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السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 19 رمضان عام  رمضان عام 1438 هـهـ

اHوافق اHوافق 14 يونيو  يونيو سنة سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 26 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 23
فـبـرايــر سـنـة فـبـرايــر سـنـة 82017 يـجـعل مـنــهج إحـصـاء الـوحـدات يـجـعل مـنــهج إحـصـاء الـوحـدات
اHــشــكــلــة Hــســتــعــمــرة اخلــمــائـر واHــشــكــلــة Hــســتــعــمــرة اخلــمــائـر و/ أو الــعــفـنــيــات في أو الــعــفـنــيــات في
احلليب ومـنتـجات احلـليب عن طـريق تقـنيـة حساباحلليب ومـنتـجات احلـليب عن طـريق تقـنيـة حساب

اHستعمرات في اHستعمرات في 25° مr إجباريا.مr إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ وزير التجارة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 17-25 اHـؤرخ
في 19 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1438 اHــوافق 18 يــنـــايـــر ســـنــة
2017 واHتـضمن تكـليف وزيـر السكن والـعمران واHـدينة

rهام وزير التجارة بالنيابة�

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990
rــتــممHــعـــدل واHا rــتــعـــلق بــرقـــابــة اجلــودة وقــمـع الــغشHوا

rادة 19 منهHالسيما ا

- وبــمـقــتــضـى الــمــرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 453-02
اHـؤرخ في17 شـوال عـام 1423 اHـوافق 21 ديـســمــبـر ســنـة

r2002 الذي يحدد  صالحيات وزير التجارة

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

rطابقةHتعلق بتقييم اHوا

- و�ــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي 13-328 اHــؤرخ
في20 ذي القعدة عام 1434 اHوافق 26 سبتمبر سنة 2013
الذي يـحدد شـروط وكيـفـيات اعـتمـاد اخملابـر قصـد حمـاية

 rستهلك وقمع الغشHا

- و�قتضى اHرسوم التنفيذي رقم 15- 172 اHؤرخ
في 8 رمـــضـــان عـــام 1436 اHــوافق 25 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2015
الـــذي يــحـــدد الــشـــروط والــكـــيــفـــيــات اHـــطــبـــقــة في مـــجــال

rيكروبيولوجية للمواد الغذائيةHاخلصائص ا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 28 رجب عـام 1435
اHـوافق 28 مـايــو ســنـة 2014 الــذي يــجــعل مــنــهج حتــضــيـر
الــعـــيــنــات واحملــلـــول األم والــتــخــفـــيــفــات الــعـــشــريــة قــصــد

rيكروبيولوجي إجبارياHالفحص ا

يقرر ما يأتي : يقرر ما يأتي : 

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 90-39 الــــمــؤرخ فـي 3 رجـــب عــام 1410

- بـعـنـوان صـنـدوق الـضـمـان والـكـفـالـة اHـتـبادلـة في- بـعـنـوان صـنـدوق الـضـمـان والـكـفـالـة اHـتـبادلـة في
الترقية العقارية : الترقية العقارية : 

rمتصرف r رزاق بارا كر -
- بـن عــبـــد الـــقــادر عـــبــد الـــقـــادرr مــهـــنـــدس دولــة في

rدنيةHالهندسة ا
- لعساكر مصطفىr مهندس معماري.

طـبـقـا لـلـمادة 4 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 323-16
اHـؤرخ في 13 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق 13 ديـســمـبـر
ســــــــنـــــــة 2016  واHــــــذكــــــور أعـالهr يــــــتــــــعــــــX عــــــلـى األعـــــوان
اHــــذكـــوريـن أعالهr أداء الــــيـــمــــX لــــدى احملـــكــــمــــة اخملـــتــــصـــة

إقليميا.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــرار مـــؤرخ في قــــرار مـــؤرخ في 24 جـــمــــادى األولـى عــــام  جـــمــــادى األولـى عــــام 1438 اHـــوافق اHـــوافق
21 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة r2017  يـــحــدد الـــقــائـــمــة االســـمــيــةr  يـــحــدد الـــقــائـــمــة االســـمــيــة

ألعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية.ألعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

