
20 رجب عام  رجب عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2426
28 أبريل سنة  أبريل سنة 2016 م م

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قــرار مــؤرخ فـي قــرار مــؤرخ فـي 12 جــمــادى الـثـانـــيـة عــام  جــمــادى الـثـانـــيـة عــام 1437 اHـوافق اHـوافق
21 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة s2016 يـــجـــعــل مـــنـــهـج مـــراقـــبـــةs يـــجـــعــل مـــنـــهـج مـــراقـــبـــة

استـقـرار اHنـتـجات اHـعـلبـة واHـنتـجـات اHمـاثـلة لـهااستـقـرار اHنـتـجات اHـعـلبـة واHـنتـجـات اHمـاثـلة لـها
إجباريا.إجباريا.

ـــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير التجارة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1990

sتممHعدل واHا sتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-53 اHـؤرخ
في 8 شــعـــبــان عــام 1411 اHــوافق 23 فــبـــرايــر ســـنـــة 1991
واHـتعـلق بالـشـروط الصـحيـة اHـطلـوبة عـنـد عمـليـة عرض

sاألغذية لالستهالك

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

sطابقةHتعلق بتقييم اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-203 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 6 مــايـــو ســنــة
2012 واHـــــتــــعـــــلق بـــــالـــــقــــواعـــــد اHـــــطــــبـــــقــــة فـي مــــجـــــال أمن

sنتوجاتHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 اHؤرخ
في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الذي يـحـدد شروط  و كـيـفيـات اعـتمـاد اخملـابر قـصد

sستهلك و قمع الغشHحماية ا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اHــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واHـــتـــعــــلق بـــاHــــواصـــفـــات
sتممHعدل واHا sواد الغذائيةHيكروبيولوجية لبعض اHا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اHــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة s1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهs يهدف هذا الـقرار إلى جعل منهج مراقبة استقرار

اHنتجات اHعلبة واHنتجات اHماثلة لها إجباريا. 

اHــــادة اHــــادة 2 :  : من أجـل مـــراقــــبــــة اســـتــــقــــرار اHـــنــــتــــجـــات
اHــعــلــبــة واHــنــتــجـات اHــمــاثــلــة لــهــاs فــإن مــخــابــر مــراقــبـة
اجلودة وقمع الغش واخملابـر اHعتمدة لهذا الغرضs ملزمة

باستعمال اHنهج اHبيّن في اHلحق اHرفق بهذا القرار.

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

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 21 مارس سنة 2016.

بختي بلعايببختي بلعايب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق اHلحق 

منهج مراقبة استقرار اHنتجات اHعلبةمنهج مراقبة استقرار اHنتجات اHعلبة
واHنتجات اHماثلة لهاواHنتجات اHماثلة لها

1. مجال التطبيق :. مجال التطبيق :
يـهــدف هـذا اHـنــهج إلى حتـديــد تـقـنــيـة فــحص تـسـمح
�ـــراقـــبــة االســـتـــقـــرار الـــبــيـــولـــوجي لـــلـــعــيّـــنـــات اHـــأخــوذة
لـلــتـجـربـة واHــقـتـطـعـة مـن حـصـة ولـيس بــهـا عـيـوب قـادرة

على التأثير على النتائج.
يطبّق هـذا اHنهـج على اHنـتجات اHـعلـبة واHنـتجات
اHـمـاثـلــة لـهـا كـمــا هـو مـعـرّف في (1.2). ال تـتــجـاوب بـعض
اHـنتجات بدقة مـع تعريف اHنتـجات اHعلبة لـكنها حتفظ
في درجـة حرارة الوسطs لـذا يجب أن تخـضع خصائـصها
لفحص االستقـرار. في هذا اHنهجs تعتـبر هاته اHنتجات

"منتجات �اثلة" (1.2).
ال يهدف هـذا اHنهج Hـراقبة تـعقـيم اHنتـجات اHعـلبة

واHنتجات اHماثلة لها ومنتجات احلليب.
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2. التعاريف :  . التعاريف :  
في مفهوم هذا اHنهجs يعرف بـ : 

1.2. منتجات معلبة ومنتجات �اثلة لها : منتجات معلبة ومنتجات �اثلة لها :
مـنــتـجـات مـعــبـأة في تـغـلــيـفـات ذات نـفــاذيـة جـزئـيـة

للغازات وكتامة كلية للسوائل واألحياء الدقيقة.

