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ةراـجتلا ةرازو

تشغ٦2 قفاوملا٩3٤١ ماع ةّجحلا يذ٥١ يفخرؤم رارق
خـــيـــنرزــــــلا ةرـــــياــــعـــم جــــهــــنـــم لـــــعـــــجــــي ،٨١02 ةــــــنــــــــس
يرّذلا صاصتمالا فايـطـــم ةطــساوب ناوـــــمـــيـــــتنألاو
 .ايرابجإ ،رورديهلا ديلوتب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا9٣-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠991 ةـنس رياني٠٣ قفاوملا٠1٤1 ماع بجر٣

،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارمب

خرؤملا٣٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا٣2٤1 ماع لاّوش٧1 يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا٥21-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
11٠2 ةنس سرام22 قفاوملا2٣٤1 ماع يناثلا عيبر٧1 يف

،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا هايملا ةيعونب قلعتملاو

خرؤملا82٣-٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربمتـبــــس٦2 قـــــــفاوــــــملا٤٣٤1 ماـــــــع ةدــــــــــعـــــــــــقلا يذ٠2 يف

دصق رباخملا دامتعا تاّيفيكو طورش ددحي يذلا٣1٠2
،شغلا عمقو كلهتسملا ةيامح

يف خرؤملا2٦-٧1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةنس رياربف٧ قفاوملا8٣٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠1
ةـــيـــنـــفـــلا حـــئاوـــلـــل ةـــقـــباـــطملا مسو عضو طورشب قـــلـــعـــتملاو
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ اذكو هصئاصخو

22 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٦2٤1 ماع ةجحلا يذ
ةـيـعـيـبـطـلا ةـيـندــعملا هاــيملا اــهــيوــتحت يتــلا رصاــنــعــلا بسن
حومسملا تافاضإلا وأ اهتجلاعم طورش اذكو عبنملا هايمو
،ممتملاو لدعملا ،اهب

: يتأي ام ررقـي

موسرملا نم91 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٠٣ قفاوملا٠1٤1 ماع بجر٣ يف خرؤملا9٣-٠9 مقر يذيفنتلا

اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٠991 ةنس رياني
ةطساوب ناوميتنألاو خينرزلا ةرياعم جهنم لعج ىلإ رارقلا

 .ايرابجإ ،رورديهلا ديلوتب  يرّذلا صاصتمالا فايطم

ةطساوب ناوميتنألاو خينرزلا ةرياعم لجأ نم:2 ةداملا
رباخم نإف  ،رورديهلا ديلوتب  يرّذلا صاصتمالا فايطم
،ضرغلا اذهل ةدمتعملا رباخملاو شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارم
اذهب قفرملا قحلملا يف نّيبملا جهنملا لامعتساب ةمزلم
.رارقلا

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

ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقـــلا اذـــه رشنـــي:3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا9٣٤1 ماــــع ةّجـــــــــحلا يذ٥1 يف رئازـــــــــجلاب ررــــــــح
.81٠2 ةنس تشغ٦2

بالج ديعس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

فايطم ةطساوب ناوميتنألاو خينرزلا ةرياعم جهنم
.رورديهلا ديلوتب يرذلا صاصتمالا

: قيبطتلا لاجم .١

 .ناوميتنألاو خينرزلا ةرياعمل ةينقت جهنملا اذه ددحي

ةيحطسلا هايملاو برشلا هايم ىلع جهنملا اذه قبطي
اذهل يطخلا قيبطتلا لاجم .راطمألا هايمو ةيفوجلا هايملاو
.ل / مارغوركيم٠٠1 ىلإ ل /مارغوركيم2٠,٠ وه جهنملا

ناوميتنألا وأ خينرزلا ىلع يوتحت يتلا تانيعلا ليلحت نكميو
 .بسانملا فيفختلا دعب قيبطتلا لاجم نم ىلعأ تازيكرت يف

اذه قيبطت لاجم يف رحبلا هايم لخدت ال امومعو
.جهنملا

: أدبملا .2

كيرديهورولكلا ضمحب ةّنيعلا نم ريغص ءزج ضّمحي
ضمح–مويــــــــــساتوــــــــــــــبلا رودوــــــــيإ فــــــشاـــــك فاـــــــضــــــي .)2.1.٦(
ىلإ )V( خــيــنرزــلــل يمـــك عاـــجرإ ناـــمضل )٤.9( كيـبروــكسألا

دعب جلاعت .)III( ناوميتنأ ىلإ )V( ناوميتنأللو )III( خينرز
تاروبورديه يعابرب اهيلع لصحتملا تاّنيعلا ليلاحم كلذ
وأ )٣HsA( ئفاكملا يزاغلا رورديهلا ديلوتل )٤.٥( مويدوصلا
)٣HbS(. ءاعولا جراخ نيجورديهلاو رورديهلا ضئاف بحسي
لئاس / زاغ لصافلا جراخ وأ )ةعطقتم ةقيرط( هيف دلوت يذلا
تاسايق ءارجإل بساــــــنم ذاذرم لـــــخادو ،)ةرــــمتــــــسم ةقيرط(
ةـــــــــلــــــعـــــــش لـــــــــــــخاد لاثـــــــملا لـــــــيــــــبــــس ىلـــــع ،يرذــــــلا عاــــــــعــــــشإلا
رورديهلا  لوحيو .ايئايميك ةدلوملا نيجورديهلاب راـشـــــتـــــنالا
خينرزلا نم يئوض ردصمب ،ةجتانلا تارذلا جيهـــــــــتو تارذ ىلإ
ةطساوب  جتانلا عاعشإلا نع فشكي .فثكملا ناوميــــــــتنألا وأ
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ةافصم لامعتساب هلزع دعب يرذلا عاعشإلا فيط سايق
ىلإ ناوميتنألا وأ خينرزلا دادترا طيرش لقني يذلا لخادتلا

رتمونان٦,٧12 و رتمونان8,٦٠2 وأ )خينرزلل( رتمونان٧,٣91
تاّنيعلا لقان ةطساوب ايلآ ةيلمعلا هذه ىرجتو .)ناوميتنألل(
.ةبقارملا جمانربو

: تالخادتلا .3

ببسب لــخادــتــلــل روردــيــهــلا دــيــلوــت ةــيــنـــقـــت ضرـــعـــتـــت
مظعمل ةبسنلاب .عاجرإلا ةلهس نداعملاو ةيلاقتنالا نداعملا

نوكي ال لخادتلا نم عونلا اذهف ،ةيعيبطلا هايملا تانّيع
بجيو .ةيعيبطلا هايملا تانّيع مظعمل ةبسنلاب اربتعم
هاـــــــيملا ىلع عاـــــــجرـــــــتسالا براجت ءارــــــــجإ مدــــــــخــــــــتسملا ىلع
تاذ رصانعلل ىوصقلا زيكارتلا ديدحت اضيأو ةيجذومنلا
اذإو .ةـــبساـــنملا قرــــطــــلا ةــــطساوــــب كلذو ،يوــــقــــلا لــــخادــــتــــلا
نع اهاوتسم مييقت يغبني ،تالخادتلا هذه لثم تظحول

