
العدد العدد 51
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

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

اGطلوب 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

األحد األحد 8  ذو احلجة   ذو احلجة  عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 13  أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs 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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وزارة التجارةوزارة التجارة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 10 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 29 يــولـيـو يــولـيـو
s2012  يـجعل اGنـهج األفقي إلحصـاء البكـتيريا يـجعل اGنـهج األفقي إلحصـاء البكـتيريا سنة سنة 
sـرجـعــة لـلـسـلـفــيت الـنـامـيــة في شـروط ال هـوائـيـةGاsـرجـعــة لـلـسـلـفــيت الـنـامـيــة في شـروط ال هـوائـيـةGا

إجباريا.إجباريا.

ـــــــــــــــــــــــ

sإن وزير التجارة

-  قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اGؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام  1431 اGـوافق 28 مـايــو ســنـة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2010 وا 

- و ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اGــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة
1990 واGــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشs اGــــعــــدل

sتممGوا

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

s2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

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

sطابقةGتعلق بتقييم اGسنة 2005 و ا

- و ـقــتـضـى الـقــرار اGـؤرخ فـي 14 صــفـر عـام 1415
اGــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واGـــتـــعــــلق بـــاGــــواصـــفـــات
sتمّمGعدّل واGا sواد 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
اGـوافق 30 يــنـايــر ســنــة  s1990 اGــعــدّل واGــتــمّم واGــذكـور
أعالهs يـهـدف هـذا الـقـرار إلى جـعل اGـنـهج األفـقـي إلحـصاء
الــبـــكـــتـــيــريـــا اGـــرجـــعــة لـــلـــســـلــفـــيت الـــنـــامـــيــة فـي شــروط

الهوائية إجباريا.

اGــــادةاGــــادة 2 :  : من أجـل إحــــصــــاء الــــبــــكــــتــــيــــريــــا اGــــرجــــعـــة
لــلـســلــفــيت الــنــامـيــة في شــروط ال هــوائــيـةs فــإن مــخــابـر

sـعـتمـدة لـهذا الـغرضGمراقـبـة اجلودة وقـمع الـغش وتلك ا
مـلـزمـة بـاســتـعـمـال اGـنــهج اGـبـX في اGـلــحق اGـرفق بـهـذا

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.

حـرر بـاجلـزائـر في 10 رمـضـان عام 1433 اGـوافق 29
يوليو سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGـلحـقاGـلحـق

اGنهج األفقي إلحصاء البكتيريااGنهج األفقي إلحصاء البكتيريا

اGرجعة للسلفيت النامية في شروط ال هوائيةاGرجعة للسلفيت النامية في شروط ال هوائية

يبX هذا اGنهج الطريقة األفقية إلحصاء البكتيريا
اGرجـعة لـلسـلفـيت الـنامـية في شـروط ال هوائـية ويـطبق

في :

sوجهة لتغذية اإلنسان واحليوانGواد اGا -

- عيّنات احمليط في مجال اإلنتاج وتوزيع األغذية.

1 . تعريف . تعريف

الحتياجات هذا اGنهجs يطبق التعريف اآلتي.

1 .  . 1 بـكتيريا مـرجعة للـسلفيت الـنامية في شروط بـكتيريا مـرجعة للـسلفيت الـنامية في شروط
ال هوائية ال هوائية 

بكـتـيريـا مـشكـلـة Gسـتـعـمرات ـوذجـية مـحـصاة في
شروط محدّدة في هذا اGنهج.

2 . اGبدأ . اGبدأ

(Xأوألنبوب) 2 .  . 1 الزرع في الكتلـة لعلبتي بـيتري
لـوسط من ســلـفـيت احلــديـد مع كــمـيـة مــحـددة من الـعــيـنـة
لــلـــتـــجــربـــة إذا كــان اGـــنـــتــوج األولـي ســائالs أو مـع كــمـــيــة

محددة من احمللول األم في حالة اGنتوجات األخرى.

حتـضّـر علـبـتان أخـريـان (أو أنبـوبـان) من الهالم في
نفس الـشروطs مع تـخفـيفـات عشـرية لـعيـنة لـلتـجربة أو

احمللول األم.
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15 غ

5 غ

5 غ

1 غ

1 غ

9 غ إلى 18 غ أ

1000 ملل

Xعصارة أنز�ية من الكازي

عصارة أنز�ية من الصوجا

مستخلص اخلميرة

(Na2S2O5) ثاني سلفيت الصوديوم

سيترات احلديد (III) األمونياك

أغار - أغار

اGاء

أ حسب قدرة تخثر األغار - أغار

إذا أجــري اإلحـصــاء بـواســطـة أنــابـيب s(5.4) يـسـكب
20 مــلل إلى 25 مــلـل من الــوسـط في األنــابـــيب. يـــعــقّم في

جهاز التعقيم مدة 15 دقيقة في درجة حرارة 121 °م.

