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سايقب ءاملا يف روفسوفلا ةرياعم لجأ نم:2 ةداملا
ةبقارم رباخم ّنإف ،موينومألا تادبيلوم لامعتساب فيطلا
ةمزلم ،ضرغلا اذهل ةدمتعملا رباخملاو شغلا عمقو ةدوجلا

.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف نّيبملا جهنملا لامعتساب

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

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣ ةداملا
                                     .ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا93٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٥ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياربف١2

يدارم نب دمــحم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

فيطلا سايقب ءاملا يف روفسوفلا ةرياعم جهنم
.موينومألا تادبيلوم لامعتساب

: قيبطتلا لاجم1
: ةرياعم تاينقت جهنملا اذه ددحي

،)٤( تافسوف وثروألا –

،)٥( بيذملاب صالختسالا دعب تافسوفوثروألا –

،)٦( تافسوفوثروألاو هييمتلل لباق تافسوفلا –

.)8(و )٧( ككفتلا دعب يلامجإلا روفسوفلا –

يف امب ،هايملا عاونأ عيمج ىلع تاينقتلا هذه قبطت
 .فرصلا هايمو رحبلا هايم كلذ

٥٠٠,٠ نيب تاـنــّيـعـل روـفسوـفـلا زــيــكارــت دــيدحت نــكــمــي
.فيفختلا ىلإ ءوجّللا نود رتل/غلم8,٠و رتل/غلم

زيكارت ديدحتب بيذملاب صالختسالا ةقيرط حمست
.رتل /غلم٥٠٠٠,٠ يلاوح ىلإ لصي دحب ةفيعضلا روفسوفلا

: تالخادتلا2
لـــجأ نـــم تالـــخادـــتـــلا دوـــجو نـــم قـــقـــحـــّتـــلا نسحــــتسي

.اهيلع ءاضقلاو ىضتقملا بسح فرصتلا

: تاكيليسلا2.1
ببست ال رتل /غلم٥ ىتح )iS( تاكيليسلا زيكارت ّنإ

ةجرد  يف ديزت نأ ةيلاعلا زيكارتلل نكمي نكل .تالخادت يأ
.صاصتمالا

مــّيــقــلا ىلع لوصحلا مت ،لــعاــفــّتــلا نــم ةــقـــيـــقد٠3 دــعــب
 : يتآلا لودجلا يف ةنّيبملا

ةراجتلا ةرازو

12 قفاوملا٩٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٥ يفخرؤم رارق
روفسوفلا ةرياعم جهنم لعجي ،٨102 ةنس رياربف

تادـبـيـلوـم لاـمـعــتساــب فــيــطــلا ساــيــقــب ءاملا يف
.ايرابجإ،موينومألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا3٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا83٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا93-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضتقمب  –
قـــلعتملاو٠99١ ةــــنس رـــياني٠3 قـــفاوملا٠١٤١ ماـــع بــــجر3
 ،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

خرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا32٤١ ماع لاوش٧١ يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا٥2١-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
١١٠2 ةنس سرام22 قفاوملا23٤١ ماع يناثلا عيبر٧١ يف

،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا هايملا ةيعونب قلعتملاو

خرؤملا823-3١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
3١٠2 ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٤3٤١ ماع ةدعقلا يذ٠2 يف

ةيامح دصق رباخملا دامتعا تايفيكو طورش ددحي يذلا
،شغلا عمقو كلهتسملا

يف خرؤملا2٦-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةنس رياربف٧ قفاوملا83٤١ ماع ىلوألا ىدامج٠١
ةـــيـــنـــفـــلا حـــئاوـــلـــل ةـــقـــباـــطملا مسو عضو طورشب قـــلـــعـــتملاو
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ اذكو هصئاصخو

22 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٦2٤١ ماع ةجحلا يذ
ةـيـعـيـبـطـلا ةـيـندــعملا هاــيملا اــهــيوــتحت يتــلا رصاــنــعــلا بسن
حومسملا تافاضإلا وأ اهتجلاعم طورش اذكو عبنملا هايمو
،ممتملاو لدعملا ،اهب

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم9١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠١٤١ ماع بجر3 يف خرؤملا93-٠9 مقر يذيفنتلا

فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٠99١ ةنس رياني٠3
سايقب ءاملا يف روفسوفلا ةرياعم جهنم لعج ىلإ رارقلا اذه
.ايرابجإ ،موينومألا تادبيلوم لامعتساب فيطلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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٠٠١ نإ ،ةلاعف ةفصب تيرتنلا ككفي )3OSN3H( كيمافليسلا
9,23 ـب تيرتنلا زيكرت جالعل ةيفاك ضمحلا اذه نـــم غــلم
.رتل / غلم

: أدبملا٣

يضمح لولحم عم ةيتافسوفوثروألا تانويألا لعافت
بكرم ليكشتل ناومتنألاو تادبيلوملا تانويأ ىلع يوتحي
.تادبيلوموفسوف–لينوميتنأ

كيبروكسألا ضمــــــح ةــــــطساوــــــب بكرملا اذــــــه عــــــجرـــــــي
ساقت .عــــقاــــف نوــــلــــب نادــــبـــــيـــــلوملا قرزأ بكرـــــم لـــــيـــــكشتـــــل
تافسوفوثروألا زـيــكرــت دــيدــحــتــل بكرملا اذــه ةــيصاصتــما
.دوجوملا

تاـــــبـــــكرملا ضعـــــبو تاـــــفسوـــــفــــــلا ددــــــعــــــتــــــم رــــــياــــــعــــــي
ةــطساوــب لــلــحــتــلاــب ،لوــحــتــلا دــعــب ةــيوضعـــلا ةـــيروـــفسوفلا

عــــم لــــعاــــفــــتملا تاـــــفسوـــــفوـــــثروألا ىلإ ،تيرـــــبـــــكـــــلا ضمـــــح
.تادبيلوملا

ةيروفسوـــفـــلا تاـــبـــكرملا نـــم رـــيـــبــــك ددــــع لــــيوحت مــــتــــي
.تافلسريبلا ةطساوب ندعمتلاب تافسوفوثروأ ىلإ ةيوضعلا

ضمــحو كيرــتــنــلا ضمــح ةــطساوــب ندــعــمــتــلا ةـــيـــلـــمـــع ىرجت
.ةيوقاطلا ةجلاعملا ةرورض  دنع تيربكلا

: تافسوفوثروألا ةرياعم٤

: فشاوكلا1.٤

ةيعون تاذ فشاوكلا طقف لمعتست ،ليلحتلا ءانثأ
ةليئض تافسوفلا نم ةبسن وذ ءاملاو اهب فرتعم ةيليلحت

.تانّيعلا يف هديدحت بجي يذلا زيكرتلا ىندأ عم ةنراقملاب

نسحتسي ،تافسوفلا نم ةفيعضلا بّسنلا صخي اميف
نــم اــيــلـــك عوـــنصم زاـــهـــج يف نيترـــمارـطـقــم ءاملا مادــخــتسا
 .جاجزلا

.رتل / لوم٤OS2H(c≈9(تيربكلا ضمح لولحم1.1.٤

2 هتعسرشيب ءاعو يف ءاملا نم للم٥ ± للم٠٠٥ لخدي
للم٥ ± للم٠٠٥رمتسملا ديرّبتلاو جّرلا عم ةيانعب فاضت  .رتل
كرتيو ادّيج طلخي.للم / غ١,٤8= ρتيربكلا ضمح نم
.طسولا ةرارح ةجرد يف دربيل  لولحملا

/ لوم٥,٤≈٤OS2H(C(تيربكلا ضمـــــحلولحم1.2.٤
2 هتعس رشيب ءاعو يف ءاملا نم للم٥ ± للم٠٠٥ لخدي .رتل
٥ ± للم٠٠٥ رمتسملا ديربتلاو جرلا عم ةيانعب فاضي  .رتل
لولحملا كرتيو اديج طلخي .)٤.١.١( تيربكلا ضمح نم للم
.طسولا ةرارح ةجرد يف دربيل

/ لوم٤OS2H(C≈2(،تيربكلا ضمح لولحم٣.1.٤
هتعس رشيب ءاعو يف ءاملا نم للم3 ± للم٠٠3 لخدي.رتل

ئفاكملا تافسوفلا زيكرت
)P( روفسوف لكش ىلع

)رتل /غلم(

ىلع تاــــكــــيــــلــــيسلا زــــيــــكرـــــت
)رتل /غلم( )iS( سيليس لكش

01

52

05

0,005

0,015

0,025

:تاخينرزلا2.2

اـهــجــتــنــي يتــلا كلــتــل الــثامم اــنوــل تاــخــيــنرزــلا جتــنــُت
قيرط نع هيلع ءاضقلا نكمي لخادتلا اذه .تافسوفوثروألا
قيرط نع )٤.٤.٤.١.١( تيخينرزلا ىلإ تاخينرزلا عاجرإ
.)٤.١.9( مويدوصلا تافلسويث

: ريفلوس لكش ىلع )S( تيربكلا٣.2

يتلا ريفلوس لكش ىلع )S( تيربكلا زيكارت لبقُت
زيكارتلا ضفخ نكمي .)S( تيربك رتل / غلم2 ىلإ لصت
نم نيجورتينلا زاغ ريرمتب لوبقم ىوتسم ىلإ ةيلاعلا

