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 االعتماد
 عتماد.[]سيضاف نص إىل هذه الفقرة عقب اال

 مقدمة
 النطاق

لوقاية النباتات إرشااااااااادات تقنية بشااااااااأن تطبيق التبخري كتدبري للصااااااااحة النباتية، مبا الوطنية يقّدم هذا املعيار إىل املنظمات  [1]
يشاااااااااامل املعاجلات بواسااااااااااطة املواد الكيميائية المل تتناهى إىل الساااااااااالعة املعينة بشااااااااااكلها الغازي. ويوفر هذا املعيار كذلك 

  املنظمات الوطنية لوقاية النباتات بشأن الرتخيص ملزّودي املعاجلات مبمارسة التبخري. إرشادات إىل
وال يقّدم هذا املعيار تفاصاااايل عن معاجلات تددات بواسااااطة مواد تبخري معّينة. أما اسااااتخدام اجلو املعدل حني ال يكون  [2]

 مقرتناً بالتبخري فال يشكل جزءاً من هذا املعيار. 

 المراجع
ملعايري الدولية لتدابري الصاااااااحة النباتية مرجعاً هلذا املعيار. وإن املعايري الدولية لتدابري الصاااااااحة النباتية متاحة على تشاااااااكل ا [3]

 setting/ispms-activities/standards-ehttps://www.ippc.int/corالبوابة الدولية للصحة النباتية على املوقع 

برومور امليثيل أو ختفيف اساااااااتخدامه كتدبري للصاااااااحة  اساااااااتبدال. 2017 .03توصييييييية ديئة تدابير الصييييييحة النباتية رق  
منظمة األغذية النباتية.  توصاااااااية صاااااااادرة عن هيئة تدابري الصاااااااحة النباتية. روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

)مت االطالع عليهااا رخر مرة يف  https://www.ippc.int/en/publications/84230/متاااحااة على املوقع . والزراعااة
 (.2018نوفمرب/تشرين الثاين  27
 التعاريف

 5ملعياار، ضاااااااااااااامن املعياار الادويل ميكن االطالع على تعااريف مصااااااااااااااطلحاات الصااااااااااااااحاة النبااتياة املسااااااااااااااتخادماة يف هاذا ا [4]
 مصطلحات الصحة النباتية(. )مسرد

 للمتطلباتاإلطار العام 
على املنظمااات الوطنيااة لوقااايااة النباااتااات أن تضاااااااااااااامن التطبيق الفعااال للتبخري لكي تكون البااارامرتات احلرجااة على  يتعنّي  [5]

 ددة.املستوى املطلوب عرب أحناء السلعة املعنية كافة، حتقيقاً للفعالية احمل
اساااااااتيفاء الشاااااااروط املتعلقة بتطبيق التبخري، واساااااااتخدام معدات التبخري وإجراءات التبخري. ويتوجب تنفيذ األنظمة  وجيب [6]

ملنع إصاااابة السااالعة اخلاضاااعة للتبخري باآلفات أو تلوثها. وينبغي اساااتيفاء الشاااروط اخلاصاااة اف  الساااجالت واملساااتندات 
 نشأ.لتمكني التدقيق أو التحقق أو تتبع امل

يرد يف ما يلي وصااااااف ألدوار األطراف املشاااااااركة يف التبخري وملسااااااؤولياهتم. وتقدم الوثيقة إرشااااااادات إىل املنظمات الوطنية  [7]
 لوقاية النباتات بشأن مسؤوليات الرتخيص ملزودي املعاجلات ومراقبتهم والتحقق منهم.

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/en/publications/84230/
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 الخلفية
دبري للصااااحة النباتية، وال ساااايما بالنساااابة إىل املعاجلات املعتمدة يرمي هذا املعيار إىل تقدمي شااااروط عامة لتطبيق التبخري كت [8]

 (.معامالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة لقواعد احلجر الزراعي) 28 الدويل رقم حتت املعيار
رتاف للمواءمة بني معاجلات الصاااحة النباتية عرب طائفة واساااعة من الظروف، ولتعزيز االع 28 الدويل رقم وقد اعتمد املعيار [9]

 28املتبادل بفعالية املعاجلة من قبل املنظمات الوطنية لوقاية النباتات، األمر الذي من شااااأنه تيسااااري التجارة. ويقدم املعيار 
املتعلقة  واملالحقشااااااااااروطاً لتقدمي بيانات عن الكفاءة وتقييمها، وغريها من املعلومات املتعلقة مبعاجلات الصااااااااااحة النباتية، 

 ددة المل قّيمتها هيئة تدابري الصحة النباتية واعتمدهتا. بعمليات التبخري احمل
ويعترب التبخري فعااًل حني يتم بلوغ نساااااااااااااابة الرتكيز احملددة ملادة التبخري، عند احلد األدر من درجة احلرارة واملدة املطلوبتني  [10]

خصاااصاااة للتبخري. وتنطوي فعالية املعاملة لتحقيق الفعالية احملددة، يف املكان األقل احتواء ملادة التبخري ضااامن املقصاااورة امل
 ككل أيضاً، على تطبيق تدابري ملنع اإلصابة باآلفات أو التلوث بعد القيام بالتبخري. 

 التأثير في التنوع البيولوجي وفي البيئة
على  مورس التبخري عرب التاريخ على نطاق واسااااااااع للحؤول دون دخول اآلفات اخلاضااااااااعة للوائح وانتشااااااااارها، فعاد بالنفع [11]

تمل أن تكون لغازات التبخري، مثل برومور امليثيل وفلوريد الساااولفوريل تأثريات سااالبية يف البيئة.    التنوع البيولوجي. ولكن ُيح
فعلى سااااااابيل املثال، من املعروف أن انبعاث برومور امليثيل يف اجلو يساااااااتنزف طبقة األوزون، كما من املعرتف به أن فلوريد 

ت الدفيئة. أما توصااية اهليئة باسااتبدال برومور امليثيل أو احلد من اسااتعماله كتدبري للصااحة النباتية السااولفوريل هو من غازا
( فتشااجع األطراف املتعاقدة على اسااتخدام بدائل حيثما أمكن  لك. وميكن التخفيف من 2017، 03)توصااية اهليئة رقم 

ا التدمريية )مبعين التفتيت الكيميائي( أو االساااااااااارتدادية ألجل وطأة التأثريات البيئية ملواد التبخري عرب اسااااااااااتخدام التكنولوجي
 خفض انبعاثات الغازات. 

