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- 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

rستهلك وقمع الغشHحماية ا

- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرخ في 12 جــمـادى الـثــانـيـة
1437 اHــــوافق 21 مـــارس ســـنـــة 2016 واHـــتـــعــــلق �ـــراقـــبـــة

rماثلة لهاHنتجات اHعلبة واHنتجات اHاستقرار ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : تـــــطــــــبــــــيـــــقــــــا  ألحـــــكــــــام  اHـــــادة 19 من
اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 90-39 اHــؤرخ في 3 رجب عــام
1410  اHـــــوافق 30 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة r1990 اHـــــعــــدل واHـــــتــــمم

واHـذكورأعالهr يـهـدف  هـذا الـقرار إلى جـعل مـنـهج حتـديد
العامل الهيدروجيني (pH) لألغذية اHعلبة إجباريا.

(pH) ادة 2 :  : من أجل حتديد الـعامل الهيدروجينيHادة اHا
لألغـذيـة اHعـلـبـةr فإن مـخـابـر مراقـبـة اجلـودة وقـمع الغش
واخملـابر اHـعتـمـدة لهـذا الـغرضr مـلزمـة بـاستـعـمال اHـنهج

اHبY في اHلحق اHرفق بهذا القرار.

يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHنـهج من طـرف اخملـبـر عـند
األمر بإجراء خبرة.

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر 29 مـــــحـــــرم عـــــام 1438 اHـــــوافق 31
أكتوبر سنة 2016.

بختي بلعايببختي بلعايب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلــحقاHلــحق

منهج حتديد العامل الهيدروجيني (منهج حتديد العامل الهيدروجيني (pH) للمواد الغذائية) للمواد الغذائية
اHعلبةاHعلبة

1  مجال التطبيق :مجال التطبيق :

يــهـدف هــذا اHـنــهج إلى تــعـريـف تـقــنـيــة قـيــاس فـرق
الـكـمـون لتـحـديـد الـعـامل الـهـيـدروجـيني (pH) في الـطور

اHائي جلميع أنواع اHواد الغذائية اHعلبة.

يـــــوجـه هـــــذا اHـــــنـــــهج بـــــشــــــكل خـــــاص لـــــلـــــتـــــحـــــقـق من
االستقرار البيولوجي للمعلبات.

         
       

 

         
   

        
   

  

    

    
  

      
  

  

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 29 مــحــرم عـام  مــحــرم عـام 1438 اHــوافق  اHــوافق 31 أكــتــوبـر أكــتــوبـر
ســــــــنـــــــة ســــــــنـــــــة r2016 يــــــــجــــــــعـل مـــــــنــــــــهـج حتــــــــديـــــــد الــــــــعــــــــاملr يــــــــجــــــــعـل مـــــــنــــــــهـج حتــــــــديـــــــد الــــــــعــــــــامل

الهيدروجيني (الهيدروجيني (pH) لألغذية اHعلبةr إجباريا.) لألغذية اHعلبةr إجباريا.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التجارة

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1990
rـتممHعـدل واHا rتـعـلق بـرقابـــة اجلــــودة وقـمــع الغـشHوا

rادة 19 منهHال سيما ا

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

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

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

rطابقةHتعلق بتقييم اH2005 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-203 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 6 مــايـــو ســنــة
2012 واHـــــتــــعـــــلق بـــــالـــــقــــواعـــــد اHـــــطــــبـــــقــــة فـي مــــجـــــال أمن

rنتجاتHا
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يـطبـق هـذا اHنـهـج علـى اHـنتـجـات الـتي تـنـتـمي إلى
األصناف األربعة (4) اآلتية :

الصنف الصنف 1 : : يـضم اHنتـجات اHتجـانسة ذات تـركيبة
سائلة أو كثـيفة (على سبيل اHـثالr حساء أو حتلية...) أو
اHــنــتــجــات ذات طــور ســائـل أو ذات كــثــافــة كــبــيــرة الــتي
تـــمــنح لـــلــمــنـــتــوج جتــانـــســاr بـــحــيث عــنـــد قــيـــاس الــعــامل
الهـيدروجيني (pH) �ـكن اعتبـاره �ثال للـمنتـوج بأكمله
(على سبيل اHثـالr طحينة الفاصوليا اخلضراء والبازالء

والذرة...).