1.1.2. منتجات من الصنف . منتجات من الصنف 1 : :
مـنـتجـات مـعلـبـة ومنـتـجات �ـاثـلة لـها (1.2) عامـلـها
الــهــيـدروجــيــني (PH) أكــبــر أو يــســاوي 4,5 (مــثل اخلــضــر

ومنتجات اللحوم).

2.1.2. منتجات من الصنف . منتجات من الصنف 2 : :

منتـجات مـعلبـة و منـتجات �ـاثلـة لها (1.2) عامـلها
الهـيدروجـيني (PH) أصـغر من 4,5 (مثل الـفواكه) مـا عدا
الطـماطم الـكـاملـة أو على شـكل قـطع واHنـتجـات احملمـضة
(مثل الـكرفس بصـلصة ر�ـوالد) أو اHضاف إلـيها الـنشاء

(مثل : الصلصةs احلساء) التي تنتمي إلى الصنف 1.

2.2. تغليفات من اHعدن الصلب :. تغليفات من اHعدن الصلب :

1.2.2. تغليف عادي : . تغليف عادي : 

يــقــال عن الــتــغــلــيف أنّه "عــادي"s عــنــدمــا ال يــحــتـوي
s(2.2.2) رقـمة فيHعلى أي عـيب من العـيوب الـرئيـسيـة ا

(3.2.2) و(4.2.2).

2.2.2. تغليف مرن : تغليف مرن :

يقال عن التغليف أنّه "مرن"s عندما :

- يــظـــهــر تـــحـــدب طـــفــيـف عـــلـى كـال الـطـــرفـــيـن
(أو أحــدهــمـا) الــذي يــخـتــفي بــالـضــغط بــاألصـابـعs ويـظــهـر

sمجددا عندما يتوقف الضغط

- يـظـهـر أحد الـطـرفـY حتـدب طـفـيف الـذي يـخـتـفي
بالضغط باألصابعs ولكن ينتقل إلى الطرف اHقابل. 

3.2.2. تغليف منتفختغليف منتفخ :

يـقال عن التغـليف أنه "منتـفخ"s عندما يـتغير شكل
كـال الـطــرفــY (أو أحــدهـمــا) نــتــيـجــة ضــغط داخــلي بــحـيث
يــأخــذ شـكل مــحــدب نـوعــا مــا مـتـــفـــاقم وال �ــكن أن يـرجع
إلى حالته العادية حتى حتت تأثير ضغط عالٍ باألصابع.

4.2.2. تغليف مسرب : تغليف مسرب :

يـقال عن التغـليف أنّه "مسـرب"s عندما يـظهر عيب
واضح في النفاذية ( تسرب واضحs رص خاطئ). 

3.2. تغليف زجاجي :  تغليف زجاجي : 

نــظـــرا لــصالبــة الـــتــغــلـــيــفــات الـــزجــاجــيـــة s ال تــطــبق
الــــتــــعـــــاريف الــــســـــابــــقــــة في (2.2.2) وفي (3.2.2) إال عــــلى

التغليفات ذات األغطية اHتغير شكلها.

4.2.  تغليف من الـبالستيكs مركب حديد بالستيك تغليف من الـبالستيكs مركب حديد بالستيك
و مركب كارتون حديد بالستيك عادي :   و مركب كارتون حديد بالستيك عادي :   

يــقــال عـن الــتــغــلــيف من الــبالســتــيكs مــركـب حــديـد
s"بـالسـتــيك ومــركب كــارتـون حــديــد بالســتـيـك أنّه "عـادي
عندمـا ال يحـتوي عـلى أي عيب في الـنفـاذية (ال سـيما في

موضع اللحام أو في الطي) أو أي تغيير ظاهر.

