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الحركة الدولية لألخشاب

االعتماد
اعتمععد هععذا المعيععار مععن قبععل هيئععة تععدابير الصععحة النباتيععة فععي دورتهععا الثانيععة عشععرة فععي
أبريل/نيسان .2017

مقدمة
النطاق
يقدم هذا المعيار توجيهات حول تقييم مخعاطر اآلفعات التعي تتهعدد األخشعاب ويصعف تعدابير
الصععحة النباتيععة التععي يمكععن اسععتخدامها لخفععض مخععاطر دخععول وانتشععار اآلفععات الخاضعععة للحجععر
الزراعي والمرتبطة بالحركة الدولية لألخشاب ،خاصة تلك التي تصيب األشجار.
يغطي هذا المعيار فقط سل الخشب الخام والمعواد الناتجعة ععن التجهيعز الميكعانيكي لألخشعاب:
( )1األخشاب المستديرة واألخشاب المنشعورة (بالقشعرة أو بعدونها)؛ و( )2المعواد الناتجعة ععن التجهيعز
الميكععانيكي لألخشععاب مثععل رقاقععات الخشععب والنشععارة وصععوف الخشععب ومخلّفععات الخشععب (وجميعهععا
بالقشرة أو بدونها) .ويشمل هذا المعيار خشب الراتنجيعات وخشعب كا اسعيات البعذور (أي ذوات الفلقتعين
وبعض ذوات الفلقة الواحدة كالنخيل) ،لكنه ال يشمل الخيزران والخيزران الهندي.
تنععدرج مععواد التعبئععة الخشععبية فععي نطععاق المعيععار الععدولي لتععدابير الصععحة النباتيععة رقععم 
15
(إخضاع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية) ،ولذا فإنها ليست مشمولة بهذا المعيار.
المنتجات المصنّعة من الخشب (كاألثاث) والمواد الخشبية المج ّهزة (مثعل ،الخشعب المععالج
بالضععغط أو باسععتخدام الغععراء أو الحععرارة) والمصععنوعات اليدويععة الخشععبية ليسععت مشععمولة بهععذا
المعيار.
قد يحمل الخشب أيضا آفات مل ّ اوثة ،غير أن هذه ليست مشمولة بهذا المعيار.

المراجع
يشير المعيار الحالي أيضعا إلعى مععايير دوليعة أخعرى لتعدابير الصعحة النباتيعة ،وهعي متاحعة
على البوابة الدولية للصحة النباتية .https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
منظمةةة اذيةيةةةة وال راعةةة .2009 ،االسعععتعراض العععالمي لوفعععات واألمععراض الحرجيعععة،
الوثيقة الحرجية  156الصادرة عن المنظمة،روما ،منظمة األغذية والزراعة 222 ،صفحة.
منظمة اذيةية وال راعة .2011 ،دليل تطبيق معايير الصحة النباتية فعي القطعاع الحرجعي،
الوثيقة الحرجية  164الصادرة عن المنظمة ،روما ،منظمة األغذية والزراعة 101 ،صفحة
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التعاريف
يمكن االطالع على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية في المعيار الدولي لتعدابير الصعحة
النباتية رقم ( 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية).

عرض عام للمتطلبات
تتفاوت مخاطر اآلفات في ما بين سل األخشاب ،معن مثعل األخشعاب المسعتديرة واألخشعاب
المنشورة والمواد الخشبية الناتجة عن التجهيز الميكانيكي ،تبعا ً لمستوى التجهيز الذي كان الخشعب
قد خض له.
ينبغععي أن تسععتخدم المنظمععات الوطنيععة لوقايععة النباتععات تحليععل مخععاطر اآلفععات ( )PRAلتقععديم
تعليععل فنععي لمتطلبععات الصععحة النباتيععة للسععل المسععتوردة بشععأن اآلفععات الخاضعععة للحجععر الزراعععي
المرتبطة بالحركة الدولية لألخشاب.
ينبغي تطبيق تدابير الصحة النباتية إلدارة مخاطر اآلفات المرتبطعة بالخشعب ،بمعا فعي ذلعك
نزع القشرة والمعالجة والتقطي والتفتيش بما يتناسب م مخاطر اآلفات التي يتم تحديدها.
قععد تطلععب المنظمععة الوطنيععة لوقايععة النباتععات فععي البلععد المسععتورد ،كأحععد متطلبععات الصععحة
النباتية ،تدبيرا ً من تدابير الصحة النباتية مفردا ً أو مجموعة تدابير بموجب نهج النُ ُ
ظم.

معلومات أساسية
قد يحمل الخشب المنتج من أشجار أو نباتات خشعبية مصعابة آفعات .وقعد تعتمكن هعذه اآلفعات
بعدئذ من إصابة األشجار الواقعة في منطقة تحليل مخاطر اآلفعات .وتلعك هعي مخعاطر اآلفعات التعي
يتناولها بشكل رئيسي هذا المعيار.
قععد يصععاب الخشععب بععبعض اآلفععات أيضعا ً بعععد حصععاده .وتععرتبط مخععاطر مثعل هععذه اإلصععابة
ارتباط عا ً وثيقععا بحالععة الخشععب (مثععل الحجععم ووجععود القشععرة أو غيابهععا ونسععبة الرطوبععة) والتعععرض
لوفات بعد الحصاد.
تتضمن اآلفات التي تبيّن تاريخيا أنها تتنقل م األخشاب في حركة التجارة الدولية وتتوطن
فعي منععاطق جديععدة :الحشععرات التععي تبععيض علعى القشععرة وخنععافس القشععرة ودبععابير الخشععب وآكععالت
الخشب والديدان األسطوانية الساكنة فعي الخشعب وبععض أنعواع الفطعر ذات مراحعل االنتشعار التعي
يمكععن أن تنتقععل مع الخشععب .ولععذا ،فععإن الخشعب (بقشععرة أو بععدونها) الععذي ينتقععل مع حركععة التجععارة
الدولية سبيل محتمل إلدخال اآلفات الخاضعة للحجر الزراعي وانتشارها.
ينقععل الخشععب عععادة علععى شععكل أخشععاب مسععتديرة أو أخشععاب منشععورة أو أخشععاب مجهععزة
ميكانيكيا .وتعتمد مخاطر اآلفات الناجمعة ععن سعلعة خشعبية معا علعى مجموععة معن الخصعائ معن
مثل نوع السلعة ومستوى التجهيز ووجود القشرة أو غيابها ،كما على عوامل من مثل منشأ الخشب
وعمره وأنواعه واستخدامه المقصود أو أية معالجات تعرض لها.
ينقل الخشب عادة حول الععالم إلعى وجهعة محعددة والسعتخدام مقصعود محعدد .ونظعرا ً لتعواتر
االرتباطات بين مجموعات آفات رئيسية وسل خشعبية رئيسعية ،معن المهعم تقعديم اإلرشعاد والتوجيعه
بشأن تدابير الصحة النباتية .ويقدم هعذا المعيعار اإلرشعاد لعةدارة الفعالعة لمخعاطر اآلفعات الخاضععة
للحجر الزراعي ولمواءمة استخدام تدابير الصحة النباتية المناسبة.
يوفر منشور صادر عن المنظمعة بعنعوان االسعتعراض الععالمي لوفعات واألمعراض الحرجيعة
 )2009معلومععات عععن بعععض اآلفععات الرئيسععية التععي تصععيب الغابععات فععي العععالم .ويقععدم دليععل تطبيععق
( 
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معايير الصحة النباتية فعي القطعاع الحرجعي ( )2011معلومعات ععن أفضعل الممارسعات اإلداريعة التعي
تقلل مخاطر اآلفات أثناء نمو وحصاد ونقل األخشاب عن طريق البحر.
للتمييز بعين الخشعب والقشعرة بحسعب معا هعو متبع فعي هعذا المعيعار ،يعورد المرفعق  1رسعما ً
وصورا ً فوتوغرافية لعينة مقط مستعرض للخشب المستدير والخشب المنشور.