2 : : يــضم مــنــتـجــات الــعـجــيــنـة اHــتــجـانــسـة الـصـنف الـصـنف 
rعلبHتـجانسة (مثل الـلحم اHأو غير ا (...ايونيـزHمـثل ا)
rالفطيرة احملـشوة...) التي تتطلب اجملانسة في كل عملية
بــــحــــيـث تــــكــــون الــــقــــيــــاســــات الـــــتي جتــــرى عــــلـى الــــعــــامل

الهيدروجيني (pH) �ثلة للمنتوج كله.

3 : : يــــضم اHــــنـــتــــجــــات غـــيــــر اHـــتــــجـــانــــســـة الـــصـــنف الـــصـــنف 
�ــــكـــونــــات صــــلــــبــــة كــــبــــيــــرة (عــــلى ســــبــــيل اHــــثــــالr طــــبق

الفاصولياءr مرق اخلضروات...).

الـــصــنف الـــصــنف 4 : : يـــضم اHــنـــتــجــات الـــتي يــتـــشــكل فـــيــهــا
الـطــور الــســائل أســاســا من الــزيت أو مــســتـحــلب زيت -

ماء (على سبيل اHثالr السردين...).

(pH) ـكن إجــراء قــيــاسـات الــعــامل الــهـيــدروجــيـني�
عند 20 °م أو 25 °م.

2. تعريف :. تعريف :

في مفهوم هذا اHنهجr يعرف بـ :

الـــعــامـل الـــهـــيــدروجـــيـــني (الـــعــامـل الـــهـــيــدروجـــيـــني (pH) لـــلـــمـــعـــلـــبـــات :) لـــلـــمـــعـــلـــبـــات : فــرق
الكـمون عنـد درجة حرارة الـقياس بـY قطبY مـغمورين
في الطور اHـائي للـمعـلباتr أو في الـعيّـنات من اHـنتوج

احملضّر وفقا لطريقة العمل اHبينة في هذا اHنهج.

(pH) ويُـعــبّـر عــنه بــوحـدات الــعـامل الــهــيـدروجــيـني
بتقريب 0,1 وحدة.

3. اHبدأ :. اHبدأ :

- تُـحـضّـر الـعـيـنـة اHـأخـوذة لـلـتـجـربـة وفـقـا لـلـصـنف
الذي ينتمي إليه اHنتوج اHراد فحصه.

- يــــقــــاس فـــــرق الــــكـــــمــــون بــــY الـــــقــــطب الـــــزجــــاجي
والقطب اHرجعي اHغمورين في عينة التجربة.

4. الكواشف :. الكواشف :

تـــســتـــعـــمل فـــقط الــكـــواشف ذات نـــوعـــيــة حتـــلـــيــلـــيــة
معترف بها.

1.4. مـاء. مـاء مــقــطـر مــبــاشـرة قــبل اســتـعــمــاله بــطـريــقـة

يتجنب فيها امتصاص ثاني أكسيد الكربون.

2.4. مــحـالــيل مــثـبــت. مــحـالــيل مــثـبــتّـة ـة Hــعــايـرة جــهــاز قـيــاس الــعـامل

.(pH-métre) الهيدروجيني

يُــســتــعــمَل مــحــلـــوالن مــثــبــتــان مــعــايــران لــهــمــا قــيم
الـعامـل الـهـيدروجـيـني (pH) مـعروفـة فـي الـرقم الـعـشري
الـثـاني بـالـتـقريـبr وفي درجة حـرارة الـقـيـاس مع حتـديد
قيمـة العامل الهـيدروجيني (pH) للطـور اHائي اHتحصل

عليها انطالقا من العينة اHأخوذة للتجربة.

