??C Ë Ÿ—e�«  U???OKL??Ž œU???Fð

(2.3.7Ë1.3.7)

(3.3.7Ë 2.3.7 ® VKF?�« d?³??²?? ð sO??C?×??²�« b??FÐ 4.3.7

«–≈ ÆöO½u?L�U�K� W?IÐUD/  «dL?F²?�/ œułË vKŽ Y?×³K�

W????IÐU?D/  «d????L???F????²????�????/ b???łu?ð ôË U????H???O????F????{ u????LM�« ÊU????C

…bL�ÆÂ °1 ± 37 wM VKF�« b¹bł s?/ sC×ð ¨öO½u?L�U�K�

sŽ Y?×??³�« q?ł√ s/ VKF?�« —U??³???²??š«  œU???F¹Ë W??ŽU???Ý 24-18

ÆöO½uL�U�K� WIÐUDL�«  «dLF²�L�«

wM W?Š«dK� „d?²¹  ¨ jK �« ÂbŽ l?/ ¨ …—Ë—UI�« b?�ð

q³?????^ «c¼ ¨ W????I?????O????^œ10 ± 60  …b????L?� W¹œU?????Ž W¹—«d?????Š W????ł—œ

d???O???ž  (PH) wM?O???łË—b????O????N�« q/U????F�« q?¹b???Fð Æs?O???C????×????²�«

Æ Í—Ëd{

 U???ŽU???Ý 3   b???F?Ð q×M?¹ r� ·U???−�« V?OK×?�« ÊU???C «–≈

Æ Ãd�UÐ …—Ë—UI�« Èu²×/ jK ¹  ¨ sOC×²�« s/

VVVV????OOOO????KKKK????××××????����««««    …………bbbb????????ÐÐÐÐ““““    ÷÷÷÷UUUU????????????????????????????????????????????    ????????????????????????????????????????????////    ¨̈̈̈····UUUU????????????????????????????????????????????−−−−????����««««    VVVV????OOOO????KKKK????××××????����«««« 3.1.7

∫∫∫∫····UUUU−−−−����««««

…–u???????????šQ???????????L?�« W??M?O???????????F?�« s?/ ⁄25 ¨…—U??????????N?D?Ð Ê“u?¹ ≠

qK/ 225   vKŽ …«u?²?×?/ …œËb?�?/ …—Ë—U?^ qš«œ  WÐd?−?²K�

ÆrIFL�« dDIL�« ¡UL�« s/

s?/ qK?/1 ·U???????????C??¹ Ë ‰ö???????????×?½ô« W?¹U????????????ž v?�≈ Ãd?¹ ≠

(4.2.2.3) l/ö�«  dCš_«

                        ∫∫∫∫    ““““uuuu²²²²CCCCôôôô 4.1.7 

WÐd??−??²?K� …–u??šQ??L�« WM?O??F�« s/ ⁄25 …—U??NDÐ Ê“u¹

jÝu�« s/ qK/    225 vKŽ …«u?²?×?/ …œËb�?/ …—Ë—U?^ qš«œ

Æ‰ö×½ô« W¹Už v�≈ Ãd�« l/ (1.2.3) UI³�/ wM²GL�«

∫∫∫∫ÅÅÅÅssss³³³³−−−−����««««    ssssOOOO¹¹¹¹““““UUUUCCCC 5.1.7

…–u??šQ???L�« WMO???F�« s/ ⁄25 W??H??OE?½ W??H??BÐË Ê“uð ≠

Ë – W??�½U?−??L�« “U??N?−Ð o?Md?/ rI??F??/ ¡U?ŽË qš«œ WÐd??−??²K�

.(Péristaltique) pO²�U²�¹dOÐ ŸuM�« s/Ë√ …dO³C WŽdÝ

wM?²????G????L?�« jÝu?�« s/ q?K/ 225 W????MU?????{≈ l/ (6.1.4) 

ÆÂ°45wM (1.2.3) UI³�/

W?K?/U????????????C   W?M?O???????????F??�« Êu?J?ð Ê√  W?¹U???????????ž v??�≈  j?K? ?ð ≠

©ozU^œ 3 v�≈ 1 s/® l¹“u²�«

Èb???F????²ð ô l?¹“u???²�« …—«d????Š W???ł—œ Ê√ s?/ b???CQ????²�« ≠

ÆÂ°45

∫∫∫∫    …………bbbb‡‡‡‡‡‡‡‡ÐÐÐÐeeee����«««« 6.1. 7

WDÝ«uÐË WÐËc??L�« WÐd?−?²?K� …–u?šQ?L�« WM?O?F�« Ãdð

l/ ¨Â°45 U¼—b???^ W¹—«d???Š W??ł—œ v?�≈ U??N?�U??B¹≈ l?/ W??�U???/

s/ q?K/ 225vK?Ž …«u????²????×?????/ …—Ë—U????^ qš«œ q?K/ 25 ‰U????šœ≈

ÆjK �« l/(1.2.3) UI³�/  ÍcGL�« jÝu�«

ÅÅÅÅ…………bbbbLLLL−−−−LLLL����««««    VVVVOOOOKKKK××××����««««        UUUU−−−−²²²²MMMM////    7.1.7

∫∫∫∫(„„„„ööööNNNN²²²²ÝÝÝÝôôôô««««        UUUU−−−−KKKK¦¦¦¦////    pppp����––––    wwwwMMMM    UUUULLLLÐÐÐÐ)

Ë WÐd−?²K� WMOF�« s/ qK/ 25 W�U?/ WDÝ«uÐ qšbð

jÝu�« s/ qK/ 225  vKŽ …«u²?×/ …—Ë—U?^ qš«œ WÐËcL�«

ÆjK �« l/ (1.2.3) UI³�/ ÍcGL�«
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««17 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

∫ wðü« u×M�« vKŽ eOL²ð Ê√ sJL¹ öO½uL�U�K� WIÐUDL�«  «dLF²�L�« : 5.3.7 

WÞU?×?/ W¹œ—Ë (3.2.3) ‰uMO??H�« d?L??Š√Ø l/ö�« d??C?š_UÐ Âö??N�« vKŽ ö??O½u?L�U??�K� W??IÐUDL�«  «d??L?F??²?�??L�« ÊuJð ≠

ÆdLŠ_UÐ

o¹dÐ l/ ¡«œu?Ý Ë√ W?OMÐ (4.2.3® YO?L??O?�?³�« X?O?HK��UÐ Âö??N�« vKŽ ö?O½u??L�U?�K� W??IÐUDL�«  «d?L??F?²?�??L�« ÊuJð ≠

Æ¡«dCš  «dLF²�/ vDFð  ôö��« iFÐ ¨w½bF/

qqqqLLLLFFFF����««««    ‚‚‚‚ddddDDDD����    eeeełłłłuuuuLLLL����«««« -1 ‰‰‰‰ËËËËbbbbłłłł

    ¡¡¡¡UUUUMMMM²²²²žžžžôôôô««««ËËËË        oooo³³³³����LLLL����««««    ¡¡¡¡UUUUMMMM²²²²žžžžöööö����

VOK×�«

·Uł VOKŠ

·U−�« VOK×�« qB/

WMUł …bÐ“ ÷U /

“u²Cô

s³−�« ¨sO¹“UC

…bÐe�«

…bL−/ WO³OKŠ  Ułu²M/

 —u?¼U?¹  d?????????L?????????? ?????????/ V?O?K?Š

WOK×/ …bA^

qK/ 25 x 2 qK/ 50

⁄25 

⁄25 

⁄25 

⁄25 

⁄25 

qK/25

⁄25 

błu¹ô

‰uK×/ + d‡D‡‡I‡‡/ ¡U/

l/ö�« dCš_«

‰uK×/ + d‡D‡‡I‡‡/ ¡U/

l/ö�« dCš_«

w½u²OÐ ¡U/ qK/ 225

X³¦/

w½u²OÐ ¡U/ qK/ 225

X³¦/

w½u²OÐ ¡U/ qK/ 225

X³¦/

w½u²OÐ ¡U/ qK/ 225

X³¦/

w½u²OÐ ¡U/ qK/ 225

X³¦/

jK ð

10 ± 60 …bL� qK³¹

**jK ¹ ô ozU^œ

jK ð

jK ¹

vKŽ Â°45 wM jK ¹

d¦C_«

jK ¹

jK ¹

jK ¹

wŽUÐ— s/ qK/ 225

 U½uO²�«

wŽUÐ— s/ qK/ 100

 U½uO²�«

wŽUÐ— s/ qK/ 100

 U½uO²�«

wŽUÐ— s/ qK/ 100

 U½uO²�«

wŽUÐ— s/ qK/ 100

 U½uO²�«

wŽUÐ— s/ qK/ 100

 U½uO²�«

wŽUÐ— s/ qK/ 100

 U½uO²�«

wŽUÐ— s/ qK/ 100

 U½uO²�«

ÍÍÍÍccccGGGGLLLL����««««    jjjjÝÝÝÝuuuu����«««« ddddOOOOCCCC××××²²²²����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddÞÞÞÞ *    UUUUIIII³³³³����////    ÍÍÍÍccccGGGGLLLL����««««    jjjjÝÝÝÝuuuu����«««« WWWWMMMMOOOOFFFF����««««    WWWWOOOOLLLLCCCC …………œœœœUUUULLLL����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

WMOF�« s/ qK/10  Ÿ—“ bO?F½ ¨Â°37wM W?ŽUÝ 20  …bL� sO?C×?²�« bFÐ qLF?²Ý√ b^ U?I³�?/ ÍcG?L�« jÝu�« ÊUC «–≈  *

Æ ÍcGL�« jÝu�« qš«œ UI³�/ ÍcGL�« jÝu�« l/ jK ð Ë WMC×L�«

ÆÃd�« o¹dÞ sŽ  «—Ë—UI�« Èu²×/ jK ¹ ¨sOC×²�« s/  UŽUÝ 3  bFÐ ·U−�« VOK×�« »Ëc¹ r� «–≈  * *
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 18
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

: (8.2.3)    ssss¹¹¹¹eeeeOOOOKKKK����««««    ÊÊÊÊuuuuÐÐÐÐddddCCCC    ‰‰‰‰««««eeee²²²²šššš««««    jjjjÝÝÝÝËËËË    3.3.4.7

ÆqzU��« `DÝ X×ð …dýU³/ jÝu�« Ÿ—e¹ ≠

    ÆÂ°1 ± 37 wM WŽUÝ24 …bL� sC×¹ ≠

qŽU????H?ð  vKŽ ‰b?¹ sO????C????×????²�« b????F?Ð w−????�????HM?Ð Êu�

ÆVłu/

Æw³KÝ qŽUHð  vKŽ ‰b¹ dH�√ Êu�

““““««««bbbb¹¹¹¹““““uuuu²²²²CCCCööööžžžž - B vvvvKKKKŽŽŽŽ    YYYY××××³³³³KKKK����    nnnnýýýýUUUUCCCC    4.3.4.7 

: (2.3.3)

…d???L??F???²??�???L�« s?/ W??C???³??^ o?KF??/ q?Jý vKŽ l?{u¹ -

s/ q?K/ 0.25 v?KŽ Íu??????²??????×¹ »u??????³?½√ qš«œ W?¼u??????³??????A?????L?�«

Æ(1.3.3) w×KL�« ‰uK×L�«

Æ»u³½_« Ãd¹ rŁ ¨ÊUO�u²�« s/ …dD^ ·UCð rŁ ≠

ÆÂ°1 ± 37wM w?zU?????/ ÂU?????L????Š q?š«œ »u?????³½_« l?{u¹ ≠

ÆozU^œ …bF�

sŽ Y×³K� nýUJ�« s/ qK/ 0,25  ·UC¹ ≠

ÆjK ¹ rŁ ¨ “«b¹“u²Cöž - B

w?zU????????????L?�« ÂU?‡??L?‡?×?�« q?‡?‡??š«œ »u?‡?³?‡?½_« l?{Ë œU??‡?F?¹ ≠

Æ WŽUÝ 24 …bL� ÆÂ°1 ± 37wM

ÆVłu/ qŽUHð vKŽ ‰b¹ dH�√ Êu� ≠

ÆWIO^œ 20œËbŠ wM wzd/ …œUŽ qŽUH²�« ≠

(V.P)————ËËËËUUUU????JJJJ????ÝÝÝÝËËËËdddd????ÐÐÐÐ    ffff????CCCCuuuu????????????????????????????????MMMM    qqqq????ŽŽŽŽUUUU????????????????????????????????????HHHH????????????????????????????????????²²²²????����    jjjj????ÝÝÝÝËËËË 5.3.4.7 

∫∫∫∫ (3.3.3)

s?/ W???????C????????³???????I?� o?K?F???????/ W?D?Ý«uÐ ÊU?Ðu????????³½√ Ÿ—e?¹  ≠

(V.P)jÝË s?/ qK/ 0.2 qš«œ W?¼u???³???A???L�« …d???L???F????²???�???L�«

Æ»u³½√ qC qš«œ ©1.3.3.3®

d???šü«Ë W¹œU???Ž …—«d???Š W???ł—œ wM »u???³½√ s?C???×¹ ≠ 

ÆWŽUÝ 24…bL�  ÆÂ°1 ± 37wM

sOðd?D^ »u??³½√ q?C v�≈ ·U??C¹ s?O??C??×??²?�« b??FÐ ≠

‰u?K×??????/ s?/  «dD?^ 3 ¨(2.3.3.3) s?OðU?¹dJ?�« ‰u?K×??????/ s?/

s?/ ÊU?ðdD?^ r?Ł  ¨ (3.3.3.3) 1 ≠‰u?????????²?????????MU?M?�« pO?�u?½U?????????²?¹≈

jK? ¹ ¨(4.3.3.3) Âu?????O?????ÝUðu?????³�« b?????O?????�?????CË—b?????O¼ ‰u?K×?????/

Æ nýUC qC WMU{≈ bFÐ ÊUÐu³½_«

‰ö?š `ðU?H?�« d?L?Š_« ÊuK�« v�≈ Íœ—u�« ÊuK?�« d?O?Gð

ÆVłu/ qŽUHð  vKŽ ‰b¹ ozU^œ 15 

    ∫∫∫∫ÅÅÅÅ    UUUU³³³³ŁŁŁŁùùùù««««    4.7 

 ∫∫∫∫ÅÅÅÅ    UUUU³³³³ŁŁŁŁùùùù««««    qqqqłłłł√√√√    ssss////        ««««ddddLLLLFFFF²²²²����LLLL����««««    ————UUUUOOOO²²²²šššš««««    1.4.7 

W?¹—U?????O?????²?????šô« ◊U?????ÝË_« q?J� W??????³K?Ž qC s?/ U?????^öD?½«

Ë√ W¼u?³??A?/ Ë√ W?O??ł–u?L½  «d??L?F?²??�?/ 5 lD²?Ið ¨(5.3.7)

ÆW¼u?³?A??/ Ë√ W?O?ł–u?L½  «d?L??F?²?�?/ 5s/ q^√  b?łË u�

Æ U³Łû� UNKC lD²Ið

∫∫∫∫ÅÅÅÅssssOOOOCCCC××××²²²²����««««    2.4.7

VK?Ž `DÝ v?KŽ …—U???²???? ???L�«  «d????L???F????²???�???L?�« Ÿ—eð

 «dLF²�?L�« uLMÐ `L�ð WI¹dDÐ (5.2.3) ÍcGL�« ÂöN�«

24-18 …b?????L� Â°1 ± 37wM V?KF?�« sC?????×?ð Ë WK?B????H?M/ b?????ł

 ÆWŽUÝ

W??O???IM�«  «d??L???F??²??�???L�UÐ kH???²??×¹ ¨sO???C??×??²�« b???FÐ

ÆwKBL�« Ë wzUOLCuO³�«  U³Łù« qł√ s/ WKBHM/ b−�«

∫∫∫∫ÅÅÅÅwwwwzzzzUUUUOOOOLLLLOOOOCCCCuuuu³³³³³³³³����««««        UUUU³³³³ŁŁŁŁùùùù««««    3.4.7

W????????????O??ðü« ◊U????????????ÝË_« Ÿ—e?ð ¨Ÿ—e?K??� j?O????????????š W??D?Ý«u?Ð

ÆWB�U �«  «dLF²�L�« WDÝ«uÐ

ssss////    ŸŸŸŸ««««uuuu½½½½√√√√        öööö????????????¦¦¦¦ÐÐÐÐ    ËËËË    bbbb¹¹¹¹bbbb????????????××××����««««        ««««dddd????????²²²²????????????����ÐÐÐÐ    ÂÂÂÂöööö¼¼¼¼    1.3.4.7     

: (6.2.3)     (TSI)ddddJJJJ��������««««

w?M Ÿ—e¹Ë ◊u?D? ?�« W???????I¹d?D?Ð Âö???????N?�« qO???????/ Ÿ—e?¹

Æešu�UÐ  dFI�«

ÆÂ°1 ± 37wM WŽUÝ    24  …bL� sC×¹

∫ WOðü« WI¹dD�UÐ jÝu�«  «dOOGð d�Hð

∫∫∫∫ÅÅÅÅddddFFFFIIII����««««

©“uCuKG�« dL ð®wÐU−¹≈ “uCuKžÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆdH�√ Êu�

Âb?Ž®w³KÝ “u?CuKžÆÆÆÆÆÆÆÆÆ t�b?³ð Âb?Ž Ë√ d?L?Š√ Êu�

©“uCuKG�« dL ð

ÆsOłË—bON�« X¹d³C qOJAðÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆœuÝ_« ÊuK�«

U??^öD?½«  «“U??ž s¹uJð ÆÆÆÆÆÆÆÆ U??I??I???Að Ë√  U??ŽU??I??M

       “uCuKG�« s/

∫∫∫∫ÅÅÅÅqqqqOOOOLLLL����««««

V?łu???????/ “Ë—U?J?Ý Ë√ØË “u???????²???????CôÆÆÆÆÆÆÆd????????H???????�√ Êu?�

Æ©“Ë—UJ��« Ë√ ØË “u²Cö�« dL ð®

“u?²?Cô ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ t�b³?ð ÂbŽ Ë√ d?L?Š√ Êu�

Æ©“Ë—UJ��«ôË “u²Cö�« dL ð ÂbŽ® V�UÝ“Ë—UJÝ Ë

: (7.2.3)    UUUU¹¹¹¹————uuuuOOOO����««««    rrrr¹¹¹¹eeee½½½½≈≈≈≈    ssssŽŽŽŽ    YYYY××××³³³³KKKK����    ÂÂÂÂöööö¼¼¼¼    2.3.4.7  

…b??L� s?C??×¹ ÆÂö??N�« qO??/ ◊u?D �« W??I¹d?DÐ Ÿ—e¹

¨U???³????łu???/ q?ŽU???H????²�« ÊuJ?¹ U???/b?MŽ ÆÂ°1 ± 37wM W???ŽU???Ý 24 

vK?Ž qL????F?¹ Ë  „U????O½u????/_« »d????�ð  U?¹—u????O�« r¹e?½≈ Z²?M¹

ÊuK�« v�≈ rŁ Íœ—u?�« ÊuK�« v�≈ ‰uMO?H�« d??L?Š_« q¹u?×ð

ÆrðUF�« dLŠ_«
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««19 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

∫∫∫∫ÅÅÅÅWWWWOOOOzzzzUUUUOOOOLLLLOOOOCCCCuuuuOOOO³³³³����««««    »»»»————UUUU−−−−²²²²����««««    ddddOOOO����HHHHðððð

: 2‰Ëb−�« oMË ZzU²M�« dO�Hð

©2‰Ëbł dE½√® ZzU²M�«dO�Hð 2 ‰Ëb−�«

Y?�U??????¦�« Ÿu?M�« s?/ W??????Žd??????H??????²??????/ ö?????O?½u??????L?�U?????�?�« (1)

sJ�Ë “u²Cö�UÐ V�U?Ý Ë√ Vłu/ qŽUHð wDFð ©U½Ëe¹—√®

Æ “«b¹“u²Cöž ≠ B ‡� Vłu/ qŽUHð  ULz«œ 

qŽU???Hð w?DFð ¨ w?½U??¦?�« ŸuM�« s?/  ö??O?½u???L�U???�� (2)

Vłu???/ qŽU???Hð w?DFð Ê√ sJ?L¹ U???NMJ� Ë ¨“u???²???Cö� w³?KÝ

Æ“«b¹“u²Cöž ≠B   ‡�

∫∫∫∫ÅÅÅÅllll¹¹¹¹dddd��������««««    hhhhOOOO    AAAA²²²²����««««    ZZZZNNNNMMMM////    4.4.7 

t?O?³M²?�« v�≈ dE½√  l¹d?��« hO? ?A??²�«  Z¼UM/ Ê≈

WMO?³?L�«  UOK?LF�« ÊUJ/ w?M qLF?²?�ð Ê√ sJL¹ (1.3) wM

w?zU??????????O???????????L??????????O???????????Cu??????????O??????????³?�«  U???????????³?Łù«  q?ł√ s?/ (3.4.7) w?M

Æ UNOM „uJAL�« Ë√  WOł–uLM�«  «dLF²�LK�

Ê√ V−¹ ‰U?LF²?Ýô«   UL?OKFð ÊSM ¨W�U?×�« Ác¼ wM

Æ W^bÐ l³²ð

∫∫∫∫ÅÅÅÅwwwwKKKKBBBBLLLL����««««        UUUU³³³³ŁŁŁŁùùùù««««    5.4.7

H¨Vi ¨O b????C�«  «b?�u????/ œu????łË sŽ n?AJ?�« Èd????−¹

W?????×??????O?????H?????� `?D?Ý vK?Ž d?????¦????? ?ð WD?Ý«u?Ð ö?????O½u??????L�U?‡‡?�K?�

W?O?I?½  «d?L?F?²?�?/ ‚u??M ¨ W‡‡³‡ÝU‡‡?M‡/ ‰U?B‡‡/√ W?DÝ«u‡‡Ð

d????????¦???????? ????????²?�«  «–  ôö????????�?�« s?/ h?K?‡‡? ?‡?²?�« b?‡‡?F?Ð (1.4.7)

 Æwð«c�«

dddd????????????????????????????????????¦¦¦¦????????????????????????????????????    ????????????????????????????????????²²²²????����««««        ««««––––        ôôôôöööö????‡‡‡‡????����????����««««    ssss////    hhhh????KKKK????‡‡‡‡????    ????????????????????????????????????²²²²????����««««    1.5.4.7

    ∫∫∫∫wwwwðððð««««cccc����««««

s/ …dD^  W?H??OE½ b?ł W?×?O?H?� `D?Ý vKŽ l{uð  ≠

.(1.3.3) `�U/ ‰uK×/

…d????L????F???²????�????L?�« s/ ¡e????ł …dDI?�« Ác¼ q?š«œ Ÿ“u¹ ≠

f?½U?????−??????²??????/ oK?F??????/ vK?Ž ‰u??????B‡?×�« W?�ËU‡?‡?‡‡?×?????L?� (2.4.7) 

Æ d‡JF/Ë

60 v�≈ 30 …b???L� »cÐc?ð v�≈ W???×???O??H???B?�« lC??? ð  ≠

ÆWO½UŁ

s?/ Ë œu???????????Ý√ d????????????F???????????^ v?K?Ž Z?zU???????????²?M??�« W?E?Šö???????????/ ≠ 

Æ …d³J/ WÝbŽ WDÝ«uÐ s�×²�L�«

: (4.3.3)    ‰‰‰‰ËËËËbbbb½½½½____««««    qqqqŽŽŽŽUUUUHHHHðððð    qqqqłłłł√√√√    ssss////    jjjjÝÝÝÝËËËË    6.3.4.7           

»u??³½√  …d??L??F??²??�??L�«  s/  ¡e??ł  WD?Ý«uÐ  Ÿ—e¹ - 

ÊU???Mu????²???³¹dð ≠Êu????²???³¹d?ð jÝË s/ q?K/ 5 vK?Ž  Íu???²????×¹

 ©1.4.3.3®

 ÆÂ°1 ± 37wM WŽUÝ 24…bL� sC×¹ ≠

Àö?Ł Ë√ sO?ðd?D?^  ·U???????C?ð ¨ sO????????C???????×???????²?�« b???????F?Ð ≠

  .(2.4.3.3® fCUMuJ�« nýUC s/   «dD^

ÆVłu/ qŽUHð vKŽ ‰bð  ¡«dLŠ WIKŠ  qJAð Ë

ÆV�UÝ qŽUHð  vKŽ ‰bð WOMÐ ¡«dH� WIKŠ qJAðË 

ZZZZzzzzUUUU²²²²MMMM����««««    ddddOOOO����HHHHðððð 2 ‰‰‰‰ËËËËbbbb−−−−����««««

WWWW¹¹¹¹uuuu¾¾¾¾LLLL����««««    WWWW³³³³����MMMM����««««

ööööOOOO½½½½uuuuLLLL����UUUU��������««««    WWWW����öööö��������

qqqqŽŽŽŽUUUUHHHH²²²²KKKK����    WWWWKKKK¦¦¦¦LLLLLLLL����««««

    UUUU³³³³ŁŁŁŁùùùù««««    »»»»————UUUU−−−−ðððð

qqqqŽŽŽŽUUUUHHHHðððð        

VVVVłłłłuuuu////

VVVV����UUUUÝÝÝÝ    ËËËË√√√√

100

91,9

99,2

99,5

91,6

100

94,6

98,5

100

98,9

+

+

(1)-

-

+

-

+

(2)-

-

-

(iLŠ s¹uJð) TSI“uCuKž

(1.3.4.7)

(“Už qJAð)TSI“uCuKž

(1.3.4.7)

(1.3.4.7) TSI“u²Cô

 (1.3.4.7) TSI“Ë—UJÝ

sOłË—bON�«  U²¹d³C

(2.3.4.7) TSI

(2.3.4.7) U¹—uO�« pOJHð

s¹eOK�« ÊuÐdC ‰«e²š«

(3.3.4.7)

“«b¹“u²Cöž- B  qŽUHð

(4.3.4.7)

—ËUJÝËdÐ fCuM qŽUHð

(5.3.4.7) (VP)

(6.3.4.7) ‰Ëb½ô« qŽUHð
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

X/b????^ «–≈ ö????O?½u???L?�U????Ý  ôö????��« d????³‡?²????Fð 1.6.4.7         

 ( 3.4.7) W?‡?‡?O‡?ł–u?‡?‡?L?½ W????????O?zU????????O?‡?L????????O?‡?Cu?‡?O?‡?Ð  ö????????ŽU?‡?‡‡?H?‡?ð

sO??³???/ u¼ U??L??C  W???³??łu??/  W??OK?B??/   ö??ŽU‡?‡H‡‡ð w?‡D‡‡?‡FðË

.(5.4.7) wM

 ö????????????????ŽU?????????????????H?ð d?????????????????N?E??ð w?²??�«  ôö????????????????�??�« 2.6.4.7 

 ö??ŽU?Hð wD?Fð ô sJ�Ë (3.4.7) W?O??ł–u?L½ W??OzU?O??L?O?Cu??OÐ

Âb????Ið ô w?²�«  ôö????��« ¨(.5.4.7)  oMË W????³????łu???/ W????OKB????/

wDF?ð sJ� Ë  (3.4.7) W??O??ł–u?L½ W??OzU??O??L??O?Cu??OÐ  ö??ŽU??Hð

W?Oð«–  ôö?��« Ë .(.5.4.7) oMË W?³?łu?/ W?O?KB?/  ö?ŽU?Hð

W?O??ł–u?L½ W?OzU??O?L?O?Cu??OÐ  ö?ŽU?Hðd??NEð w²�« Ë d?¦?? ?²�«

Æ öO½uL�UÝ ÊuJð Ê√ sJL¹(3.4.7)  

 ö?????????????????ŽU????????????????H??ð  ôö?????????????????�?�« d?????????????????N??E?ð r??� «–≈ 3.6.4.7 

w?‡‡?D?‡‡?F‡?ð ôË (3.4.7) W????????O???????ł–u?‡?L?‡‡?½ W?‡?O?‡zU????????O?‡?L???????O????????Cu?‡O?‡?Ð

d?????³?????²?????F?ð ô (.5.4.7) o?MË W?????³?????łu??????/ W?????O?KB??????/  ö?????ŽU?????H?‡‡?ð

ÆöO½uL�UÝ

    wwwwzzzzUUUUNNNNMMMM����««««        UUUU³³³³ŁŁŁŁôôôô««««    7.4.7 

(1.6.4.7)ö?O½uL�U?Ý d³?²Fð w²�«  ôö?�K� W³?�M�UÐ

¡«d?????ł« V?−¹ (2.6.4.7) p?�c?????C U?¼—U?????³??????²?????Ž« s?JL?¹ w²?�« Ë√

wzU?N?M�« ÊU?O?³?²?�«  U?³Ł≈  qł√ s/  ö?O?½u?L�U?�K� n?¹d?Fð

Æ wKBL�« qŽUH²�« s/

WWWW³³³³^̂̂̂««««ddddLLLL����««««    ŸŸŸŸ————““““    ≠≠≠≠    8

¡U?M?²???????žô« ◊U????????ÝË_« …—b????????^ s/ o?I????????×????????²�« q?ł√ s?/

‰U??L??F???²??Ý« V−¹ ¨ö??O½u???L�U??��« u??L?½ qL??×ð s/ b???CQ??²�«Ë

qł√ s?/ ‰e???F�« W????¦¹b????Š ö???O½u????L�U???�?�  W???O???F????łd???/ W?�ö???Ý

(2.7 kŠô) ¡UM²žô« ◊UÝË√ W³^«d/

W???�U??? ?�« pKð ¨W????³???^«d???L�«  U????OKL???Ž l?³???²ð Ê√ V?−¹

W?³??^«d?L�« Ÿ—“ U?M� d?NE?O�  ¨V¹d?−??²�« …e?N??ł√ Ë  Ÿ—e�UÐ

ÆwÐU−¹≈

    ZZZZzzzzUUUU²²²²MMMM����««««    ddddOOOO����HHHHðððð .9

»U????O????ž Ë√ œu????łuÐ Õd????B¹ ¨d????O????�????H????²�« ZzU????²?½ oMË

b¹b??×ð l/ ¨WÐd??−?²K?� …–u?šQ??L�« WMO??F�« wM ö?O?½u?L�U??��«

Ãu?????²M?L�« s?/  ¨d?????²K?OK?O????L?�UÐ r?−?????×�« Ë√ Â«d?????G?�UÐ W?K²?J�«

Æ»d−L�«

X?DK?−ð «–≈ d?????¦????? ?????²?�« W?????O?ð«–  ôö?????��«d?????³?????²?????F?ð ≠

d?????³????²?????F¹ ÆW?????NÐU?????A????²?????/ q^_« v?KŽ ”«b?????C√ v�≈ r?OŁ«d?????−�«

qO×²�?/ d¦ ²�« WOð«–  ôö��« Ác?N� wKBL�«   U³Łù«

(3.5.4.7)¨(2.5.4.7) wM W?MO???³??L?�« qL??F?�« W??I?¹dÞ  ‰ö???š s/

Æ©4.5.4.7®Ë

: ObbbbCCCC����««««    bbbb����uuuuLLLL����    ————UUUUNNNNþþþþ≈≈≈≈    2.5.4.7  

W????Oð«– d????O????ž ©2.4.7 ® W????B?�U????š  ôö????Ý qL????F????²?????�ð -

 .(1.5.4.7® d¦ ²�«

sJ� (1.5.4.7) wM sO???³??/ u?¼ U??L???C W??OK?L??F�« Èd???−ð ≠

÷u??Ž  (4.3) .O wKB???L�« œU???C??L�« s?/ …dD^ ‰U??L???F??²???ÝUÐ

Æ `KLL�« ‰uK×L�«

 U??/b? ?�« …œb?F??²??/ Ë√ W¹œU?Š√ ‰U??B??/_« qL??F?²??�ð ≠

Æ Èdš_« ÈuKð  …bŠ«u�«

∫∫∫∫    Vi    bbbbCCCC����««««    bbbb����uuuuLLLL����    ————UUUUNNNNþþþþ≈≈≈≈        3.5.4.7  

sJ� (2.5.4.7) wM —u???Cc???/  u¼ U???L???C W???OKL???F?�« e??−?Mð

÷u?Ž (4.3) Vi  wKB??L?�« œU?C??L?�« s/ …dD^  ‰U??L??F??²??ÝUÐ

 Æ `KLL�« ‰uK×L�«

∫∫∫∫    H    bbbbCCCC����««««    bbbb����uuuuLLLL����    ————UUUUNNNNþþþþ≈≈≈≈        4.5.4.7  

V??K?‡??� n?‡??‡?B??‡?‡??M?�« Íc??‡?‡??G??‡?‡??L?�« Âö??‡?‡??N?�« Ÿ—e??‡?‡??‡?‡??¹ ≠

d?????¦????? ?????²�« W?????Oð«– d?????O?????ž W?????B�U?????š W?�ö?????Ý WD?Ý«uÐ(5.3.3) 

(1.5.4.7)

w‡?‡M  W??ŽU?‡‡Ý 24 v‡?‡�≈ 18 …b‡‡?L� j‡‡?Ýu�« s‡‡?C??×¹ ≠

Â°1 ± 37

u¼ U?LC H b?C�« b�u/ —U?³²?šô Ÿ—e�« «c¼ qL?F²?�Ô¹

œU????C?????L�« s?/ …dD?^ ‰U????L?????F????²?????ÝUÐ  ¨(2.5.4.7) wM —u?????Cc????/

Æ `KLL�« ‰uK×L�« ÷uŽ (4.3) H wKBL�«

∫∫∫∫ÅÅÅÅWWWWOOOOKKKKBBBBLLLL����««««        ööööŽŽŽŽUUUUHHHH²²²²����««««    ddddOOOO����HHHHðððð 5.5.4.7

Æ WOÐU−¹≈  öŽUH²�«  d³²Ž« ¨ d¦ ð błË «–≈

WWWW????????????????????³³³³zzzzUUUU????????????????????OOOO????????????????????LLLL????????????????OOOO????????????????????CCCCuuuu????????????????????OOOO????????????????³³³³????����««««        öööö????????????????ŽŽŽŽUUUU????????????????????HHHH????????????????????²²²²����««««    dddd????????????????????OOOO????????????????????����‡‡‡‡????HHHHðððð     6.4.7 

    WWWWOOOOKKKKBBBBLLLL����««««ËËËË
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««21 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

23    ooooMMMM««««uuuu????????LLLL����««««            1425    ÂÂÂÂUUUU????????ŽŽŽŽ    WWWW????−−−−????????××××����««««    ÍÍÍÍ––––    13        wwwwMMMM        ŒŒŒŒ————RRRR????????////        ————««««dddd????????^̂̂̂

qqqq????????OOOO????????KKKK????????××××????????????????????????????????????????????????????????????????????????????²²²²????????����««««    ZZZZ????NNNN????????MMMM????????////        qqqq????????FFFF????????????????????????????????????????????????????????????????????????????−−−−????????¹¹¹¹        ¨2005    WWWW????????MMMM????????ÝÝÝÝ    dddd????¹¹¹¹UUUU????????MMMM????????¹¹¹¹

ÆÆÆÆUUUU¹¹¹¹————UUUU³³³³łłłł≈≈≈≈        …………bbbbÐÐÐÐeeeeKKKK����        wwwwłłłłuuuu����uuuuOOOOÐÐÐÐËËËËddddJJJJOOOOLLLL����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨ …—U‡‡−²�« d‡¹“Ë Ê≈

138≠04 r?^— w?ÝUzd?�« Âu????????Ýd????????L�« v?C????????²????????I???????L?Ð ≠

q?¹dÐ√ 26o?M«u?????L�« 1425 ÂU?????Ž ‰Ë_« l?OÐ— 6 w?M Œ—R?????L�«

¨W/uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L�« Ë 2004 WMÝ

39≠90 r^— Íc?????O?????HM?²�« Âu?????Ýd?????L�« v?C????²?????I?????LÐË ≠ 

WMÝ d?¹UM¹ 30 oM«u??L‡‡�« 1410 ÂU?Ž Vł— 3 w‡M Œ—R??L‡‡�«

‰b?F?L?�« ¨gG�« lL?^ Ë …œu?−�« W??³?^«d?LÐ oKF??²?L�« Ë 1990

¨rL²L�« Ë

453≠02 r^— Íc????O????HM?²�« Âu????Ýd????L�« vC????²????I????LÐ Ë ≠

d???³??L???�¹œ 21 oM«u???L‡?‡�« 1423 ÂU???Ž ‰«u??ý17  wM Œ—R????L�«

¨…—U−²�« d¹“Ë  UOŠö� œb×¹ Íc�« 2002 WMÝ

Œ—R??L�« „d?²??A?L�« Í—«“u?�« —«d?I�« vC??²?I??LÐ Ë ≠

1993 W?MÝ X?A???????ž 18 o?M«u??????L?�«1414 ÂU???????Ž d??????H???????� 29 w?M

b?????F?????L?�« VO?K×?�« Ÿ«u½√ i?FÐ   U?????H?????�«u?????L?Ð oK?F?????²?????L�«Ë

¨t{dŽË „öN²Ýö�

1415 ÂUŽ dH� 14 wM Œ—RL�« —«dI�« vC?²ILÐ Ë ≠

 U??H?�«u??L�UÐ  oK?F?²??L�« Ë 1994 WMÝ u??O�u¹ 23 oM«u??L�«

‰b???F???L?�« ¨W???Oz«c????G�« œ«u???L?�« iF???³� W????O???łu�u???O?ÐËdJO????L�«

¨rL²L�«Ë

1419 ÊU?³F?ý 21  wM Œ—R?L�« —«d?I�« vC?²?I?LÐ Ë ≠

o?K?F????????????²????????????L?�« Ë  1998 W?M?Ýd??‡?‡?³????????????L?????????????�?¹œ 10 o?‡?M«u????????????L?�«

U?????N?????F?????{Ë  U????O?????H?????O?????CË …bÐe?K� W?????O?MI?????²?�«  U????H?????�«u?????L?�UÐ

¨„öN²Ýö�

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU‡‡‡‡‡‡‡‡////    ————dddd‡‡‡‡‡‡‡‡IIII¹¹¹¹

s?/ 19 …œU???????L?�« ÂU?JŠ_ U???????I???????O????????³D?ð  ∫ vvvv????����ËËËË____««««    …………œœœœUUUU????????????????????????LLLL????����««««

ÂU?Ž Vł— 3 wM Œ—R?L�« 39≠90 r^— Íc?O?HM?²�« Âu?Ýd?L�«

r?L????????²?????????L?�« Ë ‰b?????????F????????L?�« ¨1990 d?¹UM?¹ 30  o?M«u???????L?�« 1410

Z?NM?/ qF??????ł v?�≈ —«d??????I�« «c?¼ ·b??????N?¹ ¨Áö??????Ž√ —u?????Cc??????L?�«Ë

ÆU¹—U³ł≈ …bÐeK� włu�uOÐËdJOL�« qOK×²K�

w?łu�u??????O?ÐËdJ?O??????L�« q?O?K×??????²?�« qł√ s?/    ∫∫∫∫    2    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

pK?ðË gG�« l?L???^ Ë …œu????−�« W?ÐU???^— dÐU???? ???/ ÊS????M ¨…bÐe?K�

qOK×?²�« ZNM/ ‰U?LF?²ÝUÐ W?/eK/ ÷d?G�« «cN?� …bL?²F?L�«

Æo×KL�« wM sO³L�« włu�uOÐËdJOL�«

bM?Ž ZNML?�« «c¼ d???³?? ???L�« q?L??F???²???�¹ Ê√ V−?¹ U??L???C

Æ…d³š ¡«dłSÐ d/_«

WO?LÝd�« …b¹d−�« wM —«d?I�« «c¼ dAM¹        ∫∫∫∫    3    …………œœœœUUUULLLL����««««

WO³FA�« WOÞ«dIL¹b�« W¹dz«e−�« W¹—uNL−K�

1425 ÂU?????????Ž W????????−?????????×?�« Í– 13 w?M ¨d?z«e????????−?�U?Ð —d????????Š

2005 WMÝ d¹UM¹ 23 oM«uL�«

ÕÕÕÕËËËËddddCCCCuuuuÐÐÐÐ    ssss¹¹¹¹bbbb����««««    ————uuuu½½½½

qqqqLLLLFFFF����««««    WWWWIIII¹¹¹¹ddddDDDD����    jjjjDDDD    ////

qK/ Ë√ ⁄25 WÐd−²K� …–ušQL�« WMOF�«

´ dDI/ ¡U/ Ë√ X³¦/ w½u²³Ð ¡U/ ∫ UI³�/  ÍcG/ jÝË

qK/ 225 l/ö�« dCš_«  ‰uK×/

WŽUÝ18-16 …bL� Â°37  wM  sOC×²�«

jÝË wM ¡UM²žô«

Í—UO²š« qzUÝ

Ÿ—e�« s/ qK/10

V¹d−²�« WMOŽ s/ qK/ 25 Ë√

VOK×�« W�UŠ wM

 U½uO²�« wŽUÐdÐ jÝË

WŽUÝ 24 v�≈ 18  s/ sO²KŠd/ vKŽ

Â°37wM  sOC×²�« s/

WOzUI²½« ◊UÝË√ vKŽ ‰eF�«

Íd²OÐ  VKŽ qš«œ

jÝË w½UŁ                     dLŠ_UÐ Âö¼® jÝË ‰Ë√

©YLO�³�« XOHK�Ð Âö¼®         ©l/ö�« dCš_«Ë ‰uMOH�«

 

WŽUÝ 24 - 20 …bL� Â°37 wM sOC×²�«

©d/_« vC²^« «–≈ WŽUÝ 48 - 40 ®

©W³KŽ qJ�® …eOL/  «dLF²�/ 5 

ÍcG/ Âö¼ ‚uM Ÿ—eð

WŽUÝ 24 - 18 …bL�  Â°37 wM  sOC×²�«

wKBL�«  U³Łô« wzUOLOCuO³�«   U³Łù«

        

   ZzU²M�« dO�Hð
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 22
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

    wwww����ËËËË____««««    nnnnOOOOHHHH    ²²²²����««««        ¨̈̈̈WWWWKKKKzzzzUUUU��������««««    WWWWKKKKŠŠŠŠddddLLLL����««««    ddddOOOOCCCC××××ðððð    ≠≠≠≠    3

∫∫∫∫    …………dddd²²²²����³³³³LLLL����««««    …………bbbbÐÐÐÐeeee����««««    ËËËË    WWWWłłłł““““UUUUDDDD����««««    …………bbbbÐÐÐÐeeee����«««« - 1.3

⁄50 vKŽ Íu??²??×??L�« Íe??Cd?L?�« œdD�«  »u??³½√ qš«œ

s/ %2 eO?Cdð Ë– ‰uK×/ s/ qK/ 42 nO?C½ ¨…bÐe�« s/

©pH® wMOłË—bON�« q/UF�« ¨ÂuOÝUðu³�« wzUMŁ  UHÝuM

.©4® rIF/ 0,1 ± 7,5

Èb??F??²?¹ ô wzU??/ ÂU??L??Š q?š«œ ÊUÐËc�« W??OK?L??Ž ¡«d??ł≈

ÆÂ°45

Íe??Cd??L�«  œdD?�« W?O?KL??Ž “U??−½≈ ¨…bÐe�« ÊU?ÐË– bMŽ

W?I?O?^œ …b?L� œ Ø…—Ëœ 2000 - 1000  mK³ð W?O?½ «—Ëœ W?Žd?�Ð

Æ q/UŠ vKŽ ÍeCdL�« œdD�« »u³½√ lC½ Æ sO²IO^œ Ë√

’U???????B????????²???????/ô« o?¹d?Þ s?Ž W???????L????????Ýb�« …œU????????L?�« ŸeM?ð

rIF/ W?OŽUMD�« …œU/ s/ lL^ Ë√ …dOB?^ W�U/ WDÝ«uÐ

 «– …dJ?Ð qB?????²?????/ w?ÞUD?/ »u?????³½√ W?????MU?????Š vK?Ž X³?????¦?????/

U¼—Ëb?Ð w¼Ë ©a?M® W????ž—U?????M W?MOM?IÐ s?OK?B????²?????/ sO?Ðu?????³½√

Æ WOzU/  W CLÐ WKB²/

Èd?????−¹ Æ W?MO?????Ž qC b?????FÐ l?L????I?�« Ë√ W????�U?????L�« d?????O?????Gð

Æ sO×�« wM włu�u¹dO²J³�« qOK×²�«

WWWW????????ŽŽŽŽuuuuMMMM????BBBB????????////    WWWW????????LLLL????????ÝÝÝÝœœœœ    …………œœœœUUUU????????????////    ssss////    …………bbbb????????ŽŽŽŽUUUU????????^̂̂̂    ËËËË––––    rrrr????ÝÝÝÝœœœœ    rrrr����????????łłłł    2.3

∫∫∫∫    …………bbbbÐÐÐÐeeee����««««    ssss////

¡U?ł U??L� WKŁU?L?/ v?�Ë_« nO?H? ?²?�« d?O?C?×ð W??I¹dÞ

e??O??Cdð Í– ‰u?K×??L�« W??O??L??C »U??�??Š r?²¹ t½√ ô≈ ©1.3 ® wM

q?/U????????F?�« Ë Âu????????O????????ÝU?ðu????????³?�« w?zU?M?Ł  U????????H????????Ýu????????M s?/%2 

w²�« Êu¼b�« W?OL?C V�Š (pH)   0,1 ± 7,5 wMOłË—b?ON�«

∫‰U¦L�« qO³Ý vKŽ Ë Ãu²ML�« UN¹u×¹

sO?Ð ÕË«d??²ð Êu?¼œ W??O???L??C vK?Ž Íu??²???×¹ Ãu??²?M/  ≠

Æ nH L�« s/ qK/ 20 ‰ULF²Ý« ¨ % ⁄41 Ë % ⁄38

q^√Ë√ d?³C√ Êu¼b?�« s/ WO?L?C wKŽ Íu²?×¹ Ãu?²M/ ≠

¨ ⁄50 ‡Ð —b????Ið Ãu???²?ML�« s?/ W???O???L?J� Æ% ⁄41Ë % ⁄38 s/

Êu¼b�« WOLC nB½ ÍËU�¹ nH ?L�« s/ r−Š ‰ULF²Ý«

Æ Ãu²ML�« s/ ⁄100 wM …œułuL�«

∫∫∫∫    …………eeeeCCCCddddLLLL����««««    …………bbbbÐÐÐÐeeee����««««    3.3 

pK?²� WKŁU???L???/ w?�Ë_« nO???H??? ???²�« d???O???C???×ð W???I?¹dÞ

‰uK?×??/ n?H??? ???L???C qL???F???²???�¹ U???L½≈Ë  ©1.3 ® wM W?MO??³???L�«

Æ qK/ 50 —«bILÐ ©4 v�≈ Ÿułd�«® `K/ ≠Êu²³¹dð

¨ Ãu?²M?/ qJ� W?O?ł–u??LM�« W?³?O??Cd?²�« v�≈ œUM?²?ÝôUÐ

¨WKzU��« WK?ŠdL�« s/ qK/1  ÊQÐ UN?OKŽ oH²/ WH?BÐ q³I¹

Æ Ãu²ML�« s/ ⁄1 q¦L¹ ¨w�Ë√ nOH ð

oooo‡‡‡‡××××KKKKLLLL����««««

…………bbbbÐÐÐÐeeeeKKKK����    wwwwłłłłuuuu����uuuuOOOOÐÐÐÐËËËËddddJJJJOOOOLLLL����««««    qqqq‡‡‡‡OOOOKKKK‡‡‡‡‡‡‡‡××××²²²²‡‡‡‡‡‡‡‡KKKK����    ZZZZ‡‡‡‡‡‡‡‡NNNNMMMM////

∫∫∫∫    …………dddd¹¹¹¹UUUUFFFFLLLL����««««    ≠≠≠≠1

…e¼U???ł  «b??ŠË W??�???L??š  vKŽ W?ÐU??^d�« r²?ð Ê√ V−¹

Æ ÃU²½ù« fH½ s/ WB×� wL²Mð W¾³F²�«

q?š«œ W?????³??????{u?????L?�« WK?²J?�« V�??????Š ŸUD?²?????^ô« Êu?J²?¹

∫ wðQ¹ UL/ ¨nOKG²�«

…e?¼U???????ł  «b???????ŠË 5 ∫ m?KC 1 s?/ q^√ …b???????Šu?�« Ê“Ë ≠

Æ⁄250 v�≈  ⁄125 s/ UN½“Ë mK³¹  WLOKÝ W¾³F²�«

5 s?/ U???????^ö?D?½« ∫ mK?C1  s?/ d????????³???????C√ …b????????Šu?�« Ê“Ë ≠

W???FDI�« Ê“Ë ¨l?D  ̂5 lD?²???Ið ¨W???¾???³???F???²?�« …e¼U???ł  «b???ŠË

…c??š¬ WDÝ«uÐ ŸU?D²??^ô« r²¹ Æ⁄200 w�«u??Š mK³¹ …b??Š«u�«

 «b???????????????Šu??�« s??/ ŸU?D??²???????????????^ô« Ë√  ©sonde à beurre®…b?Ðe?�«

W??O??/d¼ Ãu??²ML?�« s/ W??FD^ ¨…—U??ND?Ð W??¾??³?F??²?�« …e¼U??−�«

Æ ⁄400 v�≈ ⁄300 s/ UN½“Ë mK³¹ qJA�«

W????¾?????³????F????²?�« …e¼U?????ł  «b????Šu�« s?/ œb????F?�« «c¼ h? ¹

…b??ŽU???^  «– W??L??Ýb?�« ÂU??�??ł_« Ë …b?Ðe�« U??N???B??×??M œ«d???L�«

 Æ …bÐe�« s/ WLÝœ …œU/ s/ W½uJ/

WMO???Ž vKŽ WÐU??^d?�« r²ð ¨…e??Cd??L�« …b?ÐeK� W??³??�?M�UÐ

‚dD�« V�??Š ŸUD²??^ô« e?−M¹ ¨ W??FMB??L�« …b?Šu�« q¦??Lð

Æ WMO³L�«

¡«d?????????ł≈ s?O????????Š v?�≈ k?H?????????×ð Ë  U?????????ŽU?D?²????????^ô« q?I?M?ð

ÆÂ°6+ÈbF²ð ô W³łu/ …—«dŠ Wł—œ wM qOK×²�«

    WWWWÐÐÐÐdddd−−−−²²²²KKKK����    WWWWMMMMOOOOFFFF����««««    ddddOOOOCCCC××××ðððð    ≠≠≠≠    2

∫∫∫∫    WWWW¾¾¾¾³³³³FFFF²²²²����««««    …………eeee¼¼¼¼UUUUłłłł    …………bbbbŠŠŠŠËËËË     ≠≠≠≠    1ÆÆÆÆ2

W??????????I???????????³?D?�« Ÿe?½ ÊËœ W?¹U?M?F?Ð n?O?K?G???????????²?�« ‚—Ë Ÿe?½

œdD?�« »u?????³½√ w?M Ãu????²?ML?�« s/ ⁄50 qI?Mð ¨W?????O?????×D?��«

Æ WO³�u� …œ«b�Ð eN−/Ë  rIF/ ÍeCdL�«

    …………bbbbÐÐÐÐeeee����««««    …………ccccšššš¬¬¬¬    WWWWDDDDÝÝÝÝ««««uuuuÐÐÐÐ    eeee−−−−MMMMLLLL����««««    ŸŸŸŸUUUUDDDD²²²²^̂̂̂ôôôô«««« 2.2 

œdD�« »u???³½√ v�≈ Ãu??²M?L�« s/ ⁄50 …—U???NDÐ qI?M¹

Æ ÍeCdL�«

    WWWWOOOO////dddd¼¼¼¼    WWWWKKKK²²²²CCCC    qqqqJJJJýýýý    vvvvKKKKŽŽŽŽ    ŸŸŸŸUUUUDDDD²²²²^̂̂̂ôôôô«««« 3.2 

v?KŽ —d???????L???????/ Ë ‰u???????×?J�U?Ð n?EM?/ s?OJ?Ý W?DÝ«u?Ð

rÝ1  o?L??????Ž v?KŽ W??????O???????×D?�?�« W??????I??????³?D�« Ÿe?½ r?²¹ ¨V?NK?�«

»u??³½√ qš«œ ¨…—U?N?DÐ Ãu?²?ML�« s/ ⁄50 qšb¹ Ë U??³¹d??Ið

ÆÍeCdL�« œdD�«

s?O??????Š v?�≈ Â°5´ Ë Â°0 s?OÐ W???????łö??????¦?�« qš«œ k?H??????×?¹

Æ WKzU��« WKŠdL�« dOC×ð
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««23 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

wwwwMMMM    WWWW????????????OOOOzzzz««««uuuu????????????NNNN����««««    WWWW????????IIII????????????OOOO????????^̂̂̂bbbb????����««««    WWWW¹¹¹¹dddd????????NNNN????????????−−−−????????LLLL????����««««¡¡¡¡UUUU‡‡‡‡‡‡‡‡CCCC????‡‡‡‡ŽŽŽŽ____««««    ≠≠≠≠    1.5 

∫∫∫∫    WWWWŁŁŁŁuuuuKKKKLLLL����««««    …………UUUULLLL����LLLL����««««     ÂÂÂÂ°°°°30 

oKF²¹ Ë …d²�?³L�« …bÐe�« vKŽ ¡UBŠù« «c¼ o³D¹

nK?²??? ???/ s?/ W???L???łU?M�« W???I????O???^b�« W?¹d???N???−????L�« ¡U???C????ŽôUÐ

Æ…b?Ðe?�« l?M?� ‰ö??????????š Àb?????????×?ð Ê√ s?J?L?¹ w?²?�«   U?Łu?K?²?�«

U??N??Ž—“ rð w²�« ©VOK?×�«® s³K�« r?OŁ«d??ł œU?F??³??²??Ý« V−¹

«c¼ s?/ WKL???F???²????�???L�« W???O???łu?�uMJ?²�« oMË …b???A???I?�« qš«œ

Æ ¡UBŠù«

∫∫∫∫    qqqqLLLLFFFF²²²²����LLLL����««««    jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    ≠≠≠≠    1.1.5 

∫∫∫∫    VVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄7,5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆììÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  «eOKł

⁄7,5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êu²³¹dð Ë√ “UJO²³¹dð

⁄5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂu¹œuB�« —Ë—uKC

⁄4ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ © ÊuÐdJ�«  «—bO¼ s/ WO�Uš ® Âö¼

ÆqK/ 1000ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dDI/ ¡U/

bFÐ ÊuJ¹ YO×Ð ©pH ® wMOłË—bO?N�« q/UF�« ‰bF¹

ÆÂ°25 wM 0,1 ± 7,6   ÍËU�¹ rOIF²�«

Æ WIO^œ 15 …bL�  Â°121wM rOIF²�« “UNł wM rIF¹

Æ d¦C_« vKŽ dNý …bL� Włö¦�« wM kH×¹

∫∫∫∫    ŸŸŸŸ————eeee����«««« 2.1.5

s/ q?K/1  Íd????²????O?Ð VKŽ w?M nŽU????C????/ q?JA?Ð l{Ë

‰U???L??²???Š« l/ 
2-10 nO???H?? ???²�« s/ q?K/ 1,1-10 nO???H?? ???²�«

v�≈ 12  s?/ V�
  3

 
-10 n?O?????H?????? ??????²�« s?/ qK?/1  W??????MU??????{≈

l?/ «b??????????O??????????ł Âu??�u??????????Cu?M?¹ù« j?K? ?¹ r?Ł j?Ýu?�« s?/ q?K?/15

Æ jÝu�«

wM sO?C??×?²K� l{u¹ VK?B?²�« b?FÐ Ë œd?³??O� „d?²¹

ÆWŽUÝ  48 …bL� Â °1 ± 20 wM rŁ WŽUÝ 48 …bL� Â°30

∫∫∫∫    VVVVKKKKFFFF����««««    …………¡¡¡¡««««dddd^̂̂̂    3.1.5 

sOÐ U?/ Íu??²?×ð w²�« VK?F�UÐ b?F�« qł√ s/ kH??²?×¹

ÍœUHð l/  «dLF²�L�« qC ¡UBŠ≈ Æ …dLF²�/ 300 Ë 10 

w²?�« Ë å…dÐ≈ W???L??^ ò q?Jý vKŽ  «d???L???F???²??�???L�« »U???�???Š

Æ ©VOKŠ® WOM³� …dLF²�/ q¦Lð

s?³??K?�« Ÿ«u??½_  ôö??????????????�?�« i??F??????????????³?� s??J?L??¹ ¨t?½√ ô≈ 

ÁU³?²½ô« V−¹ p�c� ¨WL?−�M/ W?HBÐ u?LMð Ê√ ©VOK×�«®

WOÝbŽ  «dLF²�/ ¨ rE²ML�« włu�uMdL�« dNEL�« v�≈

“öÞU?J�« —U???³???²???š« ¡«d???łSÐ `?BM¹ t?½S???M t???OKŽË W?¹dz«œ Ë√

Æ VOK×�« Ÿ«u½_ W³�M�UÐ UO³KÝ ÊuJ¹ Ê√ V−¹ Íc�«

∫∫∫∫    ZZZZzzzzUUUU²²²²MMMM����««««    ssssŽŽŽŽ    ddddOOOO³³³³FFFF²²²²����««««    4.1.5 

wM WŁuKL�« WIO?^b�« W¹dN−L�« ¡UCŽ_« œb?Ž »U�Š

…bÐe?�« s/ Â«d???ž wM Í√ ¨v�Ë_« nO???H??? ???²�« s/d???²K?OKO???/

 ∫ WOðü« »U�×�« WI¹dÞ oMË

    WWWW¹¹¹¹ddddAAAAFFFF����««««        UUUUHHHHOOOOHHHH    ²²²²����««««    ddddOOOOCCCC××××ðððð    ËËËË        UUUUHHHHHHHH    LLLL����««««≠≠≠≠    4 

∫∫∫∫        UUUUHHHHHHHH    LLLL����««««    1.4 

‰uK×?/ Ÿ“u¹ ¨W?OKL?Ž »U?³?Ý_Ë ¨ÊU?HH? ?/ qL?F?²?�¹

q/U??F�«Ë Âu??O??ÝUðu??³�« w?zUMŁ  U??H??Ýu??M s/ %2 e??O?Cd??²Ð

Ë√® `K/ ≠ Êu²Ðdð ‰uK×/Ë 0,1 ± 7,5 ©pH® wMOłË—bON�«

rO?????I?????F?????²�« b?????FÐ r?−?????×�« ÊuJ?¹ YO?????×?Ð ©d????−?M¹— ‰u?K×?????/

Æ qK/ 50  ÍËU�¹

∫∫∫∫    WWWW¹¹¹¹ddddAAAAFFFF����««««        UUUUHHHHOOOOHHHH    ²²²²����««««    2.4 

Ë√® `K/ ≠ Êu?²³¹dð ‰uK×?/ Ÿ“u¹  ¨‰UL?F²?Ýô« bMŽ

 «– W??L?I??F??/ VOÐU½√ w?M qK/ 9 —«b??I??LÐ ©d??−M¹— ‰uK×??/

Ær/ 200x r/ 20 œUFÐ√

o?¹dÞ s?Ž V−?¹ U??????L??????C w�Ë_« n?O??????H?????? ??????²�« Ãe??????L?¹

W??L???I??F???/ W??�U???/ WDÝ«u?Ð  «d??/10  lMb?�« Ë  ’U??B???²??/ô«

Íu???²??×¹ »u???³½√ wM q?K/1 qšb¹ r?Ł qK/ 1  U???N???²??F???Ý mK?³ð

p�– Ë `?K/ Êu???²???³?¹dð s/ r?I???F???/ ‰uK?×???/ s/ q?K/ 9  vKŽ

Æ1/10 nOH ð vKŽ ‰uB×�« qł√ s/

“U????N????ł WDÝ«u?Ð Ê«uŁ 10 v�≈ 5 …b????L?� «b????O????ł Ãe?????L¹

ÆeCdL�« …dz«œ Ã—Uš w½«—Ëb�« Ãd�«

v�≈ n‡?O‡H‡? ??²�« d???O‡‡?C??×ð r²?¹ W??I¹d?‡D�« fH?‡MÐ Ë

Æ1/1000v�≈ nOH ²�«Ë 1/100

∫∫∫∫ZZZZzzzzUUUU²²²²MMMM����««««    ssssŽŽŽŽ    ddddOOOO³³³³FFFF²²²²����««««    ≠≠≠≠    5

rO??O???I??²Ð W??O??łu?�u¹d??O??²J?³�« qO�U???×??²�« `L??�?ð  wJ�

¨W??????¾??????OM?�« …bÐe?�« W??????ŽUM?� wM W??????MU?EM?�« W??????O?????Žu?M?� q¦??????/√

s/ …b??ŽU???^  «– W??L??Ýb�« ÂU??�???ł_«Ë ¨…d??²??�??³??L?�« …bÐe�«Ë

, …e????Cd????L�« …bÐe?�« Ë …bÐe?�« s/ W????ŽuM?B???/ W????L????Ýœ …œU????/

ÍœU?H²� p�– Ë Ác¼ qL?F�« WI¹dÞ v�≈ ‰U?¦²?/ô« Vłu²?�¹

Æ wMIð lÐUÞ  «–  U^ËdM ÀËbŠ

Èb?F²ð ô Ê√ V−¹ ∫włu�u¹d?O?²J³�« h×H�« …b?/ ≠

nO?H?? ?²�« d?O?C??×ð W¹U?N½ sOÐ WK?�U?H�« W?OM/e�« …d??²?H�«

ÆWIO^œ 15 …b/ ¨Ÿ—e�« jÝË l/  UHOH ²�« Ãe/Ë w�Ë_«

V−¹ ∫ ◊UÝË_« b¹d?³ð Ë sOC×²�« …—«d?Š Wł—œ ≠

ÂU??L???×�«Ë  nH???−??L�« ¨W?KL??F???²??�??L?�« …e??N???ł_« qC W??³???^«d??/

©q^_« vKŽ dNA�« wM sOðd/ ® W¹—Ëœ WHBÐ ¨wzUL�«

t½√ ô≈ Æ …œ—«u�«  U½U?O?³�« V?�?Š ∫ ZzU?²M�« …¡«d?^ ≠

¨`O?????×????� qJ?AÐ ZzU?????²M�« s?Ž d????O????³????F????²?�« sJ?L¹ ô U????/b?MŽ

s/ l?ÝË√ W????Žu?????L????−?????/ h×?????HÐ q?OK?×????²?�« …œU????Ž≈ s?O????F?????²¹

„ö??N??²?Ýô« ‰U??ł√ b??FÐ U??/ h×??H�« l^Ë «–≈ Æ  U??H??O?H?? ??²�«

p�– s¹Ëbð w?G?³M¹ ¨©„ö??N??²?Ýö� q¦??/_« Ë√ W¹U??N½ a¹—Uð®

Æ qOK×²�« nAC vKŽ

v�u?¹ ¨ W?????/U?????Ž W????H?????B?Ð ∫ Ÿ—e�« ◊U?????ÝË√ W?????O?????Žu½ ≠

Æ¡UL�« WŽËeM/ WK/UC ◊UÝË√ ‰ULF²ÝUÐ
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 24
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

∫∫∫∫ÂÂÂÂ°°°°30    wwwwMMMM    ÂÂÂÂ————uuuuHHHHOOOO����uuuuJJJJ����««««    UUUU¹¹¹¹ddddOOOO²²²²JJJJÐÐÐÐ    3.5 

∫∫∫∫    jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    1.3.5  

    ∫∫∫∫            ôôôôuuuuCCCC    wwww����CCCCËËËË√√√√    ÍÍÍÍœœœœ    ‡‡‡‡ÐÐÐÐ    ÂÂÂÂöööö¼¼¼¼    jjjjÝÝÝÝËËËË

∫∫∫∫    VVVVOOOOCCCCdddd²²²²����««««

⁄10ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  Êu²³OÐ  “uOðËdÐ

⁄10ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ“u²‡Cô

⁄0,.5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂu¹œuB�«  ôuC w�CË√ Íœ

⁄5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂu¹œuB�« —Ë—uKC

⁄2ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂu¹œuB�«  «d²OÝ

⁄15ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—Už√

⁄0,03ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‰b²F/ dLŠ√

qK/1000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dDI/ ¡U/

‰U????????L????????F???????²?‡?Ýô« q?³?‡^  …d?‡?ýU?‡³????????/ j?Ýu?�« d?‡C????????×?¹

Æ rI‡‡F¹ôË

∫∫∫∫    ŸŸŸŸ————eeee����««««    2.3.5  

s/ q?K/ 1 Íd????²????O?Ð VKŽ w?M nŽU????C????/ q?JA?Ð l{Ë

1 WMU{≈ ‰UL²Š« l/ Ë w�Ë_« nOH ²�« WKzU��« WKŠdL�«

qK/15  —«b??I??LÐ jÝu?�« VB¹ Æ 
1-10 nO???H?? ??²�« s?/ qK/

œd³O� „d²¹ ÆjÝu�« l/ «bO?ł Âu�uCuM¹ù« ÃeL¹ U³¹dIð

jÝu�« s?/ qK/ 5 v�≈ 4 U???N???L???−???Š W??O?½UŁ W???I???³Þ VB?ð rŁ

sO?C?×?²K�  VKF�« l?{uð ¨ VKB?²�« b?FÐ Æ ŸË—e?L�« d?O?ž

Æ WŽUÝ  24v�≈ 22…bL� Â°30wM

∫∫∫∫    VVVVKKKKFFFF����««««    …………¡¡¡¡««««dddd^̂̂̂    3.3.5

150 vKŽ Íu²×ð w²�« VKF�UÐ b?F�« qł√ s/ kH²×¹

¡«d?L?×�«  «dL?F?²?�?L�« »U?�Š Ë d?¦?C_« vKŽ …d?L?F²?�?/

vK?Ž r/ 0,5  U¼d?D^ m?K³?¹ w²?�« W????O?????ł–u?????LM?�« …e????O?????L?????L�«

Ÿ—“ œU?????F?¹ ¨d¹b??????I?????²?�« VF?????� d?DI?�« Êu?J¹ U?????/b?MŽ ¨q?^_«

iL?Š tÐ Ë Í“u??²?Cô ‚d?/ tÐ »u??³½√ qš«œ …d?L?F?²??�?L�«

n?H??????−???????L�« w?M l?{u¹ Ë l?/ö�« d???????C??????š_« Ë  ¡«d???????H??????B?�«

Æ“u²Cö�« dL ð WEŠöL� WŽUÝ 48  v�≈ 24 …bL� Â°30wM

∫∫∫∫        ZZZZzzzzUUUU²²²²MMMM����««««    …………¡¡¡¡««««dddd^̂̂̂    4.3.5 

s/ q?K/ 1 wM Â—u????H????O�uJ?�« U¹d????O???²?JÐ œb????Ž V�????×¹

WI¹dÞ oMË Ãu²ML�« s/ Â«d?ž wM Í√ ¨ v�Ë_« nOH ²�«

Æ ©4.1.5® wM WMO³L�« »U�×�«

W?????³?????�?M�U?Ð Â 3 ∫  t?Ð Õu?????L??????�?????L?�« wK?OK?×?????²?�« b?????×?�«

…œU/ s/ …bŽU^  «– WLÝb�« ÂU?�ł_« Ë …d²�³L�« …bÐeK�

ÕU??????L?????�?�« »U?????O??????ž ∫ 30Í√ …b?Ðe�« s?/ W?????Žu?MB??????/ W?????L??????Ýœ

Æ sO²³ð— Ë– jD / ¨…eCdL�« …bÐeK� W³�M�UÐ

nO?H? ð œ«b?F?²Ð Èu?Ý U?N?O?M c?šR?¹ ô w²�« W�U?×�« ≠

 ∫ bŠ«Ë

Æ Íd³−�« ‰bFL�« »U�Š ¡«dł≈

sOH?OH ð œ«b?F²Ð ÈuÝ U?NOM c?šR¹ ô w²�« W�U×�« ≠

∫ sOO�U²²/

∫ WOðü« …bŽUI�« o³D½

∑Â

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

  © 2 Ÿ0¨1 + 1Ÿ®

 «d???L??F???²???�??LK?� wKJ?�« Ÿu??L???−??L?�« u¼ ∫ ∑ Â ∫ YO??Š

Æ WÐu�×L�«

Æ ‰Ë_« nOH ²�« wM WÐu�×L�« VKF�« œbŽ  1 :  Ÿ

n?O??????H?????? ??????²?�« w?M WÐu???????�??????×??????L?�« VK?F?�« œb‡?Ž  2 :  Ÿ

Æw½U¦�«

‰u??B???×�« t�ö???š s/ rð Íc?�« nO??H??? ??²�« q?/U??Ž ∫  

 Æv�Ë√ œ«bFð vKŽ

.310 x 3 Í√ Â 3 ∫ tÐ ÕuL�L�« wKOK×²�« b×�«

∫∫∫∫ÂÂÂÂ°°°°30    wwwwMMMM    WWWWOOOOzzzz««««uuuuNNNN����««««    WWWWIIIIOOOO^̂̂̂bbbb����««««    WWWW¹¹¹¹ddddNNNN−−−−LLLL����««««    ¡¡¡¡UUUUCCCCŽŽŽŽ____«««« 2.5 

Æ …eCdL�« …bÐe�« vKŽ ¡UBŠù« «c¼ o³D¹

 öÐ ® ‡Ð vL�L�« jÝu�« ‰U?LF²Ý«    ∫∫∫∫    jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    1.2.5 

Æ VOK×�« tO�≈ ·UCL�« ©—Už√ X½uC

V?K?Ž w?M n?ŽU???????????C???????????/ q??J?A?Ð l?{u?¹    ∫∫∫∫    ŸŸŸŸ————eeee????����««««    2.2.5 

l/Ë v�Ë_« nOH ?²�« WKzU��« WKŠdL�« s/ qK/ 1 Íd²OÐ

s/ V?B¹ .1-10 nO?‡H‡ ???²�« s/ q?K/ 1 W‡?MU???{≈ ‰U???L‡?‡²???Š«

«b??O??ł Âu�u??CuM¹ù« Ãe??L¹ rŁ  jÝu�« s?/ qK/ 15 v�≈ 12 

l?{u?¹  ¨VK?B????????²?�« b????????F?Ð Ë œd?????????³????????O?� „d????????²?¹ ÆjÝu?�« l?/

Æ WŽUÝ
 72…bL� Â°30wM sOC×²K�

∫∫∫∫    VVVVKKKKFFFF����««««    …………¡¡¡¡««««dddd^̂̂̂ 3.2.5 

10 vKŽ Íu??²?×ð w²�« VKF?�UÐ b?F�« qł√ s/ kH??²?×¹

¨ «d????L???F????²????�???L?�« qC ¡U????B???Š≈ r²?¹ Æ…d???L????F????²???�????/    300v�≈

vC???²???^« «–≈ d???¦??C_« v?KŽ 1,5 …d???³J?/ W???Ýb???Ž ‰U???L???F???²???ÝUÐ

Æd/_«

∫∫∫∫    ZZZZzzzzUUUU²²²²MMMM����««««    ssssŽŽŽŽ    ddddOOOO³³³³FFFF²²²²����««««  4.2.5

W?Oz«u??N�« W?I?O??^b�« W¹d?N?−??L�« ¡U?C?Ž_« œb?Ž V?�?×¹

s/ Â«d???ž wM Í√ ¨v�Ë_« nO???H?? ??²?�« s/ b??Š«Ë d??²?KOKO???L�

©4.1.5®  wM ¡Uł U/ V�Š …eCdL�« …bÐe�«

Æ
3-10 x 1,5 Í√ Â 3 ∫ tÐ ÕuL�L�« wKOK×²�« b×�«
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««25 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

‰U????L????²????Š« l/®”ö????^«uJ?�« —U????³???²????š« ¡«d????ł≈ q?ł√ s/

s?/ œb????????Ž lD?²????????I?¹ ©“«u?KJ?½u????????/d????????²?�« —U???????³????????²????????š« ¡«d????????ł≈

ÍËU???�¹ …e??O???L??L?�« d??O???ž Ë√ ØË …e??O???L??L�«  «d???L??F???²??�???L�«

 «d?????L?????F?????²????�?????L?K� w?�U?????L?????łù« œb????F?K� w?F?????OÐd?????²?�« —c?????−�«

sO??FÐ c??šR¹ Ë Íd??²??OÐ VK?Ž ÀöŁ Ë√ W??³KŽ wM …œu??łu??L�«

Æ w�«u²�« vKŽ U¼œbŽ —U³²Žô«

U¼dD?^ Íd??²??OÐ W??³KŽ wM r?−??×�« l¹“uð r²?¹ U??/bMŽ

ÊU?C «–≈ Ë q^_« vKŽ  «d?L?F²?�?/ 5 h×?M V−¹ ¨r/ 140 

W�U?Š wM ¨U?NK?C U?N?ŽUD²?^« r²¹ t½S?M W?�??L?š  s/ q^√ œb?F�«

vKŽ  «d?L?F?²?�?/ 10 ¨  Uze?−ð WŁöŁ vKŽ r−?×�« l¹“uð

qC lD?²?I?ð ¨q^√ œb??F�« ÊuJ¹ U??/bMŽË ¨U??N??B??×?M r?²¹ q^_«

Æ  «dLF²�L�«

∫∫∫∫    ZZZZzzzzUUUU²²²²MMMM����««««    ssssŽŽŽŽ    ddddOOOO³³³³FFFF²²²²����««««    4.4.5 

wM ”u?¹—Ë« ”u???Cu????CuKO????MU???²????Ý œb???Ž »U????�???Š r?²¹

Ãu??²ML�« s/ Â«d??ž wM Í√ ¨v�Ë_« nO??H? ??²�« s/ d?²?KOK/

∫wðQ¹ ULC UNOKŽ qB×²L�« ZzU²M�« WLłdð l/

—U?³??²?šô W?³??�M�UÐ U??N?O?M „uJ?A?L�« ZzU??²M�« d?³??²?Fð

“U¹uK?JO½u??/d?²?�«  —U?³??²??š« ÊU??C «–≈  ¨W?³??łu??/ ”ôu??^uJ�«

ÆVłu/

 «d??????????L??????????F?????????²??????????�??????????L?�« s?/ q?^_« v?K?Ž %80ÊU?????????C «–≈

œb????F�« d?????³????²????F¹ ¨w?ÐU????−¹≈ ”ôu????^«u????C  «– W????�u????×?????H????L�«

œb??F?� ö??¦??L???/ ¨b??F�« ‰ö???š s/ t??OK?Ž ‰u??B??×?�« ÷d??²??H???L�«

Æ”Ë—Ë√ ”uCuCuKOMU²Ý

c??????šQ‡?‡Ð W??????O?�U‡?‡L?‡?‡łù« W?‡−?‡O?‡?‡²?‡M?‡‡?�« s?Žd‡?³?????F?¹ ô≈ Ë 

d??O???ž Ë …e??O???L??L?�«  «d??L???F??²??�???L�« V�?½ —U??³???²??Žô« sO???FÐ

“U?¹uK?JO?½u?????/d?????²�« Ë√ ”ôu?????^«u??????C w¼ w?²�« ¨…e?????O?????L?????L?�«

Æ Vłu/

W???????I¹d?Þ o?³D?ð  ¨ U??????H???????O??????H??????? ?ð …b??????Ž h?×??????M r?ð «–≈

©4.1.5. ® wM W×{uL�« »U�×�«

∫  tÐ ÕuL�L�« wKOK×²�« b×�«

…d?²??�?³?L�« …b?Ðe�« ¨W?¾?OM?�« …bÐeK� W?³??�M�UÐ  Â 3  ≠

W??ŽuMB?/ W??L??Ýœ …œU?/ s/ …b??ŽU??^  «– W?L??Ýb�« ÂU?�??ł_«Ë

    Æ …bÐe�« s/

…bÐe?K� W?????³????�?M�U?Ð tÐ Õu?????L????�?????L�« b?????×�« b?????łu¹ ô ≠

Æ sO²³ð— Ë– jD / ¨ …eCdL�«

∫∫∫∫    ööööOOOO½½½½uuuuLLLL����UUUU��������««««    ssssŽŽŽŽ    YYYY××××³³³³����««««    5.5  

    ∫∫∫∫    wwww����ËËËË____««««    ¡¡¡¡UUUUMMMM²²²²žžžžôôôô««««    1.5.5 

∫ ‰Ëe¹dCu/ËdÐ Ê«uł—_UÐ Í“u²Cô ‚d/

2 U?N?²F?Ý W?O?ŽË√ wM qK/ 1125 —«b?ILÐ ‚d?L�« Ÿ“u¹

Æ WFÝ«Ë W×²MË d²�

Æ WIO^œ 15 …bL�   Â°121 wM rOIF²�« “UNł wM rIF¹

    ∫∫∫∫    ””””ËËËË————ËËËË√√√√    ””””uuuuCCCCuuuuCCCCuuuuKKKKOOOOMMMMUUUU²²²²ÝÝÝÝ    4.5         

©E.T.G.P.A ® ¨dC—UÐ œdOÐ Âö¼ ∫ jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    1.4.5

w?M qK?/ 20v?�≈ 15 —«b???????I???????L?Ð q?/UJ?�« j?Ýu?�« VB?¹

Æw�«u²�« vKŽ r/ 100Ë√ 90 U¼dD^ Íd²OÐ VKŽ

W??????O?DžQ?Ð ¨W?ÐuK?I??????/ V?KF?�« nH???????−ð ¨V?KB???????²�« b??????F?Ð

Â°45 wM ◊u??³??C??/ nO??H??−??²�« “U??N??ł wM ö??OK^ W??Šu??²??H??/

…b????L� W????O?DO????×????/ W????ł—œ wM Ë√ ® W????I????O????^œ 30 …b????L� Â°55Ë

Æ© 2 ® sO²ŽUÝ

qK/ 28 VB¹ r/ 140 U¼dD^ Íd²OÐ V?KF� W³�M�UÐ

Æ dC—UÐ œdOÐ Âö¼ s/

¨”u?????O?ðËdÐ U?¹d?????O?????²J?Ð œu?????łË wM  p?A�« W?�U?????Š wM

Æ sOð«eO/UH�U��« ‰uK×/ WMU{SÐ  `BM¹

⁄0¨2 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆsOð«eO/UH�UÝ

qK/ 10 Æ©‰u/ 0,1®  Âu¹œuB�« bO�CË—bO¼ ‰uK×/

qK/ 100ÆìÆììÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ © ‡� WOMUC WOLC® ¡U/

·U????C?¹  ¨d????C—UÐ œd????O?Ð Âö¼ r?O????I????Fð Ë l?¹“u‡ð q?³????^

‰u??K??×??????????????????????/  s???/  q??K??/ 27,5  j??Ýu??�«  s??/  d??????????????????????²??�  q??J??�

ÆsOð«eO/UH�UÝ

∫∫∫∫    ŸŸŸŸ————eeee����««««    2.4.5 

Âö¼ `?DÝ v?KŽ WK?zU????��« WK?Šd???L?�« s/ q?K/ 1 Ÿ“u¹

WŁö?Ł Ë√ ¨r/ 140  U¼d?D^ Íd???²???O?Ð W???³K?Ž wM d???C—UÐ œd????OÐ

W?Łö?Ł q?Jý v?K?Ž r?/ 100 v?�≈ 90 U?¼d?D?^ Íd???????????²??????????O?Ð V?K?Ž

`D��« vKŽ Ÿ“uð rŁ  ¨bŠ v?B^√ v�≈ W¹ËU�²?/  Uze−ð

qK?³????²?¹ jÝu?�« „d????²?¹ Æ rI????F?????/ włU?????ł“ d????ýU?½ WD?Ý«uÐ 

sC?????×¹ ÆW????OD?O????×????/ …—«d????Š W????ł—œ w?M W????I????O????^œ15  …b????L�

ÆWŽUÝ 48v�≈  24 …bL� Â°37wM

∫∫∫∫        ««««ddddLLLLFFFF²²²²����LLLL����««««    ————UUUUOOOO²²²²šššš««««    ËËËË    VVVVKKKKFFFF����««««    …………¡¡¡¡««««dddd^̂̂̂    3.4.5 

oL????Ž d????ýR?¹ ¨ sO????C????×????²?�« s/ W????ŽU????Ý 48Ë 24 b????FÐ

d????O????ž Ë√ ØË …e?????O????L????L�«  «d?????L????F‡?²????�‡?‡L?�« vKŽ ¨ V?‡K?‡‡?F�«

Æ …eOLL�«

¨¡«œu???Ý  «d??L???F???²??�???/ ∫∫∫∫    …………eeee????????????OOOO????????LLLL????????????LLLL����««««        ««««dddd????????????LLLL????????????FFFF????????²²²²????????????����????????????LLLL����««««

ÊuJð Ê√ sJL¹ W?MU?H?ý W?IDMLÐ WÞU?×?/ ¨WÐb?×/Ë  W?ŽU?L�

Ác¼ w?M d???NE¹ Ê√ sJ?L¹  ¨W???ŽU??Ý 24 b???FÐ Æ W???MU???H???ý t???³???ý

…d????ýU????³?????/ W????�????/ö????/ W????L?ðU????Ž W????I?KŠ W????MU????H?????A�« W????I?DM?L�«

Æ  «dLF²�LK�

¡«œu?Ý  «d?L?F²?�?/ ∫∫∫∫    …………eeee????OOOO????LLLL????LLLL����««««    dddd????OOOO????žžžž        ««««ddddLLLL????FFFF????²²²²????����????LLLL����««««

U½U???O???Š√ nB???²ð  ¨…œu???�???/ W¹œU???/— Ë√  ¨WÐb???×??/  W???ŽU???L�Ë

WMU?Hý W?IDM/ UNÐ jO?×ð ô ¨·Uł ZO?�½Ë VŠUý d?NELÐ

Æ© …œu�L�« W¹œU/d�«  «dLF²�L�« iFÐ «bŽ U/ ®

vK?Ž Íu???²????×ð w²?�« VKF?�UÐ ¨b???F?�« qł√ s/ k?H???²????×¹

d????O????ž Ë√ ØË …e????O????L????L?�« ¨ d????¦????C_« vK?Ž …d????L????F????²????�????/ 150 

Æ …eOLL�«

Æ U¼dNE/ V�×Ð  «dLF²�L�« ¡UBŠ≈ r²¹
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 26
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

    ¡¡¡¡UUUUMMMM²²²²žžžžôôôô««««

UO�Ë√ WOM²GL�« WŽ—eL�« s/ qK/ 10 Ÿ—eÐ

wM

wŽUÐ— jÝu�« s/ qK/ 100  

Âu¹œuB�«  U½uOŁ «d²Oð

 wzU/ ÂULŠ wM sC×L�«

WŽUÝ 48Ë  24 …bL� Â°43 wM

‰eF�«      WŽUÝ 48 ´ √ ÂuO�«

∫ sOOI²M/ sO/ö¼ vKŽ wIKŠ pKÝ WDÝ«uÐ

Âö¼ Ë√ ‰uMO??H�« d??L?Š√ Ë l/ö?�« d?C??š_UÐ Âö¼ ≠ 1

ÆXOL�O³�« XOHK�Ð

©“ö??O??�??CuÐd??C Íœ s¹e??O?�“uK¹e??C® ©XLD®Âö¼  ≠ 2

Æ Ê«u²JO¼ Âö¼ Ë√

 WŽUÝ 72 ´ √ ÂuO�«

Âu‡‡‡O‡‡�« wM `‡?‡‡{u‡‡/ u¼ UL?C ‰eF�«  U?OKLŽ …œU?Ž≈

Æ WŽUÝ 48 ´ √

ÆÂ°37wM WOzUI²½ô«  U/öN�« sC×ð

ÊU???C «–≈ ¨W??ŽU???Ý 20 v�≈ 18b???FÐ W???O�Ë√ …¡«d???^ ¡«d???ł≈ 

v�≈ 20  …bL�  b¹b?ł s/ sOC?×²�« œUF¹ ¨·U?C dO?ž uLM�«

Æ WŽUÝ 24

∫∫∫∫    bbbbOOOOCCCCQQQQ²²²²����««««    ËËËË        ««««ddddLLLLFFFF²²²²����LLLL����««««    ————UUUUOOOO²²²²šššš««««    4.5.5

W?????I?¹dD?�« wM W?MO?????³?????L?�«  U½U?????O?????³?�« vK?Ž œUM?²?????Ýô«

Æ öO½uL�U��« sŽ Y×³�UÐ WIKF²L�«

∫∫∫∫    wwwwKKKKBBBBLLLL����««««    YYYY××××³³³³����««««    5.5.5

v?�≈ V?O????????−????????²?????????�?ð w?²�«  ôö?????????�?�« ŸU????????C????????š≈ r?²?¹

„uJA??/ Ë√ ¨ ö??O½u??/U??�?K� W??OzU??O??L??O??Cu??O??³�« hzU??B?? �«

 «—U?³??²?šô« o?¹dÞ sŽ oI?×??²�« v�≈ ¨ ö??O½u?L�U??Ý U?N?½u?C

Æ WOKBL�«

∫∫∫∫    ZZZZzzzzUUUU²²²²MMMM����««««    ssssŽŽŽŽ    ddddOOOO³³³³FFFF²²²²����«««« 6.5.5

¨ö?O½u?L�U��« W?L¹b?Ž  W?³Cd?L�« WMO?F�« ÊuJð U?/bMŽ

ÆWÐuKDL�«  UH�«uLK� oÐUD/ Ãu²ML�« ÊSM

v?K?Ž Íu??????????²??????????×?ð W??????????³??????????Cd??????????L?�« W?M?O??????????F?�« X?½U??????????C «–≈

 «b?ŠË fL? �« h×?M …œU?ŽSÐ `BM¹ t½S?M ¨ö?O½u?L�U?��«

ÆÈbŠ vKŽ …bŠ«Ë qC

sO??²??³ð— Ë– jD ??/ o³D¹ ¨ö??O½u??L�U??�K� W??³?�?M�UÐ

ÆqOK×²�« wM tÐ ÕuL�L�« b×�« œułË ÊËœ

∫∫∫∫    ¡¡¡¡UUUUMMMM²²²²žžžžôôôô««««    ≠≠≠≠

W???O??ŽË√ wM q?K/    100—«b???I???LÐ Ÿ“u¹ j?ÝË qL???F???²???�¹

q?³?????^ …d?????ýU??????³?????/ Ád?????O??????C?????×ð r?²?¹ ¨W?????³?????ÝU?M/ W??????F?????Ý  «–

Æ‰ULF²Ýô«

w?�u???????/ ® Âu?¹œu???????B?�«  U?½u???????O?Ł  wŽU?Ðd?�U?Ð ‚d???????/ ≠

sO??Ýu???OÐu??HM�U?Ð  ¨d??/_« vC??²??^« «–≈ œËe??/ Ë ©ÊU???L??Mu??CË

ôÆ jÝu?�« s/ qK/ Ø Â«d???žËd?JO???/ 40wzU????N½ e???O????Cdð  «–

ÆjÝu�« rIF¹

∫∫∫∫    ‰‰‰‰eeee‡‡‡‡‡‡‡‡FFFF‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡����««««

∫ WOðü« WOzUI²½ô«  U/öN�« ‰ULF²ÝUÐ v�u¹

‰«b¹≈ ® ‰u?MO???H?�« d???L????Š√ Ë l/ö�« d????C???š_U?Ð Âö¼ ≠

Æ ©dCU/ q³/uCË

Æ © —öÐ s�K¹Ë ® XOL�O³�« XOHK�Ð Âö¼  ≠

©XLD® ©“ö????O????�???Cu?Ðd????C Íœ s¹e????O�“uK?¹e????C® Âö¼ ≠

ÆUN½UOKGÐ `L�¹ w²�« ◊UÝË_« qLF²�ð

Æ Ê«u²JO¼ Âö¼ ≠

u??????LM?� W?????L?zö??????/ d?????O??????ž  ö?????ŽU??????H?ð ÀËb?????Š ÍœU??????H?????²?�

¨ W????O?zU????I????²?½ô«  U????/ö?????N�« iF?Ð ·dÞ s?/ ö????O½u?????L�U?????��«

∫wðQ¹ULÐ v�u¹

Ë√ WŽUÝ 24bFÐ WOzUI²½ô«  U?/öN�« ‰ULF²Ý« V−¹

Æd¦C_« vKŽ U¼dOC×ð wK¹ Íc�« ÂuO�« wM

Æ◊UÝË_« rOIFð ÍœUHð V−¹ ≠

wM qC??M_« s/ …d??C??×?L�« V?KF�« nO??H?−?ð V−¹ ≠

wM ©2® sO??²??ŽU??Ý w�«u??Š ¨ ö??¦??/ ¨W??ODO??×??/ …—«d??Š W??ł—œ

W?????????ł—œ f?H?½ wM Âö?E?�« w?M ◊U?????????ÝË_U?Ð k?H????????²?????????×?¹ Â°25

Æ WłöŁ qš«œ Ë√ …—«d×�«

∫∫∫∫    ©©©©√√√√    ÂÂÂÂuuuuOOOO����««««    ®®®®    wwww����ËËËË____««««    ¡¡¡¡UUUUMMMM²²²²žžžžôôôô«««« 2.5.5 

»u?³½√ q?C s/ lD²?I¹ ¨ q?L?F�« r−?Š s?/ nO?H? ??²K�

W¹u??²?×?L?�« Íe?Cd?L�« œd?D�«“U?N??−� fL? �« V?OÐU½_« s/

¡U??ŽË qš«œ lL??−ð Ë U?N?M/ qK/ 25 ¨WKzU??��« W?KŠd?L?�« vKŽ

‚d????/ s/ q?K/ 1125 vK?Ž Íu????²?????×¹ d?????²�  2 t?????²????F?????Ý  mK?³ð

Æ ‰Ëe¹dCu/ËdÐ w½«uł—_UÐ “u²Cô

…—«dŠ Wł—œ wM …bŠ«Ë WŽU?Ý „d²¹ ¨ «bOł ÃeL¹ ≠

ÆWODO×/

Æ WŽUÝ 2 ± 22 …bL� Â°37 wM sC×¹ ≠

ÊU????C «–≈ ¨W????ŽU????Ý 20 v�≈ 18—Ëd????/ b?????FÐ …¡«d?????I�« r?²ð

v�≈ 20  …b??L� b¹b?ł s/ t?MO?C??×ð œU?F?¹ ¨·U?C d??O?ž u??LM�«

ÆWŽUÝ 24 

∫∫∫∫    ‰‰‰‰eeeeFFFF����««««    ËËËË    ¡¡¡¡UUUUMMMM²²²²žžžžôôôô««««        UUUUOOOOMMMMIIIIðððð    3.5.5  

∫wðü« jD L�«  oMË  qLF�«

WŽUÝ 24 ´ √ ÂuO�«
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««27 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

oooo‡‡‡‡‡‡‡‡××××KKKKLLLL����««««

wwwwłłłłuuuu����uuuu¹¹¹¹ddddOOOO²²²²JJJJ³³³³����««««    qqqqOOOOKKKK××××²²²²����««««    ËËËË            UUUUMMMMOOOOFFFF����««««    ŸŸŸŸUUUUDDDD²²²²^̂̂̂««««    ZZZZNNNNMMMM////

WWWW−−−−KKKK¦¦¦¦LLLL����««««    …………bbbbAAAAIIII����««««ËËËË        UUUU−−−−KKKK¦¦¦¦LLLLKKKK����

WWWW−−−−KKKK¦¦¦¦LLLL����««««    …………bbbbAAAAIIII����««««ËËËË        UUUU−−−−KKKK¦¦¦¦LLLL����««««    ŸŸŸŸUUUUDDDD²²²²^̂̂̂««««    ≠≠≠≠    1

WWWWKKKKLLLLFFFF²²²²����LLLL����««««        ««««ËËËËœœœœ____««««    ≠≠≠≠    √√√√

W??C?¹d??Ž ¨̈̈̈qqqqKKKK////    350    UUUU????????NNNN????????????²²²²????????FFFF????????????ÝÝÝÝ    WWWW????????OOOO????????łłłłUUUU????????????łłłł““““        ««««————ËËËË————UUUU????????^̂̂̂    ≠≠≠≠    1

…œËb?�/ © fC«d?OÐ ® Ÿu½ s/  UJK��UÐ  WÞU?×/ W?×²?H�«

¡U?D?ž vK?Ž Íu????????²????????×?¹  ¨V?�u?K/ w?½b????????F????????/ ¡U?D?ž WD?Ý«u?Ð

Ác¼ Íu??²?×ð ÆrO??I?Fð qC b??FÐ t�«b?³??²?Ý« r²?¹ Íc�« wDÝË

Æf?C«d?????O?Ð Ÿu½ s?/ W?????O??????łU?????ł“  U¹d??????C vK?Ž  «—Ë—U?????I?�«

Æd³ L�UÐ rIFð Ë dC×ð

bbbbOOOOKKKK−−−−����««««    WWWWMMMM¹¹¹¹eeeešššš    ≠≠≠≠    2

    ŸŸŸŸUUUUDDDD²²²²^̂̂̂ôôôô««««        ««««ËËËËœœœœ√√√√ ≠≠≠≠    3

VOÐU½√ ¨W?K¹uÞ W?C?³??^  «– W?L?I?F??/ W?O½b?F??/ oŽö?/

»uI¦L�« s³?−�UÐ  W�Uš —U³�/ Ÿu½ s/ WLI?F/ WO½bF/

Æ »u³½_« qš«œ qžu²¹ f³J/ qJA¹

ÕU???????³???????B???????/ Ÿu½ s?/ ® ÊÊÊÊUUUU????ððððuuuu????????????????????????????³³³³����««««    ssss????////    ÕÕÕÕUUUU????????????????????????????³³³³????????????????????????????BBBB????????????????????????????//// ≠≠≠≠    4

 ©rO×K²�«

”b?J?/ b????????????O?K?−?�« s??/ j?O?K?š Ë√ wwww????½½½½uuuu????ÐÐÐÐdddd????????????????????????????????????????????????CCCC    ZZZZ????KKKK????ŁŁŁŁ     ≠≠≠≠    5

`KL�«Ë

wM Q????³???F¹ `K?L�«Ë ”bJ?L�« b???OK?−�« s/ j?OK ?�« «c¼

Æ ÂUJŠSÐ WIKG/ WOJO²ÝöÐ ”UOC√

    ŸŸŸŸUUUUDDDD²²²²^̂̂̂ôôôô««««        UUUUOOOOMMMMIIIIðððð    ÆÆÆÆ    »»»»

100 w�«u?Š ∫∫∫∫    UUUU????????NNNN????ŽŽŽŽUUUUDDDD²²²²????????^̂̂̂««««    œœœœ««««dddd????LLLL????����««««    ÃÃÃÃuuuu????²²²²MMMMLLLL����««««    WWWW????????OOOO????LLLL????????CCCC ≠≠≠≠    1

  Æ Â«dž

    ŸŸŸŸUUUUDDDD²²²²^̂̂̂ôôôô««««     UUUUOOOOMMMMIIIIðððð    ≠≠≠≠    2

…b?AI�« Ë  U?−K¦L�« ŸUD?²^« W?OKLŽ e?−Mð Ê√ V−¹

W???�U??š W???/“ö�« W???MUEM?�«  UÞU???O??²???Š« qC c???šQÐ W???−K¦???L�«

Æ  «—Ë—UI�« oKž Ë `²HÐ oKF²¹ ULOM

    WWWW³³³³{{{{uuuuLLLL����««««    WWWW−−−−KKKK¦¦¦¦LLLL����««««    …………bbbbAAAAIIII����««««ËËËË        UUUU−−−−KKKK¦¦¦¦LLLL����««««    ©©©©√√√√

‚‚‚‚————uuuu����««««    ssss////    ÂÂÂÂ““““————    qqqqšššš««««œœœœ    …………œœœœuuuułłłłuuuuLLLL����««««    ≠≠≠≠

…—Ë—U???I?�« qš«œ  U????−K¦????L�« »d????�ð Ë ‚—u�« œb????L¹

Ÿu½ s?/  U?????−K?¦????L?Ð d?????/_« oKF?ð «–≈  Æb?????O�U?Ð fL?K�« ÊËœ

W????MU???Š v?�≈  W???H????OE?½ W???H????B?Ð W???O????B????F�« lD?Ið  ¨W????�U???B????/

    Æ  U−K¦L�«

23    ooooMMMM««««uuuu????????LLLL����««««            1425    ÂÂÂÂUUUU????????ŽŽŽŽ    WWWW????−−−−????????××××����««««    ÍÍÍÍ––––    13        wwwwMMMM        ŒŒŒŒ————RRRR????????////        ————««««dddd????????^̂̂̂

    UUUUMMMM????OOOO????????????????????FFFF����««««    ŸŸŸŸUUUU????DDDD²²²²????????????????????^̂̂̂««««    ZZZZNNNN????MMMM////        qqqq????FFFF????????????????????−−−−¹¹¹¹    ¨̈̈̈2005    WWWWMMMM????ÝÝÝÝ    dddd¹¹¹¹UUUU????MMMM¹¹¹¹

…………bbbb????????AAAA????????????IIII����««««    ËËËË        UUUU????????−−−−????KKKK¦¦¦¦????????LLLLKKKK????����    wwwwłłłłuuuu����uuuu¹¹¹¹dddd????????????OOOO????????²²²²JJJJ³³³³????����««««    qqqqOOOOKKKK××××????????????²²²²����««««ËËËË

ÆÆÆÆUUUU¹¹¹¹————UUUU³³³³łłłł≈≈≈≈    WWWW−−−−KKKK¦¦¦¦LLLL����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨ …—U‡‡−²�« d‡¹“Ë Ê≈

138≠04 r?^— w?ÝUzd?�« Âu????????Ýd????????L�« v?C????????²????????I???????L?Ð ≠

q?¹dÐ√ 26o?M«u?????L�« 1425 ÂU?????Ž ‰Ë_« l?OÐ— 6 w?M Œ—R?????L�«

¨W/uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L�« Ë 2004 WMÝ

39 ≠ 90 r^— Íc????O????HM?²�« Âu????Ýd????L�« vC????²????I????LÐË ≠ 

WMÝ d?¹UM¹ 30 oM«u???L‡?‡�« 1410 ÂU??Ž Vł— 3w‡?M Œ—R??L‡?‡�«

‰Òb?F?L?�« ¨gG�« lL?^ Ë …œu?−�« W??³?^«d?LÐ oKF??²?L�« Ë 1990

¨rÒL²L�« Ë

453 ≠ 02 r^— Íc???O???HM?²�« Âu???Ýd???L�« vC???²???I???LÐ Ë ≠

d???³??L???�¹œ 21 oM«u???L‡?‡�« 1423 ÂU???Ž ‰«u??ý 17 wM Œ—R????L�«

¨…—U−²�« d¹“Ë  UOŠö� œb×¹ Íc�« 2002 WMÝ

Œ—R??L�« „d?²??A?L�« Í—«“u?�« —«d?I�« vC??²?I??LÐ Ë ≠

1993 W?MÝ X?A??????ž 18 o?M«u?????L�« 1414 ÂU??????Ž d???????H??????� 29 wM

b?????F?????L?�« VO?K×?�« Ÿ«u½√ i?FÐ   U?????H?????�«u?????L?Ð oK?F?????²?????L�«Ë

¨t{dŽË „öN²Ýö�

1415 ÂUŽ dH� 14 wM Œ—RL�« —«dI�« vC?²ILÐ Ë ≠

 U??H?�«u??L�UÐ  oK?F?²??L�« Ë 1994 WMÝ u??O�u¹ 23 oM«u??L�«

‰Òb???F???L?�« ¨W???Oz«c????G�« œ«u???L?�« iF???³� W????O???łu�u???O?ÐËdJO????L�«

¨rÒL²L�«Ë

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU‡‡‡‡‡‡‡‡////    ————ÒÒÒÒdddd‡‡‡‡‡‡‡‡IIII¹¹¹¹

s?/ 19 …œU???????L?�« ÂU?JŠ_ U???????I???????O????????³D?ð  ∫ vvvv????����ËËËË____««««    …………œœœœUUUU????????????????????????LLLL????����««««

ÂUŽ Vł— 3 wM Œ—RL�« 39 ≠ 90 r^— ÍcOHM?²�« ÂuÝdL�«

rÒL???²???L?�« Ë ‰Òb???F???L�« ¨1990 WMÝ d?¹UM¹ 30  oM«u????L�« 1410

Z?NM?/ qF??????ł v?�≈ —«d??????I�« «c?¼ ·b??????N?¹ ¨Áö??????Ž√ —u?????Cc??????L?�«Ë

 U?−K¦L?K� włu�u¹dO?²J³�« qO?K×²�« Ë  UMO?F�« ŸUD²?^«

ÆU¹—U³ł≈ W−K¦L�« …bAI�« Ë

qO?K×?????²�« Ë  U?MO?????F?�« ŸUD²?????^« q?ł√ s/        ∫∫∫∫    2    …………œœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

ÊS???M ¨ W??−K?¦??L?�« …b??A???I�« Ë  U???−K¦???LK� w?łu�u¹d???O??²J?³�«

…bL²F?L�« dÐU L�«Ë gG�« lL^ Ë …œu−�« W³?^«d/ dÐU /

q?OK?×???????²?�« Z?NM?/ ‰U???????L????????F???????²???????ÝU?Ð W???????/e?K/ ÷d???????G?�« «c???????N?�

Æo×KL�« wM sO³L�« włu�uOÐËdJOL�«

bM?Ž ZNML?�« «c¼ d???³?? ???L�« q?L??F???²???�¹ Ê√ V−?¹ U??L???C

Æ…d³š ¡«dłSÐ d/_«

WO?LÝd�« …b¹d−�« wM —«d?I�« «c¼ dAM¹        ∫∫∫∫    3    …………œœœœUUUULLLL����««««

WO³FA�« WOÞ«dIL¹b�« W¹dz«e−�« W¹—uNL−K�

1425 ÂU????????Ž W????????−????????×?�« Í– 13 w?M  ¨d?z«e????????−�U?Ð —d????????Š

Æ2005 WMÝ d¹UM¹ 23 oM«uL�«

ÕÕÕÕËËËËddddCCCCuuuuÐÐÐÐ    ssss¹¹¹¹bbbb����««««    ————uuuu½½½½

56



42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 28
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

¨w½u?ÐdJ�« b???OK−�« w?M  U??−?K¦??L?�« d??O???C??×?ð rð «–≈

b?OK−�« «c¼ s/ «uB?K ²¹ Ê√ d?³ ?L�« Ê«u?Ž√ vKŽ sOF?²¹

Æ d³ L�« Ã—Uš …dýU³/ w½uÐdJ�«

‰uK×?/ WDÝ«uÐ 1/100.000bMŽ  U?H?O?H ?²�« Èd?−ð 

Æ`KL�« ≠Êu²³¹dð

U?H?O?H? ð e?−M½  ¨1/100nO?H? ?²�« s/ U?^öD½« sJ� Ë

Æ1/1000bMŽ nOH ð p�cC Ë 1Ø 200 bMŽ

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    ¡¡¡¡««««ddddłłłłùùùù«««« ©©©©»»»»

Â°6´ Ø Â °4´wM  W????łö????¦�« q?š«œ  U???−?K¦????L�« l?{uð

ÆÊU‡ÐËc�« W‡K‡Šd‡/ W¹U‡ž v�≈

‰Ë_« “U?????−?½ù« s/ q?C?????M√ W??????I¹d?D�« Ác?¼ d?????³?????²?‡F?ð 

Ê_ ¨ ©⁄ 200 v?�≈ 100® Èd???????G????????B?�«  UM?O???????F?K?� W???????³????????�?M�U?Ð

gOFð w²�« U¹dO?²J³�« nŽUCð rzö¹ ô Ë l¹dÝ ÊUÐËc�«

Æ©·ËdðËdJO�Ð®  …œ—U³�« ◊UÝË_« wM

Ã— WD?Ý«uÐ  U???−K¦???L�« f?½U??−???²?ð ¨U??N?½UÐË– b???FÐ ≠

v�≈ sO??²‡I??O‡?‡^œ …b‡L‡� ŸU?‡D‡²‡^ô« …—Ë—U?‡^ q‡‡š«œ Í—«d??Š

t?????C«u??????H�U?Ð  U?????−?K¦?????L?Ð d?????/_« o?KF?ð u� Ë v?²?????Š o?zU?????^œ 3

Æ“uK�«Ë

W?HK?G?L�« W?−K?¦?L�« …b?A??I�« Ë  U?−K¦??LK� W?³??�M�UÐ ≠

W?M?O?J�?Ð Ë√ ◊U?????????I?K?L?�UÐ  W?Þôu?J?A?�« Ÿe?M?ð ¨W?ÞôuJ?A?�U?Ð

ÆZK¦�« ô≈ d³² ½ ô Ë WLIF/

¨W?CzU?H�« W?−K¦?L�« …b?A?I�«Ë  U?−K?¦?LK� W?³?�M�UÐ ≠

…—u??Cc??L�« W??OM?I??²�« oMË ¡«u??N�« W??ŽËeM?/ …u??žd�« »d?? ð

 ∫ ÁU½œ√

sO??³?I?¦?Ð ‚d? ?/ œ«b??Ý U?NÐ …—Ë—U??^ ∫ “U?N??−�« n�Ë

wł—U �« VI¦�«Æ —u²?ÝUÐ W�ULÐ eN−/ sO?³I¦�« ÈbŠ≈Ë

¨d???šü« V?I???¦�UÐ ËÆ s?DI�« s?/ X³???¦???L?Ð œËb???�???/ W???�U???L?K�

s/ X?³??¦???L?Ð qH???I???/ wł—U??? �« t???³???IŁ ÃU???łe?�« s/ »u???³½√

Æ ⁄«dH�UÐ o×K/ Ë sDI�«

iOH ²� ¨l³�ù« l{Ë  r?²¹ s¹√ »u³½_« qLF²�¹

W??−K?¦??L�« …b??A???I�« »d??�ð lM?L� ©¡«u??N�« ® ⁄«d???H�« lM— Ë√

W?? ???C??LÐ Ë√ w?/uÞd??š »u???³½QÐ q�u???L�« »u???³½_« qš«œ

Æ ⁄«dH�«

—u?????²?????ÝU?Ð W?????�U?????/ b?????�ð  ∫ ‰U?????L?????F?????²?????Ýô« W?????I?¹dÞ ≠

¡«u?N�« „d?²¹  ¨d?šü sO?Š s?/ Ë Æ ⁄«d?H�« “U?−½≈ Æl³?�ùUÐ

…u??žd�« qC Ÿe½ r?²¹ ôÆb??Š«Ë Ê¬ wM …—Ë—U??I�« Ãdð Æ d??L¹

Æ UN�UI½≈ r²¹ UL½≈ Ë

                    wwwwłłłłuuuu����uuuu¹¹¹¹ddddOOOO²²²²JJJJ³³³³����««««    hhhh××××HHHH����««««    WWWWOOOOMMMMIIIIðððð    ≠≠≠≠    2

        UUUUHHHHOOOOHHHH    ²²²²����««««    ddddOOOOCCCC××××ðððð        ©©©©√√√√

‰uK?×???LÐ 1/100.000 W¹U???ž v?�≈  U???H???O???H?? ???²?Ð ÂU???O???I�«

Æ `K/ ≠Êu²³¹dð

ÈÈÈÈuuuu????????????????????????????????????????????????????IIII????????????????????????????????????????????????LLLL????????����««««    ‚‚‚‚————uuuu????����««««    ssss????////    ÂÂÂÂ““““————    qqqq????šššš««««œœœœ    …………œœœœuuuu????????????????????????????????????????????????????łłłłuuuu????????????????????????????????????????????????????LLLL????����««««    ≠≠≠≠

    ©©©©ÊÊÊÊuuuuÞÞÞÞ————UUUUJJJJ����««««®®®®

q?š«œ ŸU?D?²????????^ô«  «—Ë—U?????????^ ¨¡U????????�?????????L�«  w?M l?{u?ð

Æ b¹d?³??²K� b?O?Kł vKŽ …«u?²??×?/ ”U?O??C√ l/ b?OK−�« W?M¹e?š

WHOE½ WHBÐ W−K¦?L�« …bAI�« Ã«dš≈ r²¹ ¨ ŸUD²^ô« bMŽ

Æ  «—Ë—U^ qš«œ …dýU?³/ UNF?{ËË ÈuIL�« ‚—Ë Â“— s/

Èd???š√ ”U???O???CQ?Ð Ë√ w½uÐd?J�« b???OK?−�UÐ ”U???O????C_« ÷u???Fð

Æ`K/ ´bOKł jOKš vKŽ …«u²×/

····ddddÞÞÞÞ    ssss////    WWWW////bbbbIIIILLLL����««««    WWWW−−−−KKKK¦¦¦¦????LLLL����««««    …………bbbbAAAAIIII����««««ËËËË        UUUU−−−−KKKK¦¦¦¦LLLL����««««    ©©©©»»»»

WWWWIIIIFFFFKKKKLLLL����UUUUÐÐÐÐ    llllzzzzUUUU³³³³����««««

ÆVNK�« vKŽ U¼d¹dLð ÊËœ lzU³�« …eNł√ qLF²�ð ≠

nnnnBBBBMMMMÐÐÐÐ    WWWW????????ŽŽŽŽUUUU????³³³³????LLLL����««««    WWWW????????−−−−KKKK¦¦¦¦????LLLL����««««    …………bbbb????????AAAA????IIII����««««    ËËËË        UUUU????−−−−KKKK????¦¦¦¦????LLLL����««««    ©©©©ÃÃÃÃ

ÆÆÆÆbbbbŠŠŠŠ««««ËËËË    dddd²²²²����    ËËËË√√√√    dddd²²²²����

ÆWKF²A/ W¹b¹bŠ WIFK/ qLF²�½

oooo¹¹¹¹ddddÞÞÞÞ    ssssŽŽŽŽ    WWWWFFFFOOOO³³³³LLLL����««««    WWWW−−−−KKKK????¦¦¦¦LLLL����««««    …………bbbbAAAAIIII����««««    ËËËË        UUUU−−−−KKKK¦¦¦¦LLLL����««««    ©©©©œœœœ

ÆÆÆÆllll¹¹¹¹““““uuuu²²²²����««««    ““““UUUUNNNNłłłł

Æ “UN−�« W¼uM s/ …dýU³/ WMOF�« cšRð ≠

    …………bbbbLLLL−−−−LLLL����««««    WWWW−−−−KKKK¦¦¦¦LLLL����««««    …………bbbbAAAAIIII����««««ËËËË            UUUU−−−−KKKK¦¦¦¦LLLL����««««    ©©©©ËËËË

U???????M«d‡?−??????/ U?½u?‡J?/ w?½b‡?F??????/ »u?‡?³½√ q?‡?L‡?F??????²?‡?�‡?¹ ≠

ŸUD²^ô« ¡UMŁ√ nO?Hš bł »UN�≈ v�≈ tŽU?Cš≈ r²¹ Íc�«Ë

lMb¹ f³?JL� U½uJ/ —U??³?B??/ WDÝ«uÐ Æ©Â°50 Èb??F??²¹ ô ®

 Æ…—Ë—UI�« qš«œ UNF{u�  U−K¦L�UÐ

‰U?????−????L?�« wM qL?????F�«  U?ÞU????O?????²????Š« l?O????L?????ł c?????šRð ≠

 «—Ë—U???????^ o?Kž Ë `?²???????H?� W???????³???????�M?�U?Ð w?łu�u?¹d???????O???????²?J³?�«

Æ·UDL�« dš¬ wM …—Ë—UI�« `²M wM W�Uš ŸUD²^ô«

vKH??��« W?N??−�« Ë …—Ë—U?I�« VI?Ł vKŽ VNK�« d¹d??Lð

oKž bMŽ  p�cC Ë qOKIÐ lD²I?L�« ‰Ušœ≈  q³^ ¡UDG�« s/

Æ …—Ë—UI�«

…………bbbbAAAAIIII����««««ËËËË        UUUU????−−−−KKKK¦¦¦¦LLLLKKKK����    wwwwłłłłuuuu����uuuu¹¹¹¹ddddOOOO????²²²²JJJJ³³³³����««««    qqqqOOOOKKKK××××²²²²����««««    ≠≠≠≠    II 

WWWW−−−−KKKK¦¦¦¦LLLL����««««

        UUUUMMMMOOOOFFFF����««««    ddddOOOOCCCC××××ðððð        ≠≠≠≠    1

‰‰‰‰ËËËË____««««    ¡¡¡¡««««ddddłłłłùùùù««««    ©©©©√√√√

b???????OK?−?�« s/ W???????łd?????? ???????²??????�???????L?�«  «—Ë—U??????I?�« l{u?ð

ÂU?????L?????×�« w?MË√  nH?????−?????L?�« qš«œ Z?K¦?�« s/ Ë√ w?½uÐd?J�«

Æd?????????¦?????????C_« v?‡?K?Ž …b?‡?Š«Ë W?????????ŽU‡?Ý  …b?‡?L?� Â°37w?‡?M w?zU‡?L?�«

W¹«b?Ð v�≈ U?MK�Ë ô≈ Ë  …b?????L�« Ác¼ “ËU????−?ð Âb????Ž sO????F?????²¹

r²¹ w?KL??F�« ‰U??−??L?�« wM Æ u??LMK� W???O??L??²¹—U??žuK�« W?KŠd??/

‰U?ł√ »d?^√ wM t?MU?I¹≈ Ë Â°37wM sO? ?�?²�« «c¼ W³?^«d?/

Æ WMJL/
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ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

l?łd??????????L?�« Ë U??????????O?zb?????????³??????????/ »Ëc??????????L?�« j?Ýu?�« V?J?�?¹

—U?E?²?½ô« s?J??L?¹ ô Æ Íd???????????²???????????O?Ð V?K?Ž q?š«œ Â°50 Â°45v?�≈

„d??????????²?¹ r?Ł j?K? ?¹ Æ j?Ýu?�« Ÿ—e?� o?zU??????????^œ 5 s?/ d?????????¦??????????C√

Æ ÂUð wIM√ Ë œ—UÐ `DÝ vKŽ VKB²O�

t?×DÝ vKŽ VJ�ð ¨U?³K� d?O?C?×?²�« `³?B¹ U?/bMŽ

© U??³¹d??Ið r/ 2 tJL??Ý ® i?OÐ_« Âö??N�« s/ W??I??O??^— W??I??³Þ

 ÆÂ °45  v�≈ lłdL�« Ë UOzb³/ »ËcL�«

Æ nH−L�« qš«œ tF{Ë q³^ bL−²O� „d²¹

        iiiiOOOOÐÐÐÐ____««««    ÂÂÂÂööööNNNN����««««    WWWWGGGGOOOO����

 ⁄20  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂöN�«

 qK/1000  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆdDI/ ¡U/

Æ7 ∫ ©pH® wMOłË—bON�« q/UF�«  

“U??????????N??????????ł wM r?I??????????F?¹ Ë V?O?ÐU?½√ q?š«œ j?Ýu?�« Ÿ“u?¹ 

Æ WIO^œ 20 …bL�  Â°120wM rOIF²�«

vvvvKKKKŽŽŽŽ    ····dddd????????FFFF????²²²²����««««ËËËË    ÂÂÂÂ————uuuu????????HHHH????OOOO����uuuu????JJJJ����««««        UUUU¹¹¹¹dddd????OOOO????????²²²²JJJJÐÐÐÐ    ¡¡¡¡UUUU????????BBBB????ŠŠŠŠ≈≈≈≈    ≠≠≠≠    3

wwww����uuuuCCCC    UUUUOOOOAAAA¹¹¹¹ddddAAAA¹¹¹¹≈≈≈≈

l/ö�« dCš_« Ë  ¡«dHB�« ≠“u²Cö�« ‚d/

    jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    WWWWGGGGOOOO����

⁄10 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊu²³OÐ u²CUÐ

⁄10ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆìÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ“u²Cô

qK/ 786 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dDI/ ¡U/

s/ %10 t?Ð ‰uK?×?????/ Ë√  W??????ł“UÞ …d??????I?????³?�« ¡«d?????H??????�

 qK/ 200 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¡UL�« WŽËeM/ ¡«dHB�«

.7,  2 ∫ ©pH® wMOłË—bON�« q/UF�«

 1/ bMŽ wzU??/ ‰uK×??/ s/ qK/ 13,3 ¨czb‡M?‡Ž ·U‡C¹

…e??????N?????−??????/ V?OÐU?½√ wM Ÿ“u?¹ Æ l/ö?�« d??????C?????š_« s?/ 1000

r?I???????F¹ Æ©r?/16 x 160   ‡?� »u???????³?½√ q?J?� qK?/ 10® ”«d???????łQ?Ð

ÆWIO^œ 20 …bL�  Â°120wM

    ssssOOOOððððdddd////    vvvvKKKKŽŽŽŽ        ŸŸŸŸ————eeee¹¹¹¹

1/10 bMŽ nOH ²�« s/ qK/  1

1/100bMŽ nOH ²�« s/ qK/ 1

 1/200bMŽ nOH ²�« s/ qK/  1

1/1000 bMŽ nOH ²�« s/ qK/ 1

nO?H−?²�« “U?N?ł  qš«œ  WŽË—e?L�«  ◊U?ÝË_« l{uð

Èu??²?×ð w²?�« VOÐU½_« d??³?²??Fð Æ W?ŽU??Ý 48 …b?L�  Â°30wM

U?¹d????????O????????²?J?Ð v?K?Ž W¹u?????????²????????×????????/ ¨ «“U????????ž v?K?Ž U????????N?ÞU????????ÝË√

¡«dłSÐ w�u?C UO?A¹dOA¹≈ vKŽ ·d?F²�« r²¹ ÆÂ—u?HO�uJ�«

Æ ÍeMC „U/ —U³²š«

Íd??????????−?½  ¨1/ 100 n?O??????????H????????? ??????????²?�« s?/ U?????????^ö?D?½« s?J?�

Æ1/1000 nOH ð «cC Ë 1 / 200   nOH ²�«

U¹d??O???²JÐ 200 ¡U??B??Šù 1/ 200 nO??H?? ??²?�« qL??F??²??�¹

Æ qK/ 1 wM Â—uHO�uJ�«

WWWWGGGGOOOOBBBB����««««

⁄1 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊu²³¹dð

⁄8  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂu¹œuB�« —Ë—uKC

qK/1000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆdDI/ ¡U/

Æ7, 2 ≠ 7 ∫ ©pH®wMOłË—bON�« q/UF�«

r?I?????????F?¹ Ë Æ  «—Ë—U?????????^ Ë√ V?O?ÐU½√ w?M j?Ýu?�« Ÿ“u?¹

q³?^ jÝu�« rI?Fð s/ oI?×?²�« ÆWI?O?^œ 20 …b?L� Â°120 wM

Æt�ULF²Ý«

Ë√ ¨q^_« v?KŽ …d???/ 30 U¹Ëb?¹ U???/≈ n?O???H???? ð q?C Ãd¹

sO???²???I???O???^œ …b??L?� wJO?½UJO???/ ÃU???ł— WDÝ«u?Ð qC???M_« s/

Æw�«u???L�« nO???H?? ???²�« v�≈ —Ëd???L�« q³???^ p�– Ë q^_« v?KŽ

Æ WLIF/ Wł—b/ W�U/ WDÝ«uÐ nOH ð qC e−M¹

eeee−−−−MMMM²²²²ÝÝÝÝ    wwww²²²²����««««        ÀÀÀÀUUUU××××ÐÐÐÐ____««««    ©©©©»»»»

…dOL? �« hK ²�/ ¨ Êu?²³¹dð s/ VK� jÝË wM

ÆWŽUÝ 2 ± 72 …bL�  —Už√ Ë

    ————UUUUžžžž√√√√    ËËËË    …………ddddOOOOLLLL    ����««««    hhhhKKKK    ²²²²����////    ¨̈̈̈ÊÊÊÊuuuu²²²²³³³³¹¹¹¹ddddðððð    WWWWGGGGOOOO����

⁄6 ÆìììÆìÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆìììììììÊu²³¹dð

⁄3 ÆÆììÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆìÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆììììì…dOLš hK ²�/

⁄15ììììÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆììììì —Už√ ‚u×�/

qK/1000 ìÆììÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆìììììdDI/ ¡U/

 7 ∫ ©pH® wMOłË—bON�« q/UF�«

r??/ 200x 20 U??¼—b??????????????????????^ V??O??ÐU??½√ w???M j??Ýu??�« Ÿ“u??¹

rO??I??F??²�« “U??N??ł wM rI??F¹ Æ »u??³½√ qC w?M qK/ 20—«b??I??LÐ

Æ WIO^œ 20 …bL�  Â°115 wM

    ŸŸŸŸ————eeee¹¹¹¹

1/1000 bMŽ nOH ²�« s/ qK/ 1

1/10.000 bMŽ nOH ²�« s/ qK/ 1

1/100.000 bMŽ nOH ²�« s/ qK/ 1

Æ1/100.000bMŽ nOH ²�« s/ qK/ 0,1

i?FÐ u???????L½ ÍœU???????Hð Ë ¡U???????B??????Šù« qO???????N??????�?ð qł√ s?/

W??OMI??²�« qL??F??²?�?ð ¨jÝu�« wM WK²??×??L�«  «d??L??F?²??�??L�«

qK/ 1 Ÿ—eð ∫ © W??I??³D�« W??H??ŽU?C??/  W??OMIð ® ‡?Ð W?MËd??F??L�«

Æ Íd²OÐ  VKŽ wM  UHOH ²�« nK² / s/ Ë√ …œUL�« s/
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 30
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

r/ 200 x 22  œU??FÐ√  «– V?OÐU½√ qš«œ j?Ýu�« Ÿ“u¹

rO??I??F??²�« “U??N??ł wM rI??F¹ Æ»u??³½√ qJ?� qK/ 25—«b??I??LÐ     

VK?Ž qš«œ j?Ýu�« V?J�?¹ Æ W?????I????O?????^œ 20 …b?????L�  Â°120 wM

 Æ bL−²O� „d²¹ Æ‰ULF²Ýô« bMŽ Íd²OÐ

ÆÂ°37 wM nH−L�« qš«œ nH−¹

    ∫∫∫∫    ssssOOOO²²²²HHHHKKKK²²²²    ////    ssssOOOO²²²²³³³³KKKKŽŽŽŽ    ‚‚‚‚uuuuMMMM    ŸŸŸŸ————eeee¹¹¹¹

Æ nH / dOž Ãu²M/ s/ qK/ 0,1

1/10 bMŽ  nOH ²�« s/ qK/ 0,1

nH?????−?¹ ¨rE²?M/ q?JA?Ð jÝu?�« `D?Ý vK?Ž Ÿ“u¹    

24 b???FÐ  V?KF�« h?×???Hð ÆÂ°37 wM n?O???H???−????²�« “U???N????ł wM

ÆWŽUÝ 48Ë

¡«d???H????B�« Ë√ ¡U???C???O????³�«  «d???L???F????²???�???L?�UÐ kH???²????×½

Æ©´ ‰u²O½U/ ®¡«dH� WIK×Ð WÞU×L�«

„u????CuK?O???MU????²????Ý  «d????L????F????²????�???/ v?KŽ ·d????F????²�« r?²¹

«c???C Ë d???×�« ”ôu????^«uJ�«  —U???³???²???š« W?DÝ«uÐ W????{d???L???L�«

Æ¡«u¼ö�«  ¡«uN�«  sŽ Y×³�UÐ WKLJ/ “UðUHÝuH�« —U³²š«

∫ vKŽ qB×²½ Ê√ sJL¹ ¨öFM

÷dL/ „uCuKOMU²Ý  ´ ”ôu^«uC

´ “UðUHÝuM

s/ %6 ®  ÷d????L?????/ „u????Cu?KO????MU?????²????Ý  ´ ”ôu?????^«u????C

© ôU×�«

≠ “UðUHÝuM

s/ %4 ®  ÷d???L????/ „u???CuK?O???MU???²???Ý  ≠  ”ôu????^«u???C 

© ôU×�«

ÆfOCuCËdJO/ Ë√  ´ “UðUHÝuM

Y?×?????³?�« ‰U??????L??????C≈ V−?¹ ¨…d??????O??????š_« W�U??????×?�« Ác¼ w?M

i??F??Ð Ê_ ¨W??????????????????O??z«u?¼ ô W???????????????????O?z«u??¼ s??Ž ·d??????????????????F??????????????????²??�U??Ð

WOz«u¼ UN½√ ô≈ “UðUHÝuH�« vKŽ Íu²×ð fOCuCËdJOL�«

ÆWOz«u¼ô WOz«u¼ w¼ „uCuKOMU²��« ULMOÐ W¹—U³ł≈

dddd××××����««««    ””””ôôôôuuuu^̂̂̂««««uuuuJJJJ����««««    ————UUUUNNNNþþþþ≈≈≈≈    ©©©©√√√√

Ÿ—eð Ë U?N?O?M t??³?²?A?L�«  «d?L?F?²?�?L?�« iFÐ c?šRð

wM nH−¹ rŁ  n�U / ‚d/ »u³½√ qš«œ UNM/ …bŠ«Ë qC

Æ WŽUÝ 24  …bL� ÆÂ°37 wM nOH−²�« “UNł

∫ ‚dL�« s/  Ÿ—e�« «c¼ s/ U^öD½«

»u??????????³?½√ „d?ð l?/ ”ôu?????????^«u?J?�«  s?Ž Y?×??????????³?�« r?²?¹

Æ b¼UAC

W?O?ÐU?−¹≈ Âb??Ž W�U?Š w?M ÆW?ŽU??Ý qC W?³??^«d?L�« Èd??−ð

vKŽ b¹b?ł s?/ h×?M Èd?−¹ ¨ W?ŽU?Ý 24 b?FÐ ”ôu?^«uJ�«

ÆÈdš√  «dLF²�/

sŽ Y?×????³�« Èd????−¹ ∫  U????³?�U???Ý ”ôu????^«u?J�« ÊU????C «–≈

 ÆWOz«u¼ ö�« Ë WOz«uN�«

    ÍÍÍÍeeeeMMMMCCCC    „„„„UUUU////    ————UUUU³³³³²²²²šššš««««

d??C??š_« Ë ¡«d??H??B?�« ≠“u??²??Cö�« ‚d??L� »u??³?½√ qJ�

∫ qLF²�½ ¨Â°30 wM “UG�« vKŽ Íu²×¹  l/ö�«

d????C?????š_« Ë ¡«d????H?????B�« ≠“u?????²????Cö?�« ‚d????/ »u?????³½√ ≠

Æ©ÁöŽ√ …—uCcL�« WGOB�« fH½ ® l/ö�«

ÊuJð W??I¹dD�« Ë jO??�Ð w½u??²?³?Ð ¡U?/  tÐ »u??³½√ ≠

 ∫ wK¹ ULC

⁄10  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊu²³Ð

 ⁄5  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂu¹œuB�« —Ë—uKC

qK/1000  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆdDI/ ¡U/

Æ7, 2 ∫ ©pH®

20 …b?????L� Â121 _ wM r?O?????I?????F?????²�« “U?????N?????ł wM r?I?????F¹ - 

ÆWIO^œ

»u??³½√ qC s/ …dD^ c??šRð  Ÿ—e�« pK?Ý WDÝ«uÐ ≠

“U??G�« Ë l/ö�« d??C??š_« Ë ¡«d??H??B�« ≠“u??²??Cö�« ‚d??/  tÐ

¡«d????????H?????????B?�« ≠“u????????²????????Cö?�« ‚d????????/ t?Ð »u?????????³½√ w?M  Ÿ—e?ðË

Æ  W¹UMFÐ jK �« bFÐ «c¼Ë l/ö�« dCš_«Ë

fH½ s?/  Èd?š√ …d?D^ c??šRð ¨Ÿ—e�« pKÝ W?DÝ«uÐ

¡«d?????H?????B�« ≠“u?????²?????Cö?�« ‚d????/ v?KŽ Íu?????²?????×?????L?�« »u?????³½_«

¡U??????/ t?Ð »u??????³?½√ w?M Ÿ—eð Ë “U??????G?�« Ë l?/ö�« d???????C??????š_«Ë

  ÆW¹UMFÐ jK �« bFÐ ¨jO�Ð w½u²³OÐ

Â  0,5 ± Â°44 wM wzU/ ÂUL?Š qš«œ ÊUÐu³½_« l{u¹

¨w�u???C U??O???A¹d???O??A?¹≈ œu??łË s/ b???CQ??²?K� Æ W??ŽU???Ý 48 …b??L�

¡«d??????H???????B?�« ≠“u??????²???????Cö�« ‚d???????L�« »u???????³½√ Êu?J?¹ Ê√ V−?¹

Â°44wM wzU??L?�« ÂU??L??×�« wM Ÿu??{u??L�« l?/ö�« d??C??š_«Ë

Vłu/ ÊuJ¹ ‰Ëb½_« sŽ Y×³�« Ê√ Ë “U?G�« vKŽ Íu²×¹

r?²¹ ÆÂ°44 wM j?O????�???³?�« w½u????²????³???O????³�« ¡U????L?�« »u???³?½√ wM

Íd???²???OM?�« p¹d???²M?�« iL???Š WDÝ«u?Ð ‰Ëb½_« sŽ Y?×???³�«

W?ŽUÝ 24 bFÐ ‰Ëb½_« sŽ nA?J¹ Æ wKO/_« ‰u×?C œułuÐ

Æ WŽUÝ 48 Ë

    WWWW{{{{ddddLLLLLLLL����««««    „„„„uuuuCCCCuuuuKKKKOOOOMMMMUUUU²²²²��������««««    ¡¡¡¡UUUUBBBBŠŠŠŠ≈≈≈≈ËËËË    YYYY××××³³³³����«««« ≠ 4

 w²O½U/ ÊULÐUý jÝË vKŽ ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    WWWWOOOOMMMMIIII²²²²����««««

    jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    WWWWGGGGOOOO����

⁄2 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊu²³OÐ u²CUÐ

⁄1 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆr×K�« hK ²�/

⁄9  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊu²³OÐ “uOðËdÐ

⁄75 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âu¹œuB�« —Ë—uKC

⁄10 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‰u²O½U/

 ⁄15 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—Už√ u²CUÐ

 ⁄0,025 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‰uMOH�« dLŠ√

 qK/ 1000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆdDI/ ¡U/

7,5-7,4 ∫ wzUNM�« ©pH® wMOłË—bON�« q/UF�«
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««31 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

s/ ‰uK×?/ vKŽ  Íu?²×?¹ ô b¼Uý  …«“«u?L�UÐ e?−M¹

Æ „uCuKOMU²Ý

w?zUM?Ł  U????????H???????Ýu????????M qO?M?O???????MËd????????²½«—U?Ð ‰u?K?×???????/ ® 

Æ©dDIL�« ¡UL�« wM % 4 eOCdð Âu¹œuB�«

⁄2,025e?????O?????Cd?????²?Ð Âu¹œu?????B?�«  U?????²?????O?????Ý¬ ‰uK?‡×?????/®

Æ©dDIL�« ¡UL�« s/  qK/ 250wM

b??I???Hð Ê√ W??{d??L???L�« „u??CuK?O??MU??²??�?�« iF??³� s?JL¹

´ “U?ðU????????H????????Ýu????????M UM?ð“u????????×?Ð ÊU????????C «–≈ s?J� ¨”ôu????????^«u?J?�«

„u?CuKMU?²Ý U?N½√ Z²M?²�½  W?Oz«u¼ ô  W?Oz«u¼ U¹d?O?²JÐË

ÆW{dL/

ÆÆÆÆ““““UUUUððððUUUUHHHHÝÝÝÝuuuuHHHH����««««    ————UUUUNNNNþþþþùùùù    ÈÈÈÈddddšššš√√√√    WWWWOOOOMMMMIIIIðððð     ©©©©2

wM dDI?/ ¡U/ s/ qK/ 0,50 l{u¹ ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    WWWWOOOO????MMMMIIII²²²²����««««

’d?^ ÃU?łe�« s/ ÃU?ł— WDÝ«uÐ ‘d¹ ¨w�ö?×½≈ »u?³½√

Æ Âu¹œuB�« iLŠ  UHÝuM qO²MU½ ≠ oc …eOC— s/

Ÿ—e?�« ‰ö?????š s?/ o?KF??????/ ¨‰u?K×??????L?�« «c¼ w?M e??????−M?¹

Æ ÂöN�« ‚uM  tOKŽ qB×²L�«

ÆWIO^œ 30 …bL�  Â °37  wM sC×¹ 

fO?Ð sO??/U?¹œ uð—Ë√ s/ ’d???^ »u??³½_« w?M ‰U??šœ≈

ÆUI³�/  ‘dL�« wðË“√

rðUŽ dLŠ√ s¹uKð vKŽ qB×?²½ ¨“UðUHÝuH�« œułuÐ

Æ…—d×L�« ‰u²OMU½ ≠ oc ·dÞ s/ Z²M/

d????H????�_« Êu?K�« v?I????³¹ ¨w?³K�?�« qŽU????H?????²�« W�U?????Š wM

Æ«bzUÝ w�Ë_«

r²?ð Ê√ V−¹  ¨W???{d??L???L�« W???O??�U??? �« vKŽ ·d???F??²?K�

¨d¦?C√ Ë  «dLF²?�/ 5 ∫  «d?LF?²�?L�« s/ ·UC œb?Ž vKŽ

¨ W?³?KF�« vKŽ U??N?O?M t??³?²??A?/ …d?L??F?²??�?/ 50 „UM¼ ÊU?C «–≈

50 s/ d?????¦????C√ „U?M¼ ÊU????C «–≈ d?????¦????C√ Ë  «d?????L????F????²?????�????/ 10

ÆW³KF�« vKŽ UNOM t³²A/ …dLF²�/

U?¹d??????????O?????????²?J?Ð s?Ž Y?×??????????³?K?�    ∫∫∫∫    WWWW????????????????????????????????????????OOOO????½½½½UUUU????????????????????????????????????????¦¦¦¦????����««««    WWWW????????????????????????????????????OOOO????MMMM????IIII????????????????????????????????????????²²²²????����««««

ÆU¼¡UBŠ≈Ë W{dLL�« „uCuKOMU²��«

ÆsOð«eO/UHKO��« tÐ dC—UÐ œdOÐ jÝË ‰ULF²Ý«

jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    WWWWGGGGOOOO����

wwwwÝÝÝÝUUUUÝÝÝÝ____««««    jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    ©©©©√√√√

⁄10ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊu²³¹dð

⁄5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…dI³�« r×� hK ²�/

⁄1 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…dOL �« hK ²�/

⁄5ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÂuO¦OK�« —Ë—uKC

⁄20 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—Už√

qK/ 25 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ%    0,2 sOð«eO/UHK��« ‰uK×/

qK/1000 ÆÆÆÆÆ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆdDI/ ¡U/

““““UUUUððððUUUUHHHHÝÝÝÝuuuuHHHH����««««        ssssŽŽŽŽ    YYYY××××³³³³����««««

∫∫∫∫    WWWWOOOOzzzz««««uuuu¼¼¼¼    öööö����««««    ËËËË    WWWWOOOOzzzz««««uuuuNNNN����««««    ssssŽŽŽŽ    YYYY××××³³³³����««««

WD?Ý«uÐ W?????I�U????Ž W?MO????Ž w?^d????L?�« Ÿ—e�« s/ l?D²?????I¹

tÐ »u???³½√  l?Hðd???/ vK?Ž Ÿ—e¹ Ë W???IKG???/ —u???²???ÝUÐ W???�U???/

gF?ML�« Ë  U????Ozb????³????/ »Ëc???L?�« …d???O????L????š ≠ r×� s?/ jÝË

   ÆÂ°50 ≠ Â °48v�≈   lłdL�«Ë

W?ŽUÝ 24 …b?L� Â°37 wM nO?H?−?²�« “U?N?ł wM l{u¹

Æ b¹d³²�« bFÐ p�–Ë

hK ???²??�??L� j?ÝË ∫ …d??O??L??š ≠ r?×� jÝu�« W???G??O??�

 …dOL �«Ë  r×K�«

⁄10  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆpO�Ðdð Êu²³OÐ

⁄5  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂu¹œuB�« —Ë—uKC

⁄4 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆr×K�« hK ²�/

⁄5 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…dOL �« hK ²�/

⁄0,30ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆsO²�O��«  «—b¹—uKC

⁄2ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ“uCuKž

⁄6 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—Už√ ‚u×�/

qK/1000 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dDI/ ¡U/

Æ ÊUÐËc�« W¹Už v�≈ jÝu�« vKG¹

 7,4- 7,2 v�≈ ©pH® w?MO???????łË—b???????O??????N?�« q/U???????F?�«b??????F?¹ 

Æ  1Ø10 bM?Ž Âu¹œu???B?�« b???O???�???CË—b????O¼ ‰uK?×???/ WD?Ý«uÐ

ÆjÝu�« vKG¹

Ë√ 8  U‡‡?¼œU‡‡F‡?Ð√ V‡OÐU½√  q?‡‡š«œ Ÿ“u‡‡?¹ Ë  `‡‡‡ýd?‡‡¹

v?KŽ  ÆÂ°115 wM r?O????I???F?ð Æ rÝ 8 ŸU????Hð—« vK?Ž ¨r/ 180 x 9

Æ WIO^œ 30 …bL� d¦C_«

““““UUUUððððUUUUHHHHÝÝÝÝuuuuHHHH����««««    ————UUUUNNNNþþþþ≈≈≈≈    ©©©©»»»»

s?/ Ÿ—“ s/ U???????^öD?½« qzU???????/ Âö¼ v?K?Ž Ÿ—“ e??????−M?¹

“U?????N??????ł wM l?{uð   ÆÂö??????N�«  `?DÝ  v?KŽ  d??????AM?ð Ë ‚d?????/

ÆWŽUÝ 24 …bL� ÆÂ°37 wM nOH−²�«

ÆÆÆÆtttt‡‡‡‡OOOO‡‡‡‡‡‡‡‡KKKK‡‡‡‡ŽŽŽŽ    qqqqBBBB××××‡‡‡‡²²²²‡‡‡‡LLLL����««««    ŸŸŸŸ————eeee‡‡‡‡����««««    WWWW‡‡‡‡DDDD‡‡‡‡ÝÝÝÝ««««uuuu‡‡‡‡ÐÐÐÐ        ©©©©1

…dD^ 20 WMU{SÐ p�– Ë w/uŁdł  dC?×²�/ e−M½

qI?Mð  Æ ‰ö?????×½ôU?Ð ’U????š  »u?????³½√ q?š«œ  `K?L????/ ¡U?????/ s/

¡U???L�« v�≈ Âö???N�« s/ U???N??O?KŽ qB???×??²???L�«  «d???L??F???²??�???L�«

ÆnO¦C VK×²�/ vKŽ ‰uB×�« W¹Už v�≈ włu�u¹eOH�«

s/ qK/  0,25 vKŽ Íu²×¹ w�ö?×½« dš¬ »u³½√ wM

¨Âu¹œu???B?�« wzUMŁ  U???H???Ýu???M q?OMO???MËd???²???O½«dÐ ‰u?K×???/

jK ¹ Æ Âu¹œu?B�«  U?²?O?Ý√ ‰uK×?/ s/ qK/ 0,25 ·U?C¹

ÆW?IO?^œ 20 …b?L�  Â°37 wM ÊUMC?×¹ Ë ÊUÐu?³½_« Èu?²×?/

“UðUHÝuH�« œułË ∫ `{«Ë dH�« Êu� vKŽ UMKB×ð «–≈
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 32
‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

WKŁU???L??/  «d??L??F??²??�??/ Í—U??Ýu?¼ ”u??Oðd??³�« v?DF¹

Æ U¼uL½ oOFð sOð«eO/UHK��« sJ�Ë

ÆjIM WŽUÝ 24 …bL�  q/UJ�« jÝu�UÐ kH²×¹

„„„„uuuu????????CCCCuuuuKKKKOOOO????????MMMMUUUU????????²²²²????����????KKKK����    WWWW????????{{{{dddd????LLLL????????LLLL����««««    WWWW????????OOOO????????����UUUU????????    ����««««    ssss////    ooooIIII????????××××????????²²²²����««««

    ““““UUUUððððUUUUHHHHÝÝÝÝuuuuHHHH����««««    ssssŽŽŽŽ    YYYY××××³³³³����UUUUÐÐÐÐ

wzUM?Ł  U?H??Ýu??M qOMO??MËd??²??O½ nýUJ�« q?L?F??²??�¹ 

pH X?³?????¦?????/ ‰u?K×?????/ w?M qK?/ Ø⁄20 ‰b?????F??????LÐ Âu?¹œu?????B?�«

∫ 8f¹dð

 U???????H??????Ýu???????M  wŁö?Ł ∫  f?¹dð X?³??????¦???????L?�« ‰uK?×??????L?�«

Æ‰Ø⁄121 ∫ wI½ Âu¹œuB�«

Íc�« d??C—UÐ œd??OÐ jÝË `D?Ý vKŽ nýUJ�« V?J�¹

Æ…eOLL�«  «dLF²�L�« tOKŽ XL½

Â°30wM WIO^œ 30 …bL� sC×¹

¨´“U???²???H??Ýu???M ¨ W???{d???L???L�« „u???CuKO???MU???²???��« wD?Fð

‰u???Š W???×ðU???H�« W???ID?ML�« q?š«œ  œu??łu???L?�« d???H??�_« Êu?K�«

Æ…dLF²�L�«

Æ”ôu^«uJ�« sŽ Y×³�« w�U²�UÐ ÈœUH²½

ööööOOOO½½½½uuuuLLLL����UUUU��������««««    ssssŽŽŽŽ    YYYY××××³³³³����«««« ÆÆÆÆ    5

Æ Ãu²ML�« s/ qK/ 25 vKŽ Y×³�« Èd−¹

jjjjÝÝÝÝuuuuKKKK����        oooo³³³³����LLLL����««««        ¡¡¡¡UUUUMMMM²²²²žžžžôôôô««««    ©©©©√√√√

‚d????/ s/ q?K/ 75 wM Ãu?????²?ML?�« s/ q?K/ 25 ·U?????Cð

Æ ©eOCd²�« nŽUC/ ® ÍœUŽ

 ©eOCd²�« nŽUC/ ® ÍœUF�« ‚dL�« WGO�

⁄2 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …dI³�« r×� hK ²�/

⁄20  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊu²³OÐ “uOðËdÐ

⁄10ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âu¹œuB�« —Ë—uKC

qK/1000   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆdDI/ ¡U/

 «—Ë—U???^ w?M e???O????Cd???²�« n?ŽU???C????L�« jÝu?�« Ÿ“u¹

Æ qK/ 75—«bILÐ qK/150 UN²FÝ

q?/U???????????F?�« ÆW???????????I??????????O???????????^œ 20 …b???????????L?�  Â°120 w?M r?I??????????F?¹

Æ7,2 pH wMOłË—bON�«

…b??????????A??????????I?�« Ë√  U???????????−?K?‡?¦??????????L?�« s?/ q?‡?K?‡?/ 25 l?{u?‡?‡?¹

‚d????L�« s/ q?K/ 75 vK?Ž Íu???²????×ð …—Ë—U????^ wM ¨W???−?K¦????L�«

ÆWŽUÝ 24 v�≈ 18 …bL�  Â°37wM sC×¹ Æ ÍœUF�«

wM j?ÝuK� o?³???�????L�« ¡UM?²???žô« q?L???F???²????�¹ Ê√ V?−¹

b????L????−????²K?� W???F????{U???? ?�«  U????łu???²?ML?�« qJ�  ÍœU????F?�« ‚d????L�«

Æ oLFL�«

ssssOOOOðððð««««eeeeOOOO////UUUUHHHHKKKK��������««««    ‰‰‰‰uuuuKKKK××××////    ddddOOOOCCCC××××ðððð

s/ q?K/ 25 wM  s?Oð«e?????O?????/U?????H?K�?�« s/ ⁄ 0¨5 »Ëc¹

q?K/ 250 v?�≈ qL?J¹ Ë 10/ Ê Âu?¹œu?????B?�« b?????O??????�??????CË—b?????O?¼

 ÆdDIL�« ¡UL�UÐ

bFÐ Ë√ q³?^ jÝu�« v�≈  ‰uK×L�« «c¼ W?MU{≈ sJL¹

ÆrOIF²�«

Æ Â°120 wM WIO^œ 20 …bL� wÝUÝ_« jÝu�« rIF¹

Æ7,2 v�≈ wzUNM�«  pH wMOłË—bON�« q/UF�« ‰ÒbF¹

r??/ 200 x 20 V???‡????O???‡????ÐU???½√ q????‡???š«œ j???‡????Ýu???�« Ÿ“u????‡???¹

ÆqK/ 20—«bILÐ

ÂU?L??Š wM wÝU??Ý_« jÝu�« »Ëc¹ ¨‰U?L??F?²??Ýô« bMŽ

ÆÂ°48 ≠ Â°45 v�≈ œd³¹  rŁ wKG¹ wzU/

WMšU?Ý Ë W?×?ýd/ W?O�U?²�« qO�U?×?L�« U¼b?FÐ ·U?Cð

ÆwÝUÝ_« jÝu�« s/ qK/ 20 wM

qK/ 1,2 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ%20 eOCd²Ð sO�OKž  ©»

qK/ 0,2ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ%1eOCd²Ð ÂuOÝUðu³�« X¹—uKð  ©Ã

qK/1  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ%20 eOCd²Ð Âu¹œuB�«  UMËdOÐ  ©œ

qK/1 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ iO³�« dH�√ VK×²�/  ©Ë

rI?Fð rŁ dDI?/ ¡U/ wM œ Ë ÃË » qO�U?×?L�« dC?×ð

W????F???L????ý WD?Ý«uÐ Ë√  Seitz eðU????Ý `ý«— v?KŽ U¼d?¹d???L????²Ð

Æ  3‰ b½ôd³/Uý

Æ iO³�« —UHB� VK×²�/ ≠

lD²???I??/ Ë r?I??F??/ i?O??³�« —U???H??� s?/ qK/ 5 »Ëc¹ ≠

Æ rIF/ `�U/ ¡U/ s/ qK/ 95  wM WHOE½ WHBÐ

wz«c???ž ‚d???/ WD?Ý«uÐ jÝu?�« rI???Fð s?/ oI???×???²�« ≠

Æ q^_« vKŽ ÂU¹√ WŁöŁ …bL� Â°30 wM sC×/Ë ÍœUŽ

VK?Ž wM t?????OK?Ž qB?????×????²?????L�« q?/UJ?�« jÝu?�« VJ?�¹

Æ Íd²OÐ

∫ l/ Ÿ—e¹ nH−¹ Ë jÝu�« œd³¹ U/bMŽ

Æ nH L�« dOž Ãu²ML�« s/ qK/ 0,1 

.1/ 10 bMŽ nOH ²�« s/ qK/ 0,1 

b????FÐ h?×????Hð Ë Â°37wM W????ŽË—e?????L�« VK?F�« s?C????×ð

Æ WŽUÝ 48 Ë 24       

¡«œuÝ W{dL?L�« „uCuKOMU²��«  «dL?F²�/ ÊuJð

ÆiO³�« —UHB� W×ðUM WIDMLÐ WÞU×/Ë

Æ eOL/ Ë ’Uš dNEL�« «c¼ d³²F¹
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42    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««33 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1426    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    8
ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    15

jjjjÝÝÝÝuuuu����««««    ¡¡¡¡UUUUMMMM²²²²žžžž≈≈≈≈        ©©©©»»»»

»u??³?½√ wM …—Ë—U??I�« Ác¼ Èu???²??×??/ s?/ qK/1  `I?K¹

Æ sO²�OÝ bz«“ XOMOKOÝ jÝË tÐ

24 …b??L�  Â°40 wM s?�???Š_« s/Ë√  Â°37 wM s?C???×¹

ÆWŽUÝ

ssssOOOO²²²²����OOOO��������««««    bbbbzzzz««««““““    XXXXOOOOMMMMOOOOKKKK��������««««    jjjjÝÝÝÝËËËË    WWWWGGGGOOOO����

⁄5 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊu²³¹dð

⁄4 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ“u²Cô

⁄10 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âu¹œuB�« wzUMŁ  UHÝuM

⁄4 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂu¹œuB�« iLŠ XOMOKOÝ

⁄ 0,01 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆsO²�OÝ

qK/1000  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆdDI/ ¡U/

Æ7wzUNM�«  ©pH® wMOłË—bON�« q/UF�«

20 —«bI?LÐ r/ 200  X 20 VOÐU½√ wM Ÿ“u¹ Æ rI?F¹ ô

Æ»u³½√ qJ� qK/

wM kH×¹ ¨ WIO^œ 30 …bL� oMb²/ —U Ð wM s �¹

ÆWłö¦�«

‰‰‰‰eeeeFFFF‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡����««««    ©©©©ÃÃÃÃ

¨ «d²��«  ôuJO?�CËe¹œ s/ Âö¼ vKŽ ‰eF�« r²¹

ÆfMO¼ ·dÞ s/ W�bF/ ¨Êu�HO� W³OCdð ¨“u²Cô

48 v�≈ 24…b????L�   Â°37 wM n?H???−???L?�« wM sC????×¹ ≠

ÆWŽUÝ

U??N???O??M t???³??²???A??L?�«  «d??L???F??²???�??L�« ‰e???Ž r²¹ Ê√ b???FÐ

ÆdKIOKC jÝË wM Ÿ—eð  ¨ W/Uð WHBÐ

ÆöO½uL�U��« œułË  vKŽ ·dF²�« U¼bFÐ r²¹ ≠
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22 ذو احلجة عام ذو احلجة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2654
27 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 28 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1433 اGــوافق  اGــوافق 16 غــشت غــشت
ســـنـــة ســـنـــة s2012 يــــجـــعـل مـــنــــهج  حتــــديـــد  نــــســـبــــة  اGـــادةs يــــجـــعـل مـــنــــهج  حتــــديـــد  نــــســـبــــة  اGـــادة
اجلــافـة فـي احلـلــيب والــقــشــدة واحلـلــيب اGــركــز غــيـراجلــافـة فـي احلـلــيب والــقــشــدة واحلـلــيب اGــركــز غــيـر

اGسكر إجباريا.اGسكر إجباريا.
ــــــــــــــــــــــ

sإن وزير التجارة
- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اGـؤرّخ
في 14 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عـــــام 1431 اGـــــوافق 28 مـــــايــــو

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2010 وا
 - و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اGؤرّخ في 3 رجب عام 1410 اGوافق 30 ينـاير سنـة 1990

sتممGعدل واGا sتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشGوا
 - و�ـــقـــتـــضى اGـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم  02 - 453
اGـؤرّخ في 17 شـوال عـام 1423 اGـوافق 21 ديــسـمـبــر سـنـة

s2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة 

 - و�ـــقــــتـــضى اGــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 05 - 465
اGــــؤرّخ في 4 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1426 اGــــوافق 6 ديـــســـمـــبـــر

sطابقةGتعلق بتقييم اGسنة 2005 وا
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اGشـترك اGؤرّخ في 7
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1418 اGـــــوافق 10 غــــشـت ســــنــــة 1997
واGتـعلق بـاGواصـفات الـتقـنيـة ألنواع احلـليب اGـركزّ غـير

sاحمللى واحمللى و شروط عرضها و كيفياته
 - و�ـقــتـضى الـقـرار الـوزاري اGـشـتـرك اGـؤرّخ في
13 شــــعــــبــــان عـــام 1419 اGــــوافق  2 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 1998

واGــتـــعــلق بــاGـــواصــفــات الـــتــقــنـــيــة ألنــواع احلـــلــيب اجلــاف
sوشروط وكيفيات عرضها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اGـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اGــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة s1990 اGــعــدل واGــتـــمم واGــذكــور
أعالهs يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة
اGـــادة اجلــــافــــة في احلــــلــــيب و الــــقـــشــــدة واحلــــلــــيب اGــــركـــز

غيراGسكر إجباريا.