  �ـــــوجب قـــــرار مـــــؤرخ في 24 جــــمـــــادى األولى عــــام
1438 اHــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة r2017 حتــــدد الــــقــــائــــمــــة

rاالسـمــيـة ألعــضـاء الــلـجــنـة الـوطــنـيــة لـلــمـدونــة الـغــذائـيـة
تطبـيقا ألحـكام اHادة 5 من اHرسـوم التنـفيذي رقم 67-05
اHؤرخ في 20 ذي احلـجة عام  1425 اHوافق 30 ينـاير سنة
2005 واHـــتـــضـــمن إنـــشـــاء الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــمـــدونـــة

الــغـــذائــيـــة وحتــديـــد مــهـــامــهـــا وتــنــظـــيــمـــهــا وحتـت رئــاســة
الوزير اHكلف بحماية اHستهلك أو ¤ثلهr كما يأتي : 

- ســــــيــــــد أحــــــمــــــد بــــــعـــــــوشr ¤ــــــثل وزارة الــــــشــــــؤون
rاخلارجية والتعاون الدولي

- صــبــريـنــة إشــوr ¤ـثــلــة وزارة الـفـالحـة والــتــنـمــيـة
rالريفية والصيد البحري

rناجمHثلة وزارة الصناعة وا¤ rرزيقة قندوزي -
- ســمـــيــة يــاسفr ¤ـــثــلــة وزارة الــصـــحــة والــســكــان

rستشفياتHوإصالح ا
- نــــبـــيل نـــنـــصـــيـبr ¤ـــثل وزارة الـــتـــعــــلـــيم الـــعـــالي

rوالبحث العلمي
rاليةHثلة وزارة ا¤ rأميرة غازلي -

- هــــجـــرسـي فـــاضــــليr ¤ـــثـل وزارة اHـــوارد اHــــائـــيـــة
rوالبيئة

- زكـي حــــــريـــــــزr ¤ــــــثـل الــــــفــــــدرالـــــــيــــــة اجلـــــــزائــــــريــــــة
.Xللمستهلك
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-منـتجات احللـيب اجملمدة (�ـا فيهـا اHثلـجات اHعدة
 r(لالستهالك

- فالن ومحلّيات وحليب مخمر والكر�ة.

مالحظة مالحظة 1 : : 

ال يـــطــــبق هـــذا اHـــنــــهج عـــلـى حتـــديـــد عـــدد كــــبـــيـــر من
اخلـمـائـر الـعـطوبـة بـاحلـرارة (في اجلـ° الـطـازج). في هذه

احلالةr من األفضل استعمال تقنية الزرع على السطح.

2. مصطلحات وتعاريف :. مصطلحات وتعاريف :

يستعمل لتطبيق هذا اHنهج التعريف اآلتي :

- خـــــمـــــائــــر وعـــــفــــنـــــيــــات :- خـــــمـــــائــــر وعـــــفــــنـــــيــــات : أجـــــســــام دقـــــيـــــقــــة تـــــشــــكل
مـسـتـعـمــرات في وسط انـتـقـائي في 25 °م حـسب طــريـقـة

العمل احملدد في هذا اHنهج.

3. اHبدأ :. اHبدأ :

r1.3 يـــزرع في عـــمق وسط الـــزرع االنــتـــقـــائي احملــدد
اHصب في علب بيتري :

- كمـية مـخصـصة من عـيّنـة التـجربـةr عنـدما يـكون
rراد فحصه سائالHنتوج اHا

- كـمـيــة مـحـددة من احملــلـول األم في حـالـة مــنـتـجـات
أخرى.

حتضـيـر عـلب أخرى فـي نفس الـشـروطr بـاستـعـمال
تخفيفات عشرية لعينة التجربة أو احمللول األم.

2.3 حتــضـX الــعــلب في وسط هــوائي في 25 °م Hــدة
خمسة (5) أيام.

3.3 يحسب عدد الـوحدات اHشكلة Hستعمرة (و.م.م)
اخلــمـائـر و / أو الـعـفــنـيـات بــالـغـرام أي بــاHـيـلــمـتـر لــعـيّـنـة
الـتـجـربـة باالعـتـمـاد عـلى عـدد من اHـستـعـمـرات اHـتـحصل
عـــلــيـــهــا فـي عــلب مـــخــتـــارة من درجـــات الــتـــخــفـــيف الــتي

تسمح باحلصول على نتيجة ¤ثلة.