3. اHبدأ :. اHبدأ :

1.3. حتـضـن الـعــيّـنــات اHـأخـوذة لــلـتــجـربــة في درجـة
حرارة الوسطs بشرط أالّ تتعدى 25° م.

2.3. حتضن العيّنات اHأخوذة للتجربة  في 37° م.

3.3. حتــضن الـعــيّــنـات اHــأخـوذة لــلــتـجــربـة في 55° م
فقط للمنتجات من الصنف 1.

.(Yأثناء وبعد التحض) ظهر اخلارجيH4.3. فحص ا

5.3. فـــحص اخلــــصـــائص اآلتــــيـــة عـــلـى كل الـــعــــيّـــنـــات
اHأخوذة للتجربة :

sظهر والرائحة والبنيةHا -

- قــيـاس الــضــغط أو انــخــفـاض الــضــغط الــداخـلي
s(اختياري)

s(PH) العامل الهيدروجيني -

- فحص مجهري (حسب احلالة).

6.3. تفسير النتائج. تفسير النتائج.

4. األدوات والتجهيزات :. األدوات والتجهيزات :

األدوات اHـــــــتــــــداول اســـــــتــــــعـــــــمــــــالـــــــهــــــا فـي مــــــخـــــــابــــــر
اHيكروبيولوجياs وال سيما ما يأتي :

1.4. أجهزة التحضY أجهزة التحضY مضبوطةs عند :

sأ) 37° م ± 2° م

ب) 55° م ± 2° م.

2.4. جــــهـــاز قـــيـــاس ضـــغط ثــــاقب (اخـــتـــيـــاري) مـــزود
بـــــســــــدادة من اHــــــطـــــاط تـــــضــــــمن عــــــدم الـــــتـــــســــــرب أثـــــنـــــاء
الــقــيـــاســاتs مــدى قـــيــاسه من - 1 بــار (Bar) إلى + 1 بــار

.(mbar) ومدرج بـ 100 ميلي بار (Bar)
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�ـــكن كـــذلك اســتـــعــمـــال أجــهــزة أخـــرى ذات فــعـــالــيــة
مكافئة.

يـجب أن حتـفظ هـذه األجـهـزة في أحـسن حـالـة و هـذا
حسب تعليمات اHُصـنّع و تراقب بانتظام.  

(PH) 3.4. جــهــاز قــيـــاس الــعــامـل الـهـــيــدروجـيـني ( جــهــاز قــيـــاس الــعــامـل الـهـــيــدروجـيـني
ذو دقــــة فـي الــــقــــراءة  بـ  ± 0,01 وحــــدةs يـــــســـــمح بـــــإجــــراء
قيـاسات دقيقة في ± 0,1 وحدة من العـامل الهيدروجيني

(PH)  في 25° م.
4.4. مـــجـــهـــر ضــوئي مـــجـــهـــر ضــوئيs يـــفــضل أن يـــكــون مـــزودًا بــأداة

تباين الطورs قوة التكبير x 40 و x 100 والغمر.
5. اختيار العي. اختيار العيّنات اHأخوذة للتجربة :نات اHأخوذة للتجربة :

إلجـراء كل الـفـحـوصـات اHـذكـورةs من الـضـروري أن
تتوفرs على األقل :

- ثالث عـيّـنـات مـأخـوذة لـلـتـجـربـة عـادية (1.2.2) من
مــنــتــجــات الـصــنف 1 (1.1.2) مـتــحــصل عـلــيــهـا مـن  نـفس

sاحلصة
- عــــيـــنـــتــــان عـــاديـــتــــان  مـــأخـــوذتــــان لـــلـــتــــجـــربـــة من
مـنـتـجـات الـصـنف 2 (2.1.2) مـتـحـصل عـلـيـهـمـا من  نـفس

احلصة.
تثـبت هذه احلـدود الدنـيـا بغض الـنظـر عن كل طرق

اقتطاع العيّنات.