مالحـظة مالحـظة 1 - - بشـكل عامr يـستـعمل مـحلـول مثبّت ذو
عـــــــامـل هـــــــيـــــــدروجـــــــيــــــنـي بـــــــتـــــــقـــــــريب 4 وآخــــــر ذو عـــــــامل

هيدروجيني بتقريب 7.

�كن استعمال احملاليل اHثبتة اHوالية :

1.2.4. مــحـــلــول مــثــب. مــحـــلــول مــثــبّت ذو عــامـل هــيــدروجــيــني ت ذو عــامـل هــيــدروجــيــني 4,00

في درجة حرارة في درجة حرارة 20 °م وم و4,01 في درجة حرارة  في درجة حرارة 25 °م

في حوجلـة مدرّجة سعتها 1000 مللr يذوب في اHاء
(1.4) 10,120 غـرام من هــيـدروجـيـنـوفـتــاالت الـبـوتـاسـيـوم
(KHC8H4O4) مـــجـــفـف مـــســـبــــقـــا في 120 °م حـــتى "كــــتـــلـــة
ثـــابـــتـــةr يـــكـــمّل بـــاHـــاء حـــتى خط اHـــعـــلم فـي درجـــة حــرارة

القياس ويخلط جيدا.

يــــــــحـــــــفـظ احملـــــــلــــــــول بـــــــإضــــــــافـــــــة حــــــــوالي 2 مـــــــلـل من
الكلوروفورم أو رابع كلوريد الكربون.

2.2.4. مــحـــلــول مــثــبت ذو عــامـل هــيــدروجــيــني . مــحـــلــول مــثــبت ذو عــامـل هــيــدروجــيــني 6,88

في درجة حرارة في درجة حرارة 20 °م و م و 6,86 في درجة حرارة  في درجة حرارة 25 °م.م.

في حوجلـة مدرّجة سعتها 1000 مللr يذوب في اHاء
(1.4) 3,388 غــــرام من ثــــنــــائـي هــــيــــدروجــــيــــنــــوفــــوســــفــــات
الـــــــــــــــبــــــــــــــــوتـــــــــــــــاســـــــــــــــيـــــــــــــــوم (KH2PO4) و 3,533 غـــــــــــــــرام مـن
© r(Na2HPO4) هـيــدروجـيـنـوفـوسـفــات ثـنـائي الـصـوديـوم
جتـفــيــفـهــمــا مـســبــقـا في 120 °م حــتى كــتـلــة ثــابـتــة. يــكـمّل
بـاHاء حـتى خط اHـعـلم في درجة حـرارة الـقيـاس ثم يـخلط

جيدا.

يــــــــحـــــــفـظ احملـــــــلــــــــول بـــــــإضــــــــافـــــــة حــــــــوالي 2 مـــــــلـل من
اHكلوروفورم أو رباعي كلوريد الكربون.
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مالحـــظـــة مالحـــظـــة 2 - - �ـــكـن اســـتـــعـــمـــال اHـــواد اHـــوجـــودة في
الـسوق واجلاهزة لالسـتعمـال وفي هذه احلالةr تـتبع بدقة

تعليمات اHصنّع.

5. التجهيزات :. التجهيزات :

أدوات اخملبر العاديةr وخاصة ما يأتي :

r(pH-métre) 1.5. جهاز قياس العامل الهيدروجيني ( جهاز قياس العامل الهيدروجيني

ذو عـــــتـــــبــــــــة أدنـــى لـــــلـــــقــــيــــــــاس تـــــقـــــــدر بـ 0,01 وحـــــــدة
الـــعــامــــل الــهـــيـــدروجـــيــنـــي r(pH) مــــــزود بــقـــطـــب مـــن
الــــــزجـــــــــاج وقــــــطــــب مــــــرجــــــعــــي مــــــنــــــاســــبr وضــــــابـــط

تعويــض درجـــة احلرارة.

مالحـــظــة مالحـــظــة 3 - - يـــربطr بـــصــفـــة عـــامــةr كـل من الـــقــطب
الـــزجـــاجي والــقـــطب اHـــرجــعـي ويــشـــكالن نـــظــام األقـــطــاب

اHشتركة.

