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 ٢٣ربيع اﻷول عام  ١٤٤١هـ
 ٢٠نوفمبر سنة  ٢٠١٩م

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٩–٩٠المؤّرخ ﰲ ٣
رجب ع ـ ـ ـام  ١٤١٠اﳌوافـ ـق  ٣٠ي ـن ـاي ـر سنـة  ١٩٩٠واﳌتعلق
ﲟراقبة اﳉودة وقمع الغش ،ﻻ سيما اﳌادة  ١٩منه ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤5٣–٠2المؤّرخ ﰲ
 ١٧شّوال عام  ١٤2٣اﳌوافق  2١ديسمبر سنة  2٠٠2الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣28–١٣المؤّرخ ﰲ
 2٠ذي القعدة عام  ١٤٣٤اﳌوافق  2٦سبتمبر سنة  2٠١٣الذي
يحدد شروط وكيفيات اعتماد اﳌخابر قصد حماية اﳌستهلك
وقمع الغش،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٧2–١5المؤّرخ ﰲ 8
رمضان عام  ١٤٣٦اﳌوافق  25يونيو سنة  2٠١5الذي يحدد
الش ـ ـ ـ ـروط والكيـ ـ ـفـ ـ ـيات اﳌ ـ ـط ـ ـبـ ـقـ ـ ـة ﰲ م ـ ـج ـ ـال اﳋـ ـ ـص ـ ـ ـائص
اﳌيكروبيولوجية للمواد الغذائية،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك المؤّرخ ﰲ  2محّرم
عام  ١٤٣8اﳌوافق  ٤أكتوبر سنة  2٠١٦الذي يحدد اﳌعايير
اﳌيكروبيوجية للمواد الغذائية،
– وﲟقتضى القرار المؤّرخ ﰲ  28رجب عام  ١٤٣5اﳌوافق
 28م ـاي ـو سن ـة  2٠١٤ال ـذي ي ـجـعـل مـنـهج ﲢضيـر الـعـّيـنـات
واﶈـ ـ ـلـ ـ ـول اﻷم والتخـ ـ ـف ـ ـي ـ ـفات العشـ ـريـ ـة قصـ ـد الفـ ـحـ ـ ـ ـص
اﳌيكروبيولوجي ،إجباريا،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ١٩من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  ٣٩–٩٠المؤّرخ ﰲ  ٣رجب عام  ١٤١٠اﳌوافق
 ٣٠يناير سنة  ١٩٩٠واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ
جعل اﳌنهج اﻷفقي ﻹح ـ ـص ـ ـاء اﻷجـ ـ ـسام الدقـ ـيـ ـقة بح ـ ـساب
اﳌس ـ ـتع ـمرات ﰲ °٣٠م بتقنية الزرع ﰲ العمق ،إجباريا.
اﳌادة  : ٢مـ ـ ـن أجل إحـ ـ ـص ـ ـاء اﻷج ـ ـسـ ـام الدقـ ـيقة بحـ ـساب

وزارة التجارة
قرار مؤّرخ ﰲ  ١١محّرم عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١١سبتمبر
سنة  ،٢٠١٩يجعل اﳌنهج اﻷفقي ﻹحصاء اﻷجسام
الدقـ ـ ـيقة بحـ ـ ـساب اﳌسـ ـتعم ـ ـرات ﰲ °٣٠م بتقـ ـنية
الزرع ﰲ العمق ،إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير التجارة،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١١١–١٩المؤّرخ ﰲ 2٤
رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

اﳌستعمرات ﰲ °٣٠م بتق ـنية الزرع ﰲ العمـ ـ ـ ـ ـق ،تلزم مخابر
مراقبة اﳉودة وقمع الغش واﳌخابر اﳌعتمدة لهذا الغرض
باستعمال اﳌنهج اﳌبّين ﰲ اﳌلحق اﳌرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل أيضا هذا اﳌنهج من طرف اﳌخبر عند
اﻷمر بإجراء خبرة.
اﳌادة  : ٣ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ١١محّرم عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١١سبتمبر
سنة .2٠١٩
سعيد جﻼب

 ٢٣ربيع اﻷول عام  ١٤٤١هـ
 ٢٠نوفمبر سنة  ٢٠١٩م
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 .١مجال التطبيق :
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يـ ـحسب عـ ـدد اﻷجسام الـ ـعضويـ ـة الـ ـدقـ ـيـ ـقـ ـة ﰲ الـ ـغـ ـرام مـ ـن
العّينة أو عدد اﻷجسام العضوية الدقيقة ﰲ اﳌيليمتر من
العّينة انطﻼقا من عدد اﳌستعمرات اﳌتحصل عليها من
العلب التي ﲢتوي عﲆ أقل من  ٣٠٠مستعمرة.
 .٤أوساط الزرع واﳌخففات :
 ١.٤اﳌخففات

