
العدد العدد 24

السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب 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 16 رجب عام  رجب عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 24 أبريل سنة  أبريل سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsY بئر مراد رايسs 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 21 جــمــادى األولى عـام  جــمــادى األولى عـام 1437 اHـوافق أول اHـوافق أول
مـارس سـنة مـارس سـنة s2016 يـجــعل مـنـهج حتـديـد نـسـبـة اHـادةs يـجــعل مـنـهج حتـديـد نـسـبـة اHـادة
الـدســمــة اخلــام واHـادة الــدســمـة الــكــلـيــة في احلــبـوبالـدســمــة اخلــام واHـادة الــدســمـة الــكــلـيــة في احلــبـوب
ومـــنــتــجــات احلـــبــوب وأغــذيــة احلـــيــوانــات بــتـــقــنــيــةومـــنــتــجــات احلـــبــوب وأغــذيــة احلـــيــوانــات بــتـــقــنــيــة

راندال لالستخالصs إجباريا.راندال لالستخالصs إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير التجارة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1990
sــتــممHــعـــدل واHا sــتــعـــلق بــرقـــابــة اجلــودة وقــمـع الــغشHوا

sادة 19 منهHالسيما ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  465-05
اHؤرخ في 4 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 6 ديسـمبر سنة

sطابقةHتعلق بتقييم اH2005 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-203 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 6 مــايـــو ســنــة
2012  واHـــــتــــعــــلـق بــــالــــقـــــواعــــد اHــــطــــبـــــقــــة في مـــــجــــال أمن

sنتجاتHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 اHؤرخ
في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الــذي يـحـدد شـروط وكـيــفـيـات اعـتـمــاد اخملـابـر قـصـد

sستهلك وقمع الغشHحماية ا

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : تـــــطــــــبــــــيـــــقــــــا  ألحـــــكــــــام  اHـــــادة 19 من
اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 90-39 اHــؤرخ في 3 رجب عــام
1410  اHـــــوافق 30 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة s1990 اHـــــعــــدل واHـــــتــــمم

واHـذكورأعالهs يـهـدف  هـذا الـقرار إلى جـعل مـنـهج حتـديد
نــســبــة اHــادة الــدســـمــة اخلــام واHــادة الــدســمـــة الــكــلــيــة في
احلـبـوب ومـنـتـجـات احلــبـوب وأغـذيـة احلـيـوانـات بـتـقـنـيـة

راندال لالستخالصs إجباريا.

اHـادة اHـادة 2 :  : من أجل حتـديــد نـسـبـة اHــادة الـدسـمـة اخلـام
واHـادة الــدسـمــة الـكــلـيــة في احلـبــوب ومـنــتـجــات احلـبـوب
وأغــذيــة احلــيـوانــات  بــتــقــنــيــة رانــدال لالســتـخـالصs فـإنّ
مـخابر مراقـبة اجلودة وقمع الـغش واخملابر اHعـتمدة لهذا
الـــغــرضs مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اHــنـــهج اHـــبــY 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.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 21 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1437
اHوافق أول مارس سنة 2016.

بختي بلعايببختي بلعايب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلــحقاHلــحق
مــنـهج حتــديـد نـســبـة اHـادة الــدسـمــة اخلـام واHـادة الــدسـمـةمــنـهج حتــديـد نـســبـة اHـادة الــدسـمــة اخلـام واHـادة الــدسـمـة
الــكــلــيـــة في احلــبــوب ومــنــتـــجــات احلــبــوب  وأغــذيــةالــكــلــيـــة في احلــبــوب ومــنــتـــجــات احلــبــوب  وأغــذيــة

احليوانات بتقنية راندال لالستخالص. احليوانات بتقنية راندال لالستخالص. 

1  مجال التطبيق :مجال التطبيق :
يـبــY هــذا اHــنــهج طــرق عــمل لــتــحـديــد نــســبــة اHـادة
الدسمة للحبوب ومنتجات احلبوب وأغذية احليوانات.
ال يطبق هذا اHنهج على البذور والثمار الزيتية.

يـــتــوقف اخـــتــيـــار إحــدى طــرق الـــعــمل  A أو B عــلى
طبيعة وتركيبة اHنتوج احمللل وكذلك موضوع التحليل.
طـريـقــة الـعـمل A هي مــنـهج لــتـحـديــد الـنـســبـة اخلـام
لـلمـواد الـدسمـة اHسـتخـلصـة مبـاشـرة وتطـبق على جـميع
اHنـتـجـات باسـتـثـناء تـلك الـتي تـقع ضـمن مجـال تـطـبيق

.B الطريقة
طــريـقــة الــعـمل B  هـي مـنــهج لــتــحــديـد نــســبــة اHـواد
الـدسـمـة اإلجـمــالـيـةs وتـطـبق عـلى جــمـيع اHـنـتـجـات الـتي
لـيس من اHمـكن اسـتخالص الـزيوت والـدسم مـنهـا تمـاما

بدون إجراء تمييه مسبق.

