
اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 01 14
8 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1426 هـ هـ

8 يناير سنة  يناير سنة 2006 م م

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 16 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1426 اJـوافق  اJـوافق 19 أكـتـوبر أكـتـوبر
s  2005 يـجـعل مـنـهج حتـديـد الـرطـوبـة في الـلـحمs يـجـعل مـنـهج حتـديـد الـرطـوبـة في الـلـحم سـنة سـنة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإنّ وزير التّجارة

- �ـقـتــضى اJـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 05 - 161 اJـؤرّخ
في 22 ربيع األول عـام 1426 اJوافق أوّل مـايو سنة 2005

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJوا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 90 - 39 اJؤرّخ
في 3 رجب عـــــــام 1410 اJــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1990

sتمّمJعدّل و اJا sتعلّق برقابة اجلودة و قمع الغشJوا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 02 - 453
اJــــــؤرّخ في 17 شــــوّال عـــــام 1423 اJـــــوافق 21 ديـــــســــمـــــبــــر

sسنة 2002 الذيّ يحدّد صالحيات وزير التّجارة
- و�ـقـتــضى الـقـرار الـوزاري اJــشـتـرك اJــؤرخ في
 19 شـــــوّال عـــــام 1417 اJـــــوافق 26 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 1997 

sرقاز وتسويقهJتعلّق بشروط حتضير اJوا

واJنتوجاواJنتوجاتت  اللحميةاللحمية  إجباريإجبارياا..

وزاروزارةة  الالتتّجارجارةة
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- و�قـتضى الـقرار اJؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام
1421 اJــوافق 26 يـــولــيــو ســنــة 2000 واJــتــعــلّق بــالـــقــواعــد

اJــطــبّــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اJــنــتــوجـــات الــلــحــمــيـــة اJــطــهــيــة
sتمّمJعدّل و اJا sووضعها رهن االستهالك

يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اJـادة األولى :اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادّة 19 من اJـرسوم
الــــتّـــــنـــــفــــيـــــذيّ رقم 90 - 39  اJـــــؤرّخ في3 رجب عـــــام 1410
اJــوافق 30 يــنــايــر ســنـة 1990 اJــعــدّل و اJــتــمّمs واJــذكــور
أعالهs يـهدف هـذا الـقرار إلـى جعل مـنـهج حتـديد الـرطـوبة

في اللحم و اJنتوجات اللحمية إجباريا.

اJـــــادة اJـــــادة 2 : : مـن أجل حتــــــديــــــد الــــــرطــــــوبــــــة في الــــــلــــــحم
واJـنتوجات اللـحميةs تـلزم مخابر مـراقبة اجلودة و قمع
الـغش واخملـابـر اJـعـتــمـدة لـهـذا الـغـرض بـاســتـعـمـال اJـنـهج

اJبيّن في اJلحق .

كـمـا يـجب أن يسـتـعـمل اخملبـر هـذا اJـنهج عـنـد األمر
بإجراء خبرة.

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

حـرر بـاجلـزائـر في 16 رمـضـان عام 1426 اJـوافق 19
أكتوبر سنة 2005.

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب
ـــــــــــــــــــــــ
اJلحـــــقاJلحـــــق

منهج حتـديـد الرطـوبـة في اللحم و اJنتوجات اللحميةمنهج حتـديـد الرطـوبـة في اللحم و اJنتوجات اللحمية
1 - التعريف :التعريف :

الـرطـوبـة في الـلحم و اJـنـتـوجـات اللـحـمـيةالـرطـوبـة في الـلحم و اJـنـتـوجـات اللـحـمـية : فـقدان
الـكـتـلـة اJـتـحـصـل عـلـيـهـا وفـقـا لـلـشـروط الـعـمـلـيـة اJـبـيـنة

أدناه.
يعبر عن الرطوبة بالنسبة اJئوية للكتلة.

