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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  172-1٥اﳌؤّرخ ﰲ 8
رمـ ـ ـض ـ ـ ـ ـان ع ـ ـ ـام  1٤٣٦اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـق  2٥يـ ـوني ـ ـو س ـنة  2٠1٥الذي
يحدد الش ـ ـروط والكيفـ ـيات اﳌطـ ـبقة ﰲ مجـ ـال اﳋ ـ ـص ـائـص
اﳌيكروبيولوجية للمواد الغذائية،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  28رجب عام  1٤٣٥اﳌوافق 28
مايـو سنـة  2٠1٤الـذي يجعل منهج ﲢضير العّينات واﶈلول اﻷم
والتخفيف ـات العشري ـة قصـد الفح ـص اﳌيكروبيولوجـي ،إجباريا،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  2محّرم
عـ ـام  1٤٣8اﳌواف ـق  ٤أكتوب ـر سنة  2٠1٦ال ـذي يحدد اﳌعايير
اﳌيكروبيوجية للمواد الغذائية،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيق ـ ـا ﻷحكـ ـام اﳌـ ـادة  19مـ ـن اﳌرس ـوم
التنفـ ـيذي رقـ ـم  ٣9-9٠اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٣رجـ ـب عـ ـام  1٤1٠اﳌوافـق
 ٣٠يناير سنة  ،199٠اﳌعّدل واﳌتّمم واﳌذك ـور أع ـ ـﻼه ،يهـ ـ ـدف
هـ ـذا القـ ـرار إﱃ جع ـ ـل اﳌنهـ ـج اﻷفقـ ـ ـي ﻹحصـاء اﻷجسـ ـام الدقيق ـ ـ ـة
بح ـ ـ ـسـ ـاب اﳌستع ـ ـمـرات ﰲ °٣٠م بتقنية الزرع ﰲ الس ـ ـ ـطح،
إجباريا.
اﳌادة  : ٢م ـ ـن أج ـ ـل إحص ـ ـاء اﻷجس ـ ـام الدقيقـ ـ ـة بحسـ ـاب
اﳌستعمـرات ﰲ °٣٠م بتقنية الزرع ﰲ السطح ،تلزم مخابر

وزارة التجارة
قـ ـرار مـ ـؤّرخ ﰲ  ١١مح ـّرم عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١١سبتمبر
سنـ ـة  ،٢٠١٩يجعـ ـل اﳌنهـ ـج اﻷفقـ ـي ﻹحصـاء اﻷجسام
الدقيق ـ ـة بحسـ ـ ـاب اﳌستعم ـ ـرات ﰲ ˚3٠م بتقني ـ ـة
الزرع ﰲ السطح ،إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير التجارة،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111-19اﳌؤّرخ ﰲ 2٤
رجـ ـب عـ ـام  1٤٤٠اﳌوافـ ـ ـق  ٣1م ـ ـارس سنـ ـة  2٠19واﳌتضمـ ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضـ ـى اﳌرس ـوم التنف ـيذي رقم  ٣9-9٠اﳌؤّرخ ﰲ ٣
رج ـ ـ ـب عـ ـ ـام  1٤1٠اﳌوافـ ـ ـق  ٣٠جانفي سنـ ـ ـة  199٠واﳌتعل ـ ـق
ﲟراقبة اﳉودة وقمع الغش ،ﻻ سيما اﳌادة  19منه ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتض ـى اﳌرس ـوم التنفي ـذي رق ـم  ٤٥٣-٠2اﳌؤّرخ ﰲ
 17ش ـّوال ع ـام  1٤2٣اﳌواف ـق  21ديسمبر سنة  2٠٠2وال ـ ـ ـذي

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  : 3ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورية
اﳉزائرية الّديمقراطّية الشعبية.
ح ـّرر باﳉزائ ـر ﰲ  11مح ـّرم عـ ـام  1٤٤1اﳌواف ـق  11سبتمبر
سنـ ـة .2٠19
سعيد جﻼب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌلحق
منهج أفقي ﻹحصاء اﻷجسام الدقيقة بحساب
اﳌستعمرات ﰲ °3٠م بتقنية الزرع ﰲ السطح .
 .١مجال التطبيق :
يحدد هذا اﳌنهج تقنية أفقية ﻹحصاء اﻷجسام العضوية

يحدد صﻼحيات وزير التجارة،

الدقيقة القادرة عﲆ النمو وتشكيل مستعمرات عﲆ سطح

– وﲟقتض ـى اﳌرس ـوم التنفي ـذي رق ـم  ٣28-1٣اﳌؤّرخ ﰲ
 2٠ذي القع ـ ـدة ع ـ ـام  1٤٣٤اﳌ ـواف ـق  2٦سبتمب ـر سن ـة 2٠1٣
الـ ـذي يح ـدد ش ـروط وكيفيـات اعتماد اﳌخابر قصد حماية
اﳌستهلك وقمع الغش،

وسط صلب بعد التحضﲔ ﰲ وسط هوائي ﰲ °٣٠م.
يطبق هذا اﳌنهج عﲆ :
أ( اﳌواد اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري أو اﳊيواني،

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
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ب( عّينات البيئة ﰲ مجال إنتاج اﳌواد الغذائية اﳌوجهة
لﻼستهﻼك البشري أو اﳊيواني وﲢضير اﳌواد الغذائية.
يخص هذا اﳌنهج التحاليل اﳌتعلقة بـ :
 -1اﳌواد التي ﲢتوي عﲆ أجسام عضوية سريعة الثأثر
باﳊرارة القابلـ ـ ـة لتشكي ـ ـل ج ـ ـزء هـ ـام م ـ ـن كامـ ـ ـل اﳌجموعـ ـ ـة

ﲢضن العلب ﰲ شروط هوائية ﰲ °٣٠م ﳌدة  72سا.
يحسب عدد اﻷجسام العضوية الدقيقة ﰲ الغرام من العينة أو
عدد اﻷجسام العضوية الدقيقة ﰲ اﳌليلتر من العّينة انطﻼقا
من عدد اﳌستعمرات اﳌتحصل عليها ﰲ العلب التي ﲢتوي
عﲆ أقل من  ٣٠٠مستعمرة.