مالحـظة -مالحـظة - تعـطي معـظم احلـبوب وأغـذيـة احليـوانات
ذات األصل احلـيــواني واخلـمـيــرة وبـروتــيـنـات الــبـطـاطس
واHـواد اHـركـبــة لـلـحـيـوانـات الـتي حتــتـوي عـلى مـنـتـجـات
األلـبـان والـغـلــوتـY واHـواد احملـولــة بـتـقـنـيــات مـثل الـبـثق
(extrusion) وعـــــــمــــــــلـــــــيــــــــة حتــــــــويل احلــــــــبـــــــوب إلـى رقــــــــائق
(floconnage) والـــتــســخـــsY نــســبــاً أعـــلى لــلــمـــادة الــدســمــة
اإلجـمالـية عنـدما تـخضع لالخـتبـار بطـريقـة العمل B عـمّا

.A تعطيه عندما تخضع لطريقة العمل
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2. تعاريف :. تعاريف :
1.2 نــسـبــة اHـادة الــدسـمــة اخلـام :  نــسـبــة اHـادة الــدسـمــة اخلـام : هي جـزء مـن كـتــلـة

A ــســتــخــلــصـة مـن الــعـيّــنــة وفــقــا لــطــريــقــة الـعــملHمــادة ا
احملددة في هذا اHنهج.

2.2 نسبة اHـادة الدسمة الكلية : نسبة اHـادة الدسمة الكلية : هي جزء من الكتلة

اHـستخلصـة من العيّنـة وفقا لطـريقة العمل B احملددة في
هذا اHنهج.

مالحـــظــة -مالحـــظــة - يـــعـــبـــر عن نـــســـبـــة اHـــادة الـــدســـمـــة اخلــام
والكلية بالكسر الكتلي بالنسبة اHائوية.

3. اHبدأ :. اHبدأ :
يــــتم اســــتـــخـالص اHـــادة الــــدســـمــــة اخلـــام أو الــــكـــلــــيـــة
بـــواســـطـــة إيــثـــر الـــبـــتــرول (Ether de pétrole) اHـــســـتـــخــدم
كـــمــذيــبs بــتـــقــنــيـــة "ســوكـــســلي" (Soxhlet) اHــعــدلــــة مــن

.Randall قبــل
تــغـمــر الــعـيّــنـة اHــأخــوذة لـلــتــجـربــة في اHــذيب الـذي
يـغـلي ثم تـشطف في اHـذيب الـبـاردs ¦ا يـسـمح بـالتـقـليل

من وقت االستخالص.
يــذيب اHــذيب الــشـحــوم والـزيــوت والــصـبــاغ ومـواد
أخـرى قـابـلــة لـلـذوبــان. بـعـد االســتـخالصs يـتــبـخـر اHـذيب

ويسترد عن طريق التكثيف.
يـتم حتـديـد بـقـايـا اHـادة الـدسـمـة اخلـام أو الـكـلـيـة عن

طريق "قرافي متري"  (gravimetrie) بعد التجفيف.
لتحـديد نسـبة اHادة الـدسمة الكـليةs تـخضع الـعيّنة
لــــتــــمــــيــــيه (4.7) مـــســــبـق بـــالــــتــــســــخـــY فـي وجـــود حــــمض
الــكــلـوروهــيــدريك (HCL) . يــســهل هــذا الــتــمــيــيه لــلــمـواد
الــدسـمـة اHـرتـبـطـة كـيــمـيـائـيـا أو مـيـكـانــيـكـيـا عـمل مـذيب
االســـتـــخالص. يــــبـــرد اخلـــلـــيط ويـــصـــفـى. تـــغـــسل الـــبـــقـــايـــا
وجتــفف وتـــعــرّض لــعـــمــلــيـــة االســتــخالص (5.7) اHــوضــحــة

أسفله.
في حـالـة الــعـيّــنـات ذات الـنــسـبـة الــعـالــيـة من اHـواد
الـــدســـمـــة (أي ال تـــقل عن 100غ / كغ) فـــيــــجب إخـــضـــاعـــهـــا
B ـسـبق (3.7) قـبل تـطـبـيق طـريـقـة الـعـملHلالسـتـخالص ا

لتحديد نسبة اHواد الدسمة الكلية.
4. الكواشف :. الكواشف :

تـسـتـخدم فـقط الـكـواشف ذات الـنـوعـيـة الـتـحـلـيـلـية
اHعترف بها.

1.4 ماءs  ماءs مطابق Hتطلبات اجلودة.

2.4 إيـــثــر الــبــتــرولإيـــثــر الــبــتــرول (Ether de pétrole) الــذي يــتــكــون

في الـــغــــالب من الـــهــــيـــدروكـــربـــونـــات ذات ست (6) ذرات
كربون في مجال الغليان محصورا بY  30 °م و 60 °م. 

يـــجب أن يـــكــون مـــؤشــر الـــبــروم أقل من s1 وبــقــايــا
التبخر أقل من 20 ملغ / ل.

