
العددالعدد 74
السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
غرب ا
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
غرب العربي ا

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 السّن السّابقة : حسب التّسعيرة.
. وتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

طلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان. ا
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

االثن االثن 6 ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام 1439 هـهـ
وافق 25  ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2017 م وافق ا ا

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
طبعة الرّسميسمّية طبعة الرا ا

حي البسات بئر مراد رايس 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 للمشترك خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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ناجم ناجموزارة الصناعة وا وزارة الصناعة وا
ــوافق 6 نـــوفـــمـــبــر نـــوفـــمـــبــر ــوافق  ا قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 17 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1439 ا
ـؤرخ في 19 ربـيع األول ربـيع األول ـؤرخ في  يـعـدل الـقـرار ا سـنـة سـنـة 2017 يـعـدل الـقـرار ا
ـوافق 10 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة 2015 الــذي يــحـدد الــذي يــحـدد ـوافق  ا عـام عـام 1436 ا
الــقـــائــمـــة االســمـــيــة ألعـــضــاء مـــجــلـس إدارة الــهـــيــئــةالــقـــائــمـــة االســمـــيــة ألعـــضــاء مـــجــلـس إدارة الــهـــيــئــة

اجلزائرية لالعتماد "أجليراك".اجلزائرية لالعتماد "أجليراك".
ــــــــــــــــــــ

وافق 6 وجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1439 ا
نــوفــمـــبــر ســنــة 2017 تـــعــدل الــقـــائــمــة االســمـــيــة ألعــضــاء
مـــجــلس إدارة الـــهـــيــئـــة اجلـــزائــريـــة لالعـــتـــمــاد "أجلـــيــراك"
ــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عـــام 1436 احملــــددة في الــــقـــرار ا
وافق 10 ينـاير سـنة 2015 الـذي يحـدد القائـمة االسـمية ا
ألعــــضــــاء مــــجـــلـس إدارة الــــهــــيـــئــــة اجلــــزائــــريــــة لالعــــتــــمـــاد

عدّل كما يأتي : "أجليراك" ا
ـــثـل وزيـــر الـــصـــنـــاعـــة "- مـــســـعـــودي عـــبــــد اجملـــيـــد 

ناجم رئيسا وا
- ................(الباقي بدون تغيير)...................".

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـؤرخ في 6 نـوفـمـبـر نـوفـمـبـر ـؤرخ في  ا قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 17 صـفـر عام  صـفـر عام 1439 ا
2017 يـتـضــمن تـعــيـ أعـضــاء مـجـلس اإلدارة يـتـضــمن تـعــيـ أعـضــاء مـجـلس اإلدارة سـنـة سـنـة 

للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.
ـــــــــــــــــــــــــ

ــؤرخ ــوجب قــرار مــؤرخ في 17 صــفــر عــام 1439 ا
في 6 نوفـمبر سنة 2017 يع األعـضاء اآلتية أسماؤهم
ـــرســـوم الـتــنــفــيـذي رقم ـــادة 14 من ا تـطــبــيــقـا ألحــكــام ا
ــوافق 23 ــؤرخ في 5 ربــيع الِـــثــاني عــام 1428 ا 07-119 ا

ــتـــضــمن إنــشــاء الــوكــالــة الــوطــنــيــة أبــريل ســنــة 2007 وا
لــلـوسـاطــة والـضـبـط الـعـقــاري ويـحـدد قــانـونــهـا األسـاسي
ـــتـــمـم في مـــجــــلس إدارة الـــوكــــالـــة الـــوطــــنـــيـــة ـــعــــدل وا ا

للوساطة والضبط العقاري : 
ــنــاجم ــثل وزيــر الــصــنــاعــة وا - مــحــلــبي نــاصــر 

رئيسا
ثـل وزير الـداخـلـيـة واجلـمـاعات - رومـان يوسـف 

احمللية والتهيئة العمرانية عضوا
ـديـرية ـالـيـة (ا ثـل وزيـر ا - زالقي جـمـال الـديـن 

العامة للخزينة) عضوا

قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء
ـــديـــريــة ـــالـــيـــة (ا ـــثل وزيـــر ا - إبـــســـايـن حـــمـــيـــد 

العامة لألمالك الوطنية) عضوا
ـثـل وزيـر الـســكن والــعـمـران - بــدرالـدين مــحـمــد 

دينة عضوا وا
ـــثل وزيـــر الـــســـيـــاحـــة - تـــرغـــيـــنـي عـــبـــد احلـــمـــيـــد 

والصناعة التقليدية عضوا
ـــثـل وزيـــر األشـــغـــال الـــعـــمـــومـــيـــة - خـــوخي مـــراد 

والنقل عضوا
ثلة وزير الطاقة عضوا - رليمي فتيحة 

ــثل وزيــر الــفـالحــة والــتــنــمــيـة - ســوامي مــحــمــد 
الريفية والصيد البحري عضوا

ثل وزير التجارة عضوا - روان حكيم 
ــــثل وزيـــر الـــبـــيـــئـــة والـــطـــاقـــات - الـــعـــايب نـــوار 

تجددة عضوا. ا

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
ـــــوافق 20 ـــــوافق  ا قـــــرار مـــــؤرخ في أول ربـــــيـع األول عــــام قـــــرار مـــــؤرخ في أول ربـــــيـع األول عــــام 1439 ا
نـوفـمبـر سـنة نـوفـمبـر سـنة 2017 يـجـعل منـهج حتـضـيـر العـي يـجـعل منـهج حتـضـيـر العـيّـناتـنات
واحملـلـول األم والتـخـفـيفـات الـعـشـرية قـصـد الـفحصواحملـلـول األم والتـخـفـيفـات الـعـشـرية قـصـد الـفحص
يكروبيولوجي للحليب ومشتقاته إجباريا.       يكروبيولوجي للحليب ومشتقاته إجباريا.      ا ا

ـــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزير التجارة

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا
ـــرســـــوم الــتـــنـــفــيــــذي رقــم 39-90 ـــقــتـــضـى ا - و
ــوافــق 30 يــنــايــر ســنــة ــؤرخ فـي 3 رجــب عـــام 1410 ا ا
ــــعــــدل ــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـش ا 1990 وا

تمم  وا
ؤرخ رسوم التنفيذي رقم 02-453  ا قتضى ا - و
ـوافق 21  ديـســمــبـر ســنـة 2002 في 17  شـوال عـام 1423 ا

الذي يحدد صالحيات وزير التجارة
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 26  ســبــتـمــبــر ســنـة في 20  ذي الـقــعــدة عـام 1434 ا
2013  الذي يـحـدد شـروط وكـيـفـيـات اعـتـمـاد اخملـابـر قـصد

ستهلك وقمع الغش حماية ا
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ـــــرســـوم الــتـــنـــفــيـــذي رقم 172-15 ــــقـــتـــــضى ا - و
ـــوافق  25 يــونـيــو ـؤرخ في 8 رمـضـــان عـــام  1436 ا ا
ســــنـــــــة  2015 الــــــذي يــــحــــــدد الــــشــــــروط والــــكــــيــــفــــيــــــات
ـــيــكــروبـــيــولـــوجــيــة ـــطــــبـــقــة فــي مـــجـــــال اخلـــصــائص ا ا

للمواد الغذائية
ؤرخ رسـوم الـتنـفـيذي رقم 17-62  ا قـتـضى ا - و
ـوافق  7 فـبـرايـر سـنـة في 10  جــمــادى األولى عـام 1438 ا
ــطابقة للــوائـح تعــلق بشــروط وضــع وســم ا 2017  وا

الـــــفـــــنــــــيــــــة وخــــــصـــــــائـــــصـه وكـــــــذا إجـــــــــراءات اإلشــــــهـــــــاد
طــابقة با

ؤرخ في 26  رجب عام  1425 قـتضى الـقرار ا - و
وافق 11 سبـتمبر سنة 2004 الذي يجـعل منهج حتضير ا
الـــعـــيـــنـــات لـــلـــتـــجـــربـــة والـــتـــخـــفـــيـــفـــات بـــغـــرض الـــفـــحص