 المتطلبات
 الهدف من التبخير -1

 يتمثل اهلدف من استخدام التبخري كتدبري للصحة النباتية، يف قتل اآلفات بدرجة فعالية تددة. [12]

 التبخير تطبيق -2
ات الوطنية لوقاية النباتات، إما يف مرفق للمعاجلة وإما يف مواقع أخرى مناساااااااااااااابة يقوم بالتبخري مزّودو املعاجلات أو املنظم [13]

 )مثل أنبار سفن الشحن، ومستوعبات الشحن، واملخازن، وحتت غطاء الرتبولني(.
 وجيوز تطبيق التبخري يف أية مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، مثاًل: [14]

 كجزء ال يتجزأ من عمليات اإلنتاج أو التعبئة 
 د التعبئة )مثاًل، عقب تعبئة السلعة لغاية إرساهلا( وبع 
  وخالل التخزين 
  )وقبيل اإلرسال )مثالً يف مواقع مركزية يف املرفأ 
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 وخالل النقل 
  )ولدى الوصول إىل بلد االسترياد )قبل اإلنزال أو بعده 

أو درجة احلرارة أو املدة( للمسااااااااااااتوى  وينبغي لعملية التبخري أن تضاااااااااااامن امتثال البارامرتات احلرجة )أي الكمية أو اجلرعة [15]
 املطلوب يف كافة أحناء السلعة، ما يتيح حتقيق الفعالية احملددة.

وقد تتأثر فعالية التبخري بعوامل من قبيل احملتوى الرطويب للساااااااااالعة، واملقصااااااااااورة املسااااااااااتخدمة للتبخري، والرطوبة والضااااااااااغط  [16]
أو عن السااااااالعة. ومن العوامل األخرى الواجب مراعاهتا خالل التبخري،  والتغيريات يف تركيبة غازات اجلو الناجتة عن التعبئة

نفا  مادة التبخري، وامتصاااصااها من قبل العبوة أو الساالعة، واجلا بية احملددة ملادة التبخري، ودورارا وتساارما خارج مقصااورة 
لفوارق يف ترتيبات التحميل، بني الساالع التبخري. وبالنساابة إىل جريان مواد التبخري، ينبغي مراعاة حجم مقصااورة التبخري وا
 احململة داخل صناديق المل تباعد بينها مسافة معينة، وتلك احملّملة بشكل سائب. 

تتفاعل بعض مواد التبخري مع سلع أو مواد معينة، وينبغي أخذ  لك يف االعتبار قبل التبخري )مثالً تتفاعل مادة الفوسفني  [17]
 ، وقد يؤثر  لك يف إلكرتونيات أجهزة التحقق أو يف املراوح(. بقوة مع النحاس واملعادن األخرى

وينبغي لإلجراءات المل وافقات عليهاا املنظماة الوطنياة لوقاية النبااتات من أجل تطبيق معااجلة معيناة أن توثق بوضااااااااااااااوح.   [18]
نبغي لإلجراءات أن وينبغي تصاااااااميم تلك اإلجراءات لتضااااااامن حتقيق البارامرتات احلرجة املذكورة يف جداول املعامالت. وي

تتضاااااااامن عملية تكييف مساااااااابقة والحقة من أجل بلوغ اجلرعة املتوخاة، حيت أن تلك اإلجراءات ضاااااااارورية للمعاجلة كي 
حتقق الفعالية املطلوبة إزاء اآلفات املسااااااااتهدفة، مع احلفاد على جودة الساااااااالعة. وينبغي هلا أيضاااااااااً أن تتضاااااااامن إجراءات 

 التصحيحية ألوجه القصور أو املشاكل يف املعاجلة، مع بارامرتات حرجة للمعاجلة. للطوارئ وإرشادات بشأن اإلجراءات

 المعالجات بواسطة مادة تبخير واحدة 2-1
إن عمليات التبخري األكثر شااااااايوعاً هي تلك المل تساااااااتخدم مادًة واحدة للتبخري. وتعتمد مواد التبخري  ات االساااااااتخدام  [19]

ل جمموعات اآلفات، أو مع جمموعة واحدة تددة )مثل املفصااااااااااااااليات والفطريات العام على طريقة عمل فعالة عامًة مع ك
والنيماتودا( وكل املراحل احلياتية لآلفة أو معظمها. وإن جداول املعامالت ملواد التبخري الفردية تكون بساااااااااااااايطة عامة، 

معينة بغية حتقيق الفعالية احملددة. ويتوجب تطبيقها مرة واحدة لتحقيق احلد األدر املطلوب من الرتكيز على امتداد مدة 
 . 1وترد قائمة مبواد التبخري شائعة االستخدام وخصائصها الكيميائية يف املرفق 

 المعالجات المختلطة  2-2
يف احلاالت المل ال تتمكن فيها مادة تبخري واحدة من حتقيق الكفاءة املطلوبة من دون أن جتعل الساااااااااالعة املعنية غري قابلة  [20]

 أو ألسباب اقتصادية أو لوجستية، ميكن تضمني مادة تبخري أو معاجلة أخرى يف جدول املعامالت. للتسويق، 
ومن اجلائز تطبيق معاجلة أخرى عقب التبخري أو بعده مباشاااااااااااااارة، من أجل زيادة فعالية املعاجلة املختلطة. مثاًل، قد تدعو  [21]

ة يف احلاالت المل تكون فيها الساااالعة املعنية عرضااااًة للتلف جراء احلاجة إىل تنفيذ معاجلتني بالتبخري وباحلرارة بصااااورة متعاقب
زيادة الشاااادة الالزمة ألية من املعاجلتني على حدة، أو حني تكون مرحلة احلياة األكثر حتماًل لدى اآلفة املسااااتهدفة  تلفة 

 اسب اختالف املعاجلة املطبقة. 
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تبخري أخرى أو بني أنواع أخرى من املعاجلات قد يكون مفيداً أيضااااااااااً  إن االقرتان املتزامن بني مادة تبخري معينة وبني مواد [22]
من حيت فعاليته، وقدرة السااااااااااالعة على التحمل، ومن الناحية االقتصاااااااااااادية والتأثري البيئي أو الناحية اللوجساااااااااااتية، مقارنة 

 باملعاجلة القائمة على مادة تبخري واحدة فقط. 

 التبخير ضمن ظروف خاصة  2-3
 نفيذ التبخري أيضاً ضمن الظروف اخلاصة التالية. من اجلائز ت [23]

 المعدل الجو ضمن التبخير 2-3-1
لتبخري، إما لوحدها وإما باالقرتان مع زيادة تركيز النرتوجني وزيادة اميكن زيادة تركيز ثاين أكسيد الكربون يف هواء مقصورة  [24]

ركيز غازات اجلو مذه الطريقة أن يعزز بشااكل مباشاار أو خفض تركيز األكسااجني، لتعزيز فعالية التبخري. ومن شااأن تغيري ت
معدل وفاة اآلفة املسااااااااااااااتهدفة، أو قد يزيد من تنفة اآلفة املسااااااااااااااتهدفة فيزيد بالتايل من فعالية مواد التبخري على غرار 
يد الفوساااااافني. وإن خفض تركيز األكسااااااجني يف املقصااااااورة )مثالً عرب اسااااااتبداله بغازات غري قابلة لالشااااااتعال كثاين أكساااااا
 الكربون أو النرتوجني( قد يكون ضرورياً كذلك، حني تكون مادة التبخري قابلة لالشتعال، كما يف حال فورمات اإليثيل. 

