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الحشرات في األخشاب و  الديدان الخيطية معالجة بتبخيرال :28المعيار الدولي رقم بملحق مشروع  ]1[
 المقشورة بواسطة فلوريد السلفوريل

 الحالة الراهنة ]2[

له أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بوف ســــــــــــــاملعيار و امللحق ب ال يشــــــــــــــكل هذا جزءاً رمسياً من عد تعدَّ
 اعتماده.

 2016-11-28  الوثيقة هذه تاريخ

 28ملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم باملحق مشروع  فئة الوثيقة

 امن أجل اعتماده تدابري الصحة النباتية هيئةللعرض على  ةللوثيق مرحلة الحاليةال

 )2006يف دورهتا األوىل ( أضـــــــــــــافت هيئة تدابري الصـــــــــــــحة النباتية 2006-04 المراحل الرئيسية
(إخضـــــــاع مواد  15تنقيح املعيار الدويل لتدابري الصـــــــحة النباتية رقم موضـــــــوع 

 )2006-011( )التعبئة اخلشبية للوائح يف التجارة الدولية

مـــت املعـــاجلـــة اســــــــــــــتجـــابـــةً  09-2006 دِّ  يف الســــــــــــــنوات لطلـــب املعـــاجلـــات قـــُ
2006-2008 

 املعاجلة استعراضب الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةقام  12-2006

 ملنّقحيف املشروع ا التقين املعين باحلجر احلرجينظر الفريق  07-2007

 النباتية الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحةُقدم املشروع املنّقح إىل  12-2007

 مناقشةً  التقين املعين باحلجر احلرجيأجرى الفريق  12-2008

 استعراض املشروعب الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية قام 01-2009

 ملعّدليف املشروع ا التقين املعين باحلجر احلرجينظر الفريق  07-2009

 جرى حتديث املشروع ورُفعت توصية به إىل جلنة املعايري 07-2010

 مناقشةً  التقين املعين باحلجر احلرجيجرى الفريق أ 09-2010

 أصدرت جلنة املعايري قراراً إلكرتونياً  04-2011

 لنباتيةالفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة اعادت جلنة املعايري إىل  05-2011
 عرب نقاش إلكرتوين
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ملشــــــــــــــروع ا الفريق الفين املعين مبعــاجلــات الصــــــــــــــحــة النبــاتيــةراجع  07-2011
 باالستناد إىل تعليقات جلنة املعايري

 استعراض املشروعب الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةقام  10-2011

 مناقشةً  التقين املعين باحلجر احلرجيأجرى الفريق  02-2012

اســــــــــــــتعراض بـ الفريق الفين املعين مبعـاجلـات الصــــــــــــــحـة النبـاتيـةقـام  12-2012
  املشروع

استعراض املشروع ب الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةقام  07-2013
 باالستناد إىل معلومات إضافية من اجلهة املقّدمة للمشروع

ســــــــــــــتعراض ا الفريق الفين املعين مبعاجلات الصــــــــــــــحة النباتيةأّجل  01-2014
 املشروع بانتظار معلومات من األخصائيني

املشــــــــروع  املعين مبعاجلات الصــــــــحة النباتيةالفريق الفين اســــــــتعرض  06-2014
 مباالســــتناد إىل املعلومات الواردة من األخصــــائيني؛ وأوصــــى الفريق بأن يُقســــّ 

 )2007-101( تبخري مواد التعبئة اخلشــــــــــــــبية بفلوريد الســــــــــــــلفوريل موضــــــــــــــوع
إىل موضـــوعني (األول يتعلق باحلشـــرات والثاين بالديدان اخليطية واحلشـــرات)؛ 

شـــــاورة توصـــــيًة مبشـــــاريع هبذا الصـــــدد تُعرض على مجنة املعايري لورفع الفريق ل
 األعضاء

وافقت جلنة املعايري على املشــــــــــروع لغرض عرضــــــــــه على مشــــــــــاورة  09-2014
  (eSC_Nov_09_2014)اختاذ القرارات إلكرتونيا األعضاء عن طريق عملية 

عبئـة تبخري مواد التاتفقـت جلنـة املعـايري على تقســــــــــــــيم موضــــــــــــــوع  11-2014
تبخري احلشــرات يف ) إىل موضــوعني: 2007-101( اخلشــبية بفلوريد الســلفوريل

تبخري و  )101A-2007( األخشـــــــــاب املقشـــــــــورة بواســـــــــطة فلوريد الســـــــــلفوريل
الديدان اخليطية واحلشــرات يف األخشــاب املقشــورة بواســطة فلوريد الســلفوريل 

)2007-101B( 

 املشاورة األوىل انعقدت 07-2015

جلنة  وصـــــــية إىلت الفريق الفين املعين مبعاجلات الصـــــــحة النباتية رفع 09-2016
 اعتمادهباملعايري 

هتا رفعت جلنة املعايري توصية إىل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دور  11-2016
 اختــــــاذ القرارات إلكرتونيــــــاً عن طريق عمليــــــة الثــــــانيــــــة عشــــــــــــــرة العتمــــــاده 

