
العدد العدد 10

السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم 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

األربعاء األربعاء 18 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 هـهـ

اHوافق اHوافق 15 فبراير  فبراير سنة سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr 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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قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء
وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 17 صــفـر عـام  صــفـر عـام 1438 اHـوافـــق  اHـوافـــق 17 نـوفـمـبـر نـوفـمـبـر
ســنــــــة ســنــــــة r2016 يــجــعـل مــنــهج مـــعــايــرة الــنـــتــريت فيr يــجــعـل مــنــهج مـــعــايــرة الــنـــتــريت في
rــــيـــاه بـــتــــقـــنـــيــــة مـــطـــيــــاف االمـــتـــصــــاص اجلـــزيـــئيHاrــــيـــاه بـــتــــقـــنـــيــــة مـــطـــيــــاف االمـــتـــصــــاص اجلـــزيـــئيHا

إجباريا.إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1990
والـــمـــتـــعــلــق بــرقـــابـــة الـــجـــودة وقــمع الــغـشr الـــمــعـدل

rادة 19 منهHال سيما ا rتممHوا
- 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 11-125 اHؤرخ
فــي 17 ربـــــيـــع الــــثـــــانـــي عـــــام 1432 اHـــــوافق 22 مــــارس
سـنـة 2011 واHــتـعــلق بــنـوعــيـة اHــيـاه اHــوجــهـة لالســتـهالك

rتممHعدل واHا rالبشري
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 اHؤرخ
في 20 ذي الــقــعــدة عــام 1434 الــمــوافــق 26 ســبــتــمــبــر
سـنــة 2013 الـذي يــحـدد شـروط وكـيـفـيــات اعـتـمـاد اخملـابـر

rستهلك وقمع الغشHقصد حماية ا
- و�ــقــتــضــى الــقـــــرار الـــوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ
في 22 ذي احلــجــة عـام 1426 اHـوافق 22 يــنــايــر ســنـة 2006
الـذي يـحدد نـسب العـناصـر الـتي حتتـويهـا اHـياه اHـعدنـية
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ومـــيـــاه اHـــنـــبع وكـــذا شـــروط مـــعـــاجلـــتـــهـــا أو

rتممHعدل واHا rسموح بهاHاإلضافات 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 يهدف هذا الـقرار إلى جعل منهج معايرة النتريت
في اHياه بتقنية مطياف االمتصاص اجلزيئيr إجباريا.
اHــــادة اHــــادة 2 : : مـن أجل مـــــعـــــايــــرة الـــــنـــــتــــريـت في اHـــــيــــاه
بتقنية مـطياف االمتصاص اجلزيئيr فإن مخابر مراقبة
اجلودة وقمع الغش واخملابـر اHعتمدة لهذا الغرضr ملزمة

باستعمال اHنهج اHبX في اHلحق اHرفق 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.

حــــــرر بــــــاجلــــــزائـــــر 17 صــــــفــــــر عــــــام 1438 اHــــــوافق 17
نوفمبر سنة 2016.

بختي بلعايببختي بلعايب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
منهج معايرة النتريت في اHياه بتقنية مطيافمنهج معايرة النتريت في اHياه بتقنية مطياف

االمتصاص اجلزيئياالمتصاص اجلزيئي

1. اHوضوع :. اHوضوع :
يــــحـــدد هـــذا اHــــنـــهج تــــقـــنـــيــــة مـــطـــيــــاف االمـــتـــصـــاص
اجلـــزيـــئي Hـــعـــايـــرة الــنـــتـــريت فـي مــيـــاه الـــشـــرب واHـــيــاه
اHـــعــدنــيــة الــطــبــيــعــيــة ومــيــاه اHــنــبع ومــيــاه اخلــام ومــيــاه

الصرف الصحي.

2. مجال التطبيق :. مجال التطبيق :

1.2. مجال اHعايرة :. مجال اHعايرة :
يــطــبق هــذا اHــنــهج لــتــحــديــد تــركــيــز الــنــتــريت إلى
غــايــة N    = 0,25 مــلغ/ل بــاســتــعــمــــــال احلــجـــم األقــصـــى

(40 ملل) من عيّنة التجربة.

2.2. حد الكشف :. حد الكشف :
باسـتـعمـال أحواض سـمكـها 40 مـلم وعيّـنـة التـجـربة

حجمها 40 مللr يتم إيجاد حد الكشف في النطاق :
0,002 ملغ/ل ≥ N     ≥ 0,001 ملغ/ل.

