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االعتماد
اعتمىىد هىىذا المعيىىار مىىن قبىىل هيئىىة تىىدابير الصىىحة النباتيىىة فىىي دورتهىىا الثالثىىة عشىىرة المعقىىودة فىىي
أبريل/نيسان .2018

مقدمة
النطاق
يوفر هذا المعيار توجيهات تقنية بشأن تطبيق مختلف المعالجات التي تستخدم فيها الحرارة كتىدابير
للصحة النباتية للتخلص من اآلفات الخاضعة للوائح في البنود الخاضعة للوائح الصحة النباتية .وال
يتضمن المعيار تفاصيل بشأن معالجات محددة.

المراجع
يشير هذا المعيار إلى المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية .وتتاح هذه المعايير في البوابة الدولية
للصحة النباتية على هذا العنوانhttps://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms.:

التعاريف
يمكن الرجوع إلى تعاريف مصىطلحات الصىحة النباتيىة المسىتخدمة فىي هىذا المعيىار تحىت المعيىار
الدولي رقم ( 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية).

اإلطار العام للمتطلبات
يُقدِّم هذا المعيار توجيهات بشأن الطريقة التي يمكن بها استخدام المعالجات بالحرارة إلدارة اآلفات
من أجل االمتثال لشروط االستيراد المتعلقة بالصحة النباتية.
ىوفر هىىذا المعيىىار توجيهىىات بشىىأن المتطلبىىات التشىىغيلية الرئيسىىية لتطبيىىق كىىل نىىوع مىىن أنىىواع
ويى ِّ
المعالجات بالحرارة لتحقيق نفوق اآلفة بمستوى محدَّد من الفعالية.
ضا توجيهات بشأن نُظم الرصد والتسجيل وتحديىد درجىات حىرارة المرافىق للتأكىد
ويُوفِّر المعيار أي ً
ستمكن من تحقيق فعالية المعالجة.
من أن تشكيلة المرافق والسلع المحددة
ِّ
و ينبغىىي أن تكىىون المنظمىىة الوطنيىىة لوقايىىة النباتىىات مسىىؤولة عىىن الموافقىىة علىىى مرافىىق المعالجىىة،
وينبغي وضع إجراءات لضمان دقة القياس والتسجيل وتوثيق المعالجات المطبقة.

معلومات أساسية
تُعد معالجات الصحة النباتية التي تعتمد على الحرارة فعَّ الىة عنىدما تتحقىق التوليفىة المطلوبىة مىن
الحرارة والزمن لبلوغ الفعالية المحددة.
والغىىرض مىىن هىىذا المعيىىار هىىو تىىوفير متطلبىىات عامىىة لتطبيىىق معالجىىات الصىىحة النباتيىىة باسىىتخدام
الحىىرارة ،وتحدي ىدًا المعالجىىات المعتمىىدة بموجىىب معيىىار تىىدابير الصىىحة النباتيىىة رقىىم ( 28معىىامالت
الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي).
واعتُمىىد المعيىىار الىىدولي لتىىدابير الصىىحة النباتيىىة رقىىم  28مىىن أجىىل تنسىىيق المعالجىىات الفعَّالىىة لتىىدابير
الصحة النباتية في طيف واسع من الظروف ولتعزيز االعتراف المتبادل بفعاليىة المعالجىة مىن جانىب
يمكىن أن ييسِّىر التجىارة .ويىوفِّر المعيىار رقىم  28متطلبىات
المنظمات الوطنية لوقاية النباتات ،وهو ما ِّ
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بشأن تقديم وتقييم البيانىات المتعلقىة بالفعاليىة وسىائر البيانىات ذات الصىلة بمعالجىات الصىحة النباتيىة،
ويتض ى َّمن مالحىىق بشىىأن المعالجىىات الحراريىىة المحىىددة التىىي قيمتهىىا واعتمىىدتها هيئىىة تىىدابير الصىىحة
النباتية.

اآلثار على التنوع البيولوجي والبي ة
ىأثيرا مفي ىدًا علىىى التنىىوع البيولىىوجي
يىىؤثر اسىىتخدام المعالجىىات بىىالحرارة كتىىدابير للصىىحة النباتيىىة تى ً
والبيئىىة عىىن طريىىق منىىع دخىىول اآلفىىات الخاضىىعة للىىوائح وانتشىىارها عىىن طريىىق تجىىارة النباتىىات
والمنتجات النباتية.

المتطلبات
هدف المعالجة

-1
الهدف من استخدام المعالجة بالحرارة كتدبير للصحة النباتيىة هىو تحقيىق نفىوق اآلفىة (بمىا فىي ذلى
إبطال حيوية البذور كآفات) بمستوى محدَّد من الفعالية.