2.5. مقياس درجة احلرارة. مقياس درجة احلرارة دقيق بتقريب 1 °م.

3.5. جـهــاز مــجـانــسـةr جـهــاز مــجـانــسـةr مالئم من الــنــوع الـدوراني أو

احللقي (Stomacher) أو آلة فرم.

6. اقتطاع العينات :. اقتطاع العينات :

مـن الـضـروري أن يـتـلـقـى اخملـبـر عـيّـنــة �ـثـلـة وغـيـر
متلفة أو تغيرت أثناء النقل والتخزين.

7. حتضير العي. حتضير العيّنة للتجربة :نة للتجربة :

1.7. اHنتجات من الصنف . اHنتجات من الصنف 1 : :

تخـلط جـيّـدا العـيّـنـة احملـتويـة عـلى مـكونـات اHـنـتوج
بأكمله عن طريق جهاز الرج أو ملعقة اخملبر.

2.7. اHنتجات من الصنف . اHنتجات من الصنف 2 : :

جتانس الـعينـة احملتويـة على مكـونات اHنتـج بأكمله
بـاســتــعـمــال جــهـاز اجملــانــسـة r(3.5) تــخــلط جــيّــدا في حــالـة

استعمال آلة الفرم.

مـالحـــــــــظـــــــــة مـالحـــــــــظـــــــــة 4 - - فـي بـــــــــعـض  احلــــــــــاالتr يـــــــــكــــــــــون من
الــضــروري إضــافــة 10 مــللr إلى 20 مــلل عــلى األكــثــرr من
اHــاء اHـــقــطــر إلى 100 غــرام من اHــنـــتــوج لــلــحـــصــول عــلى
أحـسن مـيوعـة. ال تغـير الـكـميـة الصـغـيرة من اHـاء اHقـطر
rــنـتــجـاتHـعــظم اH (pH) ـضــافــة الـعــامل الــهـيــدروجــيـنيHا
ولكن يجب أن يعطى اهتمام خاص للمنتجات ذات قدرة

تثبيت ضعيفة.

3.7. اHنـتجـات من الصنف . اHنـتجـات من الصنف 3 : : يـفصل كل صنف من

اHــكـونـات الــرئـيـســيـة لـلــعـيـنـة (مــثل حتـضــيـر اخلـضـروات
واللحم...).

يـــجــانـس كل صـــنف عـــلى حـــدةr وذلك حـــسب مـــا هــو
مذكور في (2.7).

4.7. اHنتجات من الصنف . اHنتجات من الصنف  4 :  : 

بعـد فتح الـوعـاءr ينـقل الطـور السـائل لـعيّـنة اخملـبر
في كـبـسـولـة تصـفـيـة مـجـهـزة بـقـمع. يـجـمع الـطـور اHائي

ويزال الطور الزيتي.

في حـالــة مـا إذا طـبق ذلـكr يـجـمع الــطـور اHـائي مع
اجلـزء الصـلب لعـيّنـة اخملبـر. يجـرى العمـل كما هـو موضح
rـقـطرHـاء اHفي (2.7) بعـد إضـافة 10 مـلل إلى 20 مـلل من ا
كـحد أقصىr إلى 100 غرام من اجلـزء الصلبr إذا اقتضى

األمر.

8. طريقة العمل :. طريقة العمل :

1.8. مـعــايـــرة جـهـــاز قـيــاس الـعـامل الــهـيــدروجـيـني. مـعــايـــرة جـهـــاز قـيــاس الـعـامل الــهـيــدروجـيـني
: (: (pH-métre)

تضبط درجـة حرارة احملاليل اHـثبتة (2.4) في درجة
حــرارة الــقــيــاس اخملــتـارة (20 °م أو 25 °م) ويــعــايــر جــهـاز
قياس الـعامل الهـيدروجيني (pH-métre) وفقا لـتعلـيمات

اHصنّع.