يكروبيولوجي إجباريا ا
ؤرخ في  28 رجب عـام 1435 ـقـتـضى الـقـرار ا  - و
ـوافق  28 مـايــو سـنـة  2014 الــذي يـجـعـل مـنـهج حتــضـيـر ا
الــعـــيــنــات واحملــلـــول األم والــتــخــفـــيــفــات الــعـــشــريــة قــصــد

يكروبيولوجي إجباريا  الفحص ا
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـرسـوم ـادة 19 من ا ـادة األولى: تـطـبـيــقـا ألحـكـام ا ـادة األولى:ا ا
ـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410 الـــــتـــــنــــــفـــــيـــــذي رقم 90-39  ا
ــذكــور ــتــمم وا ــعــدل وا ــوافق 30  يــنــايــر ســنـة 1990 ا ا
أعاله يهدف هذا القـرار إلى جعل منهج حتضير العيّنات
واحملـــلــول األم والـــتـــخـــفـــيــفـــات الـــعـــشــريـــة قـــصـــد الــفـــحص

يكروبيولوجي للحليب ومشتقاته إجباريا. ا
ــادة 2 : : من أجـل حتــضـــيــر الــعـــيــنـــات واحملــلــول األم ــادة ا ا
ـيـكـروبـيـولوجي والـتـخـفـيـفـات الـعـشريـة قـصـد الـفـحص ا
لــلـحــلـيب ومــشـتــقـاته فــإنّ مـخــابـر مــراقـبـة اجلــودة وقـمع
ـعتـمـدة لهـذا الـغـرض ملـزمـة بـاستـعـمال الغش واخملـابـر ا

رفق بهذا القرار. لحق ا بيّن في ا نهج ا ا
نـهج من طـرف اخملـبـر عـند يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا ا

األمر بإجراء خبرة.
ــؤرخ في 26 رجب 3 : : تــلـغـى أحــكــام  الـقــرار ا ـادة  ـادة ا ا
ــوافق 11 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2004 الــذي يــجــعل عــام 1425  ا
مـنـهج حتـضـيـر الـعـيّـنـات لـلـتـجـربـة والـتـخـفـيـفـات بـغـرض

يكروبيولوجي إجباريا. الفحص ا
ـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيـة ـادة ا ا

قراطيّة الشّعبية. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
وافق حرر باجلزائر في أول ربيع األول عام 1439 ا

20 نوفمبر سنة 2017.

محمد بن مراديمحمد بن مرادي

لحـق لحـقا ا

منهج حتضير العينات واحمللول األم والتخفيفاتمنهج حتضير العينات واحمللول األم والتخفيفات
يكروبيولوجي للحليب يكروبيولوجي للحليبالعشرية  قصد الفحص ا العشرية  قصد الفحص ا

ومشتقاتهومشتقاته

1. مجال التطبيق :مجال التطبيق :

ــنــهج قــواعــد حتــضــيــر عــيّــنـات احلــلــيب يــحــدد هــذا ا
ومــشــتــقــاته ووضـــعــهــا في مــحــلــول مــعـــلق قــصــد الــفــحص

يكروبيولوجي. ا

نهج على : يطبّق هذا ا

- احلليب ومشتقات احلليب السائلة

- منتوجات احلليب على شكل مسحوق

-  األجبان

- الكازي والكازيينات

- الزبدة

ثلجات - ا

ة احللوة ة اإلجنليزية واحمللّيات والكر - الكر

ة احلامضة - احلليب اخملمّر والكر

ـعدّة أسـاسا من وجـهة لـلرضع وا سـتحضـرات ا - ا
حليب.

2. مصطلحات و تعاريف :مصطلحات و تعاريف :

ا يأتي : نهج  يقصد في مفهوم هذا ا

  1.2 عي عيّنة اخملبر:نة اخملبر:

ـوجـهـة ـقـتـطـعـة لـكـي تـرسل إلى اخملـبـر وا  الـعــيـنـة ا
راقبة أو التجارب. الستعمالها في ا

قتطعة للتجربة : قتطعة للتجربة :نة ا  2.2 العي العيّنة ا

ـثّــلـة مـقـــاســة بـحـجـــم أو بـكــتـلـة مـقـتـطـعـة عـيّــنـــة 
مــن عـيّــنــة اخملـبــــر والـتـي تــسـتـخــــدم لـتــحـضـيــر احملـلـول

األم. 

 3.2 احمللول األم (التخفيف األول) : احمللول األم (التخفيف األول) :

مــعــلق أو مـحــلـــول أو مـسـتــحـــلب مـتـحــصــل عـلـيــه
ــــراد حتـــلـــيــــله (أو عـــيّـــنــــــة ـــنـــتـــوج ا ـــزج كـــمـــيــــة مـــن ا
نتــــوج) مــع للتـجـــربـة محضّـــرة انــطـالقا مــن هــذا ا
كــــمــــيــــــة مـــن اخملــــــفّـف تــــســــاوي تــــسع (9) مــــرات كــــمــــيــــة
ـنــتــوج مع تــرك الـعــنــاصـر الــكــبــيـرة تــتــرسب في حــالـة ا

وجودها.
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4.2 التخفيفات العشرية التي تلي التخفيفات العشرية التي تلي : : 
ــزج حــجم مــعــلــقــات أو مــحــالـــيل مــتــحــصل عـــلــيــهــا 
مـقــاس من احملـلـول األم (3.2) مع حـجم مـن اخملـفف يـسـاوي
ــقـتــطع من احملــلــول األم مع إعـادة تـسع (9) مـرات احلــجم ا
هـذه العملـية على كل تخـفيف محضر حـتى احلصول على
سلـسـلة من الـتـخفـيـفـات العـشـرية مـنـاسبـة لـزرع أوساط

الزرع.
بدأ : بدأ :. ا 3 . ا

حتـــضـــيـــر احملـــلـــول األم (3.2) بـــحـــيـث نـــحـــصل بـــقـــدر
وجودة في اإلمكان على توزيع موحد  لألجسام الدقيقة ا

عيّنة التجربة. 
حتـضـيــر إذا اقـتـضى األمـر الــتـخـفـيـفــات الـعـشـريـة
التي تـليـها (4.2) قـصـد تقـلـيص عدد األجـسـام الدقـيـقة في
ــوهـا احملــتـمل كل وحــدة من احلـجـم لـلــتـمــكن من مالحــظـة 
بـــعـــد الــتـــحــضـــ (حـــالــة األوســـاط الــســـائــلـــة) أو مالحـــظــة

ستعمرات (حالة العلب التي حتتوي على الهالم). ا
إذا اقـــتــضـى األمــر ولـــتــقـــلـــيص اإلحــصـــاء في مـــجــال
تـوقع لألجـسام الـدقيـقـة كبـيرا  معـ أو إذا كـان العـدد ا
ـكن زرع  الـتـخـفـيـفـات الـعـشـريـة الـضـروريـة فـقط (عـلى

) للتّمكن من إجراء اإلحصاء.  األقل تخفيف متتالي
4.  اخملففات :اخملففات :

تستعمل فـقط كواشف ذات نوعية حتلـيلية معترف
قطر أو منزوع األيونات معقم. اء ا بها وا

ركبات األساسية : ركبات األساسية : ا   1.4 ا
ــــتــــعــــلق يــــجب االســــتـــــنــــاد إلى مــــنــــهـج الــــتــــحــــلــــيـل ا
بـتـحـضـيـر الـعيّـنـات احملـلـول األم والـتـخفـيـفـات الـعـشـرية
ــــيـــكــــروبــــيــــولــــوجي واحملــــدد عن طــــريق قــــصــــد الــــفـــحـص ا

فعول. التنظيم الساري ا
  2.4 مخففات لالستعمال العام :مخففات لالستعمال العام :

: (: (Peptone- Sel) 1.2.4 محلول ببتون- ملحمحلول ببتون- ملح 

 1.1.2.4 التركيب : التركيب : 

ية للكازي ..................................  1غ عصارة أنز
كلورور الصوديوم (NaCl)................................ 8,5غ
ماء .......................................................  1000 ملل

 2.1.2.4 التحضير:التحضير:

ـــاء مع تـــســخــ خـــفــيف إذا ــكـــونــات في ا تـــذوّب ا
اقتضى األمر فوق صفيحة تسخ (6.5).