 الخواء تحت التبخير 2-3-2
من شاأن تطبيق مادة للتبخري حتت ضاغط جوي أدر، أن يزيد بشاكل ملحود من نسابة نفا  املادة إىل السالعة، ما يؤدي  [25]

لية أو القدرة على خفض كمية مادة التبخري أو مدة املعاجلة. وينبغي لتلك املعاجلات أن تنفذ يف حجرات إىل زيادة الفعا
خوائية مبنية هلذه الغاية، وقادرة على حتمل التغيريات يف الضاااااااااغط وضااااااااامان حد أدر من خساااااااااارة اخلواء خالل التبخري، 

 ضمن اإلطار الزمن املتوخى.  واستخدام مضخة خوائية قادرة على بلوغ الضغط اجلوي املطلوب

 المقصورات والتجهيزات المستخدمة للتبخير -3
هناك أنواع وتصاااااااااااااميم عدة للتجهيزات واملقصااااااااااااورات املسااااااااااااتخدمة يف التبخري. وهي ختتلف باختالف نوع مادة التبخري  [26]

ضاااااارورية لضاااااامان الفعالية املسااااااتخدمة، وطبيعة الساااااالعة وظروف البيئة احمليطة. وقد تكون املقصااااااورات والتجهيزات التالية 
 املطلوبة للتبخري. 

 المقصورات  3-1
ينبغي للمقصااورة أن تكون عبارة عن فسااحة مطّوقة بطريقة تضاامن احلفاد على الظروف املناساابة للتبخري على امتداد فرتة  [27]

وعبات الشاااحن أو عملية التبخري. وتشااامل األمثلة عن املقصاااورات، احلجرات املبنية لغايات التبخري أو األهراءات أو مسااات
املخازن أو أنبار الساااااافن أو اخيما الرتبولني. وعلى املقصااااااورة أن تكون مبنية من مواد حتاف  على الرتكيز الكايف من مواد 
التبخري على طول فرتة التبخري ومتنع تساااااارب املادة )كاملواد غري املسااااااامية أو املمتصااااااة ملادة التبخري(. وينبغي للفتحات أن 

أما الساااطوح املساااامية، مثل الرمال والصاااخر التحمل واخلشاااب والبالط )بشاااكل حجارة أو كتل( فغري تساااد بشاااكل فعال. 
 مناسبة ألرضيات خيم التبخري. 

 وينبغي لكل املقصورات أن جتيز دخول التجهيزات املطلوبة بشكل مناسب يضمن تنفيذ التبخري كما جيب.  [28]
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 تجهيزات التبخير 3-2
ة لقياس بارامرتات التبخري أن تعاير بناء على تعليمات الشاااركة املصاااّنعة، وعند املقتضاااى، ينبغي لكل التجهيزات املساااتخدم [29]

 بناء على خصائص املنظمة الوطنية لوقاية النباتات. 
 التجهيزات الخاصة بتحديد الجرعات 3-2-1

. وتتضاااااامن معدات ينبغي للتجهيزات اخلاصااااااة بتحديد اجلرعات أن تساااااامح باإلدخال الكمي لغاز التبخري إىل املقصااااااورة [30]
حتديد اجلرعات، وعاء لتخزين مادة التبخري يتمتع مبا يكفي من خصائص السالمة واألمن، وأنابيب تتيح إيصال املادة إىل 
املقصاورة، كما ينبغي أن تشامل جهازاً كفيالً إما بقياس نسابة أو حجم تدفق الغاز إىل داخل املقصاورة )أي مقياس لتدفق 

دان احلجم أو الوزن من املسااااااااااتوعبات المل تزّود املقصااااااااااورة بالغاز )أي ميزان أو قّبان(. ويف بعض كتلة الغاز( أو قياس فق
احلاالت ميكن إدخال غازات التبخري إىل داخل املقصااااورة بشااااكلها الصاااالب )مثل حّبات فوساااافيد املغنيساااايوم( أو ضاااامن 

 املطلوبة.  عبوات  ات حجم تدد تطلق كمية معروفة من مواد التبخري حتقيقاً للجرعة
 مبخار الغازات 3-2-2

ختّزن بعض مواد التبخري بشااكل سااائل مضااغوط داخل أسااطوانة معدنية. ويسااتهلك إطالق وتبخري كمية كبرية من السااائل  [31]
بالقدر املطلوب لغايات التبخري، كّماً ملحوظاً من الطاقة. وجيوز اساااااااااااااتخدام املبخار لتوفري الطاقة )كحرارة( خالل تبخري 

ويله إىل غاز لضااااامان توفري كمية الغاز املطلوبة إىل املقصاااااورة. واساااااب مادة التبخري املعنية، ينبغي اساااااتخدام الساااااائل وحت
 مبخار مناسب مقاوم للضغط. 

 أجهزة التسخين 3-2-3
حني يكون من الضاااروري زيادة حرارة السااالع واهلواء داخل املقصاااورة، ال ينبغي اساااتخدام مصاااادر مكشاااوفة للتساااخني مع  [32]

لالطالع على اخلصاااااااائص  1خري قابلة لالشاااااااتعال أو مواد للتبخري تتحلل عند درجات احلرارة املرتفعة )أنظر املرفق مواد تب
 الكيميائية ملواد التبخري(. 

 أجهزة جريان الغازات 3-2-4
خري كميات كبرية قد يكون التوزيع املتسااااااوي والساااااريع لغازات التبخري المل يتم إدخاهلا إىل املقصاااااورة عامالً هاماً لنجاح تب [33]

من السلع، وال سيما مع الغازات بطيئة االنتشار نسبياً. ويعترب اجلريان السريع للغاز ضرورياً لتبخري السلع القابلة للفساد، 
أو السلع المل قد متىن بالتلف جراء تعرضها املطّول ملادة التبخري. ويف ما خص تلك السلع، ينبغي استعمال مروحة مناسبة 

كثر لالساااااااتخدام مع مادة للتبخري، وقادرة على توفري جريان كاف للغاز. ولكن بالنسااااااابة إىل السااااااالع الساااااااائبة واحدة أو أ
 احلبوب(، لية من املمكن دائماً استخدام املراوح.  )مثل

 أجهزة قياس المحتوى الرطوبي  3-2-5
س احملتوى الرطويب. بوسع مقياس الرطوبة أن يعطي بالنسبة إىل السلع المل يؤثر تتواها الرطويب يف فعالية املعاجلة، ينبغي قيا [34]