اهيدل يرّذلا عاعشالا ةينقت نأ ّالإ .ةرّيعم تافاضإ قيرط
اّدج ضفخنم فشكلا دحو ةيلاع ةيطخ ةيكيمانيد ةعومجم
ةوطخب تالخادتلا نم ديدعلا ةلازإ نكمي ،تالاحلا مظعم يفو
ناوميتنألل ةيئاهنلا زيكارتلا نأ امب فيفختلا نم ةطيسب
.)ك ح( ةيمكلا دودحلا نم ىلعأ خينرزلاو

تريتخا جهنملا اذه يف ةددحملا لعافتلا فورظ ّنإ
.تالخادتلا هذه نم ليلقتلل

ةيمك ىلع ءوضلا ردصم يوتحي ّالأ يرورضلا نم
ليبس ىلع( رورديهلل ةلكشملا ىرخألا رصانعلا نم ةريبك
لالخ خينرزلا وأ خينرزلا ليلحت لالخ ناوميتنألا ،لاثملا

يف ةـئيضم ةــعشأ اــهــنــم ثعــبــنــت يتــلا )ناوــمــيــتــنألا لــيــلحت
زاــهــج يف ةــلــمـــعـــتسملا لـــخادـــتـــلا ةاـــفصم ىلع راملا طـــيرشلا
.ةنّيعلا يف ةدوجوم رصانعلا هذه تناك ىتم ،فشكلا

ةطساوب ةزجنملا تاسايقلا ،مومعلا ىلع عضخت ال
يف دامخإلا نع ةجتانلا تالخادتلل جهنملا اذه لمع قرط
.مامتهالا تالاجم

ماظتنا مدع ةلاح يف تالخادت دوجو نع فشكلا نكمي
تالــــخادــــتــــلا ةــــلازإ اـــــموـــــمـــــع نـــــكـــــمـــــيو .ةراشإلا ةورذ لـــــكش
.تانّيعلا فيفختب

ليلحتلا زيكرت نم فيفختلا اذه للقي ال نأ نسحتسي
.)ك ح( ةيمكلا دودح نم رغصأ ىوتسم ىلإ

: فشاوكلا.٤

: ةماعلا  تابلطتملا .٤.١

يف ةيلاع ةواقن تاذ فشاوكلا لامعتسا يرورضلا نم
.ناوميتنألا وأ خينرزلا نم ىندأ دح عم ،تالاحلا عيمج

لولحم نوكي ،رمتسملا قفدتلا ماظن يف– ةظحالم
ىلع لوــلحملا نأ امب .ةــيــفــلـــخ ةـــباـــثمب ضاـــيـــب ىلع فشاـــكـــلا

وأ خـــيـــنرزـــلا نـــم تاـــيـــمـــك ىلع يوـــتـــحـــي نأ نـــكـــمـــي ضاـــيـــب
بجيف ،اياقب لكش يف  اهنع فشكلل  ةلباق ناوميتنألا
تانّيعلا ريضحتل لمعتست فشاوكلا سفن نأ نم دكأتلا

.ضايب ىلع فشاكلا لولحم ريضحتل كلذكو ريياعملاو

فشاكلا لولحم ةراشإ ىلإ ّةللحملا ةداملا ةراشإ فاضت
بجيو .سايقلا ةقلح يف ةنيعلا لاخدإ متي امدنع ضايب ىلع
ىلع فشاكلا لولحمل ناوميتنألاو خينرزلا زيكارت نوكت نأ
.مامتهالا نم ىندأ ىوتسم نم لقأ ضايب

.)ناوميتنألاو  خينرزلا( ةرياعملا ليلاحم.٤.١.١

ريياعملاو مألا ليلاحملا( خينرزلا ليلاحم .٤.١.١.١
)ةرياعملاو

،A خينرزلل مألا لولحملا .٤.١.١.١.١

)III( خينرزلا ةبسن وذ يمكلا مألا لولحملا لمعتسي
.ل/غلم )2±٠٠٠1( اهعبتت نكمي يتلا

ىلع ،ةدحاو ةنس ةدمل اّرقتسم لولحملا اذه ربتعي
.لقألا

نكمي ،ىرخألا مألا ليلاــحملا ترـــــــفوـــــت اذإ :ةـــــظـــــحالــــــم
يف كوكش كانه نوكت ال نأ طرشب سايقلا يف اهلامعتسا

.سايقلا ةيلمع

داوم نم ارّضحُم  مألا لولحملا لامعتسا اضيأ نكميو
.ةواقنلا ةيلاع ةيئايميك

مويدوصلا تينيسرأ اتيم نم )غ2٠٠,٠±٤٣٧,1( عضوي

2OsAaNللم٠٠٠1 مجحب ةجّردم ةلجوح يف.

)٤.٣( كيرديهرولكلا ضمح نم للم )٥,٠ ±٠٥( فاضت
.امامت مويدوصلا تينيسرأ اتيملا لولحم  ةباذإل ّجريو

.دحاورتل ىلإ )٤.2( ءاملاب ففخي

،B خينرزلل رايعملا لولحملا .2.٤.١.١.١

.رتل/غلم٠٠٠1 =

رتل/غلم٠1 =

مألا لولحملا نم للم )1٠,٠ ±1( ةصام ةطساوب ساقي
،للم٠٠1 مجحب ةجّردم ةلجوح يف )1.1.1.1.٤(A خينرزلل
)٤.٣( كيرديهرولكلا ضمــــــح نـــــم للم )٥,٠ ±٠٣( فاــــــــضـــــــــــت

ρ[ As (III) ]

ρ[ As (III) ]
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.رتل/مارغوركيم٠٠1 =

مألا لولحملا نم للم )1٠,٠ ±1( ةصام ةطساوب ساقي
،للم٠٠1 مجحب ةجّّردم ةلجوح يف )1.1.1.2.٤(B خينرزلل
)٤.٣( كيردهرولــكلا لولحــــــــم نـــــم للـــم )٥,٠ ±٠٣( فاـــضـــــــي
موـيساـتوـبـلا رودوــيإ لوــلــحــم ضمــح نــم لــلــم )1,٠ ±2(و
.)٤.2( طخلا ىتح ءاملاب ألمت مث ،)٤.9( كيبروكسألا ضمحو

.دحاو عوبسأ ةدمل ارقتسم لولحملا اذه ىقبي

،D خينرزلل رياعملا لولحملا .٤.١.١.١.٤

ρ[ As (III) ]

عاجرتسا نم ققحتلل رياعملا اذه لمعتسي ،تانيعلا يف
.ةلّلحُملا ةداملا

ىلع ،رهشأ )٦( ةتس ةدمل اّرقتسم لولحملا اذه ىقبي
.لقألا

: خينرزلا ةرياعم لولحم .٤.١.١.١.٦

ىلع ةرياعم ليلاحم )٥( ةسمخ نع لقي ال ام لمعتسي
لولحمل بسانم فيفختب ةرياعملا ليلاحم رّضحتو .ةدح
.)٤.1.1.1.٤(D وأ )٣.1.1.1.٤(C خينرزلا ةرياعم

)٥,٠ ±٠٣( ىلع ةرياعم لولحم لك يوتحي نأ بجي
نم للم )1٠,٠ ±2( و )٤.٣( كيرديهورولكلا ضمح نم للم
ىلإ )٤.9( كيبروكسألا ضمحو مويساتوبلا رودويإ لولحم
.تاكيلسروبلا نم جاجزلا نم ةجّردم ةلجوح يف للم٠٠1