يـضــبط إذا اقــتــضى األمـر الــعــامل الــهـيــدروجــيـني
(PH) بحيث يساوي 7 ±  0,2 في 25 °م بعد التعقيم.

  2.2.4 محلول رينجر(محلول رينجر(Ringer) مخفف إلى الربع :) مخفف إلى الربع :
 1.2.2.4 التركيب: التركيب:

كلورور الصوديوم (NaCl)...............................2,25غ
كلورور البوتاسيوم (KCl)............................0,105غ
اء (CaCl2)...........0,06غ *) كلورور الكالسيوم عد ا
هيدروجينوكربونات الصوديوم (NaHCO3)......0,05غ
ماء .....................................................  1000 ملل

كن استعمال  0,12غ من (CaCl2 ,6H2O) كبديل.  (*

 2.2.2.4 التحضير: التحضير:

ــــــــــــاء. يـــــــــــــضــــــــــــبـط الـــــــــــــعــــــــــــامـل تُــــــــــــذوّب األمــالح فـي ا
الـهـيــدروجـيـني (PH) إذا اقـتـضـى األمـر بـحــيـث يـسـاوي

6,9 ± 0,2 في 25 °م بعد التعقيم.

 3.2.4 محلول الببتون :محلول الببتون :

 1.3.2.4 التركيب : التركيب :

ية للكازي ...................................  1غ عصارة إنز
ماء ......................................................  1000 ملل

 2.3.2.4 التحضير:التحضير:

ـــــــاء يــــــضـــــــبـط الـــــــعـــــــامل يُـــــــذّوب الـــــــبـــــــبـــــــتـــــــون فـي ا
الـهـيـدروجـيني (PH) إذا اقـتضـى األمــر بـحـيـث يـسـاوي

7  ± 0,2 في 25 °م بعد التعقيم.
 4.2.4 محلول مثبت للفوسفات:محلول مثبت للفوسفات:

 1.4.2.4 التركيب:التركيب:

ثـنـــائي هـيــــدروجـيـنـــوفــــوسـفــــات البـــوتـــاسـيــــوم
(KH2PO4).....................................................42,5 غ
مــاء........................................................ 1000 مــــلل

 2.4.2.4 التحضير:التحضير:

ــاء. يـــضــبط الــعــامل ــلح في  500 مــلل من ا يــذوّب ا
الـهـيــدروجـيـني (PH)  إذا اقـتـضـى األمـر بـحــيث يـسـاوي
 7,2 ± 0,2 في 25 °م بـعـد الـتـعــقـيم. يـخـفف إلى  1000 مـلل

تبقي. اء ا با
يــضــاف 1 مـلل مـن هـذا احملــلـول األم لـ  1000 مــلل من

اء الستعماله كمخفف. ا
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 3.1.3.4 التطبيق : التطبيق :

يــســتـــعــمل هــذا احملــلـــول لــلــجــ ومــســـحــوق احلــلــيب
هاتماكر (Hatmaker) وبعض الكازيينات.

 2.3.4 مــــحــــلـــــول هــــيــــدروجــــيــــنــــوفــــوســـــفــــات ثــــنــــائي مــــحــــلـــــول هــــيــــدروجــــيــــنــــوفــــوســـــفــــات ثــــنــــائي

البوتاسيوم :البوتاسيوم :
1.2.3.4 التركيب : التركيب :

برد. يحفظ احمللول األم في ا
 5.2.4 ماء ببتوني مثبت :ماء ببتوني مثبت :

 1.5.2.4 التركيب :التركيب :

ية ألنسجة احليوان.........................10غ عصارة أنز
كلورور الصوديوم (NaCl)...................................5غ
ـيـــــــدروجـــــــيـــــــنـــــــوفــــــوســـــــفـــــــات ثـــــــنـــــــائـي الـــــــصـــــــوديــــــوم هــــــ
Na)...................9غ *)

2
HPO

4 
,12H

2
O) دوديكاهيدراتي

ثـــــنــــــائي هـــــيــــــدروجـــــيـــــنـــــوفــــــوســـــفـــــات الـــــبــــــوتـــــاســـــيـــــوم
(KH2PO4)....................................................1,5 غ
ماء .......................................................  1000ملل
*) يـســتـعـمل  3,56غ من هــيـدروجــيـنــوفـوســفـات ثــنـائي

اء كبديل. Na) منزوع ا
2
HPO

4
الصوديوم (

2.5.2.4 التحضير التحضير :
ـــاء بــــتـــســــخـــ خــــفـــيف إذا ـــكــــونـــات فـي ا تُــــذوّب ا

اقتضى األمر وفوق صفيحة تسخ (6.5).
يـضــبط إذا اقــتــضى األمـر الــعــامل الــهـيــدروجــيـني

(PH) بحيث يساوي 7 ± 0,2  في 25 °م بعد التعقيم.
 3.5.2.4 التطبيقالتطبيق :

ونيال ينصح  بهـذا اخملفف  باألخص للبحث عن  سا
ــســــــــــــــتــــــــــــــيــــــــــــــريـــــــــــــا (Salmonella spp) أو إحــــــــــــــصــــــــــــــاء لــــــــــــــيـــــــــــ
كن مونوسـيتوجيناس (Listeria monocytogenes) ولكن 

كذلك استعماله لتحضير احملاليل األم لتحاليل أخرى.
 3.4 مخففات لالستعماالت اخلاصة : مخففات لالستعماالت اخلاصة :

يـــجـب أالّ تـــســـتـــعـــمل هـــذه اخملـــفـــفـــات إال لـــتـــحـــضـــيـــر
احملاليل األم.

1.3.4 محلول سيترات الصوديوم :محلول سيترات الصوديوم :

1.1.3.4 التركيب :التركيب :

ســـــيــــــتـــــرات ثــــالثـي الـــــصـــــوديــــــوم ثـــــنـــــائـي الـــــتـــــمــــــيـــــيه
Na)...........................................20غ

3
C

6
H

5
O

7
,
 
2H

2
O)

ماء.........................................................  1000ملل

    2.1.3.4 التحضير :التحضير :
ـاء بـالـتـسـخ ـلح فـي ا يـذوّب إذا اقـتـضى األمـر ا

وفـوق صفـيحـة تسـخ (6.5) في درجة حـرارة محـصورة
ب 45 °م و50 °م.

 يـضبط الـعامل الـهـيدروجـيني (PH) بحـيث يـصبح
 7,5 ± 0,2 في 25 °م  بعد التعقيم.

 2.1.3.3.4  التحضير:  التحضير:

يذوّب هيدروجيـنوفوسفات ثنائي البوتاسيوم في
ــــاء بــــالــــتــــســـخــــ إذا اقــــتــــضى األمــــر فــــوق صــــفــــيــــحـــة ا
(6.5) في درجــة حــــرارة مــحـصــــورة بـ 45 °م الـتــسـخـ

و50 °م.

هـــــيــــــدروجــــــيـــــنــــــوفـــــوســــــفـــــات ثــــــنـــــائـي الـــــبــــــوتـــــاســــــيـــــوم
K).........................................................20غ

2
HPO

4
)

ماء.......................................................  1000 ملل.

2.2.3.4 التحضير : التحضير :

ـاء بالـتـسخـ  إذا اقـتـضى األمر ـلح في ا يـذوّب ا
فوق صفـيحة الـتسخ (6.5) في درجة حـرارة محـصورة

ب 45 °م و 50 °م.