قياساً للمحتوى الرطويب التقرييب للسلعة. ومبا أن احملتوى الرطويب يتفاوت عادة ضمن السلعة الواحدة وبني السلع املختلفة 
يب الفعلي. هناك يف املائة من احملتوى الرطو  5ضااااااااامن الدفعة عينها، فال ُيتاج مقياس الرطوبة إال إىل أن يقية ما نسااااااااابته 

 معدات  تلفة متاحة لقياس احملتوى الرطويب، وينبغي أن ميتثل استخدامها لتعليمات املصّنع. 
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 احمليطة.  وبغية ضمان حتقيق التبخري فعاليته املتوخاة، قد يكون من الضروري أيضاً استخدام معدات تقية الرطوبة يف البيئة [35]
 معدات قياس تدني الضغط 3-2-6

التبخري يف اخلواء، ينبغي اسااااتخدام مقياس مناسااااب للخواء يتمتع بدقة وحساااااسااااية مالئمتني، من أجل قياس حني ميارس  [36]
وتساااااااجيل ضاااااااغط اهلواء أو اخلواء الذي مت ساااااااحبه واحلفاد عليه خالل فرتة التعر  أو الفحص. وقد تتضااااااامن األدوات 

أو مقياس بوردون، مع أن هناك أدوات إلكرتونية  Uأنبوب على شاااااكل  ياملناسااااابة لقياس اخلواء مقياس ضاااااغط بسااااايط  
 كيلوبسكال من الضغط الفعلي.   1متخصصة للقياس متاحة أيضاً، ويفرت  أرا قادرة على قياس حىت 

 معدات قياس درجة الحرارة 3-2-7
اساااابة، واساااب ينبغي اسااااتخدام ترمومرتات معايرة من أجل قياس درجة احلرارة داخل املقصااااورة بناء على فرتات فاصاااالة من [37]

املقتضاى، املساطحات اخلارجية وداخل السالعة، قبل التبخري وخالله. أما عدد أجهزة اساتشاعار درجة احلرارة املطلوبة فرهن 
 حجم املقصورة. 

 معدات قياس تركيز الغاز 3-2-8
املعدات املستخدمة أن إن املعدات املطلوبة لقياس تركيز مواد التبخري ضمن املقصورة رهن نوع الغازات املستخدمة. وعلى  [38]

تتمتع بدقة مناسبة )أي حتقيق ما يقارب اخلمسة يف املائة من تركيز مادة التبخري طيلة مدة عملية التبخري(. وعلى معدات 
القياس )أي أنابيب أخذ العينات( املعرضااااااااااة ملادة التبخري، أن تكون مصاااااااااانوعة من مواد ال تتشااااااااااّرب تلك املادة. وينبغي 

ات أن تكون موضااااااااوعة عند أبعد مسااااااااافة زكنة من أنابيب تزويد مادة التبخري أو أجهزة توزيعها، ويف ألنابيب أخذ العين
 املنطقة أو املناطق المل يرجح أن توجد فيها أقل كمية من مادة التبخري ضمن املقصورة. 

 التبخير إجراءات -4
التبخري، ومدة التعر  هلا، وخصاااااائص السااااالعة قد تؤثر عوامل عدة يف فعالية التبخري. وهي قد تشااااامل نسااااابة تركيز مادة  [39]

ما خص نفا  مادة التبخري إليها أو امتصااااااصاااااها هلا، ودرجة حرارة السااااالعة ودرجة حرارة اجلو. أما قدرة املقصاااااورة على  يف
( منع تسرب الغاز، وطريقة حتميل السلع ونسب التحميل )أي النسبة المل تشغلها السلعة من املساحة اإلمجالية للمقصورة
عواماااال تؤثر مباااااشاااااااااااااارة يف توزيع الغاااااز ويف تركيزه خالل التبخري. وينبغي لكميااااة مااااادة التبخري وأجهزة جريااااان املااااادة 

املقتضااى( أن ترتب ضاامن املقصااورة بطريقة تضاامن حتقيق نساابة الرتكيز املطلوبة ملادة التبخري اسااب جدول املعاجلة،  )عند
 لتبخري. واحملافظة عليها ضمن املقصورة خالل عملية ا

 تحميل السلع 4-1
قبل القيام بالتبخري، ينبغي حتميل الساالع إىل داخل املقصااورة بطريقة تضاامن مساااحة كافية للجريان املناسااب ملادة التبخري.  [40]

ن نفا  مادة التبخري إىل داخل السلعة، ينبغي استخدام معدات فاصلة. وبالنسبة إىل حتميل اويف بعض احلاالت، بغية ضم
 بة، ينبغي ضمان اجلريان الكايف ملادة التبخري، مثاًل عن طريق استخدام نظام إلعادة اجلريان. السلع السائ
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 التعبئة 4-2
حني تسااااااااااااااتخدم العبوات، ينبغي أن تتمتع برتكيبة وبنية ال متنعان نفا  غاز التبخري إىل الساااااااااااااالعة وال متنعان كميات مادة  [41]

عكة، ينبغي ملواد التعبئة أو التغليف المل ال تسمح بنفا  املادة، أن تنزع التبخري من بلوغ املستويات املطلوبة. ويف حال ال
 أو تثقب لضمان النفا  الكايف ملادة التبخري. وال جيب أن تتداخل العبوات املثقوبة ألن  لك قد يتسبب بسد الثقوب. 

 االمتصاص 4-3
ياً، بالساااااااالعة أو العبوة أو املقصااااااااورة املعرضااااااااة للتبخري أو إّن االمتصاااااااااص يعين ارتباط مادة التبخري احلرة، كيميائياً أو فيزيائ [42]

بداخلها. وإن امتصاااااااص املادة من قبل العبوة أو املقصااااااورة قد ال يساااااامح للمادة بقتل اآلفات، أما امتصاااااااصااااااها من قبل 
ياً يف الساااااالعة فقد يكون ضاااااارورياً لقتل اآلفات المل تتغذى من داخلها، مثل  باب الثمار. ويكون معدل االمتصاااااااص عال
 بداية التبخري ومن مث يتناقص تدرجيياً مع تقدم عملية التبخري. وإن االمتصاص يزيد املدة املطلوبة للتهوية بعد التبخري. 