البكتيريـ ـة )عـ ـﲆ سبيـ ـل اﳌثـ ـال  :أجسـ ـام عضويـ ـة قـ ـادرة ع ـﲆ

 .٤أوساط الزرع واﳌخففات :

التكاثـ ـر ﰲ البـ ـرودة واﳌوجـ ـودة ﰲ اﳌ ـواد اﳌبـردة واﳌجمـ ـدة

 ١.٤اﳌخففات :

واﳌواد اﳉافة ومواد أخرى قادرة عﲆ احتواء أجسام عضوية
سريعة التأثر باﳊرارة(،
 -2اﳌواد التي ﲢتوي عﲆ بكتيريا هوائية قابلة لتشكيل
جزء هام من كامل اﳌجموعة البكتيرية )عﲆ سبيل اﳌثال :
بسودوموناس )،(pseudomonas spp
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من اﻷحسن ﲢضير اﳌخففات طبقا للتوصيات اﶈددة ﰲ
اﳌـناهـ ـج اﳌتعلقـ ـ ـة بتحضي ـ ـر عّين ـات التجـ ـربـة واﶈل ـ ـول اﻷم
والتخفيفات العشرية قصد الفحص اﳌيكروبيولوجي ،اﶈددة
ﰲ التنظيم اﳌعمول به.
 ٢.٤وسط هﻼمي  :هﻼم لﻺحصاء ) : (PCA

 -٣اﳌـ ـواد التي ﲢتـ ـوي عﲆ جزئي ـات صغي ـرة التي يمكن

 ١.٢.٤التركيب :

أن تشك ـ ـل عائقـ ـا ﰲ ﲤيي ـ ـز اﳌستعم ـ ـرات ﰲ علبـ ـة بيتـ ـري
مزروعة ﰲ العمق،
 -٤اﳌواد التي لها لون شديد والذي يمنع التعرف عﲆ
اﳌستعمرات ﰲ علبة بيتري مزروعة ﰲ العمق،
 -٥اﳌـ ـواد التي يتع ـ ـّين أن يف ـرق فيهـ ـا بﲔ مختلف أنواع
اﳌستعمرات ﰲ مجال تقييم نوعية اﳌواد الغذائية.

عصارة أنزيمية للكازيﲔ

٥غ

مستخلص اﳋميرة

2,٥غ

غلوكوز عدﱘ اﳌاء
)(C٦ H12 O٦

1غ

هﻼم *

9غ إﱃ 18غ

باﻹضافـ ـة إﱃ تقني ـة الـ ـ ـزرع الي ـدوي ﰲ السط ـح ،يح ـدد ه ـذا
اﳌنه ـج أيضـا استعمال جهـاز الـزرع اﳊلقـي ،وهـو منهج سريع
ﻹحصاء اﳌستعمرات عﲆ السطح ) .(1٠
قد ﻻ يتﻼءم هذا اﳌنهج مع ﲢليل بعض اﻷغذية اﳌخمرة
اﳌوجه ـ ـة لﻼستهـ ـﻼك البشـ ـري واﻷغذي ـة اﳊيواني ـة وأوس ـاط
أخرى حيث تكون شروط التحضﲔ أكثر مﻼءمة.

 1٠٠٠ملل

ماء
*حسب قدرة ﲡمد الهﻼم

ﰲ حالة ﲢليل منتجات اﳊليب ،يضاف غرام واحد من
مسحـ ـ ـوق اﳊلي ـ ـب من ـ ـزوع الزب ـ ـدة ﰲ لتـ ـر واح ـ ـد م ـ ـن وس ـ ـط
الزرع .يجب أن يكون مسحوق اﳊليب اﳌنزوع الزبدة خاليًا

لكن ،يمكن أن يطبق هذا اﳌنهج عﲆ مثل هذه اﳌواد حتى
ولو أنها ﻻ تكشف كل اﻷجسام العضوية الدقيقة واﳌوجودة
بكثرة ﰲ تلك اﳌواد الغذائية.
 .٢التعريف :
ﻻحتياجات هذا اﳌنهج ،يطبق التعريف اﻵتي :
أجسام عضوية دقيقة :
كائنات حية ذات حجم مجهري تضم البكتيريا والفطريات
واﳊيوانات اﻷولية ) (Protozoairesوالفيروسات.
 .3اﳌبدأ :
ت ـ ـزرع كمي ـة محـ ـددة مـ ـن عينة التجـ ـربة بالنسبـة للمواد
السائلة أو كمية محددة من اﶈلول اﻷم ﰲ حالة مواد أخرى
ع ـ ـﲆ سطـ ـح وسـ ـط زرع هﻼمـ ـي صل ـ ـب موجـ ـود داخـ ـل علـ ـب
بيتري.
ﲢضر علب أخرى ﰲ نفس الشروط انطﻼقا من التخفيفات
العشرية لعينة التجربة أو اﶈلول اﻷم.

من اﳌواد اﳌثبطة.
 ٢.٢.٤التحضير :
تـ ـ ـذاب اﳌكّونـ ـ ـات أو الوس ـ ـط الكام ـ ـل اﳌجـ ـ ـفف ﰲ اﳌـ ـ ـاء،
بالتسخﲔ ،إذا اقتضى اﻷمر.
ﲤزج بعناية وتترك لترتاح عدة دقائق.
يضبط العامل الهيدروجيني  ،(٥.٥) pHإذا اقتضى اﻷمر،
بحيث يصبح بعد التعقيم يساوي  ٠,2 ± 7ﰲ °2٥م.
ي ـ ـوزع الوسـ ـط ﰲ ح ـوج ـ ـﻼت أو قـ ـارورات ) (9.٥ذات سعـ ـة
مﻼئمة.
تعقم ﰲ جهاز التعقيم ) (1.٥ﳌدة  1٥دقيقة ﰲ °121م.
إذا كـ ـ ـان الوس ـ ـط سيستعمـ ـ ـل مباشـ ـرة ،يب ـ ـّرد ﰲ حمـ ـ ـام
مائـ ـي) (٤.٥مضبـ ـوط ب ـﲔ °٤7م و °٥٠م ،قبـ ـل اﻻستعم ـال ،أو
يت ـرك ليتصل ـب داخ ـل حوجل ـة أو قـارورة .يذّوب الوسط كليا
قبـ ـل اﻻستعم ـال ﰲ حم ـام مائي يغﲇ ثم يبّرد ﰲ حمام مائي
) (٤.٥مضبوط بﲔ °٤7م و °٥٠م.
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 3.٢.٤تـحضير علب الهﻼم :
يسكـ ـب بـ ـﲔ  1٥ملل و 2٠ملل مـ ـن الوسـ ـط ﰲ علـ ـب بتـ ـري
معقمة ) (٦.٥ويترك ليتصلب.
يمك ـ ـن أن تخ ـ ـزن العل ـ ـب ﰲ )°(٣±٥م ﳌـ ـدة  ٤أسابي ـع ع ـﲆ

