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)2006-290( حركة التجارة الدولیة لألخشابمشروع المعیار:   

 إطار الحالة

 له أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعد اعتمادهال يشكل هذا جزءاَ رمسياً من املعيار وسوف تعدّ 

 2016-12-01 الوثيقةتاريخ هذه 

 )مشروع املعيار( مشروع املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية فئة الوثيقة

 )2017(يئة تدابري الصحة النباتية الدورة الثانية عشرة هلإىل ) 2016-11(جلنة املعايري  من المرحلة الحالية للوثيقة

حركـــة التجـــارة  هليئـــة تــدابري الصـــحة النباتيــة بإضـــافة موضــوعقيــام الـــدورة الثانيــة  2007-30  المراحل الرئيسية
 إىل برنامج العمل )2006-029( الدولية لألخشاب

 جلنة املعايري باملوافقة على مشروع املواصفة لعرضه على مشاورة األعضاء قيام 11-2007
 تقدمي مشروع املواصفة إىل مشاورة األعضاء 12-2007
 46قيام جلنة املعايري باملوافقة على املواصفة  05-2008
 قيام الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي بصياغة املعيار الدويل 12-2008
 قيام الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي بتنقيح مشروع املعيار الدويل 07-2009
 قيام جلنة املعايري بتنقيح مشروع املعيار الدويل 04-2010
 قيام الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي بتنقيح مشروع املعيار الدويل 09-2010
قيــام جلنــة املعــايري باســتعراض مشــروع املعيــار الــدويل والطلــب مــن أعضــاء جلنــة  11-2012

 إىل املشرف إرسالهمث املعايري اإلدالء بتعليقاهتم 
الدويل وتنقيحه واملوافقـة عليـه مـن أجـل  قيام جلنة املعايري مبراجعة مشروع املعيار 05-2013

 عرضه على مشاورة األعضاء
 انعقاد مشاورة األعضاء 07-2013
 قيام املشرف بتنقيح مشروع املعيار الدويل 02-2014
قيـام الـدورة الســابعة للجنـة املعـايري بتنقــيح مشـروع األعضـاء واملوافقــة عليـه لبــدء  05-2014

 فرتة إبداء التعليقات على الشواغل اجلوهريّة
 فرتة إبداء التعليقات على الشواغل اجلوهريّة 06-2014
ـــام املشـــرف بتنقـــيح مشـــروع املعيـــار الـــدويل بعـــد فـــرتة إبـــداء التعليقـــات علـــى  10-2014 قي

 الشواغل اجلوهريّة
 قيام جلنة املعايري بتنقيح مشروع املعيار الدويل واملوافقة عليه العتماده من اهليئة. 11-2014
ري يومـــاً مـــن انعقـــاد الـــدورة العاشـــرة هليئـــة تــــداب 14ورود اعرتاضـــات رمسيـــة قبـــل  02-2015

 الصحة النباتية
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 قيام جلنة املعايري باستعراض االعرتاضات الرمسية 2015- 05
ـــار الـــدويل مـــع الفريـــق التقـــين املعـــين بـــاحلجر  10-2015 قيـــام املشـــرف بتنقـــيح مشـــروع املعي

 احلرجي
يومـاً مـن  14اإلحالة إىل جلنة املعايري للنظـر يف االعرتاضـات الرمسيـة الـواردة قبـل  11-2015

 انعقاد الدورة العاشرة هليئة تدابري الصحة النباتية
 قيام املشرف بتنقيح مشروع املعيار الدويل بعد تعليقات جلنة املعايري 12-2015
ـــار الـــدويل مـــع الفريـــق التقـــين املعـــين بـــاحلجر  02-2016 قيـــام املشـــرف بتنقـــيح مشـــروع املعي

 واألخشاب: صور توضيحية للقشور 1احلرجي وتنقيح املرفق 
 موافقة جلنة املعايري على مشروع املعيار الدويل لعرضه على مشاورة ثالثة 05-2016
 املشاورة الثالثة 07-2016
موافقـة جلنــة املعــايري يف اجتماعهــا يف نوفمرب/تشــرين الثــاين علــى إرســال املشــروع  11-2016

 إىل الدورة الثانية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية

 )رئيسي مسؤولكندا، ( Greg WOLFFالسيد  جلنة املعايري: 2006-05 المعالجة المسؤول عن
 مساعد) مسؤول(النرويج،  Christer MAGNUSSONالسيد  جلنة املعايري: 11-2007
 )رئيسي مسؤولكندا، ( Marie-Claude FORESTالسيدة  جلنة املعايري: 11-2009
 )مساعد مسؤولكندا، ( Greg WOLFFالسيد : 11-2009
 )رئيسي مسؤولكندا، ( Marie-Claude FORESTالسيدة  جلنة املعايري: 05-2013
 )مساعد مسؤولاهلند، ( D.D.K SHARMAالسيد  جلنة املعايري: 05-2013
 )رئيسي مسؤولكندا، ( Rajesh RAMARATHAMالسيد  جلنة املعايري: 05-2016

 (AF/BL/RR)حترير الوثيقة مت  2014-11 مالحظات
ـــة تـــدابري الصـــحة النباتيـــة يف دورهتـــا احلاديـــة عشـــرة  التعريـــف املعـــّدل  )2016(اعتمـــدت هيئ

  " يف مسرد املصطلحات)سلعية كفئة(ملصطلح "اخلشب 
 )KR/AF(حترير الوثيقة  11-2016
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 المحتويات
 )إدراج النص(
 

 مقدمة
 
 نطاقال
 

يقــدم هــذا املعيــار توجيهــات حــول تقيــيم خمــاطر اآلفــات الــيت تتهــدد األخشــاب ويصــف تــدابري الصــحة النباتيــة الــيت ميكــن  ]
، ركــة التجــارة الدوليــة لألخشــابواملرتبطــة حب للحجــر الزراعــي اخلاضــعة دخــول وانتشــار اآلفــاتخمــاطر امها خلفــض اســتخد

 خاصة تلك اليت تصيب األشجار.
 

ألخشــاب املســـتديرة ا) 1(: باخشـــعـــن التجهيــز امليكــانيكي لأليغطــي هــذا املعيـــار فقــط ســـلع اخلشــب اخلــام واملـــواد الناجتــة  ]2[
ـــز امليكـــانيكي الناجتـــة عـــن  املـــواد )2؛ و()ادو�بـــالقشـــرة أو ب(واألخشـــاب املنشـــورة  اخلشـــب  رقاقـــاتب مثـــل اخشـــلألالتجهي

وخشــب  ويشـمل هـذا املعيـار خشـب الراتنجيـات  .)ادو�بـأو القشــرة بومجيعهـا والنشـارة وصـوف اخلشـب وخمّلفـات اخلشـب (
 .زران اهلنديواخلي لكنه ال يشمل اخليزران ،النخيل)الواحدة كالفلقة ذوات وبعض  تنيالفلقذوات (أي كاِسيات البذور 

 
تنظـيم مـواد التعبئـة اخلشـبية يف التجـارة ( 15 رقـملتـدابري الصـحة النباتيـة تندرج مواد التعبئة اخلشبية يف نطاق املعيـار الـدويل  ]3[

 . ذا املعيارهبليست مشمولة  ، ولذا فإ�ا)الدولية
 

 اخلشــب املعــاجل بالضــغط أو باســتخدام الغــراء أوّهــزة (مثــل، اجملشــبية اخلواد املــ(كاألثــاث) و املنتجــات املصــّنعة مــن اخلشــب  ]4[
 املصنوعات اليدوية اخلشبية ليست مشمولة هبذا املعيار.و  احلرارة)

 
 غري أن هذه ليست مشمولة هبذا املعيار. ،ملوِّثةقد حيمل اخلشب أيضا آفات  ]5[

 
 مراجعال
 

 النباتيــة أيضـا إىل معـايري دوليـة أخـرى لتـدابري الصـحة النباتيـة، وهـي متاحـة علـى البوابـة الدوليـة للصـحةيشـري املعيـار احلـايل  ]6[
setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core. 

 
الصـــادرة عـــن  156احلرجيـــة  الوثيقـــة ،االســـتعراض العـــاملي لآلفـــات واألمـــراض احلرجيـــة. 2009، والزراعـــةمنظمـــة األغذيـــة  ]7[

 .صفحة 222 ،روما، منظمة األغذية والزراعة، املنظمة
 

الصــادرة  164 احلرجيــة الوثيقــة ،دليــل تطبيــق معــايري الصــحة النباتيــة يف القطــاع احلرجــي. 2011 ،منظمــة األغذيــة والزراعــة ]8[
   صفحة 101 ،روما، منظمة األغذية والزراعةعن املنظمة ، 
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 اريفتعال
 

ــــدويل ]9[ ــــار ال ــــة يف املعي ــــة ميكــــن االطــــالع علــــى تعــــاريف مصــــطلحات الصــــحة النباتي ــــدابري الصــــحة النباتي (مســــرد  5 رقــــم لت
 مصطلحات الصحة النباتية).

