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االعتماد
اعتمد هذا املعيار من قبل هي ة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثالثة عشرة املعقودة يف أبريل/نيسان .2018

مقدمة
النطاق
يوفر هذا املعيار توجيهات تقنية بشأن تطبيق خمتلف املعااات اليت تستخدم فيها احلرارة كتدابري للصاحة النباتياة للاتخل
من اآلفات اخلاضعة للوائح يف السلع اخلاضعة للوائح .وال يتضمن املعيار تفاصيل بشأن معااات حمددة.

المراجع
يشري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية .وتتااح هاذه املعاايري يف البواباة الدولياة للصاحة النباتياة علاى هاذا
العنوانhttps://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms.:

التعاريف
ميكاان الرج ااو إىل تع اااريف مص ااطلحات الص ااحة النباتي ااة املس ااتخدمة يف ه ااذا املعي ااار حت اات املعي ااار ال اادويل رق اام ( 5مس اارد
مصطلحات الصحة النباتية).

اإلطار العام للمتطلبات
يُقاادم هااذا املعيااار توجيهااات بشااأن الطريقااة الاايت ميكاان اااا اسااتخدام املعااااات باااحلرارة إلدارة اآلفااات ماان أجاال االمتثااال
لشروط االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية.
ويوفر هذا املعيار توجيهات بشأن املتطلبات التشغيلية الرئيسية لتطبيق كل نو مان أناوا املعاااات بااحلرارة لتحقياق نفاوق
اآلفة مبستوى حمدَّد من الفعالية.
أيضااا توجيهااات بشااأن نُظاام الرصااد والتسااجيل وحتديااد درجااات حارارة املرافااق للتأكااد ماان أن تشااكيلة املرافااق
وياُاوفر املعيااار ً
والسلع ارددة ستمكن من حتقيق فعالية املعااة.
وينبغي أن تكون املنظمة الوطنية لوقاية النباتاات مساؤولة عان املوافقاة علاى مرافاق املعاااة ،وينبغاي وضاع إجاراءات لضامان
دقة القياس والتسجيل وتوثيق املعااات املطبقة.

الخلفية
تُعااد معااااات الصااحة النباتيااة الاايت تعتمااد علااى احل ارارة فعَّ الااة عناادما تتحقااق التوليفااة املطلوبااة ماان احل ارارة والاازمن لبلااو
الفعالية ارددة.
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والغارض مان هاذا املعياار هاو تاوفري متطلباات عامااة لتطبياق معاااات الصاحة النباتياة باساتخدام احلارارة ،وحتدي ًادا املعااااات
املعتمدة مبوجب معيار تدابري الصحة النباتية رقم ( 28معامالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح).
الفعالة لتادابري الصاحة النباتياة يف طياف واساع
واعتُمد املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  28من أجل تنسيق املعااات َّ
من الظروف ولتعزيز االعرتاف املتباادل بفعالياة املعاااة مان جاناب املنظماات الوطنياة لوقاياة النباتاات ،وهاو ماا ميكان أن ييسار
التجارة .ويوفر املعيار رقم  28متطلبات بشاأن تقادو وتقيايم البياناات املتعلقاة بالفعالياة وساائر البياناات ذات الصالة مبعاااات
ويتضمن مالحق بشأن املعااات احلرارية ارددة اليت قيمتها واعتمدهتا هي ة تدابري الصحة النباتية.
الصحة النباتية،
َّ

اآلثار على التنوع البيولوجي والبيئة
اأثريا مفي ًادا علاى التناو البيولاوجي والبي اة عان طرياق مناع إدخاال
يؤثر اساتخدام املعاااات بااحلرارة كتادابري للصاحة النباتياة ت ً
اآلفات اخلاضعة للوائح وانتشارها عن طريق جتارة النباتات واملنتجات النباتية.

المتطلبات
هدف المعالجة

-1

اهلاادف ماان اسااتخدام املعااااة باااحلرارة كتاادبري للصااحة النباتيااة هااو حتقيااق نفااوق اآلفااة (مبااا يف ذلااك إماتااة البااذور ك فااات)
مبستوى حمدَّد من الفعالية.

تطبيق المعالجة

-2

ميكن تطبيق املعااات باحلرارة يف أي مرحلة من مراحل سلسلة اإلمداد ،ومنها على سبيل املثال ما يلي:
-

كجزء ال يتجزأ من عمليات اإلنتاج أو التعب ة
بعد التعب ة (حاملا تعبأ السلعة لشحنها على سبيل املثال)
أثناء التخزين
مثال يف املواقع املركزية يف مرفأ ما)
قبل شحنها مباشرة (أي ً
أثناء النقل
بعد التفريغ

