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- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اIـــؤرخ في 24 ربـــيع الـــثـــاني
عام 1421 اIوافق 26 يولـيو سـنة 2000 واIـتعـلق بـالقـواعد
اIــطــبــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اIــنــتــوجـــات الــلــحــمــيـــة اIــطــهــيــة

rتممIعدل واIا rووضعها رهن االستهالك
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIادة األولى :اIادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اIـادة  19 من اIرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اIــــؤرخ في 3 رجـب عــــام 1410
اIــوافق  30 يــنــايــر ســنـة r1990 اIــعــدل واIــتــمم واIــذكــور
أعالهr يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة
اآلزوت اإلجــــمـــالـي في الــــلـــحم واIــــنــــتـــوجــــات الـــلــــحـــمــــيـــة

إجباريا.

اIــادة اIــادة 2 :  :  من أجل حتـــديــد نــســبـــة اآلزوت اإلجــمــالي
فــي الـلـحم واIــنـتــوجـات الـلــحـمـيــةr فـإن مــخـابـر مــراقـبــة
اجلودة و قمع الغش واخملابـر اIعتمدة لهذا الغرض ملزمة

باستعمال اIنهج اIبX في اIلحق.
كـمـا يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIـنـهج من طـرف اخملـبـر

عند األمر بإجراء خبرة.

اIـادة اIـادة 3 :  :   يـنشـر هـذا الـقـرار في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األوّل عـام 1427 اIـوافق
26 أبريل سنة 2006.

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قــــــــــــرار مرار مــــــــــؤرخ فيؤرخ في 28 ربربــــــــــــيع األويع األوّل عل عــــــــــام ام 1427 اI اIــــــــــوافق وافق 26
أبأبــــــــريل سريل ســــــــنــــــة ة r2006 يr يــــــــجــــــعـل مل مــــــنــــــــهج حتهج حتــــــــديديــــــــد ند نــــــســــــــبــــــة
اآلزوت اإلجماآلزوت اإلجمـالي في الالي في الـلـحم واIحم واIـنتنتـوجوجـات الات الـلحلحـمـيةية

إجباريا.إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة
- �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 05 -  - 161  اIؤرخ
في22  ربـيع األول عـام 1426 اIـوافق أول مـايــو سـنـة2005

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 90 - 39
اIـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410 اIـــــوافق 30 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة
rتممIعدل واIا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشI1990وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اIـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 اIـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبـــــر

rسنة 2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�قتـضى القرار الوزاري اIشترك اIؤرخ في19
شـوال عـام 1417 اIـوافق 26 فـبـرايــر سـنـة 1997 واIــتـعـلق

rرقاز و تسويقهIبشروط حتضير ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
29 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1420 اIــــوافق 29 ســــبــــتــــمــــبـــر

سـنـة 1999 الــذي يـحـدد قــواعـد حتـضـيــر الـلـحــوم اIـفـرومـة
 rعند الطلب ووضعها لالستهالك
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pH=5,4. يتغير لون احمللول الكاشف عند
يحـفظ احمللـول الكـاشف في قارورة داكـنة فـي مكان

مظلم وبارد. 
  8.3 معدالت الغليان :معدالت الغليان :

 1.8.3 للهجوم الكيميائي : للهجوم الكيميائي :

كـريــات زجـاجـيــةr كـربــور الـسـيــلـيــسـيـوم أو شــظـايـا
اخلزف الصلب.

 2.8.3 للتقطير: للتقطير:

كـــربــور الـــســيـــلـــيــســـيــوم أو قـــطع من حـــجــر الـــكــدان
حديث التحويل إلى رماد.