6. طريقة العمل : . طريقة العمل : 

1.6. الفحص اHسبق :  الفحص اHسبق : 
لـكل عـيّنـة مـأخـوذة للـتـجـربةs يـتم حتـديـد اخلـصائص
اخملـتلـفـة لـلعـيّـنـات اHنـتـقـاة : طبـيـعـة اHنـتـوجs نـوع وشكل
الـتغـلـيفs الـتـعـلـيـمـات الـتـنظـيـمـيـة والـبـيـانـات اHـوجودة

على التغليف وبطاقة الوسم أو التوضيحات.
يـجـب أن يـشــار إلـى هـذه اخلــصــائص بــدقــة لــضــمـان

تتبع اHسار. 
تـنـزع بـطاقـة الـوسم ويـجرى فـحص دقـيق لـلعـيـنات

اHأخوذة للتجربة للتأكد من أنها عادية (1.2.2)
إذا اســـتـــلـــزم األمــرs تـــنـــظف و/أو تـــنـــزع الـــدسم مع

األخذ بعY اإلعتبار طبيعة التغليف.
في حـالـة مــا إذا كـانت الــعـيّــنـات اHـأخــوذة لـلـتــجـربـة
مــحــدبـــة (إثــر صــدمــةs نــوعــا مـــاs واضــحــة حتت و/أو عــلى
الـــرص بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــتـــغـــلــيـــفـــات اHـــعـــدنـــيـــةs عـــلـى حـــلـــقــة
الكبـسوالت بالنـسبة للتـغليفـات الزجاجيـةs على مستوى
الــلـحــام بـالــنـسـبــة لـلــتـغــلـيــفـات األخــرى) بـشــرط أالّ تـكـون
مـــســـربـــةs فـــيــجـب أن يـــذكـــر هـــذا في تـــقـــريـــر الــتـــحـــالـــيل

وتصدر حتفظات حول داللة النتائج.

�كن أن يـكون اإلفراط في الـتعـبئة سـببا في تـغيّر
شـكل التـغليـف أثناء الـتحـضY. لـذا يسـتحـسن أن يقاس
الـــوزن اإلجـــمــالـي والــوزن الـــصــافـي لــكل عـــيّـــنــة مـــأخــوذة

للتجربة.

: Yالتحض : Y2.6. التحض

1.2.6. توضـع العـيّـنـات اHأخـوذة لـلتـجـربـة على ورق
مـاص أحـادي الـلونs فـي وضعـيـة مـنـاسـبـة لـلكـشف عن أي
تــسـرب مــحـتــمل (جــانب مـوضع الــلــحـامs جــانب الـرص أو

جانب الكبسولة).  

يجب أن يـوضع الورق اHـاص بطـريقـة ال يعـكر فـيها
.Yالتماثل احلراري جلهاز التحض

بــالـــنــســـبــة لـــلـــمــنـــتــجـــات الــعـــتــمـــة ( مــثـل الــســـبــانخ
اHــرحـــيــة) اHـــعـــبــأة في تـــغـــلــيـــفــات كـــبـــيــرة احلـــجم (الــوزن
الــــــصـــــافي أكــــــبـــــر من 1,5 كـــــلـغ)s و �ـــــكن أن تــــــكـــــون مـــــدة
الـتـحضـY سـبـعة (7)  أيـام في 37° م غيـر كـافـيـة لـلـكشف
بالعY اجملـردة عن تكاثر جـرثومي. و يجب إذن أن يجرى
الـفـحص اجملـهـري (6.3.6) في جـمــيع احلـاالت Hـراقـبـة هـاته

اHنتجات. 

