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وزارة التجـارةوزارة التجـارة
11 نــوفـــمــبــر نــوفـــمــبــر ــوافق ــوافق ا 1439 ا 21 صــفــر عــام صــفــر عــام قـــرارمــؤرخ فيقـــرارمــؤرخ في
2017 يـجـعل مـنـهج إحـصـاء بـكـتـيـريـا الـقـولون يـجـعل مـنـهج إحـصـاء بـكـتـيـريـا الـقـولون سـنةسـنة
ـستـعـمرات ـستـعـمراتـلـة للـحـرارة عن طـريق حسـاب  ا ـتـحمّـلـة للـحـرارة عن طـريق حسـاب  ا ـتـحما ا

44° م إجباريا. م إجباريا. تحصل عليها في تحصل عليها فيا ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إّن 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

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 ا ـقـتـضى ا - و
ــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1990 في 3 رجب عــــــام 1410 ا

تمم عدل وا تعلق برقابة اجلودة وقمع الغش ا وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 21  ديــســمــبــر ســنـة 2002 في 17 شــوال عــام 1423 ا

الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 ا
2013 الــذي يـحـدد شـروط وكـيــفـيـات اعـتـمــاد اخملـابـر قـصـد

ستهلك وقمع الغش حماية ا
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ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 15-172 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 25  يــونـــيـــو ســـنــة 2015 في 8 رمـــضـــان عــام 1436 ا
ـــطــبـــقــة في مـــجــال الـــذي يــحـــدد الــشـــروط والــكـــيــفـــيــات ا

يكروبيولوجية للمواد الغذائية اخلصائص ا

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 17-62 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 7 فـــبــرايــر ســنــة في 10 جــمــادى األولى عــام 1438 ا
ــــطـــابـــقــــة لـــلـــوائح ـــتـــعــــلق بـــشــــروط وضع وسم ا  2017 وا

طابقة الفنية وخصائصه وكذا إجراءات اإلشهاد با
ـؤرخ في 28 رجب عـام 1435 ــقــتــضى الــقــرار ا - و
ـوافق 28 مـايــو ســنـة 2014 الــذي يــجــعل مــنــهج حتــضــيـر ا
الــعـــّيــنــات واحملــلـــول األم والــتــخــفـــيــفــات الــعـــشــريــة قــصــد

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

ـرسوم ادة 19 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410 الـــــتـــــنــــــفـــــيـــــذي رقم 90-39  ا
ــذكــور ــتـــمم وا ــعــدل وا ــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة 1990 ا ا
أعاله يـهدف هـذا القـرار إلى جـعل منـهج إحصـاء بكـتيـريا
ــــتـــــحـــــّمـــــلــــة لـــــلـــــحــــرارة عـن طـــــريق حـــــســــاب ا الــــقـــــولـــــون  

تحصل عليها في 44° م إجباريا. ستعمرات  ا ا
2 :  : من أجـل إحــــصـــــاء بـــــكـــــتـــــيــــريـــــا الـــــقـــــولــــون ــــادة  ــــادةا ا
ـسـتــعـمـرات في ــتـحـّمــلــة لـلــحـرارة عن طــريق حـســاب ا ا
44° م تـلـزم مـخـابـر مـراقـبـة اجلـودة وقـمع الـغش واخملـابـر

لحق بّين في ا ا نهج  عتمدة لهـذا الغرض باستعمـال ا ا
رفق بهذا القرار. ا

نـهج من طـرف اخملـبـر عـند يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا ا
األمر بإجراء خبرة.

الـّرســمـّيـة ـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة  ـادةا ا
الّشعبّية.  قراطّية  الّد اجلزائرّية  للجمهورّية 

ــوافق 11 حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 21 صـــفـــر عـــام 1439 ا
نوفمبر سنة 2017.