وقد تكون الزيوت أو الدهون أو املواد املسااامية أو دقيقة الطحن من املواد عالية االمتصاااص. وال ينبغي للساالع أو العبوات  [43]
 ع إىل التبخري إال بعد التمكن من قياس تركيز مادة التبخري للتأكد من بلوغ احلد األدر لرتكيزها. عالية االمتصاص أن ختض

 تحديد درجة حرارة التبخير 4-4
إن درجة احلرارة من عوامل حتقيق الفعالية املطلوبة للتبخري، وال ساايما ألرا تؤثر يف معدل تنّفة اآلفة املسااتهدفة. وبشااكل  [44]

احلرارة، تاادّر معاادل تنفة اآلفااة، وزادت جرعااة مااادة التبخري، أو ماادة التعر  املطلوبااة لتحقيق  عااام كلمااا تاادناات درجااة
 الفعالية املتوخاة. 

وينبغي قياس درجات حرارة الساااالعة واجلو داخل املقصااااورة وتسااااجيلها. وينبغي اعتبار احلرارة األدر املسااااجلة يف املقصااااورة  [45]
  التبخري ضمنها. للسلعة على أرا درجة احلرارة المل مت أو
 اختبار مناعة المقصورة لتسّرب الغاز 4-5

على القدرة املطلوبة ملنع تساااااااارب الغاز للمقصااااااااورة أن ترتكز على مادة التبخري املسااااااااتخدمة. وينبغي عند الضاااااااارورة، قبل  [46]
ناء املقصاااورة منيعاً التبخري )ويفضااال أن يكون  لك قبله مباشااارة(، القيام باختبار ملقاومة تساااّرب الغاز. ولكن إن   يكن ب

أشااااااااااااهر  6مبا فيه الكفاية وقيد االسااااااااااااتخدام املنتظم، قد ال يكون االختبار ضاااااااااااارورياً إال على فواصاااااااااااال زمنية ترتاوح بني 
 شهراً مثاًل أو بعد عدد من املعاجلات، اسب ما حتدده املنظمة الوطنية لوقاية النباتات.  12و

يعة لتسااارب الغاز بصاااورة كافيًة لضااامان احلفاد على النساااب الكافية من تركيز ويف احلاالت المل ال تكون فيها املقصاااورة من [47]
 الغاز على امتداد فرتة التبخري، ينبغي حتديد مناعتها للتسرب من خالل قياس الضغط يف منتصف مدة العملية. 

 إدخال مادة التبخير 4-6
أو للسااااالعة )اساااااب أيهما األدر( التعر  هلا على  ينبغي اساااااتخدام احلد األدر لدرجة احلرارة المل من املتوقع للمقصاااااورة [48]

 امتداد فرتة املعاجلة، لدى حتديد اجلرعة. 
 إن الكمية اإلمجالية من مادة التبخري المل جيب اسااااااتعماهلا هي حاصاااااال اجلرعة املطلوبة )معدل اجلرعة( وحجم املقصااااااورة. [49]

 االمتصاص أو التسرب ملقصورة التبخري. فإن القياس الصحيح حلجم املقصورة مهم. وينبغي مراعاة فائض  ولذا
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وينبغي إدخال كمية كافية من مادة التبخري إىل املقصورة لضمان بلوغ احلد األدر من الرتكيز اسب ما ينص عليه جدول  [50]
 . 2املعاملة. وينبغي حساب الكمية املطلوبة من مادة التبخري بناء على صيغة تقريبية: ميكن االطالع على أمثلة يف املرفق 

لالطالع على  3نظر مثالً امللحق اإن حجم املقصاااورة هو حجمها الداخلي وفتلف حساااابه باختالف شاااكل املقصاااورة ) [51]
أمثلة عن األشاااكال والصااايغ احلساااابية(. وميكن خصااام حجم احلاويات )أي الرباميل أو الصاااناديق( داخل املقصاااورة املانعة 

 صورة. للهواء وغري املمتصة ملادة التبخري، من حجم املق
وإ ا كان من الضروري إدخال مادة التبخري إىل املقصورة باحلالة الغازية، ميكن تطبيق مادة التبخري السائلة بواسطة مبخاخ  [52]

(. ولكن، جيوز إدخااال بعض مواد التبخري اااالتهااا الصاااااااااااااالبااة لتحول من مث إىل حااالتهااا الغااازيااة 2-2-3نظر القساااااااااااااام ا)
 (. 1-2-3القسم  نظرا)
 تسجيلالقياس وال 4-7

حني تقاس نساااابة تركيز مادة تبخري وتسااااجل، ينبغي اسااااتخدام املقاسااااات املسااااجلة للتأكد زا إ ا كانت نساااابة تركيز املادة  [53]
داخل املقصااااااورة صااااااحيحة، ومن عدم حصااااااول أي فرط يف تسااااااّرب مادة التبخري أو يف امتصاااااااصااااااها. وينبغي لرتكيز مادة 

وغ اجلرعة املطلوبة واحلفاد عليها، وللسماح بإجراء احلساب املناسب التبخري أن يقاس ويسجل بتواتر كاف للتأكد من بل
املدة )إ ا كان مطلوباَ(. وينبغي أيضاااااااً مراعاة نتائج قياس الرتكيز، بناء على جدول املعامالت، لضاااااامان  -حلاصاااااال الرتكيز

 التوزيع املتساوي ملادة التبخري يف أحناء املقصورة خالل مدة املعاجلة. 
 ركيز مادة التبخير وتسجيلهقياس ت 4-7-1

حيثما أمكن، ينبغي ألنابيب أخذ العينات أن توضااااااع يف املواقع المل تعترب األصااااااعب بلوغاً من قبل مادة التبخري. ويعتمد  [54]
العدد املطلوب من أنابيب أخذ العينات للقياس الصااااااااحيح لرتكيز مادة التبخري يف أحناء املقصااااااااورة، على حجم املقصااااااااورة 

 تتطلب حجرات التبخري املبنية هلذه الغاية عدداً أقل من أنابيب أخذ العينات مقارنة خبيم الرتبولني. وطبيعتها. وقد 
وبناء على الساااالعة وعلى جدول املعامالت، قد يكون من الضااااروري وضااااع املزيد من أنابيب أخذ العينات ضاااامن الساااالع  [55]

مرت مكعب  300بيب ألخذ العينات كحد أدر، ألول أنا 3املوجودة بداخل املقصااورة. على ساابيل املثال، جيوز اسااتخدام 
 من السلعة، مع إضافة أنابيب أخرى للسلع املعبأة بشكل مرتاص أو المل يصعب اخرتاقها. 