التأثير على التنوع البيولوجي وعلى البيئة
يعتبر تنفيذ هذا المعيار كفيالً إلى حد كبير بتخفيض احتمال دخول اآلفات الخاضععة للحجعر
الزراعي وانتشارها ،ما يساهم في صحة األشجار وفي حماية التنوع البيولوجي للغابات .وقد يكون
لبعض المعالجات تأثير سلبي على البيئة ،ولذا تُشج البلدان على الترويج الستخدام تعدابير للصعحة
النباتية لها أقل تأثير سلبي ممكن على البيئة.

المتطلبات
مخاطر اآلفات المرتبطة بالسلع الخشبية
-1
تتفععاوت مخععاطر اآلفععات المتعلقععة بالسععل الخشععبية التععي يتناولهععا هععذا المعيععار بتفععاوت منشععأ
األخشاب وأنواعها؛ وخصائصها من مثل مستوى تجهيزهعا أو المعالجعة التعي خضععت لهعا ووجعود
القشرة أو غيابها؛ والغرض من استخدامها.
يصعععف هعععذا المعيعععار مخعععاطر اآلفعععات العامعععة المتعلقعععة بكعععل سعععلعة خشعععبية ،وذلعععك بتبيعععان
مجموعععات اآلفععات الرئيسععية المرتبطععة بهععا .وباإلضععافة إلععى عوامععل المخععاطر المععذكورة أعععاله ،قععد
تعتمد مخاطر اآلفات المرتبطة بسلعة خشبية ما أيضا ً علعى عوامعل معن مثعل عمعر الخشعب وحجمعه
ومحتواه من الرطوبة وحالة اآلفة في مكان المنشأ ومكان الوجهة ومدة ووسيلة النقل.
ينبغي أال تُشترط تدابير الصعحة النباتيعة دون تبريعر فنعي مناسعب قعائم علعى تحليعل لمخعاطر اآلفعات
(كما هو موصوف في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم ( 2إطعار لتحليعل مخعاطر اآلفعات)
( 11تحليععل مخععاطر اآلفععات الحجريععة) ،م ع مراعععاة
والمعيععار الععدولي لتععدابير الصععحة النباتيععة رقععم 
اعتبارات مثل:
 حالة اآلفة في منشأ األخشاب درجة التجهيز قبل التصدير قدرة اآلفة على الصمود على الخشب أو داخله االستخدام المقصود للخشب احتمال استتباب اآلفة في المنطقة المشمولة بتحليل مخاطر اآلفات ،بمعا فعي ذلعك وجعودناقل إذا كان انتشار اآلفة يتطلب ذلك.
قععععد يكععععون الخشععععب مصععععابا ً بنفععععات موجععععودة فععععي منطقععععة المنشععععأ خععععالل فتععععرة النمععععو أو
الحصاد .ويمكن لعوامل عدة أن تؤثر على قدرة اآلفعة علعى إصعابة األشعجار أو الخشعب .وقعد تعؤثر
تلك العوامل أيضا على قدرة اآلفة علعى الصعمود علعى الخشعب المحصعود أو داخلعه ،فتعؤثر بالتعالي
على ارتباط مخاطر اآلفة بالخشب .وتلك العوامل هي :تفشي اآلفات في منطقعة المنشعأ وممارسعات
إدارة الغابات والظروف خالل النقل وفترة التخزين والمكان والظعروف والمعالجعات المطبقعة علعى
الخشععب المحصععود .وينبغععي أن تؤخععذ هععذه العوامععل باالعتبععار عنععد تقيععيم احتمععال دخععول اآلفععات
الخاضعة للحجر الزراعي وانتشارها.
سععن خفععض
بشععكل عععام ،كلمععا ارتف ع مسععتوى تجهيععز الخشععب أو معالجتععه بعععد الحصععاد ،تح ّ
مخاطر اآلفات .ولكن تجدر اإلشارة إلى أن التجهيز قد يغيعر طبيععة مخعاطر اآلفعة .فمعثالً ،قعد تفتعك
المعيار الدولي رقم
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عمليععة تقطيع الخشععب إلععى رقاقععات بحععد ذاتهععا بععبعض اآلفععات الحشععرية ،وخاصععة حععين يكععون حجععم
الرقاقة المنتجة صغيرا ،بينما قد يس ّهل اتساع مساحة الخشب استعمار الفطريات له .ويتفاوت حجعم
الرقاقة وفقا ً لمواصفات الصناعة ويرتبط عادة باالستخدام المقصود للرقاقات .أما اآلفعات المرتبطعة
بأنسجة خشب محددة (مثل القشرة والخشب العصعاري الخعارجي) فعال تشعكل أيعة مخعاطر حعين يعتم
نععزع األنسععجة التععي تسععكنها خععالل عمليععة التجهيععز .وينبغععي تقيععيم مخععاطر اآلفععة المرتبطععة بععالمواد
المنزوعة تقييما ً منفصالً إذا ما تقرر نقلهعا تجاريعا ،كمعا أليعة سعلعة أخعرى (كعالفلين وحطعب الوقعود
ونشارة القشرة).
من المعروف عن مجموععات اآلفعات العواردة فعي الجعدول  1أنهعا تنتقعل مع السعل الخشعبية
وأنها أثبتت قدرتها على االستتباب في مناطق جديدة.
الجدول  -1مجموعات اآلفات التي يمكن أن ترتبط بالحركة الدولية لألخشاب
مجموعة اآلفات

األرقات والمن
خنافس القشرة
العث غير اآلكل للخشب والدبابير
القرمزيات
النمل األبيض والنمل النجار
الخنافس اآلكلة للخشب
العث اآلكل للخشب
ذبابات الخشب
دبابير الخشب
فطر التقرح البكتيري
فطر العفن الممرض
فطر التبق الممرض
فطر الصدأ
فطر الذبول الوعائي
الديدان االسطوانية

اذمثلة ضمن مجموعة اآلفات
Adelgidae, Aphididae
Molytinae, Scolytinae

Diprionidae, Lasiocampidae, Lymantriinae, Saturniidae,
Tenthredinidae
Diaspididae
Formicidae, Kalotermitidae, Rhinotermitidae, Termitidae
Anobiidae, Bostrichidae, Buprestidae, Cerambycidae, Curculionidae,
Lyctidae, Oedemeridae, Platypodinae
Cossidae, Hepialidae, Sesiidae
Pantophthalmidae
Siricidae
Cryphonectriaceae, Nectriaceae
Heterobasidion spp.
Ophiostomataceae
Cronartiaceae, Pucciniaceae
Ceratocystidaceae, Ophiostomataceae
Bursaphelenchus cocophilus, B. xylophilus

هناك بععض مجموععات اآلفعات مثعل أعفعان المعاء والبكتيريعا والفيروسعات والبالزمعا النباتيعة التعي يععرف عنهعا ارتباطهعا باألخشعاب ،لكعن معن غيعر
المحتمل أن تستتب في مناطق جديدة باالنتقال من الخشب المستورد إلى عوائل.