3.4  كـريــــات زجـا كـريــــات زجـا  جـيـــةجـيـــة يـتـــــراوح قـطـرهـــا مـــن 5

إلى ª 6 أو أقــــــراص مــــــن "كــربـيــــــــر الـســيـلـسـيــــوم"
.(Carbure de silicium)

4.4 حـمــض الـهـيـــدروكـلوريــــك حـمــض الـهـيـــدروكـلوريــــك c(HCL) تــركـيــــزه

= 3 مول / ل.
5.4 مـــســـاعـــد الــتـــصـــفـــيــةs  مـــســـاعـــد الــتـــصـــفـــيــةs عـــلى ســـبــيـل اHــثـــال تـــربــة

الــــديـــاتــــومي الـــتـي تـــغــــلى في حــــمض الـــهــــيـــدروكــــلـــوريك
تركيزه = 6 مول / لتر Hدة 30 دقيقـةs وتغسل باHاء (1.4)
حتى اختفاء احلامضs ثم جتفف في درجة حرارة 130 °م.

.(.(Acétone) األسيتون) 6.4 األسيتون

7.4 القطن منزوع الدسم.القطن منزوع الدسم.

5 .  التجهيزات.  التجهيزات
األجهزة اHتداولة في اخملبرs ال سيما ما يأتي :

1.5 نــظـــام االســتــخالص اHــذيب نــظـــام االســتــخالص اHــذيب الــذي يـــعــتــبــر جــهــاز

اســتـــخالص عـــلى مــرحـــلــتـــY وفق تــقـــنــيــــة رانــــدالs مـــع
دورة اســتـرجــــــاع اHــذيــبs مــجــهــــــز بــصــمــامــــــات مــن
fluoroélastomère أو polytétrafluoroéthylène مــتـــوافــقــة مع

ايثر البترول.
2.5 جهـاز التمييه جهـاز التمييه sI جهاز متـعدد الوضعيات يسمح

بــــتــــحـــــقــــيـق الــــغـــــلــــيـــــان مع احلــــمـضs مــــتـــــوافق مـع نــــظــــام
اسـتخالص اHذيب s(1.5) ويـستخدم لـلتمـييه وفقا لـلفقرة

.(1.4.7)
3.5 جـهــاز الــتـمــيـيه  جـهــاز الــتـمــيـيه s sII يــتـكــون إمـا من وعــاء بـيــشـر

بـسعة 400 ملل وزجـاج السـاعة ذي قـطر مـناسب لـتغـطية
هــذا الــوعـــاء أو حــوجــلــة مــخــروطــيــة ســعــتــهــا 300 مــلل مع
مبرد االسترجاعs يستخدم للتمييه وفقا الفقرة (2.4.7).

4.5 جهاز جتفيفs جهاز جتفيفs �كن ضبطه في (103 ± 2) °م.

5.5 فرن ذو موجات دقيقةفرن ذو موجات دقيقة في وضعية التذويب.

6.5 منشفمنشف يحتوي على مجفف فعال.

7.5 خـراطــيش اسـتـخالص من الــسـلـيـلــوز خـالـيـة من

اHواد القابلـة لالستخالص بواسطة إيثر البترول وحامل
اخلراطيش.

 8.5 حــــجـــرات لــــلــــمـــســــتــــخـــلصحــــجـــرات لــــلــــمـــســــتــــخـــلص مـن األلـــومــــنــــيـــوم أو

الزجاج متوافقة مع نظام استخالص اHذيب (1.5).
9.5 خراطيش زجاجية خراطيش زجاجية للتمييه.

10.5 مــيــزان حتـلــيــليمــيــزان حتـلــيــلي ذو قــــــدرة قـــــراءة بـتــقــريــب

0,1 ملغ.
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11.5 طـــاحـــونـــة أو ســـاحق  طـــاحـــونـــة أو ســـاحق مـــجــــهـــزة بـــشـــبـــكـــة ª 1 أو

ساحق مزود بسكاكY قـابلة للتبريد باHاء للعيّنات التي
%15 Yـواد الدسـمـة ذات الـكـسـر الـكـتـلي بHحتـتـوي عـلى ا

و%20.

6. اقتطاع العي. اقتطاع العيّنات :نات :

  يــجـب أن تــكــون الــعــيّــنــة ¦ــثــلــة وغــيــر مــتــلــفـة أو
متغيرة خالل النقل والتخزين.

يـجب أن يكون اقـتطـاع العيّـنة مـطابقـا للـمتطـلبات
sعـنـد االقـتـضاء sـفـعـول أوHاحملددة فـي التـنـظـيم الـسـاري ا

مطابقا للمواصفات اHعترف بها دوليا.

7. طريقة العمل :. طريقة العمل :

1.7 حتضير العي حتضير العيّنة للتجربة :نة للتجربة :

سـحق (11.5) عــيّـنــات اخملــبــر جلـســيــمــات بـحــجم أقل
من 1 ملم.

2.7 العيالعيّنة اHأخوذة للتجربة :نة اHأخوذة للتجربة :

تتكون الـعيّنة اHأخـوذة للتجربة "m1 " من 1 الى 5 غ
من عيّنة التجربة اHسحوقةs اHوزونة بتقريب 1 ملغ.

إذا كـانت نسـبة اHادة الـدسمـة لعـيّنـة التـجربـة أكبر
من 100غ / كغs تــبـدأ طـريـقـة الـعـمل بـاالسـتـخالص األولي
(3.7) لـــتــحــديــد نـــســبــة اHــادة الـــدســمــة الـــكــلــيــة ويـــســتــمــر

التمييه (4.7) ثم االستخالص (5.7).