4. التجهيزات :. التجهيزات :
األجهزة اIستعملة في اخملبرr ال سيما :األجهزة اIستعملة في اخملبرr ال سيما :

 1.1.4  فــرامــة الــلــحم مــخــبــريـةr فــرامــة الــلــحم مــخــبــريـةr مــجــهــزة بــصــفــيــحـة

حتتوي على ثقوب ال يتعدى قطرها  4 ¯.
  2.1.4 جهاز اجملانسة :جهاز اجملانسة :

  2.4  ورق مــــعـالــج بـحـمض الــسـولـفـيـريـكr   ورق مــــعـالــج بـحـمض الــسـولـفـيـريـكr  9 ســم

X 6 سم تقريبا.
  3.4  أنبوب زجاجي  أنبوب زجاجي سعته  50 ملل.

(Kjeldahl) 4.4  أنبوب زجـاجي طويل العـنق كلدال   أنبوب زجـاجي طويل العـنق كلدال  

سـعـته الــقـصـوى 800 مـللr يـجــهـز عــنـد الـضــرورة بـسـدادة
زجاجـيـة إجـاصيـة الـشـكل تتـكـيف بـسـهولـة مع قـمـة اإلناء

الزجاجي.
  5.4  جهـاز جـذب بـواسطـة الـبـخار   جهـاز جـذب بـواسطـة الـبـخار أو جـهـاز تقـطـير

عادي.
  6.4 جــهــاز الــتــســخــrX جــهــاز الــتــســخــrX يـــســمح بــتـــســخــX األنــبــوب

الـزجــاجي كـلـدال ( Kjeldahl) في وضــعـيــة مـائــلـة بــطـريــقـة
جتـعل مصـدر احلـرارة ال يـصل إال جلزء من جـدار األنبوب

الواقع حتت مستوى السائل. 

  7.4 جـــهــاز اإلمــتــصــاصrجـــهــاز اإلمــتــصــاصr ألبـــخــرة األحــمــاض احملــررة

أثناء الهجوم الكيميائي.

8.4 ميزان حتليلي. ميزان حتليلي.

5 . العينة :العينة :
 1.5 جتــرى اIـعــايــرة عــلى عــيــنـة �ــثــلــة وزنــهـا 200غ

على األقل.
 5 .2 حتـفظ العـينـة بطـريـقة حتـميـها من الـتلف وكل

تــغـيـر في تـركـيــبـهـا. في حـالـة تـوفــر عـوامل احلـفظ  يـجب
أن ال حتتوي هـذه األخيـرة على مـركبـات آزوتيـة بكـميات

مقاسة.

اIلحـقاIلحـق
مــــنـــهـــــج حتـــديـــــــد كـــمــــيــــة اآلزوت اإلجــــمـــالـي في الــــلـــحممــــنـــهـــــج حتـــديـــــــد كـــمــــيــــة اآلزوت اإلجــــمـــالـي في الــــلـــحم

واIنتوجــات اللحميـةواIنتوجــات اللحميـة

1. التعريف :. التعريف :

نــسـبـة نــسـبـة اآلزوت في الـلــحـوم واIـنـتـوجــات الـلـحـمـيـةاآلزوت في الـلــحـوم واIـنـتـوجــات الـلـحـمـيـة :
هي كمـية اآلزوت اIـوافقـة لألمـونيـاك النـاجت واحملددة في

الشروط اIبينة أدناه.

2 . اIبــدأ : . اIبــدأ :

هــجـوم كــيــمــيــائي عــلى الــعــيــنــة اIــقــتــطــعــة بـحــمض
الـســولـفــيــريك اIـركــز الـذي يــحــول اآلزوت الـعــضـوي إلى
(II) أيـــونــات األمـــونــيـــوم في وجــود كـــبــريـــتــات الـــنــحــاس
كـحــافـز كـيــمـيـائيr عــمـلـيــة جـعل احملـلــول قـاعـدي وتــقـطـيـر
rاألمـونياك احملـرر في فائض من مـحلول حـمض البوريك
معـايـرة  األمـونيـاك اIـركب مع حـمض الـبوريك بـواسـطة
حمض الـكـلـوريدريك و حـسـاب نسـبـة اآلزوت في العـيـنة

انطالقا من األمونياك الناجت.