 1-1اذخشاب المستديرة
تنقل معظم األخشاب المستديرة ،بقشرة أو دون قشرة ،لتخضع للتجهيعز فعي مكعان الوجهعة.
وقد يُنشر الخشب الستخدامه كمادة للبناء (مثل األطر الخشبية) أو يستخدم إلنتاج مواد خشبية (مثل
رقاقعععات الخشعععب وصعععوف الخشعععب ورقاقعععات القشعععرة واللعععب وحطعععب الوقعععود والوقعععود الحيعععوي
والمنتجات الخشبية المصنّعة).
مععن شععأن نععزع القشععرة عععن األخشععاب المسععتديرة أن يخفععض احتمععال دخععول بعععض اآلفععات
الخاضعة للحجعر الزراععي وانتشعارها .ويعتمعد مسعتوى خفعض المخعاطر علعى درجعة نعزع القشعرة
والطبقة الخشعبية تحتهعا وعلعى مجموععة اآلفعة .فمعثالً ،يخفعض النعزع الكامعل للقشعرة بدرجعة كبيعرة
مخاطر إصابة الخشب بمعظم خنافس القشرة .غير أنه ليس من المرجح أن يؤثر نعزع القشعرة علعى
اإلصابة بنكالت الخشب العميق وبعض أنواع الفطر والديدان األسطوانية الساكنة في الخشب.
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تتععأثر مخععاطر إصععابة األخشععاب المسععتديرة بنفععة إلععى حععد كبيععر بالكميععة اإلجماليععة للقشععور
المتبقية على الخشب منعزوع القشعرة ،العذي يتعأثر بعدوره إلعى حعد كبيعر بشعكل األخشعاب المسعتديرة
واآلالت المستخدمة في نزع القشرة وبدرجة أقل ،بنوع الشجرة .والمواق المفضلة لتفشي الخنعافس
وإباضتها هي على وجعه الخصعوص المنطقعة المتسععة عنعد قاععدة الشعجرة ،خصوصعا ً حيعث توجعد
عقد األغصان.
دعامات كبيرة للجذور وحول ُ
ترد في الجدول 2مجموعات اآلفات التي يحتمل ارتباطها باألخشاب المستديرة.
الجدول  -2احتمال ارتباط مجموعات اآلفات باألخشاب المستديرة
السلعة

محتمل

األخشاب المسعتديرة
بقشور

األرقات المن ،خنافس القشرة ،العث غير اآلكعل للخشعب،
القرمزيععات ،النمععل األبععيض والنمععل النجععار ،العععث اآلكععل
للخشعععب ،ذبعععاب الخشعععب ،دبعععابير الخشعععب ،فطعععر التقعععرح
البكتيععععععري ،فطععععععر العفععععععن الممععععععرض ،فطععععععر التبقّعععععع
الممععرض ،فطععر الصععدأ ،فطععر الععذبول الوعععائي ،الديععدان
األسطوانية

األخشاب المسعتديرة
بدون قشور

النمععل األبععيض والنمععل النجععار ،الخنععافس اآلكلععة للخشععب،
العث اآلكل للخشب ،ذبعاب الخشعب ،دبعابير الخشعب فطعر
التقعععرح البكتيعععري ،فطعععر العفعععن الممعععرض فطعععر التبقّععع
الممرض ،فطر الذبول الوعائي ،الديدان األسطوانية

أقل احتماالا

األرقعععات والمعععن ،خنعععافس القشعععرة†،
العث غير اآلكل للخشب ،القرمزيعات،
فطر الصدأ

† توجد خنافس القشرة في بعض مراحل حياتها في الخشب الكائن تحت سطح القشرة وفي الطبقة المولّدة (الكمبيوم) ،ولذا قد تظل بعد تقشير القشرة
أو نزعها بالكامل.

 2-1اذخشاب المنشورة
تُنقل معظم األخشاب المنشورة ،سواء أكانت بقشرة أم بدونها ،دوليعا السعتخدامها فعي تشعييد
األبنيعة وفعي صععناعة األثعاث وإنتعاج مععواد التعبئعة الخشعبية وألععواح الخشعب المخروطعة والملصععقات
الخشبية والمباعدات الخشبية وروافد السكك الحديدية وغيرها من المنتجعات الخشعبية المر ّكبعة .وقعد
تشمل األخشاب المنشورة على قط مربعة كاملة من الخشب بدون قشعرة أو أخشعاب مربععة بحافعة
واحدة منحنية أو أكثعر قعد تتضعمن أو ال تتضعمن قشعرة يمكعن لسعماكة قطععة الخشعب أن تعؤثر علعى
مخاطر اإلصابة باآلفة.
تبدي األخشاب المنشورة التي نزع بعض قشورها أو نزععت قشعورها كلهعا مخعاطر إصعابة
باآلفات أدنى بكثير من األخشاب المنشورة م قشورها .ويخفض تقلي حجم قط القشرة المتبقيعة
على الخشب مخاطر اإلصابة باآلفات.
تكون مخاطر اآلفات المتصلة بالقشرة أيضا مرهونة بمحتوى الخشب من الرطوبة .الخشب
الناتج عن األشجار الحيعة المحصعودة حعديثا لديعه محتعوى مرتفع معن الرطوبعة ال يلبعث أن يقعل مع
الوقععت ليععوازي ظععروف الرطوبععة فععي الجععو المحععيط والتععي ال يحتمععل أن تسععمح للكائنععات المتصععلة
بالقشرة بالبقاء على قيد الحياة .ويرد المزيد من المعلومات عن التصدي لمخاطر اآلفعات معن خعالل
الجم بين العالج وخفض الرطوبة في المرفق .2
ترد مجموعات اآلفات التي يحتمل ارتباطها باألخشاب المنشورة في الجدول .3
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الجدول  -3احتمال ارتباط مجموعات اآلفات باألخشاب المنشورة
السلعة

محتمل

أقل احتماالا

األخشعععععععاب المنشعععععععورة
بقشور

خنععععافس القشععععرة ،النمععععل األبععععيض والنمععععل النجععععار،
الخنافس اآلكلة للخشب ،العث اآلكعل للخشعب ،ذبابعات
الخشب ،دبابير الخشب ،فطر التقرح البكتيعري ،فطعر
العفن الممرض † ،فطر التبق الممرض ،فطر الصدأ،
فطر الذبول الوعائي ،الديدان األسطوانية.

