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 تقديم
 

ة في                  ات الزراعي دات اآلف ان آلالت رش مبي ال توجد معایير قياسية للجودة واألم
ة     ة والزراع ة األغذی ي منظم اء ف دول األعض ل ال ایي (FAO)آ ا أن المع ر ، آم

ر م                   وع من اآلالت، یكون في أغلب األحوال غي  ناسب الدولية الموجودة لهذا الن
ن   ر م دول لكثي ذه ال د . ه ف وق م عك ة   قس ة الزراعي دمات الهندس  (AGSE)خ

ام  ب ذ ع ة من ة والزراع ة األغذی ة  1995منظم داد خطوط توجيهي ى إع دف عل به
 .امالرش األآثر شيوعًا في االستخد آالت تحسين أمان وآفاءة أنواع

 
ة،  وط التوجيهي تند الخط ن وتس ادرة م أن   الص ة بش ة والزراع ة األغذی منظم

ة،             ة والمحلي ة واألوربي ایير الدولي المعایير القياسية، على ما هو موجود من المع
ى المراجع المنشورة ة . باإلضافة إل ة المتعمق ى المعرف د أیضًا عل ا تعتم ا أنه آم

، وآذلك على   آلالت الرش ایير الدولية    بالمع ، المعينين بالمشروع  ،وخبرة الخبراء 
 .خبرة المؤلفين في مجال استخدام وتطبيق مبيدات اآلفات في العالم النامي

 
ایو   ي م وط     1997وف ن الخط ى م دارات األول ر اإلص ى نش ة عل ت الموافق ، تم

دات         ق مبي زة تطبي ن أجه ة ع ة والزراع ة األغذی دتها منظم ي أع ة الت التوجيهي
ة  طة مجموع ات بواس دات   اآلف االت مواصفات مبي ي مج ة ف راء المنظم ن خب م

دأ      بقة عن    "اآلفات، ومتطلبات التسجيل ومعایير التطبيق، وعلى مب ة المس الموافق
م ال         "عل ي مج ة ف ة والزراع ة األغذی راء منظم ة خب ة مجموع ذلك موافق ، وآ

 .الهندسة الزراعية
 

لة الخطوط    ى من سلس وع هو النسخة المنقحة األول ذا المطب د ه ة، وُیع التوجيهي
اء،        دول األعض ن ال ي وردت م ات الت ات والمقترح من التعليق ي تتض الت

ذ       دثت من ي ح دة الت ة الجدی ورات الدولي ن   . 1997والتط ان م د مجموعت وتوج
ية آلالت  ات األساس ى من المتطلب د األدن ى تغطي الح ة، األول الخطوط التوجيهي

راء ا  اليب إج ة وأس ر دق ایير أآث ة تغطي مع رش، والثاني دى ال د م ار لتحدی الختب
 .التطابق مع هذه المعایير القياسية
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 الحد األدنى للمتطلبات
 

ات             مهیتمثل أحد األهداف ال    ى للمتطلب ة الخاصة بالحد األدن مة للخطوط التوجيهي
االت األخرى لكي تضمن أن آالت                  ة والزراعة والوآ في مساعدة منظمة األغذی

ائمي           ة للق تم شراؤها تكون مأمون ي ی ة  الرش الت یضًا ذات  أ و،ن باستخدامها وللبيئ
ة             ًا دورًا       . آفاءة وتتحمل طویًال تحت ظروف التشغيل العملي ویلعب السعر دائم

راء   ة ش ي حال ى ف ه ینبغي حت رش، إال أن زة ال راء أجه رار ش اذ ق د اتخ ًا عن هام
ان                       ایير األم ى لمع ا الحد األدن ق عليه زة أن ینطب ذه األجه واع من ه أرخص األن

 .والتحمل
 

دت         وهذ ي أع ات الت دنيا للمتطلب ة والزراعة      ه الحدود ال ة األغذی ، تأخذ في     ها منظم
ا مع           اسوآالت الرش الموجودة فعًال في األ      اعتبارها ر منه ق، والتي یتوافق الكثي

دول األعضاء     هو  وعلى ذلك فقد أصبح الهدف الرئيسي      .هذه المتطلبات   حث ال
تخلص من آالت الرش دون        على تطبيق هذه المتطلبات على الفور، والبدء في          ال

ى               الالمستوى القياسي وغير     ة تختفي عل ة، وفي النهای مأمونة من أسواقها المحلي
 .المستوى العالمي

 
ات األساسية في             ى للمتطلب وقد تم عرض الخطوط التوجيهية الخاصة بالحد األدن
واع   ل األن رش، مث زة ال ة ألجه ات المختلف ي المجموع لة تغط دات منفص مجل

ية  ة   الرئيس رش المحمول ن آالت ال غيلها  (م ائم بتش طة الق منة ) بواس آالت متض
واع         ئذات المجز الرش   ات، وأن ة والمقطورة بواسطة مرآب دوارة والمحمول ات ال
 .أخرى

 
 اتإجراء االختبارأساليب  المعايير القياسية و بشأنخطوط توجيهية

 
د ا          ة بالح ك الخاص ن تل ا ع ي متطلباته ر ف ة أآث وط التوجيهي ذه الخط ى ه ألدن

ة الرش                   ة آلل ر دق ان أآث ا تعطي مستویات أم ذه    . للمتطلبات حيث أنه وتشتمل ه
ة        الخطوط التوجيهية للمعایير القياسية على مواصفات ومتطلبات ُمفصلة، ومدعم
ة          ة األغذی ایير منظم ع مع ا م دى تطابقه اس م ارات لقي راء االختب اليب إج بأس



        ح                                                       ةالمعایير القياسي: أجهزة تطبيق مبيدات اآلفات الزراعية 

دات    ن آالت رش مبي ية م واع الرئيس ة لألن واء  والزراع ة س ات الزراعي اآلف
ة والزراعة            ة األغذی وتعكس  . الُمصنعة أو المستخدمة في الدول األعضاء لمنظم

ة      ية الدولي ایير القياس ة، والمع نيع الحالي اليب التص ية أس ایير القياس ذه المع ه
 .والمحلية، آما تعكس الواقع العملي تحت الظروف الحقلية في هذه الدول

 
ایير              وتهدف الخطوط التوجيهية ال    ات، والمع ى للمتطلب خاصة لكل من الحد األدن

د المُ   ى تزوی ي ومن   القياسية إل . ظمتصنعين والحكومات بنظام ضمان جودة عمل
ا                         دخل به ي ت نمط والسرعة الت دول األعضاء أن تحدد ال ة من ال ویمكن لكل دول

إلى حيز التطبيق على المستوى القطري، وضمن        تي تعنيها   الخطوط التوجيهية ال  
 .  عندما یكون ذلك مناسبًاهااتتشریع

 
 :آما یليأخرى  خطوط توجيهية  على الكاملة السلسلةشتملوت
 

راءات  أن إج ة بش وط توجيهي ار   خط هادات واختب جيل واصدار الش زةاتس  ألجه
  لتطبيق مبيدات اآلفات الزراعية؛الجدیدة

 
ات        ن للحكوم افية یمك ة إض از طریق رض بإیج ة تع وط التوجيهي ذه الخط ه

ق                     بواسطت ات، عن طری دات اآلف د التعامل مع مبي ان عن ات األم ق متطلب ها تطبي
ر أو     ل القط واء الُمصنعة داخ ات س دات اآلف ق مبي زة تطبي ودة ألجه ة الج مراقب

توردة نعين  . المس زم الُمص ة ُیل ریعات الوطني من التش ب ض ال مطل و بإدخ
ایير ي بالمع زتهم تف ميًا أن مواصفات أجه وا رس أن یعلن ية والمستوردین ب  القياس

دریجيًا من آالت الرش دون المستوى          لألمان والتحمل، یكون من الممكن الحد ت
 .القياسي وفي النهایة استبعادها من األسواق تمامًا

 
رش        هادات آلالت ال دار الش ار وإص رامج اختب يم ب أن تنظ ة بش وط توجيهي خط

 ؛ها في تطبيق مبيدات اآلفات الزراعيةخدامالجاري است
 

ذا ال  ى ه تخدمة     یغط رش المس هادات آلالت ال دار الش ارات وإص وع االختب مطب
ة  المزارع التجاری ات ب دات اآلف ق مبي ي تطبي ًا ف وط . حالي ذه الخط ز ه وترآ
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؛

اج المحاصيل         ات في إنت دات اآلف التوجيهية على الحاجة الماسة عند استخدام مبي
زة مأم            ا بواسطة أجه وم   في آثير من البلدان، إلى ما یضمن القيام بتطبيقه ة، تق ون

رة   . بوظائفها على الوجه األآمل  وینطبق هذا األمر على آل من آالت الرش الكبي
ة                 تانية وأیضًا آالت الرش المحمول ة والبس المستخدمة في رش المحاصيل الحقلي

 .بواسطة القائم بتشغيلها
 

نح الشهادات                  دریب وإجراءات م رامج الت ل ب خطوط توجيهية بشأن تنظيم وتفعي
 ؛غيل أجهزة تطبيق مبيدات اآلفاتللقائمين بتش

  
ؤالء     هادات له نح الش ار وم دریب واختب رامج ت ة بب وط التوجيهي ذه الخط تم ه ته

ات،         ى أفضل      هألن  الذین یقومون فعًال بتشغيل أجهزة تطبيق مبيدات اآلف الت آ حت
في  وهى  ال یمكن تقدیرها ًاالرش في تصميمها وصيانتها یمكن أن تحدث أضرار 

 .من شأن هذه الخطوط التوجيهيةأال نقلل ماهر ومن ثم ینبغي الر غي  العامليدیأ
 

ق       اوهناك آتيبان آخر  ان تطبي ذه السلسلة یغطي ة ضمن ه ن من الخطوط التوجيهي
ة، وآالت رش        آمبيدات اآلفات باستخدام الطائرات، و      الت رش المحاصيل الحقلي

 :هما الشجيرات،األشجار ومحاصيل 
 

  الصحيحة للتطبيق الجوى لمبيدات اآلفاتخطوط توجيهية بشأن الممارسة
 .خطوط توجيهية بشأن الممارسة الصحيحة للتطبيق األرضي لمبيدات اآلفات

 
ائمين   ِعُأ ل الق اد لك ة واإلرش اعدة العملي دیم المس ة لتق ذه الخطوط التوجيهي دت ه

رامج الصحة                باستخدام مبيدات اآلفات في عمليات إنتاج الغذاء واأللياف أو في ب
 .يوهى تغطي أساليب التطبيق الرئيسية للرش األرضي والجو. امةالع
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 المجلد الثاني
 آالت الرش المحمولة والمقطورة بواسطة مرآبات

 
 مقدمة

 
واع                   ایير القياسية األن ة الخاصة بالمع اني من الخطوط التوجيهي یغطي المجلد الث
ي تستخدم في                   ات الت ة والمقطورة بواسطة مرآب الرئيسية آلالت الرش المحمول

اتين             ذلك المستخدمة في رش البس ة وآ زة الرش      . رش المحاصيل الحقلي ا أجه أم
ة  غيلها   (النقال ائم بتش طة الق ة بواس ة    ) المحمول ة یدوی رش الظهری ى آالت ال وه

غوط         الهواء المض رش ب ة وآالت ال رش الظهری ورات ال ة وموت غيل برافع التش
وائي  دفع اله ل بال ي تعم رش الت رذاذ(وآالت ال ات ال رش ذات ) نافخ وآالت ال
ي المج ا ف تم تغطيته دوارة، في ات ال د األولالمجزئ ذا . ل وي آل جزء من ه ویحت

راء     اليب إج ن أس لة م ن اآلالت وسلس وع م ل ن فات لك ى المواص د عل المجل
 . االختبارات لتحدید ما إذا آانت اآللة المقدَّمة لالختبار تفي بهذه المواصفات

 
دفو ذهته ات المُ  ه زارعين والجه د الم ى تزوی ة إل وط التوجيهي نعة الخط  ص

ااوالهيئ ة بنظ ية ت الحكومي ع اآلالت الرئيس ت لجمي ى وثاب ودة عمل م ضمان للج
 .يوردة إلى أو مصنعة فيالعالم النام     ست م التلرش المحاصيل سواء آانت هذه اآل     

ة              قد  و ائم بالتشغيل وسالمة البيئ ان الق ى     ،تم توجيه عنایة خاصة ألم  باإلضافة إل
 .إدخال اختبارات التحمل والمتانة أینما ینطوى األمر على األمان

 
ة واألور   و ایير الدولي ى المع ارات عل فات واالختب تند المواص ة  وتس ة والقطری بي

ًا   ة حالي ورة   القائم ع المنش ى المراج رىوعل ى     .األخ ًا عل تند أیض ا تس ا أنه  آم
ة ةالمعرف رة المتعمق عة والخب راء المعي  ب  الواس رش للخب ایير آالت ال ين نمع

راء والمُ    مدةبالمشروع وعلى المعلومات المست    ذلك       من الخب دوليين، وآ صنعين ال
 . يعلى خبرة المؤلفين فيمجال استخدام وتطبيق مبيدات اآلفات فيالعالم النام
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 لمواصفاتل النسقينموذج ال
  

ق    تم وضع   Modular)ي صيغة البيانات المتعلقة بالمواصفات فيشكل نموذج نس
format)      ة األ   ها قام بإنشائه المؤلفين آأساس لوثيقة وضعت عة  ارة والز غذی  منظم

)FAO (       د راء عن وم بالش ى تق رى الت االت األخ د الوآ ا وترش د به ى تسترش لك
يل   ار آالت رش المحاص ة     : اختي ة األغذی ية لمنظم ة األساس وط التوجيهي الخط

ة  ة   )FAOوالزراع ة، یوني ات الزراعي دات اآلف ار آالت رش مبي أن اختي  بش
1995. 