3 . الكواشف : . الكواشف :
يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتلـيـليـة مـعتـرفـا بهـا. يـجب أن يـكون اIـاء اIـستـعـمل ماء

مقطرا  أو ماء ذا نقاوة مكافئة على األقل.
1.3 كـــبــــريـــتـــات الــــنـــحـــاس(II) خـــمـــاسـي الـــهـــيـــدرات

(CUSO4.5H2O)
 2.3 كبريتات البوتاسيوم  كبريتات البوتاسيوم ( K2SO4 ) مجفف. 

 3.3 حمض السولفيريك حمض السولفيريك P20= 1,84غ/ ملل.

 3 .4  هــيـــدروكــســـيــد الـــصــوديــومr هــيـــدروكــســـيــد الـــصــوديــومr مــحـــلــول خــال من

الـكربـونـاتr  يحـتـوي على  33غ تـقريـبا من هـيـدروكسـيد
الصوديوم  ( NaOH) لـ 100غ من احمللول.

يـذوب 500غ من هـيـدروكـسـيـد الـصـوديـوم في 1000 
ملل من اIاء.

 5.3 حمض البوريك حمض البوريكr محلول.

- يــــذوب  40غ من حــــمـض الـــبــــوريك ( H3BO3 ) في
اIاء و يكمل احلجم إلى 1000 ملل.

 6.3 حــــمـض الــــكــــلـــــوريــــدريكr حــــمـض الــــكــــلـــــوريــــدريكr مـــــحــــلــــول مــــعــــايــــر0,1

نـظــامـيـة r( 0,1N  )  تـعــرف الـنـظــامـيـة بـأخــذ أربـعـة أرقـام
بعد الفاصلة.

 7.3 الكـاشفr محـلول: الكـاشفr محـلول: مـزيج من الـكـواشف ( أحـمر

اIــــيــــثـــــيل - أزرق اIـــــيــــثــــيـالن)r يــــحــــضـــــر بــــإذابــــة 2غ من
أحـمـراIــيـثـيل و1غ من أزرق اIــيـثـيالن في 1000 مـلل من

اإليثانول  95% ح/ح).
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-  يــــســـكـب بــــواســـطــــة أنــــبــــوب مـــدرجr  50 مــــلل من
مـحـلـول حـمض  الـبـوريك ( 5.3) داخل حـوجـلـة مـخـروطـية
الــشـكـل سـعــتــهــا حـوالي  500 مــللr يــضـاف  4 قــطــرات من
احملـــلـــول الـــكــاشف ( 7.3) يــخـــلط ثـم تــوضع احلـــوجـــلــة حتت
مـبــرد جـهــاز الـتــقـطــيـر(5.4) بــحـيث يــكـون طــرف الـوصــلـة

مغمورا داخل السائل.

تـنـجـز  اIـعــايـرة  عـلى مـحـتـوى  األنـبـوب  الـزجـاجي
كلدال ( kjeldah ) وفق إحدى الطريقتX اIبينتX أدناه :

أ) في حالة االجنذاب بالبخار:أ) في حالة االجنذاب بالبخار:

( Kjeldahl ) يـنقل محـتوى األنـبوب الزجـاجي كلدال
في جــهـاز الـتــقـطـيــرr ثم يـغــسل بـحـوالي 50 مـلل من اIـاء.
يضاف 100 ملل من محلول هيدروكسيد الصوديوم (4.3)
بــواســطــة أنــبــوب مـــدرجr يــســكب بــعــنــايــة مع طــول عــنق
األنــبــوب الـــزجــاجي اIـــائل حـــتى اليــخـــتــلط الـــســائالن في
األنــبـــوب. يــربط األنــبـــوب الــزجــاجي مــبـــاشــرة بــالــطــرف
الـعلوي جلهاز الـتقطير. يسـخن احمللول القـاعدي بتمريره
دقــيــقـة. بــالــبــخــار حــتى الــغــلــيــان الــذي يــســتــمــر Iــدة 20  
يـسخن في البـداية ببطء لـتقليص تـشكل رغوة إلى أدنى
حد �ـكن. يـجب أن يـكـون حـجم الـقـطارة اIـتـحـصل عـلـيـها

على األقل  150 ملل.       