 
 لمتطلباتا موجز

 
 واملواد اخلشبية الناجتةاملستديرة واألخشاب املنشورة من مثل األخشاب  ،األخشابسلع ما بني  تتفاوت خماطر اآلفات يف ]10[

 له. قد خضع اخلشب كان ستوى التجهيز الذي  تبعاً مليكانيكي، عن التجهيز امل
 

الصــحة تطلبــات عليــل فــين ملتقــدمي ت) لPRAحتليــل خمــاطر اآلفــات (لوقايــة النباتــات  يــةنطو الاملنظمــات  ينبغــي أن تســتخدم ]11[
  .ركة التجارة الدولية لألخشاباملرتبطة حب اخلاضعة للحجر الزراعيلسلع املستوردة بشأن اآلفات لالنباتية 

 
والتقطيــع واملعاجلــة  قشــرةتــدابري الصــحة النباتيــة إلدارة خمــاطر اآلفــات املرتبطــة باخلشــب، مبــا يف ذلــك نــزع ال ينبغــي تطبيــق ]12[

 .خماطر اآلفات اليت يتم حتديدهامع يتناسب ا والتفتيش مب
 

تــدبرياً مــن تــدابري الصــحة  ،الصــحة النباتيــةمتطلبــات أحــد كيف البلــد املســتورد،   لوقايــة النباتــات يــةنطو القــد تطلــب املنظمــة  ]13[
 م.ظُ نُ المبوجب �ج جمموعة تدابري  أومفرداً النباتية 

 
 معلومات أساسية

 
األشـجار إصابة من  ئذهذه اآلفات بعدقد تتمكن و  .آفاتمصابة أو نباتات خشبية اخلشب املنتج من أشجار قد حيمل  ]14[

  هذا املعيار.بشكل رئيسي  ا يتناوهليتاآلفات الخماطر  يلك هتو  .الواقعة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات
 

اخلشـب (مثـل  وثيقـا حبالـةارتباطـاً اإلصـابة  هخمـاطر مثـل هـذوتـرتبط  بعد حصـاده. خلشب ببعض اآلفات أيضاً قد يصاب ا ]15[
 حمتوى الرطوبة) والتعرض لآلفات بعد احلصاد.و  اأو غياهبقشرة ال احلجم ووجود

 
يف منـاطق جديـدة: احلشـرات  تتـوطنو يف حركـة التجـارة الدوليـة أ�ـا تتنقـل مـع األخشـاب  تارخييـااآلفات اليت تبّني تتضمن  ]16[

ودبـــابري اخلشــب وآكـــالت اخلشـــب والديـــدان األســـطوانية الســـاكنة يف اخلشـــب  القشـــرةخنـــافس و  القشـــرةالــيت تبـــيض علـــى 
) الـذي اأو بـدو� قشـرة، فـإن اخلشـب (بلـذا. و اخلشـبمـع وبعض أنواع الفطـر ذات مراحـل االنتشـار الـيت ميكـن أن تنتقـل 

 .وانتشارها اخلاضعة للحجر الزراعيحمتمل إلدخال اآلفات سبيل ينتقل مع حركة التجارة الدولية 
 

وتعتمـــد خمـــاطر  ينقـــل اخلشـــب عـــادة علـــى شـــكل أخشـــاب مســـتديرة أو أخشـــاب منشـــورة أو أخشـــاب جمهـــزة ميكانيكيـــا. ]17[
أو  القشـرةمثل نوع السـلعة ومسـتوى التجهيـز ووجـود  من اآلفات النامجة عن سلعة خشبية ما على جمموعة من اخلصائص

 .تعرض هلااملقصود أو أية معاجلات  هواستخدام هعاو نوأمثل منشأ اخلشب وعمره من على عوامل كما ،  اغياهب
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االرتباطـات بـني جمموعـات آفـات لتـواتر  ونظـراً  .عادة حول العامل إىل وجهة حمددة والستخدام مقصود حمددينقل اخلشب  ]18[
ويقـدم هـذا املعيـار اإلرشـاد  رئيسية وسـلع خشـبية رئيسـية، مـن املهـم تقـدمي اإلرشـاد والتوجيـه بشـأن تـدابري الصـحة النباتيـة.

  وملواءمة استخدام تدابري الصحة النباتية املناسبة. اخلاضعة للحجر الزراعيفعالة ملخاطر اآلفات الدارة لإل
 

بعض اآلفات عن معلومات  )2009( االستعراض العاملي لآلفات واألمراض احلرجية ور صادر عن املنظمة بعنوانيوفر منش ]19[
معلومــات ) 2011( تطبيــق معـايري الصــحة النباتيـة يف القطــاع احلرجـي دليـليقــدم و . لغابــات يف العـاملالــيت تصـيب االرئيسـية 

 .عن طريق البحر باخشمنو وحصاد ونقل األخماطر اآلفات أثناء عن أفضل املمارسات اإلدارية اليت تقلل 
 

فوتوغرافية لعينة مقطع مستعرض  اً وصور  اً رمس 1 قرفيورد املحبسب ما هو متبع يف هذا املعيار،  القشرةللتمييز بني اخلشب و  ]20[
 .واخلشب املنشورللخشب املستدير 

 
 التأثير على التنوع البيولوجي وعلى البيئة

 
مــا وانتشــارها،  الزراعــياحتمــال دخــول اآلفــات اخلاضــعة للحجــر  إىل حــد كبــري بتخفــيض تنفيــذ هــذا املعيــار كفــيالً يعتــرب  ]21[

قد يكون لبعض املعاجلـات تـأثري سـليب علـى البيئـة، ولـذا و ساهم يف صحة األشجار ويف محاية التنوع البيولوجي للغابات. ي
  هلا أقل تأثري سليب ممكن على البيئة.ُتشجع البلدان على الرتويج الستخدام تدابري للصحة النباتية 

 
 المتطلبات

 
 المرتبطة بالسلع الخشبية اآلفاتمخاطر  -1

 
مـن وخصائصها  ها؛عانو يتناوهلا هذا املعيار بتفاوت منشأ األخشاب وأتفاوت خماطر اآلفات املتعلقة بالسلع اخلشبية اليت ت ]22[

 ؛ والغرض من استخدامها.اأو غياهب ةقشر المثل مستوى جتهيزها أو املعاجلة اليت خضعت هلا ووجود 
 

. ااملرتبطـة هبـجمموعـات اآلفـات الرئيسـية ، وذلـك بتبيـان بكل سلعة خشبية ةاملتعلق ةالعام اتاآلفخماطر يصف هذا املعيار  ]23[
أيضـاً علـى عوامـل مــن مــا بسـلعة خشـبية  ةاملرتبطـات طر اآلفــاخمـعتمـد تقـد املـذكورة أعــاله، ملخـاطر اوباإلضـافة إىل عوامـل 

 .الوجهة ومدة ووسيلة النقلمكان مثل عمر اخلشب وحجمه وحمتواه من الرطوبة وحالة اآلفة يف مكان املنشأ و 
 

النباتيــة دون تربيــر فــين مناســب قــائم علــى حتليــل ملخــاطر اآلفــات (كمــا هــو موصــوف يف  تــدابري الصــحةينبغــي أال ُتشــرتط  ]24[
 11رقــم الــدويل لتــدابري الصــحة النباتيــة ) واملعيــار إطــار حتليــل خمــاطر اآلفــات( 2 رقــملتــدابري الصــحة النباتيــة املعيــار الــدويل 

 اعتبارات مثل:)، مع مراعاة اخلاضعة للحجر الزراعياآلفات خماطر حتليل (
 

 حالة اآلفة يف منشأ األخشاب -
 درجة التجهيز قبل التصدير -
 قدرة اآلفة على الصمود على اخلشب أو داخله -
 االستخدام املقصود للخشب -
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 انتشــار اآلفــةناقــل إذا كــان احتمـال اســتتباب اآلفــة يف املنطقــة املشــمولة بتحليـل خمــاطر اآلفــات، مبــا يف ذلــك وجـود  -
 . يتطلب ذلك

 
علـى وميكـن لعوامـل عـدة أن تـؤثر  بآفات موجودة يف منطقة املنشأ خالل فـرتة النمـو أو احلصـاد. قد يكون اخلشب مصاباً  ]25[

قــدرة اآلفــة علــى الصــمود علــى اخلشــب علــى تلــك العوامــل أيضــا وقــد تــؤثر األشــجار أو اخلشــب.  إصــابةقــدرة اآلفــة علــى 
اآلفــة باخلشـب. وتلـك العوامـل هــي: تفشـي اآلفـات يف منطقـة املنشــأ خمـاطر ارتبـاط علـى بالتــايل تـؤثر فاحملصـود أو داخلـه، 

 .ودصاحملوممارسات إدارة الغابات والظروف خالل النقل وفرتة التخزين واملكان والظروف واملعاجلات املطبقة على اخلشب 
 وانتشارها. للحجر الزراعياخلاضعة احتمال دخول اآلفات تقييم  هذه العوامل باالعتبار عندأن تؤخذ وينبغي 

 
لكــن جتـــدر و . اتبشــكل عــام، كلمــا ارتفـــع مســتوى جتهيــز اخلشــب أو معاجلتـــه بعــد احلصــاد، حتّســن خفـــض خمــاطر اآلفــ ]26[

حبـد ذاهتـا بـبعض  ات، قـد تفتـك عمليـة تقطيـع اخلشـب إىل رقاقـاإلشارة إىل أن التجهيز قد يغري طبيعة خماطر اآلفة. فمثالً 
اتســاع مســاحة اخلشــب اســـتعمار ل ، بينمــا قــد يســهّ وخاصــة حــني يكــون حجــم الرقاقــة املنتجـــة صــغريا ،اآلفــات احلشــرية

أمــا اآلفــات  .اتلرقاقــلباالســتخدام املقصــود عــادة ويــرتبط  . ويتفــاوت حجــم الرقاقــة وفقــاً ملواصــفات الصــناعةلــه الفطريــات
حـني يـتم نـزع األنسـجة  واخلشـب العصـاري اخلـارجي) فـال تشـكل أيـة خمـاطر القشـرة(مثـل حمـددة املرتبطة بأنسجة خشـب 

تقــرر نقلهــا إذا مــا  منفصــالً تقييمــاً الــيت تســكنها خــالل عمليــة التجهيــز. وينبغــي تقيــيم خمــاطر اآلفــة املرتبطــة بــاملواد املنزوعــة 
 ).القشرةية سلعة أخرى (كالفلني وحطب الوقود ونشارة كما أل  ،جتاريا