ـسـحـوق مــصل احلـلـيب احلــامض يـضـبط بــالـنـسـبــة 
الــــعــــامـل الــــهــــيــــدروجــــيــــني (PH) بـــــحــــيث يــــســــاوي عــــنــــد
الـــــتــــخـــــفــــيف األول 8,4 ± 0,2 في 25  °م بــــعـــــد الــــتــــعـــــقــــيم.
(Hatmaker) بـالنـسـبـة للـجـ ومـسحـوق احلـليـب هاتـمـاكر
ة احلـامضـة يضبط واحلليب اخملـمر والـكازييـنات والـكر
الــعــامـل الــهــيـــدروجــيــني (PH) بــحـــيث يــســاوي 7,5 ± 0,2

في 25 °م بعد التعقيم.

 3.2.3.4 التطبيقالتطبيق :

يــســتــعــمل هــذا احملــلــول لــلــجــ ومــســحـــوق احلــلــيب
 Hatmaker واحلليب اخملـمّر وبعض أمالح الـكازي ومصل

احلليب و القشدة احلامضة.

 3.3.4 مــــحــــلـــــول هــــيــــدروجــــيــــنــــوفــــوســـــفــــات ثــــنــــائيمــــحــــلـــــول هــــيــــدروجــــيــــنــــوفــــوســـــفــــات ثــــنــــائي

البوتاسيوم مع عامل مضاد للرغوة :البوتاسيوم مع عامل مضاد للرغوة :

 1.3.3.4 مــــحـــلـــول هـــيــــدروجـــيـــنــــوفـــوســـفــــات ثـــنـــائيمــــحـــلـــول هـــيــــدروجـــيـــنــــوفـــوســـفــــات ثـــنـــائي

البوتاسيوم :البوتاسيوم :

 1.1.3.3.4 التركيب :التركيب :

هـــــيــــــدروجــــــيـــــنــــــوفـــــوســــــفـــــات ثــــــنـــــائـي الـــــبــــــوتـــــاســــــيـــــوم
K).......................................................20غ

2
HPO

4
)

مــــــاء. ................................................... 1000 مــــــــــــلـل
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1.5.3.4 التحضير: التحضير:

تضاف  12,5 ملغ من  α -  أميالز ذات فـعاليـة خاصة
ـــيــلـــيـــغــرام لـ  225 مــلل من بـــتـــقــريب 400 وحــدة (*) في ا
اخملفف لالسـتعمـــال العــام (2.4). يسـتعـــمل هــذا اخملفـف

لـ  25غ من عيّنة التجربة.
 تـستـعـمل كمـيـات بنـفس الـنسب لـتـحضـيـر عيـنات
ـثــال لـعــيّـنـة جتــربـة تـزن أخــرى لـلــتـجـربــة ( عـلى ســبـيل ا
10غ تـضاف  5 مـلغ من α - أمـيالز لـ  90 مـلل من مـخفف

لالستعمال العام).  
مالحـظة :مالحـظة : (*) تـعـرف هذه الـوحـدة الـدوليـة عـلى أنـها
(µmol) كـمـيـة األنـز الـذي يـحـفز  حتـويل  1 مـيـكـرو مـول

ادة في الدقيقة في الشروط العادية. من ا
  2.5.3.4 التطبيق : التطبيق :

يــســـتــعــمل هــذا احملـــلــول لألغــذيــة الـــتي حتــتــوي عــلى
النشاء.

 6.3.4 مـــاء بـــيــبـــتـــوني مـــثـــبت بـــالـــبـــرومـــوكـــريــزول مـــاء بـــيــبـــتـــوني مـــثـــبت بـــالـــبـــرومـــوكـــريــزول

األرجواني :األرجواني :
 1.6.3.4 التركيب:  التركيب:        

 2.3.3.4 محلول مركز من عامل مضاد للرغوة : محلول مركز من عامل مضاد للرغوة :

 1.2.3.3.4 التركيب :التركيب :

متعدد اإليثالن غليكول 2000................................1غ
ماء ...........................................................100 ملل

 2.2.3.3.4 التحضير:التحضير:

ــاء مع يـــذوّب مــتـــعــدد اإليــثـالن غــلـــيــكــول 2000 في ا
اخللط.

 3.3.3.4  حتـــضــيــر مـــحــلــول هــيـــدروجــيــنـــوفــوســفــاتحتـــضــيــر مـــحــلــول هــيـــدروجــيــنـــوفــوســفــات

ثنائي البوتاسيوم مع عامل مضاد للرغوة :ثنائي البوتاسيوم مع عامل مضاد للرغوة :
يــضــاف  1 مــلـل من مــحــلـول مــركّــز مـن عـامـل مــضـاد

.(1.3.3.4)(K
2
HPO

4
للرغوة (2.3.3.4) لـ 1 لتر من محلول(

يـضـبط الـعـامل الـهـيـدروجـيني (pH) بـحـيث يـسـاوي
 8,4 ± 0,2 في 25  °م بــعـد الــتــعـقــيم بــالـنــســبـة لــلـتــخــفـيف

األول لــلـكــازيـ احلــامــضي والـكــازيـ الــلــبـني ويــسـاوي
 7,5 ± 0,2 في 25 م° بـــالــــنــــســــبــــة لــــروبـــة الــــكــــازيــــ بــــعـــد

التعقيم.
 4.3.3.4 التطبيق :التطبيق :

يـــســتـــعــمــــل هـــــذا احملــلـــول لــلـــكــــازيــ احلـــــــامــضي
. وللكازي اللبني ولروبة الكازي

 4.3.4 محلول ثالثي متعدد الفوسفات :محلول ثالثي متعدد الفوسفات :

 1.4.3.4 التركيبالتركيب :

ثالثي متعدد فوسفات الصوديوم (Na5O10P3).........20غ
ماء........................................................... 1000 ملل

 2.4.3.4 التحضير:التحضير:

ــــاء بـــالــــتــــســـخــــ اخلــــفـــيـف فـــوق ــــلح فـي ا يـــذوّب ا
صفيـحة التسخ (6.5) إذا اقتضى األمـر يسكب محلول
ثـالثي مـتــعـدد الــفـوســفـات في قــارورات بـكــمـيـة  90 مـلل

وتعقم.
ـــكن أن يــــحـــفظ هـــذا احملــــلـــول في درجـــة مالحـــظـــةمالحـــظـــة : 

دة شهر واحد على األكثر. حرارة 5  °م ± 3  °م 
 3.4.3.4 التطبيقالتطبيق :

يسـتعمل هـذا احمللول كـمخفف آخـر لروبة الـكازي
التي تكون صعبة الذوبان.

 5.3.4 مـخـــفـــف لالســتــعـمــال الـعــــام مــع مـحـلــــولمـخـــفـــف لالســتــعـمــال الـعــــام مــع مـحـلــــول

α-أميالز:       -أميالز:        

ماء بيبتوني مثبت (5.2.4) ....................... 1000 ملل
بـــرومـــوكــــريـــزول األرجـــواني ( بـ  4 % فـي مـــحــــلـــول من
ــــــثــــــــال مــــــحـــــلـــــــــول مـــن الـــــكــــــحـــــــول عــــــلـى ســـــبــــــيــل ا
اإليثــانـــول)......................................................  0,1 ملل

 2.6.3.4 التحضير: التحضير:

تــــضــــاف 0,1 مــــلـل من مــــحــــلــــول الــــبــــرومــــوكــــريـــزول
ـــثـــبت ـــاء الـــبــــيـــبـــتـــونـي ا األرجــــواني لـ  1000 مـــلل مـن ا

.(5.2.4)
 3.6.3.4 التطبيق: التطبيق:

ـنتـوجات ـكن أن يسـتـعمل هـذا احملـلول في بـعض ا
ــــــكـن أن يـــــــضـــــــبط الـــــــعـــــــامل احلـــــــامـــــــضــــــة (3.7) بـــــــحـــــــيـث 
الــهــيـدروجــيــني (PH)  بــدون اســتــعــمـال مــســبــار الــعـامل

الهيدروجيني  معقم.
يـــكـــون الــبـــرومـــوكـــريــزول األرجـــواني أصـــفـــرا عـــنــد
ـــــــيـل إلى عـــــــامـل هـــــــيـــــــدروجــــــــيـــــــني  (PH) حـــــــامـــــــضـي و
الـبنفـسجي عـندمـا يكون الـعامل الـهيـدروجيـني أكبر من

.6,8

 4.4 توزيع وتعقيم اخملفف : توزيع وتعقيم اخملفف :

لـــتـــحـــضـــيــــر وتـــعـــقـــيم اخملـــفف يــــســـتـــنـــد إلى مـــنـــهج
ـــتـــعــلـق بــتـــحـــضـــيــر الـــعـــيّـــنــات واحملـــلــول األم الـــتــحـــلـــيل ا
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ـيـكـروبـيـولوجي والـتـخـفـيـفـات الـعـشريـة قـصـد الـفـحص ا
عمول به. واحملدد في التنظيم  ا

 5.التجهيزات:.التجهيزات:

يكـروبيولـوجيا تــداولـة فــي مخبــــر ا األجهـــزة ا
و ال سيما ما يأتي :

 1.5 خالط دوراني أو خالط ذو حركة لولبية. خالط دوراني أو خالط ذو حركة لولبية.