مـالحــــــــظـــــــة مـالحــــــــظـــــــة 5 - - فـي حــــــــالــــــــة إجــــــــراء ســــــــلــــــــســــــــلــــــــة من
االختـبـاراتr تـراقب عـمـليـة مـعـايـرة جهـاز قـيـاس الـعامل
Yبـاســتـعـمـال مـحـلـول أو اثـنـ (pH-métre) الـهـيــدروجـيـني

من احملاليل اHثبتة كل 30 دقيقةr على األقل.

مالحظة مالحظة 6 - - في بعض احلـاالتr يكون من الضروري
مـــراقـــبـــة األقـــطـــاب مــرارا بـــواســـطـــة احملـــالـــيل اHـــرجـــعـــيــة
(قيـاس اHنـتجـات الغـنـية بـاHواد الـدسمـة وبعض احملـاليل
0,1 rعـلى األقل rـلــحـيـة). �ـجــرد مالحـظـة خـلـل (انـحـرافHا
وحــــدة الــــعــــامـل الــــهــــيــــدروجــــيــــني (pH) نــــاجت عن إتــــســــاخ
االتساخ)r تنظف األقطـاب باستعمال التقنية اHبينة في

.(4.8)

2.8. العينة اHأخوذة للتجربة :. العينة اHأخوذة للتجربة :

1.2.8. منتجات من الصنف . منتجات من الصنف 1 : :

جتــرى الــتــحــديـدات مــبــاشــرة عــلى عــيّـنــة الــتــجــربـة
اHعتبرة كمتجانسة في تعيينها.
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r(أكبر من 5 لترات) في حالة تعبئات كبيرة احلجم
يـجــرى االخـتـبـار عــلى عـيـنــة جتـربـة �ـثــلـة ال تـقل عن 200

غرام.

2.2.8. منتجات من الصنف . منتجات من الصنف 2 : :

يجري التحديد على عيّنة التجربة اHتجانسة.

3.2.8. منتجات من الصنف  منتجات من الصنف 3 : :

جتـــرى الـــتـــحـــديـــدات عـــلى كل صـــنف مـن اHـــكـــونــات
الرئيسية للـعينة اHأخوذة التجربة أو على اقتطاع كمية
من عــيـنــة الـتــجـربــة �ـثــلـة لــكل مــكـون رئــيـسي في حــالـة
تــعـبــئـات من احلــجم الــكـبــيـر وذلك بــعـد عــمـلــيـة مــجـانــسـة

محتملة.

يجرى حتديد منفصل لكل مكوّن وفقا خلصائصه :

rائي أو السائلHعلى الطور ا -

- عـلى اHـكـوّنــات الـصـلـبـة (عـلى سـبـيل اHـثـال : قـطع
من اللحمr النقانق...).

4.2.8. منتجات من الصنف . منتجات من الصنف 4 : :

يجرى التحديد :

rائيHإما على الطور ا -

- إمـــا عـــلـى اخلـــلـــيط اHــــتـــجـــانس (الـــطــــور اHـــائي مع
اHنتوج الصلب).

3.8. التحديد :. التحديد :

يـــكــفي حتــديـــد واحــد Hــنــتـــجــات الــصــنف 1 والــطــور
اHائي (أو السائل) للمنتجات من الصنفY 3 و4.

جتــرى ثالثــة حتــديــدات عــلـى نــفس عــيّــنــة الــتــجــربــة
للمنتـجات اHتجانـسة من الصنفY 2 و4 وعلى كل مكوّن

صلب للمنتجات من الصنف 3.

يــغـمس جــهـاز قــيـاس درجــة احلـرارة (2.5) في عــيّــنـة
الـتــجــربــة (مـنــتــجـات مـن الـصــنــفـY 1 و2) أو فـي الــطـور

اHائي (منتجات من الصنفY 3 و4).

تـقرأ درجـة حـرارة الـقـيـاسr ثم تـغـمس األقـطاب في
عيّنة التجربة.