2.2.6. التحضY في درجة حرارة الوسط :   التحضY في درجة حرارة الوسط :  

تـوضع عيّـنـة من العـيّنـات اHـنتـقاة في درجـة حرارة
الـوسط شـرط أن ال تـتـعـدى 25° مs وتـتـرك Hـدّة سـبـعـة (7)
أيــام. يــجــرى فــحـص يــومي وتــســحب األوعـــيــة اHــنــتــفــخــة

(3.2.2) أو اHسربة (4.2.2).

3.2.6. التحضY عند درجة حرارة  التحضY عند درجة حرارة 37° م : م :

تــــوضع عــــيّـــنــــة من الــــعـــيّــــنـــات اHــــنـــتــــقـــاة في جــــهـــاز
الــتـحـضــY في درجـة حـرارة 37° م (1.4 أ) Hـدّة ســبــعـة (7)

أيام. 

يكون التـحضY مقبوالً عند درجة حرارة 35° م Hدة
عشرة (10) أيـام. يجب أن يذكـر ذلك في تقـرير التـحليل.
يجرى فحص يـومي وتسحب األوعية اHنتفخة (3.2.2) أو

اHسربة (4.2.2).

4.2.6. الـــتـــحـــضـــY عـــنـــد درجـــة حــرارة  الـــتـــحـــضـــY عـــنـــد درجـــة حــرارة 55° م م ( فــــقط
للمنتجات من الصنف 1) :

تــــوضع عــــيّـــنــــة من الــــعـــيّــــنـــات اHــــنـــتــــقـــاة في جــــهـــاز
الـتـحضـY في درجـة حرارة 55° م (1.4 ب) Hدّة سـبـعة (7)
أيــام. يــجــرى فــحـص يــومي وتــســحب األوعـــيــة اHــنــتــفــخــة

(3.2.2) أو اHسربة (4.2.2).
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مالحـظة مالحـظة 1 : : �ـكن حفظ الـعـيّـنـات التـي أظهـرت تـلـفًا
في شـكل التـغـليف واHـوجهـة إلى اقـتطـاع معـقم في درجة
حــرارة 3° م ± 2° م. جتــدر اإلشـــارة إلى أن احلــفظ اHــطــول
فـي الـــبـــرودة �ـــكن أن يـــســـبّـبs في بـــعض األحـــيـــانs عـــدم
الـــكـــشف فـــيــمـــا بـــعــد عـن وجــود األحـــيـــاء الــدقـــيـــقــة احملـــبــة

للحرارة.
مالحظةمالحظة 2 : ألسباب جتـارية (مثل: التـصدير)s �كن
أيضـا إجراء حتـضY لـلمـنتـجات من الـصنف 2 في درجة

حرارة 55° م.
: Yالفحوصات بعد التحض : Y3.6. الفحوصات بعد التحض

1.3.6. قــبل الــشــروع فـي الـفــحـصs تــتــرك الــعــيّــنـات
في درجــة حـرارة الــوسط (أقل من 25° م) لــلـحــصــول عـلى

توازن حراري.
يجـب أن جترى الـفحـوصات في نـفس الشـروط على

كل العيّنات التي » حتضينها.

2.3.6. الشكل اخلارجي : الشكل اخلارجي :
بــالـنــســبـة لــلــتـغــلــيـفــات من اHــعـدن الــصــلبs يــسـجل
sـأخـوذة لـلـتـجـربةHالـشـكل اخلـارجي لـتـغـلـيـفـات الـعيّـنـات ا
�ــا في ذلك : الــتــغــلــيــفــات الــعــاديـة (1.2.2) والــتــغــلــيــفـات
اHـرنة (2.2.2) والتـغلـيفـات اHنـتفـخة (3.2.2) والتـغلـيفات
sسربة (4.2.2). بالنسـبة لألنواع األخرى من التغليفاتHا

أنظر (3.2) و(4.2).
s(6.3.6) من (3.3.6) إلى sال جترى الفـحوصات اآلتية
إال على العينات اHأخوذة للتجربة ذات التغليف العادي.