(2016_eSC_Nov_16) 
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  )نيوزيلندا( Mike ORMSBYالسيد  المسؤول عن المعالجة

 إىل اجلهة املقدمة للمشروع أُرسلت رسالة 2007-07 مالحظات

 إىل اجلهة املقدمة للمشروع أُرسلت رسالة 03-2008

 إىل اجلهة املقدمة للمشروع أُرسلت رسالة 03-2009

حة الفريق الفين املعين مبعاجلات الصـــ ُقّدمت معلومات إضـــافية إىل 10-2009
 النباتية

 إىل اجلهة املقدمة للمشروع أُرسلت رسالة 09-2010

 أساسي تنسيق النص يف قالب منوذجيجرى  04-2011

 إىل اجلهة املقدمة للمشروع أُرسلت رسالة 11-2011

 حترير النص مت 01-2015

 حترير النص مت 04-2016

 حترير النص مت 11-2016

د وجو ضـــــــــــمن بما ي، هابعد اعتمادمعالجة ال هذترتيب نســـــــــــق هســـــــــــيتم 
 الحواشي السفلية في نفس الصفحة التي يظهر فيها رمز الحاشية.

 

 نطاق المعالجة ]3[

ات للحّد من خماطر إدخال آف بواســـــــــطة فلوريد الســـــــــلفوريلتصـــــــــف هذه املعاجلة تبخري األخشـــــــــاب املقشـــــــــورة  ]4[
Bursaphelenchus xylophilus 1واحلشرات وانتشارها. 

 وصف المعالجة ]5[

 وريلاحلشرات يف األخشاب املقشورة بواسطة فلوريد السلفو  الديدان اخليطية عاجلة بتبخريامل: سم المعالجةا ]6[

 )السلفوريل فلوريددي ،السلفوريل ثاين أكسيد فلوريد(املعروف أيضاً باسم دي فلوريد السلفوريل المكّون الفعال: ]7[

 : التبخرينوع المعالجة ]8[

 Bursaphelenchus xylophilusمراحـــل احليـــاة اليت حتملهـــا األخشــــــــــــــــاب لـــدودة  المســـــــــــتهـــدفـــة:اآلفـــات  ]9[
(Steiner & Buhrer, 1934) Nickle, 1970 (Nematoda: Aphelenchoididae) واحلشــــــــــرات، مبا يف ذلك 

وحشـــــــــــرة  Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1853) (Coleoptera: Cerambycidae)حشـــــــــــرة 
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Anobium punctatum (De Geer, 1774) (Coleoptera: Anobiidae)  حشــــــــــــــــــــرة وArhopalus tristis 
(Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cerambycidae) 

سـنتيمرتاً يف املقطع عند  20أكثر من األخشـاب املقشـورة اليت ال تتجاوز السلع المستهدفة الخاضعة للوائح:  ]10[
 (على أساس املادة اجلافة) يف املائة 75، وذات حمتوى من الرطوبة بنسبة اجلزء األصغر منها

  الزمني للمعالجة جدولال ]11[
وى ، وذات حمتسنتيمرتاً يف املقطع عند اجلزء األصغر منها 20أكثر من تبخري األخشاب املقشورة اليت ال تتجاوز  ]12[

 األدىن من حيث املنتجحيقق  زمين جلدول (على أســــــــــــــاس املادة اجلافة) وفقا يف املائة 75من الرطوبة بنســــــــــــــبة 
 احملـــــــددينســــــــــــــــــــاعـــــــة عنـــــــد درجـــــــة احلرارة والرتكز املتخلف النهـــــــائي  48أو  24ملـــــــدة  )CT( زمن الرتّكز

 .1اجلدول رقم  يف
لألخشـــــــــاب املقشـــــــــورة اليت يتم  ســـــــــاعة 48إىل  24ملدة  )CT( من حيث زمن الرتّكزاألدىن  املنتج :1الجدول  ]13[

 السلفوريلتبخريها بفلوريد 

]14[ 
الحــــــّد األدنى المطلوب من  المدة (ساعات) درجة الحرارة

ز -(غــرام حــيــــــث زمــن الــتــركــّ
 )3ساعة/م

الـــــتـــــركـــــز األدنـــــى 
 :)3(غ/م

 29 3 000 48 درجة مئوية أو أكثر 20

 41 1 400 24 درجة مئوية أو أكثر 30
 

ليت تنقلها ااحلشــــــــــــــرات و  الديدان اخليطية لمعاجلة فعال ملكافحة مجيع مراحل حياة آفاتل الزمين دولاجلهذا إن  ]15[
التالية من  اتحتقق املســتوي الزمين يف املائة بأن املعاجلة وفق هذا اجلدول 95 بنســبة ثقة درجة األخشــاب. وهناك

 تنقلها األخشاب: احلشرات التالية اليتو  الديدان اخليطية ياة آفاتحيف مراحل  فوقالنّ 
 Bursaphelenchus xylophilusمن  يف املائة 99.99683ما ال يقّل عن  • ]16[