.لامعتسالا موي سفن يف لولحملا اذه ريضحت يغبني

ىلإ  رتل / مارغ وركــــــيم2,٠ زـــــــيكرـــــت  لاـــــجــــــم يف الــــــــــثم
ىلع ةصامب ساقي : يتآلاك لمعلا نوكي ،رتل / مارغ وركيم1
للم )٦٠,٠ ±٦( و للم )٤٠,٠ ±٤( و للم )2٠,٠ ±2( يلاوتــــــلا

رــياــعملا لوــلحملا نــم لـــلـــم )1,٠ ±٠1(و لـــلــــم )8٠,٠ ±8(و
٠٠1 نم ةجّردم تالجوح سمخ يف )٤.1.1.1.٤(D خينرزلل
)٤.٠1( ضايب ىلع فشاكلا لولحمب طخلا ىتح ألمت .للم
.اديج طلختو

2,٠ ىلع ،يلاوتلا ىلع ،يوتحت هذه ةرياعملا ليلاحم
/ مارغوركيم٦,٠ و رتل / مارغوركيم٤,٠و رتل /مارغوركيم
.خينرزلا نم رتل / مارغوركيم1و رتل / مارغوركيم8,٠و رتل

،لقألا ىلع )2( نيتعاس ةدمل حاتريل لولحملا كرتي
يمــكــلا عاــجرإلا نــم دــكأتــلاــب اذــه حــمسيو لاـــمـــعـــتسالا لـــبـــق
.)III( خينرزلا ىلإ  )V( خينرزلل

.لامعتسالا موي سفن يف ليلاحملا هذه ريضحت يغبني

حـــمست يتـــلا سبـــكمب تاصاملا لاـــمـــعــــتساــــب صــــّخرــــُي
حمسُي امك .ةرياعملا ليلاحم نم ةليئض تايمك ريضحتب
.تاففخُملا مادختساب اضيأ

نـــكـــمـــي ،ةرـــياـــعـــمـــلـــل دـــيجلا رـــيسلا نـــم دـــكأتـــلا درــــجمب
اذه نم ليدعت يأ رثؤي ال .ةلمعتسملا ريياعملا ددع ضيفخت
وأ براجتلا نم اهيلع  ةداع لصحتملا ةجيتنلا ىلع ليبقلا

.ىرخألل ةبسنلاب ةنّيعلا فينصت ىلع

ريياعملا،مألا ليلاحملا(ناوميتنألا لولحم .2.٤.١.١
.)ةرياعملاو

،A ناوميتنألل مألا لولحملا .١.2.٤.١.١

لوــــلحملا نــــم لــــلــــم )1,٠±٠1( ةصاـــم ةـــطساوـــب ساـــقــــي
جاجز نم ةجّردم ةلجوح يف  )٣.1.1.1.٤(C خينرزلل رياعملا
لولحمب طخلا ىتح ألمت ،للم٠٠1 مجحب تاكيليسوروبلا
.)٤.٠1( ضايب ىلع فشاكلا

.لامعتسالا موي يف لولحملا اذه ريضحت يغبني

،E  خينرزلل يرايعملا لولحملا .٤.١.١.١.٥

يف يقنلا خينرزلا قوحسم نم  غ )2٠٠,٠ ±1( بّوذُي
.)٤.8( زكرملا كيرتنلا ضمح نم للم )٠,1 ٠1±(

كيرتنلا ضمح رخبتيو نايلغلا ىتح لولحملا نّخسُي
.دئازلا

صاصتما ةفرغ لخاد ةيانعب هذه لمعلا ةقيرط ىرجت
.ةيئايميكلا تازاغلا

)V( هيمـــــملا خــــــيــــــــنرزلا دـــــــيـــســــــكأ عجرــــــتـــــسُيو درـــبـــــُي
درابلا كيرديهورولكلا ضمح نم ةيمكب للم )٥,٠ ±٠٥( ـب
)٤.٣(.

٠٠٠1 مجحب ةجّردم ةلجوح يف ايمك لولحملا لقني
.)٤.2(  طخلا ىتح ءاملاب ألمتو ،للم

رــيضحــتـــل رـــياـــعملا لوـــلحملا اذـــه لاـــمـــعـــتسا يغـــبـــنـــي
ةبسن نم ققحتلل بسانملا  )V( خينرزلل رياعملا لولحملا
)V( خينرزلا دوجو يف كشلا ةلاح يفو .)V(خينرزلا عاجرتسا

.رتل/مارغوركيم٠1 = ρ[ As (III) ]

.رتل/غلم٠٠٠1 = ρ[ As (V) ]

.رتل/غلم٠٠٠1 = ρ[ Sb (III) ]

ضمح لولحمو مويـــــــساتوبلا رودوــــــــيإ نم للم )1,٠ ±2( و
.)٤.2( طخلا ىتح ءاملاب ألمت مث ،)٤.9(  كيبروكسألا

.دحاو رهش ةدمل ارقتسم لولحملا اذه ىقبي

،C خينرزلل رياعملا لولحملا .3.٤.١.١.١



،B ناوميتنألل رياعملا لولحملا .2 .2 .١ .١ .٤

ناوميتنألل مألا لولحملا نم للم )1٠,٠±1( ةصامب ساقي
A)٤.1.1.2.1( ةفاضإ ،للم٠٠1 مجحب ةجّردم ةلجوح يف
)1٠,٠±2(و )٤.٣( كيرديهورولكلا ضمح نم للم )٥,٠±٠٣(
،)٤.9( خينرزلا ضمحو مويساتوبلا رودويإ لولحم نم للم
.)٤.2( طخلا ىلإ ءاملاب ألمت مث

.دحاو عوبسأ ةدمل اّرقتسم لولحملا اذه ىقبي

،C ناوميتنألل رياعملا لولحملا .3 .2 .١ .١ .٤

ناوميتنألل مألا لولحملا نم للم )1٠,٠±1( ةصامب ساقي
B)٤.1.1.2.2( فاضي ،للم٠٠1 مجحب ةجّردم ةلجوح يف
)1٠,٠ ±2(و )٤.٣( كيرديهورولكلا ضمح نم للم )٥,٠±٠٣(
،)٤.9( خينرزلا ضمحو مويساتوبلا رودويإ لولحم نم للم
.)٤.2( ىتح ءاملاب ألمت مث نمو

.دحاو عوبسأ ةدمل اّرقتسم لولحملا اذه ىقبي
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يقنلا  ناوميتنألا قوحسم نم  غ )2٠٠,٠ ±1( بّوذُي
.)٤.8( زكرملا كيرتنلا ضمح نم للم )1,٠ ±٠1(  يف

كيرتنلا ضمح رُّخبتو نايلغلا ىتح لولحملا نّخسُي
.دئازلا

داوملا صاصتما ةفرغ لخاد رذحب ةيلمعلا هذه ىرجت
. ةيئايمكلا

)V( هيمملا  ناوميتنألا  ديــسكأ  عـــــجرـــــــتسُي مــــــث دّرـــــبــــــُي
درابلا كيرديهورولكلا ضمح نم للم )٥,٠ ±٠٥(  ةطساوب
)٤.٣(.

