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قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 28 رجب عـام  رجب عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 28 مايـو سـنة مايـو سـنة
q2014 يـجـعل مــنـهج حتـضــيـر الـعـيــنـات واحملـلـول األمq يـجـعل مــنـهج حتـضــيـر الـعـيــنـات واحملـلـول األم

والــــــتــــــخــــــفـــــــيــــــفــــــات الــــــعـــــــشــــــريــــــة قــــــصــــــد الـــــــفــــــحصوالــــــتــــــخــــــفـــــــيــــــفــــــات الــــــعـــــــشــــــريــــــة قــــــصــــــد الـــــــفــــــحص
اIيكروبيولوجي إجباريا.اIيكروبيولوجي إجباريا.

ـــــــــــــــــــــــــ
qإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرّخ
في 5 رجب عام 1435 اIوافق 5مايو سنة 2014 واIتضمّن

qأعضاء احلكومة Xتعي
- و�ـقـتـضى اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 90-39 اIـؤرخ
في 3 رجب عـــــام  1410 اIـــــوافق 30 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1990 

qتممIعدل واIا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشIوا
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام  1423 اIـوافق 21 ديــســمــبــر ســنـة 2002 

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقم 05-465 اIؤرخ
في  4 ذي الـــقـــعـــدة عـــام  1426 اIــــوافق 6 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة

qطابقةIتعلق بتقييم اI2005 وا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اIــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واIـــتـــعــــلق بـــاIــــواصـــفـــات
 qتممIعدل واIا qواد الغذائيةIيكروبيولوجية لبعض اIا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اIـادة األولى : اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الـــــتــــــنـــــفـــــيــــــذي رقم 90-39 اIـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اIــوافق 30 يــنــايــر ســنــة q1990 اIــعــدّل واIــتــمّم واIــذكــور
أعالهq يهدف هذا القـرار إلى جعل منهج حتضير العينات
واحملـــلــول األم والـــتـــخـــفـــيــفـــات الـــعـــشــريـــة قـــصـــد الــفـــحص

اIيكروبيولوجي إجباريا.
اIــادةاIــادة 2 :  : من أجـل حتــضـــيــر الــعـــيــنـــات واحملــلــول األم
qـيـكروبـيـولوجيIوالتـخـفيـفـات العـشـرية قـصـد الـفحص ا
فإن مـخابر مـراقبة اجلـودة وقمع الغش واخملـابر اIعـتمدة
لـهذا الـغـرضq ملـزمـة باسـتـعمـال اIـنـهج اIبـX في اIـلحق

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

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

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 28 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 28

مايو سنة 2014.
عمارة بن يونسعمارة بن يونس
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اIـلحـقاIـلحـق
منهج حتضير العينات واحمللول األم والتخفيفاتمنهج حتضير العينات واحمللول األم والتخفيفات

العشرية قصد الفحص اIيكروبيولوجيالعشرية قصد الفحص اIيكروبيولوجي
يـحـدد هـذا اIـنهج الـقـواعـد الـعـامـة لتـحـضـيـر احملـلول
األم والــتــخــفــيــفـــات الــعــشــريــة اIــنــجــزة في وسط هــوائي
قــصــد الــفـحــوصــات اIــيــكــروبــيــولـوجــيــة لــلــمــواد اIــوجــهـة

لالستهالك البشري أو التغذية احليوانية.
1. مصطلحات وتعاريف :. مصطلحات وتعاريف :

مـن أجل مـتـطـلـبــات هـذا اIـنـهج تـطــبق اIـصـطـلـحـات
والتعاريف اآلتية :

1 .  . 1 احمللول األم (التخفيف األول) احمللول األم (التخفيف األول)
مـعـلق أو مــحـلـول أو مـسـتــحـلب مـتـحــصل عـلـيه بـعـد
وزن أو قـياس اIادة اIراد حتـليلهـا (أو من عينة الـتجربة
احملضرة من هذه اIـادة) ¨زوجة مع كمية تساوي 9 مرات
كــمــيــة اخملـفـف مع تــرك اجلــزيـئــات الــكــبــيــرة تـتــرسب إذا

وجدت. (3 واIالحظات 1 و2  في 1.6)
1 .  . 2 التخفيفات العشرية التي تلي : التخفيفات العشرية التي تلي :

مــعــلـقــات أو مــحـالــيل مــتــحـصل عــلــيـهــا بــخـلـط حـجم
مــوزون من احملــلـول األم (1.1) مع كــمــيــة تــسـاوي 9 مـرات
كــمـيــة اخملــفف مع إعــادة هـذه الــعــمـلــيــة عـلى الــتــخـفــيــفـات
الــعـــشــريــة الـــتي تــلي حـــتى احلــصـــول عــلى مــجـــمــوعــة من

