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شروط استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية

االعتماد
اعتمد هذا المعيار من قبل هيئة تدابير الصححححة النباتية في دورتها الرابعة عشحححرة في أبريل نيسحححان
.2019

مقدمة
النطاق
يقدّم هذا المعيار إلى المنظمات الوطنية لوقاية النباتات إرشحححادات تقنية بشحححأن تطبيق التبخير كتدبير
للصحححححة النباتية ،بما يشححححمل المعالجات بواسححححطة المواد الكيميائية التي تتناهى إلى السححححلعة المعينة
بشححححكلها الغازي .ويوفر هذا المعيار كذلك إرشححححادات إلى المنظمات الوطنية لوقاية النباتات بشححححأن
لمزودي المعالجات بممارسة التبخير.
الترخيص
ّ
وال يقدّم هذا المعيار تفاصححيل عن معالجات محددات بواسححطة مواد تبخير معيّنة .أما اسححتخدام الجو
المعدل حين ال يكون مقترنا ً بالتبخير فال يشكل جزءا ً من هذا المعيار.

المراجع
تشححححححكل المعايير الدولية لتدابير الصحححححححة النباتية مرجعا ً لهذا المعيار .وإن المعايير الدولية لتدابير
الصححححححة النباتية متاحة على البوابة الدولية للصححححححة النباتية على الموقع https://www.ippc.int/core-
activities/standards-setting/ispms

توصييية ئي ة تدابير الصييحة النباتية رقم  .2017 .03اسححتبدال برومور الميثيل أو تخفيف اسححتخدامه
كتدبير للصحة النباتية .توصية صادرة عن هيئة تدابير الصحة النباتية .روما ،أمانة االتفاقية
الحححدولحيحححة لحوقحححايحححة الحنححبحححاتحححات ،محنححظححمحححة األغحححذيحححة والحزراعحححة .محتحححاححححة عحلححى الحمححوقحع
( https://www.ippc.int/en/publications/84230/تم االطالع عليها آخر مرة في  27نوفمبر تشرين
الثاني .)2018

التعاريف
يمكن االطالع على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية المستخدمة في هذا المعيار ،ضمن المعيار
الدولي ( 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية).

اإلطار العام للمتطلبات
يتعيّن على المنظمححات الوطنيححة لوقححايححة النبححاتححات أن تضححححححمن التطبيق الفعححال للتبخير لكي تكون
البارامترات الحرجة على المسححححححتوى المطلوب عبر أنحاء السححححححلعة المعنية كافة ،تحقيقا ً للفعالية
المحددة.
ويجب اسححححتيفاء الشححححروط المتعلقة بتطبيق التبخير ،واسححححتخدام معدات التبخير وإجراءات التبخير.
ويتوجب تنفيذ األنظمة لمنع إصححححابة السححححلعة الخاضححححعة للتبخير باآلفات أو تلوثها .وينبغي اسححححتيفاء
الشروط الخاصة بحفظ السجالت والمستندات لتمكين التدقيق أو التحقق أو تتبع المنشأ.
يرد في ما يلي وصف ألدوار األطراف المشاركة في التبخير ولمسؤولياتهم .وتقدم الوثيقة إرشادات
إلى المنظمات الوطنية لوقاية النباتات بشححححأن مسححححؤوليات الترخيص لمزودي المعالجات ومراقبتهم
والتحقق منهم.
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الخلفية
يرمي هذا المعيار إلى تقديم شححروط عامة لتطبيق التبخير كتدبير للصحححة النباتية ،وال سححيما بالنسححبة
إلى المعالجات المعتمدة تحت المعيار الدولي رقم ( 28معامالت الصحححححة النباتية ل فات الخاضححححعة
لقواعد الحجر الزراعي).
وقد اعتمد المعيار الدولي رقم  28للمواءمة بين معالجات الصحححححححة النباتية عبر طائفة واسححححححعة من
الظروف ،ولتعزيز االعتراف المتبادل بفعالية المعالجة من قبل المنظمات الوطنية لوقاية النباتات،
األمر الذي من شحححأنه تيسحححير التجارة .ويقدم المعيار  28شحححروطا ً لتقديم بيانات عن الكفاءة وتقييمها،
وغيرها من المعلومات المتعلقة بمعالجات الصحححححححة النباتية ،والمالحق المتعلقة بعمليات التبخير
المحددة التي قيّمتها هيئة تدابير الصحة النباتية واعتمدتها.
ويعتبر التبخير فعاالً حين يتم بلوغ نسحححبة التركيز المحددة لمادة التبخير ،عند الحد األدنى من درجة
الحرارة والمدة المطلوبتين لتحقيق الفعالية المحددة ،في المكان األقل احتواء لمادة التبخير ضححححححمن
المقصحححححورة المخصحححححصحححححة للتبخير .وتنطوي فعالية المعاملة ككل أيضحححححاً ،على تطبيق تدابير لمنع
اإلصابة باآلفات أو التلوث بعد القيام بالتبخير.

التأثير في التنوع البيولوجي وفي البي ة
مورس التبخير عبر التححاري خ على نطححاق واسححححححع للحؤول دون دخول اآلفححات الخححاضححححححعححة للوائح
وانتشارها ،فعاد بالنفع على التنوع البيولوجي .ولكن يُحتمل أن تكون لغازات التبخير ،مثل برومور
الميثيل وفلوريد السولفوريل تأثيرات سلبية في البيئة .فعلى سبيل المثال ،من المعروف أن انبعاث
برومور الميثيل في الجو يسححتنزف طبقة األوزون ،كما من المعترف به أن فلوريد السححولفوريل هو
من غازات الدفيئة .أما توصية الهيئة باستبدال برومور الميثيل أو الحد من استعماله كتدبير للصحة
النباتية (توصححية الهيئة رقم  )2017 ،03فتشححجع األطراف المتعاقدة على اسححتخدام بدائل حيثما أمكن
ذلك .ويمكن التخفيف من وطأة التأثيرات البيئية لمواد التبخير عبر اسححححححتخدام التكنولوجيا التدميرية
(بمعني التفتيت الكيميائي) أو االستردادية ألجل خفض انبعاثات الغازات.

المتطلبات
 -1الهدف من التبخير
يتمثل الهدف من استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية ،في قتل اآلفات بدرجة فعالية محددة.