في جميع احلاالت األخرىs تبدأ طريقة العمل بـ :

- االسـتـخالص (5.7) لـتــحـديــد نـســبـة اHــادة الـدســمـة
.(A طريقة العمل) اخلام

- التمييه (4.7) لتحديد نـسبة اHادة الدسمة الكلية
.(B طريقة العمل)

3.7 االستخالص األولي االستخالص األولي :

1.3.7 حتـتـرم تـعـلـيـمـات اHـصـنّع فـيـمـا يـخص طـريـقة

عمل جهاز استخالص اHذيب (1.5).

2.3.7 تــــــضــــــاف 5 إلى 10  كــــــريــــــات زجــــــاجــــــيــــــة (3.4)

وتــوضع حــجـرات اHــسـتــخـلص (8.5) في جـهــاز الــتـجــفـيف
H (4.5)ـــدة 30 دقـيـقــــةs علــــى األقـــلs في درجـــة حـــرارة

(103 ± 2) °م.

تنقل حـجرات اHستخلص في اHنشف (6.5) وتترك
لـــــــتــــــبــــــرد إلـى درجــــــة حــــــرارة الــــــوسـط. تــــــوزن حــــــجــــــرات

اHستخلص وتسجل كتلتها "m2" بتقريب 0,1 ملغ.

3.3.7 تـــــوزن عــــــيّـــــنـــــة الـــــتــــــجـــــربـــــة فـي اخلـــــرطـــــوشـــــة

الزجـاجـية (9.5) إذا ¬ استـخـدام جـهاز الـتـمـييه I (2.5) أو
فـي خـــرطــــوشـــة االســــتـــخـالص (7.5) إذا كـــــان اســــتـــخـــــدام
جهـــــاز التمييــه  II  (3.5)  يضاف مـساعد التصفية (5.4)

إذا أوصى اHصنّع بذلك.
4.3.7 تــــضــــبـط درجــــة احلــــرارة حــــتى احلــــصــــول عــــلى

اســـتـــرجـــاع إيـــثـــر الـــبـــتــرول (2.4) من 3 إلى 5 قـــطــرات /
ثــانـــيــة (حــوالي 10مــلل / دقـــيــقــة). تـــســخن األداة مـــســبــقــا
ويــــجب الــــتـــأكــــد من أن مـــيــــاه الـــتــــبـــريــــد تـــتــــدفق بــــشـــكل
طبـيعي. من اHالئم ضـبط التدفق إلى 2 لتـر / دقيـقة Hنع
أي تـبــخـر لـلــمـذيب عــلى مـسـتــوى اHـبــردات وذلك بـضـبط

مياه التبريد في درجة حرارة حوالي 15 °م.
5.3.7 تـــوضع خـــراطــيـش االســتـــخالص الـــتي حتـــتــوي

عــلى الـعـيّــنـة اHــأخـوذة لـلــتـجـربــة في أعـمــدة االسـتـخالص.
تـــوضع احلـــجـــرات حتت أعـــمـــدة االســتـــخالص وتـــثـــبت في

مكانها. 
حــسب تـعــلـيــمـات  اHــصـنعs يــضـاف من  40 مـلل إلى
60 مــــلل من إيـــثـــر الـــبـــتـــرول فـي كل حـــجـــرة اســـتـــخالص.

يــــجب الــــتـــأكــــد من أن حــــجـــرات االســــتـــخالص مــــرتـــبــــطـــة
باخلراطيش اHوافقة.

6.3.7 تـشـطف حجـرات االسـتخالص بـإيـثر الـبـترول

H (2.4)دة 20 دقيقة ويستعاد اHذيب Hدة 10 دقائق.
7.3.7 تـــســـحب حـــجـــرات اHـــســـتـــخـــلص وتـــوضع حتت

غطاء التهوئة حتى تختفي كل آثار اHذيب.
8.3.7 جتــــفف احلــــجــــرات في (103 ± 2) °م فـي جــــهـــاز

الـــــتـــــجــــفـــــيف H (4.5)ــــدة 30 دقـــــيــــقـــــة. �ـــــكن أن يـــــتــــســـــبب
التجفيف اHـفرط في أكسدة الدسم ويعـطي نتائج عالية.
تـبـرد في اHـنـشف (6.5) إلى درجـة حـرارة الـوسـط وتوزن

بتقريب 0,1 ملغ "m3" يتم اإلجراء وفقا لـ (4.7).
4.7 التمييه :التمييه :

يجرى حسب الفقرتY (1.4.7) أو (2.4.7).
(2.5) I 1.4.7 التمييه باجلهاز  التمييه باجلهاز

للتمييهs تتبع تعليمات اHصنّع.
 تـنــقل اخلــراطـيش االســتـخالص (9.5) الــتي حتـتـوي
على عيّـنة التـجربة اHسـتخلصـة مسبقـاs أو في حالة عدم
"m1" تـوزن عـيّـنـة الـتـجـربة sإجـراء أي اسـتـخالص مـسـبق

.(2.5) I في خرطوشة زجاجية (9.5) من جهاز التحليل
يــضــاف مــســاعــد الــتــصــفــيــة (5.4) إذا اقــتــضى األمــر
و130 مــلل من حــمض الــكـلــوروهــيـدريك (HCL) (4.4) لـكل

عيّنةs ويوضع اHزيج للغليان Hدة ساعة واحدة.