ويُشاارتط يف املعااااة باااحلرارة بلااو درجااة احلارارة ارااددة يف الساالعة بكاملهااا طيلااة ماادة املعااااة ارااددة مبااا يساامح بتحقيااق
الفعالية املطلوبة.
واملعلم ااات ال اايت ينبغ ااي أخ ااذها يف االعتب ااار عن ااد إج اراء املعاا ااة ب اااحلرارة ه ااي درج ااة احل ارارة وم اادة املعاا ااة وك ااذلك ،عن ااد
االقتضاء ،الرطوبة يف بي ة املعااة أو حمتوى الرطوبة يف السلعة .وينبغي الوفاء باملستوى اردَّد لكل معلماة مان أجال حتقياق
الفعالية املطلوبة.
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وميكن حلجم العبوات واألجواء اخلاضاعة للمراقباة أو األجاواء َّ
املعدلاة الناجتاة عان التعب اة أن تاؤدي إىل تغياري فعالياة املعاااة.
وينبغي أن تسمح مواد التعب ة بتطبيق املعااة بشكل سليم يف احلمولة بكاملها.
حدا أدىن للرطوبة ،جيب إزالة مواد التعب ة غري َّ
النفاذة أو فتحها أو إحداث ثقوب كافياة ااا للساماح
وحيثما ُحتدد املعااة ً
للرطوبة بالوصول إىل املستوى الذي تتطلبه املعااة.
وينبغااي أن يصااف بروتوكااول املعااااة عمليااة التكييااف قباال املعااااة وبعاادها للوصااول إىل احل ارارة والرطوبااة املطلااوبتني يف
احلاالت اليت تكون فيها تلك العمليات حامسة لتحقيق الفعالية املطلوبة للمعااة واحلفااظ يف الوقات نفساه علاى جاودة
أيضا إجاراءات احرتازياة وتوجيهاات بشاأن اإلجاراءات التصاحيحية يف حاال فشال
السلعة .وينبغي أن يشمل الربوتوكول ً
املعااة.
-3

أنواع المعالجات

1-3

المعالجة بالبرودة

تستخدم املعااة بالربودة اهلواء املربَّد خلفض درجة حرارة السلعة إىل درجة حرارة معيَّنة أو أقل منها ملدة حمدَّدة .وتُساتخدم
أساسا بالنسبة إىل السلع القابلة للتلف العائلة لآلفات اليت تتغذى داخلياً.
املعااة بالربودة ً
وجيوز تطبيق املعااة بالربودة أثنااء النقال إىل البلاد املساتورد (مثال الشاحنات املاربَّدة الايت ُحتفاف يف السافن وحاوياات التربياد
البحريااة) .وميكاان أن تباادأ املعااااة قباال الشااحن وميكاان االنتهاااء منهااا قباال نقطااة الاادخول أو عناادها .وجي اوز تربيااد الساالعة
أيضا عند االقتضاء معااة شحنات
مسبقاً قبل بداية املعااة للوصول إىل درجة احلرارة اليت ستُعال عندها السلعة .وميكن ً
ارملاة يف نفاس املرفاق) قبال شاحنها أو أثنااء النقال .وينبغاي يف مجياع احلااالت
خمتلطة (مثل الليماون الطاازج وراار الربتقاال َّ
محاي اة الس االع م اان اإلص ااابة أثن اااء ف اارتة املعاا ااة والنق اال والتخ ازين .وجي اوز اس ااتخدام املعاا ااة ب ااالربودة ب اااالقرتان م ااع املعاا ااة
الكيميائية (مثل التبخري).
2-3

المعالجة بالحرارة

ترفع املعااة باحلرارة درجة حرارة السلعة إىل درجة احلرارة الدنيا املطلوبة أو أعلى منها خالل مدة زمنية حمدَّدة.
وبعد االنتهاء من املعااة باحلرارة ،ينبغي تربيد السلعة بسرعة للحفااظ علاى جودهتاا (عناد االقتضااء) ماا مل يتب َّاني أن ذلاك
يُقلل من فعالية املعااة.
وميك ا اان اس ا ااتخدام املعاا ا ااة ب ا اااحلرارة إىل جان ا ااب املعاا ا ااة الكيميائي ا ااة وه ا ااو م ا ااا ي ا ااتم يف الع ا ااادة بالتت ا ااابع (مث ا اال التبخ ا ااري
واملعااة بالغمر).
1-2-3

المعالجة بالغمر في الماء الساخن

املسخنة إىل درجاة احلارارة
أيضا باسم املعااة احلرارية املائية) املياه َّ
تُستخدم يف املعااة بالغمر يف املاء الساخن (اليت تُعرف ً
املطلوبااة لتسااخني سااطح الساالعة ملاادة حماادَّدة أو لرفااع درجااة ح ارارة الساالعة بكاملهااا إىل درجااة احل ارارة املطلوبااة ملاادة زمنيااة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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أيضاا
أساسا مع أنوا معيَّنة من الفواكه واخلضر العائلة لذباب الفاكهة ،وجيوز اساتخدامها ً
حمدَّدة .وتُستخدم هذه املعااة ً
بالنساابة إىل النباتااات املخصصااة للاازر (مثاال أبصااال الزينااة ،وم اواد كااروم العنااب) وبعااض البااذور (مثاال األرز وبااذور ياال
الزينة).
2-2-3

