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مدونة ممارسات
تعبئة ونقل الفاكهة واخلضر الطازجة
)(CAC/RCP 44-1995

 القسم أوال -النطاق
 3-3توصي هذه املدونة بتعبئة ونقل الفاكهة واخلضر الطازجة على الوجه الصحيح من أجل احملافظة علىى جىو
املنتج أثناء النقل والتسويق.

 القسم ثانيا -تصميم معدات النقل وأحواهلا وررق محميهها
3-4

4-4

رراز النقل ونوع املعدات
تشمل العوامل:
وجهة املقصد؛
قيمة املنتج؛
رجة قابلية املنتج للتلف؛
كمية املنتج املرا نقله؛
رجة حرار التخزين والرطوبة النسبية املوصى بهما؛
ظروف رجة احلرار اخلارجية يف جهات املنشأ واملقصد؛
الوقت الذي يستغرقه االنتقال للوصول إىل وجهة املقصد بواططة النقل اوجوي أو اليري أو البحري؛
رطوم الشحن املتفق عليها مع الناقلني؛
نوعية خدمة النقل.
جيب النظر حبرص يف معوليةة ونوييةة مدمةة النقةل الةم اقةدمها لنهةل النةااهب ال جانةب الرسةو

املطهوبة .حتد اخلدمات واليرامج الزمنية أو تعدل أطىبوعياً .وأحيانىا مىا تُسىح اخلدمىة علىى حىني ىر  .وينبغىي
للشاحنني أن يتصلوا بسلطات املوانئ اوجوية والبحريىة يف مىواقعها الصىلية واملواقىع املقصىو للحصىول علىى أحىد
ممتازا للمعلومات ،حيى يقىوم الريى
املعلومات عن اخلدمات املتاحة .كما أن مطبوعات التجار احمللية تعتير مصدراً ً
من الناقلني ووكالؤها باإلعالن عن جداوهلا الزمنية ووجهات مقاصدها.

عُ ِّدلت

.4002
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 1-4اوصَى باسنخدا املقطورات املةدة وحاواةات ال ةاحنات املقفهةة ،اذا مةا كانة مناحةة ،مة أجةل معظةم
املننجات العالية احلجم الم ابه رول فرت اننقاهلا وختزانها أسبوياً أو أكثر .وجيى أن تتبقىى فىك كافيىة مىن
عمر املنتج للتسويق بعد االنتقال .وميرين للناقلني الذين يستخدمون مقطورات وحاويات أن يقدموا خدمات من البىا إىل
البا  .ومن شأن ذلك أن يقلل من مناولة املنتج وتعرضه وتضرره وطرقته.
 2-4ميك اسنخدا حاواات البضائع اجلواة أاضا لنقدام مدمات م الباب ال الباب .واملنتج الىذي ينقىل جىوا
يعتير بصفة عامة منتجا مرتفع القيمة وقابال للتلف بدرجة مرتفعىة .وتريىاليف الشىحن جىوا أعلىى مىن هىا .بيىد أن
أوقات النقل حتس بالساعات وليس باليام.
 5-4ت ح الكثري م املننجات يف حاواات جواة غري مدة أو يهى مصارب نقالة لهبضاية جواً .ويتطل ذلىك
تنسيقا وثيقا يف موانئ املنشأ واملقصىد حلمايىة املنىتج عنىدما تتىأخر الطىا رات .ومتىس احلاجىة يف املطىارات إىل مرافىق
للتخزين يتا التحريا يف رجات حرارتها لريفالة جو املنتج .واحلاويات اوجوية املير متاحة وينبغي اطتخدامها كلمىا
أمرين .واطتخدام ال طية احلرارية املعزولة يعتير خيارا.
واملننج الذي ميك شحنه يف مقطورات مدة وحاواات ب احنات مقفهه أحياناً ما ا ح جواً لالسنفاة م

6-4

ظروف السوق العاجهة ،مثل بدااة موسم تكون األسعار فيه مرتفعة واملعروض حمدوةاً .ويتعني النظر يف إجيا نظىام
متني و قيق لرصد أو إظهار رجات احلرار والرطوبة النسبية أثناء النقل يف حاويات مترياملة.
 7-4حيناج النقل ملسافات رواهة يد املنامات املداراة واملنجمد معدات جيةد النصةميم لنحمةل بيئةة العبةور
ومحااة املننج .ومن بني السمات املستصوبة يف املقطورات املير اليت يصل طوهلا إىل  3246مىك ( 24قىدما) وحاويىات
النقل املغلقة اليت يصل طوهلا إىل  34مكا ( 20قدما) على طبيل امل ال ما يلي:
-

