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 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
  لقواعد الحجر الزراعيالصحة النباتية لآلفات الخاضعة ت مالمعا

الحشرات في األخشاب و الديدان الخيطية المعالجة بتبخير :23 معالجة الصحة النباتية رقم
 المقشورة بواسطة فلوريد السلفوريل

 2018في عام  هاونشر 2017في عام  هاتم اعتماد

  نطاق المعالجة

للحدّ من مخاارر  بواسطة فلوريد السلفوريلتصف هذه المعالجة تبخير األخشاب المقشورة  
 .1والحشرات وانتشارها Bursaphelenchus xylophilusإدخال آفات 

 المعالجةوصف 

الحشااارات فاااي األخشااااب المقشاااورة و الديااادال الخيطياااة معالجاااة بتبخيااارال :سم المعالجةا
 بواسطة فلوريد السلفوريل

س باساام دي فلورياد الساالفوريل ال:المكّون الفعّ  ، الساالفوريل ثاااني ضيساايد فلوريااد)المعااروأ ضيًااا
 (السلفوريل فلوريددي

 التبخير :نوع المعالجة

 Bursaphelenchus xylophilusمراحاال الحياااة التااي تحملهااا األخشاااب لاادودة  اآلفات المستهدفة:
(Steiner & Buhrer, 1934) Nickle, 1970 (Nematoda: Aphelenchoididae) 

 ,Anoplophora glabripennis (Motschulskyوالحشرات، بماا فاي كلاش حشارة 

1853) (Coleoptera: Cerambycidae)  وحشارةAnobium punctatum (De Geer, 

1774) (Coleoptera: Anobiidae)  وحشارةArhopalus tristis (Fabricius, 1787) 
(Coleoptera: Cerambycidae) 

 السلع المستهدفة
سانتيمتراس فاي المقطان عناد  20ضيثر من األخشاب المقشورة التي ال تتجاوز  الخاضعة للوائح:

فااي الما ااة  75، وكات محتااوم ماان الرروبااة بنساابة الجاازء األراانر منهااا
 )على ضساس المادة الجافة(

 الجدول الزمني للمعالجة

ساانتيمتراس فااي المقطاان عنااد الجاازء  20ضيثاار ماان تبخياار األخشاااب المقشااورة التااي ال تتجاااوز  
 فااي الما ااة )علااى ضساااس المااادة الجافااة( وفقااا 75، وكات محتااوم ماان الرروبااة بنساابة األراانر منهااا

سااعة عناد درجاة  48ضو  24لمادة  ( CTزمان الترّياز ) ن حيا األدناى ما المنات يحقاق  زمناي لجادول
 .1في الجدول رقم  الحرارة والتريز المتخلف النها ي المحددين

                                                 
 يتًمن نطاق معالجات الصحة النباتية القًايا المتصلة بتسجيل المبيدات ضو الشارور المحلياة األخارم لاراراأ المتعاقادة الخاراة بالموافقاةال   1

تتًمن المعالجات المعتمدة من هيئة تدابير الصحة النباتية معلومات عن اآلثار المحددة بالنسبة للصحة البشارية ضو ساالمة  على المعالجات. يذلش ال
س لإلجراءات المحلية قبل موافقة األرراأ المتعاقدة على المعالجة. وباإلضافة إلى كلش، يُنظر في  األغذية، وهي القًايا التي ينبني التعامل معها وفقا

تقييم آثار معالجة ما على نوعية السلن قاد  ضل إال ثيرات المحتملة للمعالجات على نوعية المنتجات بالنسبة لبعض السلن العا لة قبل اعتمادها دوليا.التأ
 ضراضيه. ييقتًي دراسة إضافية. وال يوجد إلزام على ررأ متعاقد فيما يتصل بالموافقة على المعالجات ضو تسجيلها ضو اعتمادها لالستخدام ف
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لاخشااب المقشاورة  سااعة 48إلاى  24لمادة  ( CT) من حيا  زمان الترّيازاألدنى  المنت  :1الجدول 
 السلفوريلالتي يتم تبخيرها بفلوريد 

الحّد األدنى  المطلىوب مى   )ساعات(المدة  درجة الحرارة
 حيىىىىىىىىت كمىىىىىىىى  الترّ ىىىىىىىىز

 (3ساعة/م-)غرام

 (:3التر ز األدن  )غ/م 

 29 000 3 48 درجة مئوية ضو ضيثر 20

 41 400 1 24 درجة مئوية ضو ضيثر 30

 

 الديدال الخيطية لمعالجة فعال لمكافحة جمين مراحل حياة آفاتل الزمني جدولالهذا إل  
في الما ة بأل المعالجة وفق هذا  95 بنسبة ثقة درجة تنقلها األخشاب. وهناكلتي االحشرات و

 الديدال الخيطية ياة آفاتحمراحل  في فوقات التالية من النّ تحقق المستوي الزمني الجدول
 الحشرات التالية التي تنقلها األخشاب:و

