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وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 19 شـو شـوّال عـــــام ال عـــــام 1436 اHـوافـــــق  اHـوافـــــق 4 غـشت غـشت
سـنـــة سـنـــة t2015 يـجـعل اHــنـهج األفــقي إلحـصـاء اخلــمـائـر يـجـعل اHــنـهج األفــقي إلحـصـاء اخلــمـائـر
والــعــفـنــيـات بوالــعــفـنــيـات بِــعـدــعـد° اHــسـتــعــمـرات في اHــنـتــجـات ذات اHــسـتــعــمـرات في اHــنـتــجـات ذات

نشاط مائي أصغر أو يساوي نشاط مائي أصغر أو يساوي t0,95 إجباريا. إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــ

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

tعدّلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1990

tتممHعدل واHا tتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

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

tطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 اHؤرخ
في 20  ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1434 اHــــوافــــق 26 ســـبـــتــــمــــــبـــر
سـنــــة 2013 الـذي يحـدد شـروط وكيـفـيات اعـتـماد اخملـابر

tستهلك وقمع الغشHقصد حماية ا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اHــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واHـــتـــعــــلق بـــاHــــواصـــفـــات
tتممHعدل واHا tواد الغذائيةHيكروبيولوجية لبعض اHا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اHــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة t1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهt يـهـدف هـذا الـقـرار إلى جـعل اHـنـهج األفـقـي إلحـصاء
اخلمـائر والعفـنيات بِـعد° اHستـعمرات  في اHـنتجات ذات

نشاط مائي أصغر أو يساوي t0,95 إجباريا. 

اHـادة اHـادة 2 : : من أجل إحــصـاء اخلـمـائــر والـعـفـنــيـات بِـعـد°
اHـسـتـعـمــرات  في اHـنـتـجـات ذات نـشـاط مـائـي أصـغـر أو
يــســاوي t0,95 فــإن مــخـــابــر مــراقـــبــة اجلــودة وقـــمع الــغش
واخملـابر اHـعتـمـدة لهـذا الـغرضt مـلزمـة بـاستـعـمال اHـنهج

اHبY في اHلحق اHرفق بهذا 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.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 19 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 4
غشت سنة 2015.

بختي بلعايببختي بلعايب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

اHنهج األفقي إلحصاء اخلمائر والعفنيات اHنهج األفقي إلحصاء اخلمائر والعفنيات 

بِعدعد° اHستعمرات في اHنتجات ذات نشاط مائي أصغر اHستعمرات في اHنتجات ذات نشاط مائي أصغر
أو يساوي أو يساوي 0,95

1 . . مجال التطبيقمجال التطبيق

يــحــدد هــذا اHـنــهـج طـريــقــة أفــقــيــة إلحــصــاء اخلــمــائـر
احملــبــة لــلــمـاء و الــعــفــنـيــات احملــبــة لـلــجــفــاف اHــوجـودة في
اHنتجات اHوجهة لالستهالك البشري أو احليوانيt حيث
tـاء أصغـر أو يساوي 0,95  (الفـواكه اجلافةHيـكون نـشاط ا
tــــمـــلحHالــــســـمك ا tالــــلـــحم اجملــــفف tـــعــــجـــونHا tاحلـــلـــويــــات
الـبـذورt احلــبـوب ومـشـتـقــاتـهـاt الـطــحـtY اجلـوزt الـتـوابل
والـبهاراتt إلخ....)t بواسـطة تقنـية إحصاء اHـستعمرات

في درجة حرارة 25 °م ± 1 °م.

ال يــطــبق هــذا اHــنــهج عــلى اHــنــتــجــات اجملــفـفــة حــيث
tـاء أصـغر أو يـساوي 0,60 (احلبـوب اجملفـفةHيـكون نـشاط ا
اHـنـتـجات الـزيـتـيـةt الـتـوابلt الـبـقـولt الـبـذورt مـسـحوق
اHــــشــــروبــــات الــــفــــوريـــــةt اHــــنــــتــــجــــات اجملــــفــــفــــة اHــــوجــــهــــة
لــلــحــيـوانــات األلــيــفــةt الخ....) وال يــســمح بــإحــصــاء أبـواغ
الـعـفــنـيـات. كـمـا ال يـطـبق هـذا اHـنـهج في حتـديـد اجملـمـوعـة
الــفــطــريـة أو فـي اخـتــبــار األغــذيــة لـلــبــحث عــلى الــســمـوم
الـفـطـريـة (اHـيـكـوتــوكـسـY)t كـمـا أنه ال يـتالءم مع إحـصـاء
الـفطريـات احملبة لـلملح و احملـبة لـلجفـاف (بوليـباسيـليوم
بـيـسي (Polypaecilum pisce) وبـازيــبـيـتــوسـبــورا آلـوفـيال
t(Basipetospora halophila) اHـــمــكن وجـــودهــا فـي األســمــاك

اجملففة على وجه اخلصوص.

