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- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 97-53 اHـؤرخ
في 5 شـوال عام 1417 اHـوافق 12 فـبـرايـر سـنة 1997 الـذي
يـحــدد كـيـفــيـات تـســيـيــر حـسـاب الــتـخـصــيص اخلـاص رقم
s"041-302 الـذي عنوانه "صـندوق تعـويض تكالـيف النقل

sتممHا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقــتــضى الــقـرار الــوزاري اHـشــتــرك اHـؤرخ في
23 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1428 اHــوافق 3 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2007

 sواد القابلة لتعويض تكاليف النقلHالذي يحدد قائمة ا

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــعــــدل هــــذا الـــــقــــرار أحــــكــــام الــــقــــرار
اHــؤرخ في 23 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1428 اHــوافق 3 ديـــســـمـــبــر

سنة 2007 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 2 : تـعـدل قـائـمـة اHواد اHـسـتـفـيـدة من تـعويض
تـكاليف النـقل للتـموين ما بY الـواليات والتوزيع داخل
الوالية في مـناطق جـنوب الـبالدs اHلـحقـة بالـقرار اHؤرخ
في 23 ذي القـعـدة عام 1428 اHـوافق 3 ديـسـمبـر سـنة 2007

واHذكور أعالهs كما يأتي :

" أ - اHـواد اHــسـتــفـيــدة من تـعــويض تـكــالـيف الــنـقلأ - اHـواد اHــسـتــفـيــدة من تـعــويض تـكــالـيف الــنـقل
للتوزيع داخل الوالية :للتوزيع داخل الوالية :

(بدون تغيير حتى)

- مواد البناء (حديد اخلرسانة واخلشب).

(الباقي بدون تغيير).

ب - اHـواد اHــسـتــفـيــدة من تــعـويض تــكــالـيف الــنـقلب - اHـواد اHــسـتــفـيــدة من تــعـويض تــكــالـيف الــنـقل
لتموين الواليات :لتموين الواليات :

(بدون تغيير حتى)

- مـواد الـبـنــاء (حـديـد اخلـرسـانـة واخلــشب والـشـبـكـة
اHلحمة).

(الباقي بدون تغيير).

ج - (بدون تغيير)."

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

حــــــرر بــــاجلــــزائــــــر فــي 8 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1436
اHوافق 29 يناير سنة 2015.

وزير التجارةوزير التجارة
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 30 مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 23 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
ســـنـــة ســـنـــة s2014 يــــجـــعـل مـــنـــهـج الـــبــــحث عن مــــتـــعـــدداتs يــــجـــعـل مـــنـــهـج الـــبــــحث عن مــــتـــعـــددات

الفوسفات في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباريا.الفوسفات في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير التجارة
�ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ -
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

sتمّمHعدّل واHا sتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدّد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

sطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-214 اHؤرخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق 15 مــايــو ســنــة
2012 الــذي يـحـدّد شـروط وكـيــفـيـات اسـتـعــمـال اHـضـافـات

sوجهة لالستهالك البشريHواد الغذائية اHالغذائية في ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
19 شــــــوال عــــــام 1417 اHــــــوافق 26 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 1997

sرقاز وتسويقهHتعلق بشروط حتضير اHوا
- و�قـتضى الـقرار اHؤرخ في 24 ربيع الـثاني عام
1421 اHــوافق 26 يـــولــيــو ســنــة 2000 واHــتــعـــلق بــالــقــواعــد

اHــطــبــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اHــنــتــوجـــات الــلــحــمــيـــة اHــطــهــيــة
sووضعها رهن االستهالك

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اHــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
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اHــوافق 30 يــنـــايــر ســـنــة s1990 اHـــعــدّل واHـــتــمّم واHـــذكــور
أعالهs يــــهـــدف هــــذا الـــقــــرار إلى جــــعل مــــنـــهـج الـــبــــحث عن
مــتــعــددات الـــفــوســفــات فـي الــلــحــوم ومــنـــتــجــات الــلــحــوم