 ) h/BTU20000( h/kJ2400من قدر التيريىد يف مريتنىف تبلىر رجىة حرارتىه
رجة فرنهيتية) ،وتبلر رجة حرار اهلواء العا د  4رجة مئوية ( 16رجة فرنهيتية)؛
نفاخ مبخر مرتفع الطاقة ويعمل بصفة مستمر إلجيا رجة حرار أك ر تساويا للمنتج و رجات رطوبة نسىبية
أعلى؛
حاجز فاصل متني للهواء العا د يف مقدمة املقطور لريفالة وران اهلواء يف كافة أاحاء احلمولة؛
روافد رأطية يف البا اخللفي للمساعد يف وران اهلواء؛
عزل واف واحتياطات للتدفئة عندما تستخدم يف مناطق تريون ظىروف اوجىو فيهىا تتطلى ذلىك نظىرا لطبيعىة
املنتج؛
شقوق أرضية عميقة أو قنوات ،يبلر عمقها مىن  50إىل  75مىا ( 4إىل  1مىا) لتىوف مسىاحة مقطعيىة وافيىة
لدوران اهلواء حتت احلموالت املوضوعة على الرضية مباشر ؛
14

رجىة مئويىة

(300
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اطتشعار لدرجة اهلواء الناتج عن تشغيل وحد التيريد لتقليل تضرر املنتج من التيريد املفاجئ والتجمد؛
احتياطات للتهوية ملنع تراكا اإلثيلني أو ثاني أكسيد الريربون؛
تعليق مكاك هوا يا لتقليل كمية الصدمة واالهتزاز اللذان ينتقالن إىل حاويات الشحن واملنتج بداخلها؛
حاويات حدي ة يكك فيها اهلواء البىار مقدمىة احلاويىة إال أن تىدفق اهلىواء يىدور مىن أطىفل (بىالقر مىن
الرضية) احو املؤخر  ،ثا يرتفع إىل اوجزء العلوي من احلاوية.

 4-4افحص معظم النااهب معدات النقل اخلاصة بهم ابل يرضةها يهةى ال ةاحنب لنحميهةها .وحالىة املعىدات
حامسة يف احملافظة على جو املنتج .ولذلك فينبغي للشاحن هو اآلخر أن يفحص املعىدات للتأكىد مىن أنهىا يف حالىة
عمل جيد وتفي حباجات املنتج .ويوفر الناقلون اإلرشا ات عن فحص نظا التيريد وتشغيلها.
ينبغي فحص مجيع معدات النقل بشأن:

9-4

 النظافة  -ينبغي أن تريون مقصور التحميل قد نظفت بشريل منتظا ،بواطىطة التنظيىف بالبخىار علىى طىبيلامل ال؛
 األضرار  -ينبغي أن تريون اوجدران والرضيات والبوا والطقف يف حالة جيد ؛ ضبط ةرجة احلرار  -ينبغي أن تريون وحدات التيريد قد متىت معايرتهىا مىؤخرا ومتىد بىدوران مسىتمر مىناهلواء من أجل إجيا رجة حرار موحد للمنتج.
ينبغي أن يصر الشاحنون على معدات نظيفة .إذ ميرين ختري محولة من املنتج بواططة:

30-4

33-4

متوافقة؛

را حة من توصيالت طابقة أو محوالت
خملفات كيميا ية مسية؛
حشرات معششة يف املعدات؛
بقايا متعفنة من منتجات زراعية؛
أنقاض تسد فتحات التصريف أو قنوات وران اهلواء على طول الرضية.
ينبغي أن يصر الشاحنون على معدات حسنة الصيانة وأن يتفحصوا ما يلي:

 الضرار يف اوجدران أو الطقف أو الرضيات اليت ميرين أن تسمح بىدخول احلىرار والىير والرطوبىة والقىذارواحلشرات من اخلارج؛
 تشغيل البوا وفتحات التهوية والسدا ات وحالتها؛ احتياطات بشأن زنق احلمولة وتريتيفها.34-4

والفحوص اإلضافية التالية هامة بالنسبة للمقطورات املير وحاويات الشاحنات املقفلة:
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إ خال شخص إىل منطقة البضاعة ليقوم ،بعد إ الق البوا ،بالتأكد من ضرور انسىدا حشىية ضىوء البىا .
كما ميرين اطتخدام مولد خان الكتشاف التسريبات؛
ينبغي أن تدور وحد التيريد من السرعة العالية إىل املنخفضة عند الوصىول إىل رجىة احلىرار املستصىوبة ثىا
العو إىل السرعة املرتفعة؛
حتديد موقع عنصر االطتشعار الذي يتحريا يف رجة حرار هواء التصريف .وإذا ما كان يقىيس رجىة حىرار
اهلواء العا د ،فقد يتعني ضبط الكمومك عند رجىة أعلىى لتجنى إحلىاق أضىرار التيريىد املفىاجئ أو أضىرار
التجميد باملنتج؛
ينبغي تركي حاجز فاصل متني للهواء يف مقدمة املقطور ؛
ينبغي توافر نبيطة تدفئة للنقل يف الماكن ذات الطقس القارص اليرو ؛
ينبغي أن يريون للمعدات املزو بنظام لتوصيل اهلواء من أعلى مسىقط هىواء قماشىي أو ىرف طىقف معىدني
حبالة جيد .