2. مصطلحات وتعاريف. مصطلحات وتعاريف

الحــــتــــيــــاجـــات هــــذا اHــــنــــهجt تــــطــــبق اHــــصــــطــــلــــحـــات
والتعاريف اآلتية : 

اخلــمــائــر:اخلــمــائــر: جـــسم دقـــيق هــوائيt مـــحّب لـــلــحــرارة  1.2

اHـــــعـــــتــــــدلـــــةt يـــــتــــــطـــــور عـــــلـى ســـــطـح الـــــوسـط عـــــلـى شـــــكل
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مـسـتـعـمـرات (4.2) بـاسـتــعـمـال وسط هالمي في الـشـروط
اHـوصـوفـة في هـذا اHـنـهج وفي درجـة حـرارة 25 °مt غـالـبا

ما يشكل محيطا منتظما و سطحا محدبا نوعا ما.
هناك خـمائـر تتـطور بـاألحرى في الـعمق أكـثر منه
عـلى سـطح الـوسط والـتي بـإمـكـانـها تـشـكـيل مـسـتـعـمرات

دائرية أو عدسية الشكل.
2.2 الـعـفـنـياتالـعـفـنـيات : : جـسم دقـيق هوائيt مـحبّ لـلـحرارة

tيـــطــور عـــادة  عـــلى ســطـح وسط هالمي tــعـــتـــدلــة لـــيـــفيHا
حـسب الـشـروط احملـددة في هـذا اHـنـهجt خاليـا بـرعـمـية أو
جـراثـيم (3.2) مــسـطــحـة أو زغــبــيـة أو مــســتـعــمـرات (4.2)

تمثل غالبا أثمارا ملونة وأشكاال  ذات أبواغ. 
هــنــاك عـفــنــيـات تــتــطـور بــاألحــرى في الـعــمق أكــثـر
مـنه عــلى سـطح الــوسطt بـإمـكــانـهــا تـشـكــيل مـسـتــعـمـرات

دائرية أو عدسية الشكل.
مالحـــظـــةمالحـــظـــة : هـــنــــاك أشـــكـــال مــــتـــقــــاربـــة مـن األجـــســـام
الــدقــيــقــة و�ــكـن أن يــكــون الــتــمـــيــيــز بــY اخلــمــائــر (1.2)

والعفنيات (2.2) اعتباطيا. 
3.2 خاليا  بـرعمية أو جراثيم :خاليا  بـرعمية أو جراثيم : أجسام قـابلة للحياة

قادرة على النمو في وسط مغذٍ.
tبـوغ tمـجــمــوعــة من اخلاليــا tمـثال : خــلــيــة مـنــبــتــيــة

مجموعة من األبواغ أو قطعة من اHشيجة الفطرية.
4.2 اHستعمرةاHستعمرة : هي تراكم ملـحوظ �ركز لكتلة من

األجسام الدقـيقة اHتطـورة فوق أو داخل وسط مغذٍ صلب
انطالقا من خلية قابلة للحياة.

 5.2 خمائر محبة للماء وعفنيات محبة للجفافخمائر محبة للماء وعفنيات محبة للجفاف

فـطـريـات قـادرة عـلى الـنـمـو مع نـشـاط مـائي أصـغـر
أو يساوي 0,95.
3. اHبدأ. اHبدأ

1.3 تـزرع عــلب بــيـتــري مـحــضـرة بــاســتـعــمـال وسط

tـرتـقـبـةHــسـتـعـمـرات اHزرع انــتـقـائي مـحـدد. حـسب عـدد ا
تــســتـــعــمل كـــمــيـــة مــعــيـــنــة من عـــيــنـــة الــتــجـــربــة (إذا كــان
اHــنــتــوج سـائـال) أو من احملــلـول األم (فـي حـالــة اHــنــتــجـات
األخـرى) أو من التـخـفيـفـات العـشـرية لـعـيّنـة الـتجـربة أو