،للم٠٠٠1 اهتعس ةجردم ةلجوح يف ايمك لولحملا لقنُي
.)٤.2(  طخلا ىتح ءاملاب ألمتو

رـــياـــعـــم رـــيضحـــتـــل رـــياـــعملا اذـــه لاـــمـــعــــتسا يغــــبــــنــــي
عاجرتسا ةبسن نم ققحتلا دعب ،بسانملا )V( ناوميتنألا
. )V( ناوميتنألا

.لقألا ىلع ،رهشأ )٦( ةتس ةدمل اّرقتسم لولحملا ىقبي

ففخملا)V( ناوميتنألل ةرياعملا ليلاحم ريضحت بجي
ركعتلا دوجو لامتحا نم ققحتلا حصنُيو ،لامعتسالا موي يف

ةراكع وذ لولحم لك ىمريو للحتلا ثودح ىلإ ريشي يذلا
.ةيئرم

.ناوميتنألا ةرياعم ليلاحم .٦.2.٤.١.١

.ةلقتسم ةرياعم ليلاحم )٥( ةسمخ ،لقألا ىلع ،لمعتست
بسانملا فيفختلا قيرط نع ةرياعملا ليلاحم ريضحت متي
.)٤.1.1.2.٤(Dوأ )٣.1.1.2.٤(C رياعملا ناوميتنألل

للم )٥,٠ ±٠٣( ىلعةرياعم لولحم لك يوتحي نأ بجي
لولحم نم للم )1٠,٠ ±2(و )٤.٣( كيرديهورولكلا ضمح نم
للم٠٠1 ىلإ )٤.9( كيبروكسألا ضمحو مويساتوبلا رودويإ

.تاكيلسروب نم جاجز نم ةجّردم تالجوح يف

.لامعتسالا موي ليلاحملا هذه رّضحُت نأ بجي

/مارغوركيم1 ىلإ رتل /مارغوركيم2,٠ زيكرت لاجم يف
:يتآلا وحنلا ىلع  لمعلا نوكي ،لاثملا ليبس ىلع ،رتل

)٤٠,٠ ±٤( ،للم )2٠,٠ ±2( ،يلاوتلا ىلع ،ةصامب ساقُي
نم للم )1,٠ ±٠1( و للم )8٠,٠ ±8( ،للم )٦٠,٠ ±٦( ،للم
تالجوح سمخ يف )٤.1.1.2.٤(D رياعملا ناوميتنألا لولحم
فشاكلا لولحملاب طخلا ىلإ ألمت .للم٠٠1 اهتعس ةجّردم
.ةدشب طلختو )٤.٠1( ضايب ىلع

2,٠ ،يلاوــتلا ىلع ،هذــــه ةرياــعـــملا لــــيـــــلاـــــــحملا يوـــــتـــــحت
،رتل /مارغوركيم٦,٠ ،رتل /مارغوركيم٤,٠ ،رتل /مارغوركيم
.ناوميتنألا نم رتل / مارغوركيم1و رتل / مارغوركيم٠,8

رقتسيل ،لقألا ىلع )2( نيتعاسةدمل لولحملا كرتُي
يمكلا عاجرإلا نم دكأتلا نم حمسي اذهو ،هلامعتسا لبق
.)III( ناوميتنألا ىلإ )V( ناوميتنألل

،D ناوميتنألل رياعملا لولحملا .٤.2.٤.١.١

ناوميتنألا لولحم نم للم )1٠,٠ ±٠1( ةصامب ساقي
تاكيلسروبلا  جاجز نم ةجّردم ةلجوح )٣.1.1.2.٤(Cرياعملا

ىلإ )٤.٠1( ضايب ىلع فشاكلا لولحمب ألمت ،للم٠٠1 اهتعس
.طخلا

.لامعتسالا موي لولحملا اذه ريضحت يغبني

.رتل/مارغوركيم٠1 = ρ[ Sb (III) ]

.رتل/غلم٠1 = ρ[ Sb (III) ]

.رتل/مارغوركيم٠٠1 = ρ[ Sb (III) ]

.رتل/غلم٠٠٠1 = ρ[ Sb (V) ]

،E ناوميتنألل مألا لولحملا  .٥ .2 .١ .١ .٤

نم هعبتت نكمي ةبسن هل يمك مأ لولحم مدختسي
.رتل / غلم )٠٠٠1± 2( )III(ناوميتنألا

ىلع ،ةدحاو ةنس ةدمل اّرقتسم لولحملا اذه ربتعي
.لقألا

مت يذــــلا مألا لوــــلحملا لاـــــمـــــعـــــتسا اضيأ نـــــكـــــمملا نـــــم
.ةواقنلا ةيلاع ةيئايميك داوم نم هريضحت

هييمتلا ةيوناث تارطرط نم غ )2٠٠,٠ ±٣٤٧,2( عضوي
)٦O٤H٤C )ObS(K, O2H٥,٠( مويساتوبلاو )III( ناوميتنألا نم

.للم٠٠٠1 مجحب ةجّردم ةلجوح يف

كيردـيـهوروـلـكــلا ضمــح نــم لــلــم )٥,٠ ±٠٥( فاضي
ةـــيوـــناـــث تارـــطرـــط اـــمامت بوذـــت ىـــتــــح جيزملا جرــــيو )٤.٣(
.مويساتوبلاو ناوميتنألا نم هييمتلا

.رتل1 ىتح )٤.2( ءاملاب ففخي
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تبثأ رتل / غ٣1( لامعتسالا موي ةبسانم تايمك دعُت
.1 لكشلا يف حضوملا ماظنلل ةبسانم اهنأ

ةيمكو )٤.٦( مويدوصلا ديسكورديه نم غ٤,٠ بّوذُي
بسانملا )٤.٥( مويدوصلا تاروبورديه يعابر نم ةبسانم

نم للم٠٠٠1 ىلع لوصحلل ففختو ،ءاملا نم للم٠٠8 يف
.لولحملا

ةداــــيزــــلا ببسب قــــلــــغــــم ءاــــعو يف لوــــلحملا ظــــفــــحــــي ال
.نيجورديهلا دعاصت ةجيتن طغضلا يف ةلمتحملا

يعاـــبر لوـــلـــحـــم ضوحلا يف ءطــــبــــب غــــيرــــفــــتــــلا بجــــي
ةريبك تايمكبو دئازلا)٤HBaN( مويدوصلا تاروبورديه
ءاــــنــــثأ ضاــــمــــحألا عــــم لاصتا لــــك بنجت بجـــــي .هاـــــيملا نـــــم
.لولحملا نم صلختلا

قفدتلا فورظ ىلع٤HBaN زيكرت دمتعي : ةظحالم
.عّنصملا تاميلعت عابتا بجي .ريرديه دلومل بعشتلاو

.غك/غ3ONH( w= 0٥٦( كيرتينلا ضمح .٤.٨
ففخي ،فيظنتلل كيرتينلا ضمح نم طيلخ ريضحتل

نم مجحب غك/غ٠٥٦= ٣ONH ةواقن وذ كيرتينلا ضمح
.ئفاكم )٤.2( ءاملا

ضـمـــــحو)IK( موــــيـــساتوــــــبلا رودوــــــي لوــــــلـــــحم .٤.٩
.)٦O٨H٦C( كيبروكسألا

)IK( مويساــتوبلا رودويإ نم غ )1,٠ ±٠٥2( بّوذُي
يلاوح يف )٦O8H٦C( كيبروكسألا ضمح نم غ )1,٠ ±٠٥(و
نم للم٠٠٥ ىلع لوصحلل ففخيو ،ءاملا نم للم٠٠٤
.لولحملا