يفرغ الوسط من الهواء مباشرة قبل استعماله.

3 .  . 2 اخملفف  اخملفف بيبتون - ملح.بيبتون - ملح.

4 . األجهزة واألدوات الزجاجية . األجهزة واألدوات الزجاجية

الــــلـــوازم اGــــعــــتـــادة في مــــخــــابـــر األحــــيـــاء الــــدقـــيــــقـــة
وباخلصوص ما يأتي :

4 .  . 1 جهاز اجملانسةs جهاز اجملانسةs لعينات األغذية الصلبة

4 .  . 2 حـــمـــام مـــائيs حـــمـــام مـــائيs �ـــكن ضـــبــــطه في درجـــة حـــرارة
محصورة بX 44 °م و47 °م.

4 .   .  3 جــرر لـلــشــروط الالهــوائــيـةs  جــرر لـلــشــروط الالهــوائــيـةs مــجـهــزة  ــعـدات
تـــســـمـح بـــتــولـــيـــد وسـط ال هــوائـيs ويـــحـــتــوي عـــلـى نـــظــام

مراقبة الشروط الالهوائية.

4 .   .  4 جــهــاز احلـضنs  جــهــاز احلـضنs �ــكن ضـبــطه في درجــة حـرارة
37 °م + 1 °مs وفي 50 °م + 1 °م إذا اقتضى األمر.

s160 ملم x ذات أبـعاد 16 ملم sأنابـيب اختـبار  s4 .   .  5 أنابـيب اختـبار
وحوجالت أو قارورات سعتها 500 ملل.

5 - اقتطاع العينة - اقتطاع العينة

من اGهم أن يتـلقى اخملبـر عيـنة مثـاليةs غـير معـيبة
أو متغيرة عند النقل أو التخزين.

6 . طريقة العمل لتحضير العينة للتجربة . طريقة العمل لتحضير العينة للتجربة

6 .  . 1 عموميات عموميات

يعطى الـتمـثيل الـبياني لـطريـقة الـعمل في اجلدول
اGبX أدناه.

6 .  . 2 الــــعـــــي الــــعـــــيّــــنــــة اGــــأخــــوذة لــــلـــــتــــجــــربــــةs احملــــلــــول األمــــنــــة اGــــأخــــوذة لــــلـــــتــــجــــربــــةs احملــــلــــول األم
والتخفيفاتوالتخفيفات

مـن اGــــمـــــكن أن يـــــكـــــون ضــــروريـــــاs إجـــــراء مــــعـــــاجلــــة
حــراريــة لــلــمــحــلــول األم لــلــتــخــلص من األشــكــال اجلــذريــة
للـبكـتيريـا اGشكـلة ألبواغ و/أو الـبكتـيريا غـير اGتـبوعة.
sحسب احلاجيات Xتتغير دراجـات احلرارة ومدة التسخ

3 .  . 1 .  . 2 التحضير التحضير

تــذوب اGـــقــاديـــر في اGـــاء بــالـــتــســـخــX. إذا اقـــتــضى
األمـرs يــعــدل الـعــامل الــهـيــدروجــيـني (pH) بـحــيث يــكـون

بعد التعقيم 7,6 + 0,2 في درجة حرارة 25 °م.

تـــــــــســـــــــكـب حـــــــــصـص من 250 مــــــــلـل مـن الـــــــــوسـط في
قارورات ذات 500 ملل.

2 .  . 2 حتــــــضـن الــــــعـــــــلـب (أو األنــــــابـــــــيب) فـي شــــــروط
الهـوائـيـة في درجـة حرارة 37° م + 1° م من 24 سـاعة إلى
48 ســــــاعــــــة (الــــــقــــــراءة األخــــــيــــــرة خالل 48 ســــــاعــــــة)s عــــــنـــــد

االقـتـضـاءs في درجـة حرارة 50 ° م  عـنـد االشتـبـاه بـوجود
بكـتـيريـا مـقاومـة لـلحـرارة. حتـصى اGـستـعـمرات اGـمـيزة
بـلون أسود. يعود الـلون األسود للـمستعمـرات وما حولها
Xالـنــاجت عن الــتـفــاعل بـ (II) إلى تــشــكل ســلــفـيـت احلــديـد
(III) ] ـكبـرتـة وأيونـات احلديـد ثالثي الـتكـافؤGاأليـونات ا

Fe ] اGوجود في الوسط.