3.2. احلساسية :. احلساسية :
بـــاســتـــعــمــال عـــيّــنـــة الــتـــجــربــة بـ 40 مـــللr وأحــواض
ســــمــــكــــهـــا 40 مــــلم يــــعــــطي الــــتــــركــــيـــز N    = 0,062 مــــلغ/ل

امتصاصا بحوالي 0,66 وحدة.
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بـــاســـتــعـــمـــال عــيـــنـــة الــتـــجـــربــة بـ 40 مـــلل وأحــواض
ســــمــــكــــهــــا 10 مــــلـمr يــــعــــطي الــــتــــركــــيــــز N    = 0,25 مــــلغ/ل

امتصاصا بحوالي 0,67 وحدة.
4.2.  التداخل :  التداخل :

إذا كـانت العـيّـنـة لديـهـا قـلويـة عـاليـةr �ـكن مالحـظة
.(9) rبعض التداخالت

يــبــX اجلــدول 4 مـــخــــتــــلف الــــتــــداخالت احملــــتــــمل أن
حتدث مع اHواد التي توجد في عيّنات اHاء أحيانا.

من بX اHـواد التي تـخضع لـلتـجربـة فإنّ تـلك التي
(chloramine) Xتـتــداخـل بـصــفــة واضــحــة هي : الــكــلــورامـ
والــكــلـور (chlore) وثــيــوســولــوفـات (thiosulfate) ومــتــعـدد
(polyphosphate  de  sodium) فــــــوســــــفــــــات الــــــصــــــوديـــــوم

.(fer (III)) (III) واحلديد
3. اHبدأ :. اHبدأ :

يتأسس هذا اHبدأ على :
- تــــفـــاعل أيـــونـــات الــــنـــتـــريت اHـــوجــــودة في عـــيّـــنـــة
التـجربة لـ pH يـساوي 1,9 مع الكـاشف أميـنو -4 بـنزين
ســــولــــفـــونــــامــــيـــد (amino-4 benzène sulfonamide) بـــوجـــود
(acide orthophosphorique) حـــــــمض أورثــــــوفـــــــوســــــفــــــوريك
لـلــحـصـول عــلى مــلح ثـنــائي أزويـيك (sel diazoïque) الـذي
يــــــــشــــــــكــل مــــــــركّــــــــبــــــــا وردي الـــــــلـــــــــــون مــــع ثــــــــنــــــــائــــي
كلوريـــــدرات-N نافتيــل -1 ثنائـــي أمينــو 2.1 إيثــان
(dichlorhydrate de N (naphtyl-1) diamino-1.2 éthane)

(مضاف مع الكاشف األمينو -4 بنزين سولفوناميد).
- يقاس االمتصاص في موجة طولها 540 نانومتر.

4. الكواشف :. الكواشف :
عنـد إجـراء التـحـليـلr تسـتـعمل فـقط الـكواشف ذات
نوعيـة حتليـلية مـعترف بـهاr وماء مـقطر أو مـاء ذو نقاوة

مكافئة.
1.4. حــــــمـــــــــــض أورثــــــــــــوفــــــــــــــوســــــفـــــــــــــوريـــك. حــــــمـــــــــــض أورثــــــــــــوفــــــــــــــوســــــفـــــــــــــوريـــك
r(acide orthophosphorique) مــــــحـــلــــــــول لـ 15 مــــول/ل

(    = 1,70 غ/ملل).
2.4.  حــــــمــــــــــض أورثـــــــــــوفــــــــــــــوســـــفــــــــــــوريـــك.  حــــــمــــــــــض أورثـــــــــــوفــــــــــــــوســـــفــــــــــــوريـــك
r(acide orthophosphorique) محلول بحوالي 1,5 مول/ل.

يـــــضــــاف بــــاســـــتــــعــــمـــــال مــــاصــــةr 25 مــــلل مـن حــــمض
أورثـــوفـــوســــفـــوريك (acide orthophosphorique) (1.4) إلى
150 ±  25 مـلل من اHـاء. يـجــانس ويـبـرد في درجـة حـرارة

احملـيط. ينـقل احملـلول إلى حـوجلـة مـدرجة سـعتـها 250 ملل
ويكمل احلجم باHاء.

rيــحــفظ احملــلــول فـي قــارورة زجــاجــيــة بــنــيــة الــلــون
حيث يبقى هـذا احمللول مستـقرّا Hدة ستة (6) أشـهرr على

األقل.