للمحلول األم.
tكن زرع عـلب بيـتـري إضافـيـة في نفس الـشروط�
بـإستعـمال تخـفيـفات عشـرية متـحصل عـليهـا انطالقا من

عيّنة التجربة أو من احمللول األم.
2.3 حتــــضـن بـــعــــد ذلـك عـــلـب الــــبــــيـــتــــري فـي شـــروط

هوائـية في درجـة حرارة 25 °م ± 1 °م Hدة خـمسة (5) إلى
ســبــعـة (7) أيــام. ثـم تـتــرك عــلب الــهـالم لــتـرتــاح فـي ضـوء

النهار Hدة يوم (1) إلى يومY (2) إذا اقتضى األمر.

tـسـتـعــمـرات أو اخلاليـا الـبــرعـمـيـةH3.3 حتـصـى إذن ا

وإذا اقـتــضى األمـر (من أجل الــتـمــيـيــز بـY مــسـتــعـمـرات
اخلمائر والبكتـيريا)t تفحص اHستعمرات اHشكوك فيها

بواسطة مكبرة بعدستY أو مجهر للتأكد من هويتها.

4.3  يــحــسب عــدد اخلــمــائـر والــعــفــنــيــات بــالــغـرام أو

بـاHـيـلـيـلـتـر من الـعـيّــنـة انـطالقـا من عـدد اHـسـتـعـمـرات أو
اخلاليـا الـبــرعـمـيـة أو اجلـراثــيم اHـتـحـصل عــلـيـهـا في عـلب
البـيتري اخملتـارة بنسب تـخفيفـات تسمح بـاحلصول على
مسـتـعـمرات �ـكن إحـصـاؤها. وإذا اقـتـضى األمـرt حتصى

العفنيات واخلمائر على حدة.

4. اخملفف ووسط الزرع . اخملفف ووسط الزرع 

1.4 اخملفف اخملفف

1.1.4 عمومياتعموميات

عــنـد إجــراء سـلــسـلـة تــخـفــيـفــات قـبل الــزرعt يـوصى
بـاسـتـعـمـال مـخـفف يـحـتـوي عـلى كـمـيـة كـافـيـة مـن اHذاب
[على سبـيل اHثال مـحلول  بـ 20 % إلى35 %  (تـركيز في
الـكــتـلــة) من الـغــلـيــسـرول  أو D- غـلــوكـوز] وهـذا لــتـفـادي
الـصــدمـة احلـلــولـيــة لـلـعــفـنــيـات احملـبّــة لـلــجـفـاف واخلــمـائـر

احملبّة للماء.

مـالحــــظـــة :مـالحــــظـــة : لــــتــــقــــلــــيل الــــتــــحــــام أبــــواغ الــــعــــفــــنــــيـــات
والـفــطـريـات (conidies) �ـكـن أن تـضــاف عـوامل مــنـشــطـة
لــلـــضــغط احلــلــولي (tensioactifs) كــمــتــعــدد األوكــســيــتــيالن

سوربتون مونوليات بـ  0,05 % (تركيز في الكتلة). 

يــوصى بـاسـتــعـمــال مـاء بـيــبـتـوني بـ 0,1 % (تــركـيـز
في الكـتـلـة) كمـخـففt إال في حـالـة حتضـيـر خـاص للـعـيّـنة

اHأخوذة للتجربة.  

 2.1.4 تركيب اHـاء البيبتوني بـ  تركيب اHـاء البيبتوني بـ 0,1 %  (تركيز في (تركيز في

 الكتلة) الكتلة)

عصارة أنز�ية من نسيج حيواني و نباتي

اHاء

1غ

1000 ملل

3.1.4 حتـضــيــر مـاء بــيــبــتـوني بـ حتـضــيــر مـاء بــيــبــتـوني بـ 0,1 % (تــركــيـز في(تــركــيـز في

الكتلة) الكتلة) 
تـذاب اHـركـبـات فـي اHـاءt مع الـتـسـخـY إذا اقـتـضى
األمـر t يـعــــــدل الـعـامـــــل الـهـيــدروجـيـني (pH) (4.5) عـنـد
7 ± 0,2 فـي درجـة حـرارة 25 °م بــعـد الـتــعـقــيم إذا اقـتـضى