2 :  : مـن أجل حتـــديــــد نــــســـبــــة اGـــادة اجلــــافـــة في اGــادة اGــادة 
احلــلــيب و الــقــشـــدة واحلــلــيب اGــركــز غـــيــراGــســكــرs تــلــزم
مـخابر مراقـبة اجلودة وقمع الـغش واخملابر اGعـتمدة لهذا
الـغرض بـاسـتـعـمال اGـنـهج اGـبيّن فـي اGلـحق اGـرفق بـهذا

القرار.

يـــجب أن يـــســـتــعـــمل اخملـــبـــر هـــذا اGــنـــهج عـــنـــد األمــر
بإجراء خبرة.

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

حـرر بـاجلـزائـر في 28 رمـضـان عام 1433 اGـوافق 16
غشت سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGـلحـقاGـلحـق
منهج حتديد نسبة اGادة اجلافة في احلليب منهج حتديد نسبة اGادة اجلافة في احلليب 

والقشدة واحلليب اGركز غير اGسكروالقشدة واحلليب اGركز غير اGسكر

يبX هذا اGنهج الـتقنية لتحـديد نسبة اGادة اجلافة
للحليب والقشدة و احلليب اGركز غير اGسكر.

1. . التعاريف و الصيغالتعاريف و الصيغ
تــطــبق الــتــعــاريف و الــصــيغ اآلتــيــة حـسـب حــاجـات

هذا اGنهج.
اGـادة اجلافة : اGـادة اجلافة : هي الـنـسبـة الـكتـلـية لـلـمواد اGـتـبقـية

بعد نزع الرطوبة الكاملة كما هو مبX في هذا اGنهج.
- يـعـبـر عن اGـادة اجلافـة بـالـنـسـبـة اGـئـوية  مالحـظة مالحـظة 

الكتلية.
2. اGبدأ اGبدأ 

جتفف الـعيـنة اGـأخوذة لـلتـجربـة مسـبقـا فوق حـمام
مـاء في غـلـيـان ثم يـبـخـر بـعـد ذلك اGـاء اGـتـبـقي فـي جـهاز

التجفيف في درجة 102 مْ + 2 مْ.
3. التجهيزات و اGعدات. التجهيزات و اGعدات

يـسـتـعمـل فقـط ماء مـقـطـر أو مـاء مـنـزوع اGـعادن أو
مـــاء ذو نـــقـــاوة مـــكـــافـــئـــةs إال في حـــالـــة وجـــود تـــعـــلـــيـــمـــات

مخالفة.
تستعمل األجهزة العادية للمخبر وخاصة ما يأتي :

1.3 ميزان حتليلي. ميزان حتليلي.

2.3 جهـاز نازع للرطوبة جهـاز نازع للرطوبةs مزود بعـامل جتفيف فعال

( عـلى ســبـيـل اGـثــال: هالم الـســيـلــيس اجملــفف حـديــثـاs مع
مؤشر للرطوبة)

3.3 حــمـــام مــاء مـــغــلى حــمـــام مــاء مـــغــلىs مــزود بـــفــتــوحـــات ذات أبــعــاد

سهلة الضبط.

4.3 جهاز التجفيف جهاز التجفيف

مهـوىs مزود  بـنظام  حتـكم   حراريs �ـكن  تثـبيته
في 102 مْ + 2 مْ في كل حيز العمل.
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5.3 كبسـوالت ذات قاعدة مـسطحة كبسـوالت ذات قاعدة مـسطحةs ارتفـاعها من 20

مـلم إلى 25 مـلمs وقـطـرهـا من 50 مـلم إلى 75 مـلمs مـكـونـة
sـــعــدن  غــيـــر الــقــابـل  لألكــســدةGمن مـــادة  مالئــمـــة (مــثل ا
النيكل أو األGنيوم)s مزودة بأغطية محكمة جيدا و �كن

نزعها بسهولة.
6.3 حمامات  مائية. حمامات  مائية.

1.6.3 حمام مائي حمام مائيs �كن ضبطه بX 35 مْ و40 مْ.

2.6.3 حمام مائي حمام مائيs �كن ضبطه بX 40 مْ و60 مْ.

7.3 جــــهــــاز اجملـــانــــســـة جــــهــــاز اجملـــانــــســـةs اســــتــــعـــمــــال جـــهــــاز اجملـــانــــســـة

اختياري (1.5).
4. اقتطاع العينات. اقتطاع العينات

يتم أخذ العينة حسب الشروط اGناسبة.
من اGــهم أن يـــســتــلم اخملـــبــر عــيـــنــة ®ــوذجــيـــة ــثــلــة
بـالـفعلs غـيـر متـلـفة أو طـرأ عـلـيهـا تـغيـيـر أثنـاء الـنقل أو

التخزين.
5. حتضير عينة للتجربة. حتضير عينة للتجربة

1.5 احلليب  احلليب 

تــوضع الــعـيــنـة في درجــة حـرارة من 20 مْ إلى 25 مْ.
تــخــلط بـعــنــايـة حــتى يــتم احلـصــول عــلى تـوزع مــتــجـانس
لـلـمـادة الـدسـمـة في الـعـيـنة. ال يـبـالـغ في الـتـحريـك بـقوة
لـتجـنب تشـكل الـرغوة أو مـخض للـمادة الـدسمـة. إذا كان
من الـصعب تـوزيع طــبــقــة الـقـشـدةs تــسـخــن بـبـطء من
35 مْ إلى 40 م sْ فوق حـمام مائي (1.6.3) مع اخللط بـعناية

Gـزج الـقشـدة العـالـقة في اإلنـاء. تـبرد الـعيـنـة بسـرعة في
درجة حرارة تتراوح بX 20 مْ و25 مْ.

�ـكن استعمـال جهاز اجملانـسة لتسـهيل توزيع اGادة
الدسمة.

مالحـظة - مالحـظة - ال �كن احلـصـول على نـتـائج صحـيـحة إذا
كانت العينـة حتتوي على مادة دسمة سائلة ظاهرة أو إذا
كـانت جزيـئيـات بيـضاء ذات شـكل غيـر متـجانس ظـاهرة

و عالقة على جدران اإلناء.
2.5 القشدة القشدة

Xتـسخن الـعـيـنـة ببطء فـي درجة حـرارة تـتـراوح ب
35 مْ و40 مsْ فــــوق حــــمــــام مــــائي (1.6.3) تــــخــــلط أو حتــــرك

الـقشدة بحـذر وال يبالغ في الـرج الجتناب تـشكل الرغوة
أو اخملض. تـبرد الـعـينـة بـسرعـة في درجـة حرارة تـتراوح
. من اGالئم أن يــبــقى اإلنــاء مــكــشـوفــا أقل بX 20 مْ و25 مْ
وقت ــكن حـتى �ـكن الـتــقـلـيل من تــبـخـر اGـاء ألدنى حـد

كن أثناء اخللط.
مالحـظة -مالحـظة - ال �كن احلـصـول على نـتـائج صحـيـحة إذا
كــان خـلــيط الــعــيــنـة غــيــر مــتــجـانس أو إذا كــانت الــعــيــنـة

تظهر بداية للمخض أو مؤشرات أخرى غير عادية.

3.5 احلليب اGركز غير مسكر احلليب اGركز غير مسكر

يــرج اإلنــاء جــيــدا بـتــدويــره مــرارا. يــفـتـح و يـســكب
sاحلـــلــــيب بــــبطء فـي إنـــاء زجــــاجي أو أداة أخــــرى مالئــــمـــة
مــزود بــغــطــاء مــحــكمs مع احلــرص عــلى إدمــاج الــعــيـنــة مع
اGــادة الـدســمـة أو اGــركـبــات األخـرى الــتي �ـكـن أن تـكـون
عالقة على جدران اإلناء األول. يرج اإلناء بشدة و يغلق. 
Xـغــلق  في  حـمــام  مـائي (2.6.3) بGيـســخن اإلنــاء  ا
. كل 15 دقـيقـةs يخـرج اإلنـاء من احلمـام و يرج 40 مْ و60 مْ

بقـوة. بعـد ساعتـsX يخـرج اإلناء ويـبرد فـي درجة حرارة
. يـنــزع الــغــطــاء وتــخــلط الــعــيــنـة تــتـراوح بـX 20 مْ و25 مْ

جيدا بتحريكها �لعقة.

مالحـظة - مالحـظة - ال �كن احلـصـول على نـتـائج صحـيـحة إذا
انفصلت اGادة الدسمة.
6. طريقة العمل. طريقة العمل

1.6 حتضير الكبسولة حتضير الكبسولة

تـــســـخـن  الـــكـــبــــســـولـــة (5.3) مع غــــطـــائـــهـــا اGـــوضـــوع
بجانب  في جهاز التجفيف G (4.3)دة ساعة واحدة   على
 األقل  و يوضع الـغطـاء فوق الـكبـسولـة وتوضع فورا في

جهاز نازع  للرطوبة (2.3).
تــتـــرك لــتـــبــرد في درجـــة حــرارة احملــيط (30 دقــيــقــة

على األقل) ويتم وزنها بتقريب  0,1 ملغ.
2.6 العينة اGأخوذة للتجربة العينة اGأخوذة للتجربة

يـــــوزن بــــســـــرعـــــة و بــــتـــــقــــريب  0,1 مــــلغs 1غ إلى 5غ
(حـــسب الــنـــســبــة احملـــتــمـــلــة لــلـــمــادة اجلــافـــة ) من الــعـــيــنــة
احملـضـرةs في الـكـبـسـولـة احملـضـرة (1.6). في حـالـة احلـلـيب
أو القـشدةs تـوضع الكبـسولـة في وضع مائل حـتى تتوزع
الـــعـــــيــــنــــة الــــمـــأخــــوذة لـــلـــتـــجــــربـــة بـــانـــتـــظــــام في قـــاعـــدة
sــســـكــرGـــركـــز غــيـــر اGالـــكــبـــســولـــة. في حــــالـــة الــــحـــلــيب ا
يـضاف 3 ملل إلى 5 ملل من اGاء اGـقطر أو مـاء  ذو نقاوة
مـكـافـئــةs تـوضع الـكــبـسـولـة في وضع مــائل خلـلط وتـوزيع

العينة اGأخوذة  للتجربة بانتظام على قاع الكبسولة.

3.6 التحديد التحديد

1.3.6 تـوضـع الـكــبــسـولــةs بــدون غــطـاءs فــوق احلــمـام

اGائي (3.3) اGـثبت بـإحكـام عنـد الـغلـيانs حـتى يكـون قاع
الـــكـــبـــســـولـــة مـــعـــرضـــا ألقـــصى حـــد ـــكن  لـــلـــبـــخـــار الـــذي

يسخنه  مباشرة.  تترك الكبسولة Gدة 30 دقيقة.
2.3.6 تــخـرج الــكـبــســولـة من احلــمـام اGــائي وتــسـخن

مع غـطـائــهـا اGــوضـوع جـانــبـاs  في جــهـاز الـتــجـفـيف (4.3)
Gدة سـاعـتX. يـوضع الغـطـاء فوق الـكبـسـولة الـتي توضع

مباشرة في  جهاز نازع  للرطوبة (2.3).
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3.3.6 تـتــرك  الـكـبــسـولـة  لـتــبـرد  في  درجـة  حـرارة

احمليط (30 دقيقة على األقل) وتوزن  بتقريب 0,1 ملغ.
4.3.6 تـــســـخن الــــكـــبـــســـولـــة من جـــديـــد  مع غـــطـــائـــهـــا

اGوضوع جانبا في جهاز التجفيف Gدة ساعة واحدة.
يوضع الغـطاء فـوق الكـبسـولة الـتي توضع مـباشرة
في جـهـاز نازع لـلـرطـوبة. تـتـرك لتـبـرد كمـا هـو احلال في

(3.3.6) ويتم وزنها بتقريب  0,1 ملغ.
5.3.6 تكرر الـعمليـات اGوصوفة في (4.3.6) حتى يكـون

الــــفـــرق الــكــتــلي بــX وزنـــX  مــتــتــالــيــX ال يــتــجــاوز 1 مــلغ.
تسجل أصغر قيمة للكتلة.

7. التعبير عن النتائج. التعبير عن النتائج
1.7 طريقة احلساب طريقة احلساب

تـسـاوي اGادة اجلـافـةs اGـعـبـر عـنـها بـالـنـسـبـة اGـئـوية
للكتلة :

0
 - ك

2
ك

100 x ـــــــــــــــــــــ
0
 - ك

1
ك

حيث :حيث :
ك0 هي الكتلة بالغرام للكبسولة و الغطاء (1.6).

ك1 هي الـــكـــتـــلـــة بـــالـــغـــرام  لـــلـــكـــبـــســـولـــةs والـــغـــطــاء
والعينة اGأخوذة للتجربة (2.6).

ك2 هي الكتلة بالـغرام  للكبسولة والغطاء والعينة
اجلافة اGأخوذة للتجربة (5.3.6).

حتـــسب الـــقـــيــمـــة احملـــصل عـــلـــيــهـــا بـــتـــقــريب  0,01 %
(نسبة كتلية).

2.7 الدقة  الدقة 

مالحـظـة - مالحـظـة - يـعـبـر عن قـيم الـتـكـراريـة وقـابـلـيـة إعـادة
الــتـجــربـة عــنــد مـســتــوى احـتــمـال 95 % وهـي مـأخــوذة من

نتائج جتربة بX اخملابر.
 1.2.7 التكرارية التكرارية

ال يتـجـاوز الـفـرق بـX نـتيـجـتـX فـرديـتـsX مـحصل
عــلـيــهــمـا عــلى نــفس اGــنـتــوج الــذي يـخــضع لــلـتــجــربـة من
نفس احمللل الذي يـستعمل نفس األجـهزة في أقصر مجال
من الــزمنs الـقـيم اآلتـيـة لـلـمـادة اجلـافـة من أجل 100غ من
اGنتـوجs �عدل أكثر من مرة في 20 في التـطبيق العادي

والصحيح للمنهج:
- للحليب                            0,10غ
- للقشدة                             0,20غ
- للحليب اGركز غير اGسكر  0,30غ

 2.2.7 قابلية إعادة التجربة قابلية إعادة التجربة

Xفـــــرديـــــتــــ Xنـــــتـــــيـــــجـــــتـــــ Xاليـــــتـــــجـــــاوز الـــــفـــــرق بــــ
ومــسـتــقـلــتـsX مــحـصل عــلـيــهـمــا من مــحـلــلـX يــعـمالن في
مـــخــبــرين مـــخــتــلــفـــX عــلى نــفـس اGــنــتــوجs الـــقــيم اآلتــيــة

22 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2854
27 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

لــلـــمـــادة الـــجـــافـــة من أجـل 100غ مـن الـــمــنــتــوجs �ــعــدل
أكـــــثـــــر من مـــــرة في 20 حــــالـــــة فـي الــــتــــــطـــــبــــــيق الـــــعــــادي

والصحيح للمنهج :
- للحليب                            0,20غ
- للقشدة                             0,35غ
- للحليب اGركز غير اGسكر  0,50غ
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وزوزارة التجارةارة التجارة
قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 5 صـفر عام  صـفر عام 1435 اIوافق  اIوافق 8 ديسـمبر سنة ديسـمبر سنة
q2013 يــجــعل مــنـهج حتــديــد الـنــســبــة الـكــلــيـة لــلــمـادةq يــجــعل مــنـهج حتــديــد الـنــســبــة الـكــلــيـة لــلــمـادة

اجلافة لألجبان واألجبان الطرية إجباريا.اجلافة لألجبان واألجبان الطرية إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبـر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقــتـضى اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 90-39 اIـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1990

qتممIعدل واIا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشIوا

- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 05-465 اIؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةIتعلق بتقييم اIوا

يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اIـادة األولى:اIـادة األولى: تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 19 من اIـرسـوم
الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اIــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اIــوافق 30 يــنـــايــر ســـنــة q1990 اIـــعــدل واIـــتــمم واIـــذكــور
أعـالهq يـهـدف هـذا الــقـرار إلى جـعل مــنـهج حتـديـد الــنـسـبـة

الكلية للمادة اجلافة لألجبان واألجبان الطرية إجباريا.

اIادة اIادة 2: من أجل حتديد النسـبة الكلية للمادة اجلافة
لألجــبـان واألجــبـان الــطـريــةq فـإن مــخـابــر مـراقــبـة اجلـودة
وقــمـع الــغـش واخملـــابــر اIـــعـــتـــمــدة لـــهـــذا الـــغــرضq مـــلـــزمــة

باستعمال اIنهج اIبX في اIلحق اIرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

اIـادة اIـادة 3: يـنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 5 صــــفـــــر عــــام 1435 اIـــــوافق 8
ديسمبر سنة 2013.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق
منهج حتديد النسبة الكلية للمادة اجلافة لألجبانمنهج حتديد النسبة الكلية للمادة اجلافة لألجبان

واألجبان الطريةواألجبان الطرية

يـعـتـبـر هـذا اIـنـهج مـرجـعـا لـتـحـديـد الـنـسـبـة الـكـلـيـة
للمادة اجلافة لألجبان واألجبان الطرية.

1. التعريف. التعريف
الحتياجات هذا اIنهجq يطبق التعريف اآلتي:

النسبة الكلية للمادة اجلافة للج®النسبة الكلية للمادة اجلافة للج®
هي الـنـسـبـة الكـتـلـيـة لـلـموادq مـحـددة حـسب طـريـقة

العمل اIبينة في هذا اIنهج.
مالحـظـةمالحـظـة - يـعـبــر عن الـنـسـبــة الـكـلـيـة لــلـمـادة اجلـافـة

بالنسبة اIئوية للكتلة (نسبة كتلية).
2. اIبدأ. اIبدأ

جتفف عينة مـأخوذة للتجربة موزونة و§زوجة مع
الـرمل عن طريق التسـخX في جهـاز التجفـيف مضبوط

في 102°م.
توزن العـينـة اIأخوذة لـلتـجربة واجملـففـة حتى ¢كن

حتديد الكتلة اIفقودة.
3. الكواشف. الكواشف

تستعمل فـقط كواشف ذات نوعية حتلـيلية معترف
بـــهــــا ومـــاء مــــقـــطـــر أو مــــنـــزوع اIــــعـــادن أو مــــاء ذو نـــقـــاوة

مكافئة على األقلq إال في حالة وجود تعليمات مخالفة.
نــســبــة  q(نــســبــة q(HCL) مــحـــلــول حـــمض الـــكــلـــوريــدريك ) 1.3 مــحـــلــول حـــمض الـــكــلـــوريــدريك

كتلية كتلية %25.
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2.3 رمل الكوارتز أو رمل البحر. رمل الكوارتز أو رمل البحر.

1.2.3 يــجب أن يــكــون الــرمل ذا حـبــيــبــات تـســمح له

بـاIــرور عـبــر غـربــال من نــسـيج مــعـدنـي تـبــلغ مــســـامـاته
µ 600م ويثبت بغربال تبلغ مسامته µ 150م.

يجب أن تتوفر في الـرمل متطلبات جتربة القبول
اIبينة في (2.2.3).

2.2.3 يـــوضع حـــوالي 20 غ من الـــرمـل في كـــبـــســـولــة

ذات قــاعــدة مـــســطــحــة (4.4) مــزودة بـــقــضـــيب لــلـــتــحــريك
(5.4). تـــســـخـن كل من الــــكـــبـــســــولـــة مـــفــــتـــوحـــة مـع الـــرمل
وغـطـائــهـا وقـضــيب الـتــحـريك في جــهـاز الـتــجـفـيف (3.4)
مــــضــــبــــوطــــا في 102°م Iـــدة ســـاعــــتـــX عـــلـى األقل. يـــوضع
الــغــطـاء فــوق الــكــبـســولــة وتـتــرك لــتـبــرد في جــهــاز نـازع
الـــرطـــوبــة (2.4) حـــتى تـــصل درجـــة حــرارة غـــرفـــة الــوزن.
تـوزن الــكــبـســولــة مع غــطـائــهــا في احلـX بــتــقـريب 1 مـلغ

وتسجل الكتلة بأربعة أرقام بعد الفاصلة.

ينزع الغطـاء من الكبسولـة ويرطب الرمل بحوالي
5 مـــلل مـن اIـــاءq يـــخــلـط اIـــاء بـــالــرمـل بـــواســـطــة قـــضـــيب
الـتـحــريكq تـسـخن كل من الـكـبـسـولـة مـفـتـوحـة وغـطـاؤهـا
وقـضـيب الـتـحــريك في جـهـاز الـتـجـفـيف (3.4) مـضـبـوطـا
في 102°م Iــدة 4 ســـاعــات عـــلى األقلq يـــوضع الـــغـــطــاء من
جــديـــد فــوق الــكـــبــســولـــة وتــتــرك لـــتــبــرد فى جـــهــاز نــازع
الـــرطـــوبــة (2.4) حـــتى تـــصل درجـــة حــرارة غـــرفـــة الــوزن.
تــوزن الــكــبــســولــة مع غــطــائــهــا بــتــقــريب 1 مــلغ وتــســجل
الــكــتــلـة بــأربــعــة أرقــام بــعــد الـفــاصــلــة. يــجب أال يــتــجـاوز

الفرق بX الوزنX 1 ملغ.

3.2.3 إذا لم يـــــتــــوفـــــر هــــذا الـــــشــــرطq يـــــعــــالـج الــــرمل إذا لم يـــــتــــوفـــــر هــــذا الـــــشــــرطq يـــــعــــالـج الــــرمل

بالطريقة اآلتية:بالطريقة اآلتية:

يُغـمر الـرمل في محـلـول حمض الـكلـوريدريك (1.3)
ويُـتـرك فـيه Iـدة ثالثـة أيـامq مع الـتـحـريك مـن حـX آلخر.
يــنــزع الــســائـل الــذي يــطــفــو قــدر اإلمــكـــان. يــغــسل الــرمل
باIـاء حـتى نـهايـة الـتـفاعـل احلمـضي لـلـسائل الـذي يـطـفو.
يسـخن الرمل في حوالي 160°م Iدة 4 سـاعات على األقل.

يعاد بعد ذلك إجراء جتربة القبول اIبينة في (2.2.3).
4. التجهيزات. التجهيزات

التجهيزات اIتداولة في اخملبر ال سيما ما يأتي:

1.4 ميـزان حتليـليq بـاستطـاعتـه أن يزن بتـقريب 1

ملغ وبدقة القراءة 0,1 ملغ.

2.4 جهـاز نازع الـرطوبة جهـاز نازع الـرطوبةq §لـوء �جـفف مالئم (مثال

هـالم الـــســـيـــلس مـــجـــفف حـــديـــثـــا ويـــحـــتـــوي عـــلـى مـــؤشــر
هيغرومتري).

كـمــا ¢ـكـن اسـتـعــمـال صــفـيــحـة مــعـدنــيـة أو زجــاجـيـة
كـبديل تكون منـاسبة لتجـفيف سريع للـكبسوالت. يجب
أن تــوضع هـذه الــصـفــيـحــة في خــزانـة مــغـلــقـة ¢ــر عـبــرهـا

تدفق الهواء اجلاف.
3.4 جهـاز جتفيف م جهـاز جتفيف مُهوىهوىq ذو تسخـX كهربائي مزود

بـنـوافـذ تـهـويـة مـفـتـوحـة تـمـامـاq مـضبـوط في (102+ 2)°م
ويحـتـفظ بـدرجـة حـرارة مـنتـظـمـة في كل نـقـطـة من حـيز
الـعــمل. يـجب أن يـكــون جـهـاز الـتــجـفـيف مــزودا �ـقـيـاس

درجة حرارة مالئم.
4.4 كـبسوالت ذات قـاعدة مسـطحةq من مـادة مالئمة

q(الـنيـكل أو األلـومنـيوم qمثال مـعـدن غيـر قـابل لألكسـدة)
Xارتـفــاعـهـا من 20 مـلم إلى 25 مـلم ويـــتــراوح قــطـرهـا بـ

60 ملم و80 ملم ومزودة بأغطية مالئمة وسهلة النزع.

5.4 قـضـبان الـتـحريكq قـضـبان الـتـحريكq من زجـاج أو من معدنq ذات

نهـاية مسـطحة وطول كـاف حتى ¢كـن لقضيـب التحريك
أن يـرتكز على اجلدران الـداخلية لـلكبسـولة مشكال زاوية

مباشرة حتت احلافة.
6.4 جـــهــــاز لـــلـــســـحق أو لـــلـــكـــشطq جـــهــــاز لـــلـــســـحق أو لـــلـــكـــشطq ســـهل الــــتـــنـــظـــيف

ومالئم لتحضير عينة التجربة.
5. اقتطاع العينة. اقتطاع العينة

qمن األحــسن أن يـتــلـقى اخملــبـر عــيـنــة ±ـوذجـيــة فـعال
غير متلفة ولم تتغير أثناء النقل والتخزين.

يجرى اقتطاع العينة حسب منهج مالئم.
حتـفظ عــيــنــات الـتــجــربـة فـي درجـة حــرارة تــتـراوح
بX 0°م و20°م وذلك ابـــتــداء مـن اقــتـــطـــاع الــعـــيـــنـــة حــتى
الـــشـــروع في طـــريـــقــــة الـــعـــمل. يـــجـب أال يـــتـــأثـــر تـــركـــيب

العينات أثناء التخزين.
6. حتضير العينة للتجربة. حتضير العينة للتجربة

قبل التحلـيلq تنزع القشرة أو الطبقة اخلارجية أو
الـطــبـقـة الــفـطــريـة لــلـجــ® حـتى يــتم احلـصــول عـلى عــيـنـة

±وذجية للج® كما يستهلك عادة.
تـسحق أو تكـشط العـينـة للتـجربـة باستـعمـال جهاز
مالئم لــلــســـحق أو الــبــشــر q(6.4) تــخــلط بـــســرعــة الـــكــتــلــة
اIـــســـحـــوقـــة أو اIــبـــشـــورة وإذا اقـــتـــضى األمـــرq وذلك في
حــالـة األجـبـان ذات عـيـنـة صـلـبــة أو نـصف صـلـبـةq تـسـحق
للمرة الثانـية وتخلط من جديد بعناية. في حالة األجبان
ذات عــجـيــنــة صــلـبــة أو نــصف صــلــبـة من اIــســتــحـسن أن

تقطع إلى مربعات ضلعها حوالي 15 ملم.
تـخـلط اIـربــعـات بـرجـهـا في وعـاءq تـسـحق أو تـبـشـر
العينـة للتـجربة كـما هو مبـX سابقـا. ينظف اجلـهاز بعد

حتضير كل عينة.
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إذا كـــانت الــعـــيــنــة غـــيــر قــابـــلــة لـــلــســحـق أو الــكــشط
تـخلط بـعنـايـة عن طريق الـعجـن اجليـدq مثال في مـهراس.

يجب احلرص على جتنب أي فقد للرطوبة.

حتـــفظ الـــعـــيــــنـــة احملـــضّـــرة في وعـــاء مــــغـــلق بـــإحـــكـــام
واليــسـمح بــدخـول الـهــواء إلى حـX إجــراء الـتـحــلـيل الـذي

يجب أن يتم في أقرب أجل بعد السحق.

مع ذلـكq إذا كـــــــان ال بـــــــد مـن مـــــــهـــــــلـــــــة فــــــــتـــــــؤخـــــــذ كل
االحتـياطات من أجـل ضمان حـفظ مالئم للـعينـة. في حالة
الــتــبــريــدq تــردّ الـــعــيــنــة إلى درجــة حــرارة احملــيط. تــخــلط
الــعـيــنــة بـعــنـايــة Iــنع تــسـرب الــرطـوبــة داخل اجلــ® الـذي
qالتـأكـد من إعادة دمج .Xيـحـدث أثنـاء الـتبـريـد والـتسـخـ
بــانـــتــظــام وبـــطــريــقـــة مالئــمـــةq لــكل تـــكــتل فــوق اIـــســاحــة

الداخلية للوعاء في عينة التجربة.

ال يجري التحلـيل للج® اIسحوق الذي يظهر عليه
تكاثر فطريات غير مرغوب فيها أو عالمات تلف.

7. طريقة العمل. طريقة العمل

1.7 التجربة على بياض التجربة على بياض

مــــوازاة مع الـــتـــحــــديـــد الـــذي يــــجـــرى عـــلى الــــعـــيـــنـــة
اIـأخـوذة للـتـجـربة q(3.7) جتـرى جتربـة عـلى بـيـاض حسب
نـفس طــريــقـة عــمل حتـضــيــر الـكــبـســولـة (2.7) والـتــحــديـد

q(3.7) لكن بدون العينة اIأخوذة للتجربة.

2.7 حتضير الكبسولة حتضير الكبسولة

1.2.7 تسخن الكبسولة وهي مفتوحة (4.4) وحتتوي

عــــــلى حــــــوالي 20 غ من الــــــرمل (2.3) وكــــــذلك غــــــطــــــائــــــهــــــا
وقــــضـــيـب الــــتـــحــــريك (5.4) فـي جـــهــــاز الـــتــــجــــفـــيف (3.4)
مضبوطا في 102°م. يترك محتوى الكبسولة حتى يصل

إلى 102°م ثم يجفف احملتوى Iدة ساعة على األقل.

تـبــدأ فـتـرة الـتــجـفـيف اIــبـيـنـة في (1.2.7) و (3.3.7)
و(6.3.7) عندما يصل محتوى الكبسولة إلى درجة حرارة
102°م. يــرتـبـط الـوقت الـالزم لـلــوصــول إلى هــذه الــدرجـة

من احلـــرارة بـــالــــطـــاقـــة وتـــواتــــر الـــتـــهـــويـــة وحــــجم جـــهـــاز
الــتـــجــفــيف. تــتـــعــلق كـــذلــك مـــدة ارتـــفــاع درجــة احلــرارة
بــــعــــدد الــــكـــبــــســــوالت اIـــوضــــوعـــة فـي جـــهــــاز الـــتــــجــــفـــيف
وبــكــتــلــتــهــا وبــاIــادة الـــتي تــتــكــون مــنــهــا. من األحــسن أن

تكون مدة ارتفاع درجة احلرارة محددة بالتجربة.

2.2.7 يـــوضـع الـــغـــطــــاء من جـــديــــد فـــوق الـــكــــبـــســـولـــة

ويــــوضع فــــورا في جــــهــــاز نـــازع الــــرطــــوبـــة (2.4). تـــتـــرك
الكـبسـولة لـتبـرد حتى تـصل إلى درجة حـرارة احمليط في

جـهـاز نـازع الرطـوبـة. عـنـدمـا تـبـرد الـكـبـسـولـة تخـرج من
جــــهــــاز نــــازع الــــرطـــوبــــة وتــــوزن مع غــــطــــائــــهــــا وقـــضــــيب
الـتـحـريك بـتـقـريب 1 مـلغ وتـسـجـل الـكـتـلـة بـأربـعـة أرقام

بعد الفاصلة.

(4.3.7) q(2.2.7) ـــبــيـــنــة فيIتــرتـــبط مــدة الـــتــبـــريــد ا
و(5.3.7) بــقـدرة تــبــريــد جــهـاز نــازع الــرطــوبــة لـكـن كـذلك
بـعـدد الــكـبــسـوالت اIـوضــوعـة داخل جــهـاز نـازع الــرطـوبـة

وبكتلتها وباIادة التي تتكون منها.

مـن األحـــــسـن أن تــــــكـــــون مــــــدة الــــــتــــــبـــــريــــــد مــــــحـــــددة
بالتجربة.

3.7 التحديد التحديد

1.3.7 تـــوضع الـــكـــبـــســـولـــة في وضـع مــائـل لـــلـــســـمــاح

بـانزالق الـرمل عـلى جـانب هـذه األخيـرة. تـوضع بـتـقريب
3غ من عـيــنـة الـتـجـربـة (6) فـوق سـطح الـكــبـسـولـة اخلـالي

من الــرمل وتــوزن الــكـبــســولـة وكــذلك غــطـاؤهــا وقــضـيب
الـتـحـريك بـتـقـريب 1 مـلغ وتـسـجـل الـكـتـلـة بـأربـعـة أرقام

بعد الفاصلة.

2.3.7 تــخــلط الــعــيـنــة اIــأخــوذة لــلــتــجـربــة مع الــرمل

بــعـــنــايــة ويــوزع اخلــلـــيط بــطــريـــقــة مــتــجـــانــســة فــوق قــاع
الـكـبـسـولـة. تــتـرك الـنـهـايـة اIـسـطـحـة لـقـضـيب الـتـحـريك
في اخلـــــلـــــيط والـــــنـــــهـــــايـــــة األخـــــرى مـــــرتــــكـــــزة عـــــلـى جــــدار

الكبسولة.

مالحـظـة مالحـظـة - ¢ــكن أن يـكــون خـلط الـرمل بــأجـبـان ذات
عـجينة صـلبة أكثـر سهولة بـإضافة حوالي 3 ملل من اIاء

حتى يتشبع الرمل.

3.3.7 تــــســـخـن الـــكــــبـــســــولــــة مع غــــطـــائــــهـــا اIــــوضـــوع

بـجـانـبـهــا في جـهـاز الـتـجـفـيف (3.4) مـضـبـوطـا في 102°م
يـــتــــرك مـــحـــتــــوى الـــكـــبــــســـولــــة حـــتى يــــصل إلى 102°م ثم

يجفف احملتوى Iدة 3 ساعات على األقل.

4.3.7 يـــوضـع الـــغـــطــــاء من جـــديــــد فـــوق الـــكــــبـــســـولـــة

وتترك هذه األخـيرة لتبرد في جـهاز نازع الرطوبة (2.4)
حـــتى تــصـل درجــة حـــرارة احملـــيط. تـــوزن الــكـــبـــســـولــة مع
غطائـها بتقريب 1 مـلغ وتسجل الـكتلـة بأربعـة أرقام بعد

الفاصلة.

5.3.7 تـسـخن من جـديـد الـكـبـسـولـة  مع غـطـائـهـا كـمـا

هو مبX في q(3.3.7) لكن Iـدة ساعة عوضا عن 3 ساعات.
يـوضع الـغـطــاء من جـديـد فـوق الــكـبـسـولـة وتــتـرك لـتـبـرد
حـتى تـصـل درجة حـرارة احملـيـط في جـهـاز نـازع الـرطـوبة
q(2.4) تـوزن من جديـد الكـبسـولـة مع غـطــائـهــا بـتــقريب

1 ملغ وتسجل الكتلة بأربعة أرقام بعد الفاصلة.
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6.3.7 يـعــاد إجـراء طـريـقــة الـعـمل اIــبـيـنـة في (5.3.7)

حـتى يالحظ بــX وزنـX مـتـتــالـيـX نـقص في الــكـتـلـة أقل
أو يساوي 2 ملغ أو ارتفـاع في الكتلة. يسجل احلد األدنى

لكتلة الكبسولة.

8. احلساب والتعبير عن النتائج. احلساب والتعبير عن النتائج

1.8 احلساب احلساب

حتــسـب الــنــســـبــة الــكـــلــيــة لـــلــمـــادة اجلــافــة في عـــيــنــة
التـجـربةq ن.ك م جq مـعـبـرا عنـهـا بـالـنسـبـة اIـئـوية لـلـكـتـلة

بواسطة اIعادلة اآلتية :

%100 x 
 (ك (ك2 - ك - ك0) - (ك) - (ك3 - ك - ك4)    )    

ن.كن.ك م ج م ج = =    
                           ك                           ك1 - ك - ك0

حيث:حيث:

q(2.2.7) ك0 : هي كتلة الكبسولة احملضرة بالغرام

ك1 : هي كتلـة العيـنة اIأخـوذة للـتجربـة والكبـسولة
q(1.3.7) بالغرام قبل نزع الرطوبة

ك2 : هي كتلـة العيـنة اIأخـوذة للـتجربـة والكبـسولة
q(6.3.7) بالغرام بعد نزع الرطوبة

ك3 : هي كـتـلة الـكـبـسـولة اIـسـتـعـمـلة لـلـتـجـربـة على
بـياض (1.7) بـالغـرامq لنـفـس مـدة نزع الـرطوبـة بالـنسـبة

q(6.3.7) 2لـ ك

ك4 : هي كـتلـة الكبـسولـة احملضرة (2.2.7) اIسـتعـملة
للتجربة على بياض بالغرام (1.8).

2.8 التعبير عن النتائج التعبير عن النتائج

يــعـبــر عـن الـنــتــائج اIــتــحــصل عــلــيــهــا بــرقــمــX بــعـد
الفاصلة.

9. الدقة. الدقة

1.9 التكرارية التكرارية

Xمـنـفـردت Xنـتـيـجـتـ Xـطـلق بـIال يـتـجـاوز الـفـرق ا
ومـنـفـصـلـتـX لـتـجـربـة مـتحـصـل علـيـهـمـا عن طـريق نـفس
اIـــنــهـج وعــلى نـــفس اIـــادة اخلــاضـــعــة لـــلــتـــجــربـــة في نــفس
اخملــــبــــر ومـن طــــرف نــــفس احملـــــلل الــــذي يــــســــتــــعـــــمل نــــفس
التـجهـيزات في مـدة زمـنيـة قصـيرة 0,35 % (من الكـتـلة)

إال في 5% من احلاالت على األكثر.

2.9 قابلية إعادة التجربة قابلية إعادة التجربة

Xمـنفـردت Xنـتـيجـت Xـطلق  بIال يـتجـاوز الـفـرق ا
لـتـجـربـة مــتـحـصل عـلـيـهـمـا عـن طـريق نـفس اIـنـهج وعـلى
نـفس اIــادة اخلـاضــعـة لــلـتــجـربــة في مــخـابــر مـخــتـلــفـة من
طـــرف مـــحـــلـــلـــX مــــخـــتـــلـــفـــX يـــســـتــــعـــمـــلــــون جتـــهـــيـــــزات
مــخـتــلــفــــةq 0,55 %  (من الـكــتــلـة)  إال في 5% من احلـاالت

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

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 20 شـــوال عــام 1434 اIــوافق 27
غشت سنة 2013.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق

 منهج حتديد نسبة األزوت البروتيني في احلليب منهج حتديد نسبة األزوت البروتيني في احلليب

يـبــX هـذا اIـنــهج تـقـنــيـة الـتــحـديـد اIــبـاشـر لــنـسـبـة
األزوت الـبروتـينـي  للـحلـيب السـائلq الـكامل أو اIـنزوع

الدسم.

1. التعريف. التعريف

Iتطلبات هذا اIنهجq يطبق التعريف اآلتي :

 نسبة األزوت البروتيني : نسبة األزوت البروتيني :

هي النسـبة الكـتليـة للمـوادq حتدد بطـريقة مـباشرة
أو غــيــر مــبـاشــرة حــسب طــريــقــة الـعــمل اIــبــيــنــة في هـذا

اIنهج.

- يـــعـــبـــر عن نـــســـبـــة األزوت الـــبــروتـــيـــني مالحـــظــة مالحـــظــة 
بالنسبة الكتلية.

2. اIبدأ. اIبدأ

ترسب بروتينات الـعينة اIأخوذة للتجربة بإضافة
مــحـلــول حــمـض ثالثي األســتــيك بــحــيث يــكــون الــتــركــيـز
الـنــهــائي لـهــذا احلـمـض في اIـزيـج بـتــقـريب 12 %. يـفـصل
الــراسب الـبـروتـيـنـي بـالـتـرشـيح (حتــتـوي الـرشـاحـة عـلى
األزوت غير بروتـيني). حتدد نسبة األزوت في الرشاحة
حــسب طــريـــقــة الــعــمل اIــبـــيــنــة في مــنــهـج حتــديــد نــســبــة

األزوت في احلليب.

3. الكواشف. الكواشف

تستعمل فـقط كواشف ذات نوعية حتلـيلية معترف
بـهـا و مـاء مـقطـر أو مـنـزوع اIـعـادن أو مـاء ذو نـقـاوة على
األقل مــكـافــئــة إال في وجــود تـعــلــيـمــة مــخـالــفــة. تـســتــعـمل
نــفس الـكـواشف اIــبـيـنـة فـي مـنـهج حتـديــد نـسـبـة األزوت

في احلليب باإلضافة إلى ما يأتي : 

 1.3مـــــــــحــــــــلـــــــــول حــــــــمـض ثـالثـي كــــــــلـــــــــور األســــــــتـــــــــيكمـــــــــحــــــــلـــــــــول حــــــــمـض ثـالثـي كــــــــلـــــــــور األســــــــتـــــــــيك

(CCI3COOH)

داخل حــوجــلـــة مــدرجــة ســعــتــهــا 100 مــللq تــذوب في
اIاء 15,0 غ من حمض ثالثي كلور األستيك و يكمل باIاء

 وزارة التجارة وزارة التجارة
غــــشت قــــرار مـــــؤرخ في قــــرار مـــــؤرخ في 20 شــــوال عــــام  شــــوال عــــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 27 غــــشت 
q2013 يــــجـــعـل مـــنــــهج حتــــديــــد نـــســــبـــة اآلزوتq يــــجـــعـل مـــنــــهج حتــــديــــد نـــســــبـــة اآلزوت ســـنـــة ســـنـــة 

البروتيني في احلليب إجباريا.البروتيني في احلليب إجباريا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اIـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1990

واIتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشq اIعدل واIتمم; 

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدّد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اIؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةIتعلّق بتقييم اIوا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
29 صــفـر عـام 1414 اIـوافق 18 غــشت سـنـة 1993 واIــتـعـلق

qعد لالستهالك و عرضهIواصفات بعض أنواع احلليب ا�

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 7
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1418 اIـــــوافق 10 غــــشـت ســــنــــة 1997
واIتعلّق   باIواصـفات التقنية ألنواع احلليب اIركز غير

qاحمللّى واحمللّى وشروط عرضها و كيفياته

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اIــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اIــوافق 30 يــنــايــر ســنــة q1990 اIــعــدل واIــتــمم واIــذكــور
أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة

اآلزوت البروتيني في احلليب إجباريا. 

اIـادة اIـادة 2 :  : من أجل حتـديـد نـسـبـة اآلزوت الـبـروتـيـني
في احلـــلـــيبq فـــإن مــخـــابـــر مـــراقـــبـــة اجلــودة وقـــمع الـــغش
واخملـابر اIـعتـمـدة لهـذا الـغرضq مـلزمـة بـاستـعـمال اIـنهج

اIبيّن في اIلحق اIرفق بهذا القرار.

يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIنـهج من طـرف اخملـبـر عـند
األمر بإجراء خبرة.
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حـتى خط اIـعـلم. ال تـسـتـعـمل تـراكـيز أخـرى حلـمض ثالثي
كلور األستيك و أحجام محاليل تختلف عن تلك احملددة.

في حـــالــة إســـتـــعـــمــال تـــراكـــيــز أخـــرى حلـــمض ثالثي
كـلـور األسـتـيك أو أحجـام أخـرى لـلـمـحـاليل تـكـون فـعـالـية
اIنهج  فيما يـخص القيمة اIتوسطة وخصائص الفعالية

مابX اخملابر مختلفة. 

2.3 محـلول حجـمي مـعياري حلـمض الـكلورهـيدريك محـلول حجـمي مـعياري حلـمض الـكلورهـيدريك
(HCI) تركيزه (0,1 ±  0,0005) مول/ل

4. التجهيزات . التجهيزات 

تستعمـل األجهزة اIتداولة فـي اخملبرq باإلضافة إلى
تلك اIستعملة في منهج حتديد نسبة األزوت في احلليب

ال سيما األجهزة اآلتية :

qكن ضبطه عند 38° م ±  2° م� q1.4حمام مائيحمام مائي 

qسعتها 5 ملل q2.4 ماصة ماصة 

qقطره 75 ملم qمن زجاج q3.4 قمع الترشيح قمع الترشيح 

qقطره 15 سم qخال من األزوت q4.4 ورق الترشيح ورق الترشيح 

 5.4 مـاصــة أوتـومـاتــيـكـيــة أو مـاصــة �ـكـبس مـاصــة أوتـومـاتــيـكـيــة أو مـاصــة �ـكـبسq تـسـمح

باحلصول على جرعات ذات 10 ملل.

5. اقتطاع العينة. اقتطاع العينة

يتم اقتطاع العينة في شروط مالئمة.  

6. حتضير عينة التجربة. حتضير عينة التجربة

تــــســـــخن عــــيــــنــــة الــــتــــجــــربــــة فـي حــــمــــام مــــائي (1.4)
مـــظــبــوط في درجــة حــرارة 38° م ± 2° م. تــخــلط الـــعــيــنــة
جــيـــدا و بــرفق عـن طــريق دوران مــتـــكــرر لــلـــوعــاءq بــدون
الـــتـــســبـب في تـــشــكـل الــرغـــوة أو اخملض. تـــتـــرك الــعـــيـــنــة
لـتـبـرد في درجـة حـرارة الوسـط مبـاشـرة قـبل وزن عـيـنة

التجربة (1.7)

7 . طريقة العمل . طريقة العمل

1.7 العينة اIأخوذة  للتجربة  العينة اIأخوذة  للتجربة 

تــــوضع 5,0 مــــلل ± 0,1 مــــلـل من الــــعــــيـــــنــــة اIــــأخــــوذة
لــلــتـجــربـة احملــضـرة (6) في كـرة (Kjeldahl) أو في أنـبـوب
تــمــعــدن نــظــيف   و جــافq ¥ وزنه مــســبــقــا بــتــقــريب 0,1
مـلغ. يـضاف مـبـاشرة 5 مـلل ± 0,1 ملل من اIـاء في الـكرة
أو األنــبــوب و تــشــطف كل بــقــايــا الــعـيــنــة اIــتــبــقــيـة عــلى

العنق بحيث ينساب إلى قاع األنبوب أو الكرة. 

مـالحــــظـــة مـالحــــظـــة - يــــرتـــبـط اســــتـــعــــمــــال كـــرة (Kjeldahl) أو
أنبوب التمعدن باIنهج اخملتار من طرف اخملبر.

2.7 التحديد اIباشر التحديد اIباشر
 1.2.7 الترسيب والترشيح الترسيب والترشيح

يـــــــضــــــاف إلـى الــــــعـــــــيــــــنــــــة (1.7) اIــــــوجـــــــودة في كــــــرة
(Kjeldahl) أو أنــــبــــوب الـــتــــمــــعـــدن 40 مــــلل ± 0,5 مــــلل من
مـحـلـول حـمـض ثالثي كـلـور األسـتـيك (1.3) مع الـرج Iـزج

احملتوى.
من أجل أن يـركـد الـراسب تـتـرك كـرة (Kjeldahl) أو
أنــبــوب الــتــمــعــدن لــيــرتــاح حــوالـي خــمس دقــائق. يــرشح
مــــحــــتــــوى الــــكــــرة أو األنــــبــــوب عـــبــــر ورق تــــرشــــيح (4.4)

موضوع فوق قمع الترشيح (3.4).
جتـــمع الـــرشــاحـــة في حـــوجـــلــة نـــظـــيــفـــة مـــخــروطـــيــة
الــشــكل. تــبــقى كــمــيــة من الــراسب فـي كـرة (Kjeldahl) أو
أنـبـوب الــتـمـعـدن و تـتــجـمع الـكــمـيـة اIـتــبـقـيـة فـوق ورق
الــتــرشـــيح. لــيـس من الــضـــروري ســحب كـل الــراسب من

الكرة أو األنبوب.
من أجل أال يـجف جـزء من الراسب عـلى عنق الـكرة
أو األنـبــوب يـضـاف مــبـاشــرة بـعــد سـكب اIــزيج بــواسـطـة
مـــاصــة أوتــومــاتـــيــكــيــة q(5.4) 10 مــلـل من مــحـــلــول حــمض

ثالثي كلور األستيك (1.3).
يـــســتـــعـــمل هـــذا اIــزيـج لــشـــطف كـل بــقـــايـــا الــراسب
اIتـبقيـة على العـنق و يترك سائـل الشطف لـينساب في

قاع الكرة أو األنبوب.
�ـــزج احملـــتـــوى بـــواســـطـــة حـــركـــة دورانـــيـــة. يـــســـكب
اIـزيج اIـتـحـصل علـيه عـبـر نـفس ورق الـتـرشـيح. تـضاف
الـرشاحة إلى تـلك التي ¥ جمـعها من قـبل  داخل احلوجلة
اخملـــروطـــيـــة. يــشـــطف مـــبـــاشـــرة عــنـق الــكـــرة أو األنـــبــوب
مــجـددا بــواســطــة جــرعــة جــديـدة ذات 10 مـلل مـن مـحــلـول
ثالثي كــــلـــور األســـتــــيك مع الــــرج Iـــزج احملـــتــــوى. يـــســـكب
للمـرة الثـالثة مـحتـوى الكرة أو األنـبوب عـبر نفس ورق
التـرشيح مع إضـافـة الرشـاحة إلى مـا جـمع من قبل داخل

احلوجلة اخملروطية.
يــجب أن تــكـون الــرشـاحــة اIـتــحــصل عـلــيـهــا شـفــافـة
وخــالـــيـــة من جــزيـــئـــات اIــادة. فـي هــذه اIـــرحـــلــة ال تـــكــون
الرشاحة ضرورية و�كن التخلص منها بطريقة مالئمة.
إذا ¥ إجـــراء جتـــارب مـــتـــكـــررة عـــلى نـــفـس الـــعـــيـــنــة
Xمـختـلفـت Xفـيجب أن جتـرى جتربـت qأخـوذة للـتجـربةIا

للترسيب والترشيح على كل عينة جتربة.
 2.2.7 حتضير الرشاحة حتضير الرشاحة

بــعــد وضع الـقــفـازيـن يـســحب بـبـطء ورق الـتــرشـيح
من فــوق الـقـمع ويـطـوى الـورق حلـبس الـراسبq إذ تـبـقى
قـليل من الراسب علـى احلافة الداخـلية أو اخلارجـية لكرة
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(Kjeldahl) أو ألنــبــوب الــتــمــعـــدن �ــسح بــورق الــتــرشــيح
اIــطـوي بـحــيث يـلــتـصق كل الــراسب عـلى الـورقq بــعـدهـا
يــــوضع ورق الــــتـــرشـــيـح داخل كـــرة (Kjeldahl) أو أنـــبـــوب

التمعدن. 

3.2.7 عملية التمعدن والتقطير عملية التمعدن والتقطير

يــــضــــاف إلى كـــرة (Kjeldahl) أو أنـــبــــوب الـــتــــمـــعـــدن
كــمــيــة مــنــاســبــة من عــنــاصــر مــســهــلــة لــلــغــلــيــانq مــحــلـول
سولفات البوتـاسيومq محلول سـولفات النحاس وحمض
الـــكــبــريت و تــتــبع عــمــلــيــة الــتــمــعــدن والــتــقــطــيــر حــسب
طـريـقـة الـعـمل احملددة فـي منـهج حتـديـد نـسـبة األزوت في

احلليب.

 4.2.7 التجربة على بياض التجربة على بياض

جترى التجربة على بياض كما هو مبX من (1.2.7)
إلى (3.2.7) بـــحــــيث تــــســـتـــبــــدل عـــيـــنــــة الـــتـــجــــربـــة بـــورق
الـــتـــرشــيح ( 4.4) مـــغـــســـول �ــحـــلـــول حـــمض ثـالثي كـــلــور
األسـتيك (1.3) وتـتم مـعـايرة الـعـيـنـات اIـأخوذة لـلـتـجـربة
عـلى بياض بنفـس الكواشف والتجـهيزات اIسـتعملة مع

العينات اIأخوذة للتجربة.

تـســجل الـقــيم عــلى بـيــاض. إذا تـغـيــرت الـقــيم يـجب
معرفة سبب التغير. 

3.7 التحديد غير اIباشر التحديد غير اIباشر

�ـــكن حــســـاب نـــســبـــة األزوت الـــبــروتـــيـــني لـــعــيـــنــة
الـتـجـربـة بـدال من الـتـحـديـد اIـبـاشر (2.7) بـاالسـتـنـاد إلى

حتديد كالسيكي غير مباشر. 

يتـم هذا بـخـصم نـسبـة األزوت غـير الـبـروتـيني من
نسبـة األزوت اإلجمـالي لنـفس عيـنة الـتجـربة احملددة عن

طريق منهج حتديد نسبة األزوت في احلليب.

لـلـتـعــبـيـر عن الــنـسـبـة احلــقـيـقـيــة لـلـبـروتــيـنـات يـتم
ضـرب الـناجت اIـتـحصـل علـيه لـنسـبـة األزوت البـروتـيني

في 6,38.

8. احلساب والتعبير عن النتائج. احلساب والتعبير عن النتائج

1.8 حساب نسبة األزوت البروتيني  حساب نسبة األزوت البروتيني 

1.1.8 حتسب نسـبة األزوت البروتيني W pn لعـينة
التجربة عن طريق اIعادلة اآلتية :  

  1,4007 ( V  s - V  b ) M r 

W pn =

m

حيث : حيث : 

W pn : هي نــــســــبــــة األزوت الــــبــــروتـــــيــــني لــــعــــيــــنــــة

qبالنسبة الكتلية qالتجربة

V s : هي القـيمـة الرقمـية حلـجم حمض الـكلور (2.3)

اIـستـعمل في الـتحـديدq بـاIيلـيمـترq يـعبـر عنـها بـتقريب
q0,05 ملل

V b : هي الـــقــيـــمــة الـــرقـــمــيـــة حلـــجم حــمـض الــكـــلــور

qـيــلـيــمـتـرIبــا qـســتـعــمل في الــتـجـربــة عـلى بــيـاضI(2.3) ا
qيعبر عنها بتقريب 0,05 ملل

M r : هي الــقــيــمــة الــرقــمــيــة لــلــمــوالريــة احلــقــيــقــيــة

حلـــــمض الـــــكــــلــــور (2.3)  يـــــعــــبــــر عــــــنـــــهـــــا بـــــأربــــعــــة أرقــــام
qبالتقريب

q(1.7) هي القيمة الرقـمية لكتلة عـينة التجربة : m
بالغرامq يعبر عنها بتقريب 0,1 ملغ.

2.1.8 إذا اسـتــلـزم األمــر يــعـبــر عن الـنــتــائج بـأربــعـة
أرقـام بــالـتـقــريب إلجـراء حــسـابـات الحــقـة. إذ تــعـلق األمـر
بـالنـتـائج النـهـائـية يـعـبر عن نـسـبة األزوت بـثالثـة أرقام

وبرقمX للتعبير عن نسبة البروتينات.   

من األحـــسن أال تـــقــرب الـــنـــتـــائج  قــبـل االســتـــعـــمــال
النهائي لقيمة التجربة.

مالحـظة مالحـظة - يتـحـقق هـذا باخلـصـوص عنـدمـا تسـتـعمل
الـنـتـائج حلـسـابـات الحـقـة. مـثال في احلـالـة الـتي يـسـتـعـمل
فيها النتائج الـفردية للتجربة اIتحصل عليها من حتليل
عدة عينات حلساب إحصائيات فعالية اIنهج فيما يخص

التغيرات في نفس اخملبر وما بX اخملابر.

  كــذلـك في حــالــة اســتـــعــمــال هــذه الــنـــتــائج كــمــرجع
لضـبط جهاز مـا  (على سبـيل اIثال جـهاز معـايرة احلليب
باألشـعـة حتت احلـمـراء)q حـيث تـسـتـعـمل قـيم عـدة عـيـنات

حلساب التناقص البسيط واIتعدد. 

في هــــــــاتـه احلـــــــاالتq مـن اIالئـم أال تــــــــقـــــــرب الـــــــقــــــــيم
اIتحصل عليها قبل استعمالها في حسابات الحقة. 

2.8 حساب نسبة األزوت احلقيقي حساب نسبة األزوت احلقيقي

W p 1.2.8 حتــسب الـنــسـبـة احلــقـيـقــيـة لــلـبـروتــيـنـات
لعينة التجربة عن طريق اIعادلة اآلتية :

W p = W pn x 6,38

حيث :حيث :

 W p : هـي الـنـسـبــة احلـقـيــقـيـة لــلـبـروتــيـنـات لــعـيـنـة

qيعبر عنها بالنسبة الكتلية qالتجربة
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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.

الشعاع الفعالالشعاع الفعال
ملمملم

تردد الدورانتردد الدوران 
 ± 70 دورة دورة/ دقيقةدقيقة
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الــــشـــعــــاع الــــفـــعــــال جلــــهـــاز الــــطــــرد اIـــركــــزي و تـــرددالــــشـــعــــاع الــــفـــعــــال جلــــهـــاز الــــطــــرد اIـــركــــزي و تـــردد
الدوران إلنتاج تسارع طرد مركزي بـ (الدوران إلنتاج تسارع طرد مركزي بـ (350 ± 50) غ) غ
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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)
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- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 01-316 اIؤرّخ
في 28 رجـب عـــام 1422 اIــــوافق 16 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2001
واIـتـضـمّن إحـداث مـركـز ثـقـافي إسالمي وحتـديـد قـانـونه

qادّة 4 منـهIال سيّما ا qاألساسي

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-04 اIـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
qؤسسات واإلدارات العموميةIشتركة في اIلألسالك ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-411 اIؤرّخ
في 26 ذي احلـجّة عام 1429 اIوافق 24 ديسـمبر سنة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اIـــكـــلّـــفـــة بـــالـــشـــؤون الـــديـــنـــيــة

qواألوقــاف

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اIــشــتــــرك اIـؤرّخ
في 30 صـــفـــــر عـــــام 1423 اIــــوافــق 13 مـــايـــــو ســـنـــة 2002
الـــذي يـــحـــدّد الــتـــنـــظـــيم اإلداري لـــفــروع اIـــركـــز الـــثــقـــافي

qاإلسالمي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIــــادة األولى : اIــــادة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اIـــادّة 4 من اIـــرســـوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 01-316 اIــــؤرّخ في 28 رجـب عـــام 1422
اIـوافق 16 أكـتـوبـر سـنـة 2001 واIـذكـور أعالهq يـحـدّد هـذا
الـقرار إنشـاء فرع للـمركز الـثقافي اإلسالمي في كـل من

واليتي تندوف والبيض.

اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1436 اIــوافق 19
نوفمبر سنة 2014.

وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قرا مؤرخ في قرا مؤرخ في 26 رمضان عام  رمضان عام 1434 اIوافق  اIوافق 4 غشت سنة غشت سنة
q2013 يـجـعـل مـنـهج حتـديـد نـســبـة اIـادة الـدسـمـة في يـجـعـل مـنـهج حتـديـد نـســبـة اIـادة الـدسـمـة في

احلليب إجباريا.احلليب إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 326-12 اIـؤرخ
في 7 شـــوال عـــام 1433 اIــــوافق 4 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- وبـــمـــقــــتـــضـى الـــمــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 39-90
اIـــؤرخ في 3 رجـب عــام 1410 الــمــوافق 30 يـنـايــر سـنـة
1990 واIــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشq اIــــعــــدل

qتممIوا

- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21  ديــســمــبــر ســنـة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 05-465 اIؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةIتعلق بتقد¬ اIوا

- و�ـــقـــتــضـى الـــقـــرار الـــوزاري اIــشــتــرك اIـؤرخ
في 29 صـــــفــــــر عـــــام 1414 اIــــــوافق 18 غــــــشـت ســــــنـــــة 1993
واIتـعلق �ـواصفات بـعض أنواع احللـيب اIعـد لالستهالك

qوعرضه

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 7
ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1418 اIـــــوافق 10 غـــــشـت ســـــنــــة1997
واIتعلق باIواصـفات التقنية ألنواع احلليب اIركز   غير

qاحمللي واحمللي وشروط وكيفيات عرضها

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
13 شــــعــــبــــان عـــام 1419 اIــــوافق 2 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1998

واIــتـــعــلق بــاIـــواصــفــات الـــتــقــنـــيــة ألنــواع احلـــلــيب اجلــاف
  qوشروط وكيفيات عرضها

- و�ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرخ في 17 رجب عـام 1420
اIــــوافق 27 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 1999 واIــــتــــعـــلـق �ـــواصــــفـــات
مـــســحــوق احلـــلــيب الـــصــنــاعـي وشــروط عــرضـه وحــيــازته

qواستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك

وزير الشؤون الدينيةوزير الشؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

محمد عيسىمحمد عيسى

وزير اIاليةوزير اIالية

محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمال
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يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اIــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اIــوافق 30 يــنــايــر ســنـة  q1990 اIــعــدل واIــتــمم واIــذكــور
أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة

اIادة الدسمة في احلليب إجباريا.

اIــادةاIــادة 2 :  : من أجل حتــديـــد نــســبــة اIـــادة الــدســمــة في
احلـليبq فـإن مـخابـر مراقـبة اجلـودة وقـمع الغش واخملـابر
اIعتمدة لهـذا الغرضq ملزمة باستعمال اIنهج اIبX في

اIلحق اIرفق بهذا القرار.

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

اIـادةاIـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد¡قراطية الشعبية. 

حـرر بــاجلــزائـر في 26 رمــضــان عـام 1434 اIـوافق 4
غشت سنة 2013.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحـقاIلحـق

منهج حتديد نسبة اIادة الدسمة في احلليبمنهج حتديد نسبة اIادة الدسمة في احلليب

منهج غرافيمتري (منهج مرجعي)منهج غرافيمتري (منهج مرجعي)

يـخصص هـذا اIـنهج تـقنـيـة مرجـعـية لـتحـديـد نسـبة
اIـادة الدسـمـة حلـلـيب ذي نـوعـية فـيـزيـوكـيـميـائـيـة جـيّدة.
يـطــبق هـذا اIـنــهج عـلى حــلـيب الـبــقـرة الـطـازج والــنـعـجـة
واIـاعـز وعـلى احلـلـيب قـلـيل الـدسم وعـلى احلـلـيب مـنـزوع
الــدسم وعــلى احلــلــيب احملــفــوظ كــيــمــيــائــيـا وعــلـى احلـلــيب
الـــســـائل اخلـــاضـع لـــلـــمـــعـــاجلـــة. ال يـــطـــبـق هـــذا اIـــنـــهج عـــلى
احلـلــيب مـنــزوع الـدسـم في حـالــة الـبــحث عن دقــة كـبــيـرة

مثال Iعرفة مدى فعالية عملية نزع الدسم.

مالحظةمالحظة - يسمى هذا اIنهج عادة روز - ڤوتليب.

1. التعريف التعريف

Iــتـطـلــبـات هـذا اIــنـهج يــطـبق اIـصــطـلح والــتـعـريف
اآلتيان :

نسـبة اIـادة الدسـمة لـلحـليب :نسـبة اIـادة الدسـمة لـلحـليب : هي الـنسـبة الـكتـلية
لـلــمـواد مـحـددة بــهـذا اIـنــهج ويـعــبـر عـنــهـا كـنــسـبـة كــتـلـيـة

وبالنسبة اIئوية.

2. اIبـدأ اIبـدأ

تـستـخلص كـميـة من محـلول األمـونيـاك اإليثـانولي
لـعـينـة مـأخـوذة للـتـجربـة بـواسـطة أكـسـيد ثـنـائي اإليـثيل
وإثــيــر الـبــتـرول. يــتم الــتــخـلص مـن اIـذيــبــات عن طـريق
عـــمـــلــــيـــة الـــتـــقــــطـــيـــر أو الـــتــــبـــخـــرq ثم حتــــدد كـــتـــلـــة اIـــواد

اIستخلصة.

3. الكواشـف الكواشـف

عدا تـعـليـمات مـخـالفـةq تسـتـعمل فـقط كواشف ذات
نوعية حتليـلية معترف بها وماء مقطر أو منزوع اIعادن

أو ماء ذو نقاوة مكافئة على األقل.

يجب أال تترك الكواشف بقايا معتبرة عند القيام
بالتحديد حسب اIنهج اخملصص (2.2.7).

1.3 هـيـدروكـســيـد األمـونـيـوم هـيـدروكـســيـد األمـونـيـومq مـحـلــول يـحـتـوي عـلى

نسبة كتلية من NH3 بحوالي %25 (p20 = 910 غ/ل).
مالحـظةمالحـظة - إذا لم يتـوفر لـدينـا محـلول هـيدروكـسيد
األمـنيـوم بـهـذا الـتركـيـزq فـيمـكن اسـتـعـمـال محـلـول أكـثر

تركيزا وذي تركيز معروف (1.4.7). 
2.3 إيــــــثــــــانــــــول إيــــــثــــــانــــــول q( C2H5OH) أو إيــــــثــــــانــــــول مــــــغــــــيّــــــر

بـاIـــيثـانول يـحتوي عـلى نسـبة حـجمـية لإليـثانـول تقدر
بـ 94% على األقل (أ.5).

3.3 مــحــلــول أحــمــر - كــونــغــو مــحــلــول أحــمــر - كــونــغــوq يـذوب 1 غ مـن أحــمـر

كـونغـو في حـوجـلـة مدرجـة سـعـتـها 100 مـلل (14.4). يـكمل
احلجم باIاء إلى غاية خط التدرج.

مالحظةمالحظة - يـستعـمل هذا احمللـولq الذي يسـمح برؤية
qــذيب والــطــبــقـة الــســائــلـةIا Xأحــسن لــلــســطح الــفـاصل بــ
بصـفة اختـيارية q(2.4.7) و¡ـكن استعـمال مـحاليل سـائلة

أخرى من اIلونات شريطة أال تغيّر نتيجة التحديد.
4.3 أكــــســـيــــد ثــــنــــائـي اإليـــثــيل  أكــــســـيــــد ثــــنــــائـي اإليـــثــيل q(C2H5OC2H5) خـــال

مـن الــبــيــروكـســيـدات (أ.3) ال يـحــتــوي عـلـى أكــثـر مـن
2 مــلغ / كــلـغ من مــضــادات األكــســدة ومـطــابـق Iــواصــفـات

التجربة على بياض (q2.2.7 أ.1) و (أ.4).
مالحـــظــةمالحـــظــة - تــتـــرتب أخــطـــار عن اســـتــعـــمــال أكـــســيــد
ثـــنـــائـي اإليـــثـــيـل وهـــنـــاك دراســـات قـــيــــد اإلعـــداد من أجل
اسـتـبـدال أكـســيـد ثـنـائي اإليـثـيل بـكـاشف آخـرq شـرط أالّ

يغيّر هذا األخير النتيجة النهائية للتحديد.
Xذو درجـة غـلـيـان مـحـصـورة بـ q5.3 إثـيـر الـبـتـرول إثـيـر الـبـتـرول

30° م و60° مq أو كـــــبــــــديل بــــــنـــــتـــــان (CH3[CH2]3 CH3) ذي

درجــة غـــلــيــان 36° مq مـــطــابـق Iــواصـــفــات الــتـــجــربـــة عــلى
بياض (q2.2.7 أ.1) و (أ.4).
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مالحـظـةمالحـظـة - من اIـســتـحـسن اســتـعــمـال الـبــنـتـان ألنه
أكثر نقاوة وذو نوعية ثابتة.

6.3 خـــلــيط اIــذيــبــات خـــلــيط اIــذيــبــاتq تــخــلط أحــجــام مــتــســاويــة من

أكــسـيــد ثــنــائي اإليــثـيل (4.3) وإثــيـر الــبــتـرول (5.3) قـبل
حلظات قليلة من االستعمال.

4. التجهيـزات التجهيـزات

مالحـظةمالحـظة - نـظـرا لكـون الـتـحديـد يـسـتـلزم اسـتـعـمال
اIـذيــبـات اIـتـطــايـرة الـقـابـلــة لاللـتـهـابq فــيـجب أن يـكـون
الـتجـهيـز الكـهربـائي اIسـتـعمل مـطابـقا لـلقـوانX اخلـاصة

بأخطار استعمال هذه اIذيبات.

أجهزة عادية للمخبرq ال سيما ما يأتي :
1.4 ميـزان حتليلي ميـزان حتليليq بإمكـانه أن يزن بـتقريب 1 ملغ

وبدقة مبينة تساوي 0,1 ملغ. 
2.4 جــهــاز الــطــرد اIــركـزي جــهــاز الــطــرد اIــركـزيq الــذي ¡ـكـن فــيه إخــضـاع

حـوجالت أو أوعـيـة االسـتـخالص (6.4) إلى دوران بـتـواتر
يـتراوح من 500 دورة/دقـيـقة إلى 600 دورة/دقـيـقـة حـتى
يــــنـــتـج تـــســــارع مــــركـــزي من 80 ج إلى 90 ج فـي الــــطـــرف

اخلارجي للحوجالت أو األنابيب.
مالحـــظـــةمالحـــظـــة - إن اســــتــــعـــمــــال جـــهــــاز الــــطـــرد اIــــركـــزي

اختياري لكن يوصى به (5.4.7).
3.4 جـهــاز الـتـقــطـيــر أو الـتـبــخـيـر جـهــاز الـتـقــطـيــر أو الـتـبــخـيـرq يـسـمـح بـتـقــطـيـر

اIـذيــبـات وإيـثـانــول احلـوجالت أو بـتــبـخـيــرهـا في أوعـيـة
بـيــشــر وكـبــسـوالت (12.4.7) في درجــة حــرارة ال تـتــجـاوز

100° م.

4.4 جـهـاز نازع لـلـرطـوبة جـهـاز نازع لـلـرطـوبةq بتـسـخـX كـهـربـائي مزود

�ـنـافـذ لـلـتـهويـةq مـفـتـوحـة تمـامـا ¡ـكن ضـبـطـهـا في درجة
حرارة 102 ± 2° م في الوسط اIستعمل.

يــجب أن يـــكــون جــهـــاز الــتــجـــفــيف مـــزودا �ــقــيــاس
درجة حرارة مناسب.

5.4 حــــمـــــام مــــائي حــــمـــــام مــــائيq ¡ــــكـن ضــــبــــطـه في درجــــة حــــرارة

تتراوح بX 35° م و40° م.
6.4 حــــــوجـالت اســــــتــــــخـالص اIــــــادة الــــــدســــــمـــــة حــــــوجـالت اســــــتــــــخـالص اIــــــادة الــــــدســــــمـــــةq نـــــوع

«ماجونيي».
مالحـظةمالحـظة - ¡كـن كذلك اسـتعـمال أنـابيب اسـتخالص
اIـادة الـدســمـة مـزودة �ـمّص أو جـهــاز غـسلq لـكن طـريـقـة
العمل حينئذ تكون مختلفة وهي مبينة في اIالحظة ب.
يـــــجب أن تـــــكــــون احلـــــوجالت مـــــزودة بــــســـــدادات من
الـفـلـX من نـوعـيـة جـيـدة أو من مـادة أخـرى [مـثالq مـطـاط

[(PTFE) Xســيلـــيكـوني أو مـتــعــدد رباعي فـليـور االثيـل
ال تتـأثـر بالـكواشف اIـسـتعـملـة. يـجب أن تغـسل سدادات
الــفـلــX بـواســطـة أكــسـيــد ثـنــائي اإلثـيل (4.3) وتـتـرك في
اIـــــاء في 60° م أو أكــــثـــــر خالل 15 دقــــيـــــقـــــة عـــــلـى األقل ثم
Xــاء بـــطــريــقــة تـــكــون مــنــغـــمــســة حلــIتـــوضع لــتـــبــرد في ا

استعمالها.

7.4 الــــركـــــيــــزة الــــركـــــيــــزةq لـــــتــــثـــــبــــيـت حــــوجـالت (أو أنــــابـــــيب)

إستخالص اIادة الدسمة (6.4).

8.4 قارورة الغسل قارورة الغسلq يتالئم استعمالها مع خليط

اIذيبات (6.3).

ال تستعمل قارورات الغسل من البالستيك.

9.4 أوعـيـة السـتـرجـاع اIـادة الـدسـمـة أوعـيـة السـتـرجـاع اIـادة الـدسـمـةq مـثال حـوجالت

لـلـغـلـيـان (حوجالت ذات قـاع مـسـطح) سـعـتـها من 125 مـلل
إلى 250 مــللq حـــوجالت مــخـــروطــيــة ســـعــتــهــا 250 مــلل أو

كبسوالت معدنية.

إذا اســتـعــمـلـت كـبــسـوالت مــعـدنــيــةq يـجب أن تــكـون
من األفـــــضل مـن فــــوالذ غــــيـــــر قــــابـل لألكـــــســــدة وذات قــــاع
مـسطـح ويتـراوح قطـرها من 80 ± إلى 100 ± وارتفـاعـها

حوالي 50 ±.

10.4 أجهزة تـعديل الغليانq  أجهزة تـعديل الغليانq خاليـة من اIادة الدسمة

ومن خـــزف غــيــر مـــســامي أو من كـــربــور الــســـيــلــيـــســيــوم
(تكون اختيارية إذا استعملنا كبسوالت معدنية).

11.4 مــخــبـــارات مــدرجــة مــخــبـــارات مــدرجــةq ســعـــتــهـا من 5 مـلل إلى

25 ملل.

12.4 ماصات مدرجة ماصات مدرجةq سعتها 10 ملل.

13.4 مالقـط مـــــعـــــدنـــــيــــة مالقـط مـــــعـــــدنـــــيــــةq مـالئـــــمـــــة Iـــــسـك احلـــــوجالت

وأوعية بيشر أو الكبسوالت.

14.4 خوجالت مـعايرة خوجالت مـعايرةq ذات خط تدرج واحـدq سعتها

100 ملل.

5. اقتطاع العينـة اقتطاع العينـة

ينجز اقتطاع العينة في الشروط اIالئمة.

من األحـــسن أن يـــتــلـــقى اخملـــبــر عـــيـــنــة �ـــثـــلــةq غـــيــر
متلفة أو تغيرت أثناء النقل والتخزين.

حتفظ كل مـن العـينـات الـسائـلةq الـلـزجة أو اIـعجـنة
فـي درجـة حــرارة مــحــصــورة بـX 2° م و6° م انــطـالقــا من

حلظة اقتطاع العينة حتى بدء طريقة العمل.
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6. حتضير عينة للتجربة حتضير عينة للتجربة

qتـوضع عيـنة التـجربـة في درجة حرارة 38° م ± 2° م
بـــاســـتــعـــمـــال احلـــمــام اIـــائي (5.4). تـــخـــلط الـــعــيـــنـــة جـــيــدا
وبـلطـف عن طريق تـدويـر مكـرر لـلوعـاءq مع احلـرص على
جتـنب تــشـكل الــرغـوة أو اخملض ثم تــبـرد عــيـنــة الـتــجـربـة
بـســرعــة في حـوالي 20° م ± 2° م. يـجـب أال تـبــرد عـيــنـات
احلــلـيب اIــمـخــوضq ألن هـذه األخــيـرة يــجب أن تـوزن في

درجة حرارة تتراوح بX 30° م و40° م (1.7).

إذا أمــكن احلـصـول عــلى عـيـنــة لـلـتـجــربـة مـتــجـانـسـة
بــدون تــســـخــX مـــســبق بــX 38° م ± 2° م (مـــثال عــــيـــنـــات
احللـيب اIنـزوع الدسم)q من األحـسن اتبـاع طريـقة الـعمل

التالية. 

تـعدل درجة حـرارة عيـنة التـجربة في 20° م ± 2° م.
تــخـــلط بــعـــنــايـــة لــلـــتــأكـــد من الــتـــوزّع اIــتـــجــانس لـــلــمــادة
الــدسـمــة في عــيــنــة الــتـجــربــة. عــدم الـرج بــشــدة لــتــجـنب

تشكل رغوة احلليب ومخض اIادة الدسمة.

مالحـــظــةمالحـــظــة - يـــجب عـــدم تـــوقع احلـــصـــول عـــلـى قـــيـــمــة
صحيحة لنسبة اIادة الدسمة :

qأ) إذا كان احلليب �خوضا

ب) عـنــد اإلحـســاس بـرائــحـة �ــيـزة ألحــمـاض دســمـة
qحرة

ج) إذا ظــهــرت جــزيــئــات بـــيــضــاء عــلى جــدران وعــاء
الـــعــــيـــنـــة أو طـــغـت قـــطـــرات مـن مـــادة دســـمـــة عــــلى ســـطح

العينة أثناء أو بعد حتضير عينة التجربة.

7. طريقة العمل طريقة العمل

مالحظةمالحظة 1 - إذا تطلب األمـر التحقق من االسـتجابة
لشروط اIقـدمة فيما يخص حد التكرارية q(2.9) فيجرى

حتديدين منفصلX وفقا لـ (1.7) إلى (4.7).

مالحظةمالحظة 2 - هناك طريقـة عمل أخرى تستعمل فيها
أوعــيـة إســتـخالص اIــادة الـدســمـة مــزوّدة �ـمّـص أو جـهـاز

غسل (اIالحظة 6.4) اIبينة في اIالحظة ب.

1.7 العينة اIأخوذة للتجربة العينة اIأخوذة للتجربة

تـخـلط عــيـنـة الــتـجـربـة (الــنـقـطـة 6) بـتـدويـر الـوعـاء
بـــلـــطـف ثالث أو أربع مــــرات. تـــوزن فـــوراq مــــبـــاشـــرة أو
بالـفصلq بتقريب 1ملغq 10غ إلى 11غ من عيـنة التجربة

في حوجلة االستخالص (6.4). 

يجب أن توضع العيـنة اIأخوذة للتجـربة كليا بقدر
اإلمـــــــكــــــــان في اجلــــــــزء الـــــــســــــــفـــــــلـي (الـــــــضــــــــيق) حلــــــــوجالت

االستخالص.

2.7 التجارب على بياض التجارب على بياض

1.2.7 جتربة على بياض للمنهج جتربة على بياض للمنهج

qيـقــام بـتـجــربـة عـلـى بـيـاض بــالـتـتــالي مع الـتــحـديـد
بـاســتـعــمـال نــفس طــريـقــة الـعــمل ونـفـس الـكــواشفq لـكن
بــتــعـويـض الـعيـنـة اIأخـوذة لـلتـجربـة اIـبيـنة في (1.4.7)

بـ 10 ملل من اIاء (أ.2).

عـنـدمـا تـقـوم بـتحـلـيل كـمـيـة من الـعـينـات لـلـتـجـربة
فــإنه ¡ـكن لـعـدد دورات الــتـجـفف أن تـتـغــيـر بـX عـيـنـات
مـخـتـلـفةq إذا اسـتـعـمـلت عـينـة عـلى بـيـاض حلـصة بـأكـمـلـها
فيجب الـتأكد من أن قـيمة الـعينـة اIستـعملة عـلى بياض
حلــســاب نـســبــة اIــادة الـدســمــة لـعــيــنــة فـرديــة § احلــصـول

عليها في نفس شروط العينة الفردية.

إذا جتـــاوزت بـــانــتـــظـــام الــقـــيـــمــة اIـــتـــحـــصل عــلـــيـــهــا
لــلـتــجـربــة عـلى بــيـاض 1,0 مــلغq تـفــحص الــكـواشف إذا لم
يـجـر ذلك حـديـثـا (2.2.7). يـجب أن تـسـجل الـتـصـحـيـحـات
التي أجريت لقيم أكبر من 2,5 ملغq في كشف التحليل.

2.2.7 جتربة على بياض للكواشف جتربة على بياض للكواشف

مـن أجل الــــتـــــحــــقق من نـــــوعــــيــــة الــــكــــواشفq جتــــرى
جتـربــة عـلى بـيـاض كـمـا هـو مـذكـور في (1.2.7). بـاإلضـافة
إلى ذلك ومن أجـل مـراقــبــة الـكــتلq يــســتـعــمل وعــاء فـارغ
الســتـرجـاع اIـادة الـدســمـةq مـهـيـأ كــمـا هـو مـبـX في (3.7).
يجب أن ال تترك الكواشف بقايا أكبر من 1,0 ملغ (أ.1).

إذا كـانت بقـايا كـواشف الـتجـربة عـلى بيـاض كامـلة
qذيبـات بطريـقة منـفصلةIحتـدد بقايـا ا qأكبر من 1,0 ملغ
بـتـقـطـير 100 ملل مـن أكسـيـد ثـنـائي اإليـثيل (4.3) وإيـثر
البترول (5.3) على التوالي. يـستعمل وعاء مراقبة فارغ
من أجل احلــصـول عــلى كـتـلــة حـقـيــقـيـة مـن الـبـقــايـا والـتي

يجب أال تكون أكبر من 1,0 ملغ.

قــــــد يـــــحــــــدث وأن حتـــــتــــــوي الــــــكـــــواشـف عـــــلـى مـــــواد
متطـايرة والـتي تكـون محجـوزة بقـوة في اIادة الـدسمة.
إذا كـانت هـنــاك تـعـلـيـمـات لـوجـود مـثل هـذه اIـوادq جتـري
جتـــارب عـــلى بـــيــاض لـــكل الـــكــواشف ولـــكل مـــذيبq وذلك
باسـتعمـال لكل واحـد وعاء للـمادة الدسـمة مع حوالي 1 غ
من اIـادة الـدسمـة لـلـزبدة اIـنـزوعـة اIـاء. تقـطـر من جـديد
اIـذيـبـات بـوجـود 1 غ من اIـادة الـدسـمـة لـلـزبـدة اIـنـزوعة
اIـاء لـ 100 مـلـل من اIـذيب. تـسـتــعـمل اIـذيــبـات مـبـاشـرة

بعد إعادة التقطير إذا اقتضى األمر.
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تغـيـر الـكـواشف أو اIـذيـبـات غـيـر اIـرضـيـة أو يـعاد
تقطير اIذيبات.

3.7 حتضير الوعاء السترجاع اIادة الدسمة حتضير الوعاء السترجاع اIادة الدسمة

يـــجــــفف الـــوعـــاء Iــــدة ســـاعـــة واحـــدة (9.4) مـع بـــعض
مـــــعــــدالت الــــغــــلــــيــــان (10.4) فـي جــــهــــاز الــــتــــجــــفــــيف (4.4)

مضبوطا في 102° م ± 2° م.

مـالحــظـة مـالحــظـة 1 - يــنــصح بــاســتــعــمــال مــعــدالت الــغــلــيــان
لـلـسـماح بـغـلـيان خـفـيف أثـنـاء الـتخـلص من اIـذيب فـيـما
بــــعــــدq الســــيــــمـــا فـي حـــالــــة األوعــــيــــة الــــزجـــاجــــيــــة ويــــكـــون

استعمالها اختياريا في حالة الكبسوالت اIعدنية.

يــحـفظ الـوعــاء من الـغـبــار ويـتـرك لـيــبـرد في غـرفـة
qـدة ســاعـة واحــدة عـلى األقلI الــوزن (األوعـيــة الـزجــاجـيــة

األوعية اIعدنية Iدة 30 دقيقة على األقل).

مالحـظة مالحـظة 2 - من األحـسن أال يـوضع الوعـاء في جـهاز
نــازع لــلـــرطــوبــةq الجــتـــنــاب تــبــريــد غـــيــر كــاف أو مــراحل

تبريد طويلة ومبالغ فيها. 

q(13.4) يزان وبـواسطة مـلقاطIيـوضع الوعاء عـلى ا
يـوزن الــوعــاء بـتــقـريب 1,0 مــلغ من أجل اســتـرجــاع اIـادة

الدسمة.

مالحـظـة مالحـظـة 3 - من األحــسن اسـتــعـمـال مالقط لــتـجـنب
تغيرات درجة احلرارة باخلصوص.

4.7 التحديد التحديد

1.4.7 يــبـــدأ الــتــحـــديــد في مـــدة ســاعـــة واحــدة حــسب

عملية وزن العينة.

يـضـاف 2 مـلل من مـحـلـول هــيـدروكـسـيـد األمـونـيـوم
(1.3) إلى الــعــيـنــة اIــأخــوذة لـلــتــجــربـة (1.7) اIــوجــودة في
حــوجـــلــة االســتــخالص أو حـــجم مــكــافئ مـن مــحــلــول أكــثــر
تـركـيـزا (اIالحـظة 1.3). يـخـلط بـشـدة مع الـعـيـنـة اIـأخوذة

للتجربة في البصلة الضيقة للحوجلة.  

2.4.7 يـــضــاف 10 مـــلل مـن اإليـــثـــانــول (2.3) ويـــخـــلط

بلـطف ولكن بـعمق ومع تـرك محـتوى احلـوجلـة في ذهاب
وإيـاب بـX البـصـلـتX . يـتـجـنب وصـول السـائل بـالـقرب

من عنق احلوجلة.

يضاف إذا اقتضى األمرq قطرتX من محلول أحمر
- كونغو (3.3) وإذا اقتضى األمـر تبرد من جديـد احلوجلة

في درجة حرارة الوسط. 

3.4.7 يـضـاف 25 مـلـل من أكـسـيــد ثـاني اإلثـيل (4.3).

تسد احلوجلة بـسدادة من الفلX مشبعة باIاءq أو بسدادة
من مـادة أخـرى (6.4) مـبــلـلـة بــاIـاء. حتـرك احلـوجــلـة بـشـدة
Iــدة دقـيــقــة واحــدة لـكـن بـدون مــبــالــغـة حــتى ¡ــكن تــفـادي

تشكل مستحلبات ثابتة.

أثــــــنـــــاء الــــرجq تـــــوضع احلـــــوجــــلـــــة في مـــــوضع أفـــــقي
ويــــكـــون الــــجـــزء الـــضــــيـق من احلـــوجــلــة فـي األعــلىq مع
تـرك سـائـل الـجــزء الـعــريـض بـتـنـقـل مـن حـيـن آلخـر
إلـى الــجــزء الــضـيـق. تــبــرّد الــحـوجــلــة عــنـد الــحــاجـة
�ــــاء جــــاري حــــتى تـــــصل درجــــة حــــرارتــــهــــا درجــــة حــــرارة
الــوسـط. تــنــزع ســـدادة الــفــلـيـن بـــحــذر أو أداة الــغــلـق
وتــــغــــسـل بـــمــــا فـي ذلــك عـــنـق الــــحــــوجـــلــــة بـــواســــطـــة
كـــمــــيـــة قــــلـــيــــلـــة مـن خــلـــيط اIــذيـــبــات (6.3). تـــســـتـــعــمل
قــارورة الــغــسل q(8.4) بـــحــيث جتـــري ســوائل الـــغــسل في

احلوجلة.

4.4.7 يـضـاف 25 مـلل من إثـيـر الـبـتـرول (5.3). تـسـد

احلــوجــلــة بــواســطــة ســدادة من الــفــلــX مــعــاد تـرطــيــبهq أو
ســدادة أخـرى مــعــاد تـرطــيــبـهــا (بـغــطــسـهــا في اIــاء) وتـرج
احلـوجــلــة من جــديـد بــلــطف Iـدة 30 ثــاq كـمـا هــو مـبـX في
(2.4.7) وتـــواصـل الــعـــمـــلـــيـــة مـع الــرج كـــمـــا هـــو مـــبـــX في

 .(3.4.7)

5.4.7 تــــوضـع الـــــحــــوجـــــلــــة الــــمـــــســـدودة فـي جـــهـــاز

الـــطــرد الـــمـــركــزي I .(2.4)ــدة 1 إلى 5 دقــائق مع تــســارع
مـــــركــــــزي مـن 80 ج إلـى 90 ج. إذا لــم يـــــتـــــوفــــــر جـــــهـــــاز
الــــطــــرد الــــمــــركـــزيq تــــتــــرك الــــحــــوجـــلــــة الــــمــــســـدودة
qــدة 30 دقــيــقـــة عــلى األقلI (7.4) لــتـــرتــاح فــوق الـــركــيــزة
حــتى تــصــبح الــطــبــقــة الـتـي تـطــفــو عــلى الــســطح صــافــيـة
ومـــنــفــصـــلــة تــمـــامـا عــلى الـــطــبــقـــة الــســائـــلــة. وتـبـرّد
احلـوجــلــة في مـاء جــار إلى غــايـة درجــة حــرارة الـوسط إذا

اقتضى األمر.

6.4.7 تــــنــــزع ســــدادة الــــفــــلــــX أو أداة الــــغــــلق بــــحــــذر

وتـــغــــسل �ـــا فـي ذلك اجلـــهــــة الـــداخـــلــــيـــة لــــعـــنق احلــــوجـــلـــة
بـواسطـة كمـية قـلـيلـة من خلـيط اIذيـبات (6.3). يسـتـعمل
وعــاء الــغــسل (8.4) بــطــريـــقــة تــســـمح لــســوائـل الــغــسل أن
جتــري في احلــوجـلــة. إذا كـان الــســطح الـفــاصل مــوجـود في
أسـفل قاع عـنق احلـوجلـةq يرفع إلى هـذا اIـستـوى بإضـافة
اIــاء بـلــطف إلى جــانب احلــوجـلــة (الــشـكل 1)q كـمــا يــسـمح

بتصفية اIذيب.
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مالحـظةمالحـظة - § اختـيـار أحـد أنـواع الـقـارورات الثالث
احملددة في الشكلX 1 وq2 حسب اIقاييس الدولية.    

7.4.7 تـمـسك حـوجلـة االسـتـخالص من اجلـزء الـضيق

لــلــحـوجــلــةq يـصــفى بــعــنـايــة أكــثـر قــدر �ــكن من الــطـبــقـة
الـــتي تــطــفـــو عــلى الـــســطح فـي الــوعــاء احملـــضــرq اخملــصص
السـتـرجـاع اIـادة الـدسـمة q(3.7) الـذي يـحـتـوي عـلى بـعض
معـدالت الغليان (10.4) في حالـة احلوجالت (اختيارية مع
األوعـية اIـسطحـة اIعـدنيـة). يتـجنب تـصفـية أي جزء من

الطبقة السائلة (الشكل 2).

8.4.7 تــــــغـــــسل اجلــــــهـــــة اخلـــــارجـــــيــــــة لـــــعـــــنـق حـــــوجـــــلـــــة

االســتـخالص بــواسـطــة كـمــيـة قــلـيــلــة من خـلــيط اIـذيــبـات
(6.3). جتــمع ســوائل الــغــسل في الــوعــاء الســتــرجــاع اIـادة
الــدســمــة. يـحــرص عــلى أال يــقــذف خـلــيط اIــذيــبــات خـارج
حـوجـلـة االستـخالص. الـتخـلص كـلـيا أو جـزئـيـا من اIذيب
في الـوعـاء عن طـريق الـتــقـطـيـر أو الـتـبـخـيـر إذا اقـتـضى

األمر كما هو مبX في (12.4.7).

9.4.7 يـضاف 5 ملل مـن اإليثانول (2.3) إلى مـحتوى

حــوجــلــة االسـتــخالص. يــســتــعــمل اإليــثـانــول لــغــسل اجلــهـة
الداخلية لعنق احلوجلة ويخلط كما هو مبX في (2.4.7).

10.4.7 يتم اسـتخالص ثان بـإعادة الـعملـيات اIبـينة

في (3.4.7) إلى q(7.4.7) لــكن عــوضـا من 25 مــلل يــسـتــعـمل
15 ملل فقط من أكسيد ثنائي اإليثيل (4.3) و 15 ملل من

إيثـر البـترول (5.3) يسـعمل كـذلك أكسـيد ثـنائي اإليـثيل
لغسل اجلهة الداخلية لعنق حوجلة االستخالص.

إذا اقــتـضى األمـرq يــرفع الـسـطـح الـفـاصل إلى وسط
عــنق حـوجــلـة االســتــخالص بـإضــافـة اIــاء بـلــطف من خالل
عـنق احلـوجلـة (الـشكل 1) لـكي تـسـمح لـلتـصـفـيـة النـهـائـية

للمذيبات وأن تكون كاملة قدر اإلمكان (الشكل 2).

11.4.7 يــــجــــرى مـن جـــديــــد اســــتــــخالص ثــــالـث بـــدون

إضافة اإليثانـول بإعادة العملـيات اIبينة من (3.4.7) إلى
q(7.4.7) لــــكـن بـــاســــتــــعــــمــــال من جــــديــــدq فــــقط 15 مــــلل من
أكــســيــد ثــنـائـي اإلثـيل (4.3) و15 مــلل مـن إيـثــر الــبــتـرول
(5.3). يــــســـتــــعـــمـل أكـــســــيـــد ثــــنــــائي اإلثـــيـل لـــغــــسل اجلــــهـــة

الداخلية لعنق حوجلة االستخالص.

إذا اقــــتـــــضى األمــــرq يــــرفـع الــــســــطـح الـــــفـــــاصل إلى
وسط عـنق حــوجـلـة االســتـخالص بــإضـافـة اIــاء بـلـطف من
خالل عـــنق احلـــوجــلــة (الـــشــكل 1) لـــكي تــســـمح لــلـــتــصـــفــيــة
الــنـهــائــيـة لــلــمـذيــبــات أن تـكــون كــامـلــة بــأكـبــر قــدر �ـكن

(الشكل 2).

الشكـل الشكـل 1 - قبل التصفية - قبل التصفية

البياناتالبيانات

1- مذيبات

2- في االستخالص الثاني والثالث

3- في االستخالص األول

4- السطح الفاصل

5- طبقة سائلة

مالحـــظــةمالحـــظــة - لــيـس من الـــضــروري إجنـــاز اســـتــخالص
ثـــالث في حــــالـــة احلـــلـــيب الـــذي تـــكــــون فـــيه نـــســـبـــة اIـــادة

الدسمة أقل من %0,5.

12.4.7 الــــــتـــــــخـــــــلـص بـــــــأكــــــبـــــــر قــــــدر مـــــــمــــــكــن من

الـــــمـــــذيــــــبـــــات (بـــــمـــــا فـــــيـــــهـــــا اإليـــــثـــــانــــــول) عن طــــريق
الـــتـــقـــطـــيـــرq إذا اســـتـــعـــمـــلــت حـــوجـــلـــة أو عـن طـــريـق
الـــــتـــــبــــــخـــــرq إذا اســـــتــــــعـــــمــل وعـــــاء بـــــيــــــشـــــر أو وعــــــاء
مـــســــطـح (3.4). تــغــسل اجلــهــة الــداخـــلــيــة لــعــنق احلــوجــلــة
بـــكـــمـــيـــة قــــلـــيـــلـــة من خــــلـــيط اIـــذيـــبـــات (6.3) قـــبل بـــدايـــة

التقطير.

13.4.7 يـسـخن الــوعـاء Iــدة سـاعـة واحـــدةq فـي جـهـاز

qنــــازع لــــلـــــرطــــوبــــة (4.4) مــــضــــبــــوط فـي 102° م ± 2° م
الســتــرجــاع الـمــادة الدسمةq توضع احلوجـلة بــطـريـقـة
qمـائــلــة حــتـى يــســمـح ألبــخــرة الــمــذيــبــات أن تـنبـعث
يــــنـــــزع الــــوعـــــاء الســــتـــــرجـــــاع اIــــادة الـــــدســــمـــــة من جـــــهــــاز
الــــتــــخــــفــــيـف ويـــتـــحـــقـق فـــورا إذا كـــانـت اIـــادة الـــدســـمـــة
صــافــيـة أم الq إذا كـانـت اIـادة الـدسـمــة غـيـر صــافـيـة ¡ـكن
افــــــتـــــراض وجــــــود مـــــادة دســـــمــــة غـــــريــــبـــــة ويـــــجب إعــــادة

التحديد بكامله.
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حيث الشكـل الشكـل 2 - بعد التصفية - بعد التصفية

ي ن : هي الــنـســبـة الــكـتــلـيـة اIــعـبــر عـنــهـا بــالـنــسـبـة
qئوية للمادة الدسمة في العينةIا

ك0 : هـي الــكـــتـــلـــةq بـــالـــغـــرامــاتq لـــلـــعـــيـــنـــة اIـــأخــوذة
q(1.7) للتجربة

ك1 : هـي الــكــتـــلــةq بــالــغـــرامــاتq لــلــوعـــاء الســتــرجــاع
q(14.4.7) ستخلصة احملددة فيIادة اIادة الدسمة واIا

ك2 : هـي الــكــتـــلــةq بــالــغـــرامــاتq لــلــوعـــاء الســتــرجــاع
q(3.7) ادة الدسمةIا

ك3 : هي الــكــتـــلــةq بــالـــغــرامــاتq لـــلــوعــاء اIــســـتــعــمل
الســـتـــرجــاع اIـــادة الــدســـمـــة لــلـــتــجـــربــة عـــلى بـــيــاض (2.7)

q(14.4.7) احملددة في qستخلصةIادة اIوا

ك4 : هي الــكـــتــلــةq بــالـــغــرامــاتq لـــلــوعــاء اIـــســتــخــدم
السـتـرجاع اIـادة الـدسـمة (3.7) اIـستـعـمـلـة للـتـجـربـة على

q(2.7) بياض

2.8 التعبير عن النتائج التعبير عن النتائج

جعل النتيجة برقمX بعد الفاصلة. 

9. الدقــة الدقــة

1.9 التجربة ما بX اخملابر التجربة ما بX اخملابر

يـعـبـر عن قــيم الـتـكـراريـة وإعــادة الـتـجـربـة في عـدة
مــــخــــابــــر عــــنــــد حــــد احــــتــــمــــال 95% و¡ــــكن أال تــــطــــبق في

مجاالت التراكيز أو اIصفوفات غير التي أعطيت.

2.9 التكرارية التكرارية

يـــجب أال يـــتــــجـــاوز الـــفـــرق اIـــطـــلق بـــX نـــتـــيـــجـــتي
جتـربــتــX فــرديـتــX مــنـفــصــلــتـqX مــتــحــصل عـلــيــهــمـا عن
qـادة اخلـاضـعـة لـلـتـجـربـةIعـلـى نـفس ا qـنـهجIطـريق نـفس ا
في نـفس اخملـبـر ومن طـرف نـفس احملـلل اIـسـتـعـمل لـنفس
الـتجـهـيـزات في مـجـال زمـني قـصـيرq إال 5% من احلـاالت
على األكثرq تتعلق الـقيم التالية بالنسـبة الكتلية للمادة

الدسمة :

qنزوع الدسمI0,031% حلليب البقرة ا -

q0,036% حلليب البقرة منخفض الدسم -

q0,043% حلليب البقرة الكامل -

qاعزI0,030% حلليب ا -

- 0,069% حلليب النعجة.

البياناتالبيانات

1- في االستخالص الثاني والثالث

2- في االستخالص األول

3- طبقة سائلة

4- السطح الفاصل

إذا كانت اIادة الدسـمة صافيةq يحفظ الوعاء اجملمع
من الغيار ويتـرك ليبرد (ليس في جهـاز نازع للرطوبة)
في درجـة حرارة غـرفة الـوزن (وعاء من زجـاج Iدة سـاعة
واحــدة عـلى األقل وكــبـسـولــة مـعـدنــيـة Iـدة 30 دقـيــقـة عـلى

األقل).

ال يجفف الوعـاء مباشرة قبل الوزنq يوضع الوعاء
فــــوق اIـــيــــزان بــــواســــطـــة مــــلــــقـــاط (13.4). يــــوزن الــــوعـــاء

بتقريب 1,0 ملغ السترجاع اIادة الدسمة.

14.4.7 يسـخن الوعاء Iدة 30 دقيقـة إضافة في جهاز

qنـــــــازع لــــــلـــــــرطــــــوبــــــة (4.4) مــــــصـــــــبـــــــوط في 102° م ± 2° م
الســـتــرجـــاع اIــادة الـــدســـمــةq بـــحـــيث تـــكــون احلـــوجـــلــة في
مــوضع مــائل حـتـى تـســمح ألبــخـرة اIــذيــبـات أن تــنــبـعث.
تـعــاد عـمــلـيــات الـوزن اIــبـيــنـة في q(13.4.7) حــتى تــنـقص
qادة الدسمة بـ 1,0 ملغ على األقلIكتلـة وعاء استخالص ا
أو تــزداد بــX وزنــX مــتــمــاثــلـX. تــســجل الــكــتــلــة الــدنــيـا
ككتلة وعاء استخالص اIادة الدسمة واIادة اIستخلصة.

8. احلساب والتغيير عن النتائج احلساب والتغيير عن النتائج

1.8 احلساب احلساب

حتـسب نــسـبـة اIـادة الــدسـمـة بــالـنـســبـة لـلـعــيـنـة عن
طريق اIعادلة التالية : 

(ك1 - ك2)  -  (ك3 - ك4)
%100  X  ي ن = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك0
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3.9 إعادة التجربة في عدة مخابر إعادة التجربة في عدة مخابر

يـــجب أال يـــتــــجـــاوز الـــفـــرق اIـــطـــلق بـــX نـــتـــيـــجـــتي
جتـربــتــX فــرديـتــX مــنـفــصــلــتـqX مــتــحــصل عـلــيــهــمـا عن
qنـتوج اخلـاضع للـتجـربةIعـلى نـفس ا qـنهجIطـريق نفس ا
في مـخـابر مـخـتـلـفـةq من طـرف مـحلـلـX مـخـتـلـفـX الذين
يـســتــعــمـلــون جتــهـيــزات مــخـتــلــفـةq إال في 5% من احلـاالت
على األكثرq تتعلق الـقيم التالية بالنسـبة الكتلية للمادة

الدسمة :
qنزوع الدسمI0,043% حلليب البقرة ا -

q0,042% حلليب البقرة منخفض الدسم -
q0,056% حلليب البقرة الكامل -

qاعزI0,052% حلليب ا -
- 0,096% حلليب النعجة.

مالحظة أمالحظة أ
تعليمات حول طرق العملتعليمات حول طرق العمل

أ.أ.1 التجربة على بياض Iراقبة الكواشف ( التجربة على بياض Iراقبة الكواشف (2.2.7)

في هــذه الــتـجــربــة عـلـى بـيــاضq يــجب أن يـســتــعـمل
وعـــاء مـــراقـــبــــة الـــكـــتـــلــــة حـــتى ال تــــظـــهـــر الـــتــــغـــيـــرات في
الــظــروف الــهــوائــيــة لــغــرفــة اIــيــزان أو تــأثــيــرات حـرارة
وعــاء اسـتــرجـاع اIــادة الـدســمــة بـطــريـقــة خـاطــئـة نــتـيــجـة
وجـــود أو غــيـــاب اIــواد غـــيـــر اIــتـــطـــايــرة فـي مــســـتـــخــلص
الـكـواشـف. ¡ـكن اسـتـعـمـال هــذا الـوعـاء كـثـقل مـوازن في
حالـة ميـزان ذي كـفqX بـاإلضافـة إلى هـذاq من األنسب أن
تــــســـجـل الـــفــــوارق في الــــكـــتــــلـــة الــــظـــاهـــرة (ك3 - ك4 في
الـصــيــغـة 1.8) لــوعـاء اIــراقــبـة أثــنــاء مـراقــبــة كـتــلــة وعـاء
اســتــرجــاع اIــادة الــدســمــة اIــســتــعــمل في الــتــجــربــة عــلى
بــيـاض. بــالـتـاليq يــجب أال يـكــون تـغـيــر الـكــتـلـة الــظـاهـرة
لــوعــاء اســـتــرجــاع اIــادة الــدســـمــةq مــصــحح وفـق الــتــغــيــر

الظاهر لكتلة وعاء اIراقبة أكبر من 1,0 ملغ.

¡ـكن أن حتتوي اIـذيبات على مـواد متطـايرة تكون
مــــحـــفــــوظـــة جــــيــــدا في اIــــادة الـــدســــمـــة. إذا كــــانت هــــنـــاك
إشـــارات لــوجـــود مـــثل هـــذه اIـــوادq جــرى الـــتـــجــارب عـــلى
بـيــاض عـلى كـل الـكــواشف ولـكل مــذيبq بــاسـتــعـمــال لـكل
واحــــدq وعـــاء لــــلـــمــــادة الـــدســــمـــةq مـع حـــوالي 1غ مـن اIـــادة
الـدسـمة لـلـزبدة عـد¡ـة اIاءq تـقـطر اIـذيبـات من جـديد إذا
اقتضى األمرq بوجود 1 غ من اIادة الدسمة للزبدة عد¡ة
اIاء لـ 100 مـلل من اIـذيبq تسـتـعمل اIـذيـبات بـعـد إعادة

تقطيرها مباشرة.

أ.أ.2 الـتــجــربــة عــلى بــيــاض مــنـجــزة في آن واحــد مع الـتــجــربــة عــلى بــيــاض مــنـجــزة في آن واحــد مع
التحديد (التحديد (1.2.7)

تــسـمـح الـقــيـمــة اIــتـحــصل عـلــيــهـا من الــتــجـربــة عـلى
بـــيــاضq اIـــنــجـــزة في آن واحـــد مع الـــتــحـــديـــدq بــتـــصـــحــيح
الـكـتـلــة الـظـاهـرة لـلـمـواد اIــسـتـخـلـصـة من عــيـنـة الـتـجـربـة
(ك1 - ك2) بـالنسـبة لوجود مـواد غير مـتطايرة واردة من
الــكـواشف وأيـضـا من تـغـيـرات الــظـروف الـهـوائـيـة لـغـرفـة
الـوزن واخـتالف درجــات احلـرارة بــX وعـاء اIـادة الــدسـمـة

وغرفة الوزن أثناء أخذ الوزنX (14.4.7) و(3.7).

فـي الـشـروط اIالئـمــة (قـيـمــة صـغـيـرة في الــتـجـربـة
عــلى بــيــاض عــلـى الــكــواشفq درجــة حــرارة غــرفــة الــوزن
ثـــابـــتـــةq زمن تـــبـــريــد وعـــاء اIـــادة الـــدســمـــة كـــاف)q تـــكــون
القيـمة غالبا أصغر من 1,0 ملغ و¡كن حـينئذ أن ال تؤخذ
بــــعــــX اإلعــــتــــبـــار فـي احلــــســـابq فـي حــــالـــة الــــتــــحــــديـــدات
الروتيـنيـة. جند في غـالب األحيان قـيم (موجـبة وسـالبة)

أكبر بقليل حتى 2,5 ملغ.

بـعـد تـصـحـيح هـذه الـقـيمq تـكـون الـنـتـائج أكـثـر دقـة.
إذا طـبــقت تــصـحــيـحــات لـقــيــمـة أكــبـر من 2,5 مـلغq يـجب

تسجيل ذلك في كشف التحليل.

إذا كانت الـقيـمـة اIتـحصل عـليـهـا في التـجربـة على
بــــيــــاض تــــتـــــجــــاوز بــــانــــتــــظــــام 1,0 مــــلغq يــــجـب أن تــــكـــون
الـكـواشف مـراقـبـة إذا لم يتـم ذلك حديـثـاq يـجب أن تـغـيّر
أو تــصــفى الــكــواشف غـيــر الــنــقـيــة أو الــتي حتــتــوي عـلى

شوائب (2.2.7) و(أ.1). 

أ.أ.3 اIــــــــــراقـــــــــــبــــــــــة مـن أجـل الــــــــــتـــــــــــحــــــــــقـق مـن وجــــــــــود اIــــــــــراقـــــــــــبــــــــــة مـن أجـل الــــــــــتـــــــــــحــــــــــقـق مـن وجــــــــــود
البيروكسيدالبيروكسيد

للتحـقق من وجود البروكسيداتq يضاف 1 ملل من
محلـول يودور البوتاسيوم بـ 100 غ/ل محـضر حديثاq لـ
10 ملل من أكسيـد ثنائي اإلثيلq في مخـبار صغير مزود

بسدادة زجـاجيةq الـذي § غسـله مسبـقا بـقليل من أكـسيد
ثـنـائي اإلثـيـل. يـرج ويـتـرك لـيــسـتـريح Iـدة 1 دقــيـقـة. من

.Xاألحسن أال يظهر أي لون أصفر في كلتا الطبقت

¡ـــــكن اســـــتــــعــــمـــــال مــــنـــــاهج أخـــــرى Iــــراقـــــبــــة وجــــود
البيروكسيدات.

لـــــلــــــتــــــأكـــــد مـن خـــــلــــــو أكــــــســـــيــــــد ثــــــنـــــائـي اإلثـــــيـل من
البـروكـسيـدات وبـقائه خـالـيا مـنـهـاq يعـالج أكـسيـد ثـنائي
Xاإلثيل عـلى األقل ثالثة أيـام قبل اسـتعـماله كـما هـو مب

أدناه.
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يـقص ورق الـزنك عـلى شـكل أشـرطـة ¡ـكن أن تـصل
عـــلى األٍقل إلى وسط الـــوعــاء الــذي يــحــتـــوي عــلى أكــســيــد
ثـنائي اإلثـيلq باسـتـعمـال حوالي 80 سم2 من ورق الـزنك

في لتر من أكسيد ثنائي اإلثيل.

قبـل استـعـمـالـهـاq تـغمـر األشـرطـة كـلـيـا Iدة 1 دقـيـقة
(II) في مـحـلول يـحـتـوي على 10 غ من سـولـفات الـنـحاس
خـــــمــــاسي الــــهــــيــــدروجــــX (CuS04 و5H20 ) و2 مـــــلل/ل من

حمض سلفوري مركز [بنسبة كتلية %98].

تــــغـــــسل األشــــرطــــة بــــلــــطـف وعــــنــــايــــة بــــاIــــاءq تــــدخل
األشـرطة اIـبللـة اIعـاجلة بـالنـحاس في وعـاء يحـتوي على

أكسيد ثنائي اإلثيل وتترك األشرطة في الوعاء.

¡ـــكن اســـتــــعـــمـــال مـــنـــاهـج أخـــرى بـــشـــرط أال تـــغـــيّـــر
نتيجة التحديد.

أ.أ.4 أكـــســـيـــد ثـــنـــائي اإلثـــيل احملـــتـــوي عـــلى مـــضــادات أكـــســـيـــد ثـــنـــائي اإلثـــيل احملـــتـــوي عـــلى مـــضــادات
األكسدةاألكسدة

 أكــسـيــد ثـنــائي اإلثـيل الــذي يـحــتـوي عــلى حـوالي 1
مــلـغ من مــضــادات األكــســدة في الــكــيــلــوغــرام مــوجــود في
بعض الدولq خاصـة من أجل حتديدات اIادة الدسمة. هذه

النسبة ال ¡نع استعمالها كمرجع.

فـــي دول أخــــرىq ¡ــــكـن أن يــــكــــون أكــــســــيـــــد ثــــنــــائي
اإلثــيـل بــنـسـب أكــبــر من مـضادات األكـسـدةq مـثال حتى
7 مـلغ / الـكــيـلـوغـرام. فـي هـذه احلـالـةq ال يــسـتـعـمل إال في
حتـــديـــدات روتـــيـــنــــيـــة مع جتـــربـــة عـــلى بـــيـــاض إجـــبـــاريـــة
مـنـجــزة عـلى الــتـوالي مع الــتـحـديــداتq بـغـرض تــصـحـيح
األخطاء اIعتادة الـناجمة عند بقايا مضادات األكسدة. إذا
كــان مـســتــعـمال بــصـفــته كـمــرجعq يــجب أن يـكــون مـقــطـرا

دائما قبل االستعمال.

أ.أ.5 اإليثانول اإليثانول

¡ـكن أن يـســتـعــمل اإليـثــانـول اIـغــيـر بـطــرقـة أخـرى
مـختلفة عن الـتي يضاف فيـها اIيثانـولq بشرط أال يؤثر

العامل اIغير على نتائج التحديد.

مالحظة بمالحظة ب

طــريــقـة عــمـل أخـرى تــســتــعــمل فــيــهــا أنــابـيـب اسـتــخالصطــريــقـة عــمـل أخـرى تــســتــعــمل فــيــهــا أنــابـيـب اسـتــخالص
اIادة الدسمةاIادة الدسمة

مزودة �مص أو بجهاز الغسلمزودة �مص أو بجهاز الغسل

ب.ب.1 عموميـات عموميـات

إذا اســتــخــدمت أنــابـــيب اســتــخالص اIــادة الــدســمــة
مـزودة �مّـص أو بجـهـاز الـغسلq تـسـتـعـمل طريـقـة الـعمل

اخملصصة في هـذا اIلحق. يجب أن تكون األنابيب مزودة
بــسـدادات من فــلـX مـن نـوعــيـة جــيــدة أو سـدادات كــالـتي
خــصـصت لــلــحـوجالت في (6.4) (الــشــكل ب.1 عــلى ســبـيل

اIثال).

ب.ب.2 طريقة العمل طريقة العمل

ب.ب.1.2 حتضير العينة للتجربة ( حتضير العينة للتجربة (6)

ب.ب.2.2 العينة اIأخوذة للتجربة العينة اIأخوذة للتجربة

يتم اإلجـراء كما هـو محدد في (1.7) لكن بـاستـعمال
أنــــابـــيـب اســـتــــخالص اIـــادة الــــدســـمــــة (اIالحــــظـــة في 6.4)

و(الشكل ب.1).

يـجب أن تـنـقل الـعـيـنـة اIـأخـوذة لـلـتـجـربـة كلـيـا إلى
قاع أنبوب االستخالص.

ب.ب.3.2 التجربة على بياض ( التجربة على بياض (2.7) و(أ.) و(أ.2)

ب.ب.4.2 حتضير الوعاء السترجاع اIواد الدسمة ( حتضير الوعاء السترجاع اIواد الدسمة (3.7)

ب.ب.5.2 التحديد التحديد

ب.ب.1.5.2 يـتم إجراء الـتـحـديـد بدون انـتـظـار. يـضاف
2 مـلل من مـحـلـول هـيـدروكـسـيـد األمـونـيوم (1.3) لـلـعـيـنة
اIــــــأخــــــوذة لـــــلــــــتـــــجــــــربـــــة (ب.2.2) اIــــــوجـــــودة فـي أنـــــبـــــوب
اســتـــخالص اIـــادة الــدســمـــة أو حــجـم مــكـــافئ من مـــحــلــول
أكـــثــر تـــركـــيــز (اIالحـــظــة 1.3). يــخـــلط جـــيــدا مع الـــعــيـــنــة

اIأخوذة للتجربة في قاع األنبوب.

ب.ب.2.5.2 يـــضــاف 10مـــلل مـن اإليـــثـــانــول (2.3). ¡ــزج
بــلــطف لــكن كــلــيــا مع اخلــلــيط اIــوجــود في قــاع األنــبـوب.
يــضــاف إذا أردنــاq قــطـرتــX من مــحــلــول أحــمــر - كــونــغـو

.(3.3)

ب.ب.3.5.2 يـضـاف 25 مـلـل من أكـســيـد ثــنـائي اإليــثـيل
.(4.3)

يـغـلق األنــبـوب بـسـدادة مـن الـفـلـX مــشـبع بـاIـاءq أو
بـسـدادة من مـادة أخـرى q(6.4) مـبـلـل بـاIـاءq يـرج األنـبـوب
بـشـدةq دون مـبـالـغـة لـتـفـادي تـشكـل اIـسـتـحـلـبـات الـعـالـقة
qدة 1 دقيقة. إذا اقتضى األمرI كررIعن طريق التدوير ا
يــــبـــرد األنـــبـــوب �ـــاء ســـائل حــــتى درجـــة حـــرارة الـــوسط.
تــنـزع بـحـذر الـسـدادة مـن الـفـلـX أو جـهــاز الـغـلق ويـغـسل
كذلك األنـبوبq بـواسطـة كـميـة قلـيلـة من خلـيط اIذيـبات
(6.3). تسـتـعـمل حوجـلـة الـغسل q(8.4) حتى ¡ـكن لـسوائل

الغسل أن تسيل في األنبوب.
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ب.ب.4.5.2 يـــضــاف 25 مـــلـل من إثـــيـــر الـــبـــتــرول (5.3).
يـغـلق األنبـوب بواسـطـة سدادة من الـفـلX مـعاد تـرطـيبـها
أو بـواسطة السدادة األخـرى اIعاد ترطـيبها (بـغطسها في
اIاء). يـرج األنـبـوب بعـنـايـة Iدة 30 ثـاq كـما هـو مـبX في

(ب.3.5.2).

ب.ب.5.5.2 يـخــضع األنـبـوب اIــغـلق إلى عــمـلـيــة الـطـرد
الـــمــركــزي (2.4) لــمــدة 1 إلى 5 دقــائق مع تـسـارع دوري
qــركـزيIمن 80 ج إلى 90 ج. إذا لم يــتــوفـر جــهــاز الـطــرد ا
يترك األنبـوب اIسدود يرتاح فوق الركيزة I (7.4)دة 30
دقيقة على األقلq حتـى تصبح الطبقة الـتي تطفو صافية
qومنفصلة بوضوح عن الطبقة السائلة. إذا اقتضى األمر

يبرد األنبوب باIاء السائل حتى درجة حرارة الوسط.

ب.ب.6.5.2 تــنــزع بـحــذر الــســدادة من الـفــلــX أو جــهـاز
الــغــلق ويــغــسـلq كــذلك عــنق األنــبــوب بــكــمــيــة قــلــيــلــة من
خـلـيط من اIـذيـبـات (6.3). يـسـتـعـمل أنـبـوب الـغـسل (8.4)

حتى ¡كن لسوائل الغسل أن تسيل في األنبوب.

ب.ب.7.5.2 يــدخل �ّص أو جــهـاز الــغــسل في األنــبـوب.
يــدفع مـــغــرز األنـــبــوب الــطـــويل إلى الـــداخل حــتـى تــكــون
الــفـــتــحـــة حــوالي 4 مــلـم فــوق ســطـح الــطــبـــقــات. يــجب أن
يــكــون مـغــرز األنــبــوب الـداخــلي مــواز لــلـمــحــور اIــركـزي

ألنبوب االستخالص.

تنقل بحذر الـطبقة التي تطفو لألنبوب في الوعاء
لــلــحــصـــول عــلى اIــادة الــدســمــة (3.7) الـــذي يــحــتــوي عــلى
معـدالت الغليان (10.4) في حالـة احلوجالت (اختيارية مع
الــكـبـسـوالت اIـعـدنـيـة). يـجـب تـفـادي تـصـفـيـة أي جـزء من
الـــطـــبــقـــة الـــســـائـــلـــة. تـــغــسـل الـــفـــتــحـــة بـــقـــلـــيل من خـــلـــيط
اIــــذيــــبـــــاتq مع اســــتــــرجــــاع ســـــوائل الــــغــــسـل في الــــوعــــاء

للحصول على اIادة الدسمة.

مالحـظـةمالحـظـة - ¡ــكن لـلــطـبــقــة الـتي تــطـفــو أن تــنـقل من
أنـبـوب استـخالص اIـادة الدسـمـة مثال بـاسـتعـمـالq بصـلة

مطاطية موصولة بقضيب قصير حتى نضمن الضغط.

ب.ب.8.5.2 يــفك اجلـهـاز من عـنق األنــبـوب. يـرفع قـلـيال
ويـــــغـــــسل اجلـــــزء األســـــفـل من مـــــغـــــرز األنـــــبــــوب الـــــطـــــويل
الــداخــلي بــقــلــيل من خــلــيط اIــذيــبــات (6.3) يــنــزل ويــعــاد
إدخال اجلـهـاز وتنـقل سـوائل الـغسل في الـوعـاء للـحـصول

على اIادة الدسمة.

تـغـسل الـفـتـحـة اخلــارجـيـة لـلـجـهـاز بـقـلـيل من خـلـيط
qـــذيــبـــات وجتــمع ســـوائل الـــغــسـل في الــوعـــاء. إذا أردنــاIا
¡ــكن أن يـنـزع اIـذيب أو جـزء مــنه من الـوعـاء عن طـريق

التقطير أو التبخيرq كما هو مبX في (13.4.7).

ب.ب.9.5.2 يـفك من جديـد اجلهـاز من العـنق. يرفع هذا
األخـيـر بـبطء ويـضاف 5 مـلل من اإليـثـانـول في األنـبوب.
يـــســـتـــعـــمل اإليـــثـــانـــول لـــغــسـل مـــغـــرز االنــبـــوب الـــداخـــلي

الطويل. يخلط كما هو مبX في (ب.2.5.2).

ب.ب.10.5.2 يـــــنـــــجـــــز اســـــتـــــخالص ثـــــانـي مع مـع إعــــادة
الـــعــــمـــلـــيـــات اIــــبـــيـــنـــة من (ب.3.5.2) إلى (ب.8.5.2)q لــــكن
بــاسـتــعــمـال 15 مـلل فــقط من أكــســيـد ثــنــائي اإلثـيل (4.3)
و15 ملل من إثـير البترول (5.3). يستـعمل أكسـيد ثنائي
اإلثيل لـغـسل مـغرز األنـبـوب الداخـلي الـطويل أثـنـاء نزع

اجلهاز من األنبوب بعد اإلستخالص السابق.

ب.ب.11.5.2 يـــنــــجـــز اســـتــــخالص ثـــالـثq بـــدون إضـــافـــة
اإليثـانولq مع إعـادة العـملـيات اIـبيـنة من (ب.3.5.2) إلى
(ب.8.5.2) مجدداq لـكن باستعمال 15 ملل فـقط من أكسيد
ثـنائـي اإلثيل و15 مـلـل من إثـيـر الـبـتـرول ويـغـسل مـغـرز
األنـبوب الـطـويل اIوجـود داخل اجلـهازq كـمـا هو مـبX في

(ب.10.5.2).

مالحـظـةمالحـظـة - لـيس مـن الـضــروري إجنـاز االســتـخالص
الـــثــالث في حـــالــة احلــلــيب الـــذي تــكــون فــيـه نــســبــة اIــادة

الدسمة أصغر من %0,5.

ب.ب.12.5.2 يــــواصل الـــــتــــحـــــديـــــد كــــمـــــا هــــو مـــــبــــX من
(12.4.7) إلى (14.4.7).

ب.1 - أمـثــلـة عـن أنـابــيب اسـتــخالص اIـادة - أمـثــلـة عـن أنـابــيب اسـتــخالص اIـادة الـشـكـل ب.الـشـكـل 
الدسمةالدسمة

أ) مع �ّص         ب) مع جهاز امتصاص بواسطة الفراغ

البياناتالبيانات
1- الـــســعــة الــقـــصــوىq مع �ص أو جـــهــاز امــتــصــاص

الفراغ اIنزوع 105 ملل ±  5 ملل.
  .± 0,5 ± ± 1,5 q2- سمك اجلدران
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وزارة التجـارةوزارة التجـارة
غــــشت قــــرار مـــــؤرخ في قــــرار مـــــؤرخ في 20 شــــو شــــوّال عــــام ال عــــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 27 غــــشت 
q2013 يــجـعـل مـنــهج حتــديـد نــســبـة اآلزوت فيq يــجـعـل مـنــهج حتــديـد نــســبـة اآلزوت في سـنـة سـنـة 

احلليب إجباريا.احلليب إجباريا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اIـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

qتممIعدل واIا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اIــوافق 21  ديــســمــبــر ســنـة 2002

qالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اIؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةIتعلّق بتقييم اIوا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
29 صــفـر عـام 1414 اIـوافق 18 غــشت سـنـة 1993 واIــتـعـلق

qعد لالستهالك وعرضهIواصفات بعض أنواع احلليب ا�

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 7
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1418 اIـــــوافق 10 غــــشـت ســــنــــة 1997
واIتـعلق بـاIواصـفات الـتقـنيـة ألنواع احلـليب اIـركز غـير

qاحمللّى واحمللّى وشروط عرضها وكيفياته

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 90-39 اIــــؤرخ في 3 رجب ســـــنــــة 1410
اIــوافق 30 يــنــايــر ســنـة  q1990 اIــعــدل واIــتــمم واIــذكــور
أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة

اآلزوت في احلليب إجباريا.

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراءمراسيم فرديمراسيم فرديّةمراسيم فرديمراسيم فرديّة
qـادة 2 :  : من أجل حتـديـد نـسبـة اآلزوت فـي احللـيبIـادةاIا
فإن مـخابر مـراقبة اجلـودة وقمع الغش واخملـابر اIعـتمدة
لـهذا الـغـرضq ملـزمـة باسـتـعمـال اIـنـهج اIبـX في اIـلحق

اIرفق بهذا القرار.

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

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

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 20 شـــوّال عــام 1434 اIــوافق 27
غشت سنة 2013.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق

منهج حتديد نسبة اآلزوت في احلليبمنهج حتديد نسبة اآلزوت في احلليب

يـبـX هـذا اIـنهج تـقـنـيـة لــتـحـديـد نـسـبـة اآلزوت في
احلــلــيب الـــســائلq الــكــامل أو مــنـــزوع الــدسم حــسب مــبــدأ

.(kjeldahl)

1- التعريف التعريف

Iتطلبات هذا اIنهجq يطبق التعريف اآلتي :

نسبة اآلزوت :نسبة اآلزوت :

الــنـســبــة الــكــتـلــيــة لــآلزوت احملــددة بـطــريــقــة الــعـمل
اIبينة في هذا اIنهج.

مالحـظةمالحـظة - يعـبر عن نـسـبة اآلزوت عـلى شـكل نسـبة
مائوية للكتلة.

2- اIبدأ اIبدأ

تــمــعـدن عــيــنـة مــأخــوذة لـلــتـجــربــة �ـزيـج من حـمض
الـــكــبــريت اIــركــز وســـولــفــات الــبــوتــاســـيــوم بــاســتــعــمــال
ســولــفــات الــنــحــاس (II) (2.3) كــمــحـــفــز لــتــحــويل اآلزوت
الـــعـــضـــوي إلـى ســـولـــفـــات األمــــونـــيـــوم (تـــتـــمــــثل وظـــيـــفـــة
ســــولـــفـــات الـــبــــوتـــاســـيـــوم فـي رفع درجـــة غـــلــــيـــان حـــمض
الـكــبـريت والـسـمــاح بـاحلـصــول عـلى مـزيج مــؤكـسـد أقـوى
لـــعــمــلــيـــة الــتــمــعـــدن). يــضــاف هـــيــدروكــســيـــد الــصــوديــوم
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الــفــائض لــلــراسب اIــعــدني اIــبــرد لــتــحــريــر األمــونــيــاك.
يــقــطــر األمـــونــيــاك احملــرر فـي فــائض من مـــحــلــول حــمض

البوريكq ثم يعاير باستعمال حمض كلورهيدريك. 

حتـسب نسـبـة اآلزوت انـطالقـا من كـميـة األمـونـياك
اIنتجة.

3- الكواشف الكواشف

في عــدم وجــود تـعــلــيــمـاتq تــســتــعـمـل فـقـط كـواشف
ذات نـوعيـة حتـليـلـية مـعـترف بـهـاq وماء مـقـطر أو مـنزوع

اIعادن أو ماء ذو نقاوة مكافئة على األقل.

1.3 ســـــولـــــفـــــات الــــــبـــــوتـــــاســـــيـــــوم ســـــولـــــفـــــات الــــــبـــــوتـــــاســـــيـــــوم q(K2SO4) خـــــال من

اآلزوت.  

2.3 محلول سولفات النحاس محلول سولفات النحاس C (CuSO4) q(II)= 5,0غ

في 100 ملل.

qاء داخل حـوجلة مدرجـة سعتها 100 ملIيذوب في ا
5,0 غ من ســـولــــفـــات الــــنـــحـــاس (II) خـــمـــاسـي الـــتـــمــــيـــيه 

 (CuSO4 ,5H2O) ويخفف باIاء حتى اIعلمq ثم يخلط. 

3.3 حـــمض الــــكـــبـــريت حـــمض الــــكـــبـــريت q(H2SO4) مـع نـــســـبـــة كـــتـــلـــيـــة

مــــحــــصــــورة بــــX 95% و98% بـــــدون آزوت (P20= حــــــوالي
1,84غ/ملل). 

4.3 مـحـلـول هــيـدروكـسـيــد الـصـوديـوم مـحـلـول هــيـدروكـسـيــد الـصـوديـوم (NaOH) خـال

مـن اآلزوت ويــــــحــــــتــــــوي عــــــلى 50غ من هــــــيــــــدروكــــــســــــيــــــد
الصوديوم في 100غ من احمللول.

5.3 مـحـلــول مـؤشـرمـحـلــول مـؤشـرq يـذوب 0,1 غ من أحـمـر اIــيـثـيل

في اإليــثــانـول لـ 95% (نــسـبــة حــجــمــيــة) ويـخــفف إلى 50
ملل بـاإليثانول. يذوب 0,5 غ من أخضـر البروموكريزول
في اإليــثـانـول لـ 95% (نــسـبـة حـجـمــيـة) ويـخـفف إلى 250
ملل بـاإليـثـانـول. يخـلط مـقـدار من مـحـلول أحـمـر اIـيـثيل
بـخـمـسـة مـقـادير مـن محـلـول أخـضـر الـبـرومـوكـريزول أو

يدمج ويخلط احمللوالن معا.

6.3 محلول حمض البوريك محلول حمض البوريكC (H3BO3) q= 40,0 غ/ل.

يذوب داخل حوجـلة مدرجة سعتها 1000 مللq 40,0غ
مـن حـــمض الــــبـــوريك في 1 ل مـن اIـــاء الــــســـاخـن. تـــتـــرك
qـاءIاحلـوجـلـة ومـحـتـواهـا لتـبـرد في 20°م. يـكـمل احلـجم بـا

يضاف 3 ملل من محلول اIؤشر (5.3) ويخلط.

اIـالحــــظـــة : اIـالحــــظـــة : يــــوضـع احملــــلــــول الــــذي يـــــجب أن يــــكــــون
برتقاليا فـاحتاq في قارورة زجاجية من الـبروسيليكات.
ويحـفظ من الضـوء ومن مـصادر أبخـرة األمونـياكq خالل

التخزين.

فـي حــــــالــــــة اIـــــــعــــــايــــــرة اإللـــــــكــــــتــــــرونـــــــيــــــة لــــــلـــــــعــــــامل
الهـيدروجيني (pH) مع نـقطة نـهائيـةq فإن إضافـة احمللول
اIرشد إلى محلول حمض البوريك �كن تركه. ومن جهة
أخـــرى فـــإن تـــغــيـــر الـــلـــون �ـــكـن أن يــســـاعـــد فـي مـــراقـــبــة

طريقة عمل اIعايرة.

7.3 محـلول حجـمي مـعياري حلـمض الـكلورهـيدريك محـلول حجـمي مـعياري حلـمض الـكلورهـيدريك

C(HCI)=  (0,1 ±0,0005) مول/ل.

يـنــصح بـشـراء هــذه اIـادة اIـضـبــوطـة مـســبـقـاq الـتي
تستجيب لهذه اIواصفات.

مالحـظـةمالحـظـة - غـالـبـا مـا تـؤدي األخـطـاء اIـعـتـادة (اIـمـكن
جتـنـبـها) واIـرتـكـبـة من طـرف احملـلل الـذي يـخفـف احلمض
اIــركـز ثـم يـحــدد مــوالريــة احلـمضq إلـى إنـقــاص مــردوديـة

اIنهج.

من األحسن أن ال يـستـعمـل احمللل مـحلـول معـايرة ذا
تــركـيــز أكــبـر من 0,1 مــول/لq ألن هـذا يــنــقص من احلــجم
الــكـلي لـلــمـعــايـرة لـكل عــيـنـة ويــجـعل االرتــيـاب في قـراءة

السحاحة بنسبة مائوية أعلى من القيمة. 

وهذا يعطي أثرا سـلبيا على تكرارية وإعادة جتربة
اIــنــهج في عــدة مــخــابـر. تــظــهــر نــفس اIــشـاكـلq مع خــطـر
األخـــطــاء اإلضـــافــيـــةq عـــنــدمـــا يــعـــوض حــمـض بــآخـــر (مــثال
حـمض الكـبـريت) بحـمض الـكلـورهيـدريك. فال يـنصح إذا

بإجراء هذه التعويضات.

8.3 سولـفات األمـونيوم  سولـفات األمـونيوم [2 SO4(NH4)] ذو نقـاوة دنيا

لـ 99,9% (نسبة كتلية) على اIادة اجلافة.

يجـفف سـولفـات األمـونيـوم في درجـة حرارة 102°م
± 2°م على األقل 2 ساعةq مبـاشرة قبل االستعمال. يترك
لـــــيــــــبــــــرد في درجــــــة حــــــرارة الـــــوسـط داخل جــــــهــــــاز نـــــازع

الرطوبة.

9.3  الــتـريـبــتـوفـان الــتـريـبــتـوفـان (C11H12N2O2) أو هـيــدروكـلـورورهـيــدروكـلـورور

الـلـيزينالـلـيزين (C6H15CIN2O2) ذات نـقـاوة دنـيـا لـ 99,9% (نـسـبة
كتلية).

ال جتفف هـذه الكـواشف داخل جـهاز الـتـجفـيف قبل
االستعمال.

10.3 الـسـكاروز الـسـكاروزq حـيث تـكـون نـسبـة اآلزوت أقل من

0,002% (جزء كتلي).   

ال يـــجــفف الـــســكــاروز داخـل جــهــاز الـــتــجــفـــيف قــبل
االستعمال.
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4- التجهيزات التجهيزات

األجهزة اIتداولة في اخملبر وال سيما ما يأتي :

مائيq �كن ضـبطه في درجـة حرارة 38°م 1.4 حـمام مائيحـمام 

± 2°م.

2.4 كراتكرات q(kjeldahl) سعتها 500 ملل أو 800 ملل.

3.4 ميزان حتليليميزان حتليليq يسمح بوزن بتقريب 0,1 ملغ.

4.4 جــــسم مــــســـهـل لــــلـــغــــلــــيـــان جــــسم مــــســـهـل لــــلـــغــــلــــيـــانq مــــثال حــــجــــر اخلــــفـــاف

اIــــتـــوهــــجـــةq غــــبـــار الـــزنـكq قـــطـع من اخلـــزف الــــصـــلب أو
احلــبــيــبــات اIـــلــســاء من الــشب احلـــمــقــلي (كــاربــورنــدم أو
كــريــبـد الــســيــلـيــكــون)q ذات نـقــاوة مــرتــفـعــة وذات ثــقـوب

قياسها 10.

ال يعاد استعمال هذه األجسام.

مالحـظة مالحـظة - تستـعمل أحـيانـا كريـات زجاجـية قـطرها
حوالي 5 ملمq لكن �كن أن تـكون أقل فعاليـة للغليان من
حــــبـــات الــــشّبq و�ــــكن أن حتــــدث الـــكــــريـــات الــــزجـــاجــــيـــة

مشاكل تكوّن رغوة بكثرة خالل عملية التعدين.

5.4 ســــحـــــاحــــة أو مــــاصـــــة أوتــــومــــاتـــــيــــكــــيــــة ســــحـــــاحــــة أو مــــاصـــــة أوتــــومــــاتـــــيــــكــــيــــةq تــــســــمح

بــاحلـصــول عــلى كـمــيـات لـ 1,0 مــلل من مــحـلــول سـولــفـات
.(2.3) (II) النحاس

q100 مــلل qسـعــتــهـا 50 مــلل q6.4  مــخــبــارات مــدرجـةمــخــبــارات مــدرجـة

و500 ملل.

7.4 جـهاز الـتـمعـدن إلبـقاءجـهاز الـتـمعـدن إلبـقاء كـرات (kjeldahl) (2.4) في

وضـغيـة مـائلـة (بـحوالي °45)q مـزود �دافـئ كهـربـائـية أو
qقـنـديل غـازي ال يـسـخن الـكـرات فـوق مـسـتـوى مـحـتـواهـا

وله جهاز تسرب األبخرة.

مـن األحــسـن أن يــكـــون مـــصـــدر احلـــرارة اIـــســـتــعـــمل
خالل عــمــلــيــة الــتــمــعــدن مــضــبــوطــا لــكي يــســمـح �ــراقــبـة
الـتـعديـل األقصى Iـصـدر احلـرارة. يـسـخن مسـبـقـا مـصدر

احلرارة عند ضبط جهاز التسخX اIراد تقييمه.

يــجب أن تــكـون مــدة الــتــحــمــيـة 10 دقــائق في حــالـة
Xالـــقـــنـــديل الـــغـــازي و30 دقـــيــقـــة في حـــالــة جـــهـــاز تــســـخــ
كـهـربـائي. يـحـدد لـكل جـهـاز تـسـخـX الـضـبط الـذي يـسـمح
بـــغــــلـــيـــان 250 مــــلل مـن اIـــاء و5 إلى 10 أجـــســــام مـــســــهـــلـــة
للـغلـيان (انـطالقا مـن درجة حـرارة أولية 25°م) من 5 إلى
6 دقـــائق. هــذا الـــضـــبط يـــنــاسـب الــضـــبط األقـــصى جلـــهــاز

تسخX اIستعمل أثناء عملية التمعدن.

8.4 جــهــاز الـتــقـطــيـرq جــهــاز الـتــقـطــيـرq مـن زجـاج بــوروسـيــلـيــكـات أو

مــادة أخــرى مالئــمــةq من اIـــمــكن أن يــكــون مــجــهــزا بــكــرة
q(2.4) ويـتــكــون من رأس مــضـاد لــلــعـرض فــعـال (kjeldahl)
مـربوط �كثف فـعال ذي أنبـوب داخلي مستـقيم وأنبوب

سيالن مثبت على نهايته السفلى.   
يـجب أن تـكـون األنـابـيب اIـتـصـلـة والـسـدادات غـيـر

نفوذة ومن األفضل أن تكون من مطاط صناعي.

9.4 حـوجالت مــخـروطــيـةq سـعــتـهـا  حـوجالت مــخـروطــيـةq سـعــتـهـا 500 مــللq مـدرجـة مــللq مـدرجـة

كل كل 200 ملل. ملل.

10.4 سـحاحة سـحاحةq سعـتـها 50 مللq مـدرجـة على األقل كل

0,01 ملل.

من اIــمــكن أيــضـا اســتــعـمــال ســحــاحـة أتــومــاتـيــكــيـة
تستجيب لنفس اIتطلبات.

11.4 جهاز معايرة أتوماتيكي مزود �قياس العامل جهاز معايرة أتوماتيكي مزود �قياس العامل

الهيدروجيني (الهيدروجيني (pH - - متر).متر).

من األحسن أن يكون مـقياس العامل الـهيدروجيني
مـعــايـرا بـشــكل صـحــيح في مـجـال pH 4  إلى pH 7  حـسب
اIـــنــاهج الــعــاديــة Iــعــايــرة الـــعــمل الــهــيــدروجــيــني pH في

اخملبر.

5- اقتطاع عينة اقتطاع عينة

من الضروري أن يتلـقى اخملبر عينة ªثلة حقِا غير
مـتــلـفــة أو مــغـبــرة خالل الــنـقل أو الــتــخـزين. تــتم عــمـلــيـة

اقتطاع العينة حسب منهج مالئم.

6 - حتضير العينة للتجربة حتضير العينة للتجربة

تــســخـن الــعــيــنــة لــلــتــجــربــة داخل حــمــام مــائي (1.4)
مـضـبـوط في درجـة حـرارة 38°م ± 2°م. تـمـزج جـيـداq لـكن
بــعـــنــايـــةq بــالــقـــلب اIـــكــرر لـــلــوعـــاءq دون إحــداث رغــوة أو
مــخض. تــتــرك الــعــيــنــة لــتــبــرد في درجــة حــرارة الــوسط

مباشرة قبل وزن العينة اIأخوذة للتجربة (1.7).

مالحـــظـــةمالحـــظـــة - إذا طـــبق هــــذا اIـــنـــهـج عـــلى مــــنـــتـــوجـــات
احلـليب ما عـدا احللـيبq أنظر اIـلحـوظة اIلـحقـة متضـمنة

نصائح حول حجم العينة للتجربة.

7 - طريقة العمل  طريقة العمل 

1.7 العينة اIأخوذة للتجربة واIعاجلة مسبقا العينة اIأخوذة للتجربة واIعاجلة مسبقا

يـوضع في كـرة (kjeldahl) (2.4) نـظـيـفـة وجـافـة من 5
إلى 10 أجـسـام مـسـهـلـة لـعـمـلـيـة الـغـلـيـان q(4.4) 15,0 غ من
سولفات البوتاسيوم q(1.3) 1,0 ملل من محلول سولفات
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الــنــحــاس q(2.3) (II) حــوالي 5 مــلل ±  0,1 مـــلل مـن عــيـــنــة
التـجربة احملضرة q(6) موزونـة بتقريب 0,1 ملغ و25 ملل
من حمض الـكـبريت (3.3). من أجل هـذاq يـستـعـمل حمض
الـكــبـريت جلــذب كل بـقــايـا مــحـلــول سـولــفـــات الــنـحــــاس
q (2.3) (II) ســولـــفــات الـــبــوتــاســـيــوم أو الـــعــيــنـــة اIــأخــوذة

للتجربة اIتبقية في عنق الكرة.