3.4. الكاشف اHلون :. الكاشف اHلون :

يـــــــــذوّب 40 ±  0,5 غ مـن األمــــــــــيـــــــــنـــــــــو - 4 بــــــــــنــــــــــزين
سـولــفــونـامــيـد  (amino-4 benzène sulfonamide) أو حـمض
(NH2C6H4SO2NH2) (acide sulflanilique) ســـولـــفـــانـــيـــلـــيك
فـي مـــــــــــزيـج مـــــــــــتـــــــــــكـــــــــــون مـن 100 ± 1 مـــــــــــلـل مــن حــــــــــمـض
أورتــوفـــوســفــوريك (1.4) (acide orthophosphorique) ومن

500 ± 50 ملل من اHاءr في وعاء بيشر.

تذوّب 2 ± 0,02غ من ثنائي كلوريدرات N -(نافتيل-1)
dichlorhydrate de N(naphtyl-1)) rثنائي أمينو 2.1 إيثان

(C10H7NH-CH2-CH2-NH2-2HCL) (diamino- 1.2 éthane

في احمللول اHتحصل عليه.

يـنـقل إلـى حـوجـلـة مـدرجـة سـعـتـها 1000 مـلل ويـكمل
احلجم باHاء. يجانس جيدا.

يــحـتـفظ بـاحملـلــول في قـارورة زجـاجـيــة بـنّـيـة الـلـون
حـيث يــبــقى هـذا احملــلـول ثــابــتـا Hــدة شـهــر واحـد (1) إذا ¬

حفظه في درجة حرارة بX 2 و5 °م. 

:  هـذا الــكـاشف خــطـيــر. فـيــجب جتـنب كل مالحـظـة :مالحـظـة 
مالمسة مع اجللد أو تناوله أو تناول أحد مكوناته.

r4.4. الـنــيـتـريـت :. الـنــيـتـريـت : مـحـلــول مـعـيــاري ذو تـركـيـز
N     = 100  ملغ/ل.

يــــذوّب 0,4922 ± 0,0002 غ من نــــتــــريت الــــصــــوديـــوم
(مـجفف في 105 °م خالل سـاعتX (2 سـا)r على األقل) في
حــوالي 750 مـــلل من اHـــاءr يـــنــــقل احملـــلـــول بـــالـــكـــمـــيـــة في

حوجلة مدرّجة سعتها 1000 ملل ويكمل احلجم باHاء.

rعلى األقل rـدة شهـر واحـدH يـبقى هـذا احملـلول ثـابـتا
إذا ¬ حفـظه فـي قارورة زجـاجـيـة مـغـلـقـة بـنّـيـة اللـون في

.(10) r2 و5 °م Xدرجة حرارة تتراوح ب

5.4. الـنــيـتـريـت : . الـنــيـتـريـت : مــحـلــول معـــيـاري ذو تــركــيـز
N     = 1 ملغ/ل.

يـقتـطع بواسـطة مـاصة 10 ملل من احملـلول اHـعياري
من النـيـتريت r(4.4) ثم يـدخل في حوجـلة مـدرجة سـعتـها

1000 ملل ويكمل احلجم باHاء.

يحضّر هذا احملـلول قبل كل استعمال ويتخلص منه
بعد ذلك.
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5. التجهيزات :. التجهيزات :
األدوات اHتداولة في اخملبر وما يأتي :

اHـطياف : اHـطياف : يسـمح بإجـراء القـياسـات في طـول موجة
540 نانومترr مجهز بأحواض سمكها 10 ملم و40 ملم.

تــغـسل جــمـيع األدوات الــزجـاجــيـة بــعـنــايـة بــواسـطـة
مـــحــلـــول حــمـض كــلـــوريــدريك (HCL) بـــحــوالي 2 مــول/ل

وتشطف �ياه غزيرة.

6. اقتطاع العي. اقتطاع العيّنات :نات :

يجـب اقتـطـاع عـيّنـات اخملـبر فـي قارورات زجـاجـية
ويــــجـب أن حتــــلـل في أســـــرع وقت ¡ـــــكن خالل 24 ســـــاعــــة
Xالتـي تـلـي اقـتــطـاع العيّنـات. تضمن درجة احلرارة ب
2 و5 °م  حــفــظــا جــيّــدا لــعــدة أنــواع من الــعــيّــنــاتr يــوصى

بالتحقق من ذلك.