إجباريا.
اHـادة اHـادة 2 :  : من أجل الــبـحث عن مـتــعـددات الـفــوسـفـات
في الــلـــحــوم ومـــنــتـــجــات الـــلــحــومs فـــإن مــخـــابــر مـــراقــبــة
sـــعـــتـــمـــدة لـــهـــذا الـــغـــرضHاجلــــودة وقـــمـع الـــغش واخملـــابـــر ا
مـلــزمـة بـاســتـعـمـال اHــنـهج اHـبــY في اHـلـحـق اHـرفق بـهـذا

القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHـنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.
اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيّـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بـــاجلــزائــر في 30 مــحــرّم عــام 1436 اHــوافق 23

نوفمبر سنة 2014.
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحقاHلحق

منهج البحث عن متعددات الفوسفاتمنهج البحث عن متعددات الفوسفات
- اللحوم ومنتجات اللحوم -

يـــــحــــدد  هــــذا  اHـــــنــــهـج  طــــريــــقـــــة عــــمل لـــــلــــبـــــحث عن
مـــتــــعـــددات الــــفـــوســــفـــات اخلـــطــــيـــة اHــــكـــثـــفــــة في الــــلـــحـــوم
ومــــــنـــــتـــــجـــــات الـــــلـــــحــــــوم بـــــعـــــد الـــــفـــــصـل بـــــاالســـــتـــــشـــــراب

(الكروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة.
يــطــبق هــذا اHــنـهـج   فــقط   لــلــبـحـث  عن  مــتــعـددات
الــفـوسـفـات  اHـضــافـة والـتي ال تـزال مـوجــودة في الـعـيـنـة
أثـنــاء الـبـحثs نـظـرا لـكــون الـفـوسـفـات يـتــحـلل تـدريـجـيـا
باألنـز�ـات اHوجـودة في اللـحـوم ومنـتجـات الـلحـوم وكذا

معاجلة اللحوم أو منتجات اللحوم باحلرارة.
1. اHبدأ. اHبدأ

تــسـتــخـلص الــلـحــوم أو مــنـتــجـات الــلـحــوم بـواســطـة
حمض ثالثي كـلور أسـتيك. يـصفى اHـصل اHتـحصل عـليه
بــواســـطــة  خــلــيـط  إيــثــانــول/أوكــســـيــد ثــنــائـي اإلثــيــلــيك.
يــفــصل الــفــوســفــات بــواســطـة االســتــشــراب عــلى الــطــبــقـة
الــرقـــيــقــة. يـــبــحث عـن مــتـــعــددات الــفـــوســفـــات عن طــريق

الرش بكواشف إلظهار اللون.
2. الكواشف. الكواشف

يــــجـب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكـــــواشف ذات نـــــوعـــــيــــة
حتلـيلـية مـعـترف بـها. يـجب أن  يكـون اHاء مـقطـرا أو ماء

ذا نقاوة مكافئة على األقل.

الحتياجات هذا اHنهج تستعمل الكواشف التالية :
1.2 حمض ثالثي كلور أسيتيك. حمض ثالثي كلور أسيتيك.

2.2 أوكسيد ثنائي إثيليك. أوكسيد ثنائي إثيليك.
3.2 إيثانولs في  إيثانولs في 95 % (ح/ح). (ح/ح).

4.2 مـسـحـوق الـسـيـلـيـلـوز مـسـحـوق الـسـيـلـيـلـوزs ذو نـوعـيـة  لالسـتـشـراب
على طبقة رقيقة.