.] )٦.٤.١( ـل اقبط ضمحت[ ةضّمحملا ةبرجتلا ةنّيع لالخ

: )F(رورويلفلا٤.2

.رتل / غلم٠٧ ىلإ لصت يتلا رورويلفلا زيكارت لبقُت
.امامت نوّللا رّوطت رتل/غلم٠٠2 نم ىلعألا زيكارتلا طبثُت

: ةلقانلا نداعملا٥.2

لصي الو نوــــــــــلـــــــــــلا  ةّدش ىلع )eF( دـــيدحلا رــــثؤي1.٥.2
نوكت  .ديدحلا نم رتل / غلم٠١ زيكرت دنع %٥ ىلإ ريثأتلا

تاداــــــــــــناـــــــــــــفـــــــــــــلا نـــــــــــــع ةجتاـــــــــــــنـــــــــــــلا ناوـــــــــــــلألا ةدـــــــــــــح ةداـــــــــــــيز
)etadanav()3OV٤HN( ٠١ زيكرت يف %٥ يلاوح لثمتو ةيطخ
.)muidanav( مويدانافلا نم رتل / غلم

يذلا )IV( موركلاو )rC( )III( موركلا لخادتي ال2.٥.2
/ غلم٠٥ يلاوح زيكرتب نكلو ،رتل / غم٠١  ىلإ هزيكرت لصي
.%٥ يلاوحب صاصتمالا نم ديزي  )rC( مورك رتل

٠١ ىلا هزيكرت لصي يذلا )uC( ساحنلا لخادتي ال٥.٣.2
.رتل / غلم

: رحبلا هايم٦.2

ىلع ادج فيعض ريثأت اهل ةحولملا يف تاريغتلا ّنإ
.نوللا ةّدش

: تيرتنلا٧.2

نأ نكمي ،رتل / غلم92,3 تيرتنلا زيكرت زواجت اذإ
ضمــــح نــــم ةــــفــــيــــفــــط ةداــــيز نإ .نوــــّلــــلا ةـــــلازإ هـــــنـــــع جتـــــنـــــي

ليلحتلا ةجيتن ىلع تاكيليسلا تانويأ ريثأت-لودجلا



2٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٨1
13م٨102 ةنس وينوي٣

± للم٠١١رمتسملا ديربّتلاو جّرلا عم ةيانعب فاضي.رتل١
ففخي ،ةجّردم ةلجوح يف .)٤.١.١( تيربكلا ضمح نم للم2
.ادّيج طلخيو ءاملاب للم2 ± للم٠٠٥ ىتح

≈HOaN(  C(موــــيدوصلا دــــــيسكورديه لوــــــلحم٤.1.٤
 .رتل / لوم2

مويدوصلا ديسكورديه تابيبح نم غ١ ± غ٠8 بّوذت
 .ءاملاب رتل١ ىلإ ففختو دربت ىتح كرتت ،ءاملا يف

)٦O8H٦C( كــــيــــبروــــكسالا ضــــــمــــح لوـــــلــــحـــــم٥.1.٤
ρ =كيبروكسالا ضمح نم غ٥,٠ ± غ٠١ بّوذت :رتل / غ٠٠١

.ءاملا نم للم٥  ± للم٠٠١ يف

 : ةظحالم

هنيزخت مت اذإ نيعوبسأ ةدمل ارقتسم لولحملا ىقبي
همادختسا نكمي ،ةجالث يف عوضوم يربنع يجاجز ءاعو يف
.نول يأ هيلع رهظي مل املاط

:I لولحملا ،يضمح تادبيلوم٦.1.٤

موينومألا تادبيلوم يعابس نم غ٥,٠ ± غ3١ بّوذت
٥ ± للم٠٠١ يف ])٤HN(O2H٤,٤2O٧oM٦[ هييمتلا يعابر
تارطرط نم غ٥٠,٠ ± غ٥3,٠ بّوذــي .ءاـــملا نــم للــم
هــــــــــــــييمتلا يـــــــــــــــــــئزج ناوـــــــــــــــــــــمــــيتنألاو موـــــــــــــــــــيساتوبلا
]O2H2/١,٦O٤H٤C  )ObS(K[  ءاملا نم للم٥ ± للم٠٠١ يف.

نم للم٥ ± للم٠٠3 ىلإ تادبيلوملا لولحم فاضي
 .رمتسملا كيرحتلا عم )٤.١.١( كيتيربكلا ضمح

.ادّيج طلخيو تارطرطلا لولحم فاضي

 : ةظحالم

ىلع ،)2(نيرــهش ةدمل ارــقــتسم فشاــكــلا اذــه ىــقــبـــي
.ةيربنع ةيجاجز ةنينق يف هنيزخت دنع ،لقألا

: IIلولحملا ،يضمح تادبيلوم٧.1.٤

تيربكلا ضمح نم للم٥,٠ ± للم٠32 رذحب فاضي
± غ3١ بّوذي  .دربي مث ءاملا نم للم٥ ± للم٠٧ ىلإ )٤.١.١(
هــــييمتلا يــــعابر موـــينومألا تادــــبيلوم يــــعابس نــم غ٥,٠
]O2H٤,٤2O٧OM٤(٦HN([متيو ءاملا نم للم٥ ± للم٠٠١ يف
± غ٥3,٠ بّوذياديج طلخيو يضمحلا لولحملا ىلإ هتفاضإ
يئزـــج ناوـــمـــيـــتـــنألاو موـــيساــــتوــــبــــلا تارــــطرــــط نــــم غ٥٠.٠
نم للم٥ ± للم٠٠١ يف ]١,٦O٤H٤C  )ObS(K/O2H2[ هييمتلا
.اديج طلخيو تادبيلوملا ضمح لولحم ىلإ فاضي.ءاملا

ةضمحم ةنـّيعلا نوكت امدنع فشاكلا اذه مدختسي
.)8 و٧ و٦ طاقنلا( )٤.١.2( تيربكلا ضمح ةطساوب

:ةظحالم

،لقألا ىلع ،)2(نيرهش ةدمل ارقتسم فشاكلا اذه ىقبي
.ةيربنع ةيجاجز ةنينق يف هنيزخت دنع

: نيولتلاو رُّكعتلا ضيوعت فشاك٨.1.٤

دحاو مجحو )٤.١.2( تيربكلا ضمح نمنامجح طلخي
.)٤.١.٥( كيبروكسألا ضمح نم

: ةظحالم

هنيزخت دنع عيباسأ ةدعل ارقتسم فشاكلا اذه ىقبي
.ةيربنع ةيجاجز تانينق يف ةجالث يف

يساـمــخ موــيدوصلا تاــفــلوسوــيــث لوــلــحــم٩.1.٤
.رتل/ غ3O2S2aN( = 2١,ρ)O2H٥ هييمتلا

يسامخ مويدوصلا تافلوسويث نم غ٥٠,٠ ± غ٠2,١ بّوذي
غ٥٠,٠ فاضي .ءاملا نم للم٥ ± للم٠٠١ يف هيـيمـتلا

)3OC2aN( فــفـــجملا موـــيدوصلا تاـــنوـــبرـــك نـــم غ٥٠٠,٠ ±
 .ظفحلل لماعك

: ةظحالم

،لقألا ىلع ،عيباسأ٤ ةدمل ارقتسم فشاكلا اذه ىقبي
.ةيربنع ةيجاجز تانينق يف هنيزخت دنع

 ،رياعملا تافسوفوثروألل مألا لولحملا1.01.٤

Pρ  =رتل/غلم٠٥:

تافسوفونيجورديه يئانث نم تامارغلا ضعب ففجت
. م °٥٠١ دنع ةتباث ةلتك ىتح )٤OP2HK( مويساتوبلا

٠٠8 يف )٤OP2HK( نم غ2٠٠٠,٠ ± غ٧9١2,٠ بّوذي
فاضي .للم٠٠٠١ ةجرّدم ةلجوح يف ءاملا نم للم٠١ ± للم
مجحلا لمكيو )٤.١.2( تيربكلا ضمح نم للم٥,٠ ± للم٠١
 .ءاملاب

.قوسلا يف رفوتملا مألا لولحم مادختسا اضيأ نكمملا نم

: ةظحالم

ىلع ،رــهشأ ةــثالــث ةدمل ارـــقـــتسم لوـــلحملا اذـــه ىـــقـــبـــي
حصنـُي ،ادــّيــج قــلــغــم يجاــجز ءاــعو يف هــنــيزــخــت دــنــع ،لــقألا

.م°٤ يلاوح يف ديربتلاب

،رــــــــــياعملا تاــــــــــــفسوـــــــــــــفوــــــثروألا لوــــــــــــــــــلحم1.11.٤

pρ  =2رتل / غلم:

لولحملا نم  للم١٠,٠  ± للم٠2 لخدي ةصام ةطساوب
ةجرّدم ةلجوح يف )٤.١.٠١( رياعملا تافسوفوثروألل مألا

.ادّيج طلخيو ءاملاب  مجحلا لمكي .للم٠٠٥

.لمعلا موي سفن يف لولحملا اذه مدختسيو رــّضحي
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: تانــّـيعلا عاطتقا٤.٣