محمد بن مراديمحمد بن مرادي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لحق لحقا ا

تحمّلة للحرارة عنلة للحرارة عن تحممنهج إحصاء بكتيريا القولون ا منهج إحصاء بكتيريا القولون ا
تحصل عليها في 44° م م ستعمرات ا تحصل عليها فيطريق حساب ا ستعمرات ا طريق حساب ا

1 . . مجال التطبيق :  مجال التطبيق :
ـنـهج تـقـنـيـة إحـصـاء بـكـتـيـريـا الـقـولـون يـحـدد هـذا ا
ـوجـهـة لالسـتـهالك ـواد ا ـتـحـّمـلـة لـلـحـرارة في جـمـيع ا ا
الـــبــــشـــري أو الـــتــــغـــذيــــة احلـــيــــوانـــيــــة عن طـــريـق حـــســـاب

ستعمرات في وسط صلب بعد التحض في 44° م. ا

2 . مـصـطــلـحـات وتـعـاريف : . مـصـطــلـحـات وتـعـاريف : يـقـصــد في مـفـهـوم هـذا
ا يأتي : نهج  ا

ــــتــــحـــمّــــلــــة لــــلــــحـــرارة :ــــلــــة لــــلــــحـــرارة : ــــتــــحـــم بــــكــــتــــيــــريـــا الــــقــــولــــون ا 1.2 بــــكــــتــــيــــريـــا الــــقــــولــــون ا
بـكـتـيـريات في درجـة حـرارة مـعـيـنـة تشـكل مـسـتـعـمرات
ــــّيـــــزة في هـالم يــــحـــــتـــــوي عــــلـى الالكـــــتـــــوز والــــصـــــفــــراء
ـعـتــدل عـنـد إجـراء بــالـكـريــسـتـال الــبـنـفــسـجي واألحـمــر ا

نهج. التجربة حسب التقنية احملددة في هذا ا
ـتـحـمّـلـة لـلـحـرارة :ـلـة لـلـحـرارة : ـتـحـم إحـصـاء بـكـتـيـريـا الـقـولـون ا 2.2 إحـصـاء بـكـتـيـريـا الـقـولـون ا
ــتـحــّمــلـة لــلــحـرارة ا هــو إحـصــاء عــدد بـكــتــيـريــا الــقـولــون 
الـعــّيـنـة عـنـد إجـراء ـيـلـيـلــتـر أو بـالـغـرام من  ـوجــودة بـا ا

نهج. التجربة حسب التقنية احملددة في هذا ا
بدأ : بدأ :. ا 3. ا

 1.3 يــــزرع فـي عـــمـق الــــوسط الــــهالمي بــــالــــصــــفـــراء

ــعـتـدل والـالكـتـوز والــكـريــسـتــال الـبــنـفــسـجي واألحــمـر ا
ُمصّب في علب بيتري :

ـنـتوج عـّينـة الـتـجـربة إذا كـان ا - كـمـية مـحـددة من 
راد فحصه سائال ا

- أو كــمــيـــة مــحــددة مـن احملــلــول األم فـي حــالــة مــواد
أخرى.

يغّطى بعد ذلك بطبقة من نفس الوسط.
وفي نــفس الــشـروط تــزرع عــلب بـيــتــري أخـرى مع
عــّيــنـة تــخــفـيــفــات عــشــريــة مــتـحــصل عــلــيــهــا انــطالقــا من 

التجربة أو احمللول األم.
دة 24 ساعة. 2.3 حتض علب بيتري في 44° م 

ـــتـــحـــّمـــلـــة ا  3.3 يـــحـــسب عـــدد بـــكـــتـــيـــريـــا الـــقـــولـــون 

عـــّيــنــة الـــتــجــربــة ــيــلـــيــلــتــر أو بـــالــغــرام من  لــلــحــرارة بـــا
ــمـــّيــزة احملــصــاة عن كل ا ــســـتــعــمــرات  انــطـالقــا من عــدد ا

علبة بيتري.
4. اخملففات ووسط الزرع :. اخملففات ووسط الزرع :