 المدة-حساب حاصل التركيز 4-7-2
ى سلسلة (. فيمكن لقيم احلاصل المل يتم التوصل إليها بناء عل4املدة بطرق  تلفة )املرفق -ميكن حساب حاصل الرتكيز [56]

متعاقبة من القياسااات، أن تسااتخدم من أجل حساااب احلاصاال الرتاكمي لكامل مدة التعر  ملادة التبخري يف هذا املوقع، 
مع مراعاة الفاصااااااال الزمين بني القياس واآلخر. ويكون عدد القياساااااااات املتعاقبة املطلوبة للحصاااااااول على تقدير مناساااااااب 

 لى امتداد فرتة املعاجلة.للناتج، رهن شكل املنحىن البياين للجمع ع
إن أدت أنابيب أخذ العينات إىل قياسات  تلفة لنسبة تركيز مادة التبخري، فينبغي حساب احلاصل استناداً إىل القياسات  [57]

 األدر. 
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 عملية التبخير اكتمال 4-8
ة، ميكن االعتبار بأن عملية لدى انتهاء مدة املعاجلة وبلوغ احلاصاااااااااااااال ودرجة احلرارة واحلد األدر املطلوب من تركيز املاد [58]

التبخري قد أجنزت. أما يف احلاالت المل يتعذر فيها حتقيق احلد األدر من احلاصاااااااااااااال يف البداية، جيوز متديد فرتة التبخري 
 تطبيق مادة تبخري إضافية لبعض أنواع املواد وظروف التبخري، إن مسح ما جدول املعامالت بذلك.  أو

جناح التبخري عن طريق التفتيش أو االختبار، بعد التهوية، للتحقق من معدل وفاة اآلفة  وميكن احلصاااااااااول على مؤشااااااااارات [59]
املسااااااتهدفة. وبالنساااااابة إىل العديد من عمليات التبخري، قد تدعو احلاجة إىل متديد فرتة ما بعد التبخري قبل أن يبلغ معدل 

 وفاة اآلفة مستوى الفعالية احملدد. 

 معالجةالنظ  المناسبة لمرافق ال -5
تقوم الثقة بكفاية املعاجلة بالتبخري كتدبري للصااااااااااااااحة النباتية، يف املقام األول على االطمئنان إىل فعالية املعاجلة إزاء اآلفة  [60]

املعنية يف ظل ظروف تددة، وإىل أن املعاجلة قد طبقت اسااااااااااااااب األصااااااااااااااول. وينبغي لنظم تطبيق العالج أن تصاااااااااااااامم 
 املناسب للمعاجلات، ومحاية السلع من اإلصابة باآلفات وتلوثها بعد املعاجلة. وتستخدم وتراقب مبا يضمن التنفيذ 

وتكون املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد الذي تتم املعاجلات أو تسااااااااااااااتهل فيه، مسااااااااااااااؤولة عن ضاااااااااااااامان االمتثال  [61]
 الشرتاطات النظام. 

 الترخيص لمزودي المعالجات 5-1
نباتات يف البلد الذي تنفذ معاجلة الصاحة النباتية أو تساتهل فيه )يف احلالة الثانية تتم عملية تكون املنظمة الوطنية لوقاية ال [62]

التبخري خالل النقل(، مسؤولة عن الرتخيص ملزودي املعاجلات. ويشتمل الرتخيص عادة على املصادقة على كل من مرفق 
الرتخيص ملزود املعاجلة، مبا يشاااااااااااااامل تدريب املوظفني، املعاجلة ومزّود املعاجلة. وينبغي للمنظمة أن حتدد شااااااااااااااروطاً ملنح 

وإجراءات التبخري والتجهيزات املناسااااااااااااابة وظروف التخزين. وينبغي أيضااااااااااااااً لإلجراءات احملددة المل تالئم كل مرفق ومزّود 
 وسلعة، أن تنال موافقة املنظمة. 

ادرين على تنفياااذ التبخري، مباااا يف  لاااك، وينبغي للمنظماااات أن حتااااف  على قاااائماااة مبزودي املعااااجلاااات املعتمااادين والقااا [63]
 املقتضى، املرافق املعتمدة.  عند
 المراقبة والتدقيق 5-2

تكون املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد الذي تنفذ عملية التبخري أو تساااااتهل فيه، مساااااؤولًة عن مراقبة مرافق املعاجلة  [64]
متسااك جدواًل للتدقيق، من أجل ضاامان تنفيذ عمليات التدقيق تلك ومزودي املعاجلة والتدقيق فيهم. وعلى املنظمات أن 

بالشاااكل املناساااب من قبل موظفني مدربني. ولية هناك ما يقتضاااي فر  رقابة مساااتمرة على املعاجلات بالتبخري، شاااريطة 
بالنساااااااابة أن تكون إجراءات املعاجلة حساااااااانة التصااااااااميم وقابلة للتحقق منها، ايت تكفل درجة عالية من سااااااااالمة النظام 

للمرفق والعملية والسااااااااااااالعة املعنية. وينبغي أن يكون هذا املساااااااااااااتوى من املراقبة والتدقيق كافياً لكشاااااااااااااف أوجه القصاااااااااااااور 
 وتصحيحها على وجه السرعة.

وعلى مزودي املعاجلة أن يستوفوا شروط الرصد والتدقيق المل حددهتا املنظمة الوطنية لوقاية النباتات. وجيوز لتلك الشروط  [65]
 تضمن: أن ت
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 .ًالسماح بدخول املنظمة الوطنية لوقاية النباتات لغايات التدقيق، مبا يشمل الزيارات غري احملددة مسبقا 
  ونظاماً ملسك سجالت باملعاجلات، وأرشفتها والسماح للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات باالطالع عليها 
 لتقيد.التصحيحية المل يتوجب اختا ها يف حالة عدم ا واإلجراءات 
 منع اإلصابة باآلفة بعد التبخير 5-3

يكون صاااااااحب الشااااااحنة مسااااااؤوالً عن منع إصااااااابة الساااااالعة باآلفة وتلوثها بعد التبخري، وجيوز له التعاون مع مزود املعاجلة  [66]
بيق بشااااااأن كيفية حتقيق  لك. وجيب اختا  إجراءات ملنع اإلصااااااابة املمكنة للساااااالعة باآلفة أو تلوثها بعد التبخري. وجيوز تط

 : اإلجراءات التالية
  إبقاء السلعة يف مقصورة خالية من اآلفات 
  وتعبئة السلعة فوراً يف عبوة مضادة لآلفات 
  والفصل بني السلع وحتديد السلع المل خضعت للمعاجلة 
 بأسرع ما ميكن.  وإرسال السلعة 
 التوسي  5-4

أخرى )مثل مواقع التعبئة، ومرفق املعاجلة، وتواريخ التعبئة جيوز للسلع أن توسم بأرقام دفعات التبخري، أو بسمات تعريفية  [67]
، جيب أن تكون قابلة التوسيماتوالتبخري(، األمر الذي يتيح تتبع منشأ الشحنات غري املمتثلة للشروط. ولدى استخدام 

 للتعرف عليها بسهولة وأن تكون موضوعة يف أمكنة تسهل رؤيتها. 