إذا بـــقـي قـــلـــيل مـن اIـــادة اIـــمــــعـــدنـــة احملــــروقـــة عـــلى
العنقq يغسل بكـمية قليلة من اIـاء. �زج بلطف محتوى

.(kjeldahl) كرة

2.7 التحديد التحديد

1.2.7 عملية التمعدن عملية التمعدن

قــبل الــشــروع فـي عــمــلــيــة الــتـــمــعــدنq يــوصل نــظــام
تـــســـرب األبـــخـــرة بـــجـــهـــاز الـــتـــمـــعــدن (7.4). تـــســـخن كـــرة
(kjeldahl) ومـحــتـواهـا (1.7) فـوق جــهـاز الـتــمـعــدن بـضـبط

جـــهـــاز الـــتـــســـخــX فـي درجــة حـــرارة مـــنـــخـــفـــضـــة مــا فـــيه
الـكـفـايــةq حـتى ال تـتـجـاوز اIـادة اIــمـعـدنـة احملـروقـة عـمـود
عنق كرة (kjeldahl) أثـناء الغلـيان. جترى عـملية الـتمعدن
في هــذا الــضــبـط جلــهــاز الــتــســخــX حــتى يــظــهــر الــبــخــار
األبـيض داخل الــكـرة خالل حـوالي 20 دقـيـقــة. يـرفع ضـبط
جـهــاز الــتــسـخــX حــتى الــوصـول إلى الــوضــعــيـة اIــوافــقـة
لـــــــنـــــــصف الـــــــضـــــــبـط األقــــــصـى احملـــــــدد في (7.4) ويــــــواصل
Xيرفع التـسخ qدة 15 دقيـقة. وبعد 15 دقيقـةI Xالتـسخ
حتى الـضبط األقصى احملدد في (7.4). عنـدما تصبح اIادة
اIــمـعـدنـة فـاحتــة (تـصـبح شـفـافــة مع الـلـون األزرق الـفـاحت
إلى أخـضــر)q يـواصل غــلـيــان احملـتــوى Iـدة 1 سـا إلى 1 سـا
و30 دقـيـقــة في الـضــبط األقـصـى. إذا لم يـغل الــسـائلq من
اIـمـكن أن يـكـون الـضـبـط الـنـهـائي لـقـنـديل الـغـاز ضـعـيـفـا
1 Xدة الكـلية لعـملية الـتمعدن مـحصورة بIجدا. تكـون ا

سا و48 دقيقة و2 سا و15 دقيقة.

لـتــحــديــد وقت الـغــلــيـان اIــعــX الـضــروري لــشـروط
حتلـيل احللـيب في مـخبـر خاصq بـاستـعمـال مجـموعـة جد
مــعــروفـة مـن الــتـجــهــيــزاتq تــخــتــار عــيـنــة مـن حـلــيب ذي
نــســبــة عــالــيـــة من الــبــروتــيــنــات واIــواد الــدســمــة وحتــدد
نسبة البروتـينات فيه بتطبـيق عدة أوقات للغليان (من

1 سا إلى 1 سا و30 دقيقة) بعد التفتيح.

يـرتـفـع مـعـدل نـتـيـجــة نـسـبـة الـبــروتـيـنـات مع وقت
الـــغـــلــيـــان ثم يـــســتـــقـــرq ثم يـــنــخـــفض عـــنــدمـــا يـــكــون وقت
الــغـلــيــان طـويال جــدا. يــخـتــار وقت الــغـلــيـان الــذي يــسـمح

باحلصول على نسبة قصوى للبروتينات.

في نــهــايـة عــمــلــيـة الــتــمــعـدنq يــجب أن تــكــون اIـادة
اIمـعدنـة شفـافة وخـاليـة من اIواد غـير اIـهضـومة. تـترك
اIـــادة اIـــمـــعـــدنـــة لـــتـــبـــرد فـي درجـــة حـــرارة الـــوسط داخل
قـــارورات مــفـــتـــوحـــة Iــدة 25 دقـــيـــقـــة تــقـــريـــبـــا. إذا بــردت
الكرات على الـقناديل التي ال تزال سـاخنةq يكون الوقت
الالزم لــــلــــوصـــــول إلى درجــــة حــــرارة الــــوسـط طــــويال. من
األحــسن أن تـكــون اIـادة اIـمــعـدنـة اIــبـردة ســائـلـة كــلـيـا أو
سـائـلة مـع بـعض الـبـلـورات الـصغـيـرة فـي قاع الـكـرة. في
نـــهـــايـــة فـــتـــرة الـــتـــبـــريـــد Iـــدة 25 دقـــيـــقـــة. ال تـــتـــرك اIـــادة
اIـمعدنة غيـر اخملففة داخل الـكرات لليلـة كاملة. ألنه �كن
لـلمادة اIـمعـدنة غيـر اخملفـفة أن تـتبلـور خالل هذه الـفترة

ويصعب جدا بعد ذلك وضعها للتحلل.
مالحـــظـــةمالحـــظـــة - الـــتـــبــــلـــور اIـــفـــرط خالل 25 دقـــيـــقـــة هـــو
نـتـيجـة فـقـدان كبـيـر للـحـمض خالل عـملـيـة الـتمـعـدن وقد
تعـطي قـيـما جتـريـبـية ضـعـيـفـة. سبب فـقـدان هـذا احلمض
هـو االمتصاص اIفـرط لألدخنة أو بعـملية تمـعدن مطولة

جدا من جراء ضبط أقصى غير صحيح للقنديل.
(kjeldahl) ــــــاء داخـل كـــــراتIيــــــضـــــاف 300 مــــــلل مـن ا
ســــــعــــــتــــــهـــــا 500 مــــــللq أو 400 مــــــلل مـن اIــــــاء داخـل كـــــرات
(kjeldahl) ســــعــــتــــهــــا 800 مـــــللq كـــــذلك بــــاســـــتــــعـــــمــــال اIــــاء

للتخلص من أي باق على عنق الكرات.
يـــخــلط كـــلــيـــا احملــتــوى مـع الــتــأكـــد من ذوبــان جـــمــيع
الــبــلــورات اIــتـشــكــلــة. تــضـاف 5 إلى 10 أجــســام مــســاعـدة
لــلـــغـــلـــيــان (4.4). يـــتـــرك اIــزيـج لـــيـــبــرد فـي درجـــة حــرارة
الـــوسـط قـــبل إجـــراء عـــمـــلـــيـــة الـــتـــخــــفـــيف. �ـــكن لـــلـــمـــادة
اIـــــمــــعـــــدنـــــة اخملــــفـــــفــــة أن حتـــــفـظ داخل حـــــوجالت مـــــغــــلـــــقــــة

وتستعمل بعد ذلك للتقطير.
2.2.7 التقطير التقطير

�ــــرر مــــــاء اIـــــكــــثف جلـــــهـــــــاز الــــتـــــقــــطــــيـــــــــر (8.4).
يــضـــــاف 75 مــلـل من مــحــلــول هــيــدروكــســيــد الــصــوديــوم
(4.3) لـــلـــمـــادة اIـــمـــعـــدنـــة اخملـــفـــفــة (1.2.7) بـــســـكب احملـــلـــول
بعناية داخل العنق اIائل لكرة q(kjeldahl) بطريقة تسمح

بتشكل طبقة في قاع بصيلة الكرة.
من األحسن أن يكـون الفاصل بX احملـلولX واضحا.
(kjeldahl) تـربـط كـرة qالنـقــاص خــطــر تــســرب األمــونــيــاك
بــجـــهــاز الـــتـــقــطـــيــر (8.4) مـــبــاشـــرة بــعـــد إضــافـــة مــحـــلــول
هـيدروكـسيـد الصـوديـوم داخل الكـرة. يغـمر رأس أنـبوب
ســيالن اIـكــثف في 50 مــلل من مــحـلــول حــمض الــبـوريك
(6.3) اIـتــواجــد داخل حــوجـلــة مــخـروطــيـة (9.4). تـرج كـرة
(kjeldahl) بـشدة يـحـركه دورانـيـة حتى ال تـبـقى أي طـبـقة
من احملـلول اIـنفـصلـة الـواضحـة داخل الكـرة. توضع الـكرة
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فوق الـقـنديل ويـشـعل القـنديـل على ضـبط مـرتفع مـا فيه
الـكـفـايـة لـغــلـيـان اخلـلـيط. تـسـتـمـر عــمـلـيـة الـتـقـطـيـر حـتى
بـــدايـــة غـــلـــيـــان غـــيـــر مـــنـــتـــظم (غـــلـــيـــان خـــانق)q ثـم تـــنــزع
مــبــاشــرة كــرة (kjeldahl) ويــوقف الــتـســخــX. يــوقف مـاء
qـــاءIـــكــــثف. يـــغـــسـل داخل وخـــارج أنـــبـــوب الــــســـيالن بـــاIا

يجمع ماء الغسل داخل حوجلة مخروطية ويخلط.

يــنــبــغي Iــعـدل الــتــخـفــيف أن يــســمح بــجـمـع حـوالي
 مـلل من الـقــطـارة قـبل بــدايـة الـغـلــيـان غـيــر اIـنـتـظم 150
(غـــــلــــيــــان خـــــانق). يـــــكــــون احلــــجـم الــــكــــلـي داخل احلـــــوجــــلــــة
اخملـــــروطــــيـــــة حــــوالي 200 مــــلـل. إذا كــــان حـــــجم الـــــقــــطــــارة
اجملموعة أقل من 150 مللq من احملتمل أنه � إضافة كمية
أقل من 300 ملل لـتـخـفيف اIـادة اIـمعـدنـة. يكـون اIـكثف
فـعــالq يـحـيث ال تــتـجـاوز درجـة حــرارة مـحـتــوى احلـوجـلـة
اخملـروطية 35°م خالل عمـلية الـتقـطير في حـالة استـعمال

نقطة نهاية اIعايرة التلوينية.

3.2.7 اIعايرة اIعايرة

يـعـايـر مـحـتـوى احلـوجـلـة اخملـروطـيـة (2.2.7) بـحـمض
الـكـلـورهـيـدريك (7.3) بـواسـطـة مـخـبـار (5.4) تـبـلغ نـقـطـة
نـهــايـة اIـعـايــرة عـنـد ظــهـور الـلـون الــوردي داخل احملـتـوى.
تـقـدر الـقـراءة في اخملـبـار بـتـقـريب 0,05 مـلل. بـاسـتـطـاعـة
صــفـيــحــة مـحــركــة مـغــنــاطـيــســيـة مــنــيـرة أن تــســهل رؤيـة

النقطة النهاية للمعايرة.

من اIــــمــــكـن أيـــضــــا أن يــــعــــايــــر مــــحــــتــــوى احلــــوجــــلـــة
اخملـروطية (2.2.7) بـحمـض الكـلورهـيدريك (7.3) بـواسطة
جهاز مـعايرة أوتـوماتيكي مـعايرq مـجهز �قـياس العامل
الـهـيـدروجـيني (pH - مـتر) (11.4). تبـلغ الـنقـطـة النـهـاية
لـلـمـعـايـرة في الـعـامل الـهـيـدروجـيـني q4,6 (pH) اIـنـاسـبـة
مع الـــنــقــطـــة األكــثــر عـــلــوا من مـــنــحــنى اIـــعــايــرة (نـــقــطــة
االنـــحــنـــاء). تــقـــرأ كــمـــيـــة احملــلـــول اIــســـتـــعــمل عـــلى جـــهــاز

اIعايرة األوتوماتيكي.

مـالحــــــــظـــــــة مـالحــــــــظـــــــة 1 - يـالحـظ أثــــــــر الـــــــلــــــــون الـــــــوردي األول
4,3 (pH)4,6 و (pH) الـعـامـل الـهـيــدروجـيـني Xاحملـصـور بــ
للـجهاز الـدال ومحـلول حـمض بوريـك بنـسبة 4% مـحددة
في هـذا اIنهـج. من الناحـية الـعمـليةq يـكون تـغيـر العامل
الهـيدروجـيني (pH) حـسب إضافـة حمض الـكلـورهيدريك
لـ 0,1 مـــــــول/ل ســــــريـــــــعــــــا فـي هــــــذا الـــــــســـــــلم مـن الــــــعـــــــامل
الـــــــهـــــــيــــــــدروجـــــــيـــــــني (pH). يـــــــجـب أن تـــــــســـــــاوي كـــــــمـــــــيـــــــة
الـــكـــلــــورهـــيـــدريـك حـــوالي 0,05  مــــلل لـ 0,1 مـــول/ل لـــكي
يـتـغـيـر الـعـامل الـهـيـدروجـيـني (pH) بـ  0,3 وحـدة في هذا
4,6 Xاحملـصـور ب (pH) الـســلم من الـعــامل الـهـيــدروجـيـني

و4,3 في هذا اجلهاز.

مالحـظةمالحـظة 2  اإلحـصـائـيـات الـتي أجـريت داخل اخملـابـر
وتــلك الـــتي أجــريت بــX اخملـــابــر واIــتــعــلــقـــة بــهــذا اIــنــهج
حـددت �ـعايـرة ذات الـنـقـطة الـنـهـاية الـتـلـوينـيـة. أظـهرت
اIــقـارنــة بــX نـتــائج الــتـجــربــةq �ــا فـيــهــا الـتــجــارب عـلى
بــيــاضq اIــتــحــصـل عــلــيــهــا بــنــقــطــة نـــهــائــيــة عــنــد الــعــامل
الهـيدروجيني (pH) 4,6 ونـتائج معـايرة النقـطة النـهائية

التلوينيةq عدم وجود فرق كبير بX هذه النتائج. 

3.7 التجربة على بياض التجربة على بياض

تــعـــايــر الــعـــيــنـــات اIــأخـــوذة لــلـــتــجــربـــة عــلـى بــيــاض
بـــاســـتـــعــمـــال دائـــمـــا نـــفس حـــمض الـــكـــلـــورهــيـــدريك (7.3)
qعايرة األوتوماتيكيIونفس اخملبار (5.4) أو نفس جهاز ا
اIـزود �ـقيـاس الـعـامل الهـيـدروجـيني (pH - مـتر) (11.4)
للعينات اIأخوذة للتجربة فقط. تنجز جتربة على بياض
q(3.2.7) ـــبــــيـــنـــة في (1.7) إلىIبـــاتــــبـــاع طـــريــــقـــة الـــعــــمل ا
بتـعـويض الـعيـنـة اIأخـوذة لـلتـجـربة بـ 5 مـلل من اIاء مع

حوالي 0,85 غ من السكاروز (10.3).

تسـجل نتائج الـتجـربة على بـياض. إذا تغـيرت هذه
القيم وحتدد أسباب هذا التغيير.

مالحـظةمالحـظة 1 - في عيـنة مـأخوذة لـلتـجربـة على بـياض
أو محـلول معايـر لالسترجـاعq يستـعمل السـكاروزq أثناء
عــمــلــيــة الــتــمــعــدنq كــمــادة عــضــويــة الســتــهالك كــمــيــة من
حـمض الـكـبـريت اIـعـادلـة تـقريـبـا لـلـكـمـيـة الالزمـة لـعـيـنة
مـأخـوذة لـلـتـجـربـة. إذا كـانت كـمـيـة حـمض الـكـبـريت احلـر
اIــتــبــقــيـة في نــهــايــة عــمـلــيــة الــتـمــعــدن غــيـر كــافــيــةq فـان
اســـتــرجــاع اآلزوت احملـــدد حــسـب جتــارب االســتـــرجــاع في
(2.4.7) و(3.4.7) تــكـــون ضـــعــيـــفـــة. غـــيــر أنـه إذا بــقـــيت في
نـهايـة عمـليـة الـتمـعدنq كـمـية كـافيـة من حـمض الكـبريت
احلـر حلــجــز كل اآلزوتq لـكن شــروط درجـة احلــرارة ومـدة
عـــمــلــيـــة الــتـــمــعــدن كـــانت غــيـــر كــافـــيــة لــتـــحــريــر اآلزوت
اإلجــمـالي من الــعـيــنـةq فــإن اسـتــرجـاعه في (7.4.2) يـكـون

مقبوال ويكون ضعيفا في (3.4.7).

مـن األحـــــسن أن تـــــكــــــون كـــــمـــــيـــــة احملــــــلـــــول اIـــــعـــــايـــــر
اIــسـتـعـمـلـة لـلـعـيـنـة اIـأخــوذة لـلـتـجـربـة عـلى بـيـاض دائـمـا
أكبـر من الصـفر. من األحسن أن تـكون الـعينـات اIأخوذة
للـتجربـة على بيـاض اجملراة في نفس اخملـبرq ثابـتة طوال
الــوقتq تــكــون الــقــيم الــنــمــوذجــيــة عــلى بــيــاض أصــغـر أو

تساوي 0,2 ملل.

مالحظةمالحظة 2 - إذا كانت العيـنة اIأخوذة للتجربة على
بياض وردية اللـون قبل اIعايرةq فهـذا غير عادي. عموما
في هذه احلالةq تكـون احلوجالت اخملروطية غير نظيفة أو
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أن اIــاء اIـــوجــود في الـــهــواء الـــرطب اIــمـــكن أن يــتـــكــثف
خارج جـهـاز الـتـكـثـيف يـكون قـد دخل حـوجـلـة االسـتـرجاع

محدثا تلوثها.

4.7 جتارب االسترجاع  جتارب االسترجاع 

1.4.7 من األحـسن الـتـحـقق بـانـتـظـام من دقـة طـريـقة

العمل بتجارب االسـترجاع التاليةq اجملـراة طبقا لطريقة
العمل اIبينة في (1.7) إلى (3.2.7).

2.4.7 الـتحـقق من أنه أن يـحدث أي تـسـرب لآلزوت

بـاســتـعـمـال عـيـنـة مـأخـوذة لـلـتـجـربـة مـقـدرة بـ 0,12 غ من
ســــولـــــفــــات األمـــــونــــيــــوم (8.3) مع 0,85 غ من الـــــســــكــــاروز

.(10.3)

مالحـــظـــة - مالحـــظـــة - الــــتـــحــــقق مـن أن اســـتــــرجـــاع ســــولـــفـــات
األمـونــيــوم ال يـعــطي أي بــيــان عـلى قــدرة شــروط عـمــلــيـة
الـــــتــــــمـــــعـــــدن لـــــتـــــحـــــريـــــر اآلزوت اIـــــتـــــصل بـــــاجلـــــزيـــــئـــــات

البروتينية.

يـجب أن تكـون نـسـبـة اآلزوت اIسـتـرجع مـحـصورة
بX 99% و100% لكل وضعيات اجلهاز. من أجل استرجاع
كـميات أقل من q%99 تكـون نظـاميـة احمللـول اIعـاير أكـبر
من القـيمـة احملددةq حـيث �ـكن أن يحـدث تسـرب لآلزوت
خالل مـرحـلة الـتمـعـدن أو التـقـطيـر. من اIمـكن اسـتعـمال
مــزيج من سـولــفـات األمــونـيــوم وكـمــيـة قـلــيـلــة من حـمض
الـكـبـريت (الـكـمـيـة اIـتـبـقـيـة في نـهـايـة عـمـلـيـة الـتـمـعـدن)

.(kjeldahl) داخل كرة

تـخـفف بـحجم عـاد من اIـاءq تـضـاف الـكمـيـة الـعـادية
من هـيـدروكــسـيــد الـصـوديــومq ثم تـقــطـر. إذا كـانت كــمـيـة
اآلزوت اIسترجعـة ضعيفة في نـفس النسبq فإن تسرب
اآلزوت يحدث في جهاز الـتقطير وليس في جهاز عملية
الـتـمـعـدن. �ـكن أن يـكـون الـسـبب تـسـرب من أنـبـوب في
جـهـاز تقـلـيـدي أو كـون أن رؤوس جـهاز الـتـكـثـيف لـيست
مغمـورة كلـيا في حمض الـبوريك مـنذ بدء الـتقـطير. من
األحسن أن يخضع هذا اجلـهاز لهذه التجـربة قبل مراقبة
عــمــلـــيــة االســتــرجــاع تـــبــعــا لــطــريـــقــة الــعــمل اIـــبــيــنــة في

.(3.4.7)

q%100 ـستـرجـعة أكـبر منIإذا كانت كـميـة اآلزوت ا
فال �كن مالحظة أي تسرب لآلزوت.

في هذه احلالةq �كن أن تكون األسباب كاآلتي :

qأ) سولفات األمونيوم ملوث

ب) النـظـاميـة احلـقيـقـية لـلـمـحلـول اIـعيّـر أصـغر من
qقيمتها احملددة

qعيّر خاطئةIج) معايرة اخملبار للمحلول ا
د) درجــــة حـــــرارة احملــــلـــــول اIــــعــــيّـــــر أعــــلـى من درجــــة

qحرارة معايرة اخملبار
هـ) تدفق احمللول اIـعيّر خارج اخملبـار يفوق السرعة

القصوى التي تكون فيها معايرة اخملبار مقبولة. 

3.4.7 الـــتـــحـــقق من فـــعـــالـــيـــة طـــريـــقـــة عـــمل عـــمـــلـــيــة

الـتـمـعـدن بـاسـتـعـمال 0,16 غ من هـيـدروكـلـورور اللـيـزين
(9.3) أو 0,18 غ مـن الــــتــــريــــبــــتــــوفــــان (9.3) مع 0,67 غ من

السكاروز (10.3).

يجب اسـترجاع 98% على األقل من النـسبة الكـتلية
لآلزوت. إذا كـانت نـسـبـة اآلزوت اIـستـرجع أقل من %98
بـعـد احلـصـول عــلى نـسـبـة األمـونــيـوم اIـسـتـرجع 99% إلى
q%100 فـإن درجـة احلـرارة أو مـدة عـمـلـيـة الـتـمـعـدن كـانت

q(1.2.7) ــبــيــنــة فيIتــتــبع طــريــقــة الــعــمل ا)c غــيــر كــافــيـة
الــفـــقــرة األولى واIالحــظــة q(1 أو أن جــزءا مـن الــعــيــنــة لم
يــــهــــضـم (أو لم يـــــحــــرق) داخـل أنــــبــــوب (kjeldahl). يــــكــــون
الــتـــقـــيــيـم الــنـــهــائـي لــلـــنــتـــائج أحـــسن إذا أجـــري في إطــار
بــرنـامج جتــارب الـفــعـالـيــة الـتـي حتـسب فــيـهـا اخلــصـائص
اإلحـصـائـيـة في داخل اخملـابــر ومـا بـX اخملـابـر عـلى أسـاس

حتليل عينات احلليب. 

4.4.7 تـدل النـتائج الـسفـلى اIـتحـصل علـيهـا في أحد

جتــارب االســـتــرجــاع (أو أعــلى من 100% في (2.4.7)) عــلى
وجـود أخطـاء في طـريقـة الـعمل و/أو عـدم دقـة في تركـيز

محلول حمض الكلورهيدريك (7.3).

8 - احلساب والتعبير عن النتائجاحلساب والتعبير عن النتائج

1.8 حساب نسبة اآلزوت حساب نسبة اآلزوت

1.1.8 حتــسب نــســبــة اآلزوت اIــوجــودة في الــعــيــنــة
اIأخوذة للتجربةqWN q بواسطة اIعادلة اآلتية :

1,4007(VS � Vb)Mr

WN = ������������������

m

حيث :

WN : نــســبـة اآلزوت اIــوجــودة في الـعــيــنـة اIــأخـوذة
qعبر عنها على شكل نسبة مائوية للكتلةIللتجربة وا

VS : احلـــجم الــرقـــمي حلــمض الـــكــلـــورهــيــدريك (7.3)
بـاIــلـيـلـيــتـر اIـســتـعـمل في الــتـحـديـد (3.2.7) واIـعــبـر عـنه

qبتقريب 0,05 ملل على األقل
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Vb : احلــجـم الــرقـــمي حلــمـض الــكـــلــورهـــيــدريك (7.3)

القـيمة الـرقمـية حلجم بـاIيـليلـتر اIـستعـمل في التـجربة
عــلى بــيــاض (3.7) واIــعــبـــر عــنه بـــتــقــريب 0,05 مــلـل عــلى

qاألقل
Mr : اIوالرية احلقـيقية حلمض الكلورهيدريك (7.3)

qعبر عنها بتقريب أربعة أرقام بعد الفاصلةIوا
m : القيمة الرقمـية لكتلة العيـنة اIأخوذة للتجربة

q(1.7) بالغرام واIعبر عنها بالتقريب 0,1 ملغ.
2.1.8 يــعــبــر عن الــنــتــائج اIــتــحـصـل عــلـيــهــا تــقــريــبـا

بــأربـــعــة أرقـــام بــعــد الـــفــاصــلـــةq إذا اقــتـــضى األمــر إلجــراء
q(1.8) حـسـابات الحـقـة. إذا تعـلق األمـر بالـنـتائج الـنـهائـية
يعبر عن نسبة اآلزوت بتقريب ثالثة أرقام بعد الفاصلة
ونـــســبـــة اآلزوت اإلجــمـــالي بـــرقـــمــX بـــعـــد الــفـــاصـــلــة. من
األحسن أالّ تقرب النتـائج قبل االستعمال النهائي لقيمة

التجربة.
مـالحــظـةمـالحــظـة - يــصـبـح هـذا عــلى وجـه اخلـصــوص عــنــدمـا
تسـتعـمل هذه الـقـيم الحقـا. تكـون هذه احلـالةq مـثال عنـدما
تسـتعـمل قيم الـتجـارب الفـردية اIـتحـصل علـيها انـطالقا
من حتلـيل عدة عـيـنات حلـساب إحـصائـيات فـعالـية اIـنهج
اIتعلق بالـتغييرات في نفس اخملـابر وفي ما بX اخملابر.
هـو نفس احلـال أيـضـا عنـدمـا تـستـعـمل هذه الـقـيم كـمرجع
عـنـد معـايرة جـهـاز ما (مـثال جـهاز حتـليل احلـلـيب باألشـعة
فوق احلمراء)q حيث تسـتعمل القيم اIتعلقة بعدة عينات
حلسـاب ارتـدادي بسـيط أو مـتعـدد. وفي هـذه احلاالتq من
األحــــسـن أالّ تــــقــــرب الـــــنــــتــــائـج اIــــتـــــحــــصل عـــــلــــيــــهـــــا قــــبل

استعمالها حلسابات الحقة.
2.8 حساب نسبة اIادة اآلزوتية اإلجمالية حساب نسبة اIادة اآلزوتية اإلجمالية

1.2.8 حتسب نسبة اIـادة اآلزوتية اإلجماليـة للعينة

اIأخوذة للتجربةWP q بواسطة اIعادلة اآلتية : 
WP = WN X 6,38

حيث :
WP : هي نـســبـة اIـادة اآلزوتــيـة اإلجـمــالـيــة لـلـعــيـنـة

qائوية للكتلةIعبر عنها بالنسبة اIأخوذة للتجربة واIا
WN : هي نـسـبـة اآلزوت لـلـعـيـنـة اIـأخـوذة لـلـتـجـربـة

واIـعـبـر عـنـهـا بـالـنـسـبـة اIـائـويـة لـلـكـتـلـةq تـقـريـبـا بـأربـعة
q(1.8) أعداد بعد الفاصلة

6,38 : هـو العامل اIضـاعف اIقبول عـموما للـتعبير

عن نسبة اآلزوت كنسبة اIادة اآلزوتية اإلجمالية.
2.2.8 يــعــبــر عن الــنــتــائج اIــتــحـصـل عــلـيــهــا لــنــســبـة

اIــادة اآلزوتـــيــة اإلجــمـــالــيــة بـــثالثــة أرقــام بـــعــد الــفـــاصــلــة
تـقريباq إذا اقـتضى األمر حلـسابات الحقـة. إذا تعلق األمر
بــالــنــتــائـج الــنــهــائــيـة q(1.8) يــكــفي أن يــكــون رقــمــان بــعـد

الفاصلة.

9- الدقـة الدقـة
1.9  التجربة ما بX اخملابر التجربة ما بX اخملابر

تـسـتخـرج قـيم الـتـكـرارية وإعـادة الـتـجـربـة في عدة
مـخابر عن نتـائج التجربـة ما بX اخملابـر. �كن أالّ تطبق
هذه القيم الناجتة عن هذه التجربة في مجاالت التركيز

واIصفوفات غير تلك التي � توضيحها. 
2.9 التكرارية التكرارية

Xفــــرديــــتـــ Xال يــــتــــعــــدى فــــرق نـــتــــيــــجــــتي جتــــربــــتــــ
مـنـفردتـqX اIـتـحـصل عـلـيهـمـا بـواسـطـة نـفس اIـنهـج على
نـفس اIـادةq اخلـاضـعـة لـتـجـربـة في نـفس اخملـبـر من طـرف
نفس احمللل باستـعمال نفس التجهيزات في فترة زمنية
قــصـيـرةq 0,006% لـنــسـبـة اآلزوت (0,038% لــنـســبــة اIـادة

اآلزوتية اإلجمالية) إالّ في 5% من احلاالت على األكثر. 
3.9  إعادة التجربة في عدة مخابر إعادة التجربة في عدة مخابر

Xفـرديـتـ Xنــتـيـجــتي جتـربـتــ Xال يـتـعـدى الــفـرق بـ
اIـتـحـصل عـلـيـهـمـا بواسـطـة نـفس اIـنـهج عـلى نـفـس اIادة
Xاخلــاضـــعــة لــتــجـــربــة في عـــدة مــخــابـــر من طــرف مـــحــلــلــ
مخـتلفX بـاستعـمال جتهـيزات مخـتلفةq 0,0077% لنـسبة
اآلزوت (0,049% لنسبـة اIادة اآلزوتية اإلجـمالية) إالّ في

5% من احلاالت على األكثر.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحوظـةملحوظـة

طريقة عمل لتحليل مواد أخرى Iشتقات احلليب فيطريقة عمل لتحليل مواد أخرى Iشتقات احلليب في
حالة عدم وجود منهج خاص بهذه اIنتجاتحالة عدم وجود منهج خاص بهذه اIنتجات

1- عموميات عموميات
� تـوسيع طـريقـة الـعـمل اIـبيـنـة في هـذا اIـنهج و�
تقييم فعاليتها لتحليل حليب البقرq في حالة عدم وجود
أي مـــنــــهج خـــاص لــــهـــذه اIــــنـــتــــجـــاتq �ــــكن لــــلـــمــــخـــبـــر أن
يــســـتــعـــمل نــفـس طــريـــقــة الـــعــمل مـع تــغـــيــيـــرات طــفـــيــفــة

لتحديد نسبة اآلزوت لسلسلة من منتجات احلليب.
مع ذلكq من األحـسن التـسجـيل أنه لم يتم اIـصادقة

على طريقة العمل وفعاليتها لهذا النوع من التطبيق.
2- طريقة العمل طريقة العمل

يــوزن بـالــتــقـريب 0,1 غq الـكــتـلــة اIــنـاســبـة لــلــعـيــنـة
اIأخوذة للتجربة اIستخلصة من عينة التجربة احملضرة
جــيــدا كـمــا هــو مـبــX الحــقــاq حتـدد نــســبـة اآلزوت بــاتــبـاع

اIنهج اIبX من (1.7) إلى (4.7).
من األحـسن أالّ يتم تـغـيـير كـمـيات حـمض الـكـبريت
(3.3) ومـحـلول هـيـدروكـسـيـد الـصـوديوم (4.3) اIـسـتـعـمـلة
Xفي عملـية التمـعدن والتقـطير. يؤدي تـغيير الـنسبة ب
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qـركـبــات األخـرى بـزيــادة كـمــيـة احلـمضIكـمــيـة احلـمـض وا
إلى خــفض نـــقــطــة الــغــلــيـــان األولــيــة لــلــمــزيـج في عــمــلــيــة

التمعدنq فال ينصح به إذا.
من األحــسن اســـتــعــمــال عــامـل مــنــاسب مـن الــعــيــنــة
اIــأخــوذة لــلــتــجــربــة بــالــعــمل بــالــكــواشف احملــددة في هــذا
اIــنــهج. �ــكن تــقــديــر الــعــامل اIــنــاسب لــلــعــيــنــة اIــأخـوذة

للتجربة جلميع عينات التجربة كما يلي.
يجب أن تـكون كـميـة البروتـينـات اIثـلى داخل كرة
(kjeldahl) (2.4) مــــــحـــــصــــــورة بـــــX 0,15 غ و0,30 غ فـي كل
كــرة ولــكل عــيــنــة. وكـذلـك إذا كــانت عــيــنــة مــتـوســطــة من
شــــيـــــدار حتـــــتــــوي عـــــلى 24.00% من الـــــبــــروتـــــيــــنـــــاتq من
األحـــسن أن تــــكـــون كـــتـــلــــة الـــعـــيـــنــــة اIـــأخـــوذة لـــلــــتـــجـــربـــة

محصورة بX 0,625 غ و1,25 غ.
يـــعــتــمــد اخــتــيـــار اســتــعــمــال كــتـل الــعــيــنــة اIــأخــوذة
لــلـــتــجــربـــة الــتـي تــكــون قـــريــبـــة من احلــد األســـفل أو احلــد
األعلى للمجـالq على كمية احلمض الذي يستهلك من قبل
اIركبـات األخرى للـعينـة أثناء عـمليـة التمـعدن (أي اIواد

الدسمة والهيدروكاربونات).
يـصف هـذا اIـنـهج إضـافـة 25 مـلل (حـوالي 46 غ) من
حـمض الكبريت إلى الـعينة اIـأخوذة للتـجربةq داخل كرة
(kjeldahl). في نــهــايــة عــمــلــيـة الــتــمــعــدنq يــجب أن يــبــقى
حوالي 15 غ من حمض الكـبريت داخل الكرة حلجز جميع

اآلزوت.
يــنـبــغي اإلشـارة إلـى أن كـمــيـة حــمض الــكـبــريت قـد
اسـتـهـلكـت من طـرف العـيـنـة اIـأخـوذة لـلـتـجـربـة وخـسرت
أيـضـا عن طريـق التـبـخر خالل عـمـليـة الـتمـعـدن. �كن أن
تــكـــون الــكــمــيــة اIـــتــســربــة عـن طــريق الــتــبـــخــر مــســاويــة
لـلكـمـيـة اIـستـهـلـكة مـن طرف اIـواد الـعـضويـة في الـعـيـنة
qأخـوذة للتجربة. تـعتمد الكتـلة النهائيـة لبقايا احلمضIا
عـــلى هــاتـــX الــعـــمــلـــيــتـــX. إذا كــانـت خــســـارة احلــمض عن
طــــريق الـــتــــبـــخـــر كـــبــــيـــرة جـــدا (بـــســــبب الـــشــــفط الـــزائـــد
لألبخـرة خالل عـمـليـة الـتمـعـدن أو أن عنق الـقـارورة حار
جــدا)q مـن اIــمــكن أن يــتــبــقى قــلــيل جــدا من احلــمـض بــعـد
عـملية التـمعدنq حتى إذا كانت الـعينة اIأخـوذة للتجربة

ذات حجم كاف.
تـتسـبب الكـمـية اIـتبـقيـة للـحمض غـير الـكافـية في
تـبـلور اIـادة اIـتـمعـدنـة بـعد 25 دقـيقـة من الـتـبـريد و إلى

استرجاع منخفض لآلزوت.
تــعــتــبــر الــقـــشــدة الــتي حتــتــوي عــلى 40% من اIــواد
الـدسـمـة مـثـال عن مـنـتـوج حـسـاس. في هـذه احلـالـةq تـكـون
نــســـبــة الــبــروتــيــنــات أو اآلزوت في الـــعــيــنــة مــنــخــفــضــة
ونـسبـة اIواد الدسـمة مـرتفـعة. نـفتـرض أن عيـنة وسطى
%1,9 qواد الدسمةIللقـشدة حتتوي على حوالي 40% من ا
من الـــبــروتـــيــنــات و2,9% من الـالكــتــوز لـــكي نــتـــحــصــــل

(2,4) (kjeldahl) عــلى 0,15غ مـن الـــبـــروتــيـــنـــات داخـل كــرة
من األحسن اسـتعمـال عيـنة مأخـوذة للتـجربة من 7,98 غ.
حتتوي إذن هذه العـينة اIأخوذة لـلتجربة على 3,16 غ من
اIــــواد الــــدســــمـــة الــــتـي تــــســــتــــهـــــــلـك بــــنــــفــــســــهـــــــا 56,9 غ
(حــوالـــي 30,9 مـــلل) مـن حــمض الـــكـــبــريـت خالل عـــمــلـــيــة
التـمعدنq بـدون أخذ في االعـتبار فـقدان حمض الـكبريت
بـــــالــــــتــــــبـــــخـــــــــر (يـــــفــــــتـــــرض أن 1 غ من اIــــــادة الــــــدســــــمــــــة
يـــســـتــــهــــــــلـك 18 غ مـن حـــمض الــــكـــبــــريت خـالل عـــمــــلـــيـــة
الـتــمــعـدن). هــذا مــثــال عـلـى احلـالــة الــتي يــجب أن تــقـلص
فيهـا كمية العـينة اIأخـوذة للتجربـة للحصـول على كمية
مـتــبــقــيــة كـافــيــة من حــمض الــكــبــريت في نــهــايـة عــمــلــيـة
الــــتــــمــــعـــدن. في حــــالــــة مـــادة مــــثل الــــقـــشــــدةq من األحــــسن
استـعـمـال مـحلـول مـعـايـر ذي تركـيـز مـنـخـفض (مثال 0,01
مـول/ل). في مــثل هـذه احلــاالتq من الـضـروري تــخـفـيض
كمـية الـعيـنـة اIأخـوذة للـتجـربـة لكي تـتبـقى كـميـة كافـية

من حمض الكبريت في نهاية عملية التمعدن. 
�ـكـن أن حتـدد كــمــيـة الــســكـاروز الالزمــة لــلـتــجــربـة
عـلى بــيـاض أو احملـالـيل اIـعـايــرة لالسـتـرجـاعI qـواد أخـرى

غير حليب البقر كما يأتي :
يـجب أوّال إجـراء تـقـديـر الـنـسب الـتـقـريـبـيـة لـلـمواد
الـدســمـةq لـلــبـروتـيــنـات والـهــيـدروكـربــونـات لـنــوع عـيـنـة
الـتــجـربـة اIـعـنـيــة والـقـيـمـة الـتــقـريـبـيـة لـلــعـيـنـة اIـأخـوذة

للتجربة اIستعملة في عملية التمعدن.
فـيـما بـعـد أثـنـاء عـمـلـية الـتـمـعـدنq يـسـتـهلك 1 غ من
اIـادة الـدســمـة حـوالي 18 غ من حـمض الــكـبـريتq 1 غ من
الـبروتـينـات يسـتهلك 9 غ من حمض الـكـبريتq و1 غ من
هــــيـــــدروكــــاربـــــونــــات يـــــســــتـــــهــــلـك حــــوالي 7 غ من حـــــمض

الكبريت.
على أساس هذه اIـعلوماتq من اIمكن حساب كمية
احلــمض اIـســتـهــلك من طــرف الـعــيـنــة اIـأخــوذة لـلــتـجــربـة
وكـمـيـة السـكـاروز الالزمـة السـتهالك نـفس كـمـيـة احلمض
خالل عــمـلــيــة الـتــمــعـدن. مـن األحـسن أن تــســتــعـمل كــمــيـة
الـسكاروز احملسوبـة للعينة اIـأخوذة للتجـربة على بياض

وللمحلول اIعاير السترجاع سولفات األمونيوم.
من أجـل مــــحــــلــــول مــــعــــايــــر الســــتــــرجــــاع اآلزوت من
األحـمـاض األميـنـية q(7.4.3) تـخفض كـمـية الـسـكاروز إلى
مـا يعـادل احلـمض الـذي يتـم استـهالكه (يـحـسب عـلى شكل
بـروتـيـنـات) بـهــيـدروكـلـورور الـلـيـزيـن أو الـتـريـبـتـوفـان.
يــــؤخـــذ كـــافـــتــــراضq أنّ اســـتـــرجـــاع اآلزوت خـالل عـــمـــلـــيـــة
التـمعدن لـلجهـاز اIستـعملq هو نـفسه بـالنسـبة للـعينات
األخرى غير احلـليبq وذلك بدون إجـراء جتارب استرجاع
أخرى للحـصول على شروط تسمح بالوصول إلى مراحل
ªـــاثـــلــــة حلـــمض الـــكـــبـــريـت اIـــتـــبـــقي فـي نـــهـــايـــة عـــمـــلـــيـــة

التمعدن.
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 4 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1437 اHـوافـــق  اHـوافـــق 18 أكــتــوبـر أكــتــوبـر
ســنــــــة ســنــــــة r2015 يــجـعـل مـنــهج حتــضــيــر الــعـي يــجـعـل مـنــهج حتــضــيــر الــعـيّــنــة قــصـدــنــة قــصـد
التحليل الفيزيائي والكيميائي للحليب إجباريا.التحليل الفيزيائي والكيميائي للحليب إجباريا.

ــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 اHؤرخ
في 20  ذي الــقـــعــدة عــام 1434 واHــوافــــق 26 ســبـــتــمــــــبــر
سـنــــة 2013 الـذي يحـدد شـروط وكيـفـيات اعـتـماد اخملـابر

rستهلك وقمع الغشHقصد حماية ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
29 صــفـر عـام 1414 اHـوافق 18 غــشت سـنـة 1993 واHــتـعـلق

rعد لالستهالك وعرضهHواصفات بعض أنواع احلليب ا�

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اHــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة r1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهr يـهـدف هذا الـقـرار إلى جـعل مـنـهج حتـضيـر الـعـيـنة
قصد التحليل الفيزيائي والكيميائي للحليب إجباريا. 

اHادة اHادة 2 : : لتحضير الـعيّنة قصد التحليل الفيزيائي
والـكـيـمـيائي لـلـحـلـيبr فـإن مـخابـر مـراقـبـة اجلـودة وقمع
الـغش واخملـابـر اHـعـتـمـدة لـهـذا الـغـرض مـلـزمـة بـاسـتـعـمال

اHنهج اHبيّن في اHلحق بهذا القرار.
 يجب أن يـستـعمل هـذا اHنـهج من طرف اخملـبر عـند

األمر بإجراء خبرة.

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

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 4 مـــحـــرّم عـــام 1437 اHــوافق 18
أكتوبر سنة 2015.

بختي بلعايببختي بلعايب
ــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
منهج حتضير العيمنهج حتضير العيّنة للتجربة قصد التحليل الفيزيائينة للتجربة قصد التحليل الفيزيائي

والكيميائي للحليبوالكيميائي للحليب
1. الهدف ومجال التطبيق :. الهدف ومجال التطبيق :

يـــهـــدف هــــذا اHـــنــــهج إلـى حتـــديــــد تـــوجــــيـــهــــات عـــامـــة
لـتـحـضيـر عـيّنـات قـصـد استـعـمالـهـا لـلتـحـليـل الفـيـزيائي

والكيميائي للحليب.
2. اHبدأ :. اHبدأ :

مــجــانـســة مــيــكـانــيــكــيـة أو يــدويــة لـعــيّــنــة الـتــجــربـة
مـــكـــيّــــفـــة فـي درجـــة حـــرارة 20 °م ± 5 °م وإعـــداد عــــيّـــنـــات

للتجربة.
3. التجهيزات واألدوات الزجاجية :. التجهيزات واألدوات الزجاجية :

rذات سعة 400 ملل r(r(Becher) إناءات بيشر .) 1.3. إناءات بيشر

2.3. قـضيب زجاجيr. قـضيب زجاجيr طــولـه حـوالـي 20 سم وقـطره

8 ² مـنـحـنـيـا قـلـيـال من أحـد األطـراف ومـزود بـسـدادة من
rطاطHا

rســـهل الـــتـــنـــظـــيف rمـــنـــاسـب rجـــهـــاز اجملـــانـــســـة . r3.3. جـــهـــاز اجملـــانـــســـة

مــجـهــز بــنـظــام يــسـمح بــالــتـســخــY وتـثــبــيت احلــلـيب في
درجة حرارة 40 °م تقريبا.

فـي حـالة عــدم وجـود هـذا الــجـهـاز r(3.3) يسـتعمل
ما يأتي :

rمجموعة اجملانسة اليدوية r4.3. مجموعة اجملانسة اليدوية

rمضبوط في 40 °م rحمام مائي r1.4.3. حمام مائي

2.4.3. غربـال من احلـديدr غربـال من احلـديدr غــيــر قـابل لألكـسـدة حيث

r² 0,5 ال تتجاوز فتحات شبكاته
3.4.3. قمعr قمعr قطره أكبر بقليل من قطر الغربال.

4. طريقة العمل : طريقة العمل :
%$#- مجانسة العيّنة :نة : 1.4. مجانسة 

إذا كـــان الــتــحــلــيل مــبـــاشــرة بــعــد االقــتــطــاع أو بــعــد
ســاعــتــY أو ثالث (3) ســـاعـــات بــــعـــد ذلكr يــــكـــفي رج عـــاد
للعيّنة بدوران متتال للقارورة جلعل احملتوى متجانسا.
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في احلـالة الـعـكـسيـةr حـيث يـكون الـتـحـليل بـعـد يوم
rمـن االقـتـطـاع أو عـدة أيـام فـيـمــا بـعـد أو بـعـد مـدة طـويـلـة
تتجـمع اHادة الـدسمة لـلحـليب وتتـكتل عـلى طول جدران

القارورة أو حتت الغطاء.
يـــجب إذا جـــعـل اHــادة الـــدســـمـــة عـــلى شـــكـل مـــحـــلــول
مـــتــــجـــانس فـي كـــامل الــــعـــيّــــنـــةr إمــــا بـــاســـتــــعـــمــــال جـــهـــاز
مـيـكانـيـكيr بـشرط أن ال يـغـير من تـركـيبـة احلـليب ال من
الـنـاحـيـة الـنـوعـيـة وال من الـنـاحـيـة الـكـمـيـةr وإمـا بـإجـراء

العملية يدويا في حالة عدم وجود هذا اجلهاز (3.3).
1.1.4. مجانسة ميكانيكية : مجانسة ميكانيكية :

rتوفر. من الضروريHتتعلق طريـقة العمل باجلهاز ا
في جمـيع احلـاالتr أن تسـتـرجع كل التـرسـبات اHـلـتصـقة

بجدران قارورة االقتطاع أو بالغطاء.
من األحــسن أن تــوضـع الــعــيّــنــة فـي درجــــة حـــرارة
40 °م إلى 45 °مr بـحيث تـعمل على تـذويب اHادة الـدسمة

الـتي يـجب أن تــكـون سـائــلـة إلجـراء اHـســتـحـلب بــطـريـقـة
مالئمة.

مالحظة :مالحظة :
يُـسـتـعـمل اجلـهاز (3.3) حـسب اHـواصـفـات احملددة من

طرف اHصنّع مع احلرصr باخلصوصr على ما يأتي :
rال يدخل أي شيء في العيّنة -

- ال ينقص أي شيء من العـيّنة خالل اHيكانيزم كله
سواء باستـرجاع اHادة الدسمة أو الـكازيY اخملثرr أو عن

rطريق فقد مصل احلليب قبل إدخال اخلثارة
- يُــتــجــنب تــشـكـل رغـوة أو طــبــقــة من الــهــواء الـتي
تـــمـــنعr في حـــالـــة وجـــودهـــاr كل قـــيـــاس مـــســـمـــوح لـــكـــتـــلــة

حجمية أو كل عيّنة مأخوذة على شكل حجم للتجربة.
2.1.4. مجانسة يدوية : مجانسة يدوية :

r1.2.1.4. تُرج العيّـنة عن طريق دوران متتال مكرر

وتعاد إلى درجة حرارة 25 °م تقريبا.
مالحظة :مالحظة :

يـــجـب أن ال يـــكـــون الــــرجّ عـــنــــيـــفـــا �ــــا أن الـــقـــارورة
¤ــتــلــئــة أو تــقــريـبــا ¤ــتــلــئــة. يــجب جتــنب حــدوث تـشــكل
طبـقة الـهواء إطالقا فـي احلليبr ¤ـا يؤدي إلى عـدم صحة
االقتطاعـاتr ألن الهدف من الرجّ األول ليس جعل العينة
مــتــجــانــســةr ولــكن فــقط فــصل اHــادة الــدســمـة مـن جـدران
القارورة وتقسيمها إلى عدد كبير من األجزاء الصغيرة.
2.2.1.4. يــــــســــــكـب عـــــلـى الــــــغــــــربـــــال (2.4.3) جــــــزء من

العيّـنة اHثـبتة في حوالي 25 °مr وجتمع فـي بيشر (1.3).
تقطع احلبـيبات بواسطة القضيب (2.3) باسـتعمال باقي

الــعــيــنـة. تــنــقل في الــبــيــشـر (1.3) بــصــفــة مــتـكــررة وذلك
إلتمـام اجملـانسـة. إذا كـانت اHادة الـدسـمة غـيـر مدمـجة في
احلـلـيـب بـصـفـة مـنـاسـبـةr يـعـاد تــسـخـY الـعـيّـنـة في حـمـام

مائي (1.4.3) وجتدد العمليات اHذكورة في (2.1.4).
3.1.4. حاالت خاصة : حاالت خاصة :

1.3.1.4. �ــكن أن تـــمــخـض الــعــيّـــنــة أثـــنــاء الـــنــقل أو

فــورا بـفــعل جــهـاز الــرج وتــكـون حــبــيـبــات اHــادة الـدســمـة
اجملـمـعـة في اHـصـفـاة مشـكـلـة مـسـبـقا من تـكـتالت حـقـيـقـية

من الزبدة.
في هـذه احلـالـةr يـجـــب إعــــادة تــسـخـY الـعـيّـنـة في
40 °مr حتت فـعل مشتـرك بY حـليب ساخن وجـهاز الرج.

تذوب هذه احلبيبات وتنقسم مع عبور اHصفاة.
تــعـاد الـعــمـلـيــة مـرة أو مــرتـY ثم تـبــرد الـعــيّـنـة. من
الـــواضح أنه فـي هــذه احلـــالـــة تــكـــون اHـــادة الـــدســمـــة غـــيــر
مــنــدمــجـة مــرة أخــرى بــصــفــة دقــيــقــة في احلــلــيب ويــكـون
االقتـطاع الـصـحيح Hـعايـرة اHادة الـدسـمة صـعبـا. في هذه

احلالةr ينصح باجملانسة اHيكانيكية.
2.3.1.4. فـي حــالـة الــتــصــاق حــبــيــبــات الــزبــدة بــقـوة

عــلى الــغــطــاءr تـنــزع هــذه الــزبـدة بــواســطــة جــهـاز رجّ من
اHــطـاط. يـشـطـف بـقـلـيل مـن احلـلـيب ويـتــرك في اHـصـفـاة

حيث يتلقى غسال غزيرا أثناء عملية السكب اHتتالية.
2.4. درجة حرارة التكييف : درجة حرارة التكييف :

تــــكــــون أجــــهــــزة االقــــتـــطــــاع مــــدرجّــــةr من أجـل درجـــة
حــــرارة 20 °مr وتــــكـــــون الـــــتــــحـــــديـــــدات الــــفـــــيـــــزيــــائـــــيــــة -
الـــكــيـــمــيـــائــيـــة مــجـــراة في درجـــة احلــرارة هـــذه. يــجب أن
يكـون اHكـان والكـواشف واحللـيب نفـسه في درجة حرارة

20 °م ± 5°م.

من اHالئم أيضا جـعل احلليب فـي درجة احلرارة هذه
في أسرع وقت ¤كن.

3.4. العي العيّنة اHأخوذة للتجربة :نة اHأخوذة للتجربة :

بـعــد حتـضـيــر الـعــيّـنــة لـغــرض الـتــحـلـيـل الـفـيــزيـائي
والـكــيـمــيـائيr يــجب إجــراء الـعـيّــنـات اHــأخـوذة لــلـتــجـربـة
مـبـاشـرة. يـنـصح بـإجـراء كـل الـعـيّـنـات اHـأخـوذة لـلـتـجـربة

الالزمة في مختلف عمليات اHعايرة بدون انقطاع.
في كل احلــاالتr يــجــرى رجّ أخـــيــر لــلــعــيّــنــة قــبل كل

اقتطاع.
جتـــرى الـــعـــيــــنـــات اHـــأخـــوذة لـــلــــتـــجـــربـــة بـــالـــوزن أو
بـاحلجم. يـعبـر عن النـتائج بـاحلجم أو بـالكـتلة مـن احلليب

مع معرفة الكتلة احلجمية لعيّنة احلليب.
يـــجب إجــراء جـــمــيع الـــعــيّــنـــات اHــأخـــوذة لــلــتـــجــربــة
بــــاحلــــجم في 20 °م مع أدوات زجــــاجــــيــــة مـــدرّجــــة بــــصــــفـــة

مالئمة في درجة احلرارة هذه.
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قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 4 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1437 اHـوافـــق  اHـوافـــق 18 أكــتــوبـر أكــتــوبـر
سـنــــة سـنــــة r2015 يجـعل منـهج حتـديد احلـموضـة اHعـايرة يجـعل منـهج حتـديد احلـموضـة اHعـايرة

في احلليب اجلاف إجباريا.في احلليب اجلاف إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 اHؤرخ
في 20  ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1434 اHــــوافــــق 26 ســـبـــتــــمــــــبـــر
سـنــــة 2013 الـذي يحـدد شـروط وكيـفـيات اعـتـماد اخملـابر

rستهلك وقمع الغشHقصد حماية ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
13 شــــعــــبــــان عـــام 1419 اHــــوافق 2 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1998

واHــتـــعــلق بــاHـــواصــفــات الـــتــقــنـــيــة ألنــواع احلـــلــيب اجلــاف
rوشروط وكيفيات عرضها

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 17 رجب عـام 1420
اHــــوافق 27 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 1999 واHــــتــــعـــلـق �ـــواصــــفـــات
مـــســحــوق احلـــلــيب الـــصــنــاعـي وشــروط عــرضـه وحــيــازته

rتممHعدل واHا rواستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اHــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة r1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهr يهـدف هذا الـقرار إلى جـعل منـهج حتديـد احلمـوضة

اHعايرة في احلليب اجلاف إجباريا. 

اHــــادة اHــــادة 2 : : من أجـل حتـــديــــد احلــــمـــوضــــة اHــــعـــايــــرة في
احلـلــيب اجلــافr فـإن مـخــابـر مــراقـبــة اجلـودة وقــمع الـغش
واخملـابر اHـعتـمـدة لهـذا الـغرضr مـلزمـة بـاستـعـمال اHـنهج

اHبY في اHلحق بهذا القرار.
 يجب أن يـستـعمل هـذا اHنـهج من طرف اخملـبر عـند

األمر بإجراء خبرة.

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

حرر بـاجلزائر 4 محرّم عام 1437 اHوافق 18 أكتوبر
سنة 2015.

بختي بلعايببختي بلعايب
ـــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
منهج حتديد احلموضة اHعايرة في احلليب اجلافمنهج حتديد احلموضة اHعايرة في احلليب اجلاف

1. الهدف ومجال التطبيق :. الهدف ومجال التطبيق :
يـــهـــدف هـــذا اHـــنــــهج إلى وضع طــــريـــقـــة تـــطـــبـــيـــقـــيـــة
لـــتــحـــديـــد احلــمـــوضـــة اHــعـــايـــرة في جــمـــيع أنـــواع احلـــلــيب

اجلاف.
2. تعريف :. تعريف :

احلــــمـــــوضــــة اHــــعــــايـــــرة لــــلــــحـــــلــــيب اجلــــاف :احلــــمـــــوضــــة اHــــعــــايـــــرة لــــلــــحـــــلــــيب اجلــــاف : هـي عـــدد
اHـليـلـترات من مـحـلول هـيـدروكسـيـد الصـوديـوم تركـيزه
0,1 مـــول/ل الالزمـــة لـــتـــعـــديـل كـــمـــيـــة من احلـــلـــيب اHـــعـــاد

rـادة الصـلبـة غيـر الدسـمةHـوافقة لـ 10غ من اHتشكـيله وا
في وجود الفينول فتاليrY حتى ظهور لون وردي.

3. اHبدأ :. اHبدأ :
يـحـضّـر احلـلـيب اHـعـاد تـشــكـيـله بـإضـافـة اHـاء لـعـيّـنـة
مـأخـوذة للـتـجربـة من احلـليب اجلـاف تـساوي 5غ بـالـضبط
من اHــــادة الــــصـــلــــبــــة غـــيــــر الـــدســــمــــةr مـــعــــايــــرة �ـــحــــلـــول
هدروكـسيد الـصوديوم بـ 0,1 مول/لr باسـتعمـال الفنول
(cobalt II) (II الـــكـــوبـــالت) كـــكـــاشـف وســـلـــفـــات Yفـــتـــالـــيـــ
كــــمـــحــــلــــول مـــلــــون مـــرجــــعي. تــــضـــرب عــــدد اHـــلــــيـــلــــتـــرات
اHـســتـعــمــلـة لــلـمــعـايــرة في الــعـامل 2 لـلــحــصـول عــلى عـدد

اHليلترات لـ 10غ من اHادة الصلبة غير الدسمة.
تــرتـــبط كــمــيـــة مــحــلـــول هــيــدروكـــســيــد الـــصــوديــوم
الالزمة بـكمية اHـواد اHثبتـة اHوجودة بـصفة طبـيعية في
اHـــنــتـــوج وكـــذلك بـــاحلــمـــوضـــة أو الــقـــاعـــديــة الـــظـــاهــرة أو

اHضافة.
4. الكواشف :. الكواشف :

يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتـليـلـية مـعـترف بـهاr يـجب أن يـكـون اHاء اHـستـعـمل ماء
مــقـــطــرا أو مــاء مـــنــزوع األمالحr و¦ تـــخــلــيــصـه من ثــاني
أكسيد الكربون بالغليان Hدة 10 دقائق قبل االستعمال.

rمحلول معاير rهيدروكسيد الصوديوم . r1.4. هيدروكسيد الصوديوم

c(NaOH) = 0,1  ± 0,000 2 mol/l

rمحلول ملون مرجعي r2.4. محلول ملون مرجعي

تذاب 3غ من سلفا الكوبالت (II) سباعي التمييه
(CoSO4.7H2O) في اHاء ويكمل احلجم إلى 100 ملل.
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rYمحلول الفنول فتالي .rY3.4. محلول الفنول فتالي

تــــذاب 2غ من الــــفـــيـــنـــول فـــتــــالـــيـــY في 75 مــــلل من
اإليــثــانـول 95 % (v/v) وتــضــاف 20 مــلل مـن اHــاء. يــضـاف
مــــحـــلـــول هــــيـــدروكــســيـــد الــصــوديــوم (1.4) حـــتى حتــدث
قـطـرة واحــدة تـلـويـنـا ورديـا ضـعـيـفـاr ويـكـمّل احلـجم بـاHـاء

إلى 100 ملل.
5. األجهزة :. األجهزة :

rميزان حتليلي .r1.5. ميزان حتليلي

rدقتها 0,05 ملل rمدرجة في 0,1 ملل ملل rمدرجة في . سحاحة r2.5. سحاحة

rسعتها 2 ملل r3.5. ماصات. ماصات

rسعتها 50 ملل r4.5. مخبارات مدرجة. مخبارات مدرجة

5.5. حوجـالت قـ. حوجـالت قــمـعـمـعــيـةيـةr ذات عــنق مصـقـولr ســعتـها

100 ملل أو 150مللr مزودة بسدادة مصقولة من الزجاج.

6. اقتطاع العي. اقتطاع العيّنة :نة :
يجرى اقتطاع العيّنة في ظروف مالئمة.

7. طريقة العمل :. طريقة العمل :
1.7. حتضير العي. حتضير العيّنة للتجربة :نة للتجربة :

تسكب العـيّنة في وعاء نظيف وجاف (مزود بغطاء
�نع تسرب الهواء)r سعته حوالي ضعف حجم العيّنة.

يـغــلق الـوعـاء مـبـاشـرة ويـخـلـط مـحـتـواه بـعـنـايـة عن
طـريق التحريك والـتقليب اHتـكرر للوعـاء. يُتجنبr قدر
rتـعــريض الـعـيّــنـة لــلـهـواء أثــنـاء هــذه الـعـمــلـيـات rاإلمـكــان

لتقليل التصاق اHاء قدر اإلمكان.
2.7.. العي.. العيّنة اHأخوذة للتجربة :نة اHأخوذة للتجربة :

تــؤخـــذ حــوجـــلــتـــان قــمـــعــيـــتــان (5.5) ويــوضع في كل
واحدة منهما (a/500) ± 0,01 غ من العيّنة للتجربة (1.7).
a : هـــو نــــســـبــــة اHـــادة الـــصــــلـــبـــة غــــيـــر الـــدســــمـــة في

.Yائوية وبعددين عشريHمعبر عنها بالنسبة ا rالعيّنة
مالحـظـةمالحـظـة - �ـكن حــســاب نـســبـة اHــادة الــصـلــبـة غــيـر
الـدسـمـة في الـعـيّـنـة بـطــرح نـسـبـة اHـادة الـدسـمـة ونـسـبـة

اHاء من 100.
3.7. التحديد :. التحديد :

1.3.7. . حـضّر احلـلـيب اHعـاد تـشكـيـلهr بإضـافة 50 ملل

من اHاء في درجـة حرارة تقدر بحوالي 20 °م إلى العيّنة
اHأخوذة للتجرية r(2.7) ويخلط بـشدة. يترك ليرتاح Hدة

20 دقيقة.

Yالـقـمعـيـت Y2.3.7. . يـضــاف إلـى إحــدى الــحـوجـلـت

2 ملـل من احملـلـول اHـلون اHـرجـعي (2.4) لـكي نـحـصل عـلى
شاهد ملون ثم �زج بتحريك خفيف.

مـالحـــــظـــــة -مـالحـــــظـــــة - إذا كـــــنــــــا بـــــصـــــدد إجنـــــاز ســـــلــــــســـــلـــــة من
الـتحديـدات على مـنتـوجات مـشابهـةr �كن اسـتعـمال هذا
الـشـاهـد اHـلــون لـكل الـسـلـسـلـةr لــكن يـجب أن ال يـسـتـعـمل

بعد أكثر من ساعتY من حتضيره.
3.3.7. . يضـاف إلى احلـوجـلة الـقـمعـيـة الثـانـيةr 2 مـلل

من مـحـلـول الــفـيـنـول فــتـالـيـY (3.4) ويـخــلط بـالــتـحـريك
اخلفيف.

4.3.7. يــعــايــر مـحــتــوى احلــوجــلــة الــقـمــعــيــة الــثــانــيـة

بـإضـافـة مـحـلـول هـيـدروكـسـيـد الـصـوديوم (1.4) بـواسـطة
ســحـاحـة (2.5) وبـالـتــحـريكr إلى غـايــة احلـصـول عـلى لـون
وردي خفـيف ¤اثل لـلون الـشاهـد اHلـون والذي يدوم إلى

غاية 5 ثوان. يجب أالّ تتعدى مدة اHعايرة 45 ثانية.
يـــســـجل حـــجم مـــحـــلـــول هـــيـــدروكـــســـيـــد الـــصـــوديــوم

اHستعمل باHليلتر وبتقريب 0,05 ملل.
8 - التعبير عن النتائج :- التعبير عن النتائج :

1.8. . طريقة احلساب واHعادلة :طريقة احلساب واHعادلة :

تساوي احلموضة اHعايرة :
2 x v

حـيث : v هو حـجم مـحـلـول هيـدروكـسـيد الـصـوديوم
(1.4) باHليلتر اHستعمل للمعايرة (4.3.7).

يعبر عن النتيجة برقم بعد الفاصلة.
2.8. . التكرارية :التكرارية :

يــجـب أالّ يــتـــعــدى الـــفـــرق بــY نـــتـــيــجـــتي حتـــديــدين
مـجــريـY في نــفس الـوقت أو الــواحـد تــلـو اآلخــر من قـبل
نـفس احمللل 0,4 مـلل من مـحلـول هـيدروكـسـيد الـصـوديوم
ذي تـــركـــيـــز 0,1 مــول/ل لـ 10غ مـن اHـــادة الـــصـــلـــبـــة غـــيـــر

الدسمة.
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وزارة التوزارة التّجارةجارة
قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 15 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1426 اIوافق  اIوافق 15 يناير يناير
r 2006  يr  يــــــــــــــجــــــــــــعـل مل مــــــــــــنــــــــــــــهـج قج قــــــــــــيــــــــــــــاس الاس الــــــــــــعــــــــــــــاملامل ســــــــــــنــــــــــــة ة 
الالــــــــهــــــيــــــدروجدروجــــــــيــــــني لني لــــــــلــــــحم واIحم واIــــــــنــــــتــــــوجوجــــــــات الات الــــــلــــــحــــــــمــــــيــــــة

إجباريا.إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التّجارة
- �ـقـتــضى اIـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 05 - 161 اIـؤرّخ
في 22 ربيع األول عـام 1426 اIوافق أوّل مـايو سنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 90 - 39 اIؤرّخ
في 3 رجب عـــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1990

rتمّمIعدّل و اIا rتعلّق برقابة اجلودة و قمع الغشIوا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 02 - 453
اIــــــؤرّخ في 17 شــــوّال عـــــام 1423 اIـــــوافق 21 ديـــــســــمـــــبــــر

rسنة 2002 الذيّ يحدّد صالحيات وزير التّجارة
- و�ـقـتــضى الـقـرار الـوزاري اIــشـتـرك اIــؤرخ في
 19 شــــــوّال عــــــام 1417 اIـــــوافق 26 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1997

rرقاز وتسويقهIتعلّق بشروط حتضير اIوا
- و�قـتضى الـقرار اIؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام
بــالـــقــواعــد 1421اIــوافق 26 يــولـــيــو ســـنــة 2000 واIـــتـــعــلّق 

اIــطــبّــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اIــنــتــوجـــات الــلــحــمــيـــة اIــطــهــيــة
rتمّمIعدّل واIا rووضعها رهن االستهالك

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 19 من اIـرسوم
الــــتّـــــنـــــفــــيـــــذيّ رقم 90 - 39  اIـــــؤرّخ في3 رجب عـــــام 1410
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4 .  التجهيزات :  التجهيزات : 
4    . 1   جــجــــــهــهــــــــاز قـاز قـــــيــــــاس الاس الــــعــعــــــــامـل الـامـل الـــــهــــــيــيــــــدروجــدروجــــــــيــــنيني
r( r(pH mètre) مـدرج إلى 0,1 وحـدة الـعـامل الـهـيـدروجـيـني
أو بــوحــدات أصــغــرr تــســمح بــقــراءات بــدقــة 0,05 وحــدات
الـــعـــامل الـــهـــيـــدروجــيـــني. إذا كـــان جـــهـــاز قـــيـــاس الــعـــامل
الــهــيـدروجــيــني (pH mètre) غــيـر مــزود بــنــظــام تــصـحــيح
عــامل احلــرارةr فــيــنــبــغي اســتــعــمــال ســلم وحــدة الــقــيـاس

للقياسات في درجة حرارة 20°م.
يـــجب حـــمــايـــة اجلـــهـــاز بـــقـــدر اإلمــكـــان مـن الــعـــوامل
الـنـاجتـة عن الشـحـنـات الـكهـربـائـيـة اخلارجـيـة عـنـد إجراء

القياسات.
r(إلـكـتـرود زجاجي) قـطب كـهـربـائي زجـاجي r(إلـكـتـرود زجاجي) 4 . .  2    قـطب كـهـربـائي زجـاجي
�ـــكـــنـــنـــا اســـتـــعـــمـــال إلـــكـــتـــرودات زجـــاجـــيـــة ذات أشـــكـــال
هـنـدسيـة مـختـلـفة مـنـهـا : كرويـةr مـخروطـيـةr أسطـوانـية

أو على شكل إبرة. 
 يحـفظ اإللـكـترود الـزجـاجي في اIاء بـطـريقـة يـكون

فيها غشاؤه مغمورا في اIاء.
r(عيr(إلـكــــتـرود مرود مــــرجرجـعي) إلعي) 4 .3    قـطب كطب كــــهـربربــــائي مائي مـرجرجــــعي

عــلى سـبــيل اIــثـال إلــكـتـرود مـن الـكــالـومـال ( calomel) أو
إلـكـتــرود من كـلـورور الـفــضـة الـذي يـحـتــوي عـلى مـحـلـول

مشبع بكلورور البوتاسيوم.
 يـــحـــفظ اإللـــكـــتـــرود الـــزجـــاجي فـي مـــحــلـــول مـــشـــبع

بكلورور البوتاسيوم إال إذا وجدت تعليمات خاصة.
مالحظة :مالحظة :

�ــكن ضم اإلكــتــرود الــزجـاجـي واإللـكــتــرود اIــرجـعي
فـي نــظــام إلــكـــتــرودات مــشــتـــركــة. وفي حــالـــة عــدم تــوفــر

تعليمات خاصةr حتفظ هذه اإللكترودات في ماء مقطر.
4 . 4   فـرامــة حلــمفـرامــة حلــمr مـخبـريةr  مــزودة بـصفـيحة ذات

ثــقــوب ال يتجاوز قطرها 4 ملم.
5  .  العينة :العينة :

5 . 1 الـــعــــمل انـــطـالقـــا من عـــيــــنـــة �ـــثـــلــــة تـــزن عـــلى

األقل200غ .
5 . 2   يحدّد العامل الهيدروجيني في احلX أو حتفظ
الـعـيــنـة بـطـريــقـة تـقــلل من أي تـغــيـيـر يــطـرأ عـلى عــامـلـهـا

الهيدروجيني.
6  .   طريقـة العـمل للمـنتـوجات التي أجـريت علـيهاطريقـة العـمل للمـنتـوجات التي أجـريت علـيها

عملية اجملانسة :عملية اجملانسة :
6  . 1  حتضير العينة للتجربة : حتضير العينة للتجربة :

بــاســتــثـنــاء الــتــجــارب غــيــر اخلـاضــعــة لــلــهــدمr نــقـوم
بــعـمــلـيـة اجملــانـســة لـعـيــنـة اخملــبـر بـتــمـريــرهـا مـرتــX عـبـر

فرامة اللحم (4.4) ثم نقوم بخلطها (أنظر 6.6).

اIـوافق 30 يــنـايــر ســنـة r1990 اIـعــدّل و اIــتـمّم  واIــذكـور
أعالهr يـهــدف هــذا الـقــرار إلى جــعل مــنـهـج قـيــاس الــعـامل

الهيدروجيني للحم و اIنتوجات اللحمية إجباريا.

اIادة اIادة 2 : : من أجل قياس العـامل الهيدروجيني للحم
و اIنـتوجـات اللـحـميـةr فإن مـخابـر مراقـبة اجلـودة وقمع
الـغش واخملـابـر اIـعـتـمـدة لـهـذا الـغـرض مـلـزمـة بـاسـتـعـمال

اIنهج اIبX في اIلحق .

كـمـا يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIـنـهج من طـرف اخملـبـر
عند األمر بإجراء خبرة.

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

حرر بـاجلزائر في15 ذي احلـجة عام 1426 اIوافق 15
يناير سنة 2006.

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحـــــقاIلحـــــق
منهج قياس العامل الهيدروجينيمنهج قياس العامل الهيدروجيني

للحم و اIنتوجات اللحميةللحم و اIنتوجات اللحمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . التعريف :التعريف :

الــــعــــامل الــــهــــيــــدروجــــيــــني لــــلــــحــــوم و اIــــنــــتــــوجـــاتالــــعــــامل الــــهــــيــــدروجــــيــــني لــــلــــحــــوم و اIــــنــــتــــوجـــات
اللحمية اللحمية :

XـبIـنـهج اIـنجـزة حـسب اIهو حـصـيـلـة القـيـاسـات ا
أدناه.

مالحظة :مالحظة :
نـظــرا لـلـنـســبـة اIـرتـفــعـة جـدا لأليــونـات في الـوسط
اIـائي لـعـدة مـنتـوجـات حلـمـيـة ونـظـرا لـكـون جـهـاز قـياس
الـعــامل الــهــيـدروجــيــني من جــهــة أخـرى مــعــايـر بــواســطـة
مـحـاليل مـثـبتـة ذات نـسبـة قلـيـلة من األيـونـاتr فال �كن
اعتـبارr بصـفة عـامةr الـقيمـة اIقـاسة عـلى اللحـوم كقـيمة

نظرية للعامل الهيدروجيني.

 2 . مبدأ : مبدأ :

قــيــاس فــرق الــكـمــون بــX قــطب كــهــربــائي زجــاجي
وقـطب كـهـربائـي مرجـعـي مغـمـورين فـي عـينـة مـن اللـحم

أو منتوج حلمي.

3 . سوائل التنظيف : سوائل التنظيف :
3 . 1   اإليثانول  اإليثانولr 95% ( ح/ح).

3 .  . 2  أكسيد ثنائي اإليثيل   أكسيد ثنائي اإليثيل مشبع باIاء.
3 .  . 3   ماء مقطر    ماء مقطر أو ماء ذو نقاوة مكافئة.
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6 . 7  التعبير على النتائج :التعبير على النتائج :

6 . 7  . 1  احلساب :احلساب :

تــؤخـذ كـنـتـيــجـةr الـقـيـمـة اجلــبـريـة اIـتـوســطـة لـلـقـيم
الـــثالثr إذا كـــانت شـــروط الـــتـــكــراريـــة مـــتـــوفـــرة (أنـــظــر
r(2.7.6 يعبر عن القيـمة اIتوسطة للعامل  الهيدروجيني

بتقريب 0,1 وحدة العامل الهيدروجيني.

6 . 7  . 2   التكرارية :التكرارية :

يـــجب أن ال يـــتـــجــاوز الـــفـــرق بـــX الـــقـــيم الـــقـــصــوى
اIتحصل عـليها من القـياسات الثالثةr 0,15 وحدة العامل

الهيدروجيني.

7 .      مـمـنـهــجـيـة الـعـمل بـالـنـســبـة لـلـمـنـتـوجـات غـيـرنـهــجـيـة الـعـمل بـالـنـســبـة لـلـمـنـتـوجـات غـيـر
اجملانسة :اجملانسة :

 7  . 1 أخذ العينة للتجربة :أخذ العينة للتجربة :

تـؤخـذ كـمـية كـافـيـة من عـيـنـة اخملبـرr تـسـمح بـقـياس
العامل الهيدروجيني في عدة نقاط.

7  . 2   معايرة جهاز قياس العامل الهيدروجيني :معايرة جهاز قياس العامل الهيدروجيني :

أنظر (3.6).
7 . 3   القياس :القياس :

7 . 3  . 1  عــــنـــدمــــا يـــتــــعــــلق األمـــر بــــعــــيـــنــــة من مـــادة

مـــتــمـــاســـكــةr نـــقــعـــر الـــعــيـــنــة فـي اIــكـــان الــذي نـــقـــوم فــيه
بالقياس حـتى نتمكن من إدخال اإللكترود الزجاجي دون

كسره.
7 . 3  . 2  تـعـاد نـفس الــعـمـلـيـات كـمــا هي مـبـيـنـة في

النقاط (1.4.6) و(2.4.6).
7  .3  . 3  إعادة القياس في نفس اIوضع.

7 . 3  . 4  إذا كـــان من الــــضـــروري مــــعـــرفــــة الـــفـــروق

اIـــوجـــودة لـــلـــعــــامل الـــهـــيـــدروجـــيـــنـي بـــX عـــدة نـــقـــاط من
مــنـتـوج مـاr فـعــلـيـنـا إعـادة الـقــيـاسـات في نـقــاط مـخـتـلـفـة

بحيث يكون عددها متناسبا مع  نوعية وحجم العينة.
7  .  4   تنظيف االلكتروداتتنظيف االلكترودات

أنظر (5.6).

7 . 5  التعبير عن النتائج:لتعبير عن النتائج:

7 . 5  . 1  احلساب : احلساب :

Xتوسطة للقيمتIالقيمة اجلبرية ا rتؤخذ كنتيجـة
الـلتX حتصلنـا عليهمـا في نفس النقطـة من العينةr وإذا
تــوفـــرت شــروط الــتـــكــراريــة r(2.5.7) نـــعــبـــر عن الـــقــيـــمــة
اIـتـوسـطـة لـلـعـامل  الـهيـدروجـيـني لـكل نـقـطـة بـالـتـقريب

من 0,1 وحدة العامل الهيدروجيني.

6 .  . 2  أخذ العينة للتجربة :أخذ العينة للتجربة :

نـأخذ كـميـة من العـينـة إلجراء الـتجـربة وينـبغي أن
تكون هذه الكمـية كافية حتى تغـمر فيها اإللكترودات أو

تتغطى.

    6 . 3   معـايرة جهـاز قيـاس العامل الـهيـدروجينيمعـايرة جهـاز قيـاس العامل الـهيـدروجيني
: : (pH mètre)

(pH mètre) يـعايـر جهـاز قـياس الـعامل الـهـيدروجـيني
بـاستعمـال محلول مثـبت ذي عامل هيـدروجيني معروف
بــدقــة وقـــريب قــدر اإلمـــكــان من الــعـــامل الــهــيـــدروجــيــني
لـــلــمـــحـــلـــول اIـــراد حتـــلـــيـــلــيـه (أنـــظــر8 ) في درجـــة حــرارة

القياس.

(pH mètre)إذا كان جهاز قـياس العامل الـهيدروجيني
غـير مزود بنـظام تصحـيح عامل حرارةr ينـبغي أن تكون

درجة حرارة احمللول اIثبت20 م° ± 2 °م.

 6 . 4   القياس:القياس:

6 . 4  . 1 تــوضع اإللــكــتــرودات في الــعــيــنــة اIــأخــوذة

لــلــتــجـربــة ويــضــبط نــظــام تـصــحــيح درجــة حــرارة قــيـاس
الــعــامـل الــهــيــدروجــيــني (pH mètre) حــسب درجــة حــرارة
الـــعـــيــنـــة اIــأخـــوذة وإذا لم يـــتــوفـــر نــظـــام تــصـــحــيـح عــامل
احلـرارةr يـنـبغـي أن نـثـبت درجـة حـرارة الـعـيـنـة اIـأخوذة

للتجربة في 20 م° ± 2 °م.

 6 . 4  . 2  القـيـام بـالـقيـاس بـاتـبـاع الـتقـنـيـة اخلـاصة

(pH mètre) بـــــجـــــهــــاز قـــــيـــــاس الــــعـــــامـل الــــهـــــيـــــدروجــــيـــــني
اIـســتـعــملr نـقـرأ قــيـمــة الـعـامل الــهـيــدروجـيـني مــبـاشـرة
عــــــلى ســــــلم اجلــــــهـــــاز بـــــتــــــقـــــريـب من 0,05 وحـــــدة الــــــعـــــامل

الهيدروجيني عند احلصول على قيمة ثابتة.

6 . 4  . 3 تـــعــاد الـــتــجـــربــة عـــلى نــفـس الــعـــيــنـــة ثالثــة

مرات.

6  . 5  تنظيف اإللكترودات :تنظيف اإللكترودات :

القيام بتـنظيف اإللكترودات �ـسحها على التوالي
بـواسـطـة قـطع من الـقـطن (Ouate) مـبــلـلـة بـأكـسـيـد ثـنـائي
اإليــثــيل (2.3) ثــم بــإإليــــثــانــول (1.3) وأخــــيـــرا نـــغــســلــهــا
بـاIاء (3.3) ونـحفـظهـا وفقـا للـتعـليـمات اIـذكورة في (2.4)

و(3.4).

6  . 6   مالحظة فيما يخص العمل :مالحظة فيما يخص العمل :

rــنــتــوجـات شــديــدة اجلــفـافIــكن إخــضــاع عــيـنــات ا�
إضــــافــــة إلـى اإلجــــراء الــــعــــادي (أنــــظــــر 1.6)r إلى عــــمــــلــــيــــة
مجـانسـة مع كمـية مـساويـة لهـا من اIاء بـاستـعمـال جهاز
خــــــلـط مــــــخـــــــبــــــري قــــــبـل الــــــشـــــــروع في قـــــــيــــــاس الـــــــعــــــامل

الهيدروجيني.
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7 . 5  . 2   التكرارية :التكرارية :

Xالــــقــــيــــمــــتـــ Xيــــنــــبــــغي أن ال يــــتــــجــــاوز الــــفــــرق بــــ
اIــتـحـصـل عـلـيــهـمـا فـي نـفس الـنــقـطـةr 0,15 وحــدة الـعـامل

الهيدروجيني.

8  . مالحظة فيما يخص العمل :مالحظة فيما يخص العمل :

�ـكن اسـتعـمـال احملـالـيل اIـثـبـتة الـتـالـيـة في عـمـلـية
اIعايرة.

ولــتــحــضــيــر هــذه احملــالــيل يــنــبـغـي أن تــكـون جــمــيع
الكـواشف ذات نـوعـية حتـلـيـلـية. نـسـتـعمل اIـاء اIـقـطر أو

ماء ذا نقاوة مكافئة.

8  - 1   مــحـلــول مـثــبت ذو عـامل هــيـدروجــيـني    مــحـلــول مـثــبت ذو عـامل هــيـدروجــيـني 4,00

في في 20°مr مr يحضر كاآلتي ::

نـــــــــــــــــزن بــــــــــــــــــتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــريــب مـن 0,001غ و10,211غ مـن
[KHC6H4 (COO)2 ] هــيــدروجـــيــنــوفــتــاالت الـــبــوتــاســيــوم
مــــجــــفـف من قــــبـل في درجــــة حــــرارة 125°م حــــتى ثــــبــــات

الكتلة ونقوم بتذويبها في اIاء.

 نكمل احلجم إلى 1.000 ملل.

 هـذا احمللـول له عامل هيـدروجيـني يقدر بـ 4,00 في
10°م و4,01 في 30°م.

8  . 2    مــحـلـول كـاشف ذو عـامـل هـيـدروجـيـني مــحـلـول كـاشف ذو عـامـل هـيـدروجـيـني 5,45

في في 20°مr مr يحضر كاآلتي ::

يــخــلط 500 مــلل من مـــحــلــول ســائل نــظــامــيــته 0,2ن
حلــــــمـض الــــــســــــتــــــريـك مع 375 مـــــــلل مـن مــــــحــــــلــــــول ســــــائل

هيدروكسيد البوتاسيوم نظاميته 0,2 ن.

يـقــدر الـعــامل الــهـيــدروجــيـني لــلــمـحــلــول اIـتــحـصل
عليه بـ 5,42 في 10°م و5,48 في 30°م.

8  . 3   مــحـلــول كــاشف ذو عــامل هـيــدروجــيـني مــحـلــول كــاشف ذو عــامل هـيــدروجــيـني 6,88

في في 20°مr مr يحضر كاآلتي :

نـــــــزن بـــــــتـــــــقـــــــريـب من 0,001غr 3,402غ مـن ثـــــــنـــــــائي
هـيـدروجـيـنـوفـوسـفـات الـبـوتـاسـيوم (KH2PO4 ) و3,549غ
من ثـــنــــائي هــــيـــدروجــــيـــنـــوفــــســـفــــات ثـــنــــائي الــــصـــوديـــوم
(Na2HPO4) ونــقـــوم بــتــذويــبــهــمــا في اIــاء. ونــكــمل احلــجم

إلى 1.000 ملل.

يقـدر العـامل الهـيدروجيـني لهـذا احمللول بـ 6,92 في
10°م و6,85 في 30°م.
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يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اIـــــؤرّخ في 3 رجب عـــــام 1410
اIــوافق 30 يــنــايــر ســنـة r1990 اIــعــدّل واIــتــمّم  واIــذكــور
أعالهr يهدف هذا الـقرار إلى جعل منهج معايرة وحتضير

العينة لتجربة اللحم واIنتوجات اللحمية إجباريا.

اIادة اIادة 2 : :  من أجل معايرة وحتـضير العيـنة لتجربة
الـلحم واIـنـتوجـات الـلحـمـيةr فـإن مـخابـر مـراقبـة اجلودة
وقـــمع الـــغش واخملـــابـــر اIـــعـــتـــمـــدة لـــهـــذا الـــغـــرض مـــلـــزمـــة

باستعمال اIنهج اIبX في اIلحق بهذا القرار.

كـمـا يـجب أن يسـتـعـمل اخملبـر هـذا اIـنهج عـنـد األمر
بإجراء خبرة.

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

حـرر بـاجلـزائـر في 23 ذي الـقـعـدة عـام  1426 اIـوافق
25 ديسمبر سنة 2005. 

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحق اIلحق 
منهج معايرة وحتضير العينة لتجربة اللحممنهج معايرة وحتضير العينة لتجربة اللحم

واIنتوجات اللحمية واIنتوجات اللحمية 
1. مجال التطبيق :. مجال التطبيق :

1.1 يـعــطي هــذا اIــنـهـج الـتــعــلـيــمــات الــعـامــة ويــحـدد
الـتـقـنـيـات الـتي يـنـبـغي اتـبـاعـهـا إلجـراء اقـتـطـاع أسـاسي

من حلوم أو منتوجات حلمية.
2.1 يـكـون الـتمـيـيز بـX مـنـاهج اIعـايـرة حـسب نوع

اIنتوجات اآلتية : 
أ) مــنــتـــوجــات أو حــصص من الــلـــحــوم ومــنــتــوجــات
حلمـية محضـرة أو معلـبة في وحدات مـختلـفة األحجام أو

rقطع حلمية ال يتجاوز وزنها 2 كلغ
ب) هيـاكلr قـطع من هيـاكل (مـثالr قطع مـن اللـحوم
الــطــازجـة أو اجملــمــدة أو حلـوم مــنــزوعــة الـعــظم طــازجـة أو
مـــجــمــدة r أضالع الـــبــقــر أو قــطعr هـــيــاكل خــروف) وحلــوم

مقطعة ميكانيكيا.
3.1 يــــتــــطــــلب احلــــجم والــــقــــيــــمــــة الــــتــــجــــاريــــة لــــهـــذه
اIـــنــتــوجـــاتr اســتــعــمـــال وحــدات ثــانـــويــة Iــعــايـــرتــهــاr مع
rعـايرة فقطIاستـعمـال جزء (عـدة أجزاء) من كل وحـدات ا
ويـؤخذ بـعـX االعتـبـار الهـدف الذي ¬ من أجـله طـلب هذه

الوحدات.

وزارة التجارة وزارة التجارة 
قــــــــرار مرار مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 23 ذي ال ذي الــــــــــقــــــــعــــــــــدة  عدة  عــــــــام ام 1426 اI اIــــــــــوافق وافق 25
ديسديسـمبمبـر سنة ر سنة r2005 يr يـجعل مجعل مـنهج معنهج معـايرة وحتايرة وحتـضيرضير
الالــــعــــيــــــنــــة لة لــــــتــــجــــربربــــــة الة الــــلــــــحم واIحم واIــــنــــــتــــوجوجــــات الات الــــــلــــحــــــمــــيــــة

إجباريا.إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة 

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 05 - 161 اIـؤرّخ
في  22 ربيع األول عام 1426 اIوافق أول مايو سنة 2005

r أعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اIــــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1410 اIــــوافق 30 يــــنــــايـــر ســــنـــة
1990 واIــــتــــعــــلق �ــــراقــــبــــة اجلـــودة وقــــمـع الـــغـشr اIــــعـــدل

rتممIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اIـؤرّخ في 17 شـوال عـام 1423 اIـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

r2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
19 شــــــوال عــــــام 1417 اIــــــوافق 26 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 1997

rرقازIتعلق بشروط حتضير وتسويق اIوا

- و�قـتضى الـقرار اIؤرّخ في 24 ربيع الـثاني عام
1421 اIــوافق 26 يـــولــيــو ســنــة 2000 واIــتــعـــلق بــالــقــواعــد

اIــطــبــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اIــنــتــوجـــات الــلــحــمــيـــة اIــطــهــيــة
rتمّمIعدّل واIا rووضعها رهن االستهالك
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3.2 طريقة اIعايرة : طريقة اIعايرة :
1.3.2  الـلـحـوم أو اIـنـتـوجــات الـلـحـمـيـة مـحـضـرة أو  الـلـحـوم أو اIـنـتـوجــات الـلـحـمـيـة مـحـضـرة أو
مـوضــبـة فـي وحـدات مـخــتـلــفـة األحــجـام أو حلــوم في شـكلمـوضــبـة فـي وحـدات مـخــتـلــفـة األحــجـام أو حلــوم في شـكل

قطع ال تزن أكثر من قطع ال تزن أكثر من 2 كلغ : كلغ :
تــقــتــطع وحــدات أو قــطع كــامــلــة مــشــكــلــة لــلــوحــدات
األســـاســـيــة اIـــراد مـــعــايـــرتـــهــا و يـــقـــتــطـع الــعـــدد اIـــنــاسب
لـلــوحـدات األسـاســيـة اIــراد مـعــايـرتــهـا من كل حــصـة وفق

مخطط اIعايرة اIبX في النقطة (2.2).

2.3.2 هــيـاكل r حلـوم فـي شـكل قـطع تــزن أكـثـر من  هــيـاكل r حلـوم فـي شـكل قـطع تــزن أكـثـر من 2
كلغ وحلوم مقطعة : كلغ وحلوم مقطعة : 

يقتطع الـعدد اIناسب من الوحدات األساسية اIراد
معايرتها من احلصة وفق مخطط اIعايرة اIشار إليه في
الـــنـــقـــطــة (2.1) وتـــوضع بـــجـــهـــةr إمـــا القـــتـــطـــاع الـــوحــدات
الــثـــانــويــة اIـــراد مــعـــايــرتـــهــا من أجـل جتــارب اإلتالف في
اخملـبر (مثال فـحص كيمـيائي) وإما من أجل فـحوص غير
rاحلــــــواسي rــــــرئيIفــــــحـــــوص اإلتـالف (مــــــثـــــال الــــــفــــــحص ا

بواسطة قطن) .

ال �كن أن تـمثل عـينة واحـدة مقتـطعـة من هيكل أو
rمـجـمل الـوحـدة. كذلك rوحـدة حلـمـية أخـرى كـبـيـرة احلـجم
ال �ـكن حتليل الوحـدة اللحميـة كاملة. وعـليهr فإن الهدف
الذي اقتطعت ألجـله العينات (األساسية أو الثانوية) هو
الـذي يــحـدد الـتـقـنــيـة الـتي تـتــبع. وعـلى الـعــمـومr تـقـتـطع

العينات كما يأتي :

أ) يــــجـب أن تــــقــــتــــطـع الــــوحــــدات الـــــثــــانــــويــــة اIــــراد
مــعـــايــرتـــهــا والــتـي تــتـــراوح كــتـــلــتـــهــا بــX 500غ  و 1 كــلغ
واIــوجـهــة لـلــفـحـص الـكــيـمــيـائي فـي اخملـبــرr إذا أمـكنr من

rقطع مسبقا مع إحداث أدنى ضرر �كنIالسطح ا

ب) يــجـب أن تــقــتــطع وحـــدات اIــادة الــدســمــة اIــراد
مـعــايـرتـهـا (عـلى  سـبـيل اIـثــالr من أجل تـقـيـيم اIـركـبـات
الـــــقـــــابـــــلـــــة لــــلـــــذوبـــــان في الـــــدسـم مــــثـل بـــــعض مـــــبـــــيــــدات

r ادة الدسمة للكلية إذا أمكنIالطفيليات) من ا

ج) يــجب أن تـقــتـطـع الـوحــدات اIـراد مـعــايـرتــهـا من
rـوضـبـة مـفـرغـة من الـهـواءIـبـردة اIالـرشح مـثل الـلـحـوم ا
بـصفـة نـظيـفـة عبـر الغـالف أو بعـد فـتح الرزم بـاسـتعـمال
إبر معقمـة وقنينات أو قارورات. وفي حالة إعادة اللحم
في احلــــصــــةr يــــجـب وضــــعه في رزم جــــديــــدة مــــفــــرغــــة من

الهواء.
3.3.2 درجة احلرارة : درجة احلرارة :

تــؤخــذ درجــة حــرارة لــكل حــصــة مــقــتــطــعــة إذا أمــكن
ذلك.

2 . طرق اIعايرة : . طرق اIعايرة :
1.2 أدوات اIعـايرة واألوعـيـة اخلاصـة بـالوحـدة اIراد أدوات اIعـايرة واألوعـيـة اخلاصـة بـالوحـدة اIراد

معايرتها :معايرتها :
1.1.2 شروط عامة : شروط عامة :

يــجب أن تــكــون األوعــيـــة اIالمــســة لــلــوحــدات اIــراد
مـــعــايـــرتــهـــاr غــيـــر نــفـــوذة لــلـــمــاء والـــزيــوت وغـــيــر قـــابــلــة

للذوبان واالمتصاص.
يــجب أن تـكــون سـعــة وشـكـل األوعـيـة مــوافـقــة حلـجم

الوحدات اIراد معايرتها.
عـــنـــد اســـتـــعـــمـــال قـــاروراتr يـــتـــعـــX غـــلـــقـــهـــا جـــيـــدا
بـــواســطــة ســـدادة مــطــاطــيـــة أو بالســتـــيــكــيــة مـــنــاســبــة أو
ســــدادة جــــديــــدة مـن الــــفــــلـــــX أو كــــبــــســــولـــــة مــــعــــدنــــيــــة أو

بالستيكية مغلقة بإحكام.
تـــغــــطى الـــســـدادات قــــبل وضـــعـــهــــا في الـــوعـــاء الـــذي
يـــحــتــوي عــلى الــعــيــنـــة بــورق مــصــنــوع من مــادة جــامــدة.
يــجب أن تــكــون الـــكــبــســوالت مــغــلـــفــة �ــادة جــامــدةr غــيــر

نفوذة للسوائل.
يـجب أال تــؤثـر اIـواد واألدوات عــلى نـتــائج الـفـحص
وأن تــــتــــوافـق مع اIــــواصــــفـــــات اIــــنــــاســــبــــة اIـــــبــــيــــنــــة في
الــــنــــقــــاط(2.1.2) إلى (3.1.2) وقــــد يــــكــــون من الــــضــــروري

.Xتخفيض مفعول الضوء و/أو األكسيج
2.1.2  أدوات وأوعـــــيـــــة خـــــاصــــــة بـــــالـــــوحـــــدات اIـــــراد  أدوات وأوعـــــيـــــة خـــــاصــــــة بـــــالـــــوحـــــدات اIـــــراد

معايرتها من أجل التحليل الكيميائي :معايرتها من أجل التحليل الكيميائي :
يــجب أن تـكــون األدوات واألوعـيــة اخلـاصــة بـالــوحـدة
اIـراد مـعـايـرتـهـا جـافـة ونـظـيـفـة وأال تـؤثـر عـلى الـتـركـيب

الكيميائي للمنتوج.
3.1.2  أدوات وأوعـــــيـــــة خـــــاصـــــة بـــــالـــــوحـــــدات  اIــــراد أدوات وأوعـــــيـــــة خـــــاصـــــة بـــــالـــــوحـــــدات  اIــــراد

معايرتها من أجل التحليل احلواسي :معايرتها من أجل التحليل احلواسي :
يــجب أن تـكــون األوعـيــة واألدوات اخلـاصــة بـالــوحـدة
اIـراد اقـتطـاعهـا جافـة ونـظيـفة وأال تـلـحق  باIـنتـوج ذوقا

أو رائحة.
2.2 عدد الوحدات اIأخوذة للمعايرة : عدد الوحدات اIأخوذة للمعايرة :

يـجب أن يـكـون عـدد الـوحـدات اIـراد مـعـايـرتـهـا لـكي
تـسـمح باحلـصول عـلى عـينـة أساسـية و�ـثـلة لـلحـصة إلى
حـــد كــبـــيــر مـــطــابــقـــا خملــطط اIـــعــايـــرة احملــدد في الـــعــقــد أو

مقبوال من األطراف اIعنية.
في حـالـة إجـراء أنـواع مـخـتـلـفـة من الـتـجارب (مـثال
كــيـــمـــيـــائـــيـــة وفـــيـــزيـــائـــيـــة أو حـــواســـيـــة) يــجـب اقـــتـــطــاع

الوحدات اIراد معايرتها بصفة منفصلة لكل جتربة.
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- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اIـؤرّخ في 17 شـوال عـام 1423 اIـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

r2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
19 شــــــوال عــــــام 1417 اIــــــوافق 26 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 1997

rرقاز وتسويقهIتعلق بشروط حتضير اIوا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
29 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1420 اIـوافق 29 ســبــتـمــبـر ســنـة

1999 الـذي يــحـدد قــواعـد حتــضـيــر الـلــحـوم اIــفـرومــة عـنـد

rالطلب ووضعها لالستهالك
- و�قـتضى الـقرار اIؤرّخ في 24 ربيع الـثاني عام
1421 اIــوافق 26 يـــولــيــو ســنــة 2000 واIــتــعـــلق بــالــقــواعــد

اIــطــبــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اIــنــتــوجـــات الــلــحــمــيـــة اIــطــهــيــة
rتمّمIعدّل واIا rووضعها رهن االستهالك

يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اIـــــؤرّخ في 3 رجب عـــــام 1410
اIــوافق 30 يــنــايــر ســنـة r1990 اIــعــدّل واIــتــمّم  واIــذكــور
أعالهr يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة
الــفـوســفــور اإلجــمـالـي في الــلـحـم واIـنــتــوجــات الـلــحــمــيـة

إجباريا.
اIادة اIادة 2 : :  من أجل حتـديد نـسبة الـفوسـفوراإلجـمالي
في الــلـحـم واIـنــتــوجـات الــلــحـمــيــةr فـإن مــخــابـر مــراقــبـة
اجلودة وقـمع الغش واخملابـر اIعتـمدة لهـذا الغرض مـلزمة

باستعمال اIنهج اIبX في اIلحق بهذا القرار.
كـمـا يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIـنـهج من طـرف اخملـبـر

عند األمر بإجراء خبرة.

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

حــرر بـــاجلــزائــر في 22 مــحــرم عــام 1427 اIــوافق 21
فبراير سنة 2006. 

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحق اIلحق 
منهج منهج حتديد نسبة الفوسفور اإلجمالي في اللحمحتديد نسبة الفوسفور اإلجمالي في اللحم

واIنتوجات اللحمية واIنتوجات اللحمية 
1. تعريف :. تعريف :

يــقــصـد بـ « نــســبـة الــفــوسـفــو اإلجــمـالي»  فـي الـلــحم
واIــنــتــوجــات الــلــحــمــيـةr كــمــيــة الــفــوســفــور احملــددة وفــقـا

للطريقة اIبينة أدناه.

4.2 توضيب الوحدات اIراد معايرتها : توضيب الوحدات اIراد معايرتها :
1.4.2 حلـوم أو مـنـتـجات حلـمـيـة مـحضـرة أو مـوضـبة حلـوم أو مـنـتـجات حلـمـيـة مـحضـرة أو مـوضـبة
في شـكل وحـدات مـخــتـلـفـة األحـجـام أو حلم في شـكل قـطعفي شـكل وحـدات مـخــتـلـفـة األحـجـام أو حلم في شـكل قـطع

يزن أقل من يزن أقل من 2 كلغ : كلغ :
rإذا وضــبت الــوحــدات في أوان غــيــر نــفــوذة لــلــهـواء
لـيس مـن الـضــروري إضــافـة تــوضــيب آخــر وعـنــد انــعـدام
ذلكr تــوضب كل وحــدة يــراد مـعــايــرتـهــا في إنــاء مــنـاسب

مغلق بعناية ومختوم.

2.4.2 هــيــاكلr أجــزاء من هــيـكـل في شــكل قــطع تـزن هــيــاكلr أجــزاء من هــيـكـل في شــكل قــطع تـزن
أكثر من أكثر من 2 كلغ وحلم مقطع : كلغ وحلم مقطع :

تــــــوضـب كل وحـــــــدة يــــــراد مــــــعـــــــايــــــرتــــــهـــــــا في كـــــــيس
بالستيكي مناسب مغلوق بعناية ومختوم.

5.2 نقل وتخزين الوحدات اIراد معايرتها : نقل وتخزين الوحدات اIراد معايرتها :
يـجب إرســال الـوحـدات اIــراد مـعــايـرتـهــا إلى اخملـبـر
في أقـرب وقت �ـكن بــعـد اIـعـايـرة مع الـتـحـكم خالل هـذا
الــوقت في درجـة حـرارة احلــفظ لـلــمـنـتــوج اIـعـنيr إال أنه
يـجـب نـقل الـوحــدات اIـراد مـعـايــرتـهـا لــلـمـنــتـوجـات الـتي

خزنت في البرودة :
- حتـت درجـــــة حــــــرارة من 0° م إلى 2° م فـي حــــــالـــــة

فحصها خالل 24 ساعة.
- جتــــــمـــــــد حتـت درجــــــة حــــــرارة - 24° م في احلــــــاالت

األخرى.
تؤخذ جـميع االحـتياطـات لتـجنب التـعرض اIـباشر
ألشــعــة الــشــمس خالل الــنــقل و يــجب أن تــصـل الــوحـدات
اIــراد مــعــايــرتــهــا إلى اخملــبــر ســلــيــمــة وبــأخــتــام في حــالــة

جيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 22 مــحــرم عـام  مــحــرم عـام 1427 اIــوافق  اIــوافق 21 فــبــرايـر فــبــرايـر
r2006 يـجــعل مــنـهج حتــديـد نــســبـة الــفـوســفـورr يـجــعل مــنـهج حتــديـد نــســبـة الــفـوســفـور سـنـة سـنـة 

اإلجمالي في اللحم واIنتوجات اللحمية إجباريا.اإلجمالي في اللحم واIنتوجات اللحمية إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة 
- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 05 - 161 اIـؤرّخ
في  22 ربيع األول عام 1426 اIوافق أول مايو سنة 2005

r أعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 90 - 39 اIؤرّخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممIعدل واIا rتعلق �راقبة اجلودة وقمع الغشIوا
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3.4 إنـاء كـروي كـلـدال ( إنـاء كـروي كـلـدال (Kjeldahl) سـعـته 250 مـلل أو
قنينة ذات عنق طويل وقاع دائري.

4.4 جهـاز التـسخrX  جهـاز التـسخrX يـسمح بـتسـخX اإلنـاء الكروي
كــلــدال (3.4) فـي وضــعــيــة مـــائــلــة بــطـــريــقــة ال يـــصل فــيــهــا
مصدر احلرارة إال إلى مـنطقة اإلنـاء الكروي الواقع حتت

مستوى السائل.
5.4 جـهـاز امـتـصـاص جـهـاز امـتـصـاص أبـخـرة األحـمـاض احملـرّرة خالل

الهجوم الكيميائي.
6.4 مــــصـــفــــاة من الــــزجــــاج اIـــســــحـــوق مــــصـــفــــاة من الــــزجــــاج اIـــســــحـــوق (ø 10 إلى 16

ميكرومتر).
7.4 مـــجـــفـف ذو تـــســـخـــX كــــهـــربـــائيr  مـــجـــفـف ذو تـــســـخـــX كــــهـــربـــائيr مــــزود �ــــعـــدل
لــدرجــة احلــرارةr بـإمــكــانه إبــقــاء درجــة احلـرارة في 260°م

± 20°م.

8.4 قنينة للرشحr قنينة للرشحr سعتها 500 ملل.
9.4 جهاز نازع للرطوبةr جهاز نازع للرطوبةr مزود �جفف فعال.

10.4 ماصة باستور. ماصة باستور.
11.4 جهاز تبريد مائي. جهاز تبريد مائي.

12.4 بيشر أو قنينة مخروطية  بيشر أو قنينة مخروطية سعتها 250 ملل.
5. طريقة العمل :. طريقة العمل :

1.5 حتضير العينة للتجربة : حتضير العينة للتجربة :
يـنــجـز الـتـحــلـيل انـطالقــا من عـيـنــة �ـثـلـة من 200غ
كــحـد أدنى. والــقـيــام بـعـمــلـيـة مــجـانــسـة الـعــيـنــة بـخـلــطـهـا

وذلك بعد تمريرها مرتX على األقل في الفرامة (1.4).
تـدخل العـينـة في قارورة مـغلـقة بـإحكـام وتمأل كـليا

ثم حتفظ بصفة تمنع إتالفها أو كل تغير في تركيبها.
حتـلل الـعـيـنـة بـأسـرع مـا يـكـون وذلك دائـمـا خالل 24

ساعة التي تلي عملية اجملانسة.

2.5 أخذ العينة : أخذ العينة :
يــــوزن بــــتـــقــــريب  0,001غr حــــوالي 5غ مـن الـــعــــيــــنـــة

احملضرة في اإلناء الكروي كلدال (3.4).
3.5 التعدين : التعدين :

يـــضــاف 20 مـــلل مـن حــمـض الـــنــتـــريك (2.3) وبــعض
الكريات الزجاجية أو معدالت الغليان. 

يـــوضـع اإلنـــاء الـــكــــروي كـــلـــدال فـي وضـــعـــيــــة مـــائـــلـــة
. (4.4) X(بـزاوية 40° تقـريبـا عموديـا) على جـهاز التـسخ
ويـسخن Iدة 5 دقـائق ويتـرك ليـبرد ثم يـضاف 5 ملل من

حمض الكبريت (1.3).

يـعـبر عن كـمـية الـفـوسفـور بـالـنسـبـة اIئـويـة بكـتـلة
بنتوكسيد الفوسفور.

2. اIبدأ :. اIبدأ :
تعدن العينة بحمض الكبريت وحمض النتريك.

يــرسب الـــفــوســفــور عــلى شــكل فــوســفــومــولــيــبــدات
الكينوليX. يجفف ويوزن الراسب.

3. الكواشف :. الكواشف :
يــــــجـب أن تــــــكــــــون كـل الــــــكــــــواشـف مـن الــــــنــــــوعــــــيــــــة

التحليلية .
يـجب أن يكون اIـاء اIستـعمل ماء مـقطرا أو ماء ذو

نقاوة مكافئة.

1.3 حمض الكبريت ( حمض الكبريت (P 20 = =  1,84 غ /ملل). غ /ملل).

2.3 حمض النتريك ( حمض النتريك (P 20 = =  1,40 غ /ملل). غ /ملل).

3.3 الكاشف اIرسب. الكاشف اIرسب.
1.3.3 يـذوب 70غ من مــولـيـبـدات الــصـوديـوم ثـنـائي

التمييه.
(Na2M0042H20) في 150 ملل من اIاء.

2.3.3 يــــــذوب 60غ مـن حـــــــمض الـــــــســـــــتـــــــريـك أحــــــادى
التمييه.

[CH2(CO2H) .COH(CO2H).CH2(CO2H).H20] فـــــــــــــــــــي
150 مــــــلـل مـن اIــــــاء ويــــــضـــــــاف إلــــــيه 85 مـــــــلـل من حـــــــمض

النتريك (2.3).

3.3.3 يـضــاف احملـلـول (1.3.3) تـدريــجــيـا إلى احملــلـول
(2.3.3) مع الرج.

4.3.3 يـــضــاف 35 مــلـل من حـــمض الـــنـــتـــريك اIـــركــز
(2.3) ثم 5 مـلل من الــكـيـنـولــيـX اIـقـطـر إلى 100 مـلل من

اIاء.
- يـضـاف تـدريـجــيـا هـذا احملـلـول إلى اخلـلـيط (3.3.3)

مع الرج . يترك Iدة 24 ساعة في درجة حرارة احمليط.
- يـــرشح ثم يـــضــاف 280 مــلل مـن األســتـــون ويـــكــمل

احلجم إلى 1000 ملل باIاء اIقطر.
 يـحــفظ الــكــاشف في الــظالم وفـي قـارورة مـن مـادة

بالستيكية مغلقة بإحكام.
4. التجهيزات :. التجهيزات :

األجهزة اIتداولة في اخملبر وال سيما :
1.4 فـرامــة لــلـحم  فـرامــة لــلـحم r مـخــبــريـة مــزودة بــصـفــيــحـة ذات

ثقوب ال يتعدى قطرها 4 ملم.
2.4 ميزان حتليلي ميزان حتليلي ذو دقة 0,001غ.
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5.5 التجربة على بياض : التجربة على بياض :

الـقـيـام بـتـجـربـة عـلى بـيـاض مع اتـبـاع نـفس طـريـقة
الــعـمل واســتـعــمـال نـفـس الـكـمــيـات من جــمـيع الــكـواشف

باستثناء العينة.

6. التعبير عن النتائج :. التعبير عن النتائج :

1.6 طريقة احلساب والصيغة : طريقة احلساب والصيغة :

نسبـة الفوسفـور اإلجمالي للـعينة بـالنسبـة اIئوية
لكتلة بنتوكسيد الفوسفور تساوي :

100                      ك

 ------  3,207 =  ------   x  ك  x  0,03207
ع                      ع

حيث حيث 

ع : هو كتلة العينة بالغرام.

ك: هـــــــــو الــــــــــكــــــــــتـــــــــلــــــــــة بــــــــــالـــــــــغــــــــــرام لــــــــــلــــــــــراسـب من
. (4.5) Xفوسفوموليبدات الكينولي

تـــؤخـــذ كــنـــتــيـــجـــة اIــعـــدل اجلــبـــري لــتـــحـــديــدين r إذا
توفرت شروط التكرارية (2.6).

يعبر عن النتائج بأخذ عددين بعد الفاصلة.

2.6 التكرارية : التكرارية :

يـــجـب أن ال يـــتـــعــــدى الـــفـــرق بــــX نـــتـــائـج حتـــديـــدين
أجــــريــا في نـــفـس الــوقت أو الـــواحــد تـــلــو اآلخــر بـــســرعــة
ومن طـرف نفس احمللل0,02  غ من بنـتـوكسـيـد الفـوسـفور

لـ 100غ من العينة.

7 . مالحظة فيما يخص طريقة العمل : . مالحظة فيما يخص طريقة العمل :

�ــكن الــقــيــام بــعــمـــلــيــة الــتــعــدين بــواســطــة الــتــرمــد
وبـالـتــالي يـجـرى تــغـيـيـر في الــفـقـرتـX (2.5) و(3.5) ومع
أخـذ الرماد في 15 مـلل من حـمض النـتريك اIـركز (2.3) .
يــسـتــعـمل جــهـاز الــرج لــتـســهـيل عــمـلــيـة الــذوبـان. ويــنـقل
الـسـائل كـمـيـا في حـوجـلـة مـخـروطـيـة ذات سـعة 250 مـلل.
وتغسل الكبـسولة وجهاز الرج عـدة مرات باIاء. ويضاف
مــاء الـغـسل إلى مــحـتـوى الـقــنـيـنـة. ويــكـمل احلـجم إلى 50

ملل.

يــضــبط عــلى الــقــنــيــنــةr جــهــاز تــبــريــد صــاعـد (10.4)
ويــتــرك يـغــلـي Iـدة  1/2 سـاعــة. يــتـرك لــيــبـرد ثـم تـواصل

العملية طبقا للفقرة (4.5).

يـــســــخن أوال بــــبطء إلـى نـــهــــايـــة تــــشــــكل الــــرغـــوة ثم
يــسـخـن في درجـة حــرارة أعــلى بــقــلـيـل. و�ـجــرد مــا تــبـدأ
عــمــلــيـــة الــتــفـــحمr يــضــاف مـــرة أخــرى الــقــلـــيل من حــمض
الـــنـــتـــريك بــــواســـطـــة مـــاصـــة بـــاســـتـــور (11.4) ثـم تـــواصل
عـمـلــيـة الـتـسـخــrX وتـعـاد هـذه الــعـمـلـيــة إلى غـايـة تـوقف

تشكل دخان داكن.
في الـنــهـايـةr يـسـخن الـســائل إلى غـايـة ظـهـور دخـان

أبيض.
يـبـرد ويـضـاف بـحـذر 15 مـلل من اIـاء ويـغـلى بـبطء
Iـدة 10 دقــائق مع الـتــقـلـيـل بـقـدر اإلمــكـان من تـبــخـر اIـاء
(مـثال تــوضع عـلى فــتـحــة اإلنـاء الـكــروي كـلـدال قــطـعـة من

الزجاج على شكل إجاصة).
يجب أن يصبح حينئذ احلجم اإلجمالي 50 ملل. 

يـــنــــقل الــــســــائل كــــمـــيــــا في بــــيــــشـــر أو فـي قـــنــــيــــنـــة
مـخـروطـيــة سـعـتـهـا 250 مـلل (12.4) يـغـسل اإلنــاء الـكـروي
كـلـدال عـدة مرات بـاIـاء ويـضـاف ماء الـغـسل إلى مـحـتوى

القنينة. ويضاف 10 ملل من حمض النتريك.

4.5 التحديد : التحديد :
يـضاف إلى السائل اIـتواجد في الـقنينـة اخملروطية

أو بيشر 50 ملل من الكاشف اIرسب (3.3).
تـغـطى الـقـنيـنـة بـواسـطـة زجـاجة بـهـا سـاعـة وتـترك
لـتغـلي Iـدة دقيـقـة فوق صـفـيحـة مـسخـنةr مـوضـوعة حتت

جهاز االمتصاص (5.4).
تترك لـتبرد في درجـة حرارة احمليط مع الرج ثالث

أو أربع مرات خالل التبريد.
يـرشح كميـا وحتت ضغط منـخفض فوق مـصفاة من
الزجـاج اIسحوق (6.4) مجـففة من قبل Iدة 30 دقيقة في
درجة حرارة 250°م ثم يوزن بـتقريب 1 مغr بعـد التبريد

في جهاز نازع للرطوبة (9.4).
يـــغـــسـل الـــراسب خـــمـــســـة (5) مـــرات فـــوق اIـــصـــفـــاة

بكميات من 25 ملل من اIاء اIقطر.
يـــجــفف فـي اجملــفف (7.4) في درجـــة حــرارة 260°م ±

20°م Iدة ساعة واحدة.

يترك ليـبرد في جهاز نـازع الرطوبة (9.4) ثم نقوم
بعملية الوزن بتقريب 0,001غ.

مالحظة مالحظة 
في حــالــة مــا إذا كــانـت كــتــلــة الــراسب تــســاوي عــلى

األقل 25 مغr تعاد العمليات مع أخذ عينة أقل.
نــقــوم بــإجــراء حتـــديــدين اثــنــX عــلـى نــفس الــعــيــنــة

احملضرة.
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اIـــؤرخ في 24 ربـــيع الـــثـــاني
عام 1421 اIوافق 26 يولـيو سـنة 2000 واIـتعـلق بـالقـواعد
اIــطــبــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اIــنــتــوجـــات الــلــحــمــيـــة اIــطــهــيــة

rتممIعدل واIا rووضعها رهن االستهالك
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIادة األولى :اIادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اIـادة  19 من اIرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اIــــؤرخ في 3 رجـب عــــام 1410
اIــوافق  30 يــنــايــر ســنـة r1990 اIــعــدل واIــتــمم واIــذكــور
أعالهr يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة
اآلزوت اإلجــــمـــالـي في الــــلـــحم واIــــنــــتـــوجــــات الـــلــــحـــمــــيـــة

إجباريا.

اIــادة اIــادة 2 :  :  من أجل حتـــديــد نــســبـــة اآلزوت اإلجــمــالي
فــي الـلـحم واIــنـتــوجـات الـلــحـمـيــةr فـإن مــخـابـر مــراقـبــة
اجلودة و قمع الغش واخملابـر اIعتمدة لهذا الغرض ملزمة

باستعمال اIنهج اIبX في اIلحق.
كـمـا يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIـنـهج من طـرف اخملـبـر

عند األمر بإجراء خبرة.

اIـادة اIـادة 3 :  :   يـنشـر هـذا الـقـرار في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األوّل عـام 1427 اIـوافق
26 أبريل سنة 2006.

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قــــــــــــرار مرار مــــــــــؤرخ فيؤرخ في 28 ربربــــــــــــيع األويع األوّل عل عــــــــــام ام 1427 اI اIــــــــــوافق وافق 26
أبأبــــــــريل سريل ســــــــنــــــة ة r2006 يr يــــــــجــــــعـل مل مــــــنــــــــهج حتهج حتــــــــديديــــــــد ند نــــــســــــــبــــــة
اآلزوت اإلجماآلزوت اإلجمـالي في الالي في الـلـحم واIحم واIـنتنتـوجوجـات الات الـلحلحـمـيةية

إجباريا.إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة
- �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 05 -  - 161  اIؤرخ
في22  ربـيع األول عـام 1426 اIـوافق أول مـايــو سـنـة2005

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 90 - 39
اIـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410 اIـــــوافق 30 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة
rتممIعدل واIا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشI1990وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اIـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 اIـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبـــــر

rسنة 2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�قتـضى القرار الوزاري اIشترك اIؤرخ في19
شـوال عـام 1417 اIـوافق 26 فـبـرايــر سـنـة 1997 واIــتـعـلق

rرقاز و تسويقهIبشروط حتضير ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
29 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1420 اIــــوافق 29 ســــبــــتــــمــــبـــر

سـنـة 1999 الــذي يـحـدد قــواعـد حتـضـيــر الـلـحــوم اIـفـرومـة
 rعند الطلب ووضعها لالستهالك
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pH=5,4. يتغير لون احمللول الكاشف عند
يحـفظ احمللـول الكـاشف في قارورة داكـنة فـي مكان

مظلم وبارد. 
  8.3 معدالت الغليان :معدالت الغليان :

 1.8.3 للهجوم الكيميائي : للهجوم الكيميائي :

كـريــات زجـاجـيــةr كـربــور الـسـيــلـيــسـيـوم أو شــظـايـا
اخلزف الصلب.

 2.8.3 للتقطير: للتقطير:

كـــربــور الـــســيـــلـــيــســـيــوم أو قـــطع من حـــجــر الـــكــدان
حديث التحويل إلى رماد.

4. التجهيزات :. التجهيزات :
األجهزة اIستعملة في اخملبرr ال سيما :األجهزة اIستعملة في اخملبرr ال سيما :

 1.1.4  فــرامــة الــلــحم مــخــبــريـةr فــرامــة الــلــحم مــخــبــريـةr مــجــهــزة بــصــفــيــحـة

حتتوي على ثقوب ال يتعدى قطرها  4 ¯.
  2.1.4 جهاز اجملانسة :جهاز اجملانسة :

  2.4  ورق مــــعـالــج بـحـمض الــسـولـفـيـريـكr   ورق مــــعـالــج بـحـمض الــسـولـفـيـريـكr  9 ســم

X 6 سم تقريبا.
  3.4  أنبوب زجاجي  أنبوب زجاجي سعته  50 ملل.

(Kjeldahl) 4.4  أنبوب زجـاجي طويل العـنق كلدال   أنبوب زجـاجي طويل العـنق كلدال  

سـعـته الــقـصـوى 800 مـللr يـجــهـز عــنـد الـضــرورة بـسـدادة
زجاجـيـة إجـاصيـة الـشـكل تتـكـيف بـسـهولـة مع قـمـة اإلناء

الزجاجي.
  5.4  جهـاز جـذب بـواسطـة الـبـخار   جهـاز جـذب بـواسطـة الـبـخار أو جـهـاز تقـطـير

عادي.
  6.4 جــهــاز الــتــســخــrX جــهــاز الــتــســخــrX يـــســمح بــتـــســخــX األنــبــوب

الـزجــاجي كـلـدال ( Kjeldahl) في وضــعـيــة مـائــلـة بــطـريــقـة
جتـعل مصـدر احلـرارة ال يـصل إال جلزء من جـدار األنبوب

الواقع حتت مستوى السائل. 

  7.4 جـــهــاز اإلمــتــصــاصrجـــهــاز اإلمــتــصــاصr ألبـــخــرة األحــمــاض احملــررة

أثناء الهجوم الكيميائي.

8.4 ميزان حتليلي. ميزان حتليلي.

5 . العينة :العينة :
 1.5 جتــرى اIـعــايــرة عــلى عــيــنـة �ــثــلــة وزنــهـا 200غ

على األقل.
 5 .2 حتـفظ العـينـة بطـريـقة حتـميـها من الـتلف وكل

تــغـيـر في تـركـيــبـهـا. في حـالـة تـوفــر عـوامل احلـفظ  يـجب
أن ال حتتوي هـذه األخيـرة على مـركبـات آزوتيـة بكـميات

مقاسة.

اIلحـقاIلحـق
مــــنـــهـــــج حتـــديـــــــد كـــمــــيــــة اآلزوت اإلجــــمـــالـي في الــــلـــحممــــنـــهـــــج حتـــديـــــــد كـــمــــيــــة اآلزوت اإلجــــمـــالـي في الــــلـــحم

واIنتوجــات اللحميـةواIنتوجــات اللحميـة

1. التعريف :. التعريف :

نــسـبـة نــسـبـة اآلزوت في الـلــحـوم واIـنـتـوجــات الـلـحـمـيـةاآلزوت في الـلــحـوم واIـنـتـوجــات الـلـحـمـيـة :
هي كمـية اآلزوت اIـوافقـة لألمـونيـاك النـاجت واحملددة في

الشروط اIبينة أدناه.

2 . اIبــدأ : . اIبــدأ :

هــجـوم كــيــمــيــائي عــلى الــعــيــنــة اIــقــتــطــعــة بـحــمض
الـســولـفــيــريك اIـركــز الـذي يــحــول اآلزوت الـعــضـوي إلى
(II) أيـــونــات األمـــونــيـــوم في وجــود كـــبــريـــتــات الـــنــحــاس
كـحــافـز كـيــمـيـائيr عــمـلـيــة جـعل احملـلــول قـاعـدي وتــقـطـيـر
rاألمـونياك احملـرر في فائض من مـحلول حـمض البوريك
معـايـرة  األمـونيـاك اIـركب مع حـمض الـبوريك بـواسـطة
حمض الـكـلـوريدريك و حـسـاب نسـبـة اآلزوت في العـيـنة

انطالقا من األمونياك الناجت.

3 . الكواشف : . الكواشف :
يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتلـيـليـة مـعتـرفـا بهـا. يـجب أن يـكون اIـاء اIـستـعـمل ماء

مقطرا  أو ماء ذا نقاوة مكافئة على األقل.
1.3 كـــبــــريـــتـــات الــــنـــحـــاس(II) خـــمـــاسـي الـــهـــيـــدرات

(CUSO4.5H2O)
 2.3 كبريتات البوتاسيوم  كبريتات البوتاسيوم ( K2SO4 ) مجفف. 

 3.3 حمض السولفيريك حمض السولفيريك P20= 1,84غ/ ملل.

 3 .4  هــيـــدروكــســـيــد الـــصــوديــومr هــيـــدروكــســـيــد الـــصــوديــومr مــحـــلــول خــال من

الـكربـونـاتr  يحـتـوي على  33غ تـقريـبا من هـيـدروكسـيد
الصوديوم  ( NaOH) لـ 100غ من احمللول.

يـذوب 500غ من هـيـدروكـسـيـد الـصـوديـوم في 1000 
ملل من اIاء.

 5.3 حمض البوريك حمض البوريكr محلول.

- يــــذوب  40غ من حــــمـض الـــبــــوريك ( H3BO3 ) في
اIاء و يكمل احلجم إلى 1000 ملل.

 6.3 حــــمـض الــــكــــلـــــوريــــدريكr حــــمـض الــــكــــلـــــوريــــدريكr مـــــحــــلــــول مــــعــــايــــر0,1

نـظــامـيـة r( 0,1N  )  تـعــرف الـنـظــامـيـة بـأخــذ أربـعـة أرقـام
بعد الفاصلة.

 7.3 الكـاشفr محـلول: الكـاشفr محـلول: مـزيج من الـكـواشف ( أحـمر

اIــــيــــثـــــيل - أزرق اIـــــيــــثــــيـالن)r يــــحــــضـــــر بــــإذابــــة 2غ من
أحـمـراIــيـثـيل و1غ من أزرق اIــيـثـيالن في 1000 مـلل من

اإليثانول  95% ح/ح).
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-  يــــســـكـب بــــواســـطــــة أنــــبــــوب مـــدرجr  50 مــــلل من
مـحـلـول حـمض  الـبـوريك ( 5.3) داخل حـوجـلـة مـخـروطـية
الــشـكـل سـعــتــهــا حـوالي  500 مــللr يــضـاف  4 قــطــرات من
احملـــلـــول الـــكــاشف ( 7.3) يــخـــلط ثـم تــوضع احلـــوجـــلــة حتت
مـبــرد جـهــاز الـتــقـطــيـر(5.4) بــحـيث يــكـون طــرف الـوصــلـة

مغمورا داخل السائل.

تـنـجـز  اIـعــايـرة  عـلى مـحـتـوى  األنـبـوب  الـزجـاجي
كلدال ( kjeldah ) وفق إحدى الطريقتX اIبينتX أدناه :

أ) في حالة االجنذاب بالبخار:أ) في حالة االجنذاب بالبخار:

( Kjeldahl ) يـنقل محـتوى األنـبوب الزجـاجي كلدال
في جــهـاز الـتــقـطـيــرr ثم يـغــسل بـحـوالي 50 مـلل من اIـاء.
يضاف 100 ملل من محلول هيدروكسيد الصوديوم (4.3)
بــواســطــة أنــبــوب مـــدرجr يــســكب بــعــنــايــة مع طــول عــنق
األنــبــوب الـــزجــاجي اIـــائل حـــتى اليــخـــتــلط الـــســائالن في
األنــبـــوب. يــربط األنــبـــوب الــزجــاجي مــبـــاشــرة بــالــطــرف
الـعلوي جلهاز الـتقطير. يسـخن احمللول القـاعدي بتمريره
دقــيــقـة. بــالــبــخــار حــتى الــغــلــيــان الــذي يــســتــمــر Iــدة 20  
يـسخن في البـداية ببطء لـتقليص تـشكل رغوة إلى أدنى
حد �ـكن. يـجب أن يـكـون حـجم الـقـطارة اIـتـحـصل عـلـيـها

على األقل  150 ملل.       

ب)  في حالة التقطير العادي :ب)  في حالة التقطير العادي :

(Kjeldahl) يخفف محـتوى األنبوب الـزجاجي كلدال
بـحـذر بـ  300 مـلـل من اIـاء ثم يــرج بـحــركـة دورانــيـة. إذا
اقــتــضـى األمــر يــســكب في حـــوجــلــة ســعــتــهــا  1 لــتــر. بــعــد
حــــــوالي  15 دقــــــيــــــقــــــةr يــــــضـــــاف  100 مــــــلـل مـن مــــــحــــــلـــــول
هـيـدروكـســيـد الـصـوديـوم (4.3) بــواسـطـة أنــبـوب زجـاجي
مدرجr ويـسكب بـحذر عـلى طـول عنق األنـبوب الـزجاجي
اIائلr بـحيث ال يـحدث اخـتالط الطـبقـتX داخل األنـبوب
الــزجـاجي . يـربط هـذا األخــيـر مـبـاشـرة بــالـطـرف الـعـلـوي

جلهاز التقطير.

- يـقـطـر عـلى األقل 150 مـلل من الـسـائلr حـتى و إن
أحـدث اخللـيط بـخات غـيـر منـتـظمـة. يتـابع الـتقـطـير إلى
غـــــايـــــة تــــــشـــــكل بـــــخــــــات أو احلـــــصـــــول عـــــلى  250 مـــــلل من
القـطارة. التـأكد من أن القـطارة قد بـردت فعلـيا و جتنب

تسخX محلول حمض البوريك.

- في كــلــتــا احلـالــتــX ومـبــاشــرة قـبـل نـهــايــة عـمــلــيـة
الـتـقـطيـرr تـنـزل احلـوجـلـة اخملـروطـيـة بـحـيث يـكـون طرف
الـــوصــلــة فـــوق مــســـتــوى الــســـائل. يــغـــسل طــرف الـــوصــلــة
اIــوجــودة فــوق الـســائل(من الــداخل و اخلــارج) بــقـلــيل من
اIــاء. الــتـحــقق من انــتــهـاء تــقــطــيـر األمــونــيـاكr بــواســطـة

6. طريقة العمل :طريقة العمل :
 1.6 حتضير العينة للتجربة : حتضير العينة للتجربة :

جعل الـعينة مـتجانـسة بتـمريرهـا مرتX على األقل
في فـــرامــــة الـــلـــحم ( 1.4) وخــــلـــطـــهـــا. تـــتـــرك الــــعـــيـــنـــة في
قـارورة مغلقة غـير نفوذةr و �ـلوءة كليا وحتـفظ بطريقة
حتميـها من التـلف و كل تغيـر في تركـيبهـا. حتلل العـينة
عـنـد اإلمكـان مبـاشـرة بعـد عـملـية اجملـانـسة دائـما خالل 24

ساعة.
 2.6  العينة اIأخوذة  للتجربة : العينة اIأخوذة  للتجربة :

توضع بـعض مـعـدالت الـغـلـيان ( 8.3)  داخل األنـبوب
الزجـــاجي كــلــدال r(4.4) ( Kjeldahl  ) ثــم تـضـاف حوالي
 15غ من كـبـريتـات الـبوتـاسـيوم اجملـفـفة ( 2.3) و 0,5غ من

.(1.3 ) (II) كبريتات النحاس
 تـــوزن بـــتــــقـــريب 0.001غr حــــوالي  2غ (أو 1,5 غ في

حــــالـــة عــــيــــنـــة كــــثـــيــــرة الــــدهـــون)  مـن الـــعــــيــــنـــة اIــــأخـــوذة
لـــــلـــــتـــــجـــــربـــــة( 1.6) فـــــوق قـــــطـــــعـــــة ورق مـــــعـــــالج بـــــحـــــمض

السولفيريك ( 2.4).
يوضع الورق اIعالج بـحمض السولفـيريك والعينة

.(Kjeldahl) قتطعة داخل اإلناء الزجاجي كلدالIا
 3.6 التحديد : التحديد :

يـضـاف  25 مـلل من حـمض الـسـولـفـريك (3.3)   داخل
األنبـوب الزجـاجي كلدال ( Kjeldahl) يخـلط احمللـول برفق
بـــحـــركـــة دائـــريـــة. إذا اقـــتـــضى األمـــرr �ـــكن وضـع  ســدادة
زجاجيـة إجاصـية الـشكل في عـنق اإلناء الـزجاجي بـحيث

يكون الطرف النحيل للسدادة موجها نحواألسفل.

يوضع األنبوب الـزجاجي في وضعية مائلة (بزاوية
40°  عن الـعـمــود) فـوق جــهـاز الـتــسـخـX (6.4) يـسـخن في

البـدايـة برفق حـتى نهـايـة تشـكل رغوة و يـصـبح محـتوى
األنــبــوب ســائـال كــلــيــا ثم يـــحــدث هــجــومــا كــيـــمــيــائــيــا مع
الـتسـخX بـشـدة و العـمل على حتـريك األنـبوب الـزجاجي
بـصــفـة دوريـة حـتى يـصـبح الـســائل شـفـافـا كـلـيـا و ذا لـون

أزرق مخضر فاحت.
يترك السائل يغلي Iدة  90 دقيقة أخرى.

يـــجب أن يـــحـــدث الــهـــجـــوم الــكـــيـــمـــيــائـي الــكـــلي في
سـاعتX عـلى األقل. يجب احلـرص على عدم تـدفق السائل
اIكـثف على اجلـدران اخلارجـية لألنـبوب الـزجاجي. يجب
جتــنب تـسـرب حـمض الــسـولـفـيـريك بــكـثـرة عـنـد اإلفـراط
في التسخX خالل الـهجوم الكيميائيr  �ا قد يؤدي إلى

فقدان اآلزوت.
-   يــبـرد فـي حـوالي 40°م ثم يــضــاف بــحـذر حــوالي

50 ملل من اIاء. يخلط و يترك ليبرد.
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2.7 التكرارية :التكرارية :

يـــجـب أن ال يـــتـــعــــدى الـــفـــرق بــــX نـــتـــائـج حتـــديـــدين
أجـريـا في نـفـس الـوقت أو بـصـفـة سـريــعـة الـواحـدة تـلـوى
األخـرى من طـرف نـفس احملـلل 0,10غ  من اآلزوت لـ  100غ

من العينة.

8 .  مالحظـات : مالحظـات :
 1.8 يــجب أن يـنــجـز الـتــحـديـد فـي غـرفـة خــالـيـة من

بخار األمونياك.
  2.8 �ـــكن أيــضـــا أن يـــنــجـــز الـــتــحـــديـــد عــلـى كــمـــيــة

(kjeldahl ) صـغـيرة من محـتـوى األنـبوب الـزجـاجي كـلدال
فـي هــذه احلــالـــة يــجب الـــقــيــام بـــتــعــديـالت مــنــاســـبــة عــلى
الــتــجــهـــيــزات وعــلى طــريـــقــة الــعــمل (كـــمــيــات و تــراكــيــز

الكواشف اIستعملة ومدة التقطير وحجم القطارة).

 3.8 يـــــــتـم إدراج اآلزوت الـــــــصـــــــادر عـن اIـــــــركـــــــبــــــات

العضـوية غير الـبروتينـية ضمن التـحديدr لهـذا نتحصل
عـلى نـتائج خـاطـئـة عن نـسبـة الـبـروتيـنـاتr إذا ² حـساب

نسبة البروتX انطالقا من نسبة اآلزوت.

إضـافـة إلى الـنـتيـجـة اIـعـبـر عـنـهـا بـاآلزوتr �ـكـنـنا
الــتـــعــبـــيــر عـــنــهـــا بــالـــبــروتـــيــنـــاتr في هـــذه احلــالـــة يــجب

اإلشارة إلى  اIعامل اIستعمل. 

ورق عـبـاد الـشمـس األحمـرr مـبـلل بـاIاء اIـقـطـرr يجب أن
ال يتغير لـونه باحمللول الصادر من جهاز التبريد. يوقف
الـتـســخـX. إذا لم تـنـته عــمـلـيـة الــتـقـطـيــرr  يـجـرى حتـديـد

جديد باتباع التعليمات  بعناية.
- مــعـــايــرة مــحــتــوى احلـــوجــلــة اخملــروطـــيــة بــواســطــة
مـحلـول حمض الـكلـوريدريك (6.3) تـسجـيل حـجم محـلول

حمض الكلوريدريك الالزمr بتقريب  0,02 ملل.

- نقوم بتحديـدين على عينتX مأخوذتX للتجربة
مقتطعتX من نفس العينة.

 4.6 جتربة على بياض :جتربة على بياض :

نـــقــوم  دائــمـــا بــتـــجــربــة عـــلى بـــيــاض (مــرتـــX) عــنــد
استعمال حصص جديدة من الكواشف أو محاليل حديثة
الـتــحــضـيــر يـنــصح بــالـقــيــام دوريـا بــتـجــربــة عـلى بــيـاض

للكواشف و احملاليل اIستعملة منذ فترة.
جتـرى هــذه الـتـجـربـة عـلى بـيـاض حـسب ( 3.6) بـأخـذ
قطعة فقط من الورق اIعالج بحمض السولفيريك (2.4).

7 .  التعبير عن النتائج : التعبير عن النتائج :

  1.7 طريقة احلساب و الصيغة : طريقة احلساب و الصيغة :

تـــســاوي نـــســبـــة اآلزوت و اIــعـــبــر عـــنــهـــا بــالـــنــســـبــة
اIئوية للكتلة :

   
100

   X  (0ح1 - ح) X 0,0014
                                   ك

حيث :حيث :
ح0  : هــــــواحلـــــــجم بــــــاIـــــــيــــــلــــــيــــــلــــــتــــــر حملـــــــلــــــول حــــــمض
الـكـلـوريـدريك  0,1 نـظـامـيـة اIـسـتـعـمل في الـتـجـربة عـلى

بياض.
ح1  : هـــــو  احلـــــجـم بــــــاIـــــيــــــلـــــيــــــلــــــتـــــر حملــــــلـــــول حــــــمض

الكلوريدريك 0.1 نظامية اIستعمل للتحديد.

ك ك : هي كـــتـــلــة الـــعــيـــنـــة اIــقـــتـــطــعـــة و اIــعـــبـــر عــنـــهــا
بالغرام.

 مالحظة : مالحظة :

إذا كــــان تــــركــــيــــز حــــمض الــــكــــلــــور يـــدريـك اIــــعــــايـــر
اIــســتــعـــمل  لــيس هــو الــتــركــيــز اIــتــوقع في (6.3)  يــجب

استعمال عامل تصحيح مناسب حلساب النتيجة.

يؤخذ كنتـيجة اIعدل اجلبري لتحديدين إذا توفرت
شروط التكرارية (2.7).

يـعـبــــر عن الـنــــتـيـجـة بــتـقـريب  0,01غ من اآلزوت
لـ 100غ من العينة.
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- و�قـتضى الـقرار اIؤرّخ في 24 ربيع الـثاني عام
1421 اIــوافق 26 يـــولــيــو ســنــة 2000 واIــتــعـــلّق بــالــقــواعــد

اIــطــبــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اIــنــتــوجـــات الــلّــحــمــيـــة اIــطــهــيــة
rتمّمIعدّل واIا rووضعها رهن االستهالك

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

 اIاد اIادّة األولى :ة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اIادّة 19 من اIـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اIـــــؤرّخ في 3 رجب عـــــام 1410
اIــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة r1990 اIــعــدّل واIــتـــمّم واIــذكــور
أعالهr يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة

النترات في اللحم واIنتوجات اللحمية إجباريا.

اIـاداIـادّة ة 2 : : من أجـل حتـديـد نـسـبـة الـنـتـرات في الـلـحم
واIنـتـوجـات اللـحـمـيةr فـإن مـخـابـر مراقـبـة اجلـودة وقمع
الـغش واخملـابـر اIـعـتـمـدة لـهـذا الـغـرض مـلـزمـة بـاسـتـعـمال

اIنهج اIبX في اIلحق.
 كمـا يـجب أن يـستـعـمل هـذا اIنـهج من طـرف اخملـبر

عند األمر بإجراء خبرة.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 29 صــــفــــر عـــام 1427 اIــــوافق29
مارس سنة 2006.

الهاشمي جعبوب الهاشمي جعبوب 
ــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحق اIلحق 
منهج حتديد نسبة النترات في اللحم واIنتوجاتمنهج حتديد نسبة النترات في اللحم واIنتوجات

اللحمية اللحمية 
1 . التعريف : . التعريف :

يــقـصــد بـنــسـبــة الـنــتــرات في الـلــحـوم واIــنـتــوجـات
الـلــحـمـيـةr نــسـبـة الـنــتـرات احملـددة طـبــقـا لـطـريــقـة الـعـمل
اIـــذكــورة أدنــاه واIـــعــبــر عــنـــهــا بــاIـــيــلــيــغـــرام من نــتــرات

البوتاسيوم في الكيلوغرام (أجزاء في اIليون).
2 . اIبدأ : . اIبدأ :

اســـتــــخالص بــــواســــطــــة اIـــاء الــــســــاخن من الــــلــــحـــوم
واIنتوجات اللحميةr ترسيب البروتينات والترشيح.

إرجـــاع الــــنـــتـــرات اIــــســـتـــخــــلص في الــــرشـــاحـــة إلى
نتريت بواسطة الكادميوم اIعدني.

احلـــــصـــــول  عــــــلى لــــــون أحـــــمــــــر بـــــإضـــــافــــــة كـــــلـــــورور
الــســولـــفــانــيالمــيــد وكــلــورور الــنــافــتـــيل ايــثــيالن ثــنــائي
األمـX إلى الرشاحة وقـياس الكثـافة الضوئـية في موجة

طولها 538 ناتومتر.

وزارة التجارة وزارة التجارة 
مــارس قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 29 صـــفـــر عـــام   صـــفـــر عـــام  1427 اIــــوافق  اIــــوافق 29 مــارس 
سـنة سـنة r2006 يـجعل مـنـهج حتـديـد نسـبـة الـنـترات فيr يـجعل مـنـهج حتـديـد نسـبـة الـنـترات في

اللحم واIنتوجات اللحمية إجباريا.اللحم واIنتوجات اللحمية إجباريا.
ـــــــــــــــــ

rإنّ وزير التجارة

-  �قتـضى اIرسـوم الرّئاسي رقم 05 - 161 اIؤرّخ
في 22 ربـيع األول عام 1426 اIوافق أول مـايو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 90 - 39 اIؤرّخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتمّمIعدّل واIا r تعلّق �راقبة اجلودة وقمع الغشIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اIـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1423 اIـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

r2002 الذي يحدّد صالحيات وزير التجارة

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
19 شــــــوّال  عـــــام 1417 اIــــــوافق 26 فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة 1997

rرقاز وتسويقهIتعلق بشروط حتضير اIوا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
29 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1420 اIـوافق 29 ســبــتـمــبـر ســنـة

1999 الـذي يـحـدّد حتــضـيـر الــلـحـوم اIــفـرومـة عـنــد الـطـلب

rووضعها لالستهالك
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6.3 نتريت الصوديومr محاليل مرجعية. نتريت الصوديومr محاليل مرجعية.
- يـــــــذوب 1,000غ  مــن نــــــــتــــــــريــت الـــــصــــوديــــوم
(Na NO2 )  فـي اIـــــــاءr يــــــكـــــــمـل احلــــــجـم إلى 100 مـــــــلـل في
قــنــيــنــة مــدرجــة.  يـنــقل 5 مــلل من هــذا احملــلــول بــواســطـة
مـاصـة إلى قنـيـنة مـدرجـة سعـتـها 1000 ملل. يـكـمل احلجم

باIاء حتى خط اIعلم.
10 r5 ـرجـعـيـة بـنـقلIحتـضـر سـلـســلـة من احملـالـيل ا -
و20 مــلل مـن هــذا احملــلـــول بــواســطــة مـــاصــة في قـــنــيــنــات
مــدرجــة ســـعــتــهــا 100 مــللr يــكـــمل احلــجم بـــاIــاء حــتى خط
r 2,5 ـرجـعـيـة عـلى الـتـواليIـعـلم. حتـتــوي هـذه احملـالـيل اIا
5,0 و 10,0 مـــــيـــــكــــرو غـــــرام من نـــــتـــــريت الـــــصــــوديـــــوم في

اIيليلتر.
7.3 محاليل لتطور التلوين : محاليل لتطور التلوين :

: : I 1.7.3. احمللول . احمللول
يـذوب بــواســطــة الــتــســخــX في حــمـام مــائي 2غ من
ســـولــفـــانـــيالمـــيــد (NH2-C6H4- - SO2- NH2) في  800 مــلل
من اIاء يترك لـيبرد ويرشح إن اقـتضى األمر ثم يضاف
مــــع الـــــــرج 100 مــــــلـل مــــن حـــــــمــض الــــــكـــــــلـــــوريـــــــدريك
اIـــــركــز ( p20 = 1,19  غ/مــلل).يــكـــمل  احلـــجم بـــاIــاء إلى

1000 ملل.  

: : II 2.7.3 . احمللول  . احمللول
يــــذوب فـي اIــــاء 0,1 من كـــــلــــورورن - نـــــافــــتـــــيل 1 -
(C10H7-NH-CH2-CH2-NH2, Xايــــــــثــــــــيـالن ثــــــــنــــــــائي األمــــــــ

(2HCI. يكمل احلجم باIاء إلى 100 ملل.

: : III 3.7.3  . احمللول   . احمللول
يـــــكـــــمـل احلـــــجم بــــــاIـــــاء إلى 1000 مـــــلل445r مـــــلل من

حمض الكلور يدريك ( p20 = 1,19  غ/ملل).
 تــــــوضــع هــــــذه احملـــــــالـــــيــل فـي قـــــــارورات بــــنـــــيــــة
داكــنـةr مــغــلـقــة بـإحــكــام وحتـفظ فـي الـثالجــة Iــدة أقـصــاهـا

أسبوع.
8.3 نترات البوتاسيومr محلول مرجعي  نترات البوتاسيومr محلول مرجعي 

(KNO3) يــذوب  1,465غ مـن نــتـرات الـــبوتـاسيوم
في اIــاء ويــكــمل احلــجم إلى 100 مــلل في قــنــيــنــة مــدرجـة
تـــنــقـل بـــواســطـــة مـــاصــة 5 مــلـل من  احملـــلـــول إلى قـــنـــيـــنــة
مــــدرجــــة ســــعــــتــــهـــا 1000 مـــلـل ويــــضـــبـط احلــــجم حــــتى خط

اIعلوم.
- يحتـوي هذا احملـلول على 73,25 ميـكروغرام / ملل

من نترات البوتاسيوم.
- يجب أن يحضر احمللول اIرجعي يوم استعماله.

3 . الكواشف : . الكواشف :
يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة

حتليلية.
يجب أن يـكون اIـاء اIسـتعـمل ماء مـقطـرا أو ماء ذا

نقاوة مكافئة.
 3. . 1 . محاليل تستعمل لترسيب البروتينات . محاليل تستعمل لترسيب البروتينات

: : I 1.1.3 . الكاشف  . الكاشف
يـــذوب في اIـــاء 106 غ من هــــيـــكـــزا ســـيــــانـــوفـــيـــرات
[K4 Fe (CN)6 , 3H2 O] ثـالثي الــــتــــمـــيــــيه rالـــبــــوتــــاســــيـــوم

ويكمل احلجم إلى 1000 ملل.
: : II 2.1.3 . الكاشف  . الكاشف

يــذوب فـي اIـاء 220 غ من أســيــتــات الـــزنكr ثــنــائي
الـتــمــيـيه  [Zn (CH3 COO)2 , 2H2 O] و30 مــلل مـن حـمض
اخلل قابل للتبلور في اIاء ويكمل احلجم إلى 1000 ملل.

3.1.3 . محلول مشبع من بوراكس : . محلول مشبع من بوراكس :
يـذوب 50 غ من ربـاعي الـبـورات ثـنـائي الـصـوديـوم
عــشـاري الـتــمـيـيه [Na2 B4O7 , 10H2 O] في 1000 مـلل من

اIاء الدافئ ويترك ليبرد في درجة حرارة اخملبر.
2.3. قـــــضــــبـــــان من الـــــزنكr. قـــــضــــبـــــان من الـــــزنكr طـــــولـــــهــــا حـــــوالي 15 سم

وقطرها من 5 إلى 7 ملم.
3. . 3 . سلفات الكادميومr . سلفات الكادميومr محلول تركيزه 30 غ/ل.

3CdsO4) اء 37 غ من سلفات الكادميومIيذوب في ا
8H2 O ,)  ويكمل احلجم إلى 1000 ملل.

3 . .4 حمض الـكلوريدريك r حمض الـكلوريدريك r محلـول نظاميته حوالي
.0,1 N

يـــخـــفف 8 مـــلل مـن حـــمض الــــكـــلـــوريــــدريك  اIـــركـــز
( p20 =1,19 غ/مـــــلل) فــي اIـــــاء ويـــــكــــمـل احلـــــجم إلى 1000

ملل.

5.3. مـــــــــحــــــــلـــــــــول مــــــــثــــــــبـت األمـــــــــونــــــــيــــــــاكr. مـــــــــحــــــــلـــــــــول مــــــــثــــــــبـت األمـــــــــونــــــــيــــــــاكr عـــــــــامـــــــــله
الهيدروجيني 9,6 إلى 9,7

يــــخــــفف 20 مــــلـل من حــــمض الــــكــــلــــوريـــديـك اIــــركـــز
( p20 =1,19 غ/مــلل) مع 500 مــلـل من اIــاء. يـــرج ويــضــاف
10غ من ملح ثنائي الـصوديوم ثنائي الـتمييه من حمض

2 , 2H2 O ربـــــاعـي االســـــتـــــيك Xااليـــــثــــــيالن ثـــــنـــــائـي االمـــــ
[CH2-N (CH2- COOH)CH2- COONa] و55 مــــــــــــــــــــــــــــــلـــل مـــن
هيدروكـسيد االمونـيوم اIركز ( p20 =0,88 غ/ملل) يـكمل
احلـــــجم إلى 1000 مــــلل بــــاIـــــاء ويــــخــــلط.  يــــراقـب الــــعــــامل

الهيدروجيني.
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يـــنـــزع كل ســـاعـــة أو ســاعـــتـــX الـــكــادمـــيـــوم اIــعـــدني
اإلســفــنـــــجــي اIــــتــرسب عــلى قــضــبــان الــزنك بــتـحــريك
هــذه األخـــيــرة فـي احملــلـــول أو بــحك الـــقــضـــبــان بـــبــعـــضــهــا

البعض.
2.2.5  في األخـــــيـــــر بـــــعــــد 6 إلى 8 ســـــاعـــــاتr يـــــتــــرك
احملـلول لـيتـرسب ويـغسل الـراسب مـرتX بـلتـر واحد من
اIاء اIـقـطرr مع مـراعـاة أن يبـقى الـكادمـيـوم مغـطى دوما

بطبقة من السائل.
يـــنــــقـل راسب الــــكــــادمـــيــــوم بــــواســــطـــة 400 مــــلل من
محلـول حمض الكـلوريديك (4.3) في جهـاز اخللط اخلـبري

ويخلط Iدة 10 ثواني.
يرد محتوى جهاز اخللط إلى البيشر.