تـسـتـعـمل خالل الـتـحـلـيل فـقط كـواشف ذات نـوعـيـة
حتـــلـــيـــلـــيـــة مـــعـــتـــرف بـــهـــا أو مـــاء مـــقـــطـــر أو مـــاء مـــنـــزوع

األيونات معقم.
1.4 اخملففات :  اخملففات :

يجب حتـضير اخملفـفات طبـقا للـتعلـيمات احملددة في
العّينات للتجربة واحمللول األم تعلقـة بتحضير  ناهج ا ا
ـيـكـروبـيـولوجي والـتـخـفـيـفـات الـعـشريـة قـصـد الـفـحص ا

عمول به. احملددة في التنظيم  ا
2.4 وسط الــزرع : وسط الــزرع : هالم بــالــكــريــســتــال الــبــنــفــســجي

.(VRBL) عتدل والصفراء والالكتوز واألحمر ا
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ُــــرّكــــبــــات أو الــــوسط ا تــــذّوب  الــــتــــحــــضــــيــــر:الــــتــــحــــضــــيــــر:    2.2.4
اء مع وضعها للغليان. الكامل اجملفف في ا

يـــعـــّدل الـــعـــامل الـــهـــيـــدروجـــيـــني (PH) إذا اقـــتـــضى
األمـر بـحيـث يكـون بـعـد الـغـليـان والـتـبـريد 7,4 ± 0,2 في
25° م. يــــوزع وسط الــــزرع فـي أنــــابــــيب مـــــعــــقــــمــــة أو في

ُيـــجــــنب قــــارورات مــــعـــقــــمـــة (4.5) ذات ســــعـــة مــــنــــاســــبــــة. 
يعـّقم في جهاز تكـرر. ال  الّتـسخـ ا ـطّول أو  ا التسـخ 

.(Autoclave) التعقيم

يـستعـمل هذا الـوسط بصـفة سـريعة بـعد الـتحـضير
ويــحــّضــر ( ال تــتــجــاوز 4  ســاعــات). ال يــعـــقم هــذا الــوسـط 

فورا. 

5. التجهيزات واألدوات الزجاجية :. التجهيزات واألدوات الزجاجية :

يـكـروبيــولــوجــي ـتـداولة  فــي اخملـبــر ا األجـهزة ا
ال سيما :

1.5 جهاز التحض جهاز التحض مضبوط في 44° م ± 1° م.

2.5 عـــلب بـــيـــتــري عـــلب بـــيـــتــري مـــعــقـــمــة مـن الــزجـــاج أو من مــادة

. بالستيكية قطرها يتراوح ما ب 90  و 100 

ـــقـــيـــاس 3.5 حـــمـــام مـــائي حـــمـــام مـــائي أو جـــهــــاز مـــشـــابه مــــزود 
حراري ما ب 44° م و47° م.

4.5 أنابيب اختبار وقارورات أنابيب اختبار وقارورات ذات سعة مناسبة.

5.5 ماصات مدرجة ذات تدفق كامل ماصات مدرجة ذات تدفق كامل سعتها 1 ملل
و 2 ملل مدرجة بـ  0,1 ملل.

ية لألنسجة احليوانية.......................7غ عصارة أنز

مستخلص اخلميرة..............................................3غ

أمالح الصفراوية.............................................1,5غ

الالكتوز..........................................................10غ

كلورور الصوديوم..............................................5غ

أحمر معتدل ................................................ 0,03غ

الكريستال البنفسجي...................................0,002غ
.من 12غ إلى 18غ أ أغار- أغار بكتريولوجي .............

.1000غ ماء............................................................

