
أهمية القياس في المحيط المعيش
Importance de la mesure dans la vie courante

(لماذا القياس في الكيمياء؟):. أهمية القياس في الكيمياء1
 ينجز الكيمي��ائيون قياس�ات عدي��دة ف�ي مج�الت متنوع��ة مث�ل: ال��بيئة و الص�حة و الزراع�ة و

الصناعة الغذائية و تكمن أهمية هذه القياسات في:
 القياس من أجل البخبار:1.1

 تقوم الشركات المصنعة للمنتجات الغذائي��ة و الدوائي��ة و غيره�ا بقي��اس مكون��ات منتجاته��ا و
 يت��م وض��ع نت��ائج القي��اس عل��ى المنت��ج م��ن أج��ل إخب��ار المس��تهلك بالمعلوم��ات اللزم��ة و

ذ كافة الحتياطات قبل استعمال ذلك المنتج.خالضرورية، ليت
).9 ص3 أنظر لصيقة بعض المواد الغذائية (وثيقة أمثلة:

يشير الصانع في بعض الحيان إلى التركيز الكتلي لبعض المواد في المنتج و هو:
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-1g.Lالوحدة: 

 القياس من أجل المراقبة و الحماية:1.2

 يتم القياس في بع�ض الح�الت م�ن أج�ل المراقب�ة كالقي�اس م�ن أج�ل الحف�اظ عل�ى♦
جودة الهواء و المياه و التربة.

 و يتم القياس أيضا من أجل الحماية كالقياس لمحاربة الغش في المنتجات الغذائية♦
و ذلك من أجل حماية المستهلك.

 القياس من أجل التصرف:1.3

 يتم القياس في بعض الح�الت م��ن أج��ل التص��رف كالقياس��ات ال��تي تج�ري عل��ى دم النس�ان
 لمعرفة مدى إصابته بالمراض قصد معالجته أو تلك التي تجرى على التربة لمعرف��ة م��دى

صلحيتها للزراعة و اختيار المنتجات الملئمة لها..

. أنواع القياسات في الكيمياء:2
 هناك عدة أنواع للقياسات في الكيمياء منها ما هو فيزيائي و منها ما هو كيميائي، و يتطل��ب

استعمال هذه التقنيات و تكييفها مع الهدف المحدد.

 قياسات تقريبية و قياسات دقيقة:2.1

  من أجل قي��اسpH تتطلب أدوات بسيطة مثل استعمال ورق   القياسات التقريبية•
 ماء المسبح.pHتقريبي ل 

  م��نpH تتطل��ب أدوات متط��ورة و دقيق��ة مثل اس��تعمال جه��از   القياس��ات الدقيق��ة•
).formage الحليب لنتاج مشتقاته مثل الجبن (pHأجل قياس 

  و القياس الظرفي:     القياس المستمر   2.2

  من تتبع تطور مقدار معي��ن بش�كل مس��تمر، مثل تمك��نالقياسات المتواصلةتمكن ♠
بع���ض الجه��زة المتط��ورة م���ن تتب���ع تط���ور نس��ب بع���ض الغ��ازات الملوث���ة (

2 x 2CO,CO ,NO ,SO.في الهواء بشكل مستمر (

  م��ن تتب��ع تط��ور مق��دار معي��ن بش��كل متقط��ع، مثل مراقب��ةالقي��اس الظرف��ييمك��ن ♠
جودة الماء يتم أخد عينات و تحليليها في أوقات دورية محددة.

  :   القياس المKخJرIب و الغير المخرب2.3
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 يتم اعتماد القياس المخرب عندما تكون المادة الم��راد إج�راء القي�اس عليه�ا تك��ون♣
)موجودة بوفرة أو رخيصة الثمن، مثل قياس تركيز أيون��ات الكل��ورور  )aqCl- 

)في الماء بواسطة محلول يحتوي على أيونات الفضة  )aqAg+.

 يتم اعتماد القياس الغير المخرب عندما تكون المادة المقاسة قليل��ة أو غالي��ة الثم��ن♣
أو ي����راد إج����راء قياس����ات أخ����رى عليه����ا، مثل يس����تعمل جه����از يونوم����تر (

Ionomètreمن أجل قياس نسبة السكر ف�ي ال�دم بأخ��ذ عين�ة ج��د ص�غيرة م��ن ( 
.الدم.
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