 31-4املننج الذي حيناج ال النداد انبغي تداده بالكامل مسبقاً ،يند االانضاء ،ابةل محميهةه يف معةد النقةل.
وينبغي أخذ رجات حرار املنتج بكمومك مناط وتسجيلها يف مستند الشحن للرجوع إليها مسىتقبال .كمىا ينبغىي أن
تريون مقصور التحميل يف املعد مير مسبقا بدرجة حرار النقل أو التخزين املوصىى بهىا للمنىتج .ومىن املستصىو أن
تريون منطقة التحميل مغلقة وأن تريون منطقة مدخل رصيف التحميل ،إن كان متوافرا ،مزو مبوانىع كريمىة لتسىر
هواء املدخل.
 32-4أساليب النحميل الصحيحة حامسة يف احملافظة يهى ةرجة احلرار والرروبة النسبية ،ومحمي املننج مة
تأثري اوى االهنزاز أثناء النقل ،ومتنع ةمول احل رات ال احلمولةة .وجيى احلىرص بوجىه خىاص عنىد حتميىل
شحنات خمتلطة .وجي أن تريون املنتجات متوافقة.
35-4

من بني طرا ق التحميل الطاطية ما يلي:
 حتميل السوا من السلع املعبأ  ،بواططة آالت أو يدويا؛ حتميل فرا ف حاويات الشحن يدويا ،بواططة مصاط نقالة أو بدونها؛ حتميل بالوحد حلموالت موضوعة على مصاط حتميل أو ألواح انزالق يف حاويات مزو مبرافىع مصىطبة أومرافع شوكية.

36-4

الندابري االحنيارية غري الوافيةة ب ةأن ةوران اهلةواء ختةرب احلمولةة ،حنةى يف معةدات النقةل اجليةد

النصميم .وينبغي إبعىا حاويىات الشىحن ،كلمىا أمريىن ،عىن الرضىيات املسىطحة وعىن اوجىدران اوجانبيىة املسىتوية
باطتخدام املصاط واحلوامل واحلشوات .وينبغي السماح مبساحة علوية بني الصىف العلىى مىن الصىنا يق الريرتونيىة
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وأعلى احلاوية؛ وميرين القيام بذلك بواططة لولبة أو تغرية الصف العلىى مىن الصىنا يق أو باطىتخدام عبىوات مصىممة
على النحو املال ا هلذا الغرض .وجي توف فراغ لدوران اهلواء حتت احلمولة وحوهلا ومن خالهلا حلماية املنتج من:
-

احلرار املستمد من اهلواء اخلارجي أثناء الطقس احلار؛
احلرار املولد بواططة املنتج من خالل التنفس؛
تراكا اإلثيلني من نضج املنتج؛
احلرار املفقو للهواء اخلارجي أثناء الطقس القارص اليرو ؛
أضرار اليرو املفاجئة أو أضرار التجمد أثناء تشغيل وحد التيريد.
انبغي له احنب الذا اسنخدمون معدات نقل مدة أن انبعةوا توصةيات النااةل ب ةأن محميةل مقصةور

37-4

احلمولة باملعدات لنجنب أضرار الدوة املفاجئة أو أضرار النجمد الم تهحق باملننج .وقد يريون هواء التصريف أبىر
من رجة احلرار احملد إذا ما كان نظام التيريد يعمل على اطتشعار رجة حرار اهلواء العا د.
 34-4ينبغي تأمني احلموالت بواحد أو أك ر من املوا التالية ملنع تأث ات االهتزازات أو أضرار الصىدمات يف أثنىاء
النقل واملناولة:
39-4

أقفال للحمولة من الملنيوم أو اخلش ؛
حشوات خنروبية من الريرتون أو اللواح الليفية؛
حواجز خشبية وخوص تسم ؛
حقا من ورق الريرافت تنفخ باهلواء؛
شبريات وشرا ط بضاعة؛
أبوا حتميل خشبية مصنعة من موا مساحتها  45ما×  300ما ( 2 × 3بوصة).
انبغي تزواد مجيع احلموالت مبسجالت صغري لقياس ةرجة حةرار اهلةواء ،ان كانة مناحةة ،توضةع