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
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 ٦.٥علـ ـ ـب بـ ـيـ ـت ـ ـري من الزجـ ـ ـاج أو البـ ـ ـ ـﻼست ـ ـيك قط ـ ـره ـ ـا
من  9٠ملم إﱃ  1٠٠ملم أو  1٤٠ملم.
 7.٥ماصات مدرجة ذات تدفق تـ ـام معقمـ ـة ،سعته ـا من
 ٠,1مـ ـلل إﱃ  1ملل أو ماص ـ ـات أوتوماتيكي ـ ـة باستعمـ ـال
مخروطات معقمة.

اﻷكثر.
قبل اﻻستعمال مباشرة ،يوصى بتجفيف علب الهﻼم.
 ٤.٢.٤ﲡارب فعالية وسط الزرع :
 ١.٤.٢.٤عموميات :
إن الوسط الهﻼمي لﻺحصاء ) (PCAغير انتقائي ،يستعمل
ﰲ هذا اﳌنهج كوسط مح ّ
ضر مسبقا للزرع ﰲ السطح.
 ٢.٤.٢.٤اﻹنتاجية :
التحضﲔ

) (٣±72ساعة ﰲ ) °(1±٣٠م.

السﻼﻻت الشاهدة

باسيلوس سوبتيليس
ستافيلوكوكوس أوريوس

الوسط اﳌرجعي

هﻼم تريبتوز صويا

منهج اﳌراقبة

كمي

اﳌعيار

تقرير اﻹنتاجية (RP) ≥ ٠,7

 ٨.٥جهاز ﳊساب اﳌستعمرات )اختياري( ،مكون من
قاعـ ـدة مضـ ـاءة وعـ ـداد )اختياري( ميكانيكي أو إلكتروني مع
شاشة رقمية.
 ٩.٥حوجﻼت أو قارورات ،ذات سعة مناسبة للتحضير
والتعقيم ،وإذا اقتضى اﻷمر تخزين أوساط الزرع.
 ١٠.٥مﻼع ـ ـق مـ ـن الزج ـ ـاج أو البﻼستي ـ ـك أو م ـ ـن اﳌعـ ـ ـدن
معقم ـة تسمـ ـح بتوزيـ ـع اﻹنوكول ـ ـوم ) (inoculumف ـوق وس ـط
الزرع.
ينات :
 .٦اقتطاع الع ّ
يجب أن يجري اقتطاع العّينات طبقا للشروط اﶈددة
ﰲ التنظي ـ ـم اﳌعم ـ ـول ب ـ ـه ،أو إذا اقتضـ ـى اﻷمـ ـر ،للمواصفـات
اﳌعترف بها.
يجـ ـب أن تكـ ـون العّين ـة ﳑثل ـة حق ـا غي ـر متلفـة أو تغيرت
أثناء النقل أو التخزين.

 .٥التجهيزات :
تقبل اﻷدوات ذات اﻻستعمال الوحيد كما هو الشأن بالنسبة

 .7تـحضير عينة التجربة :
ضـ ـر عّينـ ـة التجربـ ـة طبقـ ـا ﳌناهـ ـج التحاليـ ـل
يجـ ـب أن ﲢ ّ
اﶈددة ﰲ التنظيم اﳌعمول به.
 .٨طريقة العمل :

لﻸدوات الزجاجي ـة والبﻼستيكي ـة اﳌع ـاد استعماله ـا ،إذا كان ـت

ينة اﳌأخوذة للتجربة واﶈلول اﻷم والتخفيفات :
 ١.٨الع ّ

مواصفاتها مناسبة.

يجب أن يح ّ
ضر اﶈلول اﻷم والتخفيفات طبقا للمناهج

اﻷج ـ ـ ـهزة اﳌتـ ـداول ـ ـة ﰲ مخب ـر اﳌيكـروبيـ ـ ـولوجي ـ ـا خاصة
ما يأتي :
 ١.٥فرن للتعقيم باﳊرارة اﳉافة أو جهاز التعقيم باﳊرارة
الرطبة.

اﳌتعلقة بتحضير عّينات التجربة واﶈلول اﻷم والتخفيفات
العشرية قصد الفحص اﳌيكروبيولوجي واﶈددة عن طريق
التنظيم اﳌعمول به.
 ٢.٨الزرع والتحضﲔ :

 ٢.٥جه ـ ـاز التحض ـ ـﲔ أو خزانـ ـ ـة التجفيـ ـف ،مـ ـع تهويـ ـة

 ١.٢.٨تن ـ ـ ـقل بواس ـ ـطة ماصـ ـ ـة معقـ ـ ـ ـمـة ) (7.٥ﰲ وس ـ ـط

حراريـ ـة لتجفيف العلـ ـب ويمكـ ـن ضبط ـه بﲔ °٣7م و°٥٥م أو

علبتي بتـ ـري ﲢتـ ـوي ع ـﲆ وسـ ـط هﻼمـ ـي ) ٠,1 ،(2.٤مـلل م ـن

غرفة لتدفق الهواء الصفحي.