األرقعععات والمعععن ،الععععث غيعععر اآلكعععل
للخشب ،القرمزيات ‡

األخشعععععععاب المنشعععععععورة
دون قشور

النمععععل األبععععيض والنمععععل النجععععار ،الخنععععافس اآلكلععععة
للخشب ،العث اآلكل للخشب ،ذبابات الخشعب ،دبعابير
الخشعععععب ،فطعععععر التقعععععرح البكتيعععععري ،فطعععععر العفعععععن
الممعععرض† ،فطعععر التقعععرح البكتيعععري ،فطعععر التبقععع
الممرض ،فطر الذبول الوعائي ،الديدان األسطوانية

األرقات والمن ،خنافس القشرة ،الععث
غير اآلكل للخشب ،القرمزيات‡ ،فطر
الصدأ

† قد يكون فطر الصدأ ال ُممرض موجودا ً في األخشاب المنشورة ،إال أن معظمه ال يشكل مخاطر تذكر بسبب االسعتخدام المقصعود للخشعب والقعدرة
المحدودة للفطر على إنتاج أبواغه على الخشب.
‡ تزال أنواع كثيرة خالل عملية تربي األخشاب ولكن القشور المتبقية قد تتيح مساحة كافية لبعض األنواع لكي تصمد بعد النشر.

 3-1مواد خشبية ناتجة عن التجهي الميكانيكي للخشب (باستثناء النشر)
تععؤدي العمليععات الميكانيكيععة التععي تقلّ ع حجععم القط ع الخشععبية إلععى خفععض مخععاطر بعععض
اآلفات .لكن من الضروري آلفات أخرى اتخاذ تدابير بديلة إلدارة مخاطر اإلصابة بها.
 1-3-1رقاقات الخشب
باإلضععافة إلععى عوامععل مخععاطر اآلفععات المععذكورة فععي القسععم  1المتعلقععة بالخشععب عموم عاً،
تتفععاوت مخععاطر اآلفععات المتعلقععة برقاقععات الخشععب بتفععاوت حجمهععا وتجانسععها وأيضععا وفقععا لطريقععة
تخزينها .ويمكن خفض مخاطر اآلفة حين ت ُنزع القشرة وحين يكون حجم الرقاقة أقل من  3سعم فعي
بعععدين اثنععين علععى األقععل (علععى النحععو المبععين فععي الجععدول  4والقسععم  .)3-2العمليععة الماديععة لتقطي ع
الخشععب إلععى رقاقععات بحععد ذاتهععا تفتععك بععبعض اآلفععات الحشععرية ،خاصععة حععين يكععون حجععم الرقاقععة
المنتجععة صععغيرا .ويتفععاوت حجععم الرقاقععة وفق عا ً لمواصععفات الصععناعة وعععادة مععا يععرتبط باالسععتخدام
المقصود من الرقاقات (مثل الوقود الحيوي وإنتاج الورق والبستنة وأفرشعة الحيوانعات .ويعتم إنتعاج
بعض الرقاقات الخشبية باتباع معايير صارمة للجودة للحد من القشور والقط الصغيرة للغاية.
قعد تكععون اآلفععات الحشععرية التععي توجععد عععادة تحععت القشععرة موجععودة أيضعاً ،تبععا ً لحجمهععا ،فععي
رقاقععات الخشععب م ع القشععرة .كمععا أن عععدة أنععواع مععن فطععر العفععن الممععرض وفطععر التقععرح البكتيععري
والديدان األسطوانية قد تكون موجودة في رقاقعات الخشعب سعواء أكانعت بقشعرة أم بعدونها .ومعن غيعر
المحتمل أن تنتشر أبواغ فطر الصدأ الساكنة في الخشب بعد إنتاج الرقاقات.
 2-3-1مخلفات الخشب
يُعتبر عادة أن مخلفات الخشب تش ّكل مخاطر من حيث اآلفات ،ألنها تتفعاوت كثيعرا بعالحجم
وقععد تحتععوي علععى قشععور أو ال تحتويهععا .عععادة تكععون مخلفععات الخشععب منتج عا ً جانبي عا ً للخشععب الععذي
يخض للتجهيز الميكانيكي خالل إنتاج سلعة مطلوبة؛ ولكن يمكن أن تنقل مخلفات الخشب كسلعة.
تععرد فععي الجععدول  4مجموعععات اآلفععات التععي يحتمععل ارتباطهععا برقاقععات الخشععب ومخلفععات
الخشب.
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الجدول  -4مجموعات اآلفات التي يحتمل ارتباطها برقاقات الخشب ومخلفات الخشب
السلعة

محتمل

أقل احتماالا

رقاقععات الخشععب بقشععرة التععي يزيععد
حجمهععا عععن  3سععم فععي بُعععدين اثنععين
على األقل

خنافس القشرة ،النمعل األبعيض والنمعل النجعار،
الخنافس اآلكلة للخشعب ،الععث اآلكعل للخشعب،
ذبابععات الخشععب ،دبععابير الخشععب ،فطععر التقععرح
البكتيري ،فطر العفعن الممعرض† ،فطعر التبقع
الممرض ،فطر الصدأ ،فطعر العذبول الوععائي،
الديدان االسطوانية

األرقععععات والمععععن ،العععععث غيععععر
اآلكل للخشب ،القرمزيات

رقاقععات الخشععب بععدون قشععرة والتععي
يزيععد حجمهععا عععن  3سععم فععي بُعععدين
اثنين على األقل

النمل األبعيض والنمعل النجعار ،الخنعافس اآلكلعة
للخشععب ،العععث اآلكععل للخشععب ،ذبععاب الخشععب،
دبعابير الخشعب؛ فطعر التقعرح البكتيعري ،فطعر
العفن الممرض† ،فطر التبقع الممعرض ،فطعر
الذبول الوعائي ،الديدان االسطوانية

األرقععععات والمععععن ،العععععث غيععععر
اآلكل للخشب ،القرمزيات ،فطر
الصدأ†

رقاقعععات الخشعععب بقشعععرة التعععي يقعععل
حجمهعا ععن  3سعم فعي بععدين اثنعين
على األقل

خنافس القشرة ،النمعل األبعيض والنمعل النجعار،
فطر التقرح البكتيري ،فطر العفن الممعرض†،
فطعععر التبقععع الممعععرض ،فطعععر الصعععدأ† ،فطعععر
الذبول الوعائي ،الديدان األسطوانية

األرقععععات والمععععن ،العععععث غيععععر
اآلكعععععل للخشعععععب ،القرمزيعععععات،
الخنععافس اآلكلععة للخشععب ،العععث
اآلكل للخشعب ،ذبابعات الخشعب،
دبابير الخشب

رقاقععات الخشععب بععدون القشععرة التععي
يقل حجمها عن  3سم في بعدين اثنين
على األقل

النمعععل األبعععيض والنمعععل النجعععار ،فطعععر التقعععرح
البكتيععري فطععر العفععن الممععرض† ،فطععر التبق ع
الممععععرض ،فطععععر الععععذبول الوعععععائي ،الديععععدان
األسطوانية

األرقات والمن ،خنافس القشعرة،
الععععععث غيعععععر اآلكعععععل للخشعععععب،
القرمزيعععععات ،الخنعععععافس اآلكلعععععة
للخشععب ،العععث اآلكععل للخشععب،
ذبابات الخشب ،دبعابير الخشعب،
فطر الصدأ†

مخلفات الخشب م أو بدون القشرة

األرقععات والمععن ،خنععافس القشععرة ،العععث غيععر
اآلكععل للخشععب ،القرمزيععات ،النمععل األبععيض
والنمل النجار ،الخنعافس اآلكلعة للخشعب ،الععث
اآلكل للخشب ،ذباب الخشب ،دبعابير الخشعب؛
فطر التقرح البكتيري ،فطر العفن الممعرض†،
فطععر التبق ع الممععرض ،فطععر الصععدأ† ،فطععر
الذبول الوعائي ،الديدان األسطوانية

† فطر الصدأ وفطر العفن الممرض قد يكونعان موجعودين فعي شعحنات رقاقعات الخشعب أو مخلفعات الخشعب ولكعن معن غيعر المحتمعل اسعتتبابهما أو
انتشارهما.