المعالجة بحرارة البخار

تستخدم املعااة حبرارة البخار ،مبا فيها املعااة باهلواء املدفو املرتفع احلرارة 1خباار املااء لتساخني السالعة خاالل مادة زمنياة
ارمل بالرطوبة الساخنة حرارة البخار من رفع درجة حرارة السلعة بسرعة أكارب
حمدَّدة .وُمتكن الطاقة احلرارية العالية للهواء َّ
من اهلواء اااف.
وتناساب هااذه املعاااة املنتجااات النباتياة القااادرة علاى حتمال الرطوباة العاليااة ولكنهاا عرضااة للجفااف ،مثاال الفواكاه واخلضاار
أيضا يف معااة املنتجات اخلشبية.
وأبصال األزهار .وتُستخدم ً
نوعاا مان املعاااة حبارارة البخاار أو اهلاواء املادفو املرتفاع احلارارة .ويُساتخدم يف البداياة
ومتثل املعاااة بااحلرارة املتغارية الرطوباة ً
اهلواء الساخن واااف نسبيًا الذي حتركه مروحة ،لتجنب التكثف ،لتسخني السلعة بكاملها ورفع درجة حرارهتا من درجة
ويتفف بالسلعة بعد ذلك يف هواء رطب تقل درجة حرارته عان نقطاة النادى ملادة
احلرارة اريطة إىل درجة احلرارة املطلوبةُ ،
زمنية حمددة.
3-2-3

المعالجة الحرارية الجافة

اخن عنااد درجااة احل ارارة املطلوبااة لتسااخني سااطح الساالعة أو لرفااع درجااة ح ارارة
تسااتخدم املعااااة احلراريااة ااافااة اهل اواء املسا َّ
أساسااا بالنساابة إىل الساالع الاايت تقاال فيهااا
الساالعة بكاملهااا إىل الدرجااة املطلوبااة ملاادة زمنيااة حماادَّدة .وتُسااتخدم هااذه الطريقااة ً
نسبة الرطوبة ،مثل البذور واحلبوب واألخشاب ،وينبغي عدم تعريضها للرطوبة.
4-2-3

المعالجة الحرارية بالعزل الكهربائي

يرفع التسخني بالعزل الكهربائي درجة حرارة السلعة عن طريق تعريضها لرتددات عالية من موجات كهربائية مغناطيسية
تُسبب التسخني عن طريق الدوران الثنائي القطبني للجزي ات القطبية  ،خاصة املاء .وميكان التساخني باالعزل الكهرباائي
عاان طريااق اسااتخدام اإلشااعا الكهربااائي املغنا طيسااي يف طيااف ماان الاارتددات ،مبااا يشاامل املوجبااات الدقيقااة واملوجااات
الراديوية.
وخالفًا لتكنولوجيات التساخني التقليدياة الايت تنتقال فيهاا احلارارة عان طرياق التوصايل مان الساطح إىل داخال السالعة ،والايت
يكون فيها بالتايل السطح هو املنطقة األكثار حارارة ،يولاد التساخني باالعزل الكهرباائي احلارارة يف املاادة بأسارها ،مباا يشامل

1

الفرق الرئيسي بني املعااة حبرارة البخار واهلواء املدفو املرتفع احلرارة يرتب مبحتوى الرطوبة يف اهلواء الساخن وما يرتتب عليه من تسخني .وتستخدم
املعااااة حب ارارة البخااار يف العااادة اهل اواء القريااب ماان درجااة التشاابع ،ممااا يااؤدي إىل تكثااف املاااء علااى سااطح الساالعة ح ا ترتفااع درجااة ح ارارة سااطحها
دائما دون درجة حرارة سطح السلعة املراد تسخينها ،وال
وتقرتب من درجة حرارة اهلواء ،وأما أثناء اهلواء املدفو املرتفع احلرارة فإن نقطة الندى تظل ً
ينشأ بالتايل أي تكثف.

المعيار الدولي رقم
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اااازء الااداخلي منهااا ،وتنتشاار احل ارارة إىل اخلااارج عاان طريااق احلماال احل اراري والتوصاايل ممااا يااؤدي بالتااايل إىل تقلااي
املعااة .ويكون اازء الداخلي من السلعة أكثر حرارة من سطحها بسبب اإلشعا احلراري.

رقم 42

ماادة

ويتميَّااز التسااخني بااالعزل الكهربااائي بإمكانيااة التسااخني االنتقااائي لألسااطح الرطبااة ،مثاال اآلفااات ،داخاال الساالع الاايت تكااون
عما يف احلاالت الايت تُساخن فيهاا السالعة
نسبيًا أكثر جفافًا ،مثل األخشاب واحلبوب ،مما يؤدي إىل تقلي زمن املعااة َّ
بكاملها باملاء أو اهلواء حلني بلوغها درجة حرارة متجانسة يف كل أجزائها.