عّين ـة التجربة إذا كانت اﳌادة سائلة أو ٠,1ملل من اﶈلول

 3.٥جهاز التحضﲔ يمكن ضبطه ﰲ )°(1 ± ٣٠م.
 ٤.٥حمامـ ـات مائيـ ـة حيـ ـث واحـ ـد منهـ ـا قـ ـادر عﲆ حفـ ـظ
درجـ ـ ـة اﳊ ـ ـرارة اﶈص ـ ـ ـورة ب ـﲔ °٤7م و°٥٠م واﻵخـ ـ ـر قـ ـادر
عﲆ حفظ اﳌاءﰲ نقطة الغليان.
 ٥.٥جهـ ـ ـاز قيـ ـاس العام ـ ـل الهيدروجينـ ـي بدق ـ ـة ٠,1 ±
وحدة  PHﰲ °2٥م.

اﻷم ﰲ حال ـة اﳌ ـواد اﻷخ ـرى .إذا حض ـرت العل ـب انطﻼقا من
أكثر من تخفيف ،يمكن أن يقّلص عدد العلب إﱃ علبة واحدة
لكل تخفيف.
 ٢.٢.٨تؤخذ علبة هﻼم أخرى ) (2.٤تستعمل ماصة
أخرى معقم ـ ـة ) (7.٥لـ ـوض ـ ـع  ٠,1مـ ـلل م ـ ـن التخفيـ ـف
)اﳌـ ـواد السائـ ـ ـلـ ـ ـة( أو  ٠,1م ـل ـل مـن الـتـخـفـيـف
اﻷخرى(.

2-1٠

1-1٠

) اﳌواد
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 3.٢.٨إذا اقتضى اﻷمر ،تعاد طريقة العمل مع تخفيفات

يحسب العدد  Nلﻸجسام العضوية الدقيقة اﳌوجودة ﰲ

عشرية أخرى ،باستعمال ماصة معقمة جديدة لكل تخفيف.

عّينة التجربة ،كمعدل مرجح انطﻼقا من تخفيفﲔ متتاليﲔ

 ٤.٢.٨يوزع اﻹنوكولوم بعناية وبطريقة موحدة بأسرع

بواسطة اﳌعادلة اﻵتية :

وقت ﳑكن عﲆ سطح الهﻼم ،دون ﳌس جدران العلبة باﳌلعقة

∑C

) .(1٠.٥م ـ ـن اﳌمك ـ ـن استعم ـ ـال نف ـ ـس اﳌلعق ـ ـة ﻹج ـ ـراء جميـ ـع

V X 1,1 X d

تخفيفـ ـات العّين ـة وذلك بالبـدء بالتخفيف اﻷكبر واﻻستمرار
بانتظ ـام حتى التخفيـ ـف الـ ـذي يحت ـوي عﲆ الكمي ـة اﻷكبـر من
عّينة التجربة.
تترك العلب ﰲ أماكنها ﳌدة  1٥دقيقة تقريبا ﰲ درجة
حرارة اﶈيط ،ﻻمتصاص اﻹنوكولوم داخل الهﻼم.
 ٥.٢.٨تقلب العلب اﶈضرة بهذه الطريقة وتوضع
داخل جهاز التحضﲔ ) (٣.٥مضبوط ﰲ °٣٠م .ﲢضن ﳌدة
) (٣±72ساعة.
مﻼحظـ ـة  :أنظـ ـر النقط ـ ـة  1٠لل ـ ـزرع بواسط ـ ـة تقنيـ ـة زرع
حلقـي.
 3.٨إحصاء اﳌستعمرات :
 ١.3.٨بعـ ـد مـ ـدة التحضﲔ اﶈـ ـددة ﰲ ) ،( ٣.2.8تخت ـار
علـ ـب الهـ ـﻼم الت ـي ﲢت ـوي ،إذا أمكـ ـن ،ع ـﲆ أقـ ـل م ـن  ٣٠٠مستعمـ ـرة.
ﲢسب جميع اﳌستعمرات بواسطة جهاز حساب اﳌستعمرات

=N

حيث :
 : ∑Cمج ـم ـ ـوع اﳌستـ ـعم ـ ـرات اﶈص ـ ـاة ﰲ العلبت ـ ـﲔ )(2
اﳌأخ ـ ـوذتﲔ بعـ ـﲔ اﻻعتب ـار لتخفيفـ ـﲔ متتالي ـﲔ ،حيـ ـث أن
إحداهما ،عﲆ اﻷقل ،ﲢتوي عﲆ  1٠مستعمرات عﲆ اﻷقل.
 : Vحجم اﻹنوكولوم اﳌوضوع ﰲ كل علبة ،باﳌليلتر،
 : dالتخفيـ ـف اﳌـواف ـ ـق للتخفي ـ ـف اﻷول اﳌأخ ـ ـوذ بعـ ـﲔ
اﻻعتبار
] d=1للمادة السائلة غير مخففة )عينة التجربة([.
إذا استعمل أكثر من تخفيف واحد ،ينتظر أن يساوي حساب
المستعمـ ـ ـرات للتخفيـ ـ ـف الث ـانـ ـي  d2وحسـ ـ ـاب اﳌستع ـمـ ـ ـرات
للتخفيـ ـف اﻷول  d1نسبـ ـة  .% 1٠م ـن اﳌستحسـ ـن أن يحدد اﳊد
اﻷقصى واﻷدن ـ ـى مـ ـ ـن طـ ـ ـرف اﳌخب ـ ـ ـر ﳊسـ ـ ـاب مستعمـرات
التخفيف الثاني .d2

) ،(8.٥إذا اقتضى اﻷمر ،ومن اﻷفضل إدماج اﳌستعمرات ذات

مثال  :إذا كـ ـ ـان ع ـ ـدد مستعمـ ـرات التخفيـ ـف اﻷول  d1ه ـو

حجم رأس الدبوس ﰲ اﳊساب .لكن ،من الضروري أن يتجنب

ﻻ يكون عدد مستعمرات التخفيف الثاني d2
 ،2٥٠يجب أ ّ

اﶈلل اﳋلط بﲔ جزيئات اﻷغذية واﳌستعمرات عﲆ شكل

أقل من  (%٥,2) 1٣وﻻ أكثر من .(% 1٥,٦) ٣9

رأس الدبوس.

ُتّدور النتيجة اﶈسوبة إﱃ رقمﲔ معتبرين .لهذا ،إذا
كان الرقم الثالث أصغر من  ،٥ﻻ يغّير الرقم اﻷسبق ،وإذا

 ٢.3.٨يجب أن تعتبر اﳌستعمرات اﳌجتاحة كمستعمرة
واحدة.
إذا كان من اﳌتوّقع أن نجد مستعمرات مجتاحة ،تفحص

كان الرقم الثالث أكبر أو يساوي  ،٥نزيد الرقم اﻷسبق
بوحدة.