3.3.6. قـيـاس الـضـغط أو انـخـفـاض الـضـغط الـداخـلي قـيـاس الـضـغط أو انـخـفـاض الـضـغط الـداخـلي
(فحص اختياري) : (فحص اختياري) : 

 يطبق قياس الـضغط بواسطة جهاز قياس الضغط
الـثاقب (2.4) فـقط عـلى التـغـليـفات اHـعـدنيـة والتـغـليـفات

الزجاجية ذات غطاء معدني.
جتـــرى الـــقـــيـــاســـات بـــدقـــة فـي نـــفس الـــشـــروط عـــلى
جـميع الـعيّـنات (نـفس مكـان الثـقبs نفس اجملـهود اHـطبق

على اجلهاز إلخ...). 
مالحـظة :مالحـظة : كل ضـغط داخـلي مـوجب عـلى عـيّـنـة عـادية
أو أي اخـتالف مـلـحـوظ بـY الـعـيّـنـاتs �ـكن أن يـنـجم عن
تـــكــاثـــر جــرثـــومي. فـي هــذه احلـــالــةs يـــجب إعـــطـــاء عــنـــايــة
(5.3.6) s(4.3.6) ــــــذكــــــورة فيHخــــــاصـــــــة لــــــلــــــفــــــحـــــوصــــــات ا

و(6.3.6).

4.3.6. فحص اHنتوج : فحص اHنتوج :
تـــفــــتح الــــعــــيّـــنــــات اHــــأخـــوذة لــــلــــتـــجــــربــــة وتــــســـــجل
التـغـيّرات الـتي من اHـمكن أن تـطـرأ على رائـحـة ومظـهر

وبنية اHنتوج (مالحظة 2 في (1.7)).

مالحـــظــة :مالحـــظــة : ال يـــجب أن يـــذاق اHـــنـــتــوج مـــهـــمـــا كــانت
طبيعة العيّنة. 

: (: (PH) قياس العامل الهيدروجيني ) 5.3.6. قياس العامل الهيدروجيني
يـجــرى قــيــاس الــعــامل الــهــيــدروجـيــني (PH) حــسب

منهج عادٍ.

6.3.6. الفحص اجملهري : الفحص اجملهري :

في إطــــار هــــذا اHـــنــــهجs ال يــــكــــون الـــفــــحص اجملــــهـــري
إلــزامــيــاs لــكن يـــجب أن يــطــبق عــلـى اHــنــتــجــات الــعــتــمــة
اHعـبأة في تـغلـيـفات كـبيـرة احلجم s(1.2.6) أو إذا أظـهرت

الفحوصات األخرى أي تغيير غير عادs أي :
sرائحة مشكوك فيها -

- ضــــــغط داخـــــــلي مـــــــنــــــعــــــدم أو إيـــــــجــــــابـي (إذا طــــــبق
s(الفحص

- فــرق في الــعــامل الــهــيــدروجــيــني (PH) مــحــصـور
 .(PH) 0,3 و0,5 وحدة من العامل الهيدروجيني Yب

يـجــرى الـفـحص اجملــهـري بــواسـطـة مــجـهـر (4.4) لـكل
عــــيّـــنـــة مـــأخـــوذة لـــلـــتــــجـــربـــة. في حـــالــــة اHـــنـــتـــجـــات غـــيـــر

اHتجانسةs يجري الفحص لكل نوع من اHكونات.
تـنــشــر  قــطـرة من اHــنــتــوج عـلى صــفــيــحـة زجــاجــيـة
(بـالـنـسـبـة لـلـمـنتـجـات الـسـائـلـة)s أو تـوضع مـبـاشـرة على
صـفيـحـة زجاجـيـة (بالـنـسبـة للـمـنتـجـات الصـلـبة)s يـجرى

في كلتا احلالتY نشر على شكل طبقة دقيقة.
جتـفف وتــثــبت  وتــنــزع اHـواد الــدســمـة إذا اســتــلـزم