  Bursaphelenchus xylophilusفي الما ة من 99.99683ما ال يقّل عن  -

( لحشرة والشرنقاتاليرقات  )من 2في الما ة 99.99683ا ال يقّل عن م -
Anoplophora glabripennis 

)جمين مراحل  Anobium punctatumفي الما ة من حشرة  99.7462ما ال يقّل عن  -
 الحياة(

 .)جمين مراحل الحياة( Arhopalus tristisفي الما ة من حشرة  99 ما ال يقّل عن -

الهواء المحيط  وض )بما في كلش في رلب الخشب( ستخدام درجة الحرارة المسجلة للمنت تُ  
مئوية على األقل روال  ةدرج 20 ويجب ضل تبلغالسلفوريل، فلوريد جرعة  الحتساب)ضيهما ضقل( 
 .مدّة المعالجة

  معلومات أخرى ذات الصلة

من حي  الحدّ األدنى المطلوب حقق معالجة يُ زمني للعن جدول  مثال 2يرد في الجدول  
 .لاخشاب المقشورة التي تتّم معالجتها بفلوريد السلفوريل زمن الترّيز

 من حي  زمن الترّيزالحدّ األدنى المطلوب حقق ال عن جدول زمني للمعالجة يُ مث -2الجدول 
 لاخشاب المقشورة التي تتّم معالجتها بفلوريد السلفوريل

درجة الحرارة الدنيا 
 المعالجة خالل

الحىىىىّد األدنىىىى  
المطلىىوب مىى  
حيىىىىىت كمىىىىى  
الترّ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىز 
-)غىىىىىىىىىىىىىىىىىرام

 (3ساعة/م

جرعىىىىىىىىىىىىىة 
فلوريىىىىىىىىىىىىد 
 †السلفوريل

 (3)غ/م

 ( عند مرور:3التر ز األدن  )غ/م

0.5 2 4 12 24 36 48 

درجة مئوية ضو  20
 ضيثر

3 000 120 124 112 104 82 58 41 29 

درجة مئوية ضو  30
 ضيثر

 غ/ م م غ/ 41 58 73 78 87 82 400 1

†
 .قد تكول هناك حاجة إلى زيادة الجرعات األولية في األوضاع المتسمة بارتفاع االمتصاص ضو التسرب 

 غ/ م: غير متوفر

                                                 
تم تقدير الحد األدنى للنّفوق الذي تحقق بفعل معالجاة هاذه األناواع مان خاالل االساتقراء مان نماوك  متناساب مان البياناات   2

 التجريبية.
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لدودة  المعني بمعالجات الصحة النباتية في تقييمه لهذه المعالجة الفني فريقالاستند  
B. xylophilus إلى البحوث التي اضطلن بها  اتوالحشرBarak (، و2006) وآخرول Bonifacio 

  (.2011، 2010) وآخرول Sousa و ،(2013)وآخرول 

  Barakلقد حظيت الفعالية العامة لهذه المعالجة في مكافحة آفات ضخرم بدعم يل من 
 وآخرين Ducomو (،2013) وآخرين Bonifacioو (،1999) وآخرين Binker(، و2010) وآخرين

 (، و1996) وآخرين Mizobuchi(، و1982)وآخرين La Fage ، و(2005) وآخرين Dwinell، و(2003)

Osbrink و (،1987) وآخرينSoma (، و2001 ،1997، 1996) وآخرينWilliams وSprenkel (1990 )
 Zhang (2006.)و

)حتى وإل تحقّق الحدّ األدنى  ساعة 48 –24 فترة واحدة خالل زمن الترّيزتحقق يوإكا لم  
. ويجوز تمديد المعالجة لمدة ضقصاها ساعتين من دول تدابير تصحيحية ، ينبني اتخاكللترييز(

 البداية. إضافة فلوريد السلفوريل، ضو يجوز إعادتها من

  المراجع

قد يشير ملحق المعيار هذا إلى المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية. ويمكن االرالع  
  ى البوابة الدولية للصحة النباتية على الموقن التالي:على المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية عل

setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core. 
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 المطبوع تاريخ

المعيار  جزءاس رسمياس منليس هذا 
ضضاااافت هيئاااة تااادابير الصاااحة النباتياااة فاااي دورتهاااا  04-2006 

تنقيح المعياار الادولي لتادابير الصاحة  ( موضوع 2006األولى )
)إخًااااع ماااواد التعبئاااة الخشااابية للاااوا ح فاااي  15النباتياااة رقااام 

 (2006-011التجارة الدولية( )
مت المعالجااااة اسااااتجابةس لطلااااب المعالجااااات فااااي  09-2006 قُاااادّا

 2008-2006 السنوات
قااام الفريااق الفنااي المعنااي بمعالجااات الصااحة النباتيااة  12-2006

