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 معالجة الخشب بالحرارة باستخدام: 28مشروع الملحق المعيار الدولي رقم  ]1[

 )2007-114التسخين بالتردد العالي (
]2[ 

 الحالة الراهنة

له وف املعيار وســــــــــــــامللحق ب ال يشــــــــــــــكل هذا جزءاً رمسياً من بعد  أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتتعدَّ
 اعتماده.

 2016-11-28  الوثيقة هذه تاريخ

 28ملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم بامشروع امللحق  فئة الوثيقة

 اعتماده من أجل هيئة تدابري الصحة النباتيةللعرض على  قةللوثي مرحلة الحاليةال

 )2006يف دورهتا األوىل ( أضــــــــــــــافت هيئة تدابري الصــــــــــــــحة النباتية 2006-04 المراحل الرئيسية
(إخضـــــــــاع مواد  15الدويل لتدابري الصـــــــــحة النباتية رقم  تنقيح املعيارموضـــــــــوع 

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

مت املعاجلة اســــــــــــــتجابةً  12-2006  يف هة املوج معاجلاتلدعوة إىل تقدمي ل ُقدِّ
08-2008 

 ّقحيف املشروع املن التقين املعين باحلجر احلرجينظر الفريق  07-2007

 نباتيةالفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة الُقدم املشروع املنّقح إىل  12-2007

 ّدليف املشروع املع التقين املعين باحلجر احلرجينظر الفريق  07-2009

لفين الفريق ا معلومات إضــــــــــافية إىلرفعت اجلهة املقّدمة للمشــــــــــروع  10-2009
  املعين مبعاجلات الصحة النباتية

 حتديث املشروع مت 07-2010

واد التعبئة مل الصــغرية املوجاتباملعاجلة موضــوع أضــافت جلنة املعايري  11-2010
  )2007-114( اخلشبية

عايري، للجنة امل لكرتوينجرى تقدمي املشــــــــــــــروع إىل منتدى النقاش اإل 03-2011
رب تنقيحه باالســـتناد إىل تعليقات جلنة املعايري؛ رُفع املشـــروع إىل التصـــويت عمت و 

 لكرتوينالنقاش اإل

 وافقت جلنة املعايري على رفع املشروع ملشاورة اخلرباء 05-2011
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  مشاورة األعضاء انعقدت 07-2011

 جــــابــــةبــــاإل الفريق الفين املعين مبعــــاجلــــات الصــــــــــــــحــــة النبــــاتيــــةقــــام  10-2011
 تعليقات جلنة املعايريعلى 

اجتماعه بتغيري  يف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصـــــــــــحة النباتيةقام  07-2013
وأّجل  ،معاجلة اخلشــــــب باحلرارة باســــــتخدام التســــــخني بالرتدد العايلالعنوان إىل 

  استعراض املشروع بانتظار نشر حبوث هامة كانت جارية يف ذلك احلني

املشروع بتوصية ع رفب النباتيةاملعين مبعاجلات الصحة  الفريق الفينقام  06-2014
 مشاورة أوىل إىل جلنة املعايري إلجراء

عايري؛ للجنة امل لكرتوينجرى تقدمي املشــــــــــــــروع إىل منتدى النقاش اإل 08-2014
 نباتيةالفريق الفين املعين مبعاجلات الصــــــــحة الوأعادت جلنة املعايري املشــــــــروع إىل 

  مرفقاً بالتعليقات

اجعة املشـــروع رداً مبر  الفريق الفين املعين مبعاجلات الصـــحة النباتيةقام  09-2014
 على تعليقات جلنة املعايري

 إىل مشــــــــــــاورة األعضــــــــــــاء وافقت جلنة املعايري على إحالة املشــــــــــــروع 10-2014
 لكرتوينمن خالل التصويت اإل

 فرتة املشاورة األوىل 07-2015

ع توصــية إىل جلنة برف مبعاجلات الصــحة النباتيةالفريق الفين املعين قام  09-2016
  (تغّري النطاق) املعايري باعتماد املشروع

ا رفعت جلنة املعايري توصـــــية إىل هيئة تدابري الصـــــحة النباتية يف دورهت 11-2016
 (eSC_Nov_14_2016) ةلكرتونيالثانية عشرة العتماده بواسطة القرارات اإل

 )نيوزيلندا( Mike ORMSBYالسيد  2006-12 المسؤول عن المعالجة

 تغيرياتومراجعته وفقاً للأســاســي تنســيق النص يف قالب منوذجي  مت 2011-05 مالحظات
 15باملعيار الدويل للصحة النباتية رقم  1مشروع امللحق اليت ُأجريت على 

وقاية واضيع ملعايري االتفاقية الدولية لاملقائمة قامت األمانة بتحديث  12-2013
الفريق ستناد إىل قرار باال تدابري الصحة النباتيةالدورة التاسعة هليئة  قبل النباتات

 لتغيري العنوان الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية

 حترير النص مت 01-2015
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 جرى حترير النص 04-2016

سيتم ترتيب نسق هذه المعالجة بعد اعتمادها، بما يضمن وجود الحواشي 
 نفس الصفحة التي يظهر فيها رمز الحاشية.السفلية في 

  

 نطاق المعالجة ]3[

للحّد من احتمال إدخال وانتشار  1معاجلة اخلشب باحلرارة باستخدام التسخني بالرتدد العايلتصف هذه املعاجلة  ]4[
Bursaphelenchus xylophilus 2وآفات احلشرات اليت ُحيتمل ارتباطها باألخشاب يف التجارة الدولية. 

