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وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 23 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433 اGــــوافق  اGــــوافق 13 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
ســـنــة ســـنــة r2012 يـــجـــعل مـــنــهـج الــبـــحث وإحـــصـــاء أبــواغr يـــجـــعل مـــنــهـج الــبـــحث وإحـــصـــاء أبــواغ
األجـســام الـدقـيــقـة الالهــوائـيـة اGــرجـعـة لــلـســولـفـيتاألجـســام الـدقـيــقـة الالهــوائـيـة اGــرجـعـة لــلـســولـفـيت

(كلوستريديا) إجباريا.(كلوستريديا) إجباريا.
ــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة
- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 05 - 12 اGـــــؤرخ في28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اGــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

rتمّمGعدّل واGا rياهGتعلق باGوا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اGـؤرخ في 14 جـمـادى الثـانـيـة عام  1431 اGـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة  2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اGــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة
rتممGعدل واGا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشG1990 وا

- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام  1423 اGـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

r2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اGــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اGــوافق 6 ديــســـمــبــر

rطابقةGتعلق بتقييم اGسنة 2005 وا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
22 ذي احلــجـة عـام 1426 اGـوافق22 يـنـايـر سـنـة 2006 الـذي

يـحدد نسب العنـاصر التي حتتويـها اGياه اGعـدنية ومياه
rـسمـوح بـهاGـنـبع وكـذا شروط مـعـاجلتـهـا أو اإلضافـات اGا

rتمّمGعدّل واGا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اGـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اGــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واGـــتـــعــــلق بـــاGــــواصـــفـــات
rتمّمGعدّل واGا rواد الغذائيةGيكروبيولوجية لبعض اGا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اGـادة األولى :اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اGــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة r1990 اGــعــدّل واGــتـــمّم واGــذكــور
أعالهr يهـدف هذا الـقرار إلى جـعل مـنهج الـبحث وإحـصاء
أبواغ األجسام الدقيقة الالهوائية اGرجعة للسولفيت إجباريا.
اGــادةاGــادة 2 :  : من أجـل الــبــحث وإحــصــاء أبــواغ األجــســام
الــدقــيـقــة الالهــوائــيـة اGــرجــعــة لـلــســولــفـيـتr فـإن مــخــابـر
مـــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع الـــغـش واخملـــابـــر اGـــعــــتـــمـــدة لـــهـــذا
الـغرض ملزمـة باستعمـال اGنهج اGبـX في اGلحق اGرفق

بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.
اGـادة اGـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 23 رجـب عـــام 1433 اGــــوافق 13

يونيو سنة 2012.
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

اGـلحـقاGـلحـق
منهج البحث وإحصاء أبواغ األجسام الدقيقة الالهوائيةمنهج البحث وإحصاء أبواغ األجسام الدقيقة الالهوائية

اGرجعة للسولفيت (كلوستريديا)اGرجعة للسولفيت (كلوستريديا)
يــحـدد هــذا اGـنــهجr الـبــحث وإحــصـاء أبــواغ األجـسـام
الـدقـيـقـة الالهـوائـيـة اGرجـعـة لـلـسـولـفـيت (كـلـوسـتـريـديا)

بواسطة االغتناء في وسط سائل.
يـطـبق هذا اGـنـهجr عـلى جـمـيع أنـواع اGيـاه �ـا فـيـها

اGياه العكرة.
1 . تعريف . تعريف

Gتطلبات هذا اGنهجr يطبق التعريف اآلتي :
كـلـوسـتـريـديا : كـلـوسـتـريـديا : هي أجـسـام دقـيـقة ال هـوائـيـةr تـشكل
أبواغا ومرجعة للـسولفيت وتنتمي إلى عائلة البكتيريا
عــــصــــويـــة الــــشــــكل (Bacillacées) ونــــوع كــــلـــوســــتــــريــــديـــوم

.(Clostridium)
2 . اGبدأ . اGبدأ

rر الـبحث عن أبـواغ األجسـام الدقـيقـة الالهوائـية�
اGرجعة للسـولفيت (كلوستـريديا) في عينة من اGاء ذات

حجم معrX على اGراحل اآلتية :
2 . 1 انتقاء األبواغ انتقاء األبواغ

Xيتم انـتـقـاء األبواغ في الـعـينـة عن طـريق التـسـخ
Gدة زمنية كافية إلتالف البكتيريات اجلذرية.

