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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 دول األعضاء ف ل ال ایير (FAO)آ ا أن المع  ، آم

وع من اآلالت،           ذا الن ر           تالدولية الموجودة له ة كون في أغلب األحوال غي  مالئم
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
 .مالرش األآثر شيوعًا في االستخدا آالت تحسين أمان وآفاءة أنواع

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

ة واألور           ة،    والمعایير القياسية، على ما هو موجود من المعایير الدولي ة والمحلي بي
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
ة  دتها  التوجيهي ي أع دات      الت ق مبي زة تطبي ن أجه ة ع ة والزراع ة األغذی منظم

ات  طةاآلف ة بواس ن  مجموع راء م االالخب ي مج ة ف دات تمنظم  مواصفات مبي
دأ  و اآلفات، ومتطلبات التسجيل ومعایير التطبيق،    بقة عن    "على مب ة المس الموافق

م ذلك "عل ي  وب، وآ ة ف ة والزراع ة األغذی راء منظم ة خب ة مجموع الموافق   مج
 .الهندسة الزراعية

 
ى   وع هو النسخة األول ذا المطب د ه لة الخطو وُیع ة، المنقحة من سلس ط 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  اليب إج ة وأس ر دق ایير أآث ة تغطي مع رش، والثاني دى ال د م ار لتحدی  االختب

 .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

ائم           ة للق تم شراؤها تكون مأمون ي ی ة  الرش الت یضًا ذات  أ و،ين 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         وه ي أع ات الت دنيا للمتطلب ة والزراعة      ذه الحدود ال ة األغذی ، تأخذ في     ها منظم

ا مع           اسوألاآالت الرش الموجودة فعًال في       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           ة بالح ك الخاص ن تل ا ع ي متطلباته ر ف ة أآث وط التوجيهي ذه الخط ى ه األدن

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
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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
دول         ذه ال ي ه ة ف روف الحقلي ت الظ ي تح ع العمل س الواق ا تعك ة، آم . والمحلي

ة    وتغطي المجلدات المنفصلة ا    لخاصة بهذه المعایير القياسية المجموعات المختلف
 .من آالت الرش

 
ایير       بوتهدف الخطوط التوجيهية الخاصة      ات، والمع ى للمتطلب كل من الحد األدن

د الُم ى تزوی ية إل ي و القياس ودة عمل ام ضمان ج ات بنظ تصنعين والحكوم . ثاب
نمط والسرعة ال                   دول األعضاء أن تحدد ال ة من ال ا      ویمكن لكل دول دخل به ي ت ت

إلى حيز التطبيق على المستوى القطري، وضمن         تعنيها   يتالخطوط التوجيهية ال  
 .  عندما یكون ذلك مناسبًاهاتشریعات

 
 :وتشتمل السلسلة الكاملة على خطوط توجيهية أخرى آما یلي

 
راءات  أن إج ة بش وط توجيهي ار   خط هادات واختب جيل واصدار الش زةاتس  ألجه

 ات اآلفات الزراعية؛ لتطبيق مبيدالجدیدة
 

ات        ن للحكوم افية یمك ة إض از طریق ة بإیج وط التوجيهي ذه الخط رض ه تع
ق                      ات، عن طری دات اآلف د التعامل مع مبي ان عن ات األم ق متطلب بواسطتها تطبي
ر أو     ل القط واء الُمصنعة داخ ات س دات اآلف ق مبي زة تطبي ودة ألجه ة الج مراقب

توردة ةالمس ر   .  إلي من التش ب ض ال مطل نعين   وبإدخ زم الُمص ة ُیل یعات الوطني
ية  ایير القياس ي بالمع زتهم تف ميًا أن مواصفات أجه وا رس أن یعلن والمستوردین ب
دریجيًا من آالت الرش دون المستوى          لألمان والتحمل، یكون من الممكن الحد ت

 .القياسي وفي النهایة استبعادها من األسواق تمامًا
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رامج اخت    يم ب أن تنظ ة بش وط توجيهي رش   خط هادات آلالت ال دار الش ار وإص ب
 ؛الجاري استخدامها في تطبيق مبيدات اآلفات الزراعية

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

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

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

 .ئم بتشغيلهابواسطة القا
 

نح الشهادات                  دریب وإجراءات م رامج الت ل ب خطوط توجيهية بشأن تنظيم وتفعي
 ؛للقائمين بتشغيل أجهزة تطبيق مبيدات اآلفات

ؤالء     هادات له نح الش ار وم دریب واختب رامج ت ة بب وط التوجيهي ذه الخط تم ه ته
ات،         ى أف   هألن  الذین یقومون فعًال بتشغيل أجهزة تطبيق مبيدات اآلف الت آضل    حت

في  وهى  ال یمكن تقدیرها ًاالرش في تصميمها وصيانتها یمكن أن تحدث أضرار 
ليدیأ ر   العام اهرالغي ي ،م م ینبغ ن ث ل  وم وط أال نقل ذه الخط أن ه ن ش م

 .التوجيهية
ق       اوهناك آتيبان آخر  ان تطبي ذه السلسلة یغطي ة ضمن ه ن من الخطوط التوجيهي

ة، وآالت رش        الآمبيدات اآلفات باستخدام الطائرات، و      ت رش المحاصيل الحقلي
 :هما الشجيرات،األشجار ومحاصيل 

 
؛ خطوط توجيهية بشأن الممارسة الصحيحة للتطبيق الجوى لمبيدات اآلفات

 .خطوط توجيهية بشأن الممارسة الصحيحة للتطبيق األرضي لمبيدات اآلفات
 
ا ِعُأ ة واإلرش اعدة العملي دیم المس ة لتق ذه الخطوط التوجيهي ائمين دت ه ل الق د لك

ذاء و   اج الغ ات إنت ي عملي ات ف دات اآلف تخدام مبي ي  محاصيل باس اف أو ف األلي
ة رامج الصحة العام رش األرضي  . ب ية لل ق الرئيس اليب التطبي ى تغطي أس وه

 .يوالجو
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 الجزء األول
 :خطوط توجيهية بشأن الحد األدنى للمتطلبات

اخنة   باب الس دات الض ائم  (مول طة الق ة بواس المحمول
 )بتشغيلها

 
 مقدمة

 
دات الضباب                     د مول ة، تَع ذه الخطوط التوجيهي في سبيل الغرض المقصود من ه