 وصف المعالجة ]5[

 اخلشب باحلرارة باستخدام التسخني بالرتدد العايل : معاجلةسم المعالجةا ]6[
 غري متوفر المكّون الفعال: ]7[

 : مادية (احلرارة)نوع المعالجة ]8[

 Bursaphelenchus xylophilusمراحل حياة احلشــــــــــــرات اليت حتملها األخشــــــــــــاب يف  اآلفات المســـــــــتهدفة: ]9[
)Nematoda: Aphelenchoididae (Nickle ،1970 )Steiner وBuhrer ،1934 (واحلشرات 

 األخشاب السلع المستهدفة الخاضعة للوائح: ]10[

 لمعالجةل الزمني جدولال ]11[

 )ويفو يكر م(أشــــــــــــعة املوجات الصــــــــــــغرية اســــــــــــتخدام التســــــــــــخني بالرتدد العايل (مثل بحني جيري تطبيق احلرارة  ]12[
 مدهتادرجة مئوية لفرتة زمنية دنيا  60لوصـــول إىل حرارة دنيا تبلغ )، جيب تســـخني اخلشـــب لراديويةالأو املوجات 

 ).القطعة اخلشبية (مبا يف ذلك سطح خلشبقطعة اكامل امتداد  على  واحدة دقيقة
 نفوق مـــا ال يقـــل عن حتقق الزمين املعـــاجلـــة وفق هـــذا اجلـــدول يف املـــائـــة بـــأن 95 درجـــة ثقـــة بنســــــــــــــبـــة هنـــاك ]13[

 مجيع مراحل حياهتا.  يف Bursaphelenchus xylophilusيف املائة من  99.99683
 B. xylophilusيكون مســــــــــتوى الفعالية بالنســــــــــبة إىل آفات احلشــــــــــرات معادالً ملســــــــــتوى الفعالية بالنســــــــــبة إىل  ]14[

 أو أعلى منه.

 معلومات أخرى ذات الصلة ]15[

إىل البحوث اليت  B. xylophilusحلشــــــــرة  فريق املعين مبعاجلات الصــــــــحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلةالاســــــــتند  ]16[
 أن احلشــــــــــــــرات اليت تصــــــــــــــيــب ). ومبــا أنــه تبّني 2010(وآخرون  Hoover ) و2016(وآخرون   Dubeyأجراهــا 
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يكون مســتوى الفعالية بالنســبة إىل ، فســوف B. xylophilusمن عموما  أكثر احتماًال للحرارةليســت األخشــاب 
 أو أعلى منه. B. xylophilusاحلشرات معادًال ملستوى الفعالية بالنسبة إىل 

منظمــة وقــايــة النبــاتــات يف )، و 2008(وآخرون  Henin ، و)Fleming et al. )2003 ،2004لقــد بّني كــل من  ]17[
  Tubajika ) و1991(وآخرون  Tomminen )، و1992( NuortevaوTomminen )، و2013( أمريكا الشمالية

 ) فعالية هذه املعاجلة يف مكافحة احلشرات واآلفات الفطرية.2007(وآخرون 

 ةتغلغل أويل للحرارة بصــــــــــــورة حمدودونظراً إىل أن بعض مصــــــــــــادر التســــــــــــخني بالرتدد العايل ســــــــــــوف تؤدي إىل  ]18[
عة اخلشب على امتداد كامل قطقد يلزم وقت كاٍف بعد التسـخني للسـماح للحرارة باالنتشـار فأو غري متسـاوية، 

 لمعاجلة.ل الزمين دولاجل) لتحقيق (مبا يف ذلك سطح القطعة اخلشبية

  المراجع ]19[

لية لتدابري لتدابري الصحة النباتية. وميكن االطالع على املعايري الدو قد يشري ملحق املعيار هذا إىل املعايري الدولية 
https://www.ippc.int/core- الصــــــــــــــحـــة النبـــاتيـــة على البوابـــة الـــدوليـــة للصــــــــــــــحـــة النبـــاتيـــة على املوقع التـــايل:

setting/ispms-rdsactivities/standa. 