تطبيق المعالجة

-2

يمكن تطبيق المعالجات بالحرارة في أي مرحلة من مراحل سلسلة اإلمداد ،ومنها على سبيل المثال
ما يلي:
-

كجزء ال يتجزأ من عمليات اإلنتاج أو التعبئة
بعد التعبئة (حالما تعبأ السلعة لشحنها على سبيل المثال)
أثناء التخزين
قبل شحنها مباشرة (أي ً
مثال في المواقع المركزية في مرفأ ما)
أثناء النقل
بعد التفريغ

ويُشترط في المعالجة بالحرارة بلوغ درجة الحرارة المحددة في السلعة بكاملهىا طيلىة مىدة المعالجىة
المحددة بما يسمح بتحقيق الفعالية المطلوبة.
والبارامترات التىي ينبغىي أخىذها فىي االعتبىار عنىد إجىراء المعالجىة بىالحرارة هىي درجىة الحىرارة
ومدة المعالجة وكذل  ،عند االقتضاء ،الرطوبة في بيئىة المعالجىة أو محتىوى الرطوبىة فىي السىلعة.
وينبغي الوفاء بالمستوى المحدَّد لكل َمعلَمة من أجل تحقيق الفعالية المطلوبة.
ويمكن لحجم العبوات واألجواء الخاضعة للمراقبة أو األجواء المعدَّلة الناتجة عىن التعبئىة أن تىؤدي
إلى تغيير فعالية المعالجة .وينبغي أن تسمح مواد التعبئة بتطبيق المعالجىة بشىكل سىليم فىي الحمولىة
بكاملها.
وحيثما تُحدِّد المعالجة حدًا أدنى للرطوبة ،يجب إزالة مواد التعبئىة غيىر النفَّىاذة أو فتحهىا أو إحىدا
ثقوب كافية بها للسماح للرطوبة بالوصول إلى المستوى الذي تتطلبه المعالجة.
وينبغي أن يصف بروتوكول المعالجة عملية التكييف قبل المعالجة وبعدها للوصول إلى الحىرارة
والرطوبة المطلوبتين في الحاالت التي تكون فيها تل العمليات حاسمة لتحقيق الفعاليىة المطلوبىة
ضىا
للمعالجىىة والحفىىاظ فىىي الوقىىت نفسىىه علىىى جىىودة السىىلعة .وينبغىىي أن يشىىمل البروتوكىىول أي ً
إجراءات احترازية وتوجيهات بشأن اإلجراءات التصحيحية في حال فشل المعالجة.
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المبرد لخفىض درجىة حىرارة السىلعة إلىى درجىة حىرارة معيَّنىة أو
تستخدم المعالجة بالبرودة الهواء
َّ
سىىا بالنسىىبة إلىىى السىىلع القابلىىة للتلىىف العائلىىة
أقىىل منهىىا لمىىدة محىدَّدة .وت ُسىىتخدم المعالجىىة بىىالبرودة أسا ً
لآلفات التي تتغذى داخلياً.
المبىردة التىي ت ُحفى
ويجوز تطبيق المعالجة بالبرودة أثناء النقل إلى البلد المسىتورد (مثىل الشىحنات
َّ
في السفن وحاويات التبريد البحرية) .ويمكن أن تبدأ المعالجة قبل الشحن ويمكن االنتهىاء منهىا قبىل
نقطة الدخول أو عندها .ويجوز تبريد السلعة مسبقا ً قبل بداية المعالجة للوصول إلى درجة الحىرارة
ضىىا عنىىد االقتضىىاء معالجىىة شىىحنات مختلطىىة (مثىىل الليمىىون
التىىي سىتُعال َج عنىىدها السىىلعة .ويمكىىن أي ً
الطىىازج وثمىىار البرتقىىال المح َّملىىة فىىي نفىىس المرفىىق) قبىىل شىىحنها أو أثنىىاء النقىىل .وينبغىىي فىىي جميىىع
الحاالت حماية السلع من اإلصابة أثناء فترة المعالجة والنقىل والتخىزين .ويجىوز اسىتخدام المعالجىة
بالبرودة باالقتران مع المعالجة الكيميائية (مثل التبخير).
2-3

المعالجة بالحرارة

ترفىىع المعالجىىة بىىالحرارة درجىىة حىىرارة السىىلعة إلىىى درجىىة الحىىرارة الىىدنيا المطلوبىىة أو أعلىىى منهىىا
خالل مدة زمنية محدَّدة.
وبعىىد االنتهىىاء مىىن المعالجىىة بىىالحرارة ،ينبغىىي تبريىىد السىىلعة بسىىرعة للحفىىاظ علىىى جودتهىىا (عنىىد
االقتضاء) ما لم يتبيَّن أن ذل يُقلل من فعالية المعالجة.
ويمكن استخدام المعالجة بالحرارة إلى جانب المعالجة الكيميائية وهو ما يتم في العادة بالتتابع (مثل
التبخير والمعالجة بالغمر).
1-2-3

المعالجة بالغمر في الماء الساخن

ضىا باسىم المعالجىة الحراريىة المائيىة)
تُستخدم في المعالجة بالغمر في الماء الساخن (التي تُعىرف أي ً
المياه المس َّخنة إلى درجة الحرارة المطلوبة لتسخين سطح السلعة لمدة محدَّدة أو لرفع درجة حرارة
سىا مىع
السلعة بكاملها إلى درجة الحرارة المطلوبة لمىدة زمنيىة محىدَّدة .وت ُسىتخدم هىذه المعالجىة أسا ً
ضىىا بالنسىىبة إلىىى
أن ىواع معيَّنىىة مىىن الفواكىىه والخضىىر العائلىىة لىىذباب الفاكهىىة ،ويجىىوز اسىىتخدامها أي ً
النباتات الغرس (مثل أبصال الزينة ،ومواد كروم العنب) وبعض البذور (مثىل األرز وبىذور نخيىل
الزينة).
2-2-3