ة   زة نقال ات، وهى أجه دات اآلف ق مبي زة لتطبي ائم (أجه ل بواسطة الق ث ُتحم حي
غ رة )يلهابتش وز الكبي احات والحي ة المس تخدم لمعامل زة  . ، وتس ذه األجه د ه وتولِّ

ة، القطر األوسط     ) ذریرات(قطيرات ایروسول    ل من     (VMD)  الحجمي  دقيق  أق
ام  25 د أحج ادة تزی ة، وع دة الزیتي تعمال المستحضرات ذات القاع رون باس  ميك

 .يةالقطيرات قليًال مع استخدام المستحضرات ذات القاعدة المائ
 

د، ُتستخدم           ة بالي دات الضباب المحمول ق بواسطة مول ي ُتطب ات الت دات اآلف ومبي
رات سوف     إن القطي ك، ف ع ذل واء، وم ز ه ي حي ودة ف رات الموج ة الحش لمعامل

ة   ى األسطح العلوی ية عل تقر بصفة أساس بطء وتس دات . تترسب ب تخدم مول وُتس
وبات     ل الص ة مث وز المغلق ي الحي ع ف اق واس ى نط باب عل دفيئات (الض ) ال

ات المزرعة، وأیضًا       ومستودعات السلع التجاریة ومخازن الحبوب وأبنية حيوان
في بعض المواقع المفتوحة، بصفة رئيسية في زراعات المحاصيل في الظروف             

 .التي یتسم فيها الهواء بالسكون
 

 األخطار
 

دات الضباب            ع مول ي تصاحب جمي ة الت ذلك . هناك العدید من األخطار المحتمل  ل
ینبغي أن یقتصر تشغيل هذا النوع من األجهزة على العاملين المدربين المعتمدین            

ر من                   . فقط دد الكبي حيث أن استنشاق الضباب یمكن أن یسبب مشاآل بسبب الع
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ق من               .  ميكرون  10القطيرات األقل من     اك مخاطر من حدوث حرائ ا أن هن آم
ق في     مولدات الضباب الحراریة، لذلك ینبغي دائمًا أن تكون      اء الحری زة إطف أجه

زة          ذه األجه ذلك یمكن أن تسبب بعض         . متناول األیدي بسهولة عند استعمال ه آ
تطبيقات الضباب، مخاطر حدوث انفجار في الحيوز المحدودة، ویمكن أن تسبب   

 .أیضًا سميه للنباتات في المحاصيل الحساسة
 

 مولدات الضباب الساخنة
  

ب الساخنة بمولدات الضباب الحراریة، وفيها      ُیشار في الغالب إلى مولدات الضبا     
م                راق، ث ة االحت یتم تبخير سائل المبيد الذي عادة ما یكون مذابًا في زیت في غرف
ه                     ة من الضباب نتيجة لتكثيف ُیطرد عن طریق أنبوب خروج ليشكل سحابة آثيف

دات الضباب        . عند تالمسه مع الهواء البارد المحيط به       ز مول  وفى العادة یتم تجهي
 .  الحراریة بمحرك نفاث نبضي ُیدار بالبنزین

 
 الوحدات العياریة لمولدات الضباب على الساخن

 
  متطلبات عامة-1وحدة عياریة 

 
ل    ى العم درة عل ا الق ا وله وق به اخنة موث دات الضباب الس ون مول ي أن تك ینبغ

 .بكفاءة تحت الظروف العملية
 

د قویة، تتحمل طویًال، والتي ال        ینبغي أن تكون ذات بنية متينة مصنوعة من موا        
ى                ؤدي إل ذلك ت تكون عرضة للتدهور الزائد عن الحد العادي أثناء االستعمال، وب
اءة بسبب التآآل أو الصدأ                   ى خفض الكف حدوث تأثيرات مضادة على األمان وإل

 .أو التشوه أو االستهالك المبكر لآللة
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ى لمت      د األدن اخن بالح باب الس دات الض ي مول ي تف ة   ولك ة األغذی ات منظم طلب
ة       )FAO(والزراعة   ات التالي ذا الجزء     (، ینبغي أن تخضع للمتطلب ُيكتفي في ه س

دات الضباب الساخنة                ى مول من هذه الوثيقة بذآر آلمتي مولد ضباب لإلشارة إل
 ):أو الحراریة

 
ود   1-1 ات الوق ون خزان دما تك از عن الي للجه وزن اإلجم د ال ینبغي أال یزی

ة  د ممتلئ مية والمبي عة االس ى الس ل (إل ن قب ا م عة موصى به أقصى س
 . آجم20عن ) الجهة الُمصنعة

  
 .ینبغي أن ال یحدث تسرب من مولد الضباب 1-2
 

في البدایة، تأآد أن آل الخراطيم والمواسير والوصالت األخرى           •
ة دات . ُمحكم ة مول ي حال م بصفة خاصة ف ذا األجراء مه د ه وُیع

 .الضباب الجدیدة
الرش بالماء إلى أقصى سعة موصى بها من قبل         امأل خزان سائل     •

ارج       ن الخ ة م زاء اآلل ل أج ة آ ف بعنای م جف نعة، ث ة الُمص الجه
د صمام   اك تسریب عن ان هن ك إذا آ د ذل ا، وافحص بع وملحقاته

 .اإلیقاف في آال وضعي الفتح والغلق/التشغيل
غيل        • ع ضغط التش ة م ائق قليل دة دق باب لم د الض غيل مول م بتش ق

ادي المو اك       الع ان هن ة إذا آ د الفحص لمالحظ م أع ه، ث ي ب ص
 .تسرب

اًال لحدوث تسریب                • ر احتم ى المواضع األآث اعط انتباها خاصًا إل
ا مامات    : منه ير وص خة  ووصالت المواس ة المض ل مجموع مث

 .اإلیقاف/التشغيل
ل        • ا من قب قم بإمالة الخزان وهو ممتلئ إلى أقصي سعة موصى به

دار  ة الُمصنعة، بمق ل   درج45الجه ي آ ن الوضع الرأسي ف ة م
 .االتجاهات لتتأآد أن السائل ال یتسرب من الغطاء
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د الضباب                   1-3 د في مول ائل المبي ینبغي أن یكون من السهل غسيل دورة س
 .تمامًا بدفق سائل التنظيف

 
اآن             1-4 ینبغي تجنب وجود أسطح خارجية خشنة، آما ینبغي أن تكون األم

ي        ا، والتجاویف الت ا           التي یصعب تنظيفه ل م ا أق  یصعب الوصول إليه
 .یمكن