الدقيقة القادرة عﲆ النمو وتشكيل مستعمرات ﰲ وسط
صلب بعد التحضﲔ ﰲ °٣٠م ﰲ شروط هوائية.
يطبق هذا اﳌنهج :
 (١عﲆ اﳌواد اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري أو اﳊيواني،
 (2عﲆ عّينات البيئة ﰲ مجال إنتاج اﻷغذية اﳌوجهة
لﻼستهﻼك البشري أو اﳊيواني وﲢضير اﻷغذية.

من اﻷحسن ﲢضير اﳌخففات طبقا للتوصيات اﶈددة
ﰲ اﳌناهج اﳌتعلقة بتحضير عّينات التجربة واﶈلول
اﻷم والتخفيفات العشرية قصد الفحص اﳌيكروبيولوجي،
اﶈددة ﰲ التنظيم اﳌعمول به.
 ٢.٤وسط هﻼمي  :هﻼم لﻺحصاء )(PCA
 ١.٢.٤التركيب :

يتكفل هذا اﳌنهج باﳌواد :
عصارة أنزيمية للكازيﲔ

5غ

للكش ـ ـ ـ ـف )أقـ ـ ـ ـل م ـ ـ ـن  / 2 ١٠غ أو  / 2 ١٠ملل بالن ـ ـسبة للعّينات

مستخلص اﳋميرة

2,5غ

السائلة أو أقل من  / ٣ ١٠غ بالنسبة للعينات الصلبة (،

غلوكوز منزوع اﳌاء )(C6H12O6

١غ

هﻼم*

٩غ إﱃ ١8غ

ماء

 ١٠٠٠ملل

 (١التي تتطلب إحصاء دقيقا عندما يحدد اﳊد اﻷدنى

 (2ال ـ ـ ـتي مـ ـ ـن اﳌفـ ـ ـتـ ـ ـرض أن ﲢتـ ـ ـوي عﲆ مستـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـرات
مجتاحة و التي تخفي مستعمرات ﻷجسام عضوية دقيقة
أخرى ،مثل اﳊليب ومشتقاته التي يمكن أن ﲢتوي عﲆ
مختلف أنواع الباسيلوس )  (bacillusاﳌجتاحة.

* حسب قدرة تصلب الهﻼم.

مﻼحظة :
ﰲ حالة ﲢليل منتجات اﳊليب ،يضاف غرام واحد من
بالنسبة لبعض اﳌواد ،يمكن أن تعطي التقنية اﶈددة
ﰲ هذا اﳌنهج نتائج مختلفة عن تلك اﳌتحصل عليها ﰲ
التقنية اﶈددة ﰲ اﳌنهج اﻷفقي ﻹحصاء اﻷجسام العضوية

مسح ـ ـوق اﳊل ـ ـيب مـ ـنـ ـزوع الـ ـزبـ ـدة ﰲ لـ ـتـ ـر واحـ ـد مـ ـن وسط
الزرع .يجب أن يكون مسحوق اﳊليب اﳌنزوع الزبدة خاليا
من اﳌواد اﳌثبطة.

الدقيقة ﰲ °٣٠م بتقنية الزرع ﰲ السطح.
 .٢التعريف :
أجسام عضوية دقيقة  :كائنات حية ذات حجم مجهري،
تضم البكتيريا والفطريات )اﳋمائر والعفنيات( واﳊيوانات

 ٢.٢.٤التحضير :
– تذاب اﳌكّونات أو الوسط الكامل اﳌجفف ﰲ اﳌاء،
بالتسخﲔ ،إذا اقتضى اﻷمر،

اﻷولية ) (protozoairesوالفيروسات.
– ﲤزج بعناية وتترك لترتاح عدة دقائق،
 .٣اﳌبدأ :
توضع كمية محددة من عّينة التجربة بالنسبة للمواد
السائـ ـلـ ـة أو كـ ـمـ ـيـ ـة مـ ـحـ ـددة مـ ـن اﶈلـ ـول اﻷم ﰲ حـ ـال ـة م ـواد
أخرى ،ﰲ علبة بتري فارغة ،وتخلط مع وسط زرع هﻼمي
محدد ومذوب ،مشكلة بذلك علبة هﻼم مزروعة ﰲ العمق.
ﲢـ ـ ـ ـض ـ ـر ع ـ ـلب أخـ ـ ـرى ﰲ نف ـ ـس الشـ ـ ـروط ،انط ـ ـﻼقا مـ ـن
التخفيفات العشرية لعّينة التجربة أو للمحلول اﻷم.
ﲢضن العلب ﰲ شروط هوائية ﰲ °٣٠م ﳌدة ٧2ساعة.