المعالجة بحرارة البخار

تستخدم المعالجة بحرارة البخار ،بما فيها المعالجىة بىالهواء المىدفوع المرتفىع الحىرارة 1بخىار المىاء
مكىن الطاقىة الحراريىة العاليىة للهىواء الرطىب السىاخن
لتسخين السىلعة خىالل مىدة زمنيىة محىدَّدة .وت ُ ِّ
حرارة البخار لرفع درجة حرارة السلعة بشكل أسرع من الهواء الجاف.
وتناسب هذه المعالجة المنتجات النباتية القادرة على تحمل الرطوبة العالية ولكنها عرضة للجفىاف،
ضا في معالجة المنتجات الخشبية.
مثل الفواكه والخضر وأبصال األزهار .وت ُستخدم أي ً
1

الفىىرق الرئيسىىي بىىين المعالجىىة بحىىرارة البخىىار والهىىواء المىىدفوع المرتفىىع الحىىرارة يىىرتبط بمحتىىوى الرطوبىىة فىىي الهىىواء
الساخن وما يترتب عليه من تسخين .وتستخدم المعالجة بحرارة البخار في العادة الهىواء القريىب مىن درجىة التشىبع ،ممىا
يؤدي إلى تكثف الماء على سطح السلعة حتى ترتفع درجة حرارة سطحها وتقترب من درجة حىرارة الهىواء ،وأمىا أثنىاء
الهواء المدفوع المرتفع الحرارة فإن نقطة الندى تظىل دائ ًمىا دون درجىة حىرارة سىطح السىلعة المىراد تسىخينها ،وال ينشىأ
بالتالي أي تكثف.
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عىا مىن المعالجىة بحىرارة البخىار أو الهىواء المىدفوع
وتمثل المعالجة بالحرارة المتغيرة الرطوبىة نو ً
المرتفع الحرارة .ويُستخدم في البداية الهواء السىاخن والجىاف نسىبيًا الىذي تحركىه مروحىة ،لتجنىب
التكثىىف ،لتسىىخين السىىلعة بكاملهىىا ورفىىع درجىىة حرارتهىىا مىىن درجىىة الحىىرارة المحيطىىة إلىىى درجىىة
الحرارة المطلوبة ،ويُحتف بالسلعة بعد ذل فىي هىواء رطىب تقىل درجىة حرارتىه عىن نقطىة النىدى
لمدة زمنية محددة.
 3-2-3المعالجة الحرارية الجافة
تسىىتخدم المعالجىىة الحراريىىة الجافىىة الهىىواء المس ى َّخن عنىىد درجىىة الحىىرارة المطلوبىىة لتسىىخين سىىطح
السلعة أو لرفع درجة حرارة السلعة بكاملها إلى الدرجة المطلوبة لمدة زمنية محدَّدة .وت ُسىتخدم هىذه
سا بالنسبة إلى السلع التي تقىل فيهىا نسىبة الرطوبىة ،مثىل البىذور والحبىوب واألخشىاب،
الطريقة أسا ً
وينبغي عدم تعريضها للرطوبة.
 4-2-3المعالجة الحرارية بالعزل الحراري
يرفع التسخين بالعزل الحراري درجىة حىرارة السىلعة عىن طريىق تعريضىها لتىرددات عاليىة مىن
موجىىات كهربائيىىة مغناطيسىىية تُسىىبب التسىىخين عىىن طريىىق ال ىدوران الثنىىائي القطبىىين للجزيئىىات
القطبية  ،خاصة الماء .ويمكن التسخين بالعزل الحراري عن طريق اسىتخدام اإلشىعاع الكهربىائي
المغنا طيسي في طيف من الترددات ،بما يشمل أفران الميكرويف والموجات الراديوية.
وخالفًا لتكنولوجيات التسخين التقليدية التي تنتقل فيها الحرارة عن طريق التوصيل من السطح إلى
يولىد التسىخين بىالعزل الكهربىائي
داخل السلعة ،والتي يكون فيها بالتالي السطح هو األكثر حىرارةِّ ،
الحرارة في المادة بأسرها ،بما يشمل الجزء الداخلي منها ،وتنتشر الحرارة إلى الخارج عن طريىق
الحمل الحراري والتوصيل مما يؤدي بالتالي إلى تقليص مدة المعالجة .ويكىون الجىزء الىداخلي مىن
السلعة أكثر حرارة من سطحها بسبب اإلشعاع الحراري.
ويتميَّز التسخين بالعزل الحراري بإمكانية التسخين االنتقائي لألسطح الرطبىة ،مثىل اآلفىات ،داخىل
السلع التي تكون نسبيًا أكثر جفافًا ،مثل األخشاب والحبوب ،ممىا يىؤدي إلىى تقلىيص زمىن المعالجىة
ع َّم ىا فىىي الحىىاالت التىىي تُسىىخن فيهىىا السىىلعة بكاملهىىا بالمىىاء أو الهىىواء لحىىين بلوغهىىا درجىىة حىىرارة
متجانسة في كل أجزائها.
-4