ببة للخدش أو السحج                    1-5 ادة أو أجزاء مس ینبغي أن ال توجد بها حواف ح
 .أو بروزات ليست لها ضرورة، والتي قد تؤذى القائم بالعمل

 
م       1-6 ي موضع مالئ ون ف ك تك د للمس باب ی د الض ي أن یتضمن مول ینبغ

 .مالیسهل معه حمل الجهاز بأمان في حالة عدم االستع
 
راق                1-7 ل مخاطر احت ة لتقلي یجب أن یكون مولد الضباب مزود بقطع واقي

 .القائم بالعمل من األجزاء الساخنة إلى أدنى حد
 
ادي                1-8 ًا في وضعة الع تقرًا ویبقي قائم د الضباب مس ینبغي أن یكون مول

جزء من سبعة      % (15ألعلي فوق األسطح التي یصل انحدارها حتى        
 .ظر عن مقدار السائل بالخزان، بصرف الن)أجزاء

 
بط          1-9 يانة وض ة وص ات خدم راء عملي هل أج ن الس ون م ي أن یك ینبغ

ا ینبغي         وتنظيف آل مكونات مولد الضباب أینما یتطلب األمر ذلك، آم
از    (تورید األدوات الخاصة      مع  ) أي األدوات المصممة خصيصًا للجه

 .مولد الضباب
 
دقيق    1-10 ف أو الوصف ال هيل التعری تبدال  لتس ع االس ار ( لقط ع غي ، )قط

ين اسم                   د الضباب تب ى مول تدیمة عل ینبغي وضع عالمات واضحة مس
 . الجهة الُمصنعة وعنوانها واسم وطراز الجهاز
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داء                1-11 تحكم مع ارت ینبغي أن یكون من السهل تشغيل وضبط آل أدوات ال
ارات، ینبغي أن     (قفازات األیدي   القفازات المستخدمة ألغراض االختب

 ). مم0.5یكون الحد األدنى لسمكها 
 
ة، بحيث یمكن استعمال                  1-12 ود بالسعة الكافي ات الوق ینبغي أن تكون خزان

مولد الضباب لمدة ساعة على األقل بدون إعادة ملئه، آما ینبغي وضع             
ود     زان الوق لء خ ادة م دم إع ذیر واضح بع ا تح تدیمة عليه ة مس عالم

 .حينما یكون الجهاز ساخن
 
ب     ینبغ 1-13 از بكتي زود الجه باب أن ت د الض نعة لمول ة الُمص ى الجه ي عل

احية        وم اإلیض زود بالرس ح م يط واض ون بس تخدام یك ادي لالس إرش
ة        ة تجاری بانية، وبلغ ية أو األس ة أو الفرنس ة اإلنجليزی وب باللغ ومكت

 .مقبولة في أسواق القطر الذي یتم تقييم الجهاز من أجله
 
ب     1-14 وى الكتي ي أن یحت ى     ینبغ باب عل د الض تخدام مول ادي الس اإلرش

 :اإلجراءات الخاصة بما یلي
 

 الترآيب أو التجميع األولي؛ •
ار  (آل قطع االستبدال    ) تعریف(وصف   • ة متضمنة    ) قطع الغي لآلل

 رسومًا بيانية لألجزاء المكونة مفككة ُمفصلةوآيفية تجميعها؛
 والمعایرة؛) أوضاع الضبط(اإلعداد  •
ى    • ة إل ل الحاج ة تقلي د      آيفي ف لمبي ول المخف ن المحل تخلص م  ال

 اآلفات؛
 .التنظيف والتخلص المأمون من نواتج الغسيل •
 .الصيانة العادیة والتخزین •
 .االستعمال الحقلي الصحيح والمأمون •
ربن   • بط الُمك ا ض ا فيه رك بم دء إدارة المح بط وب اع الض أوض

 ). آربوریتور(
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 :يینبغي أن یقدم هذا الكتيب أیضًا معلومات حول ما یل
 

 اإلجراءات الوقائية لمنع االنفجار والحریق؛ •
االحتياطات الالزمة لتقليل مخاطر ضرر وتلوث القائم بالعمل إلى   •

 أدنى حد؛
 االحتياطات الالزمة لتقليل مخاطر التلوث البيئي إلى أدنى حد؛ •
ط                 • د خل ة، خاصة عن ر المخفف ات غي دات اآلف التداول المأمون لمبي

 الكيماویات وملء الخزان؛
ات       ا • دات اآلف وات مبي ي وعب رش المتبق ائل ال ن س تخلص م ل

 الفارغة؛
تحكم         • اس لوحدة ال اس   (أقصي مق ذي یمكن استخدامه      ) محدد قي ال

 مع مولد الضباب؛
تعمال      • مان اس باب لض د الض ا لمول ى به تخدامات الموص االس

ل (الطراز   دات ذات القاعدة           ) مودی م مع مستحضرات المبي المالئ
 .ارة أو ذات القاعدة الزیتيةالمائية أو الحساسة للحر

 
ات               1-15 درج ضمن محتوی ابي ُی ینبغي على الجهة الُمصنعة تقدیم ضمان آت

 :الكتيب اإلرشادي یبين
 

فة         • د بص ائل المبي ع س تالمس م ي ت باب الت د الض زاء مول أن أج
ا مناسبة               ر ماصة، وأنه واد غي مباشرة ومستمرة، مصنوعة من م

 فات المسموح بها؛لالستعمال مع مستحضرات مبيدات اآل
ر      • مس المباش وء الش رض لض ي تتع باب الت د الض زاء مول أن أج

د عن             دهور الزائ ة للت ر قابل بصفة روتينية، مصنوعة من مواد غي
 الحد العادي؛

تبدال           • داد بقطع االس قطع  (أن هناك نظامًا عمليًا للمساعدة في اإلم
 لمدة خمسة سنوات على األقل بعد تاریخ التصنيع؛) غيار

ان المبيد سوف یتحمل ضغط یعادل ضعف ضغط التشغيل      أن خز  •
 .لمولد الضباب
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  خزان مبيد اآلفات والمصفاة والغطاء-2وحدة عياریة 
 
د الضباب      2-1 ع مول ة م دة متكامل فاة آوح ع والمص د القم تم توری دما ی عن

ائل، ینبغي       /لتسهيل عملية الملء دون حدوث طرطشة و         ( ح للس أو طف
ه            أال یزید مقاس الفتحات ال     ى الموصي ب شبكية للمصفاة عن الحد األدن
 .لمقاس فتحة محدد القياس