 2 - اJبدأ : - اJبدأ :

بــعــد تــشــكــيل خـــلــيط مــتــجــانس لـــلــعــيــنــة مع الــرمل
واإليــثـانـول  و الـتـجـفــيف اJـسـبق لـهــذا اخلـلـيط في حـمـام
مـــائـيs تـــنــزع الـــرطـــوبـــة في103م ±2° م إلى غـــايـــة ثـــبـــات

الكتلة.
3 - الكواشف : - الكواشف :

 3 - 1 الــــرملs اســــتـــعــــمـــال جــــزء من الــــرمل مــــصـــفى

بـواسـطـة غـربـال تـبـلغ فـتـحـة شـبكـته 1,4   ويـبـقى فوق
غربال شبكته 250 ميكرومتر.                 

يـــغــــسل الــــرمل بــــاJــــاء اجلـــاري ثـم يـــغــــلى فـي حـــمض
الـكــلـوريـدريك ρ20 = 1,19 غ /ملs مـخـفف J (1+1)ـدة 30  
دقـيـقـة مع حتـريـكه بـاسـتــمـرار. تـعـاد هـذه الـعـمـلـيـة بـجـزء
آخــر من احلـمض إلى غــايـة  عـدم مــيـله إلى الــلـون األصـفـر

بعد الغليان.

يــغـــسل الــرمل بـــعــد ذلك �ـــاء مــقــطــر إلـى أن تــعــطى
عــمــلـيــة الــكـشـف عن الــكـلــورور نــتـيــجــة ســلـبــيــة. يــجـفف
الـــــــرمل فـي درجــــــة حـــــــرارة تــــــتــــــراوح بــــــX 150°م و160°م

ويحفظ في قارورة مغلقة بإحكام.

3 - 2  اإليثانولs 95% على األقل( ح/ح).

4 - التجهيزات : - التجهيزات :

4-1  فـــرامــة الـــلــحمs  مـــخــبـــريــة مـــجــهــزة بـــصــفـــيــحــة

حتتوي على ثقوب ال يتعدى قطرها 4 .

4-2 كـــبــســـولـــة مــســـطـــحــةs من اخلـــزف أو من اJـــعــدن

(مـــثـالs من الـــنـــيـــكلs األلـــومـــيـــنـــيـــوم أو من الـــفـــوالذ غـــيــر
القابل لألكـسدة)s يبلغ قطرها 60  كحـد أدنى وارتفاعها

حوالي25 .

4-3 قضيب زجـاجي رقيقs مسطح من أحد اجلوانب

و طوله أكبر بقليل من قطر الكبسولة.

4-4 مجففs بتسخX كهربائي معدل في103 ±2° م.

4-5 حمام مائي.

4-6 جــــهــــاز نــــازع لــــلــــرطــــوبـــة s (Dessiccateur) مــــزود

بعامل مجفف فعال.

4-7 ميزان حتليلي.

5 -  العينة :العينة :

5-1 تستعـمل عينة £ثـلة أولية تزن200غ على األقل

مـقـتـطـعـة وفـقـا Jـنـهج مـعـايـرة و حتـضـيـر الـعـيـنـة لـتـجـربة
اللحوم واJنتوجات اللحمية.

5-2 حتــفظ الــعـيــنـة بــطــريـقــة تـســمح بــتـجــنب تــلـفــهـا

وتغير في تركيبها.

6 - طريقة العمل :طريقة العمل :

6-1 حتضير العينة : حتضير العينة :

جتـعل العـيـنة مـتـجـانسـة بـطحـنـها مـرتـX على األقل
في الــفـرامـة (1.4) مع خــلـطــهـا. تــدخل الـعــيـنــة في قـارورة
غــيـــر نــفــوذة و £ــلـــوءة كــامــلــة ثم حتـــفظ بــطــريـــقــة تــســمح
بــتــجـنب تــلـفــهــا و تـغــيـر في تــركــيـبــهـا. حتــلل الــعـيــنـة في

أقصى سرعة £كنة و ذلك دائما خالل 24 ساعة.
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6 - 2 أخذ العينة :أخذ العينة :

جتـــفف الـــكــبـــســـولــة (2.4) احملـــتــويـــة عـــلـى كــمـــيـــة من
الــرمل (1.3) تـــســاوي ثـالث أو أربع مــرات كـــتــلـــة الــعـــيــنــة
اJـأخـوذة لـلـتـجـربة  والـقـضـيب الـزجاجي (3.4) في اجملـفف

Jدة30 دقيقة (4.4) معدل في 103 ± 2 °م.