األمر.
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تـــنــبــيـه : يــجب تـــفــادي تــعـــرض الــوسط لـــلــضــوء ألنتـــنــبــيـه : يــجب تـــفــادي تــعـــرض الــوسط لـــلــضــوء ألن
اHـواد الناجتة عن حتـلل السمـوم الفطريـة �كن أن تسبباHـواد الناجتة عن حتـلل السمـوم الفطريـة �كن أن تسبب

سوء تقييم اجملموعات الفطرية في العينات.سوء تقييم اجملموعات الفطرية في العينات.
 2.2.1.2.4 إضـافـة اخـتــيـاريـة لـكـلــورهـيـدرات الـكـلـورإضـافـة اخـتــيـاريـة لـكـلــورهـيـدرات الـكـلـور

YتيتراسيكلYتيتراسيكل
tعـنـدما �ـكن أن يحـدث الـتكـاثـر البـيكـتـيري مـشكال
يوصى باستـعمال الكلورام فينيكول (50 مغ/ل) والكلور
تيـتراسيكلY (50 مغ/ل). في هذه احلـالةt يحضر الوسط
األســـــاسي كـــــمـــــا هـــــو مــــبـــــY أعاله (2.1.2.4) مع 50 مـغ من
الـــكــلـــورام فــيـــنـــيــكـــول فــقطt ثـم يــوزع بـــكــمـــيــات 100مــلل
ويــعــقم. يــحـــضــر كــذلك مــحــلــول تــيــتــراســيــكــلــY بـ 0,1 %
(تــــــــــركـــــــــــيــــــــــز فـي الــــــــــكـــــــــــتــــــــــلــــــــــة) مـن كـــــــــــلــــــــــورهــــــــــيــــــــــدرات
الــكــلــورتـيــتــراســيــكـلــY في اHــاء (يــجب أن يــحــضــر فـورا
لعـدم اسـتـقـراره في احملـلـول) ويعـقم بـالـتـرشـيح. مـبـاشرة
قــبل االســتـعــمــالt يــضـاف 5 مــلل من هــذا احملــلــول إلى100
مـلل من الــوسط األســاسي بـطــريـقــة مــعـقــمـة ويــسـكب في
عـلـب الـبـيـتـري. ال يــنـصح بـاسـتــعـمـال اجلـنــتـامـيـسـY ألنه

بإمكانه تثبيط بعض أصناف اخلمائر.
 3.2.1.2.4 إضافة اختيارية للعناصر اHؤشرة  إضافة اختيارية للعناصر اHؤشرة 

حتـتـاج الـعفـنـيـات لـلـعـنـاصـر اHـؤشـرة غـيـر اHـوجودة
في DG 18  (1.2.4) لـكـي يـظــهـر شــكـلـهــاt وال سـيــمـا الــصـبغ

الذي تنتجها عادةً. 
tـوجـودة  في هـذا الـوسطHلـلـكـشف عن الـعـفــنـيـات  ا
يـضاف إلى كل 1 لـتر منه 1 مـلل من احملـلول احملـتـوي على

العناصر اHؤشرةt قبل إدخاله في جهاز التعقيم :
 t1غ  ZnSO4,7H2 O -

 t0,5غ Cu SO4,5H2O -
- 100 ملل من ماء معقم أو منزوع األيونات.

3.1.2.4 جتارب الفعالية لضمان نوعية وسط الزرعجتارب الفعالية لضمان نوعية وسط الزرع

 1.3.1.2.4 عمومياتعموميات

وسـط DG18 (1.2.4) هـــــــــــو وسـط صـــــــــــلـب. يـــــــــــجـب أن
تـخـضع كـل من اإلنـتـاجـيـة واالنـتـقـائـيـة إلى جتـربـة حـسب

اHواصفات اآلتية : 
2.3.1.2.4 اإلنتاجية اإلنتاجية

التحضY :التحضY : خمسة (5) أيام في درجة  25 °م ± 1°م.
السالالت :السالالت :

ATCC  9763    سكاروميساس سيريفيزيا -
ATCC 42694                     واليميا سيبي -

2.4 وسط الزرع وسط الزرع

 1.2.4 هالم  ديــكـلـوران بـ 18 % (تـركـيــز في الـكــتـلـة)