5.2 نشاء قابل للذوبان. نشاء قابل للذوبان.
6.2 اخلليط اHرجعي. اخلليط اHرجعي.

sاءHفي 100 ملل من ا sيذوّب
- 200 مــــــلـغ من ثــــــنــــــائي هــــــيــــــدروجــــــY فــــــوســــــفـــــات

s(NaH2PO4.H2O) الصوديوم أحادي اإلماهة
- 300 ملغ من ثـنائـي الفـوسفـات ربـاعي الصـوديوم

s(Na4P2O7.10H2O) عشاري اإلماهة
- 200 ملغ من ثالثي الفـوسفات خمـاسي الصوديوم

(Na5P3O10) و
- 200 مــلغ مـن هـــيــكـسـامـيـتـا فـوسـفـات الـصـوديـوم

.(NaPO3) x [x > 10]
يـظل اخلـلـيط اHـرجـعي  ثـابـتـا  في درجـة حرارة 4° م

Hدة 4 أسابيع على األقل.
7.2 مذيب التطور مذيب التطور

�ـزج 140 مـلل مـن كـحــول إيــزوبـروبــيــلـيكs 40 مـلل
مــــــن مـحـلـــــــول حـمــــــض ثالثــــــي كـلـــــــور أسـيـتـيــك
بـ 135 غ /ل و0,6 مـــــــلل مـن  مــــــحــــــلــــــول هـــــــيــــــدروكــــــســــــيــــــد

األمونيوم 20ρ = 0,90 غ/مللs بحوالي 25 % (ك/ك).
يحفظ اHذيب في قارورة مغلقة بإحكام.

I 8.2 كاشف الرش  كاشف الرش
تــمــزج كــمـيــات مــتــســاويــة من مــحــلــول مــولــيــبـدات
[(NH4)6MO7O24.4H2O] األمـــونـــيـــوم ربــــاعــي اإلمــــاهــة
sـــركــــــــــزHبـ 75 غ/ل ومـــــــــن حـــمــــــض الـــنـــيــــتـــريــــــك ا
20ρ = 1,40 غ/مـلل. تذوّب 10غ  من حمض الـتارتريك في

100 ملل من هذا اHزيج.

يحضر الكاشف يوم استعماله.
II 9.2 كاشف الرش  كاشف الرش

تذاب 0,5 غ من حمـض أمينو - 1 نافتول - 2 سولـفونيك
- 4 في مــزيج مـكـون من 195 مــلل من مـحـلـول ثــنـائي سـولـفـيت
(Na2S2O5 sمــيـتـابـيــسـولـفـــــــــيت الـصـوديـــــــوم) الــصـوديــــــوم
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بـ 150 غ/ل ومن 5 مـلل من مــحـلـول سـولــفـيت الـصـوديـوم
(Na2SO3) بـ 200 غ/ل. تـــــــــــــــذاب 40 غ مـن أســـــــــــــــيـــــــــــــــتــــــــــــــات
الـــصـــوديـــوم ثالثـي اإلمـــاهــة (NaOOCCH3.3H2O) في هــذا

اخلليط.

يـــحــــفظ اخلــــلــــيط  في الــــثالجــــة  فـي قـــارورة  داكــــنـــة
مغلقة بإحكام.

يرمى هذا اخلليط بعد أسبوع.

مـالحــظـةمـالحــظـة - تــتـــخــذ كل االحــتـــيــاطــات اHــنـــاســبــة عــنــد
تطبيق طريقة العمل اHبينة في هذا اHنهج.

3. التجهيزات. التجهيزات

األجهزة اHتداولة في اخملبرs والسيما :

sمــنــظــفــة بـــعــنــايــة من الــدسم sصـــفــائح زجــاجــيــة s1.3 صـــفــائح زجــاجــيــة
أبعادها 10 سم x 20 سم.

2.3 جهاز الرش جهاز الرشs لتحضـير طبقات سمكها 0,25 ملم.
إذا لم يـــتــوفــر مــثل هـــذا اجلــهــازs �ــكن اســـتــخــدام صــفــائح
جــاهـزة لالســتـعــمـال عــلى طــبـقــة رقـيــقـة ســمـكــهـا 0,25 مـلم
بـــشـــرط أن يـــســـتــعـــمل الـــنـــشـــاء كـــمــالـط. الـــصــفـــائح الـــتي

حتتوي على اجلبس (كبريت الكالسيوم) غير مالئمة.

