
العدد العدد 64
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 2  محر محرّم عام م عام 1433 هـهـ
اJوافق اJوافق 27 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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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.
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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.

وزارة الصناعة واJؤسسات الصغيرةوزارة الصناعة واJؤسسات الصغيرة
واJتوسطة وترقية االستثمارواJتوسطة وترقية االستثمار

قـــرار وزاري مـشـتـــرك مـؤرقـــرار وزاري مـشـتـــرك مـؤرّخ في خ في 22 شـعـبـان عـــام  شـعـبـان عـــام 1432
اJــــوافــق اJــــوافــق 24  يــــولــــيــــو ســــنـــة   يــــولــــيــــو ســــنـــة q2011 يــــحــــدد قــــائــــمـــةq يــــحــــدد قــــائــــمـــة
إيـرادات ونـفـقـات حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقمإيـرادات ونـفـقـات حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقم

107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم االستثمار". الذي عنوانه "صندوق دعم االستثمار".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــر الـــــصّـــــنـــــاعــــــة واJـــــؤســـــســـــات الـــــصـــــغـــــيــــرة
qتوسطة وترقية االستثمارJوا

qاليّةJووزير ا

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 99-11 اJـــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اJـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واJــتـضـمّن قــانـون اJــالـيّـة لــسـنـة q2000 ال سـيّــمـا اJـادّة 89

qمنه
- و�قتضى القانون رقم 01-21 اJؤرّخ في 7 شوّال
عــام 1422 اJــــوافق 22 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2001 واJـــتـــضـــمّن
قـانون اJـاليّـة لسـنة q2002 ال سيّـما اJادّة 227 مـنهq اJعدّل

qتمّمJوا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اJـؤرّخ
q1995 ـوافق 15 فـبـرايــر سـنـةJفي 15 رمــضـان عـام 1415 ا

qاليّةJالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-16 اJـؤرّخ
في 20 صــفـر عـام 1432 اJـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحـدّد صالحـيـات وزيـر الـصّـنــاعـة واJـؤسـسـات الـصـغـيـرة

qتوسطة وترقية االستثمارJوا