 
ى تجنب                 2-2 ة تعمل عل ینبغي أن یتضمن تصميم مولد الضباب نظام أو آلي

اء               مخاطر طفح وانسكاب محلول مبيد اآلفة من فتحة الملء للخزان أثن
 .عملية ملئه

 
دادة أو     2-3 داد بس ة االنس لء محكم ة الم ون فتح ي أن تك يم  ینبغ اء آت  غط

دون استعمال أدوات،                  ان ب ام وأم ه بإحك للهواء، الذي یمكن فتحه وغلق
 ).11-1انظر فقرة (ومع ارتداء قفازات األیدي 

 
غ            2-4 تم تفری أن ی د الضباب ب زح (ینبغي أن یسمح تصميم مول وتنظيف  ) ن

 .خزان المبيدات تمامًا وبسهولة
 

 فات خراطيم ومواسير توزیع مبيدات اآل-3وحدة عياریة 
 
دات              3-1 ع مبي ینبغي أال یحدث تسرب من وصالت خراطيم ومواسير توزی

 .اآلفات عند فكها أو إعادة توصيلها
 
ه في وضع           /ینبغي أن یكون صمام التشغيل     3-2 ذي یمكن تثبيت اإلیقاف، وال

 .اإلیقاف، موجودًا في خط توزیع المبيد
 
غيل   3-3 مام التش تح ص ة ف ب عملي ي أن ال تتطل ا/ینبغ ف أو اإلیق زم ل ف ع

 .متر/  نيوتن 1.5دوران أآثر من 
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مام          3-4 ل ص د قب ع المبي ط توزی ي خ زع ف ل للن ح قاب ع مرش ي وض ینبغ
غيل مام    /التش بة لص رش بالنس ائل ال اه س س اتج اف، أو عك اإلیق
ازات             /التشغيل داء قف اإلیقاف، ویكون من السهل ترآيبة ونزعة مع ارت
دي  رة  (األی ر فق اوز )11-1انظ بكية  ، وأن ال تتج ه الش ات فتحات مقاس

 .موصى بها) محدد قياس(مقاس أصغر وحدة تحكم 
 
ینبغي تورید محددات قياس مع مولد الضباب قابلة للتبادل مع بعضها،              3-5

 .أو تزویده بنظام بدیل عملي للقيلس والتحكم في التصریف
  
اف   3-6 ورًا بإیق ًا وف وم أتوماتيكي ة تق باب بآلي د الض زود مول ي أن ی ینبغ

 .ول محلول المبيد إلى أنبوب العادم عند توقف المحركوص
 
دل التصریف عن  3-7 د مع ده  % 10+ ینبغي أال یزی ر وح من خالل أآب

د أي درجه حرارة            ) محدد قياس (تحكم   ادي وعن مع ضغط التشغيل الع
 .محددة داخل نطاق التشغيل المعتاد

 
 )الحشيات(والتوسيد ) الحماالت( األحزمة -4وحدة عياریة 

 
 .ینبغي أن یكون مولد الضباب مجهز بحزام آتف 4-1
 
 .وأدوات التثبيت متينة وتتحمل طویًال) الحمالة(ینبغي أن یكون الحزام  4-2
 
د تالمسه مع األجزاء                 4-3 ینبغي أن یكون الحزام مصمم بحيث ال یتلف عن

 .الساخنة لمولد الضباب
 
ه الحمل                4-4 ع علي ذي یق ل   (ینبغي أن یكون عرض الجزء ال ) مخدة التحمي

 . مم آحد أدنى50من حزام الكتف 
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ائد         4-5 ة وجود وس ا،          ) مخدات (في حال اآن وجوده دیل أم ة لتع للكتف قابل
ك   ا، وذل ي سبق ضبطها عليه ي المواضع الت ة، ف فينبغي أن تظل ثابت

 .أثناء استعمال مولد الضباب
 
درج ضمن محت             4-6 ابي ُی ات  ینبغي على الجهة الُمصنعة تقدیم ضمان آت وی

ة     ه أن األحزم ين في باب تب د الض تخدام مول ادي  الس ب اإلرش الكتي
االت( ة        ) الحم ا مقاوم ة وأنه ر ماص واد غي ن م نعة م ائد ُمص والوس

دات       للتدهور الزائد عن الحد العادي عند تالمسها مع مستحضرات مبي
 .اآلفات المسموح بها

 
زام    4-7 ز الح ي تجهي ة(ینبغ ك وا  ) الحمال ریعة الف كات س ل  بماس ي تعم لت

غيل  ع التش ي وض از ف ة والجه ات ممتلئ ون الخزان دما تك اءة عن بكف
 .محموًال بواسطة القائم بتشغيلة

 
  مصدر القدرة-5وحدة عياریة 

 
 المحرك

 
اء االستعمال في أى         5-1 یجب أن یظل ذراع صمام الخانق ثابت بأحكام أثن

 .وضع سبق ضبطه عليه
 
ة    5-2 ز بآلي رك مجه ون المح ي أن یك ائم   ینبغ ن للق ة، یمك اف فوری إیق

د الضباب في وضع                  دما یكون مول بالتشغيل الوصول إليها بسهولة عن
 .التشغيل

 
 .ینبغي أن یتمتع المحرك بآلية قویة لبدء الحرآة 5-3
 
 ):ماسورة انفالت الغاز المستهلك(ینبغي أن یكون العادم  5-4
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ن العاملين  نبًا لحرق القائم بالعمل أو غيرة م      جمغطي بمتانة تمامًا ت    •
 ).الحمالة(أو حرق الحزام 

تحكم    • ن أدوات ال د م ان بعي ي مك ن   موضوع ف افي م در الك بالق
 .الناحية العملية

 
 .ینبغي أن یكون المحرك محميًا بقوة ضد أي تلف طارئ ألجزائه  5-5
 
ود موضوعان     /ینبغي أن یكون خزان الوقود وصمام سریان       5-6 إیقاف الوق

أنها         ة من ش اآن مالئم ى             في أم ود عل ل من مخاطر انسكاب الوق  التقلي
 .المحرك أو على ماسورة العادم إلى أدنى حد ممكن