)

 
  یمكن  وظيفية للمكونات  أو مجموعة    يآل وحدة عياریة ترتبط بمكون رئيس     من  و

ة     3- شكل  حویوض.  الرش الكاملة  آلالت مواصفات ثابتة    تجميع  الوحدات العياری
قيةال ة  نس ة المختلف رش المحمول ي   آلالت ال ات، والت طة مرآب ورة بواس  والمقط

 .سيشار إليها بصفة عامة برشاشات الجرار
 

ى         ه إل ا موج ل منه ة آ رات مرقم ن فق ة م دات العياری ذه الوح ون ه د وتتك  أح
ي       هذه المواصفات    و . على حدة  المتطلبات وأالمواصفات    تصميماً ال تحدد أو تمل

يًا غيلية، دون أن ًان معيهندس ة أو تش ات وظيفي دد متطلب ا تح ة تق، وإنم د حری ي
 . للقائم بالتصنيعيالتصميم الهندس

 
ة                  يوف تم استخدام نفس الوحدات العياری ات أو اإلجراءات، ی  حالة تماثل المتطلب
اً       وال ك بغض النظر عن          . فقرات وأسلوب التعبير أینما یكون ذلك عملي ق ذل ویطب

دروليكي ضمن آل من       ،نوع آلة الرش   دخل البشبورى الهي  فعلى سبيل المثال، ی
 .اررآالت الرش المحمولة والمقطورة بج

 
 ساليب إجراء االختباراتأ
 

ى شكل           ة   (سلسل   تیتم عرض أسلوب إجراء االختبار عل خطوة   )خطوات متتابع
ك       رابط، وذل وفير الوضوح والت ار وت إجراء االختب ائمين ب اعدة الق وة لمس بخط

 .بهدف استعمال لغة واضحة غير معقدة دون اإلخالل بالدقة الفنية
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 تطابق المواصفات
 

تعد الطریقة المتبعة لتحدید مدى المطابقة للمواصفات هى أحد العناصر األساسية      
ال وحيثما یتضمن األمر    / نظام بسيط یشمل نعم     فيبرنامج االختبار والتى تتمثل في    

ا  ة، فإنه يم رقمي توى إق ى المس تند إل ا أن تس ية ام ایير القياس ن المع ول م لمقب
ذ ف   ع األخ اریهم، م ؤلفين ومستش م الم ى حك ورة أو إل ًايالمنش ار دائم  أن  االعتب

ون     ب أن تك تخدمة یج د المس ةالقواع ة    مرتبط ة وحال ل العملي ات الحق  باحتياج
نعالم ام .ص من النظ ارة ویتض لة  إش راء أو سلس د إج رة لتحدی ل فق ة آ  فينهای

ا  وب عمله راءات مطل ألداء(إج ار ل ل تصميم أو معي راءات ) لك ذه اإلج ع ه وتق
ات تحقق      اس    ) Check( تحت أربع فئ م بالقي ر ) Measure(وق  (Test) واختب

 : ها آما یلىعریفویمكن ت) Test procedure(قم بإجراء اختبار و
 

وب هو عمل مالحظة أو إ                         قتحق راء بسيط  ج عندما یكون آل المطل
ة الرش   لتحدید ما إذا آانت       ة  آل ال     أم ال،   مطابق ینبغى أن   "  مث

دار الضغط    ان مق تدیمة لبي ات مس راطيم عالم ل الخ ون بك تك
 ."فياالعتبار المطلوب أخذه

 
 مك مثل الحجم أو السُ      حيثما تدعو الحاجة فقط إلى قياس بسيط،              قم بالقياس 

 .أو الطول أو الضغط
 

ارات بسيطة،         اختبر  قد یتطلب األمر فيبعض الحاالت إلى عمل اختب
تدع     ة، وال تس فة عام حة بص ون واض ار   يتك وات اختب  خط

تقرة      " مكتوبة، فعلى سبيل المثال      ینبغى أن تكون الرشاشة مس
ى         دار جزء    % (15وتبقى قائمة فوق األماآن المنحدرة حت بمق

زاءم بعة أج ود   ) ن س ائل الموج دار الس ن مق ر ع بغض النظ
 ".بالخزان

 
 قم بإجراء
 اختبار

ث  وةحي ة خط وات متتابع ل فيخط تم العم وة، ی ب بخط  حس
   . الوارد في آل جزء من هذا المجلدالوصف
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 3شكل 
  لمكونات رشاشات الجرار النسقيةالوحدات العياریة

 

  

 
 

 

*مقصورات تخزين المالبس الواقية.9

شابير هيدروليكيةب)هواء/سائل(بشابير مزدوجة المانع دوارة) مرذذات(مجزئات 

)أجهزة توليد الرش(مجزئات.8

مراوح.7

محاصيل حقلية محاصيل أشجار وشجيرات

حوامل بشابير .6

صمامات تحكم ومحددات قياس.5

مرشحات وخراطيم.4

مضخة.3

)قادوسى(خزان سحب* شطف/ دافقخزان غسل*

خزان سائل الرش خزان االغتسال الشخصى

خزانات.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لتر 1000مطلوبة آلالت الرش التي یزید سعة خزاناتها عن *
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 لة والمقطورة بواسطة مرآبات آالت الرش المحمو
 صفات االمو: رشاشات الجرارات

 
ى تعمل               ة األرضية الت زة الرش الزراعي تنطبق المواصفات التالية على آل أجه
ذا الغرض أو ضمن   أة له ة منش دة هيكلي ى وح ة عل واء الُمرآب ة بجرار س مقترن

ذا الكتيب ول     . بستانية متعددة األغراض  /مرآبة زراعية  لتيسير  وفي آل أجزاء ه
 ".رشاشة أو آلة رش"سوف یشار إلى تلك األنواع من أجهزة الرش بكلمة 

 
  متطلبات عامة– لرشاشات الجرار1وحدة عياریة . 1
 

اءة                     ى العمل بكف ادرة عل ا وق د عليه ة، ُیعتم ینبغي أن تكون هذه الرشاشات مأمون
 من مواد آما ینبغي أن تكون متينة البنية مصنوعة . تحت الظروف الحقلية الفعلية   

اء                ادى بسهولة أثن ر الع دهور غي قویة تتحمل طویًال، بحيث ال تكون عرضة للت
ى خفض                ان، وإل ى األم أثيرات مضادة عل ى ت ؤدى إل االستخدام الحقلي، وبذلك ت

 .الكفاءة بسبب التآآل أو الصدأ أو التشوه أو االستهالك المبكر لآللة
 

ة األغذی      ایير منظم ینبغي أن  ) FAO(ة والزراعة  ولكى تتطابق آلة الرش مع مع
 .تفي بالمتطلبات اآلتية

  
ان       1-1 ام وأم ة بإحك ام المرآب لة بنظ رش متص دة ال ون وح ي أن تك . ینبغ

 تحقق
 
ة، بحيث ال تكون                    1-2 ة للوقای يلة آافي دة اإلدارة بوس ة آل أعم ینبغي تغطي

  تحقق.هناك أجزاء متحرآة مكشوفة
  
ل أن تعمل آمصائد     ینبغي وجود وسائل حمایة على األماآن التى یحتم         1-3

ة طى أو ضبط         ل الناشئة عن آلي یمكن أن تسبب أضرارًا جسمانية، مث
ة         . ارتفاع حامل البشابير   وفي المواضع التى یكون وجود وسائل الحمای
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ة الرش بعالمات تحذیر واضحة            د آل فيها أمر غير عملى، ینبغي تزوی
  تحقق.مالئمة

 
ة أو المق            1-4 ع المماسك اليدوی ة، أو أى     ینبغي أن تكون جمي ابض األخدودی

افة  ى مس د عل يلة لإلمساك بالي ن أى وصلة 300وس ل م ى األق م عل  م
 قم بالقياس. مفصلية

  
ة   1-5 ق أنظم ن طری ة ع ت الهيدروليكي يالت الزی ل توص ي أن تعم ینبغ

ده         دى ح ث ال یتع رب بحي د أى تس أنها أن تح ن ش ى م الت الت موص
ة وصل 2.5األقصى  ل لكل عملي د ضغوط تصل /  م ى فصل عن حت

 .  بار175
 

ه من      (وینبغي أن یتم قياس التسرب عند أقصى ضغط اسمى           موصى ب
فصل باستعمال مماسح ماصة      / ، لكل فعل وصل     )قبل الجهة الُمصنعة  

ادة في           . ذات وزن معلوم   ویتم قياس آمية التسرب بواسطة تسجيل الزی
 اختبر. وزن المماسح بعد امتصاصها للسائل المتسرب

 
ى له   1-6 رش الت غ    آالت ال عته تبل زان س ي   1000ا خ ر، ینبغ ر أو أآث  لت

واد          اء أو الم واء للم نخفض س توى م د مس لء عن ة م دها بأنظم تزوی
 تحقق. الكيماویة

 
دویًا، ینبغي أن یكون            1-7 ة ی ادة الكيماوی عندما یتم الملء سواء للماء أو الم

ة         ائم بالعملي من الممكن إضافة المادة الكيماویة أو الماء إلى الخزان والق
ى       وا قفًا إما على األرض أو على منصة منشأه لهذا الغرض، الحد األدن

 قم بالقياس . 2م0.5لمساحة أرضيتها في حدود 
 
ا                   1-8 زالق وله ینبغي أن تكون المنصة مصنوعة من أرضية مضادة لالن

 تحقق). درابزین(حاجز للحمایة 
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ى      1-9 ة حت ن المنص ن األرض أو م ية م افة الرأس اوز المس ي أال تتج ینبغ
ة          الوصول   ة خالي إلى مكان الملء متر واحد، آما ینبغي أن توجد منطق

درها     ى ق اه األفق ي االتج ق ف ن العوائ لء 0.3م ة الم ول فتح م .  م ح ق
 بالقياس

 
زان   1-10 لء خ ام م مح نظ ي أن یس ات(ینبغ إجراء ) أو خزان رش ب ائل ال س

ل                ه من قَب دل ملء موصى ب عملية تعبئة مأمونة وسهلة عند أقصى مع
  تحقق.دون حدوث طفح أو طرطشة لسائل الرشالجهة الُمصنعة ب

 
د      1-11 غيل عن روف التش ت ظ رش تح ة ال ریب بآل دث تس ي أال یح ینبغ

 1  قم بإجراء اختبار.الضغوط ومعدالت التصریف الموصى بها
 

داخل       1-12 ن ال واء م ًا س ف تمام هلة التنظي رش س ة ال ون آل ي أن تك ینبغ
ارج اویف غ   . أوالخ نة أو تج طح خش ود أس ب وج ي تجن ا ینبغ ائرة آم

 تحقق. یصعب الوصول إليها
 

ذى یصطاد أو                1-13 ینبغي أال تكون األسطح الخارجية آللة الرش بالشكل ال
 تحقق. یحتجز سائل الرش

 
ة أو       1-14 اطق خادش ادة أو من واف ح ى ح رش عل ة ال وى آل ي أال تحت ینبغ

ائم        رر للق دوث ض ى ح ؤدى إل د ت ى ق روریة، والت ر ض روزات غي ب
 تحقق. بالعمل

 
اوز  1-15 ي أال یتج رش      ینبغ ة ال ز بآل رش المحتج ائل ال م س زان ( حج الخ

ابير ل البش راطيم وحام خة والخ ر ) والمض دما تعتب ين عن د المع الح
 6قم بإجراء اختبار ".  فارغة"الرشاشة في الوضع المعتاد 

 
د فصلها من                  1-16 تقرة عن في حالة آلة الرش المقطورة، ینبغي أن تكون مس

قائم ألعلى عند وضعها     المرآبة القاطرة، آما ینبغي أن تظل في وضع         
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، )جزء من سبعة أجزاء    % (15على سطح منحدر في أى اتجاه بمقدار        
الخزان   ود ب ائل الموج دار الس ات(بصرف النظر عن مق ). أو بالخزان

 اختبر
 

ة        1-17 يانة الروتيني ات والص بط الرشاش ات ض راء عملي تم إج ي أن ی ینبغ
ت) التصفية(والصرف  ى اس ة إل دون الحاج هولة وب عمال والتنظيف بس