معايرة الحرارة والرطوبة ورصدهما وتسجيلئما

ينبغي أن تكون معدات رصد وتسجيل درجة الحرارة والرطوبىة ،عنىد االقتضىاء ،مالئمىة للمعالجىة
الحراريىىة المختىىارة .وينبغىىي تقيىىيم المعىىدات للتأكىىد مىىن دقتهىىا واتسىىاقها فىىي قيىىاس درجىىة الحىىرارة
والرطوبة ومدة المعالجة.
وضمانًا لتحقيق درجة الحرارة والرطوبة ومدة المعالجة المطلوبة لسلعة معيَّنة ،ينبغي معايرة معدات
رصد درجة الحرارة وفقًا لتعليمات الشركة المصنِّعة أو المعايير الوطنية المالئمة في درجىة الحىرارة
والرطوبة المحددتين في جىدول المعالجىة فىي حالىة المعالجىات بىالحرارة أو فىي ِّمىالط الىثلج فىي حالىة
المعالجات بالبرودة.
وينبغي أن تراعى في طىرق رصىد درجىة الحىرارة العوامىل التاليىة فىي السىلعة المعال َجىة )1( :الكثافىة
والتركيب (بما في ذل الخواص العازلة فىي السىلعة)؛ ( )2الشىكل والمقىاس والحجىم؛ ( )3التوجىه فىي
المرفق (مثل التكديس والمباعدة)؛ ( )4والتعبئة.
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جىرى فيىه المعالجىة رصىد
وينبغي أن تكفل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلىد الىذي تسىتهل أو ت ُ َ
درجىىة الحىىرارة والرطوبىىة وتسىىجيلهما علىىى النحىىو السىىليم ،وبالتىىالي التمكىىين مىىن التحقىىق مىىن الوفىىاء
ببارامترات المعالجة .وينبغي أن يكىون نظىام الرصىد والتسىجيل ،وعىدد أجهىزة االستشىعار وأماكنهىا،
وتىىواتر الرصىىد (أي قىىراءات درجىىات الحىىرارة والرطوبىىة) أو التسىىجيل ،مالئ ًمىىا لمعىىدات المعالجىىة
المحدَّدة والسلع والمعايير التقنية ذات الصلة وشروط االستيراد المتعلقة بالصحة النباتية.
1-4

رسم خرائط درجات الحرارة

ينبغي إجراء رسم لخرائط درجات الحرارة من جانب المنظمة الوطنية لوقاية النباتات أو من جانب
جرى فيه المعالجة .وينبغي للمنظمىة
كيان مرخص له (شخص أو منظمة) في البلد الذي تستهل أو ت ُ َ
الوطنية لوقاية النباتات أن تضمن أن رسم خرائط درجات الحرارة يسير وفق اإلجىراءات المعتمىدة
ويناسب ما يلي:
نوع مواد التعبئة
ترتيب السلعة وكثافتها داخل العبوات
تشكيلة الحمولة المستخدمة في مرفق المعالجة
نوع مرفق المعالجة.
وينبغي إجراء دراسات لخىرائط درجىة الحىرارة مىن أجىل تحديىد خصىائص توزيىع درجىة الحىرارة
داخل مرفق المعالجة بالحرارة والسلعة (بالنسبة للحجم وترتيب السلعة) .وت ُسىتخدم هىذه المعلومىات
لتحديىىد األمىىاكن التىىي ينبغىىي أن توضىىع فيهىىا أجهىىزة رصىىد وتسىىجيل درجىىة الحىىرارة أثنىىاء تطبيىىق
المعالجة بالحرارة باستخدام نفس المرفىق وتشىكيلة السىلع .وال يلىزم رسىم خىرائط درجىات الحىرارة
لكىىل شىىحنة ،ألن ذل ى مصىىمم لكىىل مرف ىق .ويمكىىن أن يعتمىىد رسىىم خىىرائط درجىىات الحىىرارة علىىى
االستخدام التاريخي للمعالجات من أجىل الحصىول علىى معلومىات عىن التشىكيل والترتيىب والكثافىة
في ما يتعلق بالسلعة أو المرفق .وفي الحاالت األخرى ،واستنادًا إلى البحىو المعتىرف بهىا ،يمكىن
ضىىا رسىىم خىىرائط درجىىات الحىىرارة
تحديىىد المواقىىع التىىي توضىىع فيهىىا أجهىىزة االستشىىعار .ويمكىىن أي ً
بانتظام للتحقق مىن التغييىرات المحتملىة فىي توزيىع درجىة الحىرارة علىى مىر الىزمن .ويلىزم إجىراء
رسم مستقل لدرجات حرارة مرفق المعالجة الممتلئ جزئيًا لتحديد ما إذا كان توزيع درجة الحىرارة
سا عن توزيعها في المرفق الممتلئ تما ًما ،وبالتالي تحديد ما إذا كانىت المعالجىة
مختلفًا اختالفًا ملمو ً
تحتاج إلى تعديل وفقًا لذل .
وينبغي إجراء رسم مستقل لخرائط درجة الحرارة بعد التغييرات والتعديالت التي يتم إدخالهىا علىى
ضا رسىم
المعدات أو العمليات والتي تؤثر على تحقيق درجة الحرارة المطلوبة للمعالجة .وينبغي أي ً
الخرائط بعد تغييرات التعبئة أو تشكيلة العبوة.
2-4