.(.(vortex ) محراك فورتاكس) 2.5 محراك فورتاكس 

 3.5 كريات زجاجية قطرها حوالي  كريات زجاجية قطرها حوالي  6 ملم. ملم.

 4.5 حــــمــــامــــات مــــائــــيـــة حــــمــــامــــات مــــائــــيـــة قــــادرة عــــلى ضــــبـط درجـــات

احلرارة في 37  °م ± 1  °م و 45  °م ± 1 °م. 

 5.5 مالعق أو قضبان من الزجاج .مالعق أو قضبان من الزجاج .

 6.5 صــــفــــيـــحــــة الــــتــــســــخـــصــــفــــيـــحــــة الــــتــــســــخـــ أو جـــــهــــاز آخــــر يـــــســــمح

ـكن ـوقــد بـالـغـاز) و بـتـسـخـ خــفـيف ( عـدم اسـتــعـمـال ا
تشغيله في درجة احلرارة الالّزمة . 

6 . حتضير العيـنات : . حتضير العيـنات :

نتوجات اجملمدة: نتوجات اجملمدة: ا  1.6 ا

ــنـــتـــوجــات اجملـــمـــدة إلى احلـــالــة من األحـــسن إعـــادة ا
الـتي تـسمح بـإقـتطـاع العـيـنات أي بـتخـزيـنهـا ب 18 °م
دة أقصاها  3 سا  أو في و 27  °م ( درجة حرارة اخملـبر) 

دة أقصاها  24 سا.   3  °م ± 2  °م 

 يــنـبـغي إخــضـاع الـعـيّــنـات إلى الـتــجـربـة في أسـرع
وقت.

ــتــعــلــقــة بــتــحــضــيــر فــيــمــا يــخص مــدة الــعــمــلــيــات ا
ـتـعـلق بـتحـضـير الـعيّـنـات يـستـنـد إلى مـنهج الـتـحـليل ا
الــعــيــنــات و احملــلــول األم والــتــخــفــيــفــات الــعــشــريــة قــصــد
ـيـكـروبـيـولــوجي واحملـدد في الـتـنـظـيم الـسـاري الـفـحص ا

فعول.  ا

كن ـنتوج مـجمّدا أثـناء اقتـطاع العيّـنة  إذا بقي ا
إضـافـة اخملفف (4) في درجة حـرارة اخملـبـر وذلك لـتـسـهيل

إزالة جتمّده. 

نتوجات الصلبة واجلافة: نتوجات الصلبة واجلافة:ا 2.6 ا

ـــنـــتــوجـــات الـــصـــلــبـــة في اخلـالط (الــدوراني) ــزج ا
(1.5)  توضع العينـة واخملفف في كيس معقّم أو أكثر

الجتناب ثقبها والفيضان احملتمل للعينة.

ــنــتـوجــات الـصــلـبــة أو اجلــافـة في جــهـاز ال جتـانس ا
اجملانسة الدوراني أكثر من  2,5 دقيقة بدون انقطاع.

بـــالــنــســبــة لــلــمــنــتــوجــات اجلــافــة والــصــلــبــة أو غــيــر
ـكن أن يـكـون ضــروريـا سـحق عـيـنـة اخملـبـر. ــتـجـانـسـة  ا
في هـذه احلـالـة يجب أالّ تـتـعـدى عمـلـية الـسـحق أكـثر من

فرط.  دقيقة لتجنب التسخ ا
نتوجات السائلة و غير اللزجة : نتوجات السائلة و غير اللزجة : ا  3.6 ا

تـــــرجّ الـــــعــــيّـــــنــــة يـــــدويــــا (1.8) أو بـــــواســــطـــــة وســــائل
مـيـكانـيـكيـة بـطـريقـة يـضـمن فيـهـا توزيـع موحـد لألجـسام

الدقيقة قبل التحليل.
تجانسة : تجانسة :منتوجات غير ا  4.6 منتوجات غير ا

تـجـانسـة من األحسن بـالـنسـبة لـلمـنـتوجـات غيـر ا
ــثـــلـــة لـــكل مـــكــون حـــسب نـــســـبــهـــا في اقـــتــطـــاع أقـــســـام  

نتوج األولي. ا
ـكن  أيـضا مـجـانـسة عـيّـنـة اخملبـر بـأكمـلـهـا للـسـماح

باقتطاع عينة للتجربة متجانسة.
ـكن أن يكون ضـروريا سحق عـيّنة اخملـبر. في هذه
ـفـرط يـجب أالّ تـتـعـدى مـدة احلـالـة ولـتـجـنب الـتـسـخـ ا

السحق أكثر من دقيقة واحدة.
 7. طرق العمل العامة :طرق العمل العامة :

 1.7 عموميات : عموميات : 

من األحـــــــسن أن جتـــــــري جــــــمـــــــيع الـــــــتــــــحـــــــضــــــيــــــرات
والــعـمـلـيــات حـسب تـقــنـيـات مـطــهـرة مـنـاســبـة وبـواسـطـة
جتــهـيـزات مـعــقـمـة لـتــجـنب جـمـيـع الـتـلـوثــات اجلـرثـومـيـة

للعينات من مصادر خارجية.
 2.7 اقتطاع العينات : اقتطاع العينات : 

ـثلـة غير مـتلـفة أو تـغيرت يـجب أن تكون الـعيـنة 
أثناء  النقل أو التخزين.

  3.7 احلالة العامة للمنتوجات احلمضية :احلالة العامة للمنتوجات احلمضية :

ــهم الـتــأكـد من تــعـديل الــعـامل الــهـيـدروجــيـني من ا
ـنـتــوجـات احلـمـضـيـة. إن (PH) خـالل اسـتـعـمـال مــحـلـول ا
ـــــضــــــاف إلــــــيه مــــــؤشــــــر الـــــعــــــامل اســــــتـــــعــــــمـــــال اخملــــــفـف  ا
كن أن يـسـمح بتـجـنب استـعـمال الـهـيـدروجـيني (6.3.4) 
وتـــعــقـــيم مــســـابــر الـــعــامل الـــهــيــدروجـــيــني (PH) يــضــاف
ـــؤشــر هـــيـــدروكـــســيـــد الـــصـــوديــوم (NaOH) حــتـى يــبـــدأ ا

بتغيير اللون.
في حــالــة اســتــعـــمــال مــخــفــفــات مـــثــبــتــة يــكــون من
ـثبت  للمكون الضروري غالبا إضافة  NaOH لرفع أثر ا
ــضــاف بــحــمــوضـة الــقـاعــدي. يــتــعــلق تــركــيـز الـ   NaOH ا
نـتـوج. إنّ التـركـيـز األكثـر مالءمـة هو ذلك الـذي يـسمح ا
بــاالبــتــعــــاد قــدر اإلمـــكــان من الــنــســبــة 1 لـ  9 من اخملــفف

ثال  0,1 مول/ل  أو 1 مول/ل). (على سبيل ا
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ــواد الـدسـمــة ــواد الـدسـمــة أغـــذيـة ذات نســبـة عالـــيـة من ا  4.7 أغـــذيـة ذات نســبـة عالـــيـة من ا

ادة الدسمـة على الكتلة اإلجمالية ادة الدسمـة على الكتلة اإلجمالية من ا ( أكثر من ( أكثر من 20  % من ا
( كسر كتلي)) :( كسر كتلي)) :

ـضاف إليه 1غ/ل إلى 10غ/ل إنّ استعـمال اخملفف ا
من أحادي أوليات الـسوربيتول (مـتعدد السوربات 80) :
ـثـال توين 80 (TWEEN 80) والـذي يـتـطـابق عـلى سـبـيل ا
ـثـال ـادة الــدسـمـة ( عــلى سـبــيل ا بــالـتـقــريب مع نـســبـة ا
ــــواد الـــدســــمـــة بـ %40) إضــــــافـــة  4 غ/ل لــــنـــســــبــــــة مـن ا
كــن أن يـحســن االسـتحــالب أثـنــاء وضـعــهـا كمـحلــول

معلــق.