 
ریان    5-7 مام س ون ص ي أن یك ائم     /ینبغ د الق اول ی ي متن ود ف اف الوق إلیق

 .بالعمل، وأن یكون مالصقًا لمنفذ خزان الوقود
 
ين                 5-8 ود ب ینبغي وضع مرشح للوقود جاهز للخدمة بسهولة، في خط الوق

 ).آربوریتور(خزان والُمكربن ال
 
ا    ) آربوریتور(ینبغي أن تظل ضوابط الُمكربن       5-9 ثابتة بأحكام في مواقعه

 . التي سبق الضبط عليها، وذلك في آل األوقات
 
د الضباب،   5-10 ي مول واط ف ة األش ة ورباعي ات ثنائي تخدام المحرآ د اس عن

 بسهولة، یتم   یمكن استبداله (ینبغي وجود مرشح هواء من النوع الجاف        
 ).آربوریتور(ترآيبة مباشرة في مدخل الُمكربن 

 
داخل     /ینبغي أن یكون صمامات سریان     5-11 واء ال إیقاف الوقود، ومرشح اله

 .قابلة للنزع بسهولة لتنظيفها
 
ل       5-12 ائم بالعم د ُأذن الق اء عن توى الضوض د مس ي أن ال یزی دون (ینبغ ب

 .(dB) دیسيبل 110عن ) استخدام واقيات لُألذن
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توى      5-13 ن مس د م باب للح د الض ع مول ُألذن م ات ل د واقي ي توری ینبغ
 .(dB) دیسيبل 85الضوضاء عند أذن القائم بالعمل بحيث ال یتعدى 

 
ة واضحة        , في حالة استخدام محرك ثنائي األشواط       5-14 ینبغي وضع عالم

 .الزیت الموصى بها/مستدیمة على خزان الوقود توضح نسبه الوقود
 

  األداء-6ياریة وحدة ع
 
ة      6-1 دة الزیتي ع المستحضرات ذات القاع باب م د الض تج مول ب أن ین یج

رات  ا  (VMD)وسط الحجمي قطر األالقطي ل من له رون25أق ,  ميك
ر األ      اوز القط ي أن ال یتج رى فينبغ رات األخ ا المستحض ط أم وس

 . ميكرون50الحجمي لقطيراتها 
 
آذلك عند  مدى التشغيل واخلمعينة موصى بها د حرارة   ةعند أي درج   6-2

ینبغي أال   , اف موصى بهم   ی وأقصى معدل تصر    العادي ضغط التشغيل 
د  ي وح ي الضغط ف تالف ف د االخ تحكمةیزی اس ( ال دد القي ن )مح  ± ع

10.% 
 
ا                     6-3 ي یتسم فيه واء في الظروف الت ذ اله ة من منف قطيرات الرش المنبعث

ذفها   تم ق ي أن ی كون ینبغ واء بالس ًااله ا  أفقي ن  بم ل ع ي 2ال یق ر ف  مت
 .االتجاه األفقي
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 الجزء الثاني
  :لمتطلباتلخطوط توجيهية بشأن الحد األدنى 

اردة  باب الب دات الض ائم (مول طة الق ة بواس المحمول
 )بتشغيلها

 
 مولدات الضباب الباردة

 
وائي           على تستخدم مولدات الضباب   القص اله  أو  (Shear) البارد بشابير تجزئ ب

اهي في           , (Swirl)الدوامى  بااللتفاف   الحجم المتن لتفتيت مستحضر سائل الرش ب
ى    (ULV)الصغر  ط الحجم ر األوس رات القط ى قطي ن الحصول عل ى یمك  حت
(VMD)     وفي العادة یتم تزوید مولدات الضباب الباردة       .  ميكرون 50 لها اقل من

ائي أو  بواسطة محرك یعم             , المحمولة باليد بمصدر قدره    ل أما من محرك آهرب
 .بالبنزین أو البروبان

 
اردة في الصوبات                 مجال وفي دات الضباب الب دفيئات ( الزراعة تستخدم مول ) ال

 .ومخازن منتجات المزارع
 

 األخطار
 

ومن  . تسبب مولدات الضباب الباردة أخطارًا نتيجة استنشاق القطيرات الصغيرة         
 . بعنایةینبغي اتباع آل تعليمات األمان الصادرة من الجهة الُمصنعة, ثم
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 الوحدات العياریة لمولدات الضباب على البارد
 

 ة متطلبات عام-1وحدة عياریة 
 

ة اردة مأمون دات الضباب الب ى , ینبغي أن تكون مول درة عل ا الق ا وله وق به موث
 .العمل بكفاءة تحت الظروف العملية للحقل

 
ال تكون عرضه  تتحمل طویال وةوینبغي أیضًا أن تكون بنيتها متينة من مواد قوی      

ان                ى األم للتدهور الزائد عن الحد العادي أثناء االستعمال حتى ال تؤثر عكسيا عل
 . لآللةآل أو الصدأ أو التشوه أو االستهالك المبكرآوعلى خفض الكفاءة بسبب الت

 
ة           ه األغذی ات منظم ى لمتطلب د األدن اردة بالح باب الب دات الض ي مول ي تف ولك

 :لمتطلبات التاليةخضع لینبغي أن ت, والزراعة
ى     "مولد ضباب  " بذآر آلمتي     من هذه الوثيقة   كتفي في هذا الجزء   سُي(  لإلشارة إل

 )مولدات الضباب على البارد
 
ى السع           1-1  االسمية  ةینبغي أال یزید الوزن اإلجمالي للجهاز عند امتالؤه إل

 آجم للطراز   25عن )أقصى سعه موصى بها من قبل الجهة الُمصنعة  (
 . آجم للطراز الذي یحمل باليد20ى الظهر والمحمول عل

 
 . تسربحدث مولد الضبابینبغي أال ُی 1-2

الت   • ير والوص راطيم والمواس ل الخ ن أن آ د م ة تأآ ي البدای ف
م بصفة خاصة في حال                .ةحكم األخرى مُ  ذا األجراء مه د ه  ة وُیع

 ؛مولدات الضباب الجدیدة
ا   • عة موصى به ى أقصى س اء إل ائل بالم زان الس ل امأل خ ن قب م

زاء اآل      ل أج ة آ ف بعنای م جف نعة ث ة الُمص ةالجه ارج  ل ن الخ  م
د صمام           ما  وافحص بعد ذلك    , وملحقاتها اك تسرب عن ان هن إذا آ
 ؛اإلیقاف في آال وضعي الفتح والغلق/السریان
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غيل        • ع ضغط التش ة م ائق قليل ده دق باب لم د الض غيل مول م بتش ق
ه   ى ب ادي الموص ة إذا آ    , الع د الفحص لمالحظ م اع اك ث ان هن

ریب اال    , تس ر احتم ى المواضع األآث اص إل اه خ اء انتب ع إعط م
 المضخة ووصالت المواسير       ةلحدوث تسریب منها مثل مجموع    