7. طريقة العمل :. طريقة العمل :

1.7. العي. العيّنة اHأخوذة للتجربة :نة اHأخوذة للتجربة :
يـكـون 40 مــلل احلــد األقـصـى حلـجم عــيّـنــة الــتـجــربـة.
وهــــذا يــتــالءم مـع حتــديــد تــركــيـز الــنــتــريت حــتى يــصل

إلى N     = 0,25 ملغ/ل.
�ــكن اســتــعــمــال عـيّــنــات أصــغــر عــنــد احلـاجــةr وذلك

لتحديد تركيزات أعلى بكثير من النتريت.
إذا كانت عيّنـة اخملبر حتتوي على مواد عالقةr يجب
أن تـــــتـــــرك لـــــتـــــتـــــرسب أو تـــــرشّـح عـــــبـــــر ورقـــــة األلـــــيــــاف

الزجاجية قبل اقتطاع عيّنة التجربة.

2.7. اHعايرة :. اHعايرة :
يــقــتـطـع احلـجم اHــراد من عــيّـنــة الــتـجــربــة بـواســطـة
مــاصـــة ويــوضع في حــوجــلــة مــدرّجــة ســعــتــهــا 50 مــلل وإذا

اقتضى األمرr يوصل احلجم إلى 40 ± 2 ملل باHاء.

1 : : من األحـسن أن يـضـبط احلـجم دائـما في مالحـظة مالحـظة 
(pH) ــــاء لــــضــــمــــان عـــامـل هــــيـــدروجــــيــــنيH40 ± 2 مــــلـل بـــا

مناسب للتفاعل (بعد إضافة الكاشف).
يـضـافr بـواسـطـة مـاصةr 1 مـلل من الـكـاشف اHـلـون
(3.4). يجـانس مـبـاشرة مـع التـدويـر ويكـمل احلـجم بـاHاء.
جتــــــانس وتــــــتـــــرك لـــــتــــــرتـــــاح. يــــــجب أن يــــــكـــــون الــــــعـــــامل

.(9) r0,1 ± 1,9 رحلةHفي هذه ا (pH) الهيدروجيني
يـــــقـــــاس بـــــعــــد 20 دقــــــيـــــقـــــةr عـــــلى األقـلr من إضـــــافـــــة
الـــكــاشفr امــتـــصــاص احملــلــول عـــلى طــول مــوجـــة مــوافــقــة
لـالمــتــصــاص األقــصى (حــوالي 540 نـــانــومــتــر) في حــوض

سمكه مناسب باستعمال اHاء كسائل مرجعي.

مالحـــظـــة مالحـــظـــة 2 : : يـــجـب مـــراقـــبـــة طـــول اHــــوجـــة اHـــوافق
لالمـــتــصـــاص األقــصـى في كل مـــرّة يــســـتــعـــمل فـــيــهـــا هــذا
اHــنــهـج لــلــمـــرة األولى كــمــا يـــجب اخــتـــيــاره لــلـــمــعــايــرات

اHوالية.
3.7. تصحيح اللون :. تصحيح اللون :

إذا كـــــان لــــون الــــعـــيّـــــنـــــة اHـــأخــــوذة لـــلـــتــــجـــربـــة من
الـــمــحــــتــمل تـــداخـله أثــنـاء قــيـاس االمــتـصـاصr تــفـحص
عـــــيّــــنــــة ثـــانــــيـــة كـــمـــا هــــو مـــبـــX في r(2.7) لــــكن يــــعـــوض
الــــــكـــــاشـف اHـــــلـــــون (3.4) بـ 1 مــــــلل مـن مـــــحــــــلـــــول حــــــمض

األورثوفوسفوريك (2.4).
4.7. التجربة على بياض :. التجربة على بياض :

جتـرى جتـربـة علـى بيـاض كـمـا هـو مـبـX في الـفـقرة
r(2.7) بتعويض عيّنة التجربة بـ 40 ± 2  ملل من اHاء.