يــــرج من وقـت آلخـــر راسب الــــكـــادمــــيـــوم بــــواســـطـــة
قـضـيب زجاجي يـتـرك الـراسب في حمـض الكـلـوريدريك

ليلة كاملة.
3.2.5. يــخـلط مــرة  أخــرى من أجل الــتـخــلص من كل

فقاعات الهواء اIتواجدة في الكادميوم.
يــتـرك احملــلـول لـيــتـرسـب ويـخـلـط مـغــلى الـكــادمـيـوم

مرتX بلتر واحد من اIاء في كل مرة.
يــوضع صـمـام من ألــيـاف الــزجـاج في أسـفل الــعـمـود

الزجاجي اIوجه الحتواء الكادميوم.
يـــنــقـل ويـــغــسـل الــكـــادمـــيـــوم في الـــعـــمـــود الــزجـــاجي
بـاســـتـعمـال اIـاء إلى أن يـصل إرتـفـاع الـكـادمـيـوم حوالي
17 سم. يــــفـــرغ الــــعـــمــــود من وقـت إلى أخـــر خـالل اIألr مع

مـراعـاة عـدم انـخـفاض مـسـتـوى احملـلـول إلى أدنى من قـمة
راسـب الـــكـــادمـــيـــوم. الـــتـــخـــلص من الـــفـــقـــاعـــات الـــغـــازيـــة
(بــواسـطــة إبـرة الــصـوف مــثال)r يـجب أن يــتـدفق الــسـائل

بسرعة أقصاها 3 ملل/دقيقة.

3.5 أخذ العينة : أخذ العينة :
يوزن بتقريب 0r001غr 10غ من العينة للتجربة.

4.5 نزع البروتينات : نزع البروتينات :
تــنــقل كــمــيــا الــعــيــنـة اIــأخــوذة لــلــتــجــربــة في قــنــيـة
مـخــروطـيـة (9.4) ويــضـاف إلـيــهـا عــلى الـتـوالي 5 مـلل من
مـحـلــول مـشـبع من الـبـوراكس (3.1.3) و100 مـلل من اIـاء

في درجة حرارة أدناها 70° م.
تسخن الـقنيـنة Iدة 15 دقيقـة في حمام مـائي مغلى

(5.4) ثم يرج عدة مرات. 
تتـرك الـقـنـيـنـة ومحـتـواهـا لـيـبـرد في درجـة حرارة
I احملـــيـط . ثم يـــضــاف عـــلـى الــتـــوالي 2 مـــلل من الـــكـــاشف
(1.1.3) و 2 مـــلل من الـــكــاشف II (2.1.3). تـــخــلط بـــعــنـــايــة

بعد كل إضافة.

4 - التجهيزات : - التجهيزات :
التجهيزات العادية للمخبرr ال سيما :

1.4 فـرامــة الــلـحم فـرامــة الــلـحمr مـخــبــريـة مــزودة بــصـفــيــحـة ذات
ثقوب ال يتعدى قطرها 4 ملم.

2.4 ميزان حتليلي. ميزان حتليلي.
3.4 قـنـيـنــات مـدرجـة ذات سـعـة قـنـيـنــات مـدرجـة ذات سـعـة : 100 مـللr 200 مـلل

و1000 ملل.
4.4 مـاصـات مـدرجــة مـزودة �ـعـلم ســعـتـهـا مـاصـات مـدرجــة مـزودة �ـعـلم ســعـتـهـا 20 مـلل و
10 مــــلل أو ذات ســــعـــــة أخــــرىr إذا اقــــتــــضـى األمــــر حــــسب

االقتطاع الصغير (1.8.5) .
5.4 حمام مائي مغلى. حمام مائي مغلى.

6.4 ورق تــرشــيح ذو طــيــات ورق تــرشــيح ذو طــيــاتr قــطــره 15 سم تــقــريــبــا
خال من النتريت والنترات.

7.4 جــهـــاز زجــاجي مـــوجه إلرجــاع الـــنــتــرات  جــهـــاز زجــاجي مـــوجه إلرجــاع الـــنــتــرات (أنــظــر
الشكل أدناه).

8.4 مـقـيـاس الـلـون ضوئـي كهـربـائي أو جـهـاز قـياس مـقـيـاس الـلـون ضوئـي كهـربـائي أو جـهـاز قـياس
الكثـافة الضـوئية الكثـافة الضـوئية ذات أنابيب صـغيرة مسـارها الضوئي

1 سم.
9.4 قنينة مخروطية  قنينة مخروطية سعتها 300 ملل.

5. طريقة العمل :. طريقة العمل :

1.5 حتضير العينة للتجربة  حتضير العينة للتجربة :
الــعــمل انــطالقــا مـن عــيــنــة �ــثــلــة وزنــهــا عــلى األقل

200غ.

- جـعـلـهـا مـتـجـانـسـة بـعـد مـرورها مـرتـX عـلى األقل
عــــبــــر فـــرامــــة الـــلــــحم (1.4) وتــــخـــلـط. حتـــفـظ الـــعــــيــــنـــة في

البرودة في قارورة غير نفوذة وتمأل كليا.
- حتلل الـعيـنة بـأسرع مـا �كن ولـكن دائما خالل 24

ساعة التي تلي حتضيرها.

مالحظة  :مالحظة  :
في حــالــة اIــنــتــوجــات غــيــر اIــطــهــيــة حتــلل الــعــيــنــةفي حــالــة اIــنــتــوجــات غــيــر اIــطــهــيــة حتــلل الــعــيــنــة

مباشرة بعد عملية اجملانسة.مباشرة بعد عملية اجملانسة.

2.5 حتضير عمود الكادميوم : حتضير عمود الكادميوم :
1.2.5 تــــوضع 3 إلى 5 قـــضـــبــــان من الـــزنك (2.3) في
مــحـلــول سـلــفـات الــكـادمــيـوم (3.3) مــوضـوع فـي بـيــشـر (1
لتـر من مـحلـول سـلفـات الـكـادميـوم كـاف لتـحـضيـر عـمود

الكادميوم).
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يــســتــقــبل الــســائل اIــتــدفق من الــعــمــود في قــنــيــنـة
مدرجة سعتها 100 ملل (3.4).

ينجز كما هو محدد في (2.6.5) و(3.6.5).

8.5 التحديد  التحديد 

1.8.5 تدخل في قنـينة مدرجة سعتها 100 ملل (3.4)
وبـــواســـطـــة مــاصـــة جـــزء صـــغـــيـــر من الـــســـائـل الـــذي عـــبــر
العمود (5ملل) ال يـتعدى حجمه 25 ملل نـضيف اIاء حتى

نتحصل على حجم 60 ملل تقريبا.

2.8.5 يــــــــضـــــــاف 10 مــــــــلـل مـن احملــــــــلـــــــول  I (1.7.3) ثـم
.(3.7.3) III نضيف 6 ملل من احمللول

يخلـط ويترك احملـلول Iدة 5 دقـائق في درجة حرارة
احمليط وفي الظالم.

3.8.5 يـــضـــاف 2 مــــلل مـن احملـــلـــول r(2.7.3) II يـــخـــلط
ويتـرك احمللول Iدة 3 دقائق في درجـة حرارة احمليط وفي

الظالم. يكمل احلجم باIاء حتى خط اIعلم.

4.8.5 يـقاس امتـصاص احللول بـواسطة جـهاز قياس
الـلـون ضـوئي كـهـربـائي أو جـهاز قـيـاس الـكـثـافـة الـضـوئة
(8.4) في أنبوب صـغير طول مـساره الضوئي 1 سم وفي

موجة طولها 538 نانو متر.

مالحظة مالحظة 

إذا كان امتصـاص اIلون اIتحـصل عليه انطالقا من
الــعـيــنــة اIـأخــوذة لــلـتــجــربـة أكــبــر من امــتـصــاص احملــلـول
اIـرجعي األعـلى تـركيـزاr يـعاد الـتـحديـد بـتخـفيـض  كمـية

الناجت اIقتطع بواسطة ماصة (1.8.5).

5.8.5 يجري حتديدان على نفس العينة للتجربة.

 9.5 اIنحنى اIرجعي : اIنحنى اIرجعي :

- تــــنـــــقـل عــــلـى الــــتـــــوالـي وبــــواســـــطـــــة مــــاصـــــة في 4
قــنـيـنـات مـدرجــة سـعـة كل واحـدة 100 مـلل r (3.4) 10 مـلل
من اIـاء و10 مــلل من كل مــحــلــول من احملــالــيل اIــرجــعــيـة
الـــــثـالثـــة لـــــــنــــتـــريت الـــصـــوديــوم (6.3) والـــتي تـــمــثل 0
10r02,5 مــيــكــرو غــرام 5,0 مــيــكــروغــرام و r مــيــكــر وغــرام

ميكروغرام من النتريت في اIليلتر.

- نضـيف اIاء في كل قـنيـنة لنـتحـصل على حجم 60
ملل تقريبا ونعمل كما هو مبX في (2.8.5) إلى (4.8.5).

- يــرسم اIـنــحـنـى اIـرجــعي بـتــدوين االمــتـصــاصـات
اIـقــاسـة بــداللـة الـتــركـيــزاتr بـاIـيــكـروغـرام فـي اIـلـيــلـتـر

للمحاليل اIرجعية لنتريت الصوديوم.

يــنـقـل احملـلــول إلى قـنــيــنـة مــدرجـة ســعـتــهـا 200 مـلل
(3.4). يـترك Iدة 30 دقـيقـة في درجة حـرارة احمليط.يـكمل

احلجم باIاء حتى خط اIعلم.

يــخــلط مــحــتـوى الــقــنــيــنــة اIـدرجــة بــرفق ثم يــرشح
على ورق ترشيح ذي  طيات(6.4).

5.5 اIعاجلة األولية لعمود الكادميوم : اIعاجلة األولية لعمود الكادميوم :

يـغـسل عمـود الـكـادميـوم عـلى الـتوالي بـ 25 مـلل من
مـــــحـلـول حــمض الـكـلـوريـدريك r(4.3) 50 مـلل من اIـاء و
25 مــلـل من مــحــلـول مــثــبـت أمـونــيــاكي (5.3) مــخــفق إلى

1+9. جتـنب انـخـفـاض مـستـوى احملـلـول في الـقـمع عن قـمة

أنبوب التحويل الليفي للعمود.

6.5 مــــراقـــــبــــة الـــــقــــوة (الـــــقــــدرة) اIـــــرجــــعـــــة لــــعـــــمــــود مــــراقـــــبــــة الـــــقــــوة (الـــــقــــدرة) اIـــــرجــــعـــــة لــــعـــــمــــود
الكادميوم :الكادميوم :

1.6.5  يـــؤخـــذ بـــواســـطـــة مـــاصــة 20 مـــلل من احملـــلـــول
اIــرجــعي لــنــتــرات الـبــوتــاســيـوم r(8.3) يــسـكـب بـواســطـة
ماصة اخلـزان اIوجـودة في قمـة العـمود ويـضاف مـباشرة
بـــعــد ذلك 5 مـــلـل من احملـــلـــول اIـــثـــبت األمـــونـــيـــاكي (5.3).
يستقبل الدافق في قنينة مدرجة سعتها 100 ملل (3.4).

2.6.5  عـــــنـــــدمـــــا يـــــوشك اخلـــــزان أن يـــــفـــــرغr تـــــغـــــسل
جــدرانه بـحـوالي 15 مـلل من اIــاء. وتـكـرر نـفس الــعـمـلـيـة

بجزء آخر من 15 ملل من اIاء .

عنـدما يعـبر هذا اجلـزء في العـمودr �أل اخلزان كـليا
باIاء.

3.6.5 بـعـد جمع 100 مـلل تـقـريـبـا من الـسـائلr تـتـزع
القنينة من العمود يتمم احملتوى باIاء حتى خط اIعلم.

4.6.5 يــدخل بــواسـطــة مــاصــلـة r 10 مــلل من الــسـائل
الدافق فـي قنـينـة مدرجـة سعـتها 100 ملل (3.4) وتواصل

العملية كما هي مبينة في (2.8.5) إلى (4.8.5) .

5.6.5 إذا كـان تـركـيـز النـاجت مـن النـتـريت احملـدد عن
طـريق اIـنـحـنى اIـرجـعي r(9.5) أقل من 9,0 مـيـكـرو غـرام
من نـتـرات الـصـوديوم في اIـلـيـلـتر (أي 90 % من القـيـمة

النظرية)r فانه ال �كن استعمال عمود الكادميوم.

7.5 إرجاع النترات إلى  إرجاع النترات إلى النتريت :النتريت :

 تدخل في اخلـزان اIـوجودة أعـلى العـمـود وبواسـطة
مــاصــة 20 مــلل مـن الــرشــاحـة (4.5) وفـي نـفـس الـوقتr أو
مــبــاشــرة بــعــد ذلك تــدخل 5 مــلل من احملــلــول األمــونــيــاكي

اIثبت (5.3).
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6 .  التعبير عن النتائج : .  التعبير عن النتائج :

حــســاب كــمـيــة الــنــتــرات في الــعــيــنـةr اIــعــبــر عــنــهـا
بــاIـــيــلــغـــرام من نـــتــرات الــبـــوتــاســـيــوم في الـــكــيـــلــوغــرام

باستعمال الصيغة التالية :

(NaNO2 -  10000  ×ت ) 1,465 = KNO2

      ح × ك

حيث :حيث :

ك : الكتلة بالغرامr للعينة اIأخوذة للتجرابة.

ح : احلــجـمr بــاIــلــيــلــتــر لـلــجــزء الــصــغــيــر مـن الــنـاجت
.(1.8.5)

ت : تــركـــيــز نـــتــريـت الــصـــوديــوم بـــاIــكـــروغــرام في
اIـــلــــيــــلـــتــــر اIــــقـــروء  عــــلى اIــــنــــحـــنـى اIـــرحــــعي واIــــوافق
المــتـصــاص احملـلــول احملـضـر انــطالقــا من الـعــيـنــة اIـأخـوذة

للتجربة (4.8.5).

NaNO2 : هي كــمــيــة الــنــتــريـت في الــعــيــنــةr مــعــبــر

عنها باIليغرام من نتريت الصوديوم في الكليلوغرام.

يـــؤخـــذ كـــنـــتـــيــجـــةr اIـــعـــدل اجلـــبـــري لـــتــحـــديـــدين إذا
تـــوفــــرت شـــروط الـــتــــكـــراريـــة (1.6). تـــســـجـل الـــنـــتــــيـــجـــة

بتقريب 1 مليغرام.

1.6 التكرارية : التكرارية :

يـــجـب أن ال يـــتـــعــــدى الـــفـــرق بــــX نـــتـــائـج حتـــديـــدين
أجـريا في نـفس الـوقت أو بـسـرعـة الواحـدة تـلـوى األخرى

من طرف نفس احملللr 10% من نسبة النترات.

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 29 ص صـفر عام فر عام 1427 اIوافق  اIوافق 29 م مـارس سنةارس سنة
r2006 يجr يجـعل منعل منـهج حتديهج حتديـد نسد نسـبة البة الـنتريت فينتريت في الالـلحملحم

واIنتوجات اللحمية إجباريا.واIنتوجات اللحمية إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 05 - 161 اIـؤرّخ
في 22 ربيع األول عام 1426 اIوافق أو ل مايو سنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 90 - 39 اIؤرّخ
فــي 3 رجــب عام 1410 اIــوافق 30 يـــنـاـيـــر ســـنـة 1990
واIـــــتــــــعـــــــلق �ــــــراقـــــــبــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشr اIــــعــــدل

rتممIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 -453 
اIـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1423 اIـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

r2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
19 شــــــوّال عــــــام 1417 اIــــــوافق 26 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 1997

rرقاز وتسويقهIتعلق بشروط حتضير اIوا

- و�ـقــتـضى الـقـرار الـوزاري اIـشـتـرك  اIـؤرّخ في
29 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1420 اIــوافق 29 ســبــتــمــر ســنــة

1999 الـذي يــحـدد قــواعـد حتــضـيــر الـلــحـوم اIــفـرومــة عـنـد

rالطلب ووضعها لالستهالك

- و�قـتضى الـقرار اIؤرّخ في 24 ربيع الـثاني عام
1421 اIــوافق 26 يـــولــيــو ســنــة 2000 واIــتــعـــلق بــالــقــواعــد

اIــطـــبــقــة عـــلى تــركـــيب اIـــنــتــوجـــات الــلـــحــمــيـــة اIــطـــهــيــة
rتممIعدل واIا rووضعها رهن االستهالك

يقرار ما يأتي :يقرار ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اIـــــؤرّخ في 3 رجب عـــــام 1410
اIــوافق 30 يــنــايــر ســنـة r1990 اIــعــدل واIــتــممr واIــذكـور
أعالهr يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة

النتريت في اللحم واIنتوجات اللحمية إجباريا.

اIــــادةاIــــادة  2 : : مـــن أجل حتــــــديــــد نــــســـبــــة الــــنــــتــــريت في
اللـحم واIـنــتوجـــات الـــلــحــمـيـــة r فـــإن مـخابـر مـراقـبة
اجلودة وقـمع الغش واخملابـر اIعتـمدة لهـذا الغرض مـلزمة

باستعمال اIنهج اIبX في اIلحق.

كـمـا يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIـنـهج من طـرف اخملـبـر
عند األمر بإجراء خبرة.

ø داخلي 1,0 إلى 1,5 ¤

خزانخزان

سائل متدفق

متدفق

(السعة القسوى 45-50 ملل)

محلول

سدادة من اIطاط

عمود من الكادميوم
ø داخلي 12 إلى 14 ¤

سلك زجاجي
وصيلة من اIطاط

الشكل - جهاز  إرجاع   النتراتالشكل - جهاز  إرجاع   النترات
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2.3. نتريت الصوديومr محاليل مرجعية :. نتريت الصوديومr محاليل مرجعية :
(NaNO2) يــــذوب 1,000غ مـــن نـــتـــريـت الـــصـــوديــوم
فـــي  اIـــــــاء ونــــــكـــــمل احلـــــجـم إلي  100مـــــلـل في قـــــنـــــيـــــنـــــة

مدرجة.
يــنــقـل بــواســطـــة مــاصــةr 5 مــلل من هـــذا احملــلــول في
قـنينـة مدرجـة أخرى حجـمها  1000ملل نـكمل احلـجم حتى

خط اIعلم.
حتـضر سـلسـلة من احملـاليل اIـرجعـية بـنقل بـواسطة
مـاصة 5 و10 و20 مـلل من هـذا احملـلـول في قـنـيـنـة مـدرجة

حجمها 100 ملل و نكمل احلجم باIاء حتى خط اIعلم.
حتــتـــوي هــذه احملـــالــيـل اIــرجـــعــيـــة عــلى الـــتــوالي 2,5
مـــيـــكـــروغـــرام و 5,0 مـــيـــكـــروغـــرام و 10 مـــيـــكـــروغـــرام من

نتريت الصوديوم في اIليلتر.
يــــجب أن يــــحـــضــــر نـــتــــريت الــــصـــوديـــوم (0,05غ/ل)
وكــــذا احملـــالــــيل اIــــرجـــعــــيـــة احملــــضــــرة مـــنـه في نــــفس يـــوم

االستعمال.  
3.3. محاليل انتشار التلوين :. محاليل انتشار التلوين :

: : I 1.3.3. محلول . محلول
يـــــــذوب بــــــالــــــتــــــســــــخـــــــX في حــــــمـــــــام مــــــائيr  2غ من
الـــســـلــــفـــانـــيالمـــيـــد(NH2-C6H4-SO2-NH2) في 800 مــــلل من
اIـــاء. يـــبـــرد  ويـــرشح  إن  اقـــتـــضى  األمـــر  ويـــضـــاف  مع
الــــــــرج  100  مــــــــلـــل  مــــن  حــــــــمـض   الــــــكــــــلـــــــوريــــــدريك
اIــركــز  (p20 = 1,19 غ/مــلل). يــكــمل احلــجم إلى 1000 مـلل

باIاء.
: : II 2.3.3. محلول . محلول

يذوب في اIاء 0,25غ من كلـورور ن - نافتيل - 1 -
(C10H7-NH-CH2-CH2-NH2, 2HCI) Xايــثـيـالن ثــنـائـي األمـ

يكمل إلى 250 ملل باIاء.
: : III 3.3.3. محلول . محلول

يــــكـــــمل إلى 1000 مــــلـل بــــاIــــاءr 445 مــــلل مـن حــــمض
الكلوريدريك (p20 = 1,19 غ/ملل).

rتــــوضع هــــذه احملـــالــــيل في قــــارورات بـــنــــيـــة داكــــنـــة
مـــغـــلـــقــة بـــإحـــكــام وحتـــفظ فـي الــثـالجــة Iـــدة أســـبـــوع  عــلى

األكثر.
4. . التجهيزات : التجهيزات : 

التجهيزات العادية للمخبرr السيما :

1.4. فرامة اللحمفرامة اللحمr مخبريـة مجهزة بصفيحة حتتوي
على ثقوب ال يتعدى قطرها 4 ¤.

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

حـــرر بـــاجلـــزائــر  في 29 صـــفـــر عــام 1427 اIــوافق 29
مارس سنة 2006.

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب
ــــــــــــــــــــــــ

اIلحـــــقاIلحـــــق
منهج  حتـديـد نسبة النتريت في اللحممنهج  حتـديـد نسبة النتريت في اللحم

واIنتوجات اللحمية   واIنتوجات اللحمية   

1. التعريف :. التعريف :
نـسـبــة الـنـتـريت في الـلـحم واIـنـتـوجـات الـلـحـمـيـة :
حتديد نـسبة الـنتريت حـسب طريـقة العـمل اIبيـنة أدناه
ويـــعــــبــــر عـــنــــهــــا بـــاIــــيــــلـــيــــغــــرام من نــــتـــريـت الـــصــــوديـــوم

للكيلوغرام (أجزاء في اIليون).  
2 . اIبدأ : . اIبدأ :

اســـــتـــــخالص بـــــواســـــطـــــة اIـــــاء الـــــســــاخـن من الـــــلـــــحم
واIنتوجات اللحميةr ترسيب البروتينات و الترشيح.
 مع وجــود الــنــتــريتr نــتـحــصل عــلى الــلــون األحــمـر
بــإضــافـــة الــســولــفــانــيالمــيــد و كـــلــورور نــافــتــيل ايــثــيالن
ثنـائي  األمـX  لـلـرشـاحة  وقـيـاس الـكـثافـة الـضـوئـية في

موجة طولها  538 نانومتر.   
3. الكواشف :. الكواشف :

يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتليلية.

يجب أن يـكون اIـاء اIسـتعـمل ماء مـقطـرا أو ماء ذا
نقاوة مكافئة على األقل.

1.3. محاليل تستعمل لترسيب البروتينات :. محاليل تستعمل لترسيب البروتينات :
 : : I 1.1.3. الكاشف . الكاشف

rيذوب 106غ من هيـكزا سـيانـوفيـرات البـوتاسـيوم
ثالثي التـمـييه [K4Fe(CN)6,3H2O] في اIاء ونـكـمل احلجم

إلى 1000 ملل.
 : : II 2.1.3. الكاشف . الكاشف

يذوب 220غ  من  اسيتـات  الزنكr  ثنائي  التمييه
[ZN(CH3COO)2, 2H2O] و30 مــــــلل مـن حـــــمـض اخلل قــــــابل

للتبلور في اIاء ونكمل احلجم إلى 1000 ملل.
3.1.3. بوراكسr محلول مشبع : . بوراكسr محلول مشبع : 

يـذوب 50غ من ربــاعي الـبــورات ثـنــائي الـصــوديـوم
عـــشــاري الـــتـــمــيـــيه (Na2B4O7,10H2O) في  1000 مــلل من

اIاء الدافئ ويترك ليبرد في درجة حرارة اخملبر.
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2.3.6. . تسخن الـقنينة Iدة 15 دقيـقة في حمام مائي
حتى الغليان (5.4) ثم يرج عدة مرات.

3.3.6. تــتـرك الـقـنـيــنـة ومـحـتـواهــا لـيـبـرد في درجـة
I 2 مــلل من الــكــاشف  rحــرارة احملــيط. يــضــاف بــالــتــتــابع
(1.1.3) و 2 مـلل من الكاشف II (2.1.3). تخلط بـعنايـة بعد

كل إضافة.

4.3.6. يـنــقل  اخلـلــيط  في  قـنــيـنـة  مــدرجـة  سـعــتـهـا
 200 مـــــلــل (3.4) يـــــكـــــمـــل الـــــحـــــجـــم بـــاIــــاء حـــتى خط

اIــعــلـم ثم يــخــلط. يــتــرك Iــدة 30 دقـــيــقــة في درجــة حــرارة
احمليط. 

5.3.6. . يــتــرك اخلــلـــيط لــيــتــرسب بــعــنــايــةr ثم يــرشح

الـــســـائـل الـــطـــافـي عـــلى ورق الـــتــــرشـــيح ذي طـــيـــات (7.4)
بطريقة يتم فيها احلصول على محلول شفاف.

4.6. جهاز قياس شدة التلوين :. جهاز قياس شدة التلوين :

1.4.6. . تـــؤخـــذ بـــواســطـــة مـــاصـــة قــطـــعـــة صـــغــيـــرة من

الــرشــاحـة (5 مــلل) عــلى أن ال تـتــعـدى 25 مــلل وتــوضع في
قـنــيــنـة مــدرجــة سـعــتــهـا 100 مـلل (3.4) يـضــاف اIــاء حـتى

نتحصل على حجم يقارب 60 ملل.

2.4.6. يـضـاف 10 مــلل من احملـلـول I (1.3.3) ثم 6 مـلل

من احملـلول III (3.3.3) يخلـط و يترك احملـلول Iدة 5 دقائق
في درجة حرارة احمليط وفي الظالم.

3.4.6. تـضـاف 2 مــلل من احملـلـول II (2.3.3) ثم يـخـلط

ويـترك Iدة 3 إلى 10 دقائق في درجـة حـرارة احمليط وفي
الظالم.

   يكمل احلجم باIاء حتى خط اIعلم.
4.4.6. يقاس امتـصاص احمللول اIلون بواسطة جهاز

قيـاس االمتصـاص الضوئي الـكهربـائي أو بواسطـة جهاز
قيـاس الـكثـافة الـضوئـية (6.4) في أنـبـوب صغـير مـساره

الضوئي 1 سم و طول موجته حوالي 538 نانومتر.

مـالحظـة :مـالحظـة :

إذا كــان امـــتــصــاص احملــلـــول اIــلــون اIــتــحـــصل عــلــيه
انـــطـالقـــا مـن الـــعــــيــــنـــة أعــــلى مـن االمـــتــــصــــاص الـــضــــوئي
للمحلول اIـرجعي األكثر تركيزاr تكـرر العمليات اIشار
إلـــيـــهــــا في الـــنـــقـــطـــة (4.6) بـــتـــخـــفـــيض كـــمـــيـــة الـــرشـــاحـــة

اIقتطعة بواسطة اIاصة (1.4.6).

5.6. عـدد التحديدات :. عـدد التحديدات :

يــجــرى حتـديــدان مــنـفــصالن  انــطالقــا من الـعــيــنـات
اIقتطعة من نفس العينة للتجربة.  

2.4. ميزان حتليلي. ميزان حتليلي.
3.4. قــــــنــــــــيــــــنــــــــة مة مــــــدرجدرجــــــةr و 100 مــــلل و200 مــــلل و1000

ملل.
rوذات ســعـة أخـرى r4.4. مـاصــات تـدريـجــتـهـا 10مـلل

إذا اقتضى األمرr وهذا حسب االقتطاع الصغير(1.4.6).
5.4. حمام مائي حتى الغليان.. حمام مائي حتى الغليان.

6.4. . مقـياس الـلون ضـوئي كهوئي كهـربربـائي أو جهائي أو جهـاز قاز قـياسياس
الضـوئية ذات أنـابيـب صغـيرة مسـارها الـضوئي الكالكـثافة ثافة 

1 سم.  
rقـطره حوالي 15 سم r7.4. ورق الت. ورق التـرشيح ذو طرشيح ذو طـياتيات

خالية من النتريت.
8.4. قنينة مخروطيةقنينة مخروطيةr سعتها 300 ملل.

5. العينـة :. العينـة :
1.5. العـمل انطـالقا من عـينـة �ثـلة تزن 200 غ على

األقل.

2.5. . حتضـر العـينـة للـتجـربة مـباشرة ( 1.6) إذا كان
r0 و5°م Xحتفظ العينة في درجة حرارة ما ب rغير �كنـا

Iدة أربعة (4)  أيام على األكثر.

6. طريقـة العمـل :. طريقـة العمـل :

1.6 حتضير العينة للتجربـة : حتضير العينة للتجربـة :

جعل العينة مـتجانسة  بتمريرها مرتX على األقل
في فــــرامــــة الــــلــــحم (1.4) ثم تــــخــــلط. حتــــفظ الــــعــــيـــنــــة في

البرودة في قارورة �لوءة كليا ومغلقة بإحكام.
حتــــلـل  الـــعــــيــــنــــة  في  أســــرع  وقـت  �ـــكـن  ودائــــمـــا

خالل 24  ساعة.

مالحظة : مالحظة : 

في حــالــة اIـنــتــوجــات غــيـر اIــطــهــيـةr حتــلل الــعــيــنـة
مباشرة بعد مجانستها.

2.6. أخذ العينـة :. أخذ العينـة :

تــوزن بـــتــقــريب 0,001 غ  حــوالي 10 غ من الــعـــيــنــة
اIأخوذة للتجربة.

3.6. نزع البروتينات :. نزع البروتينات :

1.3.6. تــنــقل كــمــيــا الــعــيــنـة فـي قـنــيــنــة مــخــروطــيـة
(8.4) و يــضــاف بــالـــتــتــابع 5 مــلل من مــحـــلــول مــشــبع من
الـــبــوراكس (3.1.3) و 100 مـــلل من اIـــاء في درجـــة حــرارة

أدناها 70° م.
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2.7. التـكراريـة : . التـكراريـة : 

يـــــــــجـــب أال يـــــــــتـــــــــعـــــــــدى الـــــــــفـــــــــرق بـــــــX نـــــــتـــــــائج
حتـــديــــدين مــــجـــريـX عــلى الــتـوالي أو بــسـرعــة الـواحـد
تـــــلـــــو اآلخــــر مـن طـــــرف نـــــفس احملـــــللr 10% من الـــــقـــــيـــــمــــة

اIتوسطة.

6.6. اIنحنى اIرجعي :. اIنحنى اIرجعي :

1.6.6. تـــــنـــقل عـــلى الـــتـــوالى بـــواســـطـــة مــاصـــة وفي

أربع قـنـيـنـات مدرجـة حـجـمـها 100 مـلل r(3.4) 10 مـلل من
اIــاء و 10 مـــلل من احملــالـــيل اIــرجـــعــيــة الـــثالثــة لـــنــتــريت
الــصـوديـوم r(2.3) تـمـثل 2,5 و5,0 و 10,0 مـيــكــروغـرام في

اIليلتر.
2.6.6. نــضــيـف اIــاء في كل قــنــيــنــة لــلــحــصــول عــلى

حـجم 60 مــلل تــقـريــبـا ونــعــمل كـمــا في الــنـقط (2.4.6) إلى
.(4.4.6)

3.6.6. نــــرسم مــــنـــحــــنى مــــرجـــعــــيـــا بــــتـــدويـن قـــيــــمـــة

االمتـصـاصـات اIقـاسـة بـداللـة التـركـيـزاتr باIـيـكـروغرام
في اIليلترr للمحاليل اIرجعية.

7. التعبير عن النتائج : التعبير عن النتائج :
1.7. طريقة احلساب والصيغة : طريقة احلساب والصيغة :

حتــسب نــسـبــة الــنــتـريت فـي الـعــيــنـة  اIــعــبـر عــنــهـا
بـالـغرام من نـتـريت الـصوديـوم في الـكيـلـوغرام بـواسـطة

الصيغة اآلتية :

2000

Na NO2 = ت ×

ك × ح
حيث حيث :

ك : كتلة العينة للتجربة بالغرام.
ح : الـــــحـــــجــم بــــاIــــلـــيــــلــــتـــر لــــلــــجـــزء الــــصــــغـــيــــر من
الــــــرشــــــاحــــــة (1.4.6) اIــــقــــتــــطـع لــــتــــحــــديــــد االمــــتــــصــــاص

الضوئي.
ت : تــــركــــيــــز نــــتــــريت الــــصــــوديــــومr مــــعــــبــــر عــــنــــهـــا
بـاIيـكروغرام في اIـليـلتـرr مقـروء على اIـنحـنى اIرجعي
و اIـوافق المـتـصـاص احملـلـول احملضـر انـطـالقـا من الـعـيـنة

اIأخوذة للتجربة (4.4.6). 
يـــؤخـــذ كــنـــتــيـــجـــةr اIــعـــدل اجلــبـــري لــتـــحـــديــدينr إذا
تـــــــوفـــــــرت شــــــروط الـــــــتــــــكـــــــراريــــــة (2.7). يــــعـــــبــــر عن
الــــنـــــتــــــيــــــجـــــة بــــــتــــــقـــريب 1 مغ فـي الـــكــــيــــلـــوغــــرام من

اIنتوج.
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وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـرار مرار مـؤرؤرّخ في خ في 12 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانـيــــة عة عـام ام 1427 اI اIـوافق وافق 8 
يوليو سنة يوليو سنة q 2006 يجعل منهج حتديد نسبة اآلزوت q يجعل منهج حتديد نسبة اآلزوت
الالــــقـاعاعـدي اIدي اIــــتـبـخــــر اإلجر اإلجـمــــالي في مالي في مـنــــتـوجوجـات الات الــــصـيـد

البحري إجباريا.البحري إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسي ّرقم 06 - 176 اIـؤرخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006 

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 90 - 39 اIؤرخ
اIــــــوافق  30 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة1990 في3 رجب عــــــام 1410 

qتممIعدل واIا qتعلق �راقبة اجلودة وقمع الغشIوا

- و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 02 - 453 
اIـؤرخ في 17 شـوال عام 1423 اIـوافق 21  ديـسـمـبـر سـنة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم 04- 189 اIؤرخ
في 19 جــــمــــادى األولى عـــام 1425 اIــــوافق7 يـــولـــيــــو ســـنـــة
2004 الذي يـحدد تـدابيـر حـفظ الصـحة والـنظـافة اIـطبـقة

  qائياتIعلى منتوجات الصيد البحري و تربية ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIادة األولى اIادة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اIـادة 19 من اIـرسوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اIــــؤرخ في 3 رجـب عــــام 1410 
اIــــــــوافق 30 يــــــــنــــــــايــــــــر ســــــــنــــــــة q1990 اIــــــــعــــــــدل واIـــــــــتــــــــمم
واIـذكـورأعالهq يـهـدف هـذا الـقــرار إلى جـعل مـنـهج حتـديـد
نـسـبة اآلزوت الـقـاعدي اإلجـمـالي اIـتبـخـر في منـتـوجات

الصيد البحري إجباريا.

2 :  : مـن أجل حتـــديـــد نـــســـبـــة اآلزوت الـــقـــاعـــدي اIــادة اIــادة 
اإلجــمـالي اIـتــبـخـر في مــنـتـوجـات الــصـيـد الــبـحـريq فـإن
مـخــابـر مـراقـبـــة اجلـودة و قـمع الــغش و اخملـابـر اIــعـتـمـدة

لهذا الغرض ملزمة باستعمال اIنهج اIبX في اIلحق .

 كــمــا يــجب أن يــســتـعــمل اخملــبــر عــنــد األمــر بــإجـراء
خبرةq هذا اIنهج.

  اIـادة اIـادة 3 :  : يـنشـر هـذا الـقـرار في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 8 يوليو سنة 2006.

الهاشمي الهاشمي جعبوبجعبوب
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 7.4 محلول مائـي ألليزارين السلفونات الصوديوم

.%0,5

  8.4 محلول حمض الكبريت  0,1 نظامية.

5 . طريقة العمل : . طريقة العمل :

-  تــوزن 10غ  من اIــنـــتـــوج اIــراد حتـــلــيـــله. إذا كــان
اIـنتوج مـحفوظ فـي الزيت (سردين مـعلب) أو في سائل
Xيـجب جتـفيـفه ب q(سـمك الـتونـة علـى احلالـة الطـبـيعـية)

أوراق الترشيح.

- يوضع في قـارورة أسطـوانيـة الشـكل سعـتها 250 
ملل (عريضة الفتحة) مع 50 ملل من اIاء اIقطر.

- يسحق بواسطة جهاز خلط سريع. 

- يــــســــكب اIــــســــحــــوق داخـل اإلنــــاء الــــكــــروي جلــــهـــاز
التقطير.

- تغـسل القـارورة وساق جـهاز الـسحق بـواسطة 50
ملل من اIاء.

تـسـكب ميـاه الـغـسل داخل اإلناء الـكـروي. ثم يـضاف
على التوالي مع الرج في كل مرة :

q(Rhodorsil) 3 قطرات من رودورسيل  -

q1 ملل من محلول فيروسيانور البوتاسيوم -

q1 ملل من محلول أستات الزنك -

qX5 قطرات من محلول فينول فتالي -

- 20 ملل من محلول كربونات الليثيوم.

يــــرافـق هـــذه اإلضــــافــــة األخــــيــــرة تــــغــــيـــيــــرا فـي لـــون
الفينول فتاليX إلى األحمر اخلالص.

يـربط اإلنــاء الـكـروي مـبـاشـرة بــاIـبـرد الـنـازل الـذي
يـدخل طــرفه داخل بـيـشـر سـعـته 100 مـلل يـحـتـوي عـلى20
ملل من اIـاء اIقطر و 5 قطـرات من األليزارين. يجب أن
تـسـقط الــقـطــارة مـبـاشــرة في هـذا اخلـلــيطq بـحــيث يـكـون

الطرف األسفل للمبرد مغمورا.

يـســخن اإلنــاء الــكـروي حــتى الــغـلــيــانq وعـنــد بــدايـة
تغيـر األليـزارين  إلى اللون الـبنـفسجي q تـواصل عمـلية

التقطير Iدة  10 دقائق.

اIلحـقاIلحـق
منهج حتديد نسبة اآلزوت القاعدي اIتبخرمنهج حتديد نسبة اآلزوت القاعدي اIتبخر
اإلجمالي في منتوجات الصيد البحرياإلجمالي في منتوجات الصيد البحري

 1. تعريف :تعريف :

تنـطـبق تسـميـة آزوت قـاعدي مـتبـخـر إجمـالي على
اجملموعة اIتكونة من اآلمونياك و اآلمينات اIتبخرة.

تـتـنـاسب كـمـيـة اآلزوت الــقـاعـدي اIـتـبـخـراإلجـمـالي
Iادة غذائيةq مباشرة مع مستوى الهدم البروتيني.

2 . . مبدأ اIعايرة : مبدأ اIعايرة : 
يــتم جـراآلزوت الــقــاعـدي اIــتـبــخــر اإلجـمــالي اIـزاح
بـــواسـطـة كــربـــونــات الـلــيتـيوم (قـاعدة ضـعيـفة الحتلل
ال اليوريـاq الالبـروتيـدات وال األحماض األمـينـية) بـبخار

اIاء. تعاير القطارة بحمض الكبريت.

3 . التجهيزات : . التجهيزات :
 qإناء كروي بيركس سعته  500 ملل -

qجهاز مبرد -
 qجهاز موصول بأنبوب مبرد مستقيم -

- بيشرسعته  100 ملل.

تـبـX الـتـجـربـة أنه من اIـسـتـحـسن اسـتـعـمـال جـهاز
ذو تــرويض كـروي مــثـبت �ـالقطq تـتــفـكك بــسـهـولــة حـتى

في احلرارة  وتضمن كتيمية كافية. 

4 . الكواشف : . الكواشف :
  1.4 ماء حديث التقطير.

  2.4 ســـــيـــــلـــــيـــــكـــــون رودورســـــيل (Rhodorsil ) مـــــانع

لتكوين الرغوة). (*)
  3.4 فيروسيانور البوتاسيوم 15% في اIاء.

  4.4 أستات الزنك  30% في اIاء.

  5.4 محلول فينول فتاليX 2% في كحول ذو °90.

  6.4 مــحــلـــول كــربــونــات الـــلــيــثـــيــوم حــتى الـــتــشــبع

(حوالي %8).

   (*)   يـــســـمح اIـــركب اIـــتـــكـــون من الـــســـيـــلـــيــكـــون اIـــانع

لــتـــشـــكـل الــرغـــوة اIـــضـــايـــقـــة بـــتـــســـخـــX ســـريعq يـــحـــقق كل من
فـيـروسـيـانــور الـبـوتـاسـيـوم و أسـتـات الـزنك عـمـلـيـة الـتـصـفـيـة

التي تضمن حجز البروتيدات.

كما أن إضافة بعض جزيـئات من حجر الكدان الكبريتية
تنظم عملية الغليان.
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يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اIـــــادة األولى : اIـــــادة األولى : تــــــطـــــبــــــيـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIــــــادة 19 من
اIـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقـم 90 ـ 39  اIـؤرخ في 3 رجب عــام
 1410 اIـــــوافق 30 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة q1990 اIـــــعــــدل واIـــــتــــمم

واIـذكـورأعالهq يـهـدف هـذا الـقــرار إلى جـعل مـنـهج حتـديـد
نسبة الهسـتامX في منتوجات الصيد البحري بواسطة

كروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية إجباريا.

اIـادة اIـادة 2 : : لـتـحديـد نـسـبة الـهـستـامـX فـي منـتـوجات
الـصيد البـحري بواسطـة كروماتوغرافـيا في طور سائل
ذات دقة عالية q فـإن مخابر مراقـبـة اجلودة و قمع الغش
واخملـابر اIـعـتـمـدة لـهذا الـغـرض مـلـزمـة باسـتـعـمـال اIـنهج

اIبX في اIلحق .

كــمــا يــجـب أن يــســتــعــمل اخملـــبــر عــنــد األمــر بــإجــراء
خبرةq هذا اIنهج.

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

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 8 يوليو سنة 2006.

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحـــــقاIلحـــــق

منهج لتحديد نسبة الهستامX فيمنهج لتحديد نسبة الهستامX في
منتوجات الصيد البحري بواسطةمنتوجات الصيد البحري بواسطة

كروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية.كروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية.

1. موضوع : . موضوع : 

يـــبــX هـــذا اIــنـــهج مـــعـــايــرة الـــهــســـتـــامــX فـي ســمك
التـونـة أو الـسرديـن أو االسقـمـري أو البـلم أو أي مـنـتوج
بـــحــري طـــازج أو مــجـــمــد أو مــعـــالج بـــالــدخــان مـــجــفف أو
مـــــعــــالـج عــــلـى طــــريـــــقــــة آبــــرت (appertisé) أو تــــعــــرض ألي

معاجلة أخرى.

الــــــهـــــــســــــتـــــــامــــــX عـــــــبــــــارة عـن أمــــــX نــــــاجت عـن هــــــدم
الـهـسـتيـدين بـنـزع الكـربـون. �كـن أن يؤدي تـواجـدها في

السمكq بنسب أعلى من 10مغ/ 100غ إلى تسممات.

2. اIبدأ :. اIبدأ :

q في حـمض ثالثي كـلوروأسـتيك Xتذوب الـهسـتـام
تـــــركب مـع األورتـــــوفــــتـــــال ألـــــدهــــيـــــدq تــــفـــــصـل بــــواســـــطــــة

يفصل اإلناء الكروي عن اIبرد.

يـغــسل جــهــاز الـتــقـطــيــر و جتـمـع مـيــاه الــغـسل داخل
البيشر.

يـعـايـر اآلزوت القـاعـدي اIـتبـخـر اإلجمـالي بـواسـطة
مـــحــلـــول حـــمض الـــكـــبــريت  0,1 نــظـــامـــيــة q بـــتـــغــيـــر لــون

األليزارين إلى األصفر القشي.

6 . التعبير عن النتائج : . التعبير عن النتائج :

يــــعــــبــــرعن اآلزوت الــــقــــاعــــدي اIــــتــــبــــخــــر اإلجــــمــــالي
.(17 =NH3 ) باآلمونياك

تـرد الـنـتـيجـة إلى 100غ  من اIـنـتـوج.. لـيـكن ن عدد
اIـلـيـلـتـرات من حـمض الـكـبـريت  0,1 نـظـامـيـة اIـسـتـعـمل

للتعديل.

لدينا :

اآلزوت الــقـاعـدي  اIـتـبــخـر اإلجـمـالي A.B.V.T (مغ/
100/غ =  x 1,7 نx 10 =17ن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرارمرارمــــؤرخ في ؤرخ في 12 ج جــــــمــــــادى الادى الــــثــــــانانــــــيــــــة عة عــــام ام 1427 اI اIــــوافق وافق 8
Xيـجـعل معل مـنــــهج حتهج حتـديديـد الد الــــهـسـتـامامـ qي q2006 يـولولـيــــو سو سـنـة ة
في مفي مــــــــــــنــــــــــتــــــــــــوجوجــــــــــــات الات الــــــــــصــــــــــــيــــــــــــد الد الــــــــــبــــــــــــحــــــــــــري بري بــــــــــواسواســــــــــــطــــــــــة
كــــــرومرومــــــاتاتــــوغوغــــــرافرافــــــيــــــا في طا في طــــــور سور ســــائائـل ذات دقل ذات دقــــة عة عــــــالالــــــيــــة

إجباريا.إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �ـقـتــضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اIـؤرخ
في  27 ربـــيع الـــثـــاني عــام  1427 اIــوافق  25 مــايـــو ســنــة

 qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا 

- و�ـقـتــضى اIـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 90-39 اIـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يـــــــنـــــــايـــــــر ســـــــنــــــة1990

 qتممIعدل و اIا qتعلق �راقبة اجلودة و قمع الغشIوا

- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق  21 ديــســمــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

-  و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 ـ 189
اIـؤرخ في 19 جــمـادى األولى عـام  1425 اIـوافق 7 يــولـيـو
سـنـة 2004 الـذي يــحـدد تــدابـيـر حــفظ الـصــحـة و الـنــظـافـة
اIــطـــبـــقـــة عـــلى مـــنـــتـــوجـــات الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري و تـــربـــيــة

  qائياتIا
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تذوب 174,2مغ من  K2HPO4 في لتـر واحـد من ماء
qذو نقاوة عالية

- محـلـول الـعابـر في الـكـرومـاتوغـرافـيا : 40 %  من
أســـيــتــونـتريل و 60 % من مـــحـــلــول K2HPO4 تـركـيزه

 q1 ميليموالرية 

qمرشحة  5 ميكرومتر -

- ورق ترشيح ذو طيات رقم 127

5. طريقة العمل : . طريقة العمل : 

1.5 حتضير مصفى حتضير مصفى (défécat) ثالثي كلورواستيك :) ثالثي كلورواستيك :

تـســحق و جتــانس عــيـنــة ¡ــثـلــة تـزن  200غ تـقــريــبـا
وتقتطع العينة للتجربة مباشرة.

1.1.5 حالة السمك الطازج و اجملمد :

جتـانس  100غ من الـعــيــنـة مع  50 مــلل مـن اIـاء  في
جـــهـــاز لـــلــــســـحق ثم تـــضـــاف  50 مـــلل من مــــحـــلـــول  ثالثي
كلـوروأستيك (TCA) 20 % يخـلط من جديـد ثم يرشح في

ورق ترشيح ذو طيات رقم 127.

 2.1.5 حالة السمك اIعلب :

qقطرIنفس الطريقة السابقة بأخذ  50غ من اللحم ا
 50 مـــــــــــلـل مـن اIــــــــــاء و  50 مـــــــــــلـل مـن مـــــــــــحـــــــــــلــــــــــول ثـالثـي

. % 20 (TCA) كلوروأستيك

  3.1.5 حالة السمك نصف اIعلب :

نفس الـطريقة q بأخذ 40غ من حلم السمك و 100ملل
مـن اIـــاء  و  50 مـــلـل من مــــحـــلــــول ثالثـي كـــلــــوروأســــتـــيك

.% 20 (TCA)

 2.5 تفاعل التركيب مع أورتوفتال ألدهيد : تفاعل التركيب مع أورتوفتال ألدهيد :

يـخـفف جـزء صـغـيـر من الـرشـاحة الى 10/1 في مـاء
خــــــال من اIــــــواد اIـــــعــــــدنــــــيـــــة ثـم يـــــرشـح فـي مـــــرشــــــحـــــة 5

ميكرولتر. 

�كن إجراء بقيـة التفاعل يدويا أو بواسطة محضر
- محقن ذاتي.

تقتطع  100 ميكرولتر من احمللول اخملفف الى 10/1
و يضاف إليه  900 ميكرولـتر من اIاء ذو نقـاوة عالية ثم
 NaOHجنـعل احملـلـول قـاعـدي بـإضـافـة  200 مـيـكـرولـتـر من
(2 نـــظـــامــــيـــة) ثـم يـــضـــاف  100مـــيــــكـــرولـــتــــر من مــــحـــلـــول

الــكــرومــاتـوغــرافــيــا في طــور سـائـل ذات دقـة عــالــيــة عـلى
أطـــوار مـــعــكـــوســـةq ثم يـــكــشـف عــنـــهـــا بــواســـطـــة الــقـــيــاس

الفليورومتري.

3. التجهيزات : . التجهيزات : 

qجهاز سحق -

qميزان -

- مـضـخـة إيـزوقـراطـيــة لـكـرومـاتـوغـرافـيـا في طـور
qسائل

- مــحـــقــنـــة من نــوع  RHEODYNE ذات حــلـــقــة حــقن
qلـ 20 ميكرولتر

- عـــمـــود  C18 (20 سم × 4 ±) : ســـيـــلــــيس كـــرويـــة 5
qمع احتمال إضافة عمود مسبق C18  ميكرومتر مدخلة

- كـاشف فـلـيـورومتـري ذو تـدفق مـسـتـمـر مع خـلـية
qلـ   20 ميكرولتر

qمسجل مكامل -

- احـــــتــــمـــــال اســـــتـــــعـــــمـــــال مـــــحـــــضـــــر ذاتي- مـــــحـــــقن
أتوماتيكي.

4. الكواشف : . الكواشف : 

q% 20 (TCA) محلول حمض ثالثي كلورواستيك

Xثـــــــــنـــــــــائـي كـــــــــلـــــــــورهــــــــــيـــــــــدرات الـــــــــهـــــــــســـــــــتـــــــــامـــــــــ -
q(184,07ميليموالرية)

qذو تركيز  3,33مغ/ملل Xمحلول الهستام -

يــــــــذوب 165,6 مـغ مـن ثـــــــــنــــــــائـي كـــــــــلــــــــورهـــــــــيــــــــدرات
(TCA)  في 100مـلل من ثالثي كـلـوروأسـتـيك Xالـهـسـتـام

q%10

يخفف إلى 3/1 ثم إلى 100/1

- مــحــلــول أورتــوفــتــال ألــدهــيــد (OPA) تــركــيـزه 10
qيثانولIمغ/ملل  في ا

qمحلول الصودا 2 نظامية -

qمحلول حمض الكلوريدريك  3 نظامية -

- أسيـتـونيـتريل لـلـكرومـاتوغـرافـيا في طـور سائل
qذات دقة عالية

- مـــحـــلـــول تـــركـــيـــزه  1 مـــيـــلــيـــمـــوالريـــة من ثـــنـــائي
q(K2HPO4) البوتاسيوم هيدروجينوفوسفات
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6. التعبير عن النتائج :التعبير عن النتائج :

 1.6 احلساب  :  احلساب  : 

نسبة الهسـتامX اIعبر عـنها باIلغرام لـ  100غ من
العينة هي :                

هـ =   6,66  ×   م      سمك طازج أو مجمد

                    م ن                   

 هـ =  10  ×   م      سمك معلب

                  م ن                   

   هـ = 15,83  ×  م    سمك نصف معلب

               م ن                                             
           حيث :

م ن : مــــســــاحــــة مــــنــــحــــنـى الــــهــــســــتــــامــــX لــــلــــعــــيــــنـــة
qالنموذجية

م   : مــســاحــة مــنــحــنى الــهــســتــامــX لــلــعــيــنــة اIــراد
qحتليلها

 يــؤخـــذ كــنـــتــيـــجــة اIـــعــدل اجلـــبــري لـــتــحـــديــدينq إذا
توفرت شروط  التكرارية.

 يعبر عن النتيجة :

- بـتـقريب  0,5مغ (القـيـمة اIـطـلقـة) لـنسب أقل من
q10مغ/ 100غ

- بـتـقريب  1مغ (الـقـيـمـة اIـطـلـقـة) لـنـسب أكـبر من
10مغ / 100غ. 

 2.6 التكرارية : التكرارية :

يـجـب أن ال يـتــعـدى الـفــرق بـX نــتـيــجـتي حتــديـدين
منجزين من طرف نفس احمللل 5 % من القيمة النسبية.

 3.6 عتبة الكشف : عتبة الكشف :

qسمك طازج أو مجمد    :  0,5مغ/ 100غ  -

qسمك معلب                :  0,75مغ/100غ  -

-  سمك نصف معلب        :  1مغ / 100غ.

أورتــوفــتــال ألــدهــيـد (OPA)  (10مــلغ/مــلل)q يــنـتــظــر Iـدة
أربع دقـائـق ثم يـوقـف الـتــفـاعـل بـإضــافـة  150مــيـكــرولــتـر

من HCI (3 نظامية).

يــــرج األنــــبــــوب جــــيــــدا بــــعــــد إضـــافــــة كـل كــــاشف مع
اIراعاة الدقيقة لوقت التركيب أي  أربع دقائق.

3.5 العبور في الكروماتوغرافيا : العبور في الكروماتوغرافيا :

qالتدفق :  1ملل/دقيقة -

- اIـــذيـــب الــــعـابــر في الــكــرومــاتــوغــرافــيـا : 40 %
1 K2HPO4  مــن االســــــيـــــتـــــونــــــتـــــريـل و60 % مـن مـــــحـــــول

qميليموالرية
qاحلجم احملقن :  20 ميكرولتر -

- كــشف فــلــيــورومــتــري : طــول مــوجـة الــتــهــيج 360
qنانومتر و طول موجة اإلرسال  450 نانومتر

- تــــــســـــجــــــيل و تــــــكـــــامل مــــــســـــاحــــــات مـــــنـــــحــــــنـــــيـــــات
qXالهستام

- مــدة عــبــور احملــلــول في الــكــرومــاتـوغــرافــيــا هي 6
دقائق تقريبا.

اIعايرة اخلارجية ( باحملضر الذاتي) :اIعايرة اخلارجية ( باحملضر الذاتي) :

- 100 مـيـكـرولـتـر  من مـحـلـول الـهـسـتـامـX تـركـيزه
10.3,33ـ 3ملغ/ملل

qاءI900 ميكرولتر من ا -

q2 نظامية NaOH  200 ميكرولتر من  -

10 (OPA) 100 ميكرولـتر من أورتوفتـال ألدهيد  -
  qانتظار 4 دقائق qملغ/ملل

- 150 ميـكرولـتر من   HCl نظـامـيته q3 الـعبور في
كروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية.

حتـــتــوى  20 مـــيـــكـــرولـــتـــر احملـــقـــنـــة عـــلى  4,6 مغ من
 .Xالهستام

إذا كـانت نـسـبـة الـهـسـتـامـX ضـعـيـفـةq يجـرى تـفـاعل
الـــتـــركـــيـب عـــلى مـــصـــفى (défécat) ثالثـي كــلـــوروأســـتـــيك
(TCA) غيـر مخـفف أو ذو تـخفـيف ضـعيف و الـعكسq إذا
(défécat) ــصــفىIيــخــفف ا qكــانت هـــذه الــنــســبــة مــرتــفــعــة
بـطـريقـة �كن احلـصـول فيـهـا على قـراءة كرومـاتـوغرافـية

قريبة من احمللول النموذجي.

(défécat) صـفىIيـجـرى حتـديـدان إثنـان عـلى نـفـس ا
احملضر.

اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 58 24
27 شعبان عام  شعبان عام 1427 هـ هـ

20 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2006  م  م
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25اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 59
أوأوّل رمضان عام ل رمضان عام 1427 هـ هـ
24 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2006  م م

وزارة وزارة التجـارةالتجـارة
قـرار مرار مـؤرخ في ؤرخ في 12 ج جـمــــادى الادى الـثـانانــــيـة عة عـام ام 1427 اI اIـوافق وافق 8
يـولولـيـو سو سـنة نة r2006 يجr يجـعل معل مـنـهج البهج البـحث و الحث و الـتـعرفعرف
عــــــــلـى اIى اIــــــــواد اIواد اIــــــــنــــــــشــــــــطــــــــــة في الة في الــــــــلــــــــحـم واIم واIــــــــنــــــــتــــــــوجوجــــــــاتات

اللحمية إجباريا. اللحمية إجباريا. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة
- �ــقــتــضـى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 06-176 اIــؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1427 اIـوافق 25 مـايـو سـنـة2006

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

ّ
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اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 59 26
أوأوّل رمضان عام ل رمضان عام 1427 هـ هـ
24 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2006  م  م

اIلحـــــقاIلحـــــق
منهج منهج البحث و التعرف على اIواد اIنشطة في اللحمالبحث و التعرف على اIواد اIنشطة في اللحم

واIنتوجات اللحميةواIنتوجات اللحمية

1. مجال التطبيق :. مجال التطبيق :
يـسـمح هـذا اIـنـهج بـالـبـحث وحتـديـد اIـواد اIـنـشـطـة

(قائمة رقم I) في اللحم  واIنتوجات اللحمية.

2. اIبدأ :. اIبدأ :
تستعمل الكـروماتوغرافيا على طبقة رقيقة لفصل
مختـلف اIكونـات التي يكـشف عنها فـيما بـعد على شكل
بـقع مــخـتـلـفـة األلـوان. تــسـمح  الـوضـعـيــة الـنـسـبـيـة ولـون

هذه البقع بالتعرف عليها. هذا االختبار نوعي فقط.

3. الكواشف :. الكواشف :
1.3 بلورات النماذج اIرجعية

1.1.3 مــحـلـول الـعـمـل في اIـيـثـانـول (50 نــانـوغـرام/
مكرولتر) يحفظ في الثالجة في 4°م Iدة 3 أشهر.

2.3 محلول اجلر (مواد نقية للتحليل) 
كلوروفورم/ميثانول (98 + ح/ح )

يحضر احلوض  3 ساعات قبل وضع العينة.
يحفظ Iدة أقصاها  48 سا.

3.3 مــظـهِـر بـعــد الـهـجــرة - خـلـيط حـمـض الـكـبـريت/
إيثانول (50 + 50 : ح/ح).

يحفظ في درجة حرارة احمليط.
4.3 صفائح x 20 CCM 20 أو x 10 HPTLC 10 سم.

4. التجهيزات. التجهيزات
1.4 فوهة ماصة للهواء

2.4 مجفف  ذو 100°م

3.4 مصدر هواء ساخن

4.4 جهاز تبخير

(Transilluminateur) 5.4 جهازالكشف الضوئي

6.4 حوض اكروماتوغرافيا

7.4 حقن سعتها 5 ميكرولتر

5. .  طريقة العمل :طريقة العمل :
1.5 االستخالص : االستخالص :

يـــــــجــــــرى عـــــــادة بــــــواســــــطـــــــة اIــــــيـــــــثــــــانــــــول (ح/ح) أو
rاإليـــثــيـــراإليـــثـــيـــلي (ح/ح). فـــيـــمــا يـــخـص مــنـــاطق احلـــقن
يـنصح بإجـراء عمـليـة الطـرد اIركزي أو عـملـية الـترشيح

بعد سحق اIناطق التي تبعث على الشك.

- و�ــــقــــتــــــضى اIــــرســــــوم الــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 39-90
اIــــــؤرخ في 3 رجــب عـــام 1410 اIــــوافق 30 يــــنــــايـــر ســــنـــة
1990 واIــــتـــعــــلق �ــــراقـــبــــة اجلـــودة و قــــمع الــــغشr اIــــعـــدل

rتممIوا

- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديـــســمـــبـــر ســـنــة2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقـتـضى الـقـرار الــوزاري اIـشتـرك اIــؤرخ في
19 شــــــوال عــــــام 1417 اIــــــوافق 26 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنـــــة 1997

rرقاز و تسويقهIتعلق  بشروط حتضير اIوا

- و�ـــقــــتـــضى الــــقـــرار الـــوزاري اIــــشـــتـــرك اIــــؤرخ
في 29 جمادى الثانية عـام 1420 اIوافق 29 سبتمبر سنة
1999 الـذي يــحـدد قــواعـد حتــضـيــر الـلــحـوم اIــفـرومــة عـنـد

rالطلب ووضعها لالستهالك

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اIـــؤرخ في 24 ربـــيع الـــثـــاني
عام 1421 اIوافق 26 يولـيو سـنة 2000 واIـتعـلق بـالقـواعد
اIــطــبــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اIــنــتــوجـــات الــلــحــمــيـــة اIــطــهــيــة

rتمّمIعدّل واIا rووضعها رهن االستهالك

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الـــــــتــــــنـــــــفــــــيـــــــذي رقم 90-39 اIــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام1410
اIــوافق 30 يــنـــايــر ســـنــة r1990 اIـــعــدّل واIـــتــمّمr اIـــذكــور
أعالهr يهدف هذا القرار إلى جعل منهج البحث والتعرف
عـلى اIــواد اIـنـشـطــة في الـلـحــوم و اIـنـتــوجـات الـلــحـمـيـة

إجباريا.

اIــــادة اIــــادة 2 :  : مـن أجل الـــــبــــحث والـــــتــــعــــرف عـــــلى اIــــواد
اIـنشـطـة في الـلـحـوم واIـنتـوجـات الـلـحـميـةr فـإن مـخـابر
مراقـبـة اجلودة وقـمع الـغش و تلك اIـعـتمـدة لـهذا الـغرض

ملزمة باستعمال اIنهج اIبX في اIلحق.

كــمــا يــجـب أن يــســتــعــمل اخملـــبــر عــنــد األمــر بــإجــراء
خبرة هذا اIنهج.  

اIــــــادة اIــــــادة 3 :  : يـــــــنــــــــــشــــــر هـــــــذا الـــــــقــــــرار فـي اجلـــــــــريــــــدة
الـــرســـــمــــــيـــة لـــلـــجـــمــــهـــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الـــد ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.   

حــرر بـــاجلــزائــرr في 12 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1427
اIوافق 8 يوليو سنة 2006.

الهاشمي الهاشمي جعبوبجعبوب
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نيدروكسي بروجسترون هبتانوات
نيدروكسي بروجسترون

نيدروكسي بروجسترون اسيتات
نورتستوسترون

نورتستوسترون بروبيونات
نورتستوسترون ديكانوات
نورتستوسترون لوريات

اوستراديول 17. ∝
اوستراديول ثنائي االسيتات

اوستراديول ثنائي البروبيونات
اوستراديول بنزوات
اوستراديول ايثنيل

بروجسترون
تستوسترون

تستوسترون بروبيونات
تستوسترون انانثات
تستوسترون (ميثيل)

ترنبولون اسيتات
زيرانول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ΙΙΙΙ قائمة رقم قائمة رقم

النماذج اIرجعيةالنماذج اIرجعية

اوستراديول -  1
+ تستو سترون -  2

اسيتات ترنبولون - 2
+ ثنائي إثيل ستيلبو استرول - 1

ميثيل تستوسترون - 1
+ بروجسترون - 2

ميدروكسي بروجسترون اسيتات - 1
+ بروبيونات - 2 التستوسترون 

ناندرولون ديكانوات
ناندرولون - 1

+ ثــــــنــــــائـي إثــــــيـل ســــــتــــــيــــــلـــــــبــــــو اســــــتــــــرول ثـــــــنــــــائي
البروبيونات - 2

اوستراديول بنزوات
كولسترول - 2

+ ايثالن اوستراديول - 1 

2.5 وضع الــعـيــنـة فـوق صــفـيـحــة الـكــرومـاتـوغــرافـيـا

.(4.3)
1.2.5 وضع أولي جلــــزء صـــغـــيـــر مـن احملـــلـــول األصـــلي

(1ميكرولتر) ومن اIستخلص (10ميكرولتر).

2.2.5 وفقـا للنتائج ( 1.2.5) توضع النـماذج اIترقبة

والــعـيـنـة بـتـراكـيـز مـخـتـلـفــة ( ـكن إجـراء عـمـلـيـة تـبـخـيـر
مسبقا).

3.5 هـــجــرة عـــلى مــســـافــة 7 سم فـي حــجـــرة مــشـــبــعــة

حتــتــوي عـلى 50 مــلل من اخلــلــيط كــلــوروفـورم/مــيــثــانـول
.(2.3)

يترك ليجف في الهواء الطلق.
4.5 تـبـخـير بـواسـطـة مـحـلـول حـمض الـكـبريت %50

في االيثانول (3.3).
نحدد البقع اIلوَّنة.

توضع الصفائح في مجفف ذو100°م Iدة 10 دقائق.
5.5 قـــــــــــراءة  فـي جـــــــــــهـــــــــــاز الـــــــــــكـــــــــــشـف الـــــــــــضـــــــــــوئـي

(Transilluminateur)
6.5 عملية التعرف :

بــــــاIـــــقـــــارنـــــة بـــــX لــــــون الـــــبـــــقـع  الـــــتي تــــــظـــــهـــــر في
.(II قائمة رقم) رجعيةIستخلص والنماذج اIا

7.5  التأكيد : التأكيد :

:ِ (Co-Chromatographie) 1.7.5 كو- كروماتوغرافيا

يـضاف إلـى موضع الـعـيـنة  1مـيكـرولـتـر من احملـلول
النموذجي اIوافق.

نواصل (2.5) و(3.5) و(4.5) و(5.5).
الــتــحــقـق بــعــد عــمــلــيــة اإلظــهــار واIــرور عــبــر جــهـاز
الـكــشف الـضـوئي (Transilluminateur)  من عــدم ظـهـور أي

بقعة جديدة إال تكثيفا في البقعة اIشكوك فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

I قائمة رقم قائمة رقم
اIواد اIنشطة التي يجرى البحث عنهااIواد اIنشطة التي يجرى البحث عنها

كلورما دينون االسيتات
(D.E.S) ثنائي إثيل ستيلبو استرول

ثنائي إثيل ستيلبو استرول ديسبروبيونات
ثنائي االنسترول

ثنائي االنسترول ثنائي االسيتات
نيكزواسترول
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قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة التجارةوزارة التجارة

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 19 مــحـرم عـام  مــحـرم عـام 1436 اIـوافق  اIـوافق 12 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
ســــــــنـــــــة ســــــــنـــــــة q2014 يــــــــجــــــــعـل مـــــــنــــــــهـج حتــــــــديـــــــد نــــــــســــــــبـــــــةq يــــــــجــــــــعـل مـــــــنــــــــهـج حتــــــــديـــــــد نــــــــســــــــبـــــــة
الهيـدروكسيـبرولـX في اللحـوم ومنـتجات الـلحومالهيـدروكسيـبرولـX في اللحـوم ومنـتجات الـلحوم

إجباريا.إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اIـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

qتممIعدل واIا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اIؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةIتعلق بتقييم اIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 12-214 اIؤرخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اIــوافق 15 مــايــو ســنــة
q2012 الذي يـحـدد شـروط وكـيـفـيـات اسـتـعـمـال اIـضـافات

qوجهة لالستهالك البشريIواد الغذائية اIالغذائية في ا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
19 شــــــوال عــــــام 1417 اIــــــوافق 26 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 1997

qرقاز وتسويقهIتعلق بشروط حتضير اIوا
- و�قـتضى الـقرار اIؤرخ في 24 ربيع الـثاني عام
1421 اIـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة 2000 واIــتـعــلق بــالــقــواعـد

اIــطــبــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اIــنــتــوجـــات الــلــحــمــيـــة اIــطــهــيــة
qتممIعدل واIا qووضعها رهن االستهالك

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اIــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اIــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة q1990 اIــعــدل واIــتـــمم واIــذكــور
أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة
الــهــيــدروكــســيــبــرولـــX في الــلــحــوم ومــنــتــجــات الــلــحــوم

إجباريا.

Xادة 2 : : من أجل حتـديد نسـبة الهـيدروكسـيبرولIادة اIا
في الـــلــحــوم ومـــنــتـــجــات الــلـــحــومq فــإن مـــخــابــر مـــراقــبــة
اجلودة وقمع الغش واخملابـر اIعتمدة لهذا 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.

حــرر بـــاجلــزائــر في 19 مــحــرم عــام 1436 اIــوافق 12
نوفمبر سنة 2014.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس
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اIلحقاIلحق
Xمنهج حتديد نسبة الهيدروكسيبرولXمنهج حتديد نسبة الهيدروكسيبرول

- اللحوم ومنتجات اللحوم -- اللحوم ومنتجات اللحوم -

يـــــبـــــX هـــــذا اIــــــنـــــهج تــــــقـــــنـــــيـــــة لـــــتــــــحـــــديـــــد نـــــســـــبـــــة
الــهـيــدروكــسـيــبــرولـX جلــمـيـع أنـواع الــلـحــوم ومــنـتــجـات

اللحومq �ا فيها الدواجن.

يـطـبـق هـذا اIـنـهج عـلـى الـلـحـوم ومـنــتـجـات الـلـحـوم
الـــــــــتـي ال حتـــــــــتــــــــــوي عـــــــــلـى أكـــــــــثــــــــــر من 0,5 % (ك/ك) مـن

.Xالهيدروكسيبرول

 1. التعريف. التعريف

Iتطلبات هذا اIنهج يطبق التعريف اآلتي :

نـسبـة الهيـدروكسـيبـرولX في الـلحـوم ومنـتوجاتنـسبـة الهيـدروكسـيبـرولX في الـلحـوم ومنـتوجات
: نـسبة الهيـدروكسيبـرولX احملددة وفقـا لطريقة اللحوم :اللحوم 

العمل اIبيّنة في اIنهج.

ويعبّر عنها بالنسبة اIئوية في الكتلة.

 2. اIبدأ. اIبدأ

حتــلـل الــعــيــنــة اIــأخــوذة لـلــتــجــربــة بــواســطــة حــمض
الـــــكـــــبــــــريت فـي درجـــــة حـــــرارة 105 °م. ثـم يـــــتـم تـــــرشــــــيح
وتـخـفف احلالمـة. يـؤكـسـد الـهيـدروكـسـيـبـرولـX بـواسـطة
- p حــيث يــتــشـــكل مــركب أحـــمــر الــلــون مع T Xكــلـورامـ
ثــــــــــــنـــــــــــــائـي مــــــــــــثـــــــــــــيـل أمــــــــــــيـــــــــــــنــــــــــــو بـــــــــــــنــــــــــــزالـــــــــــــدهــــــــــــيــــــــــــد
(p-diméthylamino-benzaldéhyde) ثم يجـرى قيـاس ضوئي

على طول موجة 558 نانومتر.

 3. الكواشف. الكواشف

تستعمل فـقط كواشف ذات نوعية حتلـيلية معترف
بــهـا ومــاء مـقــطـر أو مــنـزوع اIــعـادن أو عــلى األقل مـاء ذي

نقاوة معادلة. 

≈ (H2SO4) مــحـلـول تـركـيـزه q1.3 حـمـض الـكـبـريت حـمـض الـكـبـريت 
3 مول/ل.

تــوضع 750 مـلل من اIـاء في حـوجلـة مـدرجـة سعـتـها
2 ل ويـضـاف 320 مـلـل من حـمض الــكـبــريت اIـركــز بـبطء
مـع الــــــتـــــحــــــريكq (p20 = 1,84 غ/مـــــلـل). يــــــبـــــرد فـي درجـــــة

حرارة الوسط ويكمل احلجم باIاء إلى خط التدرج.
6,8 = (pH) العامل الـهيدورجيني q2.3 محلول مـثبّت

ومكون من :

- 26 غ مـن حـــــمـض الــــــســـــيــــــتــــــريك أحــــــادي اإلمــــــاهـــــة
q(C6H8O7,H2O)

q14 غ من هيدروكسيد الصوديوم -

- 78 غ من أســــــيـــــتــــــات الـــــصــــــوديـــــوم خــــــال من اIـــــاء
.[Na(CH3CO2)]

تـذوّب الكواشف في 500 ملل من اIـاءq وتنقل كـميا
في حـــوجـــلـــة مـــدرجـــة ســـعـــتـــهـــا 1 ل. يـــضــاف 250 مــــلل من

البروبانول- 1 ويكمل احلجم باIاء إلى خط التدرج.

يـبـقى هــذا احملـلـول ثـابــتـا لـعـدة أســابـيع إذا حـفظ في
درجة حرارة 4 °م وبعيدا عن الضوء.

3.3 كــــاشــف بــــالــــكــــلــــورامــيـن qT يــــذوب 1,41 غ

مــــن N- كــــلــــورو-p- تــــولــــوان ســــولـــــفــــونـــامـــيـــد
q(N-chloro- p -toluène sulfonamide) ملح الصوديوم ثالثي
اإلماهة (كلورامT X) في 100 ملل من احمللول اIثبّت (2.3).

يـــــجب أن يــــــحـــــضــــــر هـــــذا احملـــــلــــــول مـــــبـــــاشــــــرة قـــــبل
االستعمال.

qكاشف ملون q4.3 كاشف ملون
يذوب 10 غ من p - ثنـائي مثـيل أمـينـو بنـزالدهـيد
(p-diméthylamino-benzaldéhyde) في 35 مـــــلـل مـن حـــــمض
بـــركـــلـــوريك [60 % (ك/ك)]q ثم يـــفـــرغ بـــبطء 65 مــــلل من

بروبانول-2.

يجب أن يحضر هذا احمللول يوم استعماله.

إذا كـــان من الـــضـــروري تـــصـــفـــيــة p- ثـــنـــائي مـــثـــيل
(p-diméthylamino-benzaldéhyde) أمــــيــــنـــــو بــــنــــزالـــــدهــــيــــد

(اIالحظة 3 في 4.7) جترى العملية كما يأتي :

يـحـضّـر مــحـلـول مـشـبع من p- ثـنـائـي مـثـيل أمـيـنـو
بــــــــــنـــــــــــزالــــــــــدهــــــــــيــــــــــد (p-diméthylamino-benzaldéhyde) فـي
اإليـــثـــانــول بـ 70 % (ح/ح) فـي وجــود احلـــرارة. يـــبــرد أوال
فـي درجــة حـــرارة الـــوسـط ثـم في الــثالجـة. بــعــد حـوالي
12 سـاq يــرشح في قـمـع بـوشـنـر (buchner). يـغـسل بــقـلـيل

من اإليــثــانـول بـ 70 % (ح/ح) في وجـود احلــرارة. يــضـاف
اIـاء اجملـمــد ويـحـرك بــعـنـايــة. تـتـبع هــذه الـعـمـلــيـات حـتى
احلـصـول عـلى كــمـيـات كـافـيــة من أجـسـام بـلــوريـة بـيـضـاء
لـبـنـيـة. تـتـرك لـيـلـيــة واحـدة في الـثالجـة. تـرشح في قـمع
بـــوشـــنـــر q(buchner) تـــغــــسل بـــواســـطــــة ايـــثـــانـــول بـ 50 %
(ح/ح)q ثم جتــفف حتت ضـغط مــخـفف في وجــود أوكـسـيـد

الفوسفور (ح).

 5.3 الهيدروكسيبرولX الهيدروكسيبرولqX مـحاليل معيارية.

في حـوجلـة مدرجـة سـعتـها 100 مللq يـحضّـر احمللول
- α - األم بـإذابة 50 مغ من حـمض هيـدروكسـيبـروليدين
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كـاربـونـيك (هـيـدروكـسـيـبـرولـX) في اIـاء. تـضـاف قـطـرة
من محلول حمض الكبريت (1.3) ويكمل احلجم باIاء إلى
خـط اIـعـلم. يـبـقى هــذا احملـلـول ثـابـتــا Iـدة شـهـر واحـد عـلى

األقل في درجة حرارة 4°م.

 يـوم االسـتـعمـالq يـوضع في حـوجلـة مـدرجـة سعـتـها
500 مـللq 5 مـلـل من احملـلــول األم ويـكــمل احلـجم بــاIـاء إلى

خط اIــعــلم. حتــضّـر بــعــدهــا أربــعـة (4) مــحـالــيل مــعــيــاريـة
بـأخـذ 10 مـلل و20 مـلل و30 مـلل و40 مـلل مـن هـذا احملـلـول
ويــــكــــمل بــــاIــــاء إلى 100 مـــلـل لــــلـــحــــصــــول عــــلى تــــراكــــيـــز
qعلى الـتوالي 0,5 ميـكروغـرام/ملل Xالهـيدروكـسـيبـرولـ
q1,5 مــيـــكــروغــــرام/مــلــل q1 مـــيــــكـــروغــــرام/مــلــل

2 ميكروغرام/ملل.

4. التجهيزات. التجهيزات

األجهزة اIتداولة في اخملبر وال سيما ما يأتي :

1.4 آلـــة فـــرم الـــلــحمq آلـــة فـــرم الـــلــحمq ذات شـــفـــرات أفـــقــيـــة ســـريـــعــة
الدوران.

2.4 دورق كـروي لـلــتـحــلـيل اIـائيq دورق كـروي لـلــتـحــلـيل اIـائيq ذو قـاع دائـري أو
مسطحq مع عنق عريضq سعته حوالي 200 ملل.

3.4 فرن التجفيفq فرن التجفيفq يضبط في 105°م ± 1°م.

4.4 أقراص ورق الترشيح أقراص ورق الترشيحq قطرها 12,5سم.

5.4 مقياس العامل الهيدروجيني. مقياس العامل الهيدروجيني.

6.4 أوراق األIنيوم أو بالستيك عتم. أوراق األIنيوم أو بالستيك عتم.

7.4 حــمـام مـائيq  حــمـام مـائيq مـضـبــوط في درجـة حـرارة 60°م ±
0,5°م.

8.4 مــقـــيــاس طـــيــفيq مــقـــيــاس طـــيــفيq يــســـمح بــقـــيــاســـات عــلى طــول
مــوجــة 558 نــانــومــتــر ± 2 نــانــومــتــرq أو مــقــيــاس األلــوان
الـكهـربائيq مجـهز �ـصفـاة تداخـليـة مع امتـصاص أقصى

في 558 نانومتر ± 2 نانومتر.

9.4 أحواض زجاجيةq أحواض زجاجيةq ذات مسافة ضوئية 10 ¯.

10.4 مــيـــزان حتــلـــيــليq مــيـــزان حتــلـــيــليq مـــضــبـــوط بــالـــتــقـــريب في ±
0,001 غ.

11.4 حوجلة مدرجةq حوجلة مدرجةq سعتها 250 ملل.

12.4 زجاج الساعةq زجاج الساعةq قطره من 5 سم إلى 6 سم.

5. اقتطاع الع. اقتطاع العّيناتينات

من الــضــروري أن يـحــصل اخملــبــر عـلى عــيّــنـة �ــثــلّـة
حقا غير متلفة ولم تتغير أثناء النقل أو التخزين.

يتم العمل على عيّنة �ثلة تزن على األقل 200 غ.

حتــفظ الـعــيّــنــة بــحـيث �ــنع أي تــلف أو تــغــيــيـر في
احملتوى.

6. حتضير العي. حتضير العيّنة للتجربةنة للتجربة

1.6 اللحوم النيئة ومنتجات اللحم النيىء اللحوم النيئة ومنتجات اللحم النيىء

بـــاســـتـــعــمـــال ســـكـــX حـــادq يــقـــطع الـــلـــحم عـــلى شـــكل
مكـــعـبــات صـغــيــرة (حجـمهـا حوالي 0,5 سمq3 أي حوالي
8 مــلم جــانـبــيـا) عــنــدمـا يــكـون مــحــتـفــظــا بـبــرودته (درجـة

حرارته أدنى بقليل من 0°م).

تــوضع الــعـيّــنــة داخل الــوعـاءالــذي يــغـلق بــإحــكـامq أو
يــغــلـق حتت ضــغط ضـــعــيف فـي كــيس بالســـتــيـــكي مــقــاوم
للحـرارة. يسخن فـيما بـعد الوعـاء والعيّـنة بحـيث تثبت
درجـة احلـرارة الـدنـيـا في 70°م مـدة 30 دقـيــقـة عـلى األقل.

يترك ليبرد وتعاد التجربة كما في (2.6).

خالل اIـراحـل اآلتـيـة من حتـضــيـر الـعــيّـنـة لـلــتـجـربـة
ووزن الــعــيّـنــة اIـأخــوذة لـلــتـجــربــةq يـجــرى الـتــأكـد من أن
الــعــيّـــنــة �ــزوجـــة جــيــدا وبـــاخلــصــوص أن تـــكــون الــدهــون

واألجزاء السائلة موزعة بانتظام.

مـالحــظـة مـالحــظـة 1 -  - يــســمح هــذا الــعالج بــاحلـرارة بــتــطــريـة
الــنـســيـج الـضــام الــنــييء ويــجــعــله أقل مــقــاومــة لــعــمــلــيـة

اجملانسة بواسطة آلة فرم اللحم.

غــيــر أنه �ــكن أن تــتـــســبب هــذه اIــعــاجلــة في فــصل
ســـائل يــحـــتــوي عـــلى اجلــيالتـــX. �ــكن أيـــضــا أن يـــتــطــلب
وجود الدهن رعاية خاصة أثناء حتضير عينة متجانسة.

2.6 اللحوم اIطهية ومنتجات اللحم اIطهي اللحوم اIطهية ومنتجات اللحم اIطهي

جتـــانس الــــعـــيّـــنــــة في آلـــة فــــرم الـــلـــحم (1.4). حتــــفظ
الـــعــيّــنـــة اجملــانــســة فـي قــارورة مــغـــلــقــة مــســـدودة بــإحــكــام
و�ـــلــوءة كـــلـــيــا وحتـــفظ بـــطـــريــقـــة تـــمــنـع كل إتالف أو كل

تغيير في تركيبها.

حتلل العيّنة في أقرب وقتq لكن دائما خالل 24 سا.

7. طريقة العمل. طريقة العمل

1.7 أخذ عي أخذ عيّنة للتجربةنة للتجربة

تــــــوزن بـــــــتــــــقـــــــريب 0,001 غ في الـــــــدورق الـــــــكــــــروي
لــلــتــحــلــيل اIــائي q(2.4) حــوالي 4 غ من عــيّــنــة الــتــجــربـة.
يجـرى التأكد من عـدم بقاء أي مـادة ملتـصقة عـلى الغشاء

اجلانبي للدورق.
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2.7 التحليل اIائي التحليل اIائي

1.2.7 يـــضــاف 30 مــلل ± 1 مـــلل مـن مـــحـــلـــول حـــمض
الـكبريت (1.3) في الـدورق. يغـطى بزجـاج السـاعة (12.4)
ويـوضع الــكل في فـرن الـتـجـفـيف (3.4) مـدة 16 سـا (لـيـلـة

واحدة) في درجة حرارة 105° م.

2.2.7 تــرشح احلالمــة وهي سـاخــنـة فــوق قـرص ورق
الـــتـــرشـــيح q(4.4) مـع اســـتـــخالص الـــرشـــاحـــة في حـــوجـــلـــة
مــدرجــة ســعــتــهــا 250 مــلل (11.4). يــغـــسل ورق الــتــرشــيح
والـدورق ثالث (3) مـرات بـواسـطـة أجزاء من 10 مـلل من
مـــحـــلــــول حـــمض الــــكـــبـــريت (1.3) وهـــو ســـاخـنq وتـــضـــاف
ســـوائل الــغــسل لــلــحـالمــة ثم يــكــمل احلـــجم بــاIــاء إلى خط

اIعلم ثم �زج.

3.7 تطور اللون وقياس االمتصاص تطور اللون وقياس االمتصاص

1.3.7 بــــــواســــــطـــــة مــــــاصــــــةq يـــــوضع داخـل حـــــوجـــــلــــة
مــــدرجــــة ســـعــــتــــهـــا 250 مــــلل (11.4) حــــجم "ح" مـن احلالمـــة
qبـعـد الـتـخـفـيف إلى 250 مـلل q(2.2.7) تـســمـح بــاحلــصـول
Xمــحـصـور بـ Xعـــلـى تـــركــــيـــز الــهـــيــدروكــســيـــبـرولـ
0,5 مـيـكـروغـرام/ملل و 2 ميـكـروغـرام/مـلل. يـكمـل احلجم

باIاء إلى خط اIعلم .

مالحـظة مالحـظة 2 - - في مـعظم احلـاالتq تكـون قيـمة "ح" من
5 مـلل إلى 25 مـللq حـسب كـمـيـة الــنـسـيج الـضـام اIـوجـود

في العينة.

2.3.7 يــــــوضع 4 مـــــــلـل مـن هـــــــذا احملـــــــلــــــول (1.3.7) في
أنـــــــبـــــــوب اخــــــــتـــــــبـــــــار ثم يـــــــضـــــــاف 2 مـــــــلـل من الــــــــكـــــــاشف
بــالـــكـــلـــورامــT X (3.3). �ــــزج ويـــتــــرك في درجــــة حـــرارة

الوسط مدة 20 د ± 1 د.

3.3.7 يـضاف 2 ملل من الـكاشف اIـلون (4.3) و�زج
بـــعـــنــايـــة ويـــغـــطى األنـــبــوب بـــورقـــة من األIـــنـــيــوم أو من

البالستيك (4.6).

4.3.7 يوضع األنبوب بسرعة في احلمام اIائي (7.4)
اIـضـبــوط في درجـة حـرارة 60°م ويــسـخن مـدة 20 دقــيـقـة

بالضبط.

5.3.7 يــــبـــرد األنــــبــــوب عــــلى األقل 3 دقــــائق بــــاIــــيـــاه
اجلارية ويترك في درجة حرارة الوسط مدة 30 دقيقة.

6.3.7 تـــقــــاس قـــيـــمـــة االمــــتـــصـــاص في 558 ° ± 2 °
بـــالــــنـــســـبـــة لــــلـــمـــاء داخـل حـــوض زجـــاجي (9.4) بـــواســـطـــة
اIــقــيــاس الــطــيــفـي أو مــقــيــاس األلــوان كــهــربــائي مــجــهــز

�صفاة متداخلة (8.4).

7.3.7 تطـرح قيمـة االمتـصاص اIقـاسة في التـجربة
عـلى بـياض (4.7) ويـقـرأ تـركـيـز الهـيـدروكـسـيـبـرولX في
احلالمـة اخملـففـة على مـنـحنى اIـعـايرة اIـتحـصل عـليه كـما

هو مبX في (5.7).

4.7 التجربة على بياض التجربة على بياض

جتـــرى الـــعـــمـــلـــيـــات اIـــبــيـــنـــة في (2.3.7) إلى (7.3.7)
مرتqX لكن باستبدال احلالمة اخملففة باIاء.

مـالحـــــظـــــة مـالحـــــظـــــة 3 - - إذا كــــــانت قــــــيـــــمــــــة االمـــــتــــــصـــــاص في
الـتـجـربـة عـلى بـيـاض تـتـعدى q0,04 يـحـضـر كـاشف مـلون
جـديد (4.3) وإذا اقـتـضى األمـر يـنقى الـ p - ثنـائي مـثيل
(p-diméthylamino-benzaldéhyde) أمــــيــــنـــــو بــــنــــزالـــــدهــــيــــد

.(4.3)

5.7 منحنى اIعايرة منحنى اIعايرة

1.5.7 تـــعــاد طــريــقـــة الــعــمل اIـــبــيــنــة في (2.3.7) إلى
q(7.3.7) لـــــكـن مع 4 مــــــلل مـن كـل من األربــــــعـــــة مــــــحـــــالــــــيل
اIـعـايـرة اخملــفـفـة من الـهـيــدوكـسـيـبـرولـX (5.3) عـوضـا عن

احلالمة اخملففة.

2.5.7 تــــنــــقل عــــلى اIــــنــــحــــنـى الــــبــــيــــاني قــــيـم درجـــة
االمــتــصــاص اIـقــاســة واIــصــحــحــة لـلــتــجــربــة عــلى بــيـاض
وبــــــداللـــــــة تــــــراكــــــيــــــز مـالئــــــمــــــة مـع مــــــحــــــالــــــيـل مــــــعــــــايــــــرة
الـــهــيــدروكــســيــبــرولــX. تــوصـل الــنــقــاط مع اIــبــدأ بــرسم

منحنى مستقيم قدر اإلمكان.

ينشىء منحنى معايرة جديد لكل سلسلة حتليل.

8. احلساب. احلساب

حتـــسب نـــســبــة الـــهــيـــدروكــســيـــبــرولـــqX لــكل عـــيــنــة
مـــأخــــوذة لـــلــــتـــجــــربـــةq بـــالــــنـــســــبـــة اIــــائـــويـــة فـي الـــكــــتـــلـــة

باالستعانة بالصيغة التالية :

                            6,25  ت  ت
ي ي هـ هـ =  ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ
               ك                ك X ح ح

حيث

ي ي هـهـ : مـــقـــدار الـــهـــيــدروكـــســـيـــبـــرولـــqX مـــعــبـــر عـــنه
بـــالــــنــــســـبــــة اIــائـــويــة فـي الــكـــتــلـــةq مــتـــحـــصل عــلـــيه من

qالصيغة

ت :ت : تركيـز الهـيدروكـسيـبرولـX في احلالمة اخملـففة
بــاIـــيــكــروغـــرام في اIــيـــلــيـــلــتـــر واIــقــروءة عـــلى مــنـــحــنى

 qعايرةIا
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q(1.7) أخوذة للتجربة بالغرامIك : ك : كتلة العينة ا

ح : ح : حـــجم اجلـــزء الــنـــمــوذجـي بــاIـــيــلـــيــلـــتـــر لــلـــحالمــة
اIأخوذة للتخفيف في 250 ملل (1.3.7).

يعبر عن النتائج بتقريب 0,01 %.

9. الدقة. الدقة

Xـــــنــــهج فـي جتــــربــــة أجـــــريت بــــIثــــبــــتـت دقــــة هــــذا ا
اخملابر.

حـدد مـستـوى االحـتـمال بـ 95 %  لـلـحصـول عـلى قيم
التكرارية وإعادة التجربة.

1.9 التكرارية التكرارية

qلـتـجـربـة Xمـسـتـقـلـتـ Xنـتـيـجـتـ Xـطـلق بـIالـفـرق ا
مــتـحـصل عــلـيه من نــفس اIـنـهـج بـوسـائل �ــاثـلـة خــاضـعـة
للتجربـة في نفس اخملبر وبنفس اجملـرب باستعمال نفس
األجــهــزة وفـي مــجــال زمــني قــصـــيــرq يــجب أن ال تــتــعــدى

قيمة التكرارية r اIبينة في الصيغة :

ــــــــــ
                                                               

 r = 0,0131 + 0,0322  ي  ي هـ هـ 

حيث

ي ي هـهـ : مــــــعـــــدل نــــــتــــــيـــــجــــــتي الــــــتــــــجـــــربــــــة لــــــنـــــســــــبـــــة
الـهـيـدروكــسـيـبـرولـqX مـعــبـر عـنه بـالـنــسـبـة اIـائـويـة في

الكتلة.

تـرفض الـنـتــيـجـتـان إذا كــان الـفـرق يـتـعــدى الـقـيـمـة
اIبنية أعالهq ويجرى حتديدان جديدان.

2.9 إعادة التجربة  إعادة التجربة 

qلــتــجــربـة Xفــرديــتــ Xنــتــيــجــتـ Xــطــلق بــIالــفــرق ا
مــتـحـصل عــلـيه من نــفس اIـنـهـج بـوسـائل �ــاثـلـة خــاضـعـة
Xمـــخــتــلــفــ Xلــلـــتــجــربــة فـي مــخــابــر مـــخــتــلــفـــة و�ــجــربــ
R يـجب أن ال يتـعـدى القـيـمة qباسـتـعمـال أجـهزة مـخـتلـفـة

اIبنية في الصيغة :

ــــــــــ
                                                                

 R = 0,0195 + 0,0529  ي ي هـ هـ 

حيث

ي ي هـهـ : مــــــعـــــدل نــــــتــــــيـــــجــــــتي الــــــتــــــجـــــربــــــة لــــــنـــــســــــبـــــة
الـهـيـدروكــسـيـبـرولـqX مـعــبـر عـنه بـالـنــسـبـة اIـائـويـة في

الكتلة.

ـــــ
                               

ـــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 30 مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 23 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
ســـنـــة ســـنـــة s2014 يــــجـــعـل مـــنـــهـج الـــبــــحث عن مــــتـــعـــدداتs يــــجـــعـل مـــنـــهـج الـــبــــحث عن مــــتـــعـــددات

الفوسفات في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباريا.الفوسفات في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير التجارة
�ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ -
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

sتمّمHعدّل واHا sتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدّد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

sطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-214 اHؤرخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق 15 مــايــو ســنــة
2012 الــذي يـحـدّد شـروط وكـيــفـيـات اسـتـعــمـال اHـضـافـات

sوجهة لالستهالك البشريHواد الغذائية اHالغذائية في ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
19 شــــــوال عــــــام 1417 اHــــــوافق 26 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 1997

sرقاز وتسويقهHتعلق بشروط حتضير اHوا
- و�قـتضى الـقرار اHؤرخ في 24 ربيع الـثاني عام
1421 اHــوافق 26 يـــولــيــو ســنــة 2000 واHــتــعـــلق بــالــقــواعــد

اHــطــبــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اHــنــتــوجـــات الــلــحــمــيـــة اHــطــهــيــة
sووضعها رهن االستهالك

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اHــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
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اHــوافق 30 يــنـــايــر ســـنــة s1990 اHـــعــدّل واHـــتــمّم واHـــذكــور
أعالهs يــــهـــدف هــــذا الـــقــــرار إلى جــــعل مــــنـــهـج الـــبــــحث عن
مــتــعــددات الـــفــوســفــات فـي الــلــحــوم ومــنـــتــجــات الــلــحــوم

إجباريا.
اHـادة اHـادة 2 :  : من أجل الــبـحث عن مـتــعـددات الـفــوسـفـات
في الــلـــحــوم ومـــنــتـــجــات الـــلــحــومs فـــإن مــخـــابــر مـــراقــبــة
sـــعـــتـــمـــدة لـــهـــذا الـــغـــرضHاجلــــودة وقـــمـع الـــغش واخملـــابـــر ا
مـلــزمـة بـاســتـعـمـال اHــنـهج اHـبــY في اHـلـحـق اHـرفق بـهـذا

القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHـنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.
اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيّـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بـــاجلــزائــر في 30 مــحــرّم عــام 1436 اHــوافق 23

نوفمبر سنة 2014.
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحقاHلحق

منهج البحث عن متعددات الفوسفاتمنهج البحث عن متعددات الفوسفات
- اللحوم ومنتجات اللحوم -

يـــــحــــدد  هــــذا  اHـــــنــــهـج  طــــريــــقـــــة عــــمل لـــــلــــبـــــحث عن
مـــتــــعـــددات الــــفـــوســــفـــات اخلـــطــــيـــة اHــــكـــثـــفــــة في الــــلـــحـــوم
ومــــــنـــــتـــــجـــــات الـــــلـــــحــــــوم بـــــعـــــد الـــــفـــــصـل بـــــاالســـــتـــــشـــــراب

(الكروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة.
يــطــبق هــذا اHــنـهـج   فــقط   لــلــبـحـث  عن  مــتــعـددات
الــفـوسـفـات  اHـضــافـة والـتي ال تـزال مـوجــودة في الـعـيـنـة
أثـنــاء الـبـحثs نـظـرا لـكــون الـفـوسـفـات يـتــحـلل تـدريـجـيـا
باألنـز�ـات اHوجـودة في اللـحـوم ومنـتجـات الـلحـوم وكذا

معاجلة اللحوم أو منتجات اللحوم باحلرارة.
1. اHبدأ. اHبدأ

تــسـتــخـلص الــلـحــوم أو مــنـتــجـات الــلـحــوم بـواســطـة
حمض ثالثي كـلور أسـتيك. يـصفى اHـصل اHتـحصل عـليه
بــواســـطــة  خــلــيـط  إيــثــانــول/أوكــســـيــد ثــنــائـي اإلثــيــلــيك.
يــفــصل الــفــوســفــات بــواســطـة االســتــشــراب عــلى الــطــبــقـة
الــرقـــيــقــة. يـــبــحث عـن مــتـــعــددات الــفـــوســفـــات عن طــريق

الرش بكواشف إلظهار اللون.
2. الكواشف. الكواشف

يــــجـب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكـــــواشف ذات نـــــوعـــــيــــة
حتلـيلـية مـعـترف بـها. يـجب أن  يكـون اHاء مـقطـرا أو ماء

ذا نقاوة مكافئة على األقل.

الحتياجات هذا اHنهج تستعمل الكواشف التالية :
1.2 حمض ثالثي كلور أسيتيك. حمض ثالثي كلور أسيتيك.

2.2 أوكسيد ثنائي إثيليك. أوكسيد ثنائي إثيليك.
3.2 إيثانولs في  إيثانولs في 95 % (ح/ح). (ح/ح).

4.2 مـسـحـوق الـسـيـلـيـلـوز مـسـحـوق الـسـيـلـيـلـوزs ذو نـوعـيـة  لالسـتـشـراب
على طبقة رقيقة.

5.2 نشاء قابل للذوبان. نشاء قابل للذوبان.
6.2 اخلليط اHرجعي. اخلليط اHرجعي.

sاءHفي 100 ملل من ا sيذوّب
- 200 مــــــلـغ من ثــــــنــــــائي هــــــيــــــدروجــــــY فــــــوســــــفـــــات

s(NaH2PO4.H2O) الصوديوم أحادي اإلماهة
- 300 ملغ من ثـنائـي الفـوسفـات ربـاعي الصـوديوم

s(Na4P2O7.10H2O) عشاري اإلماهة
- 200 ملغ من ثالثي الفـوسفات خمـاسي الصوديوم

(Na5P3O10) و
- 200 مــلغ مـن هـــيــكـسـامـيـتـا فـوسـفـات الـصـوديـوم

.(NaPO3) x [x > 10]
يـظل اخلـلـيط اHـرجـعي  ثـابـتـا  في درجـة حرارة 4° م

Hدة 4 أسابيع على األقل.
7.2 مذيب التطور مذيب التطور

�ـزج 140 مـلل مـن كـحــول إيــزوبـروبــيــلـيكs 40 مـلل
مــــــن مـحـلـــــــول حـمــــــض ثالثــــــي كـلـــــــور أسـيـتـيــك
بـ 135 غ /ل و0,6 مـــــــلل مـن  مــــــحــــــلــــــول هـــــــيــــــدروكــــــســــــيــــــد

األمونيوم 20ρ = 0,90 غ/مللs بحوالي 25 % (ك/ك).
يحفظ اHذيب في قارورة مغلقة بإحكام.

I 8.2 كاشف الرش  كاشف الرش
تــمــزج كــمـيــات مــتــســاويــة من مــحــلــول مــولــيــبـدات
[(NH4)6MO7O24.4H2O] األمـــونـــيـــوم ربــــاعــي اإلمــــاهــة
sـــركــــــــــزHبـ 75 غ/ل ومـــــــــن حـــمــــــض الـــنـــيــــتـــريــــــك ا
20ρ = 1,40 غ/مـلل. تذوّب 10غ  من حمض الـتارتريك في

100 ملل من هذا اHزيج.

يحضر الكاشف يوم استعماله.
II 9.2 كاشف الرش  كاشف الرش

تذاب 0,5 غ من حمـض أمينو - 1 نافتول - 2 سولـفونيك
- 4 في مــزيج مـكـون من 195 مــلل من مـحـلـول ثــنـائي سـولـفـيت
(Na2S2O5 sمــيـتـابـيــسـولـفـــــــــيت الـصـوديـــــــوم) الــصـوديــــــوم
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بـ 150 غ/ل ومن 5 مـلل من مــحـلـول سـولــفـيت الـصـوديـوم
(Na2SO3) بـ 200 غ/ل. تـــــــــــــــذاب 40 غ مـن أســـــــــــــــيـــــــــــــــتــــــــــــــات
الـــصـــوديـــوم ثالثـي اإلمـــاهــة (NaOOCCH3.3H2O) في هــذا

اخلليط.

يـــحــــفظ اخلــــلــــيط  في الــــثالجــــة  فـي قـــارورة  داكــــنـــة
مغلقة بإحكام.

يرمى هذا اخلليط بعد أسبوع.

مـالحــظـةمـالحــظـة - تــتـــخــذ كل االحــتـــيــاطــات اHــنـــاســبــة عــنــد
تطبيق طريقة العمل اHبينة في هذا اHنهج.

3. التجهيزات. التجهيزات

األجهزة اHتداولة في اخملبرs والسيما :

sمــنــظــفــة بـــعــنــايــة من الــدسم sصـــفــائح زجــاجــيــة s1.3 صـــفــائح زجــاجــيــة
أبعادها 10 سم x 20 سم.

2.3 جهاز الرش جهاز الرشs لتحضـير طبقات سمكها 0,25 ملم.
إذا لم يـــتــوفــر مــثل هـــذا اجلــهــازs �ــكن اســـتــخــدام صــفــائح
جــاهـزة لالســتـعــمـال عــلى طــبـقــة رقـيــقـة ســمـكــهـا 0,25 مـلم
بـــشـــرط أن يـــســـتــعـــمل الـــنـــشـــاء كـــمــالـط. الـــصــفـــائح الـــتي

حتتوي على اجلبس (كبريت الكالسيوم) غير مالئمة.

3.3 جهاز اخللط اخلاص باخملبر. جهاز اخللط اخلاص باخملبر.

4.3 جهاز نازع الرطوبة. جهاز نازع الرطوبة.

sخــاص بــاخملــبــر s5.3 جــهــاز مــيــكــانــيــكي لــفــرم الــلــحم جــهــاز مــيــكــانــيــكي لــفــرم الــلــحم
مزوّد بصـفيحـة مثقوبـةs حيث ال يتـجاوز قطــر ثـقوبهــــا

4 ملم.

6.3 ورق ترشيح متمو ورق ترشيح متموّجs قطره 15 سم.

7.3 مـاصـة دقــيـقـة  مـاصـة دقــيـقـة sسـعــتـهـا 1 مـيــكـرولــتـر أو مـحــقـنـة
دقـــيــقـــة مع بـــرغي مـــيــكـــرومـــتــري وطـــرفــهـــا اHـــنــحـــني من

زجاج.

8.3 إنـــاء الـــتـــطــور إنـــاء الـــتـــطــورs أبـــعـــاده مالئـــمـــةs غـــطــاؤه مـــحـــكم
الغلقs من أجل تطور االستشراب على طبقة رقيقة.

9.3 مــجـــفف الـــشــعــر مــجـــفف الـــشــعــرs بــإمـــكــانه إنـــتــاج تـــيــار هــوائي
بدرجة حرارة الوسط أو تيار هوائي فاتر.

10.3 جهاز الرش. جهاز الرش.

11.3 جهاز التجفيف جهاز التجفيفs قابل للضبط في 60° م.

4. العينة. العينة

1.4 يـجـرى الـعـمل عـلى عـيـنـة ®ـوذجـيـة وزنـهـا 200 غ
على األقل.

2.4 حتضر العينة للتجربة يوم وصولها إلى اخملبر.

5. طريقة العمل. طريقة العمل

1.5 حتضير صفائح للطبقة الرقيقة حتضير صفائح للطبقة الرقيقة

يــذاب 0,3 غ من الـــنـــشـــاء (5.2) في 90 مـــلل من اHـــاء
اHـغلـى. يبـرد ويضـاف إليه 15 غ من مـسحـوق السـيلـيلوز
(4.2) ويـجــانس في جـهــاز اخلـلـط اخلـاص بــاخملـبـرH (3.3)ـدة

دقيقة واحدة.

يــوضع هـذا اخلــلـيـط عـلى الــصـفــائح الــزجـاجــيـة (1.3)
بـــواســطـــة جــهـــاز الــرش (2.3) ويـــعــدل حــتـى نــحـــصل عــلى

طبقة سمكها 0,25 ملم.

جتـــفـف الـــصـــفــــائح بـــواســــطـــة تـــيــــار هـــوائي Hـــدة 60
دقـيقـة في درجة حـرارة الوسـط بدون تـغيـير مـوضعـها ثمّ

تسخن Hدة 10 دقائق في 100° م.

حتفظ  الصفائح داخل جهاز التجفيف (4.3).

مـن اHـــــمـــــكن أيــــــضـــــا  اســـــتـــــخـــــدام صـــــفــــــائح جـــــاهـــــزة
االستعمال على طبقة رقيقة (2.3).

2.5 حتضير عينة التجربة  حتضير عينة التجربة 

جتــعل الــعــيــنـة مــتــجــانــســة بـإخــضــاعــهــا مــرتـY عــلى
األقل جلهاز فرم اللحم (5.3) وباHزج. يحتفظ بالعينة في
قــارورة مـغـلـقـة بـإحـكـام و £ــلـوءة كـلـيـا وإذا كـان ضـروريـا
حتـفظ في الـثالجـة. يــجـرى الـتـحـلـيل عـلى الـعـيـنـة حـيـنـمـا

أمكن بعد اجملانسة ولكن خالل خمس ساعات.

3.5 حتضير اHصل حتضير اHصل

1.3.5 تـــعــجن 50 غ من الـــعــيــنـــة اHــأخـــوذة لــلــتـــجــربــة
(2.5) مع 15 ملل من اHـاء درجة حرارته بY 40° م و60° م
في بيشـر بواسطـة ملـعقة أو أداة مـحركـة مسطـحةs حتى
نـحصـل على كـتـلـة مـتـجـانسـة في أقل من 5 دقـائق في كل

األحوال.

2.3.5 تضاف 10 غ من حمض ثالثي كـلور األسـيتيك
(1.2) ثم تمزج بعناية. 

sــدة سـاعـةH 3.3.5 تـوضع فــورا في الـثـالجـة و تــتـرك
ثـم يـجـمع اHـصل اHـفــصـول بـالـتـصـفــيـة عـلى ورق تـرشـيح

متموّج (6.3).

4.3.5 إذا كـانت الــرشـاحــة عـكــرةs تـرج مــرة مع حـجم
مــــســـاوٍ مـن أوكـــســــيـــد ثــــنـــائـي اإلثـــيل (2.2) يــــتـــخــــلص من
الـطــبـقــة اإليـثــيـريــة بـواســطـة مــاصـة ضــيـقـة ويــضـاف إلى
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الــطـبــقـة الــســائـلــة حـجم مــســاوٍ من اإليـثــانـول (3.2) ويـرج
Hدة دقـيقة ويـترك اخللـيط يرتـاح لبعض دقـائق ثم يصفى

على ورق ترشيح متموّج (6.3).

4.5 الفصل باالستشراب الفصل باالستشراب

1.4.5 يـسـكب مـذيب الـتـطور (7.2) في إنـاء الـتـطـور
(8.3) حــــــتـى يــــــصل إلـى إرتــــــفــــــاع من 5 إلى 10 مــــــلـم عــــــلى
مـستوى العـمقs ويغلق اإلناء بـغطائه ويتـرك ليرتاح Hدة
30 دقيقـة على األقل في درجة حرارة الوسطs ويحفظ من

ضوء الشمس  والتيارات الهوائية.

2.4.5 توضع 3 ميـكرولتر من اHصل أو 6 ميـكرولتر
إذا اتــبـعـت طــريــقـة الــعــمل (4.3.5) لــلـحــصــول عــلى خــلــيط
صـاف فـوق طبـقـة الـسيـلـيـلوز (1.5) عـلى خط مـسطـر بـقلم
بـــتـــقـــريب 2 سم مـن احلـــافـــة. يـــتـــحــــصل عـــلى بــــقع ضـــيـــقـــة

باستعمال 1 ميكرولتر في آن واحد.

يسـتعـمل لـلتـجفـيفs التـيـار الهـوائي الدافئ الـناجت
من مجفف الشعر (9.3).

مالحـظة مالحـظة - يـتـجـنب الـهـواء الـسـاخن لـتـفـادي الـتحـلل
اHائي للفوسفات.

3.4.5 تـــوضع في نـــفس الـــشــروط 3 مــيـــكــرولـــتــر من
اخلليط اHرجعي (6.2) فوق الصفيحة على مسافة تتراوح
من 1 إلى 1,5 سم ابتداء من بقـعة العيـنة ولكن على نفس

اHسافة بالضبط من احلافة.

4.4.5 يـنزع غطاء اإلنـاء وتوضع صفيـحة السيـليلوز
في اإلنـاء بــسـرعــة لـكن بــحـذر. يــعـاد الـغــطـاء إلى مــوضـعه
في احلـــY. تـــطـــور الـــصـــفـــيـــحـــة في درجـــة حـــرارة الـــوسط

بعيدا عن ضوء الشمس و التيارات الهوائية.

5.4.5 يواصل التـطور حتى يصل اHذيب إلى ارتفاع
يـــــقـــــدر بــــحـــــوالي 10 سـم ابــــتـــــداءً من خـط الــــقـــــلم. تـــــخــــرج
الصـفيـحة من اإلنـاء وتتـرك لتـجف إمّا Hدة 10 دقائق في
جـهــاز الــتـجــفـيف (11.3) مــضـبـوط في 60° م وإمّـا Hـدة 30
دقـــيــــقـــة في درجــــة حـــرارة الـــوسـط وإمّـــا بـــواســــطـــة تـــيـــار

هوائي.

5.5 البحث عن الفوسفات البحث عن الفوسفات

1.5.5 توضع الصفـيحة عموديـا في جهاز حتت غطاء
وترش الصفيحـة قليالs لكن بطريقة مـنسجمة وبواسطة

.(8.2) I كاشف الرش

2.5.5 جتــفّف الــصــفــيـحــة بــواســطـة الــتــيــار الــهـوائي
الـدافئ الــنـاجت مـن مـجــفّف الـشــعـر. تــســخّن بـعــد ذلك Hـدّة
ساعـة في جهـاز التـجفـيف اHضـبوط في 100° م للـتخلص

بـصـفـة عـامـةs تـكـون قـيم ن ن م Hـتـعــدد الـفـوسـفـات في
مــســـتــخـــلـــصــات الـــلــحـــوم و مــنـــتـــجــات الـــلــحـــوم نــوعـــا مــا

منخفضة.

 �ــكن احلـصـول عــلى تـصــحـيـحــات الـفـرق
مالحـظـة  -

لـقيم ن م لـلفـوسفـات في العـينـة اHسـتخلـصة وفي اخلـليط
اHرجعي بوضع مـستخلص من عينة حلم طازج فوق نفس
الــصــفـــيــحــة. �ــا أنّ الـــلــحم الـــطــازج يــحــتـــوي عــلى أحــادي
الــفــوسـفــات فــقطs �ــكـن احلـصــول عــلى الــنــســبــة اHــائــويـة
لــلـتـصـحــيح �ـقـارنـة مــسـافـات هـذه الــبـقـعـة اHــعـيـاريـة مع

البقعة اHوافقة للخليط اHرجعي.

من البـقـايـا األخيـرة حلـمض الـنـيتـريك. تـخـرج الصـفـيـحة
من جــهــاز الــتــجــفـيـف ويــتــحـقـق من عــدم وجــود الــرائــحـة

القوية حلمض النيتريك.

3.5.5 تـــتــرك الـــصـــفـــيـــحـــة لـــتـــبــرد فـي درجـــة حــرارة
الــوسط ثمّ تــوضع من جــديـد في جــهــاز حتت غـطــاء. تـرش
الـصفـيحـة قلـيال لـكن بطـريـقة مـنسـجمـة بـواسطـة كاشف

.(9.2) II بالرش

تظهر مباشرة بقع زرقاء.  

مالحظةمالحظة - ال يكون الـرش بواسطة الكاشف II حتما
ضروريـا. غير أن الـبقع الزرقـاء القاتـمة النـاجتة عن هذا

الكاشف حتسن الكشف بصفة معتبرة.

6. التفسير   . التفسير   

تـقـارن مــسـافـات انـتـقــال بـقع الـفـوســفـات اHـتـحـصل
عليها ابتـداءمن العينة مع مسافات انتقال بقع فوسفات

اخلليط اHرجعي.

تــظـــهــر دائـــمــا بـــقــعـــة األرتــوفـــوســفـــات مــوجــودة. إذا
كــانت الــعـيــنــة حتــتـوي عــلى فــوســفــات مـكــثف فــإنّ بــقــعـة
ثــنـائي الــفـوســفـات و/أو بـقـع الـفــوسـفـات الــتي لـهــا أعـلى

درجة تبلور تكون مرئية.

قيم ن م للفوسفات في اخلليط اHرجعي هي :

األرتوفوسفات  من 0,80 إلى 0,90
ثنائي الفوسفات (بيروفوسفات) من 0,50 إلى 0,60

ثالثي الفوسفاتمن 0,25 إلى 0,35
هيكساميتابوليفوسفات (ملح غراهام) 0
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وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 23  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435 اHــوافق  اHــوافق 25
مــــارس ســــنــــة مــــارس ســــنــــة s 2014 يــــجــــعـل مــــنــــهج الـــــكــــشف عن s يــــجــــعـل مــــنــــهج الـــــكــــشف عن
الــعـوامـل اHـلـونـة فـي الـلـحــوم ومـنــتـجـات الـلـحــومالــعـوامـل اHـلـونـة فـي الـلـحــوم ومـنــتـجـات الـلـحــوم
عـن طـــريق االســتـــشــــراب (الــكـــرومـــاتـــوغــرافــيــا)عـن طـــريق االســتـــشــــراب (الــكـــرومـــاتـــوغــرافــيــا)

عـلى الطبقـة الرقيقــة إجباريـا.عـلى الطبقـة الرقيقــة إجباريـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير التّجـارة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اHـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1435 اHوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-39 اHـؤرّخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

sتمّمHعدّل واHا sتعلّق �راقبة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-465 اHؤرّخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

sطابقةHتعلّق بتقييم اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-214 اHؤرّخ
في 23 جـــمــــادى الـــثـــانـــــيـــة عـــام 1433 اHــوافــق 15 مــــايـــو
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحـــدّد شـــروط وكــــيـــفـــيـــات اســـتـــعـــمـــال
اHــــضـــــافــــات الــــغـــــذائــــيــــة فـي اHــــواد الــــغـــــذائــــيــــة اHـــــوجــــهــــة

sلالستهالك البشري

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 19 شـــوّال عـــام 1417 اHــــوافق 26 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1997

sرقاز وتسويقهHتعلّق بشروط حتضير اHوا

- و�ــقــتــضى الــقـــرار اHــؤرّخ في 24 ربـــيع الــثـــاني
عام 1421 اHوافق 26 يولـيو سنة 2000 واHتعـلّق بالـقواعد
اHــطــبــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اHــنــتــوجـــات الــلــحــمــيـــة اHــطــهــيــة

sتمّمHعدّل واHا sووضعها رهن االستهالك

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 19 من اHـرسوم
الــــــتّــــــنـــــفــــــيــــــذيّ رقم 90-39 اHــــــؤرّخ في 3 رجب عــــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة s1990 اHــعــدّل واHــتـــمّم واHــذكــور
أعـالهs يــهــــدف هـــذا الــقـــــرار إلى جــعـــل مـــنــهــج الــــكــشف
عـــن الـعـوامل اHـلـونـــة في الـلـحـــوم ومـنــتـجـــات الـلـحـــوم
عن طـريق االستـشراب (الـكرومـاتوغـرافيـا) على الـطبـقـة

الـرقيقـة إجباريا.

2 :  : من أجل الــكــشف عن الــعــوامل اHــلـونــة في اHـاداHـادّة ة 
الــــلـــحـــوم ومــــنـــتــــجـــات الـــلــــحـــوم بــــواســـطـــة االســــتـــشـــراب
(الـكـرومـاتــوغـرافـيـا) عـلى الــطـبـقـة الـرقـيــقـةs فـإن مـخـابـر
مـــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع الـــغـش واخملـــابـــر اHـــعــــتـــمـــدة لـــهـــذا
الـــغــرضs مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اHــنـــهج اHـــبــY في اHـــلــحق

اHرفق بهذا القرار.

يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHنـهج من طـرف اخملـبـر عـند
األمـر بإجراء خبـرة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــــزائـــــر في 23 جــــمــــادى األولى عـــــام 1435
اHوافـق 25 مارس سنة 2014.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
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اHلحقاHلحق
منهج الكشف عن العوامل اHلونة في اللحوممنهج الكشف عن العوامل اHلونة في اللحوم
ومنتجات اللحوم عن طريق االستشرابومنتجات اللحوم عن طريق االستشراب
 (الكروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة (الكروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة

1 - مجال التطبيق - مجال التطبيق
يـــحـــدّد هــذا اHـــنـــهـج تــقـــنـــيـــة لـــلـــكـــشف عن الـــعـــوامـل
sـــاءHــلـــونـــــة الــصـنـــاعـــيـة الــقـــابـلـــــــة لـلــذوبـــان فـي اHا
فـي الـلــحـوم ومــنـتــجـات الـلــحـوم عـن طـريق االســتـشـراب

(الكروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة.
�ـــــكـن الـــــكـــــشـف عن الـــــعــــــوامـل اHـــــلــــــونــــــة اآلتـــــــيـــــة

بواسطــة هذا اHنهج :
تارترازين

Yأصفر الكينول
FCF أصفر برتقالي

أرجواني
4R أحمر وردي

إيريتروزين
V أزرق بري
أزرق نيلي

PN أسود المع
أسود 7984

FCF االشيتHأخضر ا
VRS أزرق

2 - مصطلحات وتعريف : - مصطلحات وتعريف :
الحتياجات هذا اHنهجs يطبق التعريف اآلتي :

كشف العوامل اHلونةكشف العوامل اHلونة
يـــتم الــكــشف عـن وجــود أو غــيــاب الــعـــوامل اHــلــونــة

وفقا للتقنية اHبينة في هذا اHنهج.
3 - اHبدأ - اHبدأ

تـــســتــخــلص الــعــوامل اHـــلــونــة من الــعــيــنــة اHــأخــوذة
لـــــلــــتـــــجــــربـــــة بــــاHــــاء الـــــســــاخـن وتــــكـــــثف عـــــلى مـــــســــحــــوق
الــبــولـيــامــيـد. تــصــفى الــعــوامل اHـلــونــة اHــسـتــخــلــصـة عن
طــريق االســتـــشــراب (الــكـــرومــاتــوغـــرافــيــا) عــلـى الــعــمــود
وتــفـصل اHــلـونـات عن الــعـمـود. يــتم الـكـشـف عن الـعـوامل
اHـلـونـة عن طـريق االسـتـشـراب (الـكـرومـاتـوغـرافـيـا) عـلى

الطبقة الرقيقة.
4 - الكواشف - الكواشف

إال في حالة وجـود تعـليمـات مخـالفةs تـستـعمل فقط
الكواشف ذات طبيعة حتليلية معترف بها.

sأن يكون على األقل من النوعية الثالثة sاءHا  sاءH1.4 ا

2.4 إيــثـيـر الــبـتـرولs  إيــثـيـر الــبـتـرولs يـكـون مــجـال غــلـيـانه من 40°م

sإلى  60°م
sيثانولHا sيثانولH3.4 ا

s0,910 غ/ملل =P20 s%25محلول بـ sاألمونياك  s4.4 األمونياك

=P20 s%100 الـكتـلة احلـجمـية sحمض األسـيـتيك  s5.4 حمض األسـيـتيك

s1,050 غ/ملل

sسترات ثالثي الصوديوم ثنائي اإلماهة s6.4 سترات ثالثي الصوديوم ثنائي اإلماهة

sول - s7.4 بروبان -  بروبان - 1 - ول

sأسيتات اإليثيل s8.4 أسيتات اإليثيل

sبروبانول -s9.4  2  - ميثيل - - ميثيل - 2 - بروبانول

sحمض بروبيونيك s10.4 حمض بروبيونيك

11.4 مـــــــــــــحـــــــــــــلــــــــــــــول الـــــــــــــفـــــــــــــصـل لــالســـــــــــــتـــــــــــــشـــــــــــــراب مـــــــــــــحـــــــــــــلــــــــــــــول الـــــــــــــفـــــــــــــصـل لــالســـــــــــــتـــــــــــــشـــــــــــــراب

(الكروماتوغرافيا) على العمود(الكروماتوغرافيا) على العمود
�ــــزج 95 حــــجم اHــــيــــثــــانـــول  (3.4) مع 5 أحــــجــــام من

s(4.4) محلول األمونياك
12.4 حــــــــمـض األســــــــيــــــــتـــــــــيكs  حــــــــمـض األســــــــيــــــــتـــــــــيكs مـــــــــحــــــــلــــــــول بـ50% فـي

اHيثانول.
�زج حـجم واحد من حـمض األستيك (5.4) مع  حجم

s(3.4) يثانولHواحد من ا
13.4 مـسـحـوق الـبـولـيـامـيدs  مـسـحـوق الـبـولـيـامـيدs يـتـراوح حـجم جـزئـياته

sمن 0,05 ملم إلى 0,16 ملم
14.4 رمل ذو حـــبـــيـــبــات دقـــيـــقـــةs مـــغـــســـول بــحـــمض

الكلورهيدريديك اHعدل واHكلس.
15.4 اHلونات اHعيارية اHرجعية اHلونات اHعيارية اHرجعية

من اHـمـكن أن تـتغـيـر نقـاوة اHـلونـات اHـعيـاريـةs لذا
من الــضـروري الــتــحـقـق من نـقــاوة اHــلــونـات اHــســتـعــمــلـة

كمعيارية.
�ـكن أن تــســتـعــمل كـمــعــيـاريــةs اHـلــونـات مالحـظـة : مالحـظـة : 

الغذائية اHعتمدة.
16.4 احملــــــالـــــــيل اHـــــــعــــــيــــــاريـــــــة اHــــــرجـــــــعــــــيــــــة مـن أجل احملــــــالـــــــيل اHـــــــعــــــيــــــاريـــــــة اHــــــرجـــــــعــــــيــــــة مـن أجل

االستشراب (كروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقةاالستشراب (كروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة
تـــشـــكـل بـــاHـــاء مـــحـــالـــيـل مـــنـــفـــصـــلــــة لـــكل اHـــلـــونـــات
اHـعيـارية اHـرجعـية (4.15) بـتركـيز اHـلـون اHعـياري 1غ/ل

بالتقريب.
حتضر مـحالـيل األزرق النـيلي في يـوم استـعمـالها.
�ـكن االحــتـفـاظ بــاحملـالـيل األخــرى Hـدة تــسـاوي عـلى األقل
ثـالثــة أشــهـــر عــنـــدمــا تــخـــزن في الــظـالم (حتــفظ مـــحــالــيل

االيريتروزين لشهر واحد).
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17.4 مـحلول الفـصل لالستشـراب (كروماتـوغرافيا) مـحلول الفـصل لالستشـراب (كروماتـوغرافيا)

I على الطبقة الرقيقة : محلول على الطبقة الرقيقة : محلول
يـــــوزن بــــتـــــقــــريب 0,1غs 25غ  مـن ســــيـــــتـــــرات ثالثي
الصوديـوم ثنـائي اإلماهة (6.4) في حوجـلة ذات خط مـعلم
1000 مــــلل. يــــذوب فـي اHــــاء ويــــخــــفف احملــــلــــول حــــتى خط

اHعلم و�زج.
�ـزج 80 حـجم مـن مـحــلــول الـســيــتـرات مع 20 حـجم
من مــــــحــــــلــــــول األمــــــونـــــيــــــاك اخملــــــفف (4.4) و12 حـــــجـم من

اHيثانول (4.3).
يــــــوصـى بــــــاســـــــتــــــعــــــمـــــــال مــــــحــــــلـــــــول االســــــتــــــشــــــراب
(الــــكــــرومـــاتــــوغـــرافــــيـــا) s(18.4) II لــــتـــفــــادي أو لــــتـــقــــلـــيص

االضطرابات الناجمة عن السافلور أو الزعفران.
18.4 مـحلول الفـصل لالستشـراب (كروماتـوغرافيا) مـحلول الفـصل لالستشـراب (كروماتـوغرافيا)

II على الطبقة الرقيقة : محلول على الطبقة الرقيقة : محلول
تـمزج 6 أحجـام من بـروبان - 1 - ول (7.4) مع حـجم

واحد من أسيتات اإليثيل (8.4) و3 أحجام من اHاء.
19.4 مـحلول الفـصل لالستشـراب (كروماتـوغرافيا) مـحلول الفـصل لالستشـراب (كروماتـوغرافيا)

III على الطبقة الرقيقة : محلول على الطبقة الرقيقة : محلول
�زج 50 حجم من 2 - مـيثيل  - 2 - بـروبانول (9.4)
مـع 12 حـــجـم مـن حــمـض بـــرويــيـــونــيك (10.4) و38 حــجـم

مـن اHاء.
5 - التجهيزات - التجهيزات

األجـــــهــــــــزة اHـــــتــــــداولــــــــة فـي اخملـــــبـــــــــرs ال ســـــيــــــمــــــــا
األجهـــزة اآلتــية :

1.5 جهاز ميكـانيكي أو كهربائي قـادر على مجانسة جهاز ميكـانيكي أو كهربائي قـادر على مجانسة

عينة اخملبرعينة اخملبر
وهــــو يـــضم آلـــة قــــطع دورانـــيـــة ذات ســــرعـــة عـــالـــيـــة
وقــاطـع مـجـهـــز بـصـفـيـحـــة ذات فـتـوحـــات قـطــرهــا أقـل

أو يسـاوي 4 ملم.
2.5 أنــابـيب الـطـــرد اHـركـــزيs  أنــابـيب الـطـــرد اHـركـــزيs مـن زجـــاجs سـعــتـهــا

75 ملـل.

sبـسـدادة من مـصـقـول sحـوجالت مـسـطـحـة الـقاع  s3.5 حـوجالت مـسـطـحـة الـقاع

زجــاجs سعتهـا 250 ملـل.
4.5 حــوجالت دائـــريـــة الــقـــاعs  حــوجالت دائـــريـــة الــقـــاعs مــصــقــولــــةs ســعــتــهــا

100 ملـل.

5.5 جــهــاز الـــطــرد اHــركــزيs  جــهــاز الـــطــرد اHــركــزيs يــعــمل بـــتــســارع نــصف

قطري حوالي 2000 ج (اجلاذبية في سرعة الدوران).
6.5 مبخـر دوراني مبخـر دوراني

7.5 عــــمـــود االســــتــــشـــراب (كــــرومــــاتـــوغــــرافــــيـــا)s  عــــمـــود االســــتــــشـــراب (كــــرومــــاتـــوغــــرافــــيـــا)s من

sطـوله 20 سم sمــجــهـز �ــرشح زجــاجي وبــحــنــفــيــة sزجــاج

قــــطــــره 30 مــــلم تـــــقــــريـــــبــــاs قـــــطــــر ثـــــقــــوب اHـــــرشح من 40
ميكرومتر إلى 100 ميكرومتر.

يــوضع الـــســلك الــزجـــاجي في الــعـــمــود ويــضــاف 1 غ
إلى 2 غ من الرمل (14.4).

8.5 إنــــــاء بـالســــــتـــــــيــــــكيs  إنــــــاء بـالســــــتـــــــيــــــكيs بـــــــغــــــطــــــاءs ســـــــعــــــته 10مــــــلل

بالتقـريب.
9.5 صــفـــائح االســـتــشـــراب (كــرومـــاتــوغـــرافــيـــا) عــلى صــفـــائح االســـتــشـــراب (كــرومـــاتــوغـــرافــيـــا) عــلى

الطبـقة الرقـيقةs الطبـقة الرقـيقةs مغـطاة بطـبقـة من مسحـوق سيلـيلوزي
سمكها 0,10 ملم أو ما يعادل ذلك.

�كن استعمال الصفائح اجلاهزة.
10.5 مــــاصــــة مـــــيــــكــــرومـــــتــــريــــةs  مــــاصــــة مـــــيــــكــــرومـــــتــــريــــةs ســـــعــــتــــهـــــا حــــوالي 5

ميكرولتر.
11.5 جـهـاز قـيــاس الـعـامل الـهــيـدروجـيـنيs  جـهـاز قـيــاس الـعـامل الـهــيـدروجـيـنيs بــتـدقـيق

0,1 وحدة من العامل الهيدروجيني (PH) بالتقريب.

6 - اقتطاع العينة - اقتطاع العينة
من الــضـــروري أن يــتــلــقى اخملــبــر عــيــنــة مــثــالــيــة لم

تتلف أو تتغير أثناء النقل أو التخزين.
تـؤخــذ عــيــنــة مــثــالــيـة تــزن عــلى األقل 200 غs حتـفظ

العينة بحيث �نع كل تلف أو تغيير في احملتوى.
7 - حتضير العينة للتجربة - حتضير العينة للتجربة

جتـانس الـعـيـنـة بــواسـطـة اجلـهـاز اHـنـاسب (1.5). مع
احلــرص عــلى أال تــرتــفع درجــة حــرارة مــــــادة الــعــيــنــة عن
25° م. إذا مــا اســتــعــمل الــقــاطعs يــجـب أن تــمــرر الــعــيــنـة

مرتY على األقل في اجلهاز.
sبالعينة احملضرة sـانع للهواءHناسب واHأل اإلناء ا�
يــغـــلق اإلنـــاء ويــحــفـظ بــطـــريــقـــة يــتــفـــادى بــهـــا أي تــلف أو
تــغـيـيـر في تـركــيـبـة الـعـيــنـة. حتـلل الـعـيــنـة �ـجـرد سـمـاح
الشروط التـجريبية بذلكs لكن دائما في ظرف 24 ساعة

بعد اجملانسة.
8 - طريقـة العمـل - طريقـة العمـل

مالحظـات :مالحظـات :
s1 - إذا كــانت الــعــيــنــة حتــتــوي عــلى الــلــون الــنــيــلي
يجب أال تتجـاوز درجة احلرارة في أي حلظة من التحليل
35° م. يــــتـــــحــــلـل األزرق الــــنـــــيــــلـي جــــزئـــــيــــا فـي مــــحـــــلــــول

.II لذا يجب أن يستعمل احمللول sI الكروماتوغرافي
2 - اإليــريـتــروزين حــســاس لــلــضـوء وعــنــد انــقــطـاع
الـــتـــحـــلـــيل يـــجب حـــفـظ احملـــالــيـل والـــصـــفـــائح في الـــظالم.

ينطبق هذا أيضا على النيلي.

w_arous
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1.8 اقتطاع العينة اقتطاع العينة

يــــوزن بــــتــــقــــريب 0,1 غs 5غ مـن عــــيــــنــــة الــــتــــجــــربــــة
احملضرة (7) داخل أنبوب الطرد اHركزي (2.5).

بالنسبة للعينات الدسمة يجرى ذلك طبقا لـ(2.8).
بــالــنــســـبـــة لــلــعــيـــنـــات غــيـــر الــدســـمـــة يــجـــرى ذلك

طبقــا لـ(3.8).
2.8 العينات الدسمة العينات الدسمة

يـــضـــاف حــوالي 20 مـــلل من إيـــثـــيــر الـــبـــتــرول (2.4)
داخل أنـــبـــوب الــطـــرد اHـــركــزي و�ـــزج بـــقـــضــيـب زجــاجي

ويرسب إيثير البترول.
تكرّر هذه العملية 3 مـرات.

3.8 العينات غير الدسمة العينات غير الدسمة

يــضــاف 25 مـلل من اHــاء اHــغـلىs (8) و�ــزج. يــضـاف
25 ملل من محلول الفصل (11.4).

(pH) يـــتـم الـــتـــأكـــد مـن أن الـــعـــامـل الـــهـــيــــدروجـــيـــني
مــــســـــــاو لـ9 ± 0,5 وهــــــذا بــــاســــتــــعــــمــــال جــــهــــــاز قــــيــــــاس
الـعـامـــل الهـيــدروجـيني (11.5). إذا لــم يـكــن كـذلك يتــم
تـعـديـلـــه بواسطــة حمض األسـيتيك (5.4) أو باألمـونياك

s(4.4) اخملفف
�ـزج جـيـدا. تـوضع الـعـيــنـة لـتـبـرد داخل مـجـمـد Hـدة

15 دقيقة (Hنع التعكر).

تـخـضع الـعــيـنـة لـلـطـرد اHـركـزي H (5.5)ـدة 10 دقـائق
sبتسارع نصف قطري حوالي 2000 ج

يـرسب احملـلـول الـصافـي في حوجـلـة مـسـطـحـة الـقاع
(3.5). تستعمل حوجلة دائرية القاع (5.4) لألزرق النيلي.

يـضـاف 5 مـلل مـن اHـاء إلى أنــبــوب الـطــرد اHــركـزي
احملـتوي عـلى الـراسب. �ـزج ويـضاف 10 مـلل مـن مـحـلول
الــفــصل (11.4). �ـــزج ويــخــضع لـــلــطــرد اHــركـــزي كــمــا هــو

مبY أعاله.
تـكـرر الـعـمـليـة حـتى يـسـتـخـلص اHـلـون بـالكـامل من

العينة وجتمع كل اHستخلصات.
للتخلص من اHـيثانولs يبخر اHـستخلص اHتحصل
عـليه فـوق حـمام مـائي بـحيث يـكـون على ارتـفاع 25 ملل.
بـالنـسبـة لـلنـيليs تـستـعمل احلـوجلـة الدائـرية الـقاع (4.5)

واHبخر الدوراني (6.5) بدرجة حرارة 35° م.
يضاف 25 ملل من اHاء اHغلى (8) ثم �زج.

4.8 حتويل اHلونات على مسحوق البولياميد حتويل اHلونات على مسحوق البولياميد

يـــعــــدل الـــعـــامل الـــهــــيـــدروجـــيـــني (pH) مـا بـY  4 و5
بـــاســــتـــعــــمـــــــال حـــمض األســــيـــتـــــيك (5.4) أو األمـــونـــيـــاك

اخملفف (4.4).

يــضــــــاف 1غ مــن مــســحــــــوق الــبــــولــيــامــيــد (13.4)
إلى احمللول الفاتر (8). يرج بشدة لدقيقة واحدة.

يترك اHسحوق ليترسب.
يــتم الــتــأكــد مـن عــدم بــقــاء اHــلــون داخل احملــلــول. إذا
كان احمللـول ملونs يـضاف قـليل من مسـحوق الـبوليـاميد

ويرج بشدة.
مالحـظة : مالحـظة : بـعض اHلـونات الـطبـيعـية ال يـتم تكـثيـفها
كليا �سحـوق البولياميد �ا يترك احمللول ملون بالرغم
من الـتكـثيـف الكـلي لكـافـة اHلـونـات االصطـناعـيـة. بصـفة
sـلونـات الطـبيـعية أم الHعامة �ـكن البت في وجـود هذه ا

حسب نوعية العينة.
يـــرج ويــــســــكب احملــــلــــول الـــفــــاتــــر اHــــعـــلـق في عــــمـــود

االستشراب (كروماتوغرافيا) (7.5).
تـشـطف احلـوجلـة اHـسـطحـة الـقاع بـثالثـة أحـجام من
اHــاء الــســاخن ذات 10 مــلل لــلــواحــدة (8) وتــســكب أحــجــام
الـفــصل الـواحـدة تـلــو األخـرى في الـعــمـود. يـغــسل الـعـمـود
مـن جــديـد 3 مــرات بـأحــجــام من اHــاء الــسـاخـن سـعــتــهـا 10
ملل s(8) إلتمام الـعملـية يغسل 3 مرات بـثالثة أحجام من

اHيثانول (3.4) ذات 5 ملل.
إذا فصلت اHلونـات الطبيعيةs يواصل غسل العمود

باHيثانول (3.4) حتى يصبح اHيثانول عد� اللون.
5.8 فصل وتركيز اHلونات اHعزولة فصل وتركيز اHلونات اHعزولة

تـــوضع حـــوجـــلـــة دائـــريـــة الـــقــاع  (4.5) حتت الـــعـــمـــود
وتــفـصل اHـلــونـات من مــسـحـوق الـبــولـيـامــيـد بـاســتـعـمـال
كـــمـــيـــات ذات 5 مـــلل مـن مـــحـــلـــول الـــفـــصل s(11.4) مـــعــدل
تدفقه 2 ملل/دقيقةs حتى يصبح البولياميد عد� اللون.
يـــبــخـــر نــاجت الـــفــصـل حــتـى يــجف تـــمــامـــا بــواســـطــة

مبخر (6.5) عند درجة حرارة 35° م على األكثر (8).
يــضــاف 1 مــلل أو 2 مــلل من مــحــلــول الــفــصل (11.4)
بـحــسب كــمـيـة وعــدد اHـلــونـاتs ويــذوب الـراسب. يــسـكب

احمللول اHلون في إناء بالستيكي (8.5).
6.8 الــعــزل بــاالســتــشــراب (كــرومــاتــوغــرافـيــا)  عــلى الــعــزل بــاالســتــشــراب (كــرومــاتــوغــرافـيــا)  عــلى

الطبقة الرقيقةالطبقة الرقيقة
1.6.8 صفائج معيارية مرجعية صفائج معيارية مرجعية

حتضـر ثالث صفـائح االستـشراب (كـروماتـوغرافـيا)
عـلى الطـبقـة الرقـيـقة مـعيـارية مـرجـعيـة. بواسـطة مـاصة
مـيـكرومـتـرية s(10.5) تـوضع عـلى كل صـفيـحة (9.5) قـطرة
بـحوالي 5 ميـكـرولـتـر (قـطـرها <   5 مـلم) من كـل مـحـلول
مــعــيــاري (16.4). تـــتــرك هــاته لـــتــطــور كل صــفـــيــحــة عــلى
انـفــصـال �ــحـلــول الـفــصل الـكــرومـاتــوغـرافي (17.4 و18.4

w_arous
Texte tapé à la machine

w_arous
Texte tapé à la machine

w_arous
Texte tapé à la machine
48

w_arous
Texte tapé à la machine



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 22 10 رجب رجب عام عام 1436 هـ هـ

29  أبريل سنة   أبريل سنة 2015 م

و19.4) وداخل حـوض غير مـشبع حـتى تصبح قـمة اHذيب
على بعد حوالي 10 سم إلى 12 سم من خط البدء. تسحب
الـــصــــفــــائح من احلــــوض وجتــــفف في الــــهــــواء حتت غــــطـــاء
sلـلـحمـاية. حتـفظ الـصفـائح في الـظالم. باسـتثـنـاء النـيلي

تبقى القطرات ثابتة لعدة سنوات.
2.6.8 العينات العينات

بــواســطـة مــاصــة مــيـكــرومــتــريـة s(10.5) تــوضع عــلى
صـفــيـحــة االسـتـشــراف (كـرومــاتـوغـرافــيـتـا) عــلى الـطــبـقـة
الـرقــيــقـة (9.5) كــمــيــة مــرئــيــة من مــحــلــول الــعــيــنـة (5.8).
يجفف بـواسطة مـجفف الشـعر. بالـنسبة لـلنيـلي يجفف

بالهواء.
تـطـور الـصـفــيـحـة داخل حـوض غـيـر مـشـبع ارتـفـاعه
حوالي 10سم إلى 12سم باسـتعـمال مـحالـيل االسـتشراب
(كــــرومـــاتـــوغـــرافـــيــــا) اHـــنـــاســـبـــة (17.4 أو18.4 أو19.4)s أي
احملـلـول الـذي يسـمح بـاحلـصـول عـلى أحـسن فـصل Hـلـونات
العـينة (1). يـستحـسن في بعض احلاالت حتـضير صـفيحة
ثانية كعيـنة وتطويرها في أحد محاليل الفصل أو اآلخر

للحصول على أحسن فصل �كن.
تسحب الصـفيحة من احلـوض وجتفف بالهواء حتت

غطاء احلماية.
تــقـارن قــطـرات الــعـيــنـات مع الــصـفــيـحــة اHـعــيـاريـة

اHرجعية اHناسبة (1.6.8).
في حـــالـــة مـــا إذا كـــانت اHـــلـــونـــات �ـــزوجـــةs يـــوصى
بـاســتـعـمــال كـمـيــات مـخـتـلــفـة من مــحـالـيل الــعـيـنـاتs ألن

اHلونات اHوجودة �كن أن تكون ذات تراكيز مختلفة.
بصـفة عـامةs فإن الـنواجت اHـتبـقيـة سببـها الـتطـهير
غـيـر اHـنـاسب. وإذا كـانت هـذه هي احلـالـة فـيـكـثف اHـلـون
من جـديــد بـواســطـة اHـكــثف ويـغـسـل بـاHـاء الــسـاخن ويـتم

التخلص من اHكثف كما هو مبY أعاله.
7.8 اإلثبـات اإلثبـات

يــــتم إثــــبــــات هــــويــــة اHــــلـــونــــات بــــواســــطــــة عــــمــــلــــيـــة
االســتـشــراب (كــرومــاتــوغــرافـيــا) لــلــمــركـز (2.6.8) عــنــدمـا
تــــــمـــــزج احملــــــالـــــيـل اHــــــرجـــــعــــــيـــــة لــــــلـــــمــــــولـــــنــــــات اHـــــعــــــرفـــــة

بالكروماتوغرام األول.
في حالـة الشكs يعـزل اHلـون من الصفـيحة �ـحلول
معـتـدل (ماء أو اإليـثانـول أو مـحلـول أسيـتـات األمونـيوم
0,2غ/ل) وحــمـض (حـــمض الـــكـــلــورهـــيـــدريك 0,1 مــول/ل)

ومـحــلـول أسـاسي (مــحـلـول هـيــدروكـسـيــد الـصـوديـوم 0,1
مول/ل) وتقارن أطيـاف امتصاص اHلـون باHعيار. يرجع

إلى أطياف امتصاص العوامل اHلونة اHذكورة في (1).

 

 

w_arous
Texte tapé à la machine

w_arous
Texte tapé à la machine

w_arous
Texte tapé à la machine

w_arous
Texte tapé à la machine
49

w_arous
Droite 



 

 الجمهورية الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
____________________ 

  

                                                                              التجارةوزارة             
                                                      

المديرية العامة للرقابة االقتصادية                                                                                 
 و قمع الغش               

  
 مديرية مخابر التجارب          

                   تحاليل الجودة و            
 

 
 

 
 
 

 

 

 

  

 

  
 
 

 

الفيزيوكيميائية المتعلقة المناهج الرسمية للتحاليل 

 بالمواد الدسمة ذات األصل الحيواني و النباتي

 



الفهرس 
 

 

يجعل منهج  تحضير العينة للمواد الدسمة ذات األصل الحيواني  ،2011 مايو سنة 29قرار مؤرخ في  .1
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 )2011 - 64الحيواني و النباتي  إجباريا.(ج ر عدد 
 

05 

 

، يجعل منهج تحديد نسبة الماء و المواد المتطايرة للمواد الدسمة 2011 يونيو سنة 27قرار مؤرخ في  .4

 )2012 - 65ذات األصل الحيواني و النباتي إجباريا. (ج ر عدد 
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 )2012 - 65األصل الحيواني و النباتي إجباريا. (ج ر عدد 
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 )2012 - 66ذات األصل الحيواني و النباتي إجباريا. (ج ر عدد 
 

23 

 

يجعل منهج تحديد مؤشر الحمض و الحموضة للمواد  ،2011 غشت سنة 21قرار مؤرخ في   .10

 )2012 - 68ذات األصل الحيواني و النباتي إجباريا. (ج ر عدد  الدسمة 
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قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 26 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 29
مـــايـــو ســـنــة مـــايـــو ســـنــة q2011 يـــجــعـل مــنـــهج حتـــضـــيـــر الــعـــيـــنــةq يـــجــعـل مــنـــهج حتـــضـــيـــر الــعـــيـــنــة
لــلـــمــواد الــدســـمــة ذات األصل احلـــيــواني و الـــنــبــاتيلــلـــمــواد الــدســـمــة ذات األصل احلـــيــواني و الـــنــبــاتي

إجباريا.إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

-  �قتـضى اJرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اJؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اJـــــوافق 28 مـــــايــــو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اJؤرخ في 3 رجب عام  1410 اJوافق 30 يناير سنـة 1990

qتممJعدل واJا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشJوا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJؤرخ في 17 شوال عام   1423 اJوافق  21 ديسـمبر سنة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اJؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اJوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةJتعلق بتقييم اJ2005 وا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اJـــشــــتــــرك اJـــؤرخ
فـي 21 شعـبـان عام  1419 اJوافق 10 ديسـمبـر سنة 1998 
واJـتعـلق باJـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

qلالستهالك

- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اJـشـتـرك اJؤرخ في2
ذي احلــجـة عـام  1422 اJـوافق 14 فـبـرايـر سـنـة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اJــــواد اJــــضــــافــــة اJـــرخـص بــــهـــا فـي اJـــواد

qالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 19 من اJـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اJـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اJــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة q1990 اJــعــدل واJــتـــمم واJــذكــور
أعالهq يـهـدف هذا الـقـرار إلى جـعل مـنـهج حتـضيـر الـعـيـنة

للمواد الدسمة ذات األصل احليواني والنباتي إجباريا.