4. اخملففات : . اخملففات : 

يــجب أن حتــضــر اخملـفــفـات طــبــقـا Hــنــاهج الـتــحــالـيل
احملـــددة في الــتـــنــظـــيم اHــعـــمــول بـه واHــتــعـــلق بـــتــحـــضــيــر
الـعــيّـنــات واحملـلــول األم والـتــخـفـيــفـات الــعـشــريـة من أجل

الفحص اHيكروبيولوجي .

5. أوساط الزرع :. أوساط الزرع :

1.5 وسط �سـتخـلص اخلمـيرة وديـكسـتروز وآكسي وسط �سـتخـلص اخلمـيرة وديـكسـتروز وآكسي
تيترا سيكلX وأغار- أغار:تيترا سيكلX وأغار- أغار:

اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة r1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهr يهدف هذا الـقرار إلى جعل منـهج إحصاء الوحدات
اHـشـكلـة Hـسـتـعـمـرة اخلمـائـر و/ أو الـعـفـنـيـات في احلـليب
ومـنتـجات احللـيب عن طريق تـقنـية حـساب اHـستـعمرات

في 25° مr إجباريا.

2 :  : من أجـل إحــــــصــــــاء الــــــوحــــــدات اHــــــشــــــكــــــلـــــة اHـــــادة اHـــــادة 
Hــسـتــعـمـرة (و.م.م) اخلــمـائـر و/ أو الـعـفــنـيــات في احلـلـيب
ومـنتـجات احللـيب عن طريق تـقنـية حـساب اHـستـعمرات
في 25° مr تلزم مخابـر قمع الغش و اخملابر اHـعتمدة لهذا
الـغـرضr باسـتـعمـال اHـنهـج اHبـX في اHـلحق اHـرفق بـهذا

القرار.

يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHنـهج من طـرف اخملـبـر عـند
األمر بإجراء خبرة.

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

حــــــرر بـــــاجلــــــزائــــــرفي 26 جــــــمــــــادى األولـى عـــــام 1438
اHوافق 23 فبراير سنة 2017.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

مـنـهج إحـصـاء الـوحــدات اHـشـكـلـة Hـسـتـعـمـرة (و.م.م)مـنـهج إحـصـاء الـوحــدات اHـشـكـلـة Hـسـتـعـمـرة (و.م.م)
و/ أو الـعـفــنـيـات في احلـلـيب ومــنـتـجـات احلـلـيب أو الـعـفــنـيـات في احلـلـيب ومــنـتـجـات احلـلـيب اخلـمـائر واخلـمـائر 

عن طريق تقنية حساب اHستعمرات في عن طريق تقنية حساب اHستعمرات في 25 °م.م.

1. الهدف ومجال التطبيق : . الهدف ومجال التطبيق : 

يـحـدد هـذا اHـنــهج تـقـنــيـة إحـصـاء الـوحــدات اHـشـكـلـة
Hـسـتــعـمـرة (و.م.م) اخلــمـائـر و/ أو الــعـفــنــيـات في احلــلـيب
ومـنتـجات احللـيب عن طريق تـقنـية حـساب اHـستـعمرات

في 25° م.

يطبق هذا اHنهج على اHنتجات اآلتية : 

rاحلليب ومنتجات احلليب السائلة -

- احلـــلــــيب اجلـــاف ومــــســـحـــوق مــــصل احلـــلــــيب غـــيـــر
rاحلامض ومسحوق مستخرج الزبدة والالكتوز

Xاحلـامض والــكـازيـ Xاألجــبـان والـزبــدة والـكـازيــ -
الـلبـنيوالـكازيـX - الروبـة والكـازينـات ومسـحوق مصل

  rاحلليب حامض
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(2.1.5) فــي درجــــــــــــة حـــــــــــرارة 45° م. مــــــــــــبــــــــــــاشـــــــــــرة قــــــــــــبـل
االستعمال.يضاف 10 ملل من هذا احمللول إلى 90 ملل من

احمللول  األساسي بطريقة معقمة. 