8. طرق العمل اخلاصة :طرق العمل اخلاصة :

 1.8 احلليب ومشتقاته السائلةاحلليب ومشتقاته السائلة :

تـــمـــزج عــيـــنـــة الـــتـــجــربـــة بـــعـــنــايـــة لـــضـــمــان تـــوزيع
متـجـانس قـدر اإلمـكـان لألجسـام الـدقـيـقة بـتـدويـر الـوعاء
الـذي يــحـتــوي عـلى الــعـيــنـة  25 مــرة. يـجب جتــنب تــشـكل
الـرغــوة وتـرك هــذه األخـيــرة تـتــبـعــثـر في حــالـة تــشـكــلـهـا.
زج واقتطـاع العينة دة الـزمنية بـ ا يـجب أالّ تتعدى ا

ثالث (3) دقائق.

تــــقــــتـــطع  1مــــلل عــــلى األقل مـن عـــيــــنـــة الــــتـــجــــربـــة
بــواســطـــة مــاصــة مــعــقـــمــة وتــضــاف كــمـــيــة من اخملــفف ذي
االســتــعــمــال الــعـام (2.4) تــســاوي  9 مـرات كــمــيــة الـعــيــنـة
قتـطعة يـرجّ التخـفيف األول لـلحصـول على التـخفيف ا
ـثـال  25 مـرة بــحـركـة يــدويـة بــتـقـريب -1[عـلى سـبــيل ا

10

 (2.5) VORTEX دة 7 ثوان أو يـستـعمل اخلـالط  300 مـلم 

ــدة خمس (5) ثوان إلى عشر (10) ثوان]. 

حتضّر التخفيفات التي تلي طبقا للنقطة (9).

 2.8 احلـلـيب اجلـاف و مــسـحـوق مـصل احلـلــيب احلـلـو احلـلـيب اجلـاف و مــسـحـوق مـصل احلـلــيب احلـلـو

ومــســحــوق مـــصل احلــلــيب احلــامـض و مــســحــوق مــخــيضومــســحــوق مـــصل احلــلــيب احلــامـض و مــســحــوق مــخــيض
احلليب والالكتوز :احلليب والالكتوز :

ـــغــلـق بــعـــنــايـــة بـــتــحـــريــكه ــزج مـــحــتـــوى الـــوعــاء ا
وتدويره بصفة متكررة.

     إذا كــانت عـيــنـة الــتــجـربــة داخل وعــائـهــا األصـلي
تلـئ جدا بحـيث ال يسـمح باخلـلط الكامل غير مـفتـوح و
يـنــقل إلى وعـاء آخـر أكـبـر مـعـقم ثـم يـخـلط. تـقـتـطع عـيـنـة
الـتجربة الالّزمة بـواسطة ملعـقة وجترى العمـلية كما هو

مب أدناه. يغلق الوعاء مباشرة .

تــوزن  10غ من عـــيــنـــة الــتــجـــربــة في وعـــاء زجــاجي
ـسـحـوق بـعـد ـثـال بـيـشـر) ويـسـكب ا مـعـقـم (عـلى سـبـيل ا
ذلك في قــارورة حتـتــوي عــلى مـخــفف لالســتــعـمــال الــعـام

سـحوق مصل احلـليب احلـامض يسـتعمل (2.4) بالنـسبـة 
مــحـلــول من هـيـدروجــيـنــوفـوسـفــات ثـنـائـي الـبـوتــاسـيـوم
( 2.3.4) عـنـد عـامل هـيـدروجـيـني يـسـاوي 8,4 ± 0,2 أو إذا
ــســـحــوق احلـــلــيب اقـــتــضـى األمــر يـــســتـــعــمل بـــالــنـــســبـــة 
هاتماكر ( Hatmaker) محلول سيترات الصوديوم (1.3.4)
أو مــحـلــول هــيـدروجــيــنـوفــوســفـات ثــنــائي الــبـوتــاســيـوم

(2.3.4) عند عامل هيدروجيني يساوي 7,5 ± 0,2.
أو تـوزن 10غ من عـيـنـة الـتـجـربـة وتـسـكب مـبـاشرة

في قارورة حتتوي على اخملفف الالّزم.
لـــتــــذويب عـــيّــــنـــة الــــتـــجـــربــــة  يـــدوّر الـــوعــــاء بـــبطء
ـــســـــحــــوق  ثــم يــــــرجّ الـــوعـــاء  25 مـــرة عـــلى لــــتـــمـــيـــيه ا
ـــدة تـقــارب ـثـال عـلى ارتـفـاع حوالي  300 ملم  سبـيل ا
ــكـن اســتــعــمــال خالط ذي حـــركــة لــولــبــيــة (1.5)  7 ثــوان. 

عوض اخللط اليدوي.
دة خمس (5)  دقائق ويرجّ أحيانا. يترك ليرتاح 
ــكـن أن يــســخن اخملـــفف مــســـبــقــا في  45  ° م إذا لم
يــتـمــكن من احلـصــول عـلى مــحـلــول مـعـلـق مـتـجــانس و لـو

حتى بعد السحق.
حتضّر التخفيفات التي تلي طبقا للنقطة (9).

مالحـــــظــــة -مالحـــــظــــة - إلعـــــادة تــــشـــــكـــــيل أفـــــضـل وبـــــاألخص مع
ـــنــــاسب مـــســــحــــوق احلــــلــــيب هــــاتــــمــــاكـــر(Hatmaker) مـن ا
اســـتــعـــمــال كـــريــات زجـــاجــيــة (3.5). في هـــذه احلـــالــة  من

األحسن وضعها داخل قارورة قبل التعقيم.
 3.8 اجل واجل الطري : اجل واجل الطري :

تـوزن 10غ من عـيّـنــة الـتـــجـربة فـي كـــوب صـغـيــر
وتــــنــــقـل إلى وعــــاء اخلـالط الــــدوراني أو خـالط ذي حــــركــــة
لـولـبـيـة (1.5) أو تـوزن 10غ من عـيّــنـة الـتـجــربـة مـبـاشـرة

داخل الوعاء.
يـضـاف  90 مــلل من اخملـفف لـالسـتـعــمـال الـعـام (2.4)
أو مــخــفف لــلــجـ  أي  : 90 مــلل مـن مــحــلـــول ســيــتــرات
الــصــوديــوم (1.3.4) أو مــحـــلــول هـــيــدروجــيـــنــو فـــوســفــات
(PH) ثنائـي البوتاسيوم (2.3.4) عند عـامل هيدروجيني

يساوي 7,5 ± 0,2.
زج بطريقة تسمح بتوزيع كامل للج .

تترك الرغوة لتتشتت.
ـــكن أن يـــســخـن اخملــفـف مــســـبـــقــا في 45  ° م إذا لم
يُــتـمــكّن من  احلـصــول عـلى مــحـلــول مـعـلـق مـتـجــانس ولـو

حتى بعد السحق.
حتضّر التخفيفات التي تلي طبقا للنقطة (9). 
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 4.8 كــازي حــامضـي وكـــازيــ لبــنـي وروبـــةكــازي حــامضـي وكـــازيــ لبــنـي وروبـــة

الكازيالكازي وكازييناتوكازيينات :
 1.4.8 حالة عامة :حالة عامة :

ــغـلـــق بــعـنــــايــة بـالــــرج ــــزج مــحـتــوى الـوعـــاء ا
وبالتدوير بطريقة مكررة.