 : عاطتقالا1.٤.٣

نــم تاــنــيــنــق يف لضفألا نــم رــبــخملا تاــنـــــّيـــع عـــمجت
. لينيفلا رورولك ددعتم وأ نيليثإلا ددعتم نم وأ جاجزلا

مدــخــتست ،تاــفسوــفــلا نــم ةــفــيــعض زــيــكارـــت ةـــلاـــح يف
  .ةيجاجز تانينق

تاــنـــّيــعــلا عاـــطـــتـــقا تاـــنـــيـــنـــق مادـــخـــتسا بنجت بجـــي
.روفسوفلا ىلع يوتحت نأ نكمي اهنأل ةيطغأب ةدوزملا

: ةبرجتلا ةنّيع ريضحـت2.٤.٣

دعب تاعاس٤ نوضغ يف )٤.3.١( ربخملا ةنّيع ىفصت
،ةدوربلا  يف ةظوفحم اذه ءانثأ ةنــّيعلا تناك اذإ . عاطتقالا

.ةيفصّتلا لبق طسولا ةرارح ةجرد ىلإ عجرت

وذ ةيفصّتلا ءاشغ لسغي ،تافسوفلا ةلازإ لجأ نم
نــخسملا ءاملا نـــم لـــلـــم٠٠2 ـب رـتـمورـكــيــم٥٤,٠ ةـيــماسم
.فطشلا هايم نم صلختي .م°٠٤ و م°٠3 يلاوح نيب اقبسم
عمجي .ىـّفصملا نم ىلوألا للم٠١ ىمرتو ةنيعلا ىفصت
يف اروف عورشلل ةفاجو ةفيظن ةيجاجز ةنينق يف يقابلا

.)٤.٤.٤( تافسوفوثروألا ةرياعم

حوارتي ال ىـّفصملل )Hp( ينيجورديهلا لماعلا ناك اذإ
مويدوصلا ديسكورديه لولحمب ريخألا اذه لّدعي ،٠١ و3 نيب
.)٤.١.3( تيربكلا ضمح وأ )٤.١.٤(

اذإ .قئاقد٠١ ةيفصتلا تقو زواجتي ال نأ نسحألا نم
.رطق ربكأب ءاشغ مادختسا لضفألا نمف ،رمألا ىضتقا

ءاشغ يف روــفسوــفــلا ىوـــتـــحـــم ةـــبـــقارـــم اــــّمإ يغـــبـــنـــي
بجي .هالعأ ةفوصوملا ةقيرطلل اقفو هلسغ وأ ةيفصتلا

نم ةيلاخ اهنأ ىلع ةقّوسملا ةيفصتلا ةيشغأ لسغ كلذك
.ةقيرطلا هذهل اقفو روفسوفلا

: لمعلا ةقيرط٤.٤

: ةبرجتلا ةنيع1.٤.٤

.للم٠٤ يواسي وأ لقأ مجحب ةبرجتلا ةنّيع عطتقت
تافسوفوثروألا زيكارت ديدحتل بسانم ىصقألا مجحلا اذه
ضوح مادختساب كلذو ،رتل / غلم٠,Ρρ= 8ىتح لصت يتلا

تاذ ةبرجتلا تاّنيع مادختسا بجي .ملم٠١هكمس يئوض
يفنــّيبم وه امك ،تافسوفلا نم ىلعأ زيكارتل فيعض مجح
ةضفخنم زيكارت ديدحت نكمي ةقيرطلا سفنب .هاندأ لودجلا

ضوـــح يف صاصتـــمالا ساـــيـــق قـــيرـــط نـــع تاـــفسوـــفـــلا نـــم
.ملم٠٥ وأ ملم٠٤ هكمس يئوض

: ةظحالم

2 ىلع رــياــعــملا لوــلــحملا اذــه نــم لــــــــــــــــــــــلــم١ يوــتــحـــي
.تافسوفوثروألانم مارغوركيم

.للم / غlCH(ρ=9١,١( ،كيرديهرولكلا ضمح1.21.٤

/ لوم2,٥= lCH(c(،كيرديهرولكلا ضمح٣1.1.٤
ضــــمــح نــم لــلــم٠١ ± لــلــم٠٠2 رذــحــب فاـــضــي .رــتــل
.ءاملا نم للم٠١ ± للم٠٠٥ يف )٤.١.2١( كيرديهرولكلا

ىلإ لمكي . طسولا ةرارح ةجرد يف ديربتلل كرتيو طلخي
.ءاملاب للم٠٠٠١

: ةزهجألا2.٤

،ةافصمب وأ ةكبشب ،روشوملا عون نم،فايطم2.1.٤
.مم٠٥ ىلإ مم٠١ كمسب ةيئوض ضاوحأ لابقتسا ىلع رداق

سايقلاــبساــنــم راــتــخملا فاــيـــطملا نوـــكـــي نأ بجـــي
ةعشألا نم ةبيرقلاو يئرملا فيطلا قطانم يف صاصتمالا

٠88 وـــــــه ةـــــــيساسح رـــــــثــــــــكألا ةــــــــجوملا لوـط .ءارــمــحلا تــحت
نكمي ،هباحومسم ةيساسحلا نادقف  ناك اذإ نكلو ،رتمونان
.رتمونان٠٠٧ يف صاصتمالا  سايق

: ةظحالم

ريفوت نكمملا نم ناك اذإ جهنملا فشك دح ضفخني
.مم٠٠١ كمسب ةيئوض ضاوحأ لابقتسا ىلع رداق فايطم

ذوفن ءاشغ لابقتسا هناكمإبةيفصتلا زاهج2.2.٤
.رتموركيم٥٤,٠ هماسم رطقيذ ةيفصتلل

:ةيجاجز تاودأ٣.2.٤

،ةــــــيجاجزلا يــــــــناوألا عــــيمج لـــــــسغت ،مادــــــــــختسالا لـــبق
ةرارــــــح ةـــــــجرد يف )٤.١.3١( كيردـيـهروـلــكــلا ضمــح لوــلــحمب
مدختست ال.ءاملاب ةيانعب فطشت مث ،م °٠٥ ىلإ م °٠٤ يلاوح
.تافسوفلا ىلع يوتحت يتلا فيظنتلا داوم

الإ ةــــيــــجاــــجزــــلا تاودألا هذــــه مدـــــخـــــتست ّالأ نسحـــــتسي
دــعــب هالــعأ حضوــم وـــه اـــمـــك فـــظـــنـــت .روـــفسوـــفـــلا ةرـــياـــعمل

.اهلامعتسا ةداعإ ةياغ ىلإ ةقلغم كرتتو لامعتسالا

ةمدختسملا ةيجاجزلا تاودألا ،رخآل تقو نم ،فطشت
دــيسكوردــيــه لوــلــحـــم ةـــطساوـــب نوـــّلـــلا روـــطـــت ةـــلـــحرـــم يف

،)٤.١( ءاملا مادختساب ةيانعب فطشت مث ، )٤.١.٤( مويدوصلا
ىلإ لــيمت يتــلا ةـــنّوـــلملا تاـــبـــكرملا تاـــبسرـــت ىلع ءاضقـــلـــل
تاودألا فاوـــــح ىلع ةـــــقـــــيـــــقر ةـــــقـــــبـــــط لـــــكش ىلع قاصتـــــلالا
.ةيجاجزلا
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: ةرياعملا ىنحنم ءاشنإ٤.٤.٣.٤

ةيمك ةلالدب )بيتارتلا يف( صاصتمالا اينايب لّثمُي
يف روفسوفلا نم غلملاب هنع رّبعي ،)لصاوفلا يف( روفسوفلا
نيب ةــقالــعــلا نوــكــت .ةرــياــعملا لــيــلاــحــم نــم )ل/غــلــم( رـــتـــلـــلا
.ىنحنملا ليم ددحُي .ةيطخ زيكرتلاو صاصتمالا

ةصاخو ،ىنحنملا ةيطخ نم رخآل تقو نم ققحتلا
 .ةيئايميكلا فشاوكلا نم ةديدج صصح مادختسا دنع

: ةرياعملا٤.٤.٤

: نوّللا رّوطت1.٤.٤.٤

: ةيداع لمع ةقيرط1.1.٤.٤.٤

ةبرجتلا ةنـّيع نم راتخم مجح ةصام ةطساوب عضوي
)٤.٤.١(. sV،ىضتقا اذإو للم٠٥ مجحب ةجّردم ةلجوح يف
ىرجت .ءاملاب للم2 ± للم٠٤ يلاوح ىلإ ففخت ،رمألا
.)٤.٤.3.2( يف نيبم وه امك ةيلمعلا

هـّنإف ، تاخينرزلا ىلع يوتحت ةبرجتلا ةنيع تناك اذإ
قــيرــط نــع تيــخــيــنرزــلا ىلإ رــيــخألا اذــه عــجرــُي نأ يغــبـــنـــي
ىلإ عاــــــجرإلا نوــــــكــــــي .يضمـــــــح طسو يف تاـــــــفـــــــلسوـــــــيـــــــثـــــــلا
لصت يتلا تاخينرزلا زيكارت ةلاح يف ايمك تيخينرزلا
.هاندأ حضوم وه امك ،لقألا ىلع )sA( خينرز رتل / غلم2 ىلإ