تحديد أماكن أجئزة االستشعار لرصد درجة الحرارة

عنىدما يلىىزم قيىاس درجىىة حىىرارة قلىب السىىلعة أثنىىاء المعالجىة ،ينبغىىي وضىىع أجهىزة االستشىىعار فىىي
وحدات مالئمة من السلعة ،ويُستثنى من ذل المعالجة الحراريىة بىالعزل الحىراري التىي تقىاس فيهىا
درجىىة حىىرارة السىىطح .وفىىي حالىىة السىىلع المختلطىىة ،ينبغىىي وضىىع أجهىىزة االستشىىعار فىىي مواضىىع
مالئمة لرصد مختلف السلع لضمان وصولها جميعًا إلى درجة الحىرارة المطلوبىة وللوفىاء بشىروط
درجة الحرارة طوال دورة المعالجة.
وينبغىىي وضىىع أجهىىزة االستشىىعار فىىي المواضىىع التىىي تسىىتغرق أطىىول وقىىت للوصىىول إلىىى درجىىة
ً
(مثال وسط كيس في منتصف منصة التحميل).
الحرارة المركزية
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وينبغي تثبيت جهاز االستشعار في مكان مناسب على السلعة بما يكفل عدم سقوطه ،وبما يكفل عدم
حدو تداخل مع انتقال الحرارة من السلعة وإليها.
وينبغي أن يكون جهاز االستشعار محا ً
طا تما ًما بالسلعة لتجنب القراءات الكاذبىة .وينبغىي أن تكىون
مرشىح عىازل
أجهزة االستشىعار األساسىية غيىر المغطىاة تما ًمىا محاطىة بفتحىات اإلدخىال باسىتخدام
ِّ
مقاوم للحرارة.
وينبغىىي تجن ىب وضىىع جهىىاز االستشىىعار بىىالقرب مىىن أجسىىام معدنيىىة ،مثىىل المسىىامير ،ألن انتقىىال
الحرارة في األجسام المعدنية يمكىن أن يىؤثر علىى سىالمة درجىة الحىرارة المسى َّجلة بواسىطة جهىاز
االستشعار األساسي.
وفي ما يتعلق بالسلع الصغيرة ،مثل الكرز والعنب ،ينبغي وضع جهاز االستشعار على عمق كىاف
من الفاكهة لضمان رصد درجة حرارة قلب الثمرة وليس درجة حرارة الهواء المحيط.
وفي حالة السلع األكبر حج ًما ،ينبغي وضع أجهزة االستشعار في السلع األكبر حج ًما التي يمكىن أن
تتطلب أطول مدة لكي يصل قلبها إلى درجة الحرارة المطلوبة.
 1-2-4المعالجة بالبرودة
تتطلب المعالجة بالبرودة ما يلي:
رصد درجة حرارة قلب السلعة
الدوران الكافي للهواء لضمان الحفاظ على تجانس درجة الحرارة المطلوبة.
ويتوقف عدد أجهزة االستشعار المطلوبة على عوامل مىن قبيىل جىدول المعالجىة ،وحجىم السىلعة،
ونىىوع السىىلعة ،ونىىوع مرفىىق المعالجىىة .ويتوقىىف عىىدد أجهىىزة االستشىىعار المطلوبىىة لرصىىد درجىىة
ضا على خرائط د رجة الحرارة وحجم مرفق المعالجة.
حرارة السلعة أي ً
ً
بىديال عىن
ويوفر رصد درجة حرارة الهواء معلومات مفيدة للتحقق من معالجة السلعة ،ولكنه لىيس
رصد درجة حرارة السلعة.
و ينبغي استخدام ما ال يقل عن ثالثة أجهزة استشعار فىي مرفىق المعالجىة بىالحرارة .وينبغىي تعىديل
عىىدد أجهىىزة االستشىىعار اإلضىىافية لمراعىىاة عوامىىل مىىن قبيىىل الكثافىىة وتركيبىىة السىىلعة ،وتشىىكيلة
ضا رصد درجة حرارة هواء المنفذ.
الحمولة .وقد يلزم أي ً
ويمكن تركيب أجهزة استشعار إضافية وفقًا لخريطة درجىة الحىرارة للتعىويض عىن احتمىال تعطىل
واحد أو أكثر من الحد األدنى المطلوب من أجهزة االستشعار.
 2-2-4المعالجة بالغمر في الماء الساخن
تتطلب المعالجة بالغمر في الماء الساخن ما يلي:
رصد درجة حرارة الماء
الدوران الكافي للماء لضمان الحفاظ على تجانس درجة الحرارة
وسيلة لضمان أن تكون السلعة مغمورة تما ًما بالماء.
وينبغي أن تكون أجهزة االستشىعار مغمىورة تما ًمىا فىي المىاء لضىمان إمكانيىة رصىد تجىانس درجىة
حرارة المعالجة .وتبعًا لمتطلبات المعالجىة (أي مىا إذا كىان يتعىيَّن الحفىاظ علىى درجىة حىرارة قلىب
السىىلعة أو درجىىة حىىرارة المىىاء عنىىد درجىىة حىىرارة محىدَّدة لمىىدة معيَّنىىة) ،قىىد تكىىون أجهىىزة استشىىعار
المعيار الدولي رقم
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درجة الحرارة في السىلعة مطلوبىة أو غيىر مطلوبىة .وإذا كانىت أجهىزة االستشىعار مطلوبىة ،ينبغىي
اختيار أكبر وحدات السلعة لتثبيت أجهزة االستشعار.
 3-2-4المعالجة بحرارة البخار
تتطلب المعالجة بحرارة البخار ما يلي:
-

رصد درجة حرارة الهواء والرطوبة داخل المرفق
رصد درجة حرارة قلب السلعة
الدوران الكافي للهواء المس َّخن بالبخار لضمان تجانس درجة الحرارة والرطوبة النسىبية
في المرفق.