معايرة الحرارة والرطوبة ورصدهما وتسجيلهما

-4

ينبغي أن تكون معدات رصاد وتساجيل درجاة احلارارة والرطوباة ،عناد االقتضااء ،مالئماة للمعاااة احلرارياة املختاارة .وينبغاي
تقييم املعدات للتأكد من دقتها واتساقها يف قياس درجة احلرارة والرطوبة ومدة املعااة.
وضاامانًا لتحقيااق درجااة احل ارارة والرطوبااة وماادة املعااااة املطلوبااة لساالعة معيَّنااة ،ينبغااي معااايرة معاادات رصااد درجااة احل ارارة وف ًقااا
لتعليمات الشركة املصنعة أو املعايري الوطنية املالئمة يف درجاة احلارارة والرطوباة اراددتني يف جادول املعاااة يف حالاة املعاااات
باحلرارة أو يف مالط من الثلج يف حالة املعااات بالربودة.
وينبغي أن تراعاى يف طارق رصاد درجاة احلارارة العوامال التالياة يف السالعة املعاااة )1( :الكثافاة والرتكياب (مباا يف ذلاك اخلاواص
العازل ا ا ا ا ااة يف الس ا ا ا ا االعة)؛ ( )2الش ا ا ا ا ااكل واملق ا ا ا ا اااس واحلج ا ا ا ا اام؛ ( )3التوجا ا ا ا ا اه يف املرف ا ا ا ا ااق (مث ا ا ا ا اال التك ا ا ا ا ااديس واملباع ا ا ا ا اادة)؛
( )4والتعب ة.
وينبغااي أن تكفاال املنظمااة الوطنيااة لوقايااة النباتااات يف البلااد الااذي تسااتهل أو ُجتاارى فيااه املعااااة رصااد درجااة احل ارارة والرطوبااة
وتسااجيلهما علااى النحااو السااليم ،وبالتااايل التمكااني ماان التحقااق ماان الوفاااء مبعلمااات املعااااة .وينبغااي أن يكااون نظااام الرصااد
مالئمااا
والتسااجيل ،وعاادد أجهاازة االستشااعار وأماكنهااا ،وت اواتر الرصااد (أي ق اراءات درجااات احل ارارة والرطوبااة) أو التسااجيلً ،
ملعدات املعااة اردَّدة والسلع واملعايري التقنية ذات الصلة وشروط االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية.
رسم خرائط درجات الحرارة

1-4

ينبغااي إج اراء رساام خل ارائ درجااات احل ارارة ماان جانااب املنظمااة الوطنيااة لوقايااة النباتااات أو ماان جانااب كيااان ماارخ لااه
(شخ أو منظماة) يف البلاد الاذي تساتهل أو ُجتارى فياه املعاااة .وينبغاي للمنظماة الوطنياة لوقاياة النباتاات أن تضامن أن
رسم خرائ درجات احلرارة يسري وفق اإلجراءات املعتمدة ويناسب ما يلي:
-

نو مواد التعب ة
ترتيب السلعة وكثافتها داخل العبوات
تشكيلة احلمولة املستخدمة يف مرفق املعااة
نو مرفق املعااة.

وينبغااي إجاراء دراسااات خلارائ درجااة احلارارة ماان أجاال حتديااد خصااائ توزيااع درجااة احلارارة داخاال مرفااق املعااااة باااحلرارة
والسلعة (بالنسبة للحجم وترتيب السالعة) .وتُساتخدم هاذه املعلوماات لتحدياد األمااكن الايت ينبغاي أن توضاع فيهاا أجهازة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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رصااد وتسااجيل درجااة احلارارة أثناااء تطبيااق املعااااة باااحلرارة باسااتخدام نفااس املرفااق وتشااكيلة الساالع .وال يلاازم رساام خ ارائ
درجات احلرارة لكل شحنة ،ألن ذلك مصمم لكل مرفق .وميكن أن يعتمد رسم خارائ درجاات احلارارة علاى االساتخدام
التار ي للمعااات من أجل احلصول على معلومات عن التشكيل والرتتيب والكثافاة يف ماا يتعلاق بالسالعة أو املرفاق .ويف
أيضاا
استنادا إىل البحوث املعرتف اا ،ميكن حتديد املواقع اليت توضاع فيهاا أجهازة االستشاعار .وميكان ً
احلاالت األخرى ،و ً
رسم خرائ درجات احلرارة بانتظام للتحقق من التغيريات ارتملة يف توزيع درجة احلرارة علاى مار الازمن .ويلازم إجاراء رسام
ملموسااا عاان
مسااتقل لاادرجات حارارة مرفااق املعااااة املمتلاائ جزئيًااا لتحديااد مااا إذا كااان توزيااع درجااة احلارارة خمتل ًفااا اختالفًااا
ً
متاما ،وبالتايل حتديد ما إذا كانت املعااة حتتاج إىل تعديل وف ًقا لذلك.
توزيعها يف املرفق املمتلئ ً
وينبغااي إجاراء رساام مسااتقل خلارائ درجااة احلارارة بعااد التغياريات والتعااديالت الاايت يااتم إدخاهلااا علااى املعاادات أو العمليااات
أيضا رسم اخلرائ بعد تغيريات التعب ة أو تشكيلة العبوة.
واليت تؤثر على حتقيق درجة احلرارة املطلوبة للمعااة .وينبغي ً
2-4

