ٌهجأ انصاَغ إنى انمٍاو تمٍاساخ كًٍح يٍ أجم وظغ نصٍمح ػهى يُتىجه ٌ ،ؼشف يٍ خالنها انًستههك يكىَاخ انًُتىج وَسة تىاجذها فٍه،
وانتً ٌذة أال تتجاوص انتشكٍض انًسًىح ته.
يثال:

نصٍمح لٍُُح انًاء انًؼذًَ

2
تتى يشالثح جىدج تؼط انًىاد تاَتظاو كانًاء انصانخ نهششب وانذهٍة وتؼط انًتىجاخ انغزائٍح وانتشتح وغٍشها.
فًثال :يشالثح جىدج انذهٍة ٌ :تشاوح  pHانذهٍة انطشي تٍٍ  6,5و . 6,7
ويثال  :يشالثح تذهىٌ انذو ػُذ شخص ٌ :جة أٌ تتشاوح َسثح تذهىٌ انذو تٍٍ  0,7 g / Lو . 1,1g / L
تذٍث ٌتى تشخٍص يشض سكشي أي االستفاع انًضيٍ نتذهىٌ انذو فً انذاالخ انتانٍح :
 إرا كاٌ تذهىٌ انذو أكثش يٍ 1,26 g / Lخالل تذهٍهٍٍ يتتانٍٍٍ . أو إرا كاٌ تذهىٌ انذو أكثش يٍ أكثش يٍ  2 g / Lفً أٌح فتشج يٍ انٍىو .تتُىع وتختهف تمٍُاخ انمٍاط فً انكًٍٍاء يًا هى تسٍط وسهم إنى يا هى صؼة ويؼمذ ورنك دسة األهذاف انًتىخاج يٍ إجشاء انمٍاط وَزكش
ػُذيا ٌتؼهك األيش تمٍاساخ تتىخى انذلح ٌتى استؼًال أجهضج دلٍمح ويتطىسج تًٍُا ٌتى اإلػتًاد ػهى أدواخ تسٍطح فً انذاالخ انتً ال تستىجة انذلح.

يثال  :يستؼًم انكيًيبئي جهاص  pH :يٍتش ػُذ تىخً انذلح فً انمٍاط .

تًٍُا ٌُُجض انمٍاط انتمشٌثً تاستؼًال وسق

. pH

يًُكٍ انقيبص انًستًز يٍ تتجغ تطىر يقذار يؼيٍ ثشكم يستًز  ،ثيًُب يًكٍ انقيبص أنظزفي يٍ تتجغ تطىر يقذار يؼيٍ ثشكم يتقطغ ويتطهت كم
َىع يٍ انقيبسبد أجهشح ووسبئم يُبسجخ.
أيثهخ  - :يًُكٍ جهبس يقيبص انًسبفخ يٍ تتجغ تهىث انهىاء ثشكم يستًز.
 يزاقجخ تهىث انًيبِ تتى ثأخذ ػيُبد إنى انًختجز َ ،سًي هذا انقيبص ثبنقيبص أنظزفي .ػُذيب تكىٌ انًبدح انًذروسخ قهيهخ أو غبنيخ انثًٍ  ،يتى استؼًبل تقُيبد قيبص تستهذف كًيبد ضئيهخ يُهب ،تسًى هذِ انتقُيخ ة ":انتقُيخ غيز انًخزثخ"
وفي حبنخ دراسخ يبدح يىجىدح ثىفزح وغيز يكهفخ  ،يًكٍ استؼًبل تقُيبد تسههك ثؼضب يُهب وتسًي هذِ األخيزح " :تقُيبد يخزثخ"

أيثهخ :

 انًؼبيزح ثبستؼًبل يحبنيم يتىاجذح ثىفزح " تقُيخ يخزثخ". -تحهيم انذو ثبستؼًبل جهبس األيىًَيتز " تقُيخ غيز يخزثخ ".

الوقدار األكثر تداوال فً القٍاسات الكوٍة فً الحٍاة الٍوهٍة هو التركٍز الكتلً .
التركٍز الكتلً ٌساوي خارج الكتلة على الحجن وٌرهز إلٍه ب C m:

Concentration massique

م لحوظة :
ٌجة التوٍٍز تٍي التركٍز الكتلً والكتلة الحجوٍة ألى  Vفً الكتلة الحجوٍة توثل حجن الجسن .

------------------SBIRO Abdelkrim Lycée agricole d’Oulad-Taima région d’Agadir royaume du Maroc
Pour toute observation contactez moi
Sbiabdou@yahoo.fr
ال تنسونا من صالح دعائكم ونسال اهلل لكم العون والتوفيق.

إػهى أٌ "انذٍَا داس فُاء ،واَخشج داس تماء وجضاء" .