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 16 رجب عام  رجب عام 1437 هـ هـ
24 أبريل سنة  أبريل سنة 2016 م م

تــصـــفى وتـــشـــطـف الــبـقــايــا بــاHـــاء (1.4) الــســاخــن
(60 °م) حتى يخلو من أي حمض. 

تنـظف جمـيع األسطحs حـيث �كـن أن تلتـصق اHادة
الدسـمةs بـاستـخـدام القـطن منـزوع الدهن (7.4) مـغموس

في األسيتون (6.4).
يــضـــاف الــقــطن اHـــســتــخــدم لــتـــنــظــيف الـــبــقــايــا من
اخلـرطوشة (9.5) وجتفف حـتى تصـبح كتـلتهـا ثابـتةs على
ســبـيل اHــثــالs في الـفــرن ذي اHــوجـات الــدقـيــقـة (5.5) في
وضـعــيــة الـتــذويبH sــدة ســاعـة. ويــجب الــتـأكــد من أن كل

األسيتون تبخر قبل التجفيف.
.(.(3.5) ) II 2.4.7 التمييه باجلهاز التمييه باجلهاز

تـنـقل عـيّنـة الـتـجربـة اHـسـتخـلـصـة مسـبـقـا أو توزن
عـــيّـــنــة الـــتــجـــربــة "m1" في وعـــاء بـــيــشـــر أو في احلـــوجـــلــة
اخملـــــروطــــــيـــــة (3.5). ويــــــضـــــاف لــــــهـــــا 100 مـــــلـل مـن حـــــمض
الـــكـــلــــوروهـــيـــدريك (HCL)  (4.4) وكـــريــــــــــات كــــربـــيــــــر

.(carbure de silicium) (3.4) السيليسيـــــوم
يغطى وعـاء بيـشر بـزجاج السـاعة أو جتـهز احلـوجلة
اخملــروطـــيــة �ــبـــرد مــزود بـــنــظــام اإلرجـــاع. يــغــلـى اخلــلــيط
بـــرفق فــوق لـــهب أو عــلى صـــفــيـــحــة مــســـخــنــة Hـــدة ســاعــة

واحدة.
يُرجّ كل 10 دقـائق لتجـنب التـصاق اخللـيط بجدران

الوعاء.
يُــبـــرّد لــدرجــة حــرارة الــوسطs وتــضــاف إلــيه كــمــيــة
كـافـية من مـسـاعـد الـتـصـفـية (5.4) لـتـفـادي أي خـسارة في

اHادة الدسمة أثناء التصفية.
يــــصــــفى في قــــمع (buchner) لالمــــتــــصــــاص من خالل

ورقة ترشيح مبللة مزدوجة خالية من الدسم.
تغسل الـبقايا بـاHاء البارد (1.4) حتى احلـصول على
تصـفية نـقية.  تنـظف جميـع األسطح حيث اHـادة الدسمة
�ــكن أن تــلــتــصق بــاســتــعــمــال قــطن مــنــزوع الــدسم (7.4)
مــغـمـوس في األســيـتـون (6.4). يــضـاف الـقــطن اHـســتـخـدم
لـتـنظـيف الـبقـايا عـلى اHـرشح وجتـفف حتى تـصـبح كتـلة
ثــابــتــةs عــلـى ســبــيل اHــثــالs فـي فــرن ذي مــوجــات دقــيــقــة
(5.5) فـي وضــعـــيــة الــتـــذويبH sـــدة  ســاعــة واحـــدة. ويــجب

التأكد من أن كل األسيتون تبخر قبل التجفيف.
مالحظة - إذا ظـهرت الزيوت أو الـدهون على سطحمالحظة - إذا ظـهرت الزيوت أو الـدهون على سطح
sكن أن تـكون الـنتائج خـاطئة. في هـذه احلالة� sالرشـاحةsكن أن تـكون الـنتائج خـاطئة. في هـذه احلالة� sالرشـاحة
تـعاد طـريقـة العـمل بـاستـعمـال عيتـعاد طـريقـة العـمل بـاستـعمـال عيّـنـة جتربـة أصغـر حجـماـنـة جتربـة أصغـر حجـما
أو مـن األحـسن بــواسـطــة الــلـجــوء إلى اسـتــخالص مــسـبقأو مـن األحـسن بــواسـطــة الــلـجــوء إلى اسـتــخالص مــسـبق

.(.(3.7)

يــــزال اHــــرشح بــــعــــنــــايــــة وتـــوضـع ورقــــة الـــتــــرشــــيح
اHــــزدوجــــة الــــتي حتــــتــــوي عــــلى الــــبــــقــــايـــا فـي خــــرطــــوشـــة
اســـتــخالص s(7.5) وجتـــفـف الــبـــقـــايـــا حـــتى تـــصـــبح كـــتـــلــة
ثــابــتــةs عــلـى ســبــيل اHــثــالs فـي فــرن ذي مــوجــات دقــيــقــة
(5.5) في وضـعــيـة الــتـذويبH sــدة سـاعــة واحـدة. وتــسـحب
اخلرطـوشة من الـفرن وتـغطى بـسدادة من الـقطن مـنزوع

الدسم (7.4).