-2

تطبيق التبخير

مزودو المعالجات أو المنظمات الوطنية لوقاية النباتات ،إما في مرفق للمعالجة وإما
يقوم بالتبخير ّ
في مواقع أخرى مناسححبة (مثل أنبار سححفن الشحححن ،ومسححتوعبات الشحححن ،والمخازن ،وتحت غطاء
التربولين).
ويجوز تطبيق التبخير في أية مرحلة من مراحل سلسلة التوريد ،مثالً:
 كجزء ال يتجزأ من عمليات اإلنتاج أو التعبئة
 وبعد التعبئة (مثالً ،عقب تعبئة السلعة لغاية إرسالها)
 وخالل التخزين
ً
 وقبيل اإلرسال (مثال في مواقع مركزية في المرفأ)
 وخالل النقل
 ولدى الوصول إلى بلد االستيراد (قبل اإلنزال أو بعده)
وينبغي لعملية التبخير أن تضححححححمن امتثال البارامترات الحرجة (أي الكمية أو الجرعة أو درجة
الحرارة أو المدة) للمستوى المطلوب في كافة أنحاء السلعة ،ما يتيح تحقيق الفعالية المحددة.
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وقد تتأثر فعالية التبخير بعوامل من قبيل المحتوى الرطوبي للسححححححلعة ،والمقصححححححورة المسححححححتخدمة
للتبخير ،والرطوبة والضغط والتغييرات في تركيبة غازات الجو الناتجة عن التعبئة أو عن السلعة.
ومن العوامل األخرى الواجب مراعاتها خالل التبخير ،نفاذ مادة التبخير ،وامتصحححححاصحححححها من قبل
العبوة أو السححححلعة ،والجاذبية المحددة لمادة التبخير ،ودورانها وتسححححربها خارج مقصححححورة التبخير.
وبالنسححححححبة إلى جريان مواد التبخير ،ينبغي مراعاة حجم مقصححححححورة التبخير والفوارق في ترتيبات
التحميل ،بين السححححلع المحملة داخل صححححناديق التي تباعد بينها مسححححافة معينة ،وتلك المح ّملة بشححححكل
سائب.
تتفاعل بعض مواد التبخير مع سحححلع أو مواد معينة ،وينبغي أخذ ذلك في االعتبار قبل التبخير (مثالً
تتفاعل مادة الفوسححححححفين بقوة مع النحاس والمعادن األخرى ،وقد يؤثر ذلك في إلكترونيات أجهزة
التحقق أو في المراوح).
وينبغي لإلجراءات التي وافقت عليها المنظمة الوطنية لوقاية النباتات من أجل تطبيق معالجة معينة
أن توثق بوضححوح .وينبغي تصححميم تلك اإلجراءات لتضححمن تحقيق البارامترات الحرجة المذكورة
في جداول المعامالت .وينبغي لإلجراءات أن تتضححححمن عملية تكييف مسححححبقة والحقة من أجل بلوغ
الجرعة المتوخاة ،حيث أن تلك اإلجراءات ضححححححرورية للمعالجة كي تحقق الفعالية المطلوبة إزاء
اآلفات المسححتهدفة ،مع الحفاظ على جودة السححلعة .وينبغي لها أيض حا ً أن تتضححمن إجراءات للطوار
وإرشححادات بشححأن اإلجراءات التصحححيحية ألوجه القصححور أو المشححاكل في المعالجة ،مع بارامترات
حرجة للمعالجة.
1-2

المعالجات بواسطة مادة تبخير واحدة

إن عمليات التبخير األكثر شححححيوعا ً هي تلك التي تسححححتخدم مادة ً واحدة للتبخير .وتعتمد مواد التبخير
ذات االستخدام العام على طريقة عمل فعالة عامةً مع كل مجموعات اآلفات ،أو مع مجموعة واحدة
محددة (مثل المفصححححححليات والفطريات والنيماتودا) وكل المراحل الحياتية ل فة أو معظمها .وإن
جداول المعامالت لمواد التبخير الفردية تكون بسححححححيطة عامة ،ويتوجب تطبيقها مرة واحدة لتحقيق
الحد األدنى المطلوب من التركيز على امتداد مدة معينة بغية تحقيق الفعالية المحددة .وترد قائمة
بمواد التبخير شائعة االستخدام وخصائصها الكيميائية في المرفق .1
2-2

المعالجات المختلطة

في ال حاالت التي ال تتمكن في ها مادة تبخير واحدة من تحقيق الك فاءة المطلوبة من دون أن تج عل
السلعة المعنية غير قابلة للتسويق ،أو ألسباب اقت صادية أو لوجستية ،يمكن ت ضمين مادة تبخير أو
معالجة أخرى في جدول المعامالت.
ومن الجائز تطبيق معالجة أخرى عقب التبخير أو بعده مباشححححححرة ،من أجل زيادة فعالية المعالجة
المختل طة .مثالً ،قد تدعو ال حا جة إلى تنف يذ م عالجتين بالتبخير و بالحرارة بصححححححورة مت عاق بة في
الحاالت التي تكون فيها السلعة المعنية عرضةً للتلف جراء زيادة الشدة الالزمة ألية من المعالجتين
على حدة ،أو حين تكون مرحلة الحياة األكثر تحمالً لدى اآلفة المسححححتهدفة مختلفة بحسححححب اختالف
المعالجة المطبقة.
إن االقتران المتزامن بين محححادة تبخير معينحححة وبين مواد تبخير أخرى أو بين أنواع أخرى من
المعالجات قد يكون مفيدا ً أيضحححححححا ً من حيث فعاليته ،وقدرة السححححححلعة على التحمل ،ومن الناحية
االقتصححححادية والتأثير البيئي أو الناحية اللوجسححححتية ،مقارنة بالمعالجة القائمة على مادة تبخير واحدة
فقط.
 3-2التبخير ضمن ظروف خاصة
من الجائز تنفيذ التبخير أيضا ً ضمن الظروف الخاصة التالية.
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 1-3-2التبخير ضمن الجو المعدل
يمكن زيادة تركيز ثاني أكسحححيد الكربون في هواء مقصحححورة التبخير ،إما لوحدها وإما باالقتران مع
زيادة تركيز النتروجين وزيادة أو خفض تركيز األكسجين ،لتعزيز فعالية التبخير .ومن شأن تغيير
تركيز غازات الجو بهذه الطريقة أن يعزز بشكل مباشر معدل وفاة اآلفة المستهدفة ،أو قد يزيد من
تنفس اآلفة المستهدفة فيزيد بالتالي من فعالية مواد التبخير على غرار الفوسفين .وإن خفض تركيز
األك سجين في المق صورة (مثالً عبر ا ستبداله بغازات غير قابلة لال شتعال كثاني أك سيد الكربون أو
النتروجين) قد يكون ضروريا ً كذلك ،حين تكون مادة التبخير قابلة لالشتعال ،كما في حال فورمات
اإليثيل.
 2-3-2التبخير تحت الخواء
من شحححأن تطبيق مادة للتبخير تحت ضحححغط جوي أدنى ،أن يزيد بشحححكل ملحوظ من نسحححبة نفاذ المادة
إلى السححححححلعة ،ما يؤدي إلى زيادة الفعالية أو القدرة على خفض كمية مادة التبخير أو مدة المعالجة.
وينبغي لتلك المعالجات أن تنفذ في حجرات خوائية مبنية لهذه الغاية ،وقادرة على تحمل التغييرات
في الضحححغط وضحححمان حد أدنى من خسحححارة الخواء خالل التبخير ،واسحححتخدام مضحححخة خوائية قادرة
على بلوغ الضغط الجوي المطلوب ضمن اإلطار الزمن المتوخى.