 الوثائق -6
لوقاية النباتات يف البلد الذي أجريت عملية التبخري أو اساااااااااتهلت فيه، هي املساااااااااؤولة عن ضااااااااامان تكون املنظمة الوطنية  [68]

اساااااتخدام مزودي املعاجلات ملواد تبخري مصااااادقة، وقيامهم بتوثيق اإلجراءات ومساااااك الساااااجالت املناسااااابة، مثل البيانات 
اجلات. ويعّد املسك الدقيق للسجالت أساسياً إلتاحة اخلام املتعلقة برتكيز مواد التبخري، ودرجة احلرارة املسجلة خالل املع

 القدرة على تتبع املنشأ. 
 توثيق اإلجراءات 6-1

ينبغي توثيق اإلجراءات لضاااااااااااااامان تبخري الساااااااااااااالع بالتماشااااااااااااااي مع جدول املعامالت. ويتوجب حتديد إجراءات للمراقبة  [69]
ص ملزّودي املعاجلات. ويتعنّي على مزّود املعاجلة توثيق وبارامرتات تشااااغيلية لتوفري التفاصاااايل التشااااغيلية الالزمة ألجل الرتخي

 إجراءات املعايرة ومراقبة اجلودة. وعلى الوثيقة اخلطية املتعلقة باإلجراءات أن تتضمن ما يلي: 
 إجراءات مناولة الشحنة قبل املعاجلة وخالهلا وبعدها؛ 
 وبارامرتات العملية احلرجة ووسائل قياسها؛ 
 استشعار درجة احلرارة والغاز، ومعايرة وتسجيل مستشعرات الرطوبة أو مقايية الرطوبة. ومعايرة وتسجيل جهاز 
  ووضع خطط للطوارئ وإجراءات تصحيحية الختا ها يف حال فشل التبخري أو ظهور مشاكل يف ما يتعلق بعمليات

 املعاجلة احلرجة؛
 وإجراءات ملناولة الدفعات املرفوضة؛ 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 19من  14الصفحة 

 ومسك السجالت والتوثيق ضى(،اشرتاطات التوسيم )عند املقت 
  .وتدريب املوظفني 
 مسك السجالت 6-2

يرتتب على مزود املعاجلة أن ميساااك ساااجالت مناسااابة لكل عملية معاجلة منفذة. وعلى تلك الساااجالت أن تكون متاحة  [70]
 قق أو تتبع املنشأ. للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد الذي أجري التبخري أو استهل فيه، لغايات التدقيق أو التح

وينبغي ملزود املعاجلة حف  السااجالت املناساابة للتبخري بوصااف األخري تدبرياً للصااحة النباتية، ملدة ساانة واحدة على األقل  [71]
 من أجل تتبع منشأ الدفعات المل خضعت للمعاجلة. وجيوز ملعلومات سجالت التبخري الفردية أن حتتوي بيانات بشأن: 

 مادة التبخري  اسم 
  حتديد املقصورة ومزود املعاجلة و 
  وسجالت اختبار تسّرب املواد من املقصورة 
  وسجالت معايرة التجهيزات 
  )والسلعة اخلاضعة للتبخري وخصائصها الرئيسية )مثل احملتوى الرطويب، ووجود اللحاء ونوع التعبئة وغري  لك 
 واآلفة املستهدفة اخلاضعة للوائح 
 عة، وزراعتها، ومكان إنتاجها؛واجلهات القائمة بتعبئة السل 
 ورقم شحنة التبخري وغري  لك من عالمات تعريفية أو خصائص 
 وحجم الشحنة ومقدارها، مبا يف  لك عدد القطع أو العبوات؛ 
 وتاريخ ومدة التبخري، واسم الشخص الذي نفذ عملية التبخري 
  وموضع أنابيب أخذ عينات الغاز وعددها ضمن املقصورة 
 حود عن جدول املعامالتوأي احنراف مل 
 واحلد األدر لدرجة حرارة اهلواء والسلعة 
  ومستويات الرطوبة 
  والسجالت املتعلقة جبرعات مادة التبخري وتركيزها، مبا يف  لك وقت تسجيل القياس 
  .وكميات مواد التبخري )نسبة اجلرعة( المل احتسبت وأضيفت على امتداد عملية التبخري 
 المنظمة الوطنية لوقاية النباتات قبل منالتوثيق  6-3

ينبغي توثيق وتساااااااااجيل كل إجراءات املنظمة الوطنية لوقاية النباتات، مبا فيها الساااااااااجالت بعمليات التفتيش واملراقبة املنجزة،  [72]
وشهادات الصحة النباتية المل مت إصدارها، مع وجوب حفظها لسنة واحدة على األقل. ويف حاالت عدم االمتثال، أو نشوء 

االت جديدة أو غري متوقعة على مسااااتوى الصااااحة النباتية، جيب إتاحة الوثائق عند الطلب، اسااااب ما هو موصااااوف يف ح
 واإلجراءات الطارئة( عدم التقيد بشروط الصحة النباتية )خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت 13 الدويل رقم املعيار

 التفتيش -7
لبلد املصااااّدر أن تنفذ التفتيش، كما جيوز أن تؤديه نظريهتا يف البلد املسااااتورد، بغية على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف ا [73]

حتديد االمتثال لشااروط االسااترياد يف ما خص الصااحة النباتية. وحيثما توجد رفات حية غري مسااتهدفة بعد التبخري، ينبغي 
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 19 من 15 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ت دليالً على فشل عملية التبخري، وما إ ا كان من للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات أن تنظر يف ما إ ا كان بقاء تلك اآلفا
 الضروري تطبيق إجراءات إضافية للصحة النباتية. 

وجيوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املسااااااااااتورد كذلك أن تدقق يف الوثائق والسااااااااااجالت املتعلقة باملعاجلات المل 
 السترياد املتعلقة بالصحة النباتية. أجريت أثناء نقل السلع، للتأكد من امتثاهلا لشروط ا

 المسؤوليات -8
تكون املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد الذي يتم التبخري أو يساااااااااااتهل فيه، هي املساااااااااااؤولة عن تقييم تطبيق التبخري  [74]

نظمة نفسااااااااااها أو المل كتدبري للصااااااااااحة النباتية وعن املوافقة عليه والتدقيق فيه، مبا يف  لك عمليات التبخري المل تؤديها امل
يؤديها مزودون رخرون معتمدون للمعاجلات. ولكن حني ينّفذ التبخري أو ينجز أثناء نقل السااااالعة، تكون املنظمة يف البلد 
املصاااادر هي املسااااؤولة عادة عن الرتخيص ملزود املعاجلة بتطبيق التبخري خالل النقل، وتكون نظريهتا يف البلد املسااااتورد هي 

 تحقق زا إ ا مت االمتثال جلدول التبخري. املسؤولة عن ال
وقدر اإلمكان، ينبغي للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات أن تتعاون مع الوكاالت الوطنية األخرى التنظيمية املعنية بتطوير  [75]