– يضبط العامل الهيدروجيني  (٤.5) PHإذا اقتضى اﻷمر،
بحيث يصبح بعد التعقيم يساوي  0,2 ± 7ﰲ °25م،
– يوزع الوسط ﰲ أنابيب أو حوجﻼت أو قارورات )(8.5
ذات سعة مﻼئمة،
– تعقم ﰲ جهاز التعقيم )  (١.5ﰲ °١2١م ﳌدة  ١5دقيقة،
– إذا استعمل الوسط مباشرة ،يبّرد ﰲ حمام مائي)(٣.5
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زن ﰲ
ﻻ يخ ّ
مضبوط بﲔ °٤٤م و°٤٧م ،قبل اﻻستعمال ،وإ ّ
الظﻼم لـ ـ ـ ـمدة  ٣أشهر ،عﲆ اﻷكثر ،ﰲ درجة حرارة )°(٣ ± 5م،
وﰲ شروط ﻻ تغير تركيبته وخصائصه،
– قبل بداية التحليل اﳌيكروبيولوجي ،يذّوب الوسط
كـ ـلـ ـي ـا ،ث ـم ي ـب ـرد بﲔ °٤٤م و °٤٧م ﰲ ح ـ ـمـ ـام مـ ـائي) (٣.5ق ـبـل

 ٢٣ربيع اﻷول عام  ١٤٤١هـ
 ٢٠نوفمبر سنة  ٢٠١٩م

– ُيضبط العامل الهيدروجيني ) ،(٤.5إذا اقتضى اﻷمر،
بحيث يصبح بعد التعقيم  ٠,2 ± ٧ﰲ °25م.
– ُيوزع الوسط ﰲ أنابيب أو حوجﻼت أو قارورات )(8.5
ذات سعات مناسبة.
– يعّقم داخل جهاز التعقيم ﰲ ° ١2١م ﳌدة  ١5دقيقة.

اﻻستعمال.
– إذا استعمل الوسط ﰲ اﳊﲔ ،يبّرد قبل اﻻستعمال ﰲ
– يستعمل الهﻼم اﳌذّوب ﰲ أقرب وقت ﳑكن ،وينصح
بعدم اﻻحتفاظ به أكثر من  ٤ساعات.

زن ﰲ
ﻻ ُيخ ّ
حمام مائي ) (٣.5مضبوط بﲔ °٤٤م و°٤٧م ،وإ ّ
الظﻼم ﳌدة  ٣أشهر ،عﲆ اﻷكثر ،ﰲ درجة حرارة ) °(٣ ± 5م،
ﰲ شروط ﻻ تؤثر عﲆ تركيبه وخصائصه.

 ٣.٢.٤ﲡربة فعالية وسط الزرع :
 ١.٣.٢.٤عموميات :

– ﹹيذّوب ال ـ ـ ـ ـ ـوس ـ ـط ك ـ ـ ـ ـام ـ ـﻼ ق ـ ـبـ ـل الشـ ـ ـروع ﰲ الف ـ ـحـ ـ ـ ـ ـص
اﳌيكروبيولوجيُ ،ثّم يبّرد بﲔ °٤٤م و°٤٧م ﰲ حمام مائي
) (٣.5قبل اﻻستعمال.

ن الوسط الهﻼمي لﻺحصاء ) (PCAغير انتقائي ،يستعمل
إ ّ
ﰲ هذا اﳌنهج كوسط مزروع ﰲ العمق.

 . 5التجهيزات :
تق ـ ـ ـ ـ ـبل اﻷدوات ذات اﻻس ـ ـتع ـ ـمال الوح ـ ـيد بنـ ـفس الط ـ ـريقة

 ٢.٣.٢.٤اﻹنتاجية :

كاﻷدوات الزج ـ ـاج ـ ـية والبـ ـﻼس ـ ـتيـ ـكـ ـية اﳌ ـ ـعاد استعـ ـمالها ،إذا
كانت مواصفاتها مناسبة.

التحضﲔ

) (٣±٧2ساعة ﰲ )°(١±٣٠م.