2 . 2 الزرع عن طريق االغتناء الزرع عن طريق االغتناء

يـــتـم الـــبــــحـث وحـــســــاب أبــــواغ األجــــســـام الــــدقــــيــــقـــة
الالهوائية اGـرجعة للسولفيت عن طريق زرع أحجام من
الـعـيـنـة في أوسـاط ســائـلـة لالغـتـنـاء يــتـبـعـهـا حتـضـX في

شروط الهوائية في 37°م + 1°م Gدة 44 + 4 ساعات.
3 . أوساط الزرع والكواشف  . أوساط الزرع والكواشف 

3 . 1 اGواد األساسية اGواد األساسية

لـــتــحــســـX تــكــراريــة الـــنــتــائجr يـــنــصح بــاســـتــعــمــال
مــركـــبــات أســـاســيـــة مــجـــفـــفــة أو أوســـاط كــامـــلــة مـــجــفـــفــة
لــتـحــضــيـر اخملــفــفـات وأوســاط الـزرع. وبــنــفس الــطـريــقـة
�ـكن اسـتـعمـال كـواشف جـاهزة لالسـتـعـمال. يـجب اتـباع

تعليمات الصانع بدقة.
كـمـا يــجب أن تـكـون اGـواد الــكـيـمـيــائـيـة اGـســتـعـمـلـة
لتـحضيـر أوساط الزرع والـكواشف ذات نوعـية حتلـيلية

معروفة.
يــجب أن يــكـون اGــاء اGــســتـعــمل مــاء مـقــطــرا أو مـاء
خـاليا من اGعـادن واGواد التي تمـنع ®و األجسام الـدقيقة

وذلك في ظروف التجربة.
يــجـب أن جتــري قـــيــاســـات الــعـــامل الــهـــيــدروجـــيــني

(pH) وجعله في درجة حرارة 25°م.
إذا لم تستعـمل أوساط الزرع احملضـرة فورا فيجب
حفـظهـا في الظالم في 4°م Gدة شهـر واحد عـلى األكثرr إال

في احلاالت اخملالفة.
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3 . 2 أوساط الزرع اخملفف أوساط الزرع اخملفف

3 . 2 . 1 اخملففاخملفف

يـســتــعـمـل مـخــفف واحــد من اخملــفـفــات اGــذكـورة في
مــنـــهج اخلــطـــوط الــتـــوجــيـــهــيــة الـــعــامـــة إلحــصـــاء األجــســام

الدقيقة في وسط الزرع.
(DRCM) 3 . 2 . 2 وسط مدعم خاص لـ كلوستريديا (وسط مدعم خاص لـ كلوستريديا

3 . . 2 .  . 2 .  . 1 الوسط األساسي ذو تركيز بسيط الوسط األساسي ذو تركيز بسيط
التركيبالتركيب

حلم مهضوم في بيبتون تريبتيك................ 10 غ
مستخلص حلم........................................... 10 غ
مستخلص اخلميرة................................... 1,5 غ
النشاء....................................................... 1 غ
أسيتان الصوديوم  يه............................... 5 غ
غلوكوز..................................................... 1 غ
كلورور L - سيستX................................ 0,5 غ
ماء................................................... 1000 ملل

التحضير :التحضير :
يـــخــلـط الــبــيـــبــتــونr مـــســتـــخــلص الـــلــحم وأســـيــتــات

الصوديوم ومستخلص اخلميرة بـ 800 ملل من اGاء.
يـحـضـر مـحـلـول الـنـشاء بـ 200 مـلل من اGـاء اGـقـطـر

الباقية على الطريقة اآلتية :
يـــخـــلط الـــنـــشـــاء مع كـــمـــيــة قـــلـــيـــلـــة من اGـــاء الـــبــارد
لــيـــصـــبح عـــجــيـــنـــة. يـــســخـن اGــاء الـــبـــاقي حـــتى يـــبــدأ في
الغليان ثم يدخل ببطء في العجينة مع الرج باستمرار.
يــضـــاف حـــيـــنـــئـــذ مـــحــلـــول الـــنـــشـــاء لـــلـــخــلـــيط األول

ويسخن إلى غاية بلوغ نقطة الغليان وذوبان اخلليط.
- L  يضاف الغـلوكوز وكـلوروهيدرات rفي الـنهايـة

سيستrX يذوب.
يعـدل العـامل الهيـدروجيـني بجـعله بX 7,1 إلى 7,2

بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم لـ 1 مول/ل.
تــــــنـــــقـل كــــــمـــــيــــــة تـــــقـــــدر بـ 25 مـــــلـل من الـــــوسـط إلى
قـارورات ذات أغطية مـغلقـة بإحكام سـعتها 25 مـلل. تعقم