نم ىصقأ دحك للم٠٤ ةيمجح ةصام ةطساوب لقني
٤,٠ فاضي .للم٠٥ مجحب ةجردم ةلجوح يف ةبرجتلا ةنّيع
ضمح لولحم نم للم١ و )٤.١.2( تيربكلا ضمح نم للم
تاــفــلسوــيــثــلا لوــلــحــم نــم لــلــم١و )٤.١.٥( كيــبروـــكسألا
.د١ ± د٠١ ةدمل عاــجرالا لــعاــفــتــل كرــتــيو طــلــخـــي ،)9.٤.١(
.)٤.١.٧( يضمحلا تادبيلوملاII لولحملا نم للم2 فاضي
.ادّيج طلخيو ءاملاب لمكي

.)٤.٤.3.3( يف نــّيبم وه امك ةيلمعلا عبتت

: ةرّكعم تانــّيع ةلاح يف  لمعلا ةقيرط1.2.٤.٤.٤

ىرجت ةنّولم وأ /و ةرّكعم ةبرجتلا ةنيع تناك اذإ
.هاندأ حضوم وه امك  ةيلمعلا

نيولتلاو ةراكعلا ضيوعت فشاك نم للم3 فاضت
للم٠٥ ىلإ ففخي .ةراتخملا ةبرجتلا ةنيع مجح ىلإ )8.٤.١(
 .صاصتمالا ساقيو

قفو ةساقملا ةميقلا نم لولحملا اذه  صاصتما حرطي
)٤.٤.3.3(.

: ةيفيطلا تاسايقلا2.٤.٤.٤

 .)٤.٤.3.3( يف نّيبم وه امك ةيلمعلا عبتت

ببسب تاــفــلسوــيــثــلاــب ةــبرـــجـــتـــلا ةـــنـــيـــع تجلوـــع اذإ
ذــيــفــنـــت نسحـــتسي ،تاـــخـــيـــنرزـــلا نـــع ةجتاـــنـــلا تالـــخادـــتـــلا
.نوللا ىشالتي نأ لبق د٠١ نوضغ يف تاسايقلا

ةنّيعلا زيكارتو ماجحأ – لودجلا

8,٠ ىلإ٠,٠

٦,١ىلإ٠,٠

2,3  ىلإ٠,٠

٤,٦ ىلإ٠,٠

2,٠ ىلإ٠,٠

40

20

10

5

40

٠١

٠١

٠١

٠١

٠٥ وأ٠٤

: ضايب ىلع ةبرجت2.٤.٤

عابتاب كلذو ضايب ىلع ةبرجت ،ةرياعملا عم انمازت ،ىرجت
نكلو ،ةرياعملل فشاوكلا تايمك سفن مادختسابو ءارجإلا سفن
.ءاملا نم بسانم مجحب ةبرجتلا ةنيع لادبتساب

: ةرياعملا٤.٤.٣

: ةرياعملا ليلاحم ريضحــت1.٤.٤.٣

ةجردم تالجوح ىلإ ةيمجح ةصام مادختساب لقنت
تافسوفوثروألا لولحم نم ةبسانم ماجحأ ،للم٠٥ اهتعس

٤و للم3و للم2و للم١ لاثملا ليبس ىلع ،)٤.١.١١( رياعملا
.للم٠١ ىلإ للم9و للم8و للم٧و للم٦و للم٥و للم
زيكارت ليلاحملا هذه لثمت .للم٠٤ يلاوح ىلإ ءاملاب ففخي
.رتل / غلم٤,٠ ىلإ رتل /غلم٤٠,٠=Ρρ  تافسوفوثروألا

راشملا ىرخألا تافسوفلا زيكارت ةعومجمل ةبسنلاب
حضوم وه امك اهريضحت ىرجي ،هالعأ لودجلا يف اهيلإ

.اقبسم

: نوّللا رّوطت2.٤.٤.٣

ضمــح نــم لــلــم١ ةروراـــــق لـــــك يف عضوـــــي جرـــــلا عــــــم
ضمــح نـــمI لوــلـــحـــم نـــم لـــلـــم2و )٤.١.٥( كيــبروـــكسالا
.ادّيج طلخيو ءاملاب لّمكي .)٤.١.٦( تادبيلوملا

 : ةظحالم

نادقف ىلإ رتمونان٠٠٧ يف صاصتمالا سايق يدؤي
٠88 يف اهيلع لوصحلا مت يتلا ةيساسحلا نم%٠3 يلاوح
.رتمونان

: ةيفيطلا تاسايقلا٤.٤.٣.٣

لـــكـــل صاصتـــمالا ساـــقــــي ،)٤.2.١( فاـيــطــم مادــخــتساــب
،د٠3و د٠١ نيب حوارتت ةرتف دعب رتمونان٠88 يف لولحم
.ةلوبقم ةيساسح نادقف ناك اذإ رتمونان٠٠٧ وأ

.يعجرملا ضوحلا يف ءاملا لمعتسي

زيكرت
تافسوفوثروألا

)رتل/غلم(

ةنـّيع مجح
 ةبرجتلا

)للم(

ضوحلا كمس
يئوضلا

)ملم(



ـه٩٣٤1 ماع ناضمر2٣٨1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨102 ةنس وينوي٣ 16

: جئاتنلا نع ريبّعتلا٤.٥

: باسحلا1.٤.٥

)setahpsohpohtro( تاــفسوــف وــثروألا زــيــكرــت بسحــي

Ρρ،بسح ،)رـتـل / غـلـم( رــتــلــلا يف مارــغــيــلملاــب هــنــع رـــّبــعــيو
: ةيتآلا ةلداعملا

  )HO٥H2C(  لوناثيإلا2.2.٥

رتل / غم٥,٠= Ρρرياعم لولحم ،تافسوفوثروألا٣.2.٥
.)P( روفسوف

مألا لولحملا نم للم١٠,٠ ± للم٥ ةصام ةطساوب لقني
طخب ةجّردم ةلجوح يف )٤.١.٠١( رياعملا تافسوفوثروألل
.اديج طلخيو ءاملاب مجحلا لمكي،للم٠٠٥

.مادختسالا موي سفن يف لولحملا اذه لمعتسيو ّرضحي

:تانّيعلا عاطتقا٥.٣

.)٤.3( يف نّيبم وه امك ةيلمعلا ىرجت

 : لمعلا ةقيرط٥.٤

: ةبرجتلا ةنــّيع1.٥.٤

نم للم٥ ± للم٠٥3 ،ةجّردم ةحاحس ةطساوب ،عضوت
.للم٠٠٥ هتعس لصف ءاعو يف )٤.3( ةبرجتلا ةنـّيع

: ضايب ىلع ةبرجت2.٥.٤

كلذو ضايب ىلع ةبرجت ،ةرياعملا عم انمازت ،ىرجت
تاــيــمــك سفــن مادــخــتساــبو لــمـــعـــلا ةـــقـــيرـــط سفـــن عاـــبـــتاـــب
رادقمب ةبرجتلا ةنــّيع لادبتساب نكلو ،ةرياعملا فشاوك
.ءاملا نم للم٠٥3

: ةرياعملا٥.٤.٣

: ةرياعملا ليلاحم ريضحـــــت1.٥.٤.٣

عامقأ )٥( ةسمخ يف ءاملا نم للم٠١ ± للم٠٠3 فاضت
،للم8,2 ،للم٤,١ فاضي ،ةقيقد ةحاحس ةطساوب .لصفلل
تاــفــسوــفوــثروألا لوـلــحـم نــم للــم٧و للـــم٦,٥ ،للـــم٤,2
ففخي .للم٠٠٥ هتعس لصفلل ءاعو لك يف )٥.2.3( رياعملا

ّجريو لفقي ،ءاملاب للم٠١ ± للم٠٥3 ىتح لولحم لك
زــــــيكارت ،يلاوـــــتلا ىلع ،لــــــــيلاحملا هذـــــــــه لــــــــــثمت .طـــــــــــلخيو
/ غلم٤٠٠,٠ و رتل / غلم2٠٠,٠ يواست،Ρρ ،تافسوفوثروألا
.رتل / غلم١٠,٠و رتل / غلم8٠٠,٠و رتل / غلم٦٠٠,٠ و رتل

: نوّللا روطت2.٥.٤.٣

نم للم١,٠ ± للم٧ لصفلل ءاعو لك يف ،ّجرلاب ،عضوي
نم للم١,٠ ± للم٤١ و )٤.١.٥( كيبروكسألا ضمح لولحم
.)٤.١.٦( يضمحلا تادبيلوملا نمI لولحم

نـم لـلـم١,٠ ± لـــلــــم٠٤ ،ةـقـيـقد٥١ دـــعــــب فاضي
قلغت .لصفلل ءاعو لك يف )١.2.٥(  )naxeh-١-lo( لوناسكه-١
ىتح تاقبطلا كرتت ،ةدحاو ةقيقد  ةدمل ةوقب ّجرتو ةيعوألا

± للم٠3 ،ةصاملا ةطساوب عضوتو ضعبلا اهضعب نع لصفنت
نــــم اـــــيـــــلـعـــــلا تاـصـلـــــخـتسـملا نـــــم عوــن لــك نــم لـــــلـــــم١٠,٠
   .للم٠٥ ةجّردم تالجوح ريراوق نم ةلسلس يف لوناسكه-١

(A – A0) Vmax
ρρ = __________________

ƒ X Vs

:ثيح

A:ةبرجتلا ةنّيع صاصتماوه.