السﻼﻻت الشاهدة بـاسيـلـوس سوبتيليس سبيزيزوني
ستافيلوكوكوس أوريوس

اﻷجهزة اﳌتداولة ﰲ مخبر اﳌيكروبيولوجيا ،ﻻ سيما
ما يأتي :
 ١.5فرن للتعقيم باﳊرارة اﳉافة أو جهاز التعقيم باﳊرارة
الرطبة،

الوسط اﳌرجعي

هﻼم تريبتون صويا

منهج اﳌراقبة

كمي

اﳌعيار

تقرير اﻹنتاجية (RP) ≥ ٠,٧

 ٢.5ج ـ ـهـ ـ ـاز التحض ـ ـﲔ يمكـ ـ ـن ضـ ـ ـب ـ ـ ـطه ﰲ درج ـ ـة ح ـ ـرارة
)(١±٣٠

 ٣.٤وسط لطبقة ثانية ) : ( 7.٢.٨
 ١.٣.٤التركيب :

 ٣.5حم ـام مائي قادر عﲆ حفظ درجة حرارة مضبوطة
بﲔ °٤٤م و°٤٧م.
 ٤.5ج ـ ـهاز قيـ ـاس الع ـ ـامل الهيدروجي ـ ـ ـني ) (pHبـ ـ ـدقـ ـ ـة
قراءة  ٠,١ ±وحدة  pHﰲ °25م.
 5.5علب بتري من الزجاج أو البﻼستيك قطرها من ٩٠
ملم إﱃ  ١٠٠ملم،

هﻼم*

١2غ إﱃ ١8غ

ماء

 ١ ٠٠٠ملل

 ٦.5ماصة مدرجة ذات تدفق تام سعتها مليلتر واحد،

* حسب قدرة تصلب الهﻼم.
 ٢.٣.٤التحضير :
– ُيضاف الهﻼم ﰲ اﳌاء وُيوضع للغليان مع اﳋلط بصفة
متكررة ،بحيث يذوب الهﻼم كليا ،أو ُيوضع ﰲ تدفق البخار
ﳌدة حواﱄ  ٣٠دقيقة.

ذات تدريجات  ٠,١ملل أو ماصات أوتوماتيكية مع استعمال
مخروطات معقمة.
 7.5جهاز ﳊساب اﳌستعمرات )اختياري( ،مكّون من
قاعـ ـ ـدة مضـ ـ ـاءة وعـ ـ ـداد ميكـ ـ ـاني ـ ـكي أو إلكـ ـ ـتروني مع شـ ـاشة
رقمية.
 ٨.5أنابيب أو حوجﻼت أو قارورات ذات سعة مناسبة
وﻻ تتجاوز  5٠٠ملل.

 ٢٣ربيع اﻷول عام  ١٤٤١هـ
 ٢٠نوفمبر سنة  ٢٠١٩م
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 7.٢.٨بعد التصلب الكامل ،يسكب حواﱄ  ٤ملل من الوسط
لطبقة ثانية ) (٣.٤أو الهﻼم لﻺحصاء ) (2.٤ﰲ درجة حرارة

يجب أن يجري اقتطاع العّينات طبقا للشروط اﶈددة
ﰲ التنظيم اﳌعمول به ،أو إذا اقتضى اﻷمر للمواصفات

محصورة بﲔ °٤٤م و°٤٧م ﰲ سطح الوسط اﳌزروع وذلك

اﳌعترف بها.

فقط عندما يشتبه أن اﳌادة اﶈللة ﲢتوي عﲆ أجسام
عضوية دقيقة ،حيث ﲡتاح اﳌستعمرات مساحة الوسط.

يجب أن تكون العّينة ﳑثلة غير متلفة أو تغيرت أثناء
النقل والتخزين.

يترك ليتصلب كما هو محدد ﰲ ).(٦.2.8
ضرة بهذه الطريقة وتوضع ﰲ
 ٨.٢.٨تقلب العلب اﶈ ّ

 .7تـحضير عينة التجربة :

جهاز التحضﲔ ) (2.5مضبوط ﰲ )°(١±٣٠م .مدة اﻻحتضان

ضر عّينة التجربة طبقا ﳌناهج التحاليل
يجب أن ﲢ ّ
اﶈددة ﰲ التنظيم اﳌعمول به.
 -٨طريقة العمل :

) (٣ ± ٧2ساعة.
 ٣.٨إحصاء اﳌستعمرات :
 ١.٣.٨بعد فترة التحضﲔ اﶈددة ) ،(8.2.8تختار علب