اJـادةاJـادة 2 :  : من أجل حتــضـيــر الـعــيـنــة لـلــمـواد الــدسـمـة
ذات األصل احلـــيـــواني والـــنــبـــاتيq فـــإن مـــخـــابــر مـــراقـــبــة
اجلودة وقمع الغش واخملابـر اJعتمدة لهذا الغرضq ملزمة

باستعمال اJنهج اJبX في اJلحق اJرفق بهذا القرار.

كـمـا يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اJـنـهج من طـرف اخملـبـر
عند األمر بإجراء خبرة.
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اJـادة اJـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 26 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432
اJوافق 29 مايو سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اJـلحـقاJـلحـق
منهج حتضير العينة للمواد الدسمة منهج حتضير العينة للمواد الدسمة 

ذات األصل احليواني و النباتيذات األصل احليواني و النباتي
1 . اJبدأ : . اJبدأ :

مـــجــــانـــســـة اJـــادّة الــــدســـمـــة عن طـــريـق الـــرّجq جتـــعل
سـائلـة عن طـريق التـسخـX في درجـة حرارة مـناسـبة إذا
اقــتـــضى األمـــر. وإذا دعت الـــضـــرورة تــفـــصل اJـــواد غـــيــر
الـقـابـلة لـلـذوبان عن طـريق الـتـرشيح والـتـخـلص من اJاء

بالتجفيف بواسطة سلفات الصوديوم اجملفف.
2 . الكواشف . الكواشف

سلفات الصوديوم اجملففسلفات الصوديوم اجملفف
3 . التجهيزات . التجهيزات

3 .  . 1  مجفف ذو تسخX كهربائيq   مجفف ذو تسخX كهربائيq معدل.
qXمزود بتسخ qقمع الترشيح   q3 .  . 2  قمع الترشيح

4 . طريقة العمل . طريقة العمل
4 .  . 1 اجملانسة والترشيح اجملانسة والترشيح

4 .  . 1 .  . 1 عينة سائلةq شفافة وبدون ترسبات عينة سائلةq شفافة وبدون ترسبات
جـعل عــيـنـة اخملـبـر أكـثــر مـجـانـسـة  ــكـنـة عن طـريق

رج اإلناء وهو مغلق.
4 .  . 1 .  . 2 عـــــيـــــنـــــة ســـــائـــــلـــــةq عــــكـــــرة أو حتـــــتـــــوي عـــــلى عـــــيـــــنـــــة ســـــائـــــلـــــةq عــــكـــــرة أو حتـــــتـــــوي عـــــلى

ترسباتترسبات
4 .  . 1 .  . 2 .  . 1 مـن أجـل حتــــــديــــــد نــــــســــــبـــــــة أي نــــــوع من
اJلوثات اJتطـايرة و/أو غير القابـلة للذوبانq يرج اإلناء
الذي يحتوي على العينة للمخبر بقوة إلى غاية انفصال
كل الـتــرسـبــات عن جــدران اإلنـاء وتــوزعـهــا بــانـتــظـام في
الــزيت. الــتــحــقق من عــدم بــقــاء الــتــرســبــات عـلـى جـدران
اإلنـــاء. في حـــالــة بـــقــائـــهـــاq تــفـــصل كــلـــيـــا (يــفـــتح اإلنــاء إذا

اقتضى األمر) وتدمج بعناية مع كل الزيت.
4 .  . 1 .  . 2 .  . 2 ألي حتـديــدات أخــرىq يـدخل اإلنــاء الـذي
يـحتوي علـى العينـة للمـخبر في اجملفف (3 . 1) مضـبوطا
في 50° م ويـتــرك حـتى تـبــلغ درجـة حـرارة الـعــيـنـة درجـة

حـــرارة اجملـــفـف ونـــواصل كـــمـــا هـــو مـــوضح في (4 . 1 . 1).
Xفي حــالـة مـا إذا بــقي اخلـلــيط غـيــر شـفـاف بــعـد الـتــسـخـ
والـرجq يـرشـح الـزيت بـالـعـمل داخل اجملـفف مـضـبـوط في
درجـــة حـــرارة 50° م أو بـــواســـطــــة قـــمع الـــتــــرشـــيح مـــزود
بــتـــســخــX (3 . 2). جتــــنب الــــبـــقـــاء فـي اجملـــفـف أطـــول من
الالزم بـــطـــريـــقـــة جتــــنب كل تـــغـــيــــيـــر في اJـــواد الـــدســـمـــة
باألكـسـدة أو بلـمـرة ( تكـثـيف ). يجب أن تـكـون الرشـاحة

اJتحصل عليها شفافة.
4 .  . 1 .  . 3 عينة كثيفة عينة كثيفة

4 .  . 1 .  . 3 .  . 1  ألي حتـديـد نـسـبـة أي نـوع من اJـلـوثـات
اJـتـطايـرة و/أو غـير قـابـلة لـلـذوبانq وإجـراء الـتحـديدات
اJـتــعــلــقـة بــحــالــة أكـســدة اJــواد الـدســمــةq تــسـخـن الـعــيــنـة
لــلـمـخـبــر بـحـذر حـتى تــصـبح سـائـلــة وخـلـطـهــا بـقـوة حـتى

تصبح أكثر مجانسة  كنة.
4 .  . 1 .  . 3 .  . 2 ألي حتــــديــــدات أخـــرىq تــــذوب الــــعــــيــــنـــة
لـلـمــخـبـر بــتـركـهــا في اجملـفف (3 . 1) مـضـبــوطـا في درجـة
حـــرارة أعـــلى بـ 10° م من درجـــة حــــرارة  انـــصــــهـــار اJـــادة
الـدسمـة اJـعنـيـة. في حالـة مـا اذا أصبـحت الـعيـنـة شفـافة
كليا بعـد التسخqX نقوم �ا هو مبX في  (4 . 1 . 1). إذا
كــــانت عــــكـــرة أو حتـــتــــوي عـــلى تــــرسبq تـــرشـح في درجـــة
احلــرارة اJــقــررة والــعــمل داخل اجملــفف أو بــواســطــة قــمع

.(2 . 3) Xزود بتسخJالترشيح ا
يــجب أن تــكـون الــرشـاحــة اJـتــحــصل عـلــيـهــا شـفــافـة

كليا.
4 .  . 2 التجفيف التجفيف

 في حالة بقـاء اJاء في العينة اجملانسةq ( خاصة في
حالة الزيوت احلامضةq األحماض الدسمة للمواد الدسمة
الكثـيفة) يـجب من أجل التـحديدات الـتي تتأثـر نتائـجها
بـوجود اJـاء ( مؤشـر اليـود مـثال ) أن جتفف مـسبـقا بـأخذ

كل االحتياطات الالزمة من أجل جتنب أكسدتها.
مـن أجل ذلكq تــــتــــرك الــــعــــيـــنــــة أقـل وقت  ــــكن في
اجملــفف (3 . 1) مــضــبــوط فـي درجــة حــرارة أعــلى بـ 10° م
عــلى األقل من درجــة حــرارة االنــصــهــار ومن اJــســتــحــسن
1 . 4)  q(1 . 1 . 4)  حتت األزوت جـزء من العـينـة اجملانـسة
. 2) أو (4 . 1 . 3) ( حــسـب احلــالـــة)q بـــعـــد إضــافـــة ســـلـــفــات
الــــصــــوديـــوم اجملــــفـف �ــــقـــدار 1 إلى 2 غ لـ 10 غ مـن اJـــادة

الدسمة.
يجب عدم التجفيف في درجة حرارة 50° م.

مالحظة :مالحظة :
يفقد سلـفات الصوديوم خاصـيته كعامل مجفف في
درجة حرارة تتعدى 32,4° م. �كن أن يكون إذن التجفيف
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حتت ضـغط مـنخـفض ضـروريـا. بالـنـسبـة لـلـمواد الـدسـمة
الـــتـي من الــواجب جتــفــيــفــهــا في درجــة حــرارة أعــلى من

50° م يجب أن حتلل في مذيب ثم جتفف.

تــرج الــعــيــنـة اجملــفــفــة بــقـوة مـع سـلــفــات الــصــوديـوم
qـادة الــدسـمـة مع بـرودهـاJاجملـفف ثم يــرشح. إذا جتـمـدت ا
نـــعـــمل داخل مـــجــفف أو بـــواســـطــة قـــمع الـــتــرشـــيح مــزود
بتـسخX (3 . 2) في درجـة حرارة مـناسـبة الـتي يجب أال

تتعدى 50° م.
5 . احلفظ  . احلفظ : يجب حفظ الـعينات في ظروف مناسبة
باألخذ بـعX االعتـبار طبيـعة كل عينـة معنيـة والتجارب

اJراد إجراؤها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 26 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 29
مــــايــــو ســــنــــة مــــايــــو ســــنــــة q2011 يــــجــــعـل مــــنــــهـج حتــــديــــد مــــؤشــــرq يــــجــــعـل مــــنــــهـج حتــــديــــد مــــؤشــــر
الـــتـــصــبـــX لـــلــمـــواد الــدســـمـــة ذات األصل احلـــيــوانيالـــتـــصــبـــX لـــلــمـــواد الــدســـمـــة ذات األصل احلـــيــواني

والنباتي إجباريا.والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
-  �قتـضى اJرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اJؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اJـــــوافق 28 مـــــايــــو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اJؤرخ في 3 رجب عام  1410 اJوافق 30 يناير سنـة 1990

qتممJعدل واJا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشJوا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJؤرخ في 17 شوال عام   1423 اJوافق  21 ديسـمبر سنة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اJؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اJوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةJتعلق بتقييم اJ2005 وا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اJـــشــــتــــرك اJـــؤرخ
فـي 21 شعـبـان عام  1419 اJوافق 10 ديسـمبـر سنة 1998 
واJـتعـلق باJـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

qلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اJـشـتـرك اJؤرخ في2
ذي احلــجـة عـام  1422 اJـوافق 14 فـبـرايـر سـنـة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اJــــواد اJــــضــــافــــة اJـــرخـص بــــهـــا فـي اJـــواد

qالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 19 من اJـرسوم
الـــــتـــــنــــــفـــــيـــــذي رقم 90 - 39 اJـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام1410

اJــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة q1990 اJــعــدّل واJــتـــمّم واJــذكــور
أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جــعل مــنــهج حتــديــد مــؤشـر
التـصبX لـلمواد الـدسمـة ذات األصل احليواني والـنباتي

إجباريا.

اJـادةاJـادة 2 :  : من أجل حتــديــد مــؤشـر الــتــصــبــX لــلــمـواد
الـــدســـمــة ذات األصـل احلــيـــواني والـــنــبـــاتيq فـــإن مــخـــابــر
مـــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع الـــغـش واخملـــابـــر اJـــعــــتـــمـــدة لـــهـــذا
الـــغــرضq مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اJــنـــهج اJـــبــX في اJـــلــحق

اJرفق بهذا القرار.
كـمـا يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اJـنـهج من طـرف اخملـبـر

عند األمر بإجراء خبرة.

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

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 26 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432
اJوافق 29 مايو سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اJـلحـقاJـلحـق
منهج حتديد مؤشر التصبX للمواد منهج حتديد مؤشر التصبX للمواد 

الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيالدسمة ذات األصل احليواني و النباتي
Xـنـهج تـقـنـيــة لـتـحـديـد مـؤشـر الـتـصـبـJيـحـدد هـذا ا
لألجسـام الدسـمة ذات األصل احلـيـواني والنـباتي. مـؤشر
الـتـصـبـX هـو مـيـزة األحـمـاض الـدسـمـة احلـرة واJـؤسـتـرة

اJوجودة في العينة التي أجري عليها التحليل.
1 . اJصطلحات والتعريف : . اJصطلحات والتعريف :

Jـتــطـلـبـات هـذا اJـنـهجq يـطــبق اJـصـطـلح والـتـعـريف
اآلتي :

مــــؤشـــــر الـــــتــــصـــــبــــX : مــــؤشـــــر الـــــتــــصـــــبــــX : عــــــدد اJـــــيــــــلــــــيــــــغـــــرامــــــات من
هــيـدروكـســيـد الـبـوتــاسـيـوم الالزم لــتـصـبـX 1غ من مـادة

دسمة في الشروط اJعينة في هذا اJنهج.
2 . اJبدأ : . اJبدأ :

غـــلــــيــــان ارتـــدادي لــــعــــيــــنـــة مـع حـــلــــول ايــــتــــانـــولــــيك
لهيدروكسيد البوتاسيوم ثم معايرة فائض هيدروكسيد
الـــبــوتـــاســيـــوم بــواســطـــة مــحـــلــول حــمـض الــكــلـــوريــدريك

اJعير.
3 . الكواشف : . الكواشف :

يــســتــعــمـل فــقط كــواشف ذات نــوعــيــة مــعــتــرف بــهــا
وماء مقطر أو ماء ذو نقاوة مكافئة على األقل.
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= c(KOH) محـلول q3. 1 هـيدرو كـسـيد الـبـوتاسـيـوم
0,5 مول/ل في االيثانول لـ 95% ( نسبة حجمية).

يــجـب أن يــكـــون هــذا احملـــلــول غـــيــر مـــلــون أو أصـــفــر
قــشي و�ـــكن احلــصــول عـــلى مــحـــلــول ثــابت وغـــيــر مــلــون

حسب إحدى طرق العمل اآلتية :

أ ) - يـــغـــلى بـــارتـــداد 1 ل من االيـــثـــانـــول مع 8غ من
هـيــدرو كـسـيـد الـبـوتـاسـيـوم و5 غ من قـطع األJـنـيـوم Jـدة
سـاعـة واحـدةq ثم يـقطـر هـذا اJـستـحـضـر فـورا. تذوب في
احملـلول اJقطرq كمـية هيدرو كسـيد البوتاسـيوم اJطلوبة
( 35 غ بـــالـــتــقـــريب). ويـــتــرك لـالســتـــراحــة لـــعـــدة أيــامq ثم
يــصـــفى الـــســائـل الــفـــاحت الـــلــون الـــذي يــطـــفـــو في قــارورة
زجـــاجـــيـــة داكــــنـــة لـــفـــصـــلـه من كـــربـــونــــات الـــبـــوتـــاســـيـــوم

اJترسبة.

ب ) - يـضـاف 4غ من ثـالثي بـيـتـو أكــسـيـد األJـنـيـوم
إلى 1 لتـر من اإليثـانول ويتـرك اخلليـط لالستراحـة لعدة

أيام.

يـصفـى السـائل الـذي يطـفـو وتذوب في هـذا الـسائل
الـكـميـة اJـطـلـوبة من هـيـدروكـسيـد الـبـوتاسـيـوم.و يـترك
لالستـراحة Jدة أيـام ثم يصـفى السائل الـفاحت الذي يـطفو
في قـــــارورة زجــــاجـــــيــــة داكـــــنــــة لـــــفــــصـــــله مـن كــــربـــــونــــات

البوتاسيوم اJترسبة.

c(HCL) مـحـلـول مـعّـير qحـمض الـكـلـوريـديرك q3  . 2 حـمض الـكـلـوريـديرك 

= 0,5 مول/ل 

فـــتـــالـــيــqX مــحــلــول (p = 0,1 غ /  3  . 3 فــــيــــنـــول فـــتـــالـــيــXفــــيــــنـــول 

100 ملل) في االيثانول بنسبة 95% ( نسبة حجمية).

 3  . 4 أزرق األلــــكــــلــــيــن أزرق األلــــكــــلــــيــن q q6b مـــحـــلــول (p = 2,5 غ /

100 ملل) في االيثانول بنسبة 95% ( نسبة حجمية).

 3  . 5 معدالت الغليانمعدالت الغليان

4 . األجهزة : . األجهزة :

أجهزة عادية للمخبرq خاصة ما يأتي :

 4  . 1 حـوجـلة مـخروطـية حـوجـلة مـخروطـية سعـتـها 250 مـلل من زجاج

مقاوم للقليات ( alcalis ) ذات عنق مروض.

 4  . 2 مــبـرد ارتـدادي  مــبـرد ارتـدادي  ذو صـقل زجـاجي مــتـكـيف مع

احلوجلة اخملروطية (4 . 1).

qثال حمام مائيJعلى سبـيل ا ) Xجهاز تسخX4  . 3 جهاز تسخ 

صـفـيـحـة كـهـربـائـيـة لـلـتـسـخـqX أو كل جـهـاز آخـر منـاسب
.(Xللتسخ

عدم استعمال شعلة نار مكشوفة.

 4  . 4 قـطـارة زجـاجـيـة قـطـارة زجـاجـيـة سـعـتـهـا 50 مـللq مـدرج بـ 0,1

ملل أو قطارة زجاجية أوتوماتيكية.
 4  . 5 ماصةq ماصةq سعتها 25 ملل أو ماصة أوتوماتيكيةماصة أوتوماتيكية.

 4  . 6 ميزان حتليلميزان حتليل

5 . أخذ العينة . أخذ العينة
من اJـــهم أن يـــســـتـــقــبـل اخملـــبــر عـــيـــنـــة ®ـــوذجــيـــةq لم

تتعرض للتلف أو التغير خالل النقل أو التخزين.
6 . حتضير العينة للتجربة . حتضير العينة للتجربة

تخلط الـعيـنات للـتجـربة وترشح بـعنـاية إذا وجدت
شوائب مرئية.

7 . طريقة العمل . طريقة العمل
7 .  . 1 العينة اJأخوذة للتجربة العينة اJأخوذة للتجربة

تــــوزنq بــــتـــقــــريب 5 مــــلغq حــــوالي 2 غ مـن الـــعــــيــــنـــة
للتجربة ( اJادّة 6 ) في حوجلة مخروطية (4 . 1)

حـددت الـعيـنـة اJأخـوذة لـلتـجـربة بـ 2 غ عـلى أساس
مــؤشـــر تــصـــبــX من 170 إلى 200. بـــالــــنـــســـبـــة Jـــؤشـــرات
تـصــبـX أخـرىq من اJالئم تــغـيـيـر الــكـتـلـة بـطــريـقـة يـعـدل
فـــــــيـــــــهـــــــا حـــــــوالـي الـــــــنـــــــصف مـن احملـــــــلـــــــول االيـــــــثـــــــانـــــــولي
لـهـيـدروكــسـيـد الــبـوتـاسـيــوم. تـبـX الـتــوصـيـات اJـتــعـلـقـة

بكتلة العينة اJأخوذة للتجربة في اجلدول 1.

كتلة الـعينة اJأخوذة للتجربةكتلة الـعينة اJأخوذة للتجربة مؤشر الـتصبX احملتملمؤشر الـتصبX احملتمل

150 إلى 200

200 إلى 250

250 إلى 300

أكبر من 300

2,2غ إلى 1,8 غ

1,7غ إلى 1,4 غ

1,3غ إلى 1,2 غ

من 1,1غ إلى 1,0 غ

اجلدول اجلدول 1 : كتلة العينة اJأخوذة للتجربة : كتلة العينة اJأخوذة للتجربة

7 . 2 التحديد التحديد

7 .  . 2 .  . 1 يضاف لـلعـينة اJـأخوذة لـلتجـربةq بـواسطة
اJـــــــاصــــــة q(5 . 4) 25 مـــــــلـل من مـــــــحــــــــلـــــــول إيـــــــتـــــــانـــــــولـــــــيك
لـــهـــيـــدروكـــســــيـــد الـــبـــوتـــاســـيـــوم (3 . 1) وبـــعض اJـــعـــدالت
qـبرد االرتدادي  (4 . 2) باحلـوجلةJللـغليان (3 . 5) يوصل ا
تــوضع احلـــوجــلـــة فــوق جـــهــاز الـــتــســـخــX  (4 . 3) وتـــتــرك
qإلى آخر Xدة 60 دقـيـقة مع الـرج من حـJ لـلغـلـيـان بـبطء
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مـا عــدا بـالــنـســبـة لـألجـســام الـدســمـة ذات نــقـطــة انـصــهـار
عـــالـــيـــةq صـــعـــبــة الـــتـــصـــبـــX والـــتي يـــجب أن تـــكـــون مــدة

.(2) Xانصهارها ساعت

7 .  . 2 .  . 2 يــضـــاف إلـى احملــلـول الــسـاخنq من 0,5 إلى
1 ملل من محـلول فينول فتاليX (3 . 3) ويعـاير بحمض
الــكـــلــوريــدريك (3 . 2) إلى غـــايــة اخــتـــفــاء الـــلــون الــوردي
لــلـمــؤشـر. إذا كــان احملـلــول مـلـونــا جـداq يــسـتــعـمل 0,5 مـلل

.(4 . 3) (6b) Xإلى 1 ملل من محلول أزرق األلكل

7 . 3 التجربة على بياض التجربة على بياض

جتري جتربة على بـياض باتخاذ نفس طريقة العمل
كـمـا هـو احلـال في q(2 . 7) بـاسـتـعـمـال كـذلك 25,0 مـلل من
احمللول اإليتانـولي لهيدروكسيـد البوتاسيوم (3 . 1) لكن

بإهمال العينة اJأخوذة التجربة.

8 . التعبير عن النتائج : . التعبير عن النتائج :

يساوي مؤشر التصبX إلى :

56,1  x ت x (1ح0 - ح)    
ع ت = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   ك

حيث :حيث :

ح0 : هـــــو احلــــــجـم اJـــــقــــــدر بـــــاJــــــلــــــيـــــلــــــتـــــرات حلــــــمض
qستعمل للتجربة على بياضJالكلوريدريك (3 . 2) ا

ح1 : هـــــو احلــــــجـم اJـــــقــــــدر بـــــاJــــــلــــــيـــــلــــــتـــــرات حلــــــمض
qستعمل للتحديدJالكلوريدريك (3 . 2) ا

ت : هـــو الـــتــركـــيـــز الــدقـــيق حلـــمض الـــكـــلـــوريــدريك
q(2.3)

ك : هي الكتلة بالـغرامات للعينة اJأخوذة للتجربة
q(1 . 7)

يـــؤخــذ كـــنــتـــيــجــة اJـــعــدّل اجلـــبــري لـــلــتــحـــديــدينq إذا
q(2 . 9) توفرت شروط التكرارية

تعطى النتيجة على شكل عدد طبيعي.

9 . التكرارية : . التكرارية :

Xنــتـيــجــتـ Xــطـلق بــJيـجـب أن ال يـتــجــاوز الـفــرق ا
مـنفـردتqX مـنفـصلـتqX اJـتحـصل علـيهـما بـواسطـة نفس
اJــنـهج عــلى مـادة  ــاثـلــة في نـفس اخملــبـر من طــرف نـفس
احملــلل بـــاســتــعــمــال نــفـس الــتــجــهــيـــزات في مــجــال زمــني

قصيرq حد التكرارية إال في 5% من احلاالت وما فوق.

10 . قابلية إعادة التجربة : . قابلية إعادة التجربة :

Xنــتـيــجــتـ Xــطـلق بــJيـجـب أن ال يـتــجــاوز الـفــرق ا
لتـجربـتX مـنفردتـq qX اJتـحصل عـليـهمـا بواسـطة نفس
اJــنــهج عــلـى مــادة  ــاثــلــة خــاضـعــة لــلــتــجــربــة فـي مــخــابـر
مختلفة من طرف مـحللX مختلفX باستعمال جتهيزات
مـخـتـلـفـةq حـد قابـلـيـة الـتـجـربـة بـX اخملـابر إال في 5% من

احلاالت وما فوق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 26 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 29
مــــايــــو ســــنــــة مــــايــــو ســــنــــة q2011 يــــجــــعـل مــــنــــهـج حتــــديــــد مــــؤشــــرq يــــجــــعـل مــــنــــهـج حتــــديــــد مــــؤشــــر
الـبـيـروكسـيـد لـلـمواد الـدسـمـة ذات األصل احلـيوانيالـبـيـروكسـيـد لـلـمواد الـدسـمـة ذات األصل احلـيواني

و النباتي إجباريا.و النباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
-  �قتـضى اJرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اJؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اJـــــوافق 28 مـــــايــــو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اJؤرخ في 3 رجب عام  1410 اJوافق 30 يناير سنـة 1990

qتممJعدل واJا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشJوا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJؤرخ في 17 شوال عام   1423 اJوافق  21 ديسـمبر سنة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اJؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اJوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةJتعلق بتقييم اJ2005 وا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اJـــشــــتــــرك اJـــؤرخ
فـي 21 شعـبـان عام  1419 اJوافق 10 ديسـمبـر سنة 1998 
واJـتعـلق باJـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

qلالستهالك
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اJشـترك اJؤرخ في 2
ذي احلـجـة عام  1422 اJـوافق 14 فـبـرايـر سـنـة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اJــــواد اJــــضــــافــــة اJـــرخـص بــــهـــا فـي اJـــواد

qالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 19 من اJـرسوم
الـــــتـــــنــــــفـــــيـــــذي رقم 90 - 39 اJـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام1410
اJــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة q1990 اJــعــدّل واJــتـــمّم واJــذكــور
أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جــعل مــنــهج حتــديــد مــؤشـر
الـــبـــيـــروكـــســــيـــد لـــلـــمـــواد الـــدســـمـــة ذات األصل احلـــيـــواني

والنباتي إجباريا.
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اJادةاJادة 2 :  : من أجل حتديد مؤشـر البيروكسـيد للمواد
الـــدســـمــة ذات األصـل احلــيـــواني والـــنــبـــاتيq فـــإن مــخـــابــر
مـــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع الـــغـش واخملـــابـــر اJـــعــــتـــمـــدة لـــهـــذا
الـــغــرضq مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اJــنـــهج اJـــبــX في اJـــلــحق

اJرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اJنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

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

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 26 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432
اJوافق 29 مايو سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اJـلحـقاJـلحـق
منهج حتديد مؤشر منهج حتديد مؤشر البيروكسيد البيروكسيد للمواد الدسمة ذاتللمواد الدسمة ذات

األصل احليواني و النباتياألصل احليواني و النباتي
( حتديد بنقطة وقف إيودومترية)

1 . التعريف واJصطلحات  : . التعريف واJصطلحات  :
Jـتــطـلـبـات هـذا اJـنـهجq يـطــبق اJـصـطـلح والـتـعـريف

التاليان :
(IP) مؤشر البيروكسيد (مؤشر البيروكسيد

هـــو كــمـــيــة اJـــواد في الـــعــيـــنـــةq يــعـــبــر عـــنه بـــكــمـــيــة
األكسيجX الـنشط الذي يؤكسد إيـودور البوتاسيوم في

الشروط احملددة في هذا اJنهج.
مالحظةمالحظة

يـعــبـر عن مــؤشـر الــبـيــروكـســيـد عــمـومـا بــاجلـزء من
األلـف اJـعــادل لـألكـســيــجــX الــنــشط في الــكــيــلـوغــرام من
الـزيتq لــكن �ـكن كـذلـك أن نـعـبــر عـنه في نــظـام الـوحـدة
الــــدولــــيــــة بــــاJــــيــــلــــيــــمــــول مـن األكــــســــيــــجــــX الــــنــــشط في
الــكـيــلــوغـرام من الــزيت. تــمـثل الــقــيـمــة بـاJــيــلـيــمـول من
األكـسيجـX النـشط في الكـيلـوغرام نصف الـقيـمة اJـعبر
عــنـهــا بــاجلــزء من األلف اJــعـادل لـألكـســيــجــX الـنــشط في
الــكـــيــلـــوغــرام. مـــؤشــر الـــبــيـــروكــســـيــد ( بـــجــزء من األلف
اJــعـــادل لألكــســـيــجـــX الــنـــشط في الـــكــلغ ) اJـــضــروب في
الــكـتـلـة اJـكـافـئـة لألكــسـيـجـX الـنـشط (تـسـاوي 8) يـسـاوي
كــمـــيــة األكــســيــجـــX بــاJــيــلـــيــغــرامــات في كـــيــلــوغــرام من

الزيت.
2 . اJبدأ : . اJبدأ :

تــذوب عـــيــنـــة الــتـــجــربـــة في إيـــزو أوكــتـــان وحــمض
األسـتـيك الـبــاردq ثم يـضـاف إيـودور الـبــوتـاسـيـوم. يـحـدد

بالعX اجملردة الـيود احملرر من البيروكـسيداتq بواسطة
كــــاشف الـــنـــشــــاء واحملـــلـــول اJـــرجــــعي من ثــــيـــو ســـولـــفـــات

الصوديوم. وحتدد نهاية اJعايرة بالعX اجملردة.
3 . الكواشف : . الكواشف :

مـا عـدا تـعــلـيـمـات مـخـالـفـةq تــسـتـعـمل فـقط كـواشف
ذات نـوعـيـة حتلـيـلـيـة مـعـتـرف بـهـا. يـجب أن تـكـون جمـيع

الكواشف خالية من األكسيجX اJذاب.
 3  . 1 مـاءمـاءq مـنــزوع األمالح اJــعــدنـيــةq مـغــلى ومــبـرد

في 20° م.
q%100 qجــزء كــتــلي q3  . 2 حــمـض األســتــيـك الــبــاردحــمـض األســتــيـك الــبــارد 

مــنـــزوع الــغــاز فـي وعــاء ذي مــوجـــات فــوق صـــوتــيــة حتت
الـفراغ أو يـنـقى حتت تـيار من الـغـاز العـاطل نـقي وجاف

( ثاني أكسيد الكاربون أو األزوت ).
 3  . 3 إيـــزو - أوكـــتــانq إيـــزو - أوكـــتــانq مــنـــزوع الــغـــاز في وعــاء ذي

مـــوجـــات فـــوق صـــوتـــيــة حتـت فـــراغ أو يــنـــقـى حتت تـــيــار
غـــازي عــــاطلq نــــقـي وجـــاف ( ثــــاني أوكــــســــيـــد الــــكــــاربـــون

واألزوت ).
qخـلــيط حـمض اآلسـتـيك الـبـارد / إيـزو أكـتـانq3  . 4 خـلــيط حـمض اآلسـتـيك الـبـارد / إيـزو أكـتـان 

يحضر بخلط 60 ملل من حمض األستيك البارد و40 ملل
من إيـزو أو كـتـان ( جــزء حـجـمي حلـمض األســتـيك الـبـارد
كـــــثـــــافـــــته p = 60 مـــــلل / 100 ملq جـــــزء حـــــجـــــمـي إليــــزو -

أوكتان كثافته p = 40 ملل / 100 ملل).
يــنــزع الــغــاز من اخلــلــيط في وعــاء ذو مــوجــات فـوق
صـوتيـة في الـفراغ أو يـنـقى حتت تيـار من الـغاز الـعاطل

النقي واجلاف ( ثاني أكسيد الكاربون أو األزوت ).
 3  . 5 إيــــــودور الــــــبــــــوتــــــاســــــيــــــومإيــــــودور الــــــبــــــوتــــــاســــــيــــــومq خــــــال مـن الــــــيـــــود

واليودات.
 3  . 6  مـحلول إيـدور البـوتاسيـوم اJشبعq مـحلول إيـدور البـوتاسيـوم اJشبعq التـركيز

الـــــــكــــــــتـــــــلي = 175غ / 100 مـــــــلـل. يـــــــذوب حــــــــوالي 14غ مـن
إيـــودورالـــبـــوتــــاســـيـــوم في حـــوالي 8غ من اJـــاء اJـــوضـــوع

للغليان حديثا واJعاد إلى درجة حرارة احمليط.
احلـــرص عــلى تـــثــبـــيت احملـــلــول في احلـــالــة اJـــشــبـــعــة
(بـلـورات غــيـر مـذابــة). يـحــفظ احملـلـول بــعـيــدا عن الـضـوء
ويحضر محـلوال جديدا كل يوم. يراقب احمللول بالتجربة
التالية : يـضاف قطرتX من مـحلول النشاء إلى 0,5 ملل
من إيـودور الــبــوتـاســيـوم في 30 مــلل من مــحـلــول حـمض
األسـتــيك الـبـارد / إيــزو - أوكـتـان. إذا كـان تــشـكل الـلـون
األزرق يــــســــتــــلــــزم أكــــثــــر من قــــطــــرة واحــــدة مـن احملــــلـــول
اJـرجعي لثـيوسـولفات الـصوديوم 0,1 مول / لq يـستبعد

محلول إيودور البوتاسيوم.

06



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 64 2 محر محرّم عام  م عام  1433 هـ هـ
27 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

7.3 احملـــلـــول اJـــرجـــعـي لـــثـــيـــوســـولـــفـــات الـــصـــوديــوماحملـــلـــول اJـــرجـــعـي لـــثـــيـــوســـولـــفـــات الـــصـــوديــوم
نظاميته نظاميته 0,1

c ( NA2S2O3 ) = 0,1 مول/ل.
من أجـل حتـضــيــر هــذا احملــلـولq يــســتــعــمل فــقط اJـاء
اJـوضــوع حـديـثـا لـلـغـلـيـانq يـنـقى بـاألزوت إذا كـان  ـكـنـا.
�ـكن اسـتـعـمال هـذا احملـلـول Jدة شـهـرا واحـدا ويـحفظ في

قارورة زجاجية داكنة.
 3  . 8  مـحلـول مـرجعي من ثـيـوسولـفـات الصـوديوممـحلـول مـرجعي من ثـيـوسولـفـات الصـوديوم

0,01 ن ن

c ( NA2S2O3 ) = 0,01 مول/ل (7 . 2).
يجب حتضير هذا احمللول حديثا انطالقا من احمللول
اJـــرجـــعي لـ 0,1 مــــول/ل من ثــــيـــوســــولـــفــــات الـــصــــوديـــوم
احملـضــر مـسـبـقـاq أو يـحـدد عـيـاره كل يـوم. تـبـX الـتـجـربـة
بــــأن االســـتــــقـــرار مــــحـــدود ولـه عالقـــة مـع قـــيــــمـــة الــــعـــامل
الهيدروجيني ( PH ) وكمية ثاني أكسيد الكاربون احلر.
يــســتـــعــمل فــقـط اJــاء اJــوضــوع حـــديــثــا لـــلــغــلــيـــان ويــنــقى

باألزوت إذا كان  كنا.
 3  . 9  مـحــلــول الـــنــشــاءqمـحــلــول الـــنــشــاءq التـركيـز الكلي = 1 غ /

100 ملل.

يــخــلط 0,5 غ من الــنـشــاء فـي كـمــيــة قــلــيــلـة مـن اJـاء
البارد. يـضاف هذا اخلليط إلى 50 ملل من اJـاء اJغلي مع
الـتــحـريـكq يـتــرك لـيــغـلي بــضع ثــوان ثم يـتــرك مـبــاشـرة

ليبرد.
يجب حتضير محلول جديد كل يوم.

وينـصح اسـتعـمـال نشـاء الـبـطاطـا بـالنـسـبة لـقـياس
اليود �ا أنه يـسمح باحلصـول على أزرق داكن جدا. �كن

استعمال كواشف مكافئة.
3  . 10 مــعــيــار ايــودور الــبــوتــاســيــوم ( مــعــيــار ايــودور الــبــوتــاســيــوم q(KIO3) )q مـادة

مرجعية.
3  . 11 حمض الكلوريدريك ( حمض الكلوريدريك (HCL) ) c  = 4 مول/ل.

4 . التجهيزات . التجهيزات
التجهيزات العادية للمخبر خاصة ما يلي :

4  . 1 أرلن مـايـرq سـعـته  أرلن مـايـرq سـعـته 250 مـللq  مـللq ذو عـنق مـصـقـول

مزود بسدادة زجاجية مصقولة.
4  . 2 قنـيـنةq  قنـيـنةq سعـتـها 10 مـلل أو 25 مـللq مـدرجة كل

0,05 مـلـل عـلـى األقل وتــكـون مـن األفـضـل مـجــهــزة بــنــظـام

وضع الصفر أوتوماتيكيا.
qسعـتها qـعايـرة يدويـا أو أوتومـاتيـكياJوحدة ا  qـعايـرة يدويـا أو أوتومـاتيـكياJ4  . 3 وحدة ا

20 مـلل ذات حتـديـد تـلـقـائي يـقدر عـلى األقل بـ 10 مـيـكرو

لــــتـــر وبــــتــــدقـــيق + 0,15% (عــــلى ســــبـــيـل اJـــثــــال قــــنـــيــــنـــة
�كبس).

4  . 4 مـــــاصــــات مـــــاصــــاتq ذات 0,5 مـــــللq 1 مـــــللq 10 مـــــلل ( أو

ماصات أوتوماتيكية).
qسعته 50 ملل و100 ملل q4  . 5 مخبار مدرج مخبار مدرج

qالقراءة بتقريب 0,001 غ q4 . 6 ميزان حتليليميزان حتليلي
4  .7 رجــاج مــغــنــاطــيــسيجــاج مــغــنــاطــيــسيq مــجــهــز بــقــضــيب  ــغــنط

.Xطوله (2,5 سم) وصفحة التسخ
4 . 8 حوجلة مدرجةحوجلة مدرجةq ذات 1000 ملل.
4 . 9 حوجلة مدرجةحوجلة مدرجةq ذات 250 ملل.

4 .  . 10 حوجلة مدرجةq حوجلة مدرجةq ذات 500 ملل.
q(q(micro-onde) فـرن ذو مــوجـات صـغـيـرة جـدا ) 4  . 11 فـرن ذو مــوجـات صـغـيـرة جـدا

�ــــكن اســـتــــعـــمـــال فـــرن ذو مــــوجـــات صـــغــــيـــرة جـــدا إلذابـــة
الـعـيـنـات الـصـلبـة سـريـعـا وبـسـهولـة. ال يـحـدث اسـتـعـمال
فرن ذو موجـات صغـيرة جدا ارتـفاع مـؤشر البـيروكـسيد
في حـالـة اسـتـعـمـاله بـحـذر وبـطـريـقـة صـحـيحـة. يـجب أن

تراقب الظروف اJكيفة بتجارب مسبقة.
5 . اقتطاع العينات . اقتطاع العينات

qيــــجب أن تــــكـــون الــــعـــيــــنـــة قــــد أرســــلت إلى اخملــــبـــر
يشترط أن تكون الـعينة غير فاسدة وغير متغيرة أثناء

النقل أو التخزين.
6 . حتضير العينة للتجربة . حتضير العينة للتجربة

يـجب أن تـعــطى األولـويــة القـتــطـاع عـيــنـة الـتــجـربـة
من أجل حتـديــد مـؤشـر الـبـيـروكـسـيـد الـذي يـجب حتـديـده

.Xفي احل
من األفضل مـجـانسـة العـيـنة بـدون تسـخـX وبعـيدا
عن الهواء. ويجب جتـنب أشعة الشمس اJباشرة. تسخن
بـحذر الـعينـات الصـلبة في 10° م فـوق نقـطة انـصهـارها.
يجب ترشيح العينات التي حتتوي على ملوثات مرئية.
بـالنـسبة لـبعض اJـنتـوجاتq �ـكن أن تكـون الكـمية
اJـســتــخــلــصــة من اجلــسم الــدسم أو الــزيت أصــغـر من 5 غ
حيث أن مـؤشر الـبيـروكسيـد يكـون أكثر من 30 جزء من
األلف اJعادل من األكسـيجX النشط في الكيلوغرام. في
هاته احلاالتq يستحـب أن يختار اJستعمل عينة صغيرة

جدا للتجربة.
7 . طريقة العمل . طريقة العمل
7 .  . 1 عموميات عموميات

تــتـبـع جـمــيع اJــراحل في ضــوء الــنــهـار اJــنــتــشـر أو
الضـوء االصـطـناعي. جتـنب كل تـعـرض مـباشـر إلى أشـعة
الـشمس. احلـرص عـلى أن تكـون جـميع األوعـيـة خالـية من

اJركبات اJؤكسدة واJرجعة.
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حتفظ احملاليل اJرجـعية من ثيوسـولفات الصوديوم
في قارورات زجاجية داكنة.

7 .  . 2 حتـــــــــضــــــــيـــــــــر وحتـــــــــديـــــــــد احملـــــــــلـــــــــول اJـــــــــرجـــــــــعي حتـــــــــضــــــــيـــــــــر وحتـــــــــديـــــــــد احملـــــــــلـــــــــول اJـــــــــرجـــــــــعي
لثيوسولفات الصوديوم لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن ن

7 .  . 2 . 1 حتــضـــيــر احملــلــول اJـــرجــعي لــثـــيــوســولــفــات حتــضـــيــر احملــلــول اJـــرجــعي لــثـــيــوســولــفــات
الصوديوم الصوديوم 0,01 ن ن

يـسكب 100 ملل من احملـلول اJـعـياري لـثيـوسولـفات
الـصـوديوم 0,1 ن (3 . 7) في حـوجـلـة مـدرجـة سـعـتـها 1000
مــلل (4 . 8) بــواســـطــة مـــاصــة (4 . 4). يــكـــمل احلــجـم بــاJــاء
اJـوضــوع حــديـثــا لــلـغــلــيـان (3 . 1) حــتى خط الــتـدرج بــعـد
عـملية اجملانـسةq يسكب احملـلول اJعياري من ثـيوسولفات
الــصــوديـوم 0,01 ن اJــتــحــصل عــلـيـه في قــنـيــنــة زجــاجــيـة

داكنة.

يـــــحـــــضـــــر كل يـــــوم مـــــحــــلـــــول مـــــعـــــيـــــاري حـــــديث من
ثـــيــــوســـولـــفــــات الـــصـــوديـــوم 0,01 ن انـــطالقــــا من احملـــلـــول
اJـعيـاري لـثـيـوسولـفـات الـصـوديوم 0,1 ن احملـضـر مسـبـقا
أو يـحــدد اJـعــايـر. تــبـX الــتـجــربـة أن االســتـقــرار مـحـدود
وله عالقـة مع قـيــمـة الـعـامل الـهـيـدروجـيـني (PH) وكـمـية
ثــــاني أوكــــســـيــــد الـــكــــاربـــون احلــــر. يـــســــتـــعــــمل فــــقط اJـــاء

اJوضوع حديثا للغليانq ينقى باألزوت إذا كان  كنا.

7 .  . 2 .  . 2 حتديد عيار احملـلول اJعياري لـثيوسولفات حتديد عيار احملـلول اJعياري لـثيوسولفات
الصوديوم الصوديوم 0,01 ن ( حتديد العامل ) ن ( حتديد العامل )

يـــوزن بـــتــــقـــريب 0,001 مــــلغq 0,27 غ إلى 0,33 غ من
إيودات الـبوتاسيوم (KIO3) في حوجلة مدرجة (250 ملل
أو 500 مــــــلل) (9.4 أو 10 . 4)q ثم تــــــمـأل بــــــاJــــــاء اJــــــوضـــــوع
حــديــثــا لــلــغـــلــيــان حــتى خط الــتــدرج q(1 . 3) ثـم تـبــرد في

درجة حرارة احمليط.

تـنـقـل بـواسـطـة اJـاصـة q(4 . 4) 5 مـلل أو 10 مـلل من
هـــذا احملــلــول من ايـــودات الــبــوتــاســيـــوم إلى األرلن مــايــر
سـعـته 250 مـلل (4 . 1). يـضـاف 60 مـلل مـن اJـاء اJـوضـوع
حــــديـــثـــا لــلـــغــلــيــانq 5 مــلل من HCL (4 مــول/ل)  (3 . 11)
و25 مـلغ إلى 50 مـلغ مـن أيـودور الـبـوتـاسـيـوم  (3 . 5) أو

0,5 ملل من احمللول اJشبع من البوتاسيوم  (3. 6).

يـعـايـر هذا احملـلـول بـاسـتـعـمـال طـريـقـة قـيـاس الـيود
(مـرئـي) لـتــحــديـد عــامل احملــلــول اJـرجــعي لــثــيـوســولــفـات

الصوديوم 0,01 ن (7 . 2 . 1).

يـــحــسب الـــتــركـــيــز الــصـــحــيح ت STAND لــلـــمــحـــلــول
اJعـياري لـثيـوسـولفـات الصـوديوم 0,01 ن حسب اJـعـادلة

التالية :

PKIO3  x 1000 x  6  x 1ح x  KIO3 ك                           
ت STAND = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
100 x  thio ت x  3ح x 2ح x  KIO3 ك        

حيث :

ك KIO3 : هـي كـــــــتــــــــلــــــــة إيـــــــودات الــــــــبــــــــوتـــــــاســــــــيـــــــوم
بالغرامات.

3 = KIO3 عادلة لـلمعيار ( 1 مول من كJ6 : الكتلـة ا
.(I 2 مول من

ح1 : حـجم مـحـلــول إيـودات الـبـوتـاسـيــوم اJـسـتـعـمل
لتحديد العيار ( 5 ملل أو 10 ملل ).

qح2 : احلجم الـكلي من مـحـلول إيـودات البـوتاسـيوم
باJيليلترات ( 250 ملل أو 500 ملل ).

ح3 : حجم احمللول اJعـياري لثيوسولفات الصوديوم
0,01 ن اJستعمل للتحديد باJيليلترات.

 PKIO3  = الـتــركـيــز الــكـتــلي أليــودات الـبــوتـاســيـوم

بالغرامات لـ 100 غ.

ك KIO3 : الكـتلـة اJولـية أليـودات البـوتاسـيوم (214
غ / مول ).

ت THIO = تــركــيـز احملــلــول اJـرجــعي لــثــيـوســولــفـات
الصوديوم 0,01 ن باJوالت في اللتر (= 0,01).

7 .  . 3 حتديد مؤشر البيروكسيد حتديد مؤشر البيروكسيد
7 . 3 . 1 يـنـقى بـعــنـايـة األرلن مـايـر (4 . 1) اJـنـظف
مـــســـبـــقـــا بـــعــنـــايـــة بـــتـــيـــار من األزوت أو ثـــاني أوكـــســـيــد

الكاربون : يوزن بتقريب 1 ملغ.
أ) العـينـة اJأخـوذة للـتجـربة أ) العـينـة اJأخـوذة للـتجـربة لـ 5,0 + 0,1 غ بالـنسـبة

Jؤشرات البيروكسيد اJتوقعة بX 1 وq30 أو
ب ) الــــعـــيــــنــــة اJــــأخــــوذة لـــلــــتــــجــــربـــة ب ) الــــعـــيــــنــــة اJــــأخــــوذة لـــلــــتــــجــــربـــة لـ 10,0 + 0,1 غ

بالنسبة Jؤشرات البيروكسيد اJتوقعة بX 0 و1.
يـغـسل األرلن مـايـر قـبل االسـتعـمـال �ـحـلـول حمض
األسـتيـك الـبـارد / إيـزو - أوكـتان (3 . 4) لـكي ال يـحـتـوي

على أي مادة مؤكسدة أو مرجعة.
7 . 3 . 2 تــذوب الـــعــيــنـــة اJـــأخـــوذة لــلــتـجـربـة في
50 مــــلـل من مــــحـــــلل حـــــمض األســــتـــــيك الـــــبــــارد / إيــــزو -

أوكتان مع التحريك بلطف.
بـالنـسـبة لـلمـواد الدسـمة ذات نـقـطة انـصهـار عالـية
(الـدسم الـصـلبـة واحلـيـوانـيـة)q يضـاف بـعـنـاية 20 مـلل من
إيــزو - أوكــتــان (3 . 3) إلى الــدسم اJــذابـــة مع الــتــحــريك
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بــلـطـف ثم يــضــاف مــبــاشـرة 30 مــلل من حــمـض األسـتــيك
البارد (3 . 2). إذا أقتضى األمر تـسخن العينـة أيضا بعد

التخفيف.

7 . 3 . 3 يــــضــــاف 0,5 مــــلـل من احملــــلـــــول اJــــشـــــبع من
ايودور الـبوتـاسيوم q(6 . 3) يسـد األرلن مايـر ثم يخطط
بـرجاج مـغـنطـيسي (4 . 7) مع جتـنب تـشكل دوامـة كبـيرة
أو الـرج بالـيد بـدون دخول الـهواء Jدة 60 ثانـية بـالضبط

(استعمال جهاز قياس الزمن بتدقيق  + 1 ثانية).

7 . 3 . 4 تفـتح احلوجـلة اخملـروطيـة ويضـاف مبـاشرة
100 ملل من اJـاء غير اJـمعـدنq تغسل الـسدادة الزجـاجية

اJصقولة وترج.

7 . 3 . 5 يــــعــــايـــر مــــبـــاشــــرة الــــيـــود احملــــرر �ـــحــــلـــول
معياري لـثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن (3 . 8) لالنتقال
من اللون األصفـر البرتقالي إلى األصـفر الباهتq يضاف
إذن 0,5 ملل من مـحلول الـنشاء (3 .  9). مواصـلة اJعايرة
لـالنــتـــقـــال من الـــلــون الـــبـــنــفـــســـجي حـــتى غـــيــابـه. تــوقف

اJعايرة عند بدأ غياب لون احمللول Jدة 30 ثانية.

مـالحــظـة مـالحــظـة 1 :  : مــرحــلـــة اJــعــايــرة هي اJـــرحــلــة الــدنــيــا.
يــجب انــتــظــار 15 إلى 30 ثــانــيــة لــرؤيــة تــغــيـر الــلــون مع
احمللول اJرجعي لثيوسولفات الصوديوم 0,01 ن (3 . 8).

مالحـظـة مالحـظـة 2 :  : �ـكن إضـافـة مــحـلـول الـنـشـاء في بـدايـة
اJعايرة بالنسبة Jؤشرات البيروكسيد األقل من 1.

7 . 3 . 6 فـي اJـــــقــــابـلq يــــجـب اســــتـــــعــــمـــــال حـــــجم من
محلـول ثيوسولفات 0,01 ن أصغـر أو يساوي 0,1 ملل في
الــتــجــربـــة عــلى بـــيــاض. إذا كــانت الـــتــجــربــة عـــلى بــيــاض
حتتاج إلى حجم كـبيرq يعوض احملـلول اJشبع من إيودور

البوتاسيوم ألنه �كن أن يكون غير موافق.

8 . احلساب والتعبير عن النتائج : . احلساب والتعبير عن النتائج :

يـحـسـب مـؤشـر الـبــيـروكـسـيـد (IP) بـجـزء من األلف
اJــعـادل من األكــسـيــجـX الــنـشط في كــيـلــوغـرام بــواسـطـة

الصيغة التالية :

1000 x STAND ت x   thio ت x  ( 0ح - ح)   

IP  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                          ك
حيث :

ح : هـــو حـــجم احملـــلــول اJـــعـــيـــاري من ثـــيــوســـولـــفــات
الصوديوم 0,01 ن اJستعمل لتحديد باJيليلترات.

ح0 : حجم احمللول اJعـياري لثيوسولفات الصوديوم
0,01 ن اJستعمل للتجربة على بياض باJيليلترات.

تSTAND : الـتـركـيـز الـصحـيـح حملـلـول ثـيـوسـولـفات
الصوديوم 0,01 ن احملدد حسب 2.7 باJول في اللتر.

تthio : الـــتــــركـــيــــز اJـــقــــرب حملـــلــــول ثـــيــــوســـولــــفـــات
الصوديوم 0,01 ن باJوالت في اللتر (= 0,01).

ك : كتلة العينة اJأخوذة للتجربة بالغرامات.
يـــجب أن نــؤشـــر إلى نـــتــائج الـــتــحـــديــد بـــالــتـــقــريب

العشري.
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة التجارةوزارة التجارة

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 25 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432 اHــــوافق  اHــــوافق 27 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
سـنـة سـنـة p2011 يـجــعل مـنــهج حتــديـد نــسـبــة اHـاء واHـوادp يـجــعل مـنــهج حتــديـد نــسـبــة اHـاء واHـواد
اHــتـــطــايـــرة لــلـــمــواد الـــدســمـــة ذات األصل احلـــيــوانياHــتـــطــايـــرة لــلـــمــواد الـــدســمـــة ذات األصل احلـــيــواني

والنباتي إجباريا.والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة
-  �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اHـــــوافق 28 مـــــايــــو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اHؤرخ في 3 رجب عام  1410 اHوافق 30 يناير سنـة 1990

pتممHعدل واHا pتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHؤرخ في 17 شوال عام   1423 اHوافق  21 ديسـمبر سنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اHؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اHوافق 6 ديسمبر سنة

pطابقةHتعلق بتقييم اH2005 وا
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- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ
فـي 21 شعـبـان عام  1419 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 1998 
واHـتعـلق باHـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في2
ذي احلـجـة عام  1422 اHـوافق 14 فـبـرايـر سـنـة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اHــــواد اHــــضــــافــــة اHـــرخـص بــــهـــا فـي اHـــواد

pالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهp يهدف هذا الـقرار إلى جعل منهج حتديد نسبة اHاء
واHـواد اHــتـطــايـرة لــلـمــواد الـدســمـة ذات األصل احلــيـواني

والنباتي إجباريا.

اHــــــادةاHــــــادة 2 :  : مـن أجـل حتـــــــديـــــــد نـــــــســـــــبـــــــة اHـــــــاء واHــــــواد
اHـــــتـــــطـــــايـــــرة لـــــلـــــمـــــواد الـــــدســـــمـــــة ذات األصـل احلـــــيـــــواني
والــــنـــبـــاتيp فــــإن مـــخـــابـــر مــــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع الـــغش
واخملـابر اHـعتـمـدة لهـذا الـغرضp مـلزمـة بـاستـعـمال اHـنهج

اHبW في اHلحق اHرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

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

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 25 رجـب عـــام 1432 اHــــوافق 27
يونيو سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلحـقاHـلحـق
منهج حتضير نسبة اHاء واHواد اHتطايرة للموادمنهج حتضير نسبة اHاء واHواد اHتطايرة للمواد

الدسمة الدسمة 
ذات األصل احليواني و النباتيذات األصل احليواني و النباتي

1 . منهج التحديد : . منهج التحديد :
pعن طــريق الــتــجـفــيف pهــنــاك مـنــهــجــان لــلــتــحــديــد
لـنـســبـة اHـاء واHـواد اHـتــبـخـرة لـلــمـواد الـدسـمـة ذات أصل

حيواني أو نباتي و هما مبينان كمايلي :
- اHـــنـــهج أp- اHـــنـــهج أp اســــتــــعـــمــــال حـــمــــام رمـــلي أو صــــفـــيــــحـــة

pWالتسخ
- اHنهج ب- اHنهج بp استعمال فرن التجفيف. 
يطبق اHنهج أ على كل اHواد الدسمة.

يـــطــبق اHـــنــهج ب فـــقط عـــلى اHــواد الـــدســمــة الـــغــيــر
اجملــفــفــة ذات عــامـل احلــمــوضــة أصــغــر مـن  4. يـجب أن
ال حتلل زيوت الـلوريك حسب هذا اHنهج في أي حالة من

احلاالت.
2 . التعريــــف : . التعريــــف :

نــســبــة اHــاء و اHـــواد اHــتــطــايــرة: هي فــقــد من كــتــلــة
اHنتوج يتـعرض له هذا األخير عند التسخW في  103° م
± 2° م فـي شــروط هــذا اHــنــهج  و نــعـــبــر عــنــهــا بــالــنــســبــة

اHئوية للكتلة.
3 . اHبـــدأ : . اHبـــدأ :

تـسـخـن الـعـيـنـة اHـأخــوذة لـلـتـجـربـة في 103 م ± 2° م
إلى غــايـة إزالــة اHـاء واHــواد  اHـتــطـايــرة  نـهــائـيــا وحتـديـد

الكتلة اHفقودة.
4 . اHنهج أ . اHنهج أ

4 .  . 1 التجهيزات : التجهيزات :
أجهزة عادية للمخبرp السيما :

 4 . 1 . 1 ميزان حتليلي. ميزان حتليلي.

 4 . 1 . 2 وعــــاء الــــتــــبــــخــــيــــر مـن خــــزف أو زجـــاج وعــــاء الــــتــــبــــخــــيــــر مـن خــــزف أو زجـــاجp ذو

جــوف مـســطحp يــتـراوح قــطـره من 80 إلى 90 مــلم وعــمـقه
حوالي 30 ملم.

 4 . 1 . 3 مقـياس درجة احلرارة مقـياس درجة احلرارةp مـدرج طوله حوالي

100 § ومـزود بخـزان من الزئبق مـتW وغـرفة ضغط في

اجلهة العلوية.
.Wأو صفيحة تسخ  pحمام رملي .Wأو صفيحة تسخ  p4 . 1 . 4 حمام رملي 

 4 . 1 . 5 جهاز نازع للرطوبةجهاز نازع للرطوبةp مزود بعامل مجفف.

 4 . 2 طريقـة العملطريقـة العمل

 4 . 2 . 1 حتضير العينة للتجربة :حتضير العينة للتجربة :

حتضر العينة للتجربة طبقا للمنهج الرسمي.
 4 . 2  . 2 العينة اHأخوذة للتجربة : العينة اHأخوذة للتجربة :

تــوزن بــتـــقــريـب 0,001غ حــوالـي 20غ مـن الـعــيــنـة
( 4. 2 . 1) في وعــاء الـتـبــخـيـر ( 4. 1 . 2) اجملـفف واHـوزون

مسبقا مع مقياس درجة احلرارة.
 4 . 2  . 3 التحديد :التحديد :

يــسـخن وعــاء الـتــبـخــيـر الــذي يـحــتـوي عــلى الـعــيـنـة
اHــأخــوذة لـلــتــجــربـة  ( 4. 2 . 2) فــوق حــمـام رمــلـي أو فـوق
صـــفــــيـــحـــة الــــتـــســـخـــW (4. 1 . 4). مـالحـــظــــة درجــــة حـــرارة
اHنتوج ذو حوالي 10° م / دقيقة حتى تصل إلى مايقرب
90° م وذلك بـالـتـحـريك اHـسـتـمـر بـواسـطـة مـقـيـاس درجـة

احلرارة.
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تخفض سرعـة ارتفاع درجة احلرارة �الحظة سرعة
انـــبـــعــاث  فـــقــعـــات الــبـــخـــار الــتي تـــتـــحــرر من قـــاع وعــاء
الـتــبـخــيـر وتــتــرك درجـة احلــرارة تـرتــفع حـتـى تـصل إلى
103°م ± 2° م. عــــدم جتــــاوز 105° م. يــــســـتــــمــــر الــــتــــحــــريك

بــكـشط قـاع وعـاء الـتـبـخـيــر إلى حـW انـقـطـاع أي انـبـعـاث
للفقعات.

Wيـكــرر الـتــسـخـ pــاء قـد تــبـخــرHلــلـتــأكـد من أن كل ا
عدة مـرات في درجـة حرارة 103 °م ± 2 °م وذلك للـتبـريد

.Wمراحل التسخ Wفي درجة حرارة 95 °م  ب

يــتـرك بـعــد ذلك وعـاء الــتـبـخــيـر لـيــبـرد مع مــقـيـاس
درجـة احلـرارة في اجلـهـاز نـازع لـلـرطـوبـة  ( 4. 1 . 5) حـتى
تـصل إلى درجـة حـرارة احملــيط ويـوزن بـتـقـريب 0,001 غ.
تـكـرر هــذه الـعـمـلـيـات حـتى ال يـتـجـاوز الـفـرق بـW نـتـائج

وزنW متتاليW 2 ملغ.

 4 . 2  . 4 عدد التحديدات :عدد التحديدات :

يـــجــرى حتــديـــدان عــلـى عــيــنـــات مــأخـــوذة لــلــتـــجــربــة
مقتطعة من نفس العينة للتجربة ( 4. 2 . 1) .

5 . اHنهج ب . اHنهج ب

5 .  . 1 التجهيزات : التجهيزات :

أجهزة عادية للمخبر.

5 . 1 . 1 ميزان حتليلي. ميزان حتليلي.

 5 . 1 . 2 وعــاء زجــاجيوعــاء زجــاجيp ذو قــاعــدة مــســطــحــةp قــطــره

حوالي 50 ملم و ارتفاعه 30 ملم.

 5 . 1 . 3 جـهـاز جتــفـيف ذو تـسـخــW كـهـربـائي جـهـاز جتــفـيف ذو تـسـخــW كـهـربـائيp �ـكن

ضبطه في 103° م ± 2° م.

 5 . 1 . 4 جـهـاز نازع لـلـرطـوبة جـهـاز نازع لـلـرطـوبةp مـزود بـعـامل مـجفف

فعال.

5 . 2 طريقـة العمـلطريقـة العمـل

 5 . 2 . 1 حتضير العينة للتجربة :حتضير العينة للتجربة :

حتضر العينة للتجربة طبقا للمنهج الرسمي. 

5 . 2 . 2 العينة اHأخوذة للتجربة : العينة اHأخوذة للتجربة :

تــــــــوزن بــــــــتــــــــقــــــــريب 0,001 غp حــــــــوالي 5 أو 10غ مـن
الــعــيـنــة لــلـتــجــربـة p(1 . 2 . 5) حــسب الــنـســبــة اHـفــتــرضـة
لــلــمــاء واHــواد اHـتــطــايــرةp في الــوعـاء  p(2 . 1 . 5) اجملـفف

واHوزون فارغا مسبقا.

5 . 2 . 3 التحديـد : التحديـد :

يـوضـع الـوعــاء الــذي يـحــتــوي عـلى الــعــيـنــة اHــأخـوذة
للـتجربة H (2 .2 .5)دة ساعـة في جهاز الـتجفيف (5. 1. 3)
اHـــضـــبــوط في 103°م. يــتـــرك لـــيــبـــرد في اجلـــهــاز الـــنــازع
لـلــرطــوبـة (5 . 1 . 4) حــتى يــصل إلى درجــة حــرارة احملـيط

ويوزن  بتقريب 0,001 غ.

تــكــررعــمــلــيـــات الــتــســخــpW الــتـــبــريــد والــوزن لــكن
بـفتـرات متـتالـيـة في جهـاز التـجفـيف Hدة 30 دقيـقـة لكل
Wوزنــ Wحـــتى ال يــتـــجــاوز الــفـــقــد في الـــكــتــلـــة بــ pواحــدة
مــتـــتــالـــيــW  2 أو4 مـــلغp حـــسـب كـــتـــلـــة الـــعـــيـــنـــة اHـــأخـــوذة

للتجربة.

مالحظــة :مالحظــة :

يـشـيـر ارتـفـاع كـتـلـة الـعـيـنـة اHـأخـوذة لـلـتـجـربـة بـعد
تكرير التسخW إلى حدوث أكسدة ذاتية للمادة الدسمة.
في هـذه احلالـةp تـؤخـذ حلـسـاب الـنتـيـجـة كـتـلـة احلد األدنى

اHتحصل عليها أو يستعمل من األفضل اHنهج أ.

 5 . 2 . 4 عدد التحديدات :عدد التحديدات :

يــجــرى حتـديــدان عـلى الــعـيــنــات اHـأخــوذة لـلــتـجــربـة
اHقتطعة  من نفس العينة للتجربة (5 . 2 . 1).

6 . التعبير على النتائج : . التعبير على النتائج :

يعبرعن نسبـة اHاء واHواد اHتبخرةp بـنسبة مئوية
للكتلة وتساوي :

2
 - ك

1
ك

100 x ـــــــــــــــــــــ

0
 - ك

1
ك

حيث :

ك0 : هــي الــكــتــلــة بــالــغــرامــاتp لـوعـاء الـتـبـخـيـر
(4 . 1 . 2) ومــقـــيـــاس درجـــة احلــرارة (4 . 1 . 3) أو لـــلـــوعــاء

الزجاجي (5 . 1 . 2).

ك1 : هي الـــكـــتـــلـــة بـــالـــغـــرامـــاتp لـــوعـــاء الـــتـــبـــخـــيــر
ومـــــقــــــيـــــاس درجــــــة الــــــحـــــــرارة  والـــــعـــــيــــــنــــة اHــــأخــــوذة
للـتجربة p(2 . 2 . 4) أو للوعاء والـعينة اHأخـوذة للتجربة

.W(5 . 2 . 2) قبل التسخ

ك2 : هي الـــكـــتـــلـــة بـــالـــغـــرامـــاتp لـــوعـــاء الـــتـــبـــخـــيــر
ومـقـياس درجـة احلـرارة  والراسب  p(3 . 2 . 4) أو لـلـوعاء

.Wالراسب (5 . 2 . 3) بعد التسخ

مالحظة :مالحظة : في حالة اHنـهج بp يعوض وعاء الـتبخير
(4 . 1 . 2) بالوعاء الزجاجي (5 . 1 . 2).

12



21 محر محرّم عام م عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1665
5 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2012 م

يؤخـذ كنـتيـجـة اHعـدل اجلبـري للـتحـديدين إذا تـوفر
شرط التكرارية (7).

تعطى النتائج بعددين بعد الفاصلة.

7 . التكرارية : . التكرارية :

يـــجب أن ال يـــتــجـــاوز الــفـــرق بـــW نــتـــائج حتـــديــدين
أجـــريــا في آن واحــد أو بـــســرعــة الــواحـــد تــلــوى اآلخــر من
طــرف نــفـس اHــحــلـلp 0,05غ مـن اHــاء و اHـواد اHـتـبـخرة

لـ 100غ من العينة.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 25 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432 اHــــوافق  اHــــوافق 27 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
سـنة سـنة p2011 يجـعل منـهج حتديـد نسـبة اHـلوثـات غيرp يجـعل منـهج حتديـد نسـبة اHـلوثـات غير
الـــقــــابـــلـــة لــــلـــذوبـــان فـي اHـــواد الـــدســــمـــة ذات األصلالـــقــــابـــلـــة لــــلـــذوبـــان فـي اHـــواد الـــدســــمـــة ذات األصل

احليواني والنباتي إجباريا.احليواني والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة
-  �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اHـــــوافق 28 مـــــايــــو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اHؤرخ في 3 رجب عام  1410 اHوافق 30 يناير سنـة 1990

pتممHعدل واHا pتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHؤرخ في 17 شوال عام   1423 اHوافق  21 ديسـمبر سنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اHؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اHوافق 6 ديسمبر سنة

pطابقةHتعلق بتقييم اH2005 وا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ
فـي 21 شعـبـان عام  1419 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 1998 
واHـتعـلق باHـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في2
ذي احلـجة عام  1422 اHوافق  14 فبـراير سـنة  2002  الذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اHــــواد اHــــضــــافــــة اHـــرخـص بــــهـــا فـي اHـــواد

pالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور

أعالهp يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة
اHــلــوثــات غــيـر الــقــابــلــة لـلــذوبــان في اHــواد الــدســمـة ذات

األصل احليواني والنباتي إجباريا.

اHادةاHادة 2 :  : من أجل حتديد نسـبة اHلوثات غـير القابلة
لــــــلــــــذوبــــــان في اHــــــواد الــــــدســــــمــــــة ذات األصـل احلــــــيــــــواني
والــــنـــبـــاتيp فــــإن مـــخـــابـــر مــــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع الـــغش
واخملـابر اHـعتـمـدة لهـذا الـغرضp مـلزمـة بـاستـعـمال اHـنهج

اHبW في اHلحق اHرفق بهذا القرار.

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

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

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 25 رجـب عـــام 1432 اHــــوافق 27
يونيو سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلحـقاHـلحـق

منهج حتديد نسبة اHلوثات غير القابلة للذوبان منهج حتديد نسبة اHلوثات غير القابلة للذوبان 
في اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيفي اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي

1 . التعريف : . التعريف :

نسبة اHلوثات غير القابلة للذوبان :

كـمـيـة الـغـبـار واHــواد الـغـريـبـة األخـرى غـيـر الـقـابـلـة
لـلـذوبـان في ن - هـكـزان أو إثـيـر الـبـتـرولp في الـشـروط

احملددة في هذا اHنهج.

يعبر عن نسبة اHلوثات بالنسبة اHئوية للكتلة.يعبر عن نسبة اHلوثات بالنسبة اHئوية للكتلة.

تــشــمل هــذه اHـلــوثــاتp مـلــوثــات مــيـكــانــيـكــيــةp مـواد
معـدنيةp هـيدرات الكـربونp مواد آزوتـيةp مخـتلف اHواد
الــصــمــغــيــةp صــابــونــات الــكــالــســيــومp األحــمــاض الــدســمــة
اHـــــؤكـــــســــدةp الكـــــتـــــون األحــــمـــــاض الـــــدســـــمــــة و (جـــــزئـــــيــــا)
الـصــابـونـات الـقــاعـديـةp هـيــدروكـسـيـد األحــمـاض الـدسـمـة

والغليسيريد التابعة لها.

2 . اHبدأ : . اHبدأ :

مـعــاجلـة الــعـيــنـة اHــأخـوذة لـلــتـجــربـة بــفـائض من ن-
هــكـــزان أو إثـــيــر الـــبــتـــرول ثم يـــرشح احملـــلــول اHـــتـــحــصل
عــلــيه. تـغــسل اHــصـفــاة والــراسب بــواسـطــة نــفس اHـذيب.

يجفف في 103° م ± 2° م ثم نزن.
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3 . الكواشف : . الكواشف :

تـــســتـــعـــمل فـــقط الــكـــواشف ذات نـــوعـــيــة حتـــلـــيــلـــيــة
معروفة.

 3 . 1 ن- هــــكـــزان أو فـي حـــالــــة عــــدم تـــوفــــرهp إثــــيـــر

الـبــتـرول ذو مــجـال الــتـقــطـيــر بـW 30° م و60° م ومـؤشـر
البروم أقل من 1.

ال يــــجب أن يــــكـــون الــــراسب عــــنـــد الــــتـــبــــخـــر الــــتـــام
بالنسبة للمذيبpW أكبر من  0,002 غ لـ  100 ملل.

pkieselguhr 2 .  . 3 مـــنــــقىp مـــحــــروقp يـــفــــقـــد الـــكــــتـــلـــة
بنسبة p% 0,2 في 900° م ( حتى االحمرار).

4 .  التجهيزات : التجهيزات :

األجهزة اHتداولة في اخملبرp ال سيما :

4 . 1 ميزان حتليليp  ميزان حتليليp دقيق ± 0,001 غ  بالتقريب.

4 . 2 مــجـفف بـالــتـســخـW الـكــهـربـائيp  مــجـفف بـالــتـســخـW الـكــهـربـائيp �ــكن ضــبـطه

في 103° م ± 2° م.

4  . 3 حــوجــلــة مــخــروطــيـة حــوجــلــة مــخــروطــيـةp ســعــتــهــا 250 مــلـل مـزودة

بسدادة من زجاج دائرية.

4  . 4 جهاز تنشيف جهاز تنشيفp مزود بعامل مجفف فعال.

4  . 5 ورق تـــرشـــيح بـــدون رمـــاد  ورق تـــرشـــيح بـــدون رمـــاد (نـــســـبــــة عـــلـــيـــا من

الــرمــاد تــقــدر بــ  0,01 % مـن الــكــتــلــة)p مــؤشـر احلـصـر
بـ  98 % بــالـــكـــتـــلــــةp لـــلـــجــــزيـــئــات الـــتي أبــعــادهـــا أكــبــر
من 2,5 مـــيـــكـــرومـــتـــرp أو مـــصـــفـــاة مـن الـــلـــيف الـــزجـــاجي
قـطـرهـا يـعـادل p§ 120 و كـذلك وعـاء مـعـدني (من األفـضل
أHــنـيــوم) أو زجـاجي مــزود بــغـطــاء مالئم (مــتـغــيـر في 6.4

جلميع اHوادp ما عدا الزيوت احلامضة).

4  . 6 بـؤرة مـرشـحـةp من زجـاجبـؤرة مـرشـحـةp من زجـاجp نـوعـية P16 (فـتـحة

اHـــســـامـــات من 10 إلى 16 مــــيـــكـــرومـــتـــر)p قـــطـــرهـــا  40 §
وسـعــتــهـا 50 مــللp وحــوجــلــة لــلــتـرشــيـح (مــتـغــيــرة في 4,5

تشمل اHواد احلامضة).

حتـضpW ذو تـسخـW كـهـربـائيp �ـكن أن  4 . 7 جهـاز حتـضWجهـاز 

يعمل في 103° م ± 2° م.

5 . اقتطاع العينة : . اقتطاع العينة :

pمن الضروري أن يتلقـى اخملبر عينة �ثـلة حقيقية
غير متلفة وال متغيرة أثناء النقل والتخزين. 

6 . حتضير العينة للتجربة : . حتضير العينة للتجربة :

يجري اقتطاع العينة في الشروط اHالئمة.

7 .  .  طريقة العمل :طريقة العمل :

7 . 1 العينة اHأخوذة للتجربة : العينة اHأخوذة للتجربة :

تــــوزن بــــتــــقــــريب 0,01غp حــــوالي 20غ من الــــعــــيــــنــــة
اHأخوذة للتجربة في حوجلة مخروطية (4 . 3).

7 . 2 التحديد : التحديد :

 7 . 2 . 1 يـجفف إمـا ورق الترشـيحp الوعـاء وغطاؤه

أو البؤرة اHرشحة (4 . 6) في اجملفف (4 . 2) مضبوط في
103 ° م. يتـرك ليـبـرد في جهـاز الـتنـشيف (4 . 4) ويوزن

بتقريب 0,001 غ. 

7 . 2 . 2 يـــضـــاف 200 مـــلل مـن ن - هـــكـــزان أو إثـــيـــر

الــبــتـرول (3 . 1) فـي احلـوجــلـة الــتي حتــتـوي عــلى الــعـيــنـة
اHأخوذة للتجربة (7 . 1)  تغلق احلوجلة وترج.

بـالــنـســبـة لــزيت اخلـروعp �ــكن زيـادة كــمـيــة اHـذيب
لـكي نسـهل الـعـملـيـة و قـد يكـون من الـضـروري استـعـمال

حوجلة سعتها أكبر.

تــــــتـــــرك فـي درجــــــة حــــــرارة مــــــقــــــاربـــــة لـ 20° م Hـــــدة
تقارب 30 ثانية. 

7 . 2 . 3 تـرشح فوق ورقـة التـرشـيح موضـوعة داخل

قـــمع مالئمp أو فـــوق الـــبـــؤرة اHـــرشـــحــة بـــاســـتـــعـــمــالp إذا
اقتضى األمرp امتصاص خفيف.

تـغـسـل ورقـة الـتـرشـيح أو الـبــؤرة اHـرشـحـة بـسـكب
كـمـيــات صـغـيــرة من نـفس اHــذيب كـمـا في (7 . 2 . 2) لـكن
بـالـكمـيـة الالزمة لـكي تـكون الـرشـاحة األخـيـرة خالـية من
اHـواد الــدســمــة. يــســخن اHــذيبp إذا اقــتـضـى األمـرp حــتى
درجــة حـــرارة قــصــوى بـ 60° م حــتـى تــذوب جـــمـــيع اHــواد

الدسمة الصلبة فوق ورق الترشيح.

7 . 2 . 4 إذا اسـتــعــمــلــنــا ورق الــتـرشــيحp نــنــزعه من

الـقـمعp و نـضـعه فـوق الـوعـاءp يـتـرك لـيـتـبـخـر في الـهـواء
اجلزء األكبر للـمذيب الباقي فوق ورق الترشيح و ينهى
الـــتـــبــــخـــر في اجملـــفـف اHـــضـــبـــوط في 103° م. يـــخـــرج من
اجملـــففp يــغــلـق الــوعــاء بــغــطـــائه : يــتــرك يـــبــرد في جــهــاز

التنشيف (4 . 4) ويوزن بتقريب 0,001 غ.
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7 . 2 . 5 إذا اســـتـــعـــمــلـــنـــا الـــبـــؤرة اHــرشـــحـــةp يـــتــرك

ليـتـبخـر في الـهـواء اجلزء األكـبـر من اHذيب الـبـاقي فوق
هــذه األخـيـرة و تـنــهى الـعـمــلـيـة في اجملـفـف اHـضـبـوط في
103°م. يـــــخـــــرج من اجملـــــفـفp يـــــتـــــرك لـــــيـــــبـــــرد في جـــــهـــــاز

التنشيف (6 . 4)  و يوزن بتقريب 0,001 غ.

pـلـوثـات الـعـضـويةH7 . 2 . 6 إذا أردنـا حتـديـد نـسـبـة ا

pمـن الـــضــروري اســـتـــعـــمـــال ورق الـــتـــرشــيـح بـــدون رمــاد
مـجفف و موزون سـابقا. في هـذه احلالةp يـجب أن يحرق
ورق الـتـرشـيح الـذي يـحـتـوي عـلى اHـلـوثـات غـيـر الـقـابـلة
لـلـذوبـان و يجـب أن تطـرح كـتـلـة الـرمـاد اHـتـحـصل عـلـيـها

من كتلة اHلوثات غير القابلة للذوبان.

يــجب أن حتـسب نـسـبــة اHـلـوثـات الـعــضـويـةp اHـعـبـر
عـنـهـا بـالـنـسـبـة اHـئـويـة لـلـكـتـلـةp بـضـرب فـرق الـكـتـلـة في
100 / كp0 حـيث ك0 هي كـتـلـة الـعيـنـة اHـأخـوذة لـلـتـجـربة

بالغرام.

7 . 2 . 7 إذا قــمــنــا بــتـحــلــيل الــزيــوت احلــامـضــةp أل

بـــؤرة الـــتـــرشـــيح بـ kieselguhr (3. 2)  كـــالـــتـــالـي. نـــحـــضــر
مــــــزيج بـ 2غ من kieselguhr وحــــــوالي 30 مــــــلـل من إثــــــيــــــر
الـــبـــتــرول (3 . 1) فـي بـــيــشـــر مـن زجــاج ســـعـــته 100 مــلل.
pحتت ضـغط مـنـخفض pـزيج فى بـؤرة الـتـرشـيحHيـسكب ا
لــلــحــصــول عــلى طــبــقــة من  kieselguhr فــوق  مــصــفــاة من

الزجاج.

جتــــفف بــــؤرة الـــتــــرشـــيح الــــزجـــاجــــيـــة احملــــضـــرة فى
اجملــفف (4 . 2) مـــضـــبـــوط في 103° مH pـــدة ســـاعـــة. يـــتـــرك
لـــيـــبـــرد فى جــهـــاز الـــتــنـــشــيف  (4 . 4) ويـــوزن بـــتـــقــريب

0,001 غ.

8 . التعبير عن النتائج : . التعبير عن النتائج :

يــعــبــر عن نــســبـــة اHــلــوثــات غــيــر الــقــابــلــة لــلــذوبــان
بالنسبة اHئوية للكتلةp وتساوي :

1
 - ك

2
ك

100 x ـــــــــــــــــــــ =w 

0
ك

حيث :

ك0 : هي كــتــلــة الــعــيــنــة اHــأخــوذة لــلــتــجــربـة  (7 . 1)
بالغرام.

ك1 : هي كـتـلــة الـوعـاء وغــطـائه وورق الــتـرشـيح أو
بؤرة الترشيح (7 . 1) بالغرام.

ك2 : هي كـــتـــلـــة الـــوعـــاء وغـــطـــائه وورق الـــتـــرشـــيح
يــــحـــتــــوي عــــلى الــــراسب (7 . 2 . 1)  أو بــــؤرة الــــتـــرشــــيح

والراسب (7 . 2 . 5) بالغرام.

تعطى النتيجة بعددين بعد الفاصلة.

9 . التكرارية : . التكرارية :

Wنـتــيــجـتـي جتـربــتـ Wـطــلق بــHال يــتــجـاوز الــفــرق ا
فرديـتـW مسـتـقلـتpW و اHـتـحصـل علـيهـمـا بواسـطـة نفس
اHــــنـــهـج عـــلـى مـــادة �ــــاثـــلــــة خـــاضــــعـــة لــــلـــتــــجــــربـــة بــــنـــفس
الـــتـــجـــهــيـــزات فـي فــاصـل زمــنـي قـــصــيـــر إال في  5 % من
احلـاالت عـلـى األكـثـر قـيـمـة 0,01 غ من اHــلـوثـات في 100 غ
من عــيـنــة ال حتـتـوي عــلى أكـثـر من 0,10 % (بـالـكــتـلـة) من

اHلوثات غير القابلة للذوبان.

10 . إعادة التجربة : . إعادة التجربة :

Wنـتــيــجـتـي جتـربــتـ Wـطــلق بــHال يــتــجـاوز الــفــرق ا
فــرديـتــpW اHـتـحــصل عـلـيــهـمــا بـواسـطــة نـفس اHــنـهج عـلى
مـادة �ـاثــلـة خـاضـعـة لـلـتـجـربـة في عـدة مـخـابـر من طـرف
عـدة محـلـلW يـسـتعـمـلون جتـهيـزات مـختـلـفةp إال في  5 %
مـن احلــاالت عـــلى األكــثـــر قــيــمــة 0,06 غ من اHــلــوثــات في
100 غ من عينـة ال حتتوي على أكثر من 0,10 % (بالـكتلة)

من اHلوثات غير القابلة للذوبان.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 25 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432 اHــــوافق  اHــــوافق 27 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
ســـنــة ســـنــة p2011 يـــجــعـل مــنـــهج حتـــديـــد مـــؤشــر انـــكـــســارp يـــجــعـل مــنـــهج حتـــديـــد مـــؤشــر انـــكـــســار
الــــضـــــوء لــــلـــــمــــواد الـــــدســــمـــــة ذات األصل احلـــــيــــوانيالــــضـــــوء لــــلـــــمــــواد الـــــدســــمـــــة ذات األصل احلـــــيــــواني

والنباتي إجباريا.والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة

-  �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اHـــــوافق 28 مـــــايــــو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اHؤرخ في 3 رجب عام  1410 اHوافق 30 يناير سنـة 1990

pتممHعدل واHا pتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHؤرخ في 17 شوال عام   1423 اHوافق  21 ديسـمبر سنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اHؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اHوافق 6 ديسمبر سنة

pطابقةHتعلق بتقييم اH2005 وا
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- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ
فـي 21 شعـبـان عام  1419 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 1998 
واHـتعـلق باHـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في2
ذي احلـجـة عام  1422 اHـوافق  14 فـبـرايـر سـنة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اHــــواد اHــــضــــافــــة اHـــرخـص بــــهـــا فـي اHـــواد

pالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهp يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جــعل مــنــهج حتــديــد مــؤشـر
انــكــســـار الــضــوء لـــلــمــواد الـــدســمــة ذات األصـل احلــيــواني

والنباتي إجباريا.

اHــادةاHــادة 2 :  : من أجل حتـــديـــد مـــؤشـــر انـــكـــســـار الـــضـــوء
لـــلـــمــواد الـــدســـمــة ذات األصـل احلــيـــواني والـــنـــبـــاتيp فــإن
مـخابر مراقـبة اجلودة وقمع الـغش واخملابر اHعـتمدة لهذا
الـــغــرضp مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اHــنـــهج اHـــبــW في اHـــلــحق

اHرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

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

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 25 رجـب عـــام 1432 اHــــوافق 27
يونيو سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلحـقاHـلحـق
منهج حتديد مؤشر انكسار الضوء للمواد منهج حتديد مؤشر انكسار الضوء للمواد 
الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيالدسمة ذات األصل احليواني و النباتي

1 . التعريف : . التعريف :

مــؤشــر انــكــســار الــضــوء Hــادة مــا هــو نــســبــة ســرعــة
الــضـوء في طــول مـوجــة مــحـددة في الــفـراغ عــلى ســرعـته

في اHادة.

تــسـتــعــمل تـطــبــيـقــاp ســرعـة الــضـوء فـي الـهــواء بـدل
ســرعــتـه في الــفــراغ و طــول اHــوجــة اخملــتــارةp بــاســتــثــنــاء
الــتــعــلـيــمــاتp هي مــعــدل خــطــوط الــطــيف ط لــلــصــوديـوم

( 589,6 نانومتر).

يــتـــغــيـــر مــؤشــر انـــكــســار الـــضــوء Hـــادة مــا مع طــول
موجة الضوء الوارد و مع درجة احلرارة.

يـرمــز Hــؤشـر انــكــسـار الــضــوء بـ  ن ط د حـيث أن د
هي درجة احلرارة اHئوية.

2 . اHبدأ : . اHبدأ :

قــيــاس مـــؤشــر انــكـــســار الــضـــوء لــلــعـــيــنــة الـــســائــلــة
بـواسـطــة جـهـاز مالئم لـقـيــاس االنـكـسـار في درجـة حـرارة

ثابتة.

3 . الكواشف : . الكواشف :

3 .  . 1 · بـرومـونـافـتـالـpW أو لـورات اإلثـيل ذو جـودة
تـــتالءم مع  جـــهــاز قــيـــاس مــؤشـــر االنــكــســـار و ذو مــؤشــر

انكسار معروف.

 CH3 (CH2)4 في 20° م ( نط 1,4119)

 3 . 2 ثـالثي كـــــلــــورو اإلثـــــيالنp أو مـــــذيــــبـــــات أخــــرى

كـالـهــكـزانp إثـيــر الـبـتــرول أسـيـتــونp تـولـوانp لـتــنـظـيف
موشور جهاز قياس االنكسار.

4 . التجهيزات : . التجهيزات :

األجهزة اHتداولة في اخملبرp ال سيما :

 4 . 1 جهـاز قياس االنكسار جهـاز قياس االنكسارp نوع  ABBE مثالp قابل

لـتـحـديـد مـؤشـر االنـكـسـار بـتـقـريب ± 0,0001 بW  ن ط =
 1,3000 و ن ط = 1,7000.

يـــجـب أن يــضـــبـط جـــهـــاز قـــيــاس االنـــكـــســـار بـــحـــيث
يـعـطي لـلمـاء اHـقطـر في درجـة حرارة 20° م مؤشـر يـقدر

بـ 1,3330.

4 . 2 مصدر الضوء : مصدر الضوء : مصباح ببخار الصوديوم.

�كن اسـتعـمال الـضوء األبيض إذا كـان جهـاز قياس
االنكسار مزودا بنظام تعويض ال صبغي.

صفيحة زجاجية ذات مؤشر انكسار معروف.

4 . 3 حــمــام مــائي : حــمــام مــائي : �ــكـن ضــبــطه في درجــة احلــرارة

التي جترى فيها القياسات (حالة العينات الصلبة).

5 . اقتطاع العينة : . اقتطاع العينة :

يجرى اقتطاع العينة في الشروط اHالئمة.
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6 . طريقة العمل : . طريقة العمل :

6 . 1 حتضير العينة للتجربة : حتضير العينة للتجربة :

حتضر عينة التجربة طبقا للمنهج الرسمي.

يجـب أن يحـدد مـؤشـر االنكـسـار علـى اHادة الـدسـمة
مجففة كليا ومرشحة.

في حــالــة عــيــنـة صــلــبــةp تــنـقـل الـعــيــنــة احملــضـرة في
وعـاء مـنــاسب ثم يـوضع في حــمـام مـائي (4 . 5) مــضـبـوط
في درجـــة حــرارة الـــتي جتـــرى فــيـــهــا الـــقــيـــاســات. تـــتــرك

لوقت كاف حتى تستقر درجة حرارة العينة.

6 . 2 ضبط اجلهاز : ضبط اجلهاز :

الـــــتــــحـــــقـق من أن جـــــهـــــاز قــــيـــــاس االنـــــكـــــســــار(4 . 1)
مـــضـــبـــوط و ذلك بـــقـــيـــاس مـــؤشـــر انـــكـــســـار الـــصـــفـــيـــحـــة
الـزجــاجــيـة (4 . 3) طـبــقــا لــتـعــلــيـمــات الــصـانع أو بــقــيـاس
مــؤشــر انــكــسـار · بـرومــونــافــتــالـW أو لـورات اإلثيل

.(1 . 3)

6 . 3 التحديد : التحديد :

يـقــاس مـؤشــر انـكــسـار الــعـيــنـة فـي درجـات احلـرارة
اآلتية :

أ) 20° م لـــلـــمـــواد الـــدســمـــة الـــســـائــلـــة كـــلـــيــا فـي هــذه
pالدرجة من احلرارة

ب) 40° م لـــلــمـــواد الــدســـمــة الـــذائــبــة كـــلــيـــا في هــذه
pالدرجة من احلرارة

ج) 50° م لـــلـــمـــواد الــدســـمـــة الـــذائــبـــة كـــلـــيــا فـي هــذه
pالدرجة من احلرارة و ليس في 40° م

د) 60° م لـــلـــمـــواد الـــدســــمـــة الـــذائـــبـــة كـــلـــيـــا في هـــذه
pالدرجة من احلرارة و ليس في 50° م

هـ) 80° م أو أعـلى لـلمـواد الـدسـمة األخـرى اHـهـدرجة
كليا أو الشموع.

تـثـبت درجـة حـرارة مـوشـور جهـاز قـيـاس االنـكـسار
في الـــقــــيـــمــــة الـــثــــابـــتــــة الالزمــــة بـــواســــطـــة جــــريـــان اHـــاء
اHـوفـرمن طـرف احلـمـام اHائي (4 . 4) مـضـبوط في 0,1° م

تقريبا.

مـراقـبـة درجـة حـرارة اHـاء الـصـادر من جـهـاز قـياس
االنـــكـــســـار بـــاســـتـــعـــمـــال مـــقـــيـــاس درجـــة احلـــرارة ذي دقــة
مالئـمـة. مــبـاشـرة قـبـل الـقـيـاسp يــنـزل الـطــرف اHـتـحـرك

للموشور في وضع أفقي.

�ـسح سـطح اHـوشـور في الـبـدايـة بـواسـطـة مـنـشـفة
نـاعمـةp ثم بقـطن مـندوف مـبلل بـبـعض قطـرات من احمللل

.(2 . 3)

جتـرى القـياسـات طبـقا لـلتعـليـمات الـعمـليـة للـجهاز
اHستعمل.

قـراءة مــؤشـر االنــكـســار بـتــقـريب  0,0001 بـالـقــيـمـة
اHطلقة وتسجل درجة حرارة موشور اجلهاز.

مـــبـــاشــرة بـــعـــد الـــقـــيـــاســـاتp �ــسـح ســـطح اHـــوشــور
بـواسـطـة مـنـشـفـة نـاعــمـة ثم بـقـطن مـنـدوف مـبـلل بـبـعض

قطرات احمللل  (3 . 2).

يــقـــاس مــؤشــر االنــكـــســار مــرتــW و يـــحــسب اHــعــدل
اجلبري للقياسات الثالثة.

6 . 4 عدد التحديدات : عدد التحديدات :

يجـرى حتـديدان عـلى عـينـتـW مـقتـطـعتـW لـلتـجـربة
مأخوذتW من نفس عينة التجربة.  

7 . التعبير عن النتائج : . التعبير عن النتائج :

7 . 1 طريقة احلساب والصيغ : طريقة احلساب والصيغ :

إذا كان الـفـرق بـW درجة حـرارة الـقـياس د1 ودرجـة
احلرارة اHـرجعـية د أقل من 3° مp يـعطـي مؤشـر االنكـسار

ن ط د في درجة احلرارة اHرجعية بالصيغة اآلتية :

أ ) إذا كان د1 > د

 - د ) ع
ن ط د = ن ط د1 + ( د1

ب ) إذا كان د1 < د.

ن ط د = ن ط د1 + ( د - د1 ) ع

حيث :

د1 درجة حرارة القياس.

د درجة احلرارة اHرجعية.

pمــرتـــبط بـــدرجــة احلــرارة pع هــو عـــامل الــتـــصــحـــيح
pللزيوت pيساوي  0,00035 لـ  د = 20° م

0,00036 لـ د = 40° مp د = 50° مp د = 60° م لــــلـــــدهــــون

الكثيفة و خليط األحماض الدسمة.

0,00037 لـ د = 80° م أو أعلىp للشموع.

يؤخذ كـنتيـجة اHعدل اجلـبري للقـيم اHتحصل عـليها
فـي الــتــحــديــديـن (5 . 4) إذا تــوفـرت شروط الـتـكـرارية

p(2 . 6)

17



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 65 21 محر محرّم عام م عام 1434 هـ هـ
5 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2012 م

تـســجل الـنــتـيــجـة بــتـكـمــيل الــعـدد إلى أربــعـة أرقـام
بعد الفاصلة.

مالحظة :مالحظة :

Wيــــجب األخـــذ بــــعـــ pعــــنـــد الــــتـــعــــبـــيــــر عن الــــنـــتــــائج
االعتبار بأن وجود األحماض الدسمة احلرة يخفض بشدة

مؤشر االنكسار.

إذا كــان مـؤشــر انــكــســار احلــمض يــسـاوي p2 تــضــاف
0,000045 لكل وحدة مؤشر احلمض.

7 . 2 التكرارية : التكرارية :

يـجب أن ال يـتـعـدى الـفـرق بـW الـقـيـمـتـW اHـتـحـصل
علـيـهـما في الـتـحـديدين (5 . 4) اHنـجـزين بـسـرعـة الـواحد
تـــلـــو اآلخـــر مـن طـــرف نـــفس احملـــلل  0,0002 وحـــدة مـــؤشـــر

االنكسار و إال  تعاد التحديدات.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 3 رمضان عام  رمضان عام 1432 اHوافق  اHوافق 3 غشت سنة غشت سنة
p2011 يـجعل مـنهج حتـديـد كمـية كـلوريـر الصـوديومp يـجعل مـنهج حتـديـد كمـية كـلوريـر الصـوديوم

في اHــواد الــدسـمــة ذات األصل احلــيــواني والــنــبـاتيفي اHــواد الــدسـمــة ذات األصل احلــيــواني والــنــبـاتي
إجباريا.إجباريا.

ــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرخ
في  14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  1431 اHـوافق 28 مـايــو سـنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 39 اHؤرخ
في  3 رجـب عـــام  1410 اHــــوافق 30 يـــــنــــايـــــر ســــنـــــة 1990 

pتممHعدل واHا pتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ  في 17 شـوال عام  1423 اHـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اHــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اHــوافق 6 ديــســـمــبــر

pطابقةHتعلق بتقييم اHسنة 2005 و ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ
فـي 21 شـعـبـان عـام 1419 اHـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنـة 1998
واHـتعـلق باHـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في2
ذي احلــجـة عـام 1422 اHـوافق 14 فـبـرايــر سـنـة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اHــــواد اHــــضــــافــــة اHـــرخـص بــــهـــا فـي اHـــواد

pالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اHــوافق 30 يــنــايــر ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور
أعالهp يــهـــدف هــذا الــقـــرار إلى جــعل مـــنــهج حتــديـــد كــمــيــة
كـــــلـــــوريـــــر الـــــصـــــوديـــــوم فـي اHـــــواد الـــــدســـــمـــــة ذات األصل

احليواني و النباتي إجباريا.

اHـادةاHـادة 2 :  : من أجل حتــديـد كــمـيـة كــلـوريـر الــصـوديـوم
في اHـواد الـدسـمـة ذات األصل احلـيـواني و الـنـباتـي p فإن
مـخابر مراقـبة اجلودة وقمع الـغش واخملابر اHعـتمدة لهذا
الـــغــرضp مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اHــنـــهج اHـــبــW في اHـــلــحق

اHرفق بهذا القرار.
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يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHنـهج من طـرف اخملـبـر عـند
األمر بإجراء خبرة.

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

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 3 رمـــضـــان عــام 1432 اHــوافق 3
غشت سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلحـقاHـلحـق
منهج حتديد كمية كلورير الصوديوممنهج حتديد كمية كلورير الصوديوم

في اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيفي اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي
1. اHوضوع و مجال التطبيق. اHوضوع و مجال التطبيق

يـطـبق مـنـهج حتـديـد كـمـيـة كـلـوريـر الـصـوديـوم عـلى
جميع أنواع اHرغرين.

2. اHبدأ. اHبدأ
بـــعــد إذابـــة اHــرغـــرين بـــإضــافـــة اHــاء اHـــغـــليp يــعـــايــر
كـلــوريـراخلـلـيط �ـحـلــول مـعـايـر بـنـتــرات الـفـضـةp بـوجـود

كرومات البوتاسيوم ككاشفp حسب طريقة مور.
3. الكواشف. الكواشف

يــجب أن تــكـون الــكـواشف اHــســتـعــمـلــة ذات نـوعــيـة
حتليلية معترف بها.

 3 . 1 محلول معاير بنترات الفضةp  0,1 نظامية. 

 3 . 2 مـحـلــول كـرومـات الـبــوتـاسـيـوم بـ 5 % (ك/ح)

في اHاء اHقطر.
4. التجهيزات. التجهيزات

4 . 1 ميزان حتليلي. ميزان حتليلي.

4 . 2 أرلن ماير أرلن مايرp سعته 250 ملل.

4 . 3 أنبوب زجاجي  أنبوب زجاجي مدرج بعشرميليلتر (10/1).

5 . طريقة العمل طريقة العمل
5 . 1 حتضير العينة حتضير العينة

تلـW العـيـنة  بـتسـخيـنـها في حـمام مـائي داخل إناء
مــــغــــلـق في  أقـل درجــــة حــــرارة ¤ــــكــــنــــة حــــتـى ال يــــتــــفــــكك

اHستحلب.
يــرج اإلنـاء احملــتــوي عــلى الــعـيــنــة من حــW إلى آخـر

أثناء مرحلة التلH Wزج العينة بإتقان.
ينزع اإلناء من احلـمام اHائي ثم يرج بـشدة لفترات
متعددة إلى أن تبرد العينة و تأخذ صالبة  قشدة كثيفة.

�كن استعمال آلة رج ميكانيكية.

5 . 2 جتربة على البياض جتربة على البياض

قــــيـــام بــــتـــجــــربــــة عـــلـى  بـــيــــاض بـــاســــتـــعــــمــــال نـــفس
الـــكــواشـف في نـــفس الـــنـــسب و �ـــتـــابــعـــة نـــفس طـــريـــقــة

العمل اHبينة في الفقرة (3.5) باستثناء العينة.
5 .3 اHعايرة اHعايرة

تـوزن بــتـقـريب 0,01غp حـوالي 5غ من الـعــيـنـة داخل
أرلن ماير. يضاف بحذر 100 ملل من اHاء اHقطر اHغلى.
يـــتــرك لـــيـــرتـــاح Hــدة 5 إلى 10 دقـــائقp مع الـــرج من
وقت إلـى آخـرp حــتى تـــصل درجـــة حـــرارة الـــخــلـــيط من
50 إلى 55°م  (رجـة اHــعــايـرة). يــضـاف 2 مـلل مـن مـحــلـول

كرومات البوتاسيوم (2.3).
تــخـلـط مع الــرج. و �ـواصــلــة الــرجp تــعـايــر �ــحــلـول
نـــتــرات الــفــضــة (1.3) حــتى اســتـــمــرار تــغــيـــر الــلــون إلى

أحمر آجوري Hدة ثالثW ثانية (30 ثا).
6. التعبير عن النتائج. التعبير عن النتائج

تــعـــطى كـــمـــيــة كـــلـــوريــر الـــصـــوديــوم (مـــعـــبــر عـــنـــهــا
بالنسبة اHئوية ك/ك : NaCI بالصيغة اآلتية :

) ن
0
 - ح

1
5,85 (ح

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

0
     ك

حيث :

ح0 : هـو احلـجمp بــاHـيـلــيـلـتـرp حملــلـول نـتــرات الـفـضـة
اHستعمل في التجربة على البياض.

ح1 :  هـو احلـجمp بـاHـيـلـيـلـتـرp حملـلـول نـتـرات الـفـضـة
اHستعمل في أخذ العينة.

ن : هي نظامية محلول نترات الفضة.

ك0 : هي الكـتـلةp بـالغـرامp اHسـتعـمـلة في أخـذ عيـنة
التجربة.

تكمل النتيجة إلى  0,01 % بالتقريب.

7. التكرارية. التكرارية

يـــجب أن ال يـــتــجـــاوز الــفـــرق بـــW نــتـــائج حتـــديــدين
متقابلW (نـتائج محصل عليها في نفس الوقت أو بصفة
p(ســريـــعــة الــواحـــدة تــلــوى األخـــرى من طــرف نـــفس احملــلل

0,02غ من كلورير  الصوديوم في 100غ من اHنتوج.
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قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 3 رمضان عام  رمضان عام 1432 اHوافق  اHوافق 3 غشت سنة غشت سنة
p2011 يجعل منـهج الكشف السريع عن وجود مضادp يجعل منـهج الكشف السريع عن وجود مضاد

أكــــســــيــــجــــW واحــــد فـي اHــــواد الــــدســــمــــة ذات األصلأكــــســــيــــجــــW واحــــد فـي اHــــواد الــــدســــمــــة ذات األصل
احليواني والنباتي إجباريا.احليواني والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرخ
في  14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  1431 اHـوافق  28مـايــو سـنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا 

 - و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 39
اHــــؤرخ في  3 رجـب عـــام  1410 اHــــوافق 30 يـــنـــايــــر ســـنــــة
1990 واHــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشp اHــــعــــدل

pتممHوا
- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ  في 17 شـوال عام  1423 اHـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اHــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اHــوافق 6 ديــســـمــبــر

pطابقةHتعلق بتقييم اHسنة 2005 و ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ
فـي 21 شـعـبـان عـام 1419 اHـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنـة 1998
واHـتعـلق باHـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في2
ذي احلــجـة عـام 1422 اHـوافق 14 فـبـرايــر سـنـة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اHــــواد اHــــضــــافــــة اHـــرخـص بــــهـــا فـي اHـــواد

pالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اHــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اHــوافق 30 يــنــايــر ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور
أعالهp يهـدف هذا الـقرار إلى جـعل مـنهج الـكشف الـسريع
عن وجـود مـضـاد أكـسـيــجـW واحـد في اHـواد الـدسـمـة ذات

األصل احليواني و النباتي إجباريا.

اHـادةاHـادة 2 :  : من أجل الـكــشف الـسـريع عن وجـود مـضـاد
أكـسـيـجـW واحــد في اHـواد الـدسـمـة ذات األصل احلـيـواني
والـــنـــبـــاتـي p فـــإن مــخـــابـــر مـــراقـــبـــة اجلـــودة وقـــمع الـــغش
واخملـابر اHـعتـمـدة لهـذا الـغرضp مـلزمـة بـاستـعـمال اHـنهج

اHبW في اHلحق  اHرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

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

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 3 رمـــضـــان عــام 1432 اHــوافق 3
غشت سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلحـقاHـلحـق
منهج الكشف السريع عن وجود مضاد أكسيجW واحدمنهج الكشف السريع عن وجود مضاد أكسيجW واحد

في اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيفي اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي
1. التعريف :. التعريف :

يـصف هذا اHـنهج الـتـجريـبي ثالث تقـنيـات سريـعة
لـلـكـشف عن وجـود أو غـيـاب مـضـاد األكـسـيـجW فـي اHواد

الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي.
تطبق هذه التقنيات بالتوالي على :

الــــبــــوتــــيـل هــــيــــدروكـــــسي أنــــيــــزول (BHA) بــــوتــــيل
هيـدروكسي تـولوانp(BHT) الغـاالت. عند افـتراض وجود

مضاد أكسيجW واحد منها و اHعروف مسبقا.
2 - منهج الكـشف عن البوتيل هيدروكسي أنيزول - منهج الكـشف عن البوتيل هيدروكسي أنيزول

(BHA)
2 . 1 اHبدأ : اHبدأ :

pقـتطـعة في الـهكزانHتـوقع للـعيـنة اHبـعد الذوبـان ا
يسـتخـرج البـوتيل هـيدروكـسي أنيزول (BHA) بـواسطة
مـحـلـول إثـانـولي ويـتـكـون مـركب أزرق الـلـون مع ثـنـائي
كـــلــورو- p2 6  خـــمـــاسـي بـــنـــزوكـــيـــنـــون- 4 كـــلـــورو إ�ـــيـــد

بوجود البوراكس.
2 . 2 الكواشف : الكواشف :

يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتليلية و أن يكون اHاء اHستعمل ماء مقطرا أو ذا نقاوة

مكافئة.
2 . 2 . 1 ن- هكزان.ن- هكزان.

2 . 2 . 2 إيثانولp محلول لـ إيثانولp محلول لـ 30 % (ح/ح). (ح/ح).

2 . 2 . 3 ثنـائي كـلورو- ثنـائي كـلورو- p p2 6 خـماسـي بنـزوكـيـنون - خـماسـي بنـزوكـيـنون -

4 كلوروإميد. كلوروإميد.
p(ربـــــاعـي بـــــورات الــــــصـــــوديـــــوم) بـــــوراكـس p(ربـــــاعـي بـــــورات الــــــصـــــوديـــــوم) 2 . 2 . 4 بـــــوراكـس

محلول بـمحلول بـ 20 غ/ل.غ/ل.
2 . 3 التجهيزات : التجهيزات :

أنابيب االختبار.
2 . 4 طريقة العمل : طريقة العمل :

2 . 4 . 1 العينة اHأخوذة للتجربة العينة اHأخوذة للتجربة

تـوزن بـتـقـريب 0,5 غ في أنـبـوب اخـتـبار p(3.2) 4 غ
من عينة اHادة الدسمة.
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2 . 4 . 2 الكشف الكشف

إذا كـــانـت اHـــادة الـــدســـمـــة كـــثـــيـــفـــةp تـــذوب الـــعـــيـــنـــة
اHقتطعة في 10 ملل من الهكزان (2 . 2 . 1)

p(2.2.2) يــضاف 15 ملل مـن الـمــحــلـول اإليــثـانـولي
ثم 2 مـلل من مـحـلـول الـبوراكس (4.2.2) و بـعض بـلورات
(بـتقريب 0,05 غ) من ثنـائي كلورو-  2 . 6 بنـزوكينون -
4 - كلوروإميد (3.2.2). يرج أنبوب االختبار عدة مرات.

يـــتـــلــون الـــطـــور اHـــائي بـــاألزرق فـي مــدة 10 دقــائق
.(BHA) تقريبا بوجود بوتيل هيدروكسي أنيزول

2 . 5 حد الكشف :حد الكشف :

يــقـارب حــد الــكـشف  50 مغ/ كغ (جـزء مـن اHـلــيـون)
.(BHA) من البوتيل هيدروكسي أنيزول

3. مـــنــــهج حتـــديــــد الـــبـــوتـــيـل هـــيـــدروكــــسي تـــولـــوان. مـــنــــهج حتـــديــــد الـــبـــوتـــيـل هـــيـــدروكــــسي تـــولـــوان
(BHT)

3 . 1 اHبدأ : اHبدأ :

(BHT) يـــســتــخـــرج الــبـــوتــيل هـــيــدروكــسـي تــولــوان
بــواسـطــة األسـيـتــونـتــريل الـنــقي. يــتـكـون مــركب ذو لـون
وردي بــوجـود الــديـانـيــزيـدين ونــتـريت الـصــوديـومp الـذي

يستخرج بواسطة الكلوروفورم.
3 . 2 الكواشف :الكواشف :

يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتـــلــيــلــيـــة و أن يــكــون اHــاء اHـــســتــعــمـل مــاء مــقــطــرا أو ذا

نوعية معادلة.

3 . 2 . 1 الكلوروفورم الكلوروفورم

3 . 2 . 2 أسيتونتريل أسيتونتريل

 3 . 2 . 3 ديـانيـزدين (ثنـائي ميـتوكسي- ديـانيـزدين (ثنـائي ميـتوكسي- p3p3 ثـنائيp ثـنائي

أمينو- أمينو- p4 4 ثنائي الفنيل) ثنائي الفنيل)

يـوزن 200 غ تـقـريـبـا من الـديـانـيـزيـدين في حـوجـلـة
مــــــدرجــــــة ســــــعــــــتــــــهــــــا 100 مــــــلـل و يــــــذوب في 40 مـــــلـل من
اHيـثانول. تـمأل �حلـول حمض الـكلوريـدريك ن إلى غاية

خط التدريج.
يحفظ هذا احمللول لبضعة أيام بعيدا عن الضوء.

 3 . 2 . 4 نتريت الصوديومp محلول لـ نتريت الصوديومp محلول لـ 3 غ/ل غ/ل

3 . 2 .5 مواد دسمة غير مؤكسدةمواد دسمة غير مؤكسدة

3 . 3 التجهيزات :التجهيزات :

3 . 3 .1 حـوجالت مــخـروطــيـة سـعــتـهـا حـوجالت مــخـروطــيـة سـعــتـهـا 50 مـلل مـزودة مـلل مـزودة

بسدادات.بسدادات.

3 . 3 . 2 أنابيب االختبار. أنابيب االختبار.

3  . 3 . 3 أنبوب اختبار سعته أنبوب اختبار سعته  10 ملل. ملل.

3 . 4 طريقة العمل : طريقة العمل :

3 . 4 . 1 العينة اHأخوذة للتجربة : العينة اHأخوذة للتجربة :

تـوزن بــتـقـريب 1غp في حـوجـلـة مــخـروطـيـة ســعـتـهـا
 50ملل 

p(1 . 3 . 3) 10غ من عينة اHادة الدسمة. 
3 . 4 . 2 الكشف : الكشف :

يــــــضــــــاف إلـى الـــــعــــــيــــــنــــــة اHـــــقــــــتــــــطــــــعـــــةp  5 مـــــلـل من
األســيــتـونــتــريل (3 . 2 . 2) بــواسـطــة أنـــبــوب االخـتـبـار

(3 . 3 . 3) تسد وترج بقوة. تترك لتترسب و تبرد.
يــســكـب الــســائل الـذي يـطـفــو في أنـبـوب االخـتـبـار
(3 . 3 . 2) ويــــضـــــاف عــــلى الـــــتــــوالي 5  مـــــلل مـن مــــحــــلــــول
الــديـــانــيـــزيــدين  (3 . 2 . 3) و2  مـــلل من مـــحــلــول نـــتــريت
الـصوديوم (3 . 2 . 4) تـرج. يظـهر لون بـرتقـالي في جميع
احلـاالتp حتى في غـيـاب مـضاد األكـسيـجW. يضاف إذن

2 ملل من الكلوروفورم (3 . 2 . 1) و ترج من جديد.
يــكـــشف عن وجــود الـــبــوتـــيل هــيـــدروكــسـي تــولــوان
(BHT) بــــــظـــــهــــــور لـــــون وردي شــــــديــــــد نـــــوعــــــا مـــــا لــــــطـــــور
الـــكـــلـــوروفـــورم الـــذي يـــجب مـــقـــارنـــته بـــالـــتـــجـــربـــة عـــلى

البياض (3 . 4 . 3).
3 . 4 . 3 جتربة على بياض :جتربة على بياض :

 تــقــام جتــربــة عــلى بــيـــاض في نــفس شــروط الــعــمل
لـــكـن بــاســـتـــعـــمــال مـــادة دســـمـــة غــيـــر مـــؤكـــســدة (3 . 2 . 5)
نالحظ في بــعض األحـيــان ظـهــور لـون طـفــيفp ¤ـا يــجـعل

هذه التجربة ضرورية.
3 . 5 حد الكشف : حد الكشف :

يــقــارب حـد الــكــشف 10 مغ/ كـغ (جـزء مـن اHــلــيـون)
.(BHT) من بوتيل هيدروكسي تولوان

4. منهج الكشف عن الغاالت :. منهج الكشف عن الغاالت :
4 . 1 اHبدأ : اHبدأ :

تـــوضع الـــعــــيـــنـــة اHـــأخــــوذة لـــلـــتـــجـــربــــة في مـــحـــلـــول
الــهــكـــزان. يــتــكـــون مع الــغــاالت مـــركب ذو لــون وردي في

وجود هيدروكسيد األمونيوم اHركز.
4 . 2 الكواشف : الكواشف :

يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتـليـلـيـة و أن يكـون اHـاء اHـستـعـمل مـاء مقـطـرا أو ماء ذا

نقاوة مكافئة.
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4 . 2 . 1 ن- هكزانن- هكزان

4 . 2 . 2 هيدروكسيد األمونيوم اHركز هيدروكسيد األمونيوم اHركز

4 . 3 التجهيزات :التجهيزات :

حوجلة مخروطية سعتها 50 ملل.
4 . 4 طريقة العمل :طريقة العمل :

4 . 4 . 1 العينة اHأخوذة للتجربة :العينة اHأخوذة للتجربة :

تـــــوزن بــــتـــــقــــريب  0,5غ فـي حــــوجـــــلــــة مـــــخــــروطـــــيــــة
سعتها 50 ملل 

(4 . 3) 5غ من عينة اHادة الدسمة.
4 . 4 .2 الكشف : الكشف :

تـــذوب الــــعـــيــــنـــة اHـــقــــتـــطــــعـــة بــــواســـطـــة 20 مــــلل من
الهكزان ( 4 . 2 . 1).

يـضـاف 10 مـلل من هـيــدروكـسـيـد األمــونـيـوم اHـركـز
(4 . 2 . 2) وترج ببطء.

يـتـلـون طـور األمـونـيـاك بـلـون وردي شـديـد نـوعـا ما
في وجــود الـغــاالت. تــقل شــدة الــلــون كــلـمــا كــانت الــكــتــلـة

اHولية للغاالت أكبر.
4 . 5 حد الكشف :حد الكشف :

يــقــارب حـد الــكــشف 50 مغ/ كـغ (جـزء مـن اHــلــيـون)
من الغاالت.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 3 رمضان عام  رمضان عام 1432 اHوافق  اHوافق 3 غشت سنة غشت سنة
p2011 يـجــعل مـنـهـج حتـــديـد الـكــثــافـة الــنــسـبـيـة فيp يـجــعل مـنـهـج حتـــديـد الـكــثــافـة الــنــسـبـيـة في

20° م لـــــــلــــــمـــــــواد الـــــــدســــــمـــــــة ذات األصـل احلــــــيـــــــواني م لـــــــلــــــمـــــــواد الـــــــدســــــمـــــــة ذات األصـل احلــــــيـــــــواني

والنباتي إجباريا.والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرخ
في  14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  1431 اHـوافق 28 مـايــو سـنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا 

 - و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اHــــؤرخ في  3 رجـب عـــام  1410 اHــــوافق 30 يـــنـــايــــر ســـنــــة
1990 واHــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشp اHــــعــــدل

pتممHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ  في 17 شـوال عام  1423 اHـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اHــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اHــوافق 6 ديــســـمــبــر

pطابقةHتعلق بتقييم اHسنة 2005 و ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ
فـي 21 شـعـبـان عـام 1419 اHـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنـة 1998
واHـتعـلق باHـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار الـــوزاري اHــــشــــتـــرك اHــؤرخ
في 2 ذي احلــجــة عـام 1422 اHـوافق 14 فــبـرايــر ســنـة 2002
الـذي يــحـدد قـائــمـة اHــواد اHـضـافــة اHـرخص بــهـا في اHـواد

pالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اHــوافق 30 يــنــايــر ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور
أعالهp يـهـدف هـذا الــقـرار إلى جـعل مـنـهـج حتـديـد الـكـثـافـة
الـنـسـبـية في 20° م لـلمـواد الـدسمـة ذات األصل احلـيواني

و النباتي إجباريا.

اHادةاHادة 2 :  : من أجل حتـديد الـكثافـة النسـبية في 20° م
لـــلــمــواد الـــدســمـــة ذات األصل احلــيـــواني و الــنـــبــاتيp فــإن
مـخابر مراقـبة اجلودة وقمع الـغش واخملابر اHعـتمدة لهذا
الـــغــرضp مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اHــنـــهج اHـــبــW في اHـــلــحق

اHرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

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

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 3 رمـــضـــان عــام 1432 اHــوافق 3
غشت سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلحـقاHـلحـق
منهج حتديد الكثافة النسبية في منهج حتديد الكثافة النسبية في 20° م  م 

للمواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيللمواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي
1. التعريف. التعريف

pتـعــتــبـر الــكـثــافـة الــنــسـبــيـة في درجــة حـرارة 20° م
Wحـاصل الكـتلـة في اجلـو حلجم مـع pـادة دسـمةH لـلزيت أو
لـهــذا الـزيت أو في درجــة احلـرارة د عــلى نـفس حــجم اHـاء
في 20° مp أجــــريت األوزان بـــكـــتـل مـــضـــبـــوطــــة بـــطـــريـــقـــة

تسمح بإحداث توازن ألوزان الليتون في الهواء.    
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2. طريقة العمل. طريقة العمل

تـــعــايـــر كــمـــا يــليp حـــوجــلـــة  ذات كــثــافـــة نــســـبــيــة أو
بكنومتر (سعتها  25 ملل على األقل) :

تنظف و جتفف احلـوجلةp ثم توزنp تمأل �اء مقطر
مـــغــلى حـــديــثـــا و مــبــرد و تـــغــطس فـي حــمــام مـــائي درجــة

حرارته 20° م حتى تصل إلى نفس درجة احلرارة.

إذا استـعـملـنا حـوجـلةp تـوضع السـدادة بـحيث يـكون
األنـبـوب الـدقـيـق ¤ـلـوءا تـمـامـا بـاHـاءp ثم يـثـبت الـكل في
20° م إلى غــــايـــة عـــدم وجـــود تــــغـــيـــيــــر في احلـــجـم. تـــمـــسح

الــســدادة. إذا اســتــعـمــلــنــا بـكــنــومــتـرp يــعــدل خط مــســتـوى
السائل.

تــنــزع احلـوجــلــة أو الـبــكــنــومـتــرمن احلــمــامp تــنـشف
خارجياp تترك لترتاح بعض الوقت ثم توزن.

تفرغ و جتفف احلوجلـة أو البكنومتر. تمأل بالعينة
مـن الـزيت أو اHــادة الـدســمـة اHــوضـوعـة ســابـقــا في درجـة

حرارة تقارب 20° م.

 تـثـبت احلـوجـلـة أو الـبـكـنـومـتـر في حـمـام مـضـبـوط
فـي 20° م إلى أن تــــــــصـل إلـى نــــــــفـس درجــــــــة احلـــــــرارة. إذا
استـعمـلنـا حوجـلـةp توضع الـسدادة بـحيث يـكون األنـبوب
الـدقـيق ¤ـلـوءا تـمامـا بـالـزيت أو �ـادة دسـمـة p ثم يـحـفظ
الــكل في درجـة حـرارة 20° م إلى غـايـة عـدم وجــود تـغـيـيـر

في احلجم. 

تمـسح الـسدادة. إذا اسـتعـملـنا بـكـنومـترp يـعدل إلى
اخلط مستوى الزيت أو اHادة الدسمة.

يــنــزع اجلــهــاز من احلــمـــامp يــجــفف خــارجــيــاp يــتــرك
لــيــرتــاح Hــدة ثم يــوزن. جتــرى جــمــيع األوزان في الــهــواء
بــأثــقــال مــعــدلــة بــطــريــقــة تــســمح بــإحــداث تــوازن ألوزان

الليتون في الهواء.    

3. احلساب و التعبير عن النتائج. احلساب و التعبير عن النتائج

حتسب الكثافة النسبية في د/20° م في الهواء

2
          ك

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ك1 [(a + 1 + (د - °20)]
حيث :حيث :

pبــــالــــغــــرام pــــادة الــــدســــمــــةHكــــتــــلــــة الــــزيـت أو ا : 
2
ك

اHستعملة لالختبار.  

 : كتلة اHاء اHستعمل في اختبار اHعايرة.
1
ك

د : درجة حرارة احمليط.

· هو مـعامل التـمدد اHـكعبي لـلزجاج لـدرجة حرارة
معطاة و يساوي :

03 0.000 لزجاج عادي.

01 0.000 لزجاج البروسيليكات.

4. مالحظة. مالحظة
مع الــتـحــفظ أن ال يــنـفــصل الـســتــيـارين مــطـلــقـا عن
الــزيت أو الــدسم في درجـة حــرارة مـقــربـة إلى 20° م وأن
كـل من الـــزيت أو اHــادة الـــدســـمــة ال يـــحــتـــوي عــلـى كــمـــيــة
مــرئـيــة من الــرطـوبــة أو اHــلـوثــاثp �ــكن حتـديــد الــكـثــافـة

النسبية في أي درجة حرارة متمركزة بW (د ± 5) م°.
  حتـــسب الـــكــثـــافــة الــنـــســبـــيــة في د م° انــطـالقــا من
الرقم اHتحـصل عليه بإضـافة إلى هذا الرقم 0.00069 لكل
درجــة مــائــويــة بـحــيث تــتــعــدى احلــرارة اHــلــحــوظـة  20° م
أوبـــطـــرح 0.00069 لــــكل درجــــة مـــائــــويــــة بــــحـــيـث احلـــرارة

اHلحوظة أقل من 20° م.
5. الكثافة النسبية لبعض الزيوت الغذائية. الكثافة النسبية لبعض الزيوت الغذائية

الكثافة النسبيةالكثافة النسبية
20° م/ ماء  م/ ماء 20° م م

زيت الكولزا                      0.910 - 0.920 
زيت عباد الشمس              0.918 -  0.923 
زيت الكرتام                      0.922 - 0.927  
زيت الصويا                      0.919 - 0.925 
زيت الفول السوداني         0.914 - 0.917 
زيت الزيتون                    0.910 - 0.916 

(خامة و نقية)
زيت الذرة                         0.917 - 0.925 
زيت القطن                        0.918 - 0.926 
زيت اجللجالن                    0.915 - 0.925 
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 21 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1432 ا@ــوافق  ا@ــوافق 21 غــشت غــشت
ســـنـــة ســـنـــة p2011 يـــجـــعـل مـــنـــهـج حتـــديـــد مــــؤشـــر احلـــمضp يـــجـــعـل مـــنـــهـج حتـــديـــد مــــؤشـــر احلـــمض
واحلـــمــوضــة لــلـــمــواد الــدســمـــة ذات األصل احلــيــوانيواحلـــمــوضــة لــلـــمــواد الــدســمـــة ذات األصل احلــيــواني

والنباتي إجباريا.والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة
- �قتـضى ا@رسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 ا@ؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام  1431 ا@ـوافق 28 مـايــو ســنـة

p2010 وا@تضمن تعي[ أعضاء احلكومة 

- و�ــــقــــتــــضى ا@ـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
ا@ؤرخ في 3 رجب عام 1410 ا@وافق 30 ينـاير سنة 1990 

pا@عدل وا@تمم pوا@تعلق برقابة اجلودة وقمع الغش
- و�ـــقـــتــــضى ا@ــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
ا@ـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 ا@ـوافق 21 ديــسـمـبــر سـنـة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى ا@ــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
ا@ؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 ا@وافق 6 ديسمبر سنة

p2005 و ا@تعلق بتقييم ا@طابقة

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري ا@ـــشــــتــــرك ا@ـــؤرخ
فـي 21 شـعـبـان عـام 1419 ا@ـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنـة 1998
وا@ـتعـلق با@ـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري ا@ـشـتـرك ا@ؤرخ في2
ذي احلــجــة عـام 1422 ا@ـوافق 14 فــبــرايــر ســنـة 2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة ا@ــــواد ا@ــــضــــافــــة ا@ـــرخـص بــــهـــا فـي ا@ـــواد

pالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ا@ـادة األولى :ا@ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا@ادة 19 من ا@ـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 ا@ــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
ا@ــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة p1990 ا@ــعــدّل وا@ــتـــمّم وا@ــذكــور
أعالهp يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جــعل مــنــهج حتــديــد مــؤشـر
احلـمض واحلمـوضـة لـلـمواد الـدسـمـة ذات األصل احلـيواني

و النباتي إجباريا.

ا@ـادةا@ـادة 2 :  : من أجل حتـديـد مــؤشـر احلـمض واحلـمـوضـة
لــلـمــواد الــدســمــة ذات األصل احلـيــواني و الــنــبــاتيp تــلـزم
مـخابر مراقـبة اجلودة وقمع الـغش واخملابر ا@عـتمدة لهذا
الـغـرضp باسـتـعمـال ا@ـنهـج ا@بـ[ في ا@ـلحق ا@ـرفق بـهذا

القرار.

يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا ا@نـهج من طـرف اخملـبـر عـند
األمر بإجراء خبرة.

ا@ـادة ا@ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 21 رمـضـان عام 1432 ا@ـوافق 21
غشت سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا@ـلحـقا@ـلحـق

منهج حتديد مؤشر احلمض واحلموضةمنهج حتديد مؤشر احلمض واحلموضة

للمواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيللمواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي

1. مجال التطبيق. مجال التطبيق

يحـدد هـذا ا@ـنـهج طـريـقـت[ بـواسـطـة ( جـهـاز قـياس
فـرق الكـمـون وجـهاز قـيـاس ا@ـعايـرة ) لـتـحديـد األحـماض
الــــدســـمــــة احلـــرة فـي ا@ــــواد الـــدســــمـــة ذات أصـل حـــيــــواني

ونباتي.

من ا@ـــســـتــــحـــسن الـــتـــعـــبـــيـــر عن األحـــمـــاض �ـــؤشـــر
احلموضة أو اختياريا باحلموضة احملسوبة اصطالحيا.

هـــذا ا@ـــنـــهج مـــطـــبق عـــلى ا@ـــواد الـــدســـمـــة ذات أصل
حيواني ونباتي ولكنها ال تطبق على الشموع.

2. تعريف. تعريف

في إطار هذا ا@نهجp تطبق التعريفات التالية.

 2 . 1 مـــــؤشـــــر احلـــــمـــــوضـــــة :  مـــــؤشـــــر احلـــــمـــــوضـــــة : عـــــدد مـــــيـــــلـــــيـــــغـــــرامــــات

هـــيــدروكـــســـيــد الـــبـــوتــاســـيـــوم الالزم لـــتــعـــديل األحـــمــاض
الدسمة احلرة ا@وجودة في 1 غ من ا@ادة الدسمة.

 2 . 2 احلــمــوضــة :  احلــمــوضــة : هي عـــبــارة اصــطالحــيـــة لــلــنــســبــة

ا@ئوية لألحماض الدسمة احلرة.

�ــكن الــتـعــبــيـر كــذلك عن احلــمــوضـة حــسب طــبـيــعـة
ا@ادة الدسمةp كما هو مب[ في اجلدول 1.

إذا كـــانت الــــنـــتـــيـــجـــة تـــبـــ[ احلـــمـــوضـــة فـــقط بـــدون
تـدقـيق آخـر فـهـو مـعـبر عـنـهـا اصـطالحـا بـالـنـسـبـة ا@ـئـوية

حلمض األولييك.

pإذا كــانـت الــعــيـــنــة حتــتـــوي عــلى أحـــمــاض مــعـــدنــيــة
فيعتبر حتديدهم اصطالحا كأحماض دسمة.
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3. منهج ا@عايرة بواسطة جهاز قياس ا@عايرة. منهج ا@عايرة بواسطة جهاز قياس ا@عايرة
3 . 1 عموميات  عموميات 

يـتـنـاسب هــذا ا@ـنـهج خـاصـة مع ا@ــواد الـدسـمـة غـيـر
شديدة التلوين.
3 . 2 ا@بدأ ا@بدأ

تــوضع الـــعــيـــنــة ا@ــأخـــوذة لــلـــتــجـــربــة في خـــلــيط من
ا@ــذيــبــاتp ثم تــعــايــر األحــمــاض الــدســمــة احلــرة ا@ــوجـودة
بواسطة محلول اإليثانوليك لهيدروكسيد البوتاسيوم.

3 . 3 الكواشفالكواشف

يـــــجب أن تــــكــــون جـــــمــــيع الــــكـــــواشف ذات  نــــوعــــيــــة
حتــلــيـلــيــة مــعــتــرف بــهــا و أن يــكــون ا@ــاء ا@ــســتـعــمـل مـاءا

مقطرا.
3 . 3 . 1 أكـســـيــد ثــنـــائي اإليـثـيــلـيك / إيــثـانـول في

95 % (ح/ ح) خليط 1 + 1 (ح/ ح).

تنبيه :تنبيه :
أوكسـيـد ثـنـائي اإليـثـيلـيك شـديـد االلـتـهـاب و �ـكنه
تـشــكـيل بـيـروكـسـيــدات مـتـفـجـرة. يـجب اســتـعـمـاله بـأخـذ

احتياطات خاصة.
يـــــعـــــدل بـــــالـــــضــــبـط أثـــــنـــــاء االســــتـــــعـــــمـــــال �ـــــحـــــلــــول
هيدروكـسيد البـوتاسيوم (3 .3 . 2) في وجود 0,3 ملل من

محلول فينول فتالي[ (3 .3 . 3) لـ  100ملل من اخلليط.
مالحظة مالحظة 1

في حـالة عـدم التـمكـن من استـعمـال أوكسـيد ثـنائي
اإليـثيـليكp �ـكن استـعمـال خلـيط من مذيـبات مـشكل من
االيـــــثـــــانـــــول و الـــــتـــــولـــــوان. �ـــــكـن تـــــعـــــويض اإليـــــثـــــانـــــول

بالبروبانول - 2 إذا اقتضى األمر.

3 . 3 . 2 هيدروكسيد البوتاسيوم هيدروكسيد البوتاسيوم

مــحــلــول إيـــثــانــولي مــعــايــر c ( KOH ) = 0,1 مــول /
p0,5 مول / لتر = c ( KOH )  أو إن اقتضى األمر pلتر

يــــجب أن يــــكـــــون الــــتــــركــــيـــــز الــــدقــــيق لـــــلــــمــــحــــلــــول
اإليثـانولي لـهيـدروكسـيد الـبوتـاسيـوم معـروفاp و الـتأكد
مـنه قبـل االستـعـمال مـبـاشـرة. يسـتـعـمل احمللـول احملـضر5
أيـــام قـــبـل االســـتـــعـــمـــال عـــلى األقـل و يـــرسب في قـــارورة

زجاجية بنية و مغلقة بسدادة  من ا@طاط.
يـجب أن يـكون احملـلـول عـد¢ الـلـون أو ذا لـون أصـفر

قشي.
مالحظةمالحظة 2

�ـــكـن حتـــضـــيــــر مـــحـــلــــول عـــد¢ الـــلــــون و ثـــابت  من
هيدروكسيد البوتاسيوم  بالطريقة اآلتية :

يــغــلى و يــواصـل الــغــلــيــان بــالــتــنـاوب ( reflux ) @ـدة
ســاعــة 1000 مــلل من اإليــثــانــول مع 8غ من هــيــدروكــســيـد
الــبـــوتــاســـيــوم و0,5غ من قــصـــاصــة األلـــيــمـــنــيـــوم. يــقـــطــر
مـــــبــــاشــــرة. يـــــذوب في الـــــقــــطـــــارة الــــكــــمـــــيــــة الـالزمــــة من

هيدروكسيد البوتاسيوم.
يــتــرك لـــيــرتــاح عــدة أيــام و يــرسـب الــســائل الــفــاحت

الطافي @رسب كربونات البوتاسيوم.
�ــكـن حتــضـــيــر احملـــلـــول بــدون تـــقــطـــيـــر بــالـــطــريـــقــة

التالية : 
يــــــضــــــاف لـ  1000 مــــــلـل مـن اإليــــــثــــــانـــــول 4 مـــــلـل من
بـيــوتـيالت األلــيـمــنــيـوم و يــتـرك اخلــلـيط لــيـرتــاح بـضــعـة

أيام.
يــــصــــفى الــــســــائل الــــطــــافي و تــــذوب فــــيه الــــكــــمــــيـــة
الالزمة من هـيدروكسـيد البـوتاسيـوم. هذا احمللـول جاهز

لالستعمال.
3 . 3 . 3 فــيــنـول فــتـالــيـ[p فــيــنـول فــتـالــيـ[p مــحــلـول من 10غ / ل من

اإليثانول 95 إلى 96 % (ح/ح) أو أزرق قاعديp (في حالة
ا@ـواد الــدســمـة شــديــدة الــتـلــوين) مــحــلـول من 20غ/ل في

اإليثانول 95 إلى 96 % (ح/ح).
 3 . 4 التجهيزات : التجهيزات :

األجهزة العادية للمخبر و ال سيما :
3 . 4 . 1 ميزان حتليلي. ميزان حتليلي.

3 . 4 . 2 حوجلة مخروطيةp سعتها 250 ملل.

3 . 4 . 3 أنـبـوب زجــاجي مـزود بــصـنـبــورp سـعـته 10

ملل و مدرج إلى 0,1 ملل.
3 . 5 أخذ العينة أخذ العينة

جتــرى عـــمــلـــيـــة أخــذ الـــعــيـــنـــة لــلـــمــخـــبـــر في شــروط
مالئمة.

الكتلةالكتلة
ا@وليةا@ولية
غ / مولغ / مول

طبيعة ا@ادة الدسمةطبيعة ا@ادة الدسمة

زيت الـــكـــوبـــراp زيت
الـــــــــــــبــــــــــــا@ــــــــــــيــــــــــــسـت
والزيوت ا@شابهة

زيت البالم
زيــــــــــــــــــــــــوت بــــــــــــــــــــــــعــض

الصليبيات
كل ا@ــــــواد الــــــدســــــمـــــة

األخرى

200

256

338

282

العبارةالعبارة

حمض اللوريك

حمض البلمتيك
حمض إيروسيك

حمض األولييك

اجلدول اجلدول 1
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3 . 6 طريقة العمل طريقة العمل

3 . 6 . 1 حتضير العينة للتجربة حتضير العينة للتجربة

حتـــضــر الـــعــيـــنــة لـــلــتـــجــربـــة حــسـب مــنـــهج حتــضـــيــر
العينة. 

3 . 6 . 2 العينة ا@أخوذة للتجربة العينة ا@أخوذة للتجربة

تــقــتـــطع عــيــنــة لــلــتــجـــربــة حــسب مــؤشــر احلــمــوضــة
ا@فترض وفقا لتعليمات اجلدول 2.

اجلدول اجلدول 2

- في حالة تعكـر احمللول أثناء ا@عـايرة تضاف كمية
كـافـيـة من خـلـيط ا@ـذيـبـات (3 . 3 . 1) لـكي يـعـطي مـحـلوال

شفافا.
3 . 6 . 4 عدد التحديداتعدد التحديدات

إجراء حتديدين على نفس العينة للتجربة.
(Potentiométrique) 4 . منهج الفرق الكموني ( . منهج الفرق الكموني

هــذا ا@ـنـهـج ذو تـطـبــيق عـام و لـكــنه مـوجه خــصـوصـا
لــلــمــواد الــدســمـــة اخلــام ذات لــون قــا® لــصــعــوبــة تــطــبــيق

منهج ا@عايرة في هذه احلالة.
 4 . 1 ا@بدأا@بدأ

مـــعـــايــرة فـــرق الـــكـــمـــون لألحـــمـــاض الـــدســـمـــة احلــرة
ا@وجـودة في الـعـينـة ا@ـأخوذة لـلـتـجربـة بـواسـطة مـحـلول
إيزوبروبانويـك من هيدروكسيد الـبوتاسيوم  في وسط

غير مائي.
 4 . 2 الكواشفالكواشف

يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتـــلــيــلــيــة مــعـــتــرف بــهــا وأن يــكــون ا@ـــاء ا@ــســتــعــمل مــاءا

مقطرا.
 4 . 2 . 1 مـــيــثــيـل إيــزوبـــوتــيل ســـيــتــون مـــيــثــيـل إيــزوبـــوتــيل ســـيــتــون يــعـــدل عــنــد

االسـتـعـمـال �ـحـلول إيـزوبـروبـانـولـيك  من هـيـدروكـسـيد
الـبـوتـاسـيـوم (4 . 2 . 2) في وجـود فـيـنـول فـتـالـيـ[p حتى

تغير اللون إلى الوردي.
 4 . 2 . 2 هيـدروكـسيـد الـبـوتـاسـيوم هيـدروكـسيـد الـبـوتـاسـيوم مــحـلول مـعـاير

c (KOH) = 0,1 مول/ ل أو 0,5 مول / ل.

 4 . 2 . 2 . 1 هــيـــدروكـــســـيـــد الــبـــوتـــاســـيــوم  هــيـــدروكـــســـيـــد الــبـــوتـــاســـيــوم مـــحـــلــول

معاير c (KOH)  = 0,1 مول/ ل في البروبانول � 2 
يذوب  7غ من هيـدروكسـيد الـبـوتاسـيوم عـلى شكل
أقـراص في الـبـروبـانـول � 2 ويــتـمم احلـجم إلى 1000 مـلل

بالبروبانول 2.
 4 . 2 . 2 . 2  هــيـــدروكــســيــد الـــبــوتــاســيــومهــيـــدروكــســيــد الـــبــوتــاســيــومp مــحــلــول

معاير c (KOH)  = 0,5 مول/ ل في البروبانول � 2
تذوب 35غ  من هيدروكسـيد البوتاسيوم على شكل
أقـراص في الـبـروبـانـول � 2 ويــتـمم احلـجم إلى 1000 مـلل

بالبروبانول 2.
4 . 2 . 2 . 3 ا@عايرة ا@عايرة

يـجب حتديـد الـتركـيـز ا@ـضبـوط لـلمـحـلول مـبـاشرة
قبل االستعمال.

تـــوزن بــــتــقـــريـب 0,0002غp 0,15غ (لـــلـــمــــحــلــول
4. 2 . 2 . 1 ) أو 0,75غ (لــلـــمــحـــلــول 4 . 2 . 2 . 2) من حــمض
الـبـنـزويـيك ذو نـقـاوة تـقـدر بـ   99,9 % يـوضع فـي بـيـشر
(4 . 3 . 2) و يــــــــــــذوب فـي 50 مــــــــــــلـل مـن مـــــــــــــثــــــــــــيـل إيــــــــــــزو

بوتيسيتون (4 . 2 . 1).

مؤشر احلموضةمؤشر احلموضة
ا@فترضا@فترض

 1 >

من 1 إلى 4

من 4 إلى 15

من 15 إلى 75

75 <

0,05

0,02

0,01

0,001

0,0002

كتلة العينةكتلة العينة
ا@أخوذةا@أخوذة

للتجربة غللتجربة غ

20

10

2,5

0,5

0,1

تقريب العينةتقريب العينة
للتجربة غللتجربة غ

تـــوزن الـــعــــيـــنـــة ا@ـــأخـــوذة لـــلـــتــــجـــربـــة في احلـــوجـــلـــة
اخملروطية  (3 . 4 . 2).

3 .6 . 3 التحديد  التحديد 

تــذوب الـعــيـنــة ا@ــأخـوذة لــلــتـجــربـة (3 . 6 . 2) في 50
إلى 150 مــــلل مـن خــــلـــيـط أوكـــســــيــــد ثــــنـــائـي اإليــــثـــلــــيك /

إيثانول (3 . 3 . 1) ا@عدل مسبقا.
تــــــعـــــايــــــر مـع الـــــرج مـع مــــــحـــــلــــــول هــــــيـــــدروكــــــســــــيـــــد
الــبـــوتــاســـيــوم  0,1 مــول/ل (3 . 3 . 2) (أنـــظـــر مالحـــظــة 3)
حـتى تـغـيـر لـون ا@ــؤشـر (تـلـون وردي لـلـفــيـنـول فـتـالـيـ[

يستمر لـ  10 ثواني على األقل).
مالحظة مالحظة 3

1 - في حـــــالـــــة مـــــؤشـــــرات ضـــــعـــــيـــــفـــــة جـــــدا (<1) من
ا@ـســتـحـسن إمـرار تــيـار خـفـيـف من األزوت  في مـحـلـول

التجربة.
2 - �ـــكن اســــتـــبــــدال احملـــلــــول اإليـــثـــانــــولي ا@ــــعـــايـــر
بـهـيـدروكــسـيـد الـبـوتـاسـيـوم (3 . 3 . 2) �ـحــلـول مـائي من
هـيـدروكسـيـد الـبوتـاسـيـوم أو الـصوديـوم في حـالـة ما إذا

كان حجم ا@اء ا@دخل ال يؤدي إلى فصل في األطوار.
- في حـالة مـا الـكـمـيـة الالزمـة حملـلـول هـيـدروكـسـيد
الـــبــوتــاســيــوم  0,1 مــول/ لp تــتــعــدى 10 مــلـل p يــســتــعــمل

محلول  0,5 مول / ل.
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2 صفر  عام  صفر  عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3468
16 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2012  م م

تــــــــدخـل إلــــــــكــــــــتــــــــرودات جــــــــهــــــــاز قـــــــــيــــــــاس الــــــــعــــــــامل
الــهـــيــدروجـــيــني (4 . 3 . 4) يــشـــغل جـــهــاز الــرج  (4 . 3 . 5)
وتـعـايــر �ـحـلـول هــيـدروكـســيـد الـبــوتـاسـيـوم (4 . 2 . 2 . 1
أو  4 . 2 . 2 . 2)  إلى غـايـة نـقـطـة الـتكـافـؤ (أنـظـر ا@الحـظة

 5- 1 في 4 . 5 . 3).

 يعـبر عن تركيـز محلـول هيدروكسـيد البـوتاسيوم

(4 . 2 . 2 . 1 أو  4 . 2 . 2 . 2) بـــــــا@ــــــول / لـــــــتـــــــر و تــــــعـــــــطى
الصيغة كالتالي: 

x 1000 ك0

x 122,1 ح0

حيث :
ك0 : : هي الـكــتــلــة  بـالــغــرامp من حـمـض الـبــنــزويـيك

ا@ستعمل للمعايرة.
ح0 :  : هــو احلــجم بـــا@ــيــلــيــلــتــرp حملــلــول هــيــدروكــســيــد

البوتاسيوم (4 . 2 . 2 . 1 أو 4 . 2 . 2 . 2) ا@ستعمل.
4 . 3 التجهيزاتالتجهيزات

األجهزة ا@تداولة في اخملبر و ال سيما.
 4 . 3 . 1 ميزان حتليلي.ميزان حتليلي.

 4 . 3 . 2 بيشرp  بيشرp سعته 150 مللp شكله  متطاول.

 4 . 3 . 3 أنـبـوب زجـاجي مـزود بـصـنـبـورp أنـبـوب زجـاجي مـزود بـصـنـبـورp سـعـته 10

مللp مدرج إلى 0,1 ملل.
4 . 3 . 4 جهاز قياس العامل الهيدروجينيجهاز قياس العامل الهيدروجيني

مزود بإلكترودات من الزجاج و الزئبق.
يـــجب أن يـــكـــون االتـــصـــال بـــ[ احملــلـــول ا@ـــشـــبع من
كلورور البوتاسـيوم و احمللول للتجـربة عبر صفيحة من
اخلزف أو من الزجاج ا@سحوق ذو سمك 3 ¬ على األقل.

مالحظة مالحظة 4
هناك فـائدة من االحتفاظ @دة 12 ساعـة من ا@عايرة
بااللـكتـرود الزجاجـية في ا@ـاء ا@قـطر أو من األحسن  في
مـثـيل إيـزو بـوتـيل سـيـتـون. جتـفف بـرفق بـواسـطـة ورق
الترشيح  قبل الـشروع في القياس. تغـسل  مباشرة بعد
ا@ـــعـــايـــرة بـــا@ـــثـــيل إيـــزو بـــوتـــيل ســـيـــتـــونp ثم بـــواســـطـــة

بروبانول - 2 و أخيرا با@اء ا@قطر.
إذا كــان االلـكـتــرود ال يـعـمل بــصـفـة مـرضــيـةp يـحـاول
جتــديـده و ذلـك بـاالحــتـفــاظ به @ـدة  24 ســاعـة فـي مـحــلـول
إيــزو بـروبــانــويك من حــمض الــكــلــوريـدريك  1 مـول/ ل.
بـــعــد هــذه ا@ــعــاجلـــة p يــغــسل االلـــكــتــرود بــا@ـــاء ا@ــقــطــرp ثم

بالبروبانول - 2 و ا@يثيل إيزو بوتيل سيتون.
إن اســـتــعـــمــال صـــفــائـح من اخلـــزف أو من مــســـحــوق
الـزجاج لـضمـان االتـصال بـ[ احمللـول ا@ـشبع من كـلورور
البوتاسيوم و احمللول ا@أخوذ  للتجربةp يؤدي إلى جتنب

تيارات االنتشار والكمونات ا@تطفلة.

4 . 3 . 5 جـهـاز الرج  جـهـاز الرج من ا@ـسـتـحـسن استـعـمـال جـهاز

الرج ا@غناطيسي.
4 . 4 اقتطاع العينة اقتطاع العينة

يتم اقتطاع العينة للمخبر في ظروف مالئمة.
 4 . 5 طريقة العملطريقة العمل

 4 . 5 .1 حتضير العينة للتجربةحتضير العينة للتجربة

حتـــضــر الـــعــيـــنــة لـــلــتـــجــربـــة حــسـب مــنـــهج حتــضـــيــر
العينة.

4 . 5 .2 أخذ العينةأخذ العينة

تـــــوزن في بـــــيــــشــــر (4 . 3 . 2) بــــتـــــقــــريب 0,01غp من
5إلى 10غ من العينة ا@قتطعة للتجربة.

4 . 5 . 3 التحديدالتحديد

تـذوب الــعـيـنــة  ا@ـأخــوذة لـلـتــجـربـة (4  .5 . 2) في50 
ملل من مثيل إيزوبوتيل سيتون (4 . 2 . 1).

تــــــــدخـل إلــــــــكــــــــتــــــــرودات جــــــــهــــــــاز قـــــــــيــــــــاس الــــــــعــــــــامل
الــهـــيـــدروجــيـــني (4 . 3 . 4) يــشـــغل جـــهـــاز الــرج (4 . 3 . 5)
ويـعاير �حـلول هيدروكـسيد البـوتاسيوم (4 . 2 . 2 . 1 أو
 4 . 2 . 2 . 2) حسب احلموضة ا@فترضة للعينة حتى نقطة

التكافؤ.
مالحظة مالحظة 5

1 - تــكــون نــقــطــة  الـــتــكــافــؤ قــريــبــة من الــقــيــمــة 10
ا@قروءة على سلم الـعامل الهيدروجـيني و �كن حتديدها
بـيـانـيا بـالـتـعـرف علـيـهـا  علـى ا@نـحـنى الـبيـاني لـلـتـعديل

في نقطة االنحناء (نقطة تغير اجتاه ا@نحنى).
�ـكـن كـذلك حــســابــهـا بــأخــذ الـقــيــمـة الــقــصــوى الـتي
يـكـون عنـدها ا@ـشـتق األول لتـغـير الـعامل الـهـيدروجـيني
بـداللـة كـمـيـة مـحـلـول هـيدروكـسـيـد الـبـوتـاسـيـوم ا@ـضاف

أو بأخذ القيمة التي ينعدم عندها ا@شتق الثاني.
2 - ال �ـكـن حتـديـد نـقــطـة االنـحـنــاء في حـالـة زيـوت

القطن اخلام .
في هـذه احلـالـة يـسـتـعمـل حتديـد مـتـفق عـلـيه لـنـقـطة
االنـحـناء احملـددة كيـفيـا في الـعامل الـهيـدروجـيني لـنقـطة
الــــتـــكــــافــــؤ لــــتــــعــــديل حــــمض األولــــيــــيك بــــهــــيــــدروكــــســــيـــد
البـوتاسيوم  في ا@ـذيب ا@ستـعمل قصـد ا@عايـرة كما هو

مب[ أدناه : 
تــذاب تـــقــريـــبــا  0,282غ من حـــمض األولـــيــيك في50
مــــلل مـن مـــثـــيـل إيـــزو بــــوتـــيل ســــيـــتـــون (4 . 2 . 1) يــــرسم
مـنـحـنـى  تـعـديل حــمض األولـيـيك �ــحـلـول هـيــدروكـسـيـد
الــبــوتــاســيـوم (4 . 2 . 2) ا@ــســتــعــمل. يــقــرأ عــلى ا@ــنــحــنى
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الـعـامل الـهيـدروجـيـني لـنقـطـة اإلنـحـناء (ا@ـوافق مـبـدئـيا
إلضـافـة 10 مـلـل من مـحــلــول هـيــدروكــسـيــد الــبـوتــاســيـوم
تـركيزه 0,1 مول/ ل). انـطالقا مـن هذه الـقيـمـة يقـرأ على
منحنى التعـديل لزيت القطن حجم محـلول هيدروكسيد

البوتاسيوم ا@ستعمل لتعديل زيت القطن.
4 . 5 . 4 عدد التحديدات عدد التحديدات

إجـــــراء حتـــــديـــــدين عـــــلى نـــــفـس الـــــعـــــيـــــنـــــة ا@ـــــأخــــوذة
للتجربة.