 
علـى االسـتتباب هتا أثبتـت قـدر أ�ـا نتقل مـع السـلع اخلشـبية و أ�ا ت 1جمموعات اآلفات الواردة يف اجلدول عن ف و عر من امل ]27[

  .يف مناطق جديدة
 

 ركة التجارة الدولية لألخشابحب ترتبط أن ميكن اليت اآلفات جمموعات -1 الجدول
 األمثلة ضمن مجموعة اآلفات اآلفات مجموعة

 Adelgidae, Aphididae  األرقات واملّنات

  Molytinae, Scolytinae القشرة خنافس

 ,Diprionidae, Lasiocampidae, Lymantriinae, Saturniidae للخشب والدبابري اآلكل غري العث
Tenthredinidae  

 Diaspididae القرمزيات

  Formicidae, Kalotermitidae, Rhinotermitidae, Termitidae النجار والنمل األبيض النمل

 ,Anobiidae, Bostrichidae, Buprestidae, Cerambycidae, Curculionidae اخلنافس اآلكلة للخشب
Lyctidae, Oedemeridae, Platypodinae   

  Cossidae, Hepialidae, Sesiidae للخشب اآلكل العث

  Pantophthalmidae اخلشب ذبابات

  Siricidae اخلشب دبابري

 Cryphonectriaceae, Nectriaceae البكتريي التقرح فطر

  .Heterobasidion spp املمرض العفن فطر

  Ophiostomataceae املمرض التبقع فطر

  Cronartiaceae, Pucciniaceae فطر الصدأ

 Ceratocystidaceae, Ophiostomataceae  فطر الذبول الوعائي
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 األمثلة ضمن مجموعة اآلفات اآلفات مجموعة

   Bursaphelenchus cocophilus, B. xylophilus الديدان االسطوانية

منــاطق جديـــدة أن تســتتب يف لكــن مـــن غــري احملتمــل  ،بعــض جمموعــات اآلفــات مثــل أعفـــان املــاء والبكترييــا والفريوســات والبالزمــا النباتيــة الـــيت يعــرف عنهــا ارتباطهــا باألخشــابهنــاك 
  .من اخلشب املستورد إىل عوائلباالنتقال 

 
 المستديرة األخشاب 1-1
 

نشــــر اخلشــــب ، لتخضــــع للتجهيــــز يف مكــــان الوجهــــة. وقــــد يُ قشــــرةأو دون قشــــرة األخشــــاب املســــتديرة، ب معظــــمتنقــــل  ]28[
صــوف اخلشــب اخلشـب و  رقاقــاتالسـتخدامه كمــادة للبنـاء (مثــل األطـر اخلشــبية) أو يسـتخدم إلنتــاج مـواد خشــبية (مثـل 

 وحطب الوقود والوقود احليوي واملنتجات اخلشبية املصّنعة). القشرة واللب رقاقاتو 
 

 اخلاضــــعة للحجــــر الزراعــــيض احتمــــال دخــــول بعــــض اآلفــــات خيفــــاألخشــــاب املســــتديرة أن  عــــن القشــــرةمــــن شــــأن نــــزع  ]29[
، مــثالً وعلــى جمموعــة اآلفــة. ف اوالطبقــة اخلشــبية حتتهــ القشــرةعلــى درجــة نــزع املخــاطر وانتشــارها. ويعتمــد مســتوى خفــض 

. غـري أنـه لـيس مـن املـرجح أن يـؤثر القشـرةإصـابة اخلشـب مبعظـم خنـافس خمـاطر بدرجة كبرية للقشرة النزع الكامل خيفض 
 .آكالت اخلشب العميق وبعض أنواع الفطر والديدان األسطوانية الساكنة يف اخلشبب اإلصابةعلى رة القشنزع 

 
، رةالقشـعلـى اخلشـب منـزوع  ةاملتبقيـللقشـور بآفـة إىل حـد كبـري بالكميـة اإلمجاليـة تتأثر خماطر إصابة األخشاب املسـتديرة  ]30[

وبدرجـــة أقـــل، بنـــوع رة القشـــبشـــكل األخشـــاب املســـتديرة واآلالت املســـتخدمة يف نـــزع إىل حـــد كبـــري يتـــأثر بـــدوره الـــذي 
ة عنـــد قاعـــدة الشـــجرة، واملواقـــع املفضـــلة لتفشـــي اخلنـــافس وإباضـــتها هـــي علـــى وجـــه اخلصـــوص املنطقـــة املتســـع. الشـــجرة
  .قد األغصانحيث توجد دعامات كبرية للجذور وحول عُ  خصوصاً 

 
  جمموعات اآلفات اليت حيتمل ارتباطها باألخشاب املستديرة. 2ترد يف اجلدول  ]31[
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 جمموعات اآلفات باألخشاب املستديرةاحتمال ارتباط  -2الجدول 
 أقل احتماالً  محتمل السلعة

األخشـــــــــــــاب املســـــــــــــتديرة 
 بقشور 

األرقــــــات واملنّــــــات، خنــــــافس القشــــــرة، العــــــث غــــــري اآلكــــــل للخشــــــب، 
القرمزيــــات، النمــــل األبــــيض والنمــــل النجــــار، العــــث اآلكــــل للخشــــب، 
ذبـــاب اخلشــــب، دبــــابري اخلشــــب، فطــــر التقــــرح البكتــــريي، فطــــر العفــــن 

فطــــر الصــــدأ، فطــــر الــــذبول الوعــــائي،  املمــــرض، فطــــر التبّقــــع املمــــرض،
 الديدان األسطوانية

 

األخشـــــــــــــاب املســـــــــــــتديرة 
 بدون قشور

النمل األبيض والنمل النجار، اخلنافس اآلكلة للخشـب، العـث اآلكـل 
للخشــب، ذبــاب اخلشــب، دبــابري اخلشــب فطــر التقــرح البكتــريي، فطــر 

الديــدان  العفــن املمــرض فطــر التبّقــع املمــرض، فطــر الــذبول الوعــائي،
 األسطوانية

، العـــث † خنــافس القشــرة األرقــات واملنّــات،
 غري اآلكل للخشب، القرمزيات، فطر الصدأ

  

 
 بالكامل. اأو نزعهالقشرة  بعد تقشريظل قد تلذا ، و )الكمبيومالطبقة املوّلدة (ويف  القشرةيف اخلشب الكائن حتت سطح يف بعض مراحل حياهتا  القشرةخنافس توجد † 
 
 المنشورة األخشاب 1-2
 

 األثـاث صـناعة ويف األبنيـة تشـييد يف السـتخدامها دوليـا ،ابـدو� أمقشـرة ب أكانـت سـواء املنشـورة، األخشـاب معظمتُنقل  ]32[
 احلديديــة الســكك وروافــد اخلشــبية واملباعــدات اخلشــبية وامللصــقات املخروطــة اخلشــب وألــواح اخلشــبية التعبئــة مــواد وإنتــاج
أو  قشــرةبـدون وقــد تشـمل األخشـاب املنشـورة علـى قطـع مربعــة كاملـة مـن اخلشـب املرّكبـة.  اخلشـبية املنتجـات مـن وغريهـا

أن تـؤثر علـى  ميكـن لسـماكة قطعـة اخلشـب قشـرةتتضـمن أو ال تتضـمن افة واحـدة منحنيـة أو أكثـر قـد حبأخشاب مربعة 
  .اآلفةاإلصابة بخماطر 

 
أدىن بكثـري مـن األخشـاب فـات اآلإصـابة بخماطر  اكلهقشورها   تنزعأو  قشورهانزع بعض األخشاب املنشورة اليت بدي ت ]33[

 اآلفات. بصابة اإلخماطر املتبقية على اخلشب  القشرةقطع حجم تقليص فض وخي .هاقشور مع املنشورة 
 

 احليـــة األشـــجار عـــن النـــاتج اخلشـــب حتـــوى اخلشـــب مـــن الرطوبـــة.مب ونـــةرهمأيضـــا  بالقشـــرةاآلفـــات املتصـــلة خمـــاطر كـــون ت ]34[
 ال والـيت احملـيط اجلـو يف الرطوبـة ظـروف ليـوازي الوقـت مـع يقـل أن يلبـث ال الرطوبة من مرتفع حمتوىلديه  حديثا احملصودة

خـــاطر التصـــدي ملزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن املويـــرد  .احليــاة قيـــد علـــى بالبقـــاءبالقشـــرة  املتصـــلة للكائنـــات تســـمح أن حيتمــل
 . 2 قرفامل يف وخفض الرطوبة العالج بني اجلمع خاللاآلفات من 

 
  .3اجلدول  يف املنشورة باألخشاب ارتباطها حيتمل اليت اآلفات جمموعاتترد  ]35[
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 املنشورةاحتمال ارتباط جمموعات اآلفات باألخشاب  -3الجدول 

 أقل احتماالً  محتمل   السلعة

اآلكلــة  النجــار، اخلنــافسالنمــل األبــيض والنمــل القشــرة، خنــافس  بقشور املنشورة األخشاب
اخلشــــــب، دبــــــابري  للخشــــــب، ذبابــــــاتالعــــــث اآلكــــــل ، للخشــــــب

فطر التبقـع ، † فطر العفن املمرض ،فطر التقرح البكتريي، اخلشب
  األسطوانية.الديدان ، فطر الذبول الوعائي ،فطر الصدأ، املمرض

 ،لعــث غــري اآلكــل للخشــب، ااألرقــات واملّنــات
  ‡ القرمزيات

األخشــــــــــــــــــــــــــــاب املنشــــــــــــــــــــــــــــورة 
  قشور دون