رخيص التبخري واملوافقة عليه وبساااااااااالمته، مبا يف  لك تدريب املوظفني الذين ينفذون التبخري وإصااااااااادار شاااااااااهادات هلم، وت
مزودي املعاجلات واملوافقة على مرافق املعاجلة. وينبغي حتديد مسااااااؤوليات كل من املنظمات الوطنية لوقاية النباتات وغريها 

 من الوكاالت التنظيمية، لتفادي التداخل بني الشروط والتضارب بينها وعدم اتساقها أو عدم تربيرها.
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 19من  16الصفحة 

 توصيفياً للمعيارولية جزءا  فقط هذا املرفق هو ألغرا  مرجعية

  درجة مئوية( 25الشائعة )على حرارة  : الخصائص الكيميائية لبعض مواد التبخير1المرفق 

املادة الفّعالة 
 الصيغة ملادة التبخري

الوزن 
 اجلزيئي 
 )غ/مول( 

نقطة 
الغليان 
)درجة 
مئوية( 

)عند درجة 
ضغط اجلو 

1) 

الثقل النوعي 
 )غاز(
)هواء = 

1.0 ) 

شتعال حدود قابلية اال
 يف اجلو

 )حجم/حجم %( 

قابلية الذوبان 
 املياه  يف

 عامل التحويل
)ملغ/لرت إىل جزء يف 

املليون، حجم/حجم عند 
 (.1درجة ضغط اجلو 

كااااااااااااربياااااااااااااتاااااااااااااياااااااااااااد 
 COS 60 -50.2 2.07 12-29 0.125 الكربونيل

 408 مل 100غ/

قابلة جداً  C2N2 52 -21.2 1.82 6-32  دينيرتيل اإليثان
 470 للذوبان

 100غ/ CH3.CH2.COOH 74.08 5.54 2.55 2.7-13.5 11.8 رمات اإليثيلفو 
 330 مل

سااااااااااااااااااااااااايااااااااااناااااااااايااااااااااد 
 906 قابلة لالمتزاج HCN 27 26 0.9 5.6-40 اهليدروجنين 

 CH3Br 95 3.6 3.3 10-15 4-3 ميثيل الربومايد
 257 حجم/حجم %

 100غ/ 1.4 غري قابلة CH3I 141.94 6.42 4.89 يوديد امليثيل
 172 مل

وي مااااااااااااااتسااااااااااااااااااااااااااااااا
إثيوساااااااااااااااايااااااااناااااااات 

 املثيثل
C2H3NS 73.12 119 2.53 100غ/ 0.82 غري قابلة 

 334 مل

 0.26 1.7أعلى من  PH3 34 -87.7 1-2 فوسفني
 719 حجم/حجم %

ثااااااين أكسااااااااااااااااياااااد 
 100غ/ 9.4 غري قابلة SO2 64.066 -10 2.26 الكربيت 

 382 مل

 240 ليةقليلة القاب غري قابلة SO2F2 102 -55.2 3.72 فلوريد السلفوريل
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 19 من 17 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 ولية جزءا توصيفيا للمعيارفقط هذا املرفق هو ألغرا  مرجعية 

 : أمثلة عن صيغ لحساب كمية مادة التبخير المطلوبة2المرفق 

 ترد أدناه أمثلة عن صيغ حلساب مواد التبخري بناء على الوزن واحلجم.  [76]

 بناء على الوزن: 

  = كمية مادة التبخري )غ( [77]
 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑛𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 (𝑚3) × 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑔𝑒 (𝑔/𝑚3) × 100 

% 𝐹𝑢𝑚𝑖𝑔𝑎𝑛𝑡 𝑃𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 
 

 ي، اسب ما يشري إليه الوسم. إن نقاوة مادة التبخري هي النسبة املئوية من املادة الفاعلة يف املنتج الكيميائ [78]

 بناء على الحج :

(𝐾) 273)=  كمية مادة التبخري )مل( [79] + 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 (℃)) × 

(
Gas Constant (R) (62.363 𝐿. 𝑚𝑚𝐻𝑔. 𝐾−1. 𝑚𝑜𝑙−1)  ×  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑛𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 (L)  ×  𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑔𝑒 (𝑚𝑔/L)  × 100

𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑖𝑐 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 (𝑚𝑚𝐻𝑔) ×  𝑀𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 𝐹𝑢𝑚𝑖𝑔𝑎𝑛𝑡 (𝑔/𝑚𝑜𝑙)  ×  % 𝐹𝑢𝑚𝑖𝑔𝑎𝑛𝑡 𝑃𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦
) 

 إن نقاوة مادة التبخري هي النسبة املئوية من املادة الفاعلة يف املنتج الكيميائي، اسب ما يشري إليه الوسم. [80]
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 19من  18الصفحة 

 ولية جزءا توصيفيا للمعيارفقط  ق هو ألغرا  مرجعيةهذا املرف

 : صيغ لحساب حج  األشكال الهندسية 3المرفق 
 Radiusالشعاع 
 Heightاالرتفاع  - Volumeاحلجم 
 Length الطول
 Widthالعر  

 صيغة حلساب احلجم البنية اهلندسية نوع الشكل اهلندسي

  روط

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 =
𝜋 × 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠2 × 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

3
 

 أسطوانة

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝜋 × 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠2 × 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 

 †قبة

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 

2 × 𝜋 × 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 𝐴 × 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 𝐵 × 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 𝐶

3
 

 موشور مستطيل

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ × 𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ × 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 

 موشور مثلت

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 =
𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ × 𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ × 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

2
 

 الصيغة املستخدمة تنتج حجماً تقريبياً وحسب. †
  

Radius A 

Radius C Radius B 
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 19 من 19 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 ولية جزءا توصيفيا للمعيار فقط هذا املرفق هو ألغرا  مرجعية

 ( CTالمدة )-: أمثلة عن صيغ لحساب حاصل التركيز4المرفق 
 املدة.-ترد أدناه أمثلة عن صيغ حلساب حاصل الرتكيز [81]

𝑇𝑛+1):  1املثل  − 𝑇𝑛) × √𝐶𝑛 × 𝐶n+1=  n,n+1CT 

 CTn,n+1 = (Tn+1 – Tn) × (Cn+Cn+1)/2: 2املثل 

 حيت أن: 
nT   ترمز إىل وقت تسجيل القياس األول، بالساعات 

 ترمز إىل وقت تسجيل القياس الثاين، بالساعات   n+1Tو

 ، على أساس غ/م مكعب nTترمز إىل قياس الرتكيز عند  nCو

 ، على أساس غ/م مكعب n+1Tياس الرتكيز عند ترمز إىل ق n+1Cو

 على أساس غرام ساعة/مرت مكعب. n+1Tو nTهي احلاصل احملتسب بني  n,n+1CTو