 تحقق). أى أدوات مصممة خصيصًا آللة الرش(أدوات متخصصة 
 

ة الرش بكتيب ارشادى لمستخدم                 1-18 د آل ینبغي على الجهة الُمصنعة تزوی
ًا               زودًا بالرسومات اإلیضاحية، ومكتوب يطًا وم اآللة یكون واضحًا، بس
بانية                 ة أو الفرنسية أو األس ذلك باالنجليزی ة الُمصنعة وآ د الجه . بلغة بل

 تحقق
 

 : ینبغي أن یشتمل الكتيب اإلرشادى على اإلجراءات المطلوبة لما یلى 1-19
، متضمنًا رسومات   )قطع الغيار (قطع االستبدال   ) وصف(تعریف   •

توضيحية مناسبة تبين األجزاء المكونة لها، مفككة ومفصلة وبيان         
 آيفية تجميعها؛

 والمعایرة؛ ) الضبط(اإلعداد  •
ى       تقليل الحاجة إلى التخلص من محالي        • ة إل دات المخفف ل المبي

 أقل حد؛
واریر  • يل ق وات(غس زان  ) عب ق خ ن طری ات ع دات اآلف مبي

 السحب القادوسي؛
 التنظيف والتخلص المأمون من نواتج الغسيل؛ •
 الصيانة الروتينية والتخزین؛  •
 . االستخدام الحقلي الصحيح والمأمون •

 تحقق
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 :وینبغي أن یقدم الكتيب اإلرشادى أیضًا معلومات حول
ة،    • ر المخفف ة غي ات الزراعي أمون للكيماوی اول الم ة التن آيفي

 وخلط المواد الكيماویة وملء الخزان؛ 
دات        • وات مبي ى وعب رش المتبق ائل ال ن س تخلص م ة ال آيفي

 اآلفات الفارغة؛ 
ة الرش          • انظر وحدة    (معدالت تصریف البشبورى ونوعية فئ

 ؛)8عياریة 
غيل یم     • غط للتش ى ض بورى وأقص اس للبش ى مق ن أقص ك

 استخدامها بآلة الرش؛
ل   • ائم بالعم وث الق اطر تل ض مخ ة لخف ات الالزم االحتياط

ن         ة ع اطر الناتج ة المخ د خاص ى ح ى أدن ة إل وث البيئ وتل
 .انجراف الرش

 تحقق 
  

تحكم     1-20 ل أدوات ال ون آ ي أن تك ات  ) Controls(ینبغ ا عالم عليه
ي الوضع    و ف ل وه ائم بالعم دى الق اول أی ي متن ون ف واضحة، وأن تك

 تحقق. لعادى للتشغيلا
 

ار   (لتسهيل التعرف على قطع االستبدال       1-21 ة، ینبغي وجود      ) قطع الغي بدق
ة  م الجه ان اس حة، لبي ون واض رش تك ة ال ى آل تدیمة عل ة مس عالم

 تحقق. الُمصنعة وعنوانها واسم آلة الرش وطرازها
 

تبدال      1-22 قطع  (ینبغي وجود نظام عملى فعال یساعد في اإلمداد بقطع االس
ار  اریخ الصنع        ) الغي د ت ل بع ى األق دة خمس سنوات عل وینبغي أن  . لم

تقدم الجهة الُمصنعة ضمان آتابى بذلك یدرج ضمن الكتيب اإلرشادى            
 تحقق). 18-1انظر فقرة (الستخدام اآللة 
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تمرة،      1-23 رة ومس فة مباش رش بص ائل ال س س ى تالم ة الت زاء الرشاش أج
الستعمال مع  ینبغي أن تكون مصنوعة من مواد غير ماصة، ومناسبة ل         

 2قم بإجراء اختبار . مبيدات اآلفات المسموح بها
 
ى ضوء الشمس   1-24 ة إل تم تعرضها بصفة روتيني ى ی ة الت أجزاء الرشاش

ر من الحد                     دهور أآث واد ال تت المباشر ینبغي أن تكون مصنوعة من م
درج            . العادى ذلك ی وینبغي على الجهة الُمصنعة أن تقدم ضمان آتابى ب

ة       ضمن محتویات الكتي   رة     (ب اإلرشادى لمستخدم اآلل ). 18-1انظر فق
 تحقق

 
اء              1-25 ینبغي أن تكون آلة الرش موثوق بها یعتمد عليها، وتتحمل طویًال أثن

 ساعة  1000آما ینبغي أن تفي بالمعایير القياسية آاملة بعد         . االستخدام
تعمال المحاآى  ابه(من االس از ) المش تخدام جه ي باس تعمال الحقل لالس

، ودائرة الرش مغلقة وأجزاء حامل   "یق الدوار أو اللفافالطر"اختبار  
 اختبر. البشابير في أوضاع التشغيل العادیة

 
  الخزانات – لرشاشات الجرار 2وحدة عياریة . 2
 

ي                 ابهة الت ات المش ات المتنوعة، أو الترآيب یوجد في العادة العدید من الخزان
 :تثَبت على آلة الرش وتشمل ما یلي

 
الرئيسى الذى یحتوى على ماء الرش أو محلول مبيد         ) لخزاناتأو ا (الخزان   •

 اآلفات المخفف ؛ 
اء نظيف یساعد في غسيل                       • ى م وى عل دفق ویحت خزان شطف أو غسل بال

 وإزالة ما بالخزان من الداخل ودورات سائل الرش؛
ال         • ي االغتس ل ف ائمين بالعم طة الق تعماله بواس ف الس اء نظي زان م خ

 الشخصى؛
ى        خزان سحب قادوس   • ة إل واد الكيماوی أمون للم ل م ي للمساعدة في اجراء نق

 .داخل آلة الرش
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أن تكون  ) FAO(وتتطلب المعایير القياسية لمنظمة األغذیة والزراعة       2-1

 : آلة الرش مجهزة بما یلى
 رئيسي لسائل الرش؛) خزانات(خزان  •
 خزان ماء نظيف لالغتسال الشخصي؛ •

 تحقق
 
ى خزان   وینبغي أیضًا أن تكون آالت ال      2-2 ات (رش التي تحتوي عل ) خزان

 : لتر أو أآتر مزودة بما یلي1000لسائل الرش سعته تبلغ 
 خزان سحب قادوسي؛ •
 .شطف/ خزان غسيل بالدفق  •

 تحقق
 

 سائل الرش) خزانات(خزان 
 

ة أو    رش المحمول ة ال ت بآل ر مثب رش أو أآث ائل ال د لس زان واح د خ د یوج ق
ة طة مرآب ورة بواس ي أن تف. المقط رش  وینبغ ائل ال ات س ع خزان ي جمي

ة       بالمواصفات التالية، ومع ذلك، وألجل أغراض هذه الخطوط التوجيهية فإن آلم
 .سوف تشير إلى خزان واحد أو أآثر" الخزان"
  
دوم طویًال             2-3 يرًا بحيث یتحمل وی ائل الرش مش ینبغي أن یكون خزان س

 .من الناحية الميكانيكية
 3قم بإجراء اختبار 

 
ة             ینبغي   2-4 ة سد ُمحكم ة للتسرب  (أن یتم غلق فتحات الملء بأغطي ) مانع

 تحقق. متصلة بإحكام بخزان سائل الرش
 
ى       2-5 ة والت ة عملي ق ميكانيكي نظم غل زة ب ة مجه ون األغطي ي أن تك ینبغ

دي       ازات األی تعمال قف ع اس غيلها م ن تش ة  (یمك ازات الالزم والقف
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م  ى لس د األدن ون الح ي أن یك ار ینبغ م 0.5اآتها ألغراض االختب ).  م
 تحقق

 
ا  2-6 دى قطره ى یتع لء الت ات الم تطيلة 400فتح ت مس م، أو إذا آان  م

زة بحاجز          300×  مم   400وتتجاوز أبعادها     مم ، ینبغي أن تكون مجه
 تحقق.  شبكى ال یمكن إزالته بدون استعمال أدوات

 
اس لفتحات                   2-7 زة بمصافي أقصى مق ینبغي أن تكون فتحات الملء مجه

 قم بالقياس.  مم1 الشبكية ال یتعدى عيونها
 
ینبغي أن یكون من السهل إزالة وترآيب المصافي مع استعمال قفازات   2-8

 تحقق).  فيما یتعلق بالقفازات5-2انظر الفقرة (األیدي 
 
اء               2-9 ینبغي أن تكون المصافي مثبتة تمامًا في مواضعها وال ُترفع منها أثن

 اختبر. عملية الملء
  
ي وجود عالمات واضحة مستدیمة على الخزان وتبين أقصى سعة   ینبغ 2-10

ة الُمصنعة           (اسمية لمستوى الملء      ل الجه ا من قب ذي  ) الموصى به وال
 قم بالقياس. من الحجم اإلجمالي للخزان% 95ینبغي أال یزید عن 

  
الخزان  2-11 رش ب ائل ال توى س ان مس ائل لبي رش بوس ة ال ز آل . ینبغي تجهي

 تحقق
 
ى          ینبغي   2-12 أن یكون نظام بيان مستوى سائل الرش مزود بمقياس مقسم إل

ا عن           اليتين منه ين آل وحدتين متت رق ب د الف من  % 20وحدات ال یزی
ل من      (السعة اإلسمية للخزان، ودقة المقياس أفضل من         % 1.5) أى أق

 اختبر. من السعة اإلسمية للخزان
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ا  2-13 دات المقي ين وح افة ب ة المس ن دق ق م ة ینبغي التحق وزن آل ك ب س وذل
راوح             الرش بخمس مستویات للماء بداخل الخزان بحيث تغطى مدى یت

  قم بالقياس.من السعة االسمية% 80إلى % 10من 
مستوى السائل بوضوح لمستخدم آلة     ) مبينات(ینبغي إمكان رؤیة مبين      2-14

 تحقق. الرش من وضع العمل العادى
 
ة       لتسهيل تنظيف الخزان، ینبغي أن تكون      2-15  درجة صقل االسطح الداخلي

ن     ل م ة أفض ونة     100والخارجي ة خش ار لدرج د آمعي ى تع م والت  م
 قم بالقياس. السطح

 
ینبغي أن یتضمن خزان سائل الرش نظام مالئم مأمون یَمكن من جمع               2-16

ه    تخلص من زان لل ن الخ ه م تم صرفه أو نزح ذى ی ائل ال غ الس أو تفری
  تحقق.بطریقة آمنة

 
ائل  2-17 ة س رف        آمي ة الص راء عملي د إج زان بع ي الخ ة ف رش المتبقي  ال

من السعة اإلسمية لحجم الخزان       % 1.5الروتينية ینبغي أال تزید عن       
 قم بالقياس.  لتر5أو 

 
رش عن الضغط الجوي    2-18 ائل ال زان س ي خ ف الضغط ف ي أال یختل   ینبغ

  اختبر. بار تحت آل ظروف التشغيل0.3بأآثر من 
 

اس الضغ: ملحوظة ة الخزانینبغي قي ي قم ون . ط ف ا ینبغي أن یك آم
ة            انع للتسرب في داخل قم توصيل مقياس الضغط عن طریق أنبوب م

 .الخزان، ویتم إجراء االختبار والغطاء مغلق بإحكام
 
ینبغي تجهيز خزان الرش بنظام تقليب لكى یفي بالمتطلبات الواردة في            2-19

ة      ویستثنى من ذلك الحاالت التى یقت     . 4إجراء اختبار  صر فيها تشغيل آل
ة                   ادة الُمَخِفف تحكم في آل من الم نظم منفصلة لل اء (الرش ب د  ) الم ومبي

 تحقق. اآلفة المرآز
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 خزان االغتسال الشخصى
 
ه،               2-20 خزان االغتسال الشخصى ودورة المواسير أو األنابيب المرتبطة ب

ًا عن  تقلة تمام ون مس ط، وأن تك اء نظيف فق ى م وى عل ینبغي أن تحت
ة                الدو ل الكيماوی ى المحالي وى عل ة الرش والتى تحت  .رات الرئيسية بآل
 تحقق

 
راً  15ینبغي أن یكون الحد األدنى لسعة خزان االغتسال الشخصى             2-21 .  لت

 تحقق
 
ى  2-22 ام وعل رش بإحك ة ال ى آل ال ُمثبت عل ون خزان االغتس ینبغي أن یك

 تحقق. نحو آمن
 
ة للصدأ أو   ینبغي أن یكون خزان االغتسال مصنوعًا من       2-23 مواد غير قابل

 تحقق. التآآل، وإال فإنها تسبب تلوث الماء
 

 خزان السحب القادوسي 
 

السلطانية هو عبارة عن وعاء موضوع بطریقة مالئمة،    /خزان السحب القادوسي  
ه   ة بداخل ر المخفف ات غي دات اآلف ن صب أو وضع مستحضرات مبي بحيث یمك

ى داخل خزان          . بأمان ات           ویتم إدخال الماء إل د اآلف ة أو تخفيف مبي السحب إلذاب
 .ولنقله إلى داخل دورة انسياب السائل في الرشاشة

  
ئولية                        إن مس زة بخزان سحب، ف دها مجه تم توری ى ی ة الرش الت وعندما تكون آل
ضمان تلبيتها للمتطلبات تقع على عاتق الجهة الُمصنعة آللة الرش حتى لو آانت             