ينـ ـ ـة اﳌـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ـط ـ ـعة للتج ـ ـ ـربة واﶈ ـ ـ ـ ـلول اﻷم
 ١.٨العـ ـ ـ ّ
والتخفيفات :

جـ ـمـ ـيـ ـع اﳌست ـع ـم ـرات ف ـوق ال ـع ـلب ب ـواسط ـة ج ـه ـاز ﳊساب

يجب أن يحضر اﶈلول اﻷم والتخفيفات طبقا للمناهج

اﳌستعمرات ) (٧.5إذا اقتضى اﻷمر ،تفحص العلب ﲢت

اﳌتعلقة بتحضير عيّنات التجربة واﶈلول اﻷم والتخفيفات
العشرية قصد الفحص اﳌيكروبيولوجي اﶈددة عن طريق
التنظيم اﳌعمول به.

بتري التي ﲢتوي عﲆ أقل من  ٣٠٠مستعمرة .ﲢسب

ضوء منتشر.
من اﳌهم إدراج اﳌستعمرات التي لها حجم رأس الدبوس
ﰲ حساب اﳌستـ ـعـ ـمـ ـرات ،لـ ـكـ ـن مـ ـن الضروري أن ي ـت ـج ـنب
اﶈلل اﳋلط بﲔ اﳉزيئات غير اﳌذابة أو اﳌواد اﳌوجودة

 ٢.٨الزرع والتحضﲔ :
 ١.٢.٨تؤخذ علبتا بيتري معقمتﲔ ) ،(5.5تنقل بواسطة
مـاصة مـعـقـمة) ،(٦.5ﰲ كـ ـل عـ ـلـ ـب ـة م ـل ـي ـل ـت ـر واح ـد م ـن ع ـّي ـن ـة
التجربة إذا كانت اﳌادة سائلة أو مليلتر واحد من اﶈلول
اﻷم ﰲ حالة اﳌواد اﻷخرى )تخفيف .( ١-١٠

الدبوس.
تفحص بحذر العناصر اﳌشكوك فيها باستعمال تكبير
أقوى ،إذا اقتضى اﻷمر ،لتمييز اﳌستعمرات من اﳉزيئات

ضرت العلب انطﻼقا من أكثر من تخفيف واحد،
ح ّ
إذا ُ

الغريبة.
 ٢.٣.٨يجب أن تعتبر اﳌستعمرات اﳌجتاحة كمستعمرة

يمكن تقليص عدد العلب إﱃ علبة واحدة لكل تخفيف.
 ٢.٢.٨تؤخ ـذ ع ـل ـبـة بـيـتـري مـعـقـمـة أخـرى) ،(5.5تستـعـمـل
ماصة أخرى معقمة) (٦.5لوضع  ١ملل من التخفيف

عﲆ شـ ـ ـكل راس ـ ـب مـ ـ ـع تلك اﳌس ـ ـتع ـ ـمرات ذات حـ ـج ـ ـ ـم رأس

١-١٠

)مادة سائلة( أو ١ملل من التخفيف ) 2-١٠مواد أخرى(.
 ٣.٢.٨إذا اقتضى اﻷمر ،تعاد طريقة العمل اﳌذكورة أعﻼه

واحدة ،إذا اجتاحت هذه اﳌستعمرات أقل من ربع العلبة،
ﲢسب اﳌستعمرات التي توجد ﰲ اﳉهة غير اﳌجتاحة من
العلبة ،ويحسب عدد اﳌستعمرات اﳌوافقة للعلبة بأكملها.
إذا غطـ ـ ـت اﳌستـ ـ ـ ـعـ ـمرات اﳌـجـ ـ ـتاحة أكـ ـ ـثر من ربـ ـ ـ ـ ـع العل ـ ـ ـبة
ﻻ تؤخذ هذه العلبة بعﲔ اﻻعتبار ﰲ حساب اﳌستعمرات.