 المعالجة باستعراض
نظااار الفرياااق التقناااي المعناااي باااالحجر الحرجاااي فاااي  07-2007

 المشروع المنقّح
قُااادم المشاااروع المااانقّح إلاااى الفرياااق الفناااي المعناااي  12-2007

 النباتية بمعالجات الصحة
 ي مناقشةس ضجرم الفريق التقني المعني بالحجر الحرج 12-2008
قااام الفريااق الفنااي المعنااي بمعالجااات الصااحة النباتيااة  01-2009

 المشروع باستعراض
نظااار الفرياااق التقناااي المعناااي باااالحجر الحرجاااي فاااي  07-2009

 المشروع المعدّل
جرم تحدي  المشروع وُرفعت تورية باه إلاى لجناة  07-2010

 المعايير
 ضجرم الفريق التقني المعني بالحجر الحرجي مناقشةس  09-2010
س  04-2011  ضردرت لجنة المعايير قراراس إلكترونيا
عاااادت لجناااة المعاااايير إلاااى الفرياااق الفناااي المعناااي  05-2011

 بمعالجات الصحة النباتية عبر نقاش إلكتروني
راجن الفريق الفني المعني بمعالجات الصاحة النباتياة  07-2011

 تعليقات لجنة المعايير ستناد إلىالمشروع باال
 الفنااي المعنااي بمعالجااات الصااحة النباتيااة الفريااققااام  10-2011

 المشروع باستعراض
 ضجرم الفريق التقني المعني بالحجر الحرجي مناقشةس  02-2012
قااام الفريااق الفنااي المعنااي بمعالجااات الصااحة النباتيااة  12-2012 

 المشروع باستعراض
قااام الفريااق الفنااي المعنااي بمعالجااات الصااحة النباتيااة  07-2013 

باسااتعراض المشااروع باالسااتناد إلااى معلومااات إضااافية ماان 
 الجهة المقدّمة للمشروع

ضّجل الفريق الفناي المعناي بمعالجاات الصاحة النباتياة  01-2014
 استعراض المشروع بانتظار معلومات من األخصا يين

معناااي بمعالجاااات الصاااحة اساااتعرض الفرياااق الفناااي ال 06-2014  
النباتيااااة المشااااروع باالسااااتناد إلااااى المعلومااااات الااااواردة ماااان 
األخصااا يينو وضورااى الفريااق بااأل يُقّساام موضااوع تبخياار مااواد 

( إلاى موضاوعين 2007-101التعبئة الخشبية بفلوريد السالفوريل )
)األول يتعلق بالحشرات والثاني بالديدال الخيطياة والحشارات(و 

ة المعاااايير تورااايةس بمشاااارين بهاااذا الصااادد ورفااان الفرياااق للجنااا
 تُعرض على مشاورة األعًاء

وافقت لجنة المعايير على المشاروع لنارض عرضاه  09-2014 
علااى مشاااورة األعًاااء عاان رريااق عمليااة اتخاااك القاارارات 

 (eSC_Nov_09_2014إلكترونيا )
اتفقت لجنة المعاايير علاى تقسايم موضاوع تبخيار ماواد  11-2014 

( إلى موضاوعين: 2007-101التعبئة الخشبية بفلوريد السلفوريل )
تبخيااار الحشااارات فاااي األخشااااب المقشاااورة بواساااطة فلورياااد 

( وتبخير الديدال الخيطية والحشرات فاي 101A-2007 السلفوريل )
 األخشااااااااااب المقشاااااااااورة بواساااااااااطة فلورياااااااااد السااااااااالفوريل

(  2007-101B) 
 انعقدت المشاورة األولى 07-2015 
رفن الفرياق الفناي المعناي بمعالجاات الصاحة النباتياة  09-2016 

 تورية إلى لجنة المعايير باعتماده
رفعت لجنة المعايير تورية إلى هيئة تادابير الصاحة  11-2016 

النباتية فاي دورتهاا الثانياة عشارة العتمااده عان ررياق عملياة 
س )اتخاك القرار  (eSC_Nov_16_2016ات إلكترونيا

اعتمااادت هيئاااة تااادابير الصاااحة النباتياااة المعالجاااة فاااي  04-2017
 دورتها الثانية عشرة 

. 23 الملحىىى ، 28المعيىىىار الىىىدولي لتىىىدابير الصىىىحة النباتيىىىة رقىىىم 
المعالجاااة بتبخيااار الديااادال الخيطياااة والحشااارات فاااي األخشااااب 

االتفاقيااة الدوليااة . رومااا، المقشااورة بواسااطة فلوريااد الساالفوريل
 لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة

لمجموعة مراجعة اللنة راجعت خدمات الترجمة التابعة  01-2018

الخارة باللنة العربية معامالت الصحة النباتية هذه وقامت ضمانة االتفاقية 

 الدولية لوقاية النبات بدم  التعديالت وفقاَ لذلش.
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