 -3المقصورات والتجهيزات المستخدمة للتبخير
هناك أنواع وتصاميم عدة للتجهيزات والمقصورات المستخدمة في التبخير .وهي تختلف باختالف
نوع مادة التبخير المسحححححتخدمة ،وطبيعة السحححححلعة وظروف البيئة المحيطة .وقد تكون المقصحححححورات
والتجهيزات التالية ضرورية لضمان الفعالية المطلوبة للتبخير.
المقصورات
1-3
مطوقة بطريقة ت ضمن الحفاظ على الظروف المنا سبة
ينبغي للمق صورة أن تكون عبارة عن ف سحة
ّ
للتبخير على امتداد فترة عملية التبخير .وتشححمل األمثلة عن المقصححورات ،الحجرات المبنية لغايات
التبخير أو األهراءات أو مستوعبات الشحن أو المخازن أو أنبار السفن أو "خيم" التربولين .وعلى
المقصححححححور ة أن تكون مبنية من مواد تحافظ على التركيز الكافي من مواد التبخير على طول فترة
التبخير وتمنع تسرب المادة (كالمواد غير المسامية أو الممتصة لمادة التبخير) .وينبغي للفتحات أن
تسححد بشححكل فعال .أما السححطوح المسححامية ،مثل الرمال والصححخر التحتي والخشححب والبالط (بشححكل
حجارة أو كتل) فغير مناسبة ألرضيات خيم التبخير.
وينبغي لكل المقصححورات أن تجيز دخول التجهيزات المطلوبة بشححكل مناسححب يضححمن تنفيذ التبخير
كما يجب.
تجهيزات التبخير
2-3
ينبغي لكل التجهيزات المسحححححتخدمة لقياس بارامترات التبخير أن تعاير بناء على تعليمات الشحححححركة
المصنّعة ،وعند المقتضى ،بناء على خصائص المنظمة الوطنية لوقاية النباتات.
 1-2-3التجهيزات الخاصة بتحديد الجرعات
ينبغي للتجهيزات الخاصة بتحديد الجرعات أن تسمح باإلدخال الكمي لغاز التبخير إلى المقصورة.
وتتضححححححمن معدات تحديد الجرعات ،وعاء لتخزين مادة التبخير يتمتع بما يكفي من خصحححححححائص
السححالمة واألمن ،وأنابيب تتيح إيصححال المادة إلى المقصححورة ،كما ينبغي أن تشححمل جهازا ً كفيالً إما
بقياس نسحححبة أو حجم تدفق الغاز إلى داخل المقصحححورة (أي مقياس لتدفق كتلة الغاز) أو قياس فقدان
تزود المقصححححححورة بالغاز (أي ميزان أو قبّان) .وفي بعض
الحجم أو الوزن من المسححححححتوعبات التي ّ
الحاالت يمكن إدخال غازات التبخير إلى داخل المقصححححورة بشححححكلها الصححححلب (مثل حبّات فوسححححفيد
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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المغنيسححيوم) أو ضححمن عبوات ذات حجم محدد تطلق كمية معروفة من مواد التبخير تحقيقا ً للجرعة
المطلوبة.
 2-2-3مبخار الغازات
ّ
تخزن بعض مواد التبخير بشححكل سححائل مضححغوط داخل أسححطوانة معدنية .ويسححتهلك إطالق وتبخير
كمية كبيرة من السححححائل بالقدر المطلوب لغايات التبخير ،ك ّما ً ملحوظا ً من الطاقة .ويجوز اسححححتخدام
المبخار لتوفير الطاقة (كحرارة) خالل تبخير السححححائل وتحويله إلى غاز لضححححمان توفير كمية الغاز
المطلوبة إلى المقصحححححورة .وبحسحححححب مادة التبخير المعنية ،ينبغي اسحححححتخدام مبخار مناسحححححب مقاوم
للضغط.
 3-2-3أجهزة التسخين
حين يكون من الضروري زيادة حرارة السلع والهواء داخل المقصورة ،ال ينبغي استخدام مصادر
مكشححححححوفة للتسححححححخين مع مواد تبخير قابلة لالشححححححتعال أو مواد للتبخير تتحلل عند درجات الحرارة
المرتفعة (أنظر المرفق  1لالطالع على الخصائص الكيميائية لمواد التبخير).
 4-2-3أجهزة جريان الغازات
قد يكون التوزيع المتسحححاوي والسحححريع لغازات التبخير التي يتم إدخالها إلى المقصحححورة عامالً هاما ً
لنجاح تبخير كميات كبيرة من السححلع ،وال سححيما مع الغازات بطيئة االنتشححار نسححبياً .ويعتبر الجريان
السححريع للغاز ضححروريا ً لتبخير السححلع القابلة للفسححاد ،أو السححلع التي قد تمنى بالتلف جراء تعرضححها
المطول لمادة التبخير .وفي ما خص تلك السحححححلع ،ينبغي اسحححححتعمال مروحة مناسحححححبة واحدة أو أكثر
ّ
لالسحتخدام مع مادة للتبخير ،وقادرة على توفير جريان كاف للغاز .ولكن بالنسحبة إلى السحلع السحائبة
(مثل الحبوب) ،ليس من الممكن دائما ً استخدام المراوح.
 5-2-3أجهزة قياس المحتوى الرطوبي
بالنسبة إلى السلع التي يؤثر محتواها الرطوبي في فعالية المعالجة ،ينبغي قياس المحتوى الرطوبي.
بوسححححححع مقياس الرطوبة أن يعطي قياسححححححا ً للمحتوى الرطوبي التقريبي للسححححححلعة .وبما أن المحتوى
الرطوبي يتفاوت عادة ضححمن السححلعة الواحدة وبين السححلع المختلفة ضححمن الدفعة عينها ،فال يحتاج
مقياس الرطوبة إال إلى أن يقيس ما نسحححبته  5في المائة من المحتوى الرطوبي الفعلي .هناك معدات
مختلفة متاحة لقياس المحتوى الرطوبي ،وينبغي أن يمتثل استخدامها لتعليمات المصنّع.
وبغية ضمان تحقيق التبخير فعاليته المتوخاة ،قد يكون من الضروري أيضا ً استخدام معدات تقيس
الرطوبة في البيئة المحيطة.
 6-2-3معدات قياس تدني الضغط
حين يمارس التبخير في الخواء ،ينبغي اسحححححتخدام مقياس مناسحححححب للخواء يتمتع بدقة وحسحححححاسحححححية
مالئمتين ،من أجل قياس وتسححجيل ضححغط الهواء أو الخواء الذي تم سحححبه والحفاظ عليه خالل فترة
التعرض أو الفحص .وقد تتضححمن األدوات المناسححبة لقياس الخواء مقياس ضححغط بسححيط ذي أنبوب
على شحححكل  Uأو مقياس بوردون ،مع أن هناك أدوات إلكترونية متخصحححصحححة للقياس متاحة أيضحححاً،
ويفترض أنها قادرة على قياس حتى  1كيلوبسكال من الضغط الفعلي.
 7-2-3معدات قياس درجة الحرارة
ينبغي استخدام ترمومترات معايرة من أجل قياس درجة الحرارة داخل المقصورة بناء على فترات
فا صلة منا سبة ،وبح سب المقت ضى ،الم سطحات الخارجية وداخل ال سلعة ،قبل التبخير وخالله .أما
عدد أجهزة استشعار درجة الحرارة المطلوبة فرهن حجم المقصورة.
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 8-2-3معدات قياس تركيز الغاز
إن المعدات المطلوبة لقياس تركيز مواد التبخير ضححمن المقصححورة رهن نوع الغازات المسححتخدمة.
وعلى المعدات المستخدمة أن تتمتع بدقة مناسبة (أي تحقيق ما يقارب الخمسة في المائة من تركيز
مادة التبخير طيلة مدة عملية التبخير) .وعلى معدات القياس (أي أنابيب أخذ العينات) المعرضحححححححة
حححرب تلك المادة .وينبغي ألنابيب أخذ العينات أن
لمادة التبخير ،أن تكون مصححححنوعة من مواد ال تتشح ّ
تكون موضححححححوعة عند أبعد مسححححححافة ممكنة من أنابيب تزويد مادة التبخير أو أجهزة توزيعها ،وفي
المنطقة أو المناطق التي يرجح أن توجد فيها أقل كمية من مادة التبخير ضمن المقصورة.