2 .  . 3 حــســـاب عــدد الــبــكــتــيــريــا اGــرجـــعــة لــلــســلــفــيت
بـــاGـــلـــيــــلـــتـــر أو بـــالــــغـــرام من الـــعــــيـــنـــةs انـــطـالقـــا من عـــدد

اGستعمرات اGتحصل عليها في العلب (أو األنابيب).

3 . وسط الزرع واخملفف . وسط الزرع واخملفف

3 .  . 1 هالم اإلحصاء : هالم بسلفيت احلديد هالم اإلحصاء : هالم بسلفيت احلديد

3 .  . 1 .  . 1 التركيبة التركيبة
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تـتــراوح بـدءا من انــدمـاجـات مــنـتـجــة ألثـر بــسـتـرة واضح
إلى عـمـل لـتـنـشـيط األبـواغ بـاحلــرارة (عـلى سـبـيـل اGـثـال

75 °م خالل 20 دقيقة) وحتى الغلي لعدة دقائق.

في هـذه احلالـةs �ـكن أن تعـطى النـتـيجـة بعـد أبواغ
الــبـــكـــتـــيــريـــا اGـــرجـــعــة لـــلـــســـلــفـــيت الـــنـــامـــيــة فـي شــروط

الهوائية.

6 .  . 3 الزرع الزرع

تــأخــذ عـلــبــتي بــيــتــري مــعــقــمــتــX. بــواســطــة مــاصـة
معقـمةs ينـقل في كل علبة 1 مـلل من العـيّنة لـلتـجربة إذا
كــان اGـنـتـوج اGـراد اخــتـبـاره سـائالs أو 1 مــلل من احملـلـول

األم للمنتوجات األخرى.

تــأخـذ عــلـبـتي بــيـتــري أخـريـX مــعـقــمـتـX. بــواسـطـة
مـاصـة أخـرى  مـعـقـمـةs يـنـقل 1 مـلل مـن اخملـفف الـعـشـــري
sنتوج سائالGاألول (10 -1) من العينـة للتجربة إذا كـان ا
أو 1 ملـل من اخملـفف الـعـشـري الثـاني (10 -2) من احملـلـول

األم للمنتوجات األخرى.

sـوصـوف مع الـتــخـفـيـفــات الـتي تـليGيـعـاد اإلجــراء ا
باستعمال ماصة معقمة جديدة لكل تخفيف.

يــضــاف لــكل عــلــبــة بــيـتــري حــوالي 15 مــلل من هالم
بسـلفيت احلديد (3 . 1) مبّرد بـواسطة حمام مائي (4 . 2)
فـي درجــــــة حـــــــرارة مـــــــحــــــصـــــــورة بــــــX 44 °م و47  °م. مـن
األنــسب عـدم جتـاوز اGــدة بـX زرع عــلب بـيـتــري وإضـافـة

الوسط الهالمي 15 دقيقة.

�ـزج الـتــطـعـيـم جـيـدا مع الــوسط الـهالمي بــواسـطـة
حركات أفقيةs ثم يترك الوسط ليتجمد.

بـعـد جتــمـد الـوسطs يـســكب في عـلـبـة من 5 مـلل إلى
10 ملل من نفس الوسطs بحيث تغطى الطبقة السابقة.

في حالة اسـتعمال األنابيبs يلقح 1 ملل من كل من
التـخـفيـفـات في كل من األنـبوبـX احملـتويـX عـلى الوسط
الــهالميs يــحـــفظ في درجــة حـــرارة مــحــصــورة بــX 44 °م

و47 °م.

�ـزج بلطف مع اجـتناب تشـكل فقاعـات هوائيةs ثم
يترك الوسط ليتجمد بواسطة حمام مائي (4 . 2).

بعد أن يـتجمد الوسطs يسكب 2 ملل إلى 3 ملل من

نــــفس الـــوسط فـي كل أنـــبـــوبs بـــحـــيـث تـــغـــطى الـــطـــبـــقـــة
السابقة.

6 .  . 4 احلضن احلضن

بــعـــد الـــتــجـــمــدs حتـــضن عـــلب الـــبــيـــتـــري داخل جــرر
sلشروط ال هوائية (4 . 3) في درجة حرارة 37 °م + 10 °م

من 24 إلى 48 ساعة.

sإذا اشــتــبه في وجــود بــكــتــيــريــا مــقــاومــة لــلــحـرارة
حتـــضـــر ســلـــســلـــة ثــانـــيـــة من عــلـب بــيـــتــري (أنـــظــر 6 . 3).

حتضن هذه العلب في درجة حرارة 50 °م + 1 °م.