بب العبوات يف املنارق الم محدث فيها أةفأ ةرجات احلرار  .وتوصي شىركات املسىجالت بوضىعها أعلىى احلمولىة
بالقر من جدار جانيب  ،على مبعد من ثل املسافة من البىوا اخللفيىة بعيىدا عىن التفريىر املباشىر للىهواء املىير .
وينبغي أن حتتوي عربات السريك احلديدية على مسجلني أو ثالثة مسجالت .ويف احلموالت اليت يتريىاثر علىى أعالهىا
ال لج أو الرطوبة بأك ر من  95يف املا ة ،ينبغي أن تريون املسجالت صامد للمياه أو مغلفة حبقيبة بالطتيريية.
 3-39-4ينبغي للشىاحنني أو املرطىل إلىيها أن يتبعىوا تعليمىات شىركات مسىجالت رجىات احلىرار بشىأن توثيىق
احلمولة ،وبدء تشغيل املسجل ،وقراء النتا ج ،وإعا تىه مىن أجىل معايرتىه وتوثيقىه عنىد االقتضىاء .وهىذه اخلطىوات
ضرورية لتسوية النزاعات حول إ ار رجات احلرار أثناء النقل.
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 40-4انبغي محميل حاواات ال ح املنماثهةة يف احلجةم معةا يف احلمةوالت املخنهطةة مة أجةل زاةاة االتةزان.
وينبغي حتميل حاويات شحن املنتج الثقل أوال ،وتوزيعها بشريل متساو عير أرضية املقطور أو احلاوية .وميريىن وضىع
حاويات الشحن الخف بعد ذلك إىل جانى احلاويىات الثقىل أو فوقهىا .ويىتا تزنيىق احلمولىة وترصىيص احلاويىات
املشحونة املختلفة احلجا بشريل آمن .وبغية تيس التفتيش على احلموالت املختلطة يف مىوانئ الىدخول ،ينبغىي تىوف
عينة مت يلية من كل طلعة بالقر من البا  .ومن شأن ذلك أن يدني من احلاجة إىل تفرير البضاعة للتفتيش عليها.
ال تقم أبدا بنحميل فاكهة أو مضر أو مننجات غذائية أمرى مع بضاية تسةفر ية أي لةارر تهةوث مة

43-4

مالل نقل الروائح أو املخهفات الكيميائية السمية .وكلما كان وقت النقل أطول ،كلمىا كانىت خمىاطر نقىل احلمىوالت
املختلطة من املنتجات الزراعية أعلى .ولذلك ،من الضىروري اتبىاع اخلطىول التوجيهيىة بقىدر اإلمريىان للمحافظىة علىى
اوجو يف الطواق البعيد .
تةزوة املقطةةورات واحلاواةةات مبحيطةةات جواةة معدلةةة مة األكسةةوجب املخفةس وثةةاني أكسةةيد الكربةةون

44-4

والنرتوجب املعززا بعد اكنمال النحميل .وجي جتهيز املقطورات واحلاويات بقنوات عند املدخل من أجىل طىتار
شا ية ومنفذ للغازات من أجل تنفيذ املعاوجة.
 41-4جيب أن ت كل وحد النداد واجلدران والسقل واألرضية واألبواب سداةا مانعا وافيا ملنطقة البضةاية مة
اهلواء اخلارجي .وخبالف ذلك فإن احمليط اوجوي املعدل يتبد بسرعة .وجي وضىع بطاقىات حتىذير علىى املعىد
للتحذير من أن احمليط اوجوي ال يساعد على اطتمرار احليا وأنه يتوج تهوية منطقة البضاعة علىى النحىو الصىحيح
قبل خول الفرا لتفرير احلمولة.

 القسم ثالثا -النعبئة مبا حيافظ يهى جوة املننج أثناء النقل والنسواق
جي أن تتحمل التعبئة ما يلي:

3-1

-

املناولة املتقنة أثناء التحميل والتفرير؛
الضغول من الوزان العلوية للحاويات الخرف؛
الصدمات واالهتزاز أثناء النقل؛
الرطوبة املرتفعة أثناء التيريد املسبق والنقل والتخزين.
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 4-1تُ خنار مواة النعبئة يهى أسةاس حاجةات املنةنج ورراقةة النعبئةة ورراقةة النداةد املسةبق ،واةو املنةنج
وتكهفنه وتوافره ومواصفات امل رتي ورسو ال ح  .ويقدم املستور ون واملشكون ومصنعو أ وات التعبئة نصىا ح قيمىة
يف هذا الشأن .ومن بني املوا املستخدمة:
-

الصنا يق والعل (املغرا  ،املدبسة ،املتواشجة) ،واملزا ج رباعيىة الضىالع ،والحىواض املسىطحة ،والعبىوات
املفلطحة ،واملقسِمات أو اجملز ات ،وألواح االنزالق ،واملصنوعة كلها من الريرتون أو من اللواح الليفية؛
الصنا يق وصنا يق الشحن (املربوطة بالطالك ،واملسمر ) والسىالل والحىواض املسىطحة والعبىوات املفلطحىة
واملصاط النقالة ،واملصنوعة كلها من اخلش ؛
احلقا واوجل واللفافات والبطانات واحلشيات وموا تصنيع الصىنا يق والبطاقىات ،واملصىنوعة كلىها مىن
الورق؛
الصنا يق والعل والحواض املسطحة واحلقا (الشبريية ،اوجامد ) واحلاويات واوجل واللفافىات الغشىا ية
والبطانات واملقسمات وألواح االنزالق ،واملصنوعة كلها من البالطتيك؛
الصنا يق والحواض املسطحة والعبوات املفلطحة واوجل والبطانات واملقسمات واحلشيات ،واملصىنوعة كلىها
من الر اوي.
تعند الصناةاق والعهب وصةناةاق ال ةح واألحةواض املسةطحة والعبةوات املفهطحةة والسةالل واحلقائةب