 للخشــب، العــث اآلكلــة النجــار، اخلنــافسالنمــل األبــيض والنمــل 
فطـــر التقـــرح  اخلشـــب، دبـــابري اخلشـــب، ذبابـــات للخشـــب، اآلكــل

 البكتــــريي، فطــــر التقــــرح فطــــر ،†املمــــرض العفــــن ، فطــــرالبكتــــريي
 األسطوانية الوعائي، الديدان الذبول فطر املمرض، التبقع

لعـــث غـــري ا، القشـــرة خنـــافس، األرقـــات واملنّـــات
  فطر الصدأ،  ‡القرمزيات ،اآلكل للخشب

 
  الصدأ فطر يكون قد† 

ُ
 غـهابو أ إنتـاج علـى للفطـر احملـدودة والقـدرة لخشـبل املقصـود االسـتخدام بسـبب ذكرتـ طراخمـ يشـكل ال معظمـهإال أن  املنشـورة، األخشـاب يف موجـوداً  مرضامل

 .اخلشب على
  .النشر بعد تصمد لكي األنواع لبعض كافية  مساحة تيحت قدالقشور املتبقية  ولكن األخشاب تربيع عملية خالل كثرية  تزال أنواع‡ 

 
 ناتجة عن التجهيز الميكانيكي للخشب (باستثناء النشر) خشبية مواد 1-3
 

آلفـات مـن الضـروري لكـن . بعض اآلفـات خماطر خفض إىل اخلشبية القطع حجم صتقلّ  اليت امليكانيكية العمليات تؤدي ]36[
 . اإلصابة هباخماطر بديلة إلدارة تدابري اختاذ أخرى 

 
 الخشب رقاقات 1-3-1
 

 رقاقـاتب املتعلقـة اآلفـات خمـاطر تتفاوت، عموماً املتعلقة باخلشب  1 القسماآلفات املذكورة يف خماطر باإلضافة إىل عوامل  ]37[
يكـون حـني و القشـرة نـزع تُ اآلفـة حـني خمـاطر وميكن خفض . ختزينها لطريقة وفقا وأيضا وجتانسها حجمها بتفاوت اخلشب

املاديــة عمليـة ال. )3-2والقسـم  4 النحـو املبـني يف اجلـدول علـى( األقـلعلــى  سـم يف بعـدين اثنـني 3حجـم الرقاقـة أقـل مـن 
. حــني يكــون حجــم الرقاقــة املنتجــة صــغرياخاصــة ، حبــد ذاهتــا تفتــك بــبعض اآلفــات احلشــرية رقاقــاتاخلشــب إىل لتقطيــع 

لوقــود احليــوي امثـل ( رقاقــاتال مـن املقصــود باالسـتخدام يــرتبط مــا وعـادة الصــناعة ملواصـفات وفقــاً ويتفـاوت حجــم الرقاقـة 
. ويتم إنتاج بعض الرقاقات اخلشبية باتباع معايري صارمة للجودة للحد من القشور فرشة احليواناتأوإنتاج الورق والبستنة و 
  والقطع الصغرية للغاية.

 
 كما.  القشرةاخلشب مع  رقاقاتتبعاً حلجمها، يف موجودة أيضاً، القشرة اآلفات احلشرية اليت توجد عادة حتت تكون  دق ]38[

 اخلشـب رقاقـات يف موجـودة تكـون قـد األسـطوانية والديـدان البكتـريي التقـرح وفطـر املمـرض العفـن فطـر مـن أنواع عدة أن
   .رقاقاتال إنتاج بعد اخلشب يف الساكنة الصدأ فطر غا بو أ تنتشر أن احملتمل غري ومن. ابدو� أمرة بقش أكانت سواء
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 الخشب خلفاتم 1-3-2
 

 ال أوقشـور علـى  حتتـوي وقد باحلجم كثريا  تتفاوت أل�ا ،اآلفات حيث منخماطر  لتشكّ  اخلشب خملفات أنيُعترب عادة  ]39[
 مطلوبـة؛ سلعة إنتاج خالل امليكانيكي للتجهيز خيضع الذي للخشب جانبياً  منتجاً اخلشب  خملفات تكون عادة. هاحتتوي

 .كسلعة  اخلشب خملفاتأن تنقل  ميكن ولكن
 

  .اخلشب وخملفات اخلشب رقاقاتب ارتباطها حيتمل اليت اآلفات جمموعات 4يف اجلدول ترد  ]40[
 

 اخلشب وخملفات اخلشب برقاقات ارتباطها حيتمل اليت اآلفات جمموعات -4الجدول 
 أقل احتماالً  محتمل   السلعة

 حجمهـــا يزيـــد الـــيت بقشـــرة اخلشـــب رقاقـــات
 اثنني على األقل بُعدين يف سم 3 عن

 اخلنــافس النجــار، والنمــل األبــيض القشــرة، النمــل خنــافس
 للخشـــــــب، ذبابـــــــات اآلكـــــــل العـــــــث للخشـــــــب، اآلكلـــــــة

 البكتــــريي، فطــــر التقــــرح اخلشــــب، فطــــر اخلشــــب، دبــــابري
 الصـدأ، فطـر فطـر املمـرض، التبقـع ، فطـر†املمـرض العفـن
  االسطوانية الوعائي، الديدان الذبول

لعـــــث غـــــري اآلكــــــل ، ااألرقـــــات واملنّـــــات
 القرمزيات ،للخشب

والـــــــيت يزيــــــــد  قشـــــــرة رقاقـــــــات اخلشـــــــب بــــــــدون
علـــى  عـــدين اثنـــنيســـم يف بُ  3حجمهـــا عـــن 

 قلاأل

للخشـب،  اآلكلـة ، اخلنـافسالنجـاراألبيض والنمل  النمل
 اخلشـب؛ ذبـاب اخلشـب، دبـابريللخشـب،  اآلكل العث
 التبقــع ، فطـر†املمــرض العفـن البكتـريي، فطــر التقــرح فطـر

 االسطوانية الوعائي، الديدان الذبول فطر املمرض،

لعـــــث غـــــري اآلكــــــل ، ااألرقـــــات واملنّـــــات
 †، فطر الصدأالقرمزيات ،للخشب

الـــيت يقـــل حجمهـــا  قشـــرةرقاقـــات اخلشـــب ب
 على األقل سم يف بعدين اثنني 3عن 

 فطـــــر النجـــــار، والنمـــــل األبـــــيض القشـــــرة، النمـــــل خنـــــافس
 التبقـــــع ، فطـــــر†املمـــــرض العفـــــن فطـــــر البكتـــــريي، التقـــــرح

 الوعـــائي، الديـــدان الـــذبول فطـــر ،†الصـــدأ فطـــر املمـــرض،
 األسطوانية

لعـــــث غـــــري اآلكــــــل ، ااألرقـــــات واملنّـــــات
اخلنـــافس اآلكلـــة  ،القرمزيـــات، للخشـــب
، العــــــــث اآلكــــــــل للخشــــــــب، للخشــــــــب

 دبابري اخلشب ،ذبابات اخلشب

ـــــــدون  الـــــــيت يقـــــــل  القشـــــــرةرقاقـــــــات اخلشـــــــب ب
علـــى  ســـم يف بعـــدين اثنـــني 3حجمهـــا عـــن 

 األقل

 البكتـــريي فطـــر التقـــرح النمـــل األبـــيض والنمـــل النجـــار، فطـــر
 الـــــــذبول املمـــــــرض، فطـــــــر التبقـــــــع ، فطـــــــر†املمـــــــرض العفـــــــن

 األسطوانية الوعائي، الديدان

، خنــــــــافس القشــــــــرة، األرقــــــــات واملنّــــــــات
، القرمزيـات ،اآلكل للخشـبلعث غري ا

العث اآلكـل ، اخلنافس اآلكلة للخشب
دبــــــــابري ، ذبابـــــــات اخلشـــــــب، للخشـــــــب

 †، فطر الصدأاخلشب

لعـــــث غـــــري اآلكـــــل ، خنـــــافس القشـــــرة، ااألرقـــــات واملنّـــــات القشرة بدون أو مع اخلشب خملفات
النمـــل األبـــيض والنمـــل النجـــار،  ،لقرمزيـــات، اللخشـــب

، ذبـاب اآلكـل للخشـبالعـث ، اخلنافس اآلكلة للخشب
 البكتـــريي، فطـــر التقـــرح فطـــر اخلشـــب، دبـــابري اخلشـــب؛

 ،†املمــرض، فطــر الصــدأ التبقــع ، فطــر†املمــرض العفــن
 األسطوانية الوعائي، الديدان الذبول فطر

 

 مها.أو انتشار  مااستتباهبمن غري احملتمل اخلشب أو خملفات اخلشب ولكن  رقاقاتقد يكونان موجودين يف شحنات  املمرض العفن فطرفطر الصدأ و † 
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 نشارة الخشب وصوف الخشب 1-3-3
 

الســلع املــذكورة أعــاله. ويف بعــض  تبديــها أقــل ممــفــات اآلإصــابة بخمــاطر كــل مــن نشــارة اخلشــب وصــوف اخلشــب   يبــدي ]41[
إصـــابة  خمـــاطريبـــدي أن صـــوف اخلشـــب . ويعتـــرب والديـــدان االســـطوانية بنشـــارة اخلشـــب تـــرتبط الفطريـــاتقـــد احلـــاالت، 
  .نشارة اخلشببتلك اليت تبديها هة يباآلفات شب

 
 النباتية الصحةتدابير  -2
 

كـان هلـا مـربر فـين مبـين علـى حتليـل خمـاطر اآلفـات. إال إذا  تدابري الصـحة النباتيـة املوصـوفة يف هـذا املعيـار أال تُفرض ينبغي  ]42[
فـف أن خيميكـن أن االسـتخدام املقصـود للسـلعة  كيـف  وهـو ،تحليـلهـذا الينبغي النظر فيـه مـن خـالل عنصر حمدد هناك و 
قــد يكــون  هلكنــو ميكــن تطبيــق بعــض تــدابري الصــحة النباتيــة حلمايــة خشــب أنــتج يف منــاطق خاليــة مــن اآلفــات و . خــاطرامل

للحيلولـــة دون ختلفـــة املطـــرق الوينبغـــي النظـــر يف . )مـــثًال أثنـــاء التخـــزين والنقـــل(اإلصـــابة يف وقـــت الحـــق  خـــاطرمعرضـــا مل
و اســتخدام ألــدى ختزينــه  )القمــاش املشــّمع(مــثًال، تغطيــة اخلشــب بــالرتبولني إلصــابة بعــد تطبيــق تــدبري الصــحة النباتيــة؛ ا

 وسائل نقل مقفلة. 
 