تـوزن 10غ من عّـيـنة الـتـجـربة في كـيس بالسـتـيكي
معـقم لـلخالط ذي حـركة لـولبـية (1.5) . تـضاف 90 ملل من

الئم في درجة حرارة احمليط  كما يأتي: اخملفف ا
أ)  بـالــنـسـبـة لـلـكـازيـ احلـامــضي والـلـبـني تـخـفف
ـحـلـول هيـدروجـيـنـوفـوسـفـات ثـنـائي الـبـوتـاسيـوم ومع
عـــــــــــامـل مـــــــــضـــــــــــاد لـــــــــلـــــــــــرغــــــــوة (3.3.4) عـــــــــــنـــــــــد عـــــــــــامـل

هيــدروجيني 8,4 ± 0,2 
حلول سيترات ب) بالنسبة لـلكازيينات تخـفف 
(1.3.4) أو مـــــحــــلـــــول هـــــيـــــدروجـــــيــــنـــــوفـــــوســـــفــــات ثـــــنـــــائي
الـبـوتــــاسـيـوم (2.3.4) عـنــــد عــامل هــيـدروجـيــني يـسـاوي

حلول بيبتون - ملح (1.2.4) 7,5 ± 0,2 أو 

ـــحـــلــول ج) بـــالــنـــســـبــة لـــروبـــة الـــكــازيـــ تـــخــفف 
هيدروجينوفـوسفات ثنائي البوتاسيوم مع عامل مضاد

للرغوة (3.3.4) عند عامل  هيدروجيني  7,5 ± 0,2 .
ـزج يـدويـا جـيـدا ويـتـرك لـيـرتـاح في درجـة حرارة
دة دقيقت زج إذا اقتضى األمر  دة 15 دقيقة.  احمليط 
في اخلالط ذي حــركـــة لــولــبــيــة (1.5) بــاســتــعــمــال كــيــسـ

مـعـقـمــ لـلـمـنــتـوجـات الـتي تــكـون عـلى شـكـل حـبـيـبـات 
دة خمس (5)  دقائق. يترك ليرتاح 

حتضّر التخفيفات التي تلي طبقا للنقطة (9).
 2.4.8 حالة خاصة لروبة الكازي :حالة خاصة لروبة الكازي :

ــــــــــــكـن أن يـــــــــــكـــــــــــون اســــــــــــتـــــــــــعـــــــــــمــــــــــــال مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــول
هيدروجينوفـوسفات ثنائي البوتاسيوم مع عامل مضاد
لـــلـــرغــوة (3.3.4) كـــمـــخــفـف لــروبـــة الـــكــازيـــ غـــيــر فـــعــال

. لتذويب حبيبات الكازي
تـعـــرقل هــــذه احلـبـيــبـات إحـصـاء األجـسـام الـدقـيـقـة

في 30 °م وعليه ينصح باستعمال التقنية اآلتية :
حتــــوّل إذا اقــــتــــضـى األمــــر الــــكــــازيــــ اجلــــافــــة إلى
مــسـحـوق قــبل اقـتـطــاع عـيّـنــة الـتـجـربــة . تـنـقل بــتـقـريب
20غ من عيّنة التـجربة في وعاء مالئم يسـحق باستعمال

جـهاز يـحتـوي على سـكـاك قـادرة على الـدوران بتـقريب
نع سـخـونـة العـيـنة  20.000 دورة /ثـانـيـة مزود بـنـظـام 

أثناء السحق.
تـوزن 5غ من عـيّــنــة الـتــجـربــة احملـضّــرة مــسـبــقـا في
قارورة معـقّمة سـعتها  250 ملل . تضـاف كريات زجـاجية
(3.5) لـلمزج و 95 ملـل من محـلول ثالثي مـتعـدد فوسـفات
ــزج مع ــســخن مـــســبــقــا في 37 °م.  الــصــوديــوم (4.3.4) ا

دة  15دقـيـقـة ثم تـوضع ترك الـقـارورة فـوق جـهـاز اخلـلط 
داخل حــمــام مـائي (4.5) مــضـبــوط في درجــة حـرارة 37 °م

دة 15 دقيقة مع الرجّ من ح إلى آخر.
حتضـّر التخفيفات التي تلي طبقا للنقطة (9).

 5.8 الزبدة :الزبدة :

إذا كـان من الضـروري اسـتبـعـاد سطح عـيـنة الـزبدة
من الـتحـلـيل  فـمن األحـسن اسـتـعـمال مـلـعـقـة ذات شـفرة
عــريــضــة لـــنــزع الــطــبــقـــة الــعــلــيــا لـــلــمــنــتــوج فـي مــنــطــقــة

االقتطاع على سمك  5 ملم على األقل.
تـوزن 10غ من عــيــنـة الــتــجــربــة في وعــاء لـلــعــيــنـة .
يـوضع الــوعــاء في حـمــام مـائي (4.5) مــضــبـوط في 45 °م.
ــائي حــتى تــذوب عـــيــنــة الــتــجــربــة . يــتــرك في احلــمـــام ا
يضاف 90 ملل من اخملفف لـالستعمال العام (2.4) موضوع

زج. في 45 °م و
 يــســهل تــطــبــيق هــذه الــعــمــلــيـة فـي خالط ذي حــركـة
ـائي لـلـتـخـفيف لولـبـية ( 1.5) أو يـسـتـعـمل فـقط الـطور ا

كما يأتي :
تـــقـــتــطع 50غ مــن عـــيــنــــــة الـــتـــجــربـــة حتـــتــوي عـــلى
حــــجم/ كــــتــــلــــة لــــلــــمـــاء w % . تــــضـــاف كــــمــــيــــة من اخملــــفف
ـسـخن مـسـبـقـا في حـمـام مـائي لالسـتـعـمـال الـعـام (2.4 ) ا

( 4.5) في 45 °م تقدر بـ (50-[ w ×59 / 100] ) ملل.
ــائي يــوافق في هــذه الــشـروط 1 مــلـل من الــطــور ا

1غ من الزبدة. 

مـثال :مـثال : لـ 50غ من الزبـدة حتتـوي علـى كتـلة حـجمـية
ـــائي 8  مــــلل  من ـــثل الــــطـــور  ا لـــلـــمــــاء بـــحـــوالي 16 % 
الــــــســـــائـل. تـــــضـــــاف (50-[ 50× 16 / 100] )  = 42  مـــــلـل من
اخملـفف لالسـتـعـمـال الـعام (2.4) مـسـخن مـسـبـقـا في حـمـام

مائي (4.5)  في 45 °م .
يــوضع الــوعــاء في حــمــام مــائي (4.5)  مــضــبـوط في
ائـي يرج 45 °م حـتى ذوبـان الـزبـدة. يـخـرج من احلـمـام ا

ـدة أقـصـاهـا  15 دقـيـقــة لـتـنـفـصل جـيـدا وتـتـرك األطـوار 
ـادة عن بـعــضـهـا الـبـعض. إذا اقـتــضى األمـر يـنـزع طـور ا

الدسمة بواسطة ملعقة أو قضيب زجاجي (5.5).
 إذا اقــتـــضى األمـــر ومـن أجل فـــصل األطـــوار تــنـــقل
ركـزي معقم عـينة الـتجـربة الـذائبة فـي أنبوب لـلطـــرد ا
( أو تذوّب عيّنة الـتجربة مباشرة في األنبوب) وتخضع
ـركـزي بـسـرعـة دوران تـسـمح بـانـفـصـال لـعـمـلـيـة الـطــرد ا
ـــكـن أن يـــكــــون ضـــروريـــا نــــزع الـــطــــور الـــدسم األطـــوار. 
(العـلـوي) بطـريـقة مـعـقّمـة بـواسـطة أنـبـوب معـقم مـرتبط
ـــتص بـــواســطـــة مـــاصــة انـــطالقـــا من ـــضـــخـــة هــوائـــيـــة. 