بالتخفيفات التي تﲇ ،بواسطة ماصة معقمة جديدة لكل
 .٩التعبير عن النتائج :

تخفيف عشري.
 ٤.٢.٨تختار فقط التخفيفات اﳊساسة ) تخفيفا عشريا
متتاليا عﲆ اﻷقل( لزرع علب بيتري التي يمكن أن ﲢصى
فيها بﲔ  ١٠و  ٣٠٠مستعمرة ﰲ علبة واحدة.
 5.٢.٨يسكب ﰲ كل علبة بتري حواﱄ  ١2ملل إﱃ  ١5ملل
من الهﻼم لﻺحصاء ) (2.٤ﰲ درجة حرارة محصورة بﲔ °٤٤م
و°٤٧م .يجب أن ﻻ تتعدى اﳌدة بﲔ نهاية ﲢضير اﶈلول
اﻷم )أو التخفيف

١-١٠

ﰲ حالة اﳌادة السائلة( والوقت الذي

 ١.٩طريقة اﳊساب :
لكي تكون النتيجة صحيحة ،يقدر عﲆ العموم ضرورة
حسـ ـ ـاب اﳌستـ ـع ـ ـم ـ ـ ـ ـرات اﳌ ـ ـوجـ ـودة ﰲ ع ـ ـ ـ ـلـ ـبـ ـ ـ ـة واحـ ـ ـدة عﲆ
اﻷقل والتي ﲢتوي ،عﲆ اﻷقل ،عﲆ  ١٠مستعمرات.
ُيحسب العدد  Nلﻸجسام العضوية الدقيقة اﳌوجودة ﰲ
جح انطﻼقا من تخفيفﲔ متتاليﲔ
عينة التجربة ،كمعّدل مر ّ
بواسطة اﳌعادلة اﻵتية :

يسكب فيه الوسط ) (2.٤ﰲ العلب  ٤5دقيقة.
 ٦.٢.٨يمزج اﻷنوكولوم بعناية مع وسط الزرع بتدوير
علب بتري ويترك اﳋليط ليتصلب بوضع علب بتري فوق
سطح أفقي وبارد.

∑C
–––––––––––– = N
V × 1,1 × d
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حيث :

 ٢٣ربيع اﻷول عام  ١٤٤١هـ
 ٢٠نوفمبر سنة  ٢٠١٩م

تدّور النتيجة كما هو محدد أعﻼه ،يصبح عدد اﻷجسام

العضـ ـ ـويـ ـ ـة الدق ـ ـ ـي ـ ـ ـقة  ١٧ ٠٠٠أو * ١,٧
∑C

 :مجموع اﳌستعمرات اﶈصاة ﰲ العلبتﲔ )(2

اﳌأخودتﲔ بعﲔ اﻻعتبار لتخفيفﲔ متتاليﲔ ،حيث تكون
علبة واحدة عﲆ اﻷقل ،ﲢتوي عﲆ  ١٠مستعمرات ،عﲆ
اﻷقل،

٤١٠

‘ اﳌلـ ـيلتر أو ﰲ

الغرام من اﳌادة.
 ٢.٩الثقة :
 ١.٢.٩عموميات :

 : Vحجم اللقاح ) (inoculumاﳌوضوع ﰲ كل علبة ،ﰲ
اﳌليلتر،

ﰎ حساب معطيات الثقة للعلب التي ﲢتوي عﲆ أكثر
ّ
من  ١5وأقل من  ٣٠٠مستعمرة .تتعلق معطيات الثقة بنوع

 : dال ـت ـخ ـف ـي ـف اﳌواف ـق لـلـتـخـفـيـف اﻷول اﳌأخـوذ بـعﲔ
اﻻعتبار ]  ١= dبالنسبة للمادة السائلة غير اﳌخففة )عّينة
التجربة([ .

البكتيريا اﳌرافقة ونوع العّينة.
 ٢.٢.٩التكرارية :
ﻻ يتجاوز الفرق اﳌطلق بﲔ نتيجة ﲡربتﲔ منفردتﲔ،

إذا است ـع ـم ـل أك ـث ـر م ـن ت ـخ ـف ـيـف واحـدُ ،يـتـوقـع أن تـكـون

متحصل عليهما عن طريق نفس اﳌنهج عﲆ نفس اﳌادة ﰲ

الـ ـنسبـ ـة بﲔ حساب مستـ ـعـ ـمـ ـرات الـ ـتـ ـخ ـف ـي ـف  d2وحساب

نفس اﳌخبر ومن طرف نفس اﶈلل وباستعمال نفس

مستـعـمـرات الـتـخـفـيف  d١تساوي  .% ١٠م ـ ـ ـ ـ ـن اﻷحسن أن

التجهيزات ﰲ وقت زمني قصير ،حد التكرارية ، r = ٠,25

تكون اﳌجاﻻت العليا والسفﲆ محددة من طرف اﳌخبر

و اﳌعبر عنـ ـها بـ  ،log١٠Nح ـ ـ ـيث  Nهو عدد اﻷجسام العضوية

ﳊساب مستعمرات التخفيف

. d2

الدقيقة ﰲ اﳌيليمتر )موافق ﳌعامل  ١,8لعدد طبيعي من
اﻷجسام العضوية الدقيقة ﰲ اﳌليلتر(.