Gدة 15 دقيقة بواسطة جهاز التعقيم في 121°م + 1°م.
3. . 2 .  . 2 .  . 2 وسط أساسي ذو تركيز مضاعف وسط أساسي ذو تركيز مضاعف

يحـضر الـوسط األساسي ذو الـتركيـز اGضـاعف كما
في (3 . 2 . 2 . 1) لــــكن بــــإنـــقــــاص حـــجم اGــــاء اGـــقــــطـــر إلى

النصف.
تــنــقل مــنه كــمــيــاتr تــقــدر بـ 10 مــلل و50 مــلل عــلى
الــتـــوالي من الــوسـط إلى قــارورات ذات أغـــطــيــة مـــغــلــقــة
بــــإحـــــكــــام ذات ســــعـــــات تــــقــــدر بـ 25 مــــلل و100 مــــلـل عــــلى

التوالي.
تعقم بجهاز التعقيم Gدة 15 دقيقة في 121°م + 1°م.
3 .  . 2 .  . 3 سـولــفــيت الـصــوديـوم ( سـولــفــيت الـصــوديـوم r(Na2S2O3) مــحــلـول)r مــحــلـول

في في 4 % (ك/ك). (ك/ك).
يــذوب 4 غ من ســـولـــفــيـت الــصـــوديــــوم اجملــــفـف في

100 ملل من اGاء. يعقم عن طريق الترشيح.

يحفظ بX 2 و5°م
ينصح بتحضير محلول جديد كل 14 يوما.

r(r(C6H5O7Fe) () (III) ســـــــيــــــتـــــــرات احلـــــــديــــــد ) 3 .  . 2 .  . 4 ســـــــيــــــتـــــــرات احلـــــــديــــــد
محلول في محلول في 7 % (ك/ك). (ك/ك).

يــذوب 7 غ من ســـيــتـــرات احلــديــد (III) في 100 مــلل
من اGاء. يعقم عن طريق الترشيح.

يحفظ بX 2 و5°م
ينصح بتحضير محلول جديد كل 14 يوما.

3 .  . 2 .  . 5 وسط كامل وسط كامل
3 . . 2 .  . 5 .  . 1 تـــخــــلط أحـــجــــام مـــتـــســــاويـــة كـــمــــحـــالـــيل
(III) ســولــفــيت الـصــوديـوم (3 . 2 . 3) وســيـتــرات احلــديـد

(3 . 2 . 4) في يوم القيام بالتحليل.
3 . . 2 .  . 5 .  . 2 يضاف 0,5 مـلل من اخلليط (3 . 2 . 5 . 1)
في كل قارورة من الـوسط ذي تركيز بسيط  (3 . 2 . 2 . 1)

اGسخن واGبرد.
3 . . 2 .  . 5 .  . 3 يضاف 0,4 مـلل من اخلليط (3 . 2 . 5 . 1)
لــكل حــجم من 10 مـلل و2 مـلـل لـلــخــلــيط لــكل حــجم من 50
مـلل من الـوسط ذي تركـيـز مضـاعف. تـعالج هـذه األحـجام

بنفس الطريقة.
4 . التجهيزات واألدوات الزجاجية للمخبر . التجهيزات واألدوات الزجاجية للمخبر

اGواد الزجاجيـة واألجهزة اGستعملة عادة في مخبر
البكتيريولوجيا هي :

4 . 1  قــــارورات أو حــــوجـالت مـــغــــلــــقــــة بــــإحــــكــــام من

الزجاج أو من ( Borosilicaté ) سعتها r100 r200 25 ملل.
4 . 2  ماصات حجميةr سعتها 10 ملل و1 ملل.

4 . 3  حمامات مائيةr مراقبة حراريا.

4 . 4  أنابيب اختبارr قطرها 150 ملم x 13 ملم.

4 . 5  خيط احلديد.

4 . 6  أجهزة التحضX مضبوطة في 37°م + 1° م.

5 . اقتطاع العينات . اقتطاع العينات
يـــجـــري اقـــتـــطـــاع الــعـــيـــنـــات فـي شـــروط جتـــريـــبـــيــة

مناسبة.
6 . طريقة العمل . طريقة العمل

6 . 1  معاجلة العينات  معاجلة العينات

rـتــبع حلــفظ ومـعــاجلـة الــعـيــنـةGـنــهج اGفــيـمــا يــخص ا
يستند إلى منهج إحصاء األجسام الدقيقة في وسط الزرع.