 3-3-1نشارة الخشب وصوف الخشب
يبدي كل من نشارة الخشب وصوف الخشعب مخعاطر إصعابة باآلفعات أقعل ممعا تبديعه السعل
المذكورة أعاله .وفعي بععض الحعاالت ،قعد تعرتبط الفطريعات والديعدان االسعطوانية بنشعارة الخشعب.
ويعتبر أن صوف الخشب يبدي مخاطر إصابة باآلفات شبيهة بتلك التي تبديها نشارة الخشب.
تدابير الصحة النباتية
-2
ينبغي أال تُفرض تدابير الصحة النباتية الموصوفة في هذا المعيار إال إذا كان لها مبرر فني
مبني على تحليل مخاطر اآلفات .وهناك عنصر محدد ينبغي النظر فيه من خالل هذا التحليل ،وهو
كيف أن االستخدام المقصود للسلعة يمكن أن يخفف المخاطر .ويمكن تطبيعق بععض تعدابير الصعحة
النباتية لحماية خشب أنتج في مناطق خالية من اآلفات ولكنه قد يكون معرضا لمخاطر اإلصابة في
وقت الحق (مثالً أثناء التخزين والنقل) .وينبغي النظر في الطعرق المختلفعة للحيلولعة دون اإلصعابة
بعد تطبيق تدبير الصحة النباتية؛ مثالً ،تغطية الخشب بالتربولين (القماش المش ّم ) لعدى تخزينعه أو
استخدام وسائل نقل مقفلة.
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قد تفرض المنظمة الوطنية لوقاية النباتات لدى البلد المسعتورد حعدودا ً علعى اإلطعار الزمنعي
لالسععتيراد .ويمكععن أن تخضع مخععاطر اآلفععة المرتبطععة باألخشععاب المنقولععة تجاريعا ً إلدارة المنظمععة
الوطنية لوقايعة النباتعات لعدى البلعد المسعتورد التعي تحعدد وقتعا معينعا لكعي يجعري معن ضعمنه إرسعال
الشحنات أو استيرادها (مثال خالل الفترة التي تكون فيها اآلفة غير نشطة).
ويمكن للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات لدى البلد المستورد أن تفرض تطبيق وسائل محعددة
للتجهيز والمناولة والتخل من النفايات بشكل مناسب بعد االستيراد.
إذا ما تطلّب االمتثال لمتطلبات االستيراد المتعلقعة بالصعحة النباتيعة ذلعك ،ينبغعي علعى المنظمعة
الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدر أن تتحقق من تطبيق تدابير الصعحة النباتيعة ومعن فعاليتهعا قبعل
التصدير وفقا ً للمعيعار العدولي لتعدابير الصعحة النباتيعة رقعم ( 23الخطعوط التوجيهيعة للتفتعيش) والمعيعار
( 31منهجيات أخذ العينات).
الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
إن عددا ً كبيرا ً من اآلفات المرتبطة بالخشب خاص بأنواع أو أجنعا معن األشعجار محعددة.
ومن هنعا ،كثيعرا ً معا تكعون متطلبعات الصعحة النباتيعة لألخشعاب محعددة بعالجنس أو النعوع .ولعذا فعإن
المنظمععة الوطنيععة لوقايععة النباتععات فععي البلععد المصعدّر ،ينبغععي أن تتحقععق مععن أن الخشععب فععي الشععحنة
يمتثععل لمتطلبععات االسععتيراد المتعلقععة بالصععحة الخاصععة بععالنوع أو العععرق ،حيععث يكععون مثععل هععذه
المتطلبات موجودا.
تصف األقسام التالية الخيارات األكثر استخداما ً لتدابير الصحة النباتية.
 1-2إزالة القشرة
توجععد بعععض اآلفععات الخاضعععة للحجععر الزراعععي فععي القشععرة أو تحتهععا مباشععرة .ولخفععض
مخاطر اآلفات ،قد تطلب المنظمة الوطنية لوقاية النباتات لدى البلد المسعتورد نعزع القشعرة (إلنتعاج
خشععب خععال مععن القشععرة أو منععزوع القشععرة) كأحععد متطلبععات الصععحة النباتيععة لالسععتيراد ،وفععي حالععة
الخشععب المنععزوع القشععرة ،قععد تحععدد المنظمععة المععذكورة مسععتويات للتحمععل لمععا يتبقععى مععن القشععور.
وحيثما تبقعى هنعاك قشعور مع الخشعب ،يمكعن اسعتخدام المعالجعات لخفعض مخعاطر اآلفعة المرتبطعة
بالقشرة.
 1-1-2الخشب من وع القشرة
يؤدي النزع الكامل للقشرة عن األخشاب المستديرة والسل الخشبية األخرى إلى نزع طبقة
من المادة التي قد ينمو عليها عدد كبير من اآلفات ويزيعل منعاطق كبيعرة معن السعطوح غيعر السعوية
التي تختبئ فيها آفات أخرى.
إن نزع القشرة يتخل من اآلفات الموجعودة بشعكل ععام علعى سعطح القشعرة مثعل األرقعات
والمن وحشرات القرمزيات والعث غير اآلكل للخشب في بعض مراحل حياتها .ععالوة علعى ذلعك،
فععإن نععزع القشععرة يقضععي علععى معظععم خنععافس القشععرة كمععا يحععول دون تفشععي اآلفععات األخععرى التععي
تصعععيب الخشعععب بععععد الحصعععاد ،مثعععل دبعععابير الخشعععب وآكعععالت الخشعععب الكبيعععرة الحجعععم (كفصعععيلة
المنشاريات).
حيث تتطلب المنظمة الوطنية لوقاية النباتعات فعي البلعد المسعتورد أن يكعون الخشعب منعزوع
القشععرة ،ينبغععي علععى السععلعة أن تفععي بتعريععف الخشععب المنععزوع القشععرة الععوارد فععي المعيععار الععدولي
لتدابير الصحة النباتية رقم ( 5انظر المرفق  1لتوضيح القشرة الناميعة داخليعا ً وجيعوب القشعرة) .أمعا
القشرة المحاطة تماما ً بطبقة مولّدة (كامبيوم)،فتبديمخعاطر آفعات أقع ّل بكثيعر معن تلعك التعي يبعديها
سطح القشرة .وفي حاالت كثيرة قد يحمل الخشب عالمات تدل على وجعود طبقعة مولّعدة(كامببوم )
قد تظهر كنسيج بني فاسد اللون على سطح الخشب ،ولكن هذا ال ينبغي أن يعتبر دلعيال علعى وجعود
القشرة وال يفرض مخاطر ناجمة عن اآلفات المرتبطة بالقشرة .ينبغي للتحقعق معن الخشعب منعزوع
القشرة أن يؤكد ببساطة انعدام وجود أية عالمة على طبقة النسيج فوق الطبقة المولّدة (الكامبيوم).
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 2-1-2الخشب المقشور
قععد ال تععؤدي العمليععة الميكانيكيععة المسععتخدمة فععي النععزع التجععاري لقشععرة الخشععب إلععى إزالععة
القشععرة تمامعاً ،وقععد تبقععى بعععض أجععزاء القشععرة .ويحععدد عععدد وحجععم أي مععن األجععزاء المتبقيععة مععدى
خفض مخاطر اآلفات المرتبطة بالقشرة (مثل خنافس القشرة واألرقات والمن والقرمزيات).
يحعدد بعععض البلعدان فععي أنظمتعه مسععتويات التسعامح تجععاه القشعرة فععي األخشعاب المسععتوردة.
ومععن شععأن التقشععير ضععمن حععدود التسععامح الموصععوفة أدنععاه خفععض مخععاطر اآلفععات التععي تسععتكمل
دوراتها الحياتية في الخشب غير المعالج.
عنععدما يكععون ذلععك مبععررا ً تقني عا ً وتععن عليععه المنظمععة الوطنيععة لوقايععة النبععات كمتطلععب مععن
متطلبات االستيراد المتعلقة بالصحة النباتية ،ينبغي على المنظمة الوطنيعة لوقايعة النباتعات فعي البلعد
المصدّر أن تضمن استيفاء تلك المتطلبات الخاصة بالخشب منزوع القشرة.
فمععثالً ،لتخفيععف مخععاطر وجععود خنععافس القشععرة يجععوز أن يبقععى أي عععدد مععن أجععزاء القشععرة
الصغيرة التي يتم تحديدها بالنظر وتمييزها بوضوح إذا كانت:
 بعرض يقل عن  3سم (بغض النظر عن طولها) أو بعرض يزيد على  3سم ،وتقل المساحة الكلية لكل جزء مفرد من أجزاء القشعرة ععن 50سم مرب .