3.3 جهاز اخللط اخلاص باخملبر. جهاز اخللط اخلاص باخملبر.

4.3 جهاز نازع الرطوبة. جهاز نازع الرطوبة.

sخــاص بــاخملــبــر s5.3 جــهــاز مــيــكــانــيــكي لــفــرم الــلــحم جــهــاز مــيــكــانــيــكي لــفــرم الــلــحم
مزوّد بصـفيحـة مثقوبـةs حيث ال يتـجاوز قطــر ثـقوبهــــا

4 ملم.

6.3 ورق ترشيح متمو ورق ترشيح متمّوجs قطره 15 سم.

7.3 مـاصـة دقــيـقـة  مـاصـة دقــيـقـة sسـعــتـهـا 1 مـيــكـرولــتـر أو مـحــقـنـة
دقـــيــقـــة مع بـــرغي مـــيــكـــرومـــتــري وطـــرفــهـــا اHـــنــحـــني من

زجاج.

8.3 إنـــاء الـــتـــطــور إنـــاء الـــتـــطــورs أبـــعـــاده مالئـــمـــةs غـــطــاؤه مـــحـــكم
الغلقs من أجل تطور االستشراب على طبقة رقيقة.

9.3 مــجـــفف الـــشــعــر مــجـــفف الـــشــعــرs بــإمـــكــانه إنـــتــاج تـــيــار هــوائي
بدرجة حرارة الوسط أو تيار هوائي فاتر.

10.3 جهاز الرش. جهاز الرش.

11.3 جهاز التجفيف جهاز التجفيفs قابل للضبط في 60° م.

4. العينة. العينة

1.4 يـجـرى الـعـمل عـلى عـيـنـة ®ـوذجـيـة وزنـهـا 200 غ
على األقل.

2.4 حتضر العينة للتجربة يوم وصولها إلى اخملبر.

5. طريقة العمل. طريقة العمل

1.5 حتضير صفائح للطبقة الرقيقة حتضير صفائح للطبقة الرقيقة

يــذاب 0,3 غ من الـــنـــشـــاء (5.2) في 90 مـــلل من اHـــاء
اHـغلـى. يبـرد ويضـاف إليه 15 غ من مـسحـوق السـيلـيلوز
(4.2) ويـجــانس في جـهــاز اخلـلـط اخلـاص بــاخملـبـرH (3.3)ـدة

دقيقة واحدة.

يــوضع هـذا اخلــلـيـط عـلى الــصـفــائح الــزجـاجــيـة (1.3)
بـــواســطـــة جــهـــاز الــرش (2.3) ويـــعــدل حــتـى نــحـــصل عــلى

طبقة سمكها 0,25 ملم.

جتـــفـف الـــصـــفــــائح بـــواســــطـــة تـــيــــار هـــوائي Hـــدة 60
دقـيقـة في درجة حـرارة الوسـط بدون تـغيـير مـوضعـها ثمّ

تسخن Hدة 10 دقائق في 100° م.

حتفظ  الصفائح داخل جهاز التجفيف (4.3).

مـن اHـــــمـــــكن أيــــــضـــــا  اســـــتـــــخـــــدام صـــــفــــــائح جـــــاهـــــزة
االستعمال على طبقة رقيقة (2.3).

2.5 حتضير عينة التجربة  حتضير عينة التجربة 

جتــعل الــعــيــنـة مــتــجــانــســة بـإخــضــاعــهــا مــرتـY عــلى
األقل جلهاز فرم اللحم (5.3) وباHزج. يحتفظ بالعينة في
قــارورة مـغـلـقـة بـإحـكـام و £ــلـوءة كـلـيـا وإذا كـان ضـروريـا
حتـفظ في الـثالجـة. يــجـرى الـتـحـلـيل عـلى الـعـيـنـة حـيـنـمـا

أمكن بعد اجملانسة ولكن خالل خمس ساعات.