اﳌرئيـ ـة .إذا اجتاح ـت هذه اﳌستعمرات أقل من ربع العلبة،

من اﻷحسن أن يعّبر عن النتيجة بعدد محصور بﲔ 1
و 9,9مضروب ﰲ القوة اﳌناسبة لـ  ،1٠أو عدد كامل برقمﲔ

ﲢسب مستعمرات اﳉزء غير اﳌجتاح وتعد اﳌستعمرات

معتبرين.

اﳌوافقة للعلبة بأكملها.

يعّبر عن النتيجة كعدد  Nمن اﻷجسام العضوية الدقيقة
ﰲ اﳌيليلتر ) اﳌواد السائلة( أو بالغرام ) مواد أخرى(.

العلـ ـ ـب بع ـ ـ ـد  2٤س ـاع ـ ـة أو  ٤8ساعـ ـة وتـ ـؤش ـ ـر اﳌستعمـ ـ ـرات

إذا غطـ ـ ـ ـت اﳌستـ ـعمـ ـ ـرات اﳌجتـ ـاحـ ـ ـة أكثـ ـر مـ ـ ـن ربـ ـع العلب ـ ـة،
ﻻتؤخـ ـذ هـ ـذه العلبة بعـ ـﲔ اﻻعتب ـار ﰲ اﻹحصـ ـاء .إذا أظهـ ـرت جميع
العلـ ـب مستعمـ ـرات مجتاحـ ـة ،يج ـري اﻹحص ـاء ﰲ العلـب التـ ـي
يمك ـ ـ ـن إجـ ـ ـ ـراء اﻹحص ـ ـاء فيهـ ـ ـا م ـع اﻹشـ ـارة ﰲ تقريـ ـر التجربـ ـة
ب ـ ـأن اﳌستعمـرات اﳌجتاحة يمكن أن تؤثر عﲆ النتائج.
 .٩التعبير عن النتائج :

مثال .أعطي إحصاء النتائج اﻵتية :
– ﰲ التخفيف اﻷول اﳌأخوذ بعﲔ اﻻعتبار)1٦8 : (2-1٠
مستعمرة،
– ﰲ التخفيف الثاني اﳌأخوذ بعﲔ اﻻعتبار )1٤ : (٣-1٠
مستعمرة.

 ١.٩طريقة اﳊساب حالة عامة :
لك ـ ـي تكـ ـون النتيجـ ـة صحيحـ ـة ،يقـ ـدر بصفة عامة أّنه من
الضـ ـروري إحصـ ـاء اﳌستعمـرات ،عـ ـﲆ اﻷقـ ـل ،ﰲ علب ـة واح ـدة
ﲢتوي عﲆ  1٠مستعمرات عﲆ اﻷقل.

= 16545

182
0,011

=

168+14
1 x 1,1 x 10-2

=

∑C
V X 1,1 X d
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بتدويـ ـر النتيج ـة كم ـا ه ـو مبّين أع ـﻼه ،يك ـون عـدد اﻷجسام

 ٠,1ملل أو  ٠,2ملل أو  ٠,٤ملل ﰲ العلبة ،وﲢتوي عموما

العض ـويـ ـة الدقيق ـ ـة  17٠٠٠أو  ٤ 1٠ × 1,7ﰲ اﳌيليلتـ ـر أو ﰲ

عﲆ مضخة فراغية ﳌراقبة امتصاص وترسب محاليل

الغرام من اﳌادة.

العّينات وإزال ـة اﶈالي ـل اﳌتبقية وتطهيـر وشط ـف اﳉهـاز.

 .١٠تقني ـ ـة إحص ـ ـاء اﳌستعم ـ ـرات ﰲ السطـح بواسطة
جهاز الزرع اﳊلقي.
 ١.١٠عموميات :

يكون الضغـ ـط اﳌتبقـ ـي محص ـورا بـﲔ  2٤كيل ـو باسك ـال و٣٥
كيل ـو باسكال ) بﲔ  mmHg 1٦٠و.(mmHg 2٦٠
 ٢.٤.١٠جهـ ـاز حسـ ـاب اﳌستعمـ ـرات ذو مجـال معايـ ـرة
حسب حجم العّينة اﳌوضوع ﰲ اﳌناطق اﶈددة من الهﻼم.

ﲢـ ـ ـ ـدد هـ ـ ـذه التقنيـ ـ ـة إحصـ ـاء اﻷجس ـ ـام العض ـويـ ـة الدقيقـ ـ ـة

يمكن استعمال أيضا أجهزة أوتوماتيكية أخرى لﻺحصاء.

اﳌوجودة ﰲ اﻷغذية اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري أو اﳊيواني

 3.٤.١٠أوع ـي ـة ل ـل ـع ـّيـن ـات اﳌع ـقـمـة ذات اﻻستـعـمـال

وعّينات البيئة عن طريق الزرع اﳊلقي وحساب اﳌستعمرات

الوحيد ،سعتها  ٥ملل .هناك نماذج ﻷجهزة حديثة تستعمل

التي تنم ـو ف ـوق وسـط صل ـب بعـد التحضـﲔ ﰲ وسـط هـوائي

أوعية ذات أحجام مختلفة ،خاصة للتعقيم والشطف.

)بالنسبة لتعريف اﻷجسام العضوية الدقيقة.(1.2) ،
 ٢.١٠اﳌبدأ :

 ٤.٤.١٠ح ـ ـق ـ ـن دقـ ـيـ ـق ـ ـة مـ ـعـ ـقـ ـمـ ـة ذات اﻻستـ ـعـ ـمـ ـال
الوحي ـ ـد )اختياري(.