]20[ Dubey, M., Janowiak, J., Mack, R., Elder, P. & Hoover, K. 2016. Comparative study of 
radio frequency and microwave heating for phytosanitary treatment of wood. European Journal 

 .2-1025-016-00107/s1007.10doi:, of Wood and Wood Products 
]21[ Fleming, M., Hoover, K., Janowiak, J., Fang, Y., Wang, X., Liu, W., Wang, Y., Hang, X., 

Agrawal, D., Mastro, V. & Roy, R. 2003. Microwave irradiation of solid wood packing 
material (pallet and crate lumber): An effective technique to destroy the Asian longhorned beetle 
(Anoplophora glabripennis) hitchhiking to the United States. Forest Products Journal, 52: 1–

7.  
]22[ Fleming, M.R., Janowiak, J.J., Kearns, J., Shield, J.E., Roy, R., Agrawal, D.K., Bauer, 

L.S., Miller, D.L. & Hoover, K. 2004. Parameters for scale-up of microwave treatment to 
eradicate cerambycid larvae infesting solid wood packing materials. Forest Products Journal, 

54(7/8): 80–84.  
]23[ Henin, J.-M., Charron, S., Luypaert, P.J., Jourez, B. & Hebert, J. 2008. Strategy to control 

the effectiveness of microwave treatment of wood in the framework of the implementation of 
ISPM 15. Forest Products Journal, 58: 75–81.  

]24[ Hoover, K., Uzunovic, A., Gething, B., Dale, A., Leung, K., Ostiguy, N. & Janowiak, J.J. 
2010. Lethal temperature for pinewood nematode, Bursaphelenchus xylophilus, in infested 

wood using microwave energy. Journal of Nematology, 42: 101–110.  
]25[ NAPPO (North American Plant Protection Organization). 2013. Review of heat treatment of 

wood and wood packaging. ST 03. Ottawa, NAPPO Forestry Panel.  
]26[ Tomminen, J., Halik, S. & Bergdahl, D.R. 1991. Incubation temperature and time effects on 

life stages of Bursaphelenchus xylophilus in wood chips. Journal of Nematology, 23: 477–484.  
]27[ Tomminen, J. & Nuorteva, M. 1992. Pinewood nematode, Bursaphelenchus xylophilus in 

commercial sawn wood and its control by kiln-heating. Scandinavian Journal of Forest 
Research, 7: 113–120.  

]28[ Tubajika, K.M., Janowiak, J.J., Mack, R. & Hoover, K. 2007. Efficacy of radio frequency 
treatment and its potential for control of sapstain and wood decay fungi on red oak, poplar, and 

southern yellow pine wood species. Journal of Wood Science, 53: 258–263. 
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اليت يطلقها  يةيســالكهرومغناطيســتند التســخني بالرتّدد العايل إىل احلقل الكهربائي املتناوب للموجة  :1الحاشــية  ]29[
ذات التوزيع  بات الكيميائية). واملركّ راديويةالأو املوجات  املوجات الصـــــغريةمصـــــدر اإلشـــــعاع بالرتدد العايل (مثل 

القطـــب (مثـــل امليـــاه)، تكـــاد تّتجـــه بـــالتوازي مع هـــذا احلقـــل الكهربـــائي ائيـــة نـــثغري املتعـــادل للحمـــل، واليت هي 
مليون ذبذبة يف الثانية الواحدة). وبفعل االحتكاك  2.45تســــــــــــــّبب  زميغاهريت 2.45وتتذبذب معه (مثالً إن قوة 

 ل الطاقة الكهربائية إىل طاقة حرارية.الذي توّلده هذه العملية، تتحوّ 

يتضـــــمن نطاق معاجلات الصـــــحة النباتية القضـــــايا املتصـــــلة بتســـــجيل املبيدات أو الشـــــروط احمللية األخرى لألطراف املتعاقدة ال  :2الحاشــــية  ]30[
حملددة بالنســــــبة النباتية معلومات عن اآلثار ااخلاصــــــة باملوافقة على املعاجلات. كذلك ال تتضــــــمن املعاجلات املعتمدة من هيئة تدابري الصــــــحة 

ملعاجلة. اللصحة البشرية أو سالمة األغذية، وهي القضايا اليت ينبغي التعامل معها وفقاً لإلجراءات احمللية قبل موافقة األطراف املتعاقدة على 
  .تمادها دولياً لنســـــــــــــــبة لبعض الســـــــــــــــلع العائلة قبل اعيف التأثريات احملتملة للمعاجلات على نوعية املنتجات با وباإلضــــــــــــــــافة إىل ذلك، يُنظر

املوافقة على ما يتصـــــــــل بإال أن تقييم آثار معاجلة ما على نوعية الســـــــــلع قد يقتضـــــــــي دراســـــــــة إضـــــــــافية. وال يوجد إلزام على طرف متعاقد في
 أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيه. املعاجلات
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