أ : حسب قدرة التجمد لألغار - أغار

(PH) 6.5 جــــهـــاز قــــيــــاس الـــعــــامل الــــهـــيــــدروجــــيـــني ( جــــهـــاز قــــيــــاس الـــعــــامل الــــهـــيــــدروجــــيـــني 

بـــــــتــــــــدقـــــــيق 0,1 وحــــــدة( PH) فـي 25°م وذو عـــــــتــــــــبـــــــة أدنى
.(PH) للقياس0,01 وحدة

6. اقتطاع العي. اقتطاع العيّنات :نات :

ـّثـلـة حـقـيـقـيـا غـير عـّيـنـة الـتـجـربة  يـجب أن تـكـون 
تغّيرت أثناء النقل أو التخزين. متلفة أو 

الــعـــّيــنـــات طـــبــقـــا لــلـــشــروط يـــجب  إجـــراء اقــتـــطـــاع 
ـعـتـرف ـواصـفـات ا ـعـمـول به أو ا احملـددة في الـتـنــظـيم ا

بها إذا اقتضى األمر.

7. حتضير العي. حتضير العيّنة للتجربة :نة للتجربة :

ـنـاهج عـّيـنــة الـتـجــربـة طـبـقــا  يــجب إجـراء حتـضــيـر 
الــعــّيــنــات واحملــلــول األم ــتــعــلـــقــة بــتــحــضــيــر  الــتــحــالــيل ا
ـيـكـروبـيـولوجي والـتـخـفـيـفـات الـعـشريـة قـصـد الـفـحص ا

عمول به. احملددة في التنظيم ا

8. .  طريقة العمل :طريقة العمل :

ــــأخــــوذة لــــلـــــتــــجــــربــــة و احملــــلــــول األم ــــأخــــوذة لــــلـــــتــــجــــربــــة و احملــــلــــول األمــــنــــة ا 1.8 الــــعـــــي الــــعـــــيّــــنــــة ا
والتخفيفات :والتخفيفات :

يــحـّضــر احملــلــول األم والــتــخـفــيــفــات طــبــقـا يـجـب أن 
العـّيـنات لـلـتـجربـة واحملـلول ـتـعـلقـة بـتحـضـيـر  لـلـمـناهج ا
األم والــــــتـــــــخـــــــفـــــــيــــــفـــــــات الـــــــعـــــــشــــــريـــــــة قـــــــصــــــد الـــــــفـــــــحص

عمول به. يكروبيولوجي احملددة في التنظيم ا ا

2.8 الزرع والتحض : الزرع والتحض :

2.8 . .1 تؤخـذ علـبة بـيتـري معـقمة (2.5). يـنقل 1 ملل
الــعــّيـنــة لـلــتــجـربــة بــواسـطــة مـاصــة مــعـقــمـة (5.5) في من 
ـادة سـائـلـة أو 1 مــلل من احملـلـول عـلـبـة بـيــتـري إذا كـانت ا

األم بالنسبة للمواد األخرى.

تــؤخـــذ عــلـــبــة بـــيــتـــري أخــرى مـــعــقـــمــة. تـــنــقل 1 مــلل
بـواســطـة مــاصـة جــديـدة مــعـقــمـة مـن الـتــخـفــيف الـعــشـري
ـنـتـوج سائال لـعـّيـنـة الـتـجربـة إلى الـعـلـبـة إذا كـان ا األول 
أو 1 ملـل من التـخـفـيف العـشـري األول لـلمـحـلول األم في

نتوجات األخرى. حالة ا

تــعـــاد هــذه الــعـــمــلــيـــات والــتــخـــفــيــفـــات الــتي تــلـــيــهــا
بواسطة ماصة جديدة معقمة لكل تخفيف عشري.

يـصبّ في كل علـبة بـيتـري حوالي 15 ملل من  2.2.8 

عتـدل والكريـستال الوسط الـهالمي بالصـفراء واألحمـر ا
البنـفسجي والالكتوز (1.2.4) مبـرد في حمام مائي (3.5)

في درجة حرارة تتراوح ما ب 44 °م و 47° م.

 1.2.4 التركيب : التركيب :
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يـــخـــلط بـــعـــنـــايـــة الـــلـــقــاح (Inoculum) بـــوسط الــزرع
ليتصّلب مع وضع علب بيتري على سطح ويترك اخلليط 

بارد وأفقي.