يـجـرى الــتـحـديـد بـاســتـعـمـال طــريـقـة عـمـل مـنـاسـبـة
(pH-métre) جلـــــهــــــاز قــــــيـــــاس الــــــعـــــامـل الــــــهـــــيــــــدروجـــــيــــــني
اHــســتــعـمـلr عـنــدمــا تــصـبـح الـقــراءة ثــابــتـةr يــقــرأ الــعـامل

الـهـيـدروجـيـني (pH) مـبـاشـرة بـتقـريب 0,1 وحـدة الـعامل
الهيدروجيني r(pH) على سلّم اجلهاز.

4.8. تنظيف األقطاب :. تنظيف األقطاب :

rعــلـــى الـــتــوالـــي rتــنـــظـــف األقـــطـــــاب بـــغــســـلــهــــــا
rـــحـــلــــــول األســيـــتــــــون فـــي درجــــــة حــــــرارة الــوســـط�
وباHــاء درجة حرارته من 30 °م إلى 35 °مr تمـسح بعناية

بورق نظيف وناعم.

rاالعــتــبـــــار اتـســاخ وتــلف األقــطـاب Yلألخـــــذ بــعــــ
تــــنـــظــف تــــمــــامــــــا عــــلـــى فــــتـــــــرات مــــنــــتــــظــــمــــــة وفــــقـــــا

لتعليمات اHصنّع.

مـالحــــظـــة مـالحــــظـــة 7 - - �ــــكن تــــنـــظــــيـف األقـــطــــاب أيــــضـــاr إذا
اقـتــضى األمــر بــاسـتــعـمــال مــحـلــول أنــز�ي مــنـاسبr في
حالة حدوث تلـوث بكتيريr �كن أيـضا تنظيف األقطاب

بواسطة اإليثانول بتركيز °70.

9. التعبير عن النتائج :. التعبير عن النتائج :

1.9. مــــنـــــتــــجـــــات الــــصـــــنف . مــــنـــــتــــجـــــات الــــصـــــنف 1 واألطـــــوار اHــــائـــــيــــة أو واألطـــــوار اHــــائـــــيــــة أو

السائلة Hنتوجات الصنيفY السائلة Hنتوجات الصنيفY 3 و و4 : :

(pH) ـقـاسة لـلـعامل الـهـيدروجـينيHتـسـجل القـيـمة ا
بــتـقـريب 0,1 وحــدة الـعـامـل الـهـيــدروجـيـني r(pH) وكـذلك

درجة حرارة القياس.

2.9. اHـــنــــتـــجــــات اHـــتــــجـــانــــســـة من الــــصـــنــــفـــY . اHـــنــــتـــجــــات اHـــتــــجـــانــــســـة من الــــصـــنــــفـــY 2 و و4

واHكونات الصلبة من منتجات الصنف واHكونات الصلبة من منتجات الصنف 3 : :

يـــؤخــــذ كـــنـــتــــيـــجــــة اHـــعــــدل اجلـــبــــري لـــلــــقـــيـم الـــثالث
اHــتــحـصل عــلــيـهــا لــكل عــيّـنــة جتــربـة أو لــكل مــكــوّن صـلب
(منتجات من الصنف 3) إذا توفرت شروط التكرارية.

يُـعبّـر عن مـتـوسط الـعامل الـهـيـدروجـيني (pH) لـكل
مــــــــكــــــــوّن عـــــــــلى حـــــــــدةr بــــــــتــــــــقـــــــــريب 0,1 وحـــــــــدة الــــــــعــــــــامل

.(pH) الهيدروجيني

10. التكرارية :. التكرارية :

يـــجب أالّ يـــتــــجـــاوز الـــفـــرق اHـــطـــلق بـــY نـــتـــيـــجـــتي
جتـربتY مـستقـلتY اHـتحـصل عليـهمـا بنفس اHـنهج على
نفس اHـادة اخلاضـعة للـتجربـة في نفس اخملـبر ومن طرف
نـــفس احملـــلل بـــاســتـــعــمـــال نــفـس الــتـــجــهـــيــزات في مـــجــال
قـصـيـر من الـزمنr أكـثـر من 0,15 الـعـامـل الـهـيـدروجـيـني

.(pH)