-4

إجراءات التبخير

قد تؤثر عوامل عدة في فعالية التبخير .وهي قد تشححححححمل نسححححححبة تركيز مادة التبخير ،ومدة التعرض
لها ،وخصححححائص السححححلعة في ما خص نفاذ مادة التبخير إليها أو امتصححححاصححححها لها ،ودرجة حرارة
السححححلعة ودرجة حرارة الجو .أما قدرة المقصححححورة على منع تسححححرب الغاز ،وطريقة تحميل السححححلع
ونسحححب التحميل (أي النسحححبة التي تشحححغلها السحححلعة من المسحححاحة اإلجمالية للمقصحححورة) عوامل تؤثر
مباشححححححرة في توزيع الغاز وفي تركيزه خالل التبخير .وينبغي لكمية مادة التبخير وأجهزة جريان
المادة (عند المقتضححى) أن ترتب ضححمن المقصححورة بطريقة تضححمن تحقيق نسححبة التركيز المطلوبة
لمادة التبخير بحسب جدول المعالجة ،والمحافظة عليها ضمن المقصورة خالل عملية التبخير.
تحميل السلع
1-4
قبل القيام بالتبخير ،ينبغي تحميل ال سلع إلى داخل المق صورة بطريقة ت ضمن م ساحة كافية للجريان
المناسب لمادة التبخير .وفي بعض الحاالت ،بغية ضمان نفاذ مادة التبخير إلى داخل السلعة ،ينبغي
اسحححتخدام معدات فاصحححلة .وبالنسحححبة إلى تحميل السحححلع السحححائبة ،ينبغي ضحححمان الجريان الكافي لمادة
التبخير ،مثالً عن طريق استخدام نظام إلعادة الجريان.
التعب ة
2-4
حين تسححححححتخدم العبوات ،ينبغي أن تتمتع بتركيبة وبنية ال تمنعان نفاذ غاز التبخير إلى السححححححلعة وال
تمنعان كميات مادة التبخير من بلوغ المستويات المطلوبة .وفي حال العكس ،ينبغي لمواد التعبئة أو
التغليف التي ال تسحححمح بنفاذ المادة ،أن تنزع أو تثقب لضحححمان النفاذ الكافي لمادة التبخير .وال يجب
أن تتداخل العبوات المثقوبة ألن ذلك قد يتسبب بسد الثقوب.
االمتصاص
3-4
ّ
إن االمتصحححححححاص يعني ارت باط مادة التبخير الحرة ،كيم يائ يا ً أو فيز يائ ياً ،بالسححححححل عة أو العبوة أو
المقصححورة المعرضححة للتبخير أو بداخلها .وإن امتصححاص المادة من قبل العبوة أو المقصححورة قد ال
يسححححمح للمادة بقتل اآلفات ،أما امتصححححاصححححها من قبل السححححلعة فقد يكون ضححححروريا ً لقتل اآلفات التي
تتغذى من داخلها ،مثل ذباب الثمار .ويكون معدل االمتصحححححححاص عاليا ً في بداية التبخير ومن ثم
يتناقص تدريجيا ً مع تقدم عملية التبخير .وإن االمتصاص يزيد المدة المطلوبة للتهوية بعد التبخير.
وقد تكون الزيوت أو الدهون أو المواد المسححامية أو دقيقة الطحن من المواد عالية االمتصححاص .وال
ينبغي للسحححلع أو العبوات عالية االمتصحححاص أن تخضحححع إلى التبخير إال بعد التمكن من قياس تركيز
مادة التبخير للتأكد من بلوغ الحد األدنى لتركيزها.
تحديد درجة حرارة التبخير
4-4
إن درجة الحرارة من عوامل تحقيق الفعالية المطلوبة للتبخير ،وال سيما ألنها تؤثر في معدل تنفّس
اآلفة المسححححححتهدفة .وبشححححححكل عام كلما تدنت درجة الحرارة ،تدنّى معدل تنفس اآلفة ،وزادت جرعة
مادة التبخير ،أو مدة التعرض المطلوبة لتحقيق الفعالية المتوخاة.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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وينبغي قياس درجات حرارة السححححلعة والجو داخل المقصححححورة وتسححححجيلها .وينبغي اعتبار الحرارة
األدنى المسجلة في المقصورة أو للسلعة على أنها درجة الحرارة التي تم التبخير ضمنها.
لتسرب الغاز
اختبار مناعة المقصورة
5-4
ّ
على القدرة المطلوبة لمنع تسرب الغاز للمقصورة أن ترتكز على مادة التبخير المستخدمة .وينبغي
ححرب
عند الضحححرورة ،قبل التبخير (ويفضحححل أن يكون ذلك قبله مباشحححرة) ،القيام باختبار لمقاومة تسح ّ
الغاز .ولكن إن لم يكن بناء المقصححححححورة منيعا ً بما فيه الكفاية وقيد االسححححححتخدام المنتظم ،قد ال يكون
االختبار ضححححروريا ً إال على فواصححححل زمنية تتراوح بين  6أشححححهر و 12شححححهرا ً مثالً أو بعد عدد من
المعالجات ،بحسب ما تحدده المنظمة الوطنية لوقاية النباتات.
وفي الحاالت التي ال تكون فيها المقصحورة منيعة لتسحرب الغاز بصحورة كافيةً لضحمان الحفاظ على
النسححححب الكافية من تركيز الغاز على امتداد فترة التبخير ،ينبغي تحديد مناعتها للتسححححرب من خالل
قياس الضغط في منتصف مدة العملية.
إدخال مادة التبخير
6-4
ينبغي اسحححتخدام الحد األدنى لدرجة الحرارة التي من المتوقع للمقصحححورة أو للسحححلعة (بحسحححب أيهما