 اإلیقاف؛/وصمامات التشغيل
ل        • ا من قب قم بإمالة الخزان وهو ممتلئ إلى أقصى سعة موصى به

دار   نعة بمق ة الُمص ل   ة درج45الجه ي آ ي ف ن الوضع الرأس  م
 .تأآد أن السائل ال یتسرب من الغطاءتلاالتجاهات 

 
د الضباب                   1-3 د في مول ائل المبي ینبغي أن یكون من السهل غسيل دوره س

 .تماما بدفق سائل التنظيف
 
ینبغي أن تكون األسطح الخارجية الخشنة والفجوات الغائرة التي یمكن         1-4

 .أن تحتجز السائل أقل ما یمكن
 
ادة أ 1-5 دم وجود حواف ح ببه للخدش أو السجح أو ینبغي ع و أجزاء مس

 .بروزات ليس لها ضرورة والتي قد تؤذى القائم بالعمل
 
م       1-6 ي موضع مالئ ون ف ك تك د للمس باب ی د الض ي أن یتضمن مول ینبغ

 .یسهل معه حمل الجهاز بأمان في حالة عدم استعماله
 
راق         1-7 یجب أن یكون مولد الضباب مزود بقطع واقية لخفض مخاطر احت

 .ائم بالعمل من األجزاء الساخنة إلى أدني حدالق
 
ادي                1-8 ًا في وضعه الع تقرًا ویبقى قائم د الضباب مس ینبغي أن یكون مول

ى  درة حت وق األسطح المنح ى ف زاء % (15ألعل بعه أج ) جزء من س
 .بصرف النظر عن مقدار السائل في الخزان
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يانة          1-9 ة وص ات خدم راء عملي هل أج ن الس ون م ي أن یك بط ینبغ وض
ا ینبغي    , وتنظيف آل مكونات مولد الضباب أینما یتطلب األمر ذلك         آم

از    (تورید األدوات الخاصة      مع  ) أي األدوات المصممة خصيصا للجه
 .مولد الضباب

 
، ینبغي )قطع الغيار (لتسهيل التعریف والوصف الدقيق لقطع االستبدال        1-10

م   ين اس د الضباب تب ى مول تدیمة واضحة عل ة مس ة وضع عالم  الجه
 .الُمصنعة وعنوانها واسم طراز الجهاز

 
داء                1-11 تحكم مع ارت ینبغي أن یكون من السهل تشغيل وضبط آل أدوات ال

ارات      (قفازات األیدي    ینبغي أن   , القفازات المستخدمة ألغراض االختب
 ). مم0.5یكون الحد األدنى لسمكها 

 
زود     1-12 باب أن ت د الض نعة لمول ة الُمص ى الجه ي عل ب  ینبغ از بكتي الجه

احية        وم اإلیض زود بالرس ح م يط واض ون بس تخدام یك ادي لالس إرش
بانية     ية أو األس ة أو الفرنس ة اإلنجليزی وب باللغ ة  , ومكت ة تجاری وبلغ

 .مقبولة في أسواق القطر الذي یتم تقييم مولد الضباب من أجله
 
ى   1-13 باب عل د الض تخدام مول ادي الس ب اإلرش وى الكتي ي أن یحت ینبغ

 :راءات الخاصة بما یلياإلج
 

 الترآيب أو التجميع األولى؛  •
ة  متضمنًا     ) قطع الغيار (آل قطع االستبدال    ) تعریف(وصف   • لآلل

 رسومًا بيانية لألجزاء المكونة مفككة مفصلة وآيفية تجميعها؛
 أوضاع الضبط والمعایرة؛ •
 آيفية تقليل الحاجة إلى التخلص من المحلول المخفف لمبيد اآلفة؛ •
 ف والتخلص المأمون من نواتج الغسيل؛التنظي •
 الصيانة العادیة والتخزین؛ •
 االستعمال الحقلي الصحيح والمأمون؛ •
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ربن         • وابط الُمك ا ض ا فيه رك بم دء إدارة المح بط وب اع ض أوض
 ؛)آربوریتور(

 
 :وینبغي أن یقدم الكتيب االرشادي أیضًا معلومات حول ما یلي

 ت؛اإلجراءات الوقائية لمنع حدوث االنفجارا •
ائم   • وث للق داث ضرر وتل اطر إح ل مخ ة لتقلي االحتياطات الالزم

 بالتشغيل إلى أدنى حد؛
 االحتياطات الالزمة لتقليل مخاطر التلوث البيئي إلى أدني حد؛ •
ة           • ر المخفف ات غي دات اآلف أمون لمبي ط      , التداول الم د خل خاصة عن

 الكيماویات وملء الخزان؛
وات م     • ي وعب رش المتبق ائل ال ن س تخلص م ات  ال دات اآلف بي

 الفارغة؛
یمكن استخدامه مع مولد ) محدد قياس(أقصي مقاس لوحدة التحكم      •

 الضباب؛
 بيانات أحجام القطيرات في نطاق االستعماالت الموصى بها؛ •
ل     • ة     (مواصفات الكب ه لضمان    ) مجموعه األسالك الكهربائي وطول

 .انتقال القدرة الكافية إلى المحرك الكهربائي
 
ات            ینبغي على ا   1-14 دَرج ضمن محتوی ابي ُی لجهة الُمصنعة تقدیم ضمان آت

 :الكتيب اإلرشادي یبين
 

فة         • د بص ائل المبي ع س تالمس م ي ت باب الت د الض زاء مول أن أج
ر ماصة        , مباشرة ومستمرة  واد غي ا مناسبة    , مصنوعة من م وإنه

 لالستعمال مع مستحضرات مبيدات اآلفات المسموح بها؛
ي ت   • باب الت د الض زاء مول ر   أن أج مس المباش وء الش رض لض تع

د عن             , بصفة روتينية  دهور الزائ ة للت ر قابل مصنوعة من مواد غي
 .الحد العادي

تبدال           • داد بقطع االس قطع  (أن هناك نظامًا عمليًا للمساعدة في اإلم
 .لمدة خمسة سنوات على األقل بعد تاریخ التصنيع) الغيار
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 ء خزان مبيد اآلفات والمصفاه والغطا-2وحدة عياریة 
 
د الضباب      2-1 ع مول ة م دة متكامل فاة آوح ع والمص د القم تم توری دما ی عن

ینبغي  , )أو طفح للسائل   / لتسهيل عمليه الملء دون حدوث طرطشة و      (
ى الموصى          بكية للمصفاة عن الحد األدن أال تتجاوز مقاس الفتحات الش