توضـ ـع العّينـ ـة السائل ـة أو اﶈل ـول ﰲ حال ـة م ـواد أخ ـرى

 ٥.٤.١٠عـ ـلـ ـب ال ـهـ ـﻼم م ـحضـ ـرة ،ط ـ ـبـ ـق ـا لـ ) (2.٤م ـن

بطريقة مستمرة وباتباع شكل حلقة أرخميدس عﲆ سطح

اﻷحس ـن ع ـﲆ وج ـه اﳋص ـوص اﳊصـ ـول عﲆ سمك كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاف
وثابت من الهﻼم ﰲ العلب ،وأن يكون سطح الهﻼم مست ٍ
و.

علبة الهﻼم مشكلة حركة دورانية.
يبـ ـدأ اﳊجـ ـم اﳌ ـ ـوزع ﰲ التناقـ ـص شيئـ ـا فشيئـ ـا ُكّلم ـا

يتم التعرف عﲆ العلب عن طريق جوانبها.

تقدمنا ﰲ عملية التوزيع )مسبر أو حقنة دقيقة معقمة ذات

ينات (٦) :
 ٥.١٠اقتطاع الع ّ

اﻻستعم ـال الوحي ـد( م ـن اﳌركـ ـز إﱃ محي ـط العلب ـة ،بحي ـث

ينة التجربة (7) :
 ٦.١٠تـحضير ع ّ

تك ـون هناك عﻼق ـ ـة طرديـة بﲔ اﳊج ـ ـم اﳌـ ـوزع والقـ ـ ـرص
اﳊلقي.
أثناء التحضﲔ ،تتكاثر اﳌستعمرات فوق الهﻼم عﲆ طول
اﳋطوط التي وضع فوقها السائل .يعاير مجال اﻹحصاء حسب
حجم العّينة اﳌوضوع فوق مختلف اﳌناطق من الهﻼم.
ﲢسـ ـ ـ ـب اﳌستعمـ ـ ـرات ﰲ منطقـ ـ ـة معّين ـ ـة ويحسـ ـ ـ ـب عـ ـ ـ ـ ـدد
اﳌستعمرات ﰲ الغرام أو ﰲ اﳌليلتر .يمكن أن يجرى اﳊساب
بواسطة جهاز أوتوماتيكي.
 3.١٠أوساط الزرع واﶈلول اﻷم واﳌخففات ): (٤

 7.١٠طريقة العمل :
 ١.7.١٠العينـ ـ ـ ـة اﳌـ ـأخـ ـ ـ ـوذة للتـ ـجربـ ـ ـة واﶈـل ـ ـ ـ ـول
اﻷم والتخفيفات .(١.٨) :
عموم ـا ،أثن ـاء استعم ـال تقني ـة ال ـزرع اﳊلق ـي لي ـس من
الض ـ ـ ـروري ﲢضيـ ـ ـر أي تخفي ـ ـف حي ـ ـث أقـ ـ ـل عـ ـ ـدد ﳑكـن من
التخفيفـات يكون كافيا .ينقل بواسطة ماصة معقمة ،بﲔ ٣
ملل و ٥ملل من العّينة اﳌجانسة ﰲ وعاء معّقم حجمه  ٥ملل
وذي استعمال وحيد ).(٣.٤.1٠
إذا اقتضى اﻷمر ،تترك العّينة اﳌتجانسة تترسب ﳌدة

تستعم ـ ـل اﶈاليـ ـل اﻵتيـ ـة لتنظيـ ـف وتعقيـ ـم اﳌسبـ ـر،

بضع دقائق قبل اقتطاع اﳉزء الكاﰲ للقيام بالزرع اﳊلقي.

ولكنهـ ـا غي ـر ضروريـ ـة ﻷجهـ ـزة الـ ـزرع اﳊلق ـي ال ـذي تستعمل

يمكن أن يحدث وجود جزيئات انسداد ﰲ اﻷنبوب .ﰲ حالة

فيه اﳊقن الدقيقة ذات اﻻستعمال الوحيد :

انسدادات م ـت ـك ـررة ،ي ـنصح بـاستـعـمـال أكـيـاس بـﻼستـيـكـيـة

 ١.3.١٠م ـاء معق ـم إذا ك ـان مـن اﶈتمل أن ﲢتـوي
اﻷغذية عﲆ مواد دسمة ،يمكن إضافة متعدد السوربات  8٠لـ
 %1من اﳊجم.
 ٢.3.١٠محلـ ـ ـول هيبـ ـوكلـ ـ ـوريت الصودي ـ ـوم ،لـ %٥
من الكلور النشط.
 ٤.١٠التجهيزات :
التجهيزات اﳌتداولة ﰲ مخبر اﳌيكروبيولوجيا )،(٥
 ١.٤.١٠جهاز الزرع اﳊلقي ،مضبوط بطريقة تضمن
توزيع اﳊجم الكﲇ لعّينة ما ،عﲆ سبيل اﳌثال  ٠,٠٥ملل أو

معقمة مزودة ﲟصفاة لتحضير اﶈلول اﻷم للعّينات غير
السائلة.
 ٢.7.١٠الضبط :
إذا اقتضى اﻷمر ،يضبط اﳉهاز طبقا لتعليمات اﳌصنع
خاصة مراقبة :
أ( بالنسبـ ـة لﻸجهـ ـزة الت ـي تشتغـ ـل ميكانيكي ـا ،تبق ـى يد
اﳉه ـاز التي تشتغ ـل بالقف ـل ف ـوق القفل ﰲ اﻻرتفاع الصحيح
بحيث يمكن وضع اﳊجم اﳌناسب،
ب( أن توجد العلبة اﳌعّينة ﰲ مركز الصفيحة اﳌتحركة،

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤أكتوبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٥
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ج( أن تشكل حافة اﳌسبر أو اﳊقنة الدقيقة عند التماس،
زاوية صحيحة مع سطح الهﻼم طبقا لتوصيات اﳌصنع،
د( أن ينـ ـزل اﳌسبـ ـر ويصعـ ـد ﰲ نقطـ ـة اﳌعل ـم )اﳌرجع( –
بالنسبة لﻸجهزة اﻹلكترونية ،يجب مراقبة نقطة البداية
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 ٤.7.١٠التحضﲔ .(٥.٢.٨) :
 ٥.7.١٠إحصاء اﳌستعمرات :
 ١.٥.7.١٠شبكة اﻹحصاء :
هناك شبكتﲔ لﻺحصاء حسب أبعاد العلبة.