األدنى) التعرض لها على امتداد فترة المعالجة ،لدى تحديد الجرعة.
إن الكمية اإلجمالية من مادة التبخير التي يجب اسححححححتعمالها هي حاصححححححل الجرعة المطلوبة (معدل
الجرعة) وحجم المقصورة .ولذا فإن القياس الصحيح لحجم المقصورة مهم .وينبغي مراعاة فائض
االمتصاص أو التسرب لمقصورة التبخير.
وينبغي إدخال كمية كافية من مادة التبخير إلى المقصحححححورة لضحححححمان بلوغ الحد األدنى من التركيز
بحسحححححب ما ينص عليه جدول المعاملة .وينبغي حسحححححاب الكمية المطلوبة من مادة التبخير بناء على
صيغة تقريبية :يمكن االطالع على أمثلة في المرفق .2
إن حجم المقصححححورة هو حجمها الداخلي ويختلف حسححححابه باختالف شححححكل المقصححححورة (انظر مثالً
الملحق  3لالطالع على أمثلة عن األشححكال والصححيغ الحسححابية) .ويمكن خصححم حجم الحاويات (أي
البراميل أو الصححححناديق) داخل المقصححححورة المانعة للهواء وغير الممتصححححة لمادة التبخير ،من حجم
المقصورة.
وإذا كان من الضححححححروري إدخال مادة التبخير إلى المقصححححححورة بالحالة الغازية ،يمكن تطبيق مادة
التبخير السححححححائلة بواسححححححطة مبخا (انظر القسححححححم  .)2-2-3ولكن ،يجوز إدخال بعض مواد التبخير
بحالتها الصلبة لتحول من ثم إلى حالتها الغازية (انظر القسم .)1-2-3
القياس والتسجيل
7-4
حين تقاس ن سبة تركيز مادة تبخير وت سجل ،ينبغي ا ستخدام المقا سات الم سجلة للتأكد مما إذا كانت
تسرب مادة التبخير أو
نسبة تركيز المادة داخل المقصورة صحيحة ،ومن عدم حصول أي فرط في ّ
في امت صا صها .وينبغي لتركيز مادة التبخير أن يقاس وي سجل بتواتر كاف للتأكد من بلوغ الجرعة
المطلوبة والحفاظ عليها ،وللسحححححماح بإجراء الحسحححححاب المناسحححححب لحاصحححححل التركيز -المدة (إذا كان
مطلوباَ) .وينبغي أيضححححا ً مراعاة نتائج قياس التركيز ،بناء على جدول المعامالت ،لضححححمان التوزيع
المتساوي لمادة التبخير في أنحاء المقصورة خالل مدة المعالجة.
 1-7-4قياس تركيز مادة التبخير وتسجيله
حيثما أمكن ،ينبغي ألنابيب أخذ العينات أن توضحححع في المواقع التي تعتبر األصحححعب بلوغا ً من قبل
مادة التبخير .ويعتمد العدد المطلوب من أنابيب أخذ العينات للقياس الصحححححححيح لتركيز مادة التبخير
في أنحاء المقصححححححورة ،على حجم المقصححححححورة وطبيعتها .وقد تتطلب حجرات التبخير المبنية لهذه
الغاية عددا ً أقل من أنابيب أخذ العينات مقارنة بخيم التربولين.
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وبناء على السحححلعة وعلى جدول المعامالت ،قد يكون من الضحححروري وضحححع المزيد من أنابيب أخذ
العينات ضمن السلع الموجودة بداخل المقصورة .على سبيل المثال ،يجوز استخدام  3أنابيب ألخذ
العينات كحد أدنى ،ألول  300متر مكعب من السحلعة ،مع إضحافة أنابيب أخرى للسحلع المعبأة بشحكل
متراص أو التي يصعب اختراقها.
 2-7-4حساب حاصل التركيز-المدة
يمكن حسحححححححاب حاصحححححححل التركيز-المدة بطرق مختلفة (المرفق  .)4فيمكن لقيم الحاصحححححححل التي يتم
التوصل إليها بناء على سلسلة متعاقبة من القياسات ،أن تستخدم من أجل حساب الحاصل التراكمي
لكامل مدة التعرض لمادة التبخير في هذا الموقع ،مع مراعاة الفاصححححححل الزمني بين القياس واآلخر.
ويكون عدد القياسححات المتعاقبة المطلوبة للحصححول على تقدير مناسححب للناتج ،رهن شححكل المنحنى
البياني للجمع على امتداد فترة المعالجة.
إن أدت أنابيب أخذ العينات إلى قيا سات مختلفة لن سبة تركيز مادة التبخير ،فينبغي ح ساب الحا صل
استنادا ً إلى القياسات األدنى.
اكتمال عملية التبخير
8-4
لدى انتهاء مدة المعالجة وبلوغ الحاصحححل ودرجة الحرارة والحد األدنى المطلوب من تركيز المادة،
يمكن االعتبار بأن عملية التبخير قد أنجزت .أما في الحاالت التي يتعذر فيها تحقيق الحد األدنى
من الحاصل في البداية ،يجوز تمديد فترة التبخير أو تطبيق مادة تبخير إضافية لبعض أنواع المواد
وظروف التبخير ،إن سمح بها جدول المعامالت بذلك.
ويمكن الح صول على مؤ شرات نجاح التبخير عن طريق التفتيش أو االختبار ،بعد التهوية ،للتحقق
من معدل وفاة اآلفة الم ستهدفة .وبالن سبة إلى العديد من عمليات التبخير ،قد تدعو الحاجة إلى تمديد
فترة ما بعد التبخير قبل أن يبلغ معدل وفاة اآلفة مستوى الفعالية المحدد.