التخفيفات العشرية اIناسبة لتطعيم أوساط الزرع.
2 . اIبدأ . اIبدأ

حتــــضــــيــــر احملــــلـــول األم (1.1) بــــحــــيث نــــحــــصل قــــدر
اإلمكـانq على تـوزيع موحد لألحـياء الـدقيقـة اIوجودة في

عينة التجربة.
qإذا اقـتضى األمر q(2.1) حتضـير تـخـفيـفـات عشـرية
لــتـــقــلــيـص عــدد األحــيـــاء الــدقــيـــقــة بــوحــدة احلـــجم من أجل
الــسـمــاح �الحــظــة ªــوهــا احملـتــمل بــعــد الــتـحــضــX (حــالـة
q(حـالـة الـعـلب) األنـابـيب) أو إلجــراء إحـصـاء مـسـتـعـمـرات

كما هو محدد في كل منهج خاص. 
مالحـــظــة : مالحـــظــة : لـــلــتـــقــلـــيص من مـــجــال اإلحــصـــاء إلى حــد
qرتقبة كبيرا جداIأو إذا كان عدد األحيـاء الدقيقة ا Xمع
�ـــكن زرع الــــتـــخــــفـــيــــفـــات الــــعـــشــــريـــة الــــضـــروريــــة فـــقط

(تخفيفX متتاليX على األقل).
3 . اخملففات اخملففات

3 . 1  التركيبات األساسية :  التركيبات األساسية :
لتحسX تكـرارية النتائجq ينـصح لتحضير اخملفف
بــاسـتـعــمـال مـركــبـات أسـاســيـة مـجـفــفـة أو حتـضــيـر كـامل

مجفف. يجب اتباع تعليمات اIصنّع بدقة.

يـــجب أن تـــكـــون اIـــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة ذات نـــوعـــيــة
حتليلية معروفة ومناسبة للتحليل اIيكروبيولوجي.

يــجب أن يــكــون اIــاء اIــسـتــعــملq مــاءا مــقــطـرا أو ذا
نوعية مكافئة.

3 . 2 مخففات الستعماالت عامةمخففات الستعماالت عامة

3 . 2 . 1 محلول بيبتون - ملح محلول بيبتون - ملح

3 . 2 . 1 . 1 التركيب التركيب

مستحضر هضم إنز�ي للكازيX....................1غ

كلورور الصوديوم (NaCl)...........................8,5غ

اIاء.....................................................1000ملل

3 . 2 . 1 . 2  التحضير :  التحضير : 

تـــذوب اIـــركــــبـــات فـي اIـــاء مع الــــتـــســــخـــX إذا كـــان
ضروريا.

يــعــدل الـ pH إذا كــان ضـروريــاq بــحــيث يــصــبح بــعـد
التعقيم 7 ± 0,2 في 25° م.

3 . 2 . 2  ماء بيبتوني ذو  ماء بيبتوني ذو pH مثبت مثبت

3 . 2 . 2 . 1 التركيب : التركيب :

مستحضر هضم إنز�ي ألنسجة حيوانية.......10غ

كلورور الصوديوم (NaCl).............................5غ

هــيــدروجــيــنــو - فــوســفــات ثــنــائي الــصــوديــوم إثــنـا
عشرة هيدراتي (Na2HPO4, 12H2O)........................9غ

ثـــنـــائي هـــيـــدروجـــيـــنـــو - فـــوســـفـــات الـــبـــوتـــاســـيــوم
(KH2PO4)........................................................1,5غ

اIاء.....................................................1000ملل

3 . 2 . 2 . 2 التحضير : التحضير :

تـــذوب اIـــركــــبـــات فـي اIـــاء مع الــــتـــســــخـــX إذا كـــان
ضروريا.

يــعــدل الـ pH إذا كــان ضـروريــاq بــحــيث يــصــبح بــعـد
التعقيم 7 ± 0,2 في 25° م.

3 . 3  توزيع وتعقيم اخملفف  توزيع وتعقيم اخملفف

يـــوزع اخملــفف (2.3) بـــاألحـــجـــام الالزمـــة لــتـــحـــضـــيــر
اIعلقات األم في حوجالت (4.4) ذات سعة مناسبة.