تحديد أماكن أجهزة االستشعار لرصد درجة الحرارة

عندما يلزم قياس درجة حرارة قلب السلعة أثنااء املعاااة ،ينبغاي وضاع أجهازة االستشاعار يف وحادات مالئماة مان السالعة،
ويُستثىن من ذلك املعااة احلرارية بالعزل الكهربائي اليت تقاس فيها درجة حرارة السطح .ويف حالة السلع املختلطة ،ينبغاي
وضااع أجهاازة االستشااعار يف مواضااع مالئمااة لرصااد خمتلااف الساالع لضاامان وصااوهلا مجي ًعاا إىل درجااة احلارارة املطلوبااة وللوفاااء
بشروط درجة احلرارة طوال دورة املعااة.
اثال وسا كايس
وينبغي وضع أجهزة االستشعار يف املواضع الايت تساتغرق أطاول وقات للوصاول إىل درجاة احلارارة املركزياة (م ً
يف منتصف منصة التحميل).
وينبغي تثبيت جهاز االستشعار يف مكان مناسب على السالعة مباا يكفال عادم ساقوطه ،ومباا يكفال عادم حادوث تاداخل
مع انتقال احلرارة من السلعة وإليها.
متاماا بالساالعة لتجنااب القاراءات الكاذبااة .وينبغااي أن تكااون أجهاازة االستشااعار
وينبغااي أن يكااون جهاااز االستشااعار حماطًاا ً
متاما حماطة بفتحات اإلدخال باستخدام مرشح عازل مقاوم للحرارة.
األساسية غري املغطاة ً
وينبغي جتنب وضع جهاز االستشعار باالقرب مان أجساام معدنياة ،مثال املساامري ،ألن انتقاال احلارارة يف األجساام املعدنياة
املسجلة بواسطة جهاز االستشعار األساسي.
ميكن أن يؤثر على سالمة درجة احلرارة َّ
ويف ما يتعلق بالسلع الصغرية ،مثال الكارز والعناب ،ينبغاي وضاع جهااز االستشاعار علاى عماق كااف مان الفاكهاة لضامان
رصد درجة حرارة قلب الثمرة وليس درجة حرارة اهلواء اري .
حجماا الايت ميكان أن تتطلاب أطاول مادة
حجما ،ينبغي وضع أجهزة االستشعار يف السلع األكارب ً
ويف حالة السلع األكرب ً
لكي يصل قلبها إىل درجة احلرارة املطلوبة.
1-2-4

المعالجة بالبرودة

تتطلب املعااة بالربودة ما يلي:
المعيار الدولي رقم
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رقم 42

رصد درجة حرارة قلب السلعة
الدوران الكايف للهواء لضمان احلفاظ على جتانس درجة احلرارة املطلوبة.

ويتوقااف عاادد أجهاازة االستشااعار املطلوبااة علااى عواماال ماان قبياال جاادول املعااااة ،وحجاام الساالعة ،ونااو الساالعة ،ونااو
أيضا ا علااى خ ارائ درجااة احل ارارة
مرفااق املعااااة .ويتوقااف عاادد أجهاازة االستشااعار املطلوبااة لرصااد درجااة ح ارارة الساالعة ً
وحجم مرفق املعااة.
اديال ع اان رص ااد درج ااة
وي ااوفر رص ااد درج ااة حا ارارة اهلا اواء معلوم ااات مفي اادة للتحق ااق م اان معاا ااة الس االعة ،ولكن ااه ل اايس ب ا ً
حرارة السلعة.
وينبغااي اسااتخدام مااا ال يقاال عاان ثالثااة أجهاازة استشااعار يف مرفااق املعااااة باااحلرارة .وينبغااي تعااديل عاادد أجهاازة االستشااعار
أيضا رصد درجة حرارة هواء املنفذ.
اإلضافية ملراعاة عوامل من قبيل الكثافة وتركيبة السلعة ،وتشكيلة احلمولة .وقد يلزم ً
وميكاان تركيااب أجهاازة استشااعار إضااافية وف ًقااا خلريطااة درجااة احلارارة للتعااويض عاان احتمااال تعطاال واحااد أو أكثاار ماان احلااد
األدىن املطلوب من أجهزة االستشعار.
2-2-4

المعالجة بالغمر في الماء الساخن

تتطلب املعااة بالغمر يف املاء الساخن ما يلي:
-

رصد درجة حرارة املاء
الدوران الكايف للماء لضمان احلفاظ على جتانس درجة احلرارة
متاما باملاء.
وسيلة لضمان أن تكون السلعة مغمورة ً

وتبع ااا
متام ااا يف امل اااء لض اامان إمكاني ااة رص ااد جت ااانس درج ااة ح ارارة املعاا ااةً .
وينبغ ااي أن تك ااون أجه اازة االستش ااعار مغم ااورة ً
يتعني احلفاظ على درجة حرارة قلب السلعة أو درجة حرارة املاء عند درجة حرارة حمدَّدة
ملتطلبات املعااة (أي ما إذا كان َّ
ملاادة معيَّنااة) ،قااد تكااون أجهاازة استشااعار درجااة احلارارة يف الساالعة مطلوبااة أو غااري مطلوبااة .وإذا كاناات أجهاازة االستشااعار
مطلوبة ،ينبغي اختيار أكرب وحدات السلعة لتثبيت أجهزة االستشعار.
3-2-4

المعالجة بحرارة البخار

تتطلب املعااة حبرارة البخار ما يلي:
-

رصد درجة حرارة اهلواء والرطوبة داخل املرفق
رصد درجة حرارة قلب السلعة
املسخن بالبخار لضمان جتانس درجة احلرارة والرطوبة النسبية يف املرفق.
الدوران الكايف للهواء َّ