 2-2المعالجات
( 28مععامالت
يمكن استخدام المعالجات المقبولة دوليعا العواردة فعي مالحعق المعيعار العدولي 
الصحة النباتيعة لوفعات الخاضععة لقواععد الحجعر الزراععي) .كمتطلبعات الصعحة النباتيعة لالسعتيراد
لبعض السل الخشبية.
تتععأثر فعاليععة جمي ع المعالجععات الكيميائيععة بعمععق االختععراق ،الععذي يتفععاوت حسععب برنععامج
المعالجععة (مثععل الجرعععة ودرجععة الحععرارة) ،وأنععواع الخشععب ومحتععوى الرطوبععة ،وفععي كثيععر مععن
األحيان يؤدي نزع القشرة إلى تحسين اختراق المعالجات الكيميائية للخشب وقد يخفف معن احتمعال
إصابة الخشب المعالج.
ينبغعي تطبيععق المعالجعات تحععت إشععراف المنظمعة الوطنيععة لوقايععة النباتعات للبلععد المصععدر أو
بتصريح منها الستيفاء متطلبات الصحة النباتية لالستيراد .وينبغي أن تقوم المنظمة الوطنية لوقايعة
النباتات فعي البلعد المصعدّر بوضع ترتيبعات تضعمن أن تطبيعق المعالجعات علعى النحعو المحعدد ،كمعا
ينبغي عليها ،عند االقتضاء ،وععن طريعق التفتعيش أو االختبعار التحقعق قبعل إصعدار شعهادة الصعحة
النباتية من أن الخشب خال من اآلفات المستهدفة .ويمكن أيضا استعمال أدوات محددة (مثل مقيعا
الحععرارة اإللكترونععي وكرومععاتوغراف الغععازات ومقيععا الرطوبععة الموصععول بععأجهزة للتسععجيل)
للتحقق من تطبيق المعالجة.
ينبغي اعتبار وجود آفات حية من اآلفات الخاضعة للحجر الزراعي دليالً علعى ععدم امتثعال
الشعععحنة ،باسعععتثناء األخشعععاب المعالجعععة باإلشععععاع ،العععذي قعععد تعععنجم عنعععه آفعععات حيّعععة لكنهعععا عقيمعععة.
شرة مالئمة (أو مخلفات حديثعة العهعد) يشعير ،تبععا ً
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن العثور على كائنات مؤ ا ّ
لنوع المعالجة ،إما إلى فشل المعالجة أو إلى عدم االمتثال.
قد ال يكون بعض أنواع المعالجات فعاالً ضد جمي اآلفات .وتعرد فعي المرفعق  ،2إرشعادات
إضافية بشأن المعالجات التي يمكن استخدامها لتخفيف مخاطر اآلفات التي تصيب الخشب.
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 3-2تقطيع الخشب إلى رقاقات
يمكن لعملية تقطي الخشب إلى رقاقات أو طحنه ميكانيكيا ً أن تكون فعّالعة فعي تعدمير معظعم
اآلفات التي تسكن الخشب .ومن شأن خفعض حجعم الرقاقعة إلعى  3سعم كحعد أقصعى فعي بُععدين اثنعين
على األقل تخفيف مخاطر اآلفات التي يمثلها معظم الحشرات .غير أن الفطر والديعدان األسعطوانية
والحشععععرات الصععععغيرة ،مثععععل بعععععض أنععععواع Scolytinaeأو أنععععواع Buprestidaeالصععععغيرة أو العععع
 Bostrichidaeأو ال  Anobiidaeقد تظل تش ّكل مخاطر آفات.
 4-2التفتيش واالختبار
يمكععن االسععتعانة بععالتفتيش أو االختبععار للكشععف عععن آفععات محععددة مرتبطععة بالخشععب .وتبعععا
للسلعة الخشبية ،قد يكشف التفتيش عالمعات أو أعراضعا محعددة لوفعات .فمعثال ،قعد يكشعف التفتعيش
واالختبععار عععن وجععود خنععافس القشععرة وآكععالت الخشععب وفطععر العفععن علععى األخشععاب المسععتديرة
واألخشاب المنشورة .ويمكن إجراء التفتيش في نقاط عدة علعى امتعداد عمليعة اإلنتعاج لتحديعد معا إذا
كانت تدابير الصحة النباتية المطبقة فعّالة.
حععين تطبععق وسععائل التفتععيش يفتععرض بهععا أن تتععيح كشععف أيععة إشععارات وأعععراض لوفععات
الخاضعة للحجر الزراعي .ويمكن أن يشير كشف بعض كائنات أخعرى معينعة إلعى فشعل المعالجعة.
وقد تشمل العالمات بعض المخلفات الحديثة لحشرات أو كلومعا ّ أو أنفاقعا ّ آلكعالت الخشعب وتبقّععات
على سطح الخشب ناجمة عن الفطر ،وفراغعات أو إشعارات إلعى تعفعن الخشعب .وتتضعمن عالمعات
تعفن الخشب تقرحات نازفة ،وخطوطا بنية طويلة متقطعة على الخشب العصاري الخارجي وفساد
لون الخشب العصاري الخارجي؛ ومناطق لينعة ،وانتفعاغ غيعر واضعح السعبب ،ودفقعا للعراتنج علعى
الحطبععات ،وتشععققات وحلقععات وجروحعا ّ فععي األخشععاب المنشععورة .وحيثمععا تكععون هنععاك قشععرة يمكععن
نزعها بحثا ً عن عالمات تغذية وأنفاق الحشرات ،وعن تبق أو خطعوط علعى الخشعب الكعامن تحتهعا
كدالئل على وجود آفات .ويمكن استخدام وسائل سمعية أو حسعية أو غيرهعا أيضعا لغايعات الكشعف.
وينبغي القيام بمعاينات أكثعر للتحقعق ممعا إذا كانعت اآلفعات الخاضععة للحجعر الزراععي أو الكائنعات
المؤشر موجودة ،مثل التحقق من دورات حياة الحشرات الحية ككتل البيض والشرانق.
قععد تسععتخدم االختبععارات للتحقععق مععن تطبيععق أو تععأثير تععدابير الصععحة النباتيععة األخععرى مثععل
المعالجععات .ويكععون إجععراء االختبععارات فععي العععادة مقتصععرا علععى الكشععف عععن الفطععر والديععدان
االسطوانية .مثالً يمكن لتحديد وجود الديعدان االسعطوانية ،التعي هعي آفعات خاضععة للحجعر ،أن يعتم
عبر االستعانة بمزيج من التقنيات المجهرية والجزيئية على عينات خشبية مأخوذة من الشحنات.
تععرد التوجيهععات بشععأن التفتععيش وأخععذ العينععات فععي كععل مععن المعيععار الععدولي لتععدابير الصععحة
.31
النباتية رقم 23والمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 5-2المناطق الخالية من اآلفات وأماكن اإلنتاج الخالية من اآلفات ومناطق ينخفض فيها
انتشار اآلفات
تُمكن إلدارة مخاطر اآلفات المرتبطة بالخشب إقامة مناطق خالية من اآلفات وأماكن إنتعاج
خالية من اآلفات ومناطق ينخفض فيهعا انتشعار اآلفعات ،حيثمعا يكعون ذلعك ممكنعا .وتعرد التوجيهعات
ذات الصععلة فععي المعيععار الععدولي لتععدابير الصععحة النباتيععة رقععم ( 4متطلبععات إنشععاء منععاطق خاليععة مععن
اآلفات) ،وفي المعيعار العدولي لتعدابير الصعحة النباتيعة رقعم ( 8تحديعد حالعة اآلفعات فعي منطقعة معا)،
والمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم ( 22شروط إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشعار اآلفعات)
والمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم ( 29االعتراف بالمنعاطق الخاليعة معن اآلفعات والمنعاطق
التي ينخفض فيها اانتشار اآلفات) .غير أن استخدام أماكن إنتعاج خاليعة معن اآلفعات أو مواقع خاليعة
من االنتاج قد يقتصر على حاالت محددة ،كالمزارع الحرجية الكائنعة ضعمن المنعاطق الزراعيعة أو
الضواحي .ويمكعن االسعتعانة بالمراقبعة البيولوجيعة اختياريعا لتحقيعق المتطلبعات بالنسعبة إلعى منطقعة
ينخفض فيها انتشار اآلفات.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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الحركة الدولية لألخشاب