مثال  :إذا كان حساب مستعمرات التخفيف  d١هو ،25٠
ﻻ يكون حساب مستعمرات التخفيف  d2أصغر
من اﻷحسن أ ّ
من  (%5,2) ١٣و ﻻ أكبر من .(%١5,٦) ٣٩

 ٣.٢.٩إعادة التجربة :
ﻻ يتجاوز الفرق اﳌطلق بﲔ نتيجة ﲡربتﲔ متحصل
عليهما عن طريق نفس اﳌنهج عﲆ نفس مادة التجربة ﰲ

تدّور النتيجة اﶈسوبة إﱃ رقمﲔ ﳑثلﲔ .لهذا إذا كان

مـخـابـر مـخـتـلـفـة ومـن طـرف مـحـّلـلﲔ مـخـتـلـفﲔ بـاستـعـمـال

الرقم الثالث أقل من  ،5ﻻ يغّير الرقم الذي يسبق وإذا كان
الرقم الثالث أكبر أو يساوي  ،5يرفع الرقم الذي يسبق

ﲡـ ـ ـ ـهي ـ ـزات مختلـ ـ ـ ـفة ،حد إع ـ ـادة التج ـ ـربة ما بـ ـﲔ اﳌخ ـ ـاب ـ ـ ـر

بوحدة.
من اﻷفضل أن ُيعّبر عن النتيجة بعدد يتراوح بﲔ  ١و٩,٩

 ، R = ٠,٤5واﳌعـ ـ ـ ـّبـ ـر عـ ـنـ ـه  ،log١٠Nحيـ ـ ـث  Nه ـ ـو ع ـ ـدد
اﻷج ـ ـ ـ ـسام العـ ـ ـض ـ ـوية الدقـ ـ ـيـ ـ ـقة ﰲ اﳌـ ـليـ ـلتـ ـر )موافق ﳌعامل
 2,8لعدد طبيعي من اﻷجسام العضوية الدقيقة ﰲ اﳌليلتر(.

مضروب ﰲ القوة اﳌناسبة لـ  ١٠أو ﰲ عدد كامل متكّون من

 ٣.٩التعبير عن نتائج التجربة :

رقمﲔ ﳑثلﲔ.

 ١.٣.٩عموميات :

ُيعبر عن النتيجة بالعدد  Nلﻸجسام العضوية الدقيقة ﰲ
اﳌليلتر )مواد سائلة( أو بالغرام ) مواد أخرى(.

ﰲ اﳌثـ ـ ـ ـالﲔ ) 2.٣.٩و (٣.٣.٩فإن م ـ ـعـ ـدﱄ مـعـطـيات الثقة
ومستوى اﻻحتمال لـ  % ٩5و ﲢليل عينة واحدة ُأخذت بعﲔ
اﻻعتبار .ﲡدر اﻹشارة أّنه من الناحية العملية غالبا ما

مثال  :أعطى اﳊساب النتائج اﻵتية :
– ﰲ التخفيف اﻷول اﳌأخوذ بعﲔ اﻻعتبار) ١٦8 : (2-١٠
مستعمرة،
– ﰲ التخفيف الثاني اﳌأخوذ بعﲔ اﻻعتبار) ١٤ : (٣-١٠
مستعمرة،

يستعمل معدل عدة عّينات .يعبر عن اﻷرقام بعدد اﻷجسام
العضوية الدقيقة ﰲ اﳌليلتر.
 ٢.٣.٩شروط التكرارية :
النتيجة اﻷوﱃ ١٠٠ ٠٠٠ = 5١٠ :
ﻻ يت ـ ـج ـ ـاوز الف ـ ـ ـرق بﲔ النت ـ ـ ـ ـيـ ـجة اﻷوﱃ
من اﳌنـ ـ ـ ـاسـ ـ ـب أ ّ
و النتيجة الثانية . ٠,25 log١٠N

168+14
∑ C
182
N = –––––––––– =––––––––– =––––– = 16545
0,011
V × 1,1 × d 1×1,1×10-2

النتيجة الثانية :
اﳊد اﻷدنى 5٦ ٠٠٠ = ٤,٧5 ١٠ :

 ٢٣ربيع اﻷول عام  ١٤٤١هـ
 ٢٠نوفمبر سنة  ٢٠١٩م
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اﳊد اﻷقصى .١٧8 ٠٠٠ = 5,25 ١٠ :

حيث :

يكون الفرق بﲔ النتيجة اﻷوﱃ والنتيجة الثانية مقبوﻻ

 : rهو حد التكرارية.