6 . 2  انتقاء األبواغ (التقنية)  انتقاء األبواغ (التقنية)

قبل إجراء التـجربةr يجب أن تسخن عينة اGاء في
حـمـام مائي 75° م + 5° م Gـدة 15 دقـيقـة انـطالقـا من حلـظة
بـــلـــوغ درجــة احلـــرارة هـــذه. في اGـــقــابـل يــجـب اســتـــعـــمــال
كـشـاهــد قـارورة  ـاثـلــة حتـتـوي عـلى حــجم من اGـاء  ـاثل
حلـــجم الــــعـــيــــنـــة لـــلــــتـــجــــربـــة لـــلــــتـــحــــقق من الــــزمن الالزم
لـلـتـسخـX. �ـكن تـسـجـيل درجـة حـرارة اGـاء اGـوجودة في
القارورة الشاهد بـطريقة مستمـرة بواسطة جهاز قياس

درجة احلرارة.



Xزرع التطعيم والتحض X6 . 3 زرع التطعيم والتحض

يـضـاف 50 مـلل من الـعــيـنـة (6 . 2) إلى قـارورة ذات
غـــطــاء مـــغــلـق بــإحــكـــام حتــتـــوي عــلى 50 مــلل من وسط ذي

تركيز مضاعف  (3. 2 . 5 . 3).
يـــضـــاف 10 مــــلل من الــــعــــيــــنـــة (6 . 2) إلـى ســـلــــســــلـــة
تـتكون من 5 قارورات ذات أغطـية مـغلـقة بـإحكـام سعـتها
25 ملل حتتوي على 25 ملل من وسط ذي تركيز مضاعف

.(3 . 5 . 2 . 3) 
يـضاف 1 ملل من الـعيـنة (6 . 2) إلى سلـسلة تـتكون
من 5 قارورات ذات أغـطية مـغلـقة بإحـكام سعـتها 25 ملل
وتــحـــتـــوي عـلى 25 مــلل من وســط ذي تــركـــيـــز بـــســيـط

.(2 . 5 . 2 .3)
اذا اقتضى األمرr يضاف 1 ملل من الـتخفيف 10/1
من الــعــيــنــة (6 . 2) إلى ســـلــســلــة تــتــكــون من 5 قــارورات
ذات أغطـيـة مـغلـقـة بـإحكـام حتـتـوي على 25 مـلل من وسط

ذي تركيز بسيط (3 . 2 . 5 . 2).
إلجــــــراء فــــــحص نــــــوعي لـ 100 مــــــلل مـن مــــــاء صــــــالح
لـــلـــشـــرب أو مـــاء مـــعـــبــأ بـــدون إجـــراء احلـــســـاب بـــطـــريـــقــة
(ع.أ.إ)r تـســـتـــعـــمـل حـــوجـــلـــة ســـعـــتـــهـا 200 مــلل حتــتـوي
عـلى خـلـيـط من 100 مـلل من وسـط ذي تــركـيـز مـضاعف

(3 . 2 . 5 . 3) و100 ملل من العينة (6 . 2).
اذا اقتضى األمـرr تمأل جميع القارورات بوسط ذي
تـركـيـز بـسيط (3 . 2 . 5 . 2) بـطـريـقـة يـصل فـيـها الـسـائل
إلى الـعنق بـعـد الـتأكـد من عـدم وجود أي حـجم صـغـير من
الـهـواء. تــغــلـق الــقــارورات بــإحــكــام وحتـضـن في وسـط

ال هوائي.
حتضن القارورات 37° م + 1° م Gدة 44 + 4 ساعات.
مالحـظـة : مالحـظـة : �ـكن أن تــنـفـجــر األحـجــام الـكـبــيـرة الـتي
حتتـوي على مـرق الـزرع اGوجـودة في قـارورات زجاجـية
مغلقة بإحـكام بسبب تشكل الغاز. كما أن استعمال خيط
من احلـــديــد مــســـخن حـــتى االحــمـــرار ووضــعـه في الــوسط

قبل التحضX �كن أن يخلق وسطا ال هوائيا.
6 . 4 التفسير التفسير

تــعــتــبــر قــارورات مــوجــبــة إذا لــوحظ فــيــهــا اســوداد
.(II) ناجت عن ارجاع السولفيت وترسب سولفير احلديد

7 . التعبير عن النتائج . التعبير عن النتائج
يـــعــبـــر عن الــنـــتــائج حـــسب مــنـــهج إحــصـــاء األجــســام

الدقيقة في وسط الزرع.
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