-5

النظم المناسبة لمرافق المعالجة

تقوم الثقة بكفاية المعالجة بالتبخير كتدبير للصحححححححة النباتية ،في المقام األول على االطمئنان إلى
فعالية المعالجة إزاء اآلفة المعنية في ظل ظروف محددة ،وإلى أن المعالجة قد طبقت بحسحححححححب
األصححححول .وينبغي لنظم تطبيق العالج أن تصححححمم وتسححححتخدم وتراقب بما يضححححمن التنفيذ المناسححححب
للمعالجات ،وحماية السلع من اإلصابة باآلفات وتلوثها بعد المعالجة.
وتكون المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد الذي تتم المعالجات أو تسحححححتهل فيه ،مسحححححؤولة عن
ضمان االمتثال الشتراطات النظام.
الترخيص لمزودي المعالجات
1-5
تكون المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد الذي تنفذ معالجة الصحححة النباتية أو تسححتهل فيه (في
الحالة الثانية تتم عملية التبخير خالل النقل) ،مسححؤولة عن الترخيص لمزودي المعالجات .ويشححتمل
ومزود المعالجة .وينبغي للمنظمة أن
الترخيص عادة على المصححححححادقة على كل من مرفق المعالجة
ّ
تحدد شححححححروطا ً لمنح الترخيص لمزود المعالجة ،بما يشححححححمل تدريب الموظفين ،وإجراءات التبخير
والتجهيزات المناسحححححبة وظروف التخزين .وينبغي أيضحححححا ً لإلجراءات المحددة التي تالئم كل مرفق
ومزود وسلعة ،أن تنال موافقة المنظمة.
ّ
وينبغي للمنظمات أن تحافظ على قائمة بمزودي المعالجات المعتمدين والقادرين على تنفيذ التبخير،
بما في ذلك ،عند المقتضى ،المرافق المعتمدة.
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المراقبة والتدقيق
2-5
تكون المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد الذي تنفذ عملية التبخير أو تسححتهل فيه ،مسححؤولةً عن
مراقبة مرافق المعالجة ومزودي المعالجة والتدقيق فيهم .وعلى المنظمات أن تمسك جدوالً للتدقيق،
من أجل ضمان تنفيذ عمليات التدقيق تلك بالشكل المناسب من قبل موظفين مدربين .وليس هناك ما
يقتضي فرض رقابة مستمرة على المعالجات بالتبخير ،شريطة أن تكون إجراءات المعالجة حسنة
التصححححميم وقابلة للتحقق منها ،بحيث تكفل درجة عالية من سححححالمة النظام بالنسححححبة للمرفق والعملية
والسححلعة المعنية .وينبغي أن يكون هذا المسححتوى من المراقبة والتدقيق كافيا ً لكشححف أوجه القصححور
وتصحيحها على وجه السرعة.
وعلى مزودي المعالجة أن يسحححتوفوا شحححروط الرصحححد والتدقيق التي حددتها المنظمة الوطنية لوقاية
النباتات .ويجوز لتلك الشروط أن تتضمن:
 السماح بدخول المنظمة الوطنية لوقاية النباتات لغايات التدقيق ،بما يشمل الزيارات غير المحددة
مسبقاً.
ً
 ونظاما لمسك سجالت بالمعالجات ،وأرشفتها والسماح للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات
باالطالع عليها
 واإلجراءات التصحيحية التي يتوجب اتخاذها في حالة عدم التقيد.
منع اإلصابة باآلفة بعد التبخير
3-5
يكون صاحب الشحنة مسؤوالً عن منع إصابة السلعة باآلفة وتلوثها بعد التبخير ،ويجوز له التعاون
مع مزود المعالجة بشححححأن كيفية تحقيق ذلك .ويجب اتخاذ إجراءات لمنع اإلصححححابة الممكنة للسححححلعة
باآلفة أو تلوثها بعد التبخير .ويجوز تطبيق اإلجراءات التالية:
 إبقاء السلعة في مقصورة خالية من اآلفات
 وتعبئة السلعة فورا ً في عبوة مضادة ل فات
 والفصل بين السلع وتحديد السلع التي خضعت للمعالجة
 وإرسال السلعة بأسرع ما يمكن.
التوسيم
4-5
يجوز للسلع أن توسم بأرقام دفعات التبخير ،أو بسمات تعريفية أخرى (مثل مواقع التعبئة ،ومرفق
المعالجة ،وتواريخ التعبئة والتبخير) ،األمر الذي يتيح تتبع منشححأ الشحححنات غير الممتثلة للشححروط.
ولدى اسحححتخدام التوسحححيمات ،يجب أن تكون قابلة للتعرف عليها بسحححهولة وأن تكون موضحححوعة في
أمكنة تسهل رؤيتها.