1-1

مبثابة حاواات شح  .بيد أنه يصع مناولىة السىالل يف احلمىوالت املختلطىة املريونىة مىن صىنا يق مسىتطيلة .وتىوفر
احلقا محاية كدو للمنتج .وتستخدم الصنا يق املصنوعة من اللواح الليفية كحاويات على نطاق واطع .ومىن بىني
أنواع ذلك على طبيل امل ال:
-

3-1-1

صندوق م ق من قطعة واحد بقالبات مصمغة أو مدبسة أو مزنقة ذاتيا؛
صندوق شبه م ق من قطعتني وله طاء؛
صندوق شبه م ق من قطعتني بغطاء متداخل يوفر جدرانا وزوايا قوية؛
صندوق من ثال قطع من طراز  Blissله نهايات مدبسة أو مصمغة مما يوفر زوايا قوية؛
صندوق من قطعة واحد له طاء متداخل؛
صندوق من قطعتني مصما بأ ا قطع وله طاء متداخل متاما؛
صندوق من قطعة واحد بعروات طلريية أو مصنوعة من اللواح الليفية أو وليجات طرفيىة مىن اللىواح الصىلد
والسدا ات الطرفية البالطتيريية ،ويوفر قو وتراصف يف الكصيص.
الصناةاق املصنوية م األلواح الهيفية م أجل املننج الذي اعبأ وهو مبنل أو يهيةه ثهةوج ،جيةب أن تكةون

م ربة بال مع أو مبطنة مباة مقاومة لهماء .وميرين تقليل قو الضغط اخلاصة باللواح الليفيىة ى املعاوجىة إىل أك ىر
من النصف يف ظروف الرطوبة النسبية البالغة  90يف املا ىة .وباإلضىافة إىل احملافظىة علىى قىو الصىندوق ،فىإن الشىمع
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يساعد على تقليل انتقال الرطوبة من املنتج إىل اللواح الليفية .وينبغي صنع مجيع الصنا يق املغرا مبوا الصقة مقاومىة
للماء.
 4-1-1البية الصنا يق املصنوعة من اللواح الليفية وصنا يق الشحن اخلشبية مصممة لريي ترص فىوق بعضىها .ويىتا
التضحية بقو الضغول ومحاية املنتج عندما ترص الصنا يق أو صنا يق الشحن على أطرافها أو جوانبها .ومن املمريىن أن
تفقد الصنا يق املكاصفة ما يصل إىل  50يف املا ة من قو ضغط تراصها رأطيا.
 2-1تضاف مواة يداد ال حاواات ال ح لنوفري او اضةافية وحلمااةة املنةنج .وتىوفر املقسىمات أو اجملز ىات
واوجوان والطراف املز وجة أو ال الثية ال خانة يف الصنا يق املصنوعة من اللواح الليفية قو ضغط إضىافية وتقلىل مىن
تلف املنتج.
 3-2-1كما أن احلشوات واللفافات واوجل والنُجار تقلل من الرضوض .كما تستخدم احلشوات لتوف الرطوبة م لمىا
حيد مع اهلليون؛ وتوف املعاوجة الرييميا ية لتقليل التعفن م لما حيد باطتخدام حشوات ثاني أكسيد الرييريت من
أجل العن ؛ وامتصاص اإلثيلني م لما حيد مع اطتخدام حشوات برمنجنات البوتاطيوم يف صنا يق املوز والزهور.
 4-2-1تستخدم البطانة أو احلقا املصىنوعة مىن ال شىية البالطىتيريية لالحتفىاظ بالرطوبىة .ويسىتخدم البالطىتيك
امل ق من أجل معظا املنتجات للسماح بتبا ل الغازات وجتن الرطوبىة املفرطىة .ويسىتخدم البالطىتيك الصبىل لعىزل
املنتج وتوف كيط جوي معدل بواططة تقليل كمية الكسجني املتوافر للتنفس والنضوج .فعلى طبيل امل ال ،يىتا القيىام
بذلك بشأن املوز والفراولة والطماطا والفاكهة احلمضية.
من بني طرا ق التعبئة ما يلي:

5-1

 النعبئة احلقهية  -يوضع املنتج يف صنا يق من اللواح الليفيىة ،أو صىنا يق الشىحن البالطىتيريية أو صىنا يقالشحن اخلشبية أثناء احلصا  .ويتا تغليف بعض املنتجىات .وبعىد ذلىك تؤخىذ احلاويىات املمتلئىة إىل مرفىق
للتيريد املسبق إلزالة احلرار احلقلية بقدر اإلمريان؛
 تعبئة الظُهة  -جيهز املنتج أو يعبأ بالداخل أو حتت طاتر يف موقع مركزي .ويُجل املنتج من احلقل إىل ظلةالتعبئة طا با يف صنا يق شحن حقلية أو صنا يق أو شىاحنات .وينبغىي أن يىير املنىتج مسىبقا إن كىان ذلىك
متاحا إما قبل وضعه يف حاويات الشحن أو بعدها وفقا لطبيعة املنتج؛
 اياة النعبئة  -يستخرج املنتج من احدف احلاويات ويعا تدرجيه ثا يوضع يف حاوية أخرف .وك ا ما يىتاالقيام بذلك لعمل حاويات أصغر من أجل عبوات التجز ة أو البيع للمستهلك.
3-5-1

ومن بني أنواع التعبئة:
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 امللء احلجمي -يوضع املنتج يدويا أو آليا يف احلاوية حتى بلوغ الطاقة أو الوزن أو العد املطلو ؛ يبو احلوض املسطح أو اخلهية  -يوضع املنتج يف أحواض مسطحة أو خاليا مشريلة توفر فصال بىني العبىواتوتقلل من الرضوض؛
 يبو املكان  -يعبأ املنتج حبرص يف احلاوية .ويعمل ذلك على تقليل الرضوض وإعطاء منظر طار؛ يبو املسنههك أو اياة النعبئة  -تعبأ كميىات صىغ نسىبيا مىن املنىتج ،وتىوزن وتعنىون مىن أجىل البيىعبالتجز ة؛
 الهل الغ ائي أو النقهصي -تلف كل مثىر مىن الفاكهىة أو اخلضىر علىى حىد وتعىزل يف شىاء لتقليىل فقىدالرطوبة والتلف .وميرين معاوجة الغشاء مببيد للطفيليات مصرح به أو ذلك من املوا الرييميا ية؛
 احمليط اجلوي املعدل  -تعزل عبوات املستهلك الفرا ية أو حاويىات الشىحن أو محولىة مصىاط احلاويىاتبأ شية أو حقا بالطتيريية .ويقلل مستوف الكسجني ويزا مستوف ثاني أكسيد الريربون .ويعمل ذلك علىى
تقليل تنفس املنتج ويبطئ من عملية النضج.
 6-1جيب أن اصمم حجم حاواات ال ح وأن متأل يهى النحو الصحيح .فاحلاويات الواطعة جدا واليت تزن أك ر
من  41كغا ( 50رطال) ،م ال ،تشجع على املناولة الخشن وتلف املنتج وإجها احلاوية .ويتسب ملء احلاوية بشريل
زا د عن احلد يف إحدا رضوض باملنتج وانبعاج مفرل يف جوان احلاوية ،وهو ما يفضي إىل تقليل قو الضغول وإجها
احلاوية .كما يتسب امللء بشريل ناقص عن احلد يف تلف املنتج .إذ يُرض املنتج مع حتركه اخل حاوية الشىحن أثنىاء
النقل واملناولة.
3-6-1

وبالنظر إىل ذلك العد الريب من أحجام احلاويات املختلفة املستخدمة فإن مواصفات الصنا يق مستصوبة.
احلاويات املوحد املواصفات:

 تستفيد ،مع احلاويات الخرف ،من أقصى ططح للمصطبة النقالة مع عدم اليروز عن احلافة ومع تراجع قليلعن احلافة؛
 توفر محوالت موحد ومحوالت مصطبة خمتلطة متزنة؛ تقلل من ترياليف النقل والتسويق.محول يدة كبري م ال احنب م مناولةة فةراةى حاواةات ال ةح ال احلمةوالت املوحةد يهةى املصةارب

7-1

النقالة .وقد أقيمت معظا مراكز التوزيع حبي ختزن محوالت املصاط النقالة يف حوامل من ثال طبقات.
3-7-1

تقضي احلموالت املوحد مبا يلي:

 -تقليل مناولة فرا ف حاويات الشحن؛
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 أضرار أقل تلحق باحلاويات واملنتج اخلها؛ حتميل وتفرير أطرع ملعدات النقل؛ عمليات توزيع مركزية أكفأ.4-7-1

-

قد تشمل احلموالت املوحد  ،م ال ،بعض السمات التالية:
مصىىاط نقالىىة وألىىواح انىىزالق خشىىبية موحىىد املقىىاييس م ىىل 3000 × 3400 :مىىا ( 20 × 24بوصىىة)،
و  3000 × 400ما و  3400 × 400ما و  3400 × 3000ما؛
عروات تعشيق رأطية من اللواح اخلشبية أو البالطتيك أو الطالك بني الصنا يق؛
صنا يق بها ثقو من أجل وران اهلواء ،تكاصف عندما ترص الصنا يق بشريل مربع فىوق بعضىها الىبعض،
زاوية بزاوية؛
راء بني الصنا يق ملقاومة االنزالق الفقي؛
شبريات بالطتيريية حول محولة املصاط من الصنا يق؛
ألواح زوايا من اللواح الليفية أو البالطتيك أو املعا ن؛
قامط بالطتريي أو معدني حول ألواح الزوايا والصنا يق.