5.7 االستخالص :االستخالص :

1.5.7  لالستـخالص تُـتّبع تـعلـيـمات اHـصنّـع اHتـعلـقة

بتشغيل جهاز االستخالص.

s(3.4) 2.5.7 يـــضــاف من 5 الى 10 كـــريـــات زجـــاجـــيـــة

وجتـفف حــجـرات اHـســتـخـلص (8.5) في جــهـاز الـتــجـفـيف
(4.5) حـتى (103 ± 2) °م  Hدة 30 دقيـقة أو حـتى تصل إلى

كتلة ثابتة.

تـــــنــــقل إلـى اHــــنــــشف (6.5) وتُــــبــــرَّد لــــدرجــــة حــــرارة
الـوسط. تــوزن حـجـــرات االستـخــالص وتـسجــل كـتـلتـها

"m4" بتقريب 0,1 ملغ.

3.5.7 تضبط درجة احلـرارة للحصول على استرجاع

اHــذيب من 3 إلى 5 قـــطــرات / ثـــانـــيــة (حـــوالي 10 مــلل /
دقــيــقــة). يــســخن نــظــام اســتــخالص اHــذيب (1.5) مــســبــقــا
ويجب التأكد من أن مـاء التبريد للمبرد االرجاعي يدور

بشكل طبيعي. 

 من اHالئم ضـبط التدفق إلى 2 ل / دقيـقة بـواسطة
مـيـاه الـتـبـريـد بـحـوالي 15 °م Hنـع أي تـبخـر لـلـمـذيب في

مبردات االسترجاع.

4.5.7 تــثـبـت اخلـراطــيش الــتي حتــتـوي عــلى عــيــنـات

التـجـربة (2.7) أو عـينـات الـتجـربـة اHأخـوذة من الـتمـييه
(4.7) عـــلـى أعــــمـــدة االســــتـــخـالص. تـــوضـع احلـــجــــرات حتت

أعمدة االستخالص وتثبت في مكانها.

يــــــجب الــــــتــــــأكـــــد مـن أنّ احلــــــجـــــرات مــــــرتــــــبـــــطــــــة مع
اخلراطيش اHوافقة.

5.5.7 يضـاف حـجم كـاف من إيثـر الـبـترول (2.4) في

كل حجـرة لتـغطـية عـينـة التـجربـة حY تـكون اخلـراطيش
في حالة غليان.

sــدة 20  دقـــيـــقــةH (2.4) 6.5.7 يـــغــلـى إيــثـــر الــبـــتــرول 

يشطف Hدة 40 دقيقة ويسترجع اHذيب Hدة 10 دقائق.

7.5.7 تـــــســـــحب احلـــــجـــــرات من جـــــهـــــاز االســــتـــــخالص

وتـــوضـع حتت غــــطـــاء الــــتـــهــــوئــــة حـــتـى تـــخــــتـــفـي كل آثـــار
اHذيب.
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8.5.7 جتــــفف احلــــجــــرات في (103 ± 2) °م فـي جــــهـــاز

الـتــجـفـيف H (4.5)ـدة (2) سـاعـتـY و هـو وقت كـاف إلزالـة
اHاء. إنّ الـتجفـيف اHفـرط �كن أن يؤكـسد اHادة الـدسمة

ويعطي نتائج عالية.

تُـــبـــرَّد في اHـــنــشـف لــدرجـــة حـــرارة الـــوسط وتــوزن
الكتلة "m5"  بتقريب 0,1 ملغ.

8. احلساب والتعبير عن النتائج :احلساب والتعبير عن النتائج :

1.8 التحديد مع االستخالص األولي :التحديد مع االستخالص األولي :

حتـــسب نـــســـبـــة اHـــادة الـــدســـمـــة الـــكـــلـــيـــة في عـــيّـــنـــة
الـتــجـربـة "w1"  عـلى شــكل كـســر كـتـلـي بـالـنــسـبـة اHــائـويـة

وذلك باستخدام اHعادلة اآلتية :

w1 = 

حيث :

m1 هي كتلة عيّنة التجربة بالغرام في (2.7).

m2 هـي كـــتــــلــــة حــــجــــرة اHــــســـتــــخــــلـص مع الــــكــــريـــات

الزجاجية اHستخدمة بالغرام في (3.7).

m3 هـي كـــتــــلــــة حــــجــــرة اHــــســـتــــخــــلـص مع الــــكــــريـــات

الـزجـاجيـة وبقـايـا استـخالص إيـثر الـبتـرول اجملـففـة التي
¬ احلصول عليها بالغرام في (3.7).

m4 هـي كـــتــــلــــة حــــجــــرة اHــــســـتــــخــــلـص مع الــــكــــريـــات

الزجاجية اHستخدمة بالغرام في (5.7).

 m5 هـي كـــتــــلـــة حــــجـــرة اHــــســـتــــخـــلـص مع الـــكــــريـــات

الـزجـاجـيــة والـبـقــايـا اجملـفـفــة اHـسـتـخــلـصـة بـواســطـة إيـثـر
البترول التي ¬ احلصول عليها بالغرام في (5.7).