 . مصنعة لهذا الخزانمواصفات الخزان صادرة من جهة أخرى 
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ا        ى به ون اآلالت الت ب أن تك ة، یج ات العياری رش بالمتطلب ي آالت ال ى تف ولك
عته  زان س ع    1000خ فاته م ابق مواص حب تتط زان س زة بخ ر مجه ر أو أآث  لت

 :المتطلبات التالية
ع     2-24 ع جمي اءة م تعمال بكف ل لالس حب قاب زان الس ون خ ي أن یك ینبغ

 ة االستخدام سواء السائلة أومستحضرات مبيدات اآلفات شائع
 تحقق. المساحيق أو المحببات أو األآياس القابلة لإلذابة

 
ى لخزان السحب           2-25 ى لحجم التشغيل العمل  15ینبغي أن یكون الحد األدن

  قم بالقياس.لتر
 
ين مستوى                  2-26 تدیمة تب ى الخزان عالمات واضحة مس ینبغي أن یكون عل

ى لخزان     % 95 یتجاوز الملء االسمى والذى ینبغي أال   من الحجم الكل
  قم بالقياس.السحب

 
ة   2-27 ه بصفة دائم اء، ملحق ب ز بغط زان السحب مجه ون خ ینبغي أن یك

  تحقق.بإحكام وأمان
 
 . مم250ینبغي أن یكون الحد األدنى لقطر فتحة الملء  2-28

 قم بالقياس
  
ين              2-29 ا ب ر 1 و 0.5ینبغي أن یتراوح ارتفاع فتحة الملء عن األرض م . مت

 قم بالقياس
 
ة خلوص         2-30 ة من العوائق       (ینبغي وجود منطق ة خالي حول خزان    ) منطق

 . 4 مم، آما هو مبين في شكل 500السحب بحد أدنى 
 قم بالقياس

 
ات األصلية   2-31 ى أداة لتنظيف الحاوی زان السحب عل تمل خ ینبغي أن یش

ات  من ال% 0.01لمبيد اآلفات، بحيث یتبقى بالحاویة ما یقل عن        محتوی
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ة عمل محددة، والتى ینبغي أن یتضمنها                  اع طریق د اتب األصلية بها بع
 اختبر). 18-1انظر فقرة . (الكتيب اإلرشادى الستخدام آلة الرش

 
رش     2-32 ائل ال ع س تالمس م ى ت زان السحب الت زاء خ ون أج ي أن تك ینبغ

بة     ة، ومناس ر ماص واد غي ن م نوعة م ة مص رة ودائم فة مباش بص
ا         الستعمالها مع  ات المسموح به دات اآلف إجراء     . مستحضرات مبي م ب  ق

 2اختبار 
 
زان السحب موضوعة   2-33 غيل خ ات الخاصة بتش ون التعليم ي أن تك ینبغ

تدیمة ال ُتمحى                  ة واضحة ومس ة الرش بطریق ى آل  .على الخزان أو عل
 تحقق

 
من     2-34 حب ض زان الس يل خ دیم تفاص نعة تق ة الُمص ى الجه ي عل ینبغ

رة       (اإلرشادى الستخدام آلة الرش      محتویات الكتيب     ).18 -1انظر فق
 تحقق

 
 : ینبغي أن یشتمل الكتيب اإلرشادى آللة الرش أیضًا على ما یلى 2-35

ى   • ات الت د اآلف ات مبي ة أو حاوی ام أوعي واع وأحج تفاصيل عن أن
 ُصمم خزان السحب للعمل معها؛ 

ول        • احية ح ائل اإلیض زودة بالوس يطة م حة بس ات واض تعليم
دون         التر رش ب ة ال ى آل حب عل زان الس ال لخ ن والفع ب اآلم آي

ة  تعمال أدوات متخصص ة (اس ًا آلل ممة خصيص أى أدوات مص
 ؛)الرش

تعليمات حول تشغيل معدالت االنسياب أو التصریف والضغوط              •
 . وأى متطلبات خاصة أخرى

 . إجراءات التنظيف المناسبة  •
 تحقق
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 4شكل 

 ي حول خزان السحب القادوس)الخالية من العوائق(مناطق الخلوص 

 

 



 18                                                      المعایير القياسية: أجهزة تطبيق مبيدات اآلفات الزراعية 

  

 
 الشطف/خزان الغسل الدافق

  
زان   2-36 ذا الخ ل ه ود مث زم وج ات(یل ف  ) الخزان اء لتنظي داد بالم لإلم

ى             وى عل ى تحت خزانات سائل الرش، ودورات المواسير والخراطيم الت
رش ة ال ات بآل د اآلف ول مبي ة . محل ة األغذی ایير منظم ع مع ق م وللتواف

ة،  إن آال(والزراع غ     ف ى تبل رش الت ول ال ات محل رش ذات خزان ت ال
عتها  زان   1000س زة بخ ون مجه ر یجب أن تك ر أو أآث ات( لت ) خزان

 تحقق. غسل دافق تتوافق مواصفاته مع متطلبات هذه الوحدة العياریة
 
ن   2-37 ر الممك ن غي ون م ث یك ممة بحي رش مص ة ال ون آل ب أن تك یج

اء الغسل با              دفق أو الشطف في       استعمال السائل الخارج من خزان م ل
 تحقق. االغتسال الشخصى

 
دفقى            2-38 % 10الشطف   /ینبغي أن یكون الحد األدنى لحجم خزان الغسل ال

  قم بالقياس.الرئيسى آللة الرش) الخزانات(من حجم الخزان 
 
  المضخات– لرشاشات الجرار 3وحدة عياریة . 3
 
دوران االسمية         3-1 ، ینبغي  )االموصى به  (عند تشغيل المضخة بسرعة ال

اس                  أآبر مق ابير المجهز ب داد حامل البش أن یكون لها القدرة الكافية إلم
وق أقصى ضغط تشغيل                   د تشغيلها بضغط تشغيل یف من البشابير وعن

 اختبر% . 20موصى به من قبل الجهة الُمصنعة بمقدار 
  
ا في          3-2 ینبغي توافر إمكانية إزالة المضخة من آلة الرش بدون تصریف م

 تحقق). الخزانات(الخزان 
 
 
 : ینبغي أن تكون المضخة مزودة بعالمات مستدیمة تبين 3-3
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 أقصى معدل تصریف وأقصى ضغط تشغيل؛  •
 سرعة الدوران الموصى بها وأقصى سرعة للدوران؛  •
 اسم وعنوان الجهة الُمصنعة؛ •
 . الرقم المسلسل •

 تحقق
 

  المرشحات والخراطيم– لرشاشات الجرار 4وحدة عياریة . 4
 
ل          4-1 ذى یعم وع ال ن الن خة م زة بمض رش مجه ة ال ون آل دما تك عن

ن المضخة،    اص م ب الم ى الجان ح عل ود مرِش ي وج بصمامات، ینبغ
  قم بالقياس. مم0.5ویكون أقصى مقاس للفتحة الشبكية لهذا المرشح 

 
ون         4-2 رش، ویك ة ال غط آلل ة الض ط تغذی ى خ ح عل ب مرِش ي ترآي ینبغ

  قم بالقياس. مم0.3 أقصى مقاس للفتحة الشبكية به
 
ح     4-3 يح للمرِش بكة الترش طح ش احة س ون مس ي أن تك حات(ینبغ ) المرش

الموجود على خط الضغط آبيرة بالدرجة التى تسمح ألقصى تصریف      
داد      د انس ح عن الل المرش ر خ وب أن یم وء  % 50مطل ه دون اللج من

 قم بالقياس%. 10لزیادة ضغط تشغيل المضخة بأآثر من 
  
ي أن 4-4 يانتها  ینبغ ا وص حات لتنظيفه هل الوصول للمرش ن الس ون م .  یك

 تحقق
 
غ      4-5 ى تفری ة إل دون الحاج ف ب هلة التنظي حات س ون المرش ي أن تك ینبغ

 تحقق. سائل الرش) خزانات(خزان 
 
اویًا   4-6 رش مس ة ال ة بآل َنن للخراطيم المرآب ون الضغط المق ینبغي أن یك

 تحقق%. 20 ألقصى ضغط تشغيل لآللة أو أآبر منه بمقدار
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ان الضغط               4-7 تدیمة لبي ینبغي أن تكون جميع الخراطيم عليها عالمات مس
 تحقق. المقَنن لها

 
و حدث تسرب                 4-8 اآن بحيث ل ینبغي أن تكون الخراطيم موضوعة في أم

ة           ائم بتشغيل الرشاشة تكون قليل وث الق منها أو انفجرت فإن مخاطر تل
ذه الخراط        . إلى أدنى حد    ة أو        وینبغي أال تمر ه ة الَمرآب يم خالل آابين

ة               . الجرار ة الخراطيم القریب ة ، ینبغي تغطي وفي حالة عدم وجود آابين
  تحقق.من القائم بالعمل بواسطة حواجز واقية لمنع تلوثه

 
ینبغي أن تكون الخراطيم المستخدمة في ملء آلة الرش مزودة بمصفاة       4-9

 لقياسقم با.  مم1ال یتجاوز مقاس الفتحة الشبكية بها 
 
ا                4-10 وى بشدة بم ینبغي أن تكون الخراطيم موضوعة بحيث ال تنثني أو تلت

 تحقق. قد یؤدى إلى تقليل القطر الداخلى الفعال للخرطوم
  
األدوات                   4-11 ینبغي أن یكون من السهل ترآيب وفك وصالت الخرطوم ب

دي      ازات األی تعمال قف ع اس ة م ية العادی رة  (القياس ر فق ا 5-2انظ  فيم
. ، آما ینبغي أال یحدث بها تسرب عند إعادة توصيلها          )ق بالقفازات یتعل

 تحقق
 
ة . 5 دة عياری رار 5وح ات الج زة  – لرشاش تحكم وأجه مامات ال  ص

 القياس
  
ع  5-1 ان للضغط لمن أجهزة أم زودة ب رش م ع آالت ال ون جمي ینبغي أن تك

ن     أآثر م دورة ب ن ال زء م ي أى ج ادة الضغط ف ن أقصى % 20زی م
  قم بالقياس.لضغط للتشغي

 
تم                 5-2 ابة أن ی ع السوائل المنس عندما یعمل جهاز أمان الضغط ینبغي لجمي

 تحقق. تفریغها داخل الخزان الرئيسى
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ب    5-3 وط أنابي زودا بخط ابير م ل البش ون حام ي أن یك ير(ینبغ ) مواس
ى آل             تحكم في ضخ السائل إل وصمامات لسائل الرش بحيث یمكن ال

 تحقق. ير على حدةجزء من أجزاء حامل البشاب
  
ات          5-4 داد تآلف وم بإم ى تق مامات لك ب والص وط األنابي غيل خط د تش عن

رف          ي أال ینح رش ینبغ ائل ال ابير بس ل البش زاء حام ن أج ة م مختلف
ر   (متوسط معدل التصریف عند قياسه في أى موضع للبشابير           حتى أآب

ن  أآثر م بورى ب ه للبش ى ب اس موص مية % 5±مق ة االس ن القيم م
 5 قم بإجراء اختبار ). بهاالموصى(

 
ابير في                5-5 ینبغي أن یصبح المنصرف من اى جزء من أجزاء حامل البش

وب      10وضع مستقر خالل      دیل المطل وان من إجراء خطوة التع م  . ث  ق
 5بإجراء اختبار 

 
اف سریان السائل              5-6 ینبغي وجود صمام تحكم عمومى واحد لتشغيل وإیق

 قق تح.إلى آل أجزاء حامل البشابير
 
يط        5-7 ة للتنق مامات مانع رش ص ة ال م دورة آل ي أن تض رب(ینبغ ) التس

ى حد ممكن           ى أدن ابير إل لتقليل الفاقد من سائل الرش الخارج من البش
ابير         وینبغي أال  . بمجرد إیقاف سریان السائل إلى أحد أجزاء حامل البش

ة من           2یزید التسرب من البشبورى عن       ائق، بدای مل في فترة خمس دق
ى من حامل                 8 مرور  ثوانى بعد إیقاف سریان السائل في الجزء المعِن

  قم بالقياس.البشابير
 
داد البشبورى                  5-8 ى خط إم يط أو التسرب عل ة للتنق إضافة األجهزة المانع

رة    (بالسائل   أآثر              )7-5انظر فق ل من تصریف السائل ب ، ینبغي أال تقل
ن  ه م % 2.5م بورى موصى ب اس للبش أآبر مق غيل ب د التش ل عن ن قب

  قم بالقياس.الجهة الُمصنعة
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ع االنسياب الخلفي                   5-9 اق لمن أمون االخف ینبغي أن تضم آلة الرش نظام م
رش         ات ال لء خزان اء م يفونية أثن ية الس حب بالخاص ق الس ن طری ع

 تحقق. والشطف
 
ي   5-10 دروليكي، ینبغ غط الهي ابير الض ل ببش ممة للعم رش المص آالت ال

ذى یمكن للقائم بالتشغيل أن یراه بوضوح        تزویدها بمقياس للضغط، وال   
ى شكل                      ل عل اس مماث ة استخدام مقي وهو في وضع التشغيل وفي حال