األمر.
يــــجــــرى تــــلـــويـنs يالحـظ بــــالــــغـــمــــر شــــكـل اجملــــمــــوعـــة
اجلـــرثــــومـــيـــة ويــــســـجل. يــــقـــدر الـــعــــدد اHـــتـــوسـط لألحـــيـــاء
الــدقـيـقــة عـلى مــسـتـوى 20 حـقال مــجـهــريــاs عـلى األقلs مع

اجتياز كل الصفيحة.
مالحـــظـــةمالحـــظـــة : الـــفــــحص اجملـــهــــري Hـــراقــــبـــة االســــتـــقـــرار
بطـريـقـة غيـر مـعـقمـةs لـيس له أثـر قـوي في تقـديـر الـعدد

اHتوسط لألحياء الدقيقة. 

7. تفسير النتائج. تفسير النتائج ( أنظر الشكل أدناه ) :

1.7. تــعــتــبــر الــعــيّــنـة مــســتــقــرة حــسب الــفــحــوصـات
اHـذكـورة في هـذا اHـنـهجs إذا أظــهـرت مـجـمـوع اخلـصـائص

اآلتية : 
sغياب تغير في شكل التغليف - 

- غـيـاب تـغـيــر واضح في الـرائـحـة ومـظـهـر اHـنـتـوج
فيـما بY العيّـنات اHأخوذة للتـجربةs باستثـناء العيّنات

s(2 مالحظة) احملضنة في درجة حرارة 55° م



(PH) وجــود فـرق فـي الــعـامـل الــهــيـدروجــيـنـي -
فــيـمـا بـيـن العـيّنـات اHأخـوذة للتـجربـة أصغـر أو يساوي

s0,5 وحدة

- غيـاب اختالف في اجملـموعـة اجلرثـوميـةs من حيث
الــنــوع والـكـمs مــا بـY الــعــيــنــات. بــالــنــسـبــة لــلــمــنــتــجـات
اHــعــلــبــة الــثــابــتـةs تــكــون اجملــمــوعــة اجلــرثــومــيــة اHالحــظـة
ضعيفة جدا عـلى العمومs باستثناء بعض اHنتجات التي
تــســتــعــمل فـي إنــتــاجــهـاs عــلـى ســبــيل اHــثــالs مــواد أولــيـة
sمــاحلــة أو نـــاجتــة من تـــخــمــر بـــيــولــوجي. فـي هــذه احلــالــة

يجب أن ال يكون هناك اختالف ما بY العيّنات.
مالحـــظــة مالحـــظــة 1 :  : في حـــالــة الـــتـــكــاثـــر اجلــرثـــوميs يـــكــون
االخـتالف عـلى الـعـمـوم جـد مـرتـفع (تـكـاثـر أكبـر من 100).
إال أنه بــالــنــســبــة لــلــمــنــتــجــات الــتي حتــتــوي عــلـى نــســبـة
عـالـيـة من اHـواد الـدسمـةs �ـكن أن يـكـون الـكـشف عن ³و
األجــسـام الــدقـيــقـة مــحـدوداs فــمن اHالئـم أن تـفــحص هـاته

اHنتجات بعناية خاصة.
2 : : �ــكن أن تـسـبـب عـمـلــيـة الـتــحـضـY في مالحـظـة مالحـظـة 
درجــة حــرارة 55° م اخــتالفــات في اHــظــهــر (مــثل : الــلــون
الـــداكن) وأحــيــانـــا في الــرائــحـــةs كــمــا ال �ــكـن أن يــعــتــبــر
عــامل غــيـاب تــغــيــر واضح في الــرائـحــة واHــظــهـر كــشــاهـد
عــلى تــكـاثــر جــرثـومـي لـلــعــيّـنــات الــتي »  حتــضـيــنــهـا في