.لامعتسالا موي لولحملا اذه ريضحت يغبني

.ضايب ىلع فشاكلا لولحم .0١.٤

رّضحُي ،ضايب ىلع فشاكلا لولحملا نم للم٠٠٠1 ـل
كيرديهورولكلا ضمح نم للم )٣ ±٠٠٣( ىلع يوتحي لولحم
ضمحو مويساتوبلا رودويإ لولحم نم للم )٥,٠ ±٠2(و )٤.٣(
.بولطملا مجحلا ىتح )٤.2( ءاملاب ففخيو )٤.9( كيبروكسألا

: ةزهجألا .٥

: يتأي ام اميسالو ،ربخملا يف ةلوادتملا ةزهجألا

تاـمـيـلـعـتـل اـقـفو يرذ عاـعشإ ةـمـظـنأ بيـكرـت يغــبــنــي
ماـظـنـل اـيـجذوـمـن الاـثـم ةـيـتآلا تاـفصاوملا رــهــظــت .عــّنصملا
.جهنملا اذه يف ةددحملا تاسايقلل بسانملا يرّذلا عاعشإلا

.يرذلا عاعشإلا ماظن .٥.١

.تايمومع .٥.١.١

لامعتسالل( يلآلا ليلحتلا ماظن لاثمل يطيطخت مسر
ماظنلا نوكتي .1 لكشلا  يف نّيبم )ناوميتنألا وأ خينرزلا عم
.)٥.1.٦( ىلإ )٥.1.2( رصانع نم

ةقيرـــــطلل ةـبــــــســـــنـلاـب ،تاـــــــنـــــّيـــــعـــــلا لــــــــقاـــــــن .2.٥.١
.ةيكيتاموتوألا

.رمتسملا قفدتلاب راخبلا دلوم .3.٥.١

.ةبوطرلا ةلازإ ماظن،لئاسلا / زاغلا لصاف .٥.١.٤

ةافــصمب زهــــجم،يرّذــــــلا عاــــعــــشإلا فاـــــيـــــطم .٥.١.٥
.ةينورتكلإ ةبقارمو ةبسانم لخادتلا

.ريراقتلا ءاشنإو باسحلل بسانم جمانرب .٥.١.٦

عاعشإلا ماظنب ةساقملا ةيجذومنلا ةراشالا ةباجتسا
يف ةلثمم يه ،رمتسملا قفدتلا يذ راخبلا دلوم عم يرّذلا
.2 لكشلا

ءاضوض نم عومجم وه ةيعوضوملا ءاضوضلا ىوتسم
.ضايب ىلع بهللاو  ضايب ىلع فشاكلاو تادعملا

نأ نكمي نيجورديهلاو نوغرألا نم طيلخ لامعتسا ّنإ
.ةيفاضإ ةيعوضوم ءاضوض تايوتسم دلوي

.زاغلاب ديوزتلا .2.٥

لامعتساب حصني ، جهنملا اذهل ىوصق ةيلاعف لجأ نم
.)%9,99( يواست ةواقن يذ يفاصلا نوغرألا

يذ لّدـــعمب ازـــهـــجـــم زاـــغـــلاـــب دـــيوزـــتـــلا نوـــكـــي نأ بجـــي
ريرديه ريهطتل فاك طغضب نوغرألا ديوزت متي ،نييوتسم
زاغلا لقنيو لئاسلا / زاغلا لصاف نم ناوميتنألا وأ خينرزلا

            .يرذلا عاعشإلا فشاك يف

.رتل/غ٣1 = ρ (NaBH4)

.لامعتسالا موي يف ليلاحملا هذه ريضحت يغبني

حمست يتلاو سبكم تاذ تاصام لامعتساب صخّري
حـمسـُيو ،ةرـياـعملا لـيـلاـحــم نــم ةرــيــغص ماــجــحأ رــيضحــتــب
.تاففخملا لامعتساب اضيأ

نـكـمـي ،ةرـياـعـمـلـل دـيجلا رــيضحــتــلا نــم دــكأتــلا درــجمب
رثؤت ّالأ بجي .ةداع ةلمعتسملا ريياعملا ددع نم صيلقتلا
اهيلع لصحتملا ةجيتنلا ىلع عونلا اذه نم تارّيغت  يأ

تانّيعلل ةبسنلاب ةنّيعلا فينصت وأ ىرخألا براجتلا ءارج
.ىرخألا

.تانّيعلا عيمج فيفختو دادعإل1 ةيعون وذءام .2.٤

.للم/غ٦1،1 =lCH(ρ( كيرديهورولكلا ضمح.3.٤

.رتل/لومlCH(c= 1( كيرديهورولكلا ضمح.٤.٤

.٤HBaN،مويدوصلا تاروبورديه يعابر.٤.٥

ناكم يف تابيبحلا ظفحت .تابيبح لكش ىلع ةرفوتم
.ةرارحلاو ءوضلا نع ديعبو فاج

.HOaN،مويدوصلا ديسكورديه .٤.٦

،مويدوصلا تاروبورديه يعابر لولحم.7.٤
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.طشنلا محفلاب زاغلا ىفصم لامعتساب حصني

اذـه نـكـلو ،نيجورـتـيـنـلا زاــغ لاــمــعــتسا اضيأ نــكــمــيو
.ةيساسحلا يف ريبك ضافخنا ىلإ يدؤي

نود طغاض وأ ةجاجز نم رداصلا طوغضملا ءاوهلا
.فيفجتلا زاغ ةباثمب نوكي نأ نكمي تيز

.ةبوطرلا ةلازإ .3.٥

”nofiaN” يباطرتسا ءاشغ ةطساوب ةبوطرلا ةلازإ متي
ليصافت ىطعتو .رمتسم لكشب ةدوجوملا ةبوطرلا ليزي يذلا
ءاوهلا لامعتسا نكميو .2و1 نيلكشلا يف ةبسانملا ةدحولا
.فيفجتلل زاغك نيجورتينلا وأ نوغرألا وأ

ةبوطرلا ةلازإل ”nofiaN” ةيباطرتسالا ةيشغألا: ةظحالم
تبثأ اذإ ةئفاكم داوم لامعتسا نكمي .قوسلا يف ةرفوتم
.جئاتنلا سفن ىلإ يدؤت اهنأ

.ةيجاجزلا ربخملا تاودأ .٥.٤

.ةماعلا تابلطتملا .٥.٤.١

ةداـعإل ةـلــباــقــلا ةــيــجاــجزــلا رــبــخملا تاودأ لــك فــظــنــت
 .لامعتسالا لبق تانيعلا ةسمالمل ةهجوملا لامعتسالا

ضــــــمــــح طيـــــلـــــخ يف ةـــيــــــجاــــجزلا رــــبــــخـــملا تاودأ عــــــضوت
فطشت مث ،لقألا ىلع ةعاس٤2 ةدمل )٤.8( فيظنتل كيرتينلا

.)٤.2( ءاملاب تارم )٥( سمخ

ضــــمــــــحب ةـــيـــــجاــــجزلا رــــــبـــــــــــخـــــــملا تاودأ لــــــــك ألـــــــمُت
ةدمل كرتُتو )٤.٤( رتل / لومc=1 )lCH( ،كيرديهورولكلا