خماطر ضع ختوميكن أن  .لوقاية النباتات لدى البلد املستورد حدوداً على اإلطار الزمين لالسترياد الوطنيةقد تفرض املنظمة  ]43[
لوقاية النباتات لدى البلد املستورد اليت حتدد وقتا معينا لكـي  الوطنيةباألخشاب املنقولة جتارياً إلدارة املنظمة  ةاآلفة املرتبط

 .)مثال خالل الفرتة اليت تكون فيها اآلفة غري نشطة(جيري من ضمنه إرسال الشحنات أو استريادها 
 

لدى البلد املستورد أن تفرض تطبيق وسائل حمددة للتجهيز واملناولـة والـتخلص مـن  لوقاية النباتات الوطنيةللمنظمة وميكن  ]44[
 النفايات بشكل مناسب بعد االسترياد.

 
البلـد يف لوقايـة النباتـات  الوطنيـةعلـى املنظمـة ينبغـي ، ذلـكالصـحة النباتيـة االسـترياد املتعلقـة ب ملتطلباتاالمتثال ما تطّلب  إذا ]45[

لتــدابري الصــحة النباتيــة الــدويل  للمعيــار وفقــاً أن تتحقــق مــن تطبيــق تــدابري الصــحة النباتيــة ومــن فعاليتهــا قبــل التصــدير  املصــدر
  ).منهجيات أخذ عينات من الشحنات( 31 رقملتدابري الصحة النباتية ) واملعيار الدويل اخلطوط التوجيهية للتفتيش( 23 رقم

 
تكـــون مــن هنــا، كثــرياً مــا . و حمـــددة مــن األشــجار جنــاسأمــن اآلفــات املرتبطــة باخلشـــب خــاص بــأنواع أو  اً كبــري   اً عــددإن  ]46[

، رالبلـد املصـدّ يف لوقايـة النباتـات  الوطنيـةولـذا فـإن املنظمـة . نـوعالنس أو بـاجلب حمـددة اخشـمتطلبات الصحة النباتيـة لأل
حيــث  ،العــرقاالســترياد املتعلقــة بالصــحة اخلاصــة بــالنوع أو ميتثــل ملتطلبــات حقــق مــن أن اخلشــب يف الشــحنة تينبغــي أن ت

  .اموجودتطلبات هذه املمثل كون ي
 

  التالية اخليارات األكثر استخداماً لتدابري الصحة النباتية. األقسامتصف  ]47[
 

 رةالقشإزالة  2-1
 

وخلفــض خمــاطر اآلفــات، قــد تطلــب املنظمــة . هــا مباشــرةأو حتتالقشــرة  الزراعــي يفاخلاضــعة للحجــر  فــاتاآلبعــض توجــد  ]48[
متطلبـات كأحـد   )رةالقشأو منزوع  القشرةخشب خال من إلنتاج (رة لوقاية النباتات لدى البلد املستورد نزع القش الوطنية
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قــد حتــدد املنظمــة املــذكورة مســتويات للتحمــل ملــا يتبقــى مــن ، القشــرةنــزوع املالصــحة النباتيــة لالســترياد، ويف حالــة اخلشــب 
 .قشرةبال ةاآلفة املرتبطخماطر شب، ميكن استخدام املعاجلات خلفض اخلمع قشور بقى هناك توحيثما  .القشور

 
 الخشب منزوع القشرة 2-1-1
 

عن األخشاب املستديرة والسـلع اخلشـبية األخـرى إىل نـزع طبقـة مـن املـادة الـيت قـد ينمـو عليهـا  للقشرةالنزع الكامل يؤدي  ]49[
 عدد كبري من اآلفات ويزيل مناطق كبرية من السطوح غري السوية اليت ختتبئ فيها آفات أخرى.

 
وحشــرات القرمزيــات  ّنــاتإن نــزع القشــرة يــتخلص مــن اآلفــات املوجــودة بشــكل عــام علــى ســطح القشــرة مثــل األرقــات وامل ]50[

معظــم خنــافس قضــي علــى عــالوة علــى ذلــك، فــإن نــزع القشــرة ي والعــث غــري اآلكــل للخشــب يف بعــض مراحــل حياهتــا.
مثــل دبـابري اخلشــب وآكـالت اخلشــب  ،خلشـب بعــد احلصـادالـيت تصــيب االقشـرة كمــا حيـول دون تفشــي اآلفـات األخــرى 

 . )فصيلة املنشارياتك(كبرية احلجم ال
 

منــزوع القشــرة، ينبغــي علــى الســلعة أن  املســتورد أن يكــون اخلشــبالبلــد يف لوقايــة النباتــات  الوطنيــةتطلــب املنظمــة تحيــث  ]51[
القشـرة لتوضـيح  1 املرفـق(انظـر  5الـدويل لتـدابري الصـحة النباتيـة رقـم يف املعيـار الـوارد نـزوع القشـرة املخلشـب ابتعريـف تفي 

ن تلـك بكثـري مـ أقـلّ  اتآفـخماطر بدي فت ،)كامبيوم( دةأما القشرة احملاطة متاماً بطبقة مولّ . )القشرةوجيوب  اخلياً د النامية
قد تظهـر   )كامبيوم( دةويف حاالت كثرية قد حيمل اخلشب عالمات تدل على وجود طبقة مولّ . القشرةسطح اليت يبديها 

خمــاطر كنســيج بــين فاســد اللــون علــى ســطح اخلشــب، ولكــن هــذا ال ينبغــي أن يعتــرب دلــيال علــى وجــود القشــرة وال يفــرض 
أن يؤكــد ببســاطة انعــدام وجــود أيــة عالمــة منــزوع القشــرة ينبغــي للتحقــق مــن اخلشــب  .بالقشــرةعــن اآلفــات املرتبطــة  ةنامجــ

 .)الكامبيوم( دةالطبقة املولّ على طبقة النسيج فوق 
 

 المقشور الخشب 2-1-2
 

وقـد تبقـى بعـض أجـزاء  ،لنزع التجاري لقشرة اخلشب إىل إزالة القشرة متاماً املستخدمة يف اقد ال تؤدي العملية امليكانيكية  ]52[
القشــرة مثــل خنــافس (بالقشــرة اآلفــات املرتبطــة خمــاطر خفــض مــدى وحجــم أي مــن األجــزاء املتبقيــة عــدد وحيــدد . القشــرة

 .)والقرمزيات ّناتواألرقات وامل
 

مـن شـأن التقشـري ضـمن حـدود و يف األخشـاب املسـتوردة. لقشـرة التسـامح جتـاه امسـتويات يف أنظمتـه بعض البلدان حيدد  ]53[
  .اليت تستكمل دوراهتا احلياتية يف اخلشب غري املعاجل خماطر اآلفاتاملوصوفة أدناه خفض  التسامح

 
الصـحة باالسـترياد املتعلقـة لوقاية النبات كمتطلـب مـن متطلبـات  الوطنيةتقنياً وتنص عليه املنظمة  اً ربر ذلك ميكون عندما  ]54[

لوقايـة النباتـات يف البلـد املصـّدر أن تضـمن اسـتيفاء تلـك املتطلبـات اخلاصـة باخلشـب  الوطنيـة، ينبغي علـى املنظمـة النباتية
  منزوع القشرة.