٠A:ضايب ىلع ةبرجتلا صاصتما وه.

ƒ:هنع رّبعيو ،)٤.٤.3.٤( ةرياعملا ىنحنم ليم وه
.)غلم / رتل( مارغيلملا يف رتللاب

xamV:هنع رّبعيو )للم٠٥( ةجردملا ةلجوحلا مجح وه
؛)للم( رتليلملاب

sV: هنع رّبعي .ةبرجتلا ةنيعل يقيقحلا مجحلا وه
.)للم( رتليلملاب

ىدـعـتـت نأ نود روـفسوـفـلـل ةـيـلـتـكـلا زــيــكارــتــلا لــجست
: يتآلاك ةرّبعم ماقرأ ثالث

−Ρρ >رتل / غلم١٠٠,٠ بيرقتب رتل / غلم١,٠.

−Ρρ >رتل / غلم١٠,٠ بيرقتب رتل / غلم٠١.

− Ρρ≤رتل / غلم١,٠ بيرقتب رتل / غلم٠١.

: ةظحالم

ةـــــيلمعلا ىرـــــجت نأ يـــــغبني ،تالــــــــخادتلل ةــــــــبسنلاب
.جهنملا اذهل )2( ةطقنلا عم قفاوتلاب

صالــــــختسالا دـــــــــعب تاــــــــــفسوفوثروألا ةرــــــياعم٥
: بـــــيذملاب

: قيبطتلا1.٥

تافسوفلا زيكرت نوكي امدنع طقف ةينقتلا هذه قّبطت
ةينقتلا هذه .)P( روفسوف رتل / غلم١٠,٠ نم لقأ ةنـّيعلا يف

.رحبلا هايم ةلاح يف اصوصخ ةبسانم

: فشاوكلا2.٥

)٤.١.٦( و )٤.١.٥( يف ةددـــــــحملا فـــــــشاوكلا مدـــــــــــختست
: كلذكو ،)٤.١.٠١(و

 )HO٣1H٦C( لوناسكه-2.11.٥
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لك يف )٥.2.2( لوناثيإلا نم للم2,٠ ± للم١ فاضي
ـب ددحملا مـــــجحلا ىـــــتـــــح لوـــــلـــــحـــــم لـــــك لـــــمـــــكــــــيو ةــــــلــــــجوــــــح
.لوناسكه-١

: ةيفيطلا تاسايقلا٥.٤.٣.٣

٠8٦يف لوــناسكـــه-١ لوــلـــحـــم لـــك ةـــيصاصتـــما ساـــقـــت
ةنراقم ،مم٠٥ وأ مم٠٤ اهكمس ةيئوض ضاوحأ يف رتمونان

.)ecneréfér ed evuc( عجرملا ضوح يف لوناسكه-١ ىوتحمب

: ةرياعملا ىنحنم ءاشنإ٥.٤.٣.٤

ةيمك ةلالدب )بيتارتلا يف( اينايب صاصتمالا لثمُي
نـــــم مارــــغيلملاب اـــــهنع رــــّبعيو )لـــــــصاوفلا يف(روـــــــفسوفلا
لـــــيم ددــــحي .ةرـــــياعملا لـــيلاحم نــــم رــــتللا يف روفــــسوفلا
.ىنحنملا

دـنــع اصوصخ ،ىــنــحــنملا ةــيــطــخ نــم ماــظــتــناــب قــقحت
.ةيئايميكلا فشاوكلا نم ةديدج صصح مادختسا

: ةرياعملا٥.٤.٤

: نوّللا روطت1.٥.٤.٤

يف ددــــحــــم وــــه اـــــمـــــك )٥.٤.١( ةـبرـجــتــلا تاــنــّيــع جلاــعــت
.ةرياعملا ليلاحمل )3.2.٥.٤(

: ةيفيطلا تاسايقلا2.٥.٤.٤

.)٥.٤.3.3( يف نّيبم وه امك ةيلمعلا ىرجت

: جئاتنلا نع ريبعتلا٥.٥

هــــنع رــــبعيو،Ρρ ،تافـــــــسوفوثروألا زــــــيكرت بــــــسحي
ةلداعملا لامعتساب كلذو ،)رتل /غلم( رتللا يف مارغيلملاب
 : ةيتآلا

: تافسوفوثروألاو  هييمتلل لباق تافسوفلا ديدحــت٦

: فشاوكلا1.٦

)٤.١.٤(و )٤.١.2([ يف ةدّدـــــــحُملا فـــــــــشاوكلا لــــــــــمعتست
.])٤.١.١١(و )٤.١.٧(و )٤.١.٥(و

: ةزهجألا2.٦

.)٤.2( يف ةنيــّبملا ةزهجألا لمعتست

: تانّيعلا عاطتقا٦.٣

: عاطتقالا1.٦.٣

.)٤.3.١( يف نــّيبم وه امك ةيلمعلا ىرجت

: ةبرجتلا ةنيع ريضحــت2.٦.٣

)٤.3.2( يف حّضوـــــــم وـــــــه اـــــــمـــــــك )٤.3.١( ةــنــيــعــلا ىـــفصت
مت اذإ .عاطتقالا دعب نكمم تقو برقأ يف ليلحتلا ىرجيو
هذه يف  )م °٠١و م °٥ نيب( ةدوربلا يف ةبرجتلا ةنّيع ظفح
.ةيفصّتلا لبق طسولا ةرارح ةجرد يف عضوت ءانثألا

للم٠٠١ لكل )٤.١.2( تيربكلا ضمح نم للم١ فاضي
ىلع لوصحلل كلذو ،اهتيفصت تمت يتلا ةبرجتلا ةنّيع نم
ىّفصملا لولحملا ظفحي .١ يلاوح )Hp( ينيجورديه لماع

. ليلحتلا ةيلمع ىتح ءوضلا نع اديعب  ةدوربلا يف

: لمعلا ةقيرط٦.٤

: ةبرجتلا ةنّيع1.٦.٤

ةـنـّيـعـلا يف هدوـجو عـقوـتملا تاـفسوـفـلا زـيـكرـتـل اــعــبــت
،للم٠٤ ،ةيمجح ةصام لامعتساب لقني ،)لودجلا رظنا(
.ةيطورخم ةلجوح يف )٦.3.2( ةبرجتلا ةنـّيع نم ،رثكألا ىلع
.ءاملاب للم2 ± للم٠٤ يلاوح ىلإ ففخي ،رمألا ىضتقا اذإ

لـــــماـــــعـــــلا حــــــبصي نأ ىلإ )٤.١.2( تيرـــبـــكـــلا ضمـــحـــب ضمحت
.د٠3 يلاوح ةدمل قفرب يلغيو١<Hp ينيجورديهلا

ظافحلل ءاملا نم ةيفاك ةيمك ،رخآل تقو نم ،فاضت
لماعلا طبضيو دربي .للم٥3و للم٥2 نيب ام مجح ىلع
لوــــــلــحم ةـــــطــساوــب٠١و3 نيـــب اــم )Hp( يـــــنـيجوردـــيهلا

ةجردم ةلجوح ىلإ لقنيو )٤.١.٤( مويدوصلا ديسكورديه
.للم٠٤ يلاوح ىلإ  ءاملاب ففخي .للم٠٥ اهتعس

ىــــّفصملا لوــــلحملا ندـــــعـــــمـــــتـــــي نأ اضيأ نـــــكـــــمملا نـــــم
ميقعتلا زاهج يف هعضو عم ةقلغم ةروراق يف ضمحملاو
)evalcotua(ةدمل م °٠2١ و م °٥١١ نيب حوارتت ةرارح ةجرد يف

  .د٠3 يلاوح

: ضايب ىلع ةبرجت2.٦.٤

كلذو ةرياعملا عم انمازت ضايب ىلع ةبرجت ىرجت
تاــيــمــك سفــن مادــخــتساــبو لــمـــعـــلا ةـــقـــيرـــط سفـــن عاـــبـــتاـــب

A – A0ρρ = ___________

ƒ

ثيح

A:ةبرجتلا ةنـّيع صاصتما وه.

٠A:ضايب ىلع ةبرجتلا صاصتما وه.