.ةعاس٤2

.تانّيعلا نيزختو ةجلاعمل تاروراق .2.٥.٤

وأ سيـلـيسلا نـم تاـنـّيـعـلا عاـطـتـقال ةـيـعوأ لــمــعــتســُت
ليبس ىلع[ ةبسانم ةيكيتسالب داوم وأ تاكيلسروبلا جاجز
نيلـــيـــثإلا وأ )EFTP( نالـيـثـياروـيـلـف يعاـبر ددـعـتــم لاــثملا
وأ صتمت ال يتلا ])FPE( رويلفريب ناليبورب / كيتسالبلا

.رابتخالا تحت ةنّيعلا حرطت

.ةزهجألا فشاوك نازخ .3.٥.٤

طوطخ ةطساوب فشاكلا تاروراق نم فشاوكلا رمت
لــك نوــكــت نأ بجــي ةــيــقــلــح ةــخضم قــيرــط نـــعEFTP لـقــن
صتمت الو ةلمعتسملا فشاوكلا عم ةقفاوتم ةخضملا بيبانأ
.رابتخالا تحت ةنّيعلا حرطت وأ

.تانّيعلا رورم تاروراق .٥.٤.٤

يف ةددحملا داوملا نم ةعونصم تاروراق لمعتست
)٥.٤.2(.

.تانّيعلا ةجلاعمل ةمدختسملا تاودألا .٥.٥

. ةيكيتاموتأ ةصام .٥.٥.١

رتلوركيم٠1 نم تايمك لاصيإ ىلع ةرداق ةقيقد ةصام
تاذ تالصوـلا نـم ةـعوـمـجمب ةدوزــم رــتــلورــكــيــم٠٠٠1 ىلإ
.ةيندعملا ريغ ديحولا لامعتسالا

.نازيملا .2.٥.٥

ليلاحم ريضحتل غ1٠٠,٠ ± ةقدب نزولا ىلع رداق نازيم
.ريياعملاو فشاوكلا

.مضهلا ةزهجأ .٥.٦

قيبطت دنع ءاملا تانّيعل قبسم مضه ةداع بلطتي ال
يتلا تانّيعلا لمشيل جهنملا اذه عيسوت مت اذإ .جهنملا اذه
ةددحملا كلتل ةلثامم تاودأ لمعتست ،مضهلا ةيلمع بلطتت

.اهب فرتعملا سيياقملا يف

: تانّيعلا ريضحـتو عاطتقا .٦

.تانّيعلا عاطتقا تاينقت .٦.١

،هب لومعملا ميظنتلل اقبط تانّيعلا عطتقُت نأ بجي
. اهب فرتعملا تافصاوملل اقبط ،ءاضتقالا دنعو

تانّيعلا يف ناوميتنألا وأ خينرزلا ةرياعم صخي اميف
لماع ىلع لوصحلل تانّيعلا ذخأ تقو يف ضّمحُت ،ةيئاملا

ضمح نم للم )٥,٠ ±٣( يفكي .2 نم لقأHp ينيجورديه
دكأتلا بجي .تانيعلا مظعمل رتللا يف )٤.٣( كيرديهرولكلا

،كلذك نكي مل نإو .2  نم لقأHp ينيجورديهلا لماعلا نأ نم
.كيرديهورولكلا ضمح نم ةمزاللا ةيمكلا فاضت

عيمجل بسانم )ةنّيع نود( ضايب ىلع لولحم رضحي
سفن لمعتسي .بولطملا ليلحتلا ءارجإو ،تانّيعلا عاونأ
.ةنّيعلا يف لمعتسملا ضمحلا ةيمك سفنو ءاعولا عون

بجي .رمتسم قفدتب لمع ةقيرط جهنملا اذه ددحي
يف ريياعملاو ضايب ىلع ليلاحملاو تانّيعلا عيمج دادعإ
يساسألا أدبملا وهو .ةداملا حيحصت عم يأ : ةداملا سفن
.رمتسملا قفدتلا تاينقت نم

ضمــح لاــمــعــتساــب ةــنــّيــعــلا ظــفــح نوــكـــي : ةــــظــــحالـــــم
ةرـــــياـــــعـــــم نأب تبـــــثــــــي نأ طرش بساــــــنملا )٤.8( كيرـتـيـنــلا
.فشاكلا اذه لامعتساب رثأتت ال ناوميتنألا وأ خينرزلا

.قبسملا عاجرإلا .2.٦

اّمك نالعافتي )III( ناوميتنألاو )III( خينرزلا نأ امبو
،ريرديهلا ةطساوب ةينقتلا يف ةقبطملا طورشلا يف ةعرسبو
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)V( ناوميتنألاو )III( خينرزلا ىلإ )V( خينرزلا عاجرإ بجي
.ريرديهلا ديلوت ةلحرم لبق )III( ناوميتنألا ىلا

.ءاملا تانّيعل ةيماظن لمع ةقيرط.١.2.٦

ءاملا تاــــنــــّيــــع نــــم لــــك ةــــقــــبسم ةجلاــــعــــم ىلإ عضخـــــت
: يتأي امك ،ضايب ىلع ليلاحملاو ضايب ىلع ةيضرألاو

يف ةقدب )للم٠٥ ىلإ للم٠٤( ةنّيعلا نم مسق لقني
.للم٠٠1 اهتعس ةجّردم ةلجوح

.)٤.٣( كيرديهرولكلا ضمح نم للم )٥,٠ ±٠٣( فاضي

مويساتوبلا رودويإ لولحم نم للم )1,٠ ±2( ةفاضإ
ةدمل رقتسيل كرتيو طلخي ،)٤.9( كيــــبروـــــكـــــسألا ضــــمـــــحو
)V( خينرزلا عاجرإب حمسي ثيحب .)2( نيتعاس نع لقت ال
.)III( ناوميتنألا ىلا )V( ناوميتنألاو )III( خينرزلا ىلإ

)٤.2( ءاملاب هّيميو ةجّردم ةلجوح ىلإ طيلخلا لقني
.لولحملا نم للم٠٠1 ىلع لوصحلل

فشاوكلا مدختسُت ،ىرخأ تانّيع ماجحأ قيبطت مت اذإ
.ةراتخملا ماجحألل ةبسانملا تاودألاو

عزوـــت نأ اضيأ نـــكـــمـــي ،ةـــقدـــلا نـــم دـــيزمل– ةـظـحالــم
يف .ةغراف ةنوزوم ةلجوح مادختساب ةريبك تايمكب ةنيعلا

نمو ةيمجحلا ةلتكلا نم اقالطنا مجحلا بسحي ،ةلاحلا هذه
.هليجست مث نمو ةلتكلا

.ايفاضإ امضه بلطتت يتلا تانّيعلا .2.2.٦

ةريبك ةيمك ىلع يوتحت يتلا تانّيعلا صخي اميف
،يوضعلا  ناوميتنألا وأ خينرزلا وأ/و ةبلصلا داوملا نم

اذه قيبطت لاجم اذه زواجتي .ةيفاضإ مضه ةوطخ ىرجت
لمع ةقيرط ةطساوب تانّيعلا ليلحت نكمي هنكلو ،جهنملا