ويتوقااف عاادد أجهاازة االستشااعار املطلوبااة علااى عواماال ماان قبياال خريطااة درجااات احلارارة ،وحجاام الساالعة وشااكلها ،ونااو
مرفق املعااة .وينبغي اختيار أكرب وحدات السلعة لوضع جهاز االستشعار فيها ،وينبغي وضع أجهازة االستشاعار يف أبارد
جزء من السلعة ومرفق املعااة باحلرارة على النحو الذي حتدده خريطة درجات احلرارة.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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متطلبات استخدام املعااات باحلرارة كتدابري للصحة النباتية

وينبغي أن يشمل جدول املعااة ما يلي:
()1

()2

()3

()4

()5
()6
()7

4-2-4

أيضا مبدة الزياادة أو االرتفاا ) :أقال مادة مساموح ااا لوصاول مجياع أجهازة استشاعار
مدة التسخني (تُعرف ً
درجة احلرارة إىل درجة احلرارة الدنيا املطلوبة للسلعة
احلااد األدىن لدرجااة حارارة اهلاواء وماادة التسااخني :املاادة الزمنيااة القصااوى الالزمااة لرفااع درجااة حارارة الغرفااة إىل
درجة احلرارة الدنيا املطلوبة للهواء يف املرفق
درجة احلرارة الدنيا للسلعة يف هناية مدة التسخني :درجة احلرارة الادنيا املطلوباة لكال أجهازة استشاعار درجاة
حرارة قلب السلعة
زمن البقاء :املدة الزمنية اليت جيب أن حتتفف فيها مجياع أجهازة استشاعار درجاة حارارة السالعة بدرجاة احلارارة
الدنيا للقلب أو اللب ،وجيب أن حتتفف فيها أجهزة استشعار درجة حرارة اهلواء بدرجة احلرارة الدنيا للهواء
الزمن الكلي للمعااة احلرارية :الزمن الكلي منذ بداية تسخني السلعة ح هناية زمن البقاء
معلمات التحكم يف الرطوبة أثناء املعااة
نو التربيد بعد املعااة (عند االقتضاء).
المعالجة الحرارية الجافة

تتطلب املعااة احلرارية ااافة ما يلي:
-

رصد درجة حرارة اهلواء والرطوبة يف املرفق
رصد درجة حرارة قلب السلعة عند االقتضاء
الدوران الكايف للهواء لضمان جتانس درجة احلرارة والرطوبة النسبية يف املرفق.

ويف احلاااالت الاايت حتاادد فيهااا جااداول املعااااات احلراريااة ااافااة درجاة حارارة اهلاواء والرطوبااة املطلااوبتني ،ينبغااي رصااد درجااة
حرارة اهلواء باستخدام أجهزة استشعار درجة احلرارة (التماثلية أو الرقمية) ،وينبغي رصاد الرطوباة باساتخدام مقيااس احلارارة
الرطب والبصلي اااف أو أجهزة استشعار الرطوبة.
ادال
وبعيدا قدر اإلمكان عن جدار مرفاق املعاااة ،أو ميكان ب ً
بعيدا عن أي مصدر حراري ً
وينبغي وضع أجهزة االستشعار ً
من ذلك وضع جداول باالستناد إىل سلسلة من املعااات االختبارية اليت تقاس فيها درجة احلرارة األبعد عن جدار املرفق
وترب بدرجة احلرارة يف موقع جهاز االستشعار.
وميكن تركيب أجهزة استشعار إضافية للتعويض عن احتمال تعطل أجهزة االستشعار.
وينبغااي أن تشاامل املعااااة احلراريااة ااافااة للجوزيااات والبااذور مااا ال يقاال عاان ثالثااة ماان أجهاازة استشااعار درجااة احل ارارة يف
السلعة داخل أماكن حتددها دراسات خرائ درجة احلرارة.
ويف احلاالت اليت ترصد فيها درجة حرارة املعااة باستخدام أجهزة استشعار داخل السلعة ،ينبغي أن تكون تلاك األجهازة
مناساابة لقياااس درجااة ح ارارة قلااب الساالعة .وينبغااي تعااديل العاادد اإلمجااايل ألجهاازة االستشااعار وف ًقااا لنااو املعااااة ،ونااو
المعيار الدولي رقم
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الساالعة ،وحجمهااا وشااكلها ،وخ ارائ درجااة احل ارارة ونااو مرفااق املعااااة .وميكاان لرصااد درجااة ح ارارة قلااب الساالعة ،عنااد
االقتضاء ،أن يوفر معلومات إضافية عن التحقق من املعااة احلرارية ااافة باملقارنة مع رصد درجة حرارة اهلواء وحده.
5-2-4

المعالجة الحرارية بالعزل الكهربائي

تتطلب املعااة احلرارية بالعزل الكهربائي رصد درجة احلرارة يف أبرد منطقة من السلعة.
ويتطلب التسخني بالعزل الكهربائي بطبيعته أن تكاون نُظام رصاد وتساجيل درجاات احلارارة متوافقاة ماع هاذه التكنولوجياا.
وتشاامل األمثلااة أجهاازة التصااوير الاايت تعماال باألشااعة حتاات احلماراء ،وأجهاازة استشااعار درجااة احلارارة الاايت ال تتااأثر با اااالت
الكهربائية املغنطيسية املتولدة ،واملزدوجات احلرارية وأجهزة االستشعار املصنوعة من األلياف الضوئية.
وتبعا للمعااة ارددة املراد استخدامها مع سلعة معيَّناة (مثال ماا إذا كاان قلاب السالعة أو ساطحها هاو أبارد منطقاة حماددة
ً
يف خريطة درجة احلرارة) ،قد يلزم ،حسب االقتضاء ،استخدام أجهزة استشعار احلرارة الداخلية.
وينبغااي اختيااار أماااكن أجهاازة االستشااعار ،وف ًقااا لإلجاراءات املعتماادة ،لرصااد جتااانس درجااة حارارة املعااااة يف اااازء األكاارب
من السلعة.