ويتوقف عدد أجهزة االستشعار المطلوبة علىى عوامىل مىن قبيىل خريطىة درجىات الحىرارة ،وحجىم
السلعة وشكلها ،ونوع مرفق المعالجة .وينبغي اختيار أكبر وحدات السلعة لوضع جهاز االستشىعار
فيها ،وينبغي وضع أجهزة االستشىعار فىي أبىرد جىزء مىن السىلعة ومرفىق المعالجىة بىالحرارة علىى
النحو الذي تحدده خريطة درجات الحرارة.
وينبغي أن يشمل جدول المعالجة ما يلي:
()1
()2
()3
()4

()5
()6
()7

ضىىا بمىدة الزيىادة أو االرتفىاع) :أقىىل مىدة مسىموح بهىا لوصىىول
مىدة التسىخين (تُعىرف أي ً
جميع أجهزة استشعار درجة الحرارة إلى درجة الحرارة الدنيا المطلوبة للسلعة
الحد األدنى لدرجة حرارة الهواء ومدة التسخين :المدة الزمنيىة القصىوى الالزمىة لرفىع
درجة حرارة الغرفة إلى درجة الحرارة الدنيا المطلوبة للهواء في المرفق
درجة الحرارة الدنيا للسلعة في نهاية مدة التسخين :درجة الحرارة الىدنيا المطلوبىة لكىل
أجهزة استشعار درجة حرارة قلب السلعة
زمن البقاء :المدة الزمنية التي يجب أن تحتف فيها جميع أجهزة استشعار درجة حرارة
السىىلعة بدرجىىة الحىىرارة الىىدنيا للقلىىب أو اللىىب ،ويجىىب أن تحىىتف فيهىا أجهىىزة استشىىعار
درجة حرارة الهواء بدرجة الحرارة الدنيا للهواء
الزمن الكلي للمعالجة الحرارية :الزمن الكلي منذ بداية تسخين السلعة حتى نهايىة زمىن
البقاء
بارامترات التحكم في الرطوبة أثناء المعالجة
نوع التبريد بعد المعالجة (عند االقتضاء).

 4-2-4المعالجة الحرارية الجافة
تتطلب المعالجة الحرارية الجافة ما يلي:
-

رصد درجة حرارة الهواء والرطوبة في المرفق
رصد درجة حرارة قلب السلعة عند االقتضاء
الدوران الكافي للهواء لضمان تجانس درجة الحرارة والرطوبة النسبية في المرفق.

وفي الحاالت التي تحىدد فيهىا جىداول المعالجىات الحراريىة الجافىة درجىة حىرارة الهىواء والرطوبىة
المطلوبتين ،ينبغي رصد درجة حرارة الهواء باستخدام أجهىزة استشىعار درجىة الحىرارة (التماثليىة
أو الرقمية) ،وينبغي رصد الرطوبة باستخدام مقيىاس الحىرارة الرطىب والبصىلي الجىاف أو أجهىزة
استشعار الرطوبة.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

المعيار الدولي رقم

11-42

المعيار الدولي رقم

42

متطلبات استخدام المعالجات بالحرارة كتدابير للصحة النباتية

وينبغي وضع أجهزة االستشعار بعيدًا عن أي مصدر حراري وبعيدًا قدر اإلمكان عن جىدار مرفىق
المعالجة ،أو يمكن ً
بدال من ذل وضع جداول باالستناد إلى سلسىلة مىن المعالجىات االختباريىة التىي
تقىىاس فيهىىا درجىىة الحىىرارة األبعىىد عىىن جىىدار المرفىىق وتىىربط بدرجىىة الحىىرارة فىىي موقىىع جهىىاز
االستشعار.
ويمكن تركيب أجهزة استشعار إضافية للتعويض عن احتمال تعطل أجهزة االستشعار.
وينبغىىي أن تشىىمل المعالجىىة الحراريىىة الجافىىة للجوزيىىات والبىىذور مىىا ال يقىىل عىىن ثالثىىة مىىن أجهىىزة
استشعار درجة الحرارة في السلعة داخل أماكن تحددها دراسات خرائط درجة الحرارة.
وفىىي الحىىاالت التىىي ترصىىد فيهىىا درجىىة حىىرارة المعالجىىة باسىىتخدام أجهىىزة استشىىعار داخىىل السىىلعة،
ينبغي أن تكون تل األجهزة مناسبة لقياس درجة حرارة قلب السلعة .وينبغي تعديل العدد اإلجمالي
ألجهزة االستشعار وفقًا لنوع المعالجة ،ونىوع السىلعة ،وحجمهىا وشىكلها ،وخىرائط درجىة الحىرارة
ونوع مرفق المعالجة .ويمكن لرصد درجة حرارة قلب السلعة ،عنىد االقتضىاء ،أن يىوفِّر معلومىات
إضافية عن التحقق من المعالجة الحرارية الجافة بالمقارنة مع رصد درجة حرارة الهواء وحده.
 5-2-4المعالجة الحرارية بالعزل الحراري
تتطلب المعالجة الحرارية بالعزل الحراري رصد درجة الحرارة في أبرد منطقة من السلعة.
ويتطلب التسخين بالعزل الحراري بطبيعته أن تكون نُظم رصد وتسجيل درجىات الحىرارة متوافقىة
مع هذه التكنولوجيا .وتشمل األمثلىة أجهىزة التصىوير التىي تعمىل باألشىعة تحىت الحمىراء ،وأجهىزة
استشىىعار درجىىة الحىىرارة التىىي ال تتىىأثر بالمجىىاالت الكهربائيىىة المغنطيسىىية المتولىىدة ،والمزدوجىىات
الحرارية وأجهزة االستشعار المصنوعة من األلياف الضوئية.
وتبعًا للمعالجة المحددة المراد استخدامها مع سىلعة معيَّنىة (مثىل مىا إذا كىان قلىب السىلعة أو سىطحها
هو أبىرد منطقىة محىددة فىي خريطىة درجىة الحىرارة) ،قىد يلىزم ،حسىب االقتضىاء ،اسىتخدام أجهىزة
استشعار الحرارة الداخلية.
وينبغي اختيار أماكن أجهزة االستشىعار ،وفقًىا لإلجىراءات المعتمىدة ،لرصىد تجىانس درجىة حىرارة
المعالجة في الجزء األكبر من السلعة.
-5