rغـــــــلـــــــوكــــــوز rوسـط �ـــــــســـــــتـــــــخـــــــلـص اخلـــــــمـــــــيـــــــرة rغـــــــلـــــــوكــــــوز r2.5 وسـط �ـــــــســـــــتـــــــخـــــــلـص اخلـــــــمـــــــيـــــــرة

كلورومفينيكول واآلغار - أغار :كلورومفينيكول واآلغار - أغار :

1.2.5 التركيب :التركيب :

1.1.5 الوسط األساسي : الوسط األساسي :
1.1.1.5 التركيب : التركيب :

مسحوق مستخلص اخلميرة ...............................5غ
غلوكوز(C6H12O6).............................................20غ
أغار-أغار..........................................10غ إلى 15غ1
ماء ..........................................................900 ملل

(1) حسب قدرة تهلّم األغار- أغار.

 2.1.1.5 التحضير : التحضير :

تذّوبr إذا اقتـضى األمرr مركبات الوسط األساسي
.Xأو الوسط اجملفف مع التسخ

يـــعــدّلr إذا اقــتـــضى األمــرr الـــعــامل الـــهــيـــدروجــيــني
(pH) بحيث يساوي 6,6 في 25 °م بعد التعقيم.

يــعـــقـم بـجـــهـاز الــتــعـــقــيـم (1.6) فـي درجــة حــرارة
121°م ± 1° م Hدة 15 دقيقة.

:Xمحلول كلورهيدرات أوكسي تيترا سيكل :X2.1.5 محلول كلورهيدرات أوكسي تيترا سيكل

 1.2.1.5 التركيب :  التركيب : 

2.2.1.5 التحضير :  التحضير : 
يــذوّب كــلــورهــيــدرات أوكــسي تــيــتــرا ســيــكــلــX في
اHـاء. يـجب أن يـحـضّـر احملـلـول مـبـاشـرة قـبل االسـتـعـمـال.

يعقم هذا احمللول عن طريق الترشيح. 

3.1.5 وسط كامل : وسط كامل :

1.3.1.5 التركيب : التركيب :

: Xمحلول كلورهيدرات أوكسي تيترا سيكل 
(C22H30O11,HCl)...............................................50غ
ماء............................................................50 ملل

محلول كلورهيدرات أوكسي تيترا سيكلX.....10 ملل
وسط أساسي...............................................90 ملل

2.3.1.5 التحضير :  التحضير : 
يــــبــــرد الـــــوسط األســـــاسي اHـــــعــــقم (1.1.5) في 45° م.
Xيــضـبـط مـحــلــول كــلــورهـيــدرات أوكــسي تــيــتـرا ســيــكــلـ

مستخلص اخلميرة.............................................5غ
غلوكوز(C6H12O6).............................................20 غ
كلـورومـفـيـنـيـكول (C11H12Cl2N2O5).....................0,1غ1
أغــار-أغــار...........................................12غ إلى15غ2
ماء..........................................................1000 ملل
1: قصداحلصول على تركيز نهائي 100ميكروغرام/ ملل

من الوسط .

2 : حسب القدرة تهلّم األغار-أغار.

2.2.5 التحضير :  التحضير : 

تــــذّوبr إذا اقـــتــــضى األمــــرr اHـــركــــبـــات فـي اHـــاء مع
.Xالتسخ

(pH) الـعـامل الهـيدوجـيني rإذا اقتـضى األمر rيعّـدل
بحيث يساوي 6,6 في 25°م بعد التعقيم.

يـــوزع الــــوسـط الـــهـالمي فـي حـــوجـالت أو قـــارورات
(8.6) ذات سعة مناسبة .

تـعــقـم بــجــهـاز الــتــعــقـيـم (1.6) فـي درجــة حـرارة
121° م ± 1° م Hدة 15 دقيقة.

�ـــكن أيـــضــــا اســـتـــعـــمـــال حتـــضــــيـــرات مـــتـــوفـــرة في
السوقr جاهزة لالسـتخدام. يجب اتباع تعليمات اHصنّع

بدقة. 

6. األجهزة واألدوات الزجاجية : . األجهزة واألدوات الزجاجية : 

األجـــهــزة الــمــتـــداولـة في اخملـبــر اHـيـكــروبـيـولـوجي
وتلك الالزمـة لتـحضيـر العـيّنـات للـتجربـة والتـخفـيفات

ال سيما ما يأتي : 

1.6 أجـــهــزة الـــتـــعــقـــيم أجـــهــزة الـــتـــعــقـــيم بـــاحلــرارة اجلـــافـــة (الـــفــرن) أو
باحلرارة الرطبة (جهاز التعقيم).