5 . التعبير عن النتائج التعبير عن النتائج
5 . 1 التعبير �ؤشر احلمض التعبير �ؤشر احلمض

يساوي مؤشر احلمض :
x 56,1 ح x ت

       ك
حيث :

56,1 هي الــكـتــلــة ا@ـولــيــة ا@ــعـبــر عــنـهــا بــالــغـرام في

ا@ولp من هيدروكسيد البوتاسيوم.
ح : هـــو احلــــجمp بـــا@ـــيـــلــــيـــلـــتـــرp لـــلـــمــــحـــلـــول ا@ـــعـــايـــر

لهيدروكسيد البوتاسيوم ا@ستعمل.
ت : هو التركيـز الدقيقp با@ول في اللـتر للمحلول

ا@عاير لهيدروكسيد البوتاسيوم ا@ستعمل.
ك : هي الكتلةp بالغرام للعينة ا@أخوذة للتجربة.

يؤخذ كنتيجة ا@عدل اجلبري للتحديدين. 
5 . 2 التعبير باحلموضة التعبير باحلموضة

�ـــــكن حـــــســـــاب احلـــــمــــوضـــــة انـــــطالقـــــا مـن الــــنـــــتـــــائج
ا@ــتـحــصل عـلــيــهـا  لــتـحــديـد مــؤشـر احلــمـوضــةp إمـا �ــنـهج

ا@عاير (3) أو �نهج الفرق الكموني (4).
احلــمــوضــة ا@ــعـبــر عــنــهـا بــالــنــســبـة ا@ــئــويــة لـلــكــتــلـة

تساوي :
              ك               100           ح  x ت x ك

=              x               ح . ت
             1000            ك               10 . ك 

حيث :
ح : هـــو احلــــجم بــــا@ـــيـــلــــيـــلــــتـــرp لــــلـــمـــحــــلـــول ا@ــــعـــايـــر

pلهيدروكسيد البوتاسيوم ا@ستعمل
ت : هو التـركيـز الدقيق بـا@ول في الـلتر لـلمـحلول

pا@عاير لهيدروكسيد البوتاسيوم ا@ستعمل
كم : هي الكـتـلـة ا@ولـيـة بالـغـرام في ا@ول  لـلـحمض

p(1 أنظر جدول) للتعبير عن النتائج pا@عتمد
pللعينة ا@أخوذة للتجربة pك : هي الكتلة بالغرام

يؤخذ كنتيجة ا@عدل اجلبري للتحديدين.

35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 68 2 صفر  عام  صفر  عام 1434 هـ هـ
16 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2012  م م
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يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اGــوافق 30 يــنــايــر ســنــة q1990 اGــعــدّل واGــتــمّم واGــذكــور
أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جــعل مــنــهج حتــديــد مــؤشـر
الــيـود لــلــمــواد الــدسـمــة ذات األصل احلــيــواني و الــنــبـاتي

إجباريا.

اGــــادةاGــــادة 2 :  : مـن أجل حتــــديـــــد مــــؤشـــــر الــــيــــود لـــــلــــمــــواد
الــدســمـة ذات األصل احلــيــواني و الــنـبــاتيq تــلـزم مــخــابـر
مـــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع الـــغـش واخملـــابـــر اGـــعــــتـــمـــدة لـــهـــذا
الـغـرضq باسـتـعمـال اGـنهـج اGبـX في اGـلحق اGـرفق بـهذا

القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

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

حـرر بـاجلـزائـر في 21 رمـضـان عام 1432 اGـوافق 21
غشت سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGـلحـقاGـلحـق
منهج حتديد مؤشر اليودمنهج حتديد مؤشر اليود

للمواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيللمواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي
1 - التعريف - التعريف

مــؤشـر الــيـود: كــمـيــة أحـادي كــلـورور الــيـودq اGــعـبـر
عنهـا بـ غرام من اليودq اGمتصة بـ  100غ من اGنتوج في

الظروف العملية اGبينة  في هذا اGنهج.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 21 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1432 اGــوافق  اGــوافق 21 غــشت غــشت
سـنة سـنة q2011 يجـعل منـهج حتديـد مؤشر الـيود لـلموادq يجـعل منـهج حتديـد مؤشر الـيود لـلمواد

الدسمة ذات األصل احليواني والنباتي إجباريا.الدسمة ذات األصل احليواني والنباتي إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
- �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اGؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام  1431 اGـوافق 28 مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2010 وا 

- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اGــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة
1990 واGــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشq اGــــعــــدل

qتممGوا
- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام  1423 اGـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اGؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اGوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةGتعلق بتقييم اG2005 و ا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اGـــشــــتــــرك اGـــؤرخ
فـي 21 شـعـبـان عـام 1419 اGـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنـة 1998
واGـتعـلق باGـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

qلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اGـشـتـرك اGؤرخ في2
ذي احلــجــة عـام 1422 اGـوافق 14 فــبــرايــر ســنـة 2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اGــــواد اGــــضــــافــــة اGـــرخـص بــــهـــا فـي اGـــواد

qالغذائية

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
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2 - اGبدأ - اGبدأ
إضـافة مـحلـول أحادي كـلورور الـيود لـعيـنة مـأخوذة
للتجـربة في خليط مركب من حـمض األسيتيك و رباعي
كــلــورور الـــكــربــون . بـــعــد مــرور مـــدة من الــتــفـــاعل q يــتم
إرجــاع  فـــائض أحـــادي كـــلــورور الـــيـــود بــإضـــافـــة مــحـــلــول
إيـــودور الــــبـــوتــــاســـيـــوم و اGــــاء و مـــعــــايـــرة الــــيـــود احملـــرر

�حلول معاير من تيو سولفات الصوديوم.
3 - الكواشف - الكواشف

يــجب أن تــكــون جــمــيع الــكــواشـف اGــســتــعــمــلـة ذات
نوعية حتليلية.

 يــجب أن يـــكــون اGــاء اGــســتــعـــمل مــاء مــقــطــرا أو ذا
نقاوة مكافئة على األقل.

qمــحــلــول في 100غ / لــتــر q3 .  . 1 - إي - إيــــودور الودور الــــبــــوتوتــــاساســــيــــوموم
خال من اليود احلر أو اليودات.

3 . . 2 - صـمغ الــنــشـاء - صـمغ الــنــشـاءq  يـخـلط  5غ من الـنــشــاء قـابل
لـــلـــذوبــان مع 30 مل مـن اGــاء. يـــضــاف 1000 مــلـل من اGــاء

اGغلي لهذا اخلليط ويترك ليغلي Gدة ثالث (3) دقائق.
3 . . 3 - تـيــو سـولــفـات الـصــوديـوم  q مــحـلـول مــعـايـر - تـيــو سـولــفـات الـصــوديـوم  q مــحـلـول مــعـايـر

0,1 ن. ن.

3 . . 4 - حـمض االســيــتـيك - حـمض االســيــتـيكq قــابل لــلـتــبــلــورq خـال من
اإليثانول و اGواد اGؤكسدة.

3 . . 5 - ربـــاعـي كـــلـــورور الـــكـــربـــون - ربـــاعـي كـــلـــورور الـــكـــربـــونq خـــال من اGـــواد
اGؤكسدة.

اGالحظة اGالحظة 1 : :
الــــتـــحــــقق من عــــدم وجـــود اGــــواد اGـــؤكـــســــدة  في كل
الـكواشف (3 . 4) و(3 . 5) برج 10 مـلل من الـكاشف مع 1
ملل من احمللول اGـشبع لـ بيكرومات البوتاسيوم و2 ملل
من حــمض الــســيــلــفــوريك اGــركـز الــكــتــلــة احلــجــمــيـة 20°م

= 1,84غ ملل. يجب أن ال يظهر أي لون أخضر.
3 .  . 6 - أحــادي كـلــورور الــيـود - أحــادي كـلــورور الــيـودq مــحـلــول داخل خــلـيط
من حمض األسيتـيك / رباعي كلورور الكربون ( كاشف

.(Wijs

يـتــوفـر هـذا الـكــاشف و يـتـداول في الــتـجـارةq �ـكن
حتضيره بالطريقة اآلتية :

يــــوزن 9غ من ثـالثي كـــــلــــورور الـــــيــــود q(ICl3) داخل
قــارورة زجــاجــيــة بـــنــيــة ســعــتــهــا 1500 مــللq و تــذوب في
خــلـيط مــركب من  700مـلـل من حــمض االســيــتـيـك الـقــابل
لـلـتـبــلـور(3 . 4) و300 مـلل مـن ربــاعي كــلـورور الـكـربـون

.(5 . 3)

يـؤخذ 5 ملل من احملـلول و يـضاف 5 ملل مـن محـلول
إيودور البوتاسيوم (3 . 1) و30 ملل من اGاء.

يــــعــــايــــر الـــــيــــود احملــــرر �ـــــحــــلــــول  تــــيـــــو ســــولــــفــــات
الــــصــــوديـــوم q(3 . 3) بــــوجـــود بــــضــــعـــة قــــطـــرات مـن صـــمغ

النشاء (3 . 2) كمؤشر.

يــضــاف 10غ من الــيــود الــنـــقي  مــصــعــد مــرتــX إلى
الـكــاشف و يـذوبـان تـمـامـا بـالـرج. يـعـايـر الـيـود احلـر كـمـا

في السابق.

يــجب أن تـسـاوي هــذه الـكــمـيـة مــرة واحـدة و نـصف
من الـتحـديد األول. في حـالة الـعكسq تـضاف كـميـة قلـيلة
من الـيود الـنـقي مـصـعـد مـرتX إلـى أن  تتـجـاوز الـكـمـية
قــلـيال حــد مــرة واحــدة ونــصفq ألنه يــجب أن ال يــبـقى أي
أثــــر لـــثـالثي كــــلـــورور الــــيـــود كــــون هــــذا األخـــيــــر يــــســـبب

تفاعالت ثانوية.

يـتـرك احملــلـول يـتـرسب ثم يـســكب الـسـائل الـشـفـاف
في قـارورة صفـراء أو بنـية. إذا حـفظ احمللـول في قارورة
مسدودة بإحكـام q بعيدا عن الضوءq �ـكن استعماله لعدة

أشهر.

اGالحظة اGالحظة 2 : :

- إذا لم يـكن بـحــوزتـنـا ثـالثي كـلـورور الــيـودq �ـكن
حتـضــيــر كـاشف Wijs انــطالقــا من أحــادي كـلــورور الــيـود

(ICl) بالطريقة اآلتية :

- يـذوب 19غ من أحـادي كـلـورور الـيـود في 700 مـلل
من حمض األسيتيك القابل للتبلور (3 . 4) و300 ملل من

رباعي كلورور الكربون. 

- بـعــد إضـافـة بـضع مــيـلـيــغـرامـات من الــيـود الـنـقي
مـــصــعـــد مــرتـــqX يــعـــايــر الـــيــود احلـــر كــمـــا هــو  مـــبــX في

السابق.

 يــخــفف إذا اقــتــضى األمــر بــاخلــلــيط اGــذوب اخلـاص
إلـى أن يــــوافق 5 مـــلل من الــــكـــاشفq حـــوالي 10 مــــلل من

تيوسولفات الصوديوم (3 . 3).

يـجب أن يـحـدد الـتـركيب الـصـحـيح لـلـكـاشف حسب
طريقة العمل اآلتية :

أ - يـدخل 50 ملل  من مـحـلـول حمض الـكـلـوريدريك
بــــــنـــــســــــبـــــة 50 %  (ح/ح) و50 مـــــلـل من ربــــــاعي كــــــلـــــورور
الـكــربـون فـي قـنـيــنـة ذات عــنق عـريـضq سـعــتـهـا 250 مـلل

تقريبا مجهزة بغطاء زجاجي مصقول.

يـــضــاف 25 مــلل بـــالـــضــبط مـن كــاشف Wijs احملـــضــر
انطالقا من أحادي كلورور اليود ثم يخلط .
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يعـاير الـيود اGـتواجـد في الـطبـقة أحـمر- بـنفـسجي
لـربـاعي كـلـورور الـكـربـون �ـحـلـول إيـودات الـبـوتـاسـيوم
 0,04نq مع الـــرج بــعـــنــايـــة إلى أن تـــصـــبح الــطـــبـــقــة غـــيــر

ملونة.
إذا كانت طبقة ربـاعي كلورور الكربون غير ملونة
فـي األصلq يـــعــــني هــــذا أن كـــاشف Wijs ال يـــحـــتــــوي عـــلى
اليـود احلر و علـيه فإن نسـبة اليـود / الكلـور أصغر من 1
ففي هـذه احلالة q يـجب أن تضاف إلى 25 مـلل من احمللول
احملـــضـــر لـــكــاشف Wijs كـــمـــيـــة من الـــيـــود الـــنـــقي مـــصـــعــد

مرتX الذي يسمح بإظهار اللون أحمر - بنفسجي.
حتـسب بـعـد ذلك كــمـيـة الـيــود الالزمـة جملـمل كـاشف

Wijsوإذابتها في هذا احمللول .

إعــادة الـــعــمــلـــيــة مــرة أخـــرى كــمــا هـــو مــبــX ســـابــقــا
ويــعـايــر الــيــود اGــوجـود فـي الـطــبــقــة أحـمــر -  بــنــفــسـجي
لـــــــــربــــــــاعـي كــــــــلـــــــــورور الــــــــكــــــــربـــــــــون �ــــــــحـــــــــلــــــــول يــــــــودات

البوتاسيوم 0,04 نظامية.
ب) يــــدخل فـي قــــنــــيـــنــــة ثــــانــــيــــة  ذات عــــنق عــــريض
qسـعـتـهـا حوالي 250 مـلل مـجهـزة بـغـطاء زجـاجي مـصـقول
25 مــلل بـالــضـبـط من كـاشف Wijs يــحـتــوي  بـكــفـايــة عـلى

اليود.
يضاف 15 ملل من محـلول إيودور البـوتاسيوم إلى

150غ / ل و حوالي  150 ملل من اGاء.

يرج و يـعاير الـيود احملـرر بواسطـة محلـول من تيو
سولـفات الصوديوم (3 . 3) ككاشف. يـرج بشدة في نهاية

اGعايرة.
احلساب :احلساب :

اليود           ح1 ن1 + ح2 ن2
=

الكلور         ح1 ن1 - ح2 ن2
حيث :

ح1 : هــو احلـجمq بــاGـيـلــيـلـتــر q حملـلــول تـيـو ســولـفـات
الصوديوم

(3 . 3) اGـســتـعــمل لــتـحــديـد الــيـود لـ أحــادي كـلـورور
اليود.

ح2 : هــــــو احلـــــــجـمq بــــــاGـــــــيـــــــلــــــيـــــــلـــــــتــــــر حملـــــــلـــــــول إيــــــود
البوتاسيوم 0,04 ن اGستعمل لتحديد اليود احلر.

ن1 : هي الـنــظـامــيـة الــدقـيــقـة حملــلـول تــيـو ســولـفـات
الصوديوم (3 . 3) اGستعمل.

ن2 : الــنـظـامـيــة الـدقـيــقـة حملـلــول إيـود الـبــوتـاسـيـوم
اGستعمل.

يــجـب الــتـــذكـــيـــر بــاحلـــالـــة الـــتي يـــكـــون فــيـــهـــا األمــر
مـتــعـلــقـا فــقط بـالــتـحــقق مـا إذا كــان كـاشف Wijs يــحـتـوي
حـقـيـقـة عـلى زيـادة طـفـيـفة مـن الـيـودq �كـن الـتوقـف عـند

اGعايرة اGبينة في النقطة (أ) لطريقة العمل .
فـي الــلـــحـــظـــة الــتـي يــتـــلـــون فـــيــهـــا ربـــاعي كـــلــورور
الـكـربـون ســواء مـبـاشـرة بــعـد إضـافـة  25 مـلل من كـاشف
qحملـــلـول حـمـض الــكـلـوريـــدريك و ربــاعي الــكـربـون Wijs 

أو بـعـد ذوبـان كــمـيـة كــافـيـة من الــيـود مـصــعـد مـرتـX في
كـاشف Wijs من اGــؤكـد أن الـنـســبـة اGـراد حتـديــدهـا أكـبـر

بكثير من الواحد 1.
4 - التجهيزات - التجهيزات

األجهزة اGتداولة في اخملبرq وال سيما :
4 . 1 - مــلـعـقــة مـخـبــريـة زجـاجــيـةq سـعــتـهـا مــنـاسـبـة

للعينة اGأخوذة للتجربة.
4 . 2 - قارورات ذات عـنق عـريضq مجـهزة بـأغطـية

مـصقولة (على سـبيل اGثال قـنينات زجـاجية ذات مؤشر
اليود)q سعتها 250 ملل تقريبا.

4 . 3 - أنــــبــــوب زجــــاجي مـــــزود بــــصــــنــــبــــور ســــعــــته

50ملل مدرج بـ   0,1 ملل.

4 . 4 - ماصاتq من 20 و25 ملل.

4 . 5 - ميزان حتليلي.

اGالحظة اGالحظة 3 :
يجب أن تكون األجهزة نقية و جافة تماما.

5 - أخذ العينات  - أخذ العينات 
يــتم  حتــضــيــر الــعـــيــنــة اGــأخــوذة لــلــتــجــربــة لــلــمــواد
الــــدســــمــــة ذات األصل احلــــيــــوانـي والــــنــــبــــاتي في شــــروط

مالئمة.
6 - طريقة العمل - طريقة العمل

6 . 1 - العينة اGأخوذة للتجربة - العينة اGأخوذة للتجربة

تـتـغـيــر كـتـلـة الـعـيــنـة اGـأخـوذة لـلـتـجــربـة بـالـطـريـقـة
اآلتيةq حسب مؤشر اليود اGفترض.

مؤشر اليود اGفترضمؤشر اليود اGفترض

3,00

1,00

0,40

0,20

0,13

0,10

أصغر من 5
5 إلى 20
21 إلى 50

51 إلى 100

101 إلى 150

151 إلى 200

العينة اGأخوذة للتجربة بالغرامالعينة اGأخوذة للتجربة بالغرام
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تــذوب الــعــيـنــة إذا اقــتــضى األمــر  في درجــة حـرارة
10 °م تــقــريــبــا فــوق نــقــطــة االنــصـهــار و تــرشح فـي درجـة

احلرارة هذه عـلى ورق من أجل الترشـيح السريع و الذي
وضــعـنــا عــلـيه  4غ من ســولــفـات الــصــوديــوم اجملـفف و 1غ

من مساعد الترشيح.
يجب أن تكون الرشاحة شفافة تماما.

6 . 2 - التحديد - التحديد

يجب أن يجرى  التحديد في درجة حرارة  احمليط.
توزن العينـة اGأخوذة للتجربة بتقريب 0,001غ في
مــلــعـقــة مــخـبــريــة زجـاجــيـة (4 . 1) تــدخل فـي قـارورة ذات

250 ملل (2.4).

يضاف 15 ملل من رباعي كلورور الكربون (3 .5).
إلذابـة اGــادة الــدسـمــة. يــضـاف بــالــضـبط 25 مـلل من
كـــــاشف Wijs (6 . 3) مع الـــــغـــــلـق و الـــــرج بـــــلـــــطـف و وضع

القارورة في مكان مظلم.
بالنسبة لـلمنتوجات التي لها مؤشر اليود أقل من
qـدة ســاعـة واحـدةG تـتــرك الـقـارورة في مــكـان مــظـلم q150

أمـا بــالـنـسـبــة لـلـمـنــتـوجـات الـتي لــهـا مـؤشـر الــيـود أكـبـر
q ــضــاعــفــة أو الــتـي تــعــتــبــر مــؤكــســدةGمن 150 واألخــرى ا

.Xدة ساعتG تترك القارورة
بـعـد هـذه اGـدة q يـضـاف 20 مـلل من مـحــلـول إيـودور

البوتاسيوم.
 (3 . 1) و150 ملل من اGاء.

يـعــايـر احملــلــول من تـيــوســولـفــات الـصــوديـوم (3 . 3)
إلى أن يـــزول الـــلــون األصـــفـــر الـــنــاجت عـن الــيـــود. يـــضــاف
بــضع قــطـرات من صــمغ الــنــشـاء (3 . 2) وتــواصل عــمــلــيـة

اGعايرة حتى حلظة زوال اللون األزرق بعد الرج بشدة.

اGالحظة اGالحظة 4
من اGـمـكن إجـراء مـعـايـرة كمـونـيـة. إجـراء حتـديدين

على نفس عينة التجربة.
6 . 3 - التجربة على بياض - التجربة على بياض

جتـرى في نفس الـوقت جتربـة عـلى بيـاض في نفس
الشروط.

7 - التعبير عن النتائج - التعبير عن النتائج
1.7 - طريقة احلساب و الصيغة - طريقة احلساب و الصيغة

مؤشر اليود يساوي :مؤشر اليود يساوي :
12,69 ن1 (ح3 - ح4)

             ك

حيث :
ن1 : هـي الــنــظــامــيــة الــدقــيــقــة حملــلــول تــيــو ســلــفـات

qستعملGالصوديوم (3 . 3) ا
ح3 : هـــو احلــجـم بـــاGــيـــلـــيـــلــتـــر حملـــلـــول تــيـــو ســـلـــفــات

qستعمل للتجربة على بياضGالصوديوم (3 . 3) ا
ح4 : هـو احلــجم بــاGــيـلــيــلـتــر حملــلـول ثالثـي سـولــفـات

qستعمل للتحديدGالصوديوم (3 . 3) ا
ك : هي الكتلة بالغرام للعينة اGأخوذة للتجربة.

2.7 التكرارية التكرارية

يجب أن ال يـكون الـفرق بـX نتـائج حتديـدين أجريا
في نــفس الـوقت أو بــصـفــة سـريــعـة الــواحـدة تــلـو األخـرى

من طرف نفس احمللّلq أكثر من 0,4 وحدة مؤشر اليود.
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الفهرس

و البقولحبة في الحبوب1000كتلة تحدیدیجعل منهج،2012فبرایر سنة 23قرار مؤرخ في .1
)2013-01ج ر عدد . (إجباریا

01

تحدید نسبة الماء في الحبوب و منتوجات ، یجعل منهج 2012فبرایر سنة 06قرار مؤرخ في .2
)2013-08ج ر عدد . (إجباریاالحبوب 

03

و دقیق ضة الدسمة في الطحینو یجعل منهج تحدید الحم،2012یونیو سنة 06في قرار مؤرخ.3
)2013-35ج ر عدد (.القمح إجباریا

06

في معایرة نسبة الرماد عن طریق الحرق منهجیجعل،2012یونیو سنة06قرار مؤرخ في .4
)2013-35عدد ج ر (. إجباریاالمشتقةو البقول و المواد الحبوب
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــرار مــؤرخ في أول ربـــيع الــثـــاني عــام قـــرار مــؤرخ في أول ربـــيع الــثـــاني عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 23
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة q2012 يـجـعل مـنـهج حتـديـد كـتـلـة q يـجـعل مـنـهج حتـديـد كـتـلـة 1000

حبة في احلبوب والبقول إجباريا.حبة في احلبوب والبقول إجباريا.
ــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام  1431 اHـوافق 28 مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيH2010 وا 

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اHؤرخ في 3 رجب عام  1410 اHوافق 30 ينـاير سنة 1990

qتممHعدل واHا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ في 17 شـوال عـام  1423 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اHــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اHــوافق 6 ديــســـمــبــر

qطابقةHتعلق بتقييم اHسنة 2005 وا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام1410
اHــوافق 30 يــنــايــر ســنــة q1990 اHــعــدّل واHــتــمّم واHــذكــور
أعالهq يهدف هذا الـقرار إلى جعل منهج حتديد كتلة 1000

حبة في احلبوب والبقول إجباريا.

اHادةاHادة 2 :  : من أجل حتديـد كتلة 1000 حبـة في احلبوب
والبقولq فإن مـخابر مراقبة اجلودة وقمع الغش واخملابر
اHعتـمدة لهـذا الغرض مـلزمة بـاستعـمال اHنـهج اHبX في

اHلحق.

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

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

حـــــرر بــــاجلــــزائـــــر في أول ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1433
اHوافق 23 فبراير سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

اHـلحـقاHـلحـق

منهج حتديد منهج حتديد كتلة كتلة 1000 حبة في احلبوب والبقول حبة في احلبوب والبقول

1. التعريف. التعريف

- كـــتـــلــة 1000 حـــبــة كـــمـــا هي : كـــتـــلــة 1000 حـــبــة مع
محتواها من اHاء اHوجود أثناء التحديد.

- كـتلة 1000 حـبـة جافـة : كتـلة 1000 حـبـةq مصـحـحة
مع األخـذ بعـX االعتـبار مـحـتواهـا من اHاء اHـوجود أثـناء

التحديد.

2. اHبدأ. اHبدأ

qفـصل ووزن احلـبـات كـامـلة qوزن كـمـيـة من الـعـيّـنـة
حــســـاب احلــبـــوب الــكـــامــلـــة عن طــريـق الــقــاعـــدة الــثـالثــيــة

للحصول على كتلة 1000 حبة.

3. التجهيزات. التجهيزات

- ميزان - ميزان دقيق بتقريب 0,01 غ.

- ملقاط - ملقاط (اللتقاط احلبات).

- عـداد حلـســاب احلـبـات- عـداد حلـســاب احلـبـات (هـو جـهــاز مـنــاسب حلـسـاب
احلبات على سـبيل اHثال عداد كهروضوئي). يتم احلساب

باليد في حالة عدم وجوده).

4 . طريقة العمل . طريقة العمل

4 . 1  عدد التحديدات :  عدد التحديدات :

- إجراء حتديدين على نفس العينة للمخبر.

4 . 2  حتديد كتلة   حتديد كتلة 1000 حبة كما هي حبة كما هي

يـقتطع عشوائـياq كميـة تساوي بالتـقريب كتلة 500
حـبة من الـعينـة كمـا هي (يقـدر اجملرب اHـتمـرس بسـهولة

هذه الكمية).

في حـالـة الـعـكسq جتـرى بــعض جتـارب عـلى الـعـيّـنـة
اHعنية.

- تـنـتــقى احلـبـات الـكـامــلـة وتـوزن بـتـقـريب 0,01 غ.
qحتــسـب بــعــد ذلـك احلــبــات بـــعــداد وفي حــالـــة عــدم وجــوده
جترى الـعمـلـية يـدويا. عـند االقـتـضاءq يـجب التـخلص من

الغشاء الزهري حلبات احلبوب غير اHكسوة في العادة.

4 . 3 حتديد كتلة  حتديد كتلة 1000 حبة جافة : حبة جافة :

تـقتـطع عينـة للـتجـربة من نـفس عيـنة اخملـبر وحتدد
كـــمـــيـــة اHـــاء اHـــوجــودة فـي احلــبـــات الـــكـــامـــلـــةq خـــالــيـــة من

الشوائب حسب منهج خاص للمادة اHعنية.
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5. التعبير عن النتائج. التعبير عن النتائج

5 .  . 1 كيفية احلساب والصيغ كيفية احلساب والصيغ

5 .  . 1 .  . 1 تـعـطى كــتـلـة كH بـالــغـرامـاتq لـ 1000 حـبـة
كما هي حسب الصيغة اآلتية :

1000 x 0ك        
كH =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   ع
حيث :

ك0 : هي الـــكــتـــلــة بـــالــغـــرامــاتq لـــلــحـــبــات الـــكــامـــلــة
للكمية اHقتطعة.

ع : عدد احلبات الكاملة اHوجودة في الكتلة ك0.

5 .  . 1 .  . 2 تـعـطى كـتـلـة كqS بـالـغـرامـاتq لـ 1000 حـبـة
جافة عن طريق الصيغة اآلتية :

(H-100) x Hك          
كS =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

100

حيث :

كH  : هي الكتلة بالغراماتq لـ 1000 حبة كما هي.

H : كـميـة اHاءq اHـعبـر عـنهـا بالـنسـبـة اHئـوية بـكتـلة
احلبات كما هي.

مالحظة :مالحظة :

تـعــادل الـكـتـلــة اجلـافـة كـتــلـة احلـبـة كـمــا هي مـنـقـوصتـعــادل الـكـتـلــة اجلـافـة كـتــلـة احلـبـة كـمــا هي مـنـقـوص
منها كتلة اHاء اHوجود فيها.منها كتلة اHاء اHوجود فيها.

5 .  . 2 النتيجة النتيجة

إذا تــوفـرت شـروط الـتــكـراريـة (أنـظـر 3 . 5)q يـؤخـذ
كنتيجة اHعدل اجلبري لتحديدين.

في حالة العكسq تعاد التجارب.
يعبر عن نتيجة حتديد كتلة 1000 حبة بالغرامات :
- بعددين عشريX إذا كانت الكتلة أصغر من 10غ.
- بـعدد عـشـري إذا كانت الـكـتلـة تـساوي أو أكـبر من

10غq دون أن تتجاوز 100غ.

- بعدد كامل إذا كانت الكتلة أكبر من 100غ.

5 .  . 3 التكرارية التكرارية
يــجب أال يــتـجــاوز الــفـرق بــX نـتــائج حتــديـدين
(أنـــظــر 4 . 1) أجـــريــــا في وقت واحـــد أو ســـريـــعـــا الـــواحـــد
تلـوى اآلخر من طـرف نفس احملللq 6 % بالنـسبة لـلحبات
ذات كــتــلـة أكــبــر من 25 غ لـ 1000 حــبــة و10 % بــالــنــســبـة

للحبات األخرى.

6 . مالحظات حول طريقة العمل : . مالحظات حول طريقة العمل :

6 .  . 1 عــــيـــنــــة حتــــتـــوي عــــلى حــــبـــات مــــقــــشـــرة وغــــيـــر عــــيـــنــــة حتــــتـــوي عــــلى حــــبـــات مــــقــــشـــرة وغــــيـــر
مقشرة.مقشرة.

عــنـــد احــتـــواء الـــعــيـــنــة عـــلى حـــبـــات مــقـــشــرة وغـــيــر
مـقـشـرةq مـخـتـلـطـة يـحـسب كل من الـنـوعـX عـلى حـدى ثم

يعالج �عزل عن بعضها.

6 .  . 2 عي عيّنة حتتوي على حبات أزواج من اخلرطال.نة حتتوي على حبات أزواج من اخلرطال.

تــــفـــــصل حـــــبــــات أزواج مـن اخلــــرطـــــال الـــــواحــــدة عن
.Xاألخرى وحتسب كحبت

23 صفر عام  صفر عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد األولة / العدد األول32
6 يناير  سنة  يناير  سنة 2013 م
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25 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3808
6  فبراير سنة   فبراير سنة 2013 م

- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اGــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة
 1990 واGــــتــــعــــلق بــــرقــــابــــة اجلــــودة وقــــمع الــــغـشq اGــــعـــدل

qتممGوا
- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام  1423 اGـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اGؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اGوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةGتعلق بتقييم اG2005 وا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اGـوافق 30 يــنـايــر ســنــة  q1990 اGــعــدّل واGــتــمّم واGــذكـور
أعالهq يهدف هذا الـقرار إلى جعل منهج حتديد نسبة اGاء

في احلبوب ومنتوجات احلبوب إجباريا.

اGــادةاGــادة 2 :  : مـن أجل حتـــديـــد نـــســـبـــة اGـــاء في احلـــبـــوب
ومـنـتــوجـات احلــبـوبq فـإن مــخـابـر مــراقـبــة اجلـودة وقـمع
الــغش وتــلك اGــعــتــمـدة لــهــذا الــغـرض مــلــزمــة بـاســتــعــمـال

اGنهج اGبX في اGلحق اGرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

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

حـرر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1433 اGـوافق
6 فبراير سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGـلحـقاGـلحـق
منهج حتديد نسبة اGاء في احلبوب ومنتوجات احلبوبمنهج حتديد نسبة اGاء في احلبوب ومنتوجات احلبوب
(منهج سهل التطبيق سواء بالطحن أو بدونه وبدون(منهج سهل التطبيق سواء بالطحن أو بدونه وبدون

تكييف)تكييف)
1. التعريف. التعريف

نــسـبـة اGــاء هي فـقــد الـكـتــلـةq يــعـبـر عــنـهــا بـالـنــسـبـة
اGئوية الذي يـتعرض له اGنتوج في الـشروط اGبينة في

هذا اGنهج.
2. اGبدأ. اGبدأ

130 Xــنـتــوج في درجـة حـرارة تــتـراوح بـGيـجـفف ا
و133°مq فـي ضـــــغط جـــــوي عـــــاديq بـــــعـــــد ســـــحـق مـــــحـــــتـــــمل

للمنتوج.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 13 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1433 اGــــــــوافق  اGــــــــوافق 6
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة q2012 يـجـعل مـنـهج حتـديـد نـسـبـة اGاءq يـجـعل مـنـهج حتـديـد نـسـبـة اGاء

في احلبوب ومنتوجات احلبوب إجباريا.في احلبوب ومنتوجات احلبوب إجباريا.
ــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
- �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اGؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام  1431 اGـوافق 28 مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2010 وا 

03



39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 08 25 ربيع  األول عام  ربيع  األول عام 1434 هـ هـ
6  فبراير سنة   فبراير سنة 2013 م

3. التجهيزات. التجهيزات

3 . 1 ميزان حتليلي ميزان حتليلي

3 . 2 آلة سحق  آلة سحق موافقة  للمميزات اآلتية:

qمصنوعة من مادة غير ماصة للرطوبة -

- تـسـمح بـالـسـحق الـسـريع واGـنـتـظمq بـدون إحداث
تـســخـX مــحـســوس لـلــمـنــتـوج وبـتــجـنـب مالمـســة الـهـواء

qاخلارجي ألقصى حد ¤كن

- �ـكن ضـبـطـهـا لـلـحـصـول عـلى جـزيـئـات ذات أبـعـاد
مالئمة.

3 . 3  كبـسـولـة مـعـدنـيةq   كبـسـولـة مـعـدنـيةq ال تتـأثـر بـشروط الـتـجـربة

q(كـبـسـولـة  زجــاجـيـة مـقــاومـة لـلـحـرارة qأو إن لم تـتــوفـر)
مـزودة بـغـطـاء كـتـيـم �ـا فـيه الـكـفـايــة وذو مـسـاحـة مـفـيـدة
لالستـعـمـال للـحـصـول علـى انتـشـار مـنتـظم وبـدون تـكتل
الـعـيـنة اGـأخـوذة لـلتـجـربة (مـثال الـقـطر 50 مـلم واالرتـفاع

30 ملم).

Xذو تـسـخ qجــهـاز جتــفـيف مــتـســاوي احلـرارة  q3 . 4  جــهـاز جتــفـيف مــتـســاوي احلـرارة

كــهــربــائيq مــضــبــوط بــحــيث تــكــون درجــة حــرارة الــهـواء
واألطباق احلاملة لـلعيناتq بالقرب من العينات اGأخوذة

للتجربة تتراوح بX 130 و133°م في نظام عادي.

يــجب أن يــكــون جــهــاز الـتــجــفــيف ذا قــدرة حــراريـة
بـحـيث عــنـدمـا يـكـون مـضـبـوطــا مـسـبـقـا في درجـة حـرارة
131°م �كــن أن يبلــغ من جديد هذه الدرجة في أقــل من

45 دقيقة (من اGستحسن أقــل من 30 دقيقــة) بعــد وضع

أكـبـر عـدد من العـيـنـات اGأخـوذة لـلتـجـربـةq �كن أن جتف
في آن واحد.

يجب أن حتدد فعالية التهوية بواسطة دقيق القمح
qالــصـــلب الــذي تــكـــون األبــعــاد الــقــصـــوى جلــزيــئــاته 1 مــلم
كـمــادة لـلـتـجــربـة. ويـجب أن تـكــون الـتـهـويـة بــحـيثq بـعـد
إدخـال أقــصى عـدد من الـعــيـنـات اGـأخــوذة لـلـتــجـربـة الـتي
�ــكن جلــهــاز الــتــجــفــيف أن يــسـتــوعــبــهــا والــتـجــفــيف في
درجـة حـرارة تـتـراوح بـX 130 و133°مq ال تـظـهـر الـنـتـائج
بـعد مراحل تـسخX نفس الـعينـات اGأخوذة Gدة 2 ساq ثم
Gدة 1 سا إضـافيـةq فيمـا بينـها فـارق أكبر من 0,15 غ من

اGاء لـ 100 غ من العينة.

3 . 5  تـرمــومـتــر من الـزئـبق   تـرمــومـتــر من الـزئـبق Gـراقـبــة درجـة احلـرارة

داخل جهاز التجفيف.

3 . 6  جــهـاز نـازع لـلـرطــوبـة ذو صـفـيـحــة مـعـدنـيـة أو  جــهـاز نـازع لـلـرطــوبـة ذو صـفـيـحــة مـعـدنـيـة أو

من خزف غليظ مثقوب من خزف غليظ مثقوب يحتوي على عامل مجفف فعال.

3 . 7  ملقط معدني  ملقط معدني

4 . طريقة العمل . طريقة العمل

4 . 1  عدد التحديدات  عدد التحديدات

يجرى حتديدان على نفس عينة اخملبر.

4 . 2  حتضير الكبسوالت  حتضير الكبسوالت

قــــبل االســــتــــعــــمــــالq يــــجب أن تــــكــــون الــــكــــبــــســـوالت
العارية مع أغطيتها بحيث :

- جتـــفف في جـــهـــاز الــتـــجـــفـــيف Gــدة 15 دقـــيـــقــة في
q130°م

- تـبـرد في جهـاز نـازع الـرطوبـة حـتى درجـة حرارة
اخملبر (بX 30 و45 دقيقة).

4 . 3 حتضير العينة اGأخوذة للتجربة حتضير العينة اGأخوذة للتجربة

4 . 3 . 1 منتوجات ال تستلزم السحقمنتوجات ال تستلزم السحق

ال تـسـتلـزم الـسحـق قبل الـتـحديـدq اGـنتـوجـات التي
qال حتـــتـــوي عـــلى جـــزيـــئـــات ذات أبـــعــاد أكـــبـــر من 1,7 مــلم
والـتي مـنـهـا أقل من 10 % (ك/ك) أكـبر من 1 مـلم وأكـثر

من 50 % (ك/ك) أصغر من 0,5 ±.

4 . 3 . 2 منتوجات تستلزم السحقمنتوجات تستلزم السحق

يـجب أن تسحق اGـنتوجـات التي ال تطـابق ¤يزات
قياس احلبيبات اGذكور في (4 . 3 . 1).

لهذاq جترى العملية كاآلتي :

- يـضـبط جـهـاز الـسـحق (3 . 2) حـتى �ـكـن احلـصول
عـلى ¤ـيـزات قـيـاس احلـبـيـبـات اGـرغـوب فـيـهـا ثم تـسـحق
كمية قليلة من العينة للمخبر وال تؤخذ بعX االعتبار.

- تسحقq فـيما بـعدq كـمية من الـعيـنة بسـرعة حتى
يـتم احلـصول عـلى عـينـة مأخـوذة لـلتـجربـة تـقدر بـحـوالي

5 غ.

4 . 4 العينة اGأخوذة للتجربة العينة اGأخوذة للتجربة

4 . 4 . 1 منتوجات ال تستلزم السحقمنتوجات ال تستلزم السحق

 تـــوزن بــســـرعـــةq بــتـــقــريب 1 مــلـغq كــمــيـــة من اGــادة
اGـــقـــدرة بــــحـــوالي 5 غ في الـــكــــبـــســـولـــة q(3 . 3) مـع طـــرح

وزنهاq �ا فيها الغطاء بتقريب 1 ملغ.

4 . 4 . 2 منتوجات تستلزم السحق منتوجات تستلزم السحق

يــــفــــرغ كـــلــــيــــاq نــــاجت الــــســــحق اGــــتــــحــــصل عــــلــــيه في
q(1 . 4 . 4) في Xالكـبـسـولة (مـع طرح وزنـهـا) كمـا هـو مـب

يغلق الغطاء بسرعة ويوزن بتقريب 1 ملغ.
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مالحظات :مالحظات :
- قــــبل إجــــراء االقــــتــــطــــاع عــــلـى عــــيــــنــــة اخملــــبــــرq من

الضروري أن جتانس جيدا.
- يـجب أن تـسـتـعـمل الـكـبـســـوالت بـواسطــة مـلـقـط

(3 . 7) وليس باألصابع.
4 .  . 5 التجفيف التجفيف

توضع الكبسولة العارية والتي حتتوي على العينة
اGأخوذة لـلتـجربة مع غـطائـها في جهـاز التـجفيف (3 . 4)
وتـــتـــرك Gــدة 2 ســا (90 دقـــيــقـــة في حــالـــة الــطـــحــX) وهــو
الوقت الـذي يحـسب ابتداء مـن اللحـظة الـتي تصبحq من
130 Xدرجـة حــرارة جـهـاز الـتــجـفـيف مــتـراوحـة بـ qجــديـد

و133°م.
عــنـــد انــتــهــاء وقـت الــتــجـــفــيفq تـــخــرج الــكـــبــســولــة
بـــســـرعــة مـن جــهـــاز الـــتــجـــفـــيف وتـــوضع في جـــهـــاز نــازع
لـــلـــرطـــوبـــة (3 . 6) أين تـــمـــكـث حـــتى تــــصل درجـــة حـــرارة
اخملـــبــر (غـــالـــبـــا بــX 30 و45 دقـــيــــقـــة). تـــوزن فــــيـــمــــا بـــعـــد

بتقريب 1 ملغ.
مالحظاتمالحظات

- يــجب أال تــدخل مـواد رطــبــة في جـهــاز الــتـجــفـيف
الذي يـحـتوي عـلى الـعـينـات اGـأخـوذة للـتـجـربة في نـهـاية

التجفيفq هذا يؤدي إلى إضافة اGاء لها جزئيا.
- في حـــالــة الـــتــجـــارب اGــتـــتــالـــيــةq يـــجب أال تــوضع
الـــكـــبـــســـوالت مـــتـــراكـــبـــة فـــوق بـــعـــضـــهـــا في جـــهـــاز نـــازع

للرطوبة.

5. التعبير عن النتائج. التعبير عن النتائج
5 .  . 1 طريقة احلساب والصيغ طريقة احلساب والصيغ

نـسـبـة اGــاء اGـعـبـر عـنـهــا بـالـنـسـبـة اGـئــويـة الـكـتـلـيـة
للمنتوج تستنتج بالصيغة اآلتية :

ك1 - ك2
100 x ـــــــــــــــــ

ك1 - ك0
بحيث :

qللكبسولة مع غطائها qبالغرامات qك0 هي الكتلة
ك1 هي الــكــتــلـةq بــالــغـرامــاتq لــلــكـبــســولـة والــغــطـاء

والعينة اGأخوذة للتجربة بعد التجفيف.
ك2 هي الــكــتــلـةq بــالــغـرامــاتq لــلــكـبــســولـة والــغــطـاء

والعينة اGأخوذة للتجربة بعد التجفيف.

5 .  . 2 النتيجة النتيجة
يؤخذ كـنتيـجة اGعدل اجلـبري للقـيم اGتحصل عـليها
من التحديدين إذا كانت شروط التكرارية (5 . 3) تسمح
بــذلـك. في احلـــالـــة اGــعـــاكـــســـةq تــعـــاد الـــتـــحــديـــدات. تـــعــدل

النتيجة بتقريب 0,05 %.

5 .  . 3 التكرارية التكرارية
يـجــب أال يــتـجــــاوز الـفـرق بـX نــتـائج الـتـحـديـدين
q(1 . 4) اGنجزين بـالتوالي أو بسرعة الواحد تلوى اآلخر
مـن طــــــرف نـــــــــفس احملـــــــــللq 0,15 غ مــن اGــــــــاء لـ 100 غ

من العينة.

25 ر بيع األول عام  ر بيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4000
6  فبراير سنة   فبراير سنة 2013 م
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17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 35 28 شعبان عام  شعبان عام 1434 هـ هـ

7 يوليو سنة  يوليو سنة 2013 م

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة التجارةوزارة التجارة

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 16 رجب عام  رجب عام 1433 اGوافق  اGوافق 6 يونـيو سـنة يونـيو سـنة
q2012 يــجــعـل مــنــهج حتــديــد احلـــمــوضــة الــدســمــة فيq يــجــعـل مــنــهج حتــديــد احلـــمــوضــة الــدســمــة في

الطحX ودقيق القمح إجباريا.الطحX ودقيق القمح إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
-  �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اGؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اGـــــوافق 28 مـــــايــــو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اGؤرخ في 3 رجب عام  1410 اGوافق 30 يناير سنـة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشGوا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اGؤرخ في 17 شوال عام   1423 اGوافق  21 ديسـمبر سنة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اGؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اGوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةGتعلق بتقييم اG2005 وا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الـــــتـــــنــــــفـــــيـــــذي رقم 90 - 39 اGـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام1410
اGــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة q1990 اGــعــدل واGــتـــمم واGــذكــور
أعالهq يهـدف هذا الـقرار إلى جـعل منـهج حتديـد احلمـوضة

الدسمة في الطحX ودقيق القمح إجباريا.

اGــــادةاGــــادة 2 :  : من أجـل حتـــديــــد احلــــمـــوضــــة الــــدســـمــــة في
الـطحـX ودقيق الـقمـحq فإن مـخابـر مراقـبة اجلـودة وقمع
الغش واخملـابـر اGـعتـمـدة لهـذا الـغـرضq ملـزمـة بـاستـعـمال

اGنهج اGبX في اGلحق اGرفق بهذا القرار.

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

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

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 16 رجب عـــــام 1433 اGـــــوافق 6
يونيو سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

اGـلحـقاGـلحـق

منهج حتديد احلموضة الدسمة في الطحX ودقيق القمحمنهج حتديد احلموضة الدسمة في الطحX ودقيق القمح

يـصف هـذا اGـنـهج تـقـنـيـة حتـديـد احلـمـوضـة الـدسـمـة
في الطـحX ودقيـق القمح. ويـطبق هـذا اGنهج أيـضا على

العجائن الغذائية.

1 . التعريف : . التعريف :

احلــــمــــوضـــــة الــــدســــمــــة هـي الــــتــــعــــبــــيــــر االصـــــطالحي
لألحماضq خصوصـا األحماض الدسمة احلـرةq اGستخلصة
في الـشروط الـتي تـلي. ويعـبر عـنـها بـالغـرام من احلمض

الكبريتي لـ 100 غ من اGادة اجلافة.

2 . اGبدأ : . اGبدأ :

يــحــضـر مــحـلــول من األحــمـاض فـي اإليـثــانـول 95 %
(ح/ح) في درجـــة حـــرارة اخملــبـــرq وجتـــرى عـــمــلـــيـــة الـــطــرد
اGــركـزي ويـعـايـر جـزء من احملـلـول الــطـافي بـهـيـدروكـسـيـد

الصوديوم.

3 . الكواشف : . الكواشف :

يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتليلية وأن يكون اGاء اGستعمل مقطرا.

3 .  . 1 اإليثانول  اإليثانول (كحول إيثيلي) بـ 95 % (ح/ح).

3 .  . 2 هــيــدروكــســيــد الــصــوديــوم ( هــيــدروكــســيــد الــصــوديــوم (NaOH) : مــحــلــول
مــعـايــر نــظـامــيـته 0,05 ن فـي اGـاء اGــقـطــر الـذي نــزع مـنه
ثــاني أكـســيــد الـكــربــون بـالــغــلـيــان. ويـجـب أن يـكــون هـذا
احملـلــول خــال من الـكــربــونـات وأن يــحـفـظ في قـارورة من

زجاج غير أكتينية.

يجـب أن تفـحص مـعـياريـة احملـلول مـبـاشـرة قبل كل
سلسلة حتديد احلموضة.

 3 .3 فـيــنـول فـتـالـيـX مـحـلـول بـ 1 غ لـ 100 مـلل في

اإليثانول 95 % (ح/ح).

4 . التجهيزات :التجهيزات :

 4 . 1 ميزان  ميزان بتدقيق 0,01 غ.

q4 . 2 جـــهـــاز ســـحق  جـــهـــاز ســـحق يـــســـمـح بـــســـحق ســـريع ومـــوحـــد

بــــدون إحــــداث تــــســــخــــX من شــــأنـه أو يــــؤثــــر عــــلى اGــــادة
وبـــتــجـــنب وإلى أقـــصى حـــد االتـــصــال بـــالـــهـــواء اخلــارجي

(حالة الدقيق والعجائن الغذائية).
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4 . 3  غـربـال ذو شـبـكـة مـعـدنـية غـربـال ذو شـبـكـة مـعـدنـية ذو مـسـامـات قـطـرها

يساوي 1 ملم لـلطحX و160 ميـكرومتر و500 ميـكرومتر
للدقيق والعجائن الغذائية.

4 . 4 جـــهــاز الـــطـــرد اGـــركــزي جـــهــاز الـــطـــرد اGـــركــزي بـ 5000 - 6000 دورة /

دقيقة.
4 . 5 أنــابـيب جلــهـاز الـطــرد اGـركـزي أنــابـيب جلــهـاز الـطــرد اGـركـزي سـعــتـهـا 45 مـلل

من الزجاج أو من بالستيك ال تتفاعل ومغلقة بإحكام.
4 . 6 أنــــــابـــــيب أنــــــابـــــيب ســـــعـــــتـــــهـــــا 50 مـــــلـل من زجـــــاج أو من

بالستيك ال يتفاعل ومغلقة بإحكام.
4 . 7 ماصات ماصات دقيقة سعتها 10 و20 ملل.

4 . 8 حــــوجالت مــــخـــروطــــيـــة الـــشــــكل أو إرلـن مـــايـــرحــــوجالت مــــخـــروطــــيـــة الـــشــــكل أو إرلـن مـــايـــر

سعتها 250 ملل.
4 . 9 سحاحة صغيرة جداq سحاحة صغيرة جداq مدرجة بـ 0,01 ملل.

4 . 10 خـالط دوراني مــــيــــكـــــانــــيــــكيq خـالط دوراني مــــيــــكـــــانــــيــــكيq 30 - 60 دورة /

الدقيقة.
5 . شروط احلفظ : . شروط احلفظ :

يـــجب أال حتـــفظ الــعـــيــنـــات في درجــة حـــرارة اخملــبــر
ألكـثـر من يـوم واحـد ألن احلـمـوضـة تـزداد أثـنـاء الـتـخـزين
وحتــفـظ في قــارورات مــســدودة في حــوالي 4° م. قــبل كل
اقـتـطـاع عـيـنـة لـلـتـحـلــيلq تـتـرك هـذه الـعـيـنـة في قـارورة

مسدودة حتى تصل درجة حرارتها درجة حرارة اخملبر.
6 . طريقة العمل : . طريقة العمل :

6 . 1 عدد التحديدات : عدد التحديدات :

يجرى حتديدان على نفس عينة التجربة.
6 . 2 حتضير العينة للتجربة : حتضير العينة للتجربة :

: Xحالة الطح : X6 . 2 . 1 حالة الطح

يـقـتـطع حـوالي 50 غ من الطـحـX ويـغـربل بـواسـطة
غربـال ذي مـسامـات قـطرهـا يـساوي 1 ملم q(3 . 4) بـحيث

تتجزأ التكتالت احملتمل تشكلها.
6 . 2 . 2 حالة الدقيق والعجائن الغذائية : حالة الدقيق والعجائن الغذائية :

تـسحـق حوالي 50 غ من اGـادة بـواسطـة جـهـاز سحق
(4 . 2) بـحـيث تـعــبـر كل اGـادة اGـسـحــوقـة عـبـر غـربـال ذي
مسامات قطرها 500 ميكرومتر (4 . 3) و80 % على األقل
تـعــبــر عـبر غـربـال ذي مـسامـات قـطـرها 160 مـيـكـرومـتر

.(3 . 4)
6 . 3 حتديد نسبة اGاء : حتديد نسبة اGاء :

يـــجــرى مـــبــاشـــرة حتـــديــد نـــســبـــة اGــاء حـــسب مـــنــهج
حتديد نسبة اGاء في احلبوب ومنتوجات احلبوب.

6 . 4 العينة اGأخوذة للتجربة : العينة اGأخوذة للتجربة :

تـــــوزن بــــتـــــقــــريب 0,01 غ حــــوالي 5 غ مـن الــــعـــــيــــنــــة
اGأخوذة للتجربةq بعدما جتانس جيدا.

6 . 5 التحديد التحديد

6 . 5 . 1 االستخالص : االستخالص :

- تــوضع الــعــيــنــة اGــأخــوذة لــلـتــجــربــة داخـل أنــبـوب
جهاز الطرد اGركزي.

- يضاف إليها بواسطة ماصة 30 ملل من اإليثانول
(3 . 1) ويغلق األنبوب بإحكام.

- يرج Gدة ساعـة بواسطة خالط دوراني مـيكانيكي
(4 . 10) وفي درجـــة حــرارة 20° م + 5° م. بـــعـــد ذلك جتــرى

.Xدة دقيقتGو Xمتتاليت XرتG ركزيGعملية الطرد ا

تـعتـبر عـمـليـة الطـرد اGـركزي GـرتX فـعـالة بـالنـظر
إلى عـمـلـيــة طـرد مـركـزي واحـدة وGـدة أطــول ألنـهـا تـسـمح

بإزالة اجلزيئات العالقة.

مالحظةمالحظة

إذا لم تـتالءم أنـابــيب جـهـاز الـطـرد اGـركـزي اGـقـررةإذا لم تـتالءم أنـابــيب جـهـاز الـطـرد اGـركـزي اGـقـررة
q(q(10 . 4)  ـيكـانـيكيGـنـهج مع اخلالط الـدوراني اGفي هذا ا)  ـيكـانـيكيGـنـهج مع اخلالط الـدوراني اGفي هذا ا
�ـــــكـن اســــــتـــــعــــــمـــــال أنــــــابــــــيب ســــــعـــــتــــــهـــــا �ـــــكـن اســــــتـــــعــــــمـــــال أنــــــابــــــيب ســــــعـــــتــــــهـــــا 50 مـــــلل  ( مـــــلل  (4 . 6)
لالســتــخالص وتــســكب بــعــد ذلك لــلــقــيــام بــعــمــلــيــة الــطـردلالســتــخالص وتــســكب بــعــد ذلك لــلــقــيــام بــعــمــلــيــة الــطـرد

اGركزي.اGركزي.

6 . 5 . 2 اGعايرة : اGعايرة :

- تـؤخـذ بواسـطة مـاصة 20 ملل من الـسائل الـطافي
صـــاف تـــمــامـــا ويـــسـكب في حـوجـلـة مخـروطـيـة الـشكل

q(8 . 4)

q(3 . 3) Xتضاف 5 قطرات من فينول فتالي -

- يـعــايــر بــواسـطــة ســحــاحـة دقــيــقـة (4 . 9) �ــحــلـول
هـيــدروكـسـيــد الـصـوديــوم نـظــامـيـته 0,05 ن q(2 . 3) حـتى

يتغير اللون إلى وردي شاحب ويبقى لبعض الثواني.

6 . 6 جتربة على بياض : جتربة على بياض :

q(1 . 3) تــــعـــايــــر احلــــمـــوضــــة الــــنـــاجتــــة عن الــــكــــحـــول
بالـعمل على 20 ملل من اإليثـانول حسب شـروط اGعايرة

(2 . 5 . 6)

7 . التعبير عن النتائج : . التعبير عن النتائج :

7 . 1 طريقة احلساب والصيغ : طريقة احلساب والصيغ :

7 . 1 . 1 احلـــمــــوضـــة بــالـغـرام من حـمض الـكـبـريت

لـ 100 غ من اGادة يـعبر عنها كاآلتي :
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- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اGؤرخ في 3 رجب عام  1410 اGوافق 30 يناير سنـة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشGوا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اGؤرخ في 17 شوال عام   1423 اGوافق  21 ديسـمبر سنة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اGؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اGوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةGتعلق بتقييم اG2005 وا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اGـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اGــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة q1990 اGــعــدل واGــتـــمم واGــذكــور
أعالهq يــهـدف هــذا الــقـرار إلى جــعل مــنـهج مــعـايــرة نـســبـة
الــرمـــاد عن طـــريق احلـــرق في احلـــبـــوب والــبـــقـــول واGــواد

اGشتقة إجباريا.
اGـادةاGـادة 2 :  : من أجـل مـعــايـرة نــســبـة الــرمــاد عن طـريق
احلرق في احلـبـوب والبـقـول واGواد اGـشـتقـةq فـإن مخـابر
مـــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع الـــغـش واخملـــابـــر اGـــعــــتـــمـــدة لـــهـــذا
الـــغــرضq مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اGــنـــهج اGـــبــX في اGـــلــحق

اGرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

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

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 16 رجب عـــــام 1433 اGـــــوافق 6
يونيو سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGـلحـقاGـلحـق
منهج معايرة نسبة الرماد عن طريق احلرق في احلبوبمنهج معايرة نسبة الرماد عن طريق احلرق في احلبوب

والبقول واGواد اGشتقةوالبقول واGواد اGشتقة
يحـدد هذا اGنـهج طريـقة معـايرة الرمـاد في احلبوب
والــبــقـــول ومــنــتــجـــاتــهــا اGـــطــحــونـــة اGــوجــهــة لـالســتــهالك

البشري.
اGواد واGنتوجات األساسية هي :

qأ) احلبوب
qوالدقيق Xب) الطح

ج) منـتجات الـطحـX (النخـالة واGواد الـتي حتتوي
q(عادة الطحنGواد اGعلى نسبة عالية من النخالة وا

qركبةGاحلبوب ا Xد) طح

x 7,35(ح1 - ح0) x ع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك

7 . 1 . 2 احلـمــوضـة بـالـغــــرام مـــن حـمـض الـكـبـريت

لـ 100 غ من اGادة اجلافة يعبر عنها كاآلتي :
x 7,35(ح1 - ح0) x ع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ª - ك

حيث :حيث :
ح1 :  : هــو حـــجم مـــحـــلــول هـــيـــدروكــســـيـــد الــصـــوديــوم

qستعمل للتحديدGليلتر اGبا
ح0 :  : هــو حـــجم مـــحـــلــول هـــيـــدروكــســـيـــد الــصـــوديــوم

qستعمل للتجربة على بياضGليلتر اGبا
qأخوذة للتجربة بالغرامGك :  : كتلة العينة ا

ع :  : هـــو الــــعـــيــــار الـــصـــحــــيح حملـــلــــول هـــيـــدروكــــســـيـــد
qستعملGالصوديوم ا

ª : نـسـبــة اGـاءq بـالـنـســبـة اGـئـويـة لــلـكـتـلـةq لــلـعـيـنـة
اGأخوذة للتجربة

7 . 2 النتيجة : النتيجة :

يجرى احلساب بـ 4 أرقام بعد الفاصلة.
يـــؤخـــذ كــنـــتـــيــجـــة اGـــعــدل اجلـــبـــري لـــلــتـــحـــديــدين إذا
qحتققت شـروط التكرارية (أنظر 7 . 3). في حالة العكس

.Xتعاد التجربة مرت
يعبر عن النتيجة بتقريب 0,001 % (ك/ك).

7 . 3 التكرارية : التكرارية :

يـجب أن ال يـتـجـاوز الـفـرق بـX نـتـيجـتـي حتديـدين
(أنظر 6 . 1) منجزين فـي آن واحد أو بسرعة الواحد تلو
اآلخـر من طـرف نـفس احملـلل 0,002 غ من حـمض الـكـبـريت

لـ 100 غ من اGادة اجلافة.
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 16 رجب عام  رجب عام 1433 اGوافق  اGوافق 6 يونـيو سـنة يونـيو سـنة
q2012 يجـعل مـنـهج مـعايـرة نـسبـة الـرمـاد عن طريقq يجـعل مـنـهج مـعايـرة نـسبـة الـرمـاد عن طريق

احلـــــرق في احلـــــبــــوب والـــــبــــقـــــول واGــــواد اGـــــشــــتـــــقــــةاحلـــــرق في احلـــــبــــوب والـــــبــــقـــــول واGــــواد اGـــــشــــتـــــقــــة
إجباريا.إجباريا.

ــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
-  �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اGؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اGـــــوافق 28 مـــــايــــو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2010 وا
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3 . الكواشف : . الكواشف :

مـا عـدا تـعــلـيـمـات مـخـالـفـةq تــسـتـخـدم فـقط كـواشف
ذات نــوعــيــة حتــلــيــلــيــة مــعــتــرف بــهــا ومــاء مــقــطــر أو مــاء

منزوع اGعادن أو ذو نقاوة مكافئة.

3 .  . 1 حــمـض الــكــلـــوريــدريكq  حــمـض الــكــلـــوريــدريكq مــحـــلــول مـــائيq مــزيج
متساوي األحجام من HCI (حجم جزئي 35 %) واGاء.

3 .  . 2 خــمـــاسي أكــســـيــد ثــنــائـي الـفــسـفــورq  خــمـــاسي أكــســـيــد ثــنــائـي الـفــسـفــورq مــطـهـر
.(p4 O10)

3 .  . 3 إيثانول إيثانول

4 .  األجهزة .  األجهزة

4 .  . 1 جهاز السحقq  جهاز السحقq سهل التـنظيف ذو فراغ مصغر
قدر اإلمكان وقادر على توفير سحق سريع وموحد.

4 .  . 2 كـبـسـولـة احلـرقq  كـبـسـولـة احلـرقq ذات قـدرة تــسـاوي عـلى األقل
20 مــللq مــســتـطــيــلـة الــشــكل أو دائــريـة ومــســطـحــة الــقـاع

وذات مسـاحـة استـعمـال تسـاوي على األقل 12 سم2. اGواد
اGالئمـة التي ال تـتغيـر في شروط درجـة حرارة التـجربة

هي كالتالي :
qأو الروديوم Xأ - في 900°م - البالت

ب - في 550°م - الكوارتز أو السيليس.
في كلـتـا احلالـتqX يـجب أن تـسمح اGـادة اGـستـعمـلة

باحترام قيم الدقة.
يجب تنظيف الكبسوالت بغطسها كليا في محلول
حـمض الـكـلـوريـدريك G (1 . 3)ـدة سـاعـة واحـدة عـلى األقل

ثم تغسل باGاء وبعدها باGاء اGقطر.
بــعـد الـغــسلq يـجب جتــفـيف حــجـيـرات الــكـوارتـز أو
الـسـيـلـيس داخل جـهـاز الـتـجفـيف (4 . 7) لـفـتـرة مـنـاسـبة

إلزالة اGاء.
4 .  . 3 فــرن كـهــربـائي ذو مــسـخــنـة فــرن كـهــربـائي ذو مــسـخــنـةq مع دوران الـهـواء
اGالئـم يـــحـــتـــوي عــــلى جـــهـــاز الــــتـــحـــكـم في درجـــة احلـــرارة
ومحـضـنـة عاكـسـة ال تـسمـح بفـقـدان اجلـزيئـات عـنـد درجة
حرارة احلرق الـتي �كن ضبطها في (900 + 25) °م أو في

(550 + 10) °م.
4 .  . 4 جـــــهــــاز نـــــازع الـــــرطـــــوبـــــة ذو حـــــنـــــفـــــيــــة جـــــهــــاز نـــــازع الـــــرطـــــوبـــــة ذو حـــــنـــــفـــــيــــةq مــــزود
qXبصـفـيحـة ذات ثـقوب من األلـومـنيـوم أو من الـبورسـل
مـــحـــصـن بـــخـــمـــاسي أكـــســـيـــد ثـــنـــائي الـــفـــوســـفـــور (3 . 2)

كمجفف.
4 .  . 5 ميزان حتليليq ميزان حتليليq بدقة تقدر بـ 0,01 ملغ.

نوع اGنتوجاتنوع اGنتوجات

Xطح
دقيق

احلبوب
منتجات الطحن األخرى
(مـثـل الـنــخـالــة واGـواد
الـــــــتـي حتـــــــتـــــــوي عــــــــلى
نـــــــســــــبـــــــة عــــــالــــــيـــــــة من
النـخالة واGـواد اGعادة

الطحن)
مــســـتــحـــضـــرات مــركـــبــة

ذات مصدر حبوبي
مـشــتــقــات احلـبــوب غــيـر
اGنتوجات اGطحونة

البقول ومشتقاتها

(900 + 25) °م
(900 + 25) °م
(900 + 25) °م

-

-

-

-

(550 + 10) °م
(550 + 10) °م
(550 + 10) °م

(550 + 10) °م

(550 + 10) °م

(550 + 10) °م

(550 + 10) °م

درجة حرارة احلرقدرجة حرارة احلرق

درجات حرارة احلرق ونوع اGنتوجاتدرجات حرارة احلرق ونوع اGنتوجات

qXهـ) مشتقات احلبوب عدا منتجات الطح
و) البقول ومشتقاتها.

ال يـسـتـعـمل هـذا اGــنـهج لـلـنـشـاويــات ومـشـتـقـاتـهــــــا
وال لـلــمـنـتـجــات اخملـصـصـة لــتـغـذيـة احلــيـوانـات وال لـبـذور

الزرع.
1 . التعريف : . التعريف :

الحـتيـاجات هـذا اGنـهج يتـبع في تطـبيـقه التـعريف
التالي :

الـرماد : الـرماد : بـقـايا غـيـر قابـلـة لالحتـراق يـتحـصل عـليـها
بعد احلرق حسب التقنية اGبينة في هذا اGنهج.

2 . اGبدأ : . اGبدأ :
حتــرق الــعــيــنــة اGــأخــوذة لــلــتــجــربـة حــتـى االحــتـراق
الكـلي للـمـواد العـضويـة ثم يوزن الـبـاقي اGتـحصل عـليه.
ويــكـون الــبــاقـي اGـتــحــصل عــلــيـه سـبــخـي بـعــد احلــرق في
q550°م ومــــتـــزجـج بــــعـــد احلــــرق في 900°م. بــــصــــفــــة عــــامـــة

ويــجـب أن حتــرق اGــنــتــوجــات الــتـي حتــتــوي عــلى األمالح
(مـــثل كـــلـــورور الــصـــوديــومq بـــيـــروفــوســـفـــات)q في درجــة

حرارة (550 + 10)°م.
يـــــــــلـــــــــخـص اجلــــــــدول اآلتـي درجـــــــــات حـــــــــرارة احلــــــــرق

اGستعملة حسب نوع اGنتوجات.
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4 .  . 6 قاسم بالطول أو مخروطي. قاسم بالطول أو مخروطي.

4 .  . 7 جهاز التجفيفq جهاز التجفيفq لتجفيف كبسوالت احلرق.

5 .  اقتطاع العينة .  اقتطاع العينة

من اGهم أن يـتلـقى اخملبـر عيـنة مـثالـيةq غـير مـتلـفة
أو متغيرة أثناء النقل والتخزين.

6 . حتضير عينة التجربة : . حتضير عينة التجربة :

بــالــنـســبـة لــلـبــذور أو اGـنــتـجــات الــتي حتـتــوي عـلى
بـذور كـاملـةq جتانس وتـقسـم العـينـة للـحـصول عـلى كمـية
 ــــاثـــــلــــة ومـــــنــــســـــجــــمـــــة مع نـــــوع جــــهـــــاز الـــــســــحق (4 . 1)
اGسـتـخدم. وتـسـحق العـيـنة اGـتـحصل عـلـيهـا. واGـنتـجات

األخرى ال تستلزم السحق.

7 . طريقة العمل : . طريقة العمل :

7 .  . 1 حتديد كمية اGاء حتديد كمية اGاء

يــجـــري أوال حتـــديـــد كـــمـــيـــة اGـــاء لــعـــيـــنـــة الـــتـــجـــربــة
بــالـــنــســـبـــة لــلـــحــبـــوب مـــا عــدا الـــذرة أو الــبـــقـــول. يــوصي
بـالـتعـامل مع الـبقـول ومشـتـقاتـها بـوقت جتـفيف مـقــــدر
بـ 90 دقـيقـة. وتوضب مـسبـقا إذا كـان اجلزء الـكتـلي للـماء

أقل من 7 % أو أكثر من 13 %.

7 .  . 2 حتضير كبسوالت احلرق حتضير كبسوالت احلرق

بـالـنـسبـة لـكـبـسوالت احلـرق اGـنـاسـبة لـلـتـجـربة في
900 °م q(2 . 4) بــــعـــــد الــــتــــنـــــظــــيـف تــــوضع فـي الــــفــــرن ذي

مـــســــخـــنـــة G (3 . 4)ــــدة 5 دقــــائق فـي درجـــة حــــرارة احلـــرق
اGسـتـعـمـلةq تـتـرك لـتـبــرد داخل جهــــاز نــــازع الـرطـوبــة

(4 . 4) ثم توزن (4 . 5) بتقريب 0,1 ملغ.

بـالـنـسبـة لـكـبـسوالت احلـرق اGـنـاسـبة لـلـتـجـربة في
550 °مq تـــنـــظف وتـــوضع داخل جـــهـــاز الـــتـــجـــفـــيف (4 . 7)

خـالل الــوقت الـالزم لــلـــتـــجــــفـــيـف (مـــثـال 90 دقــيــقــة في
130 °م). فــورا قــبل االســتــعــمـالq تــخــرج الــكــبـســوالت من

جهاز التجـفيف وتترك لتبـرد داخل جهاز نازع الرطوبة
(4 . 4) ثم توزن (4 . 5) بتقريب 0,1 ملغ.

7 .  . 3 حتضير العينة اGأخوذة للتجربة حتضير العينة اGأخوذة للتجربة

انـــطـالقــا مـن عـــيـــنـــة الـــتــجـــربـــة احملـــضـــرة حـــسب (6)
واجملــانــسـة بــعــنـايــةq تــوزن بـســرعـة (4 . 5) عــيـنــة مــأخـوذة
للتـجربة وبتقريب 0,1 ملغ تتراوح بX 3,9 غ و4,1 غ في
حــــالــــة احلـــرق في 900 °م ومـا بـX 4,9 غ و5,1 غ في حـــالـــة

احلـرق في 550 °م. وفي حـالـة مـنـتوجـات ضـعـيـفة الـكـثـافة
�ـكن أن تــكـون الـعـــيــنـــة اGـأخــوذة لــلـتــجــربـة مـــحـصـورة
بX (2 + 0,1) غ و(3 + 0,1) غ. وتوزع اGـادة داخل كبـسولة
احلرق احملضـرة واGعادل وزنها كما وصف في (7 . 2) دون

تكديسها في طبقة موحدة.

7 .  . 4 ما قبل احلرق ما قبل احلرق

تــوضع الــكـــبــســولـــة ومــحــتـــواهــا عــنــد مـــدخل الــفــرن
اGــــوضــــوع في درجــــة حــــرارة احلــــرق. في 900 °م تــــلــــتــــهب
اGواد تـلقائيا. في 550 °م من الضـروري إضافة اإليثانول
(3 . 3) قــصــد االلـتــهـاب. ويــســمح بـوضـع احلـجــيـرات داخل
فــرن بـارد قـبـل احلـرق عـنــد درجـة حـرارة 550 °مq وتـتـرك

درجة حرارة الفرن ترتفع.

7 .  . 5 احلرق احلرق

يـــنـــتـــظـــر إلى غـــايــــة انـــتـــهـــاء حـــرق اGـــادةq ثم تـــوضع
الكبسولة داخل الفرن.

يـــغــلـق بــاب الـــفــرن. ويـــتـــبع احلــرق حـــتى االحـــتــراق
الـــكـــلي لـــلـــمـــادةq �ـــا في ذلـك الــــجــــزيـــئـــات الـــفــــحــــمــــيـــة
الــمــوجــودة في بــاقي احلــرقq حــوالي ســاعــة واحـــدة بـــعــد
ارتــــفـــاع درجــــة حــــرارة الـــفــــرن إلى 900 °م و4 ســـاعـــات

على األقـل في 550 °م

عــنــد انـتــهــاء احلـرقq تــســحب الـكــبــسـولــة من الــفـرن
وتوضع في جـهاز نازع الرطوبة (4 . 4) لتبرد. وال توضع
الـــكــبـــســـوالت فـــوق بـــعـــضـــهــا حلـــفـظ فــعـــالـــيـــة جـــهـــاز نــازع
الـرطوبة. حيـنما تصل درجـة حرارة الكبـسولة إلى درجة
حرارة احمليط (حوالي 15 د إلى 20 د بالنسبة للكبسوالت
مـن الـــبـالتـــX و60 د إلـى 90 د عــــــــلـى األقل بــــــــالــــــــنـــــــســــــــبـــــــة
لـــلـــكـــبـــســـوالت من الـــكـــوارتـــز أو مـن الــســـيـــلـــيـس)q تــوزن
وبــسـرعـة بــتـقـريب 0,1 مـلـغ نـظـرا لـلــمـيـزة االسـتــرطـابـيـة

للرماد.

فـي حــــــــالــــــــة احلــــــــرق في  550 °مq يـــــــجـب أن تــــــــؤخـــــــذ
احتياطات خـاصة عند دخول الهواء وعند فتح جهاز نازع

الرطوبة لتجنب انفالت البقايا السبخية.

7 .  . 6 عدد التحديدات عدد التحديدات

يـــــجــــــرى عـــــلى األقـل حتـــــديـــــدان عــــــلى نـــــفـس عـــــيـــــنـــــة
االختبار.

8 . التعبير عن النتائج . التعبير عن النتائج

qـادة اجلـافةGنـسبـة الـرمـاد باجلـزء الـكـتلي مـقـارنـة با
يعبر عنها بالنسبة اGئويةq حسب اGعادلة (1) :
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100           100                                                   

W a,d  = (ك2 - ك1)  x ـــــــــــــــ x ــــــــــــــــــــــ (1)

   كW - 100        0ك
حيث :حيث :

q(3 . 7) ــأخــوذة لــلــتــجــربـةGك0 :  : هي كــتــلــة الــعــيـنــة ا
qبالغرام

qبالغرام q(2 . 7) ك1 :  : هي كتلة كبسولة احلرق
ك2 :  : هـي كـــتـــلـــة كـــبـــســـولـــة احلـــرق q(2 . 7) مـع بـــاقي

qبالغرام q(5 . 7) عملية احلرق
Wك : نـســبـة اGـاء في الـعـيـنــة يـعـبـر عـنـهــا بـالـنـسـبـة

اGئوية في الكتلة (7 . 1).
يؤخذ كنتـيجة اGعدل اجلبري لـتحديدين إذا حتققت

شروط التكرارية (9).
يعبر عن النتيجة بتقريب 0,01 % (الكتلة).

عـــنـــد الــــضـــرورة يـــعـــبـــر عن نـــســـبـــة الـــرمـــاد بـــاجلـــزء
الـكــتـلـي مـقــارنـة بــاGـادة الــرطــبـة ويــعـبــر عـنــهــا بـالــنـســبـة

اGئويةW a,w q حسب اGعادلة (2) :
100

W a,w  = (ك2 - ك1)  x ـــــــــــــــ    (2)

   ك0

9 . التكرارية . التكرارية
qXمـسـتـقـلـت Xفرديـتـ Xنـتـيـجـتـ Xطـلق بـGالـفـرق ا
مــتــحــصـل عــلــيــهـــمــا بــاســـتــعــمــال نـــفس اGــنــهـج عــلى نــفس
اGـنتوج اخلاضـع للتجـربة في نفس اخملـبر من طرف نفس
احملــلل اGــســتــعــمل لــنــفس األجــهــزة وفي أقــصــر مـجــال من

الزمــنq ال يتجاوز أكثر من 5 % من احلاالت.
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01 األجسام الدقیقة المعاد إنعاشها یجعل منهج إحصاء ،2012سنة یونیو24قرار مؤرخ في .1
)2013-21ج ر عدد (.إجباریافي الماء

04
ار مؤرخ في .2

.إجباریالي المفترضة في الماءو شیریشیاكو بكتیریا القولون المتقبلة للحرار
)2013-31ج ر عدد (

13 األجسام بواغ أحث و إحصاءبالیجعل منهج،2012سنة یونیو13قرار مؤرخ في .3
)2013-36عدد ج ر(.إجباریاالدقیقة االهوائیة المرجعة للسولفیت

16 بسودوموناس إحصاء كشف ویجعل منهج،2012سنة دیسمبر5قرار مؤرخ في .4
)2013-51ج ر عدد . (إجباریاشیح فوق الغشاءر جینوزا في الماء بالتو أیر 

سنة 2012، یجعل منهج البحث و إحصاء بكتیریا القولون دیسمبر 31 قر
ة و إ

الفهرس
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وزارة التجارةوزارة التجارة
يــونــيــو قـــرار مــؤرخ في 4 شــعـــبــان عــام  شــعـــبــان عــام 1433 اGــوافق  اGــوافق 24 يــونــيــو 
سـنـة سـنـة t2012  يـجـعل مـنـهج إحــصـاء األجـسـام الـدقـيـقـة

اGعاد إنعاشها في اGاء إجباريا.اGعاد إنعاشها في اGاء إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــ

tإن وزير التجارة
- �ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 05 - 12 اGــــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اGــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

tتمّمGعدّل واGا tياهGتعلق باGوا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اGـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اGـوافق 28 مـايـو

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة  2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اGــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة
1990 واGــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشt اGــــعــــدل

tتممGوا
- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام  1423 اGـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

t2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اGــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اGــوافق 6 ديــســـمــبــر

tطابقةGتعلق بتقييم اGسنة 2005 و ا
- و�ـقـتــضى الـقـرار الـوزاري اGــشـتـرك اGـؤرخ فـي
22 ذي احلـجـة عام 1426 اGـوافق 22 يـنـايـر سـنة 2006 الـذي

يــحــدد نـــسب الــعــنـــاصــر الــتـي حتــتــويــهـــا اGــيــاه اGـــعــدنــيــة
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ومـــيـــاه اGـــنـــبع وكـــذا شـــروط مـــعـــاجلـــتـــهـــا أو

tتمّمGعدّل واGا tسموح بهاGاإلضافات ا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اGـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اGــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واGـــتـــعــــلق بـــاGــــواصـــفـــات
tتمّمGعدل واGا tواد الغذائيةGيكروبيولوجية لبعض اGا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اGــوافق 30 يــنــايــر ســنــة t1990 اGــعــدّل واGــتــمّم واGــذكــور
أعالهt يـهدف هـذا الـقـرار إلى جـعل منـهج إحـصـاء األجـسام

الدقيقة اGعاد إنعاشها في اGاء إجباريا.

اGــادةاGــادة 2 :  : من أجل إحـــصــاء األجــســـام الــدقــيـــقــة اGــعــاد
إنعاشها في اGـاءt فإن مخابر مـراقبة اجلودة وقمع الغش
واخملـابر اGـعتـمـدة لهـذا الـغرضt مـلزمـة بـاستـعـمال اGـنهج

اGبX في اGلحق اGرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

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

حــرر بــاجلــزائــر في 4 شــعــبــان عــام 1433 اGــوافق 24
يونيو سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGـلحـقاGـلحـق
منهج إحصاء األجسام الدقيقة اGعاد إنعاشها في اGاءمنهج إحصاء األجسام الدقيقة اGعاد إنعاشها في اGاء

يـحــدد هـذا اGـنــهج تـقــنـيـة إحــصـاء األجــسـام الـدقــيـقـة
اGـعـاد إنـعـاشــهـا اGـوجـودة فـي اGـاء بـحـسـاب اGــسـتـعـمـرات
اGتـشكـلة في وسط زرع مـغذي هالمي بـعد الـتحـضX في

الشروط الهوائية في درجة حرارة 36 مْ و22 م.ْ 
يهدف هذا اGنـهج إلى قياس فعاليـة طريقة التزويد
الــعــمــومي بــاGــاء الــصــالح لــلــشــرب وجــمــيع أنــواع اGــيـاه.
ويـطـبق بـصـفة خـاصـة لـتـحـلـيل اGـيـاه اGـوجـهـة لالسـتهالك
البشري �ا فيها اGياه اGعلبة واGياه اGعدنية الطبيعية.
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1. التعريف. التعريف

Gتطلبات هذا اGنهجt يطبق التعريف التالي :

األجسـام الدقـيقـة اGـعاد إنـعاشـها : األجسـام الدقـيقـة اGـعاد إنـعاشـها : جـميع الـبـكتـيـريا
الـهــوائـيــةt اخلـمــائـر أو الــعـفــنـيــاتt الــقـادرة عــلى تـشــكـيل
مـــســـتــعـــمــرات فـي الــوسـط احملــدد وفي شـــروط الـــتــجـــربــة

اGبينة أدناه.

2. اGبدأ. اGبدأ

تـزرع أحــجـام مـقـاســة من الـعـيــنـة أو من تـخــفـيـفـات
الــعــيــنـة بــاخلــلط في وسط الــزرع احملــدد واGـذاب فـي عـلب
بـتـري. حتـضن بعـض العـلب في 36 مْ Gـدة 44 سـا والـبعض

اآلخر في 22 مْ Gدة 68 ساعة.

حتـسب عدد الوحدات اGـشكلـة للمسـتعمرات (و م م)
في اGــــــلـــــيـــــلـــــتـــــر (مـــــلـل) من الــــــعـــــيـــــنـــــة انـــــطـالقـــــا من عـــــدد

اGستعمرات اGتشكلة في الوسط.

3. التجهيزات واألدوات الزجاجية. التجهيزات واألدوات الزجاجية

تـــــــــــتــــــــــمـــــــــــثـل األدوات اGــــــــــتـــــــــــداولــــــــــة فـي مـــــــــــخــــــــــبــــــــــر
اGيكروبيولوجيا في :

3 .  . 1  أجـــهـــزة لـــلـــتــعـــقـــيم بـــاحلـــرارة الــرطـــبـــة (جـــهــاز  أجـــهـــزة لـــلـــتــعـــقـــيم بـــاحلـــرارة الــرطـــبـــة (جـــهــاز
التعقيم) :التعقيم) :

3 .  . 2  جــــهــــاز الــــتــــحــــضـــX   جــــهــــاز الــــتــــحــــضـــX قـــــادر عــــلـى ضــــبـط درجــــة
tْاحلرارة في (36 + 2) م

3 .  . 3  جــــهــــاز الــــتــــحــــضـــX   جــــهــــاز الــــتــــحــــضـــX قـــــادر عــــلـى ضــــبـط درجــــة
tْاحلرارة في (22 + 2) م

3 .  . 4  عـــــــــــلـب بــــــــــتــــــــــري مـن الــــــــــزجــــــــــاج أو مـن مــــــــــادة  عـــــــــــلـب بــــــــــتــــــــــري مـن الــــــــــزجــــــــــاج أو مـن مــــــــــادة
tبالستيكية بالستيكية قطرها 90 ملم أو 100 ملم

3 .  . 5  حــمــام مـائيt   حــمــام مـائيt أو جـهــاز �ـاثـل قـادر عــلى ضـبط
tْدرجة احلرارة في (45 + 1) م

3 .  . 6  جــهـــاز حلـــســاب اGـــســـتــعـــمــراتt   جــهـــاز حلـــســاب اGـــســـتــعـــمــراتt مـــزود بـــنـــظــام
إضاءة فوق قاعدة سوداء.

4.  اقتطاع العينة.  اقتطاع العينة

تـــقــتـــطع عــيـــنــات اGـــاء طــبـــقــا لـــتــعـــلــيـــمــات اقـــتــطــاع
العينات واGعاجلة واحلفظ.

حتلل اGـيـاه في عـلب مـغلـقـة �ـا فيـهـا اGـياه اGـعـدنـية
الــطـبــيـعــيـة في مــدة ال تـتــجـاوز 12 ســا بـعــد الــتـعــلـيب مع
احملـــافـــظــة عـــلى درجـــة حـــرارتـــهــا في (5 + 3) مْ طـــوال هــذه

اGدة.

5. أوساط الزرع واخملففات. أوساط الزرع واخملففات

5 .  . 1  اGركبات األساسية  اGركبات األساسية

يـــســـــتــعــــمــل لـــتـــحــــضــــيـــر الــــوســط مـــركــــبــات
ذات نــــوعــــيـــة مــــتـــمـــــاثــــلــــة ومــــواد كــــيــــمــــيـــائــــيــة ذات
نـــــوعـــــيــــة تــــحـــــلــــــيـــــلـــــيــــة أو يـــــســــــتـــــعـــــــمـل وسط زرع
مــــــكــــــافىء كـــــــامــل مــــــجــــــفــف مــع اتــــبـــاع تــــعــــلــــيــــمـــات

اGصنّع.

يـســتـعـمل لـتـحـضـيـر الــوسطt اGـاء اGـقـطـر في جـهـاز
زجــاجي وخــال من اGــواد الــقـــادرة عــلى مــنع الــتــكــاثــر في

شروط التجربة.

مـالحــظـة : مـالحــظـة : يــســمح بــاســتـعــمــال مــواد كـيــمــيــائــيـة من
نـوعـيـات أخـرى بـشـرط أن يـثـبت بـأن لـهـا نـفس الـفـعـالـية

في التجربة.

5 .  . 2  اخملفف  اخملفف

إلجـراء التخفـيفاتt يسـتعمل مخـفف مركب أساسا
من البـبتون اGبـX في منهج اخلـطوط التوجـيهيـة العامة

إلحصاء األجسام الدقيقة في وسط الزرع.

5 .  . 3  هالم �ستخلص اخلميرة  هالم �ستخلص اخلميرة

تريبتون (ببتون الكازيtX بنكرياسي) ...... 6,0 غ

مستخلص اخلميرة مجفف......................... 3,0 غ

هالمt على شكل مسحوق أو قطع ....... 10 إلى 20 غ

(حسب قدرة التجمد)

ماء .................................................. 1000 ملل

تضـاف اGـكونـات أو الوسط الـكامل اجملـفف إلى اGاء
وتــذاب بـالــتـسـخــX. ويـضــبط الـعــامل الــهـيـدروجــيـني إذا

tْاقتضى األمر ليصبح بعد التعقيم 7,2 + 0,2 في 25 م

يـــوزع الــوسـط عــلى أحـــجــام تـــســاوي 15 مــلل إلى 20
مــــلل فـي أنــــابــــيب أو قــــارورات أو أوعـــــيــــة أخــــرى. حلــــفظ
أحجام أكبرt تـستعمل أوعيـة تصل سعتها 500 ملل. تعقم
فـي جـــهـــاز الــتـــعـــقـــيم (3 . 1) في (121 + 3) مْ Gــدة (15 + 1)

دقيقة.

لالسـتــعـمـالt يـذوب الـوسط ويـتــرك لـيـبـرد ويـحـفظ
في (45 + 1) مْ  بـواسـطة حـمـام مائي (3 . 5). ينـصح بـعدم
حـــفظ الـــوسـط أكـــثـــر من 4 ســــا في 45 ْ مt بـــعــــد هـــذه اGـــدة

يجب التخلص من الوسط.
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6. طريقة العملطريقة العمل

6 .  . 1  التحضير والزرع  التحضير والزرع

حتــضـر الـعـيـنــةt جتـرى الـتـخـفــيـفـات وتـزرع أوسـاط
الزرع حـسب مـنـهج اخلـطـوط التـوجـيـهـية الـعـامـة إلحـصاء

األجسام الدقيقة في وسط الزرع.

تستعمل طريـقة اإلدماج (منهج اخلطوط التوجيهية
العامة إلحصاء األجسام الدقيقة في وسط الزرع).

يـوضـع حـجم من الــعـيــنـة اGــأخـوذة لــلـتـجــربـة (أو من
تخـفـيفـاتـها) ال تـتـجاوز 2 مـلل في علـبـة بتـريt يـضاف 15
مـلل إلى 20 مـلل من الـوسط اGذاب (5 . 3) و�ـزج بـعـنـاية

بالدوران البطيء.

Xـدة بGيـتـرك الـوسط يـتـجـمد ويـجب أال تـتـجـاوز ا
وضع الــعـــيــنــة اGــأخـــوذة لــلــتـــجــربــة (أو من تـــخــفــيـــفــاتــهــا)
وإضـافـة الـوسط اGـذاب 15 دقـيـقـةt تـزرع عـلى األقل عـلـبـة

.Xفي كل درجة حرارة حتض

6 .  . 2  التحضX والفحص  التحضX والفحص
تـقــلب الــعـلب وحتــضن الــبـعـض مـنــهـا في (36 + 2) مْ
Gــــدة (44 + 4) ســــا. حتـــضـن الـــعــــلب األخــــرى في (22 + 2) مْ
Gـدة (68 + 4) سـا. تــفـحـص الـعــلب مـبــاشـرة بــعـد إخــراجـهـا
من جهـاز الـتـحضـX. وإذا تـعـذر ذلكt حتفظ في (5 + 3) مْ
وتـفحص في 48 سـا. تـستـبعـد كل عـلبـة ظـهر عـليـهـا تكـاثر

مختلط.

6 .  . 3  حساب اGستعمرات  حساب اGستعمرات
لكل درجة حرارة حتـضtX حسب اإلجـراءات اGبينة
في مـنـهج اخلـطــوط الـتـوجـيــهـيـة الـعـامــة إلحـصـاء األجـسـام
الـــدقـــيــقـــة في وسـط الــزرعt يـــحـــسب عـــدد اGـــســتـــعـــمــرات
اGــوجــودة في كل عــلــبــة ويـحــسب الــعــدد اGـقــدر لــلــوحـدات

اGشكلة للمستعمرات اGوجودة في 1 ملل من العينة.

7. التعبير عن النتائجالتعبير عن النتائج
يـعـبـر عن الـنتـائج عن طـريق عـدد الـوحدات اGـشـكـلة
لـلــمــسـتــعـمــرات في اGــلـيــلـتــر (و م م / مــلل) لـلــعــيـنــة لـكل

.Xدرجة حرارة التحض

وفي غــــيــــاب مــــســــتــــعــــمــــرات فـي الــــعــــلب اGــــزروعــــة
بـأحجـام العـينـة اGـأخوذة لـلتـجربـة غيـر اخملـففـةt يعـبر عن
الــنــتــيــجــة بـــأنــهــا غــيــر مــكـــتــشــفــة في واحـــد مــلــيــلــتــر. إذا
احــتـوت الـعـلب اGـزروعــة بـأكـبـر الـتــخـفـيـفـات اGــسـتـعـمـلـة
أكـثر من 300 مـسـتـعـمـرةt يـعـبر عـن النـتـائج عـلى شـكل >

w_arous
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- و�ــقــتــضى الــقــرار اGـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اGــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واGـــتـــعــــلق بـــاGــــواصـــفـــات
qتمّمGعدل واGا qواد الغذائيةGيكروبيولوجية لبعض اGا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اGــوافق 30 يــنــايــر ســنــة q1990 اGــعــدّل واGــتــمّم واGــذكــور
أعالهq يهـدف هذا الـقرار إلى جـعل مـنهج الـبحث وإحـصاء
بـكـتيـريـا الـقـولون وبـكـتـيـريـا القـولـون اGـتـقبـلـة لـلـحرارة

وإشيريشيا كولي اGفترضة في اGاء إجباريا.
اGادةاGادة 2 :  : من أجل البحث وإحصـاء بكتيريا القولون
وبـكتـيريـا القـولـون اGتـقبـلة لـلحـرارة وإشـيريـشيـا كولي
اGــفـــتــرضــة فـي اGــاءq فــإن مـــخــابــر مـــراقــبـــة اجلــودة وقــمع
الـغش وتــلك اGــعـتــمـدة لــهـذا الــغـرضq مــلـزمــة بـاســتـعــمـال

اGنهج اGبX في اGلحق اGرفق بهذا القرار.
ويــجب أن يــســتــعــمـل اخملــبــر هــذا اGــنــهج عــنــد األمــر

بإجراء خبرة.
اGـادة اGـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 18 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 31

ديسمبر سنة 2012.
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اGـلحـقاGـلحـق

منهج البحث وإحصاء بكتيريا القولون وبكتيريامنهج البحث وإحصاء بكتيريا القولون وبكتيريا
القولون اGتقبلة للحرارة وإشيريشيا كولي اGفترضة القولون اGتقبلة للحرارة وإشيريشيا كولي اGفترضة 

(منهج العدد األكثر احتماال)(منهج العدد األكثر احتماال)
يـحـدد هـذا اGـنـهج تـقـنـيـة الـبـحـث وإحـصـاء بـكـتـيـريا
الــــقـــولــــون وبــــكـــتــــيــــريـــا الــــقــــولـــون اGــــتــــقـــبــــلــــة لـــلــــحـــرارة
وإشــيـــريــشــيــا كــولـي اGــفــتــرضــة بــالـــزرع في وسط ســائل
داخل عـــدة أنــابـــيب وحــســـاب عــددهـــا األكــثـــر احــتـــمــاال في

العينة.
qــيـاهGــنـهـج عـلـى جـمــيع أنــواع اGــكن تـطــبــيق هــذا ا�
حــتى الــتـي حتــتــوي عــلـى كــمــيــة مـــعــتــبــرة مـن اجلــزيــئــات

اGعلّقة.
�ـكن اعـتـبار اخـتـيـار الـتجـارب اGـسـتـعمـلـة لـلـبحث
والــتــأكــيــد لـألجــســام الــعــضـــويــة من مــجــمــوعـــة بــكــتــيــريــا
الــقـولـونq �ــا فـيـهــا إشـيـريـشــيـا كـولـي كـجـزء من ســلـسـلـة
متتالية. إن أهمـية التأكيد لعينة ما تعتمد في جزء منه
عـلى طبـيـعة اGـاء واألسـباب الـتي أدت إلى هـذا االختـبار.
عـمـلــيـاq يـدل الـبـحث عن إشـيـريـشـيـا كـولي اGـفـتـرضـة في
اGــاءq كــمــا هــو مـبــX في q(3.1) عــمــومــا عن تــلــوث بــرازي

حديث.

وزارة التجارةوزارة التجارة
ديـســمــبـر قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 18 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 31 ديـســمــبـر 
سـنة سـنة q2012  يجـعل مـنـهج الـبحث وإحـصـاء بـكتـيـرياq  يجـعل مـنـهج الـبحث وإحـصـاء بـكتـيـريا
الــقــولــون وبــكــتــيــريــا الــقــولــون اGــتــقــبــلــة لــلــحـرارةالــقــولــون وبــكــتــيــريــا الــقــولــون اGــتــقــبــلــة لــلــحـرارة

وإشيريشيا كولي اGفترضة في اGاء إجباريا.وإشيريشيا كولي اGفترضة في اGاء إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
- �ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 05 - 12 اGــــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اGــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

qتمّمGعدّل واGا qياهGتعلق باGوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اGــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة
1990 واGــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشq اGــــعــــدل

qتممGوا
- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام  1423 اGـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اGــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اGــوافق 6 ديــســـمــبــر

qطابقةGتعلق بتقييم اGسنة 2005 و ا
- و�ـقـتــضى الـقـرار الـوزاري اGــشـتـرك اGـؤرخ فـي
22 ذي احلـجـة عام 1426 اGـوافق 22 يـنـايـر سـنة 2006 الـذي

يــحــدد نـــسب الــعــنـــاصــر الــتـي حتــتــويــهـــا اGــيــاه اGـــعــدنــيــة
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ومـــيـــاه اGـــنـــبع وكـــذا شـــروط مـــعـــاجلـــتـــهـــا أو

qتمّمGعدّل واGا qسموح بهاGاإلضافات ا
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1. تعاريف. تعاريف

Gتطلبات هذا اGنهجq تطبق التعاريف اآلتية :

1 .  . 1  بكتيريا القولون :  بكتيريا القولون :

أجـسام عـضويـة قادرة عـلى تـشكـيل مسـتعـمرات في
الـشـروط الـهـوائـيـة في 35 مْ + 0,5 مْ أو 37 مْ + 0,5 مْ فـوق
وسط الكـتــوزي انـتــقـائي وتــبـايــنيq مـــع تـشــكــل حـمــض

(وألدهيذ) في 24 ساعة.

1 .  . 2  بكتيريا القولون اGتقبلة للحرارة :  بكتيريا القولون اGتقبلة للحرارة :

أجـســام عـضــويـة تــتــجـاوب مع الــتـعــريف اGــبـX في
q(1.1) لـــهــا نــفـس مــيـــزات الــتــخـــمــر في 24 ســا في 44 مْ +

0,25 مْ أو44,5 مْ + 0,25 مْ.

1 .  . 3  إشيريشيا كولي اGفترضة :  إشيريشيا كولي اGفترضة :

بــكــتــيــريــا قــولــون مــتــقــبــلــة لــلــحــرارة تــتــجــاوب مع
الــتـــعـــريف اGـــبــX في (1.1) والـــتي تــــشـــكل أيــــضـــا الـــغـــاز
انطالقا من الالكتـوز (واGنيتول) وكذلك األندول انطالقا
من التـريبتوفان في 24 ساq إما في 44 مْ + 0,25 مْ أو44,5

. مْ + 0,25 مْ

2. اGبدأ. اGبدأ

تــزرع عــيّــنــات مــأخــوذة لــلــتــجــربــة مــخــفــفــة أو غــيـر
مـخففة في سـلسلة من أنـابيب اختبـار حتتوي على وسط

انتقائي الكتوزي.

تفـحص أنابـيب االختـبار بـعد الـتحـضG Xدة 24 سا
إلى 48 سـا في 35 مْ أو في 37 مqْ إعـادة الـزرع لـكل أنـبوب
اخــتــبـــار أظــهــر تــعــكّــر مـع تــشــكّل غــاز فـي وسط الــتــأكــيــد
qـفـتـرضةGاألكـثـر انـتـقـاء والـبـحث عن إشـيـريـشـيـا كـولي ا

يكون في وسط �كن أن يثبت فيه تشكل األندول.

حتــضن أوســاط الـتــأكــيــد Gـدة 48 ســاعــة عـلـى األكــثـر
في 35 مْ أو 37 مqْ لــلـبـحث عـن بـكـتــيـريـا الــقـولــونq وفـــي
44 مْ Gــدة 24 ســـاعـــة عــلـى األكــثـــر لـــلـــبـــحث عن بـــكـــتـــيـــريــا

القولون اGتقبلة للحرارة وإشيريشيا كولي اGفترضة.

يــحــسب بــواســطـة جــداول إحــصــائــيـةq الــعــدد األكــثـر
احـتــمـاال (ع.أ.إ) لـبــكـتـيــريـا الـقــولـون وبـكــتـيـريــا الـقـولـون
اGـتقـبـلـة لـلـحرارة وإشـيـريـشـيـا كولي اGـفـتـرضـةq احملـتمل
وجــــودهـــــا في 100 مـــــلـل من الـــــعــــيّـــــنـــــةq انــــطـالقــــا مـن عــــدد

األنابيب التي أعطت نتائج تأكيد إيجابية.

3.  اخملففات وأوساط الزرع والكواشف :  اخملففات وأوساط الزرع والكواشف :

3 .  . 1  اGركبات األساسية :  اGركبات األساسية :

لـــتــحـــضــيـــر أوســاط الـــزرع والــكـــواشفq تـــســتـــعــمل
مــكــونــات من نــوعـيــة مــتــجــانــســة ومـواد كــيــمــيــائــيـة ذات
نــوعـيـة حتـلــيـلـيـةq تــتـبع الـتـعــلـيـمـات اGــعـطـاة في "اجلـدول
ب". لـلـمـعلـومـات عن احلـفظ (أنظـر مـنـهج إحصـاء األجـسام
الــدقــيـقــة فـي وسط الــزرع). من اGــمــكن كــذلك اســتــعــمـال
أوسـاط كامـلـة مجـفـفـة. تتـبع إذا الـتـعلـيـمات اGـتـعـلقـة بـها

حرفيا.

لــتــحـضــيــر األوسـاطq يــســتـعــمل اGــاء اGــقـطــر أو مـاء
مــنــزوع األيــونــاتq خــال من اGــواد الــقــادرة عــلى مــنـع ¨ـو

البكتيريا في شروط التجربة.

3 .  . 2  اخملفف :  اخملفف :

لتحضـير تخـفيفـات العيـنةq يسـتعمل أحـد اخملففات
اGـــنـــصـــوح بـــهـــا فـي "اجلـــدول ب"q يــحـــضـــر اخملـــفـف طـــبـــقــا

للتعليمات اGعطاة في "اجلدول ب".

3 .  . 3  أوساط العزل :  أوساط العزل :

يـــســـتـــعــمل وسـط واحــد أو أكـــثـــر من أوســـاط الــزرع
اآلتــيــة. الـــتــعـــلــيــمـــات اخلــاصـــة بــالــتـــحــضـــيــر مــعـــطــاة فـي

"اجلدول ب".

3 . 3 .  . 1  مرق الكتوزي  مرق الكتوزي

3 . 3 .  . 2  مرق ماك كونكني  مرق ماك كونكني

3 . 3 .  . 3  وسط الكــــتــــوزي مـــحــــسن بــــالــــغـــلــــوتــــامـــات  وسط الكــــتــــوزي مـــحــــسن بــــالــــغـــلــــوتــــامـــات

والفورمياتوالفورميات

3 . 3 .  . 4  مرق باللوريل تريبتوز (الكتوز)  مرق باللوريل تريبتوز (الكتوز)

3 . 4  أوساط التأكيد أوساط التأكيد

يستعمل وسط واحد أو أكثر من األوساط اآلتية :

3 . 4 .  . 1  أوساط لتشكل الغاز  أوساط لتشكل الغاز

3 . 4 .  . 1  .   . 1  مــرق (صـــفــراوي) الكـــتـــوزي بــاألخـــضــر  مــرق (صـــفــراوي) الكـــتـــوزي بــاألخـــضــر

الالمعالالمع

(EC) 3 . 4 .  . 1  .   . 2  وسط (  وسط

3 . 4 .  . 2  وسط لتشكل األندول   وسط لتشكل األندول (ماء تريبتونيماء تريبتوني).

3 . 4 .  . 3  وسط ألنبـوب اختـبار وحـيـد لتـشكل الـغاز  وسط ألنبـوب اختـبار وحـيـد لتـشكل الـغاز

واألندولواألندول

مــرق تــريــبــتــوزي بـــاGــانــيــتــولq بــالــلــوريل ســلــفــات
وبالتريبتوفان.
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3 .  . 5  الكواشف  الكواشف

3 . 5 .  . 1  كاشف كوفاكس للبحث عن األندول  كاشف كوفاكس للبحث عن األندول

3 . 5 .  . 2  كاشف األكسيداز للبحث عن األكسيداز  كاشف األكسيداز للبحث عن األكسيداز

4 .  التجهيزات .  التجهيزات

qـيـكـروبـيـولـوجـيـــاGـتـداولـة في مـخـبــــر اGاألجـهـزة ا
�ا فيها :

4 .  . 1  فرن ذو هـواء ساخن لـلتـعـقيم بـاحلرارة اجلـافة  فرن ذو هـواء ساخن لـلتـعـقيم بـاحلرارة اجلـافة
وجهاز التعقيموجهاز التعقيم

إضـافة إلـى التـجـهـيزات الـتي تـسـتـلم معـقـمـةq يجب
تــعـقـيم األواني الـزجــاجـيـة وجـمـيع األجــهـزة األخـرى طـبـقـا
للتعليـمات اGعطاة في منهج إحصاء األجسام الدقيقة في

وسط الزرع.

4 .  . 2  جهاز الـتحضX أو احلمام اGائيq   جهاز الـتحضX أو احلمام اGائيq �كن ضبطه
. في 35 مْ + 0,5 مْ أو37 مْ + 0,5 مْ

4 .  . 3  جهاز الـتحضX أو احلمام اGائيq   جهاز الـتحضX أو احلمام اGائيq �كن ضبطه
. في 44 مْ + 0,25 مْ أو44,5 مْ + 0,25 مْ

(pH) 4 .  . 4  جهاز قياس العامل الهيدروجيني (  جهاز قياس العامل الهيدروجيني

5 .  اقتطاع العينة .  اقتطاع العينة
تــقــتــطع الــعــيــنــات وتــرسل إلى اخملــبــر طــبــقــا Gــنــهج

إحصاء األجسام الدقيقة في وسط الزرع.

6 .  طريقة العمل .  طريقة العمل

6 .  . 1  حتضير العينة وزرع األوساط  حتضير العينة وزرع األوساط
لتحضير الـعينة والتخـفيفات وزرع أوساط العزل
بالعينات اGأخـوذة للتجربةq تتبع التعليمات اGعطاة في
مــنـهج إحــصـاء األجــســام الـدقــيـقــة في وسط الــزرع. تـزرع
أنـابيب االختـبار التي حتـتوي على وسط عـزل ذي تركيز
مـضـاعفq بالـعـينـات اGـأخوذة لـلـتجـربـة بأحـجام 5 ملل أو

أكثر.

6 .  . 2  حتضX األنابيب :  حتضX األنابيب :

حتـتــضن األنـابــيب اGـزروعـة في 35 مْ + 0,5 مْ أو في
37 مْ + 0,5 مْ Gدة 48 سا.

6 .  . 3  فحص أنابيب االختبار :  فحص أنابيب االختبار :

Xيـفحص الـزرع في أنـابيب االخـتبـار بـعد الـتحـض
Gدة 18 إلى 24 سا وتـعـتبـر كـتـفاعالت إيـجـابيـة األنـابيب 

الـتـي أظـهــرت تـعـكــر نـاجت عن تــكـاثــر الـبــكـتــيـريـا وتــشـكل
الــغــاز في أجــراس دورهـــامq كــذلك تــشـــكل حــمض إذا كــان
وسط الـعـزل يـحـتـوي عـلـى مـؤشـر الـعـامل الـهـيـدروجـيـني
(pH). حتضن من جديد أنـابيب االختبار التي لم تبدأ أيا
من هـذه التغـيرات وتـفحص من جديـد بعد 48 سا لـلبحث

عن تفاعل إيجابي.

6 .  . 4  اختبارات التأكيد :  اختبارات التأكيد :

جتــــدر اإلشـــارة إلـى أن الـــتــــفـــاعالت اإليــــجـــابــــيـــة في
أنـابـيـب االخـتـبــار الـتي حتـتــوي عـلى وسط الــعـزل ال تـدل
إالّ عــلى وجــود بــكـــتــيــريــا قــولــون مــفـــتــرضــة. من اGــهم إذا

إجراء اختبارات التأكيد.

6 . 4 .  . 1  إعادة الزرع والتحضX والفحص  إعادة الزرع والتحضX والفحص

يــعـــاد الــزرع انــطـالقــا من كل أنـــبــوب يــحـــتــوي عــلى
وسط العزل الذي أظهـر نتيجة إيجـابية في أنبوب واحد
أو عدة أنـابيب حتـتوي عـلى أوسـاط التـأكيد (4.3) إلظـهار

تشكل الغاز واألندول.

اGالحـظـة األولى : اGالحـظـة األولى : إذا اسـتــعـمل مــرق الكـتـوزي األقل
مـــنــعـــا لــلـــعـــزلq يــنـــصح بـــإعـــادة الــزرع فـــوق أحـــد وســطي
الـتأكـيد األكـثر انـتقـاء [مرق صـفراوي الكـتوزي بـاألخضر

الالمع أو مرق (EC)] للتأكيد.

6 . 4 .  . 1  .   . 1  بكتيريا القولون  بكتيريا القولون

لـتــأكــيـد وجــود بـكــتــيـريــا الــقـولــونq يـحــضن أنــبـوب
االخــتــبــار الــذي يــحــتــوي عــلى مــرق (صــفــراوي) الكــتـوزي
بـــــــــــــاألخــــــــــــضـــــــــــــر الـالمـع (3 . 4 . 1 .1) فـي 35 مْ أو فـي 37 مْ

ويكشف عن تشكل الغاز في 48 سا.

6 . 4 .  . 1  .   . 2  بــكـتـيــريـا الــقـولـون اGــتـقــبـلـة لــلـحـرارة  بــكـتـيــريـا الــقـولـون اGــتـقــبـلـة لــلـحـرارة

وإشيريشيا كولي اGفترضةوإشيريشيا كولي اGفترضة

qتـقـبـلة لـلـحرارةGلـتـأكيـد وجـود بـكتـيـريا الـقـولـون ا
(EC) يـحــضن أنـبـوب اخــتـبـار آخـر يــحـتـــوي عـلى وســـط
(3 . 4 . 1  . 2) في 44 مْ Gــــدة 24 ســــا ويـــكــــشف عـن تـــشــــكل

الغاز.

لـتـأكــيـد وجـود إشـيـريـشـيـا كـولي مـفـتـرضـةq يـحـضن
أنـبــوب اخــتـبــار يــحـتــوي عــلى مــاء تـريــبــتـوني (3 . 4 . 2)
لــلــكــشف عن األنــدول في 44 مْ Gـدة 24 ســا. ثم يــضـاف 0,2
مـــــلـل إلى 0,3 مــــــلـل من كــــــاشـف كــــــوفــــــاكس (3 . 5 . 1) في
األنـبـوب الـذي يـحـتـوي عـلى مـاء تـريـبـتـوني : يـدل ظـهـور

اللون األحمر بعد اGزج بعناية على وجود األندول.
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اGالحـــظــة اGالحـــظــة 2 :  : يـــســمـح اســتـــعـــمـــال مــرق تـــريـــبـــتــوزي
بـاGـانـيـتـولq بـالـلـوريل سـولفـات والـتـريـبـتـوفـانq بـإظـهار

تشكل الغاز واألندول من طرف إشيريشيا كولي.

اGالحـظـة اGالحـظـة 3 :  : يـعــتـبـر الــكـشف عن إشــيـريـشــيـا كـولي
اGـفـترضـة دلـيـال كـافيـا لـتـلـوث بـرازي. إالّ أنه �ـكـن إجناز
جتارب مكملة إلشيريشيا كولي إذا اقتضى األمر (5.6).

اGالحـــظـــة اGالحـــظـــة 4 :  : عـــنـــد إعـــادة زرع اGـــســـتـــعـــمـــرات فـــوق
غـــشــاء داخل أنـــابــيب حتـــتــوي عــلى أوســـاط الــتـــأكــيــدq من
األحـسن إعـادة الـزرع أيـضـا فـوق عـلـبـة حتـتوي عـلى وسط

مغذ هالمي الجراء اختبار األكسيداز.

6 . 5  اختبار األكسيداز  اختبار األكسيداز

تــســتــطــيـع بــعض الــبــكــتــيــريــا اGــوجــودة في اGــاء أن
تــكــون العــتــبـــارات عــديــدة مــطــابـــقــة لــتــعــريـف بــكــتــيــريــا
الـــقـــولـــونq لـــكـن ال �ـــكـــنـــهـــا تــــشـــكـــيل الـــغــــاز انـــطالقـــا من
. فـهي تعطي الالكتـوز إال في درجات حـرارة تقل عن 37 مْ
إذا نتائج سـلبيـة أثناء جتـارب التأكـيد اGوحـدة لبكـتيريا
الــــقــــولــــون ووجــــودهــــا في اGــــاء غــــيــــر مـــعــــبــــر. ألن صــــنف
األيــرومــون اGـوجــود طــبــيــعــيــا في اGــاء يــتــفــاعل فــقط في
درجــــة 37 مْ وأقـل. من الـــــضــــروري فـــــقط إجنــــاز اخـــــتــــبــــار

األكسيداز بتحديد بكتيريا القولون.

6 . 5 .  . 1  ينجز اخـتبار األكسيداز عـلى مزارع نقية  ينجز اخـتبار األكسيداز عـلى مزارع نقية

من الـبــكــتـيــريـا بــالــعـمل عــلى تــخـمــر الالكــتـوزq مــزروعـةمن الـبــكــتـيــريـا بــالــعـمل عــلى تــخـمــر الالكــتـوزq مــزروعـة
فوق وسط مغذ هالميفوق وسط مغذ هالمي كاآلتي :

- تــــــــوضـع قــــــــطــــــــرتــــــــان أو 3 قــــــــطــــــــرات مـن كــــــــاشف
األكـسيـداز محـضـر حديـثا (3 . 5 . 2) فوق ورق الـتـرشيح

qفي علبة بتري

- بـواسـطـة عـود زجـاجي أو عـود قـطـني أو حـلـقـة من
الــبـالتــX (ولــيس مـن الــنــيـــكل - كــروم)q يــنـــشــر جــزء من

q(4 الحظةGا) الزرع فوق ورق الترشيح احملضر

- يـعتبـر ظهـور لون أزرق بنـفسجي داكن في خالل
10 ثوان كتفاعل إيجابي.

5 :  : في كل مـــرة يـــســـتـــعـــمل فـــيـــهـــا كـــاشف اGالحـــظــة اGالحـــظــة 
األكسيدازq تنـجز جتارب اGراقبة �زارع أجسام عضوية
مـعــروفـة والــتي تـعــطي تـفــاعال إيـجــابـيــا (بـســودومـونـاس
أيـــروجـــيـــنـــوزا) وكـــذلـك مع زرع يـــعـــطي تــــفـــاعال ســـلـــبـــيـــا

(إشيريشيا كولي).

7 .  التعبير عن النتائج .  التعبير عن النتائج

انــطالقــا من عـدد األنــابـيـب الـتي حتــتــوي عـلى وسط
qالـعـزل الـتي أعـطت تـفـاعالت إيـجـابيـة لـتـجـارب الـتـأكـيد
يـــحـــسب بـــاالســـتـــنـــاد إلى جـــداول اإلحـــصـــاء اGــوجـــودة في
مـنــهج إحـصــاء األجــسـام الــدقـيــقـة فـي وسط الـزرعq الــعـدد
األكـثـر احــتـمـاال لـبـكــتـيـريـا الـقــولـون وبـكـتـيــريـا الـقـولـون
اGـتقـبلـة لـلحـرارة وإشـيريـشيـا كـولي اGفـتـرضة اGـوجودة

في 100 ملل من العينة.

اجلدول أاجلدول أ

معلومات ميكروبيولوجية مكملة متعلقة بتحليل اGاءمعلومات ميكروبيولوجية مكملة متعلقة بتحليل اGاء
للبحث عن األجسام العضوية من مجموعة بكتيرياللبحث عن األجسام العضوية من مجموعة بكتيريا

القولونالقولون

لــلـتـحــلـيل الــروتـيـني لــلـمـاءq �ــكن وصف مـجــمـوعـة
بكـتيريا القولـون عموما باGصـطلحات اGيكـروبيولوجية

ولو لم تكن مصنفة كاآلتي :

بـكــتـيــريــا الـقــولــون عـبــارة عن بــكـتــيـريــا عــلى شـكل
عـــصــيـــاتq غــرام ســـلــبيq ال تـــشــكـل أبــواغq تـــعــطي تـــفــاعال
ســلــبـــيــا مع األكـــســيــدازq تـــســتــطــيـع الــنــمـــو في الــشــروط
الـهـوائـيـة وكــذلك الالهـوائـيـة بــوجـود األمالح الـصـفـراويـة
(أو مـشتق نـاشط له نـفس خـصـائص مـنع النـمـو)q وأيـضا
قـــادرة عـــلى إحـــداث تـــخـــمــــر الالكـــتـــوز (واGـــانـــيـــتـــول) مع
تـشكـيل حـمضq غاز وألـدهـيد في 48 سـاعـة عنـدمـا حتضن

في درجة حرارة محصورة بX 35 مْ و37 مْ.

بــكــتــيــريــا الــقــولـــون اGــتــقــبــلــة لــلــحــرارة عــبــارة عن
بــكــتــيـــريــا الــقــولــون لــهــا نــفس اخلـــصــائص الــبــيــولــوجــيــة
والـــتــخـــمــر عـــنـــدمــا يـــتم حــضـــنـــهــا في درجـــة حـــرارة 44 مْ

و44,5 مْ.

إشــيــريــشــيــا كــولي اGــفــتـرضــة عــبــارة عن بــكــتــيــريـا
قولون متقـبلة للحرارة قادرة كذلك على تشكيل األندول

انطالقا من التريبتوفان.

�ـــكن اعـــتــــبـــار إشـــيـــريـــشـــيـــا كـــولـي اGـــفـــتـــرضـــة هي
األشــيـريــشــيــا كـولـي الـتـي تـعــطي أيــضــا تــفـاعال إيــجــابــيـا
أثــــنـــاء الـــتـــجــــارب مع أحـــمــــر اGـــيـــثـــيـل وتـــســـتــــطـــيع نـــزع
الــكــربــوكـســيل مـن حـمض (L - غــلــوتــامــيك)q لــكـنــهــا غــيـر
قـادرة عـلى تـشـكــيل األسـتـيل مــثـيل كـربـيـنــولq تـسـتـعـمل
الـسـيـتـرات كــمـصـدر وحـيــد لـلـكـربـون أو الــنـمـو في مـرق

.(KCN) بسيانور البوتاسيوم
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اجلدول باجلدول ب
أوساط الزرع والكواشف واخملففاتأوساط الزرع والكواشف واخملففات

وسط العزلوسط العزل
مرق الكتوزيمرق الكتوزي

وسط ذو تركيز مضاعف

وسط ذو تركيز عادي
- يـــحــضــر الــوسـط ذو الــتــركــيـــز الــعــادي بـــتــخــفــيف
الـــوسـط ذي الــتـــركـــيـــز اGــضـــاعـف بــنـــفس احلـــجم مـن اGــاء
اGـقـطر أو يـحضـر مبـاشـرة بتـقسـيم تـركيـز اGكـونات إلى

qXاثن
- يــوزع الــوسط ذو الـتــركــيـز الــعـادي عــلى أحــجـام 5
مـلل والـوسط ذو الـتــركـيـز اGـضــاعف عـلى أحـجـام 10 مـلل
أو 50 مـلل في أنـابـيب االخـتـبـار أو في قـارورات حتـتـوي
عـلى جــرس دورهـام. تــوضع في جـهــاز الـتــعـقــيم في درجـة

حرارة 115 مْ Gدة 10 دقائق.
وسط الكتوزي محسن بالغلوتامات والفورمياتوسط الكتوزي محسن بالغلوتامات والفورميات

وسط ذو تركيز مضاعف

ببتون ......................................................... 10 غ

الكتوز ......................................................... 10 غ

مستخلص اللحم ..............................................6 غ

ماء مقطر ...............................................1000 ملل

- تذوب اGكونات في اGاء اGغلى.
- إذا اقـتـضـى األمـر يـضــبط الـعـامـل الـهـيــدروجـيـني
(pH) بحـيث يـصبح بـعد الـتعـقيم 6,9 + 0,2. يـحضر وسط
ذو تركيز بسـيط بتخفيف الوسط ذي التركيز اGضاعف

بحجم مساو من اGاء اGقطر.
مرق ماك كونكىمرق ماك كونكى

وسط ذو تركيز مضاعف

أمالح صفراوية ............................................. 10 غ

ببتون ......................................................... 40 غ

الكتوز ......................................................... 20 غ

كلورور الصوديوم ......................................... 10 غ

أحمـر أرجـواني الـبرومـوكـريزول [مـحـلول إيـثـانولــــي
لـ 1 % (ح/ح)] .............................................. 2 ملل

ماء مقطر .............................................. 1000 ملل

- يـذوب فـي اGـاء وبــالـتــسـخــX الـبــبـتــون وكـلـورور
الصـوديـوم واألمالح الصـفراويـة وحتفظ في درجـة حرارة

4 مْ ليلة كاملة.

يرشح بـعدمـا يصبـح اخلليط بـارداq يضـاف الالكتوز
ويذوب.

- يضبط العامل الهيدروجيني (pH) في 7,4 + 0,2.
ويضاف أحمر أرجواني البروموكريزول ضروريا.

الكتوز ......................................................... 20 غ

ملح الصوديوم حلمض (+) L غلوتاميك ........... 12,7 غ

أحادي الكلوريدات لـ  (+) L أرجنX ............. 0,048 غ

حمض (-) L أسبارتيك ................................ 0,04 غ

(-) L سيستX ........................................... 0,04 غ

فورميات الصوديوم ..................................... 0,5 غ

أحادي هيدرو جينو فوسفات البوتاسيوم ........ 1,8 غ

كلورور األمونيوم ........................................... 5 غ

سولفات اGغنزيوم (MgSO4,7 H2O) ..............  0,02 غ

كلورور الكالسيوم (CaCI2,2 H2O) ...............  0,02 غ

بلورات سترات احلديد (III) ........................  0,02 غ

تيامX (هيدروكلورور األنورين) ...............  0,002 غ

حمض النيكوتينيك .................................  0,002 غ

حمض البانتوتنيك ..................................  0,002 غ

أحمر أرجواني البروموكريزول

(محلول لـ 1 % (ك/ك) في اإليثانول ............... 2 ملل

ماء مقطرq يكمل حتى .............................. 1000 ملل
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من األنـسب أن يـحـضر الـوسط بـكـميـات تـقدر بـ 10
لــــتــــرات أو أكـــــثــــر. إذا لـم يــــوزع فـي أنــــابـــــيب االخـــــتــــبــــار
Xيـسـتـحـسن أالّ يـدمج مـعـهـا الالكـتـوز والـتـيـام qمـبـاشـرة
وتــضـاف فـقـط قـبل االسـتــعـمـال. مـن الـسـهل إضــافـة بـعض

اGكونات على شكل محاليل متفرقة محضرة كاآلتي :

احمللول األولاحمللول األول

أحادي الكلورات لـ (+) L أرجنX .................... 0,4 غ

حمض (-) L أسبارتيك ................................ 0,48 غ

ماء مقطر .................................................. 50 ملل

يسخن للتذويب.

احمللول احمللول 2

يـــذوب في الـــبــرودة ويـــعــقم فـي درجــة حــرارة 121 مْ
Gدة 20 دقيقة. يحفظ كمحلول أم.

(-) L سيستX ............................................. 0,4 غ

هيدروكسيد الصوديوم (5 مول/ل) ............... 10 ملل

ماء مقطر .................................................. 90 ملل

يسخن للتذويب.

احمللول احمللول 3

حمض النيكوتينيك .................................... 0,02 غ

حمض البانتوتينيك ................................... 0,02 غ

ماء مقطر ................................................... 5 ملل

يذوب في البرودة.

احمللول احمللول 4

بلورات سيترات احلديد (III) ......................... 0,2 غ

ماء مقطر .................................................. 10 ملل

احمللول احمللول 6
محلول التامX اGعقم بـ 0,1 % في اGاء اGقطر.

من األحـسـن حتـضــيـر هــذا احملـلــول بــإضـافــة مـحــتـوى
قارورة صـغـيرة (100 مـلغ) بطـريقـة مطـهرة لـ 99 ملل من
اGـاء اGــقــطــر مــعــقم. يــحــفظ هــذا احملـلــول في 4 مْ مـع إلــغـاء

استعماله في أجل ال يتعدى 6 أسابيع.
qلتـحضـير 10 لـترات مـن وسط ذي تركـيز مـضاعف
(L +) حمض qتذوب كـمـيـات منـاسـبـة من ملح الـصـوديـوم
غـلــوتـامــيكq فـورمــيـات الــصـوديــومq أحـادي هــيـدروجــيـنـو
فــوسـفــات الــبـوتــاســيـومq كــلــورور األمـونــيــوم وسـولــفـات
اGـغـنـزيـوم في 9 لـتـر من اGـاء اGقـطـر الـسـاخن. ثم تـضاف
جـــــمــــيع احملـــــالــــيل 1 و 2 و3 و4 و4 مــــلل مـن احملــــلــــول 5. إذا
(pH) يــــضـــبـط الـــعــــامل الــــهـــيــــدروجــــيـــني qاقــــتـــضى األمــــر
لـيصبح 6,8 أو أكثـرq بحـيث يكون الـعامل الـهيـدروجيني
(pH) الـــنـــهـــائي بـــعــد الـــتـــعـــقــيم 6,7. إذا اســتـــعـــمــلـت نــفس
األجــهــزة ونــفـس مــنــاهج الــتــعــقـــيمq يــجب أن حتــدث نــفس
الــتـــغــيـــرات لــلـــعــامـل الــهـــيــدروجـــيــني (pH) خالل عــمـــلــيــة
الـتـعـقـيم. �ـكـن أن تـكـون الـتـجـارب الـتـمـهـيـديـة ضـرورية

جلعل الهيدروجيني (pH) صحيح قبل التعقيم.
بـعـد ضــبط الـعـامـل الـهـيــدروجـيـني q(pH) يـضـاف 20
مـــلل من مـــحــلـــول إثــانــولـي يــحــتـــوي عــلى 1 % من أحـــمــر
أرجــوان الـبــرومـوكــريــزول. يـكــمل احلـجـم لـلــحـصــول عـلى
حـجم نـهــائي يـسـاوي 10 لـتــرات. يـحــتـاج ذلـك إلى حـوالي
810 مـلل من اGـاء اGـقـطـر. إذا لم يـسـتـعـمل الـوسط الـكامل

مـبـاشــرةq يـسـكـب في قـارورات سـعــتـهـا 500 مـلل ويـوضع
في جهـاز الـتـعـقـيم في درجـة حرراة 115 مْ Gـدة 10 دقـائق.
Xتضاف كمية من الالكتوز ومحلول التيام qلالستعمال
(مــحــلـول 6) إذا اقــتــضى األمــرq يــتــرك لــيــذوبq ثم يــوزع
بــأحــجـام 10 مــلل و50 مــلل. يـــجب أن يــحــتــوي كل أنــبــوب
اخـتــبــار أوقــارورة عــلى جــرس دورهــام. من اGــهم الــتــأكـد
أنه بـعـد اGـرور بـجـهـاز الـتـعـقـيم وقـبل االسـتـعـمـالq يـكون
qجـرس دورهام ـلوءا كـليـا بالـوسط. في احلالـة العـكسـية
من احملتمل احلـصول على نـتيـجة إيجـابية خـاطئة لـتشكل
الــــغـــاز. تــــعــــقم فـي درجــــة حـــرراة 115 مْ Gــــدة 10 دقــــائق أو
توضع في جـهاز التحضX في 100 مْ Gدة 30 دقيـقة Gدة 3

أيام متتالية.
وسط ذو تركيز بسيط

- يـحضـر وسط ذو تـركيـز بـسيط بـتـخفـيف الوسط
ذي الــتــركــيــز اGــضــاعف مع حــجم مــســاو مـن اGــاء اGــقــطـر
ويـوزع بـأحجـام تـقدر بـ 5 مـلل داخل أنـابيب حتـتـوي على

جرس دورهام.
- تـعـقم في 115 مْ Gـدة 10 دقـائق أو تـوضع فـي جـهاز

التحضX في 100 مْ Gدة 30 دقيقة Gدة 3 أيام متتالية.

يسخن للتذويب.

احمللول احمللول 5

كلورور الكالسيوم (CaCI22H2O) ...................... 5 غ

ماء مقطر ................................................ 100 ملل

حمض الكلوردريك اGركز............................ 0,1 ملل
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Xالحظة 6 :  : �كن أن تعطي إضافة حالمة الكازيGالحظة اGا
لـ  0,1 % (ك/ك) خالية من الفيتامX نتائج أسرع.

مرق تريبتوزي باللوريل سولفاتمرق تريبتوزي باللوريل سولفات

وسط ذو تركيز مضاعف

تريبتوز ...................................................... 40 غ

الكتوز ......................................................... 10 غ

كلورور الصوديوم ......................................... 10 غ

أحادي  هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم ........ 5,5 غ

ثنائي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم ......... 5,5 غ

لوريل سلفات الصديوم ذو نقاوة عالية ........... 0,2 غ

ماء مقطر .............................................. 1000 ملل

- تذوب الببتون في 500 ملل من اGاء اGقطر.
- تـضاف 20 غ من صـفـراء الـبـقـر اجملـفـفـة مـحـللـة في
200 مــــــلل مـن اGـــــاء اGــــــقـــــطــــــر. يـــــجـب أن يـــــكــــــون الـــــعــــــامل

الهيدروجيني (pH) لهذا احمللول محصور بX 7,0 و7,5.
- يــكــمل احلــجم بــإضــافــة اGــاء اGــقــطــر بــتــقــريب 975

ملل.
- يـضـاف الالكـتـوز ويـضـبط الـعـامل الـهـيـدروجيـني

(pH) في 7,4.
- يـضـاف مـحلـول األخـضـر الالمع ويـكمـل احلجم إلى

1000 ملل بإضافة اGاء اGقطر.

- تـوزع أحجام بـ 5 مـلل في أنابـيب اختـبار حتـتوي
عـلى أجراس دورهام مـقلوبة وتـوضع داخل جهاز الـتعقيم

في درجة حرراة 115 مْ Gدة 10 دقائق.
وسط (وسط (EC) (لتشكل الغاز)) (لتشكل الغاز)

ببتون ......................................................... 10 غ

الكتوز ......................................................... 10 غ

صفراء البقر مجففة ...................................... 20 غ

أخضر المع [محلول لـ 0,1 % (ك/ك)] .............. 13ملل

ماء مقطرq يكمل حتى .............................. 1000 ملل

- يضـاف التـريبتـوزq كلورور الـصوديـومq الالكتوز
والفوسفات للماء ويسخن للتذويب.

- يضـاف لوريل سـولفـات الـصوديـوم ويخـلط برفق
لتجنب تشكل رغوة.

- يضبط العامل الهيدروجيني (pH) في 6,8 + 0,2.
- يـحضـر وسط ذو تـركيـز بـسيط بـتـخفـيف الوسط

ذي التركيز اGضاعف بحجم مساو من اGاء اGقطر.
- يـوزع الوسط ذو التـركيز الـبسيط بـأحجام 5 ملل
والوسـط ذو التـركيـز اGضـاعف بأحـجام 10 ملل و50 ملل.
يـــجب أن يـــحـــتـــوي كل أنـــبـــوب اخـــتـــبـــار أو قـــارورة عـــلى

جرس دورهام.
- يــوضع في جـهـاز الـتــعـقـيم في درجـة حـرراة 115 مْ

Gدة 10 دقائق.
أوساط التأكيدأوساط التأكيد

مـرق (صـفراوي) الكـتـوزي بـاألخضـر الالمع (لـتـشكلمـرق (صـفراوي) الكـتـوزي بـاألخضـر الالمع (لـتـشكل
الغاز)الغاز)

قــبـل الــتـــعــقـــيم يـــوزع في أنـــابــيب اخـــتـــبــار بـــحــيث
يــغـــطي الـــوسط عــلـى األقل جــزءا مـن جــرس دورهـــام بــعــد

التعقيم.
يــجب أن يـســاوي الـعــامل الـهــيـدروجــيـني (pH) بـعـد

التعقيم 6,9.
ماء تريبتوني (لتفاعل األندول)ماء تريبتوني (لتفاعل األندول)

يـعطي بـعض البـبـتون نـتائج مـرضيـة في التـجارب
التي جترى 35 مْ أو37 مْ وغير مـرضية في جتربة األندول
. ثــبت أن الــتـربــتــون يـعــطي نــتــائج مـرضــيــة لـذا في 44 مْ

ينصح به.

تريبتوز أو تريبتيكاز .................................. 20 غ

الكتوز ........................................................... 5 غ

خليط األمالح الصفراوية

أو أمالح صفراوية رقم 3 .................................1,5 غ

أحادي  هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم .......... 4 غ

ثنائي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم ......... 1,5 غ

كلورور الصوديوم .......................................... 5 غ

ماء مقطر .............................................. 1000 ملل

تريبتون ...................................................... 20 غ

كلورور الصوديوم .......................................... 5 غ

ماء مقطر .............................................. 1000 ملل
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- تــــــذوب اGــــــكــــــونــــــات في اGــــــاء ويــــــضــــــبط الــــــعــــــامل
الهيدروجيني (pH) في 7,5.

- تـوزع بــأحـجـام 5 مـلـل وتـوضع في جــهـاز الــتـعــقـيم
في درجة حرراة 115 مْ Gدة 10 دقائق.

DL أو D الحظة 7 :    إن إضــافة الـتريبتـوفـانGا
بـ 0,1 % (ك/ك) �كن أن يحسن فعالية الوسط.

مــرق تــريــبــتــوزي بـــاGــانــيــتــولq بــالــلــوريل ســلــفــاتمــرق تــريــبــتــوزي بـــاGــانــيــتــولq بــالــلــوريل ســلــفــات
وبالتريبتوفان وبالتريبتوفان 

(قارورة وحيدة لتشكل الغاز واألندول)

تريبتوز ...................................................... 20 غ

مانيتول ........................................................ 5 غ

كلورور الصوديوم .......................................... 5 غ

أحادي  هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم ...... 2,75 غ

ثنائي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم ....... 2,75 غ

لوريل سلفات الصوديوم ............................... 0,1 غ

تريبتوفان (-) L .......................................... 0,2 غ

ماء مقطر .............................................. 1000 ملل

- يذوب األلدهيد في كحول األميليك.
- يــضــاف احلـــمض اGــركــز بـــرفق. يــوضع بـــعــيــدا عن

الضوء في درجة حرراة 4 مْ.
اGالحـــظـــة اGالحـــظـــة 8 :  : يـــجب أن يــــتـــغـــيــــر لـــون الـــكــــاشف من
األصــفــر الــفـاحت إلـى األسـمــر الــفــاحتq لــقــد اتـضـح أن بـعض
عـيـنـات كـحـول األمـلـيك غـيـر مـرضـيـة وتـعـطـي لـونـا داكـنا

مع األلدهيد.
كاشف األكسيدازكاشف األكسيداز

p - ثنائي اGثيل أمينو بنزلدهيد ..................... 5 غ

كحول األميليك .......................................... 75 ملل

حمض الكلوريدريك (p = 1,18 غ/ملل) ........... 25 ملل

- يـضاف إلى اGـاء الـتريـبـتوز وكـلـورور الصـوديوم
واGــــانـــيــــتــــول والـــفــــوســـفــــات والـــتــــريـــبــــتــــوفـــان ويــــســـخن

للتذويب.
- يـضــاف لـوريل سـلــفـات الـصـوديــوم ويـخـلط بـرفق

الجتناب تشكل رغوة.
- يضبط العامل الهيدروجيني (pH) في 6,8 + 0,2.
- تـوزع بـأحـجـام تـسـاوي 5 مـلل في أنـابـيب حتـتـوي

على جرس دورهام.
- تــوضع في جـهـاز الـتــعـقـيم في درجـة حـرارة 115 مْ

Gدة 10 دقائق.

الكواشفالكواشف

كاشف كوفاكس لألندولكاشف كوفاكس لألندول

ثنائي كلورات p - فنيالن ديامX ................... 0,1 غ

ماء مقطر .................................................. 10 ملل

ببتون ........................................................... 1 غ

ماء مقطر .............................................. 1000 ملل

ال يـــــحـــــفـظ هــــذا الـــــكـــــاشـفq لـــــذا يــــجـب أن يـــــحـــــضــــر
بكميات صغيرة قبل كل استعمال.

اخملففاتاخملففات
مخفف بالببتون (مخفف بالببتون (0,1 %)

- تذوب الببتون في حوالي 950 ملل من اGاء.
- يـــضــــبط الـــعـــامل الــــهـــيـــدروجـــيـــني (pH) �ـــحـــلـــول
هـيـدروكـسـيـد الـصـوديـوم أو �ـحـلـول حـمض الـكـلوريـديك

(1 مول/ل) ليصبح بعد التعقيم 7,0 + 0,1.
qـــاء لـــلـــحــــصـــول عـــلى 1000 مــــللGيـــكــــمل احلـــجم بــــا -
ويـوزع بـأحجـام مـستـعمـلـة وتوضع فـي جهـاز التـعـقيم في

درجة حرارة 121 مْ + 1 مْ Gدة 15 دقيقة.
محلول ملحي ببتوني

- تــــذوب اGـــــكــــونــــات فـي حــــوالي 950 مــــلـل من اGــــاء
موضوع للغليان.

- يضبط الـعامل الهـيدروجيني (pH) بهـيدروكـسيد
الـصـوديـوم أو مـحـلـول حـمض الـكـلـوريديـريك (1 مـول/ل)

ليصبح بعد التعقيم 7,0 + 0,1.
qـــاء لـــلـــحــــصـــول عـــلى 1000 مــــللGيـــكــــمل احلـــجم بــــا -
ويـوزع عـلى أحجـام مـستـعـملـة ويوضـع في جهـاز الـتعـقيم

في درجة حرارة 121 مْ + 1 مْ Gدة 15 دقيقة.

ببتون ........................................................... 1 غ

كلورور الصوديوم ........................................ 8,5 غ

ماء مقطر .............................................. 1000 ملل
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محلول رجنار (مخفف إلى الربع)

كلورور الصوديوم ...................................... 2,25 غ
كلورور البوتاسيوم .................................. 0,105 غ
كلورور الكالسيوم (خال من اGاء) .................. 0,12 غ
هيدروجينو كربونات الصوديوم .................. 0,05 غ
ماء مقطر .............................................. 1000 ملل

- تذوب اGكونات وتوزع بأحجام مستعملة.
- تــعــــقــم في جــــهـــاز الـــتـــعـــقـــيــم في درجـــة حــرارة
121 مْ + 1 مْ Gــــدة 15 دقــــيــــقــــة. يــــجـب أن يــــســــاوي الــــعــــامل

الهيدروجيني (pH) النهائي 7,0 + 0,1.
محلول مثبت بالفوسفات

ثنائي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم .... 42,5 ملغ
كلورور اGغنزيوم ..................................... 190 ملغ
ماء مقطر .............................................. 1000 ملل

التحضيرالتحضير
أ) محلول الفوسفات

- تـذوب 34 غ من الـفــوســفـات في 500 مــلل مـن اGـاء
اGقطر.

- يـضـبط الـعـامل الـهـيـدروجـيـني (pH) في 7,2 + 0,5
�ــحــلـول هــيــدروكــسـيــد الــصــوديـوم لـ 1 مــول / ل ويــكـمل

احلجم باGاء اGقطر حتى 1000 ملل.
ب) محلول كلورور اGغنزيوم

يــذوب 38 غ من كـــلــورور اGـــغــنـــزيــوم في 1000 مــلل
من اGاء اGقطر.

احمللول النهائي
لالستعمالq يضاف 1,25 ملل من محلول الفوسفات
(أ) و5,0 مـلـل من مـحـلـول كـلـورور اGـغـنـزيـوم (ب) لـ 1000
مـلل من اGـاء اGقـطـر. يوزع بـأحـجام مـسـتعـملـة ويـعقم في
جــــهــــاز الــــتـــــعــــقــــيـم في درجــــة حــــرارة 121 مْ + 1 مْ Gــــدة 15
(pH) دقـــيــقـــة. يــجب أن يـــســاوي الـــعــامـل الــهـــيــدروجـــيــني

النهائي في 7,0 + 0,1.

هالم مغذيهالم مغذي

مستخلص اللحم ........................................... 1,0 غ

ببتون ........................................................ 1,0 غ

كلورور الصوديوم .......................................... 5 غ

هالم ............................................................ 15 غ

- تسكب اGكونات في اGاء وتسخن للتذويب.

- يــــضـــــبط الـــــعــــامـل الــــهـــــيــــدروجـــــيــــني (pH) في 8,2
بواسـطة هـيدروكـسيـد الصـوديوم (1 مول/ل) ويـغلى Gدة

10 دقائق.

- يـصفى بالتـرشيح ويضـبط العامل الهـيدروجيني
.7,4 + 7,2 (pH)

- يـوزع فـي قـارورات ســعـتــهـا 100 مــلل وتـنــقل إلى
جهاز التـعقيم مضـبوط في درجة حرارة 121 مْ + 1 مْ Gدة

15 دقيقة.
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 23 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433 اGــــوافق  اGــــوافق 13 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
ســـنــة ســـنــة r2012 يـــجـــعل مـــنــهـج الــبـــحث وإحـــصـــاء أبــواغr يـــجـــعل مـــنــهـج الــبـــحث وإحـــصـــاء أبــواغ
األجـســام الـدقـيــقـة الالهــوائـيـة اGــرجـعـة لــلـســولـفـيتاألجـســام الـدقـيــقـة الالهــوائـيـة اGــرجـعـة لــلـســولـفـيت

(كلوستريديا) إجباريا.(كلوستريديا) إجباريا.
ــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة
- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 05 - 12 اGـــــؤرخ في28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اGــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

rتمّمGعدّل واGا rياهGتعلق باGوا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اGـؤرخ في 14 جـمـادى الثـانـيـة عام  1431 اGـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة  2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اGــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة
rتممGعدل واGا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشG1990 وا

- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام  1423 اGـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

r2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اGــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اGــوافق 6 ديــســـمــبــر

rطابقةGتعلق بتقييم اGسنة 2005 وا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
22 ذي احلــجـة عـام 1426 اGـوافق22 يـنـايـر سـنـة 2006 الـذي

يـحدد نسب العنـاصر التي حتتويـها اGياه اGعـدنية ومياه
rـسمـوح بـهاGـنـبع وكـذا شروط مـعـاجلتـهـا أو اإلضافـات اGا

rتمّمGعدّل واGا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اGـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اGــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واGـــتـــعــــلق بـــاGــــواصـــفـــات
rتمّمGعدّل واGا rواد الغذائيةGيكروبيولوجية لبعض اGا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اGـادة األولى :اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اGــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة r1990 اGــعــدّل واGــتـــمّم واGــذكــور
أعالهr يهـدف هذا الـقرار إلى جـعل مـنهج الـبحث وإحـصاء
أبواغ األجسام الدقيقة الالهوائية اGرجعة للسولفيت إجباريا.
اGــادةاGــادة 2 :  : من أجـل الــبــحث وإحــصــاء أبــواغ األجــســام
الــدقــيـقــة الالهــوائــيـة اGــرجــعــة لـلــســولــفـيـتr فـإن مــخــابـر
مـــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع الـــغـش واخملـــابـــر اGـــعــــتـــمـــدة لـــهـــذا
الـغرض ملزمـة باستعمـال اGنهج اGبـX في اGلحق اGرفق

بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.
اGـادة اGـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 23 رجـب عـــام 1433 اGــــوافق 13

يونيو سنة 2012.
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

اGـلحـقاGـلحـق
منهج البحث وإحصاء أبواغ األجسام الدقيقة الالهوائيةمنهج البحث وإحصاء أبواغ األجسام الدقيقة الالهوائية

اGرجعة للسولفيت (كلوستريديا)اGرجعة للسولفيت (كلوستريديا)
يــحـدد هــذا اGـنــهجr الـبــحث وإحــصـاء أبــواغ األجـسـام
الـدقـيـقـة الالهـوائـيـة اGرجـعـة لـلـسـولـفـيت (كـلـوسـتـريـديا)

بواسطة االغتناء في وسط سائل.
يـطـبق هذا اGـنـهجr عـلى جـمـيع أنـواع اGيـاه �ـا فـيـها

اGياه العكرة.
1 . تعريف . تعريف

Gتطلبات هذا اGنهجr يطبق التعريف اآلتي :
كـلـوسـتـريـديا : كـلـوسـتـريـديا : هي أجـسـام دقـيـقة ال هـوائـيـةr تـشكل
أبواغا ومرجعة للـسولفيت وتنتمي إلى عائلة البكتيريا
عــــصــــويـــة الــــشــــكل (Bacillacées) ونــــوع كــــلـــوســــتــــريــــديـــوم

.(Clostridium)
2 . اGبدأ . اGبدأ

rر الـبحث عن أبـواغ األجسـام الدقـيقـة الالهوائـية�
اGرجعة للسـولفيت (كلوستـريديا) في عينة من اGاء ذات

حجم معrX على اGراحل اآلتية :
2 . 1 انتقاء األبواغ انتقاء األبواغ

Xيتم انـتـقـاء األبواغ في الـعـينـة عن طـريق التـسـخ
Gدة زمنية كافية إلتالف البكتيريات اجلذرية.

2 . 2 الزرع عن طريق االغتناء الزرع عن طريق االغتناء

يـــتـم الـــبــــحـث وحـــســــاب أبــــواغ األجــــســـام الــــدقــــيــــقـــة
الالهوائية اGـرجعة للسولفيت عن طريق زرع أحجام من
الـعـيـنـة في أوسـاط ســائـلـة لالغـتـنـاء يــتـبـعـهـا حتـضـX في

شروط الهوائية في 37°م + 1°م Gدة 44 + 4 ساعات.
3 . أوساط الزرع والكواشف  . أوساط الزرع والكواشف 

3 . 1 اGواد األساسية اGواد األساسية

لـــتــحــســـX تــكــراريــة الـــنــتــائجr يـــنــصح بــاســـتــعــمــال
مــركـــبــات أســـاســيـــة مــجـــفـــفــة أو أوســـاط كــامـــلــة مـــجــفـــفــة
لــتـحــضــيـر اخملــفــفـات وأوســاط الـزرع. وبــنــفس الــطـريــقـة
�ـكن اسـتـعمـال كـواشف جـاهزة لالسـتـعـمال. يـجب اتـباع

تعليمات الصانع بدقة.
كـمـا يــجب أن تـكـون اGـواد الــكـيـمـيــائـيـة اGـســتـعـمـلـة
لتـحضيـر أوساط الزرع والـكواشف ذات نوعـية حتلـيلية

معروفة.
يــجب أن يــكـون اGــاء اGــســتـعــمل مــاء مـقــطــرا أو مـاء
خـاليا من اGعـادن واGواد التي تمـنع ®و األجسام الـدقيقة

وذلك في ظروف التجربة.
يــجـب أن جتــري قـــيــاســـات الــعـــامل الــهـــيــدروجـــيــني

(pH) وجعله في درجة حرارة 25°م.
إذا لم تستعـمل أوساط الزرع احملضـرة فورا فيجب
حفـظهـا في الظالم في 4°م Gدة شهـر واحد عـلى األكثرr إال

في احلاالت اخملالفة.