ƒ:هنع رــّبعيو ،)٥.٤.3.٤( ةرياعملا ىنحنم ليم وه
.)غلم /رتل( مارغيلملا يف رتللاب

ربعي نكلو ،رتل / غلم١٠٠,٠  بيرقتب ةجيتنلا ىطعت
٥٠٠٠,٠< Ρρلكشلاب رتل / غلم٥٠٠٠,٠نم لقألا مّيقلا نع
.رتل / غلم

: ةظحالم

ةـــيـــلـــمـــعـــلا ىرجت نأ يغـــبـــنـــي ،تالـــخادـــتـــلـــل ةـــبسنــــلاــــب
.جهنملا اذهل )2( ةطقنلا عم قفاوتلاب
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ءاملاب ةبرجتلا ةنّيع لادبتساب نكلو ،ةرياعملا فشاوك
.لثامم لكشب ضمحملا

: ةرياعملا٦.٤.٣

: ةرياعملا لولحم ريضحـت1.٦.٤.٣

ةيطورخم تالجوح ىلإ ةيمجح ةصام ةطساوب لقنت
رــياــعملا لوـــــلـــــحــم نـم ةـبساــنـــــم ماـجـحأ ،لـــــلــــــم٠٥ اــهــتـــعس

للم2و للم١ لاثملا ليبس ىلع ، )٤.١.١١(  تافسوفوثروألل
٠١و للم9و للم8و للم٧و للم٦و للم٥و للم٤و للم3و
ليلاحملا هذه لثمت .ءاملاب للم2  ± للم٠٤ ىلإ ففخت . للم
ىلإ رتل / غلم٤٠,٠ نم ءادتباΡρ  تافسوفوثروألا تازيكرت
 .رتل / غلم٤,٠

زيكارت تاعومجمل ةبسنلاب  كلذل اقفو  لمعلا ىرجي
قـــلـــعـــتملاو هالـــعأ لودجلا يف ةروـــكذملا ىرـــخألا تاـــفسوـــفــــلا

ضمــحــب طــيــلخلا ضمـــحـــُي .)٤.٤.١(ةـنــّيـعـلا زـيـكارـتو ماـجـحأب
١<Hp  ينيجورديهلا لماعلا حبصي ىتح )٤.١.2( تيربكلا

.)٦.٤.١( ـل اقفو ةيلمعلا لصاوُت .د٠3 يلاوح ةدمل قفرب يلغيو

: نوللا رُّوطت2.٦.٤.٣

ضمح لولحم نم للم١ ةلجوح لك يف جرلاب عضوي
تادبيلوملاII لولحم نم للم2 مث )٤.١.٥( كيبروكسألا
.ءاملاب مجحلا ىتح لمكيو )٤.١.٧( يضمحلا

: ةيفيطلا تاسايقلا٦.٤.٣.٣

.)٤.٤.3.3( يف ددحم وه امك ةيلمعلا ىرجت

: ةرياعملا ىنحنم ءاشنإ٦.٤.٣.٤

.)٤.٤.3.٤( يف دّدحم وه امك ةيلمعلا ىرجت

: ةرياعملا٦.٤.٤

: نوللا روطت1.٦.٤.٤

ةنّيع مادختساب كلذو ،)٦.٤.3.2( ـل  اقفو ةيلمعلا ىرجت
.)٦.٤.١( ةبرجتلا

: ةيفيطلا تاسايقلا2.٦.٤.٤

.)٤.٤.3.3( يف نّيبم وه امك ةيلمعلا ىرجت

: جئاتنلا نع ريبعّتلا٦.٥

لـباـق تاــفسوــفــلاو تاــفسوــفوــثروألا زــيــكرــت بسحــي
،)رتل /غلم( رتللا يف مارغيلملاب هنع رّبعيو،Ρρ ،هييمتلل
: ةيتآلا ةلداعملا لامعتساب كلذو

(A – A0) Vmaxρρ = __________________
ƒ X Vs

: ثيح

A:ةبرجتلا ةنّيع صاصتما وه.

٠A:ضايب ىلع ةبرجتلا صاصتما وه.

ƒ:هنع رّبعيو ،)٤.٤.3.٤( ةرياعملا ىنحنم ليم وه
.)غلم / رتل( مارغيلملا يف رتللاب

xamV :هنع رـّبعيو )للم٠٥( ةجردملا ةلجوحلا مجح وه
،)للم( رتليلملاب

sV:هنع رــّبعيو ةبرجتلا ةنيعل يقيقحلا مجحلا وه
.)للم( رتليللملاب

امب ةنكمملا فيفختلا لحارم لك رابتعالا نيعب ذخؤُت
.تيربكلا ضمح ةفاضإب ةطبترملا كلذ يف

نود كلذو يلاتلاك روفسوفلل ةيلتكلا زيكارتلا لجست
.ةرّبعم ماقرأ ةثالث ىدعتت نأ

– pρ  >رتل / غلم١٠٠,٠ بيرقتب رتل / غلم١,٠.

– pρ  >رتل / غلم١٠,٠ بيرقتب رتل / غلم٠١.

– pρ≤رتل / غلم١,٠ بيرقتب رتل / غلم٠١.

: ةظحالم

ةــيــلــمــعــلا ىرجت نأ يغــبــنــي ،تالــخادـــتـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
.جهنملا اذهل )2( ةطقنلا عم قفاوتلاب

: تافلسريبلاب ةدسكألا دعب يلكلا روفسوفلا ديدحـت٧

: فشاوكلا1.٧

)٤.١.3(و)٤.١.2([ يف ةدّدحملا فشاوـــــــكــــــــلا لــــــــمــــــــعــــــــتست
])٤.١.١١(و )٤.١.9(و )٤.١.8(و )٤.١.٧(و )٤.١.٥(و )٤.١.٤(و
: كلذكو

: مويساتوبلا تافلسريب لولحم1.1.٧

موــيـساــتوــبـلا تاــفـلــسرــيـبلا نــم غ١,٠ ± غ٥ فاــضي
)8O2S2K(  ىتح جيزملا ّجريو ءاملا نم للم٥ ± للم٠٠١ ىلإ
.بوذي

: ةظحالم

اذإ ،لقألا ىلع ،نيعوبسأ ةدمل ارقتسم لولحملا ىقبي
طسولا ةرارح ةجرد يف ظوفحمو ىوصق عبشت ةلاح يف ناك
ةــيــجاــجز ةــنــيــنــق يف سمشلــل رشاــبملا ءوضلا نــع ادـــيـــعـــبو
.)etacilisorob( تاكيليسوروبلا نم ةيربنع

: ةزهجألا2.٧

: يتأي ام كلذكو )٤.2( يف ةنّيبملا ةزهجألا لمعتست

)etacilisorob( تاكيليسوروب نم ةيجاجز تانينق
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ماـــكـحإـب قــلــغـت ةــيـجاــجز تادادسب ةدوزــم لــلم٠٠١ مـــجحب
ةينقتب يلكلا روفسوفلا ديدحتل( ةيندعم عطاقم ةطساوب
ةددــعــتــم تاـــنـــيـــنـــقـــلا ،)مـــيـــقـــعـــتـــلا زاـــهـــج يف تاـــفـــلسرـــيـــبـــلا
تاذ تادادس عـــم( ةـــيـــطورـــخملا تالـــجوحلا وأ نيلـــيـــبورـــبــــلا

.ةبسانم اضيأ يه )يغرب

ةـفاضإب تالـجوحلا وأ تاـنـيـنـقـلا لــمــعــلا لــبــق فــظــنــت
.)8.١.١( تيربكلا ضمح نم للم2و ءاملا نم للم٠٥ يلاوح
ليغشتلا ةرارح ةجرد يف د٠3 ةدمل ميقعتلا زاهج يف عضوت
 .ءاملاب فطشت مث دّربُت ،م °٠2١و م °٥١١ نيب

ةـيـعوألا ظـفحتو تارـم ةّدــع هذــه لــمــعــلا ةــقــيرــط رّرــكــت
.ةقلغم

 : تانــّيعلا عاطتقا٧.٣

 : عاطتقالا1.٧.٣

.)٤.3.١( يف نّيبم وه امك عاطتقالا ةيلمع ىرجت

: ةبرجتلل ةنـّيعلا ريضحـت2.٧.٣

للم٠٠١ يف )٤.١.2( تيربكلا ضمح نم للم١ فاضي
نوكت نأ نسحتسملا نم .ةيفصت نود ةبرجتلا ةنّيع نم
يلاوح يواـــسي  يـــنيجورديهلا لـــــماعلا نأ ثــــيحب ةـــــضومحلا

١)1≈Hp(. لوـــــلـــــحمب طـــــبضي ،ةـــــلاحلا هذـــــه ىلع نــــــكــــــت مــــــل اذإ
.)٤.١.3( تيربكلا ضمح وأ )٤.١.٤( مويدوصلا ديسكورديه

ىــتــح ءوضلا نــع ادــيــعــب ةدورــبــلا يف لوـــلحملا ظـــفـــحـــي
.ليلحتلا ةيلمع

ىّفصت ،هديدحت دارملا باذملا يلكلا روفسوفلا ناك اذإ
 .)٦.3.2(ـل اقبط ةنــّيعلا

: لمعلا ةقيرط٧.٤

: ةبرجتلا ةنّيع1.٧.٤

اــــهــــل تسيــــل )etaflusrep( تاـــفـــلسرـــيـــبـــلاــــب ةدسكألا ّنإ
.ةيوضعلا داوملا نم ةيلاع تايمك دوجو يف ةدّيج ةيدودرم

ضمح ةطساوب ةدسكأ ءارجإ يرورضلا نم ،ةلاحلا هذه يف
.)8( كيرتينلا ضمح -تيربكلا

ةنّيع نم ىصقأ دحك للم٠٤ ،ةصام ةطساوب عضوت
اذإ .للم٠٠١ اهمجح ةيطورخم ةلجوح يف )٧.3.2( ةبرجتلا
٤ فاضي .للم2 ± للم٠٤ ىلإ ءاملاب ففخي ،رمألا ىضتقا