كفاية نُظم مرافق المعالجة

-5

تعتمد الثقة يف مدى كفاية املعااة باحلرارة كتدبري من تدابري الصحة النباتية يف املقام األول علاى ضامان فعالياة املعاااة
من اآلفة موضاو االهتماام يف راروف حماددة ،وضامان تطبياق املعاااة علاى النحاو الساليم .وينبغاي تصاميم نُظام إجاراء
املعااااة واسااتخدامها ورصاادها لضاامان إج اراء املعااااات علااى النحااو السااليم ومحايااة الساالع م ان اإلصااابة والتلااوث بعااد
املعااة.
وتقاع علاى املنظمااة الوطنياة لوقاياة النباتااات يف البلاد الاذي يقااع فياه مرفاق املعااااة أو الاذي تساتهل فيااه املعاااات املسااؤولية
عن ضمان الوفاء مبتطلبات النُظم.
الموافقة على المرافق

1-5

نبغي أن تكون مرافق املعاااة خاضاعة ملوافقاة املنظماة الدولياة لوقاياة النباتاات يف البلاد الاذي يقاع فياه املرفاق قبال تطبياق
معااات الصحة النباتياة هناا  .ويف احلااالت الايت تُطبَّاق فيهاا املعاااة أثنااء النقال ،جياوز للهي اة الوطنياة لوقاياة النباتاات
املوافقة على إجراءات هذا التطبيق .وينبغي للمن ظمات الوطنية لوقاية النباتات االحتفاظ بقائمة بأمساء املرافق املعتمدة.
منع اإلصابة بعد المعالجة

2-5

ينبغااي أن يتخااذ مرفااق املعااااة التاادابري الالزمااة ملنااع أي إصااابة حمتملااة أو أي تلااوث حمتماال للساالعة بعااد املعااااة .وقااد يلاازم
اختاذ التدابري التالية:
-

إبقاء السلعة يف غرفة خالية من اآلفات
فورا بعد املعااة
تعب ة السلعة ً

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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عزل السلع املعااة وحتديدها
فورا بعد املعااة.
شحن السلعة ً
التوسيم

3-5

الشاحنات الايت
ميكن توسيم السلع بأرقام جمموعات املعاااة أو غاري ذلاك مان مساات حتدياد اهلوياة الايت تسامح باقتفااء أثار ُ
ال متتثل للوائح .وينبغي أن يكون من السهل التعرف على عالمات التوسيم وأن توضع يف أماكن راهرة للعيان.
الرصد والمراجعة

4-5

تقااع علااى املنظمااة الوطنيااة لوقايااة النباتااات يف البلااد الااذي جتااري فيااه املعااااة باااحلرارة املسااؤولية عاان رصااد ومراجعااة تطبيااق
معااااات الصااحة النباتيااة واملرافااق الاايت جتااري فيهااا املعااااات .وال يلاازم إشاراف مسااتمر علااى املعااااات شاريطة وجااود نظااام
لرص ااد درج ااة احل ارارة باس ااتمرار ولض اامان أم اان املرف ااق والعملي ااة املتبع ااة والس االعة املعني ااة .وينبغ ااي أن تك ااون عملي ااات الرص ااد
فورا.
والتدقيق كافية لكشف جوانب القصور وتصحيحها ً
متطلبات مرافق المعالجة

5-5

ينبغااي أن تفااي مرافااق املعااااة باملتطلبااات الاايت حتااددها املنظمااة الوطنيااة لوقايااة النباتااات .وميكاان أن تشاامل تلااك املتطلبااات
العناصر التالية:
-

املوافقة على املرفق من جانب املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد الذي يقع فيه املرفق
الرتخي للكيانات من جانب املنظمة الوطنية لوقاية النباتات
إمكانية معاينة املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد الذي يقع فيه املرفق لوثائق مرفق املعااة وسجالته
اختاذ إجراءات تصحيحية يف حال عدم االمتثال.