5.7. إنشاء منحنى اHعايرة :. إنشاء منحنى اHعايرة :
فـي مــجـــمــوعــة من تــسع حـوجالت مــدرّجـة سـعــتـهـا
50 مـــللr يـــدخـل بـــواســـطـــة ســـحـــاحـــةr أحـــجـــام من احملـــلـــول

اHعاير للنتريت (5.4) اHبينة في اجلدول 1 أدناه.
يـضـاف اHــاء إلى مـحــتـوى كل حـوجــلـة لــيـصل احلـجم
rالـفـقرة الـثـالـثة r(2.7) في Xإلى 40 ± 2 مـلل كـما هـو مـب
باستعمال أحواض ذات السمك احملدد في اجلدول 1 أدناه.
يـسـحب االمـتـصـاص إلى حـد الـصـفـر لالمـتـصـاصات
األخرى اHـتحـصل علـيهـا للـمحـاليل لـلمعـايرة ويـرسم لكل
سـمك حـوض مـنـحـنى االمــتـصـاص حـسب كـتـلـة الـنـتـريت
اHعـبـر عـنهـا بـاآلزوتr يـجب أن تـكون اHـنـحـنيـات خـطـية

ومارة باHصدر.

اجلدول اجلدول 1

حجم احمللولحجم احمللول
اHعاير للنتريتاHعاير للنتريت

(5.4)
سمك احلوضسمك احلوض

10 و 40 *

40

10 و 40

40

40

10 و 40

10

10

10

0

0,50

1

1,50

2

2,50

5

7,50

10

الكتلة اHوافقةالكتلة اHوافقة
للنتريت اHعبرللنتريت اHعبر

mN عنها باآلزوت عنها باآلزوت

ملمملمميكروغرامميكروغراممللملل

0

0,50

1

1,50

2

2,50

5

7,50

10

 * �كن أيضا استعمال أحواض سمكها 50 ملم.
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8. التعبير عن النتائج :. التعبير عن النتائج :
1.8. طريقة احلساب :. طريقة احلساب :

يـــعــطـى االمــتـــصــاص اHـــصــحح Ar حملـــلــول الـــتــجـــربــة
Ar = As - Ab : عادلة اآلتيةHبا

أوr إذا أجــري تــصـحــيــحـا لــلــونr يــعـطى االمــتــصـاص
Ar = As - Ab -Ac : عادلةHبا

حيث :
rقاس حمللول التجربةHهو االمتصاص ا : As

rهو امتصاص احمللول للتجربة على بياض : Ab

Ac : هو امتصاص احمللول احملضّر لتصحيح اللون.

: مـــــن الـضــــــــروري أن تــقـــــاس الــقـيــــم مالحـظـة :مالحـظـة 
 Ac rAb rAs في أحواض لها نفس السمك لعينة خاصة.

إنــطالقــا من االمـتــصــاص اHــصـحح rAr حتــدد الـكــتــلـة
اHـــوافـــقـــة لــلـــنـــتـــريت واHـــعــبـــر عـــنـــهــا بـــاHـــيـــكــروغـــرام من
اآلزوتr وذلك بــواســطـــة مــنــحــنـى اHــعــايــرة (5.7) لــســمك

حوض مناسب.
يعطى تركيز الـنتريت واHعبّر عـنه باHيليغرام من

اآلزوت في اللتر (ملغ/ل)r باHعادلة اآلتية :
mN_____
V

حيث :
mN : هي كـتلـة النـتريتr اHـعبّـر عنـها بـاHيـكروغرام

rAr صححHوافقة لالمتصاص اHلآلزوت وا

 Nc(NO2-)     No2-

ميكرومول/ل ملغ/ل ملغ/ل

1

0,304

0,014

3,29

1

0,046

71,4

21,7

1

N     = 1 ملغ/ل
-No2     = 1 ملغ/ل

c(NO2-) = 1 ميكرومول/ل

مثال :

تــركــــيـــز اآلزوت N     =1 مــلغ/ل يــوافــق لــتــركــيـــز
النتريت -No2    = 3,29 ملغ/ل.

2.8 الدقة : الدقة :

يـــحــــدد االنــــحــــراف اHـــعــــيــــاري لــــلـــتــــكــــراريــــة وإعـــادة
التجربة بX اخملابر كما هو مبX في اجلدول 3.

V : هو حجم عيّنة التجربة باHيليلتر.
  Nكن التعبير عن النتيجة بتركيز كتلة اآلزوت�
 أو الـنـتريت  -NO2      بـاHــيـلـيـغـرام في الـلـتـر (مـلغ/ل)r أو
بتـركيـز كمـية أيـونات الـنتريتrc(NO2-) r (باHـيكـرومول

في اللتر).
يبX اجلدول 2 عوامل التحويل اHناسبة.