بــعــد تــبـريــد اجلــمــيع في جــهــاز نـازع لــلــرطــوبـة(6.4)
إلى غـــــايــــة احلـــــصــــول عـــــلى درجـــــة حــــرارة احملـــــيطs تــــوزن

بتقريب 0,001غ.

تـــفـــرغ من 5 إلى 10غ مـن الـــعـــيـــنـــة فـي الـــكـــبـــســـولـــة
وتوزن من جديد بتقريب 0,001غ.

 6 - 3  التحديد :التحديد :

تـضـاف من 5 إلى10مـلل مـن اإليـثــانـول  (2.3) حـسب
كتـلة الـعينـة اJأخـوذة للـتجربـة ثم حترك الـكتـلة بـواسطة

s (4.3)  قضيب زجاجي

تــوضع الــكـبــســولـة و مــحــتـواهــا داخل احلــمــام اJـائي
 s(5.4) مـــعــدل فـي درجــة حـــرارة تــتـــراوح بــX 60°م و80°م

بطريـقة تسـمح بتجـنب التـطاير ثم يـثبت التـسخX إلى
غاية تبخر اإليثانولs  ترج من حX إلى آخر.

تــســـخن الـــكــبـــســولــة ومـــحــتـــواهــا Jـــدة ســاعـــتــX في
اجملــــفف (4.4) مــــعــــدل في103 ±2°م. تــــســـحـب الــــكـــبــــســــولـــة
ومـحـتــواهـا من اجملـفف وتـوضع في جــهـاز نـازع لـلـرطـوبـة

(6.4) (dessiccateur)

تــتـرك الــكـبــسـولــة و مـحــتـواهـا لــتـبــرد حـتى تــصـبح
درجــــة حــــرارتــــهــــا تــــعـــادل درجــــة حــــرارة احملــــيط ثـم تـــوزن

بتقريب  0,001غ.

تـــكـــرر عــمـــلــيـــات الــتـــســـخــX في اجملـــففs الـــتــبـــريــد
Xنـــــتــــائج وزنــــ  Xحـــــتى ال يــــتــــعـــــدى الــــفــــرق بــــ sوالــــوزن
sـــدة ســــاعـة واحــدةJ Xبـالـــتـســـخـ Xمـفـصـولـ sXمـتـتـالـ

0,1 %من كتلة العينة اJراد حتليلها.

يجرى حتديدان اثنان على نفس العينة احملضرة .  

7 - التعبير عن النتائج :التعبير عن النتائج :

7 - 1 طريقة احلساب و الصيغة :طريقة احلساب و الصيغة :

تساوي رطوبة « ر» العينة بالنسبة اJئوية للكتلة:
ك1 ك2

. %100 x                                    =ر
ك1 - ك0

حيث :حيث :

ك 0 : هي الــكــتــلــة بـالــغــرام لــلــكـبــســولــة و الــقــضـيب
sوالرمل

ك 1 : هي الــكــتــلــة بـالــغــرام لــلــكـبــســولــة و الــقــضـيب
sقبل التجفيف s أخوذة للتجربةJوالرمل و العينة ا

ك 2 : هي الــكــتــلــة بـالــغــرام لــلــكـبــســولــة و الــقــضـيب
والرمل و العينة اJأخوذة للتجربة s بعد التجفيف.

ويـــؤخــذ كــنــتــيــجــةs اJــعـــدل اجلــبــري لــتــحــديــدينs إذا
توفرت الشروط التكرارية (انظرالنقطة 2.7) .

تكتب النتائجs عشريا.

 7 - 2  التكرارية :التكرارية :

يجب أن ال يـكون الـفرق بـX نتـائج حتديـدين أجريا
في نـفس الـوقت أو بـصـفـة سـريـعـة الـواحـد تـلـو اآلخـر من
طرف نـفس احملللs أكبر من0,5غ من الـرطوبة لـ 100غ من

العينة . 