فقط.
تعاد هذه اﳌراقبات إذا أتلف أو أختل اﳌسبر أثناء اشتغال

تظهر شبكتا اﻹحصـ ـ ـاء عﲆ شكل قرص شفاف قطره

اﳉهاز) يرى بواسطة ترسبات موزعة بصفة غير منتظمة أو

 1٥٠ملم لكن بالنسبة للعلب التي قطرها  9٠ملم ،يستعمل

تراصف سيء ﳊواف اﳌسبر مع معلم البداية الذي يوجد فوق

فقط اﳉزء الداخﲇ للقرص الذي قطره  9٠ملم .تستعمل

الصفيحة اﳌتحركة للجهاز(.

شبكات اﻹحص ـ ـاء اﳌستلمـ ـة مـ ـع اﳉه ـ ـاز وطبقـ ـا لتعليم ـات

 3.7.١٠الزرع :

اﳌصن ـ ـع .تستعمل الشبكة لربط عدد اﳌستعمرات فوق علبة

 ١.3.7.١٠عموميات :

مزروعة بشكل حلقي حسب حجم اﻹنوكولوم اﳌوزع ﰲ
البداية .انظر اﻷمثلة ﰲ التمثيل البياني ﳌناطق اﻹحصاء.

تطبق التدابير اﻵتية لنماذج اﻷجهزة اليدوية – النماذج
اﳊديثة نصف اﻷوتوماتيكية ،ومن اﳌﻼئم تشغيلها طبقا
لتعليمات اﳌصنع.

التمثيل البياني ﳌناطق اﻹحصاء

يمﻸ الوعاء اﻷول ذو اﻻستعمال الوحيد ) (٣.٤.1٠ﲟحلول
هيبوكلـ ـوريت الصوديـ ـوم ) (2.٣.1٠ث ـم الثان ـي باﳌـاء اﳌعّقم
والثالـ ـث بالعّين ـة .ينظـ ـف طـ ـرف اﳌسب ـر قبـ ـل اﻻستعم ـال،
ويعّقم اﳌسبر بﲔ كل زرع ،يشطف ﳌدة ثانية باستعمال
هيبوكلوريت الصوديوم ثم ثانية واحدة باﳌاء اﳌعّقم.
بعـ ـ ـد الشطـ ـف ،ينـ ـزل اﳌسبـ ـر للعّين ـة ويفتح صمام التعبئة
ﳉـ ـ ـهـ ـ ـ ـاز اﻻمـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـاص .ﲤت ـ ـ ـ ـص العّينـ ـ ـ ـة مـ ـن ح ـ ـواف اﳌسبـ ـر
حت ـى يتشـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـل عمـ ـود مستـ ـ ـمـ ـر مـ ـن الس ـ ـائـ ـل داخ ـ ـ ـل اﻷنبـ ـ ـوب

منطقة  ٠,٠٠١٥ — 3bملل

منطقة  ٠,٠٠٠٥ — 3cملل

فوق صمام التعبئـ ـة ﳉهـ ـاز اﻻمتص ـاص .تكـ ـون حافـة اﳌسبر
دائما ﲢت مستوى السائل ،ويغلق صمام جهاز التعبئة.
ترفع حـ ـ ـافة اﳌسـ ـ ـبر ويـ ـ ـدار اﳉـ ـ ـهـ ـاز ال ـ ـذي احت ـ ـ ـ ـفظ بالعـ ـّينـ ـة
لتوزيعه ـ ـا .ويوضع فوق الصفيح ـ ـة اﳌتحركـ ـ ـة ،اﳉه ـ ـة السف ـ ـﲆ
لعلبـ ـة اله ـ ـﻼم اﳌسكـ ـ ـوب مسبقا يتحقق منها من اﳉانب
وينزل اﳌس ـ ـبر حتى تن ـ ـزل حافتـ ـ ـ ـه بـ ـ ـدون ضغ ـ ـط عـ ـﲆ سطـ ـح
علبـ ـة اله ـ ـﻼم .يشﹽغ ـل اﶈ ـّرك وتتـ ـرك الصفيح ـة تدور حتى
يرتفع اﳌسبر ويتوقف اﳉهاز أوتوماتيكيـ ـا .يعـ ـاد الغطاء
فوق العلبة وتسحب من الصفيحة اﳌتحركة.

منطقة  ٠,٠٠3٨ — ٤cملل

منطقة  ٠,٠٠٢٥ — 3aملل

بعدما خضعت كل عّينة للتجربة ،يشطف اﳉهاز ﲟحلول
الهيبوك ـ ـوريت واﳌ ـاء كم ـا ﰎ وصفـ ـ ـ ـه سابـ ـقـ ـا .يت ـرك اﳉهاز
ﳑلوءا باﳌاء عند كل استعمال.
إذا كـ ـان هناك أكث ـر م ـن تخفيـ ـف واحـ ـد للزرع ،يش ـرع ﰲ
التخفيف اﻷعﲆ.
تتـ ـرك العل ـ ـب بأغطيتهـ ـا مغلقـ ـة ﳌ ـدة ح ـواﱄ  1٥دقيق ـ ـة ﰲ
درجة حرارة اﶈيط ﻻمتصاص اﻹنوكولوم )التطعيم(.
 ٢.3.7.١٠مراقبة تعقيم جهاز الزرع اﳊلقي :
يراقب تعقيم جهاز الزرع اﳊلقي باستعمال اﳌاء
اﳌعّقم قبل وبعد فحص كل سلسلة من العّينات.

منطقة  ٠,٠٠٩٠ — ٤aملل

منطقة  ٠,٠٠٦٠ — ٤bملل

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٥
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢.٥.7.١٠اﳌعايرة واﳌراقبة :
ﲢ ـدد اﻷحج ـام اﳌرافقة ﳌختلف مناطق الشبكة ﰲ دليل
التوصيات ﳉهاز الزرع اﳊلقي ﻹنجاز معايرة دقيقة ،يجب

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤أكتوبر سنة  ٢٠١٩م

إذا كان العدد اﻹجماﱄ للمستعمرات اﶈصاة أعﲆ من 7٥
وإذا انتهى من إحصاء اﳌستعمرات ﰲ منطقة اﳌستعمرة
العشرين ،يكون عدد هذه اﳌستعمرات عامة أقل بسبب خطأ
التطابق اﳌرتبط بتكاثر عدد كبير من اﳌستعمرات.