يعبيعبّر عن النتيجة بتقريب ر عن النتيجة بتقريب %0,1.

2.8 التحديد دون االستخالص األولي : التحديد دون االستخالص األولي :

حتــسـب نـســبــة اHــادة الــدســمــة اخلــام أو نــســبــة اHـادة
الـدسـمــة الـكــلـيـة لــعـيّــنـة الـتــجـربـة  "w2 " عـلى شــكل كـسـر

كتلي بالنسبة اHائوية وذلك باستخدام اHعادلة اآلتية :

 

w2 = 

يعبيعبّر عن النتيجة بتقريب ر عن النتيجة بتقريب 0,1 %.

9. اHصداقية :. اHصداقية :

: (: (r) التكرارية ) 1.9 التكرارية 

sكل على حدة sYنتيـجتي جتربـت Yطلـق بHالـفرق ا
 ¬ احلــصـول عــلــيـهــمـا بــاسـتــخـدام نــفس اHـنــهج عــلى نـفس
اHـادة اخلـاضــعـة لـلـتـجــربـة في نـفس اخملـبــر بـواسـطـة نـفس
احملـلل بـاستـخـدام نـفس اجلهـاز وفي فـترة زمـنـية قـصـيرة
ال تتجاوز 5 % من احلاالت في احلدود التكرارية اآلتية :

- بـالــنــســبــة لــطــريــقــة الـعــمل A  لــلـمــنــتــجــات الــتي
Yـادة الــدســمـة اخلــام  مــحـصــورة بـHتــكـون نــســبـتــهــا من ا

sr = 0,25 s0,48 غ / 100 غ  و25,77غ / 100غ

 - بـالــنــســبــة لــطــريــقــة الـعــمل B لــلـمــنــتــجــات الــتي

تـــكــون نـــســـبــتـــهــا مـن اHــادة الـــدســـمــة الـــكــلـــيـــة مــحـــصــورة
.r = 0,35 s1,07غ / 100غ  و27,08غ / 100غ Yب

.(.(R) 2.9 إعادة التجربة في عدة مخابرإعادة التجربة في عدة مخابر

sكل على حدة sYنتيـجتي جتربـت Yطلـق بHالـفرق ا
¬ احلــصــول عــلـيــهــمــا بــاسـتــخــدام نــفس اHــنـهـج عـلـى نـفس
اHـادة اخلـاضـعة لـلـتـجـربـة في مـخـابـر مـخـتـلـفة ومـن طرف
مــحــلـلــY مــخــتــلــفــY و بــاسـتــخــدام مــعــدات مــخــتــلـفــةs لن
يـــتـــجـــاوز 5 % مـن  احلـــاالت في حـــدود الـــتـــجـــربـــة اHـــعـــادة

اآلتية :

- بالنسـبة لطريقة العمل A للمـنتجات التي تكون
نـسـبـتـها من اHـادة الـدسـمـة اخلـام مـحـصـورة بY  0,48غ /

.R = 0,63 s100غ  و25,77غ / 100غ

- بــالــنــســبــة لــطــريــقــة الــعــمل B لــلـمــنــتــجــات الــتي
Yــادة الـدسـمـة الـكـلــيـة مـحـصـورة بـHتـكــون نـسـبـتـهـا من ا

.R = 1,10 s 1,07غ /100غ  و27,08غ / 100غ

: (: (CD) الفرق احلرج ) 3.9 الفرق احلرج

1.3.9 عمومياتعموميات :

Yيـستخدم الـفرق احلرج عنـدما يتم تقـييم الفرق ب
قـيـمــتـY مــتـوسـطــتـY ¬ احلـصــول عـلــيـهـمــا من نـتــيـجـتي

جتربتY في شروط التكرارية.

2.3.9 مـــقـــارنـــــة مـــجــمـــوعــــتـــY لــلـــقـــيـــاس في اخملـــبــرمـــقـــارنـــــة مـــجــمـــوعــــتـــY لــلـــقـــيـــاس في اخملـــبــر

الواحد :الواحد :

الـفـرق احلـرج بـY قـيمـتـY مـتـوسـطـتY ¬ احلـصـول
sعــلـيــهـمــا من نـتــيـجــتي االخــتـبــار في شـروط الــتـكــراريـة

وتعطى CDintra حسب اHعادلة اآلتية :

m3 - m2

m1
+

m5 - m4

m1
x 100

x 100
m5 - m4

m1
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CDintra = 2,8 sr

حيث :

sr : االنحراف اHعياري للتكرارية.

n2s n1 : هــمــا عــددا نــتـــائج الــتــجــربــة اHـــنــاســبــة لــكل

.(n1s n2 = 2) توسطةHالقيم ا

¬ Yقــــيـــمـــــتـــيــن مـــتــــوســـطــــتـــ Yــــطـــلـق بـــHالـــــفـــرق ا
احلــصـــول عــلـــيـــهــمـــا من نــتـــيـــجــتي الـــتـــجــربـــة في شــروط
الـتـكراريـةs ال تـتـجاوز 5 % من حـاالت الـفروقـات احلـرجة

اآلتية :