 : قرص مدرج، ینبغي أن یكون الحد األدنى لقطره آاآلتى
ائم بالعمل وهو في وضع                   63 • د الق  مم إذا آان ُمرآبًا في متناول ی

 الرش؛ 
  مم في جميع الحاالت األخرى؛100 •

 
بة لألش بيل بالنس ى س اس الضغط، عل راءات قي كال األخرى لعرض ق

ا                تم رؤیته ى شاشة، ینبغي أن ت المثال القراءات الرقمية المعروضة عل
 . بوضوح للقائم بالعمل وهو في وضع التشغيل

 تحقق
 
  تحقق.ینبغي أن یعطى مبين قياس الضغط قراءات ثابتة 5-11
 
ة بآل           5-12 اس الضغط المثبت ى درجة من         ینبغي معایرة مبينات قي ة الرش إل

  قم بالقياس. بار0.2±الدقة تبلغ 
 
ات الضغط في مدى                  5-13 ینبغي أن تكون درجة الدقة في نظام عرض بيان

  تحقق.  بار أیضا±0.2
 
ة عن                5-14 ایيس الضغط معزول ینبغي أن تكون األماآن التى توضع فيها مق

ة األعط               ى   سائل الرش حتى ال یتلوث القائم بعملية الرش في حال ال الت
 تحقق. تؤدى إلى حدوث تسرب
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  حوامل البشابير– لرشاشات الجرار6وحدة عياریة . 6
 

 المحاصيل الحقلية
 

ابير               6-1 ع البش ینبغي أن تكون حوامل البشابير متينة البنية بحيث تظل جمي
دود   ي ح اع ف ى نفس االرتف ل عل داد الحام ى امت ة عل وق 50مثبت م ف  م

 تحقق. الهدف
 
ر واحد            ینبغي تزوی  6-2 . د آلة الرش بحد أدنى لمدى ضبط االرتفاع قدره مت

 قم بالقياس
  
ابير عن         6-3 اع حامل البش  250Nینبغي أال تزید القوة الالزمة لضبط ارتف

  قم بالقياس).نيوتن(
 
ینبغي أن تضم آلية ضبط االرتفاع نظام مأمون االخفاق، بحيث أنه عند    6-4

د عن         حدوث إخفاق لآللية، ال یتغير ارتفاع       0.2 حامل البشابير بما یزی
 اختبر. متر

ابير ینبغي أن     6-5 عند استخدام نظام تشغيل یدوى لضبط ارتفاع حامل البش
  تحقق.یكون من النوع ذاتى الكبح

 
ة،    6-6 وة محرآ تخدام ق اع باس ا ضبط االرتف تم فيه ى ی نظم الت ة ال ي حال ف

 :ینبغي أن تكون آلة الرش مجهزة إما بـ 
  أو تحقق، )د السقوطض(جهاز آابح  •
 5.0وسيلة إیقاف تقيد حامل البشابير على ارتفاع ال یقل عن              •

  قم بالقياس.متر فوق مستوى سطح األرض
 
ل من              6-7 اع أق ى ارتف ر ینبغي أن      0.5ضبط أوضاع حامل البشابير عل  مت

د حامل                     ى ُتقي يلة الت دوى للوس اف الي ق اإلیق ط عن طری یكون ممكنا فق
 تحقق.  متر0.5ع البشابير على ارتفا
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ق                6-8 أجهزة غل اع مزودة ب عائق  (ینبغي أن تكون جميع نظم ضبط االرتف

 تحقق). حرآة
  
ا     10حوامل البشابير التى یزید عرضها عن       6-9 ر، ینبغي أن تضم معه  مت

رش، أى ینبغي                 ة ال ابير عن تحرآات مرآب آلية تقوم بعزل حامل البش
ذى یتطابق       أن تكون مجهزة بأحد أشكال نظم التعليق ل        ابير ال حامل البش

 9خطوات إجراء اختبار مع المتطلبات الواردة في 
 
زوًال عن التحرآات المتعرجة              6-10 ینبغي أیضًا أن یكون حامل البشابير مع

ددا         . للمرآبة ابير مم رودا (وعندما یكون حامل البش اآنة،   ) مف ة س واآلل
افة أفقي               ة تساوى   ینبغي أن یكون من الممكن إزاحة طرف الحامل لمس

ل 20 م لك ي   1م وه ف داث تش ابير دون إح ل البش ن عرض حام ر م  مت
  قم بالقياس.هيكل الحامل

 
ى     6-11 ل عل أنها أن تعم ن ش أداة م زودًا ب ابير م ل البش ون حام ى أن یك نبغ

ف   ه للخل ه   )Break-back(انحراف زء عرض رتطم ج دما ی ث عن ، بحي
ابير بع     % 10 ل البش ایتى حام ن نه ارجى ألى م داد الخ ن االمت ائق م

رف  زاح ، أى ینح ل ین إن الحام ام، ف ى األم رك إل اء التح لب أثن ص
ابير أو ألى جزء               للخلف، دون حدوث تلف ميكانيكى لهيكل حامل البش

وبعد عملية االرتطام بالعائق، ینبغي أن یعود حامل         . آخر من آلة الرش   
  اختبر. البشابير إلى وضع التشغيل األصلى تلقائيًا وبسرعة

 
وینبغي أن یتم إجراء هذا االختبار مع تحرك الجرار إلى األمام بسرعة            

 .ثانية/  متر2.5
 

 : عند طى حامل البشابير أثناء االنتقال، ینبى ألجزائه أال 6-12
ادة أو الملء                   • ى أو من أوضاع القي ائم بالعمل إل . تعوق وصول الق

  تحقق
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ائم بالعمل إل     • ق وصول الق وق طری ابير ف ى أو تجعل موضع البش
ة                   اك آلي م تكن هن ا ل من الوضع الذى یقوم منه العامل بالتشغيل، م

 تحقق. تغطية واقية لتجنب تقطر سائل الرش على القائم بالعمل
  
ابير     6-13 ل البش زاء حام ق ألج ة غل زودة بآلي رش م ة ال ون آل ي أن تك ینبغ

  تحقق. بإحكام وأمان أثناء النقل
 
ابال    6-14 ة    ) أسالك (ت لتقليل مخاطر التالمس مع آ ة المعلق ة الكهربائي الطاق

اع            ى ارتف ع األحوال إل ابير، في جمي ة طى حامل البش عاليًا أثناء عملي
  قم بالقياس. متر فوق سطح األرض5یزید عن 

 
د                    6-15 اع یزی ى ارتف ا إل د طيه دة بع في حالة حوامل البشابير التى تكون ممت

ة ت 3.5عن  َزود بالفت ي أن ُت وق األرض، ینبغ ر ف ى  مت ير إل ذیر تش ح
ة     . الخطر المحتمل حدوثه من الكابالت المعلقة  ذه الالفت ة ه وینبغي آتاب

ائم        وح للق ا بوض ن رؤیته ث یمك ع بحي ا، وتوض هل فهمه ة یس بطریق
 تحقق. وهو في وضع التشغيل . بالعمل

 
ینبغي أن یصَمم حامل البشابير بحيث یضمن حمایة البشابير من التلف      6-16

  تحقق. مع األرضالناجم عن تالمسها 
 
یتطلب األمر في آالت الرش ذات حوامل البشابير المصَممة لكى تعمل               6-17

واردة         ية ال ایير القياس ات المع ع متطلب ي بجمي واء، أن تف اعدة اله بمس
ن  الفقرات م ى 1-6ب ات   . 17-6 إل ى الجه ي عل ه ینبغ ى أن افة إل باإلض

دِرج ضمن محتو     رش أن ت ن آالت ال وع م ذا الن ل ه نعة لمث ات الُمص ی
 : مایلى ) 18-1انظر الفقرة (الكتيب اإلرشادى الستخدام آلة الرش 

 
روف      • ت ظ واء تح رعة اله بط س اع ض ول أوض يل ح تفاص

ا   ى معه ى ال تقتض روف الت املة الظ ة، ش غيل المختلف التش
  تحقق. الحاجة إلى الهواء
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ع    • اج وتوزی ام انت ة بنظ ة المتعلق يانة الخاص ات الص متطلب
  تحقق. الهواء

 
تكون آلة الرش مجهزة بمروحة لتوليد الهواء، ینبغي أن تتطابق       عندما   6-18

 تحقق. 7مع متطلبات الوحدة العياریة 
 

 ) تعمل بمساعدة الهواء آالت الرش التى(محاصيل األشجار والشجيرات 
 

ى                 ابير آلالت الرش الت تغطى هذه الوحدة العياریة هياآل أو تراآيب حوامل البش
 .م في رش الزراعات والبساتينتعمل بمساعدة الهواء وتستخد

 
 : بأن) قوس التوزیع(ینبغي أن یسمح حامل بشابير الرش  6-19
 

ة     • انبى آل ن ج ل م ى آ رش إل ائل ال ي إیصال س تحكم ف تم ال ی
  تحققالرش بصفة مستقلة؛ 

ة       • ر العامل ابير غي ة والبش ات المختلف ابير ذات المقاس البش
  تحقق. تتوافق مع حامل البشابير) المسدودة(

 
 تحقق. ینبغي أن یكون حامل البشابير متصل بقوة مع آلة الرش 6-20
  
ة بالنسبة                   6-21 دًا للتشغيل في أوضاع مختلف ابير مَع عندما یكون حامل البش

ة         تخدام اآلل ادى الس ب اإلرش من الكتي ي أن یتض واء، فينبغ ار اله لتي
رة     (تعليمات واضحة ُمفصلة     تصف أوضاع الضبط      ) 18-1انظر الفق

  تحقق. عمليات فعالة مع مختلف المحاصيل والظروف الجویةلتحقيق 
 
واء،        6-22 دون مساعدة اله ابير ب عندما یكون من الممكن استخدام حامل البش

ة الرش              رة    (ینبغي أن یتضمن الكتيب اإلرشادى الستخدام آل انظر الفق
ات   ) 1-18 ق عملي ة لتحقي داد الرشاش ة إع ول آيفي ات ُمفصلة ح تعليم

 .ختلف المحاصيل والظروفرش فعالة مع م
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 للرش  ( المراوح – لرشاشات الجرار 7وحدة عياریة . 7
 )بمساعدة الهواء     

  
دون   7-1 ة للفصل ب ة قابل دة المروح ة لوح ل الحرآ ة نق ون آلي ینبغي أن تك

  تحقق. التأثير على آلية دوران وتقليب السائل في آلة الرش
 
ى             7-2 واء إل دخل اله ان بحيث ال         ینبغي تصميم ووجود م المروحة في مك

ة   ي حال ى ف ة حت ى داخل المروح ات الصغيرة إل یسمح بسحب المخلف
 تحقق. أعلى سرعة للتشغيل

اع ال         7-3 ى ارتف دخل المروحة عل یجب أن یكون أآثر األماآن انخفاضًا لم
  قم بالقياس. سم فوق سطح األرض25یقل عن 

 
اس   ینبغي أن تكون المروحة مجهزة بواقى شبكى دائ  7-4 ى لمق م، الحد األدن

  قم بالقياس.  مم10 مم والحد األقصى 5الفتحة الشبكية به 
 
واء،          7-5 دفق اله دل لت ة الرش بأقصى مع مستوى الضوضاء عند تشغيل آل

 قم بالقياس.  عند ُأُذن القائم بالتشغيلdB دیسبل 85ینبغي أال یتعدى 
 
ة  . 8 دة عياری رار  8وح ات الج ات – لرشاش زة ( المجزئ د أجه تولي

 )رذاذ الرش
 

ا            ة فيم ات التالي ة المتطلب ئولية تلبي ة الرش مس ة الُمصنعة آلل تقع على عاتق الجه
و أن        ى ل ة، حت ا للرشاش ية به دها أو التوص وم بتوری ى تق ات الت ق بالمجزئ یتعل
ة أخرى ُمصنعة   ن جه ي األصل م ون صادرة ف د تك ا ق ات الخاصة به المعلوم

 . للمجزئات
 

 وليكي بشابير الضغط الهيدر
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ب       8-1 من الكتي دِرج ض رش أن ت ة ال نعة آلل ة الُمص ى الجه ي عل ینبغ
رة   (االرشادى الستخدام آلة الرش       ا    ) 18-1انظر الفق معلومات حول م

 : یلى
  بار؛ 4، 3، 2معدالت تصریف البشبورى عند ضغوط  •
  بار؛ 4، 3، 2طرز الرش المميزة وزوایا الرش عند ضغوط  •
اس لتوز  (فئة نوعية الرش     • رة     آقي ع حجم القطي ًا      ) ی ه وفق رًا عن معب

 ؛7إجراء اختبار  المذآور في 1لفئات الرش الواردة بجدول 
ا     • افات بينه ا والمس اعها وارتفاعاته ا وأوض ابير الموصى به البش

 التى تحقق توزیع حجم الرش المطلوب على الهدف؛ 
دار      ) تتسع (اإلجراء الُمتبع لتحدید متى تتآآل        • ابير بمق فتحات البش