ىلإ تقرـــطـــت يتـــلا فشاوـــكـــلا عضخـــت اـــم ةـــلاـــح يف ةــــلــــثامم
ضمح نم ةطوبضم ةبسنب رّضحت يتلاو ةداملا حيحصت
لاحلا وه امك )٤.٤( كيرديهورولكلا ضمحو )٤.8(كيرتينلا

يتلا ةيرايعملا ليلاحملاو ضايب ىلع ليلاحملا ىلإ ةبسنلاب
 .ةداملا حيحصت ىلإ عضخت نأ بجي

: ةزهجألا طبض .7

نمو .عّنصملا تاميلعت لــــــيلدل اـــقـــفو تاودألا طــــــبـــــضُت
نالكشلا يطعي .ءاضوضلل يلآ حيحصت لامعتسا نسحتسملا

.طبضلا ةقيرط ىلع الاثم2و1

ةيلاعف نم دكأتلاو بيبانألا فلت نم ققحتلا بجي
لادبتساو ،ماظنلا اذه هيف لمعتسي موي لك ةخضملا لاغتشا

تافاسم عيمج ىقبت نأ بجي  .رمألا مزل اذإ رصانعلا ضعب
دحلا يف ،فشاكلاو راخبلا دلومو ةنّيعلا لقان نيب بيبانألا
.نكمملا ىندألا

فشاكلا لولحم عم ،يلاوتلا ىلع فشاكلا تانازخ ألمت
مويدوصلا تاروبورديه يعابر لولحمو )٤.٠1(ضايب ىلع
)٤.٧(.

تايصوتل اقفو رمتسملا راخبلا ديلوت ماظن طبضي
نمض دجوي فشاكلا قفدت نأ نم دكأتلا بجي .عّنصملا
ىلع ،حيحص لكشب ةتبثم ةخاخبلا نأو لوبقملا نزاوتلا

نيجورديهلا بهل ىلع يوتحي ماظنلا ناك اذإ لاثملا ليبس
أدــــبــــي ،رارــــقــــتسالا فورــــظ رــــفوــــت درــــجمبو .لــــعـــــتشي يذـــــلا
.ليلحتلا

،نيجورديهلا بهل ةعنصملا ةكرشلا ةادأ لمعتست امدنع
: ةجودزم ةفيظو )٤.٧(٤HBaN فشاكلا يدؤي

،رورديه ىلإ ناوميتنألا وأ خينرزلا عاجرإ )أ

.ةيرذتلا ردصمل نيجورديهلا ديلوت )ب

)٤.٧(٤HBaN زيكرت عيسوت ىلإ ةريخألا هذه جاتحت دق
ىلع ةلمعتسملا تازاغلاو خضلا قفدت تالدعمعمقفاوتتل
تايوتسم عم قفتي امب ءاضوضلا تايوتسم قيقحتو ةزهجألا
.جهنملا اذه يف ةبولطملا فشكلا

سفن لامعتساب تانّيعلاو ريياعملا ةيمك ديدحت بجي
.قفدتلا صئاصخ

بجيو .لقانلا زاغلا ريفوتل )٥.2( نوغرألا مامص حتفُي
حتفُت . بسانم )٥.٣( )ةبوطرلا ةلازإ( فيفجت ماظن لامعتسا

اـقــفو قــفدــتــلا لــيدــعــت بجــيو .)٥.2( فـيـفـجـتـلا زاـغ ةـيــفــنــح
.عّنصملا تاميلعتل

.يرذــلا عاــعشإلا فشاــكــل بوــلــطملا مــخضتــلا راـــتـــخـــُي
زيكرتل بسانم راتخملا فشاكلا قاطن نأ نم دكأتلا بجي
.ةرياعملل ةذوخأملا ةنّيعلا

متي ،نيعم قاطنل ةرياعملا جراخ تانيعلا تناك اذإ
نمض ةنيعلا هييمت دعب تانّيعلا هذهل ديدج ليلحت ءارجإ
نوــكــي نأ بجــي ،ةــنــّيــعــلا فــيـــفـــخـــت مت اذإ .ةرـــياـــعملا قاـــطـــن
عم يأ ،)٤.٠1( ضايب ىلع فشاكلا لولحملا وه ففخملا

.ةداملا حيحصت

حيحصتل اهمضه مت يتلا تانّيعلا عضخت نأ بجي
لامعتساب ضايب ىلع ليلاحملاو ريياعملل ةبسنلاب ةداملا

.ةقوثوم تانايب ريفوتل ضمحلا تازيكرت سفن
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: لمعلا ةقيرط.٨

ةصاخلا طورشلا طــبضل عــّنصملا تاــمــيـــلـــعـــت عـــبـــتـــُت
 .يمكلا ليلحتلا ءارجإل جماربلا لمع قرطو

مكحتلا قيرط نع نزاوتم ماظنلا نأ نم دكأتلا نّيعتي
ضايب ىلع فشاكلا لولحم دوجوب رقتسم عاعشإ ةيفلخ يف

قفدتملا )٤.٧( مويدوصلا تاروبورديه يعابر لولحمو )٤.٠1(
نكمي فاك ريغ نيخستلا تقو ناك اذإ .لئاس/زاغ لصاف يف

.ليلحتلا ةرود لالخ فشاكلل ساسألا طخ ريغتي نأ

ليلاحملاو )٦( تانيعلاو )٤.1.1( ةرياعملا ليلاحم ّللحُت
ىلع ايئاقلت وأ بولطم وه امك بقاعتلاب )٤.٠1(ضايب ىلع
: يتآلا وحنلا

وأ )٤.1.1.1.٦( ةرياعملا ليلاحمب تانّيعلا لقان لّمحُي–
أدبيو )٤.٠1( ضايب ىلع ليلاحملاو )٦( تانّيعلاو )٦.1.1.2.٤(
لالخ ضايب ىلع ةنّيعلا ليلحت حمسي .تانّيعلا لقان جمانرب
ثولت ثودح تبث اذإو . ثولت ثدح اذإ ام ديدحتب ةرودلا

.كش عضوم نوكت  ةيليلحتلا جئاتنلا ّنإف ، ريبك

،ةدسكأ يتلاح يف يوضعلا ريغ خينرزلا دجاوتي–
دجاوتي يوضعلا ريغ ناوميتنألاو )III( خينرزو )V( خينرز
نم . )III( ناوميتنأو )V( ناوميتنأ ،ةدسكأ يتلاح يف اضيأ
ىلإ ناوميتنألا وأ خينرزلا عاونأ عيمج ليوحت يرورضلا

يطعي .تاديرديهلا ديلوت لبق )III( ناوميتنأ وأ )III( خينرز
ةنراقم ريثكب لقأ ةباجتسا )V( ناوميتنألا وأ  )V(  خينرزلا

.)III( ناوميتنألا وأ )III( خينرزلاب

)V( ناوميـتنألا وأ )V( خــــيــــــنرزلا رـــــيــــــياـــــــعم رّضــــــــحُت–
عاجرإلا دعب ّللحُتو ةفورعم زيكارتب )٤.1.1.2.٥( وأ )٥.1.1.1.٤(
نم  قبسملا عاجرإلا ةلحرم ةحص نم ققحتلل )٦.2( قبسملا