الوثائق

-6

تقااع علااى املنظمااة الوطنيااة لوقايااة النباتااات يف البلااد الااذي يوجااد فيااه مرفااق املعااااة املسااؤولية عاان ضاامان احتفاااظ القااائمني
األوليااة املتعلقااة باادرجات احلارارة والرطوبااة املسااجلة أثناااء املعااااة .وماان
بتقاادو املعااااة بالسااجالت املالئمااة ،مثاال البيانااات َّ
األساسي االحتفاظ بسجالت دقيقة للسماح بإمكانية التتبع.
توثيق اإلجراءات

1-6

ينبغ ااي توثي ااق اإلجا اراءات لض اامان معاا ااة الس االع بص ااورة متس ااقة عل ااى النح ااو املطل ااوب .وينبغ ااي حتدي ااد ضا اواب العملي ااة
ومعلماهتااا التشااغيلية لتااوفري التفاصاايل الالزمااة للموافقااة علااى مرفااق املعااااة .وينبغااي ملشااغلي مرفااق املعااااة توثيااق إج اراءات
املعايرة وضب ااودة .وينبغي كحد أدىن معااة ما يلي:
-

إجراءات مناولة السلعة قبل املعااة وأثناءها وبعدها
اجتاه السلعة وتشكيلتها أثناء املعااة
املعلمات احلامسة للعملية ووسيلة رصدها
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معايرة درجة احلرارة ورصدها ،وكذلك ،عند االقتضاء ،معايرة الرطوبة وتسجيلها
وضااع خطا احرتازيااة وإجاراءات تصااحيحية يف حااال فشاال املعااااة أو حاادوث مشاااكل يف عمليااات املعااااة
احلامسة
إجراءات ملناولة ا موعات املرفوضة
متطلبات التوسيم (إذا اقتضت احلاجة ذلك) ،واالحتفاظ بالسجالت والوثائق
تدريب العاملني
االحتفاظ بالسجالت

2-6

ينبغي ملشغلي مرفق املعااة االحتفاظ بسجالت بشأن تطبيق كل معااة .وينبغي إتاحة تلك السجالت للمنظمة الوطنية
لوقاية النباتات يف البلد املستورد أو املصدر عندما يلزم إجراء تتبع على سبيل املثال.
ينبغااي ملرفااق املعااااة االحتفاااظ بسااجالت مالئمااة بشااأن املعااااات باااحلرارة كتاادابري للصااحة النباتيااة ملاادة ال تقاال عاان ساانة
واحدة كي يتسىن تتبع أثر جمموعات السلع املعااة .وتشمل املعلومات اليت قد يلزم تسجيلها ما يلي:
-

حتديد هوية املرفق
السلعة املعااة
اآلفة املستهدفة اخلاضعة للوائح
جهة تعب ة السلعة وزراعتها ومكان إنتاجها
وزن الشحنة وحجمها ،مبا يشمل عدد املفردات أو العبوات
حتديد العالمات أو اخلصائ
تاريخ املعااة
أي احنراف ملحوظ عن جدول املعااة
املسجل
درجة احلرارة والرطوبة (إذا اقتضت احلاجة ذلك) والزمن َّ
بيانات املعايرة.
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التوثيق من جانب المنظمة الوطنية لوقاية النباتات

ينبغااي توثيااق مجيااع إج اراءات املنظمااة الوطنيااة لوقايااة النبااات علااى النحااو املالئاام ،وينبغااي االحتفاااظ بالسااجالت ،مبااا فيهااا
سجالت الرصد والتفتيش وشهادات الصحة النباتية الصادرة ،ملدة ال تقل عن سنة واحدة .ويف حاالت عادم االمتثاال أو
أوضااا الصااحة النباتيااة اادياادة أو غااري املتوقعااة ،ينبغااي إتاحااة الوثااائق عنااد طلبهااا علااى النحااو املوصااوف يف املعيااار الاادويل
لتدابري الصحة النباتية رقم ( 13خطوط توجيهية لإلبال عن حاالت عدم التقيد باشارتاطات الصاحة النباتياة واإلجاراءات
الطارئة).
-7

التفتيش

الغاارض ماان التفتاايش هااو حتديااد ماادى االمتثااال ملتطلبااات االسااترياد املتعلقااة بالصااحة النباتيااة .ويف حااال العثااور علااى آفااات
حية غري مستهدفة بعد املعااة ،ينبغي أن تنظر املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف ما إذا كاان بقااء تلاك اآلفاات علاى قياد
مؤشرا يدل على فشل املعااة وما إذا كان يلزم اختاذ تدابري إضافية.
احلياة ً
وميكن للمنظمة الوطنية لوقاياة النباتاات يف البلاد املساتورد فحا الوثاائق والساجالت اخلاصاة باملعاااات الايت ياتم إجراؤهاا
أثناء النقل لتحديد االمتثال لشروط االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية.
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المسؤوليات

تقااع علااى املنظمااة الوطنيااة لوقايااة النباتااات يف البلااد الااذي تسااتهل أو جتاارى فيااه املعااااة باااحلرارة املسااؤولية عاان تقياايم تطبيااق
مرخصة أخرى.
املعااات باحلرارة كتدابري للصحة النباتية واملوافقة عليها ورصدها ،مبا يشمل املعااات اليت ُجتريها كيانات َّ
غري أناه عناد إجاراء املعاااات أو االنتهااء مان إجرائهاا أثنااء النقال ،تكاون املنظماة الوطنياة لوقاياة النباتاات يف البلاد املصادر
مسؤولة يف العادة عن إصدار ترخي للكيان الاذي ُجياري املعاااة أثنااء النقال ،وتقاع علاى املنظماة الوطنياة لوقاياة النباتاات
يف البلد املستورد املسؤولية عن التحقق من الوفاء مبتطلبات املعااة.

المعيار الدولي رقم
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