من معدالت تصریفها وضغوط تشغيلها األصلية، وینبغي        % 125
 . استبدالها عند هذا الحد

 تحقق
  

ا   ) Tipsأطراف  (فوهات  ) مقاسات(ینبغي أن تكون أبعاد      8-2 البشبورى آم
 قم بالقياس. 5هو موضح في شكل 

 
ا نفس              8-3 ابير له ين مجموعة بش رد أو ب الخرج الناتج من أى بشبورى مف

، ینبغي أال یختلف      )لمعلن بأن لها نفس الخصائص      أى ا (آود التعریف   
ن   أآثر م مى   % 10±ب رج االس ن الخ ه (م غط  ) الموصى ب د الض عن
  قم بالقياس.الموصى به

 
ة                 8-4 ى تعطى طرز رش مروحي دروليكي الت ابير الضغط الهي بالنسبة لبش

ى تعطى               ابير الت ك البش ا تل ا فيه داخل       "منبسطة بم ر مت تظم غي رش من
Even Spray "ات     ینب رش بالمتطلب م ال ع حج ط توزی ي نم ي أن یف غ

 8إجراء اختبار الواردة في طریقة 
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ت    8-5 ام تثبي ي أن یتضمن نظ طة، ینبغ ة المنبس ابير المروحي بة للبش بالنس
ل  ى حام بورى عل حيح للبش ه الص من التوجي ة تض بورى طریق البش

   تحقق.البشابير
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 )ISO وفقًا لمنظمة المعایير القياسية الدولية  (رفية للبشبورى الفوهات الطأبعاد
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 )Twin fluidسائل وهواء (البشابير مزدوجة المائع 
 

في هذه األنواع من المجزئات یتم توليد رذاذ الرش داخل جسم البشبورى عن 
 . طریق إمدادات منضغطة لكل من السائل والهواء

 
نعة آلل    ة الُمص اتق الجه ى ع ع عل ابير   ویق ة للبش ات التالي ة المتطلب رش تلبي ة ال

و أن    ى ول رش، حت ة ال ا آلل دها أو التوصية به وم بتوری ى تق ائع الت ة الم مزدوج
ذه                   ة أخرى منتجة له المعلومات الخاصة بها قد تكون صادرة في األصل من جه

 .البشابير
 
زة                 8-6 ائع، ینبغي أن تكون مجه ابير مزدوجة الم آالت الرش المزودة ببش

م ائل        بص ن الس ل م غط لك اس للض زة قي غط وأجه ة للض امات منظم
ى نحو                      ا عل داد لكل منهم تحكم في اإلم ك لل والهواء آل على حدة، وذل

 تحقق. مستقل
  
ات الكتيب اإلرشادى              8-7 ینبغي على الجهة الُمصنعة أن تقدم ضمن محتوی

 : معلومات حول ما یلى) 18-1انظر الفقرة (الستخدام آلة الرش
دالت • دى مع ممت   م ها ُص ى أساس ى عل  الضغوط والتصریف الت

  تحققالبشابير للعمل؛ 
ى أساس            • ة عل ار    معدل التصریف ونوعية الرش، مبني إجراء اختب

واء        7 ائل واله ة للس غوط معين ع ض ا م ن تحقيقه ى یمك ، والت
  تحققالمندفعان إلى البشبورى؛ 

دها مع الرشاشة             • متطلبات الصيانة الخاصة للبشابير التى یتم توری
  تحققأو الموصى بها؛ 

ة أو      • ع الرشاش واردة م ابير ال ة بالبش غيل الخاص ات التش تعليم
  تحقق. الموصى بها

 
ود   8-8 ا نفس آ ابير له ة بش ين مجموع رد أو ب بورى مف ن أى بش الخرج م

، ینبغي أال یختلف بأآثر     )أى الُمعلن بأن لها نفس الخصائص     (التعریف  
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ن  مى 10±م رج االس ن الخ ة ع هالمو( بالمائ ى ب غط ) ص د الض عن
  قم بالقياس. الموصى به

 
 الدوارة) المرذذات(المجزئات 

  
ادى        8-9 ب اإلرش ي الكتي ا ف وب توافره ات المطل ى المعلوم افة إل باإلض

ة الُمصنعة أن        18-1الستخدام آلة الرش تحت الفقرة       ، ینبغي على الجه
 : تقدم أیضًا في الكتيب اإلرشادى المعلومات التالية

 ؛ )مقدرة باستعمال الماء(صریف معدالت الت •
ن      • ریف م دالت تص ع مع ة م زة الناتج رات الممي ام القطي أحج

وسرعات دوران للمجزئ موصى     ) Restrictors(محددات قياس   
 بهما من ِقَبل الجهة الُمصنعة؛

َددة               • َددة وأوضاع الضبط المح تفاصيل عن سرعات التشغيل المح
 قلية؛لألهداف الرئيسية المراد رشها والظروف الح

غيل       • ل التش ابير لعوام ل البش ى حام ات عل ين المجزئ افات ب المس
 المتغيرة الموصى بها؛ 

 . طریقة لفحص المجزئات لتحدید متى ینبغي أن یتم استبدالها •
 تحقق 

 
ين      ) Restrictor(الخرج الناتج من محدد قياس       8-10 لمجزئ دوار مفرد أو ب

ود التعریف   ا نفس آ اس له ددات قي ة مح ا أى (مجموع أن له ن ب المعَل
ائص  س الخص ن   )نف أآثر م ف ب ي أال یختل رج  % 10±، ینبغ ن الخ م

  قم بالقياس).الموصى به(االسمى 
 
ات       8-11 د أقصى             50ینبغي أن تتحمل المجزئ  ساعة من العمل المستمر عن

 اختبر. سرعة تشغيل دون تقصير في األداء أو الحاجة إلى صيانة
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 مقصورات تخزین المالبس      – لرشاشات الجرار    9وحدة عياریة   . 9
 الواقية

 
 لتر أو أآثر، یجب أن تكون       1000آالت الرش التى تبلغ سعة خزاناتها        9-1

زة بمقصورات  ذاتها(مجه تقلة ب اآن مس ة) أم زین المالبس الواقي . لتخ
  تحقق

 
س     9-2 داهما للمالب ورتين إح زة بمقص رش مجه ة ال ون آل ي أن تك ینبغ

   تحقق.ةالنظيفة واألخرى للمالبس الملوث
 
ان                   9-3 در اإلمك دا ق ة الرش بعي ى آل ینبغي أن یكون مكان المقصورتين عل

   تحقق.عن موقع تحميل المواد الكيماویة
 
 450× مم  450ینبغي أن یكون الحد األدنى لألبعاد الداخلية للمقصورة          9-4

  قم بالقياس . مم300× مم 
 
ى المقصورات تو          9-5 تدیمة عل ا   ینبغي وجود عالمات واضحة مس ضح م

 :یلى
ة    • س الواقي زین المالب ن المقصورة، أى لتخ رض م ان الغ ا : بي إم

  تحقق؛ "الملوثة"أو " النظيفة"
  تحقق. تحذیر بعدم تخزین الكيماویات في هذه المقصورة •
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ات طة مرآب ورة بواس ة والمقط رش المحمول : آالت ال
 خطوات إجراء االختبارات

 
 خطوات إجراء اختبارات رشاشات الجرار 

 
 التسرب أو الرشح      – لرشاشات الجرار     1خطوات إجراء اختبار    . 1

 من آلة الرش الكاملة
 
ه في وضع التشغيل             1-1 ى الجرار أو متصلة ب ة عل ضع آلة الرش محمول

 .العادى، في مكان وقوف مستوى مستقر
  
ع      1-2 ًا، م رش تمام ة ال ة آلل طح الخارجي ار، نظف األس ة االختب ل بدای قب

ًا للم  ا خاص اء اهتمام يالت    إعط يقات الوصل وتوص ول تعش اطق ح ن
 . المواسير

 
قم بترآيب مكونات بشابير بدون فتحات أو سد جميع مواضع البشابير،            1-3

باستثناء أقصى موضع في اتجاه تيار السائل على آل جزء من أجزاء       
 .حامل البشابير

  
اه سریان السائل لكى             1-4 رة التج ابير األخي وق آل من البش ة ف ثبت أنبوب

ار لتجنب تلویث               تسمح بأن یت   اء االختب ابير أثن م تجميع السائل من البش
 .المنطقة

  
ى السعة االسمية للتشغيل             1-5 ا       (امأل الرشاشة إل ) أقصى سعة موصى به

الى            ال برتق ى سبيل المث أى ( Gبمحلول صبغة مناسبة یمكن تتبعها، عل
% 0.1إحدى الصبغات الثابتة والممكن تقدیرها آميًا لدرجة أفضل من           

دل          ) ولفي المحل  تخلط مع مادة غير أیونية خافضة للتوتر السطحى بمع
0.1.% 
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ذى       1-6 ف ال ول الكاش ن المحل ات م ن أى متبقي ة م طح الرشاش ف س نظ
 .انسكب أثناء عملية الملء

 
ة بحيث                 1-7 ادة ماصة نظيف ابير م ة الرش وحامل البش ضع بعنایة تحت آل

ة  ة أو ورق ادة قطني فة، أى وس بغة الكاش ل الص تخلص آ تس
 ).استشراب لونى(افيه آروماتوجر

  
نن              1-8 قم بتشغيل الرشاشة في وضع التشغيل العادى على أقصى ضغط ُمق

 . دقيقة15لمدة 
 
دتها  1-9 ى م ار الت رة االختب ة فت ي نهای اهدة 15ف ة لمش ة، افحص اآلل  دقيق

رب  دوث تس ي       . ح تباه ف رب أو االش دوث تس ة ح ة مالحظ ي حال وف
ذلك           ة وآ اآن التسرب باآلل ى یتجمع    حدوثه، قم بتنظيف أم اآن الت األم

فيها السائل المتسرب حول نقط التسرب تمامًا باستعمال مماسح ماصة            
 . نظيفة إضافية

 
قم بتجميع المواد الماصة من على أسطح أماآن تجمع السائل المتسرب            1-10

تحت نقطة التسرب واحفظها مع المماسح اإلضافية المستعملة لتنظيف           
 .بالمنطقة آللة الرش حول نفس نقطة التسر

  
ادة الماصة والمماسح    1-11 ن الم در م ع، ق زان آمرج ات الخ اذ محتوی باتخ

آمية محلول الصبغة الكاشفة المتسرب عند آل نقطة تسرب باستخدام             
 .القياس الفوتومترى الطيفي أو اإلشعاع  الفلورى

 
 

 :ولكى یكون هناك تطابق مع المعایير القياسية ینبغي أن
ة تسرب م  • ن أى نقط د التسرب م ة عن ال یزی ردة بالرشاش  2.5ف

 مل؛ 
 . مل10یكون إجمالى جميع التسربات ال یزید عن  •
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  مقاومة المواد  - لرشاشات الجرار2خطوات إجراء اختبار . 2
  الكيماویة    

 
ى مانعات التسرب           ى      ) السدادات (یطبق هذا االختبار عل ات األخرى الت والمكون

 . ت المرآزة أو المخففةتتالمس بطریقة مباشرة مع مستحضرات مبيدات اآلفا
 
 .قم بوزن وقياس آل مكون من المكونات المراد اختبارها على حدة 2-1
  
وین    /حجم% 40اغمر المكونات في محلول آيروسين       2-2 % 20حجم، تول

 ساعة على درجة حرارة   12حجم لمدة   /حجم% 40حجم وزیلين   /حجم
  م5 20

 
دة       اشطف المكونات في ماء نظيف ثم جففها واترآه         2-3 واء لم  24ا في اله

 . م5 20ساعة في درجة حرارة 
 
 .اعد وْزن وقياس آل مكون على حدة 2-4
 

 : ولكى یكون هناك تطابق
عن  % 5±ینبغي أن ال یزید مقدار التغيير في الوزن واألبعاد عن            •

 الحالة األصلية؛ 
ا   • ا وأداء وظائفه ادة ترآيبه ات إلع درة للمكون وافر الق ینبغي أن تت

 .  التصميماألصلية حسب
 
ة ( المتانة  – لرشاشات الجرار   3خطوات إجراء اختبار    . 3 ) المقاوم

 الميكانيكية للخزان
 
ة، بحيث یمكن إحداث                   3-1 ار مأمون ة اختب ة الرش في منطق اسند خزان آل

ه      50صدمة به بواسطة ثقل مستدیر مقداره    ل طول ى حب ق عل  آجم معل
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از       من الوضع ا   5 45 متر منطلق بزاویة مقدارها      3 لرأسي بنقطة ارتك
 .رأسية فوق جانب الخزان المراد إحداث الصدمة به

  
ا           3-2 عندما تكون آلة الرش محمولة على عجالت خاصة بها، فينبغي رفعه

 .بحيث ال تتالمس العجالت مع األرض
 
ه،            3-3 ة من أوجه دع الثقل یصطدم بالخزان خمس مرات مع آل من ثالث

 : أى
 أحد جوانب الخزان ؛  •
ذآور أعاله          أحد ا  • ألوجه الموجودة بزاویة قائمة بالنسبة للجانب الم