 
جيـوز أن يبقـى أي عـدد مـن أجـزاء القشـرة الصـغرية الـيت يـتم حتديـدها بـالنظر  نافس القشرةوجود خخماطر فمثًال، لتخفيف  ]55[

  ومتييزها بوضوح إذا كانت:
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  أو )بغض النظر عن طوهلا(سم  3بعرض يقل عن  -
 .سم مربع 50القشرة عن أجزاء من مفرد سم، وتقل املساحة الكلية لكل جزء  3بعرض يزيد على  -

 
 المعالجات 2-2
 

معاجلــات الصــحة النباتيــة لآلفــات اخلاضــعة ( 28يف مالحــق املعيــار الــدويل الــواردة م املعاجلــات املقبولــة دوليــا اســتخداميكــن  ]56[
 السترياد لبعض السلع اخلشبية.لكمتطلبات الصحة النباتية .  )للوائح التنظيمية

 
، )مثل اجلرعة ودرجة احلـرارة(املعاجلة  برنامجحسب تفاوت االخرتاق، الذي يالكيميائية بعمق عاجلات فعالية مجيع املتتأثر  ]57[

ويف كثري من األحيان يؤدي نزع القشرة إىل حتسني اخـرتاق املعاجلـات الكيميائيـة للخشـب  اخلشب وحمتوى الرطوبة، وأنواع
 .وقد خيفف من احتمال إصابة اخلشب املعاجل

 
لوقايــة النباتــات للبلــد املصــدر أو بتصــريح منهــا الســتيفاء متطلبــات  الوطنيــةينبغــي تطبيــق املعاجلــات حتــت إشــراف املنظمــة  ]58[

تطبيق ضمن أن تلوقاية النباتات يف البلد املصّدر بوضع ترتيبات  الوطنيةالصحة النباتية لالسترياد. وينبغي أن تقوم املنظمة 
قبــل إصــدار التحقــق وعــن طريــق التفتــيش أو االختبــار  عنــد االقتضــاء،ا ينبغــي عليهــا، كمــ،  علــى النحــو احملــدداملعاجلــات 

مثــل مقيــاس (مــن أن اخلشــب خــال مــن اآلفــات املســتهدفة. وميكــن أيضــا اســتعمال أدوات حمــددة شــهادة الصــحة النباتيــة 
  للتحقق من تطبيق املعاجلة. )احلرارة اإللكرتوين وكروماتوغراف الغازات ومقياس الرطوبة املوصول بأجهزة للتسجيل

 
ينبغي اعتبار وجود آفات حية من اآلفات اخلاضعة للحجر الزراعـي دلـيًال علـى عـدم امتثـال الشـحنة، باسـتثناء األخشـاب  ]59[

ــضــافة إىل ذلــك، فــإن العثــور علــى كائنــات إلباو  .عنــه آفــات حيّــة لكنهـا عقيمــةقــد تــنجم ي ذاملعاجلـة باإلشــعاع، الــ رة مؤشِّ
  .متثالاالعدم إىل إىل فشل املعاجلة أو تبعاً لنوع املعاجلة، إما  ،يشري )أو خملفات حديثة العهد(مالئمة 

 
اليت ميكن عاجلات إرشادات إضافية بشأن امل، 2 املرفقيف ترد و  ضد مجيع اآلفات. بعض أنواع املعاجلات فعاالً قد ال يكون  ]60[

 خلشب.اليت تصيب افات اآلخماطر تخفيف استخدامها ل
 
 رقاقاتالخشب إلى  تقطيع 2-3
 

. كن اخلشبيت تساآلفات الالة يف تدمري معظم أن تكون فعّ  اً ميكانيكيتقطيع اخلشب إىل رقاقات أو طحنه لعملية ميكن  ]61[
معظم اليت ميثلها اآلفات خماطر ختفيف عدين اثنني على األقل بُ سم كحد أقصى يف  3من شأن خفض حجم الرقاقة إىل و 

 Buprestidaeأنـواع أو  Scolytinaeمثـل بعـض أنـواع  ،احلشرات. غري أن الفطـر والديـدان األسـطوانية واحلشـرات الصـغرية
 تشّكل خماطر آفات.تظل قد  Anobiidae الـ أو Bostrichidaeالـ الصغرية أو 

 
 واالختبار التفتيش 2-4
 

وتبعــا للســلعة اخلشــبية، قــد يكشــف . آفــات حمــددة مرتبطــة باخلشــبعــن كشــف االختبــار للميكــن االســتعانة بــالتفتيش أو  ]62[
وآكـالت  القشـرة عـن وجـود خنـافس االختبـارفمـثال، قـد يكشـف التفتـيش و . التفتيش عالمات أو أعراضا حمـددة لآلفـات
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 وميكــن إجــراء التفتــيش يف نقــاط عــدة علــى امتــداد. اخلشــب وفطــر العفــن علــى األخشــاب املســتديرة واألخشــاب املنشــورة
 عملية اإلنتاج لتحديد ما إذا كانت تدابري الصحة النباتية املطبقة فّعالة. 

 
أن وميكـن  حني تطبق وسائل التفتيش يفرتض هبا أن تتيح كشف أية إشارات وأعراض لآلفـات اخلاضـعة للحجـر الزراعـي. ]63[

املخلفــات احلديثــة حلشــرات أو  وقــد تشــمل العالمــات بعــض  إىل فشــل املعاجلــة.معينــة كشــف بعــض كائنــات أخــرى يشــري  
وفراغـــات أو إشـــارات إىل تعفـــن  ،عـــات علـــى ســـطح اخلشـــب نامجـــة عـــن الفطـــرآلكـــالت اخلشـــب وتبقّ  أو أنفاقـــاّ  كلومـــاّ 

وخطوطـا بنيـة طويلـة متقطعـة علـى اخلشـب العصـاري اخلـارجي  ،وتتضمن عالمات تعفن اخلشـب تقرحـات نازفـة اخلشب.
 ،ودفقـــا للـــراتنج علـــى احلطبــــات ،وانتفـــاخ غـــري واضـــح الســـبب ،نـــاطق لينـــةوموفســـاد لـــون اخلشـــب العصـــاري اخلـــارجي؛ 

 تغذيــةن عالمــات عــ حبثــاً نزعهــا ميكــن قشــرة هنــاك تكــون وحيثمــا  يف األخشــاب املنشــورة. وتشــققات وحلقــات وجروحــاّ 
وسـائل وميكـن اسـتخدام  كـدالئل علـى وجـود آفـات.  هـاتبقع أو خطـوط علـى اخلشـب الكـامن حتتعن و  وأنفاق احلشرات،

لقيــام مبعاينــات أكثــر للتحقــق ممــا إذا كانــت اآلفــات اخلاضــعة نبغــي اوي مسعيــة أو حســية أو غريهــا أيضــا لغايــات الكشــف.
 .نقراشموجودة، مثل التحقق من دورات حياة احلشرات احلية ككتل البيض والاملؤشر أو الكائنات  الزراعيللحجر 

 
إجـــراء يكـــون و . عاجلـــاتللتحقـــق مـــن تطبيـــق أو تـــأثري تـــدابري الصـــحة النباتيـــة األخـــرى مثـــل امل اتختبـــار االســـتخدم تقـــد  ]64[

ــــدان  مــــثالً  الفطــــر والديــــدان االســــطوانية.عــــن كشــــف المقتصــــرا علــــى ات يف العــــادة االختبــــار  ميكــــن لتحديــــد وجــــود الدي
االســطوانية، الــيت هــي آفــات خاضــعة للحجــر، أن يــتم عــرب االســتعانة مبــزيج مــن التقنيــات اجملهريــة واجلزيئيــة علــى عينــات 

 خشبية مأخوذة من الشحنات. 
 

 واملعيــار الــدويل 23 رقــم لتــدابري الصــحة النباتيــة تــرد التوجيهــات بشــأن التفتــيش وأخــذ العينــات يف كــل مــن املعيــار الــدويل ]65[
 .31 رقم لتدابري الصحة النباتية

 
 االنتشار المنخفض لآلفات الخالية من اآلفات وأماكن اإلنتاج الخالية من اآلفات ومناطق المناطق 2-5
 

ذات  ومنـاطقإقامة مناطق خالية من اآلفات وأماكن إنتاج خالية من اآلفات إلدارة خماطر اآلفات املرتبطة باخلشب كن متُ  ]66[
 لتـدابري الصـحة النباتيـة ترد التوجيهات ذات الصـلة يف املعيـار الـدويلو . ممكناحيثما يكون ذلك  ،انتشار منخفض لآلفات

حتديـد حالـة اآلفـات ( 8رقـم لتـدابري الصـحة النباتيـة ، ويف املعيار الدويل )متطلبات إنشاء مناطق خالية من اآلفات( 4 رقم
 )متطلبــات إنشــاء منــاطق ذات انتشــار مــنخفض لآلفــات( 22رقــم  لتــدابري الصــحة النباتيــة واملعيــار الــدويل، )يف منطقــة مــا

. )االعرتاف باملناطق اخلالية من اآلفات ومناطق االنتشار املنخفض لآلفات( 29 رقملتدابري الصحة النباتية واملعيار الدويل 
قــد يقتصــر علــى حــاالت حمــددة، كــاملزارع أو مواقــع خاليــة مــن االنتــاج غــري أن اســتخدام أمــاكن إنتــاج خاليــة مــن اآلفــات 

ـــة أو الضـــواحي ـــا لتحقيـــق املتطلبـــات احلرجيـــة الكائنـــة ضـــمن املنـــاطق الزراعي ـــة البيولوجيـــة اختياري . وميكـــن االســـتعانة باملراقب
  بالنسبة إىل منطقة ذات انتشار منخفض لآلفات.