(DG 18) من الغليسيرول
1.1.2.4 التركيبالتركيب

Y5غعصارة أنز�ية من الكازي

10غ

1غ

0,5 غ

0,002 غ

220 غ

12غ إلى

 15غ أ

 0,1غ

1000 ملل

( C6H12O6) غلوكوز - D

(KH2PO4) فوسفات أحادي البوتاسيوم

(MgSO4,H2O) غنزيومHسولفات ا

ديـــــــــكـــــــــلـــــــــوران (2,6 ثــــــــــنــــــــــائي كــــــــــلـــــــــور -4-
(Yنيتروأنيل

(Dichloran 2,6-dichloro -4- nitroaniline)

غليسرول خال من اHاء

هالم

كلوروم فينيكول

ماء مقطر أو منزوع األيونات

أ) : حسب قدرة تهلّم الهالم

2.1.2.4 التحضيرالتحضير

1.2.1.2.4 عموميات  عموميات  

تـوضع كل اHكونـات عدا الكلـورام فينـيكول في اHاء
ثم تـغـلـى إلذابـتـهــا كـلـيــا. إذا اقـتـضـى األمـرt يـعــدل الـعـامل
الـــــهــــيــــدروجـــــيــــني (pH)  (4.5) عــــنــــد 5,6  ±  0,2 في درجـــــة

حرارة 25 °م بعد التعقيم.
يــضــاف إلى اإليــثــانـول 10 مــلل مـن مـحــلــول كــلـورام
فـــيـــنـــيـــكـــول بـ 1 % (تـــركـــيـــز في الـــكـــتـــلـــة) و�ـــزج. يـــوزع
الــــوسط عــــلى أوعــــيــــة مالئــــمـــة (5.5). ثـم يـــعــــقم في جــــهـــاز

التعقيم عند121 °م خالل 15 دقيقة.
يـــــبــــــرد الــــــوسط مــــــبـــــاشــــــرة في حــــــمـــــام مــــــائي (3.5)
مـضــبـوط في درجــة حـرارة مــحـصــورة بـY 44 °م و47 °م.
يــــوزع هـــــذا الــــوسط عــــلـى حــــصص ذات 15 مــــلل فـي عــــلب

بيتري معقمة (6.5).
يـــــتـــــرك الــــوسـط لـــــيــــتـــــجـــــمـــــد و يـــــجف ســـــطح عـــــلب
الـبيـتريt إذ اقـتضى األمـر. يـستـعمل الـوسط مبـاشرة أو

يحفظ في الظالم إلى حY استعماله.
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ATCC 42693     أسبرجيلوس ريستريكتوس -

ATCC 42690                     أوروتيوم روبروم -

- أو سالالت مسجـلة كـمكـافئة في مـجمـوعة فـطرية
أخرى.

SDA  رجعي : وسط زرعHرجعي :الوسط اHالوسط ا

(Sabouraud Dextrose Agar) 

منهج اHراقبة :منهج اHراقبة : كمي.

PR ≥ 0,5 عايير: نسبة اإلنتاجيةHعايير:اHا

اHـمـيزة : مـسـتـعمـرات أو خاليـا بـرعـمـية الـتـفاعالت اHـمـيزةالـتـفاعالت 
أو جراثيم �يزة حسب كل نوع.

 3.3.1.2.4 االنتقائية االنتقائية 

التحضY :التحضY : خمسة (5) أيام في درجة 25 °م  ±  1 °م

السالالت :السالالت :

 ATCC  25922 إشيريشياكولي -

 ATCC  6633 أو باسيلوس سوبتيليس -

- أو سـالالت مـــســـجـــلـــة كـــمـــكــافـــئـــة فـي مـــجـــمـــوعــات
فطرية أخرى.

منهج اHراقبة :منهج اHراقبة : نوعي.

اHعايير :اHعايير : توقف كلي.

5. األجهزة واألدوات الزجاجية. األجهزة واألدوات الزجاجية

يـسـمح باسـتـعـمال األجـهـزة ذات االسـتـعمـال الـوحـيد
tـســتــعــمــلــة ألكــثـر مـن مـرةHبــدال من األدوات الــزجــاجــيــة ا

شرط أن تخضع للمتطلبات احملددة.

tـيـكـروبــيـولـوجـيـاHــتـداولـة في مـخــابـر اHاألجـهـزة ا  
وال سيما ما يأتي : 

 1.5 جـــهــاز الـــتــحـــضــtY جـــهــاز الـــتــحـــضــtY بـــإمـــكـــانه الـــعـــمل فـي درجــة

حرارة 25 °م ± 1°م.