تــصــّلب اخلــلــيط تــضــاف طــبــقــة ســمــكــهــا  3.2.8 بــعــد 

ــبـرد كــمــا هـو حـوالي 5 مـلل مـن مـحــلـول (VRBL) (2.4)  ا
ستعمرات. مبّين في  (2.2.8) لتجنب انتشار ا

 4.2.8 تـتـرك الـطـبقـة الـثـانـيـة تتـجـمـد. تـقـلب الـعلب

احملــــــّضـــــرة (الـــــغـــــــطــــــــاء إلـى األســــــــفــل) وحتـــــضــــن فـــــي
ــدة جهــاز الـتحضـــــ مضـبــوط في 44° م ± 1°م (1.5) 

24 ± 2 ساعة.

مالحـظـة :مالحـظـة : من الـضــروري وضع عـلب بــيـتـري بــصـفـة
التجّمد. سريعة في جهاز التحض بعد 

ستعمرات : ستعمرات :  حساب ا  3.8 حساب ا

بــــعـــــد مــــرحــــلــــــة الـــتــــحــــضـــــ احملــــــددة فــي (4.2.8)
ــمــيـّــــزة لــبــكـــتــيــريــــا ا ــســـتــعــمـــــرات  يــجــــرى حـــســــاب ا
ـتـحــّمـلــــة لـلـحـــرارة لـــكـــل علـبـــة بـيـتــري ا الـقــولــون 
ال حتـتـوي عـلى أكـثـر من  150 مـسـتــعـمـرة في اجملـمـوع. إذا
ـــســتــعــمــرات يـــتــجــاوز هــذا الــعـــدد فــقــد تــأخــذ كــان عــدد ا
ـتحّملـة للحـرارة مظاهر ا مستعـمرات بكـتيريا الـقولون 

ّيزة. غير 

ــســتــعــمـرات بــعــد 24 ســاعــة من الــتــحــضــ تــأخــذ ا
ـمـّيــزة الـلـون الـبـنــفـسـجي ذات قـطــر يـفــوق أو يـســـاوي ا
محمّرة نـطقة   0,5  وتكون في بعض األحيـان محاطة 

تدل على ترسب الصفراء.

9. التعبير عن النتائج :. التعبير عن النتائج :

1.9 حالة عامة : حالة عامة :

يــحــتـــفظ بــالــعــلــب الــتـي حتــتـــــوي عــلــى أقـــل مـــن
ــــيــّـــــزة عــــنـــــد ـــــيـّـــــزة و/أو غـــــيــــر   150 مـــــســــتـــــعــــمـــــــرة 

. يـجب أن حتتـوي علبـة بيـتري على تـخـفيــفـ مـتتالـي
 10 مستعمرات على األقل.

ــتـــحـــّمـــلــة ا يـــحـــسب الـــعــدد N  بـــكـــتـــيــريـــا الـــقـــولـــون 
مرّجح كمّعدل  نتـوج  يـليلتر أو بـالغرام من ا لـلحرارة با

عادلة اآلتية : بواسطة ا

حيث:
ـــمـــّيــــزة احملـــســـوبـــة في ا ـــســـتـــعــــمـــرات   C ∑ : عــــدد ا

العلبت احملتفظ بهما
ـطــبق عــلى كل عـلــبـة V : حـجم  الــلـقـاح (Inoculum) ا

يليلتر با
ـــوافــقـــة لـــلــتـــخـــفــيف األول d : نـــســبـــة الـــتــخـــفـــيف ا

احملسوب
. ثل تدّور النتائج احملسوبة إلى رقم 

ـتـحــّمـلـة ا تــؤخـذ كـنــتـيــجـة عـدد بــكـتــيـريـا الــقـولــون 
نـتـوج مـعبـر عـنـها ـيلـيـلـتر أو بـالـغـرام من ا لـلحـرارة بـا
x حـيث x10  بـعـدد يـتـراوح  مـا ب 1 و 9.9 مـضـروب في