ب)  في حالة التقطير العادي :ب)  في حالة التقطير العادي :

(Kjeldahl) يخفف محـتوى األنبوب الـزجاجي كلدال
بـحـذر بـ  300 مـلـل من اIـاء ثم يــرج بـحــركـة دورانــيـة. إذا
اقــتــضـى األمــر يــســكب في حـــوجــلــة ســعــتــهــا  1 لــتــر. بــعــد
حــــــوالي  15 دقــــــيــــــقــــــةr يــــــضـــــاف  100 مــــــلـل مـن مــــــحــــــلـــــول
هـيـدروكـســيـد الـصـوديـوم (4.3) بــواسـطـة أنــبـوب زجـاجي
مدرجr ويـسكب بـحذر عـلى طـول عنق األنـبوب الـزجاجي
اIائلr بـحيث ال يـحدث اخـتالط الطـبقـتX داخل األنـبوب
الــزجـاجي . يـربط هـذا األخــيـر مـبـاشـرة بــالـطـرف الـعـلـوي

جلهاز التقطير.

- يـقـطـر عـلى األقل 150 مـلل من الـسـائلr حـتى و إن
أحـدث اخللـيط بـخات غـيـر منـتـظمـة. يتـابع الـتقـطـير إلى
غـــــايـــــة تــــــشـــــكل بـــــخــــــات أو احلـــــصـــــول عـــــلى  250 مـــــلل من
القـطارة. التـأكد من أن القـطارة قد بـردت فعلـيا و جتنب

تسخX محلول حمض البوريك.

- في كــلــتــا احلـالــتــX ومـبــاشــرة قـبـل نـهــايــة عـمــلــيـة
الـتـقـطيـرr تـنـزل احلـوجـلـة اخملـروطـيـة بـحـيث يـكـون طرف
الـــوصــلــة فـــوق مــســـتــوى الــســـائل. يــغـــسل طــرف الـــوصــلــة
اIــوجــودة فــوق الـســائل(من الــداخل و اخلــارج) بــقـلــيل من
اIــاء. الــتـحــقق من انــتــهـاء تــقــطــيـر األمــونــيـاكr بــواســطـة

6. طريقة العمل :طريقة العمل :
 1.6 حتضير العينة للتجربة : حتضير العينة للتجربة :

جعل الـعينة مـتجانـسة بتـمريرهـا مرتX على األقل
في فـــرامــــة الـــلـــحم ( 1.4) وخــــلـــطـــهـــا. تـــتـــرك الــــعـــيـــنـــة في
قـارورة مغلقة غـير نفوذةr و �ـلوءة كليا وحتـفظ بطريقة
حتميـها من التـلف و كل تغيـر في تركـيبهـا. حتلل العـينة
عـنـد اإلمكـان مبـاشـرة بعـد عـملـية اجملـانـسة دائـما خالل 24

ساعة.
 2.6  العينة اIأخوذة  للتجربة : العينة اIأخوذة  للتجربة :

توضع بـعض مـعـدالت الـغـلـيان ( 8.3)  داخل األنـبوب
الزجـــاجي كــلــدال r(4.4) ( Kjeldahl  ) ثــم تـضـاف حوالي
 15غ من كـبـريتـات الـبوتـاسـيوم اجملـفـفة ( 2.3) و 0,5غ من

.(1.3 ) (II) كبريتات النحاس
 تـــوزن بـــتــــقـــريب 0.001غr حــــوالي  2غ (أو 1,5 غ في