اجلدول اجلدول 2

اجلدول اجلدول 3

العيالعيّنةنة

محلول معاير

محلول معاير

محلول معاير

محلول معاير

مياه قذرة مستعملة

مياه البحر

مياه النهر

   N تركيز النتريت تركيز النتريت

0

0,04

0,40

1,60

1,01

0,20

0,30

حجم عيحجم عيّنة االقتطاعنة االقتطاع

40

40

40

5

5

40

25

سمك احلوضسمك احلوض

40

40

10

10

10

10

10

فرق النوعية (ملغ/ل)فرق النوعية (ملغ/ل)

---

0,0002 إلى 0,0018

0,003 إلى 0,009

0,007 إلى 0,040

0,004 إلى 0,021

0,001 إلى 0,004

0,002 إلى 0,012

0,0001 إلى 0,0003

0,0002 إلى 0,0008

0,0011 إلى 0,0054

0,002 إلى 0,026

0,002 إلى 0,020

0,0003 إلى 0,0026

0,0008 إلى 0,0116

إعادة التجربةإعادة التجربةالتكراريةالتكراريةملمملممللمللملغ/لملغ/ل



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 18 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 هـ هـ
15 فبراير  فبراير سنة سنة 2017 م م

يـضاف 10 ± 1 مـلل من محـلول حـمض السـولفوريك
c (H2SO4) r(acide sulfurique) = 2,5 مــــــول/لr ثـم جتــــــانس

بعناية.

تــمـأل ســحــاحـــة ســعـــتــهــا 50 مــلل مـن مــحــلـــول مــعــايــر
لــلــنــتــريت r(4.4) ويــضــبط جــهــاز الــقــيــاس بــحــيـث تــكـون
نـهــايـة الــسـحــاحـة مــنـغــمـســة حتت ســطح مـحــلـول حــمـضي
لــلـبــرمــنــغــنـات اHــوجــود داخل احلــوجــلـة. تــعــايــر إلى غــايـة
زوال الــلــون. عــنــد االقــتـراب مـن احلــصــول عـلـى انــعــطـاف
زوال اللـونr يـسـخن احملـلـول عـند 40 °م وتـواصل اHـعـايـرة
بـبطء إلى حـX زوال الـتـلوين لـبـرمـنـغنـات. يـسـجل حجم

احمللول اHعاير للنتريت اHستعمل Hعايرة البرمنغنات.

50 مـــلـل مــن الــمـــحـــلـــول الـــمـــعـــايــر لــبــرمــنــغــنـات

الــــبــــوتــــاســــيـــومc (1/5 KMnO4) r  = 0,01 مــــول/لr يــــوافق
3,502 مـــلغ مـن اآلزوت. وبــالـــنـــســـبـــة لـــلــمـــحـــلـــول اHـــعـــايــر

للنتريت r(4.4) يجب أن يكون احلجم اHستعمل للمعايرة
35,02 ملل.

يـتالءم احمللـول اHـعايـر لـلنـتريـت فقط إذا كـان احلجم
اHستعمل للمعايرة محصورا في اجملال 35,02 ± 0,40 ملل.

9. حاالت خاصة :. حاالت خاصة :

إذا كــانـت قــلـــويــة الـــعــيّــنـــة مــرتـــفــعـــة حــيـث ال يــكــون
الـــعـــامـل الـــهـــيــــدروجـــيـــني (pH) مــــســــاويـــا 1,9 ± 0,1 بـــعـــد
معاجلة عيّنة التجربة وتخفيفها إلى 40 مللr من األحسن
إضــــافـــة مــــحـــلــــول حــــمض األرثـــوفــــوســــفـــوريك (2.4) قــــبل
(pH) الـتــخــفـيـف لـلــحــصـول عــلى الــعــامل الــهـيــدروجــيـني
اخلـــــــــاص بــــــــهـــــــــا. كــــــــمــــــــا يـــــــــقــــــــبـل اHــــــــنـــــــــهـج قــــــــاعــــــــديـــــــــة من
هيدروجـنوكاربونـات تساويr على األقلr 300 ملغ/ل في
عـيــنـة الـتــجـربـة بـ 40 مـلل دون أن يــكـون هـنــاك انـحـراف

بالنسبة للعامل الهيدروجيني (pH) اخلاص بها.