إذا لم تكن النتيجة الثانية أصغر من  5٦ ٠٠٠أو أكبر من
.١٧8 ٠٠٠

 : Rهو حد إعادة التجربة.
يـ ـكـ ـون الـ ـفـ ـرق بﲔ ال ـن ـت ـائج اﳌت ـحصل ع ـل ـي ـه ـا م ـن ط ـرف

 ٣.٣.٩شروط إعادة التجربة :

المخبرين مقبوﻻ إذا ﲢصل اﳌخبر الث ـ ـاني عﲆ نت ـ ـ ـيـ ـ ـجة

النتائج اﳌتحصل عليها ﰲ اﳌخبر اﻷول )معدل التحديدات

ﻻ تكون ﻻ :
أصغر من ١٠

مضاعفة( ١٠٠ ٠٠٠ = 5١٠ :
ﻻ ي ـت ـج ـاوز ال ـف ـرق بﲔ ال ـن ـت ـي ـج ـة اﻷوﱃ
مـ ـ ـن اﳌنـ ـ ـاسب أ ّ
والنتيجة الثانية اﳌتحصل عليهما ﰲ اﳌخبر الثاني ٠,٤5
وحدة .log١٠N

٤,5٩

= ٣٩٠٠٠

و ﻻ أكبر من .25٧٠٠٠ = 5,٤١ ١٠
مقارنة مع حد )اختبار من جانب واحد ( :
اﳊد.١٠٠ ٠٠٠ = 5 ١٠ :

النتيجة الثانية :

من الضروري مقارنة الفرق بﲔ اﳊد ونتيجة اﳌخبر
)معدل  nﲢديدات ،ﰲ هذا اﳌثال (2=n ،مع حد الفرق اﳊرج

اﳊد اﻷدنى ٣٦ ٠٠٠ = ٤,55 ١٠ :
اﳊد اﻷقصى ١٠ :
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5,٤5

: dcL
= . 28٠ ٠٠٠

يكون الفرق بﲔ النتيجتﲔ اﳌتحصل عليهما من طرف
صل اﳌخبر الثاني عﲆ
اﳌخبر اﻷول و الثاني مقبوﻻ ،إذا ﲢ ّ
نتيجة ﻻ تكون أقل من  ٣٦ ٠٠٠وﻻ أكبر من .28٠ ٠٠٠
ن الفرق اﳊرج ) (CDاﳌستعمل للتفسير عن النتائج
إ ّ
اﳌبينة كما يأتي :
استعمال الفرق اﳊرج للتفسير عن النتائج :
عموميات :
ﰲ اﻷم ـث ـل ـة اﳌب ـّي ـنـة أدناه ،يؤخ ـذ ب ـعﲔ اﻻع ـت ـب ـار م ـع ـدل
معطيات الثقة ومستوى اﻻحتماﻻت لـ  % ٩5و ﲢليل عّينة
واحدة.
ﲡدر اﻹشارة أّنه من الناحية العملية غالبا ما يستعمل
معدل عدة عّينات .يعبر عن اﻷرقام بعدد اﻷجسام العضوية
الدقيقة ﰲ اﳌليلتر.
شروط إعادة التجربة :
النـ ـت ـ ـ ـائج اﳌت ـ ـحـ ـ ـصل علي ـ ـها ﰲ اﳌخـ ـ ـبـ ـ ـر اﻷول ) م ـ ـعـ ـ ـ ـدل
التحديدات مضاعفة( . ١٠٠ ٠٠٠ = 5 ١٠ :
يقبل الفرق بﲔ هذه النتيجة والنتيجة اﳌتحصل عليها
من طرف اﳌخبر الثاني )معدل  nﲢديدات ،ﰲ هذا اﳌثال
 (n=2إذا لم تك ـ ـ ـ ـن القـ ـ ـ ـيـ ـ ـمة أكبر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن الفـ ـ ـ ـ ـرق اﳊ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرج،
 dCبوحدة : log١٠N

) (

0^252
1
r2
1– –– = R2 – –– = 0,452 – ––––– = 0,41
n
2
2

dc = R2 – r2

r2
R2 – –– = 0,24
2

0,84
1
* ––– = –– –1
n
√2

) (

نتائج التجربة حتى ١٠
للحد.

5,2٤

0,84
dcL = ––– * R2 – r2
√2

=  ١٧٤٠٠٠مقبولة بالنسبة