2.6 جـهـاز الـتـحـضـيـن جـهـاز الـتـحـضـيـن مـضـبـوط في درجة حرارة
25° م ± 1° م.
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rنوع األجهزة للمجانسة -

rزمن اجملانسة -

rاخملفف -

rزمن ترسب العناصر الكبيرة -

- زمن الرج أثناء حتضير التخفيفات العشرية.

مالحظةمالحظة 4 : :

تـؤخـذ االحتـيـاطـات الـعـاديـة لعـمـلـيـة الـتـعـقيـم. يجب
أالّ جترى العـمليات اHذكورة في (1.8) و(2.8) مباشرة في

ضوء الشمس.

2.8 حتــــــضـــــيــــــر عــــــي حتــــــضـــــيــــــر عــــــيّــــــنــــــة الـــــتــــــجــــــربــــــة واحملــــــلـــــول األمــــــنــــــة الـــــتــــــجــــــربــــــة واحملــــــلـــــول األم
والتخفيفات العشرية :والتخفيفات العشرية :

يــــجـــري حتــــضــــيـــر عــــيّــــنـــة الــــتــــجـــربــــة واحملــــلـــول األم
والـتخفـيفـات العشـرية طـبقا Hـناهج الـتحـاليل احملددة في

التنظيم الساري اHفعول .

rتعلقة بتحضير العيّناتHدة العـمليات اH بالنسبة
يــرجع إلـى الــفــقـرة (3.6) من مــنــهج الــتــحــلـيـل مـحــددة في
الـــقـــرار اHـــؤرخ في 28 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 28 مـــايـــو
سـنة 2014 الـذي يـجـعل مـنـهج حتـضـيـر الـعـيّـنـات واحملـلول
األم والــــــتـــــــخـــــــفـــــــيــــــفـــــــات الـــــــعـــــــشــــــريـــــــة قـــــــصــــــد الـــــــفـــــــحص

اHيكروبيولوجيr إجباريا.

 : Xالزرع والتحض  : X3.8 الزرع والتحض 

1.3.8 تــؤخـــذ عــلـــبــتــا بـــيــتــري مـــعــقـــمــتــيـن (3.6)
يـــنــقل 1 مـــلل بـــواســـطـــة مـــاصـــة مـــعـــقـــمــة (4.6) من عـــيـــنــة
الـتــجـربـة إلى كل عــلـبــة إذا كـان اHـنــتـوج سـائالr أو 1 مـلل

من احمللول األم في حالة اHنتجات األخرى.

.X2.3.8 تـــؤخـــذ عــلــبـتــا بــيــتــري أخــريـان مــعــقــمــتـ   
ينـقل بواسـطة مـاصة جديـدة معـقمة 1 ملل من الـتخـفيف
10-1 في كل علـبـة في حالـة اHـنتـوج الـسائلr أو 1 مـلل من

التخفيف 10-2 بالنسبة للمنتجات األخرى.

3.3.8 تـــعـــادr إذا اقـــتـــضى األمــــرr هـــذه الـــعـــمـــلـــيـــة مع
التخفيفات العشرية التي تتبع.

 4.3.8 يـصــبّ في كل عـلـــبـة بــيـتــري حـوالي 15 مـلل
Xمـن الـــهالم بـــالـــكـــلـــورهـــيـــدرات أوكـــسي تـــيـــتـــراســـيـــكـــلــ
(chlorhydrate     d�oxytètracycline)      (1.5)    أو   هــالم
r(2.5) في 45° م (chloramphénicol) بـالـكــلـورامــفـيـنــيـكـول

مذوّب مسبقا ومثبت في حمام مائي (5.6).

3.6 عـلـب بــيــتـري  عـلـب بــيــتـري قـطـرهــا يــتـراوح مـن 90 ³ إلى
.³ 100

4.6 ماصـات مدرجة ماصـات مدرجة مـسدودة بـقطنr مـعيّـرة لتوزيع
1 مـــــلل ± 0,02 مـــــلل أو 10 مـــــلل ± 0,2 مـــــلل أو 11 مـــــلل ±

0,2 ملل.