ىـّلـغــيو )٧.١.١( موـيساـتوـبـلا تاــفــلسرــيــب لوــلــحــم نــم لــلــم
ةيفاك ةيمك رخآل نيح نم فاضت .ابيرقت د٠3 ةدمل قفرب
دربي .للم٥3و للم٥2 نيب مجحلا ىلع ظافحلل ءاملا نم
3 نيب حوارتت ةميق ىلإ )Hp( ينيجورديهلا لماعلا طبضيو
ضمح وأ )٤.١.٤( مويدوصلا ديسكورديه لولحم عم٠١و
.للم٠٥ اهمجح ةجّردم ةلجوح يف لقنيو ،)٤.١.3( تيربكلا

.ءاملاب للم٠٤ يلاوح ىلإ هّيمت

ةقيقد٠3 ةدمل لولحملا ندعمتي نأ اضيأ نكمملا نمو
م°٥١١ نيب ةرارــح ةــجرد يف مــيــقــعــتــلا زاــهـــج يف بيرـــقـــتـــلاـــب
.م °٠2١و

 : ةظحالم

تابكرم ندعمتتل امومع ةيفاك ةقيقد )٠3( نوثالث –
بـلطـــتي ةــيروــفـسوــــفلا ضاــــمـــحألا ضــــعب ّهيــــمت .روــفـسوــفلا
.د٠9 ىلإ لوـــصوــلا

لــك نيح يف .الــخادــت لــثــمــي تاــخــيــنرزـــلـــل دوـــجو لـــك –
طورشلا يف تاخينرز ىلإ دسكأتي الصأ دوجوملا خينرزلا
.تالخادت نذإ ببسي يلاتلابو ،ةرقفلا هذه يف ةروكذملا

يف خينرزلل هيف هبتشم وأ يلعف دوجو ةلاح يف –
جلاـــعـــي .تالـــخادـــتـــلا ىلع ءاضقـــلا يرورضلا نـــمـــف ،ةـــنــــّيــــعــــلا
ىلع )٤.١.9( مويدوصلا تافلسويث لولحم ةطساوب لولحملا
يف ندعمملا رحبلا هايم ةلاح يف .ندعمّتلا  ةلحرم دعب روفلا

يلاوح ةدمل نايلغلا ةطساوب رحلا رولكلا لازي ،ميقعتلا زاهج
.تافلسويثلاب تاخينرزلا نم عاجرإلا ةيلمع لبق د2

: ضايب ىلع ةبرجت2.٧.٤

كلذو ضايب ىلع ةبرجت ةرياعملا عم انمازت ىرجت
تاــيــمــك سفــن مادــخـــتساـــبو لـــمـــعـــلا ةـــقـــيرـــط سفـــن عاـــبـــتإب
.ءاملاب ةبرجتلا ةنّيع لادبتساب نكلو ،ةرياعملا فشاوك

: ةرياعملا٧.٤.٣

: ةرياعملا ليلاحم ريضحـت1.٧.٤.٣

تالــــجوحلا ىلإ ،ةــــيــــمــــجــــح ةصاــــم ةـــــطساوـــــب ،لـــــقـــــنـــــت
لولحملا نم ةبسانم ماجحأ ،للم٠٠١ اهتعس ةيطورخملا
للم١ لاثملا ليبس ىلع ،)٤.١.١١( تافسوفوثروألل رياعملا

9و للم8و للم٧و للم٦و للم٥و للم٤و للم3و للم2و
هذه لثمت .للم٠٤ يلاوح ىلإ ءاملاب ففخت .للم٠١و للم
/ غلم٤٠,٠ نم ءادتباΡρ  تافسوفوثروألا زيكارت ليلاحملا
ءادتبا  )٧.٤.١( ـل اقفو ةيلمعلا ىرجت  .رتل / غلم٤,٠ ىلإ رتل
تافــــلـــسرــيــب لولـــحــم نــــم للــــم٤ فاــضـت “ ةـلــمـــجلا نـــم
.”ابيرقت د٠3 ةدمل قفرب ىلغيو )٧.١.١( مويساتوبلا

: نوللا روطت2.٧.٤.٣

نم للم١ ،للم٠٥ اهتعس ةلجوح لك يف جّرلاب فاضي
نم للم2 ةيناث٠3 دعب مث ،)٤.١.٥( كيبروكسألا ضمح
ءاملاب مجحلا لمكي  .)٤.١.٧( يضمحلا تادبيلوملاII لولحم
.ادّيج طلخيو

 : ةيفيطلا تاسايقلا٧.٤.٣.٣

.)٤.٤.3.3( يف نّيبم وه امك ةيلمعلا ىرجت
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: ةرياعملا ىنحنم ءاشنإ٧.٤.٣.٤

Œôi Gd©ª∏«á cªÉ gƒ fióqO ‘ )4.4.3.4(.

: ةرياعملا٧.٤.٤

: نوّللا رّوطت1.٧.٤.٤

Joë†°qô Y«qæá GdàéôHá Mù°Ö)7.4.1(hŒôi Gd©ª∏«á WÑ≤É

d` )7.4.3.2(.

GEPG cÉfâ Gd©«qæá e©µqôI h / GCh e∏ƒqfá,  jæü°í HÉELôGA Gd©ª∏«á

cªÉ gƒ eÑ«qø GCOfÉ√.

j†°É±3e∏π eø cÉT°∞ J©ƒj†¢ Gd©µÉQI hGdà∏ƒq¿)4.1.8(

GE¤ G◊éº GıàÉQ d©«qæá GdàéôHá GŸª©ófá HÑÒS°∏ØÉä. jîØ∞ GE¤

05e∏π HÉŸÉA hJ≤ÉS¢ G’eàü°ÉU°«á. J£ôì G’eàü°ÉU°«á eø gòG

GÙ∏ƒ∫ eø Gd≤«ªá GŸ≤ÉS°á WÑ≤É  d` )4.4.3.3(

: ةيفيطلا تاسايقلا2.٧.٤.٤

Œôi Gd©ª∏«á cªÉ gƒ eÑ«qø ‘)4.4.3.3(.

: جئاتنلا نع ريبعتلا٧.٥

jëù°Ö Jôc«õ GdØƒS°ØƒQ Gdµ∏»,Ρρ,hj©ÑqôYæ¬ HÉŸ∏«¨ôGΩ dµπ

dÎ )e∏≠ / dÎ(, hPd∂ HÉS°à©ªÉ∫ GŸ©ÉOdá G’BJ«á :

: ةظحالم

HÉdæù°Ñá d∏àóGNÓä, jæÑ¨» GC¿ Œôi Gd©ª∏«á Mù°Ö Gdæ≤£á

)2( eø gòG GŸæ¡è.

ضمح عم مضهلا دعب يلكلا روفسوفلا ةرياعم٨
: تيربكلا ضمحو تيرتينلا

: فشاوكلا1.٨

Jù°à©ªπ GdµƒGT°∞ GÙóqOI ‘)4.1.2(و)4.1.7(و)4.1.5(

: ∂hcòd)4.1.9(و

.4OS2H(ρ=48,1Æ/e∏π(،تيربكلا ضمح1.1.٨

.3ONH(ρ=04,1Æ/e∏π( ،تيرتينلا ضمح1.2.٨

،موــــــــــــــيدوصلا دـــــــــــــــــيسكوردــــــــيـــه لوـــــــــــــــــــلـــحــــم٣.1.٨
)HOaN(c=8eƒ∫ / dÎ.

JòhqÜ46Æ± 1ZôGΩ eø MÑ«ÑÉä g«óQhcù°«ó Gdü°ƒOjƒΩ ‘

051e∏π± 01e∏π eø GŸÉA, JÈqO hJîØ∞ GE¤002e∏π ± 01e∏π

HÉŸÉA. –Øß ‘ bÉQhQI eø eà©óO G’jã«∏Ú.

8.2G’CL¡õI :

GEV°Éaá GE¤ G’CL¡õI GŸÑ«q`æá ‘ )4.2(، jù°à©ªπ eÉ jÉCJ» :

.lhadlejK(، 002e∏π( لهادلك ةرك2.1.٨

: تانـّيعلا عاطتقا٨.٣

 : عاطتقالا1.٨.٣

Œôi Gd©ª∏«á cªÉ gƒ eÑ«qø ‘)4.3.1(. 

: ةبرجتلا ةنـّيع ريضحــت2.٨.٣

j†°É±١e∏π eø Mª†¢ GdµÈjâ)4.1.2(‘001e∏π eø

Y«q̀`æá GdàéôHá ZÒ eü°Øq`ÉI. eø GŸù°àëù°ø GC¿ Jµƒ¿ G◊ªƒV°á

Hë«````å GC¿ Gd©Éeπ Gd¡«óQhL«æ»  jù°Éh… MƒG‹ 1)1 ≈pH(. GEPG ⁄

J˘˘µ˘˘ø Y˘˘∏˘˘≈ g˘˘ò√ G◊Éd˘˘á, j†°˘˘Ñ˘§ Ãë˘∏˘ƒ∫ g˘«˘óQhcù°˘«˘ó Gdü°˘ƒOj˘ƒΩ

)4.1.4( GCh Mª†¢ GdµÈjâ)4.1.3(. jëØß ‘ GdÈhOI  H©«óG Yø

Gd†°ƒA Mà≈ Yª∏«á Gdàë∏«π.

GEPG cÉ¿ e£∏ƒÜ –ójó GdØƒS°ØƒQ GŸòGÜ G’ELªÉ‹, Jü°Øq≈

Gd©«q`æá ha≤É d`)6.3.2(.