 ).محدد قياس(به لمقاس فتحة وحدة التحكم 
 
ى تجنب            ینبغي أن یتضمن تصميم مو     2-2 ة تعمل عل لد الضباب نظام أو آلي

اء               مخاطر طفح وانسكاب محلول مبيد اآلفة من فتحه الملء للخزان أثن
 .التعبئة

 
واء          2-3 ة لله دادة آتيم داد بس ه االنس لء محكم ة الم ون فتح ي أن تك ینبغ

ه         ) باستثناء الحاالت المزودة بصمام تهویة    ( أو غطاء یمكن فتحه وغلق
دون استعمال أ      دي         , دواتبأمان ب ازات األی داء قف رة    (ومع ارت انظر فق

1-11( 
 
غ            2-4 تم تفری أن ی د الضباب ب زح (ینبغي أن یسمح تصميم مول وتنظيف  ) ن

 .خزان المبيدات تمامًا وبسهولة
 

  خراطيم ومواسير توزیع مبيدات اآلفات-3 وحدة عياریة 
 
ا  3-1 دات اآلف ع مبي ير توزی راطيم أو مواس ت ینبغي أال تحِدث وصالت خ

 .تسرب عند فكها أو عند إعادة توصيلها
 
فيجب أن ال    , عندما یكون خرطوم توزیع المبيد مصنوع من البالستيك         3-2

 درجة بنصف قطر غير مدعم قدره       180ینفتل أو یتفرطح عندما ینثني      
 .م˚ درجة 25وعند درجه حرارة تصل إلى ,  مم50
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ذي یمك   /ینبغي أن یكون صمام التشغيل     3-3 اف وال ه في وضع    اإلیق ن غلق
 .اإلیقاف موجودًا ضمن خط توزیع المبيد

 
غيل     3-4 مام التش تح ص ب ف ي أن ال یتطل ط    /ینبغ ي خ ود ف اف الموج اإلیق

 .متر/ نيوتن1.5توزیع سائل مبيد اآلفات عزم لف أو دوران أآثر من 
 
مام          3-5 ل ص د قب ع المبي ط توزی ي خ زع ف ل للن ح قاب ع مرش ي وض ینبغ

ه          أو عك , اإلیقاف/التشغيل س اتجاه سائل الرش ویكون من السهل ترآيب
دي   ازات األی داء قف ع ارت ه م رة (ونزع ر الفق د ) 11-1انظ وأن ال تزی

م      دة تحك اس أصغر وح ن مق بكية ع ه الش اس فتحات اس (مق دد قي ) مح
 .موصى بها

 
م                3-6 د الضباب وحدات تحك اس  (ینبغي أن یتم تورید مع مول ) محددات قي

 .قابلة للتبادل مع بعضها
 
ر وحدة        % 10+ ینبغي أن ال یزید معدل التصریف عن         3-7 من خالل أآب

د أي درجة حرارة     ) محدد قياس( تحكم اد وعن مع ضغط التشغيل المعت
 .معينة داخل نطاق التشغيل العادي

 
 )الحشيات(والتوسيد ) الحماالت( األحزمة -4وحدة عياریة 

 
 .ة آتفینبغي أن یكون مولد الضباب مجهز بحمالة أو أحزم 4-1
 
ة   4-2 ون األحزم ي أن تك االت(ینبغ ل  ) الحم ة وتتحم ت متين وأدوات التثبي

 .طویال
 
ه الحمل                4-3 ع علي ذي یق ل   (ینبغي أن یكون عرض الجزء ال ) مخدة التحمي

 . مم آحد أدني50من حزام الكتف 
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دیل مواضعها، ینبغي          ) مخدات(في حالة وجود وسائد      4-4 للكتف یمكن تع
عندما یكون مولد   , لمواضع التي سبق ضبطها عليها    أن تظل ثابتة، في ا    

 .الضباب في حالة االستعمال
 
ات               4-5 دَرج ضمن محتوی ابي ُی ینبغي على الجهة الُمصنعة تقدیم ضمان آت

ة       ه أن األحزم ين في باب تب د الض تخدام مول ادي الس ب اإلرش الكتي
االت( ة    ) الحم ا مقاوم ة وأنه ر ماص واد غي ن م نوعة م ائد مص والوس

دات      للتده ور الزائد عن الحد العادي عند تالمسها مع مستحضرات مبي
 .اآلفات المسموح بها

 
ة   4-6 ون األحزم ي أن تك االت(ینبغ ك  ) الحم ریعة الف كات س زة بماس مجه

ع     ي وض از ف ة والجه ات ممتلئ ون الخزان دما تك اءة عن ل بكف وتعم
 .التشغيل، ومحموًال بواسطة القائم بالتشغيل

 
  القدرة مصدر-5وحدة عياریة 

 
 للمحرآات التي تعمل بوقود البنزین والبروبان

 
اء االستعمال في أي         5-1 یجب أن یظل ذراع صمام الخانق ثابت بإحكام أثن

 .وضع سبق ضبطه عليه
 
ة  5-2 اف فوری ة إیق ز بآلي رك مجه ون المح ي أن یك ائم , ینبغ ن للق ویمك

د الضباب في                 دما یكون مول وضع  بالتشغيل الوصول إليها بسهوله عن
 .التشغيل

 
 .ینبغي أن یتمتع المحرك بآلية قویه لبدء الحرآة 5-3
 
 ):ماسورة انفالت الغاز المستهلك(ینبغي أن یكون العادم  5-4
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موجهًا بعيدًا عن جسم القائم بالعمل عندما یكون مولد الضباب في             •
 وضع التشغيل؛

 .مغطى بقوة تجنبًا لحرق القائم بالعمل وغيره من القائمين بالعمل •
ن أدوات   مو • ة م ة العملي ن الناحي ان م در اإلمك دًا بق وعًا بعي ض

 .التحكم
 

 .ینبغي أن یكون المحرك محميا بقوه ضد أي تلف طارئ ألجزائه 5-5
 
, إیقاف الوقود في متناول ید القائم بالعمل      /ینبغي أن یكون صمام سریان     5-6

 .وأن یكون مالصقا لمنفذ خزان الوقود
 

 :لمحرآات البنزین
 
ود موضوعان     /ي أن یكون خزان الوقود وصمام سریان      ینبغ 5-7 إیقاف الوق

ى         ود عل كاب الوق اطر انس ل مخ أنها أن تقل ن ش ة م اآن مالئم ي أم ف
 .المحرك إلى أدنى حد