يـــوزع اخملــفف (2.3) بـــاألحـــجـــام الالزمـــة لــتـــحـــضـــيــر
تـخـفـيـفـات عـشـريـة في أنـابـيب اخـتـبار (5.4) أو حـوجالت
(4.4) بحيث يحتوي كل أنبوب أو حوجلة على 9 ملل بعد
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الـتـعـقـيم. يـجب أال يـتـجـاوز ارتـيـاب الـقـيـاس لـهـذا احلـجم
النهائيq بعد التعقيم ± %2.

مالحـظة :مالحـظة : إذا كان مـقـرر حسـاب عـدة مجـمـوعات من
األحيـاء الـدقيـقة بـواسـطة أوسـاط زرع مخـتـلفـةq �كن أن
يــصــبح ضــروريــا تــوزيع كـل اخملــفــفــات (أو الــبــعض مــنــهــا
Xفـــقط) بـــكــمـــيــات أكـــبــر من 9 مــلل فــيــجب إذا األخــذ بــعــ

االعتبار أبعاد احلوجالت (4.4) وأنابيب االختبار (5.4).
تسد األنابيب أو احلوجالت.

تعقم بجهاز التعقيم في 121° م Iدة 15 دقيقة.
4 . التجهيزات و األدوات الزجاجية التجهيزات و األدوات الزجاجية

األدوات اIـسـتـعــمـلـة في مـخـبـر اIــيـكـروبــيــولــوجـيـا
وال سيما ما يأتي :

4 . 1 أجهـزة للـتعقـيم بـحرارة جـافة (فـرن) وبحرارة أجهـزة للـتعقـيم بـحرارة جـافة (فـرن) وبحرارة

رطبة (جهاز التعقيم).رطبة (جهاز التعقيم).
4 . 2 أجهزة للمجانسة. أجهزة للمجانسة.

4 . 3 رجاج ميكانيكي رجاج ميكانيكي

4 . 4 حوجالتq  حوجالتq ذات سعات مناسبة.

4 . 5 أنابيب اختبارq  أنابيب اختبارq ذات سعة مناسبة.

4 . 6 مــاصــات مــدرجــة ذات ســيالن كــاملq  مــاصــات مــدرجــة ذات ســيالن كــاملq ذات ســعــة

اسـمـية 1 مـلل و10 مـلل مـدرجـة علـى التـوالي في 0,1 مـلل
و0,5 ملل.

 4 . 7 جـهـاز قـيــاس الـعـامل الـهــيـدروجـيـني ( جـهـاز قـيــاس الـعـامل الـهــيـدروجـيـني q(pH) )q له
تـدقـيق بـقـراءة ± 0,1 وحـدة pH في 25° م ويـسـمح بـإجـراء

.pH قياسات دقيقة في ± 0,1 وحدة
4 . 8 ميزانq  ميزانq له القدرة على الوزن بتقريب 0,01غ.

5 .  اقتطاع العينات اقتطاع العينات
جترى عملية اقتطاع العينات في شروط مناسبة.

6 .  طريقة العمل طريقة العمل
6 . 1 عينة التجربة و احمللول األم (التخفيف األول) عينة التجربة و احمللول األم (التخفيف األول)

Xيــــوزن في قـــــدح أو كــــيـس بالســـــتــــيــــكـي مــــعـــــقــــمــــ 
بـارتـيــاب قـيـاسي ± q%5 كــتـلــة ك (غ) أو يـقـاس بــارتـيـاب
قــيــاسي ± 5% حــجـم ح (مــلل) (10 غ أو 10 مــلـل عــلى األقل
إال في حـــالــــة وجـــود حتــــديـــدات مــــخـــالــــفـــة) �ــــثالن عــــيـــنـــة

التجربة.
تضاف كـمية من اخملفف تساوي x 9 ك (غ) أو x 9 ح
(ملل). من األفـضل قياس هـذه الكمـية بالـكتلـة وبارتياب
قيـاسي يقدر بـ ± 5% أو بـاحلجم وبـارتيـاب قيـاسي يقدر

بـ ± %5.

مالحظةمالحظة 1 : :

في بــعض احلـــاالت �ــكن أن يــكـــون ضــروريــا إضــافــة
اخملـــفف بـــكــثـــرةq خــاصـــة بــالـــنــســـبــة لـــلــمـــواد الــتي تـــعــطي
مـــحـــلـــول األم 1 + 9 لـــزج جـــدا أو ســـمــــيكq يـــجب إذا أخـــذه
بـعX االعـتـبار في الـعـملـيـات اIوالـية و / أو في التـعبـير

عن النتائج.