 
 مظُ النُ هج نُ  2-6
 

الـيت تـدمج تـدابري إدارة الـُنُظم ج بفعاليـة، عـرب تطـوير ُ�ـركة التجـارة الدوليـة لألخشـاب خماطر اآلفات املرتبطة حبكن إدارة مت ]67[
 14 رقــم لتــدابري الصــحة النباتيــة يف املعيــار الــدويلحبيــث تتكامــل بعضــها مــع بعــض علــى النحــو املوصــوف خمــاطر اآلفــات 
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وميكــن لــنظم إدارة الغابــات احلاليــة، ملــرحليت  .)أجــل إدارة خمــاطر اآلفــات اســتخدام التــدابري املتكاملــة يف �ــج للــنظم مــن(
قـع يف منـاطق خاليـة مـن ااختيـار املو قبل وما بعد احلصاد، مبا يف ذلك التجهيز والتخزين والنقل، أن تشمل أنشطة مثـل  ما

 ،)مثــل تغليــف اخلشــب(واحلــواجز املاديــة  ،عاجلــاتوامل ،مــن اآلفــات يــاً اخلشــب خاليكــون والتفتــيش لضــمان أن  ،اآلفــات
 . عندما ُتدمج بتبين �ج نٌُظمي يف إدارة خماطر اآلفات ةفّعالتكون  ،وتدابري أخرى

 
آكالت عمق اخلشب وبعـض الديـدان خماطر خاصة (تصعب إدارة بعض من خماطر اآلفات املرتبطة باألخشاب املستديرة  ]68[

ويف تلــك احلــاالت، ميكــن تطبيــق مــزيج مــن عــدة  مــن خــالل تطبيــق تــدبري واحــد مــن تــدابري الصــحة النباتيــة. )االســطوانية
 تدابري للصحة النباتية يف �ج النظم 

 
بلــد املســتورد تــدابري يف اللوقايــة النباتــات  الوطنيــةاملنظمــة تطبــق ، قــد 14 رقــملتــدابري الصــحة النباتيــة للمعيــار الــدويل  وفقــاً  ]69[

فمــثًال، ميكــن الســماح بــدخول األخشــاب  نقــل اخلشــب أو ختزينــه أو جتهيــزه بعــد االســترياد.علــى إضــافية ضــمن أراضــيها 
إىل البلــد املسـتورد فقــط خــالل  الزراعــيخاضــعة للحجـر آفــات تكـون قشــرة الـيت قــد تعــيش فيهـا خنــافس قشــور املسـتديرة ب

للـتخلص جتهيز اخلشب يف البلد املسـتورد يكون من املطلوب أن جيري قد يف هذه احلالة و  الفرتة اليت ال تكون فيها نشطة.
 قشــرةالــيت تقضــي بنــزع  املتطلبــاتوميكــن اســتخدام  إىل مرحلــة النشــاط.الكائنــات هــذه اآلفــة قبــل أن تتطــور خمــاطر  مــن

قبــل بــدء مرحلــة نشــاط اخلنــافس، إتالفهــا بطريقــة أخــرى أو خملفــات اخلشــب كوقــود حيــوي أو  القشــرةاخلشــب واســتعمال 
  .الزراعياخلاضعة للحجر  القشرةخنافس وانتشار آفات دخول للحيلولة دون نشوء خماطر 

 
وميكن إدارة خماطر اآلفة املرتبطة بالفطر بشـكل فعـال مـن خـالل اختيـار اخلشـب مـن منـاطق خاليـة مـن اآلفـات أو أمـاكن  ]70[

مثـــل انتقـــاء اخلشـــب اخلـــايل مـــن العفـــن باملعاينـــة البصـــرية مـــن (نتـــاج خاليـــة مـــن اآلفـــات، وتطبيـــق تـــدابري احلصـــاد املناســـبة إ
 ووضع مبيد للفطريات على سطح اخلشب. )عالمات اإلصابة

 
 المقصوداالستخدام  -3
 

مثــل (ميكــن لالســتخدام املقصــود للخشــب أن يــؤثر يف مســتوى خمــاطر اآلفــة املتعلقــة بــه، ألن بعــض اســتخداماته املقصــودة  ]71[
قـد تزيـد مـن احتمـال  )اخلشـب كوقـود حيـوي أو ألغـراض البسـتنة رقاقـاتاستعمال األخشاب املسـتديرة كحطـب للوقـود و 

تصـــنيف الســـلع تبعـــاً ( 32 رقـــملتـــدابري الصـــحة النباتيـــة املعيـــار الـــدويل (دخـــول وانتشـــار اآلفـــات اخلاضـــعة للحجـــر الزراعـــي 
اآلفـــات خمـــاطر وبالتـــايل تتوجـــب مراعـــاة االســـتخدام املقصـــود عنـــد تقيـــيم أو إدارة  .))ملخـــاطر اآلفـــات الـــيت تنطـــوي عليهـــا

 .ركة التجارة الدولية لألخشاباملرتبطة حب
 

 االمتثالعدم  -4
 

مبـــادئ توجيهيـــة بشـــأن اإلخطـــار عـــن عـــدم االمتثـــال وإجـــراءات ( 13 رقـــم لتـــدابري الصـــحة النباتيـــة تـــرد يف املعيـــار الـــدويل  ]72[
اخلطـــوط التوجيهيـــة لنظـــام تطبيـــق لـــوائح الصـــحة النباتيـــة علـــى ( 20رقـــم  لتـــدابري الصـــحة النباتيـــة واملعيـــار الـــدويل )الطـــوارئ
   .معلومات متعلقة بعدم االمتثال وإجراءات الطوارئ )الواردات
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 ملعيار.إلزامياً من ا جزءاً  يشكل أدرج هذا املرفق ألغراض مرجعية فقط وهو ال
 

 صور توضيحية للقشرة والخشب :1 المرفق
 

من جهـة والقشـرة مـن  )مبيوماالك(دة طبقة املولّ الو بني اخلشب فضل على التمييز بشكل أتساعد ترد أدناه صور توضيحية  ]73[
 .جهة أخرى

 

 
 مقطع مستعرض خلشب مستدير -1الشكل 

 
 .لوكالة الكندية للتفتيش على األغذيةا ،S. Selaمن  تقدمة الصورة ]74[

  

 القشرة

 الطبقة المولّدة

 جیوب القشرة

 لخشبا
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 مقطع مستعرض خلشب مستدير -2 الشكل
 .لوكالة الكندية للتفتيش على األغذيةا ،S. Selaالصورة تقدمة من 

 

 
 

 .خشب منشور -3الشكل 
 أوتاوا ،C. Dentelbeck، Canadian Lumber Standards Accreditation Boardالصورة تقدمة من 

  

 الُعَقد حول داخلياً  نامية قشرة

 الخشب

 القشرة

 الطبقة الموّلدة
 )مبيوماالك(

 الخشب

 داخلياً  نامية قشرة
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 لخشبا علىمن مخاطر اآلفات للتخفيف يمكن استخدامها المعالجات التي : 2 المرفق
 
 تبخيرال -1
 

 اآلفات املرتبطة باخلشب. يف مكافحة  ميكن استخدام التبخري ]75[
 

علــى الــرغم مــن الفعاليــة املثبتــة لــبعض مــواد التبخــري ضــد بعــض اآلفــات فهنــاك حــدود مفروضــة علــى اســتخدامها بغــرض  ]76[
يكـون فعـاًال إال ضـد  وتتفاوت مواد التبخري يف قدرهتا على اخرتاق اخلشب وبالتـايل فـإن بعضـها ال خماطر اآلفات. خفض

وقـــد يكـــون عمـــق االخـــرتاق لـــبعض مـــواد التبخـــري مقتصـــرا علـــى . حتتهـــا مباشـــرةعليهـــا أو القشـــرة أو يف اآلفـــات املوجـــودة 
 . اخلشب اجلاف منه يف اخلشب املقطوع حديثا ويكون االخرتاق أكرب يف سم من سطح اخلشب. 10 حوايل

 
  بالنسبة إىل بعض مواد التبخري، ميكن لنزع القشرة قبل التبخري أن حيّسن فعالية املعاجلة. ]77[

 
باالعتبـار توصـية هيئـة الصـحة  لوقاية النباتات أن تأخـذ الوطنيةقبل اختيار التبخري كتدبري للصحة النباتية، على املنظمات  ]78[

هيئـة تـدابري الصـحة ( االستعاضة عن استخدام بروميـد امليثيـل أو احلـد مـن اسـتخدامه كتـدبري للصـحة النباتيـة ،النباتية اهليئة
 )2008النباتية 

 
 الغمسأو  الرش -2
 

اخلشــب والنشــارة  رقاقــاتميكــن االســتعانة بــرش املــواد الكيميائيــة أو غمســها ملكافحــة اآلفــات املرتبطــة باخلشــب، باســتثناء  ]79[
  .وصوف اخلشب والقشرة وخملفات اخلشب

 
علــى اخلشــب بدرجــة الضــغط الطبيعيــة للجــو.  أو املذوبــةخــالل عمليــة الــرش أو الغمــس توضــع املــواد الكيميائيــة الســائلة  ]80[

اخلشـب (وتؤدي هذه املعاجلة إىل اخرتاق حمدود للخشـب العصـاري. ويعتمـد االخـرتاق علـى أنـواع اخلشـب ونـوع اخلشـب 
وخصائص املنتج الكيميائي. وإن كال من نزع القشرة واستعمال احلرارة يزيدان مـن  .)العصاري اخلارجي واخلشب الداخلي

عمق اخرتاق اخلشب العصاري. وقد ال حيول املكّون الناشط للمنتج الكيميائي دون ظهـور اآلفـات املوجـودة يف اخلشـب. 
الالحقــة لآلفــات علــى بقــاء الطبقــة الواقيــة مــن املنــتج الكيميــائي ســليمة. وقــد وتعتمــد محايــة اخلشــب املعــاجل مــن اإلصــابة 

يف حـال تعـرض اخلشـب ملزيـد مـن النشـر بعـد  )مثل آكـالت اخلشـب اجلـاف(إصابة لبعض اآلفات ما بعد العالج  حتدث
ستعرض.

ُ
  العالج، ويف حال مل ينفذ املنتج الكيميائي إىل جزء من املقطع امل

 
 الكيميائي بالضغطيع بالتش -3
 

اخلشب والنشارة وصـوف  رقاقاتيع بالضغط الكيميائي ملكافحة اآلفات املرتبطة باخلشب، باستثناء بميكن استخدام التش ]81[
 .اخلشب والقشرة وخملفات اخلشب

 
أو الضــغط أو عمليــات املعاجلــة احلراريــة إىل منــتج كيميــائي يوضــع  يــؤدي اســتخدام مــادة حافظــة بواســطة الضــغط اخلــوائي ]82[

 على سطح اخلشب والدفع به إىل عمق ذلك اخلشب.
 