كفاية نُظم مرافق المعالجة

تعتمد الثقة في مدى كفاية المعالجة بالحرارة كتىدبير مىن تىدابير الصىحة النباتيىة فىي المقىام األول
علىىى ضىىمان فعاليىىة المعالجىىة مىىن اآلفىىة موضىىوع االهتمىىام فىىي ظىىروف محىىددة ،وضىىمان تطبيىىق
المعالجة على النحو السليم .وينبغي تصىميم نُظىم إجىراء المعالجىة واسىتخدامها ورصىدها لضىمان
إجراء المعالجات على النحو السليم وحماية السلع م ن اإلصابة والتلو بعد المعالجة.
وتقع على المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد الذي يقع فيه مرفق المعالجة أو الذي تستهل فيىه
المعالجات المسؤولية عن ضمان الوفاء بمتطلبات النُظم.
1-5

الموافقة على المرافق

ي نبغي أن تكون مرافق المعالجة خاضعة لموافقة المنظمة الوطنيىة لوقايىة النباتىات فىي البلىد الىذي
يقع فيه المرفق قبل تطبيق معالجات الصحة النباتية هناك .وفي الحاالت التي تُطبَّق فيها المعالجة

المعيار الدولي رقم

12-42

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

متطلبات استخدام المعالجات بالحرارة كتدابير للصحة النباتية

المعيار الدولي رقم

42

أثناء النقل ،يجوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات الموافقة على إجىراءات هىذا التطبيىق .وينبغىي
للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات االحتفاظ بقائمة ب أسماء المرافق المعتمدة.
2-5

منع اإلصابة بعد المعالجة

ينبغي أن يتخذ مرفق المعالجة التدابير الالزمة لمنع أي إصابة محتملىة أو أي تلىو محتمىل للسىلعة
بعد المعالجة .وقد يلزم اتخاذ التدابير التالية:
إبقاء السلعة في غرفة خالية من اآلفات
فورا بعد المعالجة
تعبئة السلعة ً
عزل السلع المعالجة وتحديدها
فورا بعد المعالجة.
شحن السلعة ً
3-5

التوسيم

يمكن توسىيم السىلع بأرقىام مجموعىات المعالجىة أو غيىر ذلى مىن سىمات تحديىد الهويىة التىي تسىمح
باقتفىىاء أثىىر ال ُ
شىىحنات التىىي ال تمتثىىل للىىوائح .وينبغىىي أن يكىىون مىىن السىىهل التعىىرف علىىى عالمىىات
التوسيم وأن توضع في أماكن ظاهرة للعيان.
4-5

الرصد والمراجعة

تقع على المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد الذي تجري فيه المعالجة بالحرارة المسؤولية عن
رصد ومراجعة تطبيق معالجات الصىحة النباتيىة والمرافىق التىي تجىري فيهىا المعالجىات .وال يلىزم
إشراف مستمر على المعالجات شريطة وجود نظام لرصد درجة الحرارة باسىتمرار ولضىمان أمىن
المرفق والعملية المتبعة والسلعة المعنية .وينبغي أن تكىون عمليىات الرصىد والتىدقيق كافيىة لكشىف
فورا.
جوانب القصور وتصحيحها ً
5-5

متطلبات مرافق المعالجة

ينبغي أن تفي مرافق المعالجة بالمتطلبات التي تحددها المنظمة الوطنية لوقاية النباتىات .ويمكىن أن
تشمل تل المتطلبات العناصر التالية:
الموافقة على المرفق من جانب المنظمة الوطنيىة لوقايىة النباتىات فىي البلىد الىذي يقىع فيىه
المرفق
الترخيص للكيانات من جانب المنظمة الوطنية لوقاية النباتات
إمكانيىة معاينىىة المنظمىىة الوطنيىىة لوقايىىة النباتىىات فىىي البلىىد الىىذي يقىىع فيىىه المرفىىق لوثىىائق
مرفق المعالجة وسجالته
اتخاذ إجراءات تصحيحية في حال عدم االمتثال.
-6

الوثائق

تقع على المنظمة الوطنية لوقاية النباتات فىي البلىد الىذي يوجىد فيىه مرفىق المعالجىة المسىؤولية عىن
األوليىة المتعلقىة بىدرجات
ضمان احتفاظ القائمين بتقديم المعالجة بالسجالت المالئمة ،مثل البيانىات َّ
الحرارة والرطوبة المسجلة أثناء المعالجة .ومن األساسي االحتفاظ بسجالت دقيقة للسماح بإمكانيىة
التتبع.
1-6