أن تراق ـ ـب اﻷحجـ ـام اﳌـ ـوافق ـ ـة ﳌناطـ ـق الشبك ـ ـة م ـ ـن طـ ـ ـرف
يوصى بإحصاء اﻷجزاء اﳊلقية القريبة من اﶈيط حتى

شخص له خبرة.

يحصـ ـ ـى عـ ـ ـ ـدد إجم ـ ـاﱄ ﻻ يق ـ ـل ع ـ ـن  ٥٠مستعمـ ـ ـرة .ﲢس ـ ـ ـب
ضر  11تركيزا
ﳌراقبة اﻷحجام اﳌوافقة لكل منطقة ،يح ّ
بكـ ـتي ـريا ﰲ مجـ ـ ـال محص ـ ـور بـ ـﲔ  1٠٦خليـ ـة/م ـ ـلل و1٠٣

النتيجة بتقسيم عدد اﳌستعمرات اﶈصاة عﲆ حجم هذه
اﳌناطق.

خليـ ـة /ملل بالقيام بتخفيف ـ ـات  1+1ﶈلـ ـول من البكتيري ـا
غير مجتاحة .تزرع جميع التخفيفات مرتﲔ كما هو محدد
ﰲ ) ،(2.8ب ـواسطـ ـ ـة جهـ ـ ـاز ال ـ ـ ـزرع اﳊلق ـ ـي باستعم ـ ـال نف ـ ـس
الوس ـ ـط ونفـ ـ ـس ج ـه ـ ـاز التحض ـ ـﲔ .يحس ـ ـب اﳊج ـ ـم اﳌوافـ ـ ـق
باﳌنطقة اﶈصاة من الشبكة ،معطاة بـ :

إذا أحصيت أقل من  2٠مستعمرة عﲆ كامل العلبة ،يكون
مجـ ـال الثق ـ ـة لﻺحصـ ـاء عاليـ ـا .وإذا ك ـ ـان عـ ـ ـدد اﳌستعمـ ـ ـرات
اﶈصاة أعﲆ من  7٥ﰲ اﳌنطقة اﻷوﱃ ،عﲆ سبيل اﳌثال،
اﳌنطقة  ،٣cتسجل النتيجة كأّنها بالتقريب < ٣٠٠ ٠٠٠
مستعمرة /ملل.
 ٤.٥.7.١٠فحـ ـص وتس ـ ـج ـ ـي ـ ـ ـل عـ ـ ـدد اﳌ ـ ـستـ ـعـ ـم ـ ـ ـرات
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حيث :

اﳌزروع ـ ـة بشكـ ـ ـ ـ ـل ح ـ ـلـ ـق ـ ـ ـ ـي ﰲ الـ ـتـ ـ ـ ـقـ ـريـر )ب ـ ـواسـ ـط ـ ـة
جهـ ـ ـ ـ ـ ـاز اﻹحص ـ ـ ـ ـ ـاء اﻹلكتروني( :
تتبع تعليمات اﳌصنع ،لكن ﲡرى اﳌراقبة باستعمال
منه ـ ـج يـ ـ ـدوي ) (٣.٥.7.1٠ع ـ ـﲆ اﻷقـ ـل ،أثنـ ـاء اﻻستعم ـ ـ ـال اﻷوﱄ

 : Vهو حجم منطقة معّينة من الشبكة )باﳌليلتر(،

للجهاز أو عند فحص مادة غذائية جديدة.

 : CAهو عدد اﳌستعمرات اﶈصاة ﰲ هذه اﳌنطقة،

 ٨.١٠اﳊساب والتعبير عن النتائج :

 : Cmlهو العدد اﳊقيقي للمستعمرات باﳌليلتر.

يحسب عدد اﳌستعمرات اﳌزروعة بشكل حلقي .تسجل

يـ ـراقب اﳊجـ ـم الـ ـكﲇ اﳌوضوع عـ ـن طـ ـريـ ـق جـ ـهـ ـاز الـ ـزرع
اﳊلقي بوزن الكمية اﳌوزعة فوق ميزان ﲢليﲇ بدقة 2±
ملغ.
 3 . ٥ . 7 . ١ ٠ف ـحص وتسج ـي ـل ع ـدد اﳌست ـع ـم ـرات
اﳌزروعة بشكل حلقي )منهج يدوي( ﰲ التقرير :
توجّه العلبة اﳌزروعة فوق الشبكة .وتنتقى اﳌناطق بدءا
من اﳋارج حتى اﳌركز إﱃ غاية إحصاء  2٠مستعمرة.
يستمـ ـر ﰲ إحصـ ـاء اﳌستعمـ ـرات اﳌوج ـودة ﰲ اﳌنطقـ ـة
)أي ﰲ اﳌنطق ـ ـة أو ﰲ جزء من اﳌنطقة( التي لوحظت فيها
اﳌستعمرة العشرون  .2٠ويسج ـل الع ـدد وك ـذا رق ـم اﳌنطق ـة
التـ ـي ﲢـ ـ ـوي اﳌست ـ ـعم ـ ـ ـرة العش ـ ـ ـرون )عـ ـ ـﲆ سبي ـ ـل اﳌثـ ـ ـال
 ( ٤a, ٤b, ٤c, ٣a, ٣b, ٣cاﳌبّين ﰲ التمثيل البياني ﳌناطق
اﻹحص ـ ـاء .يجـ ـرى اﳊسـ ـاب ﰲ نف ـ ـس اﳌنطقـ ـة ،مـ ـن اﳉه ـ ـ ـة
اﳌعاكسة من العلبة ،ويقسم العدد اﻹجماﱄ للمنطقتﲔ عﲆ
اﳊجم اﳌعروف الذي وضع ﰲ تلك اﳌنطقتﲔ ،والذي يعطي
عدد اﳌستعمرات ﰲ اﳌليلتر.

النتيجة بأنها عدد اﳌستعمرات اﳌزروعة بشكل حلقي ﰲ
اﳌليلتر أو الغرام ،حسب اﳊالة.