2.5 مـاصـات ذات سـيالن تـاممـاصـات ذات سـيالن تـامt مـعـقـمـةt سـعـتـهـا 1 مـلل

ومدرجة بـ  0,1 ملل.

3.5 حـمـام مـائي أو جـهـاز �ـاثلtحـمـام مـائي أو جـهـاز �ـاثلt بـإمـكـانه الـعـمل في

درجة حرارة تترواح من 44 °م إلى 47 °م. 

t(متر - pH) 4.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني 

بـتـدقيق ± 0,1 وحـدة من الـعـامـل الـهـيـدروجـيـني (pH) في
درجة حرارة 25 °م.

5.5 قــاروراتt حــوجـالت وأنــابــيب قــاروراتt حــوجـالت وأنــابــيبt لــغـــلــيـــان وحــفظ

أوساط الزرع وإلجراء التخفيفات.

 6.5 عـــــلب بـــــيــــتــــريt عـــــلب بـــــيــــتــــريt مــــعـــــقــــمـــــةt من الـــــزجــــاج أو من

البالستيكt يتراوح قطرها من 90 ملم إلى 100 ملم.

 7.5 مـجهرt  مـجهرt لتـمـييـز اخلـمائـر عن اخلاليـا البـكـتيـرية

.(1000 x 250 إلى x تكبير من tقاع فاحت)

8.5 نـواشر نـواشرt من الزجـاج أو من الـبالسـتـيك (قـطـرها

أقل من 2 ملم وطـولـها 80 ملم). من األحـسن أن ال يتـجاوز
قطـر النـواشر 2 مـلم لـلتـقلـيل من كـميـة الـعيّـنة اHـلـتصـقة

بها عند نهاية نشرها.

(50 x 6,5 إلى x تـــكــبــيــرهــا) tYمــكــبــرة بــعــدســتـ tY9.5 مــكــبــرة بــعــدســتـ

لـلـتـمـيـيـز ولـلـتـفـريـق بـY اHـسـتـعـمـرات أو خاليـا اخلـمـائـر
والعفنيات.  

6. اقتطاع العي. اقتطاع العيّنةنة

من األحـــسن أن يـــتــلـــقى اخملـــبــر عـــيّـــنــة �ـــثـــلــةt غـــيــر
مــتــلــفـــة أو تــغــيـــرت أثــنــاء الــنـــقل والــتــخـــزينt ويــجب أالّ

تكون مجمّدة. 

7. الطريقة العملية لتحضير عي. الطريقة العملية لتحضير عيّنة التجربةنة التجربة

1.7 الـــــعــــي الـــــعــــيّـــــنـــــة اHـــــأخـــــوذة لـــــلــــتـــــجـــــربـــــةt احملـــــلــــول األمـــــنـــــة اHـــــأخـــــوذة لـــــلــــتـــــجـــــربـــــةt احملـــــلــــول األم

والتخفيفات والتخفيفات 

حتـــضــر الـــعــيّــنـــة اHــأخـــوذة لــلــتـــجــربـــة و احملــلــول األم
(التـخفيف األول) والتـخفيـفات اHواليـة حسب متـطلبات
التنظيمات واHقاييس اخلاصة واHناسبة للمادة اHعنية.

tمــاعــدا في حـــالــة حتــضــيــر خــاص لــعــيّــنــة الــتــجــربــة
يـوصى باستـعمـال ماء بيـبتوني (3.1.4) بــ 0,1 % (تـركيز
في الكـتلة) كمـخفف. يفـضل استعمـال جهاز مـجانسة ذي

حركة تموجية بدال من اخلالط أو جهاز الرج.

عـــنــدمـــا تــمأل اHـــاصــة (2.5) بـــالــكـــمــيــة اHـــنــاســـبــة من
احملــلـول األم أوالــتـخــفـيــفـاتt يــفـضل إبــقـاؤهــا أفـقــيـا وهـذا

بسبب الترسب السريع لألبواغ بداخلها.

يـــرج احملـــلـــول األم والـــتــــخـــفـــيـــفـــات لـــتـــفـــادي تـــرسب
اجلزيئات التي حتتوي على أجسام دقيقة.