 -6الوثائق
تكون المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد الذي أجريت عملية التبخير أو اسححححححتهلت فيه ،هي
المسؤولة عن ضمان استخدام مزودي المعالجات لمواد تبخير مصدقة ،وقيامهم بتوثيق اإلجراءات
ومسححححححك السححححححجالت المناسححححححبة ،مثل البيانات الخام المتعلقة بتركيز مواد التبخير ،ودرجة الحرارة
المسجلة خالل المعالجات .ويعدّ المسك الدقيق للسجالت أساسيا ً إلتاحة القدرة على تتبع المنشأ.
توثيق اإلجراءات
1-6
ينبغي توثيق اإلجراءات لضححححححمان تبخير السححححححلع بالتماشححححححي مع جدول المعامالت .ويتوجب تحديد
إجراءات للمراقبة وبارامترات تشححححححغيلية لتوفير التفاصححححححيل التشححححححغيلية الالزمة ألجل الترخيص
مزود المعالجة توثيق إجراءات المعايرة ومراقبة الجودة .وعلى
لمزودي المعالجات .ويتعيّن على ّ
ّ
الوثيقة الخطية المتعلقة باإلجراءات أن تتضمن ما يلي:
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 إجراءات مناولة الشحنة قبل المعالجة وخاللها وبعدها؛
 وبارامترات العملية الحرجة ووسائل قياسها؛
 ومعايرة وتسجيل جهاز استشعار درجة الحرارة والغاز ،ومعايرة وتسجيل مستشعرات الرطوبة
أو مقاييس الرطوبة.
 ووضع خطط للطوار وإجراءات تصحيحية التخاذها في حال فشل التبخير أو ظهور مشاكل
في ما يتعلق بعمليات المعالجة الحرجة؛
 وإجراءات لمناولة الدفعات المرفوضة؛
 اشتراطات التوسيم (عند المقتضى) ،ومسك السجالت والتوثيق
 وتدريب الموظفين.
مسك السجالت
2-6
يترتب على مزود المعالجة أن يمسك سجالت مناسبة لكل عملية معالجة منفذة .وعلى تلك السجالت
أن تكون متاحة للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد الذي أجري التبخير أو اسححتهل فيه ،لغايات
التدقيق أو التحقق أو تتبع المنشأ.
وينبغي لمزود المعالجة حفظ السجالت المناسبة للتبخير بوصف األخير تدبيرا ً للصحة النباتية ،لمدة
سححححححنة واحدة على األقل من أجل تتبع منشححححححأ الدفعات التي خضححححححعت للمعالجة .ويجوز لمعلومات
سجالت التبخير الفردية أن تحتوي بيانات بشأن:
 اسم مادة التبخير
 وتحديد المقصورة ومزود المعالجة
تسرب المواد من المقصورة
 وسجالت اختبار ّ
 وسجالت معايرة التجهيزات
 والسلعة الخاضعة للتبخير وخصائصها الرئيسية (مثل المحتوى الرطوبي ،ووجود اللحاء ونوع
التعبئة وغير ذلك)
 واآلفة المستهدفة الخاضعة للوائح
 والجهات القائمة بتعبئة السلعة ،وزراعتها ،ومكان إنتاجها؛
 ورقم شحنة التبخير وغير ذلك من عالمات تعريفية أو خصائص
 وحجم الشحنة ومقدارها ،بما في ذلك عدد القطع أو العبوات؛
 وتاريخ ومدة التبخير ،واسم الشخص الذي نفذ عملية التبخير
 وموضع أنابيب أخذ عينات الغاز وعددها ضمن المقصورة
 وأي انحراف ملحوظ عن جدول المعامالت
 والحد األدنى لدرجة حرارة الهواء والسلعة
 ومستويات الرطوبة
 والسجالت المتعلقة بجرعات مادة التبخير وتركيزها ،بما في ذلك وقت تسجيل القياس
 وكميات مواد التبخير (نسبة الجرعة) التي احتسبت وأضيفت على امتداد عملية التبخير.
التوثيق من قبل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات
3-6
ينبغي توثيق وتسححححححجيل كل إجراءات المنظمة الوطنية لوقاية النباتات ،بما فيها السححححححجالت بعمليات
التفتيش والمراقبة المنجزة ،وشححححهادات الصحححححة النباتية التي تم إصححححدارها ،مع وجوب حفظها لسححححنة
واحدة على األقل .وفي حاالت عدم االمتثال ،أو نشحححححوء حاالت جديدة أو غير متوقعة على مسحححححتوى
الصحححة النباتية ،يجب إتاحة الوثائق عند الطلب ،بحسححب ما هو موصححوف في المعيار الدولي رقم 13
(خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد بشروط الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة)
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شروط استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية

التفتيش

على المنظ مة الوطن ية لو قا ية الن با تات في الب لد المصحححححححدّر أن تن فذ التفتيش ،ك ما يجوز أن تؤد يه
نظيرتها في البلد المسحححتورد ،بغية تحديد االمتثال لشحححروط االسحححتيراد في ما خص الصححححة النباتية.
وحيثما توجد آفات حية غير مسحححتهدفة بعد التبخير ،ينبغي للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات أن تنظر
في ما إذا كان بقاء تلك اآلفات دليالً على فشححححل عملية التبخير ،وما إذا كان من الضححححروري تطبيق
إجراءات إضافية للصحة النباتية.
ويجوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المسحححححتورد كذلك أن تدقق في الوثائق والسحححححجالت
المتعلقة بالمعالجات التي أجريت أثناء نقل السحححححلع ،للتأكد من امتثالها لشحححححروط االسحححححتيراد المتعلقة
بالصحة النباتية.
-8

المسؤوليات

تكون المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد الذي يتم التبخير أو يسححححتهل فيه ،هي المسححححؤولة عن
تقييم تطبيق التبخير كتدبير للصحححححححة النباتية وعن الموافقة عليه والتدقيق فيه ،بما في ذلك عمليات
التبخير التي تؤديها المنظمة نفسها أو التي يؤديها مزودون آخرون معتمدون للمعالجات .ولكن حين
ينفّذ التبخير أو ينجز أثناء نقل السحححححلعة ،تكون المنظمة في البلد المصحححححدر هي المسحححححؤولة عادة عن
الترخيص لمزود المعالجة بتطبيق التبخير خالل النقل ،وتكون نظيرتها في البلد المسححححححتورد هي
المسؤولة عن التحقق مما إذا تم االمتثال لجدول التبخير.
وقدر اإلمكان ،ينبغي للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات أن تتعاون مع الوكاالت الوطنية األخرى
التنظيمية المعنية بتطوير التبخير والموافقة عليه وبسححححححالمته ،بما في ذلك تدريب الموظفين الذين
ينفحذون التبخير وإصحححححححدار شححححححهحادات لهم ،وترخيص مزودي المعحالجحات والموافقحة على مرافق
المعالجة .وينبغي تحديد مسؤوليات كل من المنظمات الوطنية لوقاية النباتات وغيرها من الوكاالت
التنظيمية ،لتفادي التداخل بين الشروط والتضارب بينها وعدم اتساقها أو عدم تبريرها.
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شروط استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية  -المرفق 1