 4-1جيب أن تكون املصارب النقالة اخل بية اواة مبا اسمح بالنخزا مح ثقل احلمل .الكتي لوجو مرفاع
شوكي ومرفاع مصطبة نقالة ضروري .وينبغي أال يعوق تصميا أطفل املصطبة من وران اهلواء.
 3-4-1جي أن تريون املصطبة النقالة مزو بعد من ألواح ططح علوية لدعا الصنا يق املصنوعة من اللىواح الليفيىة.
وقد تنهار الصنا يق خبالف ذلك فيما بني ألواح السطح نتيجة لل قل العلوي من احلاويات الخىرف ،فينسىحق املنىتج،
ومبا يتسس يف ميل احلمولة بأكملها أو طقوطها من على املصطبة .وميرين اطتخدام طاء من اللواح الليفيىة بىه ثقىو
من أجل وران اهلواء لتوزيع اهلواء عير املصطبة.
 4-4-1جي أال تيرز الصنا يق من حافة املصطبة .فيروزها ميرين أن يقلىل مىن قىو الصىنا يق املصىنوعة مىن اللىواح
الليفية مبقدار ال ل  .كما ميرين أن يفضىي هىذا احلىال إىل انهيىار احلمولىة بأكملىها وانسىحاق املنىتج وجعىل التحميىل
والتفرير والتخزين يف صفوف صعبا .ومن ناحية أخرف ،فإن الصىنا يق الىيت تسىتغل أقىل مىن  90يف املا ىة مىن طىطح
املصطبة وال تكاصف مع حافة املصطبة ميرين أن تنحرف أثناء النقل.
 1-4-1محوالت مصاط حاويات الشحن اليت مل يتا تربيطها أو تغطيتها بالشباك ،ينبغي أن تريون الطبقات ال ال
العليا منها على القل مرصوصة تقاطعيا لتوف االتزان .ويستخدم بعض الشاحنني لفافات شا ية أو شرا ط أو راء على
الطبقات العليا باإلضافة إىل الكصيص املتقاطع .وجي أن تريون احلاويات قويىة مبىا يريفىي لن تىرص بشىريل متقىاطع
بدون أن تنهار .وينبغي أن تستخدم اللفافات الغشا ية يف حاويات شحن املنتج الذي حيتاج إىل تهوية.
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 9-1بعس ال احنب اسنخدمون ألواح ال ح ألن تكهفنها أال م املصارب النقالة .كما أنها تلغي تريىاليف نقىل
وإعا املصاط  .وحيتاج المر إىل مرافع شوكية خاصة لنقل محولة ألواح الشحن إىل املصاط ومنها يف مراكىز التوزيىع
اخلاصة بالشاحنني وباملرطل إليها .فإذا مل يرين لدف املرطل إليه معدات مناولة مال مة ،فإن العبوات تفرغ يىدويا علىى
مصاط إليداعها يف املخازن .واحلاويات املشحونة على ألواح شحن ترص تقاطعيا ،وتربط بلفافات شا ية ،وإال فإنهىا
توَّحد بواططة ألواح زاوية وقوامط.
 3-9-1جي أن تريون ألواح الشحن املصنوعة من اللواح الليفية أو البالطتيك قوية مبا يسمح بتقميطها وطحبها علىى
شوك املرفاع الشوكي أو صفيحته ،فيما تريون كملة بالريامىل .وينبغىي تشىري ألىواح الشىحن الليفيىة بالشىمع عنىدما
تستخدم يف ظروف مبللة .وينبغي أن تريون ألواح الشحن املستخدمة يف معدات النقل ذات ثقو من أجىل وران اهلىواء
حتت احلمولة .وال يوصى باطتخدام ألواح الشحن يف معدات النقل املير ذات الرضية املسطحة نظىرا إىل حاجتهىا إىل
وران هواء كاف حتت احلمولة.

 القسم رابعا -ممارسات النداد املسبق
 3-2يُقكح أن تتا إزالة احلرار احلقلية ،إن توافر ذلك ،بواططة عملية تيريد مسبق حتى رجىة حىرار التخىزين
والرطوبة النسبية املوصى بهما للمحافظة على جو الفاكهة واخلضر .إن جو معظىا املنتجىات تتىدهور بسىرعة إذا مل
تتا إزالة احلرار احلقلية قبل التحميل يف معدات النقل.
 4-2معدات النقل املير مصممة حبي حتافظ على رجة احلرار وينبغي أال تسىتخدم يف إزالىة احلىرار احلقليىة
من املنتج املعبأ يف حاويات الشحن .كما أن وحدات التيريد ال تستطيع رفع الرطوبة النسبية أو التحريا فيها.
التيريد املسبق يطيل عمر املنتج بواططة تقليل:

1-2

2-2

احلرار احلقلية؛
معدل التنفس واحلرار املولد من املنتج؛
معدل النضج؛
فقد الرطوبة (التغضن والذبول)؛
إنتاج اإلي يلني ( از النضج الذي يولده املنتج)؛
انتشار العفن.
يتوقف جناح التيريد املسبق على ما يلي:
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الوقت ما بني احلصا والتيريد املسبق؛
نوع حاوية الشحن إذا كان املنتج طيعبأ قبال؛
رجة حرار املنتج الولية؛
طرعة أو كمية اهلواء البار أو املياه أو ال لج املزو ين؛
رجة حرار املنتج النها ية؛
تصحاح هواء أو مياه التيريد املسبق لتقليل متعضيات التعفن؛
احملافظة على رجة احلرار املوصى بها بعد التيريد املسبق.