 ؛)أى الوجه األمامى أو الخلفي(
 .الرآن الموجود بين الوجهين اللذین تم صدمهما •

 
توفيًا         15ولكى یكون هناك تطابق، ینبغي بعد إحداث          صدمة أن یظل الخزان مس

 .ار لرشاشات الجر1قم بإجراء اختبار . لمتطلبات اختبار التسرب
 
ار  . 4 راء اختب وات إج رار 4خط ات الج ات– لرشاش ب محتوی   تقلي

 الخزان  
 
ق         4-1 ار، استعمل ُمعل ذا االختب د     % 1إلجراء ه ًا  من اوآسى آلوری تقریب

دل   اس، أى بمع ل  1النح م لك زان   100 آج ي الخ اء ف ر م ة ( لت لمعرف
 ).1الترآيب انظر ملحق 

ز روب            4-2 م بتجهي اء وق ز   ) ردغة (ة  امأل نصف الخزان بالم  آجم   1بترآي
ة من    .  لتر ماء  2.5من أآسى آلورید النحاس في       اضف الكمية المطلوب

ى الخزان           ة، إل انظر  (اآسى آلورید النحاس المجهزة على صورة روب
رة  زان    ) 1-4فق ل الخ م اآم حب، ث زان الس لء أو خ فاة الم الل مص خ

 ).الموصى بها(بالماء إلى سعته االسمية 
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ب محتو 4-3 م بتقلي ود  ق ادى الموج ب الع ام التقلي تعمال نظ زان باس ات الخ ی
 .  دقائق10بالرشاشة وبسرعة التشغيل العادیة لمدة 

 
ى ثالث مستویات في الخزان                 4-4 ة عل : قم على الفور بأخذ عينات مرجعي

انى من    50أحدهم من قمة الخزان تحت سطح السائل بحوالى             م والث  م
 . مم50قاع الخزان بـ الجزء الوسطى للخزان، والثالث من أعلى 

 
 .  ساعة16اسمح للمعلق في الخزان بأن یظل مستقرًا دون تقليب لمدة  4-5
 
دة   3-4ابدأ ثانية في عملية التقليب آما سبق وصفه في فقرة   4-6  واستمر لم

اعد أخذ العينات من محتویات الخزان على نفس المستویات         .  دقائق 10
 . 4-4لفقرة الثالثة بتطبيق نفس الخطوات آما في ا

 
ى درجة حرارة           4-7 ات عل ة         5 5±م  5 100جفف العين دیر آمي م بتق م ق م، ث

 .أوآسى آلورید النحاس في آل عينة بواسطة القياس الوزنى
 

ات         ولكى یكون هناك تطابق، فإن ترآيز أوآسى آلورید النحاس في أى من العين
دة              ( تقرار لم رة االس د فت ل أو بع ا ف      16أى المأخوذة قب رة     ساعة آم ، )5-4ي الفق

دود  ي ح ون ف ة  % 10±ینبغي أن یك ى اساس الكمي ز المحسوب، عل ن الترآي م
د النحاس والسعة االسمية  ا(األصلية المضافة من أوآسى آلوری ) الموصى به

 . لخزان آلة الرش
 
ار  . 5 راء اختب وات إج رار 5خط ات الج ي  – لرشاش تحكم ف ام ال  نظ

 التصریف /الضغط
 

 : ء األجهزة الموجودة على آلة الرش والتى تمكنها منیغطى هذا االختبار أدا
ابير بصرف   • ى البش رش إل ائل ال ات توصيل س ى ثب المحافظة عل

 النظر عن عدد أجزاء حامل البشابير العاملة؛



 المعایير القياسية: أجهزة تطبيق مبيدات اآلفات الزراعية                                                39        

 

ائل الرش بصرف                 • المحافظة على معدل تطبيق حجم ثابت من س
 ).في حدود المدى المحدد(النظر عن التغيير في سرعة تقدم اآللة 

 لقياساتا
 
 . ینبغي أن تبدأ أوقات القياس بعد إتمام أى إجراء للضبط والتعدیل 5-1
 
ام أى ضبط أو                    5-2 اس من وقت إتم ة للقي رات الزمني ینبغي أن ُتحسب الفت

 .تعدیل
 
رات (بمجرد الوصول إلى حالة من االستقرار، فإن قيم العوامل          5-3 ) المتغي

ا یم أآثر مم ذ المقاسة ینبغي أن ال تختلف ب اس حين أخ از القي زه جه ي
 . أو أآبر) HZ( هيرتز 2العينة عند تردد مقداره 

 
 لقياس تصریف حامل البشابير أو جزء منه

  
داد السائل ألجزاء             5-4 اس للتصریف في خطوط إم قم بترآيب وحدات قي

 . حامل البشابير لرصد التصریف الكلى لكل جزء من حامل البشابير
 
ل         ثبـِّت في آل مواضع ا     5-5 لبشابير، بشابير بالمقاسات الموصى بها من قب

ًا              داره تقریب ردى مق الجهة الُمصنعة لتعطى تصریف من آل بشبورى ف
 : ما یلى

  لتر في الدقيقة آلالت رش المحاصيل الحقلية؛ 2 •
 . لتر في الدقيقة آلالت رش البساتين4 •

 
ى            5-6 اف سریان السائل إل ين مع إیق دة دقيقت  حامل  قم بتشغيل آلة الرش لم

 .البشابير
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افتح لكى یتدفق السائل إلى حامل البشابير وسجل الوقت المنقضى لكى             5-7
ع       % 10±یصل معدل التصریف إلى      ى المتوق من معدل التصریف الكل

 .من عدد البشابير الموجود على الحامل
 

 : خذ القياسات لـ 
 حامل البشابير بأآمله؛  •
 آل جزء من أجزاء حامل البشابير؛  •
 .تلف من أجزاء حامل البشابيرزوج مؤ •

 
ن       5-8 ة م ى حال ول إل رد الوص اله، وبمج ذآور أع راء الم ب اإلج عق

ى أجزاء         ) جزء (االستقرار في التصریف، قم بإیقاف سریان السائل إل
ة        10حامل البشابير، انتظر لمدة      تح سریان السائل ثاني م اف م  .  ثوانى ث ق

ود الت  ى یع ة لك ل حال ي آ ت المنقضى ف اس الوق ة بقي ى حال صریف إل
 .االستقرار

 
ثالث مرات لكل جزء    ) 8-5 إلى 6-5انظر الفقرات من  (آرر العملية    5-9

 . من أجزاء حامل البشابير
 

ولكى یكون هناك تطابق، فإن الوقت الالزم للوصول إلى حالة استقرار لكل جزء    
 . ثوانى في جميع الحاالت10ینبغي أن ال یتعدى 

 
 ند إجراء تغييرات في سرعة تقدم آلة الرش ولقياس نظم ضبط التصریف ع

 
اس                 5-10 ابير ذات مق تقرة مع ترآيب بش ة مس قم بتشغيل آلة الرش على حال

اع أوضاع الضبط      . متوسط على آل أجزاء حامل البشابير بأآمله       وبإتب
 :المرجعية التالية
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 ثانية/ متر2 : سرعة التقدم
  لفة في الدقيقة400 :سرعة عمود مأخذ القدرة

  لتر للهكتار 300 : دل تطبيق حجم الرشمع
 
دار   5-11 ة بمق دم اآلل رعة تق ي س رات ف إجراء تغيي م ب وق % 20ق تحت وف

 :آما یلى) ث/م2( سرعة التشغيل المرجعية 
 . ثانية/ متر1.6 م إلى 2من  •
 .ثانية/ متر2.4 م إلى 2من  •

 
ابير              5-12  في آل حالة، سجل الوقت المأخوذ لكى یصل تصریف حامل البش

 %.10±إلى معدل التصریف الكلى المتوقع ) آل األجزاء(
 
 .قم بإجراء االختبار ثالث مرات وخذ القيمة المتوسطة 5-13
 

تقرة ینبغي أن ال یتعدى                    ين الحاالت المس ولكى یكون هناك تطابق، فإن الوقت ب
 .  ثوانى10

 
 احتجاز السائل  في      – لرشاشات الجرار    6خطوات إجراء اختبار    . 6

 رش آلة ال
 
ميًا        6-1 ا          ( اجعل آلة الرش الفارغة اس ى له غ الروتين د إجراء التفری ) أى بع

ع                  ابير وجمي ان مستوي ثابت وحامل البش ى مك واقفة بإحكام وأمان عل
 .خطوط السائل في أوضاع تشغيلها العادیة

  
دادات   6-2 ة أو س عها أغطي ع مواض ي جمي ـِّت ف ابير وثب ة البش م بإزال ق

ى آل جزء من                  باستثناء أقصى المو   اه سریان السائل عل اضع في اتج
ابير  ل البش زاء لحام ب  . أج يل أنابي م بتوص ير(ق ي المواضع ) مواس ف

ى                  ود إل المفتوحة باتجاه سریان السائل بحيث یمكن لسائل الرش أن یع
 .خزان الرش أثناء تشغيل الرشاشة
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رة، اضف      6-3 ات ذات السعة الكبي اء باإلضاف 250بالنسبة للخزان ر م ة  لت

ار    زاء اختب وات أج ي خط ذآور ف و م ا ه فة آم بغة آاش ى ص  1إل
ادة            . 5-1لرشاشات الجرار، الفقرة     ة استعمال م ذه الحال وال یلزم في ه

ل، امأل           . خافضة للتوتر السطحى   ات ذات السعة األق أما بالنسبة للخزان
ى منتصفه   ط حت اء فق ن الم ة م ة آافي زان بكمي ى . الخ ة عل ضع عالم

 .ان بعنایةمستوى الماء بالخز
 
قم بخلط الصبغة الكاشفة مع الماء تمامًا في خزان الرش، وذلك بتشغيل   6-4

ل         زاء حام ع أج رش لجمي ائل ال داد س ع ام ين م دة دقيقت رش لم ة ال آل
ة          . البشابير المفتوحة  وینبغي أن یدور السائل الموجود في الخزان بحری

ذلك  . خالل المضخة وخطوط اإلمداد ثم یعود إلى داخل خزان الرش          وب
ي    ود ف ائل الموج ع الس زان م ات الخ ام لمحتوی ط الت ن ضمان الخل یمك

 . دورة سائل الرش
 
 . خذ عينة مرجعية من السائل الموجود في الخزان 6-5
 
ة      6-6 ل الجه ن قب ا م ى به ات الموص ابير ذات المقاس ب البش م بترآي ق

دره        ى ق الُمصنعة في جميع مواضع البشابير لكى تعطى تصریف تقریب
 : ا یلىآم
 دقيقة لكل بشبورى آلالت رش المحاصيل الحقلية؛ / لتر2 •
 . دقيقة لكل بشبورى آلالت رش البساتين/ لتر4 •

 .وتعد حجوم التصریف األخرى المحددة في نطاق المدى العملى العادى مقبولة
 
ة اإلعداد المستخدمة في                   6-7 نفس طریق دة ب ة الرش وهى ُمع قم بتشغيل آل

وط الضغط        حتى تصبح  4-6الفقرة   ة هب ى مالحظة بدای  فارغة أى حت
 . في ثانية واحدة% 25بمقدار 
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ي      6-8 ذآور ف توى الم ى المس رش إل زان ال أل خ رش وام ة ال اف آل م بإیق ق
 .3-6الفقرة 

 
 .َسجِّل الكمية المضبوطة للماء الُمضاف 6-9
  
ائل      6-10 ادة دوران الس ير إع دادات ومواس اءات أو الس ت الغط د تثبي اع

 . وقم بتشغيل الرشاشة لمدة دقيقتين2-6آما في الفقرة للخزان 
 
ومترى     6-11 اس الفوت تعمال القي ي الخزان وحدد باس ة من السائل ف خذ عين

الطيفي أو اإلشعاع الفلورى، آمية السائل المتبقية في آلة الرش بمقارنة     
رة   (قراءة العينة األخيرة مع العينة المرجعية التى تم أخذها      -6انظر فق

5 .( 
 
ة           6-12 راءات الثالث ار ثالث مرات واستخدم متوسط الق آرر إجراء االختب

 . آقيمة لتقدیر مدى التطابق
 

ة في الخزان عن                    ة المتبقي ولكى یكون هناك تطابق، ینبغي أن ال تزید قيمة الكمي
 .  لتر من السائل المتبقى في آلة الرش بأآملها30من حجمه أو % 2
 
  نوعية الرش–شاشات الجرار  لر7خطوات إجراء اختبار . 7
 

 تحدید نوعية الرش
 

ه                   اره بأن راد اختب ة الرش للبشبورى الم ار، یمكن تعریف نوعي ذا االختب ألجل ه
رات لمجموعة            نمط توزیع أحجام القطيرات مقارنة مع أنماط توزیع أحجام القطي

 .2من البشابير المروحية المنبسطة المرجعية، آما هو محدد في جدول 
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  2ل جدو
 

 نظم البشابير المرجعية لتحدید فئات نوعية الرش
  

 حدود الفئة  نوع البشبورى            معدل التصرف       الضغط    
) )       بار(           دقيقة/لتر(                                