هذا المرفق هو ألغراض مرجعية فقط وليس جزءا توصيفيا ً للمعيار

المرفق  :1الخصائص الكيميائية لبعض مواد التبخير الشائعة (على حرارة  25درجة
م وية)
المادة
الفعّالة لمادة
التبخير

الصيغة

الوزن
الجزيئي
(غ مول)

نقطة
الغليان
(درجة
مئوية)
(عند
درجة
ضغط
الجو )1

الثقل
النوعي
(غاز)
(هواء =
) 1 .0

(حجم حجم )%

حدود قابلية
االشتعال في
الجو

عامل التحويل
قابلية
الذوبان
في المياه

(ملغ لتر إلى جزء
في المليون،
حجم حجم عند
درجة ضغط الجو
.)1

كحححبحححريحححتحححيحححد
الكربونيل

COS

60

50.2-

2.07

29-12

0.125
غ  100مل

408

ديححنححيححتححريحححل
اإليثان

2N2C

52

21.2-

1.82

32-6

قابلة جدا ً
للذوبان

470

فحححححورمحححححات
اإليثيل

COOH.2CH.3CH

74.08

54.5

2.55

13.5-2.7

سححححححححيحححانححيحححد
الهيدروجين

HCN

27

26

0 .9

40-5.6

مححححيححححثححححيححححل
البرومايد

Br3CH

95

3.6

3 .3

15-10

 11.8غ
مل

100

قابلة
لالمتزاج

330

906

3-4

حجم حجم
%

يحححححححححوديحححححححححد
الميثيل

I3CH

141.94

42.6

4.89

غير قابلة

 1 .4غ
مل

100

متسحححححححححاوي
إثيوسححححيانات
المثيثل

NS3H2C

73.12

119

2.53

غير قابلة

 0.82غ
مل

100

فوسفين

3PH

34

87.7-

2-1

257

172

334

0.26

أعلى من

1 .7

حجم حجم
%

ثاني أكسححححيد
الكبريت

2SO

64.066

10-

2.26

غير قابلة

 9 .4غ
مل

فحححححلحححححوريحححححد
السلفوريل

2F2SO

102

55.2-

3.72

غير قابلة

قليلة القابلية
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شروط استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية  -المرفق 2

هذا المرفق هو ألغراض مرجعية فقط وليس جزءا توصيفيا للمعيار

المرفق  :2أمثلة عن صيغ لحساب كمية مادة التبخير المطلوبة
ترد أدناه أمثلة عن صيغ لحساب مواد التبخير بناء على الوزن والحجم.
بناء على الوزن:
كمية مادة التبخير (غ) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑛𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 (𝑚3 ) × 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑔𝑒 (𝑔/𝑚3 ) × 100
𝑦𝑡𝑖𝑟𝑢𝑃 𝑡𝑛𝑎𝑔𝑖𝑚𝑢𝐹 %

إن نقاوة مادة التبخير هي النسبة المئوية من المادة الفاعلة في المنتج الكيميائي ،بحسب ما يشير إليه
الوسم.
بناء على الحجم:
كمية مادة التبخير (مل) =

× ))℃( 𝑒𝑟𝑢𝑡𝑎𝑟𝑒𝑝𝑚𝑒𝑇 (273 (𝐾) +

Gas Constant (R) (62.363 𝐿. 𝑚𝑚𝐻𝑔. 𝐾 −1 . 𝑚𝑜𝑙 −1 ) × 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑛𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 (L) × 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑔𝑒 (𝑚𝑔/L) × 100
(
)
𝑦𝑡𝑖𝑟𝑢𝑃 𝑡𝑛𝑎𝑔𝑖𝑚𝑢𝐹 𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑖𝑐 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 (𝑚𝑚𝐻𝑔) × 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 𝐹𝑢𝑚𝑖𝑔𝑎𝑛𝑡 (𝑔/𝑚𝑜𝑙) × %

إن نقاوة مادة التبخير هي النسبة المئوية من المادة الفاعلة في المنتج الكيميائي ،بحسب ما يشير إليه
الوسم.
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شروط استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية  -المرفق 3

هذا المرفق هو ألغراض مرجعية فقط وليس جزءا توصيفيا للمعيار

المرفق  :3صيغ لحساب حجم األشكال الهندسية
الشعاع Radius
الحجم  - Volumeاالرتفاع Height
الطول Length
العرض Width

نوع الشكل
الهندسي

البنية الهندسية

صيغة لحساب الحجم

مخروط

𝑡𝜋 × 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 2 × 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ
3

أسطوانة

𝑡𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝜋 × 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 2 × 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ

†

قبة

Radius A
Radius C

Radius B

= 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑜𝑉

= 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑜𝑉
𝐶 𝑠𝑢𝑖𝑑𝑎𝑅 × 𝐵 𝑠𝑢𝑖𝑑𝑎𝑅 × 𝐴 𝑠𝑢𝑖𝑑𝑎𝑅 × 𝜋 × 2
3

موشور مستطيل

𝑡𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ × 𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ × 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ

موشور مثلث

𝑡𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ × 𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ × 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ
2

= 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑜𝑉

† الصيغة المستخدمة تنتج حجما ً تقريبيا ً وحسب.
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شروط استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية  -المرفق 4

هذا المرفق هو ألغراض مرجعية فقط وليس جزءا توصيفيا للمعيار

المرفق  :4أمثلة عن صيغ لحساب حاصل التركيز-المدة ()CT
ترد أدناه أمثلة عن صيغ لحساب حاصل التركيز-المدة.
المثل :1
المثل

CTn,n+1 = (𝑇𝑛+1 − 𝑇𝑛 ) × √𝐶𝑛 × 𝐶n+1

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

حيث أن:
Tn

ترمز إلى وقت تسجيل القياس األول ،بالساعات

وTn+1

ترمز إلى وقت تسجيل القياس الثاني ،بالساعات

و Cnترمز إلى قياس التركيز عند  ،Tnعلى أساس غ م مكعب
و Cn+1ترمز إلى قياس التركيز عند  ،Tn+1على أساس غ م مكعب
و CTn,n+1هي الحاصل المحتسب بين  Tnو Tn+1على أساس غرام ساعة متر مكعب.
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