 6-2نُهج النُ ُ
ظم
تمكن إدارة مخاطر اآلفات المرتبطة بالحركعة الدوليعة لألخشعاب بفعاليعة ،عبعر تطعوير نُهعج
النُ ُ
ظم التي تدمج تدابير إدارة مخاطر اآلفات بحيث تتكامل بعضها م بعض على النحو الموصوف
( 14اسععتخدام التععدابير المتكاملععة الدارة مخععاطر
فععي المعيععار الععدولي لتععدابير الصععحة النباتيععة رقععم 
اآلفععات فععي اطععار م عنهج الععنظم) .ويمكععن لععنظم إدارة الغابععات الحاليععة ،لمرحلتععي مععا قبععل ومععا بعععد
الحصاد ،بما في ذلك التجهيز والتخعزين والنقعل ،أن تشعمل أنشعطة مثعل اختيعار المواقع فعي منعاطق
خالية معن اآلفعات ،والتفتعيش لضعمان أن يكعون الخشعب خاليعا ً معن اآلفعات ،والمعالجعات ،والحعواجز
المادية (مثل تغليعف الخشعب) ،وتعدابير أخعرى ،تكعون فعّالعة فعي إدارة مخعاطر اآلفعات عنعدما تُعدمج
بتبني نهج نٌ ُ
ظمي.
تصعععب إدارة بعععض مععن مخععاطر اآلفععات المرتبطععة باألخشععاب المسععتديرة (خاصععة مخععاطر
آكالت عمق الخشب وبعض الديدان االسطوانية) من خعالل تطبيعق تعدبير واحعد معن تعدابير الصعحة
النباتية .وفي تلك الحاالت ،يمكن تطبيق مزيج من عدة تدابير للصحة النباتية في نهج النظم
 ،14قععد تطبععق المنظمععة الوطنيععة لوقايععة
وفق عا ً للمعيععار الععدولي لتععدابير الصععحة النباتيععة رقععم 
النباتات في البلد المستورد تدابير إضافية ضعمن أراضعيها علعى نقعل الخشعب أو تخزينعه أو تجهيعزه
بعد االستيراد .فمثالً ،يمكن السماح بدخول األخشاب المستديرة بقشعور التعي قعد تععيش فيهعا خنعافس
قشرة تكون آفات خاضعة للحجر الزراعي إلى البلد المستورد فقط خعالل الفتعرة التعي ال تكعون فيهعا
نشطة .وفي هذه الحالة قد يكون من المطلوب أن يجري تجهيز الخشب في البلد المستورد للعتخل
من مخاطر اآلفة قبل أن تتطور هذه الكائنات إلى مرحلعة النشعاط .ويمكعن اسعتخدام المتطلبعات التعي
تقضي بنزع قشرة الخشب واسعتعمال القشعرة أو مخلفعات الخشعب كوقعود حيعوي أو إتالفهعا بطريقعة
أخرى قبل بدء مرحلعة نشعاط الخنعافس ،للحيلولعة دون نشعوء مخعاطر دخعول وانتشعار آفعات خنعافس
القشرة الخاضعة للحجر الزراعي.
ويمكععن إدارة مخععاطر اآلفععة المرتبطععة بععالفطر بشععكل فعععال مععن خععالل اختيععار الخشععب مععن
مناطق خالية من اآلفات أو أماكن إنتاج خاليعة معن اآلفعات ،وتطبيعق تعدابير الحصعاد المناسعبة (مثعل
انتقاء الخشب الخالي من العفعن بالمعاينعة البصعرية معن عالمعات اإلصعابة) ووضع مبيعد للفطريعات
على سطح الخشب.
االستخدام المقصود
-3
يمكن لالستخدام المقصود للخشب أن يؤثر في مستوى مخاطر اآلفة المتعلقة به ،ألن بعض
استخداماته المقصودة (مثل استعمال األخشاب المسعتديرة كحطعب للوقعود ورقاقعات الخشعب كوقعود
حيوي أو ألغراض البستنة) قد تزيد من احتمال دخول وانتشار اآلفعات الخاضععة للحجعر الزراععي
( 32تصعنيف السعل تبععاً لمخعاطر اآلفعات التعي تنطعوي
(المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقعم 
عليها)) .وبالتالي تتوجب مراعاة االستخدام المقصود عنعد تقيعيم أو إدارة مخعاطر اآلفعات المرتبطعة
بالحركة الدولية لألخشاب.
عدم االمتثال
-4
( 13خطوط توجيهية لةبالغ عن حعاالت
ترد في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
عدم التقيد بشروط الصحة النباتيعة واإلجعراءات الطارئعة) والمعيعار العدولي لتعدابير الصعحة النباتيعة
رقم ( 20الخطوط التوجيهية لنظام تطبيعق لعوائح الصعحة النباتيعة علعى العواردات) معلومعات متعلقعة
بعدم االمتثال وإجراءات الطوارئ.
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أدرج هذا المرفق ألغراض مرجعية فقط وهو ال يش ّكل جزءا ً ملزما ً لهذا المعيار.