3.5 حتضير اHصل حتضير اHصل

1.3.5 تـــعــجن 50 غ من الـــعــيــنـــة اHــأخـــوذة لــلــتـــجــربــة
(2.5) مع 15 ملل من اHـاء درجة حرارته بY 40° م و60° م
في بيشـر بواسطـة ملـعقة أو أداة مـحركـة مسطـحةs حتى
نـحصـل على كـتـلـة مـتـجـانسـة في أقل من 5 دقـائق في كل

األحوال.

2.3.5 تضاف 10 غ من حمض ثالثي كـلور األسـيتيك
(1.2) ثم تمزج بعناية. 

sــدة سـاعـةH 3.3.5 تـوضع فــورا في الـثـالجـة و تــتـرك
ثـم يـجـمع اHـصل اHـفــصـول بـالـتـصـفــيـة عـلى ورق تـرشـيح

متموّج (6.3).

4.3.5 إذا كـانت الــرشـاحــة عـكــرةs تـرج مــرة مع حـجم
مــــســـاوٍ مـن أوكـــســــيـــد ثــــنـــائـي اإلثـــيل (2.2) يــــتـــخــــلص من
الـطــبـقــة اإليـثــيـريــة بـواســطـة مــاصـة ضــيـقـة ويــضـاف إلى
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الــطـبــقـة الــســائـلــة حـجم مــســاوٍ من اإليـثــانـول (3.2) ويـرج
Hدة دقـيقة ويـترك اخللـيط يرتـاح لبعض دقـائق ثم يصفى

على ورق ترشيح متموّج (6.3).

4.5 الفصل باالستشراب الفصل باالستشراب

1.4.5 يـسـكب مـذيب الـتـطور (7.2) في إنـاء الـتـطـور
(8.3) حــــــتـى يــــــصل إلـى إرتــــــفــــــاع من 5 إلى 10 مــــــلـم عــــــلى
مـستوى العـمقs ويغلق اإلناء بـغطائه ويتـرك ليرتاح Hدة
30 دقيقـة على األقل في درجة حرارة الوسطs ويحفظ من

ضوء الشمس  والتيارات الهوائية.

2.4.5 توضع 3 ميـكرولتر من اHصل أو 6 ميـكرولتر
إذا اتــبـعـت طــريــقـة الــعــمل (4.3.5) لــلـحــصــول عــلى خــلــيط
صـاف فـوق طبـقـة الـسيـلـيـلوز (1.5) عـلى خط مـسطـر بـقلم
بـــتـــقـــريب 2 سم مـن احلـــافـــة. يـــتـــحــــصل عـــلى بــــقع ضـــيـــقـــة

باستعمال 1 ميكرولتر في آن واحد.

يسـتعـمل لـلتـجفـيفs التـيـار الهـوائي الدافئ الـناجت
من مجفف الشعر (9.3).

مالحـظة مالحـظة - يـتـجـنب الـهـواء الـسـاخن لـتـفـادي الـتحـلل
اHائي للفوسفات.

3.4.5 تـــوضع في نـــفس الـــشــروط 3 مــيـــكــرولـــتــر من
اخلليط اHرجعي (6.2) فوق الصفيحة على مسافة تتراوح
من 1 إلى 1,5 سم ابتداء من بقـعة العيـنة ولكن على نفس

اHسافة بالضبط من احلافة.

4.4.5 يـنزع غطاء اإلنـاء وتوضع صفيـحة السيـليلوز
في اإلنـاء بــسـرعــة لـكن بــحـذر. يــعـاد الـغــطـاء إلى مــوضـعه
في احلـــY. تـــطـــور الـــصـــفـــيـــحـــة في درجـــة حـــرارة الـــوسط

بعيدا عن ضوء الشمس و التيارات الهوائية.