5.6 حــــمــــام مـــائـي حــــمــــام مـــائـي مـــضــبـــوط فـي درجـــة حــــرارة
45° م ± 1° م.

6.6 جــهـاز حلـسـاب اHــسـتـعـمـرات  جــهـاز حلـسـاب اHــسـتـعـمـرات يـحـتـوي عـلى نـظـام
لإلضـاءة ذي قعـر أسود مـجـهز بـعدسـة بتـكبـيرrX1,5 وعدد

رقمي أو ميكانيكي أو إلكتروني.

7.6 جـهـاز  لـقـيـاس الـعــامل الـهـيـدروجـيـني ( جـهـاز  لـقـيـاس الـعــامل الـهـيـدروجـيـني (pH) ) في
درجــة حــرارة مــعـــدلــة ودقــة الــقــيــاس ± 0,1 وحــدة الــعــامل

الهيدروجيني (pH) في 25° م.

8.6 حـوجالت أو قـارورات حـوجالت أو قـارورات الـزرع مـزودة بــغـطـاء ذي
برغي.

مالحظةمالحظة 2 : :

يــقـــبل اســتــخــدام األدوات ذات االســتــعــمــال الــوحــيــد
وكــذا األدوات الـــزجــاجــيـــة مــعــادة االســـتــعــمـــال بــشــرط أن

تكون لها اخلصائص اHناسبة.

7. اقتطاع العي. اقتطاع العيّنات :نات :

يجب أن تـكون العيّـنة اHوجهـة للمـخبر ¤ثّـلة وغير
متلفة أو تغيرت خالل النقل أو التخزين.

يجب إجراء اقـتطـاع العـيّنات وفـقا لـلمـناهج احملددة
في التنظـيم الساري اHفعـولr أوr إذا اقتضى األمرr وفقا

للمواصفات اHعترف بها.

مالحظة مالحظة 3 :  : 

فـي حــالـــة األجــبــان الـــنــاضـــجــة الــتـي لــهــا قـــشــرة من
خـــمـــائـــر أو عـــفـــنـــيـــاتr ويـــســـتـــحــسـن إزالـــتـــهــا مـن عـــيّـــنــة
الـــتــحـــلــيـل. في هـــذه احلــالـــة اخلــاصـــةr �ـــكن نـــزع الــقـــشــرة
بــواســطـــة مــشــرط أو ســكـــX مــعــقـم قــبل إجــراء عـــمــلــيــات

االقتطاع.

8. طريقة العمل : . طريقة العمل : 

1.8 عموميات :  عموميات : 

العوامل اHؤثرة على الثقة هي كاآلتي : 
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9. التعبير عن النتائج :    التعبير عن النتائج :   

1.9 تـؤخــذ بــعــX االعــتــبــار اإلحــصـاءات انــطالقــا من
الــعـــلب الـــتي حتـــتـــوي عــلى 10 إلى 150 مـــســتـــعـــمــرة عـــلى

األقصى .
يــحـــسب الــعــدد N مـن وحــدات مـــشــكـــلــة Hـــســتـــعــمــرة
(و.م.م) اخلـمائر و/ أو الـعفنيـات بالغـرام أوباHيلـيلتر من

اHنتوج بواسطة اHعادلة اآلتية :

N = 
     ∑C

V(n1+ 0,1n2) d                          

حيث :
C∑ : : هــو مـجــمـوع اHـســتـعـمــرات الـتي § إحــصـاؤهـا

في العلب احملتفظ بها.
V : : هو حجم اإلينوكيلوم باHيليلتر.

n1 : : هـــــو عــــدد الـــــعــــلـب احملــــتــــفـظ بــــهـــــاr حــــيـث تــــكــــون

اHستعمرات فيها بX 10 و150  عند التخفيف األول.
n2 : : هــو عــــدد الــعــلــب احملــــتـــفـظ بـــهـــا حــيــث يـــكـــون

عـــدد اHــســتـعــمــرات  فـيــهــا بـX 10 و150 عــنــد الــتــخـفــيف
الثاني.

d : عامل التخفيف اHوافق للتخفيف األول.