 5-2ينبغي أن حيد التيريد املسبق ،حي ما يستخدم،بعد احلصا بأطرع مىا ميريىن .وبالنسىبة ملعظىا املنتجىات،
ينبغي أن يتا احلصا يف طاعات الصباح الباكر لتدنية احلرار احلقلية ومحىل التيريىد علىى معىدات التيريىد املسىبق.
وينبغي محاية املنتجات احملصو من الشمس بتغطيتها حتى توضع يف مرفق التيريد املسبق.
 6-2تعبأ الري من املنتجات تعبئة حقلية أو يف الظلة وبعد ذلك يىتا تيريىدها مسىبقا .وتسىتخدم صىنا يق الشىحن
اخلشبية املقوا بالطالك أو املسمر أو الصنا يق املصنوعة من اللواح الليفية واملشربة بالشمع من أجل املنتج املعبأ املير
مسبقا بواططة املياه أو ال لج بعد التعبئة .والتيريد املسبق للمنتج املعبأ يف حاويات الشحن املرصوصىة يف شىريل محىوالت
مصطبة موحد يعتير هاما بوجه خاص حي أن وران اهلواء حول العبىوات وخالهلىا قىد يريىون كىدو ا أثنىاء النقىل
والتخزين.
 7-2يتوقف اختيار طريقة التيريد املسبق على طبيعة املنتج وقيمته وجو ته ،عالو علىى تريىاليف العمىل واملعىدات
واملوا  .ومن بني طرا ق التيريد املسبق ما يلي:
-

تداد الغرفة  -رص حاويات املنتج يف رفة تيريد .ويىتا ترذيىذ أو رب بعىض املنتجىات باملىاء أثنىاء تيريىد
الغرفة؛
النداد باهلواء القسري أو النداد بالضغط السائهي  -طح اهلواء خالل صفوف حاويىات املنىتج يف رفىة
تيريد .وبالنسبة لبعض املنتجات ،يضاف املاء إىل اهلواء؛
النداد اهليدرولوجي  -رب املنتج يف صهاريج أو صنا يق أو حاويات شحن للسوا بريمية كب من امليىاه
امل لجة؛
النداد بالنفرا اهلوائي  -إزالة احلرار من املنىتج املعبىأ يف حاويىات شىحن بواطىطة التفريىر اهلىوا ي يف
رفة؛
النداد بالنفرا املائي  -إضافة الرطوبة إىل املنتج املعبأ يف حاويات شحن قبل أو أثناء عملية التفرير اهلوا ي
لتسريع إزالة احلرار ؛
جتميد العبو  -حقن ال لج يف مرحلة الذوبان أو ال لج اجملروب يف كل حاوية شحن للمنتج .وتستخدم بعىض
العمليات حاويات السوا .
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 4-2وحي أن معظا املنتجات حساطة إلصابات التيريد املفاجئ ،فيج احلرص على عدم التيريد املسبق للمنىتج
أو ختزينه ون رجات احلرار املوصى بها .وك ا ما تتأخر اآلثار املر ية إلصابات التيريد املفاجئ حتى يُطىرح املنىتج
للبيع بالتجز ة .ومن بني هذه اآلثار العجز عن النضج على النحو الصحيح ،والتىنق  ،والىتعفن ،والتفسىخ املىا ي وزوال
اللون يف الفاكهة واخلضر.
 9-2ومجيع املنتجات حساطة للتعفن .وينبغي تعقيا معدات التيريد املسبق واملاء باطتمرار ،فم ال ،بواططة كلىول
هيبوكلوريت إلزالة العفن الذي يُريوِّن متعضيات .كما ينبغىي احلىرص علىى عىدم السىماح بسىخونة املنىتج بعىد التيريىد
املسبق .كما أن التري ف على أططح املنتج البار عند رجات حرار هواء أعلى ينشر العفن.
 30-2تؤثر طريقة النقل ،وأحوال معدات النقل ،وطريقة التحميل ،وأطالي االنتقال والتخزين علىى جنىاح التيريىد
املسبق .فإذا مل تتا احملافظة على رجة احلرار وعلى الرطوبة النسبية املوصى بهما بعىد التيريىد املسىبق ،فىإن جىو
املنتج تتدهور.