CPM 2017/03_04



 029-2006 لألخشابالدولية التجارة : حركة الدويل لتدابري الصحة النباتيةاملعيار مشروع 

Page 19 of 20 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

وقــد يكــون لــه  التشــبيع بالضــغط الكيميــائي يســتعمل عــادة حلمايــة اخلشــب مــن اإلصــابة باآلفــات بعــد املعاجلــات األخــرى. ]83[
إن اخـرتاق املـادة الكيميائيـة  اليت جنت من املعاجلة علـى سـطح اخلشـب.اآلفات احليلولة دون ظهور مفعول معني أيضا يف 

ع اخلشــب وخصــائص املنــتج ا نــو يعتمــد علــى ألــداخل اخلشــب يفــوق بكثــري مــا حيصــل مــع الــرش أو الغمــس، ولكــن ذلــك 
لنـزع وجيـوز  قسـم حمـدود مـن اخلشـب الـداخلي.من خـالل اخلشب العصاري و يكون االخرتاق عموماً يف أحناء  الكيميائي.

علــى حمتــوى  ويعتمــد االخــرتاق أيضــاً  أو التثقيــب امليكــانيكي للخشــب أن حيّســنا مــن اخــرتاق املنــتج الكيميــائي لــه.قشــرة ال
ن هــو أيضــا نســبة ولــذا فــإن جتفيــف اخلشــب قبــل إخضــاعه للتشــبيع بالضــغط الكيميــائي قــد حيّســ، اخلشــب مــن الرطوبــة

ويف بعـض عمليـات التشـبيع،  ضـد بعـض احلشـرات اآلكلـة للخشـب. االً ويكون التشبيع بالضغط الكيميائي فّعـ االخرتاق.
وتعتمــد محايــة اخلشــب  حبيــث تــوازي املعاجلــة احلراريــة.بشــكل كــاف تســتعمل املــادة الكيميائيــة علــى درجــة حــرارة مرتفعــة 

 
ُ
مـن جانـب بعـض إصـابة صـل حتوقـد  ، علـى بقـاء الطبقـة الواقيـة مـن املنـتج الكيميـائي سـليمة.ةالحقـإصابة عاجل من أي امل

يف حال مت نشر اخلشب بعد املعاجلة وعدم اخرتاق املنتج  )مثل آكالت اخلشب اجلاف(اآلفات يف مرحلة ما بعد املعاجلة 
  الكيميائي جلزء من املقطع املستعرض

 
 بالحرارةالمعالجة  -4
 

املعاجلـــة بــاحلرارة يف مكافحـــة اآلفــات املرتبطـــة بكافــة الســلع اخلشـــبية. ووجــود القشـــرة أو غياهبــا ال يـــؤثران  ميكــن اســتخدام ]84[
مطلقـــا علـــى فعاليـــة العـــالج احلـــراري ولكنـــه ينبغـــي أن تؤخـــذ باالعتبـــار يف حـــال حـــدد جـــدول للعـــالج احلـــراري املقاســـات 

 القصوى للخشب اخلاضع للعالج.
 

 )الرطوبـة ضـبطمـع أو بـدون (زمنيـة معينـة لفرتة معينة و درجة حرارة حىت اخلشب مية باحلرارة على حتعملية املعاجلة تنطوي  ]85[
وإن الفرتة الزمنية الدنيا للمعاجلة يف غرفة احلرارة املطلوبة لبلوغ درجة احلرارة على امتداد اخلشب، املستهدفة. باآلفة خاصة 

وميكـن توليـد  الرطوبـة، فضـًال عـن سـعة احلجـرة وعوامـل أخـرى. رهن مقاسـات قطـع اخلشـب ونوعهـا ومسكهـا وحمتواهـا مـن
 احلرارة داخل حجرة تقليدية للتحمية أو عرب وسيلة العازل الكهربائي أو الطاقة الشمسية أو سواها من وسائل التسخني.

 
تلــف بــني نــوع وآخــر. وقــد تتفــاوت درجــة احلــرارة املطلوبــة لقتــل اآلفــات املرتبطــة باخلشــب ألن القــدرة علــى حتمــل احلــرارة خت ]86[

يبقــى اخلشــب املعــاجل بــاحلرارة عرضــة لإلصــابة بــأنواع العفــن الشــائعة خاصــة إذا مــا بقــي حمتــواه مــن الرطوبــة عاليــا؛ غــري أن 
 الصحة النباتية.ب قعليف ما يتالعفن ال ينبغي أن يعترب مثار قلق 
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  .لألخشاب املنشورة والكثري من السلع اخلشبية األخرى ميكن استعمال التجفيف يف القمائن ]87[
 

التجفيـف يف القمـائن عمليـة ُخيّفــض خالهلـا حمتـوى الرطوبـة يف اخلشــب وذلـك عـرب اسـتعمال احلــرارة، لبلـوغ حمتـوى الرطوبــة  ]88[
ذ علــى درجــات املطلــوب لالســتخدام املقصــود للخشــب. وميكــن اعتبــار التجفيــف يف القمــائن معاجلــة حراريــة يف حــال نـُّفــ

خلشــب فــإن مــن ا املعنيــةحــرارة كافيــة ولفــرتات زمنيــة مناســبة. ويف حــال تعــذر بلــوغ درجــات احلــرارة القاتلــة عــرب الطبقــات 
  لصحة النباتية.ا من معاجلات التجفيف يف القمائن لوحده ال يعّد معاجلة
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يعتمد بعض األنواع يف جمموعات اآلفات املرتبطة بالسلع اخلشبية على الرطوبة وبالتايل قد تكون غري ناشطة خالل عملية  ]89[
للخشــب مــا حيــول دون ارتشــاف الفيزيقيــة كمــا أن التجفيــف يف القمــائن يغــّري بشــكل دائــم البنيــة   التجفيــف يف القمــائن.

غــري أن آفــات فرديــة لــبعض  يف مرحلــة مــا بعــد احلصــاد.يض حــاالت اإلصــابة وختفــالرطوبــة الكافيــة إلعالــة اآلفــات احلاليــة 
ويف حـال اســتعيدت  األنـواع قـد تكــون قـادرة علـى اســتكمال دوراهتـا احلياتيـة يف البيئــة اجلديـدة ذات حمتـوى الرطوبــة األقـل.

ت قد تكون قادرة علـى مواصـلة ظروف الرطوبة املناسبة فإن الكثري من الفطريات والديدان األسطوانية وبعض أنواع احلشرا
 .عاجلةبعد املاخلشب إصابة دوراهتا احلياتية أو 
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قارنــة بـــالتجفيف يف القمـــائن، يقلـــل التجفيــف بـــاهلواء حمتـــوى اخلشـــب مـــن الرطوبــة ولكـــن فقـــط إىل مســـتويات الرطوبـــة بامل ]90[
وتكــون خمــاطر اآلفــات املتبقيــة بعــد  بوجــه جمموعــة واســعة مــن اآلفــات.الطبيعيــة يف البيئــة احمليطــة وهــو بالتــايل أقــل فعاليــة 

ل نبغـي أن يعتـرب خفـض الرطوبـة مـن خـاليوال  املعاجلة رهن فرتة التجفيف وحمتوى الرطوبة واالستخدام املقصـود للخشـب.
 لصحة النباتية. من تدابري االتجفيف باهلواء وحده تدبرياً 

 
علــى الــرغم مــن أن خفــض الرطوبــة مــن خــالل التجفيــف بــاهلواء أو التجفيــف يف القمــائن وحــدمها قــد ال يكــون مــن تــدابري  ]91[

 لصحة النباتية، فإن اخلشب اجملفف إىل ما دون نقطة تشبع األليـاف، قـد ال يشـجع اإلصـابة مـن عـدد كبـري مـن اآلفـات.ا
 ما خيص عددا كبريا من اآلفات. وبالتايل فإن احتمال إصابة اخلشب اجملفف متدن جدا يف
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قــد يكــون كافيــاً لقتــل أو  )مثــل اإللكرتونــات املســّرعة واألشــعة الســينية وأشــعة غامــا(إن تعــريض اخلشــب لإلشــعاع املــؤيّن  ]92[
 ))اخلطوط التوجيهية الستخدام اإلشعاع كتدبري للصحة النباتية( 18 املعيار الدويل(تعقيم أو تعطيل اآلفات 
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 .اخلشب والقشرة رقاقاتجيوز استعمال املعاجلات باجلو املعدل على األخشاب املستديرة واألخشاب املنشورة و  ]93[
 

على  )مثل، الذي يقل فيه األكسجني ويعلو ثاين أكسيد الكربون( ةاملعّدللألجواء  تلك املعاجلات يعّرض اخلشبمثل يف  ]94[
وميكن للجو املعدل أن يولّـد بشـكل مصـطنع داخـل غـرف الغـاز أو فرتات طويلة من الوقت بغية قتل اآلفات أو تعطيلها. 

 م.خلشب ملفوفاً بغالف بالستيكي حمكأن حيصل بشكل طبيعي، مثال خالل ختزين املياه أو حني يكون ا
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. االستعاضة عن استخدام بروميد امليثيل أو احلد مـن اسـتخدامه كتـدبري للصـحة النباتيـة. 2008هيئة تدابري الصحة النباتية  ]95[
، 2008أبريل/نيســان  11 -7رومـا -تقريــر الـدورة الثالثـة هليئــة تـدابري الصـحة النباتيــة. يف هيئـة تــدابري الصـحة النباتيـةتوصـية 

ـــــــــــق  ـــــــــــة لوقايـــــــــــة النباتـــــــــــات، منظمـــــــــــة 6املرف  /https://www.ippc.int األغذيـــــــــــة والزراعـــــــــــة.، رومـــــــــــا، االتفاقيـــــــــــة الدولي

publications/500/ ) ّ2016نوفمرب/تشرين الثاين  21ع عليها اطل(. 
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