5.4.5 يواصل التـطور حتى يصل اHذيب إلى ارتفاع
يـــــقـــــدر بــــحـــــوالي 10 سـم ابــــتـــــداءً من خـط الــــقـــــلم. تـــــخــــرج
الصـفيـحة من اإلنـاء وتتـرك لتـجف إمّا Hدة 10 دقائق في
جـهــاز الــتـجــفـيف (11.3) مــضـبـوط في 60° م وإمّـا Hـدة 30
دقـــيــــقـــة في درجــــة حـــرارة الـــوسـط وإمّـــا بـــواســــطـــة تـــيـــار

هوائي.

5.5 البحث عن الفوسفات البحث عن الفوسفات

1.5.5 توضع الصفـيحة عموديـا في جهاز حتت غطاء
وترش الصفيحـة قليالs لكن بطريقة مـنسجمة وبواسطة

.(8.2) I كاشف الرش

2.5.5 جتــفّف الــصــفــيـحــة بــواســطـة الــتــيــار الــهـوائي
الـدافئ الــنـاجت مـن مـجــفّف الـشــعـر. تــســخّن بـعــد ذلك Hـدّة
ساعـة في جهـاز التـجفـيف اHضـبوط في 100° م للـتخلص

بـصـفـة عـامـةs تـكـون قـيم ن ن م Hـتـعــدد الـفـوسـفـات في
مــســـتــخـــلـــصــات الـــلــحـــوم و مــنـــتـــجــات الـــلــحـــوم نــوعـــا مــا

منخفضة.

 �ــكن احلـصـول عــلى تـصــحـيـحــات الـفـرق
مالحـظـة  -

لـقيم ن م لـلفـوسفـات في العـينـة اHسـتخلـصة وفي اخلـليط
اHرجعي بوضع مـستخلص من عينة حلم طازج فوق نفس
الــصــفـــيــحــة. �ــا أنّ الـــلــحم الـــطــازج يــحــتـــوي عــلى أحــادي
الــفــوسـفــات فــقطs �ــكـن احلـصــول عــلى الــنــســبــة اHــائــويـة
لــلـتـصـحــيح �ـقـارنـة مــسـافـات هـذه الــبـقـعـة اHــعـيـاريـة مع

البقعة اHوافقة للخليط اHرجعي.

من البـقـايـا األخيـرة حلـمض الـنـيتـريك. تـخـرج الصـفـيـحة
من جــهــاز الــتــجــفـيـف ويــتــحـقـق من عــدم وجــود الــرائــحـة

القوية حلمض النيتريك.

3.5.5 تـــتــرك الـــصـــفـــيـــحـــة لـــتـــبــرد فـي درجـــة حــرارة
الــوسط ثمّ تــوضع من جــديـد في جــهــاز حتت غـطــاء. تـرش
الـصفـيحـة قلـيال لـكن بطـريـقة مـنسـجمـة بـواسطـة كاشف

.(9.2) II بالرش

تظهر مباشرة بقع زرقاء.  

مالحظةمالحظة - ال يكون الـرش بواسطة الكاشف II حتما
ضروريـا. غير أن الـبقع الزرقـاء القاتـمة النـاجتة عن هذا

الكاشف حتسن الكشف بصفة معتبرة.

6. التفسير   . التفسير   

تـقـارن مــسـافـات انـتـقــال بـقع الـفـوســفـات اHـتـحـصل
عليها ابتـداءمن العينة مع مسافات انتقال بقع فوسفات

اخلليط اHرجعي.

تــظـــهــر دائـــمــا بـــقــعـــة األرتــوفـــوســفـــات مــوجــودة. إذا
كــانت الــعـيــنــة حتــتـوي عــلى فــوســفــات مـكــثف فــإنّ بــقــعـة
ثــنـائي الــفـوســفـات و/أو بـقـع الـفــوسـفـات الــتي لـهــا أعـلى

درجة تبلور تكون مرئية.

قيم ن م للفوسفات في اخلليط اHرجعي هي :

األرتوفوسفات  من 0,80 إلى 0,90
ثنائي الفوسفات (بيروفوسفات) من 0,50 إلى 0,60

ثالثي الفوسفاتمن 0,25 إلى 0,35
هيكساميتابوليفوسفات (ملح غراهام) 0