إذا اسـتـعــمـلت أنـابـيبs يـكـون احلـضن في اجلـرر في
الشروط الالهوائية غير ضروري.

6 .   .  5 حساب اGستعمرات حساب اGستعمرات

تـقـرأ الــنـتـائج بـعـد 24 سـاعـة وبـعـد 48 ســاعـةs حـسب
درجــة الــتـلــوين األســود ونــسـبــة ــو الــكـائــنــات الـدقــيــقـة.
حتصى اGستعمرات السوداء احملتمل أنها محاطة  نطقة

سوداء كبكتيريا مرجعة للسلفيت.

1 - - �ـكـن أن يـنــتج اســوداد مـنــتــشـر وغــيـر مالحـظـة مالحـظـة 
نوعي للوسطs ال سيـما عندما يجرى الـتلقيح في أنابيب
مـن الـــهالم بـــدال من عـــلب الـــبـــيـــتـــري. �ـــكن أيـــضـــا لـــنـــمــو
الـبكـتـيـريـا الالهـوائيـة اGـنـتـجـة للـهـيـدروجـX فـقط (ليس
H2S) أن يــرجـع الــســلــفــيـت اGــوجــود وإحــداث اســوداد عــام

للوسط.

حتـصى اGستعـمرات اGرجعـة للسلفـيت في كل علبة
حتـتوي عـلى أقل من 150 مـستـعـمـرة �ـيـزة وأقل من 300

مستعمرة باإلجمال.

�ــــكن أن تـــكـــون األعـــداد احملـــددة أعـاله جـــد مـــرتـــفـــعـــة
بالـنسبـة لألنابيبs في هـذه احلالة ال تـأخذ بعـX االعتبار
إال األنـابـيب الــتي تـكـون بـداخـلـهـا اGــسـتـعـمـرات اGـعـزولـة

تماما.

مـالحـــــظـــــة مـالحـــــظـــــة 2 - - هــــــيـــــأ هــــــذا اGـــــنــــــهج أيــــــضـــــا إلحــــــصـــــاء
الكلـوستريـديا لـوحدها. في هـذه احلالـة بعد احلـصول على
مــسـتــعــمــرات �ـيــزةs تــقـتــطع خــمس من بــيــنـهــا داخل كل
عـلبـة مسـتعـمـلةs ثم يـثبت ط الـكلـوستـريديـوم بواسـطة
جتـارب اإلثــبـات (عـلى ســبـيل اGـثـال جتــارب حـول الـقـدرة

التنفسيةs حول تشكل األبواغ).
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احمللول األم

التخفيف (أنظر 6 . 2)

x1 غ من العينة اGأخوذة للتجربة + x 9 غ من اخملفف

مـــعـــاجلـــة حـــراريـــة لـــلـــتـــخـــلص من
الـبـكـتـيـريـا اجلـذريـة (أنـظر 6 . 2)
لــلــحـــصــول عــلى الــنـــتــيــجــة بــعــدد
أبـواغ الـبــكـتـيـريــا أو بـعـدد أبـواغ
الكـلوسـتريـديا اGـقاومـة للـحرارة

(أنظر اGالحظة 2 في 6 . 5)

في حـالــة االشـتــبـاه في الــبـكــتـيــريـا اGــقـاومـة
للحرارة  (أنظر 6 . 4)

هالم بسلفيت احلديد (3 . 1).
sاحلضن تعطي في درجة حرارة 50 °م + 1 °م

خالل 24 ساعة إلى 48 ساعة (أنظر 6 . 4)

حتليل النتائج :
نـــتــيـــجـــة تـــعـــطي عـــدد الــبـــكـــتـــيــريـــا اGـــرجـــعــة
للسلفيت النامية في الشروط الالهوائية

جتارب اإلثبات (أنظر اGالحظة 2 في 6 . 5)
حول :

- القدرة التنفسية
- تشكل األبواغ

نـتــيــجــة تـعــطي عــدد كــلـوســتــريــديـا اGــقــاومـة
للحرارة.

هالم بسلفيت احلديد (3 . 1).
احلــضن في درجــة حــرارة 37 °م + 1 °مs خالل

24 ساعة إلى 48 ساعة (أنظر 6 . 4)

حتليل النتائج :
نـــتــيـــجـــة تـــعـــطي عـــدد الــبـــكـــتـــيــريـــا اGـــرجـــعــة
للسلفيت النامية في الشروط الالهوائية

جتارب اإلثبات (أنظر اGالحظة 2 في 6 . 5)
حول :

- القدرة التنفسية
- تشكل األبواغ

نتيجة تعطي عدد كلوستريديا.

اجلدولاجلدول
التمثيل البياني لطريقة العملالتمثيل البياني لطريقة العمل


