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 الشيخ حممد متولي الشعراوي رمحه اهلل“           ...فإعلم أنك إنسان فاشل... إذا مل جتد لك حاقدا”

العناصر املكونة هلذا (  أو تركيز) يسجل الصانع الرتكيبة الغذائية للمنتوج على العلبة إلخبار املستهلك بنوع و كتلة 

 .املنتوج

 و يـعـع عـن الـرتكـيـز الـكـتـلـ                    .  غالبا، املقادير املسجلة على اللصيقات عبارة عن تـراكـيـز كـتـلـيـة         :  ملحوظة

 . Cm=m/V: بالعالقة 

] m  : كتلة املادة املذابة ب(g ) ،V : حجم احمللول ب(L ) ،Cm  : الرتكيز الكتل  ب(g.L-1 )[ 
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 أهمية القياس يف الكيمياء

 القياس من أجل اإلخبار

 القياس من أجل املراقبة و احلماية 2

الـرتكـيـز،     ) تتطلب سالمة البيئة و محايتها، و مراقبة جودة املواد الغذائية و الزراعية، قيـاسـات عـديـدة و مـتـنـوعـة                 

pH،مثال...(. ، الكثافة: 

    يرتاوح : مــــراقــبــة جودة احلليبpH  6,7و  6,5احلليب الطري بني  , 

    50جيب أن ال يتجاوز الرتكيز الكتل  أليــونــــات الــنــتـــرات    :  مــراقــبــة املــاء الــصــاحل للشربmg.L-1 

 . 0,5μg.L-1و تركيز املبيدات 

 القياس من أجل التصرف 3

التحـلـيـالت    :  مثال. متكن القياسات املنجزة أثناء حتليل مادة معينة من اختيار املعاجلة الالزمة لتصحيح الوضع املختل

 .الطبية

  تتطلب القياسات الدقيقة أدوات متطورة، مثل جهاز-pH مرت يف حالة قياسpH حملول معني. 

  تستعمل تقنيات بسيطة إلجناز قياسات تقريبية، مثل ورقpH  يف حالة قياسpH حملول معني. 
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 أنواع القياسات يف الكيمياء

 قياسات تقريبية و قياسات دقيقة

، بـيـنـمـا       ( مثل مراقبة كمية األوزون يف اهلواء) متكن القياسات املتواصلة من تتبع تطور مقدار معني بشكل مستمر 

 (.مثل التحليالت الطبية)متكن القياسات بأخذ عينات من تتبع تطور مقدار معني بشكل متقطع 

 قياسات متواصلة و قياسات بأخذ عينات 2

عندما تكون املادة املدروسة قليلة، أو غالية الثمن، يتم استعمال تقنيات قياس تستهلك كميات ضـئـيـلـة، و تسـمـى             

و يف حالة دراسة مادة موجودة بوفرة، و غري مكلفة، ميكن استعمال تقـنـيـات تسـتـهـلـك بـعـ ـا               .  تقنيات غري مدمرة

 .منها، و تسمى تقنيات مدمرة

 قياسات مدمرة و قياسات غري مدمرة 3

 Ali AMZIANE                                                                                                                http://www.9alami.com

http://ali-physique.e-monsite.com