توثيق اإلجراءات

ينبغي توثيق اإلجراءات لضمان معالجة السلع بصورة متسقة على النحو المطلىوب .وينبغىي تحديىد
ضىىوابط العمليىىة وبارامتراتهىىا التشىىغيلية لتىىوفير التفاصىىيل الالزمىىة للموافقىىة علىىى مرفىىق المعالجىىة.
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وينبغي لمشغلي مرفق المعالجة توثيق إجراءات المعايرة وضبط الجودة .وينبغي كحد أدنى معالجة
ما يلي:
إجراءات مناولة السلعة قبل المعالجة وأثناءها وبعدها
اتجاه السلعة وتشكيلتها أثناء المعالجة
البارامترات الحاسمة للعملية ووسيلة رصدها
معايرة درجة الحرارة ورصدها ،وكذل  ،عند االقتضاء ،معايرة الرطوبة وتسجيلها
وضع خطط احترازية وإجىراءات تصىحيحية فىي حىال فشىل المعالجىة أو حىدو مشىاكل
في عمليات المعالجة الحاسمة
إجراءات لمناولة المجموعات المرفوضة
متطلبات التوسيم (إذا اقتضت الحاجة ذل ) ،واالحتفاظ بالسجالت والوثائق
تدريب العاملين
2-6

االحتفاظ بالسجالت

ينبغىىي لمشىىغلي مرفىىق المعالجىىة االحتفىىاظ بسىىجالت بشىىأن تطبيىىق كىىل معالجىىة .وينبغىىي إتاحىىة تل ى
السجالت للمنظمة الوطنية لوقاية النباتىات فىي البلىد المسىتورد أو المصىدِّر عنىدما يلىزم إجىراء تتبىع
على سبيل المثال.
ينبغي لمرفق المعالجة االحتفاظ بسجالت مالئمة بشأن المعالجات بالحرارة كتدابير للصحة النباتيىة
لمدة ال تقل عن سنة واحدة كي يتسنى تتبع أثر مجموعات السلع المعالجة .وتشىمل المعلومىات التىي
قد يلزم تسجيلها ما يلي:
تحديد هوية المرفق
السلعة المعال َجة
اآلفة المستهدفة الخاضعة للوائح
جهة تعبئة السلعة وزراعتها ومكان إنتاجها
وزن الشحنة وحجمها ،بما يشمل عدد المفردات أو العبوات
تحديد العالمات أو الخصائص
تاريخ المعالجة
أي انحراف ملحوظ عن جدول المعالجة
درجة الحرارة والرطوبة (إذا اقتضت الحاجة ذل ) والزمن المس َّجل
بيانات المعايرة.
3-6

التوثيق من جانب المنظمة الوطنية لوقاية النباتات

ينبغي توثيق جميع إجراءات المنظمة الوطنية لوقاية النبىات علىى النحىو المالئىم ،وينبغىي االحتفىاظ
بالسجالت ،بما فيها سجالت الرصد والتفتيش وشهادات الصحة النباتية الصىادرة ،لمىدة ال تقىل عىن
سنة واحدة .وفي حاالت عدم االمتثال أو أوضاع الصىحة النباتيىة الجديىدة أو غيىر المتوقعىة ،ينبغىي
إتاحة الوثائق عند طلبها على النحو الموصوف في المعيار الىدولي لتىدابير الصىحة النباتيىة رقىم 13
(خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد بشروط الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة).
-7

التفتيش

الغرض من التفتيش هىو تحديىد مىدى االمتثىال لمتطلبىات االسىتيراد المتعلقىة بالصىحة النباتيىة .وفىي
حال العثور على آفات حيىة غيىر مسىتهدفة بعىد المعالجىة ،ينبغىي أن تنظىر المنظمىة الوطنيىة لوقايىة
مؤشرا يدل على فشىل المعالجىة ومىا إذا كىان
النباتات في ما إذا كان بقاء تل اآلفات على قيد الحياة
ً
يلزم اتخاذ تدابير إضافية.
المعيار الدولي رقم
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ويمكىىن للمنظمىىة الوطنيىىة لوقايىىة النباتىىات فىىي البلىىد المسىىتورد فحىىص الوثىىائق والسىىجالت الخاصىىة
بالمعالجات التي يتم إجراؤها أثناء النقل لتحديد االمتثال لشروط االستيراد المتعلقة بالصحة النباتية.
-8

المسؤوليات

تقع على المنظمة الوطنيىة لوقايىة النباتىات فىي البلىد الىذي تسىتهل أو تجىرى فيىه المعالجىة بىالحرارة
المسؤولية عن تقييم تطبيق المعالجات بالحرارة كتدابير للصحة النباتية والموافقة عليهىا ورصىدها،
بمىىا يشىىمل المعالجىىات التىىي تُجريهىىا كيانىىات مر َّخصىىة أخىىرى .غيىىر أنىىه عنىىد إجىىراء المعالجىىات أو
االنتهاء من إجرائها أثناء النقل ،تكون المنظمة الوطنيىة لوقايىة النباتىات فىي البلىد المصىدِّر مسىؤولة
عىادة عىىن تىىرخيص الكيىان الىىذي يُجىىري المعالجىىة أثنىاء النقىىل ،وتقىىع علىى المنظمىىة الوطنيىىة لوقايىىة
النباتات في البلد المستورد المسؤولية عن التحقق من الوفاء بمتطلبات المعالجة.
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