درجة حرارة 55° م.
زيــــــــــادة عـــــــــلـى ذلـكs �ــــــــــكـن أن يـالحـظ عـــــــــلـى بــــــــــعض
اHــنـــتــجــات حــديـــثــة الــصــنع الـــتي حتــتــوي عـــلى مــكــونــات
أســـاســــيــــة مـــخــــتــــلـــفــــة احلــــمـــوضــــةs فــــروقـــات فـي الـــعــــامل
الـــهـــيـــدروجــY (PH) أكــــبــــر من 0,5 لــــلــــعــــيّــــنــــات اHــــأخـــوذة
لـــلـــتــجـــربـــة احملــضـــنـــة عــنـــد درجـــة حــرارة 55° مs ال ســـيـــمــا
Yبالنسبة لـلمكونات غير احلامضة (تسريع التبادالت ب

اHكونات األساسية).
مالحـظة مالحـظة 3 : : نـادرا ما تُـظهـر عـيّنـتان (2) أو ثالث (3)
عينـات » فحصـهاs جـميعـها نفـس النقص في االسـتقرار.
فــإذا كــان األمــر كــذلكs  يــجب مــقــارنــتــهــا مع عــيّــنــات من

حصص أخرى لنفس اHنتوج.
مالحـظة مالحـظة 4 : : نـادرا ما تـظهـر عـيّنـتان (2) محـضنـتان
في درجـــــة حـــــرارة الـــــوسـطs فـــــرقـــــا كـــــبـــــيـــــرا في الـــــعـــــامل
الــهـــيـــدروجــيـــني ( (PH). إذا كـــان األمـــر كــذلـك بــالـــنـــســـبــة
لــلــمــنــتــجــات الــتـي من احملــتــمل أن تــتــغــيــر بــســبب اHــواد
األولـــيـــة و/أو عـــنـــد الـــتــحـــضـــيـــرs �ـــكن أن تـــعـــتـــبــر هـــاته
Yالـــعـــيّـــنـــات مــــســـتـــقـــرة إذ مـــا أخـــذت كل اخلـــصـــائص بـــعـــ

االعتبار (�ا في ذلك الفحص اجملهري).

2.7. من أجل تــعــمــيم هــذه  الــنــتـائـج عـلـى كل احلــصـة
الـــتي أخـــذت مـــنـــهــا الـــعـــيّـــنــةs مـن الــضـــروري أن تـــقــتـــطع

العينات وفقا Hنهج اقتطاع مناسب لذلك.

8. الـــتــخـــلص مـن الــعـــي. الـــتــخـــلص مـن الــعـــيّـــنـــات اHــأخـــوذة لـــلـــتــجـــربـــة بـــعــدـــنـــات اHــأخـــوذة لـــلـــتــجـــربـــة بـــعــد
الفحص :الفحص :

يـسكب احملـتـوى في إناء مـحـكم الغـلقs يـزال التـلوث
اجلرثومي بالترميد أو التعقيم.

يـزال التلـوث البـكتـيري من عـلبة الـتغـليف اHـفرغة
بـواســـطــة مــحــلــول إبـوكــلــوريت الــصــوديــوم اخملــفف عــنـد
ppm 720 من الــكـلـور الــفـعّـال (20 مـلل من مــاء جـافـيل °12

كـلــورومــتـريــة في لــتــر واحـد (1 ل) من اHـاء). يــتــرك Hـدّة
محصورة بY 10 د إلى 15 دs ثم يشطف.

ُيتخلَّص مباشرة من العيّنات اHستقرة.

شكل بياني لتفسير النتائجشكل بياني لتفسير النتائج

حتديد شكل التغليفاتحتديد شكل التغليفات

تغيير في الرائحة - اHظهرتغيير في الرائحة - اHظهر

(PH) قياس العامل الهيدروجيني (قياس العامل الهيدروجيني

فحص مجهريفحص مجهري

مستقرمستقرغير مستقرغير مستقر

وجود

وجود واضح

غياب

شكغياب

PH > 0,50,3 < PH ≤ 0,5PH ≤ 0,3
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