Yالزرع والتحضY2.7 الزرع والتحض

 1.2.7 بـواسـطـة مـاصـة (2.5) مـعـقـمـة يـنـقل إلى عـلـبـة

بـيـتـري حتـتوي عـلى هالم DG18 (1.2.4) 0,1 مـلل مـن عـيـنة
الـتجربـة (في حالـة اHواد السـائلة) أو 0,1 مـلل من احمللول

األم (في حالة اHواد األخرى).
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بــواســـطــة مـــاصـــة مــعـــقــمـــة جـــديــدة يـــنــقـل إلى عــلـــبــة
بيتـري ثانية حتتوي على هالم DG18  (1.2.4) 0,1 ملل من
التخـفيف الـعشري األول (10-1) (في حالـة اHواد السـائلة)
أو 0,1 ملل من التخفيف (10-2) (في حالة اHواد األخرى).

لـتـسـهـيـل إحـصـاء اHـسـتـعـمـرات الـضـعـيـفـة لـلـخـمـائـر
والـعـفـنـيــاتt �ـكن تـوزيع كــمـيـات تـصل إلى 0,3 مـلل من
التـخـفيف (10-1) من الـعـيّنـة أو عـيّنـة الـتجـربـة من اHواد

السائلة على ثالث (3) علب بيتري.

جتــرى الــعــمـلــيــة بــنــفس الــطــريـقــة مع الــتــخــفــيــفـات
اHـوالـيــة بـاســتـعـمــال مـاصـة جــديـدة مــعـقـمــة لـكل تــخـفـيف

عشري.

 يـوصى بـالـزرع اHـبـاشـر بـالنـسـبـة لألغـذيـة الـصـلـبة
أواجلزيئية مثل اجلوز أوالبذور. 

يعـقم سطح عـيّنـات هذا النـوع من اHواد في مـحلول
إيــــبـــوكــــلــــوريت الــــصــــوديـــوم بـ 0,35 % (µ 1000غ/غ) Hــــدة
دقــيـقـتـtY ثـم تـغـسل �ـاء مــقـطـر مـعــقمt جتـفف فـوق ورق

معقم وتوضع فوق وسط هالمي.

 2.2.7 يوزع السائل عـلى سطح علبة الهالم بواسطة

ناشر (8.5غ) معقم إلى غاية امتصاصه كليا من الوسط.

�ــكن كـذلك اســتـعـمــال طـريـقــة زرع الـعــلب بـالـدمج.
غــيــر أنـه في هــذه احلــالـــةt يــجب الــتـــصــديق عــلـى مــعــادلــة
Yالـنتـائج بالـنـسبـة للـزرع كـما أن الـتمـييـز والـتفـريق ب
الــعـفـنـيـات واخلـمــائـر في هـذه احلـالــة غـيـر �ـكن. �ـكن أن
يـعـطي مـنـهج الـزرع عـلى الـسـطح إحـصـاءات أعلـى. تسـهل
تـــقــنــيــة الـــزرع بــالــتــطـــعــيم عــلـى الــســطح تـــعــرضــا أقــصى
لـــلـــخاليـــا لألكـــســـجـــY اجلـــوي و جتـــنب تـــعـــطـــيل الـــنـــشــاط
احلـراري لـلــخاليـا الـبــرعـمـيــة الـفـطـريــة. تـتـوقف الــنـتـائج

على نوع الفطريات. 

3.2.7 حتــــضـن الــــعـــــلب احملـــــضــــرة (2.2.7) في شـــــروط

tاألغـطـيــة نـحـو األعـلى وفي وضــعـيـة مـســتـقـيـمـة tهـوائــيـة
داخل جـهـاز التـحـضY (1.5) في درجـة حرارة 25 °م ± 1°م
tخالل خــمــســة (5) إلى ســبــعــة (7) أيــام. إذ اقـــتــضى األمــر
.(2) Yتترك العلب لضوء النهار خالل يوم (1) إلى يوم

إذا وقع الــــــــشـك فـي وجــــــــود كــــــــســــــــيــــــــرومــــــــيــــــــســــــــاس
بــيـــســبــوروس (Xeromyces bisporus) حتـــضن الـــعـــلب Hــدة

عشرة (10) أيام.

يــــنــــصـح بــــتــــحــــضـــــY عــــلب الـــــبــــيــــتــــري داخـل كــــيس
بالســتــيـكـي مـفــتــوح لـتــفــادي تـلــوث جــهــاز الـتــحــضـY في

حالة انتشار العفنيات خارج العلب.