10. مالحظات حول طريقة العمل :. مالحظات حول طريقة العمل :

�ــكن أن تــكــون احملــالــيل اHــعــايــريــة لــلــنــتــريت غــيــر
مسـتقـرةr و�كن مـراقبـة تركـيز احملـلول اHـعايـر للنـتريت

(4.4) اHستعمل حسب اHنهج اآلتي :

تـــــقـــــتـــــطـــــع بـــــواســـــطـــــــــة مـــــاصــــــــة 50 مـــــــــلل مــــن
مـــحــــلـــــــول مـــعــــايـــــــر مـــن بــــرمــــنـــغــــنــــات الــــبـــوتــــاســــيـــوم
r0,01 مـول/ل = c (1/5 KMnO4) r(permanganate de potassium)

وتوضع في حوجلة مخروطية سعتها 250 ملل.

اجلدول اجلدول 4
مفعول مواد أخرى على النتائجمفعول مواد أخرى على النتائج

اHادةاHادة

اHغنيزيوم

البوتاسيوم

البوتاسيوم

الصوديوم

الصوديوم

الهيدروجينوكاربونات

الهيدروجينوكاربونات

النيترات

األمونيم

كادميوم

اHلحاHلح
اHستعملاHستعمل

أسيتات

كلورور

كلورور

كلورور

كلورور

صوديوم

صوديوم

بوتاسيوم

كلورور

كلورور

كتلة اHادة كتلة اHادة *
ميكروغرامميكروغرام

1000

100

1000

100

1000

6100(HCO-
3)

12200(HCO-
3)

1000(N)

100(N)

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

مفعول مفعول ** على اHعايرة لـ على اHعايرة لـ

-0,07

-0,07

-0,13

-0,02

-0,13

+0,01

+0,06

-0,06

-0,03

-0,03

0

0

-0,03

0

-0,01

+0,03

+0,03

0

-0,01

-0,03

mN = 10 ميكروغرام ميكروغرامmN=1 ميكروغرام ميكروغرامmN=0 ميكروغرام ميكروغرام
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اجلدول اجلدول 4 (تابع) (تابع)

اHادةاHادة

الزنك

 اHنغانيز 

(III) احلديد

(III) احلديد

النحاس

األلومنيوم

السيليكات

اليوريا

الثيوسولفات

الثيوسولفات

الكلور

الكلور

Xالكلورام

Xالكلورام

الكلورور
الهيدروكسيالمونيوم

الهيكساميتافوسفات
الصوديوم

الهيكساميتافوسفات
الصوديوم

اHلحاHلح
اHستعملاHستعمل

أسيتات

كلورور

كلورور

كلورور

أسيتات

سولفات

صوديوم

--

صوديوم

صوديوم

--

--

--

--

كتلة اHادة كتلة اHادة *
ميكروغرامميكروغرام

100

100

10

100

100

100

100(SiO2)

100

100(S2O3 2-)

1000(S2O3 2-)

2(CI2)

20(CI2)

2(CI2)

20(CI2)

100

50

500

0

0

0

0

-0,06

0

0

0

0

0

0

-0,01

--

-0,01

0

0

0

مفعول مفعول ** على اHعايرة لـ على اHعايرة لـ

0

-0,03

-0,03

-0,51

-0,07

-0,03

--

-0,09

-0,82

-0,77

-0,25

-2,81

-0,07

-2,78

-0,01

-0,82

-8,10

-0,04

+0,04

+0,04

-0,06

-0,06

0

0

+0,04

-0,03

0

-0,22

-1,01

-0,06

-0,30

0

-0,03

-0,80

mN = 10 ميكروغرام ميكروغرامmN=1 ميكروغرام ميكروغرامmN=0 ميكروغرام ميكروغرام

* كتـلة اHادة اHوجودة في عيّنة الـتجربة كتلة مـعبّر عنها بكتـلة العنصر أو اHركبr ما عـدا حالة وجود تعليمـات مخالفةr موضوعة في
.Xقوس Xاجلدول 4 أعاله ب

** اHفعول األقصى الذي ال ينتج أي تداخل هو كاآلتي : 0 ± 0,02 ميكروغرامr0,08 ± 1r 10 ± 0,14 ميكروغرام (إلى حد الثقة %95).