حــــالـــة عــــيــــنـــة كــــثـــيــــرة الــــدهـــون)  مـن الـــعــــيــــنـــة اIــــأخـــوذة
لـــــلـــــتـــــجـــــربـــــة( 1.6) فـــــوق قـــــطـــــعـــــة ورق مـــــعـــــالج بـــــحـــــمض

السولفيريك ( 2.4).
يوضع الورق اIعالج بـحمض السولفـيريك والعينة

.(Kjeldahl) قتطعة داخل اإلناء الزجاجي كلدالIا
 3.6 التحديد : التحديد :

يـضـاف  25 مـلل من حـمض الـسـولـفـريك (3.3)   داخل
األنبـوب الزجـاجي كلدال ( Kjeldahl) يخـلط احمللـول برفق
بـــحـــركـــة دائـــريـــة. إذا اقـــتـــضى األمـــرr �ـــكن وضـع  ســدادة
زجاجيـة إجاصـية الـشكل في عـنق اإلناء الـزجاجي بـحيث

يكون الطرف النحيل للسدادة موجها نحواألسفل.

يوضع األنبوب الـزجاجي في وضعية مائلة (بزاوية
40°  عن الـعـمــود) فـوق جــهـاز الـتــسـخـX (6.4) يـسـخن في

البـدايـة برفق حـتى نهـايـة تشـكل رغوة و يـصـبح محـتوى
األنــبــوب ســائـال كــلــيــا ثم يـــحــدث هــجــومــا كــيـــمــيــائــيــا مع
الـتسـخX بـشـدة و العـمل على حتـريك األنـبوب الـزجاجي
بـصــفـة دوريـة حـتى يـصـبح الـســائل شـفـافـا كـلـيـا و ذا لـون

أزرق مخضر فاحت.
يترك السائل يغلي Iدة  90 دقيقة أخرى.

يـــجب أن يـــحـــدث الــهـــجـــوم الــكـــيـــمـــيــائـي الــكـــلي في
سـاعتX عـلى األقل. يجب احلـرص على عدم تـدفق السائل
اIكـثف على اجلـدران اخلارجـية لألنـبوب الـزجاجي. يجب
جتــنب تـسـرب حـمض الــسـولـفـيـريك بــكـثـرة عـنـد اإلفـراط
في التسخX خالل الـهجوم الكيميائيr  �ا قد يؤدي إلى

فقدان اآلزوت.
-   يــبـرد فـي حـوالي 40°م ثم يــضــاف بــحـذر حــوالي

50 ملل من اIاء. يخلط و يترك ليبرد.
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2.7 التكرارية :التكرارية :

يـــجـب أن ال يـــتـــعــــدى الـــفـــرق بــــX نـــتـــائـج حتـــديـــدين
أجـريـا في نـفـس الـوقت أو بـصـفـة سـريــعـة الـواحـدة تـلـوى
األخـرى من طـرف نـفس احملـلل 0,10غ  من اآلزوت لـ  100غ

من العينة.

8 .  مالحظـات : مالحظـات :
 1.8 يــجب أن يـنــجـز الـتــحـديـد فـي غـرفـة خــالـيـة من

بخار األمونياك.
  2.8 �ـــكن أيــضـــا أن يـــنــجـــز الـــتــحـــديـــد عــلـى كــمـــيــة

(kjeldahl ) صـغـيرة من محـتـوى األنـبوب الـزجـاجي كـلدال
فـي هــذه احلــالـــة يــجب الـــقــيــام بـــتــعــديـالت مــنــاســـبــة عــلى
الــتــجــهـــيــزات وعــلى طــريـــقــة الــعــمل (كـــمــيــات و تــراكــيــز

الكواشف اIستعملة ومدة التقطير وحجم القطارة).