مالحظةمالحظة 2 : :

يــشــتــرط هــذا الــتــخــفــيف األول جــزئــيــا قــيــمــة احلــد
األدنى لإلحـصـاء الـذي يتـعـلق كـذلك بـالـتـقـنيـة اIـسـتـعـمـلة
(على سبيل اIثـالq الزرع في الكتلـة بـاالينـــوكيلـــوم ذو
1مـلل فـي مـحـلول 1 / 10 حـيث يـقـدر هـذا احلد بـ 10 أحـياء

دقيقة بالغرام).

إذا كـان ضـروريــا الـتـنـزيـل حتت هـذا احلـد بـالــنـسـبـة
لبـعض اإلحصـاءات في بعض اIـوادq �ـكن استـعمـال حجم
أصـغـر من اخملفـف. يجـدر الـذكـر بأن زرع هـذا احملـلول األم
يـؤدي احــتــمــال حــدوث صــعــوبـات مــرتــبــطــة بــعــدم تـوازن
نسبة االينوكيلوم / وسط (منع النمـو البكتيري بتركيز

كبير Iركبات اIنتوج).

 من أجل جتنب تـضرر األحـياء الـدقيـقة بـالتـغيرات
اIــفـــاجــئــة لــدرجــة احلــرارةq يــجب أن تــكــون درجــة حــرارة
اخملـفف خالل الــعـمـلــيـات اIـذكــورة أعاله قـريــبـة من درجـة

حرارة الوسط ما عدا في اIنتوجات اخلاصة.

يجانس اخلليط.

إذا لــزم األمــرq تـتــرك اجلــزيـئــات الــكــبـيــرة تــتـرسب
Iـدة 15 دقـــيــقــة عــلى األكــثــر كــمـــا �ــكن اســتــعــمــال أجــهــزة

التشريح اIكافئة.

في حـالـة حـسـاب األبـواغq يـجب أن يـسـخـن مـبـاشرة
احملـــلـــول األم (مـــثال 80° م عـــلى األقل Iـــدة 10 دقـــائق) بـــعـــد

حتضيره ويتبع بتبريد سريع. 

6 . 2 التخفيفات العشرية التي تلي : التخفيفات العشرية التي تلي :

يـــنــقـلq بــواســـطـــة مـــاصــة مـــعـــقـــمــة (6.4) وبـــارتـــيــاب
قـيـاسي ± q%5 1 مـلل من احملـلـول األم في أنـبـوب يـحـتـوي

على 9 ملل من اخملفف في درجة حرارة مناسبة. 

qمالحـــظــة :مالحـــظــة : إذا كــان األمـــر يـــســتـــلــزم حـــجــمـــا كــبـــيــرا
فـيـمـكن أن يـضـاف حـجـم مـحـدد من احملـلـول األم (أكـثـر من
1مـلل)q بـارتـيـاب قـيـاسي ± q%5 في حـوجـلة (4.4) حتـتوي

على 9 مرات من حجم اخملفف اIعقم.

من أجل تــدقـيق أفــضلq ال تــدخل اIـاصــة في احملــلـول
األم أكثر من 1 سم.
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يــجب جتــنب كل اتــصـال بــX اIــاصـة (6.4) احملــتــويـة
على االينوكيلوم واخملفف اIعقم.

تـخـلط الـعـيـنــة اIـأخـوذة لـلـتـجـربــة و اخملـفف بـعـنـايـة
بـــاســتـــعـــمـــال رجــاج مـــيـــكـــانــيـــكي (3.4) ومن األفـــضل Iــدة

خمس إلى عشر ثوان للحصول على تخفيف 2-10.
إذا لـزم األمـرq تـعـاد هـذه الـعـمــلـيـات عـلى الـتـخـفـيف
 10-2 والـتـخـفـيـفـات الـعـشـريـة اIـوالـيـة بـاسـتـعـمـال مـاصـة
جـــديـــدة مــــعـــقــــمـــة لـــكـل تـــخــــفـــيف مـن أجل احلـــصــــول عـــلى
التـخفـيفات q3-10 10-4 ........الخ وذلك إلى غـاية احلصول

على عدد مناسب من األحياء الدقيقة.
6 . 3 مدة العمليات مدة العمليات

يجب أالّ يـتجـاوز الوقت اجلـاري بX نـهايـة حتضـير
45 qاحمللـول األم وحلظـة اتصـال االينـوكيـلوم بـوسط الزرع
دقــيـــقــة مـع حتــديــد 30 دقــيــقــة كــزمـن فــاصل بــX حتــضــيــر
احملـلـول األم (1.6) وبـدايـة حتـضـيـر الـتــخـفـيـفـات الـعـشـريـة

اIوالية.
مالحـظة مالحـظة : إذا كـانت درجة حـرارة وسط اخملـبر عـالـية

.Xالقصوي XدتIا Xيجب تقليص هات qجدا