ناسبة للعدد 10. هي القوة ا
ــتـحـّمـلـة ا مـثـال :مـثـال : أعـطى إحــصـاء بـكـتـيــريـا الـقـولـون 

نتوج السائل النتائج اآلتية : للحرارة في 44° م في ا
- عــــنــــد الـــتــــخــــفــــيف األول 10-2 : 83  مــــســــتــــعــــمـــرة

محتفظ بها.
- عـــنـــد الــتـــخـــفـــيف الـــثـــاني 10-3 : 13 مـــســـتـــعـــمـــرة

محتفظ بها.

∑C
N 

V× 1,1× d
=

= 8727
9683+13∑ C 

0,0111×1,1×10-2V× 1,1 × d
N = ==

ــثـلـــــ أي 8700 تــدّور الـنـتــيــجـــة إلـــى رقـمـــــ 
ـــتـــحـــّمـــلـــة لـــلـــحـــرارة ا بـــكـــتـــيـــريـــا الـــقـــولـــون  أو 8.7 × 310

نتوج. يليلتر من ا با

2.9 تقدير األعداد الصغيرة : تقدير األعداد الصغيرة :

عّينة 1.2.9 إذا كانت علبة بـيتري حتتوي سواء عند 
الـتجربة (مـنتوج سـائل) أو احمللول األم (منـتجات أخرى)
ّيزة  تعطى النتيجة على على أقل من 10 مستعمـرات 

النحو اآلتي : 
Ne ـقدر • بـالنـسـبة لـلـمنـتـوجات الـسـائلـة  الـعدد ا

يليلتر: تحّملة للحرارة با ا لبكتيريا القولون 

Ne = a 

حيث:

مّيزة احملسوبة ا ستعمرات  a : : هي عدد ا
Ne ـقـدر • بــالـنـســبـة لــلـمـنــتـوجــات األخـرى الـعــدد ا

تحّملة للحـرارة بالغـرام : ا لبكتيريا القولون 

Ne = a / d



29 75 ةاجلزائرية اجلزائريّ / العددة / العدد ةللجمهورية للجمهوريّ  ةاجلريدة الرّسميسميّ  الر  اجلريدة عام 1439 هـ
2017 م ديسمبر سنة

عام الثاني ربيع الثاني ربيع      هـ8 
سنة   ديسمبر 27

حيث :

ميزة احملسوبة ستعمرات ا هي عدد ا :  : a

d : : نسبة التخفيف للمحلول األم.

ـــســـتـــعـــمـــرات بـــ 1 و3  2.2.9 إذا تـــراوح إجـــمـــالي ا

نـعّبر عن النـتيجة تكون ثـقة النتـائج  ضعيـفة جدا حيث 
كما يأتي :

ــتـحــّمـلــة لـلـحــرارة لـكن ا وجـود بــكـتــيـريــا الـقــولـون 
ـــتـــّحـــمـــلــة ا بــــأقل من (d /1×4 ) مـن بـــكـــتـــيـــريـــا الـــقـــولـــون 

يليلتر. للحرارة بالغرام أو با

ّـيزة  3.2.9 إذا لم حتـتـو الـعـلبـة عـلى أي مـسـتعـمـرة 

سواء عند عيـنـة التـجربـة (مـنتوج سائل) أو احمللول األم
(منتجات أخرى) تعطى النتـائج على النـحــو اآلتي : 

• أقل مـن مــسـتــعــمــرة واحــدة لــبــكــتــيــريــا الــقــولـون
يليلتر (منتوج سائل) با

ـتـّحـمـلـة ا • أقــــل مــن 1 ×     من بـكــتـيـريـا الـقـلــون 
للحرارة بالغرام (منتوجات أخرى).

حيث :

d : : نسبة التخفيف من احمللول األم.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
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