إذا كــان هــنــاك أكــثــر مـن تــخــفـيــفــX مــحــتــفـظ بــهــمـا
يـعــطـيــان نـتـيــجـة بـX 10 و150 مــسـتــعـمــرةr �ـكن تــغـيــيـر
اHـــعـــادلـــة مع األخـــذ بــعـــX االعـــتـــبــار الـــتـــخــفـــيف اHـــوالي.

بالنسبة لثالثة تخفيفاتr تكون اHعادلة كاآلتي :
    

N = 
               ∑C

   V(n1+ 0,1n2 +0,01n3) d             

حيث : 

n3 : هــوعـــدد الــعـــلب احملـــتــفظ بـــهــاr حـــيث يـــكــون عــدد

اHستعمرات فيها بX 10 و150 عند التخفيف الثالث.

.Xـثـلـ¤ Xـتـحـصل عــلـيـهـا بـرقـمـHتـقـرب الــنـتـيـجـة ا
عـنـدمـا يـكـون العـدد اHـراد تـقـريـبـه هـو الـعدد 5 دون أرقـام
¤ـــثـــلـــة أخـــرىr تـــقـــرب الـــنـــتـــيـــجـــةr بـــحـــيث يـــكـــون الـــرقم
اHـوضـوع مـبـاشـرة من الـيـسـار زوجـيـا. مـثال الـعـدد 28500

يقرب إلى العدد 28000 والعدد 11500 يقرب إلى 12000.

يـؤخذ كنـتيـجة عدد (و.م.م) اخلـمائر و/ أو العـفنيات
بــاHـيــلــيـلــتـر أو بــالـغــرام من اHـنــتـوجr ويــعـبــر عـنــهـا بــعـدد
يـتـراوح بX 1 و9,9 مـضـروب في rx10 حـيث x هي الـقـوة

اHناسبة للعدد 10.

5.3.8 يخـلط بعـنايـة االينـوكيـلوم (Inoculum) بوسط
الـــزرع ويــــتـــرك لـــيــــتـــجـــمــــد مع وضع عــــلب بـــيــــتـــري عـــلى

مساحة باردة وأفقية.

6.3.8 يـــــــجــب أالّ تــــــتـــــــجــــــاوز اHـــــــدة بــــــX حتـــــــضــــــيــــــر
الـتخـفـيف األول وخـلـيط اإليـنـوكـيـلوم (Inoculum) بـوسط

الزرعr 15 دقيقة.

7.3.8 يحـضّر عدد كـاف من الـعلب الـشاهـدة للتـحقق
من عملية التعقيم.

r(5.3.8) 8.3.8 بعد قلب عـلب بيتري احملضّرة مسبقا
تـوضع في جـهاز الـتـحـضX (2.6) مـضـبوط في 25° م Hـدة

5 أيام.

يــنـــصح بــاتــخــاذ كـل االحــتــيــاطــات الـالزمــة لــتــجــنب
خطر اجتياح اخلمائر والعفنياتr مثل :

rوضع الغطاء على كل علبة زرع بعد التجمّد -

- أو إضـــافــــة قـــطـــرة مـن الـــغـــلـــيــــســـرول عـــلى ورق -
غشاء في غطاء العلبة.

9.3.8 ال تـــرصّ أكــــثــــر من سـت عـــلـب فــــوق بـــعــــضــــهـــا
Xكــمــا يــجب أالّ تالمس جــدران جــهــاز الــتــحــضــ rالــبــعـض

والقسم العلوي منه.

4.8 التفسير :  التفسير : 

1.4.8 حتـسب اHـسـتــعـمـرات في كل عـلـبــة بـاسـتـثـنـاء
اHستـعمرات الـبكتـيريـة احملتمل ´ـوها. �يّـزr إذا اقتضى
األمرr بـX مسـتعـمرات اخلـمائـر ومسـتعـمرات الـعفـنيات

باالعتماد على اخلصائص اHرفولوجية (5.8).