 
ين                5-8 ود ب ة بسهولة في خط الوق ود جاهز للخدم ینبغي وضع مرشح للوق

 .مباشرة) آربوریتور(الخزان والُمكربن 
 
تبداله              ینبغي أن یرآب مرشح       5-9 ذي یمكن اس وع الجاف وال واء من الن ه

 .مباشرة) آربوریتور(على مدخل الهواء للُمكربن , بسهولة
 
ربن          5-10 ور (ینبغي أن تظل أوضاع ضبط الُمك ام في      ) آربوریت ة بإحك ثابت

 .أثناء عمل مولد الضباب, مواقعها التي سبق الضبط عليها
 
رعة و      5-11 ول بس ن الوص ن الممك ون م ي أن یك امير  ینبغ هولة لمس س

الووظ( ربن  ) ق بط الُمك ور(ض زع أي   ) آربوریت ى ن ة إل دون الحاج ب
 .أجزاء أو إلى استعمال أدوات خاصة
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واط   5-12 ائي األش رك ثن تخدام مح ة اس ي حال ى  , ف ة عل ي وضع عالم ینبغ
 .الزیت المطلوبة/خزان الوقود مستدیمة وتوضح نسبة الوقود

 
اء عن    5-13 توى الضوض د مس ي أال یزی ل  ینبغ ائم بالعم دون (د أذن الق ب

 .(dB) دیسبل 110عن ) استخدام واقيات لألذن
 
توى      5-14 ن مس د م باب للح د الض ع مول ألذن م ات ل د واقي ي توری ینبغ

 .(dB) دیسبل 85الضوضاء عند أذن القائم بالعمل بحيث ال یتعدى 
 

 :لمحرآات البروبان
 
ان والمح             5-15 ين اسطوانة البروب ك       یجب أن تكون الوصلة ب ا في ذل رك بم

 .مأمونة وآتيمة للغاز, صمام خفض الضغط
 
ات             5-16 ود وآل الملحق بقواعد  ) اإلآسسوارات (یجب أن تفي أسطوانة الوق

 .األمان الداخلية في البلد الذي یتم تقييم مولد الضباب من أجله
 

 :للمحرآات الكهربائية
 
يم        یجب مسایره معایير األمان الكهربائية المحلية في الب         5-17 تم تقي ذي ی د ال ل

 .مولد الضباب من أجله
 
أه     5-18 د الضباب مصممه ومنش ة لمول ات الكهربائي ون المكون یجب أن تك

درة     در الق ع مص ل م ة(للعم د      ) الطاق يم مول تم تقي ذي ی ر ال ي القط ف
 .الضباب من أجله

 
بالت  5-19 ون الك ي أن تك ة(ینبغ الك الكهربائي ة األس تم ) مجموع ي ی الت

 .مقاومة للزیوت والكيماویات, لد الضبابتوریدها مع مو
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الكبالت    5-20 دث ب ي أال یح ة  (ینبغ الك الكهربائي ة األس تم  ) مجموع ي ی الت
ة   ة المحرك بالفلطي ك لضمان تغذی ه وذل رط للفلطي ا مف دها هبوط توری

 .المطلوبة
 
ن      5-21 غيل ع ائم بالتش د أذن الق اء عن توى الضوض د مس ي أال یزی  85ینبغ

 .(dB)دیسبل 
 
ة  5-22 ه معلن داد بأقصى إنتاجي ة لإلم درة الكافي ون للمحرك الق ینبغي أن یك

 .بواسطة الجهة الُمصنعة
 
اح تشغيل         5-23 اف /ینبغي أن یكون المحرك مزود بمفت د      , إیق ى مول مثبت عل

 .الضباب
 

  نظام إزاحة الهواء-6وحدة عياریة 
 
ارد مجهز بنظام إزاحه                   6-1 ى الب د الضباب عل واء  ینبغي أن یكون مول اله

افخ  ( ال ضاغط أو ن بيل المث ى س رات  ) عل اج قطي ى إنت درة عل ه الق , ل
ل من        (VMD)القطر األوسط الحجمى     ا أق  ميكرون مع أقصى       50 له

د           وم مول نعة ویق ة الُمص ل الجه ن قب ه م ى ب ریف موص دل للتص مع
 .الضباب  بنثرها بعيدًا عن القائم بالعمل

 
ن مخرج  6-2 واء م ياب اله ون انس ى ینبغي أن یك ادرًا عل د الضباب ق مول

واء    ة اله ي حال ي ف د أدن رین آح افة مت ًا لمس رش أفقي رات ال ذف قطي ق
 .الساآن وبعيدًا عن جسم القائم بالعمل

 
وع الجاف           6-3 واء من الن تبداله بسهولة     , ینبغي ترآيب مرشح ه , یمكن اس

 .في مدخل الهواء للضاغط مباشرة
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ين یتحمل       ینبغي أن یكون ناقل الحرآة لضاغط الهو       6-4 اء محميًا بغطاء مت
 .طویًال



 
 
 
 
 

 في FAOيستند الحد األدنى للمتطلبات التي وضعتها منظمة األغذية والزراعة 
آذلك  والقطرية الموجودة، وبيةوهذا الكتيب على أساس المعايير الدولية واألور

 آما أنها تستند أيضًا على المعرفة المتعمقة. على المراجع األخرى المنشورة
معايير الدولية آلالت الرش وعلى خبرة  بالمشروع، بالوخبرة الخبراء، المعينين

وهى تأخذ . المؤلفين في مجال استخدام وتطبيق مبيدات اآلفات في العالم النامي
في الحسبان آالت الرش المتاحة فعًال باألسواق والتي يفي الكثير منها بهذه 

ن الحد األدنى للمتطلبات، مساعدة وتقدم الخطوط التوجيهية بشأ. المتطلبات
ية في تجنب شراء أو عملية لمعاونة القائمين بالشراء والجهات األخرى المعن

آالت رش بها قصور سواء في الجودة أو التصميم، والتي يمكن أن الموافقة على 
وينبغي على الدول األعضاء .  القائم بالعمل والبيئة للخطرض آال منرِّتَع

دنى للمتطلبات وأن تبدأ في استبعاد بع على الفور هذا الحد األبالمنظمة أن تت
آالت الرش دون المستوى القياسي وغير المأمونة من أسواقها المحلية حتى 

 .تختفي في النهاية من الساحة الدولية
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