الطبقة السفلى.
حتضّر التخفيفات التي تلي طبقا للنقطة (9).   
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ثلجة : ة ا ثلجة : الكر ة ا  6.8 الكر

تـوزن 10غ من عـيـنـة الــتـجـربـة في قـارورة أو داخل
كيـس بالسـتيــكـي معـقــم خلــالط ذي حـــركة لـولبـية (1.5)
تــــــضـــــاف  90 مــــــلل مـن اخملـــــفف فـي درجـــــة حــــــرارة احملـــــيط

زج. نتوج أثناء ا وتمزج. يذوّب ا

حتضـّر التخفيفات التي تلي طبقا للنقطة (9).

ــة ــة اإلجنـــلــيـــزيـــة والــتـــحــلـــيـــات والــكــــر ــةالـــكـــر ــة اإلجنـــلــيـــزيـــة والــتـــحــلـــيـــات والــكــــر  7.8 الـــكـــر

: (: (pH>5) احللوة) احللوة

توزن 10غ من عيـنة الـتجـربة داخل أنـبوب يـحتوي
عــلى كــريــات زجــاجــيــة (3.5)  تــضــاف  90 مــلل مـن اخملـفف
لالســـتـــعــمـــال الـــعــام (2.4) فـي درجــة حـــرارة احملـــيط وتــرجّ

حتى تتبعثر.

كن اسـتعـمال خـالط ذي حركـة لولـبية (1.5) مع  أو 
ــصـنع. في هــذه احلـالــة من األحـسن أالّ اتـبــاع تـوصــيـات ا

يحتوي الكيس على كريات زجاجية.

حتضّر التخفيفات التي تلي طبقا للنقطة (9).

: (: ( pH<5 ) ة احلامضة ة احلامضة ( احلليب اخملمر و الكر  8.8 احلليب اخملمر و الكر

تــــوزن  10غ  مـن عــــيـــــنــــة الــــتـــــجــــربـــــة داخل قــــارورة
حتــتـوي عــلى كـريــات زجـاجــيـة (3.5) . يـضـاف  90 مـلل من
ـــثــبت (5.2.4) كـــمــخـــفف أو مـــحـــلــول ـــاء الـــبــيـــبـــتـــوني ا ا
هــيـدروجـيـنـوفــوسـفـات ثـنـائـي الـبـوتـاسـيـوم ( 2.3.4) عـنـد
عــــامل هــــيـــدروجــــيـــني(PH) يـــســـاوي 7,5  ± 0,2 فـي درجـــة

حرارة احمليط ويرجّ يدويا.

كن اسـتعـمال خـالط ذي حركـة لولـبية (1.5) مع  أو 
ــصـنـع. في هــذه احلـالــة من األحــسن أالّ اتـبــاع تــوصــيــات ا

يحتوي الكيس على كرات زجاجية.

حتضّر التخفيفات التي تلي طبقا للنقطة (9) .

 9.8 منتوجات مكومنتوجات مكوّنة أساسا من حليب األطفالنة أساسا من حليب األطفال :

ــــغـــــلق بــــعـــــنــــايــــة بــــالــــرجّ ــــزج مــــحــــتـــــوى الــــوعــــاء ا
وبـالـتــدويـر بـطـريـقــة مـتـكـررة. إذا كــانت عـيـنــة الـتـجـربـة
ـتـلـئ جـدا ال يـسـمح داخـل وعـائـهـا األصــلي غـيـر مـفــتـوح و

بخلط كامل تنقل إلى وعاء آخر أكبر معقم ثم تخلط.

 تـــقــتـــطع عـــيـّــنــــة الــتـــجــــربــــة الـالّزمــــة بــــواســــطـــة
ملـعــقة (5.5). وجتـرى الـعـمـليـة كـمـا هو مـبـ أدنـاه. يـغلق

الوعاء مباشرة.

تــوزن 10غ من عـــيّـــنـــة الـــتـــجــربـــة فـي وعــاء زجـــاجي
ــــثـــال بــــيــــشــــر)  ثم يــــضـــاف مــــعــــقم مالئـم (عــــلى ســــبـــيـل ا
سحوق داخل قـارورة التخفيف حتتوي على اخملفف ذي ا

االســتـعـمــال الـعـام (2.4)  أو مــخـفف لالحــتـيـاجــات اخلـاصـة
(5.3.4) بــالــنــســبــة لــلــعــيّــنـات الــتـي لــهــا نــسـبــة عــالــيــة من

النشاء.

أو تــوزن  10غ من عــيّـــنــة الــتـــجــربــة مـــبــاشــرة داخل
قارورة مع اخملفف الالّزم.

ــكـن أن يــســخّن اخملـــفف مــســـبــقــا في 45 °م إذا كــان
ــمـكن احلــصـول عــلى مـحــلــول مـعــلق مـتــجــانس من غـيــر ا

ولو حتى بعد السحق.

إلعادة تـشـكـيل أفـضل يـسـتـحـسن اسـتـعـمـال كـريات
زجــاجــيــة (3.5). فـي هــذه احلـــالــة تـــضــاف داخل الـــقــارورة

قبل التعقيم.

لـــتـــذويـب الــعـــيّـــنـــة تـــدوّر الـــقـــارورة بـــبـطء إلمـــاهــة
ــثــال  25 مــرة ــســحــــوق ثـم تــرج يـــدويــا عــلى ســبــيل ا ا
كن ـدة حوالي 7 ثـوان. أو  على ارتـفـاع حوالي 300 مـلم 
اسـتـعــمـال خالط ذي حـركــة لـولـبـيـة (1.5) . تـتـرك لـتـرتـاح

دة خمس (5) دقائق مع الرجّ أحيانا.

حتضّر التخفيفات التي تلي طبقا للنقطة (9).

ـنـتوجـات الـتي حتتـوي عـلى نسـبة ـكن أن حتدث ا
عـــالـــيــة مـن الــنـــشـــاء مـــشــاكـل بــســـبب الـــلـــزوجـــة الــعـــالـــيــة

للتخفيف األول.

 يــســـتــعـــمـــل اخملـــفــف ذو االســـتــعــمــــال الــعــــام (2.4)
مـــع مـــحــــلـــــول  α-أمــــيالز (5.3.4) لــــتــــخــــفــــيـض لــــــزوجـــة
. يؤخـذ هذا احمللـول األم أو اسـتعـمـال كمـيـة اخملفف مـرتـ
الـــتـــخــفـــيف اإلضـــافي بـــعــ االعـــتـــبــار أثـــنـــاء الــتـــحـــالــيل

الالحقة.

9. التخفيفات العشرية : . التخفيفات العشرية : 

ــــنـــهج الئم اتــــبـــاع الــــتـــوصـــيــــات الـــواردة في ا مـن ا
ــتـعـلق بــتـحـضـيــر الـعـيـنــات واحملـلـول األم والـتــخـفـيـفـات ا
يكروبيولوجي احملدد عن طريق العشرية قـصد الفحص ا

فعول. التنظيم الساري ا

أثـناء حتضـير احمللـول األم اللزج احملضّـر انطالقا من
الـــكــــازيـــ احلـــامـض أو روبـــة الــــكـــازيـــ (4.8) تــــشـــــطف
ـاصـة بــاخملـفف بــعـدة امـتــصـاصـات بــالـلـجــوء إلى اخملـفف ا

ستعمل لتحقيق التخفيف العشري. ا

عـــنــدمـــا تـــقــتـــطع  10 مـــلل زائــد  90 مــلل أو  11 مــلل
زائد  99 ملل يرجّ يدويا كما هو مب في (1.8).

ذكورة- سابقا بدون مالحظة :مالحظة : إذا أجنزت اخلطـوة ا
ـاصـة أثــنـاء  نـقل الـتـخــفـيف األول الـلـزج يـكـون شـطف ا

نقول غير صحيح. حجم احمللول األم ا