- بالنسـبة لطريقة العمل A للمـنتجات التي تكون
نـسـبـتـهـا من اHـادة الدسـمـة مـحـصـورة بY 0,48غ /  100غ

.CDintra = 0,42 sو 25,77غ /  100غ

- بالنسـبة لطريـقة العمل B للمـنتجات التي تكون
نـسـبـتـهـا من اHـادة الدسـمـة مـحـصـورة بY 1,07غ /  100غ

.CDintra = 0,78 sو 27,08غ /  100غ

3.3.9 مـــــقــــارنـــــة مــــجـــــمـــــوعــــتـــــيـن لــــلــــقـــــيــــاس فـيمـــــقــــارنـــــة مــــجـــــمـــــوعــــتـــــيـن لــــلــــقـــــيــــاس فـي

مخبرين :مخبرين :

¬ Yمــتــوسـطــتـ Yقـيــمــتـ Yيــعــطى الــفـرق احلــرج بــ
احلــصــول عـــلــيــهــمــا في مــخــبــريـن مــخــتــلــفــY انــطالقــا من
نــتــيـجــتي الــتــجـربــة في شــروط الـتــكــراريـةsCDinter s من

خالل اHعادلة اآلتية :

1
2n1

1
2n2

+ 2,8 sr= 1,98 sr=1
2

- بــالــنـســبــة  لــطـريــقــة الــعـمل A لــلـمــنــتــجــات الـتي
Yــادة الــدســمــة اخلــام مــحــصــورة بـHتــكــون نــسـبــتــهــا من ا

.CDinter  =  0,57 s0,48غ / 100غ و 25,77غ / 100غ

-  بـالــنــســبــة لــطــريــقــة الـعــمل B لــلـمــنــتــجــات الــتي
Yــادة الـدسـمـة الـكـلــيـة مـحـصـورة بـHتـكــون نـسـبـتـهـا من ا

.CDinter =1,07 s1,07غ / 100غ و27,08غ / 100غ

.(.(U) 4.9 االرتياب في القياس االرتياب في القياس

االرتــــيــــاب فـي الــــقــــيــــاس هـــو الـــعـــامل الـــذي �ـــيــز
تــــشــــتت الــــقــــيّم الــــتي كــــان مـن اHـــعــــقــــول أن يــــنــــسب إلى

النتيجة. 

ينتج هذا االرتـياب من التوزيع اإلحصائي للنتائج
احملصل علـيهـا من جتربة بـY اخملابـرs ويتمـيّز بـاالنحراف

اHعياري التجريبي.

فـي هـــــذا الــــمــــنـــــهـجs االرتــــيــــاب يـــســـاوي تــــقـــريـــبـــا
مــرتـــY االنــحـــراف اHــعـــيــاري لـــلــتـــجــربـــة اHــعـــادة في عــدة

مخابر :

- بـالــنـســبـة  لــطـريــقـة الــعـمل A  لــلـمــنــتـجــات الـتي
Yــادة الـدســمــة اخلــام مـحــصــورة بـHتــكــون نــســبـتــهــا من ا

.u =  ± 0,40  s0,48غ /  100غ و 25,77غ /  100غ

- بــالــنـســبــة  لــطـريــقــة الــعـمل B لــلـمــنــتــجــات الـتي
Yــادة الـدسـمـة الـكـلــيـة مـحـصـورة بـHتـكــون نـسـبـتـهـا من ا

.u =  ±  0,80= s 1,07غ / 100غ و27,08غ / 100غ

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اOستشفياتوإصالح اOستشفيات

قـرار  مؤرقـرار  مؤرّخ في خ في 27 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 10 نـوفـمـبـر نـوفـمـبـر
s2015 يـــتـــعـــلs يـــتـــعـــلّق بـــالـــرقـــابـــة الـــطـــبـــيـــة لـــلـــعـــمق بـــالـــرقـــابـــة الـــطـــبـــيـــة لـــلـــعـــمّـــالـــال ســـنــة ســـنــة 

اHعرضY لإلشعاعات اHؤينة.اHعرضY لإلشعاعات اHؤينة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــــــر الـــــــــــصـــــــــــحّـــــــــــة والـــــــــــســـــــــــكّــــــــــان وإصــــالح
sستشفياتHا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 05-117 اHـؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1426 اHـوافق 11 أبــريل ســنـة 2005
واHــتــعــلق بــالــتــدابــيــر اخلــاصّــة بــاحلــمــايــة من اإلشــعــاعــات

 sادة 43 منهHال سيما ا sتمّمHعدّل واHا sؤيّنةHا

2,8=CDinter = 2,8 sr
2 (1 1

2n1
- 1

2n2
) sR

2 

حيث :

sR : االنــحـراف اHــعــيــاري لــلـتــجــربــة اHــعــادة في عـدة

مخابر.

الفـرق اHـطلق بـY قيـمـتY مـتوسـطـتY ¬ احلـصول
عـــلـــيـــهـــمـــا انــطـالقـــا من نـــتـــيـــجــتـي الـــتـــجــربـــة فـي شــروط
الــتــكــراريــة في مــخــبــرين مــخــتــلــفــY ال يــتــجــاوز 5% من

حاالت االختالفات احلرجة اآلتية :

- 0,5sr
2-sR

2 -