 3.8 يـــــــتـم إدراج اآلزوت الـــــــصـــــــادر عـن اIـــــــركـــــــبــــــات

العضـوية غير الـبروتينـية ضمن التـحديدr لهـذا نتحصل
عـلى نـتائج خـاطـئـة عن نـسبـة الـبـروتيـنـاتr إذا ² حـساب

نسبة البروتX انطالقا من نسبة اآلزوت.

إضـافـة إلى الـنـتيـجـة اIـعـبـر عـنـهـا بـاآلزوتr �ـكـنـنا
الــتـــعــبـــيــر عـــنــهـــا بــالـــبــروتـــيــنـــاتr في هـــذه احلــالـــة يــجب

اإلشارة إلى  اIعامل اIستعمل. 

ورق عـبـاد الـشمـس األحمـرr مـبـلل بـاIاء اIـقـطـرr يجب أن
ال يتغير لـونه باحمللول الصادر من جهاز التبريد. يوقف
الـتـســخـX. إذا لم تـنـته عــمـلـيـة الــتـقـطـيــرr  يـجـرى حتـديـد

جديد باتباع التعليمات  بعناية.
- مــعـــايــرة مــحــتــوى احلـــوجــلــة اخملــروطـــيــة بــواســطــة
مـحلـول حمض الـكلـوريدريك (6.3) تـسجـيل حـجم محـلول

حمض الكلوريدريك الالزمr بتقريب  0,02 ملل.

- نقوم بتحديـدين على عينتX مأخوذتX للتجربة
مقتطعتX من نفس العينة.

 4.6 جتربة على بياض :جتربة على بياض :

نـــقــوم  دائــمـــا بــتـــجــربــة عـــلى بـــيــاض (مــرتـــX) عــنــد
استعمال حصص جديدة من الكواشف أو محاليل حديثة
الـتــحــضـيــر يـنــصح بــالـقــيــام دوريـا بــتـجــربــة عـلى بــيـاض

للكواشف و احملاليل اIستعملة منذ فترة.
جتـرى هــذه الـتـجـربـة عـلى بـيـاض حـسب ( 3.6) بـأخـذ
قطعة فقط من الورق اIعالج بحمض السولفيريك (2.4).

7 .  التعبير عن النتائج : التعبير عن النتائج :

  1.7 طريقة احلساب و الصيغة : طريقة احلساب و الصيغة :

تـــســاوي نـــســبـــة اآلزوت و اIــعـــبــر عـــنــهـــا بــالـــنــســـبــة
اIئوية للكتلة :

   
100

   X  (0ح1 - ح) X 0,0014
                                   ك

حيث :حيث :
ح0  : هــــــواحلـــــــجم بــــــاIـــــــيــــــلــــــيــــــلــــــتــــــر حملـــــــلــــــول حــــــمض
الـكـلـوريـدريك  0,1 نـظـامـيـة اIـسـتـعـمل في الـتـجـربة عـلى

بياض.
ح1  : هـــــو  احلـــــجـم بــــــاIـــــيــــــلـــــيــــــلــــــتـــــر حملــــــلـــــول حــــــمض

الكلوريدريك 0.1 نظامية اIستعمل للتحديد.

ك ك : هي كـــتـــلــة الـــعــيـــنـــة اIــقـــتـــطــعـــة و اIــعـــبـــر عــنـــهــا
بالغرام.

 مالحظة : مالحظة :

إذا كــــان تــــركــــيــــز حــــمض الــــكــــلــــور يـــدريـك اIــــعــــايـــر
اIــســتــعـــمل  لــيس هــو الــتــركــيــز اIــتــوقع في (6.3)  يــجب

استعمال عامل تصحيح مناسب حلساب النتيجة.

يؤخذ كنتـيجة اIعدل اجلبري لتحديدين إذا توفرت
شروط التكرارية (2.7).

يـعـبــــر عن الـنــــتـيـجـة بــتـقـريب  0,01غ من اآلزوت
لـ 100غ من العينة.