2.4.8 ال يـحتـفظ إالّ بالـعـلب التي حتـتوي من 10 إلى
150 مستعمـرة كحد أقصى. إذا اجتاحت العفنيات أقسام

rستعمرات األكثر عزلةHإذا صعب حساب ا rمن العلب أو
حتـسب اHــسـتــعـمــرات في الــعـلب ذات الــتــخـفــيف اHـوالي
األكـثر ارتفاعـا حتى ولو كان عـدد اHستعـمرات أصغر من
Xجترى الـعمـليـة كمـا هو مـب r10. في هـذه احلالـة األخيـرة

في (2.9).

5.8 التأكد : التأكد :

يجب الـبحث عن هـوية اHسـتعـمرات التي لـها حجم
عــلى شــكـل دبــوس أو مــشــكــوك فــيــهـــا عن طــريق الــفــحص

اجملهري.

الـــتــــأكــد مــن الــعـــدد n لـــلــمــســـتــعـــمــرات حـــيث �ــثل
الـــعـــدد n اHــــســـتــــعـــمــــرات الــــتي § إحــــصـــاؤهــــا عن طــــريق

الفحص اجملهري.



- أقـل من 10 (و.م.م) اخلـــــــمـــــــائـــــــر أو الــــــعـــــــفـــــــنـــــــيــــــات
r(منتجات سائلة) يليلترHبا

- أقل من d×10/1 (و.م.م) و/أو اخلمـائـر والـعـفـنـيات
بــالـغـرام (مـنـتــجـات أخـرى)r حـيث d هـو عـامل الـتـخـفـيف

اHوافق للتخفيف األول.

r150 3.9 إذا لم تـــــوجـــــد إالّ اإلحـــــصـــــاءات األكـــــبـــــر من
يـحسب عـدد تقـديري انـطالقا من الـعلب الـتي يكـون فيـها
عـدد اHسـتعـمـرات قريـبا من 150 ويـضرب بـعكس الـقيـمة
اHـــوافـــقـــة لـــلـــتـــخـــفـــيف األكـــثـــر ارتـــفـــاعـــاr يـــعـــبّـــر عـن هــذه
الـــنـــتـــيـــجــــة " بـــعـــدد تـــقـــديـــري من (و.م.م) اخلـــمـــائـــر و / أو

العفنيات بالغرام أو باHيليلتر من اHنتوج ".

10. التكرارية : التكرارية :

يـــجب أالّ يـــتــــجـــاوز الـــفـــرق اHـــطـــلق بـــX نـــتـــيـــجـــتي
الـتجربة فرديتـX مستقلـتX متحصل عـليهما عن طريق
نفس اHنهجr على نـفس اHادة اخلاضعة للتجربةr في نفس
اخملـبرr من طـرف نـفس احملـلل مع اسـتـعمـال نـفس األجـهزة
وفي مــجـال زمـني قــصـيـرr 30% من الـنـتــيـجـة األدنى في

أكثر من 5% من احلاالت.

مــثـال : أعـطى إحـصــاء وحـدات مـشـكـلــة Hـسـتـعـمـرات
(و.م.م) اخلـــمـــائـــر و/ أو الـــعـــفـــنـــيـــات (§ حتـــضـــX عــلـــبـــتي

بيتري لكل تخفيف)r النتائج اآلتية : 

- عــنـــد الــتـــخــفـــيف األول احملــتـــفظ به r(2-10) 83 و97
rمستعمرة

33 r(3-10)  عـــنــد الـــتــخـــفــيـف الــثـــاني احملــتـــفظ به -  
rو28 مستعمرة

N =    
 ∑C

 
V(n1+ 0,1n2) d                         

 =  
83+97+33+28  

  =   
 241   

=  10954                  
1[2 + (0,1 ×  2 )])]10-2         0,022                                                 

تــقــرّب الــنــتــيــجــة كـمــا هــو مــحــدد في r(1.9) بــحــيث
نتحصل على 11000 أو 1,1×410 وحدة مشـكلة Hستعمرات

اخلمائر والعفنيات بالغرام أو باHيليلتر من اHنتوج.

2.9 إذا كـــانت عـــلـــبــتـــا بـــيـــتــري اHـــوافـــقـــتــان لـــعـــيّـــنــة
الـتـجربـة (مـنـتـجات سـائـلـة ) أو للـمـحـلول األم (مـنـتـجات
أخـرى) حتـتـويـان عـلى أقل من 10 مـسـتـعـمـراتr يـعـبّـر عن

النتائج كما يأتي : 
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