: لمعلا ةقيرط٨.٤

: ةبرجتلل ةذوخأملا ةنـّيعلا1.٨.٤

e˘˘ø Gd†°˘ôhQ… J˘æ˘Ø˘«˘ò W˘ôj˘≤˘á Gd˘©˘ª˘π g˘ò√ –â Z˘£˘ÉA L˘«q˘ó

Gdà¡ƒjá.

jƒV°™ HƒGS°£á eÉU°á، 04e∏π eø Y«q`æá GdàéôHá)8.3.2(
cëó GCbü°≈  ‘ côI c∏óGgπlhadlejK)8.2.1(. 

(A – A0) Vmaxρρ = __________________
ƒ X Vs

M«å :

A :gƒ Geàü°ÉU¢ Y«qæá GdàéôHá.

0A :gƒ Geàü°ÉU¢ GdàéôHá Y∏≈ H«ÉV¢.

ƒ:gƒ e«π eæëæ≈ GŸ©ÉjôI )4.4.3.4(hj©È Yæ¬ HÉd∏Î ‘

GŸ∏«¨ôGΩ )dÎ / e∏≠(.

xamV :gƒ Méº G◊ƒL∏á GŸóQLá )05e∏π( hj©È Yæ¬

HÉŸ∏«∏Î )e∏π(,

sV:G◊éº G◊≤«≤» d©«q`æá GdàéôHá hj©È Yæ¬ HÉŸ∏∏«∏Î

)e∏π(.

JoƒDNò H©Ú G’YàÑÉQ cπ eôGMπ GdàîØ«∞ GŸªµæá ÃÉ ‘ Pd∂

GŸôJÑ£á HÉEV°Éaá Mª†¢ GdµÈjâ.

Jù°éπ JôGc«õ cà∏á GdØƒS°ØƒQ cÉdàÉ‹ hPd∂ Oh¿ GC¿ Jà©ói

KÓKá GCQbÉΩ e©ÑqôI :

−Ρρ >1,0e∏≠ / dÎ Hà≤ôjÖ100,0e∏≠ / dÎ.

−Ρρ >01e∏≠ / dÎ Hà≤ôjÖ10,0e∏≠ / dÎ.

−Ρρ≤01e∏≠ / dÎ Hà≤ôjÖ1,0e∏≠ / dÎ.
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جرـــيو )8.١.١( تيرــبــكــلا ضمــح نــم لــلـــم2 ةـياــنــعــب فاضي
ىـتـح فـطـلـب نـّخسـُتو ناـيـلـغـلا تاـمـظـنــم فاضت .جزــتــمــيــل

،ةرـطــقــب ةرــطــق فاضي ،دــيرــبــتــلا دــعــب .ضيــبأ ناــخد روــهــظ
جرـــلاــــب )8.١.2( تيرــتـيــنـــــلا ضــمــح نــم لـــــلــــــم٥,٠ ةـياـنــعــبو
لصاوُت ،ديربتلا دعب ،رمحألا ناخدلا يفتخي ىتح نيخستلاو
ضمح نم ةرطقب ةرطق ةفاضإب رمألا ىضتقا اذإ ةجلاعملا
ميدعو فافش لولحم ىلع لوصحلا ىتح جّرلاب ،تيرتينلا
.نوّللا

جّرــــلا عــــم رذــــحــــب ءاملا نــــم لـــــلـــــم٠١ فاضيو دّرــــــبــــــي
،ديربتلا دعب .ءاضيب ةنخدأ روهظ ىتح نّخسيو رمتسملا

 .رمتسملا جّرلا عم ءاملا نم للم٠2 ةيانعب فاضي

جّرـــلا عـــمو ،لوـــلحملا دـــيرـــبـــت ءاـــنــــثأ ةــــياــــنــــعــــب فاضي
طــــبضل )8.١.3( موـيدوصلا دــيسكوردــيــه لوــلــحــم ،رــمــتسملا
دعب .٠١و3 نيب حوارتت ةميق ىلإ )Hp( ينيجورديهلا لماعلا
فطشت .للم٠٥ ـب ةجردم ةلجوح يف لولحملا لقني ديربتلا

هاــــيــــم فاضتو ءاملا نــــم لــــيــــلـــــقـــــب )lhadlejK( لـــهادـــلـــك ةرـــك
.ةلجوحلا ىوتحم ىلإ فطشلا

نــمــف ،خــيــنرزــلا نــع ةــمــجاــنـــلا تالـــخادـــتـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
)2.2(  طاــقــنــلا عــم ةــقــباــطــتــم ةــيــلــمــعــلا نوـــكـــت نأ يرورضلا

.)٤.٤.٤(و

: ضايب ىلع ةبرجت2.٨.٤

كلذو ضايب ىلع ةبرجت ،ةرياعملا عم انمازت ،ىرجت
تاــيــمــك سفــن مادــخــتساــبو لــمـــعـــلا ةـــقـــيرـــط سفـــن عاـــبـــتاـــب
.ءاملاب ةبرجتلا ةنّيع لادبتساب نكلو ،ةرياعملل فشاوكلا

: ةرياعملا٨.٤.٣

: ةرياعملا ليلاحم ريضحـت1.٨.٤.٣

لـــهادـــلـــك ةرـــك ىلإ ،ةـــيـــمـــجـــح ةصاـــم ةـــطساوـــب ،لـــقــــنــــت
)lhadlejK( لولحم نم ةــبساــنم ماجـحأ ،للــم٠٠2 اهتعس
للم١لاثملا ليبس ىلع ،)٤.١.١١( تافسوفوثروألل ةرياعملا

للم9و للــم8و لــلم٧و للــم٦و للــم٥و لــلم٤و للم3و للم2و
 .للم٠١و

ءادتباΡρ  تافسوفوثروألا زيكارت ليلاحملا هذه لثمت
.رتل / غلم٤,٠ ىلإ رتل / غلم٤٠,٠ نم

ةــــلـــــمجلا نـــــم ءادـــــتـــــبا )8.٤.١(ـل اـــقـــفو ةـــيـــلــــمــــعــــلا ىرجت
ّجريو )8.١.١( تيربكلا ضمح نم للم2 ةيانعب فاضي“
.”.....جزتميل

: نوللا رّوطت2.٨.٤.٣

للم١ ،جّرلا عم للم٠٥ اهتعس ةلجوح لك ىلإ فاضي
نم للم2 ةيناث٠3 دعب مث ،)٤.١.٥( كيبروكسألا ضمح نم
مجحلا ىلإ لمكي .)٤.١.٧( يضمحلا تادبيلوملاII لولحم
.ادّيج طلخيو ءاملاب

: ةيفيطلا تاسايقلا٨.٤.٣.٣

.)٤.٤.3.3( يف نّيبم وه امك ةيلمعلا ىرجُت

: ةرياعملا ىنحنم ءاشنإ٨.٤.٣.٤

.)٤.٤.3.٤( يف دّدحم وه امك ةيلمعلا ىرجُت

: ةرياعملا٨.٤.٤

: نوّللا رّوطت1.٨.٤.٤

ةــنــّيــع مادـــخـــتساـــب )8.٤.3.2(ـل اــقــبــط ةــيــلــمــعـــلا ىرـــجـــُت
.)8.٤.١( يف ةفوصوملا ةبرجتلا

: ةيفيطلا تاسايقلا2.٨.٤.٤

.)٤.٤.3.3( يف نّيبم وه امك ةيلمعلا ىرجُت

: جئاتنلا نع ريبعتلا٨.٥

اهنـع رـّبـعـيو،Ρρ ،لـماـكـلا روـفسوــفــلا زــيــكرــت بسحــي
ةلداعملا لامعتساب كلذو ،)رتل /غلم( رتل يف مارغيلملاب
: ةيتآلا

(A – A0) Vmaxρρ = __________________
ƒ X Vs

: ثيح

A:ةبرجتلا ةنّيع صاصتما وه.

٠A:ضايب ىلع ةبرجتلا صاصتما وه.

ƒ:هنع رّبعيو )٤.٤.3.٤( ةرياعملا ىنحنم ليم وه
.)غلم / رتل( مارغيلملا يف رتللاب

xamV:هنع ربعيو )للم٠٥( ةجردملا ةلجوحلا مجح وه
؛)للم( رتليلملاب

sV:هــنــع رــّبــعــيو ةــبرــجــتــلا ةــنــــّيــعــل يقــيــقحلا مــجحلا
.)للم( رتليلملاب

امب ،ةنكمملا فيفختلا لحارم لك رابتعالا نيعب ذخؤُت
.تيربكلا ضمح ةفاضإب ةطبترملا كلت كلذ يف

ىدعتت نأ نود كلذو روفسوفلل ةلتكلا زيكارت لجست
: يتآلا وحنلا ىلع ةّربعم ماقرأ ةثالث

–Ρρ>1,0رتل / غلم١٠٠,٠ بيرقتب رتل / غلم.

–Ρρ>رتل / غلم١٠,٠ بيرقتب رتل / غلم٠١.

–Ρρ≤رتل / غلم١,٠ بيرقتب رتل / غلم٠١.

: ةظحالم

اقفو ةيلمعلا ىرجت نأ يغبني ،تالخادتلل ةبسنلاب
.جهنملا اذهل )2( ةطقنلل