3.7 إحصاء وانتقاء اHستعمرات لإلثبات إحصاء وانتقاء اHستعمرات لإلثبات

بعد اHدة اخملصـصة للتحضـtY تنتقى العلب (3.2.7)
الــــتي حتــــتــــوي  عـــلـى أقل من 150 مــــســــتـــعــــمــــرة أو خـاليـــا
برعـمـية أو جـراثـيم وحتـصى هذه اHـسـتعـمـرات أو اخلاليا

البرعمية أو اجلراثيم. 

إذا لــــــوحـظ اجــــــتــــــيــــــاح ســـــريـع فـي الــــــعـــــلـبt حتــــــصى
Yـستعمـرات أو اخلاليا البرعـمية أو اجلراثـيم بعد يومHا
(2) ويـعاد إحـصـاؤهـا من جـديد بـعـد خـمـسة (5) إلى سـبـعة

.Y(7) أيام من التحض

مالحـــــظــــة مالحـــــظــــة 1 :  : تـــــعــــتـــــبــــر مـــــنــــاهـج إحــــصـــــاء اخلــــمـــــائــــر
والـــعـــفـــنـــيــات عـــلـى وجه اخلـــصــوص غـــيـــر دقـــيـــقـــة بــســـبب
احـتـوائـهـا عـلى خـلـيـط من اHـيـسـيـلـيـوم واألبـواغ اجلـنـسـية
وعــــــد�ــــــة اجلــــــنـس. يـــــرتــــــبـط عــــــدد الـــــوحــــــدات اHــــــشــــــكــــــلـــــة
للمـستعمـرات بدرجة انقـسام اHيسـيلوم وبنـسبة األبواغ

القادرة على النمو فوق الوسط.

مالحـــظــة مالحـــظــة 2 :  : حتــدث غـــالــبـــا إحــصـــاءات غــيـــر خــطـــيــة
انــطالقــا من تـــخــفــيــفــات عــشــريـــةt أي أن تــخــفــيــفــا واحــدا
لـلـعـيـنة ذا عـامل 10 ال يـؤدي عـمـومـا إلى تـخـفـيض الـعـامل
10 لـعدد اHـستـعمـرات على سـطح علـبة بـيتـري. وهذا ناجت

عن انـقسام اHيسـيليوم وانـتشار األبواغ أثنـاء التخفيف
و كـذلك إلـى اHـنـافـسـة بـY الـفــصـائل في حـالـة وجـود عـدد

كبير من اHستعمرات في علبة بيتري.

تـــنــــبـــيه : تــــنـــتــــشـــر أبـــواغ الــــعـــفــــنـــيـــات فـي الـــهـــواءتـــنــــبـــيه : تــــنـــتــــشـــر أبـــواغ الــــعـــفــــنـــيـــات فـي الـــهـــواء
بسـهولـةt لذلك تـعالج عـلب البـيتـري بحـذر لتـفادي تـكاثربسـهولـةt لذلك تـعالج عـلب البـيتـري بحـذر لتـفادي تـكاثر
أبـواغ الــعـفـنــيـات الــذي �ـكن أن يــؤدي إلى تــقـديـر مــبـالغأبـواغ الــعـفـنــيـات الــذي �ـكن أن يــؤدي إلى تــقـديـر مــبـالغ

فيه لعدد اHستعمرات في العيفيه لعدد اHستعمرات في العيّنة.نة.

يــجـرى إذا اقـتــضى األمـرt اخـتــبـار بـواسـطــة مـكـبـرة
بــعـــدســتــY (9.5) أو مـــجـــهـــر (7.5) لــــلـــتـــمـــيـــيـــز بـــY خاليـــا

اخلمائر أوالعفنيات ومستعمرات البكتيريا.

حتــصىt إذا اقــتـــضى األمــرt مـــســتــعــمـــرات اخلــمــائــر
واHستعمرات أو اخلاليا البرعمية للعفنيات على حدة.

لـتــعـيــY اخلـمــائـر والــعـفــنـيــاتt يــتم انـتــقـاء مــنـاطق
تـكاثر الـفطـريات و يجـرى اقتـطاع عيـنة الخـتبارمـجهري

.YالئمHا Yمعمق أو الزرع في أوساط العزل أوالتعي

8. التعبير عن النتائج وحدود الثقة. التعبير عن النتائج وحدود الثقة

يــجب الــتــعـــبــيــر عن الــنــتــائـج وحــدود الــثــقــة حــسب
اHتطـلبات العامـة والتوصيـات اHتعلقـة �يكروبـيولوجيا

األغذية. 


