
 

 

 أهممـية الـممـامـاة الـهمـممـاـيةة
Importances des mesures chimiques 

 

I) اهمركبممـاة الـهـممـاـيةفميةحـممـتنمـة اـمومممـي . 
ة

فالخاليـا المكونة لجسم اإلنسان تتـوفر على أنظـمة , على بـيئة سليمة (الكائنات الحية)تتوقف حياة اإلنسـان  
في حين تشكل أنـواع كيميائية , (التغـذية)حيوية خـاصة بحيث تتطلب أنـواع كيميائية معـينة لتؤدي وظـائفها المختلفة 

.    (التـلوث)أخـرى خطرا عليهـا لما قد تسبب من تعطـيل أو تغـيير في ىذه الوظـائف 
 و إذا كان مصدر البعض منها طبيعيـا فالعـديد منهـا مصنعـا أو اصطنـاعيا و بذلك يجـب أن تحمـل المنتوجـات   

المختـلفة بيـانـات تحـدد بدقة كمـية األنـواع الكيميـائية فيهـا و كذا خلوىـا من األنـواع الكيميـائية المضـرة بالصـحة و 
.   المحـيط

 

  :   و من بيـن المجـاالت التـي تعـرف مـراقبة ىـذه الجـودة
 التممووةة النممـايةة ألدويميةة النمـاية المـ اـيةة افممالحيةة

المتيداح الحـيويج - 
 حسالمج الحيـواهب- 
ظـروف الخخزين    - 
 

خركية المهخـور - 
ظـروف الهقـل - 
خركـية المـبء - 

دواعي االسخعمبل - 
الكميبح الممكهج - 
مواهع االسخعمـبل - 
خأذيراح جـبهتيج - 

جـودث المهخـور - 
سـالمج التيـئج - 

   -

خمـود الهـواء - 
هقـص األزون - 
خمـود الميـبو - 

 

II) ة الحمتـملة المـهـمـاي:ة المـمـسةفمية المـهـمـء.
ة

يعتمـد الكيمـيائي الفـرق في الخصـائص الفيزيـائية و الكيميـائية لألنـواع المختـلفة لفصلهـا و من تم تحـديد كمياتهـا في ةة
 أمـا فـي حـالة تحـليل دقـيق نستعمـل PH في حـالة تحليل تقـريبي نستعمل معـدات بسيطة مثـل ورق . العـينة المـدروسة

. (مكلـفة )أجهـزة دقـيقة 
 

... التحـليل الكروماتوغرافي, االستخراج بالمذيـب, التقـطير,  الترشـيح:تقنيـات الفصـل و نذكر منهـا*    
 

: التحلـيل الكمـي و قد يكـون باعتمـاد*   
سائل أو غاز أو  )  بحيث ننجـز تفاعل التـام للعـينة تم نأخذ النـاتج xالتفـاعالت الخـاصة للنوع المدروس -    

   .xثم نحـدد كميتو و من تم نستنتج كمـية النوع   xو الذي يحتوي النـوع  (صلب 
gcmV نضيف إلى عينة حجمها : تطبـيق*  320 تحتوي أيون الفضة كمية وافرة من حمض الكلوريدريك فنحصل على  

gmبعد فصل الناتج و وزنو نجد كتلة . راسـب أبيض اللون يسود تحث تأثير الضوء ىو كلـورور الفضة 7.2    .
AgClClAg:             معـادلة التفـاعل      
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...  ,تحـليل الطـيف الضـوئي, تحـليل طـيف الكتـلة, التحلـيل الكهربـائي: اعتمـاد الخصـائص الفـيزيائية -    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