 Anoplophora glabripennisحلشرة  )الريقات واآلفات اليافعة من( 2يف املائة 99683.99ما ال يقّل عن  • ]17[

 مراحل احلياة)(مجيع  Anobium punctatumيف املائة من حشرة  99.7462ما ال يقّل عن  • ]18[

 (مجيع مراحل احلياة) Arhopalus tristisيف املائة من حشرة  99 ما ال يقّل عن • ]19[

 حتسابالاهلواء احمليط (أيهما أقل)  وأ (مبا يف ذلك يف صلب اخلشب) ستخدام درجة احلرارة املسجلة للمنتجتُ  ]20[
 .مئوية على األقل طوال مّدة املعاجلة ةدرج 20 وجيب أن تبلغالسلفوريل، فلوريد جرعة 
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 معلومات أخرى ذات الصلة ]21[

شــــــــــــــاب لألخ من حيث زمن الرتّكزاحلّد األدىن املطلوب قق معاجلة حيُ زمين للعن جدول  مثال 2يرد يف اجلدول  ]22[
 .املقشورة اليت تتّم معاجلتها بفلوريد السلفوريل

 لألخشـــــــــــــــاب من حيــث زمن الرتّكزاحلــّد األدىن املطلوب قق معــاجلــة حيُ لل زمين ال عن جــدولمثــ -2الجــدول  ]23[
 املقشورة اليت تتّم معاجلتها بفلوريد السلفوريل

]24[ 

درجــــة الحرارة 
الــــدنيــــا خالل 

 المعالجة

الــــــــحــــــــّد األدنــــــــى 
المطلوب من حيث 

-(غرام زمن الترّكز
 )3ساعة/م

جرعة فلوريد 
 †الســــــلفوريل

 )3(غ/م

 :مرور ) عند3التركز األدنى (غ/م

0.5 2  4  12  24  36  48  

درجة مئوية  20
 أو أكثر

000 3 120  124 112  104  82  58  41  29  

درجة مئوية  30
 أو أكثر

  غ/ غ/م  41  58  73  78  87  82 1 400
 

 .ربالتسقد تكون هناك حاجة إىل زيادة اجلرعات األولية يف األوضاع املتسمة بارتفاع االمتصاص أو  † ]25[
 غ/ م: غري متوفر

إىل  اتواحلشــــر  B. xylophilusلدودة  املعين مبعاجلات الصــــحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة الفين فريقالاســــتند  ]26[
، 2010(وآخرون  Sousa و ،)2013(وآخرون Bonifacio )، و2006(وآخرون  Barakالبحوث اليت اضطلع هبا 

2011.( 

)، 2010(وآخرين   Barakالفعــاليــة العــامــة هلــذه املعــاجلــة يف مكــافحــة آفــات أخرى بــدعم كــل منلقــد حظيــت  ]27[
وآخرين  Dwinell، و)2003(وآخرين  Ducomو )،2013(وآخرين  Bonifacioو )،1999(وآخرين  Binkerو
 )،1987(وآخــريــن  Osbrink )، و1996(وآخــريــن  Mizobuchi)، و1982(وآخــريــن La Fage ، و)2005(
 ).2006( Zhang) و1990( Sprenkelو Williams)، و2001 ،1997، 1996(وآخرين  Somaو

ختاذ ، ينبغي ا(حىت وإن حتّقق احلّد األدىن للرتكيز) ســــــــاعة 48 –24 فرتة واحدة خالل زمن الرتّكزتحقق يوإذا مل  ]28[
، أو جيوز إعادهتا فلوريد الســلفوريل. وجيوز متديد املعاجلة ملدة أقصــاها ســاعتني من دون إضــافة تدابري تصــحيحية

 من البداية.
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يتضــــمن نطاق معاجلات الصــــحة النباتية القضــــايا املتصــــلة بتســــجيل املبيدات أو الشــــروط احمللية ال  :1الحاشـــية  ]46[
األخرى لألطراف املتعاقدة اخلاصة باملوافقة على املعاجلات. كذلك ال تتضمن املعاجلات املعتمدة من هيئة تدابري 

يت ينبغي أو سالمة األغذية، وهي القضايا الالصحة النباتية معلومات عن اآلثار احملددة بالنسبة للصحة البشرية 
التعامل معها وفقاً لإلجراءات احمللية قبل موافقة األطراف املتعاقدة على املعاجلة. وباإلضــــــــــافة إىل ذلك، يُنظر يف 

 ال أن تقييمإ التأثريات احملتملة للمعاجلات على نوعية املنتجات بالنسبة لبعض السلع العائلة قبل اعتمادها دوليا.
آثار معاجلة ما على نوعية الســــــلع قد يقتضــــــي دراســــــة إضــــــافية. وال يوجد إلزام على طرف متعاقد فيما يتصــــــل 

 باملوافقة على املعاجلات أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيه.

راء من منوذج قفوق الذي حتقق بفعل معاجلة هذه األنواع من خالل االســـــتمت تقدير احلد األدىن للنّ : 2الحاشــــية  ]47[
 متناسب مع البيانات التجريبية.

 

CPM 2017/03_08