 
       دقيق جدًا ودقيق4.5             0.48 مروحى منبسط          110

 
       دقيق ومتوسط3.0             1.20 مروحى منبسط          110

 
       متوسط وخشن2.0             1.96 مروحى منبسط          110

 
       خشن وخشن جدًا2.5             2.92   مروحى منبسط          80
 
 

 لتقييم البشبورى المراد اختباره
 
ة عددها           قم باختيار ثالثة عينات      7-1 على األقل وبطریقة عشوائية من آمي

 . بشبورى آحد أدنى25
 
ایرة  7-2 تخدام األسلوب المستخدم لمع ة الرش لكل بشبورى باس يم نوعي ق

 ).7-7 إلى 3-7الفترات من : ( آما یلى2البشابير المرجعية في جدول 
 
دالت          7-3 غوط ومع د الض ابير وعن الل البش ن خ ف م اء نظي رش م م ب ق

 . 2مستخدمة في جدول التصریف ال
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ذ       7-4 دالت التصریف بأخ ن مع ل م رات لك م القطي ع حج دیر توزی م بتق ق
عة         ب ألش از مناس تعمال جه ائرة باس ى ط رات وه ن القطي ات م عين

 .الليزر
 
اره                    7-5 راد اختب ة من البشبورى الم خذ عينة من آل سحابة الرش المنبعث

 .  مم500 مم و350على مسافة من البشبورى تتراوح ما بين 
 
ًا آحجم رش تراآمى      7-6 ى المحور السينى   (وقع النتائج بياني ام  ) عل وأحج

ا هو موضح في     ) على المحور الصادى   (القطيرات التى تم قياسها      آم
 . 6شكل 

 
اره                 7-7 راد اختب ا للبشبورى الم ة المتحصل عليه قارن بين الخطوط البياني

 . مع مدى التوزیع للبشابير المرجعية
 

ون هن   ى یك ت      ولك ابير تح ة بش ع للثالث ى التوزی ط منحن إن متوس ابق، ف اك تط
ة       ل الجه ن قب ا م ن عنه رش المعل ة ال ة نوعي ع فئ ل م ي أن یتماث ار، ینبغ االختب

وللتطابق أیضًا، فإن غالبية الحجم التراآمى،      . الُمصنعة للبشبورى المراد اختباره   
ة المناسبة داخل   عند معدل التصریف والضغط المعلوَمْين، ینبغي أن یقع في الفئ     

  %.90-10المدى 
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 6شكل 
 مثال لتقدیر نوعية الرش اعتمادًا على التوقيعات البيانية للحجم 

 أحجام القطيرات/التراآمى
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ار . 8 راء اختب رار 8خطوات اج م   – لرشاشات الج ع حج  نمط توزی
 الرش 

 
دد     لتحدید انتظام توزیع الرش   ) استاتيكى(یعد ذلك اختبارًا ساآنًا       عبر الحامل متع

رش، حيث                   ق ال وجى لتطبي أثير البيول ة الت ار نوعي البشابير وال یعكس هذا االختب
ة        دم آل رعة تق رات، وس م القطي ع حج مل توزی رى تش ل أخ أثر بعوام ذا یت أن ه

ًا                . الرش، وسرعة واتجاه الریاح    ار مقترن ذا االختب إن التطابق مع ه ك، ف ومع ذل
، یعكس خطوة منطقية نحو إنجاز تطبيق       7تبار  مع المطابقة لخطوات إجراء االخ    

 . رش آمن وفعال على امتداد حامل البشابير
 
وتر    8-1 ادة خافضة للت ه م افًا إلي اء مض تعمال الم ار باس إجراء االختب م ب ق

 %.0.1السطحى غير متأینة بترآيز 
 
قية لحمل               8-2 ى منضدة نس قم بترآيب البشبورى المراد اختباره بمفرده عل

از تقي رش جه م ال ع ) patternator(يم مجس دة تجمي ب أو أعم ا أنابي به
ا  رش ارتفاعه وق   100لل بورى ف اع البش ل ارتف ي أن یتماث م، وینبغ  م

ًا  رش وفق دف ال ن ه بورى ع اع البش ع ارتف ات م ذ العين دة أخ منض
 .لتوصية الجهة الُمصنعة

 
د                 8-3 وتر السطحى من خالل البشبورى عن ول الخافض للت قم برش المحل

بالبشبورى في   % 2.5ثابت، والذى ینبغي أال ینحرف بأآثر من        ضغط  
 . آافة مراحل االختبار

 
ا یصل     8-4 رش حينم م ال يم مجس از تقي ي جه رش ف ائل ال ع س جل توزی س

تالء      دة ام ر األعم ي أآث ائل ف اع الس د   %. 90 ًارتف راءات عن ذ الق خ
 .  بار4 ، 3 ، 2ضغوط 

 
المستویات التى تم تسجيلها     وبواسطة إجراء التحليالت بالكمبيوتر، من       8-5

اره،                راد اختب رد الم  في أنابيب جهاز تقييم مجسم الرش للبشبورى المف
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ات    )  عمود 30أى  ( متر   3قم بحساب التوزیع لعرض      مع استبعاد النهای
داخل  اك ت ن هن م یك این . إذا ل ل التب ب معام تعمال ) CoV(احس باس

 : المعادلة التالية
 

                              

 

1n
)x(x

n
x

100
x
s 

2
i

i

−
∑ −

∑

×=

                حيث 

                       

s                          

  x                          

 CoV                         

=

=

                              

ix

 

 
ل      لوتمث  ة و تمث اع السائل في األنبوب يم مجسم      n  ارتف از تقي دة جه عدد أعم
 .الرش

ع       دة التجمي ن أعم تخرجة م ة المس ين قيم إن الثالث ابق، ف اك تط ون هن ى یك ولك
عند حسابها لمنطقة الرش %10بالجهاز، ینبغي أن تبين معامل تباین ال یزید عن    

 . المتداخل
 
راء اختب . 9 رار  9ار إج ات الج ل     – لرشاش ق حام اءة تعلي  آف

 البشابير 
 
ا مضبوطة    9-1 ين عجالته افة ب ة المس طة مرآب رش بواس ة ال ي آل م ف تحك

 ).أو أقرب ضبط لذلك( متر 2على 
 
قم باختيار منطقة إلجراء االختبار، تكون صلبة ومستویة بحيث تسمح             9-2

 . متر100بقيادة آلة الرش في خط مستقيم لمسافة 
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ا         9-3 ى آل من     0.2ضع ثالثة قوالب من الطوب عرض آل منه ر عل  مت

اه خط         25مساري عجالت المرآبة بالتبادل على مسافات        ر في اتج  مت
 . م100سير العجالت، وبحيث تبرز القوالب فوق سطح المسار بمقدار 

 
ارًا بالقوالب بسرعة            9-4 داد المسار م ى امت ة الرش عل ة آل ادة مرآب م بقي ق

ر2.5 اع / مت ى ارتف ابير موضوع عل ل البش ة وحام وق 0.5ثاني ر ف  مت
 .مستوى سطح األرض

 
اء          ابير األرض أثن ل البش س حام ي أن ال یلم ابق ، ینبغ اك تط ون هن ى یك ولك

 .االختبار
 

 1ملحق 
 

الستعمالها في    ) السجح (الترآيب التقریبى للمعلقات المسببة للتآآل      
 5إجراء خطوات اختبار 

 
2SiO سيد السيليكونالمحتوى من ثاني أآ

32OAl

       87%  
 CaO        0.5%المحتوى من أآسيد الكالسيوم 
 FeO        0.2%المحتوى من أآسيد الحدیدوز 
 %0.6        المحتوى من أآسيد األلومنيوم

 NaCl        1.0%المحتوى من آلورید الصودیوم 
 3م/ آجم160      حجميةالكثافة ال

 1.95      الوزن النوعى 
  م0.022      متوسط حجم الجزئ

       أبيض اللون 
ار 165-135 معامل االنكسار  دات اختب  وح

Gardner-Sward 
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 جم/2 م160-140       مساحة السطح
 7.3       )معلق مائى) (PH(درجة الحموضة 

 %5        م5 105الفقد عند 
 %10      م5 1200 عند الفقد
 

 2ملحق 
 

 ترآيب مسحوق االختبار المحتوى على اوآسى آلورید النحاس 
 

  الترآيب
 

اء      ات م ة جزئي ى ثالث وى عل اس المحت د النح ى آلوری ي صورة أوآس اس ف نح
)3CuO OH3CuCl 22∞∞                                : ( 45% 

 Lignosulfonate:                            5%سلفونات اللجنين 
)CaCO( %8                 :آربونات الكالسيوم 3

اء       ات م رة جزئي ى عش ة عل ودیوم المحتوی ات الص  آبریت
 (Na O)H10SO 242 ∞                            :             11 %  
 

 أحجام الجزئيات 
 

 .الحد األدنى % 98: مم20أقل من 
 . الحد األدنى%90:  مم10أقل من 
 .الحد األدنى% 70:  مم5أقل من 

 
 )الحد االقصى % 3.5( الشوائب في المادة الفعالة تقنيًا 

 
 .الحد األقصى% 2: الماء
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 )باإلضافة إلى النحاس(الحد األقصى % 1.5: رماد
 الذوبان

 
 یذوب ببطء في الماء وفي المذیبات العضویة

 
 عدنية القویةیذوب في األحماض الم

 
 . یذوب في محاليل األمونيا واألمينات من خالل تَكوُّن مرآبات معقدة

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿CÉ°ûH á«¡«LƒJ •ƒ£N

ΩGóîà°SG Iõ¡LC’ á«°SÉ«≤dG ÒjÉ©ŸG

AGôLEG Ö«dÉ°SCGh á«YGQõdG äÉaB’G äGó«Ñe

É¡H á≤∏©àŸG äGQÉÑàN’G

Guidelines on
STANDARDS FOR AGRICULTURAL PESTICIDE

APPLICATION EQUIPMENT AND
RELATED TEST PROCEDURES VOL. 2

ájòZC’G áª¶æe É¡à©°Vh »àdG á«¡«LƒàdG •ƒ£ÿG óæà°ùJ

á«dhódG ÒjÉ©ŸG ¢SÉ°SCG ≈∏Y á«°SÉ«≤dG ÒjÉ©ŸG ¿CÉ°ûH áYGQõdGh

™LGôŸG ≈∏Y ∂dòch ,kÉ«dÉM IOƒLƒŸG ájô£≤dGh á«HhQhC’Gh

á≤ª©àŸG áaô©ŸG ≈∏Y óæà°ùJ É¡fCG Éªc .IQƒ°ûæŸG iôNC’G

ä’B’ á«dhódG ÒjÉ©ŸÉH ,´höûŸÉH Úæ«©ŸG ,AGÈÿG ΩÉŸEGh

‘ äÉaB’G äGó«Ñe ΩGóîà°SG ∫É› ‘ ÚØdDƒŸG IÈN ≈∏Yh ¢TôdG

ÒjÉ©ŸÉH á°UÉÿG á«¡«LƒàdG •ƒ£ÿG øª°†àJh .»eÉædG ⁄É©dG

Ö«dÉ°SCÉH áªYóŸGh á∏°üØ oŸG äÉÑ∏£àŸGh äÉØ°UGƒŸG á«°SÉ«≤dG

á«°SÉ«≤dG ÒjÉ©ŸG ™e ≥HÉ£àdG ióe ¢SÉ«≤d äGQÉÑàN’G AGôLEG

äGó«Ñe ¢TQ ä’BG øe á«°ù«FôdG ´GƒfCÓd áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æŸ

AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ áeóîà°ùŸG hCG á©æ°ü oŸG á«YGQõdG äÉaB’G

á«dÉ◊G ™«æ°üàdG Ö«dÉ°SCG ÒjÉ©ŸG √òg ¢ùµ©Jh .áª¶æŸÉH

∫hódG ¬≤Ñ£J Éeh iôNC’G á«∏ëŸGh á«dhódG á«°SÉ«≤dG ÒjÉ©ŸGh

¤EG á«¡«LƒàdG •ƒ£ÿG √òg ±ó¡Jh .π≤◊G ‘ É«∏ªY AÉ°†YC’G

¿Éª°†d âHÉKh »∏ªY ΩÉ¶æH äÉeƒµ◊Gh á©æ°ü oŸG äÉ¡÷G ójhõJ

§‰ Oó– ¿CG AÉ°†YC’G ∫hódG øe ádhO πµd øµÁ ∂dòHh , IOƒ÷G

≥«Ñ£àdG õ«M ¤EG á«æ©ŸG á«¡«LƒàdG •ƒ£ÿG ∫ÉNOEG áYöSh

¿ƒµj ÉeóæY ájô£≤dG äÉ©jöûàdG øª°Vh »∏ëŸG iƒà°ùŸG ≈∏Y

.kÉÑ°SÉæe ∂dP
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� � � � � � � � � � � � �

≈fÉãdG ó∏éŸG

IQƒ£≤ŸGh ádƒªëŸG ¢TôdG ä’BG

äÉÑcôe á£°SGƒH
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