13



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 9 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـ
18 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2013  م م

3 . 2 أوساط الزرع اخملفف أوساط الزرع اخملفف

3 . 2 . 1 اخملففاخملفف

يـســتــعـمـل مـخــفف واحــد من اخملــفـفــات اGــذكـورة في
مــنـــهج اخلــطـــوط الــتـــوجــيـــهــيــة الـــعــامـــة إلحــصـــاء األجــســام

الدقيقة في وسط الزرع.
(DRCM) 3 . 2 . 2 وسط مدعم خاص لـ كلوستريديا (وسط مدعم خاص لـ كلوستريديا

3 . . 2 .  . 2 .  . 1 الوسط األساسي ذو تركيز بسيط الوسط األساسي ذو تركيز بسيط
التركيبالتركيب

حلم مهضوم في بيبتون تريبتيك................ 10 غ
مستخلص حلم........................................... 10 غ
مستخلص اخلميرة................................... 1,5 غ
النشاء....................................................... 1 غ
أسيتان الصوديوم  يه............................... 5 غ
غلوكوز..................................................... 1 غ
كلورور L - سيستX................................ 0,5 غ
ماء................................................... 1000 ملل

التحضير :التحضير :
يـــخــلـط الــبــيـــبــتــونr مـــســتـــخــلص الـــلــحم وأســـيــتــات

الصوديوم ومستخلص اخلميرة بـ 800 ملل من اGاء.
يـحـضـر مـحـلـول الـنـشاء بـ 200 مـلل من اGـاء اGـقـطـر

الباقية على الطريقة اآلتية :
يـــخـــلط الـــنـــشـــاء مع كـــمـــيــة قـــلـــيـــلـــة من اGـــاء الـــبــارد
لــيـــصـــبح عـــجــيـــنـــة. يـــســخـن اGــاء الـــبـــاقي حـــتى يـــبــدأ في
الغليان ثم يدخل ببطء في العجينة مع الرج باستمرار.
يــضـــاف حـــيـــنـــئـــذ مـــحــلـــول الـــنـــشـــاء لـــلـــخــلـــيط األول

ويسخن إلى غاية بلوغ نقطة الغليان وذوبان اخلليط.
- L  يضاف الغـلوكوز وكـلوروهيدرات rفي الـنهايـة

سيستrX يذوب.
يعـدل العـامل الهيـدروجيـني بجـعله بX 7,1 إلى 7,2

بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم لـ 1 مول/ل.
تــــــنـــــقـل كــــــمـــــيــــــة تـــــقـــــدر بـ 25 مـــــلـل من الـــــوسـط إلى
قـارورات ذات أغطية مـغلقـة بإحكام سـعتها 25 مـلل. تعقم

Gدة 15 دقيقة بواسطة جهاز التعقيم في 121°م + 1°م.
3. . 2 .  . 2 .  . 2 وسط أساسي ذو تركيز مضاعف وسط أساسي ذو تركيز مضاعف

يحـضر الـوسط األساسي ذو الـتركيـز اGضـاعف كما
في (3 . 2 . 2 . 1) لــــكن بــــإنـــقــــاص حـــجم اGــــاء اGـــقــــطـــر إلى

النصف.
تــنــقل مــنه كــمــيــاتr تــقــدر بـ 10 مــلل و50 مــلل عــلى
الــتـــوالي من الــوسـط إلى قــارورات ذات أغـــطــيــة مـــغــلــقــة
بــــإحـــــكــــام ذات ســــعـــــات تــــقــــدر بـ 25 مــــلل و100 مــــلـل عــــلى

التوالي.
تعقم بجهاز التعقيم Gدة 15 دقيقة في 121°م + 1°م.
3 .  . 2 .  . 3 سـولــفــيت الـصــوديـوم ( سـولــفــيت الـصــوديـوم r(Na2S2O3) مــحــلـول)r مــحــلـول

في في 4 % (ك/ك). (ك/ك).
يــذوب 4 غ من ســـولـــفــيـت الــصـــوديــــوم اجملــــفـف في

100 ملل من اGاء. يعقم عن طريق الترشيح.

يحفظ بX 2 و5°م
ينصح بتحضير محلول جديد كل 14 يوما.

r(r(C6H5O7Fe) () (III) ســـــــيــــــتـــــــرات احلـــــــديــــــد ) 3 .  . 2 .  . 4 ســـــــيــــــتـــــــرات احلـــــــديــــــد
محلول في محلول في 7 % (ك/ك). (ك/ك).

يــذوب 7 غ من ســـيــتـــرات احلــديــد (III) في 100 مــلل
من اGاء. يعقم عن طريق الترشيح.

يحفظ بX 2 و5°م
ينصح بتحضير محلول جديد كل 14 يوما.

3 .  . 2 .  . 5 وسط كامل وسط كامل
3 . . 2 .  . 5 .  . 1 تـــخــــلط أحـــجــــام مـــتـــســــاويـــة كـــمــــحـــالـــيل
(III) ســولــفــيت الـصــوديـوم (3 . 2 . 3) وســيـتــرات احلــديـد

(3 . 2 . 4) في يوم القيام بالتحليل.
3 . . 2 .  . 5 .  . 2 يضاف 0,5 مـلل من اخلليط (3 . 2 . 5 . 1)
في كل قارورة من الـوسط ذي تركيز بسيط  (3 . 2 . 2 . 1)

اGسخن واGبرد.
3 . . 2 .  . 5 .  . 3 يضاف 0,4 مـلل من اخلليط (3 . 2 . 5 . 1)
لــكل حــجم من 10 مـلل و2 مـلـل لـلــخــلــيط لــكل حــجم من 50
مـلل من الـوسط ذي تركـيـز مضـاعف. تـعالج هـذه األحـجام

بنفس الطريقة.
4 . التجهيزات واألدوات الزجاجية للمخبر . التجهيزات واألدوات الزجاجية للمخبر

اGواد الزجاجيـة واألجهزة اGستعملة عادة في مخبر
البكتيريولوجيا هي :

4 . 1  قــــارورات أو حــــوجـالت مـــغــــلــــقــــة بــــإحــــكــــام من

الزجاج أو من ( Borosilicaté ) سعتها r100 r200 25 ملل.
4 . 2  ماصات حجميةr سعتها 10 ملل و1 ملل.

4 . 3  حمامات مائيةr مراقبة حراريا.

4 . 4  أنابيب اختبارr قطرها 150 ملم x 13 ملم.

4 . 5  خيط احلديد.

4 . 6  أجهزة التحضX مضبوطة في 37°م + 1° م.

5 . اقتطاع العينات . اقتطاع العينات
يـــجـــري اقـــتـــطـــاع الــعـــيـــنـــات فـي شـــروط جتـــريـــبـــيــة

مناسبة.
6 . طريقة العمل . طريقة العمل

6 . 1  معاجلة العينات  معاجلة العينات

rـتــبع حلــفظ ومـعــاجلـة الــعـيــنـةGـنــهج اGفــيـمــا يــخص ا
يستند إلى منهج إحصاء األجسام الدقيقة في وسط الزرع.

6 . 2  انتقاء األبواغ (التقنية)  انتقاء األبواغ (التقنية)

قبل إجراء التـجربةr يجب أن تسخن عينة اGاء في
حـمـام مائي 75° م + 5° م Gـدة 15 دقـيقـة انـطالقـا من حلـظة
بـــلـــوغ درجــة احلـــرارة هـــذه. في اGـــقــابـل يــجـب اســتـــعـــمــال
كـشـاهــد قـارورة  ـاثـلــة حتـتـوي عـلى حــجم من اGـاء  ـاثل
حلـــجم الــــعـــيــــنـــة لـــلــــتـــجــــربـــة لـــلــــتـــحــــقق من الــــزمن الالزم
لـلـتـسخـX. �ـكن تـسـجـيل درجـة حـرارة اGـاء اGـوجودة في
القارورة الشاهد بـطريقة مستمـرة بواسطة جهاز قياس

درجة احلرارة.
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يـضـاف 50 مـلل من الـعــيـنـة (6 . 2) إلى قـارورة ذات
غـــطــاء مـــغــلـق بــإحــكـــام حتــتـــوي عــلى 50 مــلل من وسط ذي

تركيز مضاعف  (3. 2 . 5 . 3).
يـــضـــاف 10 مــــلل من الــــعــــيــــنـــة (6 . 2) إلـى ســـلــــســــلـــة
تـتكون من 5 قارورات ذات أغطـية مـغلـقة بـإحكـام سعـتها
25 ملل حتتوي على 25 ملل من وسط ذي تركيز مضاعف

.(3 . 5 . 2 . 3) 
يـضاف 1 ملل من الـعيـنة (6 . 2) إلى سلـسلة تـتكون
من 5 قارورات ذات أغـطية مـغلـقة بإحـكام سعـتها 25 ملل
وتــحـــتـــوي عـلى 25 مــلل من وســط ذي تــركـــيـــز بـــســيـط

.(2 . 5 . 2 .3)
اذا اقتضى األمرr يضاف 1 ملل من الـتخفيف 10/1
من الــعــيــنــة (6 . 2) إلى ســـلــســلــة تــتــكــون من 5 قــارورات
ذات أغطـيـة مـغلـقـة بـإحكـام حتـتـوي على 25 مـلل من وسط

ذي تركيز بسيط (3 . 2 . 5 . 2).
إلجــــــراء فــــــحص نــــــوعي لـ 100 مــــــلل مـن مــــــاء صــــــالح
لـــلـــشـــرب أو مـــاء مـــعـــبــأ بـــدون إجـــراء احلـــســـاب بـــطـــريـــقــة
(ع.أ.إ)r تـســـتـــعـــمـل حـــوجـــلـــة ســـعـــتـــهـا 200 مــلل حتــتـوي
عـلى خـلـيـط من 100 مـلل من وسـط ذي تــركـيـز مـضاعف

(3 . 2 . 5 . 3) و100 ملل من العينة (6 . 2).
اذا اقتضى األمـرr تمأل جميع القارورات بوسط ذي
تـركـيـز بـسيط (3 . 2 . 5 . 2) بـطـريـقـة يـصل فـيـها الـسـائل
إلى الـعنق بـعـد الـتأكـد من عـدم وجود أي حـجم صـغـير من
الـهـواء. تــغــلـق الــقــارورات بــإحــكــام وحتـضـن في وسـط

ال هوائي.
حتضن القارورات 37° م + 1° م Gدة 44 + 4 ساعات.
مالحـظـة : مالحـظـة : �ـكن أن تــنـفـجــر األحـجــام الـكـبــيـرة الـتي
حتتـوي على مـرق الـزرع اGوجـودة في قـارورات زجاجـية
مغلقة بإحـكام بسبب تشكل الغاز. كما أن استعمال خيط
من احلـــديــد مــســـخن حـــتى االحــمـــرار ووضــعـه في الــوسط

قبل التحضX �كن أن يخلق وسطا ال هوائيا.
6 . 4 التفسير التفسير

تــعــتــبــر قــارورات مــوجــبــة إذا لــوحظ فــيــهــا اســوداد
.(II) ناجت عن ارجاع السولفيت وترسب سولفير احلديد

7 . التعبير عن النتائج . التعبير عن النتائج
يـــعــبـــر عن الــنـــتــائج حـــسب مــنـــهج إحــصـــاء األجــســام

الدقيقة في وسط الزرع.

9 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2836
18 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2013  م م
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25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 51 8  ذو احلجة عام   ذو احلجة عام 1434 هـ هـ
13 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2013 م

ديـســمــبـر قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 21 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 5 ديـســمــبـر 
ســــــــنـــــــة ســــــــنـــــــة s2012  يــــــــجـــــــعـل مـــــــنــــــــهج كــــــــشـف وإحـــــــصـــــــاءs  يــــــــجـــــــعـل مـــــــنــــــــهج كــــــــشـف وإحـــــــصـــــــاء
بــســودومــونــاس أيــروجــيــنــوزا في اGــاء بــالــتــرشــيحبــســودومــونــاس أيــروجــيــنــوزا في اGــاء بــالــتــرشــيح

فوق الغشاءs إجباريا.فوق الغشاءs إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــ

sإن وزير التجارة
-  ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 05 - 12 اGــــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اGــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

sتمّمGعدّل واGا sياهGتعلق باGوا
- و ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اGــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة
1990 واGــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشs اGــــعــــدل

sتممGوا
- و ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام  1423 اGـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

s2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اGــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اGــوافق 6 ديــســـمــبــر

sطابقةGتعلق بتقييم اGسنة 2005 و ا
- و ـقـتــضى الـقـرار الـوزاري اGــشـتـرك اGـؤرخ فـي
22 ذي احلـجـة عام 1426 اGـوافق 22 يـنـايـر سـنة 2006 الـذي

يــحــدد نـــسب الــعــنـــاصــر الــتـي حتــتــويــهـــا اGــيــاه اGـــعــدنــيــة
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ومـــيـــاه اGـــنـــبع وكـــذا شـــروط مـــعـــاجلـــتـــهـــا أو

sتمّمGعدّل واGا sسموح بهاGاإلضافات ا
- و ــقــتــضى الــقــرار اGـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اGــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واGـــتـــعــــلق بـــاGــــواصـــفـــات
sتمّمGعدل واGا sواد الغذائيةGيكروبيولوجية لبعض اGا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اGـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام1410
اGــوافق 30 يــنــايــر ســنــة s1990 اGــعــدّل واGــتــمّم واGــذكــور
أعالهs يـهـدف هـذا الــقـرار إلى جـعل مـنــهج كـشف وإحـصـاء
بــســودومــونـاس أيــروجــيــنــوزا فـي اGـاء بــالــتــرشــيـح فـوق

الغشاءs إجباريا.

اGــادةاGــادة 2 :  : من أجل كـــشف وإحـــصـــاء بـــســـودومـــونــاس
أيـــروجـــيـــنــوزا فـي اGـــاء بــالـــتـــرشـــيح فـــوق الـــغـــشـــاءs فــإن

مـخــابـر مـراقـبـة اجلـودة وقـمع الـغـش وتـلك اGـعـتـمـدة لـهـذا
الـــغــرضs مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اGــنـــهج اGـــبــX في اGـــلــحق

اGرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.
اGـادة اGـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 21 مـــحـــرّم عـــام 1434 اGــوافق 5

ديسمبر سنة 2012.
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اGـلحـقاGـلحـق

منهج كشف وإحصاء منهج كشف وإحصاء بسودوموناس أيروجينوزا بسودوموناس أيروجينوزا فيفي
اGاء بالترشيح فوق الغشاءاGاء بالترشيح فوق الغشاء

يـــــــصـف هـــــــذا اGـــــــنـــــــهـج تـــــــقـــــــنـــــــيـــــــة عـــــــزل وإحـــــــصـــــــاء
sــعـــبــأGـــاء اGبـــســـودومــونـــاس أيــروجـــيـــنــوزا في عـــيـــنــات ا

بالترشيح فوق الغشاء.
�ـــكن أن يـــطـــبق هـــذا اGـــنـــهج عـــلى أنـــواع أخـــرى من
اGـيــاه حتـتــوي عـلى مـجــمـوعــة قـلـيــلـة من الــكـائـنــات احلـيـة
الدقيـقة اGتـداخلةs عـلى سبـيل اGثال مـياه اGسـبح واGياه

اGوجهة لالستهالك البشري.
1. التعاريف. التعاريف

Gتطلبات هذا اGنهجs يطبق التعريف اآلتي :

1 - 1 بسودوموناس أيروجينوزا  بسودوموناس أيروجينوزا 

هـي أجـــســـام دقـــيـــقـــة تـــنـــمـــو في أوســـاط انـــتـــقـــائـــيـــة
حتتوي عـلى الستـر�يـد وتشكل الـبيـوسيانـsX أو أجسام
دقيقة تنمـو في أوساط انتقائية حتـتوي على الستر�يد
وأكــســيـــداز إيــجــابــيــةs وتــعــطي اســـتــشــعــاعــا حتت تــأثــيــر
األشـعـة الـفـوق الـبـنـفـسـجـيـة (360 + 20) نـانـومـتـر وقـادرة

كذلك على تشكيل األمونياك انطالقا من األستميد.
2. اGبدأ. اGبدأ

2 .  . 1  الترشيح  الترشيح
يرشح حـجم مقـدر من عيـنة اGـاء أو محـلول مـخفف
من هذه العـينـة فوق غـشاء التـرشيح قـطر مـساماته 0,45

ميكرومتر.
ويــوضع غـــشــاء الـــتــرشـــيح فــوق الـــوسط االنــتـــقــائي

ويحضن في الشروط احملددة للوسط.
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2 .  . 2  اإلحصاء  اإلحصاء

عـدد بسودومونـاس أيروجينـوزا اGفترضـة يتحصل
عـلـيه بـإحــصـاء عـدد اGـسـتــعـمـرات اGـمـيـزة اGــتـشـكـلـة فـوق
غشاء الترشيح بـعد التحضX وتعتبر كـ "بسودوموناس
أيــــروجـــــيــــنــــوزا" مـــــؤكــــدة اGـــــســــتـــــعــــمــــرات الـــــتي شـــــكــــلت
البـيوسيانـX إال أن اGستـعمرات التي شـكلت استـشعاعا

أو تلك التي لها لون أسمر محمر تتطلب تأكيدا.

2 .  . 3  التأكيد  التأكيد

يـعـاد زرع اGـسـتــعـمـرات اGـراد تـأكـيـدهـا انـطالقـا من
الـــــغــــــشـــــاء فـــــوق عـــــلـب حتـــــتـــــوي عـــــلـى وسط هـالمي مـــــغـــــذ
(اGالحـظـة ب). بـعد الـتـحـضـX يجـرى اخـتـبـار الـبحث عن
األكــــســـيــــداز عـــلـى اGـــزارع الــــتي لـم تـــظــــهـــر فـي الـــبــــدايـــة
اسـتـشـعاعـاs ثم يـجـرى اخـتبـار تـشـكـيل الفـلـيـورسـX على
مـزارع أكـسـيـداز إيـجـابـيـة وتـفـحص لـلـكـشف عن قـدرتـهـا

احملتملة على تشكيل األمونياك انطالقا من األستميد.

تفـحص اGزارع الـتي شكـلت في البـداية اسـتشـعاعا
لــلــكــشف عن قــدرتــهــا احملــتــمــلــة عــلى تــشــكــيل األمــونــيــاك

انطالقا من األستميد.

3.  اخملففات وأوساط الزرع والكواشف :.  اخملففات وأوساط الزرع والكواشف :

عدا حتـديـدات مـخـالفـةs تـسـتـعـمل لتـحـضـيـر أوساط
الـزرع واخملـفــفـاتs كــواشف ذات نـوعـيــة حتـلــيـلـة. يــحـضـر
الــوسط كــمــا يــأتي وتــضــاف عــوامل االنــتــقــاء بــالــتــراكــيـز
اGــعــطـاة أو تــســتـعــمل األوســاط والـكــواشف اGــتــوفـرة في
األســواق ومـــحــضــرة طــبــقــا لــتــعــلـــيــمــات اGــصــنع. حتــضــر
األوســاط والــكــواشف بــاســتــعــمــال مــاء مــقــطــر أو مــاء ذي
نـقاوة مـكـافـئـة وخال من اGـواد الـقـادرة علـى منع الـتـكـاثر

في شروط التجربة.

3 .  . 1  وسط الزرع  وسط الزرع

لــتــحــديــد بــســودومــونــاس أيــروجــيــنــوزاs يــســتــعــمل
الوسط اآلتي :

(CN) 3 . 1 .  . 1 أساس هالمي لبسودوموناس / هالم ( أساس هالمي لبسودوموناس / هالم

3 . 1 .  . 1 . 1 التركيب التركيب

ببتون اجليالتX .................................... 16,0 غ

حالمة الكازيX ...................................... 10,0 غ

ســـــــولــــــــفـــــــات الــــــــبــــــــوتـــــــــاســـــــــيــــــوم خـــــــال مــن
الــمــاء (K2SO4)............................................ 10,0 غ
كـــــــــــلــــــــــورور اGـــــــــــغـــــــــــنـــــــــــزيــــــــــوم خــــــــــــال مــن الــــــــــــمـــــــــــاء
(MgCI2)......................................................... 1,4 غ
غليسيرول ........................................... 10 ملل
هالم.......................................11,0 غ  إلى18,0 غ
ماء (مقطر أو مكافئ )..........................1000 ملل
مالحـظـة - مالحـظـة - تــتـوقف كـمـيـة الــهالم الالزمـة عـلى قـدرة

التجمدs تتبع تعليمات مصنع الهالم اGستعمل.
(CN) ضافGضاف (اGا

بــرومـــور هـــيـــكـــزاديـــســيـل ثالثي مـــثـــيل األمـــونـــيــوم
(ستر�يد) ...................................................... 0,2 غ
حمض نليديكسيك ................................ 0,015 غ

3 . 1 .  . 1 .  . 2  التحضير  التحضير

�ـزج كل من الـبـبـتـون وحالمـة الـكـازيـX وسـولـفات
الـبــوتـاسـيـوم وكــلـورور اGـغـنــزيـوم والـهالم في 1000 مـلل
من اGــــــاء اGــــــقــــــطــــــر (أو مــــــكــــــافـىء)s يــــــضـــــاف 10 مـــــلـل من
الغليسـيرولs يغلى اGزيج حتى الذوبان الكلي ويعقم في
sـــدة 15 دقـــيـــقـــة في درجـــة (121 + 3) °مG جـــهـــاز الــــتـــعـــقـــيم

يترك الوسط ليبرد في (45 إلى 50) °م.
يـضــاف اGـضـاف (CN) اGـعــاد تـمــيـيـهه في 2 مـلل من
اGـــاء اGــــقــــطـــر اGــــعــــقمs يــــخــــلط جــــيـــدا ويــــضــــاف إلى وسط
األسـاس مـعـقم ومذوب. �ـزج من جـديـد ويـسكـب في علب
بـتـري مـعـقـمــة بـحـيث يـكـون الـسـمك األدنى لـلـهالم 5 مـلم.
(pH) من األحـــــسن أن يـــــكـــــون الــــعـــــامـل الــــهـــــيـــــدروجــــيـــــني
sــتــجــمــد مــســاو لـ 7,1 + 0,2 في 25 °مGالــنــهــائي لــلـــوسط ا
حتـفظ الـعلب احملـضـرة بعـيـدا عن الضـوء في درجـة حرارة
(5 + 3) °مs مع اجـــتـــنــاب كـل جتــففs وتـــســـتــعـــمل في أجل
شـــهـــر واحـــد. يــجـب أال يـــحــفـظ الــهـالم اGـــذاب ألكــثـــر من 4

ساعاتs وأال يعاد تذويبه من جديد.
3 .  . 2  أوساط التأكيد والكواشف  أوساط التأكيد والكواشف

(B) 3 . 2 .  . 1  وسط كينغ (  وسط كينغ

3 . 2 .  . 1 .  . 1  التركيب  التركيب

ببتون .................................................. 20,0 غ
غليسيرول ........................................... 10 ملل
هـــــيــــــدروجــــــيــــــنــــــوفــــــوســــــفـــــات  الــــــبــــــوتــــــاســــــيـــــوم
(K2HPO4) ..................................................... 1,5 غ
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ســـــــولـــــــــفـــــــــات الــــــــمــــــــــغــــــــــنـــــــــزيــــــــــوم ســــــــــبـــــــــاعي
الــتـمـيـيــه (MgSO4, 7H2O) ............................. 1,5 غ
هالم ..................................................... 15,0 غ
ماء (مقطر أو مكافئ ) .........................1000 ملل

3 . 2 .  . 1 .  . 2    التحضيرالتحضير

تذاب اGكونات في اGـاء بالتسخX يترك ليبرد في
درجــــــــــــة حـــــــــــرارة (45 إلـى 50)° م ويــــــــــــضــــــــــــبـط الــــــــــــعــــــــــــامـل
الـهـيــدروجـيـني (pH) في 7,2 + 0,2 في 25 °مs بـاسـتــعـمـال

حمض الكلوريدريك أو هيدروكسيد الصوديوم.
يـــوزع الـــوسـط بـــأجـــزاء تـــســاوي 5 مـــلل في أنـــابـــيب
زرع مــســدودة ومــعــقــمــة في (121 + 3) °م Gــدة 15 دقــيــقــة.

تترك األنابيب تبرد وتتجمد في وضعية مائلة.
حتــفظ بــعــيــدا عن الــضـوء في (5 + 3) °م وتـســتــعـمل

في مدة ثالثة (3) أشهر.

3 . 2 .  . 2  مرق األستميد  مرق األستميد

3 . 2 .  . 2 .  . 1  التركيب  التركيب

(A) محلول (محلول

ثــــنــــائـي هــــيــــدروجــــيــــنــــوفــــوســــفــــات الــــبــــوتــــاســــيــــوم
(KH2PO4) ..................................................... 1,0 غ

ســـــــــولــــــــــفـــــــــات اGـــــــــغــــــــــنـــــــــيـــــــــزيــــــــــوم (خـــــــــال مـن اGـــــــــاء)
(MgSO4)........................................................ 0,2 غ
أستميد....................................................2,0 غ
كلورور الصوديوم (NaCI) ........................ 0,2 غ
مــــــــــــاء (مــــــــــــقـــــــــــــطــــــــــــر أو مــــــــــــــكـــــــــــافــىءs خـــــــــــال مــن
األمـونـيـاك)................................................ 900 ملل
تــذاب اGــكـونــات في اGـاء ويــضــبط بـعــد ذلك الــعـامل
الهيدروجيني (pH) باستعمال إما حمض الكلوردريك أو

هيدروكسيد الصوديوم في 7,0 + 0,5 في 25 °م.
sمـالحــظـــة : األســتـــمــيـــد مــســـبب لـــلــســـرطــان ومـــهــيجsمـالحــظـــة : األســتـــمــيـــد مــســـبب لـــلــســـرطــان ومـــهــيج
فـيجب اتـخاذ احتـياطـات خاصـة أثنـاء الوزن والـتحـضيرفـيجب اتـخاذ احتـياطـات خاصـة أثنـاء الوزن والـتحـضير

وعند التخلص من الوسط.وعند التخلص من الوسط.
(B) محلول (محلول

موليبدات الصوديوم
(Na2MoO4,2H2O) ....................................0,5 غ
ســــــــولـــــــــفــــــــات الـــــــــحــــــــديـــــــد ســـــــبـــــــاعـي الـــــــتـــــــمــــــــيـــــــيه
(FeSO4,7H2O) .............................................. 0,05 غ
ماء .................................................... 100 ملل

3 . 2 .  . 2 .  . 2    التحضيرالتحضير

لتحضـير مرق األستـميدs يضاف 1 ملل مـن محلول
(B) لـ 900 مــلـل مــن مـــحــلــول (A) حـــديـث الـتــحـــضــيــر
(3 . 2 . 2 . 1). يـضـاف اGـاء مع رجّ مـستـمـر حـتى احلـصول

على حجم كلي يساوي 1 لتر.

 يــوزع هــذا اخلــلـــيط عــلى أقـــســام تــســاوي 5 مــلل في
أنـابـيب الـزرع. تـسـدّ األنـابـيـب وتـعـقّم في جـهـاز الـتـعـقـيم
في (121 + 3) °م Gـدة 15 دقـيـقـة. يـحـفظ بـعـيدا عـن الـضوء

في (5 + 3) °م ويستعمل في مدة ثالثة (3) أشهر.

3 . 2 .  . 3  هالم مغذ  هالم مغذ

3 . 2 .  . 3 .  . 1  التركيب  التركيب

ببتون ................................................... 5,0 غ
مستخلص اللحم ...................................... 1,0 غ
مستخلص اخلميرة .................................. 2,0 غ
كلورور الصوديوم (NaCI) ........................ 5,0 غ
هالم ..................................................... 15,0 غ
ماء .................................................. 1000 ملل

3 . 2 .  . 3 .  . 2  التحضير  التحضير

تـذوب اGكونات فـي اGاء بالتـسخX. يـعقم في جهاز
الـتــعــقـيم في (121 + 3) °م Gـدة 15 دقـيــقــة. من األحـسن أن
يــكـون الـعـامل الــهـيـدروجـيـني (pH) لـلـوسط احملـضـر بـهـذه
الــــطــــريـــقــــة واجملــــمـــد يــــســـاوي 7,4 + 0,2 في 25 °م. جتــــفف
sالـعـلـب قـبل االسـتـعـمـال لـنـزع الـرطـوبـة الـزائـدة لـلـسـطح
حتفظ العلب احملضـرة بهذه الطريقة بعيدا عن الضوء في

(5 + 3) °م وتستعمل في أجل شهر.
3 . 2 .  . 4  كاشف للبحث عن األكسيداز  كاشف للبحث عن األكسيداز

3 . 2 .  . 4 .  . 1  التركيب  التركيب

ثـــنـــائي كـــلـــوريــدرات ربـــاعـي اGــثـــيل - p - فـــنــيالن
ثنائي.

األمX ................................................... 1,0 غ
ماء ..................................................... 10 ملل

3 . 2 .  . 4 .  . 2  التحضير  التحضير

مـباشرة قبـل االستعمـالs يذوب ثنـائي كلوريدرات
ربـــــاعـي اGـــــثـــــيل - P - فــــنــــيـالن ثــــنـــــائي األمـــــX في اGــــاء
ويـــحـــفظ بـــعــيـــدا عـن الــضـــوء.  ـــا أن هـــذا الـــكـــاشف غـــيــر
مسـتـقر فـيجـب حتضـيـر كمـيات قـلـيلـة مـنه مبـاشـرة قبل

استعماله.

18



8  ذو احلجة عام   ذو احلجة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2851
13 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2013 م

�ــــكن كـــــذلك اســــتـــــعــــمــــال اخـــــتــــبــــارات األكـــــســــيــــداز
اGتوفرة في األسواق.

3 . 2 .  . 5  كاشف نسلر  كاشف نسلر

3 . 2 .  . 5 .  . 1  التركيب  التركيب

كلورور زئبقي (HgCI2) ............................ 10 غ

إيودور البوتاسيوم (KI) ............................. 7 غ

هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) ................. 16 غ

ماء (خال من األمونياك) ................ حتى 100 ملل

تذوب 10 غ من HgCI2 و7 غ من  KI في كمـية قليلة
مـن اGــــاءs ثـم يــــضـــــاف هـــــذا اخلـــــلــــيـط بــــبـطء مع الـــــرّج إلى
NaOH ـــاء الـــبـــارد يـــحـــتـــوي عـــلى 16 غ منGمـــحـــلـــول من ا
مـذوّب في 50 مـلل من اGــاءs يـخـفف إلى 100 مــللs يـحـفظ
في أدوات زجــاجـــيــة من نــوع "بــوروســيــلــيــكــاتي" مــغــلــقــة
بسـدادة من اGـطـاط بعـيـدا عن ضوء الـشـمس Gدة أقـصـاها

سنة.

مالحـظـة : الـكــلـورور الـزئـبـقي (مالحـظـة : الـكــلـورور الـزئـبـقي (HgCI2) سـامs يـجب) سـامs يـجب
جتنب بلعه.جتنب بلعه.

4 . التجهيزات واألدوات الزجاجية :  . التجهيزات واألدوات الزجاجية : 

تــــــســـــــتـــــــعــــــمـل األجــــــهـــــــزة اGـــــــتــــــداولـــــــة فـي مــــــخـــــــابــــــر
اGيكروبيولوجيا.

4 .  . 1 األدوات الزجاجية :  األدوات الزجاجية : 

قبل االسـتعـمالs تعـقم جمـيع األدوات الزجـاجية في
الـــــفــــرن بـــــدرجــــة (170 + 5) °م Gــــدة ســـــاعـــــةs أو في جـــــهــــاز

التعقيم بدرجة حرارة (121 + 3) °م Gدة  15دقيقة.

4 .  . 2 جهاز التحضsX  جهاز التحضsX �كن ضبطه في (36 + 2) °م.

4 .  . 3 مصـباح ذو إشـعـاع فوق الـبـنفـسجيs  مصـباح ذو إشـعـاع فوق الـبـنفـسجيs �ـكنه أن
يصدر إشعاعا طول موجته (360 + 20) نانومتر.

4 .  . 4 أغـشيـة الترشـيح معـمقةs  أغـشيـة الترشـيح معـمقةs قطـر مسامـاتها 0,45
ميكرومتر.

5 . اقتطاع العينة . اقتطاع العينة

يجرى اقتطاع العينة في الشروط اGالئمة.

6 . طريقة العمل  . طريقة العمل 

6 .  . 1 عموميات عموميات

تـطــبق تــقـنــيـة الــتــرشـيح فــوق الــغـشــاء اGــبـيــنـة في
مــنـــهج اخلــطـــوط الــتـــوجــيـــهــيــة الـــعــامـــة إلحــصـــاء األجــســام

الدقيقة في وسط الزرع.

6 .  . 2 الترشيح فوق الغشاء الترشيح فوق الغشاء

تــــــرشـح أحــــــجــــــام مـن عــــــيـــــــنــــــات اGــــــاء أو أجـــــــزاء من
الـتخفيف فوق غـشاء ترشيح مـعقم من أستر السـيليلوز
قـطـر مـسـاماته 0,45 مـيـكرومـتـر. كمـا هـو مبـX في مـنهج
اخلطوط الـتوجيـهية الـعامـة إلحصاء األجـسام الدقـيقة في
وسط الــزرعs يـوضع كـل غـشــاء فـوق عــلــبـة بــتـري حتــتـوي
عـــلى هالم مع مـــضــاف (CN) (3 . 1) مع احلـــرص عـــلى عــدم

احتباس هواء حتت الغشاء.

6 .  . 3 حتضX العلب حتضX العلب

حتــــضــــن عــــلـــب الـــبــــتــــــري فـــي (36 + 2) °م Gـــــدة
(44 + 4) سا في أوعية وحتفظ من كل جتفف.

6 .  . 4 فحص األغشية فحص األغشية

تـفـحـص األغــشـيـــة لـلـتـــأكــد من نـــمـو الــمــزارع بـعـد
(22 + 2) سا و(44 + 4) سا.

تعـد كـ "بـسـودومونـاس أيـروجيـنـوزا" مؤكـدة جـميع
اGـــــســـــتــــعـــــمـــــرات الـــــتي شـــــكـــــلت صـــــبغ أزرق - مـــــخـــــضــــر

.(Xبيوسيان)

تـفـحص األغـشـيـة حتت األشـعـة الـفـوق الـبـنـفـسـجـية.
من األحـــــسن جتـــــنـب كل تـــــعـــــرض مـــــطــــول لـألشـــــعـــــة فــــوق
sـسـتـعـمـــراتGالـبـنـفسـجـيـة ألن ذلـك يــــؤدي إلى مــــوت ا
ما يـعني عـــــدم ـــوهـــا فــــوق أوســــاط التـأكـيـــد. تـعــد
كـ "بـسـودومـونـاس أيـروجـينـوزا" مـفـتـرضـة اGـسـتـعـمرات
الـتي ال تـشـكـل الـبـيـوسـيـانX وتـعـطـي اسـتـشـعـاعـا وتـؤكد

هويتها باستعمال مرق األستميد اGبX الحقا.

تــعـــد كـ "بــســـودومــونـــاس أيــروجـــيــنـــوزا" مــفـــتــرضــة
جــمــيع اGــســتـعــمــرات األخــرى الــتي شــكـلـت صـبــغــا أســمـر
مـحمـر ولم تـشـكل اسـتشـعـاعـا وتـؤكد هـويـتـهـا باسـتـعـمال
(B) اخــتــبــار األكــســيــداز ومــرق األســتــمــيــد ووسط كــيــنغ
اGــبــX الحــقـــا. جتــرى الــقــراءة بــعــد (22 + 2) ســا في حــالــة
اGـسـتعـمـرات اجملتـاحـة والتي تـسـتطـيع أن تـظهـر في مدة
(44 + 4) سا. يـنصح األخـذ بعـX االعتـبار اإلحـصاء األكـبر
حلـســاب عــدد "بـســودومـونــاس أيـروجــيــنـوزا" اGــبـيــنـة في

.(7)
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29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 51 8  ذو احلجة عام   ذو احلجة عام 1434 هـ هـ
13 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2013 م

يـــلـــخص اجلـــدول 1 انـــتـــقـــاء اGـــســـتــعـــمـــرات ومـــراحل
التأكيد.

جــدول جــدول 1 - اGــراحـل الالزمــة لـــتــأكــيـــد اGــســتـــعــمــرات - اGــراحـل الالزمــة لـــتــأكــيـــد اGــســتـــعــمــرات
.(.(CN) التي تنمو فوق هالم) التي تنمو فوق هالم

كــروم أو مـن الــبالســتــيك أو بـــواســطــة عــود أو مــاصــة من
زجـاج. يــعــتــبــر الــتـفــاعل إيــجــابي عــنــد ظــهــور لـون أزرق
بـــــنــــفــــســــجـي داكن في 10 ثــــوان. مـن اGــــمــــكن اســــتــــعــــمــــال
اخـــتـــبـــارات األكـــســـيـــداز اGـــتـــوفـــرة فـي األســـواق بـــإتـــبــاع

تعليمات اGصنع.
(B) 6 . 5 .  . 3  وسط كينغ (  وسط كينغ

يـعـاد زرع اGـسـتـعـمـرات الـسـمـراء احملـمّـرة أكـسـيـداز
إيجـابيـة اGـتحـصل عـليـها في (6 . 5 . 1) فـوق وسط كـينغ
(B) وتــحـــضـن لـخـمـسـة (5) أيـام عـلى األكـثـر في درجة

(36 + 2) °م.
يـــــــفــــــحـص الــــــزرع يــــــومــــــيـــــــا حتت األشـــــــعــــــة الــــــفــــــوق
الـبــنـفـسـجـيـة ويـســجل وجـود اسـتـشـعـاع مــحـتـمل. تـسـجل

كإيجابية كل استشعاع ظهر في 5 أيام.
6 . 5 .  . 4  مرق األستميد  مرق األستميد

يـزرع أنــبـوب بـواسـطــة الـزرع اGـتـحـــصـل عـلـيه في
(6 . 5 . 1) ويـــــــحـــــــضـن في (36 + 2) °م Gــــــدة (22 + 2) ســــــا.
تــضـــاف قــطــرة أو قـــطــرتـــان من كــاشف نـــســلــر (3 . 2 . 5)
وتـفحص األنابيب لـلكشف عن تـشكل محتـمل لألمونياك
الـذي يظهر عـلى شكل لون يـتغير من األصـفر إلى األحمر

األجوري حسب التركيز.
6 . 5 .  . 5  اإلحصاء  اإلحصاء

تعـد كـ "بـسـودومونـاس أيـروجيـنـوزا" مؤكـدة جـميع
اGـســتـعـمـرات الــتي شـكـلت الــبـيـوســيـانـX (صـبغ أزرق -
مـخـضـر) أو أكـســيـداز إيـجـابــيـةs تـعـطي اســتـشـعـاعـا حتت
األشـعــة الـفــوق الـبــنـفــسـجــيـة (6 . 4) أو (6 . 5 . 3) وقـادرة
على تشكيل األمونياك انطالقا من األستميد (6 . 5 . 4).
مالحـظـة - مالحـظـة - اGـســتـعــمـرات الــتي أظــهـرت اســتـشــعـاعـا
فـوق الـغـشـاء األول تـكـون دائـمـا أكـسـيـداز إيـجـابـيـة لـذلك
الحتــــتـــــاج أن تــــخــــضع إلـى اخــــتــــبــــار األكــــســــيــــداز (أنــــظــــر

جدول1).
7.  التعبير عن النتائج.  التعبير عن النتائج

يـحـسب عـدد "بـسـودومـونـاس أيـروجـيـنـوزا" اGـؤكدة
اGـــــوجـــــودة فـي حـــــجم مـــــعـــــX مـن اGـــــاء انـــــطـالقـــــا من عـــــدد
اGــســتــعــمــرات اGــمــيــزة احملــصــاة فــوق األغــشــيــة مع األخــذ
بـعــX االعـتــبـار عـدد جتــارب الـتــأكـيـد اGــنـجــزة. بـالـنــسـبـة
لــلـمــاء اGــعـدني ومــاء اGـنــبع واGــيـاه اGــعـبــأةs يـكــون احلـجم
250 مــللs بـالــنـســبـة لــلـمــيـاه األخــرى يـكــون احلـجم عــمـومـا

100 ملل.

يحسب عدد "بـسودوموناس أيـروجينوزا" في حجم
عينة مختبرة من اGاء كاآلتي :

وصفوصف
اGستعمراتاGستعمرات
فوق هالمفوق هالم

(CN)

األمونياكاألمونياك
انطالقاانطالقا
منمن

األسيتميداألسيتميد

تشكيلتشكيل
األكسيدازاألكسيداز

استشعاعاستشعاع
فوق وسطفوق وسط
(B) كينغ (كينغ

بسودوموناسبسودوموناس
أيروجينوزاأيروجينوزا

مؤكدةمؤكدة

أزرق -
مخضر

نعمغ م غ م غ م أ

نعمغ م غ م +استشعاع

غير أزرق -
مخضر

أسمر
محمر

نعم+++

الغ مغ مغ ماذج أخرى

أغ م : غير مختبر

6 .  . 5 التأكيد التأكيد

6 . 5 .  . 1  هالم مغذ  هالم مغذ

يـــعـــاد زرع جـــمـــيـع اGــســـتـــعـــمـــرات الـــتي تـــســـتـــوجب
الــتـأكــيــد انــطالقــا من الــغـشــاء وإذا تــعــذر ذلكs يــعـاد زرع
أكـبـر قـدر من اGـسـتــعـمـرات (مـنـهج اخلـطـوط الـتـوجـيـهـيـة
الــــعـــامــــة إلحــــصـــاء األجــــســـام الــــدقــــيـــقــــة في وسـط الـــزرع)
وحتـضن Gـدة (22 + 2) سـا في (36 + 2) °م. تـفــحص نــقـاوة
اGــزارع وتــخــضع اGــســتــعــمــرات الـتـي كــانت في الــبــدايـة

سمراء محمّرة الختبار األكسيداز (6 . 5 . 2).

6 . 5 .  . 2  اختبار األكسيداز  اختبار األكسيداز

لـــلـــكـــشـف عن األكـــســـيـــداز (3 . 2 . 4) تـــســـكب 2 أو 3
قــطـــرات من الـــكــاشف احملـــضــر جـــديــدا فـــوق قــطـــعــة ورق

ترشيح موضوعة فوق علبة بتري.

يـــوزع جــزء من الـــزرع فــوق ورق تـــرشــيح مـــحــضــر
بـواسـطـة مـقـبض مـعدنـي من الـبالتـX وليـس من الـنيـكل
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8  ذو احلجة عام   ذو احلجة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3051
13 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2013 م

P+F (cF/nF) + R (cR/nR)

P : عـــدد اGـــســـتــعـــمـــرات الـــزرقـــاء - اخملـــضّـــرةs كـــلـــهــا
sمحصاة كأهداف مؤكدة

sستشعةGستعمرات اGعدد ا : F
sستعمرات السمراء احملمرّةGعدد ا : R

n F : عـدد اGسـتعـمـرات اGسـتشـعـة التي كـانت محل
sللكشف عن تشكيل األمونياك

c F : عـــدد اGــســـتــعـــمـــرات اGــســـتــشـــعــة الـــتي شـــكــلت
sاألمونياك

n R : عدد اGستـعمرات السمراء احملمّرة التي كانت
مـــــحال لـــــلـــــكــــشـف عن تـــــشـــــكل األمـــــونـــــيــــاك والـــــبـــــحث عن

s(B) األكسيداز واالستشعاع فوق وسط كينغ
c R : عـــدد اGـــســـتـــعـــمــــرات الـــســـمـــراء احملـــمّـــرة الـــتي
شـكـلت األمـونـيـاك وأكــسـيـداز إيـجـابـيــة ومـسـتـشـعـة فـوق

s(B) وسط كينغ
�ــكـن كــذلك الــتــعــبــيــر عن الــنــتــائج نــوعــيــا بــإظــهـار
وجـود أو غــيـاب "بـســودومـونـاس أيــروجـيـنــوزا" في حـجم

اGاء اGدروس.
مالحظة أمالحظة أ

(معلومات إضافية عن (معلومات إضافية عن بسودوموناس أيروجينوزا)بسودوموناس أيروجينوزا)
بـسـودومـونـاس أيـروجـيـنـوزا هي الـنـوع الـنمـوذجي

جلنس البسودوموناس.
وهي عبارة عن بـكتـيريـا غرام سلـبيs غيـر متـبوغة
وذات أكسيداز وكتـالز إيجابي. تظهـر استقالب تأكسدي
s(Leifson) وليفسن (Hugh) في جتربة هوق Xكما هو مب
تـــرجع بــــصـــفــــة عـــامـــة الــــنـــتــــرات من الـــنــــتـــريت وتــــشـــكل

األمونياك نتيجة انحالل األستميد.
تـشـكل معـظم األصـناف (98 %) صـبغ مـستـشع يـنحل
في اGــاءs كـــمــا أن مــعــظم أصـولـهــا قـادرة عـلى الـنـمـو في
42 °م لــكن لــيس في 4 °مs وهــذا مــا �ــيــز بــســودومــونـاس

أيـــروجــيــنــوزا عـن بــســودومــونـــاس فــلــيــوريـــســانس الــتي
تنمو في 4 °م وليس في 42 °م.

تـمـيّـع الـهالم وحتـلـل الـكـازيــX لـكن ال حتـلل الــنـشـاء.
Xتـشــكل أكـثـر من 90 % من األصـنــاف صـبغ الــبـيـوســيـانـ

(أزرق - مخضر)
مالحظة بمالحظة ب

أوساط أخرىأوساط أخرى
�ــكن اســـتــعــمــال أوســاط أخــرى غـــيــر الــهالم اGــغــذي
بـــشـــرط أال تـــكـــون انــتـــقـــائـــيــة وال حتـــتـــوي عـــلى هـــيــدرات

الكربون الذي يتخمر.
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ة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـةـالجمهوري  
____________________ 

  

                                                                    ـارة          ــــــجـالتوزارة             
                                                      

المديرية العامة للرقابة االقتصادية                                                                                 
 و قمع الغش               
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 المناهج الرسمية للتحاليل المتعلقة بمنتجات مختلفة 



الفهرس 
 

 

مجموعة  و B1، يجعل منهج معايرة األفالتوكسين 2006 أكتوبر سنة 11قرار مؤرخ في  .1

الحبوب و المكسرات و المنتوجات المشتقة إجباريا.         في G2  وG1 و B2 وB1األفالتوكسين 

 )2007 - 06(ج ر عدد 
 

01 

 

، يجعل منهج تحديد كمية اليود في الملح الغذائي إجباريا.  2011 نوفمبر سنة 21قرار مؤرخ في  .2

 )2013 - 07(ج ر عدد 
 

06   

 

، يجعل منهج تحديد نسبة الكلورور في منتجات مشتقات 2013 مارس سنة 31قرار مؤرخ في  .3

 )2013 - 49الخضر إجباريا. (ج ر عدد 
 

10 

 

 

 

 

 



21اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 06
2 محر محرّم  عام م  عام 1428 هـ هـ

21 يناير  سنة  يناير  سنة 2007  م م

واHـــكـســرات واHـنـتــوجـات اHــشـتـقــةp فـإن مــخـابـر مــراقـبـة
اجلـودة وقـمع الــغش وتـلك اHــعـتــمـدة لـهــذا الـغـرض مــلـزمـة

باستعمال اHنهج اHبW في اHلحق.
كـمـا يــجب أن يـسـتـعـمل هــذا اHـنـهج من طـرف اخملـبـر

عند األمر بإجراء خبرة.

اHــادة اHــادة 3 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلـزائـر في 19 رمــضـان عـام 1427 اHـوافق 11
أكتوبر سنة 2006.

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

اHلحــقاHلحــق

Wومجموعة األفالتوكس Wومجموعة األفالتوكس  B1 Wمنهج  معايرة األفالتوكس Wمنهج  معايرة األفالتوكس
B1  و وB2 و وG1 و وG2 في احلبوب واHكسرات في احلبوب واHكسرات

واHنتوجات واHنتوجات اHشتقةاHشتقة

1 . مجال التطبيق :. مجال التطبيق :
Wــنــهج لــتــحــديـد كــمــيــات األفالتــوكــسـHيـطــبق هــذا ا

األكبر من 8 ميكرو غرام / كيلو غرام.
2 . اHبدأ :. اHبدأ :

تـستـخلـص العـينـة اHـأخوذة لـلتـجـربة بـخـليط مـكون
من اHــاء واHـيـثــانـول. يــرشح مـسـتــخـلص الــعـيـنــةp يـخـفف
بـاHـاء ثم يـوضع فـي عـمـود االجنـذاب اHـنـاعي احملـتـوي عـلى
G2و G1و B2و  B1 Wأجــسـام مــضـادة خــاصـة بــاألفالتـوكــسـ
تــعـزل األفالتــوكـسـpW تــنـقى ثم تــركـز في الـعــمـود وحتـرر
Wيثانول. حتدد كمية األفالتوكسHضادة بـاHمن األجسام ا
عن طــريق عــمــلـيــة الــكــرومـاتــوغــرافــيــا الـســائــلــة ذات دقـة
عــالــيــة ( CLHP ) في اHــرحــلــة اHـــعــكــوســة مـع الــكــشف عن

طريق اإلشعاع وانحراف ما قبل العمود باليود.
3 . الكواشف : الكواشف :
1.3 عموميات :عموميات :

يــــجـب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكـــــواشف ذات نـــــوعـــــيــــة
حتليلية معترف بها.

2.3 كلورور الصوديوم. كلورور الصوديوم.

3.3 اليود على شكل بلورات.اليود على شكل بلورات.

4.3 أفالتـــوكــســـW عــلى شـــكل بــلـــورات أو غــشــاءp فيأفالتـــوكــســـW عــلى شـــكل بــلـــورات أو غــشــاءp في

كبسوالت.كبسوالت.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قرار قرار مؤرخ فيمؤرخ في19 رمضان عـام  رمضان عـام 1427 اHوافق  اHوافق 11 أكتوبر أكتوبر
B1WسWيـجـعل معل مـنهنهـج معج معـايايـرة األفالترة األفالتـوكوكـس pي p2006  سـنة نة
ومومــــجــــمــــــوعوعــــة األفالتة األفالتــــــوكوكــــســــB1 W W و وB2 و وG1 و وG2  في في
احلبوب واHكسرات واHنتوجات اHشتقة إجباريا.احلبوب واHكسرات واHنتوجات اHشتقة إجباريا.

ــــــــــــــــــــــــــ

 pإن وزيـر التجــارة

-  �قتضى اHـرسوم الرئاسي رقم 06 - 176 اHؤرخ
في 27 ربيع الـثاني عـام 1427 اHوافق  25 مايـو سنة2006

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

-  و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410 اHـــــوافق 30 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 اHـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبـــــر

pسنة 2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 467
ديــســـمــبــر اHــؤرخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اHــوافق 10 
سنة 2005 الذي يحدد شروط مـراقبة مطابـقة اHنتوجات

pستوردة عبر احلدود وكيفيات ذلكHا

- و�ـقـتـضى  الـقـرار اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـية
عـــــام 1416 اHـــــوافق 7 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 1995 واHـــــتـــــعـــــلق
بــاHـواصــفـات الــتـقــنـيـة والــقـواعــد الـتي تــطـبق عــلى اHـواد

pالغذائية عند استيرادها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــــادة األولى : اHــــــادة األولى : تـــــطـــــبـــــيـــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHـــــــادة 19 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذيّ رقم 90 - 39 اHـؤرخ في 3 رجب عـام
1410 اHـــــوافق 30 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة  p1990 اHـــــعــــدل واHـــــتــــمم

واHــــذكـــــــورأعالهp  يــــهــــدف هــــذا الـــــقــــرار إلى جــــعـل مــــنــــهج
Wومـجـمــــوعـة األفـالتــوكـسـ  B1 Wمــعـايـــرة األفــالتــوكـسـ
B1 وB2 وG1 وG2 في احلـبــوب واHـكــسـرات و اHــنـتــوجـات

اHشتقة إجباريا.
B1 Wـــــــادة 2 : :  مــن أجـل مـــــعــــــايـــــرة األفـالتـــــوكـــــســـــHـــــــادة اHا
ومـجـمــوعـة األفالتـوكـسـB1 W وB2 وG1 وG2 في احلـبــوب

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء

pتممHعدل واHا pتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشH1990وا
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21 يناير  سنة يناير  سنة 2007  م م

 : G2و و G1و B2وB1 Wمحاليل األم لألفالتوكس W14.3 محاليل األم لألفالتوكس

G2و G1و B2و B1 Wاألفالتـوكس pيـذوب بصفـة منفـصلة
في خـليط تـولوان / أسـيتـونتريل ( 13.3 ) للـحصـول على
مــــحــــالــــيل مــــنــــفــــصــــلــــة حتــــتــــوي عــــلى 10 مــــيــــكــــروغـــرام /

للميليمتر.
من أجل حتـديـد التـركـيـز الـدقـيق لألفالتـوكـسW في
كل مـحلول أمp يـسجل طيف االمـتصاص بـW طول اHوجة
تـقـدر بـ  330 نـانـومـتـر و 370 نـانـومـتـر داخل أنـابـيب من
الـكـوارتز لـ  1 سـنـتـيـمـتر ( 4. 8 ) بـواسـطـة جـهـاز مـنـظـار
طـيـفي. حـيث أن اخلـلـيط تـولـوان / أسـيـتـونـتريل ( 13.3 )

هو األنبوب اHرجعي.
يـحسب التـركيز الـكتلي لـكل أفالتوكسpi  W اHـعبر
عــنه بـ اHـــيــكــروغـــرام لــلــمـــيــلــلــتـــر عن طــريـق اHــعــادلــة (1)

التالية :
 100 x M i x القصوى A                        
              pi =    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

dx εi                                    

حيث :حيث :
A الــــقـــصـــوى : االمـــتـــصـــاص األقـــصـى احملـــدد لـــطـــيف

االمتصاص.
Wتعـلقة بكـل أفالتوكسHهي الكـتلة اجلـزيئيـة ا : Mi

بالغرام لكل مول.
εi : االمــتـــصــاصــيـــة اHــوالريــة لـــكل أفالتـــوكــســW في
اخلـليط تولوان/  أسـيتـونتريل ( 13.3 ) باHـتر اHـربع لكل

مول.
d : اHسافة الضوئية للخلية p بالسنتيمتر.

يعبر عن Mi وεi في اجلدول ( 1 ) التالي :

- يـحفـظ اخملبـر الـذي جترى فـيه الـتحـالـيل من ضوء
النهار بكفاية.

- حتـفظ مــحــالــيل األفالتــوكـســW بــعـيــدا عن الــضـوء
(حتــــفظ فـي الـــظالم بــــاســـتــــعـــمـــال ورقــــة من األHــــنـــيـــوم أو

أدوات  زجاجية عنبرية).
5.3 أســيـــتــونــيـــتــريـلp من نــوع الـــكــرومـــاتــوغـــرافــيــاأســيـــتــونــيـــتــريـلp من نــوع الـــكــرومـــاتــوغـــرافــيــا

السائلة ذات دقة عالية .السائلة ذات دقة عالية .
6.3 ميثانولp ذو نوعية حتليلية.ميثانولp ذو نوعية حتليلية.

7.3مـيـثـانــولp لـلـكـرومـاتــوغـرافـيـا الــسـائـلـة ذات دقـةمـيـثـانــولp لـلـكـرومـاتــوغـرافـيـا الــسـائـلـة ذات دقـة

عالية.عالية.
8.3 تولوانتولوان

9.3 مذيب االستخالص :مذيب االستخالص :

يـخـلط  7 أحــجـام من اHـيــثـانـول ( 6.3 ) مع  3 أحـجـام
من اHاء. 

10.3 عمود االجنذاب اHناعي :عمود االجنذاب اHناعي :

يحـتوي عـمود االجنذاب اHـناعي عـلى أجسـام مضادة
مـوجـهــة ضـد األفالتـوكـسـB1 W   وB2 وG1 وG2  يـجــب أن
ال تـــكــون الـــقــدرة الـــدنــيــا لـــربط عـــمــود االجنــذاب اHـــنــاعي
أصــــــغـــــر من 100 نــــانـــــو غــــرام من األفـالتــــوكــــســــB1 W وأن
اليكـون اسـتـرجـاع األفالتـوكـسB1 W و B2 و G1 أصـغر من
80 % ومن 60 % بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لألفـالتـــــوكـــــســــG2 W عــــــنـــــد

اسـتعـمالـنا في عـمود االجنـذاب اHنـاعيp محـلول مـثبت لـ
 5 نانـوغـرام لكل سم في 15مـلل خللـيط اHـيثـانـول و اHاء (

قــسـم يــقـــدر بــحـــجم من اHـــيــثـــانــول لـ 1  + 3,4 أحـــجــام من
اHـــاء). يـــجب أن يـــحـــتـــوي عـــمـــود االجنـــذاب اHـــنـــاعي عـــلى

مخزن Hذيب مناسبp مثال  حقنة مزودة �كيف. 
11.3 اHرحلة اHتحركة : اHرحلة اHتحركة :

يــــــخـــــــلط  3 أحـــــــجـــــــام مـن اHــــــاء مـع حـــــــجـم واحـــــــد من
أسـيـتـونـيتـريل ( 5.3 ) و حـجم واحـد من اHـيـثـانول ( 7.3 )

ينزع الغاز من احمللول قبل استعماله.
12.3 كاشف االنحراف ما بعد العمود : كاشف االنحراف ما بعد العمود :

يــــــذوب  100 مـغ من الــــــــيـــــــود ( 3.3 ) فـي 2 مــــــــلـل من
اHـــيـــثـــانـــول ( 6.3 ) يـــضـــاف  200 مـــلل مـن اHـــاء. يـــرج Hـــدة
ســــاعــــة ثم يـــــرشح بــــواســـــطــــة مــــصــــفــــاةp نـــــفــــاذيــــتــــهــــا 0,45
مــيـكــرومــتـر( 8.4 ) يــحــضــر ويـســتــعــمل احملــلـول فـي نـفس
األسبـوع ثم يخـزن في الظالم في قـارورة زجاجـية بـنية.

يرج Hدة  10 دقائق قبل االستعمال.

13.3 خليط تولوان / أسيتونتريل : خليط تولوان / أسيتونتريل :

يــــــخــــــلط 98 قــــــسم بــــــاحلــــــجم مـن تــــــولـــــوان ( 8.3 ) مع
قسمW باحلجم من األسيتونتريل ( 5.3 ).

Mi  غرام / مولغرام / مول WأفالتوكسWأفالتوكس
312 B1

314 B2

328 G1

330 G2

εi     متر مربع / مولمتر مربع / مول

1930

2040

1660

1790

اجلدول اجلدول 1 - - الكتلة اجلزيـئية النسبية واالمتصاصية
اHالرية لألفالتوكسB1 W وB2 وG1 وG2 (خليط التولوان

واألسيتونتريل).
15.3 محلول األم لألفالتوكسW اخملتلط : محلول األم لألفالتوكسW اخملتلط :

يحضـر محلول األم يحتوي على 500 نانـوغرام/ لتر
W125 نانوغـرام/ لتر من األفالتـوكس pB1 Wمن األفالتـوكس
pB2 250 نــــــانـــــــوغــــــرام/ لــــــتــــــر مـن األفالتــــــوكــــــســــــG1 W و125
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مـخـبـار مدرجp الـقـارورات أو األنـابـيب حملالـيل الـتـثـبيت
واHـــســتــخــلــصــات الــنــهــائــيــة ( ال ســيــمــا قــنــيــنــات آخــذات
الـعـينـات اآلليـة ) و ماصـات بـاستـور عنـد اسـتعـمالـها من

أجل نقل محاليل التثبيت أو اHستخلصات. 
2.4  جــهـــاز لـــلــســـحق جــهـــاز لـــلــســـحقp مــزود بـــكـــأس ســعـــته 500 مــلل

وغطاء.
3.4 ورق الـتـرشـيح ذو طـيـاتورق الـتـرشـيح ذو طـيـاتp قـطـره 24 سـنـتـيـمـتـر

على سبيل اHثال.
p 4.4 ورق الـتـرشــيح مـزود بـألــيـاف زجـاجـيــة دقـيـقـة ورق الـتـرشــيح مـزود بـألــيـاف زجـاجـيــة دقـيـقـة

قطره 11 سنتيمتر على سبيل اHثال.
5.4  قــنــيــنــات مــدرجــةقــنــيــنــات مــدرجــة p ســعــتــهــا 2 مــلل عــلى ســبــيل

اHثال.
6.4   جــهـــاز اHــنـــظــار الــطـــيــفي جــهـــاز اHــنـــظــار الــطـــيــفيp بــإمـــكــانه أن يـــغــطي

مـــــوجــــات طـــــولــــهـــــا يــــتـــــراوح بــــW  200 نـــــانـــــومـــــتـــــر و400
نانومتر.

7.4 أنابـيب من الكوارتزأنابـيب من الكوارتزp ذات مسافـة ضوئية تقدر

بـ  1 سم غـيـر حـسـاسـة المـتـصـاص اHـوجـات الـتي يـتراوح
طولها بW  300 نانومتر و 370 نانومتر.

8.4 مـــصـــفــاة ذات غـــــشـــاء لـــلـــمــــحـــالـــيل اHـــائـــيــة مـــصـــفــاة ذات غـــــشـــاء لـــلـــمــــحـــالـــيل اHـــائـــيــةp من

مـــتــعـــدد ثالتي فـــلــور اإليـــثــيالن ( PTFE ) ذات قـــطــر  4 �
و 0,45 ميكرومتر من النفاذية.

 9.4  جتـهـيـزات الكـرومـاتـوغرافـيـا الـسائـلـة ذات دقة جتـهـيـزات الكـرومـاتـوغرافـيـا الـسائـلـة ذات دقة

عاليةعاليةp تتكون من العناصر التالية :

 1.9.4 مضخة الـكروماتوغرافيا السائلة مضخة الـكروماتوغرافيا السائلةp مهيئة من

أجل تدفق يساوي 1 ملل / الدقيقة.

 2.9.4  نــظـام لــلــحـقن نــظـام لــلــحـقنp صــمـام لــلـحــقن مــجـهــز بــحـلــقـة

سعتها 50 ميكرولتر أو نظام مشابه.

pـعـكـوسةHـرحـلـة اHـعـكـوسة عمـود حتـلـيـلي لـلـفـصل في اHـرحـلـة اH3.9.4 عمـود حتـلـيـلي لـلـفـصل في ا 

على سـبيل اHـثالC18  p يـضمن احلـصول عـلى فصل لـقمم
pانطالقا من خط القاعدة G2و G1و B2و B1 Wاألفالتوكس

تكون هذه القمم  متميزة جدا عن القمم األخرى.

- الطول  250 �.
- القطر الداخلي 4,6 �.

- اجلزيئات الكروية قطرها 5 ميكرومتر.

~كن استعمال أعمدة أقصر. 
 4.9.4 نظام انحراف ما قبل العمود : نظام انحراف ما قبل العمود :

يـــــتــــكـــــون مـن مـــــضـــــخـــــة ثــــانـــــيـــــة بـــــدون دفـع ( غـــــيــــر
بـيريـستـالـتيـكي ) وقطـعـة على شـكل حرف  T بـدون حجم
( PTFE) ميت و من أنبوب متعدد ثالثي- فلور اإليثيالن

نانوغرام/ لتر من األفالتوكسG2 W في اخلليط تولوان /
 أسـيـتـونـتـريل ( 13.3 ). عـنـد تـخـزين احملـلـول يـتـعW وزن
الــوعـاء و تــســجل كل الــتـغــيـرات عــنــد اسـتــعــمـال احملــلـول.
يـغــــطى الــوعــــاء بـعـــنــايـــة بــورق األلـــيــمـــنـيـــوم ويــخـزن

في 4 م°  تقريبا.
 16.3 محاليل التثبيت  لألفالتوكسW اخملتلط : محاليل التثبيت  لألفالتوكسW اخملتلط :

تــنـقل كل كــمـيـة مــحـددة في اجلـدول ( 2 ) حملـلـول األم
لألفالتــوكــسـW اخملــتـلط ( 15.3 ) إلى ســـلــســلــة مــكــونــة  من

ثالث ( 3 ) قنينات مدرجة   بـ  2 ملل ( 5.4 ).

تـتـرك احملـالـيل تـتـبـخـر في مـحيـط جاف حتـت تدفق
األزوت فـي درجـــة حــرارة احملـــيط. يـــضـــاف في كـل وعــاء 1
مـــلل مـن اHـــيــثـــانـــولp يـــخـــلط ثم يـــخـــفف بـــاHـــاء حـــتى خط
الــــــوعـــــاء ثم يــــــخـــــلط مـن جـــــديـــــد. يـــــحــــــضـــــر احملـــــلـــــول يـــــوم

االستعمال.

محلولمحلول
مثبتمثبت

مقتطع منمقتطع من
محلول األممحلول األم
(ميكرولتر(ميكرولتر

( ( 15.3 ) )
 B1

2

4

3

10

40

20

10,0

2,50

5,00

16015,0

التركيز الكتلي ( نانوغرام / ملل )التركيز الكتلي ( نانوغرام / ملل )

G2 G1 B2

0,625

1,25

2,50 5,00

1,25 0,625

2,50

1,252,50

3,75 7,50 3,75

 اجلدول  اجلدول 2 - حتضير محاليل التثبيت. - حتضير محاليل التثبيت.

الــقــيم اHــبــيـنــة في هــذا اجلــدول مـعــطــاة عــلى ســبـيل
البيان. تغطى  مجموعة اHرجع تراكيز العينات.

2 = C ( H2 SO4 ) pحــــــــمــض الـــــســـــــــيــــــلـــــفـــــريكp17.3 حــــــــمــض الـــــســـــــــيــــــلـــــفـــــريك

مول / لتر. 

4 . التجهيزات : . التجهيزات :

1.4 التجهيزات العادية للمخبر : التجهيزات العادية للمخبر :

يــجب أن تــغــمــر األدوات الـزجــاجــيــة لـلــمــخــبــر الـتي
تـالمـس احملـــــالــــــيـل اHــــــائــــــيــــــة لألفـالتــــــوكــــــســـــW فـي حــــــمض
السـيلفريك ( 2 مول / لتر ) لـعدة ساعات ثم تـغسل جيدا
بــاHــاء ( مـثال 3 مــرات ) إلزالــة أي أثـر لــلــحـمض. الــتــحـقق

.pH ( 16.3) من عدم وجود احلمض بواسطة ورق

- تــــعـــــتــــبــــر هــــذه اHـــــعــــاجلــــة ضــــروريــــة ألنـه ~ــــكن أن
يــتــســبب اســتــعـمــال األدوات الــزجــاجــيـة اHــغــســولــة بـدون

. Wحمض في فقدان األفالتوكس

عــمــلــيــاp  تــعــتــبــر هـذه اHــعــاجلــة ضــروريــة بــالــنــســبـة
pــدرجـةHالــقــنــيــنــات ا p لألواني الــكــرويــة ذات قــاع دائــري
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- إن مــنـاهـج الـتــوضع في أعــمــدة االجنــذاب اHــنـاعي
وعـمـلــيـة غـسل الـعـمــود والـنـاجت  تـخـتـلـف قـلـيال من صـانع
الـــعـــمــود إلـى آخــرp يـــتـــعـــW اتـــبــاع الـــتـــعـــلــيـــمـــات اخلـــاصــة

اHسلمة مع األعمدة بدقة. 
يراعى عدم جتاوز القدرة القصوى للعمود.

3.5  شـروط اســتـعــمـال الــكـرومــاتـوغــرافـيــا الـســائـلـةشـروط اســتـعــمـال الــكـرومــاتـوغــرافـيــا الـســائـلـة

ذات الدقة العالية :ذات الدقة العالية :
تــربـط الــفـــتــحـــة اخلــارجــيـــة لــعـــمــود الـــفــصـل بــإحــدى
القـطع عـلى شكل T  ( 4.9.4 )  بواسـطـة قـطعـة صـغـيرة من
أنبـوب قطره الداخلي  0,25 � مثال. تـربط باجلزء الثاني
من T الـفتحة اخلارجـية للمـضخة الثـانية بدون دفع التي
توزع الكاشف من أجـل  االنحراف ما قبـل العمود. يربط
أحــد أطــراف األنــبــوب احلــلــزوني من مــتــعــدد ثالثـي فــلـور
اإليــثــيالن ( PTFE ) أومن الــفــوالذ غــيــر اHــؤكــسـد ( 4.9.4 )
باجلزء الثالث للقطعة T والطرف اآلخر بالكاشف. يثبت
األنــبـوب احلــلـزوني بــواســطـة مــجـفف أو حــمــام مـائي في

درجة حرارة التفاعل تقدر بـ 70 °م.
اعتبـرت التعـديالت التالـية منـاسبة عـند استـعمال

العمود احملدد في ( 3.9.4 ) :
- الــتـــدفق في مــرحــلـــة احلــركــة (الــعــمــود) 1,0 مــلل /

الدقيقة. 
- تـــــدفق الـــــكـــــاشـف مـــــا قــــبـل الـــــعـــــمــــود   0,3 مـــــلل /

الدقيقة. 
- احلجم احملقون: 50 ميكرو لتر.

يتـرك الـنـظام يـشـتـغل Hدة  10 دقـائق لـتـثـبيـته. في
حــالــة اســتــعــمــال جــهــاز مــكــاملp تــعــدل حــســاســيــة كــاشف
اإلشــعــاع أو اجلــهـازاHــكــامل مـن أجل احلــصــول عــلى نــســبـة
تــــــــأشــــــــيـــــــــر/ الــــــــصــــــــوت لـ 1/5 لـ  0,125 نـــــــــانــــــــوغـــــــــرام من

األفالتوكسG2 W في 50 ميكرو لتر.
في حـالة اسـتـعمـال مـسجل عـلى ورقp يـعدل مـقبض
كــاشف اإلشــعــاع لــلــحــصــول عــلى ســلم لــلــتــنــقل من  30 %
G2Wإلى 40 % مـع 0,125 نـــــانــــــوغــــــرام من األفـالتـــــوكــــــســـــ
 ) في

3
في 50 مـــيــكــرولـــتــر. تــمــرر الـــرشــاحــة الـــثــانــيــة (ح

الـعــمــودp تـغــسل هــذه األخـيــرة طـبــقــا لـتــعـلــيــمـات الــصـانع
وحتذف النواجت.

4.5 التعرف : التعرف :

التعرف على كل قـمة األفالتوكسW لـلكروماتوغرام
الــنــاجتـة عـن حتـلــيل الــعـيــنــة اHـأخــوذة لــلـتــجــربـة �ــقــارنـة

أزمنة االسترجاع مع اHعايير اHرجعية اHوافقة .
5.5 منحنى اHعايرة :منحنى اHعايرة :

يحضـر منـحنى اHـعايـرة لكل أفالتـوكسـW بحقن 50
ميكرولتر من احملاليل اHثبتة p2 p1 3 و4 ( جدول 2 ).

3000Wـــؤكـــســــد يـــتـــراوح طــــوله بـــHأو من الــــفـــوالذ غـــيــــر ا
مـيـلـيـمـتر و 5000 مـيـلـيـمـتـر وقـطره الـداخـلي 0,5 � وكـذا
حمام الـتسـخW أو وسـيط ما قـبل العـمود من أجل تـفاعل

اليود.
 10.4 كاشف اإلشعاع : كاشف اإلشعاع :

مع موجـة حتريض مـعدلة في  365 نانـومتـر وموجة
إرسال طـولها  435 نـانومتر( بـالنسـبة لوسـائل الترشيح
طـول مــوجــة اإلرسـال    > من 400 نــانــومــتــر). من اHــمـكن
كــــشف  0,05 مـــلغ من األفـالتــوكـــســB1 W عـــلى األقل حلـــجم

محقون ( أي 50 ميكرولتر).

 5. طريقة العمل :. طريقة العمل :

 1.5 االستخالص : االستخالص :

 يــوزن بــتــقــريب  10مــلغp 25غ مـن الـعــيــنــة اHــأخـوذة
للتجربة نقـوم بعملية اجملانسـة في جهاز للسحقp يضاف
5غ من كـــلــورور الـــصــوديــوم ( 2.3 ) و125 مــلـل من مــذوب

االسـتـخالص p( 9.3 ) ثم نـقـوم بــعـمـلــيـة اجملـانـســة بـواسـطـة
خالط Hدة دقيقتW بسرعة كبيرة .

- ينـبغي الـتـحقق من أن سـرعـة اخللط ال تـنقص من
فعالية االستخالص.

يـــرشـح بـــواســـطـــة ورق الـــتــــرشـــيح  اHـــطـــوي ( 3.4 ).
يـدخـل بـواســطـة مــاصـة 15 مـلل (ح 2 ) من الــرشـاحـة داخل
قنـينـة مخـروطـية الـشكل ذات أبـعاد مـناسـبة. يـضاف 30 
ملل من اHاء p تـسد القـنينة وتخلط قبل الـبدء في عملية
الــكــرومــاتــوغــرافــيــا في عــمــود االجنــذاب اHــنــاعيp يــرشح
اHــســـتــخــلص اخملــفـف عــلى ورق الــتــرشــيـحp يــحــتــوي عــلى
ثــقــوب صــغــيــرة جــدا من الــزجـاج ( 4.4 ) يـتـعــW أن تـكـون
الرشاحة (ح 3 ) صافيةp في حـالة العكسp  يـعاد الترشيح

من جديد. ونقوم باHعاجلة مباشرة حسب ( 2.5 ).  

 2.5 التنقية : التنقية :

يــحــضــر عــمــود االجنــذاب اHــنـــاعي ثم جتــرى عــمــلــيــة
الـــتـــنـــقـــيـــة بـــواســــطـــة مـــاصـــة p تـــوضع  15 مــــلل (ح 4 ) من
الرشاحة الثانية  (ح 3 ) في خزان اHذوب للعمود (10.3).
يجمع ناجت اHيـثانول أو أسيتونيتريل ( حسب اHنتوج )
فـي قـنــيــنــة مــدرجـة لـ  2 مـلل ( 5.4 ). يــخـفف حــــتى اخلط

باHاء (ح 5 ). يخــلط ثم جتــرى العملية وفقا لـ ( 3.5 ).

من أجـل حتـــلـــيـــلـــهـــا عن طـــريق الـــكـــرومـــاتـــوغـــرافـــيـــا
الــسـائــلــة ذات الـدقــة الـعــالــيـةp يــجب أن حتــتـوي مــحــالـيل
العـيـنـات ومـحـالـيل الـتـثـبـيت عـلى نـفس اHـذوب أو نفس

خليط اHذوبات.
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حيــــث حيــــث :
 = احلجم الناجت ( 2.5 ) باHيكرولتر ( ح5 = 2000

5
ح

p( ميكرولتر
 = حـــجم الـــنـاتـج احملــقــون ( 6.5 ) بـاHــــيكـرولـتر

6
ح

p( ح5 = 50 ميكرولتر )
Wبــالـــنــانــوغــرام لــكـل أفالتــوكــســ pهي الـــكــتــلــة = 

i
ك

اHــــوجــــودة في احلــــجـم احملـــقــــونp اHــــوافــــقــــة لـــلــــمــــســــاحـــة أو
pعايرةHأخوذة من منحنى اHقاس للقمم اHاالرتفاع ا

 = كــتـــلـــة الــعـــيـــنــة اHـــأخـــوذة لـــلــتـــجـــربــة بـــالـــغــرام
t
ك

اHـوجودة داخـل قطـعـة الـرشـاحـة الثـانـيـة اHـقـتطـعـة لـعـمود
 ) (حسب اHعادلة  2 ).

4
االجنذاب اHناعي ( ح

تــضـاف الــقــطع الـكــتــلـيــة لألفالتــوكـســيــنـات األربــعـة
للحصول على القطعة الكتلية جملموع األفالتوكسينات .

7 . التكرارية :    التكرارية :   

Wنـتـيــجـتـ Wــطـلق بــHيـجـب أن ال  يـتـجــاوز الـفـرق ا
وحــيـدتــW لــلـتــجـربــة عــلى نـفـس اHـادة اجملــربـةp اHــتــحـصل
عـلـيه مـن طـرف اخملـبـري اسـتـعـمل نـفس الـتـجـهـيـزاتp في
أقـصر مجـال زمني �كنp حـدود التكـرارية (ت) في أكثر

من 5  % من احلاالت.

8 . التكرارية بW عدة مخابر: التكرارية بW عدة مخابر:

Wنــتـيــجــتـ Wــطـلق بــHيـجـب أن ال يـتــجــاوز الـفــرق ا
pمخبرين Wادة اجملربـة بHللـتجربة علـى نفس ا Wوحـيدت
حـــــدود الــــتـــــكـــــراريــــة (ت) فـي أكــــثـــــر من 5 % من احلـــــاالت

اHتحصل عليها.

6.5 اHعايرة :  اHعايرة : 

يتم الـتحديـد الكمي حـسب منهج اHـعايرة اخلـارجية
بــتـكــامل ســطح الـقــمـة أو قــيــاس ارتـفــاع الـقــمـة الــذي يـتم

مقارنته بعد ذلك مع القمة اHوافقة حمللول مرجعي.

يحـقن بحجم يقدر بـ  50 ميكـرو لتر خلـيط اHعايرة
في احلــلـقــة مع إتــبــاع تــعــلـيــمــات صــانع جــهــاز احلـقـن. يـتم
ظــهــور األفالتـــوكــســW بــالــتــرتــيب  G2  وG1 وB2 وB1 مع
p8 دقـائق pأزمـنــة احلـجـز عـلى الـتـوالي بـحوالي 6 دقـــائق
9 دقـائق و 11 دقــيـقــة و يـتــعـW أن تــكـون الـقــمم مــنـفــصـلـة
تـــمــامـــا. إذا اقـــتــضـى األمــر يـــعـــدل زمن احلـــجــز بـــتـــغــيـــيــر

تركيز اHيثانول في اHذوب Hرحلة احلركة ( 11.3 ).

يـحقن  50 مـيـكـرولـتر ( ح6 ) من مـستـخـلص العـيـنة
اHنقاة ( 2.5 ) في حلقة احلقن.

6  . حساب النتائج :    . حساب النتائج :  

p بـالغرام tأخـوذة للتـجربة كHحتسب كـتلة الـعيـنة ا
اHـوجـودة فـي قـطـعــة الـرشـاحــة الـثــانـيـة اHــقـتــطـعـة لــعـمـود
االجنذاب اHناعي ( ح4 ) عن طريق اHعادلة ( 2 ) التالية :

4
 X ح

2
                   ح

  ــــــــــــــــــــــــــ
  0
كt  = ك

3
 X ح

1
                   ح

حيـــث :حيـــث :

  : كـتلة الـعينة اHـأخوذة للـتجربة ( 1.5 ) بـالغرام
0
ك

p( ك 0 = 25  غ )

  : احلـــجـم الـكــلي لـلــرشــاحــة ( 1.5 ) بـاHـيلـيلــتر
1
ح

 p( ح 1  = 125 ملل )

 : حجم قـطعة الـرشاحة األولى ( 1.5 ) باHـيليـلتر
 2
ح

p( ح2 = 15 ملل )

 : احلـــــجـم الــــكـــــلـي لـــــلــــرشـــــاحـــــة الـــــثـــــانـــــيــــة ( 1.5 )
 3
ح

p( ح 3 = 45 ملل ) يليلترHبا

 : حجم  قطعـة الرشاحة الثانية ( 2.5 ) باHيليلتر
4
ح

( ح 4 = 15 ملل ).

pWI  pWحتــسـب الــقــطـــعــة الــكـــتــلــيـــة لــكل أفالتـــوكــســ
بـاHيكروغرام / كـيلوغرام لـلعينـة عن طريق اHعادلة ( 3 )

التالية ( منهج اHعايرة اخلارجية ) :

 i
 X ك

5
               ح

    ــــــــــــــــــــــــــ
  
= W1

t
 X ك

6
               ح
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــــــرار مــــــــؤرخ في قـــــــرار مــــــــؤرخ في 25 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1432 اGــــــــوافق  اGــــــــوافق 21
نوفـمبر سنة نوفـمبر سنة q2011 يجعل منـهج حتديد كـمية اليودq يجعل منـهج حتديد كـمية اليود

في اGلح الغذائي إجباريا.في اGلح الغذائي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
-  �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اGؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اGـــــوافق 28 مـــــايــــو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اGؤرخ في 3 رجب عام  1410 اGوافق 30 يناير سنـة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشGوا
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 90 - 40 اGؤرخ
في  3 رجب عـام 1410 اGـوافق 30  يـنـايـر سـنـة 1990 الـذي
qيجعل بيع ملح اليود إجباريا التقاء االفتقار إلى اليود

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اGؤرخ في 17 شوال عام   1423 اGوافق  21 ديسـمبر سنة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اGؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اGوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةGتعلق بتقييم اG2005 وا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اGـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اGــوافق 30 يــنــايــر ســنـة q1990 اGــعــدّل واGــتــمّمq واGــذكــور
أعالهq يــهـــدف هــذا الــقـــرار إلى جــعل مـــنــهج حتــديـــد كــمــيــة

اليود في اGلح الغذائي إجباريا.

اGــــادةاGــــادة 2 :  : من أجـل حتــــديـــــد كــــمـــــيــــة الـــــيــــود فـي اGــــلح
الـغذائيq فإن مـخابر مراقـبة اجلودة وقـمع الغش واخملابر
اGعتمدة لهـذا الغرضq ملزمة باستعمال اGنهج اGبX في

اGلحق.
كـمـا يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGـنـهج من طـرف اخملـبـر

عند األمر بإجراء خبرة.

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

حــرر بــاجلــزائــر في 25 ذي احلــجــة عــام 1432 اGــوافق
21 نوفمبر سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

اGـلحـقاGـلحـق
منهج حتديد كمية اليود في اGلح الغذائيمنهج حتديد كمية اليود في اGلح الغذائي

1 . الهدف ومجال التطبيق : . الهدف ومجال التطبيق :
يــحـــدد هــذا اGــنـــهجq مـــعــايــرة كـــمــيـــة الــيـــود في اGــلح

qالغذائي
2 . التعريف . التعريف

جتـرى عمليـة إضافة الـيود إلى اGلح الـغذائي بزيادة
أيودات الـبوتـاسيوم (KIO3). حتـدد كمـيـة اليـود في اGلح

.l�iodométrie : اليودي �نهج حجمي
3 . اGبدأ : . اGبدأ :

أ) بـإضـافـة احلمـض وأيودور الـبـوتـاسـيوم q(KI) يـتم
إرجــاع أيــودات الـبــوتــاســيـوم (KIO3) اGــوجـودة فـي اGـلح
إلى يـــود جـــزئي (I2). هـــذه الــــكـــمـــيـــة من الــــيـــود اجلـــزيـــئي

تعادل كمية اليودات اGوجودة ضمن الوسط (اGلح).
ب) يــــعــــايــــر الــــيــــود احملــــرر �ــــحــــلــــول ثــــيــــوســــلــــفـــات

.(Na2 S2 O3) الصوديوم النموذجي
يستعمل النشاء ككاشف في نهاية اGعايرة.

4 . الكواشف : . الكواشف :
- كواشف خالصة للتحليل.

- مــاء مـــقـــطـــرq يــتـــرك لـــيـــغــلـى Gــدة 5 دقـــائقq يـــبــرد
ويـــــــحــــــفـظ فـي قــــــارورات داكـــــــنـــــــة بــــــعـــــــيـــــــدا عن الـــــــضــــــوء

واألكسيجX والهواء والبرودة.
ثيوسولفات الصوديوم ثيوسولفات الصوديوم (Na2S2O35H2O كج = 248,2).

- احمللول األم : 0,1 م أو 0,1 ن.
- محلول اGعايرة : 0,002 م أو 0,002 ن.

إيودات البوتاسيوم إيودات البوتاسيوم (qKIO3 ك ج = 214).
- محلول معياري : 0,050 غ/ل.

إيودور البوتاسيومإيودور البوتاسيوم (KI) لـ 10 % (ك/ح).
- حــــــــــمـض اخلـل اGــــــــــركــــــــــز- حــــــــــمـض اخلـل اGــــــــــركــــــــــزq (CH3COOH) أو حــــــــــمـض

الكبريت (H2SO4) 2 ن.
- محلول النشاء- محلول النشاء لـ 0,25 % (ك/ح).

 4  . 1 حتضير الكواشفحتضير الكواشف

(Na2S2O3) تيوسولفات الصوديوم تيوسولفات الصوديوم
- احمللول األم - احمللول األم : 0,1 م  (أو 0,1 ن أو م/10 = ن/10)

يــــــذوب فـي حـــــــوجــــــــلـــــــة مـــــــدرجـــــــةq 24,82 غ من
Na2S2O3, 5H2O مع اGـاء اGــقـطــر ويــكــمل احلـجم إلى

1 لتر.
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- محلول اGعايرة- محلول اGعايرة : (0,002 ن أو ن/500).
بــواســطـة مــاصــةq نــأخـذ 20 مـلل مـن مـحــلـول األم 0,1
في حــوجــلـة مــدرجــة سـعــتــهـا 1000 مـللq يــكـمـل احلـجم إلى

1000 ملل.

- محلول مرجعي لـ - محلول مرجعي لـ qKIO3 في q في 0,05 غ/ل.غ/ل.
- احملــــــــلـــــــول األم لـ - احملــــــــلـــــــول األم لـ q qKIO3 10 غ/ل : يــــــــذوب 10 غ مـن

KIO3 في 1 لتر من احمللول اGقطر.

- محـلول اGعايرة- محـلول اGعايرة : يدخل 5 ملل من محلول األم في
حوجلـة مدرجة سـعتها 1000 مللq ويـكمل احلجم إلى 1000

ملل.
- مـــــــحـــــــلــــــول - مـــــــحـــــــلــــــول q qKI 10 %  :  : يــــــذوب 10 غ من (KI) في

حوجلة سعتها 100 مللq يكمل احلجم إلى 100 ملل.
مـالحـــــظـــــةمـالحـــــظـــــة : : يـــــجـب أن يـــــحـــــضـــــر هــــــذا احملـــــلـــــول خالل

االستعمال.
- مـحـلـول الـنـشـاء في - مـحـلـول الـنـشـاء في 0,25 % (ك/ج) :  (ك/ج) : يـذوب 2,5 غ
qـقــطـرGــاء اGمـن الـنــشـاء قــابل لـلــذوبـان في 100 مــلل من ا
يـضـاف 900 مـلـل من مـاء مــقـطــر سـاخنq ثـم يـضـاف 5 مـلغ

.KCN أو HgI2 من
- يغلى احمللول Gدة 5 دقائق.

- يضاف 1 غ من حمض ساليسليك.
- يبردq يغلق.

- حمض اخلل اGركز أو حمض الكبريت - حمض اخلل اGركز أو حمض الكبريت 2 ن. ن.
يـدخل في حــوجـلـة مـدرجــة سـعـتـهـا 100 مـللq 80 مـلل
H2SO4 مع إضـافــة بــحذر 5,56 مــلل من qقـطــرGـاء اGمن ا
q(d = 1,83 à 96,3 %) يــكــمل احلــجم بــاGــاء اGــقــطــر إلى 100

ملل.
 4  . 2 مـــعــايــرة مـــحــلــول ثــيـــوســولــفــات ( مـــعــايــرة مـــحــلــول ثــيـــوســولــفــات ( 0,002 ن أو ن أو

ن/ن/500)
- في إرلن مـايـر يـحـتـوي عـلى 800 مـلل تـقـريـبـا من

اGاء اGقطر :
(KIO3) ـــــــرجـــــــعي لـGيــــــدخل 5 مـــــــلـل من احملـــــــلـــــــول ا -

q(في0,05 غ/ل)
- يـــضــاف 5 مـــلل مـن مـــحـــلــول (KI) لـ 10 % و5 مــلل

من حمض اخلل اخلاص.
qدة 5 دقائق في الظالمG يغلق ويترك ليرتاح -

- يـــــعــــايــــر مــــحــــلــــول qNa2S2O3 (0,002 ن) إلـى غــــايـــة
احلصول على لون أصفر باهت.

- يـضـاف 5 مـلل من مـحـلــول الـنـشـاءq نـتـحـصل عـلى
تلوين أزرق.

- مـواصـلـة اGــعـايـرة بـواسـطـة مـحــلـول ثـيـوسـولـفـات
Na2S2O3 لـيـكن ح = حـجم qإلى غــايـة غـيـاب الـلــون األزرق

.Na2S2O3 ستعمل و ن = نظامية محلولGا
حساب : ن = 0,007 / ح.

5 . التجهيزات : . التجهيزات :
أجهزة عادية للمخبر.
6 . اقتطاع العينات : . اقتطاع العينات :

يـجـرى اقـتـطـاع الـعـيـنـات حـسب اGـقـايـيس الـسـارية
اGفعول.

7 . طريقة العمل : . طريقة العمل :
- يـــــوزن 10 غ + 0,01 مـن اGـــــلـح اخملـــــتـــــبـــــرq مـــــجـــــفف

مسبقا بجهاز نازع الرطوبة.
- يدخل اGلح في إرلن ماير سعته 250 ملل.

- يذوب في 100 ملل من اGاء اGقطرq يغلى ويبرد.
- يضاف 1 ملل من حمض اخلل اGركز.

- يـــضــاف 1 مــلل من (KI) في q% 10 نـــتـــحــصـل عــلى
تـــلـــوين أصـــفــرq يـــســـد ويـــتــرك لـــيـــرتـــاح Gــدة 5 دقــائق في

الظالم.
- يــعــايــر �ــحـــلــول ثــيــوســولــفــات 0,002 م إلـى غــايـة

احلصول على تلوين أصفر باهت.
- يـضـاف 5 مـلل من مـحـلــول الـنـشـاءq نـتـحـصل عـلى

تلوين أزرق.
- مـواصـلــة مـعـايـرة مـحــلـول ثـيـوســولـفـات إلى غـايـة

انعدام اللون األزرق.
- يـسـجل حـجم مـحـلـول ثـيـوسـولـفات الـالزم Gـعـايرة

(ح1).
qــقــابل يــســتــعــمل شــاهــد في نــفـس الــظـروفGفي ا -
في 100 مـــلـل من اGـــاء اGـــقــــطـــرq اGـــغـــلى واGــــبـــرد. يـــســـجل

احلجم  (ح2).
.Xتعاير كل عينة مرت - 
8 . التعبير عن النتائج : . التعبير عن النتائج :

حساب كمية اليود :حساب كمية اليود :
الصيغة العامة :

.4,232 X (2ح1 -ح)  = (لحGملغ / كلغ من ا) اليود
أيودات البـوتاسيوم بـ  (مـلغ / كلغ من اGلح)

.7,1387 X (2ح1 - ح)  =
ح1 = حجم Na2S2O3 الالزم Gعايرة اليود في اGلح.

ح2 = حجم Na2S2O3 الالزم للشاهد.
.21,16 = 6/127 = I (ملغ.Eq)

.35,66 = 6/214 = (KIO3) (ملغ.Eq)

39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 18 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـ

30 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م
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37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 49 26  ذو القعدة عام   ذو القعدة عام 1434 هـ هـ

2 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م

2012 الــذي يـحـدد شـروط وكـيــفـيـات اسـتـعــمـال اGـضـافـات

rوجهة لالستهالك البشريGواد الغذائية اGالغذائية في ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
21 ربــيع الـــثــاني عــام 1418 اGــوافق 24 غــشت ســنــة 1997

rتعلق بعصيدة الطماطمGوا
يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اGـادة األولى:اGـادة األولى: تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 19 من اGـرسـوم
التـنفيذي رقم 90-39 اGؤرخ في 3 رجب عام 1410 اGوافق
30 يناير سنة r1990 اGعدل واGتمم واGذكور أعالهr يهدف

هـذا الــقـرار إلى جــعل مـنــهج حتـديــد نـســبـة الـكــلـورور في
منتجات مشتقات اخلضر إجباريا.

اGـــــادة اGـــــادة 2: مـن أجل حتــــــديـــــد نـــــســـــبـــــة الــــــكـــــلـــــورور في
مـنـتـجـات مـشــتـقـات اخلـضـرr فـإن مــخـابـر مـراقـبـة اجلـودة
وقــمـع الــغـش واخملـــابــر اGـــعـــتـــمــدة لـــهـــذا الـــغــرضr مـــلـــزمــة

باستعمال اGنهج اGبX في اGلحق اGرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.
3: يــنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة اGـادة اGـادة 

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائــــــر في 19 جــــــمــــــادى األولـى عـــــام 1434

اGوافق 31 مارس سنة 2013.
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

وزوز ارة التجارةارة التجارة
قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 19 جــــمــــادى األولى عـــام  جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 31
مــــارس ســــنــــة مــــارس ســــنــــة r2013 يــــجــــعـل مـــنــــهـج حتــــديــــد نــــســــبـــةr يــــجــــعـل مـــنــــهـج حتــــديــــد نــــســــبـــة

الكلورور في منتجات مشتقات اخلضر إجباريا.الكلورور في منتجات مشتقات اخلضر إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اGـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اGــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممGعدل واGا rتعلق �راقبة اجلودة وقمع الغشGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اGؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اGــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اGؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اGـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقةGتعلق بتقييم اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-214 اGؤرخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اGــوافق 15 مــايــو ســنــة

اGلحقاGلحق
منهج حتديد نسبة الكلورور في منتجات مشتقات اخلضرمنهج حتديد نسبة الكلورور في منتجات مشتقات اخلضر

1.3  النتروبنزين النتروبنزين
2.3 حمض النتريكr محلول نظاميته حوالي 4ن.

�ـزج حجـم واحد من حـمض النـتريك ( ρ20 من 1,39
إلى 1,42غ/ملل) مع 3 أحجام من اGاء.

3.3 نترات الفضةr محلول معاير  نترات الفضةr محلول معاير 0,10,1 ن. ن.
جتــفف نــتـــرات الــفــضــة G (AgNO3)ـدة ســاعــتـX في

150° م وتترك لتبرد داخل جهاز نازع الرطوبة.

تـذوب في اGـاء 16,989 غ من نـتـرات الـفــضـة اجملـفـفـة
داخل حوجلة مدرجة ويكمل احلجم إلى 1000 ملل.

4.3 تيوسيانات البوتاسيومr تيوسيانات البوتاسيومr محلول معاير 0,1 ن.
تــذوب فـي اGـاء 9,72 غ من تــيــوســيــانــات الــبــوتــاســيـوم
(KSCN) داخل حـــوجـــلـــة مــدرجـــة ويـــكـــمل احلـــجم إلى 1000

ملل.
يـعــايـر احملـلـول اGــتـحـصل عـلــيه �ـحـلـول نــتـرات الـفـضـة
r(3.3) بـوجـود محـلـول سـولـفـات ثنـائي األمـنـيـوم واحلـديد

.(5.3) (III)

يـخصص هذا اGنهج تـقنية لـتحديد نسـبة الكلورور
في منتجات مشتقات اخلضر.

إذا احـتـوت اGـواد اGـشـتـقـة من اخلـضـر عـلى صـبـغـات
األنـتــوسـيــانــيك الـطــبــيـعــيـة يــطــبق هـذا اGــنــهج مع إجـراء

بعض التغييرات كما هو مبX في النقطة 7.

1. التعريف. التعريف
نسبة الكلورور في منتجات مشتقات اخلضر:

هي مـــجــمـــوع الـــكــلـــورور احملـــدد طــبـــقـــا لــهـــذا اGـــنــهج
واGعبر عنها بالنسبة اGئوية لكتلة كلورور الصوديوم.

2. اGبدأ. اGبدأ
يرسب الـكلـورور بإضـافة فائـض من محـلول مـعاير
لنتـرات الفضـة ويعيّـر هذا الفـائض �حلـول تيوسـيانات

البوتاسيوم اGعاير.

3. الكواشف. الكواشف
يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة

حتليلية معترف بها.
يجب أن يكون اGـاء اGستعملr مـاء مقطرا أو ماء ذا

نقاوة مكافئة.
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3.5 التحديدات التحديدات
1.3.5 حتضير محلول التجربة حتضير محلول التجربة

تضاف إلى العينة اGأخوذة للتجربة r(2.5) 100 ملل
من اGـــاء الــســـاخن مع خـــلط مــحـــتــوى الـــبــيـــشــر إلـى غــايــة
احلـصـول على كـثـافـة مـتـجـانـسة. يـوضع مـحـتـوى الـبـيـشر

للغليان Gدة دقيقة واحدة.
يبرد محتـوى البيشر ويسـكب داخل حوجلة مدرجة

سعتها 250 ملل (3.4) ويكمل باGاء حتى خط اGعلم.
�ـزج بـعـنـايـةr يـتـرك Gـدة 15 دقـيـقـةr ثم يـرشح فـوق
ورق تـــرشـــيح ذي طـــيـــات مع جـــمع الـــرشـــاحــة داخـل وعــاء

جاف.

 2.3.5 اGعايرة اGعايرة
يــؤخـــذ بــواســطــة مــاصــة (4.4) 20 مــلل مـن الــرشــاحــة
(1.3.5) وتـوضع داخل حـوجــلـة مـخـروطـيـة r(5.4) تـضـاف 5
ملل من محـلول حمض النتريك (2.3) و5 ملل من محلول

.(5.3) (III) سلفات ثنائي األمنيوم واحلديد
يـسكبr بـواسطـة سحـاحة r(6.4) حـجم كاف (ح1) من
مـحــلــول نــتـرات الــفــضـة (3.3) لــلــحــصـول عــلى فــائض من
مـــحـــلــول نـــتـــرات الــفـــضـــة يــتـــراوح بــX 5 و 10 مـــلل بـــعــد

ترسب الكلورور.
يــــــضـــــاف 3 مـــــلـل من الــــــنـــــتـــــروبــــــنـــــزين (1.3) ويـــــرّج

محتوى احلوجلة بشدة لتخثير الراسب.
مالحـــــظــــة:مالحـــــظــــة: يـــــتــــطـــــلب اســــتـــــعــــمـــــال الــــتـــــنــــروبـــــنــــزين

احتياطات خاصةr باعتباره مادة سامة.
يـعـايـر فــائض نـتـرات الـفـضـة �ــحـلـول تـيـوسـيـانـات
الـبـوتـاسـيـوم (4.3) إلى غـايـة احلـصــول عـلى لـون أسـمـر -

محمر �تد لـ 5 دقائق.
يسـجل حجم محـلول تيـوسيانـات البوتـاسيوم (ح2)

اGستعمل.

3.3.5 عدد التحديدات عدد التحديدات
يــجــرى حتـديــدان عـلى الــعـيــنــات اGـأخــوذة لـلــتـجــربـة

واGقطعة من نفس عينة التجربة (1.5).

6. التعبير عن النتائج. التعبير عن النتائج

1.6 طريقة احلساب والصيغة طريقة احلساب والصيغة

تعطى نسبة الكـلورور اGعبّر عنها بالنسبة اGئوية
لكتلة كلورور الصوديوم عن طريق الصيغة التالية:

3
x  0,5845 (ح1-ح2) x ح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كxح4

(III) 5.3 سولفات ثنائي األمنيوم واحلديد ( سولفات ثنائي األمنيوم واحلديد

[2SO4, Fe (SO4)3, 24H2O(NH4)] وهــــــو مــــــحــــــلــــــول مــــــائي

مــشــبعr مــحــمض بــواســطــة حــمض الــنــتــريك (5 مــلل مــن
حمـــض الـنـتريـــكρ20 r من 1,39 إلى  1,42غ/ مـلل لـ 100

ملل من احمللول).

4. التجهيزات. التجهيزات

األجهزة اGتداولة في اخملبرr ال سيما:

4. 1 جـهاز مـجـانسـة أو مـهراس جـهاز مـجـانسـة أو مـهراس [في حـالـة اGنـتـجات
اGكثفة أو اGعجنة أو الصلبة (3.1.5)].

2.4 بيشر بيشرr سعته 250 ملل.

3.4 حوجلة مدرجة حوجلة مدرجةr سعتها 250 ملل.

20r5r3 تـســمح بـســحب كـمــيـات قــدرهـا rمـاصـات r4.4 مـاصـات
ملل على التوالي.

5.4 حوجلة مخروطية حوجلة مخروطيةr سعتها  200 ملل.

6.4 سحاحات سحاحاتr سعتها 25 ملل.

5. طريقة العمل. طريقة العمل

1.5 حتضير العينة للتجربة حتضير العينة للتجربة

1.1.5 مـنـتـوجـات حتتـوي عـلى أطـوار صـلـبـة وسـائـلة مـنـتـوجـات حتتـوي عـلى أطـوار صـلـبـة وسـائـلة
متباينة.متباينة.

إذا وجــدت مــواصــفــة خــاصــةr يـــجــرى الــتــحــديــد عــلى
الطور اGبX فيها.

إذا لم تـوجـد مــواصـفـة خــاصـة وفي حـالـة اGــنـتـوجـات
حــديــثــة الـتــحــضــيــرr تــمـزج جــيــدا عــيــنــة اخملـبــر بــأكــمــلــهـا

ويجري التحديد على العينة اجملانسة.

2.1.5 منتوجات سائلة منتوجات سائلة

تمزج عينة اخملبر جيدا.

3.1.5 منتوجات مكثفة أو معجنة أو صلبة منتوجات مكثفة أو معجنة أو صلبة

تــســحـق عــيــنـــة اخملــبــر داخل جـــهــاز مــجـــانــســة أو في
مهراس (1.4). يقطع اGـنتوجr إذا اقتضى األمرr إلى قطع

صغيرة قبل عملية السحقr تمزج عينة اخملبر جيدا.

2.5 العينة اGأخوذة للتجربة العينة اGأخوذة للتجربة

تــــوزن بــــتــــقــــريب 0r01غr حــــوالي 25غ من الــــعــــيــــنــــة
اGأخوذة للتجربة (1.5) داخل بيشر سعته 250 ملل (2.4).
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حيث:
ح1: هو حجم مـحلول نتـرات الفضة (3.3) اGسـتعمل

r(2.3.5) يليليترGبا
ح2: هو حجم محلول تيوسيانات البوتاسيوم (4.3)

r(2.3.5) يليلترGستعمل باGا
ح3: هـــو احلـــجم الـــذي ª إيــصـــال الـــرشـــاحــة إلـــيه عن

r(1.3.5) يليلترGطريق عملية التخفيف با
ح4: هــو حــجم جــزء من الــرشــاحـة اخملــفــفــة اGـقــتــطــعـة

rيليلترGعايرة (2.3.5) باGقصد ا
ك: هـي كـــتــــلـــة الــــعـــيــــنــــة اGـــأخــــوذة لـــلــــتـــجــــربـــة (2.5)

بالغرام.

مالحظاتمالحظات
1. إذا لـم يــــــكـن عــــــيـــــــار مــــــحـــــــلــــــول تـــــــيــــــوســـــــيــــــانــــــات
الـــبـــوتـــاســيـــوم مـــســـاويــا لـ 0,1 نr يـــجب أن يـــطـــبق عـــامل

تصحيح مالئم للحجم ح2 عند حساب النتيجة.

2. إذا اتـبعت طـريقـة العـمل احملددة في (5) بـدقةr ح3
= 250 مــلل وح4= 20مـــللr تـــخـــتـــصـــر الــصـــيـــغـــة الـــســـابـــقــة

كالتالي:
x  7,30625 (ح1-ح2) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك

rعـدل اجلـبـري لنـتـيجـتي حتـديدينGيـؤخذ كـنـتيـجـة ا
إذا توفرت شروط التكرارية (2.6).

يعبر عن النتيجة بعددين بعد الفاصلة.

2.6 التكرارية التكرارية
يــجـب أال يــتـــعــدى الـــفـــرق بــX نـــتـــيــجـــتي حتـــديــدين
مــنـجــزين في آن واحــد أو بـســرعـة الـواحــد تـلــو اآلخـر من
طــرف نـفس احملــلل عــلى نـفس عــيــنـة الــتـجــربـة 0,05 غ من

كلورور الصوديوم لـ 100غ من اGنتوج.

7. حــالــة خــاصــة : مــنـتــوجــات حتــتــوي عــلـى صــبــغـاتحــالــة خــاصــة : مــنـتــوجــات حتــتــوي عــلـى صــبــغـات
األنتوسيانيكاألنتوسيانيك

يـــعـــرقل وجــــود صـــبـــغـــات األنــــتـــوســـيـــانـــيـك عـــمـــلـــيـــة
اGــعــايــرةr فــمـن الــضــروري إزالــتــهــا عن طــريق الــتــحــلــيل
بـــواســطــة الـــبــرمــنـــغــنــاتr يـــجب إذن تــعـــديل اGــنـــهج عــلى

النحو اآلتي:
1.7 الكواشف الكواشف

باإلضافة إلى الكواشف اGذكورة في النقطة 3:
1.1.7 بـــرمـــنــغـــنــات الـــبـــوتــاســـيــومr مـــحــلـــول مـــشــبع

(حوالي 6,5غ من KMnO4 لـ 100 ملل من اGاء).
rأو نــتـريت الـبـوتـاسـيـوم r2.1.7 نـتـريت الـصـوديـوم

اGبلور.
2.7 طريقة العمل طريقة العمل

1.2.7 جتــرى الــعــمــلــيـــة كــمــا هــو مــبــX في (1.5) إلى
غاية (1.3.5).

2.2.7 تــــقـــتــــطع بــــواســــطـــة مــــاصـــة r(4.4) 20 مــــلل من
الــرشــاحــة (1.3.5) وتـــدخل في حــوجــلـــة مــخــروطــيــة (5.4).
يـضـاف حوالي 20 مـلل من مـحـلـول حـمض الـنـتـريك (2.3)
وبـواسـطـة مـاصـة (4.4) يـضـاف بـالـضـبط 20 مـلل (ح1) من

محلول نترات الفضة (3.3).
يوضع للغلـيان ثم يترك لغـليان خفيف Gدة 2 إلى 3

دقائق.
يسكب بعد ذلكr بأجزاء من 0,5 إلى 1مللr حوالي 5
إلى 10 مـلل من مـحـلـول بـرمنـغـنـات الـبـوتـاسـيوم (1.1.7)
مع مــواصــلــة عــمـلــيــة الــغــلــيــان اخلـفــيـفr يـجـب أن يـصــبح
الـســائل عــد� الــلـونr وإال تــضــاف بـعـض بـلــورات نــتـريت
rالــصـــوديــوم أو الـــبـــوتــاســـيــوم (2.1.7) حـــتى زوال الـــلــون
تثبت عملية الغليان Gدة 5 دقائق بعد زوال لون احمللول.
يـبــرد ويــضـاف 5 مــلل من مــحـلــول ســولـفــات ثــنـائي

.(5.3) (III)األمنيوم واحلديد
تتبع طريقـة العمل حسب ما هـو مبX في الفقرة 4

من (2.3.5).
(إضافة النيتروبنزن غير ضروري).
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المناهج الرسمية للتحاليل المتعلقة بمكروبيولوجيا 

 األغذية ( المناهج األفقية)
 



لفهرسا
، یجعل المنهج األفقي إلحصاء البكتیریا المرجعة للسلفیت 2012سنةیولیو29قرار مؤرخ في .1

)2013- 51ج ر عدد . (النامیة في شروط الهوائیة إجباریا
01

تحضیر العینات و المحلول األم و التخفیفات، یجعل منهج2014مایو سنة28قرار مؤرخ في .2
)2014- 38ج ر عدد . (إجباریاالعشریة قصد الفحص المیكروبیولوجي

05

نزیم تخثر موجب إإحصاء الستافیلوكوك ذات ، یجعل منهج 2014سنةومای21قرار مؤرخ في .3
)2014-68ج ر عدد . (إجباریا)ستافیلوكوكوس أوریوس و أنواع أخرى(

09

سط الهالمي ببالزما الرنب و الو الذي یستعمل منهج ال، یجعل 2014سنةیولیو31قرار مؤرخ في .4
)2015-14ج ر عدد . (إجباریانزیم تخثر موجب إحصاء الستافیلوكوك ذات الفیبرینوجین إل

17

إلحصاء الخمائر و العفنیات بعد المستعمرات في منهج ال، یجعل 2015یونیو سنة2قرار مؤرخ في .5
)2015-48ج ر عدد . (إجباریا0¸95المنتجات ذات نشاط مائي أكبر من 

21

إلحصاء الخمائر و العفنیات بعد المستعمرات في منهج ال، یجعل 2015سنةغشت4قرار مؤرخ في .6
)2015- 52ج ر عدد . (إجباریا0¸95صغر او یساويالمنتجات ذات نشاط مائي أ

27
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 10 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 29 يــولـيـو يــولـيـو
s2012  يـجعل اGنـهج األفقي إلحصـاء البكـتيريا يـجعل اGنـهج األفقي إلحصـاء البكـتيريا سنة سنة 
sـرجـعــة لـلـسـلـفــيت الـنـامـيــة في شـروط ال هـوائـيـةGاsـرجـعــة لـلـسـلـفــيت الـنـامـيــة في شـروط ال هـوائـيـةGا

إجباريا.إجباريا.

ـــــــــــــــــــــــ

sإن وزير التجارة

-  قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اGؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام  1431 اGـوافق 28 مـايــو ســنـة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2010 وا 

- و ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اGــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة
1990 واGــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشs اGــــعــــدل

sتممGوا

- و ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام  1423 اGـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

s2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اGــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اGــوافق 6 ديــســـمــبــر

sطابقةGتعلق بتقييم اGسنة 2005 و ا

- و ـقــتـضـى الـقــرار اGـؤرخ فـي 14 صــفـر عـام 1415
اGــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واGـــتـــعــــلق بـــاGــــواصـــفـــات
sتمّمGعدّل واGا sواد الغذائيةGيكروبيولوجية لبعض اGا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اGـوافق 30 يــنـايــر ســنــة  s1990 اGــعــدّل واGــتــمّم واGــذكـور
أعالهs يـهـدف هـذا الـقـرار إلى جـعل اGـنـهج األفـقـي إلحـصاء
الــبـــكـــتـــيــريـــا اGـــرجـــعــة لـــلـــســـلــفـــيت الـــنـــامـــيــة فـي شــروط

الهوائية إجباريا.

اGــــادةاGــــادة 2 :  : من أجـل إحــــصــــاء الــــبــــكــــتــــيــــريــــا اGــــرجــــعـــة
لــلـســلــفــيت الــنــامـيــة في شــروط ال هــوائــيـةs فــإن مــخــابـر

sـعـتمـدة لـهذا الـغرضGمراقـبـة اجلودة وقـمع الـغش وتلك ا
مـلـزمـة بـاســتـعـمـال اGـنــهج اGـبـX في اGـلــحق اGـرفق بـهـذا

القرار.

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

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

حـرر بـاجلـزائـر في 10 رمـضـان عام 1433 اGـوافق 29
يوليو سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGـلحـقاGـلحـق

اGنهج األفقي إلحصاء البكتيريااGنهج األفقي إلحصاء البكتيريا

اGرجعة للسلفيت النامية في شروط ال هوائيةاGرجعة للسلفيت النامية في شروط ال هوائية

يبX هذا اGنهج الطريقة األفقية إلحصاء البكتيريا
اGرجـعة لـلسـلفـيت الـنامـية في شـروط ال هوائـية ويـطبق

في :

sوجهة لتغذية اإلنسان واحليوانGواد اGا -

- عيّنات احمليط في مجال اإلنتاج وتوزيع األغذية.

1 . تعريف . تعريف

الحتياجات هذا اGنهجs يطبق التعريف اآلتي.

1 .  . 1 بـكتيريا مـرجعة للـسلفيت الـنامية في شروط بـكتيريا مـرجعة للـسلفيت الـنامية في شروط
ال هوائية ال هوائية 

بكـتـيريـا مـشكـلـة Gسـتـعـمرات ـوذجـية مـحـصاة في
شروط محدّدة في هذا اGنهج.

2 . اGبدأ . اGبدأ

(Xأوألنبوب) 2 .  . 1 الزرع في الكتلـة لعلبتي بـيتري
لـوسط من ســلـفـيت احلــديـد مع كــمـيـة مــحـددة من الـعــيـنـة
لــلـــتـــجــربـــة إذا كــان اGـــنـــتــوج األولـي ســائالs أو مـع كــمـــيــة

محددة من احمللول األم في حالة اGنتوجات األخرى.

حتـضّـر علـبـتان أخـريـان (أو أنبـوبـان) من الهالم في
نفس الـشروطs مع تـخفـيفـات عشـرية لـعيـنة لـلتـجربة أو

احمللول األم.
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15 غ

5 غ

5 غ

1 غ

1 غ

9 غ إلى 18 غ أ

1000 ملل

Xعصارة أنز�ية من الكازي

عصارة أنز�ية من الصوجا

مستخلص اخلميرة

(Na2S2O5) ثاني سلفيت الصوديوم

سيترات احلديد (III) األمونياك

أغار - أغار

اGاء

أ حسب قدرة تخثر األغار - أغار

إذا أجــري اإلحـصــاء بـواســطـة أنــابـيب s(5.4) يـسـكب
20 مــلل إلى 25 مــلـل من الــوسـط في األنــابـــيب. يـــعــقّم في

جهاز التعقيم مدة 15 دقيقة في درجة حرارة 121 °م.

يفرغ الوسط من الهواء مباشرة قبل استعماله.

3 .  . 2 اخملفف  اخملفف بيبتون - ملح.بيبتون - ملح.

4 . األجهزة واألدوات الزجاجية . األجهزة واألدوات الزجاجية

الــــلـــوازم اGــــعــــتـــادة في مــــخــــابـــر األحــــيـــاء الــــدقـــيــــقـــة
وباخلصوص ما يأتي :

4 .  . 1 جهاز اجملانسةs جهاز اجملانسةs لعينات األغذية الصلبة

4 .  . 2 حـــمـــام مـــائيs حـــمـــام مـــائيs �ـــكن ضـــبــــطه في درجـــة حـــرارة
محصورة بX 44 °م و47 °م.

4 .   .  3 جــرر لـلــشــروط الالهــوائــيـةs  جــرر لـلــشــروط الالهــوائــيـةs مــجـهــزة  ــعـدات
تـــســـمـح بـــتــولـــيـــد وسـط ال هــوائـيs ويـــحـــتــوي عـــلـى نـــظــام

مراقبة الشروط الالهوائية.

4 .   .  4 جــهــاز احلـضنs  جــهــاز احلـضنs �ــكن ضـبــطه في درجــة حـرارة
37 °م + 1 °مs وفي 50 °م + 1 °م إذا اقتضى األمر.

s160 ملم x ذات أبـعاد 16 ملم sأنابـيب اختـبار  s4 .   .  5 أنابـيب اختـبار
وحوجالت أو قارورات سعتها 500 ملل.

5 - اقتطاع العينة - اقتطاع العينة

من اGهم أن يتـلقى اخملبـر عيـنة مثـاليةs غـير معـيبة
أو متغيرة عند النقل أو التخزين.

6 . طريقة العمل لتحضير العينة للتجربة . طريقة العمل لتحضير العينة للتجربة

6 .  . 1 عموميات عموميات

يعطى الـتمـثيل الـبياني لـطريـقة الـعمل في اجلدول
اGبX أدناه.

6 .  . 2 الــــعـــــي الــــعـــــيّــــنــــة اGــــأخــــوذة لــــلـــــتــــجــــربــــةs احملــــلــــول األمــــنــــة اGــــأخــــوذة لــــلـــــتــــجــــربــــةs احملــــلــــول األم
والتخفيفاتوالتخفيفات

مـن اGــــمـــــكن أن يـــــكـــــون ضــــروريـــــاs إجـــــراء مــــعـــــاجلــــة
حــراريــة لــلــمــحــلــول األم لــلــتــخــلص من األشــكــال اجلــذريــة
للـبكـتيريـا اGشكـلة ألبواغ و/أو الـبكتـيريا غـير اGتـبوعة.
sحسب احلاجيات Xتتغير دراجـات احلرارة ومدة التسخ

3 .  . 1 .  . 2 التحضير التحضير

تــذوب اGـــقــاديـــر في اGـــاء بــالـــتــســـخــX. إذا اقـــتــضى
األمـرs يــعــدل الـعــامل الــهـيــدروجــيـني (pH) بـحــيث يــكـون

بعد التعقيم 7,6 + 0,2 في درجة حرارة 25 °م.

تـــــــــســـــــــكـب حـــــــــصـص من 250 مــــــــلـل مـن الـــــــــوسـط في
قارورات ذات 500 ملل.

2 .  . 2 حتــــــضـن الــــــعـــــــلـب (أو األنــــــابـــــــيب) فـي شــــــروط
الهـوائـيـة في درجـة حرارة 37° م + 1° م من 24 سـاعة إلى
48 ســــــاعــــــة (الــــــقــــــراءة األخــــــيــــــرة خالل 48 ســــــاعــــــة)s عــــــنـــــد

االقـتـضـاءs في درجـة حرارة 50 ° م  عـنـد االشتـبـاه بـوجود
بكـتـيريـا مـقاومـة لـلحـرارة. حتـصى اGـستـعـمرات اGـمـيزة
بـلون أسود. يعود الـلون األسود للـمستعمـرات وما حولها
Xالـنــاجت عن الــتـفــاعل بـ (II) إلى تــشــكل ســلــفـيـت احلــديـد
(III) ] ـكبـرتـة وأيونـات احلديـد ثالثي الـتكـافؤGاأليـونات ا

Fe ] اGوجود في الوسط.

2 .  . 3 حــســـاب عــدد الــبــكــتــيــريــا اGــرجـــعــة لــلــســلــفــيت
بـــاGـــلـــيــــلـــتـــر أو بـــالــــغـــرام من الـــعــــيـــنـــةs انـــطـالقـــا من عـــدد

اGستعمرات اGتحصل عليها في العلب (أو األنابيب).

3 . وسط الزرع واخملفف . وسط الزرع واخملفف

3 .  . 1 هالم اإلحصاء : هالم بسلفيت احلديد هالم اإلحصاء : هالم بسلفيت احلديد

3 .  . 1 .  . 1 التركيبة التركيبة
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تـتــراوح بـدءا من انــدمـاجـات مــنـتـجــة ألثـر بــسـتـرة واضح
إلى عـمـل لـتـنـشـيط األبـواغ بـاحلــرارة (عـلى سـبـيـل اGـثـال

75 °م خالل 20 دقيقة) وحتى الغلي لعدة دقائق.

في هـذه احلالـةs �ـكن أن تعـطى النـتـيجـة بعـد أبواغ
الــبـــكـــتـــيــريـــا اGـــرجـــعــة لـــلـــســـلــفـــيت الـــنـــامـــيــة فـي شــروط

الهوائية.

6 .  . 3 الزرع الزرع

تــأخــذ عـلــبــتي بــيــتــري مــعــقــمــتــX. بــواســطــة مــاصـة
معقـمةs ينـقل في كل علبة 1 مـلل من العـيّنة لـلتـجربة إذا
كــان اGـنـتـوج اGـراد اخــتـبـاره سـائالs أو 1 مــلل من احملـلـول

األم للمنتوجات األخرى.

تــأخـذ عــلـبـتي بــيـتــري أخـريـX مــعـقــمـتـX. بــواسـطـة
مـاصـة أخـرى  مـعـقـمـةs يـنـقل 1 مـلل مـن اخملـفف الـعـشـــري
sنتوج سائالGاألول (10 -1) من العينـة للتجربة إذا كـان ا
أو 1 ملـل من اخملـفف الـعـشـري الثـاني (10 -2) من احملـلـول

األم للمنتوجات األخرى.

sـوصـوف مع الـتــخـفـيـفــات الـتي تـليGيـعـاد اإلجــراء ا
باستعمال ماصة معقمة جديدة لكل تخفيف.

يــضــاف لــكل عــلــبــة بــيـتــري حــوالي 15 مــلل من هالم
بسـلفيت احلديد (3 . 1) مبّرد بـواسطة حمام مائي (4 . 2)
فـي درجــــــة حـــــــرارة مـــــــحــــــصـــــــورة بــــــX 44 °م و47  °م. مـن
األنــسب عـدم جتـاوز اGــدة بـX زرع عــلب بـيـتــري وإضـافـة

الوسط الهالمي 15 دقيقة.

�ـزج الـتــطـعـيـم جـيـدا مع الــوسط الـهالمي بــواسـطـة
حركات أفقيةs ثم يترك الوسط ليتجمد.

بـعـد جتــمـد الـوسطs يـســكب في عـلـبـة من 5 مـلل إلى
10 ملل من نفس الوسطs بحيث تغطى الطبقة السابقة.

في حالة اسـتعمال األنابيبs يلقح 1 ملل من كل من
التـخـفيـفـات في كل من األنـبوبـX احملـتويـX عـلى الوسط
الــهالميs يــحـــفظ في درجــة حـــرارة مــحــصــورة بــX 44 °م

و47 °م.

�ـزج بلطف مع اجـتناب تشـكل فقاعـات هوائيةs ثم
يترك الوسط ليتجمد بواسطة حمام مائي (4 . 2).

بعد أن يـتجمد الوسطs يسكب 2 ملل إلى 3 ملل من

نــــفس الـــوسط فـي كل أنـــبـــوبs بـــحـــيـث تـــغـــطى الـــطـــبـــقـــة
السابقة.

6 .  . 4 احلضن احلضن

بــعـــد الـــتــجـــمــدs حتـــضن عـــلب الـــبــيـــتـــري داخل جــرر
sلشروط ال هوائية (4 . 3) في درجة حرارة 37 °م + 10 °م

من 24 إلى 48 ساعة.

sإذا اشــتــبه في وجــود بــكــتــيــريــا مــقــاومــة لــلــحـرارة
حتـــضـــر ســلـــســلـــة ثــانـــيـــة من عــلـب بــيـــتــري (أنـــظــر 6 . 3).

حتضن هذه العلب في درجة حرارة 50 °م + 1 °م.

إذا اسـتـعــمـلت أنـابـيبs يـكـون احلـضن في اجلـرر في
الشروط الالهوائية غير ضروري.

6 .   .  5 حساب اGستعمرات حساب اGستعمرات

تـقـرأ الــنـتـائج بـعـد 24 سـاعـة وبـعـد 48 ســاعـةs حـسب
درجــة الــتـلــوين األســود ونــسـبــة ــو الــكـائــنــات الـدقــيــقـة.
حتصى اGستعمرات السوداء احملتمل أنها محاطة  نطقة

سوداء كبكتيريا مرجعة للسلفيت.

1 - - �ـكـن أن يـنــتج اســوداد مـنــتــشـر وغــيـر مالحـظـة مالحـظـة 
نوعي للوسطs ال سيـما عندما يجرى الـتلقيح في أنابيب
مـن الـــهالم بـــدال من عـــلب الـــبـــيـــتـــري. �ـــكن أيـــضـــا لـــنـــمــو
الـبكـتـيـريـا الالهـوائيـة اGـنـتـجـة للـهـيـدروجـX فـقط (ليس
H2S) أن يــرجـع الــســلــفــيـت اGــوجــود وإحــداث اســوداد عــام

للوسط.

حتـصى اGستعـمرات اGرجعـة للسلفـيت في كل علبة
حتـتوي عـلى أقل من 150 مـستـعـمـرة �ـيـزة وأقل من 300

مستعمرة باإلجمال.

�ــــكن أن تـــكـــون األعـــداد احملـــددة أعـاله جـــد مـــرتـــفـــعـــة
بالـنسبـة لألنابيبs في هـذه احلالة ال تـأخذ بعـX االعتبار
إال األنـابـيب الــتي تـكـون بـداخـلـهـا اGــسـتـعـمـرات اGـعـزولـة

تماما.

مـالحـــــظـــــة مـالحـــــظـــــة 2 - - هــــــيـــــأ هــــــذا اGـــــنــــــهج أيــــــضـــــا إلحــــــصـــــاء
الكلـوستريـديا لـوحدها. في هـذه احلالـة بعد احلـصول على
مــسـتــعــمــرات �ـيــزةs تــقـتــطع خــمس من بــيــنـهــا داخل كل
عـلبـة مسـتعـمـلةs ثم يـثبت ط الـكلـوستـريديـوم بواسـطة
جتـارب اإلثــبـات (عـلى ســبـيل اGـثـال جتــارب حـول الـقـدرة

التنفسيةs حول تشكل األبواغ).
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احمللول األم

التخفيف (أنظر 6 . 2)

x1 غ من العينة اGأخوذة للتجربة + x 9 غ من اخملفف

مـــعـــاجلـــة حـــراريـــة لـــلـــتـــخـــلص من
الـبـكـتـيـريـا اجلـذريـة (أنـظر 6 . 2)
لــلــحـــصــول عــلى الــنـــتــيــجــة بــعــدد
أبـواغ الـبــكـتـيـريــا أو بـعـدد أبـواغ
الكـلوسـتريـديا اGـقاومـة للـحرارة

(أنظر اGالحظة 2 في 6 . 5)

في حـالــة االشـتــبـاه في الــبـكــتـيــريـا اGــقـاومـة
للحرارة  (أنظر 6 . 4)

هالم بسلفيت احلديد (3 . 1).
sاحلضن تعطي في درجة حرارة 50 °م + 1 °م

خالل 24 ساعة إلى 48 ساعة (أنظر 6 . 4)

حتليل النتائج :
نـــتــيـــجـــة تـــعـــطي عـــدد الــبـــكـــتـــيــريـــا اGـــرجـــعــة
للسلفيت النامية في الشروط الالهوائية

جتارب اإلثبات (أنظر اGالحظة 2 في 6 . 5)
حول :

- القدرة التنفسية
- تشكل األبواغ

نـتــيــجــة تـعــطي عــدد كــلـوســتــريــديـا اGــقــاومـة
للحرارة.

هالم بسلفيت احلديد (3 . 1).
احلــضن في درجــة حــرارة 37 °م + 1 °مs خالل

24 ساعة إلى 48 ساعة (أنظر 6 . 4)

حتليل النتائج :
نـــتــيـــجـــة تـــعـــطي عـــدد الــبـــكـــتـــيــريـــا اGـــرجـــعــة
للسلفيت النامية في الشروط الالهوائية

جتارب اإلثبات (أنظر اGالحظة 2 في 6 . 5)
حول :

- القدرة التنفسية
- تشكل األبواغ

نتيجة تعطي عدد كلوستريديا.

اجلدولاجلدول
التمثيل البياني لطريقة العملالتمثيل البياني لطريقة العمل
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قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 28 رجب عـام  رجب عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 28 مايـو سـنة مايـو سـنة
q2014 يـجـعل مــنـهج حتـضــيـر الـعـيــنـات واحملـلـول األمq يـجـعل مــنـهج حتـضــيـر الـعـيــنـات واحملـلـول األم

والــــــتــــــخــــــفـــــــيــــــفــــــات الــــــعـــــــشــــــريــــــة قــــــصــــــد الـــــــفــــــحصوالــــــتــــــخــــــفـــــــيــــــفــــــات الــــــعـــــــشــــــريــــــة قــــــصــــــد الـــــــفــــــحص
اIيكروبيولوجي إجباريا.اIيكروبيولوجي إجباريا.

ـــــــــــــــــــــــــ
qإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرّخ
في 5 رجب عام 1435 اIوافق 5مايو سنة 2014 واIتضمّن

qأعضاء احلكومة Xتعي
- و�ـقـتـضى اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 90-39 اIـؤرخ
في 3 رجب عـــــام  1410 اIـــــوافق 30 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1990 

qتممIعدل واIا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشIوا
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام  1423 اIـوافق 21 ديــســمــبــر ســنـة 2002 

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقم 05-465 اIؤرخ
في  4 ذي الـــقـــعـــدة عـــام  1426 اIــــوافق 6 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة

qطابقةIتعلق بتقييم اI2005 وا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اIــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واIـــتـــعــــلق بـــاIــــواصـــفـــات
 qتممIعدل واIا qواد الغذائيةIيكروبيولوجية لبعض اIا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اIـادة األولى : اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الـــــتــــــنـــــفـــــيــــــذي رقم 90-39 اIـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اIــوافق 30 يــنــايــر ســنــة q1990 اIــعــدّل واIــتــمّم واIــذكــور
أعالهq يهدف هذا القـرار إلى جعل منهج حتضير العينات
واحملـــلــول األم والـــتـــخـــفـــيــفـــات الـــعـــشــريـــة قـــصـــد الــفـــحص

اIيكروبيولوجي إجباريا.
اIــادةاIــادة 2 :  : من أجـل حتــضـــيــر الــعـــيــنـــات واحملــلــول األم
qـيـكروبـيـولوجيIوالتـخـفيـفـات العـشـرية قـصـد الـفحص ا
فإن مـخابر مـراقبة اجلـودة وقمع الغش واخملـابر اIعـتمدة
لـهذا الـغـرضq ملـزمـة باسـتـعمـال اIـنـهج اIبـX في اIـلحق

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 بـــاجلــــزائـــر في 28 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 28

مايو سنة 2014.
عمارة بن يونسعمارة بن يونس
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اIـلحـقاIـلحـق
منهج حتضير العينات واحمللول األم والتخفيفاتمنهج حتضير العينات واحمللول األم والتخفيفات

العشرية قصد الفحص اIيكروبيولوجيالعشرية قصد الفحص اIيكروبيولوجي
يـحـدد هـذا اIـنهج الـقـواعـد الـعـامـة لتـحـضـيـر احملـلول
األم والــتــخــفــيــفـــات الــعــشــريــة اIــنــجــزة في وسط هــوائي
قــصــد الــفـحــوصــات اIــيــكــروبــيــولـوجــيــة لــلــمــواد اIــوجــهـة

لالستهالك البشري أو التغذية احليوانية.
1. مصطلحات وتعاريف :. مصطلحات وتعاريف :

مـن أجل مـتـطـلـبــات هـذا اIـنـهج تـطــبق اIـصـطـلـحـات
والتعاريف اآلتية :

1 .  . 1 احمللول األم (التخفيف األول) احمللول األم (التخفيف األول)
مـعـلق أو مــحـلـول أو مـسـتــحـلب مـتـحــصل عـلـيه بـعـد
وزن أو قـياس اIادة اIراد حتـليلهـا (أو من عينة الـتجربة
احملضرة من هذه اIـادة) ¨زوجة مع كمية تساوي 9 مرات
كــمــيــة اخملـفـف مع تــرك اجلــزيـئــات الــكــبــيــرة تـتــرسب إذا

وجدت. (3 واIالحظات 1 و2  في 1.6)
1 .  . 2 التخفيفات العشرية التي تلي : التخفيفات العشرية التي تلي :

مــعــلـقــات أو مــحـالــيل مــتــحـصل عــلــيـهــا بــخـلـط حـجم
مــوزون من احملــلـول األم (1.1) مع كــمــيــة تــسـاوي 9 مـرات
كــمـيــة اخملــفف مع إعــادة هـذه الــعــمـلــيــة عـلى الــتــخـفــيــفـات
الــعـــشــريــة الـــتي تــلي حـــتى احلــصـــول عــلى مــجـــمــوعــة من

التخفيفات العشرية اIناسبة لتطعيم أوساط الزرع.
2 . اIبدأ . اIبدأ

حتــــضــــيــــر احملــــلـــول األم (1.1) بــــحــــيث نــــحــــصل قــــدر
اإلمكـانq على تـوزيع موحد لألحـياء الـدقيقـة اIوجودة في

عينة التجربة.
qإذا اقـتضى األمر q(2.1) حتضـير تـخـفيـفـات عشـرية
لــتـــقــلــيـص عــدد األحــيـــاء الــدقــيـــقــة بــوحــدة احلـــجم من أجل
الــسـمــاح �الحــظــة ªــوهــا احملـتــمل بــعــد الــتـحــضــX (حــالـة
q(حـالـة الـعـلب) األنـابـيب) أو إلجــراء إحـصـاء مـسـتـعـمـرات

كما هو محدد في كل منهج خاص. 
مالحـــظــة : مالحـــظــة : لـــلــتـــقــلـــيص من مـــجــال اإلحــصـــاء إلى حــد
qرتقبة كبيرا جداIأو إذا كان عدد األحيـاء الدقيقة ا Xمع
�ـــكن زرع الــــتـــخــــفـــيــــفـــات الــــعـــشــــريـــة الــــضـــروريــــة فـــقط

(تخفيفX متتاليX على األقل).
3 . اخملففات اخملففات

3 . 1  التركيبات األساسية :  التركيبات األساسية :
لتحسX تكـرارية النتائجq ينـصح لتحضير اخملفف
بــاسـتـعــمـال مـركــبـات أسـاســيـة مـجـفــفـة أو حتـضــيـر كـامل

مجفف. يجب اتباع تعليمات اIصنّع بدقة.

يـــجب أن تـــكـــون اIـــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة ذات نـــوعـــيــة
حتليلية معروفة ومناسبة للتحليل اIيكروبيولوجي.

يــجب أن يــكــون اIــاء اIــسـتــعــملq مــاءا مــقــطـرا أو ذا
نوعية مكافئة.

3 . 2 مخففات الستعماالت عامةمخففات الستعماالت عامة

3 . 2 . 1 محلول بيبتون - ملح محلول بيبتون - ملح

3 . 2 . 1 . 1 التركيب التركيب

مستحضر هضم إنز�ي للكازيX....................1غ

كلورور الصوديوم (NaCl)...........................8,5غ

اIاء.....................................................1000ملل

3 . 2 . 1 . 2  التحضير :  التحضير : 

تـــذوب اIـــركــــبـــات فـي اIـــاء مع الــــتـــســــخـــX إذا كـــان
ضروريا.

يــعــدل الـ pH إذا كــان ضـروريــاq بــحــيث يــصــبح بــعـد
التعقيم 7 ± 0,2 في 25° م.

3 . 2 . 2  ماء بيبتوني ذو  ماء بيبتوني ذو pH مثبت مثبت

3 . 2 . 2 . 1 التركيب : التركيب :

مستحضر هضم إنز�ي ألنسجة حيوانية.......10غ

كلورور الصوديوم (NaCl).............................5غ

هــيــدروجــيــنــو - فــوســفــات ثــنــائي الــصــوديــوم إثــنـا
عشرة هيدراتي (Na2HPO4, 12H2O)........................9غ

ثـــنـــائي هـــيـــدروجـــيـــنـــو - فـــوســـفـــات الـــبـــوتـــاســـيــوم
(KH2PO4)........................................................1,5غ

اIاء.....................................................1000ملل

3 . 2 . 2 . 2 التحضير : التحضير :

تـــذوب اIـــركــــبـــات فـي اIـــاء مع الــــتـــســــخـــX إذا كـــان
ضروريا.

يــعــدل الـ pH إذا كــان ضـروريــاq بــحــيث يــصــبح بــعـد
التعقيم 7 ± 0,2 في 25° م.

3 . 3  توزيع وتعقيم اخملفف  توزيع وتعقيم اخملفف

يـــوزع اخملــفف (2.3) بـــاألحـــجـــام الالزمـــة لــتـــحـــضـــيــر
اIعلقات األم في حوجالت (4.4) ذات سعة مناسبة.

يـــوزع اخملــفف (2.3) بـــاألحـــجـــام الالزمـــة لــتـــحـــضـــيــر
تـخـفـيـفـات عـشـريـة في أنـابـيب اخـتـبار (5.4) أو حـوجالت
(4.4) بحيث يحتوي كل أنبوب أو حوجلة على 9 ملل بعد
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الـتـعـقـيم. يـجب أال يـتـجـاوز ارتـيـاب الـقـيـاس لـهـذا احلـجم
النهائيq بعد التعقيم ± %2.

مالحـظة :مالحـظة : إذا كان مـقـرر حسـاب عـدة مجـمـوعات من
األحيـاء الـدقيـقة بـواسـطة أوسـاط زرع مخـتـلفـةq �كن أن
يــصــبح ضــروريــا تــوزيع كـل اخملــفــفــات (أو الــبــعض مــنــهــا
Xفـــقط) بـــكــمـــيــات أكـــبــر من 9 مــلل فــيــجب إذا األخــذ بــعــ

االعتبار أبعاد احلوجالت (4.4) وأنابيب االختبار (5.4).
تسد األنابيب أو احلوجالت.

تعقم بجهاز التعقيم في 121° م Iدة 15 دقيقة.
4 . التجهيزات و األدوات الزجاجية التجهيزات و األدوات الزجاجية

األدوات اIـسـتـعــمـلـة في مـخـبـر اIــيـكـروبــيــولــوجـيـا
وال سيما ما يأتي :

4 . 1 أجهـزة للـتعقـيم بـحرارة جـافة (فـرن) وبحرارة أجهـزة للـتعقـيم بـحرارة جـافة (فـرن) وبحرارة

رطبة (جهاز التعقيم).رطبة (جهاز التعقيم).
4 . 2 أجهزة للمجانسة. أجهزة للمجانسة.

4 . 3 رجاج ميكانيكي رجاج ميكانيكي

4 . 4 حوجالتq  حوجالتq ذات سعات مناسبة.

4 . 5 أنابيب اختبارq  أنابيب اختبارq ذات سعة مناسبة.

4 . 6 مــاصــات مــدرجــة ذات ســيالن كــاملq  مــاصــات مــدرجــة ذات ســيالن كــاملq ذات ســعــة

اسـمـية 1 مـلل و10 مـلل مـدرجـة علـى التـوالي في 0,1 مـلل
و0,5 ملل.

 4 . 7 جـهـاز قـيــاس الـعـامل الـهــيـدروجـيـني ( جـهـاز قـيــاس الـعـامل الـهــيـدروجـيـني q(pH) )q له
تـدقـيق بـقـراءة ± 0,1 وحـدة pH في 25° م ويـسـمح بـإجـراء

.pH قياسات دقيقة في ± 0,1 وحدة
4 . 8 ميزانq  ميزانq له القدرة على الوزن بتقريب 0,01غ.

5 .  اقتطاع العينات اقتطاع العينات
جترى عملية اقتطاع العينات في شروط مناسبة.

6 .  طريقة العمل طريقة العمل
6 . 1 عينة التجربة و احمللول األم (التخفيف األول) عينة التجربة و احمللول األم (التخفيف األول)

Xيــــوزن في قـــــدح أو كــــيـس بالســـــتــــيــــكـي مــــعـــــقــــمــــ 
بـارتـيــاب قـيـاسي ± q%5 كــتـلــة ك (غ) أو يـقـاس بــارتـيـاب
قــيــاسي ± 5% حــجـم ح (مــلل) (10 غ أو 10 مــلـل عــلى األقل
إال في حـــالــــة وجـــود حتــــديـــدات مــــخـــالــــفـــة) �ــــثالن عــــيـــنـــة

التجربة.
تضاف كـمية من اخملفف تساوي x 9 ك (غ) أو x 9 ح
(ملل). من األفـضل قياس هـذه الكمـية بالـكتلـة وبارتياب
قيـاسي يقدر بـ ± 5% أو بـاحلجم وبـارتيـاب قيـاسي يقدر

بـ ± %5.

مالحظةمالحظة 1 : :

في بــعض احلـــاالت �ــكن أن يــكـــون ضــروريــا إضــافــة
اخملـــفف بـــكــثـــرةq خــاصـــة بــالـــنــســـبــة لـــلــمـــواد الــتي تـــعــطي
مـــحـــلـــول األم 1 + 9 لـــزج جـــدا أو ســـمــــيكq يـــجب إذا أخـــذه
بـعX االعـتـبار في الـعـملـيـات اIوالـية و / أو في التـعبـير

عن النتائج.

مالحظةمالحظة 2 : :

يــشــتــرط هــذا الــتــخــفــيف األول جــزئــيــا قــيــمــة احلــد
األدنى لإلحـصـاء الـذي يتـعـلق كـذلك بـالـتـقـنيـة اIـسـتـعـمـلة
(على سبيل اIثـالq الزرع في الكتلـة بـاالينـــوكيلـــوم ذو
1مـلل فـي مـحـلول 1 / 10 حـيث يـقـدر هـذا احلد بـ 10 أحـياء

دقيقة بالغرام).

إذا كـان ضـروريــا الـتـنـزيـل حتت هـذا احلـد بـالــنـسـبـة
لبـعض اإلحصـاءات في بعض اIـوادq �ـكن استـعمـال حجم
أصـغـر من اخملفـف. يجـدر الـذكـر بأن زرع هـذا احملـلول األم
يـؤدي احــتــمــال حــدوث صــعــوبـات مــرتــبــطــة بــعــدم تـوازن
نسبة االينوكيلوم / وسط (منع النمـو البكتيري بتركيز

كبير Iركبات اIنتوج).

 من أجل جتنب تـضرر األحـياء الـدقيـقة بـالتـغيرات
اIــفـــاجــئــة لــدرجــة احلــرارةq يــجب أن تــكــون درجــة حــرارة
اخملـفف خالل الــعـمـلــيـات اIـذكــورة أعاله قـريــبـة من درجـة

حرارة الوسط ما عدا في اIنتوجات اخلاصة.

يجانس اخلليط.

إذا لــزم األمــرq تـتــرك اجلــزيـئــات الــكــبـيــرة تــتـرسب
Iـدة 15 دقـــيــقــة عــلى األكــثــر كــمـــا �ــكن اســتــعــمــال أجــهــزة

التشريح اIكافئة.

في حـالـة حـسـاب األبـواغq يـجب أن يـسـخـن مـبـاشرة
احملـــلـــول األم (مـــثال 80° م عـــلى األقل Iـــدة 10 دقـــائق) بـــعـــد

حتضيره ويتبع بتبريد سريع. 

6 . 2 التخفيفات العشرية التي تلي : التخفيفات العشرية التي تلي :

يـــنــقـلq بــواســـطـــة مـــاصــة مـــعـــقـــمــة (6.4) وبـــارتـــيــاب
قـيـاسي ± q%5 1 مـلل من احملـلـول األم في أنـبـوب يـحـتـوي

على 9 ملل من اخملفف في درجة حرارة مناسبة. 

qمالحـــظــة :مالحـــظــة : إذا كــان األمـــر يـــســتـــلــزم حـــجــمـــا كــبـــيــرا
فـيـمـكن أن يـضـاف حـجـم مـحـدد من احملـلـول األم (أكـثـر من
1مـلل)q بـارتـيـاب قـيـاسي ± q%5 في حـوجـلة (4.4) حتـتوي

على 9 مرات من حجم اخملفف اIعقم.

من أجل تــدقـيق أفــضلq ال تــدخل اIـاصــة في احملــلـول
األم أكثر من 1 سم.
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يــجب جتــنب كل اتــصـال بــX اIــاصـة (6.4) احملــتــويـة
على االينوكيلوم واخملفف اIعقم.

تـخـلط الـعـيـنــة اIـأخـوذة لـلـتـجـربــة و اخملـفف بـعـنـايـة
بـــاســتـــعـــمـــال رجــاج مـــيـــكـــانــيـــكي (3.4) ومن األفـــضل Iــدة

خمس إلى عشر ثوان للحصول على تخفيف 2-10.
إذا لـزم األمـرq تـعـاد هـذه الـعـمــلـيـات عـلى الـتـخـفـيف
 10-2 والـتـخـفـيـفـات الـعـشـريـة اIـوالـيـة بـاسـتـعـمـال مـاصـة
جـــديـــدة مــــعـــقــــمـــة لـــكـل تـــخــــفـــيف مـن أجل احلـــصــــول عـــلى
التـخفـيفات q3-10 10-4 ........الخ وذلك إلى غـاية احلصول

على عدد مناسب من األحياء الدقيقة.
6 . 3 مدة العمليات مدة العمليات

يجب أالّ يـتجـاوز الوقت اجلـاري بX نـهايـة حتضـير
45 qاحمللـول األم وحلظـة اتصـال االينـوكيـلوم بـوسط الزرع
دقــيـــقــة مـع حتــديــد 30 دقــيــقــة كــزمـن فــاصل بــX حتــضــيــر
احملـلـول األم (1.6) وبـدايـة حتـضـيـر الـتــخـفـيـفـات الـعـشـريـة

اIوالية.
مالحـظة مالحـظة : إذا كـانت درجة حـرارة وسط اخملـبر عـالـية

.Xالقصوي XدتIا Xيجب تقليص هات qجدا
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وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 21  رجب عام   رجب عام 1435 اIوافق  اIوافق 21 مايـو سنة مايـو سنة
q 2014 يــجـعل مــنـهج إحــصـاء الـســتـافـيــلـوكـوك ذات q يــجـعل مــنـهج إحــصـاء الـســتـافـيــلـوكـوك ذات

إنـز� تــخــثـر مــوجب إجـبــاريــا (سـتــافـيــلـوكــوكـوسإنـز� تــخــثـر مــوجب إجـبــاريــا (سـتــافـيــلـوكــوكـوس
أوريوس وأنواع أخرى).أوريوس وأنواع أخرى).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير التّجـارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافـق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-39 اIـؤرّخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

qتمّمIعدّل واIا qتعلّق برقابة اجلودة وقمع الغشIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اIؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-465 اIؤرّخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةIتعلّق بتقييم اIوا

- و�ـقــتـضـى الـقـــرار اIـؤرّخ في 14 صــفـر عـام 1415
اIــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واIـــتـــعــــلّق بـــاIــــواصـــفـــات
qتمّمIعدّل واIا qواد الغذائيةIيكروبيولوجية لبعض اIا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 19 من اIـرسوم
الــــــتّــــــنـــــفــــــيــــــذيّ رقم 90-39 اIــــــؤرّخ في 3 رجب عــــــام 1410
اIــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة q1990 اIــعــدّل واIــتـــمّم واIــذكــور
أعالهq يــــهـــــدف هـــذا الـــقـــــرار إلـى جـــعـــل مــــنـــهــج إحـــصـــاء

الستافيلوكوك ذات إنز� تخثر موجب إجباريا.

اIاداIادّة ة 2 :  : من أجل إحـصاء الـستافـيلـوكوك ذات إنز�
تــخـثــر مـوجـبq فـإن مــخـابــر مـراقــبــة اجلـودة وقــمع الـغش
واخملـابر اIـعتـمـدة لهـذا الـغرضq مـلزمـة بـاستـعـمال اIـنهج

اIبX في اIلحق اIرفق بهذا القرار.

يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIنـهج من طـرف اخملـبـر عـند
األمـر بإجراء خبـرة.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـــزائــر في 21 رجب عــام 1435 اIـوافـق 21
مايو سنة 2014.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق

منهج أفقي إلحصاء ستافيلوكوكوس ذات إنز�منهج أفقي إلحصاء ستافيلوكوكوس ذات إنز�

تخثر موجبتخثر موجب

(ستافيلوكوكوس أوريوس وأنواع أخرى)(ستافيلوكوكوس أوريوس وأنواع أخرى)

(تقنية تستعمل وسط هالمي لـ بارد باركر(تقنية تستعمل وسط هالمي لـ بارد باركر

وإدخال معطيات الدقة)وإدخال معطيات الدقة)

يــــــحــــــدّد هــــــذا اIــــــنـــــهـج تــــــقــــــنــــــيـــــة أفــــــقــــــيــــــة إلحــــــصـــــاء
ســتـــافـــيــلـــوكـــوكــوس ذات أنـــز� تــخـــثـــر مــوجـب في اIــواد
اIـوجــهـة لـالسـتــهالك الـبــشــري أو لـتــغـذيــة احلـيــوانـات عن
طـريق حـسـاب اIـسـتـعـمـرات اIـتـحـصل عـلـيـهـا في الـوسط
الـــــــصـــــــلـب (وسـط بـــــــارد بـــــــاركــــــر) ((Baird - ParKer بـــــــعــــــد

التحضX في وسط هوائي في 35°م أو 37° م).

1 - مصطلحات وتعاريف : - مصطلحات وتعاريف :

Iـــــتــــطـــــلــــبـــــات هــــذا اIـــــنــــهـج تــــطـــــبق اIـــــصــــطـــــلــــحــــات
والتعـاريف اآلتـية :

qســتـافــيـلــوكـوكــوس ذات أنـز� تــخـثــر مـوجب - q1.1  - ســتـافــيـلــوكـوكــوس ذات أنـز� تــخـثــر مـوجب

بـكــتـيــريـا تــشـكــل مــسـتــعـمــرات �ـيــزة و/ أو غـيــر �ـيـزة
عـلى سـطح وسط الزرع االنـتـقـائي وتعـطي تـفـاعل موجب

ألنز� التخثر عندما جترى التجربة حسب هذا اIنهج.

2.1  - إحـصــاء سـتــافــيـلــوكـوكــوس ذات أنــز� تـخــثـر  - إحـصــاء سـتــافــيـلــوكـوكــوس ذات أنــز� تـخــثـر

مـوجبq مـوجبq حتـديــد عـدد ســتـافــيـلــوكـوكــوس ذات أنـز� تــخـثـر
مـوجبq اIوجودة في اIيـليليـتر أو في الغرام من الـعينة

عند إجراء التجربة حسب هذا اIنهج.

2 - اIبدأ - اIبدأ

1.2 - الـــزرع عــلـى الــســـطح لـــوسط هـالمي انـــتــقـــائي

مـســكــوب في سـلـســلـتـX من الــعـلب مـع كـمـــيـة مـحـــدودة
qـراد فـحصـهـا سـائـلةIـادة اIمن عيـنـة الـتـجـربة إذا كـانت ا

أو احمللول األم في حالة اIواد األخرى.
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الــزرع وفـي نــفس الـــشـــروط لــتـــخـــفــيـــفـــات عــشـــريــة
متـحصل عليـها انطالقـا من عينـة التجـربة أو احمللول األم

�قدار علبتX لكـل تخفيف.

2.2 - الـتــحــضـX :  - الـتــحــضـX : حتــضـــX هــــذه الــعــــلب في 35°م

أو 37°م (يـشــار إلى درجـة احلــرارة في كـشف الــتـحــالـيل)
في وسط هوائي والفحص بعد 24 ساعة و48 ساعة.

3.2 - - حـســاب عـدد ســتــافـيــلـوكــوك ذات أنــز� تـخــثـر

مــوجب في اIـيـلـيـلــتـر أو في الـغـرام من الــعـيـنـةq انـطالقـا
مـن عـــدد اIــــســــتــــعــــمــــرات اIــــمـــيــــزة و/ أو غــــيــــر اIــــمــــيـــزة
اIتحـصل عليـها في العـلب اIقبـولة من التـخفيـفات التي
أعـطت نـتـيـجـة �ـثـلـة ومــؤكـدة بـنـتـيـجـة مـوجـبـة لـتـجـربـة

أنز� التخثر.

3 - اخملفف وأوساط الزرع : - اخملفف وأوساط الزرع :

1.3 - اخملفف : - اخملفف :

أنــــظـــــر مــــنـــــهج حتـــــضــــيـــــر الـــــعــــيـــــنــــاتq احملـــــلــــول األم
والتخـفيفـات العشـرية قصـد الفحص اIـيكروبـيولوجي -
الــقــواعــد الـــعــامــة لــتــحـــضــيــر احملــلــول األم والـــتــخــفــيــفــات

العشـريـة.

2.3 - وسـط هالمي لـــبــارد بـــاركــر  - وسـط هالمي لـــبــارد بـــاركــر (الــوسـط الــهالمي

هـو مــحـلـول بـارد بـاركـر بــإضـافـة الـسـولـفــامـيـزاتـqX عـنـد
الشك في وجود البروتيوس.

مالحـظـة : مالحـظـة : �ـكـن اسـتـعـمـال أوسـاط تـبـاع في الـسـوق
وفي هذه احلالة يجب االتباع الصارم لتعليمات اIصنّع.

1.2.3 - الوسط األساسي : - الوسط األساسي :

1.1.2.3 - التركيب : - التركيب :

خالصة الهضم البنكرياسي للكازيX............. 10غ

مستخلص اخلميرة....................................... 1غ

مستخلص اللـحم.......................................... 5غ

بيروفات الصوديوم................................... 10غ

L - غليسX............................................... 12غ

كلـورور الليتيوم......................................... 5غ

أغار - أغار............................. من 12 إلى 22غ أ)

اIـاءq لـلـحـصــــول عـــلى احلـــــجم الـنـهـــــائي يـقـــــــدر
بـ 1000 ملل.

أ) (حسب قدرة التهلم لألغار - أغار)

2.1.2.3 - التحضير : - التحضير :

تــــذوب اIـــركـــبــــــات أو الـــــوسط الـــكـــــامـــل اجملــــفـف
فـي اIـــاء وتــــوضـع لــــلـــغــــلـــيــــان. إذا كــــان ضـــروريــــاq يـــعـــدل
الــــعــــامــل الــــهــــيــــدروجــــيــــني (pH) بــــحـــــيث يــــصــــبــح بــــعـــــد

التعقــيمq 7,2 + 0,2 في 25° م.

يـــــوزع الــــــوسط بــــــكـــــمــــــيـــــات تــــــقـــــدر بـ 100 مـــــلـل في
قارورات أو حوجالت (5.4) ذات سعة مناسبة.

يعقم الوسط في 121° م Iدة 15 دقيقة.

2.2.3 - احملالـيل : - احملالـيل :

1.2.2.3 - محلول تيلوريت البوتاسيوم : - محلول تيلوريت البوتاسيوم :

1.1.2.2.3 - التركيب : - التركيب :

تيلوريت البوتاسيوم (K2Te03) أ).................1 غ

ماء .....................................................100 ملل

أ) : يـــــوصي بـــــالـــــتـــــأكـــــد مـــــســـــبـــــقـــــا بـــــأن تـــــيـــــلـــــوريت
الــــبـــــوتـــــاســـــيــــوم اIـــــتـــــوفــــــــر لـــــديـــــنـــــــــا يـــــنـــــــاسـب هــــــذه

التجــربـــة (2.1.2.2.3).

2.1.2.2.3 - التحضير : - التحضير :

يـــذوب تــيـــلــوريت الـــبــوتـــاســيــوم بـــالــكـــامل في اIــاء
ويسخن أقصى ما �كن.

يـجب أن يــكـون اIـسـحـوق ســريع الـذوبـان وإذا وجـد
مركب أبيض غير ذائب في اIاء فال يأخذ هذا اIسحوق.

يـــعــــقم بــــالــــتـــرشــــيح عــــلى أغــــشــــيـــة نــــفــــاذيـــتــــهـــا 0,22
ميكرومتر.

�كن حفظ احمللولq شهرا على األكثر في +3°م + 2°م

ويستبعد احمللول إذا تشكل راسب أبيض.

2.2.2.3 - مـستـحلب صـفار الـبيض - مـستـحلب صـفار الـبيض (في تـركيز %20

تقريبا أو حسب تعليمات اIصنّع).

مـالحــــظـــة : مـالحــــظـــة : إذا تــــوفـــر اIــــســــتــــحـــضــــر الــــتـــجــــاري من
اIستحسن استعماله.
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يستعمـل بيض دجاج طازج ذو قشـرة كاملة. ينظف
البيض �شط بواسطة مطهر سائل.

يـغـسل بــاIـاء اجلــاري ثم تـعـقـم الـقـشــور إمـا بـغــمـرهـا
في اإليــــثــــانــــول ذي 70% (جــــزء حــــجــــمي) Iــــدة 30 ثــــانــــيــــة
وتــــركـــهـــــا جتف بــــالــــهــــــواء وإمــــــا بــــرشـــهــــــا بــــالـــكــــحـــــول

متـبــوع بلهب.

بـإجـراء العـمـلـية بـطـريقـة مـعـقمـةq تـكـسر كـل بـيـضة
ويــفـصـل الــصـفــار عن الــبـيــاض بـالــنـقـل اIــتـكــرّر لـصــفـار
الــــبـــيـض من نـــصـف الـــقــــشـــرة إلى أخــــرى. يـــوضـع صـــفـــار
الـــبـــيـض في قـــارورة مـــعـــقـــمـــة (5.4) ويـــضـــاف إلـــيه أربـع
مرات من حـجـمه مـاء معـقم. تـخلط بـشـدة. يسـخن اخلـليط
Xــدة ســـاعــتــI فـي حـــمــــام مـــائي (4.4) مـــضـــبـــوط في 47°م
ويـــــوضـع في +3°م + 2°م Iـــــدة 18 إلى 24 ســــــاعـــــة مـن أجل
الـســمــاح بـتــشــكل راسب. يــجـمّـع بـطــريــقـة مــعــقم الــسـائل
الــــــذي يـــــطـــــفـــــو فـي قـــــارورة مـــــعـــــقــــــمـــــة حـــــديـــــثـــــا مـن أجـل

االستعمال.

�ــكـن حــفظ اIــســتــحــلـب في مــدة أقــصــاهــا 72 ســاعــة
لعينة التجربة في + 3°م + 2°م.

qسـولفـامـيـتازين) Xمـحـلـول سولـفـامـيزاتـ - qسـولفـامـيـتازين) X3.2.2.3 - مـحـلـول سولـفـامـيزاتـ

سولفاد�دين) :سولفاد�دين) :

مالحـظـة : مالحـظـة : يـسـتــعـمــل احملـلـــول فـقط في حــالــة الـشك
في وجود أنواع من البروتيوس في عينة التجربة.

1.3.2.2.3 - التركيب : - التركيب :

سولفاميزاتX ..........................................0,2غ

مــحــلـول هــيــدروكــسـيــد الــصــوديـوم c(NaOH) ذو 0,1
مول/ل..........................................................10 ملل

ماء .......................................................90 ملل

2.3.2.2.3 - التحضير : - التحضير :

يـذوب الـســولـفـامـيـزاتــX في مـحـلـول هــيـدروكـسـيـد
الصوديوم.

- يكمل احلجم باIاء إلى 100 ملل.

- يـــعـــقم بـــالـــتـــرشـــيح عـــلى أغـــشـــيـــة نـــفـــاذيـــتـــهــا 0,22
ميكرومتر.

�كن حفظ احمللول شهرا على األكثر في +3°م + 2°م.

3.2.3 - وسط كامـل : - وسط كامـل :

1.3.2.3 - التركيب : - التركيب :

الوسط األساسي (1.2.3) ..........................100ملل

محلول تيلوريت البوتاسيوم (1.2.2.3) .........1ملل

مستحلب صفار البيض (2.2.2.3) ................5 ملل

(3.2.2.3) Xمحلول السولفاميزات

إذا كان ضروريا) .................................. 2,5 ملل

2.3.2.3 - التحضير : - التحضير :

يـذوب الـوسط األســاسيq ثم يـبـرد في 47°م تـقــريـبـا
في حمام مائي (4.4).

يضــاف بـصـفـة مـعـقـمـةq احملـلـولـX اآلخرين (1.2.2.3)
و(2.2.2.3) وإذا كــــان ضـــروريــــا (إذا اشــــتـــبــــهــــنـــا فـي وجـــود
أنــــواع الــــبــــروتـــيــــوس فـي عــــيـــنــــة الــــتــــجــــربــــة)q مــــحــــلـــول
سولـفامـيزاتq(3.2.2.3) X كل محـلول ¬ تـسـخيـنه مـسبـقا

في حمام مائي في 47°مq باخللط بعناية بعد كـل إضافة.

4.2.3 - حتضير علب الوسط الهالمي : - حتضير علب الوسط الهالمي :

تــسـكب الــكـمـيــة الالزمـة من الــوسط الـكـامل (3.2.3)
في عـلب بـيتـري معـقـمة بـحيـث نتـحصل فـيـها عـلى سمك

الهالم يساوي q 4 ويترك ليتجمد.

�ــكن حــفظ الـــعــلب قــبل الـــتــجــفــيف خالل 24 ســاعــة
على األكثر في +3°م + 2°م.

مالحـــظــة : مالحـــظــة : يـــجب اتــبـــاع تــعـــلـــيــمـــات اIــصـــنّعq فــيـــمــا
يخص مدة حفظ العلب احملضرة صناعيا.

يفضل جتفيف الـعلب قبل االستعمالq برفع الغطاء
عـنـهـا ويـكـون سـطح الـهالم مـتـجـهـا نـحـو األسـفل في جـهـاز
جتـــــــفــــــيف مـــــــضــــــبــــــوط في 25°م و50°م وذلك حــــــتى زوال

القطرات اIوجودة على سطح الوسط.

3.3 - مرق قلب - مخ : - مرق قلب - مخ :

1.3.3 - التركيب : - التركيب :

مستحضر هضم أنز�ي ألنسجة حيوانية...... 10غ
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مستخلص مجفف من مخ العجل................ 12,5غ

مستخلص مجفف من قلب البقر................... 5غ

سكر عنب................................................... 2غ

كلـورور الصوديوم...................................... 5غ

هـيــدروجـيــنـو - أورتـوفــوسـفـات ثــنـائي الــصـوديـوم
خال من اIاء

(Na2HPO4)...............................................2,5غ

ماء.....................................................1000ملل

2.3.3 - التحضير : - التحضير :

تــذوب اIـركـبـات أو الـوسط الـكامـل اجملفـف في اIاء
وذلك بالتسخX إذا كان ضروريا.

يعدل العامل الهيدروجيني (pH) بحيث يصبح بعد
التعقيمq 7,4 + 0,2 في 25°م.

يـوزع بــوسط الـزرع بــكـمــيـــات تــقــــدر بـ5 مـلل إلى
10 ملل في أنابيب أو حوجالت (4.5) ذات سعة مناسبة.

يعقم الوسط في 121°م Iدة 15د.

4.3 - بالزما األرنب : - بالزما األرنب :

تـــســتــعــمـــل بـالزمــــا األرنب اجملــفــفـــــة اIــتــــوفــــــرة
فـي السوق ويعاد تمييهها حسب تعليمات اIصنّع.

إذا كان من غيـر اIمكن احلصول على بالزما األرنب
اجملــفــفـــةq تــخــفف بالزمــــا األرنب الـطـــازجـــــة واIـعــقــمـــة

فـي حجم واحد لـ 3 أحجام من اIاء اIعقم.

إذا اســتــعــمل ســيــتــرات الــبــوتــاســيــوم أو ســيــتـرات
الــصــوديــوم كـمــضــاد الــتــخــثــر لـلــبالزمــاq يــضــاف مــحــلـول
(EDTA الـ) ربــاعي أســتـيك Xثــنــائي أمـ Xحـمـض اإليـثــلـ
بـطريقـة نتـحصل فيـها على 0,1% من EDTA في البالزما
اIـعـــاد جتـفـيــفـهـا أو اخملــفـفـــة (ال يـتـطــلب الـبالزمــا اIـضـاف

.(EDTA محلول الـ qإليه األكزاالت أو الهيارين

في حـالـة غـيـاب تـعـلـيـمـات اIـصـنّعq يـجب اسـتـعـمال
البالزما اجملففة أو اخملففة فورا.

قــبـل االســتــعــمــالq تـــراقب كـل حــصـــة من الــبـالزمـا
مع أصــنـاف ســتــافـيــلــوكـوكــوس ذات إنــز� تـخــثــر مـوجب

وأخرى ذات إنز� تخثر سالب.

4 - التجهيزات واألدوات الزجاجية - التجهيزات واألدوات الزجاجية

مـالحــظـة :مـالحــظـة :تــقـبـــل األجـهـــــزة ذات اســتــعــمــــال واحــــد
qــــا في ذلـك األدوات الـــزجـــاجـــيـــة الـــقـــابـــلـــة لالســـتـــعـــمـــال�

بشرط أن تكون خصائصها مالئمة.

أجـــهـــــزة عــــاديـــــة لـــلـــمـــخـــبـــــر اIـــيـــكــــــروبـــيـــولـــوجي
خـاصــة مـا يأتي.

1.4 - جــهـــاز لــلـــتــعـــقــــيم فـي حــــرارة جــــافـــة (فــــرن) - جــهـــاز لــلـــتــعـــقــــيم فـي حــــرارة جــــافـــة (فــــرن)

وفي حرارة رطبة (جهاز التعقيم).وفي حرارة رطبة (جهاز التعقيم).

2.4 - جــهــاز الــتــجـفــيفq  - جــهــاز الــتــجـفــيفq يــسـمـح بـتــثــبــيت األوسـاط

اIـــــزروعـــــةq الـــــعــــلـب qالـــــقــــارورات فـي الـــــداخل فـي درجــــة
حرارة 35°م + 1°م أو في 37°م + 1°م.

qغــــرفـــــة الــتـــجـــفـــــيف أو جـــهــــاز الـــتـــجــفــــيف - q3.4 - غــــرفـــــة الــتـــجـــفـــــيف أو جـــهــــاز الـــتـــجــفــــيف

الــــذي �ـــكن تـــثـــبـــيــتـه في درجــــة حــــرارة بــX 25°م + 1°م
و50°م + 1°م.

4.4 - حـــمـــــام مـــــائي - حـــمـــــام مـــــائيq أو جـــهـــــاز مـــشــابـــه مـــعــــــدل

فـي 47°م + 2°م.

5.4 - أنــــابــــيـب اخــــتــــبـــــار أو قــــارورات أو حــــوجالت - أنــــابــــيـب اخــــتــــبـــــار أو قــــارورات أو حــــوجالت

بـســدادات لــولـبــيـة بـســدادات لــولـبــيـة سـعــتـهــا تالئم عــمـلــيـة الــتــعـقــيم وحـفظ
أوســـــاط الــــزرع وحتـــــضـــــX األوســــاط الـــــســــائـــــلــــةq خـــــاصــــة
األنــــابــــيـب اIــــعــــقــــمــــة اIــــســــتــــعــــمــــلــــة في انــــحـالل الـــدمq أو

قارورات ذات قاع دائري أبعادها 10  و75  تقريبا.

6.4 - عــلب بـــيــتــريq  - عــلب بـــيــتــريq مــعــقــمـــة من زجــاج أو من مــادة

بالستيكية.

7.4 - سلك مستقيمq  - سلك مستقيمq وماصات باستور. 

8.4 - مـــاصــات مـــدرجـــة ذات ســـيالن كــاملq  - مـــاصــات مـــدرجـــة ذات ســـيالن كــاملq ســعـــتــهــا

عـلى التوالي 1 مللq 2 ملل و10 مـلل ومدرجة في 0,1 ملل
و0,5 ملل.

9.4 - نـــــــــــاشـــــــــــرq  - نـــــــــــاشـــــــــــرq مـــــــــــعـــــــــــقـم مـن زجـــــــــــاج أو مـن مـــــــــــادة

بالستيكية.

q(pH) 10.4 - جــهـــاز قـيــاس الـعـامــل الـهـيــدروجـيـني  - جــهـــاز قـيــاس الـعـامــل الـهـيــدروجـيـني

له قــراءة بـــتــدقــيق + 0,01 وحــدة الـ pH في 25°م ويــســمح
.pH بإجناز قياسات دقيقة في + 0,1 وحدة الـ

5 - اقتطاع العينات - اقتطاع العينات

يــجب أن يــجـــرى اقــتــطـــــاع وحتــضـــيــر الــعــيــنــــات
فـي شروط مناسبة.
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qــهم جـدا أن يــســتـقــبــل اخملــبــــر عـيــنــــة �ـثــلـــةIمن ا
غير متلفة أو تتغير أثناء النقل والتخزين.

6 - طريقة العمـل : - طريقة العمـل :

1.6 - الــعــيــنــــة اIــأخـــوذة لـــلــتــجـــربــــةq احملــلــــول األم - الــعــيــنــــة اIــأخـــوذة لـــلــتــجـــربــــةq احملــلــــول األم

والتخفيفــاتوالتخفيفــات

أنــــظـــــر مــــنـــــهج حتـــــضــــيـــــر الـــــعــــيـــــنــــاتq احملـــــلــــول األم
والتخـفيفـات العشـرية قصـد الفحص اIـيكروبـيولوجي -
الــقــواعــد الـــعــامــة لــتــحـــضــيــر احملــلــول األم والـــتــخــفــيــفــات

العشرية.

2.6 - الـزرع : - الـزرع :

1.2.6 -  - بــواسـطـة مـاصــة مـعـقـمـة (8.4) يـنـقل 0,1 مـلل

من عــيـنـة الـتــجـربـة إذا كـان سـائال أو 0,1 مــلل من احملـلـول
األم (تـخـفيف 10-1) بـالـنـسـبـة للـمـواد األخـرىq إلى سـطح

علبتي الوسط الهالمي (4.2.3).

تعـاد العـملـية بـتخـفيف 10-2 والـتخـفيـفات اIـوالية
إذا كان ضروريا.

2.2.6 -  - بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــــبــــــعض اIــــــواد وإذا كــــــان من

الــــــــضـــــــــروري إجـــــــــراء تــــــــقـــــــــديـــــــــر ألعـــــــــداد صــــــــغـــــــــيـــــــــرة من
الستافيـلوكوك ذات إنز� تخـثر موجبq �كن رفع حدود
اإلحــصـــاء بــقــوة 10 بــزرع 1 مــلـل من عــيـــنــة الــتـــجــربــة إذا
كـانت ســائـلـة أو 1 مـلل مـن احملـلــول األم بـالــنـســبـة لــلـمـواد
األخـرىq إمـا عـلى سـطح عـلـبـة كـبـيرة (140 ) من الـوسط
الــهالمي وإمـــا عــلى ســطح ثالث (3) عــلب صــغــيــرة (90 )
من الــــوسط الـــهـالمي. جتـــرى هـــذه الــــعـــمـــلـــيـــات فـي كـــلـــتـــا
Xبــطــريــقـة نــتــحــصل فــيــهـا عــلى عــلــبــتـ Xمـرتــ Xاحلــالــتــ

كبيرتX أو ست علب صغيرة.

3.2.6 -  - يـنـشـر اإليــنـوكـيـلـوم بــعـنـايـة وبــأكـبـر سـرعـة

�ـكـنـة عـلى سطـح الوسـط الهالمـي مع جتنـب Iس أطراف
العـلـبــة بـالـنـاشـر (9.4). تـتــرك الـعـلب لـتـجف بـأغـطـيـتـها

Iدة 15 دقيقة قي درجة حرارة احمليط.

: Xالـتحض - : X3.6 - الـتحض

تــقـلـب الـعــلب احملـضــرة حـســـب (3.2.6) وحتـضن Iـدة
24 ســا + 2 ســـا ثـم يـــعـــاد حتــــضـــيـــنــــهـــا Iـــدة 24 ســا + 2 ســا

إضــافــيـة في جــهــاز الـتــجــفـيف (2.4) في 35°م أو في 37°م
(يشار إلى درجة احلرارة في كشف التحليل).

4.6 - انتقاء العلب والتفسير : - انتقاء العلب والتفسير :

1.4.6 -  - بـــعــد 24 ســا + 2 ســا من الـــتــحــضـــqX يــؤشــر

عــلى قــاع الـــعــلب مــواقـع اIــســتــعـــمــرات اIــمــيـــزة احملــتــمل
وجودها (اIالحظة 1).

حتضن من جديد كل العلب في 35°م أو 37°م

(يشـار إلى درجـة  احلرارة في كـشف الـتحـلـيل) Iدة
24 سا + 2 سـا إضافـية ويـؤشر عـلى اIـستـعمـرات اIمـيزة

اجلــديــدة. كــذلـك يــؤشــر عــلى اIــســتــعــمــرات غــيــر اIــمــيـزة
احملتمل وجودها (اIالحظة 2).

بـالـنـسـبــة لإلحـصـاء ال تـقـبل إال الــعـلب الـتي حتـتـوي
عــــلى 300 مـــســــتــــعــــمـــرة عــــلـى األكـــثــــر بــــحــــيث تــــكـــون 150
Xمستـعمرة �ـيزة و/ أو غيـر �يـزة على مسـتوى تخـفف
مـــــتــــتــــالـــــيــــX. يـــــجب أن حتـــــتــــوي إحــــدى الـــــعــــلـب عــــلى 15

مستعمرة على األقـل.

نـــخـــتـــار مـن أجل الـــتـــأكـــد (5.6) عـــدد مـــحـــدد A (عــلى
الــــــعــــــمــــــومq 5 مــــــســــــتــــــعــــــمــــــرات �ـــــــيــــــزة إذا لم تــــــوجــــــد إال
اIـستـعـمرات اIـمـيزة أو 5 مـستـعمـرات غـير �ـيزة إذا لم
توجد إال اIـستعمرات اIميزة أو 5 مسـتعمرات �يزة و5
مـــســـتــعـــمــرات غـــيـــر �ــيـــزة إذا كــان الـــنــوعـــان مـــوجــودين

انطالقا من كـل علبة).

- �ـــكن إجــــراء تـــقـــديــــر كـــمـــا هــــو مـــبـــX في (3.4.6)
وفي (2.7) إذا كــــانت عــلى األقــل 15 مــســتــعــمـــرة �ــيـــزة
و/ أو غيـر �ـيـزة عـلى الـعـلب اIـزروعـة �ـادة سـائـلـة غـير

مخففة أو بتخفيف أضعف بالنسبة للمواد األخـرى.

مالحظـة مالحظـة 1 : :

تـكـــون اIــسـتــعـمـرات اIــمـيـزةq اIــسـتــعـمـرات اIــمـيـزةq ســــوداء أو رمــاديـــة
وIّـاعـة ومــحـدّبـة (قـطــرهــا يـســــاوي 1  إلى 1,5  بـعــــد
24 ســـا من الــتــحــضــX و1,5  إلى 2,5  بـــعــد 48 ســا من

التحضX) ومحاطة بدائرة واضحة �كن أن تكون كثيفة
جـــزئـــيـــا. بـــعـــد 24 ســـاعـــة من الــتـــحـــضــX عـــلى األقـل �ــكن
ظــهــور حــلـقــة عــائــمــة في هـذه اIــنــطــقــة الـواضــحــة تــتـصل

مباشرة باIستعمرات.

مالحظـة مالحظـة 2 : :

اIــــســـــتــــعـــــمــــرات غـــــيــــر اIـــــمــــيــــزةq اIــــســـــتــــعـــــمــــرات غـــــيــــر اIـــــمــــيــــزةq لـــــهــــا نــــفـس حــــجم
اIــســتــعــمــرات اIــمــيــزة و�ــكـــنــهــا أن تــظــهــر عــلى الــشــكـل

التالي :
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- مـستعمرات سـوداء وIّاعة لهـا حافة بيـضاء ضيّقة
أم ال مع غــيــاب اIـــنــطــقــة الــواضــحــة واحلــلــقــة الــعــاتــمــة أو

ظهورهما بشكـل طفيف.

- مستعمرات رمادية عد�ة اIنطقة الواضحة.

تـــتـــشـــكـل اIـــســـتـــعـــمـــرات غـــيــــر اIـــمـــيـــزة خـــاصـــة من
األصــنــاف اIـــلــوثــة من شـــتــافــيـــلــوكــوك ذات إنـــز� تــخــثــر
مـــوجب مـــثل احلـــلـــيب ومـــشـــتــقـــاتهq اجلـــمـــبـــريq األحـــشــاء.
أصنـاف ستـافيـلوكـوك ذات إنز� تـخثـر موجب هي األقل

تلويثا للمنتوجات األخـرى.

مالحظـة مالحظـة 3 : :

اIـسـتـعـمـرات األخـرى اIـسـتـعـمـرات األخـرى هي تـلك احملـتــمل وجـودهـا في
1 XالحــظـتـIفي ا XـبــIـظــهـر اIالــعـلب الــتي لـيــست لـهــا ا
و2 بالنسـبة للـمستعـمرات اIمـيزة وغير اIـميزة. تـعتبر

هذه اIستعمرات كتكاثر ملحق.

2.4.6 -  - إذا وزع 1 مــلل من اإليـــنــوكــيـــلــوم عــلى ثالث

عـلب (2.2.7) جترى عـمـلـيات اإلحـصـاء والـتأكـد عـلى جـميع
هذه العلب باعتبارها علبة واحدة.

3.4.6 -  - مــن أجـــــل تـقــــديـــــر األعـــــداد الـصــغـــــيـرة

لـ ستافيلـوكوك ذات إنز� تخثر موجـبq يحتفظ بالعلب
الــتي حتــتـــوي عــلى مــســتــعــمــرات �ـــيــزة وغــيـــر �ــيـــزة.
تــأخــذ كـل اIـســتـعــمـرات لــلــتـأكــد عـلى أال تــتـجــاوز احلــدود

اIبينـة أعاله.

5.6 - التأكد (البحث عن إنز� التخثر). - التأكد (البحث عن إنز� التخثر).

يـقــتــطع كل قــسم مـن عــيـنــة مــنــتــقـاة (4.6) بــواســطـة
ســلك مـعـقم (7.4) ويـزرع في أنـبــوب أو في قـارورة مـرق

قلب - مخ (3.3).

يــــــحــــــضـن في 35°م أو في 37°م (يــــــشـــــــار إلى درجــــــة
احلرارة في كشف التحليل) Iدة 24 ساعة + 2 ساعة.

يــضـــــاف بـــصــفــــــة مـــعــقـــمــــة 0,1 مــلـل مـن كــل زرع
إلــى 0,3 مـــــــــــلـل مـن بـالزمــــــــــا األرنـب (4.3) (إال إذا حـــــــــــددت
كـــمــيـــات أخــرى من طـــرف اIــصــنّـع) في أنــابـــيب مــعـــقــمـــة
تــســتــعـــمل النــحالل الـــدم أو قــارورات (اIــذكــورة في 5.4)
وحتـــــضـــــيــــــنـــــهـــــا في 35°م أو في 37°م (يـــــشــــــار إلى درجـــــة

احلرارة في كشف التحليل).

مع إمالة األنبوبq يفحص تخثر البالزما بعد أربع
سـاعـات إلى 6 سـاعـات مـن الـتـحـضــX وإذا كـان االخـتـبـار

qXيـــعـــاد الـــفـحص بـعد 24 سـاعـة من التـحـض qســـالـــبـــا
أو يــــــفــــــحـــص بــــعــــد وقـت الــــتــــحـــــضــــX الــــذي يـــــوصي به

اIصنّع.
يــعــتــبــر تــفــاعـل إنــز� الــتــخــثــر مــوجــبــاq إذا احــتــلت
اخلـثـارة مــسـاحـة أكــثـر من نــصف احلـجم اIــشـغـول ســابـقـا

من طرف السائل.
qيـضاف لـكل حصـة بالزما qفي إطار مـراقبـة سلـبية
0,1 مــــلـل من مــــرق قــــلـب - مخ مــــعــــقم (3.3) إلى الــــكــــمــــيــــة

اIــطـلــوبـة مـن بالزمـا األرنب (4.3) وحتـضـن بـدون عــمـلــيـة
الـــزرع. من أجل أن يـــكـــون الــــتـــفـــاعل صـــحـــيـــحـــا يـــجب أال

يظهر بالزما األنبوب الشاهد عالمات التخثر.
7 - تفسير النتائج : - تفسير النتائج :

1.7 - حالة عامة : - حالة عامة :

1.1.7 - حسـاب العدد  - حسـاب العدد α من ستـافيلوكوك ذات إنز� من ستـافيلوكوك ذات إنز�

تخثر موجب معرفة لكل علبة متحصل عليها :تخثر موجب معرفة لكل علبة متحصل عليها :
يـــــحـــــسـب لـــــكـــل واحــــــــدة من الــــــعـــــلـبq الـــــعـــــدد a من
ســتــافــيــلــوكــوك ذات إنــز� تــخــثــر مــوجب مــعــرفــة حــسب

اIعادلة التالية :
                                 bc                      bnc    

                        α =           x  Cc  +            x Cnc                  

                             Ac                       Anc  

بحيث :
Ac : عــدد اIــسـتــعــمــرات اIـمــيــزة اخلــاضـعــة الخــتــبـار

q(5.6) إنز� التخثر
Anc : عـــدد اIـــســــتـــعـــمـــرات غـــيـــر اIـــمـــيـــزة اخلـــاضـــعـــة

q(5.6) الختبار إنز� التخثر
bc : عدد اIـستعـمرات اIـميزة الـتي أظهرت اخـتبار

إيجابي  إلنز� التخثر.
bnc : عـدد اIستعـمرات غير اIـميزة التي تـستجيب

qالختبار أنز� التخثر باإليجاب
Cc : العـدد اإلجمالي لـلمسـتعمـرات اIميـزة اIؤشرة

q(4.6) على العلب
Cnc : الـعـدد اإلجـمــالي لـلــمـسـتـعــمـرات غـيــر اIـمـيـزة

q(4.6) ؤشرة على العلبIا
يتمم العدد a إلى عدد كامل.

2.1.7 - حسـاب الـعدد  - حسـاب الـعدد N من الـستـافيـلوكـوك اIعـرفة من الـستـافيـلوكـوك اIعـرفة

ذات إنــز� تــخــثــر مــوجب اIــوجــودة في الــعــلــبــة اIــأخــوذةذات إنــز� تــخــثــر مــوجب اIــوجــودة في الــعــلــبــة اIــأخــوذة
للتجربة.للتجربة.
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بـالـنـسـبـة لـلـعــلب الـتي حتـتـوي عـلى 300 مـسـتـعـمـرة
عـــلى األكـــثـــر حـــيث 150 مـــنـــهـــا �ـــيــزة و/ أو غـــيـــر �ـــيــزة
لـتـخــفـيــفـX مـتــتـالـيــqX يـحــسب عـدد ســتـافـيــلـوكـوك ذات
إنـز� تــخـثـر مــوجب لــكل عـلــبـة كــمـا هـو مــبـX في (1.1.7)
ويحـسب الـعدد N من الـسـتافـيـلـوكوك اIـعـرفـة ذات إنز�
تـــخـــثـــر مـــوجب اIـــوجـــودة في عـــيـــنـــة الـــتـــجـــربـــة كـــمـــعــدل
مــتـــوازن انــطالقـــا من تـــخــفــيـــفــX مـــتــتـــالــيـــX عن طــريق

اIعادلة اآلتية :

 ∑α

V (n1+0,1n2) d

حيث :

 α∑ : مــجــمـوع مــســتــعـمــرات الــســتـافــيــلــوكـوك ذات

إنز� تخثر موجب على جميع العلب احملتفظ بها.

V : حــــجم اإليـــــنــــوكــــيــــلـــــوم اIــــطــــبـق عــــلى كـل عــــلــــبــــة
باIيليلتر.

qعدد العلب احملتفظ بها في التخفيف األول : n1 

qعدد العلب احملتفظ بها في التخفيف الثاني : n2

d : نسبة التـخفيف اIقابل للتخفيف األول احملتفظ
بها (يعتبر احمللول األم كتخفيف).

يـــتـــمم الــعـــدد عــلـى شــكـل رقـــمـــX �ــثـــلــX لـــلــنـــتــائج
اIتحصل عليها.

تــســجل الـــنــتــيــجــة بــعــدد ســتــافــيــلــوكــوك ذات إنــز�
الـتخـثر مـوجب في اIيـليـلتـر (مادة سـائلة) أو فـي الغرام
(مـــواد أخــــرىq مـــعــــبـــر عــــنـــهــــا بـــعــــدد يـــتــــراوح بـــX 1 و9,9

مضروب في x10 حيث x القوة اIناسبة لـ 10.

3.1.7 - مثال :  - مثال : أعطي إحـصاء مادة بعد زرع 0,1 ملل

منها النتائج اآلتـية :

في الـــتــــخـــفـــيـف األول اIـــتـــحـــصـل عـــلـــيه (2-10) : 65
مــســـتــعــمـــرة �ــيــزة و85 مــســتـــعــمــرة �ـــيــزة (ال تــوجــد أي

q(مستعمرة غير �يزة

- في الـتــخـفــيف الـثــاني اIـتــحـصل عــلـيه (3-10) : 3
مــســتـعــمـرات �ــيـزة و7 مــســتـعــمــرات �ـيــزة ال تــوجـد أي

q(مستعمرة غير �يزة

- ¬ إعـادة الـزرع :

من بـX 65 مـــــــــســــــــتـــــــــعــــــــمــــــــرةq ظـــــــــهــــــــرت خـــــــــمس (5)
65 = α مستعمرات ذات إنز� تخثر موجب أين

من بX 85 مستـعمـرةq حيث خمس (5) مسـتعـمرات
ظـــهــــرت فـــيــــهـــا ثالث مــــســـتــــعـــمــــرات ذات إنـــــز� تــــخـــثــــر

51 = α مــوجب أين

من بــــX اIــــســـتــــعــــمــــرات الـــثـالثq ظـــهــــرت ثالث (3)
3 = α مستعمرات ذات إنز� تخثـر مــوجب أين

من بـــX اIـــســـتـــعـــمـــرات الـــســـبعq ظـــهـــرت خـــمس (5)
7 = α مستعمرات ذات إنز� تخثـر مــوجب أين

65 + 51 + 3+7

N =                   = 57272

0,22 x 10-2

104 x 5,7 : النتيجة بعد إتمام العدد هي

2.7 - تقدير األعداد الصغيرة : - تقدير األعداد الصغيرة :

1.2.7 -  - إذا كـانت الـعـلـبـتــX حتـتـوي كل واحـدة مـنـهـا

عـلى 15 مـسـتـعـمـرة عـلى األقل بـالـنـسـبـة لـعـيـنـة الـتـجـربـة
(مـــادة ســـائـــلـــة) أو احملـــلـــول األم (مــــواد أخـــرى)q يـــعـــبـــر عن

النتائج كالتالي :

أ) بالنسبة لـلمواد السائلةq يقدر عدد ستافيلوكوك
ذات إنز� تخثر موجب في اIيليلتر.

∑α    

V x 2

حيث :

α∑ : مجـموع مـستـعـمرات الـستـافيـلوكـوك اIعـرفـة
Xذات إنـــــــز� تــــخــــثـــــــر مــــــوجب (1.1.7) عــــلى الــــعــــلـــبــــتـــــ

qاحملتفظ بهما

V : احلجم اIنشور على كل علبة.

ب) بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــلـــــمـــــواد األخـــــرىq الـــــعـــــدد اIـــــقــــدر
لستافيلوكوك ذات إنز� تخثر موجب في الغرام :

∑α

Vx 2 x d

حيث :

 α∑ : مجـموع مستـعمرات الـستافـيلوكـوك اIعرفـة

.XقبولتIا Xذات إنز� تخثر موجب (1.1.7) على العلبت

N=

Ne =

Nα =
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qنسبة تخفيف حجم محلول األم : d

V : احلجم اIنشور على كل علبة.

2.2.7 -  - إذا كـــانت الــــعـــلــــبـــتـــان ال حتــــتـــويــــان عـــلى أي

مــسـتــعــمـرة من ســتــافـيــلــوكـوك ذات إنــز� تـخــثــر مـوجب
وإذا كــان الــزرع اجملـرى بـ 0,1 مــلل مـن الـعــيــنــة بـالــنــســبـة
لـــعـــيـــنـــة الـــتـــجـــربـــة (مـــادة ســـائـــلـــة) أو احملـــلـــول األم (مــواد
أخـرى)q يعـبر عن الـنتائج (0,1 ملل من اإليـنوكيـلوم على

العموم) كاآلتي :

- أقل من 10 ستافيـلوكوك ذات إنز� تـخثر موجب
في اIيليلتر (مواد سائلة).

- أقل من d/10 ســـتــــافـــيـــلــــوكـــوك ذات إنـــز� تــــخـــثـــر
مـــــوجب فـي الـــــغــــرام (مـــــواد أخـــــرى) حـــــيث d هـي كـــــمـــــيــــة

تخفيف احمللول األم.

إذا أجـــري الـــزرع بـ 1 مـــلـل من الـــعـــيـــنــــةq يـــعـــبـــر عن
النتيجة كاآلتي :

- أقل من ســـتـــافـــيــلـــوكـــوك واحـــد ذات إنــز� تـــخـــثــر
q(مواد سائلة) يليلترIموجب في ا

- أقـل من d/1 ســــتــــافــــيــــلــــوكــــوك ذات إنــــز� تــــخــــثــــر
موجب في الغرام (مواد أخرى).

8 - الدقـة : - الدقـة :

1.8 - التكرارية : - التكرارية :

Xنـتــيــجـتـي جتـربــتـ Xـطــلق بــIال يــتــجـاوز الــفــرق ا
فــــــرديـــــتـــــqX مـــــســــــتـــــقـــــلـــــتــــــX (مـــــحـــــولـــــة إلـى لغ10) (عــــــدد
سـتافـيـلوكـوك ذات إنـز� تخـثر مـوجب في الـغرام أو في
اIـلـيـلـتـر) حـيث تـكـون الـنسـبـة عـلى سـلـم عاديq بـX أعـلى
وأدنى لـنتـيجـتي الـتجـربـة متـحصـل علـيهـمـا �نـهج واحد
عــلى مــادة خـاضــعـة لــلـتــجـربــة في نــفس اخملـبــر مـنــجـز من
طـــرف نــفس اجملــرب بـــاســتــعــمـــال نــفس الــتـــجــهــيــزات في
مـــجـــال زمـــني قـــصـــيـــر جــداq ال تـــزيـــد عن 5% من احلــاالت

التي جتتاز حدود التكرارية.

2.8 - إعادة التجربة : - إعادة التجربة :

Xنـتــيــجـتـي جتـربــتـ Xـطــلق بــIال يــتــجـاوز الــفــرق ا
فــرديــتــX (مــحــولــة إلى لغ10) (عــدد ســـتــافــيـــلــوكــوك ذات
تـــخــثــر مــوجـب في الــغــرام أو في اIـــيــلــيــلـــتــر) أين تــكــون
الــنـــســـبــة عـــلى ســـلم عـــاديq بــX أعـــلى وأدنى لـــنــتـــيـــجــتي

التـجربـة متـحصل عـليـهمـا �نـهج واحد عـلى مادة خـاضعة
لــلــتــجــربــة في مــخـــابــر مــخــتــلــفــة مــنــجــزة من طــرف عــدة
مــجــربـX بــاســتــعـمــال جتــهـيــزات مــخــتـلــفــة زيـادة 5% من

احلاالت حلدود التكرارية مابX اخملابر.
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وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 4 شـوال عام  شـوال عام 1435 اHوافق  اHوافق 31 يولـيو سنة يولـيو سنة
s2014 يجعل اHنـهج  الذي  يستـعمل الوسط الهالمي يجعل اHنـهج  الذي  يستـعمل الوسط الهالمي

بــــــبالزمــــــا األرنـب والــــــفــــــيـــــبــــــريــــــنــــــوجــــــY إلحــــــصـــــاءبــــــبالزمــــــا األرنـب والــــــفــــــيـــــبــــــريــــــنــــــوجــــــY إلحــــــصـــــاء
الستافيلوكوك  ذات أنز� تخثر موجب إجباريا.الستافيلوكوك  ذات أنز� تخثر موجب إجباريا.

ــــــــــــــــــــ
sإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــــام 1435 اHــــــــــوافـق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
فـــي 3 رجــــب عـــــام 1410 اHـوافــــــق 30 يـنـايـــــر سـنــــة
sتممHعدل واHا sتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشH1990 وا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21  ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

sطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــراراHــؤرخ في 14 صــفــر عــام 1415
اHــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واHــــتـــعــــلق بــــاHـــواصــــفـــات
sتممHعدل واHا sواد الغذائيةHيكروبيولوجية لبعض اHا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHـادة األولى:اHـادة األولى: تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 19 من اHـرسـوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اHــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اHــوافق 30 يــنـــايــر ســـنــة s1990 اHـــعــدل واHـــتــمم واHـــذكــور
أعالهs يـهـدف هـذا الـقـرار إلى جـعل اHـنـهج  الـذي يـسـتعـمل
Yالــــوسط الــــهالمـي بــــبالزمــــا األرنـب و الــــفــــيــــبــــريــــنــــوجـــ
إلحصاء الستافيلوكوك ذات أنز� تخثر موجب إجباريا.
اHادة اHادة 2 :  : من أجل إحـصاء الـستـافيـلوكـوك ذات أنز�
تـخــثـر مـوجـب s فـإن مـخــابـر مـراقــبـة اجلـودة وقــمع الـغش
واخملابـر اHعـتمـدة لهـذا الغـرضs  ملـزمة بـاستـعمال اHـنهج

اHبY في اHلحق اHرفق.
 يـجب أن يسـتـعمل هـذا اHـنهج من طـرف اخملـبر عـند

األمر بإجراء خبرة.
اHـادة اHـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الدzقراطية الشعبية.
حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 4 شــــوال عــــام 1435 اHــــوافق 31

يوليو سنة 2014.
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

اHـلحقاHـلحق
اHنهج الذي يستعمل الوسط الهالمي ببالزما األرنباHنهج الذي يستعمل الوسط الهالمي ببالزما األرنب
والفيبرينوجY إلحصاء الستافيلوكوك ذات أنز�والفيبرينوجY إلحصاء الستافيلوكوك ذات أنز�

تخثر موجبتخثر موجب
 يـحـدد هــذا اHـنـهج تــقـنـيــة إلحـصـاء الــسـتـافــيـلـوكـوك
ذات أنــز� تـــخــثــر مـــوجب (ســتــافـــيــلــوكـــوكــوس أوريــوس
وأصـنـاف أخـرى)  في اHـواد اHـوجـهــة لالسـتـهالك الـبـشـري
أو الـتـغـذيـة احلـيـوانـيـةs بـإحــصـاء اHـسـتـعـمـرات اHـتـحـصل
عليهـا في وسط صلب (وسط يحتوي على بالزما  األرنب
والـفـيـبريـنـوجـY) بـعد الـتـحـضـY في الشـروط الـهـوائـية

في 35° م أو37° م.
1. مصطلحات و تعاريف. مصطلحات و تعاريف

الحــــتــــيــــاجـــات هــــذا اHــــنــــهجs تــــطــــبق اHــــصــــطــــلــــحـــات
والتعاريف اآلتية.

1.1 ستافيلوكوك ذات أنز� تخثر موجب ستافيلوكوك ذات أنز� تخثر موجب
تـشكل هـذه البـكتـيريـا مسـتعـمرات �ـيزة في وسط
هـالمـي انـــــــــتـــــــــقــــــــــائـي يـــــــــحـــــــــتــــــــــوي عـــــــــلـى بـالزمــــــــــا األرنب
والـفـيبـرينـوجـsY عنـدمـا تنـجـز التـجـربة حـسب الـتـقنـية

احملددة في هذا اHنهج.
2.1 إحـــصـــاء الـــســتـــافـــيـــولـــوكـــوك ذات أنـــز� تـــخـــثــر إحـــصـــاء الـــســتـــافـــيـــولـــوكـــوك ذات أنـــز� تـــخـــثــر

موجبموجب
حتـــديـــد عـــدد الـــســتـــافـــيـــولـــوكــوك ذات أنـــز� تـــخـــثــر
موجب اHوجود في اHيـليلتر أو الغرام من العينةs عندما

تنجز التجربة حسب التقنية احملددة في هذا اHنهج.
2. اHبدأاHبدأ

1.2 تــــــزرع فـي عــــــمق وسـط هـالمي يــــــحــــــتــــــوي عــــــلى
بالزمــا األرنب و الــفــيــبــريـنــوجــsY مــســكــوب في عــلـبــتي
بـتـريs كـمــيـة مـحــددة من عـيّـنــة الـتـجــربـة إذا كـانت اHـادة
ســائــلــة أو كــمــيــة مــحــددة من احملــلــول األم في حــالــة اHــواد

األخرى.
في نــفس الــشــروطs تــزرع الــتــخــفــيــفــات الــعــشــريـة
اHـتحصل عليـها انطالقا من عـينة التـجربة أو من احمللول

األم s �عدل علبتY لكل تخفيف.

2.2 حتـــضن هـــذه الـــعـــلب في 35° م أو 37° م  Hــدة 18
إلى 24 ســـــاعـــــة و إذا اقــــــتـــــضى األمـــــرs لــــــمـــــدة  24 ســـــاعــــة

إضافية.

3.2 يــحـسب عـدد الــسـتـافــيـلـوكـوك ذات أنــز� تـخـثـر
مـوجـب انـطالقـا من عـدد اHـسـتـعــمـرات اHـمـيـزة لـكل عـلـبـة

بتري في ميليلتر أو في غرام من عيّنة التجربة.
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3. اخملفف و أوساط الزرع. اخملفف و أوساط الزرع
1.3 اخملفف اخملفف

يـسـتـنـد إلـى الـقـواعـد الــعـامـة لـتـحــضـيـر احملـلـول األم
والتخفيفات العشرية قصد الفحص اHيكروبيولوجي. 

2.3 وسـط هـالمـي  يـــــــحـــــــتــــــوي عـــــــلـى بـالزمـــــــا األرنب وسـط هـالمـي  يـــــــحـــــــتــــــوي عـــــــلـى بـالزمـــــــا األرنب
                   .Yوالفيبرينوج             .Yوالفيبرينوج

مالحـــظـــة -مالحـــظـــة - zـــكـن اســـتـــعــــمـــال أوســـاط مــــتـــوفـــرة في
الـسـوق مــطـابـقـة Hـواصــفـات هـذا اHـنـهـج. غـيـر أنه و نـظـرا
لـــلــتــنـــوع اHالحظ فـي حــصص اHـــضــاف اHـــصــنـــعــةs يـــنــصح
بفحص كل حصة من مـحلول فيبريـنوجY البقر وبالزما
األرنبs قبل االستعمـال وذلك بالقيام �راقـبات إيجابية

وسلبية.
1.2.3 الوسط األساسي الوسط األساسي

أنظر منهج إحـصاء الستافيلوكوك ذات أنز� تخثر
مــوجــب (ســتـــافــيـــلــوكـــوكــوس اوريـــوس وأصــنـــاف أخــرى)
وهي تـقنيـة يستعـمــــل فيهــــا  الوســـط الهالمي لـ بارد-
sباستـثناء تـوزيع الوسط األساسي (Baird-Parker) باركر

بكمية 90 ملل في كل قارورة.
2.2.3 احملاليل احملاليل

1.2.2.3 محلول تلوريت البوتاسيوم محلول تلوريت البوتاسيوم
Yيـحضـر محلـول تلـوريت البـوتاسـيوم كـما هـو مب
في اHـــنــهـج األفــقي إلحـــصــاء الـــســتـــافــيـــلــوكـــوك ذات أنــز�
تـــخـــثـــر مـــوجب (ســـتــافـــيـــلـــوكــوكـــوس اوريـــوس وأصـــنــاف
أخرى) وهـــي تـقنـيـــة يسـتعمـــل فـيهـا  الوسط الهالمـــي

.(Baird-Parker)لـ بارد- باركر
2.2.2.3 محلول فيبرينوجY البقر محلول فيبرينوجY البقر

1.2.2.2.3 التركيب التركيب
فيبرينوجY البقر.............................5غ إلى 7غ

(حسب نقاوة فيبرينوجY البقر)
ماء معقم............................................. 100 ملل

2.2.2.2.3 التحضير  التحضير 
يذوب فيـبريـنوجY الـبقـر بنقـاوة في اHاء مـباشرة

قبل االستعمال.
Yمحلول بالزما األرنب و مانع التريبس Y3.2.2.3 محلول بالزما األرنب و مانع التريبس

1.3.2.2.3 التركيب التركيب
(EDTA بالزما التخثر) للتخثر EDTA بالزما األرنب مع
........................................................... 30 مـــــلل
مانع التريبسY............................................ 30 ملغ

2.3.2.2.3 التحضير التحضير

تــــذوب اHـــكـــونـــات بـــنــــقـــاوة في اHـــاء مــــبـــاشـــرة قـــبل
االستعمال.       

3.2.3 الوسط الكامل الوسط الكامل

1.3.2.3 التركيبة التركيبة

الوسط األساسي (1.2.3)...........................90 ملل

محلول تلوريت البوتاسيوم (1.2.2.3).....0,25 ملل

محلول فيبرينوجY البقر (2.2.2.3).........7,5 ملل

Yمــــــحــــــلــــــول بـالزمــــــا األرنب ومــــــانـع الــــــتــــــريــــــبــــــســـــ
(3.2.2.3)..2,5 ملل.

2.3.2.3 التحضير  التحضير 

يــذوب الــوسط األســاسيs ثم يــتـــــرك لــيــبــرد فــــــي
48°م ± 1° م في حمام مائي (3.4).

تـضـاف بـطـريـقـة مــعـقـمـة احملـالـيل الــثالثـةs اHـسـخـنـة
مسـبقا في 48° م ± 1° م  في حمـام مائيs وبعـد كل إضافة

يخلط بعناية بالدورانs للتقليل من تشكل رغوة.

sيــســتـعــمل الــوسط الــكـامل مــبــاشـرة بــعــد حتـضــيـره
لتجنب ترسب البالزما.

مالحـظـة -مالحـظـة - فـي حـالــة اسـتـعــمـال مــحـلــول مـتــوفـر في
الـسـوق من فـيـبريـنـوجـY الـبـقـر وبالزمـا األرنبs حتـترم
تـعـلــيـمـات اHــصـنّع بـدقــة لـتـحــضـيـر هـذا احملــلـول والـوسط
الــكـامـل (السـيــمــا درجـة حــرارة وسط األســاس) وإالz sـكن

للوسط أن يفقد نشاطه كليا.

3.3 حتضير علب الوسط الصلب (الهالمي) حتضير علب الوسط الصلب (الهالمي)

أنــظـر اHــنـهـج األفـقي إلحــصــاء الـســتـافــيـلــوكـوك ذات
أنـز� تخثر مـوجب (ستافـيلوكوكـوس اوريوس وأصناف
أخرى) وهــــي تـقـنـيـــة يـسـتعـمـــل فـيهـا  الـوسط الهالمي

.(Baird-Parker) لـ بارد- باركر

4. التجهيزات و األدوات الزجاجية التجهيزات و األدوات الزجاجية 

مالحـظة  -مالحـظة  - يـسـمح بـاسـتخـدام أدوات ذات اسـتـعـمال
وحـيـد علـى غرار األدوات الـزجـاجـيـة التـي تسـتـعـمل لـعدة

مرات بشرط أن تكون مواصفاتها مناسبة.

األدوات اHـسـتـعــمـلــــة في مـخـبـر اHــيـكـروبـيـولـوجـيـا
وال سيما ما يأتي :
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1.4 جـهاز للـتعقيم بـاحلرارة اجلافـة (فرن) وباحلرارة جـهاز للـتعقيم بـاحلرارة اجلافـة (فرن) وباحلرارة
s(جهاز التعقيم) الرطبةs(جهاز التعقيم) الرطبة

2.4 جــــهـــــاز الــــتــــجـــــفــــيفs جــــهـــــاز الــــتــــجـــــفــــيفs يــــســـــمح بــــحـــــفظ األوســــاط
اHزروعـةs الـعـلب والـقـارورات في درجـة حرارة من 35 °م

± 1°م أو 37°م ± 1°م.

3.4 حــمــام مــائي حــمــام مــائي أو جـــهــاز مـــشــابه zـــكن ضـــبــطه في
48°م ± 1°م. 

4.4 عــــلب بــــتـــري عــــلب بــــتـــري مــــعـــقــــمــــة من الــــزجـــاج أو مـن مـــادة
بالستيكية.

sسـعـتـهـــا 1مـلل s5.4 مـاصـات مـدرجـة ذات تدفـق كلي مـاصـات مـدرجـة ذات تدفـق كلي
2 مـلل و10 مــللs مــدرجـة عــلى الـتــرتـيب في 0,1 مـلل و0,1

ملل و 0,5 ملل.

5. اقتطاع العي. اقتطاع العيّنات نات 

sمن الــضـروري أن يــحـصل اخملــبـر عــلى عـيّــنـة �ــثـلـة
غير متلفة ولم تتغير أثناء النقل والتخزين. 

6. حتضير العيحتضير العيّنة للتجربة نة للتجربة 

حتـــضــر الـــعـــيّــنـــة لـــلـــتــجـــربـــة طــبـــقـــا Hــنـــهج حتـــضـــيــر
الــعــيــنــاتs واحملــلــول األم والـــتــخــفــيــفــات الــعــشــريــة قــصــد

الفحص اHيكروبيولوجي. 

7. طريقة العملطريقة العمل

1.7 الـــــعـــــيـــــنـــــة اHـــــأخـــــوذة لـــــلـــــتـــــجـــــربـــــةs احملـــــلــــول األم الـــــعـــــيـــــنـــــة اHـــــأخـــــوذة لـــــلـــــتـــــجـــــربـــــةs احملـــــلــــول األم
والتخفيفوالتخفيف

أنـــــظـــــر مــــنـــــهج حتـــــضـــــيــــر الـــــعـــــيّــــنـــــاتs احملـــــلــــول األم
والتخفيفات العشرية قصد الفحص اHيكروبيولوجي.

 Yالزرع و التحض  Y2.7 الزرع و التحض

1.2.7 تؤخذ علـبتي بتري معقمتY (4.4). يوضع في
كل واحدة منهمـا باستعمال مـاصة معقمة (5.4) 1 ملل من
العـيـنة اHـأخوذة لـلـتجـربة إذا كـانت اHـادة سائـلة أو  1مـلل

من احمللول األم بالنسبة للمواد األخرى. 

تؤخذ عـلبـتا بـتري أخريـان معـقمـتانs يوضع في كل
منهما 1 ملل من التخفيف  العشري األول.

تـــعـــاد هــــذه الـــعـــمـــلــــيـــات مع تـــخــــفـــيـــفـــات مــــتـــتـــالـــيـــة
باستعمال ماصة معقمة جديدة لكل تخفيف عشري.

2.2.7 يـــــــســــــكب فـي احلــــــY الــــــوسـط الــــــكــــــامل (3.2.3)
اHـستعـمل  في كلتـا علبـتي بتري (1.2.7) (يـجب أال يحفظ
مـــــتــــبــــلــــورا)s بـــــحــــيث نـــــتــــحــــصــــل عــــلى ســـــمــك يــــقــــــــدر

بحـــوالي 3 ملم.

يــخـلط الــتـطـعــيم في  وسط الـزرع بــعـنـايــة و يـتـرك
ليتجمد بوضع علب بتري فوق سطح بارد وأفقي.

3.2.7 بــعــد الــتــجــمــد الــكــامـل لــلــوسطs تــقــلب الــعــلب
احملـضرة وحتـضن في جهـاز الـتجـفيف (2.4) مـضبوط في
درجـــة حـــرارة 35°م أو 37°م Hــــدة  18 ســــا إلى  24 ســــا وإذا
اســـتــلـــزم األمـــر يـــعـــاد حتـــضـــيـــنـــهـــا Hــدة 18 ســا إلى 24 ســا

إضافية.
3.7 حساب اHستعمرات حساب اHستعمرات

بـــــــــعـــــــــد مـــــــــدة مـن الـــــــــتـــــــــحـــــــــضـــــــــY (3.2.7) تـــــــــــشــــــــــكـل
الـستافيلـوكوك مستـعمرات صغـيرة سوداء أو رمادية أو
حتى بـيضاءs مـحاطة بـهالة من الـترسب تدل عـلى نشاط
الــتـخــثــر. zـكن Hــسـتــعـمــرات الـبــروتــيـوس أن تــشـكل في
بــــــدايــــــة الـــــتــــــحــــــضـــــY مــــــظــــــهــــــرا �ـــــاثـال Hــــــســـــتــــــعــــــمـــــرات
الــسـتـافــيـلـوكــوك ذات أنـز� تــخـثـر مــوجب. غـيــر أنه بـعـد
التـحضH Yدة 24 سا أو 48 سـا تؤخذ اHـستـعمرات مـظهر
بـسـاط أسـمـر نـوعـا مـا واجـتـيـاحـي �ـا يـسـمح بـتـمـيـيـزهـا

عن الستافيلوكوك.
يتم إحصاء اHستعمرات اHميزة لكل علبة.

مـالحــظـة -مـالحــظـة - �ــا أن الــوسـط الــهالمي بــبالزمــا األرنب
والــفـيـبــريـنــوجـY مـبــني عـلى تــفـاعل الـتــخـثــر فـلـيس من

الضروري تأكيد هذا النشاط.
8. التعبير عن النتائج التعبير عن النتائج 

1.8 حالة عامة حالة عامة
تـؤخـذ بـعـY االعـتـبـار الـعـلب الـتي حتـتـوي عـلى 300
مـسـتـعمـرة عـلى األكـثـرs حيـث تكـون فـيـها 100 مـسـتـعـمرة
�ـيـزة في تـخـفـيـفـY مـتـتـالـيـY. يـجب أن حتـتـوي الـعـلـبة

على 15 مستعمرة �يزة على األقل.
يـحـسب الـعـدد N لـلـسـتـافـيـلـوكـوك ذات أنـز� تـخـثـر
مـوجـب اHـوجــود في مــيـلــيــلـتــر أو غــرام من اHــادة كـمــعـدل
الوزن انطالقا من تخفيفY متتاليY باستعمال اHعادلة

اآلتية :
∑c                   

N = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
V (n1+0,1n2)d             

حيث :
c∑ : مجـمـوع مـستـعـمـرات الـستـافـيـلوكـوك اHـمـيزة

sاالعتبار Yأخوذة بعHفي جميع العلب ا
sيليلترHوضوع في كل علبة باHحجم التطعيم ا : V
n1 : عـــــدد الــــــعـــــلـب اHـــــأخــــــوذة بـــــعــــــY االعـــــتـــــبــــــار في

 sالتخفيف األول
n2 : عـــــدد الــــــعـــــلـب اHـــــأخــــــوذة بـــــعــــــY االعـــــتـــــبــــــار في

sالتخفيف الثاني
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d : هـو نـسـبــة الـتـخــفـيف اHـوافــقـة لـلــتـخـفـيف األول
اHــــأخــــوذ بـــــعــــY االعــــتـــــبــــار (احملـــــلــــول األم هــــو عـــــبــــارة عن

تخفيف).
تقرب النتائج اHتحصل عليها باعتبار عددين.

تــعـطى الــنـتــيـجــة بــعـدد الــسـتــافـيــلـوكــوك ذات أنـز�
تـخـثـر مــوجب في اHـيــلـيـلـتــر (مـادة سـائــلـة) أو في الـغـرام
(مـــواد أخـــرى) مـــعـــبـــر عــنـــهـــا بـــعـــدد مـــحـــصـــور بــY 1 و9,9

مضروب في sx10 حيث  x هو القوة اHناسبة لـ 10.
مثـــال 

يــعـطي إحـصــاء اHـســتـعـمــرات بـعـد زرع  0,1 مـلل من
اHادة النتائج اآلتية :

- عــنـــد الــتــخــفــيــــف األول اHــأخـوذ بــعــY االعــتــبـار
s(10-2) : 66  مستعمرة �يزة و 54 مستعمرة �يّزة

Yـــــــأخــــــوذ بــــــعــــــHعــــــنـــــــــد الـــــــتــــــخــــــفـــــــيف الــــــثـــــــاني ا -
االعــتـبـار(10-3) : 4  مـســتـعـمــرات �ـيـزة و7 مـسـتــعـمـرات

sيزة�
      66 + 54 + 4 + 7                               

N = 5955 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2,2x10-2                              

.310 x 6 بعد التقريب هي sالنتيجة
2.8 تقييم األعداد الصغيرة تقييم األعداد الصغيرة

1.2.8 إذا احــــتــــوت كـل عــــلــــبـــــة من الــــعـــــلــــبــــتـــــY عــــلى
مـسـتـوى الـعـيّــنـة اHـأخـوذة لـلـتـجــربـة (مـواد سـائـلـة) أو من
احمللول األم (مواد اخرى)s أقل من 15 مستعمرةs يعبر عن

النتيجة كاآلتي :
أ) بــالـنـسـبــة لـلـمـواد الــسـائـلـةs عــدد الـسـتـافــيـلـوكـوك

ذات أنز� تخثر موجب احملصاة في اHيليلتر :
          C                           
Ne = ــــــ                

             2                                     

حيث :
C : مجمـوع مسـتعـمرات السـتافـيلـوكوك ذات أنز�
Yتـــخـــثــــر مـــوجب احملـــصـــاة (3.7) عـــلى مـــســـتـــوى الــعـــلـــبـــتــ

اHأخوذتY بعY االعتبار.
ب) بـالـنـســبـة لـلـمـواد األخــرىs عـدد الـسـتــافـيـلـوكـوك

ذات أنز� تخثر موجب في الغرام :
       C                         

Ne = ــــــ                  
             2Xd                               

حيث :

C : مجمـوع مسـتعـمرات السـتافـيلـوكوك ذات أنز�
Yتـــخـــثــــر مـــوجب احملـــصـــاة (3.7) عـــلى مـــســـتـــوى الــعـــلـــبـــتــ

sاالعتبار Yبع YأخوذتHا

d : هو نسبة التخفيف للمحلول األم. 
2.2.8 إذا لم حتـــتــو الــعـــلــبــتـــان عــلى مـــســتــوى عـــيّــنــة
الـتـجـربـة (مـواد سائـلـة) أو احملـلـول األم (مـواد أخـرى) على
أي مسـتعـمرة لـلسـتافـيلـوكوك ذات أنـز� التـخثـر موجب

يعبر عن النتيجة كاآلتي :
- أقـل من 1 ســــتـــافــــيــــلـــوكــــوك ذات أنــــز� الـــتــــخــــثـــر

s(مواد سائلة) يليلترHموجب في ا
- أقل من d/1 ســـتــافـــيـــلـــوكـــوك ذات أنــز� الـــتـــخـــثــر
مـــــوجب فـي الـــــغــــرام (مــــواد أخـــــرى) حــــيث d هـــــو نــــســـــبــــة

التخفيف للمحلول األم.
9. الدقةالدقة

1.9 التكرارية التكرارية
sYمـنفـردت Yنتـيـجتـ Yطـلق بـHال يـتـجاوز الـفـرق ا
ومنـفصلتـY (عدد ستـافيلـوكوك ذات أنز� تـخثر موجب
في الغرام أو في اHيـليلتـرs محولة إلى لغ 10) أو النـسبة
Yأعـلى و أدنى نـتــيـجـتي الــتـجـربـتـ Yبــ sعــلى سـلم عـادي
مـتـحـصل عـلــيـهـمـا بـواســطـة نـفس اHـنــهج عـلى نـفس اHـادة
اخلاضعـة للـتجـربة في نفس اخملـبر مـنجـز من طرف نفس
احملـلل الـذي يسـتـعـمل نفس الـتـجهـيـزات في أقصـر مـجال
زمنيs إال في%5 من احلاالت على األكثر جملال التكرارية.

2.9 قابلية إعادة التجربة قابلية إعادة التجربة
Yمـنـفـردت Yنـتـيـجـتـ Yـطلـق بHال يـتـجـاوز الـفـرق ا
(عدد ستافيـلوكوك ذات أنز� تخثر موجب في الغرام أو
في اHــيــلـيــلــتــرs مــحـولــة إلى لغ 10) أو الــنــســبــة عـلـى سـلم
عـــاديs بــY أعـــلى وأدنـى نــتـــيـــجـــتــY مـــتـــحـــصل عـــلــيـــهـــمــا
بـواسطـة نـفس اHـنهج عـلى نـفس اHـادة اخلاضـعـة لـلتـجـربة
Yفي مـــخــابـــر مـــخــتـــلــفـــة مـــنــجـــزة من طـــرف عــدة مـــحــلـــلــ
يـســتــعــمـلــون جتــهـيــزات مــخـتــلــفـةs إال في %5 من احلـاالت

على األكثر جملال قابلية إعادة التجربة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 14 شـعــبـان عـام  شـعــبـان عـام 1436 اHـوافـــق  اHـوافـــق 2 يــونـيـو يــونـيـو
s2015 يـجـعل اHـنـهج األفـقي إلحـصـاء اخلـمـائر يـجـعل اHـنـهج األفـقي إلحـصـاء اخلـمـائر سـنــــة سـنــــة 
والــعــفـنــيـات بوالــعــفـنــيـات بِــعـدــعـد� اHــسـتــعــمـرات في اHــنـتــجـات ذات اHــسـتــعــمـرات في اHــنـتــجـات ذات

نشاط مائي أكبر من نشاط مائي أكبر من s0,95 إجباريا. إجباريا.

ــــــــــــــــــــ

sإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1990

sتممHعدل واHا sتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

sطابقةHتعلق بتقييم اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 اHؤرخ
في 20  ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1434 اHــــوافــــق 26 ســـبـــتــــمــــــبـــر
سـنــــة 2013 الـذي يحـدد شـروط وكيـفـيات اعـتـماد اخملـابر

sستهلك وقمع الغشHقصد حماية ا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اHــــوافق 23 يــــولــــيــــو ســــنـــة 1994 اHــــتـــعــــلـق بــــاHــــواصــــفـــات
sتممHعدل واHا sواد الغذائيةHيكروبيولوجية لبعض اHا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اHــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة s1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهs يـهـدف هـذا الـقـرار إلى جـعل اHـنـهج األفـقـي إلحـصاء
اخلمـائر والعفـنيات بِـعد� اHستـعمرات  في اHـنتجات ذات

نشاط مائي أكبر من s0,95 إجباريا. 

اHـادة اHـادة 2 : : من أجـل إحصـاء اخلـمـائـر والـعـفـنـيـات  بِـعد�
اHــســتــعــمـــرات  في اHــنــتــجــات ذات نــشــاط مــائــــي أكــبــر
مـــن s0,95 فــــإن مــــخــــابــــر مــــراقــــبــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغش
واخملـابر اHـعتـمـدة لهـذا الـغرضs مـلزمـة بـاستـعـمال اHـنهج

اHبY في اHلحق اHرفق بهذا القرار.
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هناك خـمائـر تتـطور بـاألحرى في الـعمق أكـثر منه
عـلى سـطح الـوسط والـتي بـإمـكـانـها تـشـكـيل مـسـتـعـمرات

دائرية أو عدسية الشكل.

 2.2 العفنياتالعفنيات : : 

sلـيفي sـعـتـدلـةHجـسم دقـيق هـوائي مـحب لـلـحرارة ا
يــــطــــور عــــادة  عــــلى ســــطـح وسط هـالميs و في الــــشــــروط
احملــددة في هــذا اHــنــهجs خـاليــا  بــرعـمــيــة أو جــراثــيم (3.2)
مـســطـحـة  أو زغــبـيــة أو مـسـتــعـمـرات (4.2) تـمـثل  غــالـبـا

أثمارا ملونة وأشكاال  ذات أبواغ. 

هــنــاك عـفــنــيـات تــتــطـور بــاألحــرى في الـعــمق أكــثـر
مـنه عــلى سـطح الــوسطs بـإمـكــانـهــا تـشـكــيل مـسـتــعـمـرات

دائرية وعدسية الشكل.

: هـــنــــاك أشـــكـــال مــــتـــقــــاربـــة مـن األجـــســـام مالحـــظـــة :مالحـــظـــة 
الــدقـيــقــةs و�ـكن أن يــكــون الـتــمــيـيــز بــY اخلـمــائـر  (1.2)

والعفنيات (2.2) اعتباطيا. 

3.2 خاليا  برعمية أو جراثيم : خاليا  برعمية أو جراثيم :

أجـســام قــابـلــة لــلـحــيــاة قـادرة عــلى الــنــمـو في وسط
مغذ.

sبـوغ sمــجـمــوعــة من اخلاليــا sمــثال : خــلـيــة مــنــبـتــيــة
مجموعة من األبواغ أو قطعة من اHشيجة الفطرية.

 4.2 اHستعمرة : اHستعمرة :

هي تــــراكم مــــلــــحـــوظ �ــــركـــز لــــكــــتـــلــــة من األجــــســـام
الدقـيقـة اHتطـورة فوق أو داخل وسط مـغذ صـلب انطالقا

من خلية قابلة للحياة.

3. اHبدأ. اHبدأ

1.3 تـزرع عــلب بــيـتــري مـحــضــرة بـاســتـعــمـال وسط

زرع انتقائي محدد.

تـستعمل كمـية معيـنة من عينة الـتجربة (إذا كانت
اHـادة ســائـلـة) أو من احملـلـول األم (في حـالـة اHـواد األخـرى)
أو تـخــفـيـفـات عـشـريـة لـلـعـيـنـة أو احملـلـول األمs حـسب عـدد

اHستعمرات اHرتقبة.

�ـــــــكن زرع عـــــــلب إضـــــــافــــــيـــــــة في نـــــــفـس الــــــشــــــروط
بـاستعـمال تخـفيـفات عشـرية متـحصل عـليهـا انطالقا من

عينة التجربة أو احمللول األم.

2.3 حتـضن بــعـد ذلك الــعـلب في شــروط هـوائــيـة في

درجـة حرارة 25 °م ± 1 °م خالل خـمسة (5) أيـامs ثم تترك
عــــلب الـــهالم لـــتـــرتـــاح فـي ضـــوء الـــنـــهـــار من يـــوم (1) إلى

يومY (2) إذا اقتضى األمر.

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

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

حــرر بــاجلــزائــر في 14 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 2
يونيو سنة 2015.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

اHنهج األفقي إلحصاء اخلمائر والعفنيات اHنهج األفقي إلحصاء اخلمائر والعفنيات 

بِعدعد� اHستعمرات في اHنتجات ذات نشاط مائي أكبر اHستعمرات في اHنتجات ذات نشاط مائي أكبر
من من 0,95

1. مجال التطبيق. مجال التطبيق

يــحــدد هــذا اHـنــهـج طـريــقــة أفــقــيــة إلحــصــاء اخلــمــائـر
والــعــفـــنــيـــات الــقــابـــلــة لـــلــحــيـــاة اHــوجـــودة في اHــنـــتــجــات
اHـوجــهـة لـالسـتـهـالك الـبـشــري أو احلـيــوانيs حـيـث  يـكـون
نشـاط اHاء أكـبر من 0,95 [بـيضs حلمs مـنتـوجات احلـليب
(مـا عـدا مـسـحـوق احلـلـيب)s الـفـواكهs اخلـضـرواتs عجـائن
طـريـة...إلخ] s بــواسـطـة تـقــنـيـة إحــصـاء اHـســتـعـمـرات في

درجة حرارة 25 °م ± 1 ° م.

ال يـســمح هـذا اHــنـهج بــإحـصــاء أبـواغ الــعـفــنـيـات وال
يــطـبـق لـتــحـديــد اجملــمـوعــة الــفـطــريـة أو الخــتــبـار األغــذيـة

للبحث عن السموم الفطرية.

ال يــتـالءم هـذا اHــنــهج إلحــصــاء الــفــطــريــات اHــقــاومـة
(Byssochlamys fulva) لـلحرارة مـثل بيـسوكالميس فـولفا
(Byssochlamys nivea) أو بـــــــيـــــــســـــــوكـالمـــــــيـس نـــــــيـــــــفـــــــيــــــا  
اHـتــواجـدة  في  الــفـواكه و اخلــضـروات اHـعــلـبـة أو اHــعـبـأة

في قارورات.

2. مصطلحات و تعاريف. مصطلحات و تعاريف

الحــــتــــيــــاجـــات هــــذا اHــــنــــهجs تــــطــــبق اHــــصــــطــــلــــحـــات
والتعاريف اآلتية :

 1.2 اخلمائر: اخلمائر:

جـسم دقيق هوائي مـحب للحرارة اHـعتدلـةs يتطور
عـلى سـطح الـوسط عـلى شكـل مسـتـعـمرات (4.2) غالـبـا ما
sتـــشــكـل مــحـــيــطـــا مــنـــتــظـــمــا و ســـطــحـــا مــحـــدبــا نـــوعــا مــا
بـاسـتـعـمـال وسـط هالمي في الـشـروط اHـوصـوفـة في هـذا

اHنهج وفي درجة حرارة 25 °م.
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sـسـتــعـمـرات أو اخلاليــا الـبـرعــمـيـةH3.3 حتــصى إذن ا

(ومـن أجل الـــــتـــــمـــــيـــــيــــــز بـــــY مـــــســـــتـــــعـــــمـــــرات اخلـــــمـــــائـــــر
والـبــكــتـيــريـا) تــفــحص اHـســتــعـمــرات اHـشــكــوك فـيــهـاs إذا
اقتضى األمرs بواسطـة مكبرة بعدستY أو مجهر للتأكد

من هويتها.

4.3 يــحــسـب عــدد اخلــمــائــر والــعــفــنــيــات بــالــغــرام أو

بـاHـيلـيـلـتـر من الـعـيّـنةs انـطالقـا من عـدد اHـسـتـعـمرات أو
اخلاليـا الـبرعـمـية أو اجلـراثـيم اHتـحصـل علـيهـا في الـعلب
اخملــــتــــارة بـــنــــسـب تـــخــــفــــيــــفــــات تــــســـمـح بــــاحلـــصــــول عــــلى
مسـتـعـمرات �ـكن إحـصـاؤها. وإذا اقـتـضى األمـرs حتصى

العفنيات و اخلمائر على حدة.

4. اخملفف ووسط الزرع . اخملفف ووسط الزرع 

 1.4 اخملففاخملفف

 1.1.4 عمومياتعموميات

لــتـــقـــلــيـل الــتـــحـــام أبــواغ الـــعـــفــنـــيـــات والــفـــطـــريــات
(conidies) �ـــكـن أن تـــضــــاف عــــوامل مــــنــــشـــطــــة لــــلـــضــــغط
احلـلولي (tensioactifs) كـمـتعـدد األوكـسـيـتـيالن سـوربـتون
% 0,05) .[ *Tween 80  ـــثـــالHعـــلى ســـبـــيل ا] مـــونـــولـــيـــات

تركيز في الكتلة).

يـوصى بـاسـتــعـمـال مـاء بــيـبـتـوني بـ 0,1 % (تــركـيـز
في الكـتـلـة) كمـخـففs إال في حـالـة حتضـيـر خـاص للـعـيـنة

اHأخوذة للتجربة.

تـركـيبتـركـيب اHــاء الـبـيــبـتـوني بـ اHــاء الـبـيــبـتـوني بـ 0,1 % (تــركـيــــــز (تــركـيــــــز  2.1.4

في  الكتلة)في  الكتلة)

عصارة أنز�ية من نسيج حيواني و نباتي

اHاء

1غ

1000 ملل

3.1.4 حتــضــيــر مــاء بــيــبـتــوني بـ حتــضــيــر مــاء بــيــبـتــوني بـ  0,1 % (تــركــيـــــــز(تــركــيـــــــز

في الكتلة)في الكتلة)
تـذاب اHــركـبــات في اHـاء مع الــتـســخـY إذا اقــتـضى

األمر.
وإذا اقــتــضـى األمــرs يــعــدل الــعــامـل الــهــيــدروجــيــني
(pH)(4.5)  عــــنــــد 7  ±  0,2   في درجـــــة حــــرارة 25 °م بــــعــــد

التعقيم.

2.4 وسط الزرعوسط الزرع

1.2.4 ديـكــلـوران الــوردي بـانــغـال كــلـورام فــيـنــيـكـولديـكــلـوران الــوردي بـانــغـال كــلـورام فــيـنــيـكـول

(DRBC) أغار (أغار
1.1.2.4 التركيبالتركيب

5غعصارة أنز�ية من نسيج حيواني و نباتي

10غ

1غ

0,5 غ

0,002 غ

0,025 غ

12غ إلى

 15غ أ

 0,1غ

1000 ملل

( C6H12O6) غلوكوز - D

(KH2PO4) فوسفات أحادي البوتاسيوم

(MgSO4,H2O) غنزيومHسولفيت ا

ديـــــــــكــــــــلــــــــوران (6,2 ثــــــــنـــــــــائـي كــــــــلــــــــورو -4-
(Yنيتروأنيل

(Dichloran 2,6-dichloro -4- nitroaniline)

بانغال وردي

هالم

كلوروم فينيكول

ماء مقطر أو منزوع الشوارد

أ) : حسب قدرة تهلم الهالم

 * �ـكن اسـتــعـمـال مــواد أخـرى �ـاثـلــة إذا ثـبت أنـهـا

تعطي نفس النتائج.

2.1.2.4 التحضيرالتحضير

1.2.1.2.4 عموميات  عموميات  

توضع  كل اHكـونات  عـدا الكلـورام فيـنيكـول معـلقة
في اHـاء ثم تغـلّى إلذابـتهـا كلـيـاs وإذا اقتـضى األمرs يـعدل
العامـل الهيـدروجيني (pH) (4.5) عـند 5,6 ± 0,2  في درجة

حرارة 25 °م بعد التعقيم.

يضـاف إلى اإليثـانول 10 ملل من  مـحلول الـكلورام
فـــيـــنـــيـــكـــول بـ 1 % (تـــركـــيـــز في الـــكـــتـــلـــة) و�ـــزج. يـــوزع
الـــــوسـط في أوعـــــيـــــة مـالئـــــمــــة (5.5) ثـم يـــــعـــــقـم في جـــــهـــــاز

التعقيم في 121 °م خالل 15 دقيقة.

يـــــبــــــرد الــــــوسط مــــــبـــــاشــــــرة في حــــــمـــــام مــــــائي (3.5)
مـضــبـوط في درجــة حـرارة مـحــصـورة بـY 44 °م و47 °م.
يـوزع  هـذا الوسط عـلى شـكل حصص  بـ 15 مـلل في علب

بيتري معقمة (6.5).
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3.1.2.4 جتارب الفعالية لضمان نوعية وسط الزرع جتارب الفعالية لضمان نوعية وسط الزرع

1.3.1.2.4 عمومياتعموميات

وسط DRBC هــــــو وسط صــــــلب. يــــــجـب أن تـــــخــــــضع
اإلنـتـاجيـة واالنـتقـائـيـة فيه إلى جتـربـة حسب اHـواصـفات

اآلتية : 
2.3.1.2.4 اإلنتاجية اإلنتاجية

- الـتــحـضـY : - الـتــحـضـY :  خــمــســــة (5) أيــام في درجــة حـــرارة
25 °م  ± 1°م.

- السالالت- السالالت :  :  
ATCC  9763   سكاروميساس سيريفيسي -

ATCC 10231                كونديدا ألبيكانس -
ATCC 16404                  أسبرجيلوس نيجر -
ATCC 42647             موكور راسموسوس -

أو سـالالت مـسـجـلـة كـمـكـافـئــة في مـجـمـوعـة فـطـريـة
أخرى.

* �ـكن اســتــعـمــال مـواد أخــرى �ـاثــلــة إذا ثـبت أنــهـا

تعطي نفس النتائج.
- الوسط اHرجعي- الوسط اHرجعي : : وسط زرع 

  (SDA) «Sabouraud Dextrose Agar» 
- منهج اHراقبة :منهج اHراقبة : كمي.

PR  ≥ 0,5  عايير: تقدير اإلنتاجيةHعايير:- اHا -
- التفاعالت اخلاصة : - التفاعالت اخلاصة : مستـعمرات أو خاليا برعمية

أو جراثيم �يّزة حسب كل نوع.
3.3.1.2.4  اإلنتقائية اإلنتقائية 

- الـــتـــحـــضــY :- الـــتـــحـــضــY : خــــمــــســـة (5) أيــــام في درجــــة حـــرارة
25°م ± 1°م 

- السالالت :- السالالت :
 ATCC  25922              إشيريشيا كولي
 ATCC  6633  أو باسيلوس سوبتيلوس

أو سالالت مـسجـلة كمـكافـئة في مـجمـوعة بـكتـيرية
أخرى.

- منهج اHراقبة- منهج اHراقبة : : نوعي.
- اHعايير- اHعايير : : تثبيط تام.

5. األجهزة و األدوات الزجاجية. األجهزة و األدوات الزجاجية
يـسـمح باسـتـعـمال األجـهـزة ذات االسـتـعمـال الـوحـيد
sـســتــعــمــلــة ألكــثـر مـن مـرةHبــدال من األدوات الــزجــاجــيــة ا

شرط أن توافق اHتطلبات احملددة.

يترك الوسط ليتجمد ويجف.

Yيـــســتــعــمل مـــبــاشــرة أو يــحــفظ فـي الــظالم إلى حــ
استعماله.

مالحـظـةمالحـظـة - يـجب تــفـادي تــعـرض الـوسط لــلـضـوء ألن- يـجب تــفـادي تــعـرض الـوسط لــلـضـوء ألن
اHـــواد الـــنــــاجتـــة عـن حتـــلل الــــســـمــــوم الـــفــــطـــريــــة �ـــكن أناHـــواد الـــنــــاجتـــة عـن حتـــلل الــــســـمــــوم الـــفــــطـــريــــة �ـــكن أن
تــــتــــســـبـب في ســــوء تــــقــــيــــيم اجملــــمــــوعــــات الــــفـــطــــريــــة فيتــــتــــســـبـب في ســــوء تــــقــــيــــيم اجملــــمــــوعــــات الــــفـــطــــريــــة في

العينات.العينات.

2.2.1.2.4 إضــــــافـــــة اخــــــتــــــيـــــاريــــــة لــــــكـــــلــــــورهــــــيـــــدرات إضــــــافـــــة اخــــــتــــــيـــــاريــــــة لــــــكـــــلــــــورهــــــيـــــدرات

YالكلورتيتراسيكلYالكلورتيتراسيكل

�ـا أنه  �ـكن لـلـتـكـاثـر الـبـكـتـيـري أن يـحـدث مشـكال
(في اللحوم النّيـئة على سبيل اHثال)s يوصى باستعمال
Yالـكـلـورام فــيـنـيـكـول (50 مغ/ل)  والــكـلـور تـيـتـراسـيـكـلـ

(50 مغ/ل).

s(2.1.2.4) يــحـضّـر الـوسط األسـاسي sفي هـذه احلـالـة
كــمـا هــو مــبـY أعالهs مع 50 مغ من الــكــلــورام فــيــنــيــكــول

فقط ثم يوزع بكميات 100 ملل ويعقم.

يــحـضّـر كـــــذلك فـــي اHـاء مــحـلـول بـ 0,1 % (تــركـيـز
Yفي الــكــتــلــة) من كــلــــورهــيــدرات الــكــلــورتـيــتــراســيــكــلـ
(لـعـدم اسـتـقــراره الـنـسـبي في احملـلـول s يـجب أن يـحـضّـر
فـورا) ويعقّم بالـترشيح مبـاشرة قبل االستـعمالs يضاف
بــطـريــقـة مـعــقـمـة 5 مـلل من هــذا احملـلـول إلى 100 مـلل من
الـــــــوسط األســـــــاسـيs ويـــــــســـــــكـب في الـــــــعـــــــلـب. ال يـــــــنـــــــصح
بــاسـتــعــمـال اجلــونـتــامــيـســY ألنه بـإمــكــانه تـثــبــيط بـعض

أصناف اخلمائر.

3.2.1.2.4 إضافة اختيارية لعناصر مؤشرة إضافة اختيارية لعناصر مؤشرة 

حتى تبيّن العـفنيات جميع أشكـالها و خاصة جميع
الـصــبــاغ الـتـي تـنــتــجـهــا في الــعــادةs  حتـتــاج إلى عــنــاصـر

.DRBC مؤشرة غير موجودة في

لـــلــكـــشف عـن الــعـــفـــنــيـــات في هـــذا الـــوسطs يـــضــاف
مـحـلـول الــعـنـاصـر اHــؤشـرة الـتـالي إلى 1 مـلل/ل من هـذا

الوسط وذلك قبل وضعه في جهاز التعقيم :

s1غ : ZnSO4,7H2O -

s0,5 غ : CuSO4,5H2O -

-  100 ملل من اHاء اHقطر أو منزوع الشوارد.

(Tergitol) ) *4.2.1.2.4 إضافة اختيارية للترجيتول إضافة اختيارية للترجيتول

لتفـادي تكاثـر ميكوراسي (Mucoraceae)  داخل علب
الـهالم s يوصى بـإضافة  الـترجـيتول (Tergitol)  1 ملل/ل)

إلى وسط الزرع.
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يـفـضل استـعمـال جـهاز مـجـانسـة ذي حركـة تـموجـية
بدال من اخلالط أو جهاز الرج.

عـــنــدمـــا تــمأل اHـــاصــة (2.5) بـــالــكـــمــيــة اHـــنــاســـبــة من
احملـلـول األم والـتـخـفـيـفـاتs يـفـضل إبـقـاؤهـا أفقـيـا (ولـيس
عموديا) وهذا بسبب الترسب السريع لألبواغ بداخلها.

يـــرج احملـــلـــول األم والـــتــــخـــفـــيـــفـــات لـــتـــفـــادي تـــرسب
اجلزيئات التي حتتوي على أحياء دقيقة. 

Yالزرع و التحض Y2.7 الزرع و التحض

  1.2.7 بـواسـطـة مـاصة بـواسـطـة مـاصة (2.5) مـعـقـمـةs يوضع 0,1 مـلل

من عينة الـتجربة في حالـة اHواد السائلة أو 0,1 ملل من
احملـــلــول األم فـي حـــالــة اHـــواد األخـــرىs في عـــلـــبـــة بـــيـــتــري

.(1.2.4) DRBC حتتوي على هالم
بــواسـطــة مـاصــة مــعـقــمــة جـديــدة يـوضع 0,1 مـلل من
الـــــتـــــخــــــفـــــيف الـــــعـــــشـــــري األول (10-1)  (فـي حـــــالـــــة اHــــواد
الـــســـائـــلــة) أو 0,1 مــلل  مـن الــتـــخـــفــيف (10-2) (في حـــالــة
اHـواد األخـرى) في عـلــبـة بـيـتـري ثـانــيـة حتـتـوي عـلى هالم

.(1.2.4) DRBC

لـتـسـهـيـل إحـصـاء اHـسـتـعـمـرات الـضـعـيـفـة لـلـخـمـائـر
والـعـفـنـيــاتs �ـكن تـوزيع كــمـيـات تـصل إلى 0,3 مـلل من
التـخـفيف (10-1) من العـيّنـة أو عيـنة الـتجـربة من اHواد

السائلة على ثالث علب.
جتــرى الــعــمـلــيــة بــنــفس الــطــريـقــة مع الــتــخــفــيــفـات
اHـــوالـــيــة بـــاســـتـــعــمـــال مـــاصــة جـــديـــدة مــعـــقـــمــة (2.5) لــكل

تخفيف عشري.
مالحـظة : مالحـظة : إذا وقع الشك فـي وجود عـفـنـيات سـريـعة
الـــنـــمـــوs يــــســـتـــنـــد إلى اHـــنـــهـج األفـــقي إلحـــصـــاء اخلـــمـــائـــر
والـعـفـنـيـات بِـعـد� اHـسـتـعـمـرات في اHـنـتـجـات ذات نـشـاط

مائي أصغر أو يساوي 0,95.
2.2.7 يـــوزع الــــتــــطـــعــــيم عــــلى ســــطح عــــلــــبـــة الــــوسط

الـهالمي بـواسـطـة نـاشـر (8.5) مـعـقـم إلى غـايـة امـتـصـاصه
كليا من الوسط.

�ــكن كــذلك اســتـعــمــال طـريــقــة الـزرع بــالــدمجs لـكن
في هـــذه احلـــالـــة يـــجب اHـــصـــادقـــة عـــلى مـــعـــادلـــة الــنـــتـــائج
بـالنـسبـة لـلزرع عـلى الـسطح كـما أن الـتـميـيـز والتـفريق

بY العفنيات واخلمائر غير �كن.
�ـكن أن يعطي مـنهج الـزرع على السـطح إحصاءات
أعلى. تسهل تقنـية الزرع بالتطـعيم على السطحs تعرض
أقـصى للخاليا لألكـسجY اجلـوي وجتنب تعطـيل النشاط

احلراري للخاليا البرعمية الفطرية. 
ترتبط النتائج بنوع الفطريات.

3.2.7 حتــــضـن الــــعـــــلب احملـــــضــــرة (2.2.7) في شـــــروط

هــوائـيــةs األغــطـيــة نــحـو األعــلىs في وضــعــيـة مــســتـقــيــمـة
داخل جهـاز التـحضY (1.5) في درجـة حرارة 25 °م ± 1 °م
خالل خـــمـــســـة (5) أيـــام. إذا  اقـــتـــضـى األمـــرs تـــتـــرك عـــلب

.(2) Yدة يوم (1) إلى يومH الهالم لضوء النهار

األجـهــــزة اHــتـداولــــة في مـخــبـر اHـيـكـروبــيـولـوجـيـا
وال سيما ما يأتي :

 1.5 جـــهــاز الـــتــحـــضــY جـــهــاز الـــتــحـــضــsY بـــإمـــكـــانه الـــعـــمل فـي درجــة

حرارة 25 ° م ± 1 ° م.
2.5 مـاصـات ذات سـيالن تـام مـاصـات ذات سـيالن تـامs معـقـمـةs سـعـتـها 1 مـلل

ومدرجة بـ 0,1 ملل.       
3.5 حـمـام مائيs أو جـهـاز �اثلsحـمـام مائيs أو جـهـاز �اثلs بـإمـكـانه الـعمل في

درجة حرارة  تتراوح  من 44 °م إلى 47 °م. 
s(مـتر - pH) 4.5 جـهاز قيـاس العـامل الهيـدروجينيجـهاز قيـاس العـامل الهيـدروجيني

بـتـدقيق ± 0,1 وحـدة من الـعـامـل الـهـيـدروجـيـني (pH) في
درجة حرارة 25 °م.

5.5  قــاروراتs حــوجالت وأنــابــيبقــاروراتs حــوجالت وأنــابــيبs لــتــغــلــيــة وحــفظ

أوساط الزرع إلجراء التخفيفات.
بـــــيـــــتــــريs مـــــعـــــقـــــمـــــةs من الـــــزجـــــاج أو من 6.5 عـــــلب بـــــيـــــتــــريsعـــــلب 

البالستيكs يتراوح قطرها من 90 ملم إلى 100 ملم.
7.5 مـجـهرs  مـجـهرs لـتـميـيـز اخلـمـائـر عن اخلاليـا البـكـتـيـرية

.(1000 x 250 إلى x تكبير من sقاع فاحت)
 8.5 نواشرs نواشرs من الزجاج  أو من الـبالستيك (قطرها

 أقل  من 2 مـلم وطـولـها 80 مـلم). من األحـسن أالّ يـتـجـاوز
قطـر النـواشر 2 مـلم لـلتـقلـيل من كـميـة الـعيّـنة اHـلـتصـقة

بها عند نهاية نشرها.
(50 x 6,5 إلى x تــكـــبــيـــرهــا) sYبـعــدســتـYبـعــدســتـ مــكــبــرةمــكــبــرة   9.5

لـلـتـمـيـيـز ولـلـتـفـريق بـY اHـسـتـعـمـرات أو خاليـا اخلـمـائـر
والعفنيات.  

6. اقتطاع العي. اقتطاع العيّنةنة
من األحـسن أن يـتلـقى اخملـبـر عـيّنـة �ـثـلة حـقـاs غـير
مــتــلــفــة أو تــغــيــرت أثــنـــاء الــنــقل والــتــخــزين. يــجب عــدم

جتميد عيّنة اخملبر.
يــجـــرى اقــتــطــاع و حتــضــيــر الــعــيـــنــة لــلــتــجــربــة في

ظروف مالئمة.
7. طريقة العمل. طريقة العمل

1.7 الـــــعــــي الـــــعــــيّـــــنـــــة اHـــــأخـــــوذة لـــــلــــتـــــجـــــربـــــةs احملـــــلــــول األمـــــنـــــة اHـــــأخـــــوذة لـــــلــــتـــــجـــــربـــــةs احملـــــلــــول األم

والتخفيفاتوالتخفيفات : : 
يـتم حتضـير الـعيـنة اHـأخوذة لـلتـجربـة واحمللول األم
(التـخفيف األول) والتـخفيـفات اHواليـة حسب متـطلبات
التنـظيمات واHـقاييس اخلاصـة واHناسبـة للمادة اHـعنية.
مــا عـــدا حــالـــة حتــضــيـــر خــاص لــعـــيّــنــة الـــتــجـــربــةs يــوصى
بـاسـتــعـمـال مـاء بــيـبـتـوني بـ  0,1 % (تـركـيــز في الـكـتـلـة)

(3.1.4) كمخفف.
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يوصى بتحضY العلب (6.5) داخل كيس بالستيكي
مـفـتـوح لتـفـادي تـلـوث جهـاز الـتـحـضY في حـالـة انـتـشار

العفنيات خارج العلب.
3.7 إحصاء وانتقاء اHستعمرات لإلثبات إحصاء وانتقاء اHستعمرات لإلثبات

جترى قراءة الـعلب بـY يومY (2) وخمـسة أيام (5)
من الـتــحـضــsY تـنــتـقى الــعـلب (3.2.7) احملـتــويــة عـلى أقل
من 150 مـسـتـعـمـرة أو خاليا بـرعـمـيـة أو جـراثيـم وحتسب

هذه اHستعمرة أو اخلاليا البرعمية أو اجلراثيم.         
إذا لـــــوحظ اجـــــتــــيـــــاح ســــريـع في الـــــعــــلـبs يــــحـــــتــــفظ
بـاإلحصاءات اHـتحصل علـيها بـعد يومY (2) ثم من جديد

.Yبعد خمسة (5) أيام من التحض
مالحـــــظــــة مالحـــــظــــة 1 :  : تـــــعــــتـــــبــــر مـــــنــــاهـج إحــــصـــــاء اخلــــمـــــائــــر
والـــعـــفـــنـــيــات عـــلـى وجه اخلـــصــوص غـــيـــر دقـــيـــقـــة بــســـبب
احتـوائـهـا على خـلـيط من اHـيـسيـلـيـومs واألبواغ اجلـنـسـية
وعــــــد�ــــــة اجلــــــنـس. يـــــرتــــــبـط عــــــدد الـــــوحــــــدات اHــــــشــــــكــــــلـــــة
للمـستعمـرات بدرجة انقـسام اHيسـيلوم وبنـسبة األبواغ

القادرة على النمو فوق الوسط.           
مالحـــظــة مالحـــظــة 2 :  : حتــدث غـــالــبـــا إحــصـــاءات غــيـــر خــطـــيــة
إنــطالقــا مـن تــخــفــيــفــات عــشــريــةs أي أن تــخــفــيــفــا واحــدا
لـلـعـيّـنة ذا عـامل 10 ال يـؤدي عـمـومـا إلى تـخـفـيض الـعـامل
10 لـعدد اHـستـعمـرات على سـطح علـبة بـيتـري. وهذا ناجت

عن انـقسام اHيسـيليوم وانـتشار األبواغ أثنـاء التخفيف
وكـذلـك إلى اHـنــافـســة بـY الـفــصـائـل في حـالــة وجـود عـدد

كبير من اHستعمرات في علبة بيتري.
تـــنـــبـــيـه - تـــنـــتـــشــــر أبـــواغ الـــعـــفـــنــــيـــات في الـــهـــواءتـــنـــبـــيـه - تـــنـــتـــشــــر أبـــواغ الـــعـــفـــنــــيـــات في الـــهـــواء
بـسـهـولـةs لـذلك تـعـالج عـلب بـيـتـري بـحـذربـسـهـولـةs لـذلك تـعـالج عـلب بـيـتـري بـحـذر لـتـفـادي تـكـاثـرلـتـفـادي تـكـاثـر
أبـواغ الــعـفـنــيـات الــذي �ـكن أن يــؤدي إلى تــقـديـر مــبـالغأبـواغ الــعـفـنــيـات الــذي �ـكن أن يــؤدي إلى تــقـديـر مــبـالغ

فيه لعدد اHستعمرات في العيفيه لعدد اHستعمرات في العيّنة.نة.
يـجـرىs إذا اقـتـضى األمـرs اخـتـبـار بـواسـطـة مـكـبرة
بـــعـــدســـتـــY (9.5) أو مــــجــــهــــر (7.5) لـــلـــتــــفـــريق بــــY خاليـــا

اخلمائر أو العفنيات واHستعمرات البكتيرية.
حتـــسب مــســـتـــعــمـــرات اخلـــمــائـــر واHـــســتـــعـــمــرات أو
اخلاليــا الـبـرعــمـيــة لـلـعــفـنـيــاتs كل عـلى حــدةs إذا اقـتـضى

األمر. 
لـتــعـيــY اخلـمــائـر والــعـفــنـيــاتs يــتم انـتــقـاء مــنـاطق
تـكاثر الـفطـريات ويجـرى اقتـطاع عيـنة الخـتبار مـجهري

.YالئمHا Yمعمق أو زرع في أوساط العزل أو التعي
8. التعبير عن النتائج وحدود الثقة. التعبير عن النتائج وحدود الثقة

يــجب الــتــعـــبــيــر عن الــنــتــائـج وحــدود الــثــقــة حــسب
اHتطـلبات العامـة والتوصيـات اHتعلقـة �يكروبـيولوجيا

األغذية. 
إذا اقــــتــــضى األمــــرs تُــــعــــدُّ مــــســــتــــعــــمــــرات اخلــــمــــائـــر
واHـسـتـعمـرات أو اخلاليـا الـبـرعـمـيـة  لـلـعـفـنيـاتs كل عـلى

حدة.

 

26



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 16 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـ
30 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 19 شـو شـوّال عـــــام ال عـــــام 1436 اHـوافـــــق  اHـوافـــــق 4 غـشت غـشت
سـنـــة سـنـــة t2015 يـجـعل اHــنـهج األفــقي إلحـصـاء اخلــمـائـر يـجـعل اHــنـهج األفــقي إلحـصـاء اخلــمـائـر
والــعــفـنــيـات بوالــعــفـنــيـات بِــعـدــعـد° اHــسـتــعــمـرات في اHــنـتــجـات ذات اHــسـتــعــمـرات في اHــنـتــجـات ذات

نشاط مائي أصغر أو يساوي نشاط مائي أصغر أو يساوي t0,95 إجباريا. إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ وزير التجارة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدّلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1990

tتممHعدل واHا tتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

tالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

tطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 اHؤرخ
في 20  ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1434 اHــــوافــــق 26 ســـبـــتــــمــــــبـــر
سـنــــة 2013 الـذي يحـدد شـروط وكيـفـيات اعـتـماد اخملـابر

tستهلك وقمع الغشHقصد حماية ا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اHــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واHـــتـــعــــلق بـــاHــــواصـــفـــات
tتممHعدل واHا tواد الغذائيةHيكروبيولوجية لبعض اHا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اHــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة t1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهt يـهـدف هـذا الـقـرار إلى جـعل اHـنـهج األفـقـي إلحـصاء
اخلمـائر والعفـنيات بِـعد° اHستـعمرات  في اHـنتجات ذات

نشاط مائي أصغر أو يساوي t0,95 إجباريا. 

اHـادة اHـادة 2 : : من أجل إحــصـاء اخلـمـائــر والـعـفـنــيـات بِـعـد°
اHـسـتـعـمــرات  في اHـنـتـجـات ذات نـشـاط مـائـي أصـغـر أو
يــســاوي t0,95 فــإن مــخـــابــر مــراقـــبــة اجلــودة وقـــمع الــغش
واخملـابر اHـعتـمـدة لهـذا الـغرضt مـلزمـة بـاستـعـمال اHـنهج

اHبY في اHلحق اHرفق بهذا القرار.

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

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 19 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 4
غشت سنة 2015.

بختي بلعايببختي بلعايب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

اHنهج األفقي إلحصاء اخلمائر والعفنيات اHنهج األفقي إلحصاء اخلمائر والعفنيات 

بِعدعد° اHستعمرات في اHنتجات ذات نشاط مائي أصغر اHستعمرات في اHنتجات ذات نشاط مائي أصغر
أو يساوي أو يساوي 0,95

1 . . مجال التطبيقمجال التطبيق

يــحــدد هــذا اHـنــهـج طـريــقــة أفــقــيــة إلحــصــاء اخلــمــائـر
احملــبــة لــلــمـاء و الــعــفــنـيــات احملــبــة لـلــجــفــاف اHــوجـودة في
اHنتجات اHوجهة لالستهالك البشري أو احليوانيt حيث
tـاء أصغـر أو يساوي 0,95  (الفـواكه اجلافةHيـكون نـشاط ا
tــــمـــلحHالــــســـمك ا tالــــلـــحم اجملــــفف tـــعــــجـــونHا tاحلـــلـــويــــات
الـبـذورt احلــبـوب ومـشـتـقــاتـهـاt الـطــحـtY اجلـوزt الـتـوابل
والـبهاراتt إلخ....)t بواسـطة تقنـية إحصاء اHـستعمرات

في درجة حرارة 25 °م ± 1 °م.

ال يــطــبق هــذا اHــنــهج عــلى اHــنــتــجــات اجملــفـفــة حــيث
tـاء أصـغر أو يـساوي 0,60 (احلبـوب اجملفـفةHيـكون نـشاط ا
اHـنـتـجات الـزيـتـيـةt الـتـوابلt الـبـقـولt الـبـذورt مـسـحوق
اHــــشــــروبــــات الــــفــــوريـــــةt اHــــنــــتــــجــــات اجملــــفــــفــــة اHــــوجــــهــــة
لــلــحــيـوانــات األلــيــفــةt الخ....) وال يــســمح بــإحــصــاء أبـواغ
الـعـفــنـيـات. كـمـا ال يـطـبق هـذا اHـنـهج في حتـديـد اجملـمـوعـة
الــفــطــريـة أو فـي اخـتــبــار األغــذيــة لـلــبــحث عــلى الــســمـوم
الـفـطـريـة (اHـيـكـوتــوكـسـY)t كـمـا أنه ال يـتالءم مع إحـصـاء
الـفطريـات احملبة لـلملح و احملـبة لـلجفـاف (بوليـباسيـليوم
بـيـسي (Polypaecilum pisce) وبـازيــبـيـتــوسـبــورا آلـوفـيال
t(Basipetospora halophila) اHـــمــكن وجـــودهــا فـي األســمــاك

اجملففة على وجه اخلصوص.

2. مصطلحات وتعاريف. مصطلحات وتعاريف

الحــــتــــيــــاجـــات هــــذا اHــــنــــهجt تــــطــــبق اHــــصــــطــــلــــحـــات
والتعاريف اآلتية : 

اخلــمــائــر:اخلــمــائــر: جـــسم دقـــيق هــوائيt مـــحّب لـــلــحــرارة  1.2

اHـــــعـــــتــــــدلـــــةt يـــــتــــــطـــــور عـــــلـى ســـــطـح الـــــوسـط عـــــلـى شـــــكل
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مـسـتـعـمـرات (4.2) بـاسـتــعـمـال وسط هالمي في الـشـروط
اHـوصـوفـة في هـذا اHـنـهج وفي درجـة حـرارة 25 °مt غـالـبا

ما يشكل محيطا منتظما و سطحا محدبا نوعا ما.
هناك خـمائـر تتـطور بـاألحرى في الـعمق أكـثر منه
عـلى سـطح الـوسط والـتي بـإمـكـانـها تـشـكـيل مـسـتـعـمرات

دائرية أو عدسية الشكل.
2.2 الـعـفـنـياتالـعـفـنـيات : : جـسم دقـيق هوائيt مـحبّ لـلـحرارة

tيـــطــور عـــادة  عـــلى ســطـح وسط هالمي tــعـــتـــدلــة لـــيـــفيHا
حـسب الـشـروط احملـددة في هـذا اHـنـهجt خاليـا بـرعـمـية أو
جـراثـيم (3.2) مــسـطــحـة أو زغــبــيـة أو مــســتـعــمـرات (4.2)

تمثل غالبا أثمارا ملونة وأشكاال  ذات أبواغ. 
هــنــاك عـفــنــيـات تــتــطـور بــاألحــرى في الـعــمق أكــثـر
مـنه عــلى سـطح الــوسطt بـإمـكــانـهــا تـشـكــيل مـسـتــعـمـرات

دائرية أو عدسية الشكل.
مالحـــظـــةمالحـــظـــة : هـــنــــاك أشـــكـــال مــــتـــقــــاربـــة مـن األجـــســـام
الــدقــيــقــة و�ــكـن أن يــكــون الــتــمـــيــيــز بــY اخلــمــائــر (1.2)

والعفنيات (2.2) اعتباطيا. 
3.2 خاليا  بـرعمية أو جراثيم :خاليا  بـرعمية أو جراثيم : أجسام قـابلة للحياة

قادرة على النمو في وسط مغذٍ.
tبـوغ tمـجــمــوعــة من اخلاليــا tمـثال : خــلــيــة مـنــبــتــيــة

مجموعة من األبواغ أو قطعة من اHشيجة الفطرية.
4.2 اHستعمرةاHستعمرة : هي تراكم ملـحوظ �ركز لكتلة من

األجسام الدقـيقة اHتطـورة فوق أو داخل وسط مغذٍ صلب
انطالقا من خلية قابلة للحياة.

 5.2 خمائر محبة للماء وعفنيات محبة للجفافخمائر محبة للماء وعفنيات محبة للجفاف

فـطـريـات قـادرة عـلى الـنـمـو مع نـشـاط مـائي أصـغـر
أو يساوي 0,95.
3. اHبدأ. اHبدأ

1.3 تـزرع عــلب بــيـتــري مـحــضـرة بــاســتـعــمـال وسط

tـرتـقـبـةHــسـتـعـمـرات اHزرع انــتـقـائي مـحـدد. حـسب عـدد ا
تــســتـــعــمل كـــمــيـــة مــعــيـــنــة من عـــيــنـــة الــتــجـــربــة (إذا كــان
اHــنــتــوج سـائـال) أو من احملــلـول األم (فـي حـالــة اHــنــتــجـات
األخـرى) أو من التـخـفيـفـات العـشـرية لـعـيّنـة الـتجـربة أو

للمحلول األم.
tكن زرع عـلب بيـتـري إضافـيـة في نفس الـشروط�
بـإستعـمال تخـفيـفات عشـرية متـحصل عـليهـا انطالقا من

عيّنة التجربة أو من احمللول األم.
2.3 حتــــضـن بـــعــــد ذلـك عـــلـب الــــبــــيـــتــــري فـي شـــروط

هوائـية في درجـة حرارة 25 °م ± 1 °م Hدة خـمسة (5) إلى
ســبــعـة (7) أيــام. ثـم تـتــرك عــلب الــهـالم لــتـرتــاح فـي ضـوء

النهار Hدة يوم (1) إلى يومY (2) إذا اقتضى األمر.

tـسـتـعــمـرات أو اخلاليـا الـبــرعـمـيـةH3.3 حتـصـى إذن ا

وإذا اقـتــضى األمـر (من أجل الــتـمــيـيــز بـY مــسـتــعـمـرات
اخلمائر والبكتـيريا)t تفحص اHستعمرات اHشكوك فيها

بواسطة مكبرة بعدستY أو مجهر للتأكد من هويتها.

4.3  يــحــسب عــدد اخلــمــائـر والــعــفــنــيــات بــالــغـرام أو

بـاHـيـلـيـلـتـر من الـعـيّــنـة انـطالقـا من عـدد اHـسـتـعـمـرات أو
اخلاليـا الـبــرعـمـيـة أو اجلـراثــيم اHـتـحـصل عــلـيـهـا في عـلب
البـيتري اخملتـارة بنسب تـخفيفـات تسمح بـاحلصول على
مسـتـعـمرات �ـكن إحـصـاؤها. وإذا اقـتـضى األمـرt حتصى

العفنيات واخلمائر على حدة.

4. اخملفف ووسط الزرع . اخملفف ووسط الزرع 

1.4 اخملفف اخملفف

1.1.4 عمومياتعموميات

عــنـد إجــراء سـلــسـلـة تــخـفــيـفــات قـبل الــزرعt يـوصى
بـاسـتـعـمـال مـخـفف يـحـتـوي عـلى كـمـيـة كـافـيـة مـن اHذاب
[على سبـيل اHثال مـحلول  بـ 20 % إلى35 %  (تـركيز في
الـكــتـلــة) من الـغــلـيــسـرول  أو D- غـلــوكـوز] وهـذا لــتـفـادي
الـصــدمـة احلـلــولـيــة لـلـعــفـنــيـات احملـبّــة لـلــجـفـاف واخلــمـائـر

احملبّة للماء.

مـالحــــظـــة :مـالحــــظـــة : لــــتــــقــــلــــيل الــــتــــحــــام أبــــواغ الــــعــــفــــنــــيـــات
والـفــطـريـات (conidies) �ـكـن أن تـضــاف عـوامل مــنـشــطـة
لــلـــضــغط احلــلــولي (tensioactifs) كــمــتــعــدد األوكــســيــتــيالن

سوربتون مونوليات بـ  0,05 % (تركيز في الكتلة). 

يــوصى بـاسـتــعـمــال مـاء بـيــبـتـوني بـ 0,1 % (تــركـيـز
في الكـتـلـة) كمـخـففt إال في حـالـة حتضـيـر خـاص للـعـيّـنة

اHأخوذة للتجربة.  

 2.1.4 تركيب اHـاء البيبتوني بـ  تركيب اHـاء البيبتوني بـ 0,1 %  (تركيز في (تركيز في

 الكتلة) الكتلة)

عصارة أنز�ية من نسيج حيواني و نباتي

اHاء

1غ

1000 ملل

3.1.4 حتـضــيــر مـاء بــيــبــتـوني بـ حتـضــيــر مـاء بــيــبــتـوني بـ 0,1 % (تــركــيـز في(تــركــيـز في

الكتلة) الكتلة) 
تـذاب اHـركـبـات فـي اHـاءt مع الـتـسـخـY إذا اقـتـضى
األمـر t يـعــــــدل الـعـامـــــل الـهـيــدروجـيـني (pH) (4.5) عـنـد
7 ± 0,2 فـي درجـة حـرارة 25 °م بــعـد الـتــعـقــيم إذا اقـتـضى

األمر.
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تـــنــبــيـه : يــجب تـــفــادي تــعـــرض الــوسط لـــلــضــوء ألنتـــنــبــيـه : يــجب تـــفــادي تــعـــرض الــوسط لـــلــضــوء ألن
اHـواد الناجتة عن حتـلل السمـوم الفطريـة �كن أن تسبباHـواد الناجتة عن حتـلل السمـوم الفطريـة �كن أن تسبب

سوء تقييم اجملموعات الفطرية في العينات.سوء تقييم اجملموعات الفطرية في العينات.
 2.2.1.2.4 إضـافـة اخـتــيـاريـة لـكـلــورهـيـدرات الـكـلـورإضـافـة اخـتــيـاريـة لـكـلــورهـيـدرات الـكـلـور

YتيتراسيكلYتيتراسيكل
tعـنـدما �ـكن أن يحـدث الـتكـاثـر البـيكـتـيري مـشكال
يوصى باستـعمال الكلورام فينيكول (50 مغ/ل) والكلور
تيـتراسيكلY (50 مغ/ل). في هذه احلـالةt يحضر الوسط
األســـــاسي كـــــمـــــا هـــــو مــــبـــــY أعاله (2.1.2.4) مع 50 مـغ من
الـــكــلـــورام فــيـــنـــيــكـــول فــقطt ثـم يــوزع بـــكــمـــيــات 100مــلل
ويــعــقم. يــحـــضــر كــذلك مــحــلــول تــيــتــراســيــكــلــY بـ 0,1 %
(تــــــــــركـــــــــــيــــــــــز فـي الــــــــــكـــــــــــتــــــــــلــــــــــة) مـن كـــــــــــلــــــــــورهــــــــــيــــــــــدرات
الــكــلــورتـيــتــراســيــكـلــY في اHــاء (يــجب أن يــحــضــر فـورا
لعـدم اسـتـقـراره في احملـلـول) ويعـقم بـالـتـرشـيح. مـبـاشرة
قــبل االســتـعــمــالt يــضـاف 5 مــلل من هــذا احملــلــول إلى100
مـلل من الــوسط األســاسي بـطــريـقــة مــعـقــمـة ويــسـكب في
عـلـب الـبـيـتـري. ال يــنـصح بـاسـتــعـمـال اجلـنــتـامـيـسـY ألنه

بإمكانه تثبيط بعض أصناف اخلمائر.
 3.2.1.2.4 إضافة اختيارية للعناصر اHؤشرة  إضافة اختيارية للعناصر اHؤشرة 

حتـتـاج الـعفـنـيـات لـلـعـنـاصـر اHـؤشـرة غـيـر اHـوجودة
في DG 18  (1.2.4) لـكـي يـظــهـر شــكـلـهــاt وال سـيــمـا الــصـبغ

الذي تنتجها عادةً. 
tـوجـودة  في هـذا الـوسطHلـلـكـشف عن الـعـفــنـيـات  ا
يـضاف إلى كل 1 لـتر منه 1 مـلل من احملـلول احملـتـوي على

العناصر اHؤشرةt قبل إدخاله في جهاز التعقيم :
 t1غ  ZnSO4,7H2 O -

 t0,5غ Cu SO4,5H2O -
- 100 ملل من ماء معقم أو منزوع األيونات.

3.1.2.4 جتارب الفعالية لضمان نوعية وسط الزرعجتارب الفعالية لضمان نوعية وسط الزرع

 1.3.1.2.4 عمومياتعموميات

وسـط DG18 (1.2.4) هـــــــــــو وسـط صـــــــــــلـب. يـــــــــــجـب أن
تـخـضع كـل من اإلنـتـاجـيـة واالنـتـقـائـيـة إلى جتـربـة حـسب

اHواصفات اآلتية : 
2.3.1.2.4 اإلنتاجية اإلنتاجية

التحضY :التحضY : خمسة (5) أيام في درجة  25 °م ± 1°م.
السالالت :السالالت :

ATCC  9763    سكاروميساس سيريفيزيا -
ATCC 42694                     واليميا سيبي -

2.4 وسط الزرع وسط الزرع

 1.2.4 هالم  ديــكـلـوران بـ 18 % (تـركـيــز في الـكــتـلـة)

(DG 18) من الغليسيرول
1.1.2.4 التركيبالتركيب

Y5غعصارة أنز�ية من الكازي

10غ

1غ

0,5 غ

0,002 غ

220 غ

12غ إلى

 15غ أ

 0,1غ

1000 ملل

( C6H12O6) غلوكوز - D

(KH2PO4) فوسفات أحادي البوتاسيوم

(MgSO4,H2O) غنزيومHسولفات ا

ديـــــــــكـــــــــلـــــــــوران (2,6 ثــــــــــنــــــــــائي كــــــــــلـــــــــور -4-
(Yنيتروأنيل

(Dichloran 2,6-dichloro -4- nitroaniline)

غليسرول خال من اHاء

هالم

كلوروم فينيكول

ماء مقطر أو منزوع األيونات

أ) : حسب قدرة تهلّم الهالم

2.1.2.4 التحضيرالتحضير

1.2.1.2.4 عموميات  عموميات  

تـوضع كل اHكونـات عدا الكلـورام فينـيكول في اHاء
ثم تـغـلـى إلذابـتـهــا كـلـيــا. إذا اقـتـضـى األمـرt يـعــدل الـعـامل
الـــــهــــيــــدروجـــــيــــني (pH)  (4.5) عــــنــــد 5,6  ±  0,2 في درجـــــة

حرارة 25 °م بعد التعقيم.
يــضــاف إلى اإليــثــانـول 10 مــلل مـن مـحــلــول كــلـورام
فـــيـــنـــيـــكـــول بـ 1 % (تـــركـــيـــز في الـــكـــتـــلـــة) و�ـــزج. يـــوزع
الــــوسط عــــلى أوعــــيــــة مالئــــمـــة (5.5). ثـم يـــعــــقم في جــــهـــاز

التعقيم عند121 °م خالل 15 دقيقة.
يـــــبــــــرد الــــــوسط مــــــبـــــاشــــــرة في حــــــمـــــام مــــــائي (3.5)
مـضــبـوط في درجــة حـرارة مــحـصــورة بـY 44 °م و47 °م.
يــــوزع هـــــذا الــــوسط عــــلـى حــــصص ذات 15 مــــلل فـي عــــلب

بيتري معقمة (6.5).
يـــــتـــــرك الــــوسـط لـــــيــــتـــــجـــــمـــــد و يـــــجف ســـــطح عـــــلب
الـبيـتريt إذ اقـتضى األمـر. يـستـعمل الـوسط مبـاشرة أو

يحفظ في الظالم إلى حY استعماله.
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ATCC 42693     أسبرجيلوس ريستريكتوس -

ATCC 42690                     أوروتيوم روبروم -

- أو سالالت مسجـلة كـمكـافئة في مـجمـوعة فـطرية
أخرى.

SDA  رجعي : وسط زرعHرجعي :الوسط اHالوسط ا

(Sabouraud Dextrose Agar) 

منهج اHراقبة :منهج اHراقبة : كمي.

PR ≥ 0,5 عايير: نسبة اإلنتاجيةHعايير:اHا

اHـمـيزة : مـسـتـعمـرات أو خاليـا بـرعـمـية الـتـفاعالت اHـمـيزةالـتـفاعالت 
أو جراثيم �يزة حسب كل نوع.

 3.3.1.2.4 االنتقائية االنتقائية 

التحضY :التحضY : خمسة (5) أيام في درجة 25 °م  ±  1 °م

السالالت :السالالت :

 ATCC  25922 إشيريشياكولي -

 ATCC  6633 أو باسيلوس سوبتيليس -

- أو سـالالت مـــســـجـــلـــة كـــمـــكــافـــئـــة فـي مـــجـــمـــوعــات
فطرية أخرى.

منهج اHراقبة :منهج اHراقبة : نوعي.

اHعايير :اHعايير : توقف كلي.

5. األجهزة واألدوات الزجاجية. األجهزة واألدوات الزجاجية

يـسـمح باسـتـعـمال األجـهـزة ذات االسـتـعمـال الـوحـيد
tـســتــعــمــلــة ألكــثـر مـن مـرةHبــدال من األدوات الــزجــاجــيــة ا

شرط أن تخضع للمتطلبات احملددة.

tـيـكـروبــيـولـوجـيـاHــتـداولـة في مـخــابـر اHاألجـهـزة ا  
وال سيما ما يأتي : 

 1.5 جـــهــاز الـــتــحـــضــtY جـــهــاز الـــتــحـــضــtY بـــإمـــكـــانه الـــعـــمل فـي درجــة

حرارة 25 °م ± 1°م.

2.5 مـاصـات ذات سـيالن تـاممـاصـات ذات سـيالن تـامt مـعـقـمـةt سـعـتـهـا 1 مـلل

ومدرجة بـ  0,1 ملل.

3.5 حـمـام مـائي أو جـهـاز �ـاثلtحـمـام مـائي أو جـهـاز �ـاثلt بـإمـكـانه الـعـمل في

درجة حرارة تترواح من 44 °م إلى 47 °م. 

t(متر - pH) 4.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني 

بـتـدقيق ± 0,1 وحـدة من الـعـامـل الـهـيـدروجـيـني (pH) في
درجة حرارة 25 °م.

5.5 قــاروراتt حــوجـالت وأنــابــيب قــاروراتt حــوجـالت وأنــابــيبt لــغـــلــيـــان وحــفظ

أوساط الزرع وإلجراء التخفيفات.

 6.5 عـــــلب بـــــيــــتــــريt عـــــلب بـــــيــــتــــريt مــــعـــــقــــمـــــةt من الـــــزجــــاج أو من

البالستيكt يتراوح قطرها من 90 ملم إلى 100 ملم.

 7.5 مـجهرt  مـجهرt لتـمـييـز اخلـمائـر عن اخلاليـا البـكـتيـرية

.(1000 x 250 إلى x تكبير من tقاع فاحت)

8.5 نـواشر نـواشرt من الزجـاج أو من الـبالسـتـيك (قـطـرها

أقل من 2 ملم وطـولـها 80 ملم). من األحـسن أن ال يتـجاوز
قطـر النـواشر 2 مـلم لـلتـقلـيل من كـميـة الـعيّـنة اHـلـتصـقة

بها عند نهاية نشرها.

(50 x 6,5 إلى x تـــكــبــيــرهــا) tYمــكــبــرة بــعــدســتـ tY9.5 مــكــبــرة بــعــدســتـ

لـلـتـمـيـيـز ولـلـتـفـريـق بـY اHـسـتـعـمـرات أو خاليـا اخلـمـائـر
والعفنيات.  

6. اقتطاع العي. اقتطاع العيّنةنة

من األحـــسن أن يـــتــلـــقى اخملـــبــر عـــيّـــنــة �ـــثـــلــةt غـــيــر
مــتــلــفـــة أو تــغــيـــرت أثــنــاء الــنـــقل والــتــخـــزينt ويــجب أالّ

تكون مجمّدة. 

7. الطريقة العملية لتحضير عي. الطريقة العملية لتحضير عيّنة التجربةنة التجربة

1.7 الـــــعــــي الـــــعــــيّـــــنـــــة اHـــــأخـــــوذة لـــــلــــتـــــجـــــربـــــةt احملـــــلــــول األمـــــنـــــة اHـــــأخـــــوذة لـــــلــــتـــــجـــــربـــــةt احملـــــلــــول األم

والتخفيفات والتخفيفات 

حتـــضــر الـــعــيّــنـــة اHــأخـــوذة لــلــتـــجــربـــة و احملــلــول األم
(التـخفيف األول) والتـخفيـفات اHواليـة حسب متـطلبات
التنظيمات واHقاييس اخلاصة واHناسبة للمادة اHعنية.

tمــاعــدا في حـــالــة حتــضــيــر خــاص لــعــيّــنــة الــتــجــربــة
يـوصى باستـعمـال ماء بيـبتوني (3.1.4) بــ 0,1 % (تـركيز
في الكـتلة) كمـخفف. يفـضل استعمـال جهاز مـجانسة ذي

حركة تموجية بدال من اخلالط أو جهاز الرج.

عـــنــدمـــا تــمأل اHـــاصــة (2.5) بـــالــكـــمــيــة اHـــنــاســـبــة من
احملــلـول األم أوالــتـخــفـيــفـاتt يــفـضل إبــقـاؤهــا أفـقــيـا وهـذا

بسبب الترسب السريع لألبواغ بداخلها.

يـــرج احملـــلـــول األم والـــتــــخـــفـــيـــفـــات لـــتـــفـــادي تـــرسب
اجلزيئات التي حتتوي على أجسام دقيقة.

Yالزرع والتحضY2.7 الزرع والتحض

 1.2.7 بـواسـطـة مـاصـة (2.5) مـعـقـمـة يـنـقل إلى عـلـبـة

بـيـتـري حتـتوي عـلى هالم DG18 (1.2.4) 0,1 مـلل مـن عـيـنة
الـتجربـة (في حالـة اHواد السـائلة) أو 0,1 مـلل من احمللول

األم (في حالة اHواد األخرى).
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بــواســـطــة مـــاصـــة مــعـــقــمـــة جـــديــدة يـــنــقـل إلى عــلـــبــة
بيتـري ثانية حتتوي على هالم DG18  (1.2.4) 0,1 ملل من
التخـفيف الـعشري األول (10-1) (في حالـة اHواد السـائلة)
أو 0,1 ملل من التخفيف (10-2) (في حالة اHواد األخرى).

لـتـسـهـيـل إحـصـاء اHـسـتـعـمـرات الـضـعـيـفـة لـلـخـمـائـر
والـعـفـنـيــاتt �ـكن تـوزيع كــمـيـات تـصل إلى 0,3 مـلل من
التـخـفيف (10-1) من الـعـيّنـة أو عـيّنـة الـتجـربـة من اHواد

السائلة على ثالث (3) علب بيتري.

جتــرى الــعــمـلــيــة بــنــفس الــطــريـقــة مع الــتــخــفــيــفـات
اHـوالـيــة بـاســتـعـمــال مـاصـة جــديـدة مــعـقـمــة لـكل تــخـفـيف

عشري.

 يـوصى بـالـزرع اHـبـاشـر بـالنـسـبـة لألغـذيـة الـصـلـبة
أواجلزيئية مثل اجلوز أوالبذور. 

يعـقم سطح عـيّنـات هذا النـوع من اHواد في مـحلول
إيــــبـــوكــــلــــوريت الــــصــــوديـــوم بـ 0,35 % (µ 1000غ/غ) Hــــدة
دقــيـقـتـtY ثـم تـغـسل �ـاء مــقـطـر مـعــقمt جتـفف فـوق ورق

معقم وتوضع فوق وسط هالمي.

 2.2.7 يوزع السائل عـلى سطح علبة الهالم بواسطة

ناشر (8.5غ) معقم إلى غاية امتصاصه كليا من الوسط.

�ــكن كـذلك اســتـعـمــال طـريـقــة زرع الـعــلب بـالـدمج.
غــيــر أنـه في هــذه احلــالـــةt يــجب الــتـــصــديق عــلـى مــعــادلــة
Yالـنتـائج بالـنـسبـة للـزرع كـما أن الـتمـييـز والـتفـريق ب
الــعـفـنـيـات واخلـمــائـر في هـذه احلـالــة غـيـر �ـكن. �ـكن أن
يـعـطي مـنـهج الـزرع عـلى الـسـطح إحـصـاءات أعلـى. تسـهل
تـــقــنــيــة الـــزرع بــالــتــطـــعــيم عــلـى الــســطح تـــعــرضــا أقــصى
لـــلـــخاليـــا لألكـــســـجـــY اجلـــوي و جتـــنب تـــعـــطـــيل الـــنـــشــاط
احلـراري لـلــخاليـا الـبــرعـمـيــة الـفـطـريــة. تـتـوقف الــنـتـائج

على نوع الفطريات. 

3.2.7 حتــــضـن الــــعـــــلب احملـــــضــــرة (2.2.7) في شـــــروط

tاألغـطـيــة نـحـو األعـلى وفي وضــعـيـة مـســتـقـيـمـة tهـوائــيـة
داخل جـهـاز التـحـضY (1.5) في درجـة حرارة 25 °م ± 1°م
tخالل خــمــســة (5) إلى ســبــعــة (7) أيــام. إذ اقـــتــضى األمــر
.(2) Yتترك العلب لضوء النهار خالل يوم (1) إلى يوم

إذا وقع الــــــــشـك فـي وجــــــــود كــــــــســــــــيــــــــرومــــــــيــــــــســــــــاس
بــيـــســبــوروس (Xeromyces bisporus) حتـــضن الـــعـــلب Hــدة

عشرة (10) أيام.

يــــنــــصـح بــــتــــحــــضـــــY عــــلب الـــــبــــيــــتــــري داخـل كــــيس
بالســتــيـكـي مـفــتــوح لـتــفــادي تـلــوث جــهــاز الـتــحــضـY في

حالة انتشار العفنيات خارج العلب.

3.7 إحصاء وانتقاء اHستعمرات لإلثبات إحصاء وانتقاء اHستعمرات لإلثبات

بعد اHدة اخملصـصة للتحضـtY تنتقى العلب (3.2.7)
الــــتي حتــــتــــوي  عـــلـى أقل من 150 مــــســــتـــعــــمــــرة أو خـاليـــا
برعـمـية أو جـراثـيم وحتـصى هذه اHـسـتعـمـرات أو اخلاليا

البرعمية أو اجلراثيم. 

إذا لــــــوحـظ اجــــــتــــــيــــــاح ســـــريـع فـي الــــــعـــــلـبt حتــــــصى
Yـستعمـرات أو اخلاليا البرعـمية أو اجلراثـيم بعد يومHا
(2) ويـعاد إحـصـاؤهـا من جـديد بـعـد خـمـسة (5) إلى سـبـعة

.Y(7) أيام من التحض

مالحـــــظــــة مالحـــــظــــة 1 :  : تـــــعــــتـــــبــــر مـــــنــــاهـج إحــــصـــــاء اخلــــمـــــائــــر
والـــعـــفـــنـــيــات عـــلـى وجه اخلـــصــوص غـــيـــر دقـــيـــقـــة بــســـبب
احـتـوائـهـا عـلى خـلـيـط من اHـيـسـيـلـيـوم واألبـواغ اجلـنـسـية
وعــــــد�ــــــة اجلــــــنـس. يـــــرتــــــبـط عــــــدد الـــــوحــــــدات اHــــــشــــــكــــــلـــــة
للمـستعمـرات بدرجة انقـسام اHيسـيلوم وبنـسبة األبواغ

القادرة على النمو فوق الوسط.

مالحـــظــة مالحـــظــة 2 :  : حتــدث غـــالــبـــا إحــصـــاءات غــيـــر خــطـــيــة
انــطالقــا من تـــخــفــيــفــات عــشــريـــةt أي أن تــخــفــيــفــا واحــدا
لـلـعـيـنة ذا عـامل 10 ال يـؤدي عـمـومـا إلى تـخـفـيض الـعـامل
10 لـعدد اHـستـعمـرات على سـطح علـبة بـيتـري. وهذا ناجت

عن انـقسام اHيسـيليوم وانـتشار األبواغ أثنـاء التخفيف
و كـذلك إلـى اHـنـافـسـة بـY الـفــصـائل في حـالـة وجـود عـدد

كبير من اHستعمرات في علبة بيتري.

تـــنــــبـــيه : تــــنـــتــــشـــر أبـــواغ الــــعـــفــــنـــيـــات فـي الـــهـــواءتـــنــــبـــيه : تــــنـــتــــشـــر أبـــواغ الــــعـــفــــنـــيـــات فـي الـــهـــواء
بسـهولـةt لذلك تـعالج عـلب البـيتـري بحـذر لتـفادي تـكاثربسـهولـةt لذلك تـعالج عـلب البـيتـري بحـذر لتـفادي تـكاثر
أبـواغ الــعـفـنــيـات الــذي �ـكن أن يــؤدي إلى تــقـديـر مــبـالغأبـواغ الــعـفـنــيـات الــذي �ـكن أن يــؤدي إلى تــقـديـر مــبـالغ

فيه لعدد اHستعمرات في العيفيه لعدد اHستعمرات في العيّنة.نة.

يــجـرى إذا اقـتــضى األمـرt اخـتــبـار بـواسـطــة مـكـبـرة
بــعـــدســتــY (9.5) أو مـــجـــهـــر (7.5) لــــلـــتـــمـــيـــيـــز بـــY خاليـــا

اخلمائر أوالعفنيات ومستعمرات البكتيريا.

حتــصىt إذا اقــتـــضى األمــرt مـــســتــعــمـــرات اخلــمــائــر
واHستعمرات أو اخلاليا البرعمية للعفنيات على حدة.

لـتــعـيــY اخلـمــائـر والــعـفــنـيــاتt يــتم انـتــقـاء مــنـاطق
تـكاثر الـفطـريات و يجـرى اقتـطاع عيـنة الخـتبارمـجهري

.YالئمHا Yمعمق أو الزرع في أوساط العزل أوالتعي

8. التعبير عن النتائج وحدود الثقة. التعبير عن النتائج وحدود الثقة

يــجب الــتــعـــبــيــر عن الــنــتــائـج وحــدود الــثــقــة حــسب
اHتطـلبات العامـة والتوصيـات اHتعلقـة �يكروبـيولوجيا

األغذية. 
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21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 13 3 صفر عام  صفر عام  1428 هـ هـ
21 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2007 م م

اHــادة اHــادة 3 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 4 ذي القعدة عام 1427 اHوافق 25 
نوفمبر سنة 2006.

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـــــــقاHلحـــــــق

منهج  حتديد كمية الكلور الفعال وإبوكلوريتمنهج  حتديد كمية الكلور الفعال وإبوكلوريت
الصوديومالصوديوم

في ماء جافيلفي ماء جافيل

1. التعريف :. التعريف :

1.1 ال الــــــــــــكــــــــــلــــــــــور الور الــــــــــــفــــــــــعــــــــــال :ال : هــــــو عـــــبــــــارة عن تــــــركـــــيـــــز
إبوكلـوريت الصـوديوم اHـنحل. الكـلور الـفعـال عبارة عن
قــيــاس الــقــدرة اHـــؤكــســدة حملــالــيل اإلبــوكـــلــوريت. يــســمح
بتحديد كمية الـكلور اHكافئة كيميائيا لألكسيجW الذي
يحـدث نفس الفـعاليـة خالل التحـلل الكامل لإلبـوكلوريت

.Wإلى كلورير الصوديوم واألكسيج

  نــــســـبــــة الـــكــــلــــور الـــفــــعـــال فـي جـــزيــــئــــة واحـــدة من
اإلبوكلوريت هي % 95,3.

2.1 الالـدرجة الدرجة الـكلكلـورومتورومتـرية :رية : هي عدد لـترات الـكلور

اجلــاف الــتـي يــمـــكن اسـتـخالصـهـاp في 0 م° وحتت ضـغط
1 بـار ( 0,1 مــلــيــبــســكــال ) عــنــد اســتــعــمـال لــتــر واحــد من
محلول إبوكلوريت الصوديوم في  20 م° بوجود حمض.

يــزن لـتــر واحــد من الــكــلــور الــغـازي في 0 م° وحتت
ضغط 1 بارp 3,17 غرام.

2 . اHبدأ :. اHبدأ :

أكـــــســـــدة يـــــودور الــــــبـــــوتـــــاســـــيــــــوم في وسـط حـــــمض
األســــتــــيك ومــــعــــايــــرة الــــيــــود احملــــرّر بــــواســــطــــة مــــحــــلـــول

ثيوسلفات الصوديوم في وجود النشاء.

3 . الكواشف :. الكواشف :

يـــجـب أن تـــكـــون الــــكـــواشف ذات نــــقـــاوة حتـــلــــيـــلـــيـــة
معترف بها.

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قــــــــــــرار مرار مــــــــــــــؤرخ فيؤرخ في 4 ذي ال ذي الــــــــــــــقــــــــــــعــــــــــــــدة عـدة عـــــــــــــام ام 1427 اH اHــــــــــــوافق وافق 25
نوفمبر سنة نوفمبر سنة p2006 يجعل منهج حتديد كمية الكلورp يجعل منهج حتديد كمية الكلور
الالــــــفــــــعــــال وإبال وإبــــــوكوكــــلــــــوريت الوريت الــــــصــــــوديوديــــوم في موم في مــــــاء جاء جــــــافافــــيليل

إجباريا.إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإن وزيـر التجــارة
-  �ـقـتــضى اHــرســوم الـرئـاسي رقم 06-176 اHـؤرخ
في 27 ربـــيع الـــثـــانـي عـــام 1427 اHــوافق  25 مـــايـــو ســـنـــة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2006 وا 

-  و�ـقـتـضى اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 90-39 اHـؤرخ
فـي 3 رجـب عــــــــــام 1410 اHــــــــــوافـق 30 يــــــــــنـــــــــــايــــــــــر ســـــــــــنــــــــــة
pتممHعدل واHا pتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشH1990وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 02 -453 اHؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2002

pالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
16 ذي الــــقــــعــــدة عــــام1417 اHــــوافق 24 مــــارس ســــنــــة 1997

واHـتـعـلق بـاHـواصـفـات الـتـقـنـيـة لـوضع مـسـتـخـلـصـات ماء
pجافيل رهن االستهالك وشروطها وكيفياتها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة  19 من اHرسوم
الـــــتـــــنــــــفـــــيـــــذي رقم  90-39 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410 
اHــــــــوافق 30 يــــــــنــــــــايــــــــر ســــــــنــــــــة p1990 اHــــــــعــــــــدل واHـــــــــتــــــــمم
واHـذكورأعالهp  يـهـدف هـذا الـقرار إلى جـعل مـنـهج حتـديد
كــمـيــة الــكـلــور الـفــعــال وإبـوكــلــوريت الـصــوديــوم في مـاء

جافيل إجباريا.

اHـــادة اHـــادة 2 : :  مـن أجـل حتـــديــد كـــمــيـــة الــكـــلــور الـــفــعــال
وإبــوكــلـــوريت الــصـــوديــوم في مــاء جـــافــيلp فـــإن مــخــابــر
مراقـبـة اجلـودة وقـمع الـغش وتـلك اHـعـتـمـدة لـهـذا الـغرض

ملزمة باستعمال اHنهج اHبW في اHلحق.

كـمـا يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHـنـهج من طـرف اخملـبـر
عند األمر بإجراء خبرة.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
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.( KIO3 ) يللتر حمللولH50 : هو احلجم با

.( KIO3 ) 0,1 : هي نظامية محلول

4.3 النشاء :  النشاء : محلول مؤشر بـ 0,5 %

- يـخلط 0,5 غ من الـنشاء مع 5 ملل مـن اHاء الـبارد
ويـضـاف 95 مــلل من اHـاء اHــغـلي. يــخـلطp يــبـرد ثم يــحـفظ

في قارورة نقية.

- بــاعـتــبـار أن مــحـلــول الـنـشــاء غـيــر ثـابـتp يـعـوض
مــــــرارا أو يــــــضـــــــاف إلــــــيـه مـــــــا يــــــعــــــادل 0,1 % مـن حـــــــمض

السليسليك لتقليص عملية الهدم.

4 . التجهيزات : . التجهيزات :

األجهزة اHتداولة في اخملبر.

5. طريقة العمل :. طريقة العمل :

1.5 حتضير العينة : حتضير العينة :

حـــــسـب الــــــتــــــركـــــيــــــز األولـي حملــــــلـــــول إبــــــوكــــــلــــــوريت
الـصوديومp جتـرى تخـفيفـات للـحصـول على كمـية الـكلور
الفـعال قريبة من 1 °م كلورومـيتري ( مثال تخفيف 1/10
بــالـنــسـبــة حملـالــيل اإلبـوكــلـوريت ذات 10 °م - 12 °م و1/20
بـــالــنـــســـبــة لـــلــمـــحـــالــيل ذات 18°- 20 °م و1/50 بــالـــنــســـبــة

للمحاليل ذات °47-°50  ).

2.5 العينة اHأخوذة للتجربة : العينة اHأخوذة للتجربة :

تــقــتــطع 10 مـــلل من الـــتــخـــفــيف احملـــضــر في ( 1.5 )
بواسطة ماصة.

3.5 اHعايرة : اHعايرة :

يـــــذوب في إرلـن مـــــايــــر ( erlenmeyer )  ســــعـــــته 250
مــللp 2  إلى 3 غ من يـــودور الــبـــوتــاســـيــوم ( 2.3 )  في 50
p( 1.3 ) ـاء. يـضاف 10 مـلل من حـمـض األستـيكHمـلل مـن ا
ثم تـســكب الــعـيــنـة ( 1.5 ) داخل أرلن مــايـر بــإبـقــاء طـرف

اHاصة حتت سطح السائل.

يــعــايـر الــيــود اHـنــطــلق في مــرحـلــة واحــدة بـواســطـة
مــحــلـول ثــيــوسـلــفــات الـصــوديـوم ( 3.3 ). عـنــد تــغـيــر لـون
احملــلــول من األســمــر الــداكن إلى األصــفــر الــشــاحب ( لــون
قــــشي )p يــــضـــاف 1 مــــلل من مــــحــــلـــول الــــنــــشـــاء ( 4.3 ) ثم
تـواصل عمـلـية اHـعـايرة حـتى زوال الـلون األزرق. يـسجل

حجم الثيوسلفات اHستعمل.

.( glacial ) 1.3 حمض األسيتيك بارد

2.3 يودور الـبوتاسيوم ( KI ) نقي مبلور وخال من

اليودات.

( Na2 S2 O3 ) 3.3 مـحـلـول ثـيـوسـولـفـات الـصـوديـوم

0,1 نظامية.

تـذوب 25 غ من ثــيــوســولــفــات الــصــوديــوم خــمــاسي
التمييه ( Na2 S2 O3 p 5H2O )  مبلـور حديثا في لتر من

اHاء اHغلي ثم يترك ليبرد.

يــــــكــــــون احملـــــلــــــول ثـــــابــــــتــــــا أكـــــثــــــر إذا كـــــانـت األواني
الزجاجية منـظفة مسبقا بواسطة حمض سولفوكروميك

وتنقى باHاء اHقطر بعناية.

جتــرى مــعـــايــرة مــحـــلــول ثــيـــوســولــفـــات الــصــوديــوم
بــواسـطــة مـحــلــول يـودات الــبــوتـاســيـوم ( KIO3 ) احملـضـر

كما يأتي :

تــوزن 3,567 غ من يـــودات الـــبـــوتـــاســيـــومp خـــال من
الرطـوبـةp تـنقـل في قنـيـنـة سعـتـها 1 لتـرp تـذوب في اHاء
ثم تــخــلط بــعــنــايــة : نــظــامــيــة هــذا احملــلــول 0,1 بــالــضــبط.
p( Na2 S2 O3 ) ــعـايـرة مــحـلـول ثـيــوسـولـفــات الـصـوديـومH
pتـــؤخــذ 50 مـــلل مـن مــحـــلــول الـــيـــودات احملــضـــرة مـــســبـــقــا
pســعــته 250 مــلل ( erlenmeyer ) تــســكـب داخل إرلن مــايــر
تـــخــفف 100 مــلـل بــاHــاء اHـــقــطـــر وتــضــاف 1 غ من يــودور
الـبـوتاسـيـوم اHـبـلـورةp عـنـد ذوبان الـ pKI تـضاف 15 مـلل
من حمض الكلور ( HCL ) 0,1 نظاميةp ثم تعاير مباشرة

.( Na2 S2 O3 ) بعد ذلك �حلول

عـنــد تـغـيــر لـون احملـلــول إلى األصـفــرp يـضـاف 1 مـلل
من مــحـــلــول الــنـــشــاء ( مــؤشـــر ) وتــواصل اHــعـــايــرة حــتى

زوال اللون األزرق.

جتــــرى مــــعـــايــــرات مــــحــــلـــول ( Na2 S2 O3 ) مــــرة في
الشهر على األقل.

: ( Na2 S2 O3 ) تساوي نظامية محلول

0,1 . 50

ـــــــــــــــــــــ

ح م 

بحيث :

( Na2 S2 O3 ) ــــيـــلــــلـــتــــر حملـــلـــولHح م : هـــو احلــــجم بـــا
.( KIO3 ) عايرة محلولH الالزم
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