. هذه لمعلا ةقيرط

: تايطعملا ليلحـتو ةرياعملا .٩

.ةماعلا تابلطتملا .٩.١

ءارجإ مت اذإ .ةنّيع لكل فيفختلا لماع قيبطت بجي
قيبطت بجي ،تناك امهم تانّيع ىلع ةيفاضإ تافيفخت
بجي .تانّيعلل ةبوسحملا زيكارتلا ىلع بسانملا لماعلا

ةيفاضإلا فشاوكلا اهل تفيضأ يتلا تاّنيعلا زيكارت حيحصت
ىلع ليلاحملل قفاوملا حرطلا ةطساوب ةنّيعلا ىلع ظافحلل
. ليلاحملا هذهل رذحب  ةداملا حيحصت متي نأ بجي .ضايب

: ثيح

)sA(ρ:يف مارغوركيملاب ةنّيعلا يف خينرزلا زيكرت
،رتللا

)bS(ρ:مارغوركيملاب ةنّيعلا يف ناوميتنألا زيكرت
،رتللا يف

sF: ءاملا ةنّيعل عاعشإلا ةباجتسا،

bF: ضايب ىلع لولحملل  عاعشإلا ةباجتسا،

sAb: ساـيـقـمو خـيـنرزـلـل ةرـياـعملا ىــنــحــنــم ردــحــنــم
،مارغوركيم يف رتللاب  ةيساسحلا

bsb: سايقمو ناوميتنألل ةرياعملا ىنحنم ردحنم
،مارغوركيم يف رتللاب  ةيساسحلا

MV: رتليليملاب هسايق بجي يذلا لولحملا مجح،

pV: ساقملاو لولحملا ريضحتل ةلمعتسملا ةنيعلا مجح
.)للم( رتليليملاب

: جئاتنلا نع ريبعتلا.0١

1٠,٠  بيرقتبو ،رتل / مارغوركيملاب جئاتنلا نع ربعي
.نيربعم نيمقر نم رثكأ لمعتسي ال .رتل / مارغوركيم

 : ةماع ةظحالم

يأ لاـــــــــــــــــمعـــــــتسا نــــــــــــكــــــمـــــي هـــــــــنأ نــــــــــــم مــــــــغرــــــلا ىلــــــع–
لصف زاهج نم ناوميتنألا وأ خينرزلا ريهطتل لماخ زاغ
لوصحلا متي ةراشإلل ىلثملا ةباجتسالا ّنإف ، لئاسلا / زاغلا

(Fs — Fb) VM

ρ (As) = 
bAs Vp

)1(

(Fs — Fb) VM

ρ (Sb) = 
bsb Vp

)2(

.ةرياعملا ىنحنم لامعتساب باسحلا2.٩

ةساقملا تايطعملا نم اقالطنا ةرياعملا ىنحنم مسرُي
.يطخلا رادحنالا جهنم لامعتساب يأ ،ةرياعملا ليلاحمل

bS(ρ(ناوميتنألاوأρ)sA( خينرزلا زيكرت بسحُي

: )2( وأ )1( نيتغيصلا لامعتساب
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هنكل ،نيجورتينلا لامعتسا نكمي .نوغرألا لامعتساب اهيلع
مدعب حصني .ةيساسحلا نم للقي امم ، عاعشإلا ةراشإ ئفطي
.راجفنالا رطخ ببسب ءاوهلا لامعتسا

.فيفجتلا بوبنأ ةطساوب ءاملا راخب ةلازإ ًاضيأ نكمي–
عمجت بنجتل رذحلا يخوت بجي ،ةقيرطلا هذه لامعتسا دنع
زاجتحالا ببسب عاجرتسالا نازخ يف ناوميتنألا وأ خينرزلا
.ةبوطرلل دئازلا

دـيـلوـت ماـظـنـل يطـيـطـخـت قـفدــت طــطــخــم-١ لــــكشلا
رورديهلا

: تانايبلا

تاخضم :٣ ،2 ،1

ضايب ىلع فشاك :٤

ةنّيع :٥

ريودتلا ةداعإ :٦

عجرملا :٧

تانّيعلا ذخأ مامص :8

تايافنلا :9

نوغرألا لقان زاغ :٠1

لئاس / زاغ لصاف :11

فيفجتلا ماظن  نم جرخت يتلا فيفجتلا  تازاغ :21
”nofiaN” )٥.٣(

فيفجتلا ماظن ىلإ لخدت يتلا فيفجتلا تازاغ :٣1
”nofiaN”  )٥.٣(

.)SFA( يرّذلا عاعشإلا فايطم :٤1

نم رمتسملا قفدتلا وذ راخبلا دلوم نوكتي– ةظحالم
يعاــبر الوــلــحــم رــفوــت ةـــتـــباـــث ةـــعرس تاذ ةـــيـــقـــلـــح ةـــخضم
ىلع فشاــــكــــلا لوــــلــــحـــــمو ،)٤.٧( موـــيدوصلا تاروـــبوردــــيــــه
نم رورملاب ليدبتلا مامص حمسي .ةنّيعلاو )٤.٠1( ضايب
لولحملا ىلإ وأ ةنّيعلا ىلإ ضايب ىلع فشاكلا لولحملا

فشاكلا لولحملا نم راخبلا دلوم رمي .سكعلاو يعجرملا
،ددحم لسلست بسح سكعلاو ةنّيعلا لولحم ىلإ ضايب ىلع
ةيفلخلا تايوتسمب ةرشابم ةساقملا ةراشإلا طبترت ثيحب
يف ةراشإلا ةباجتسا دعت .ةنّيعلا يف ناوميتنألا وأ خينرزلل
.لاثم درجم .2 لكشلا

نوكي ام ردقب رخآ بسانم ماظن يأ لامعتسا نكمي
.ايضرُم هؤادأ

دوجو ةراشإل ةيجذومن ةباجتسال ليثمت -2 لكشلا
ةطساوب اهسايق مت ،ءاملا ةنّيع يف ناوميتنألا وأ خينرزلا

.ريرديهلا ديلوتب يرّذلا عاعشالا فايطم

: تانايبلا

F: عاعشإلا ةراشإ.

s/t: ةيناثلاب تقولا.

لاخدإ دنع ةورذلا ةلحرم ىلإ ةراشإلا لصت: ةظحالم
ةنّيعلا لادبتسا درجمب ساسألا طخ ىلإ دوعت مث ،ةنّيعلا

تاــنــّيـــعـــلا عضخـــت نأ بجـــي .)٤.٠1( ضاــيــب ىلع فشاــكـــلاـــب
.ةيلصألا ةداملا حيحصتل ضايب ىلع ليلاحملاو ريياعملاو

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

تشغ72 قفاوملا٩3٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يفخّرؤم رارق
ماــــع بـــــــجر02 يفخّرؤـــــــملا رارـــــقلا لدـــــعي ،٨١02 ةنس
ريرقت نمضتملاو٤١02 ةنس ويام02 قفاوملا٥3٤١
قـــطاـــنمل ةـــيـــحاـــيسلا ةـــئيـــهـــتـــلا تاـــطـــطـــخــــم دادــــعإ
فلشلا ئطاش نم لكل ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا

ةيالو( ةيديتس ئطاشو ةعيرولا ةليمرو ةبورخو
.)مناغتسم

––––––––––

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

عيبر٥2 يف خرؤملا2٣2–88 مقر موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو8891 ةنس ربمفون٥ قفاوملا9٠٤1 ماع لوألا
،لدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع نالعإلا
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