المرفق  :1صور توضيحية للقشرة والخشب
ترد أدناه صور توضعيحية تسعاعد علعى التمييعز بشعكل أفضعل بعين الخشعب والطبقعة المولّعدة
(الكامبيوم) من جهة والقشرة من جهة أخرى.
القشرة

جيوب
القشرة

الخشب

الطبقة
المولّدة

الشكل  -1مقط مستعرض لخشب مستدير
الصورة تقدمة من  ،S. Selaالوكالة الكندية للتفتيش على األغذية.
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المرفق 1

قشرة نامية داخليا ا حول
العُقَد
الخشب

القشرة
الطبقة
المولّدة
(الكامبيوم)

الشكل  -2مقط مستعرض لخشب مستدير
الصورة تقدمة من  ،S. Selaالوكالة الكندية للتفتيش على األغذية.

الخشب

قشرة نامية
داخليا ا

الشكل  -3خشب منشور.
الصورة تقدمة من  ،Canadian Lumber Standards Accreditation Board ،C. Dentelbeckأوتاوا
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المرفق  :2المعالجات التي يمكن استخدامها للتخفيف من مخاطر اآلفات على الخشب
التبخير
-1
يمكن استخدام التبخير في مكافحة اآلفات المرتبطة بالخشب.
علععى الععرغم مععن الفعاليععة المثبتععة لععبعض مععواد التبخيععر ضععد بعععض اآلفععات فهنععاك حععدود
مفروضة على استخدامها بغرض خفض مخعاطر اآلفعات .وتتفعاوت معواد التبخيعر فعي قعدرتها علعى
اختراق الخشب وبالتالي فإن بعضها ال يكون فعاالً إال ضد اآلفات الموجودة في القشرة أو عليها أو
 10سععم مععن
تحتهععا مباشععرة .وقععد يكععون عمععق االختععراق لععبعض مععواد التبخيععر مقتصععرا علععى حععوالي 
سطح الخشب .ويكون االختراق أكبر في الخشب الجاف منه في الخشب المقطوع حديثا.
سن فعالية المعالجة.
بالنسبة إلى بعض مواد التبخير ،يمكن لنزع القشرة قبل التبخير أن يح ّ
قبل اختيار التبخير كتدبير للصحة النباتية ،على المنظمات الوطنية لوقايعة النباتعات أن تأخعذ
باالعتبار توصية هيئة تدابير الصحة النباتية  ،االستعاضة عن استخدام بروميد الميثيل أو الحعد معن
)2008
استخدامه كتدبير للصحة النباتية (هيئة تدابير الصحة النباتية 
الرش أو الغمس
-2
يمكععن االسععتعانة بععرش المععواد الكيميائيععة أو غمسععها لمكافحععة اآلفععات المرتبطععة بالخشععب،
باستثناء رقاقات الخشب والنشارة وصوف الخشب والقشرة ومخلفات الخشب.
خععالل عمليععة الععرش أو الغمععس توض ع المععواد الكيميائيععة السععائلة أو المذوبععة علععى الخشععب
بدرجة الضغط الطبيعية للجو .وتؤدي هذه المعالجة إلى اختراق محدود للخشب العصاري .ويعتمعد
االختععراق علععى أنععواع الخشععب ونععوع الخشععب (الخشععب العصععاري الخععارجي والخشععب الععداخلي).
وخصائ المنتج الكيميائي .وإن كال من نزع القشرة واستعمال الحرارة يزيدان من عمق اختعراق
المكون الناشط للمنتج الكيميائي دون ظهور اآلفعات الموجعودة فعي
الخشب العصاري .وقد ال يحول
ّ
الخشب .وتعتمد حماية الخشعب المععالج معن اإلصعابة الالحقعة لوفعات علعى بقعاء الطبقعة الواقيعة معن
المنععتج الكيميععائي سععليمة .وقععد تحععدث إصععابة لععبعض اآلفععات مععا بعععد العععالج (مثععل آكععالت الخشععب
الجاف) في حال تعرض الخشب لمزيد من النشعر بععد الععالج ،وفعي حعال لعم ينفعذ المنعتج الكيميعائي
إلى جزء من المقط ال ُمستعرض.
التشبيع بالضغط الكيميائي
-3
يمكععن اسععتخدام التشععبي بالضععغط الكيميععائي لمكافحععة اآلفععات المرتبطععة بالخشععب ،باسععتثناء
رقاقات الخشب والنشارة وصوف الخشب والقشرة ومخلفات الخشب.
يععؤدي اسععتخدام مععادة حافظععة بواسععطة الضععغط الخععوائي أو الضععغط أو عمليععات المعالجععة
الحرارية إلى منتج كيميائي يوض على سطح الخشب والدف به إلى عمق ذلك الخشب.
التشبي بالضغط الكيميائي يستعمل عادة لحماية الخشب من اإلصابة باآلفات بعد المعالجات
األخرى .وقد يكون له مفعول معين أيضا في الحيلولة دون ظهور اآلفعات التعي نجعت معن المعالجعة
على سطح الخشب .إن اختراق المادة الكيميائية لداخل الخشب يفوق بكثير ما يحصعل مع العرش أو
الغمس ،ولكن ذلك يعتمد على أنواع الخشب وخصائ المنعتج الكيميعائي .يكعون االختعراق عمومعا ً
في أنحاء الخشب العصاري ومن خالل قسم محدود معن الخشعب العداخلي .ويجعوز لنعزع القشعرة أو
سنا من اختراق المنتج الكيميائي له .ويعتمعد االختعراق أيضعا ً علعى
التثقيب الميكانيكي للخشب أن يح ّ
محتوى الخشب من الرطوبة ،ولذا فإن تجفيف الخشب قبل إخضاعه للتشبي بالضعغط الكيميعائي قعد
سععن هععو أيضععا نسععبة االختععراق .ويكععون التشععبي بالضععغط الكيميععائي فعّععاالً ضععد بعععض الحشععرات
يح ّ
اآلكلة للخشب .وفي بعض عمليعات التشعبي  ،تسعتعمل المعادة الكيميائيعة علعى درجعة حعرارة مرتفععة
بشكل كاف بحيث توازي المعالجة الحرارية .وتعتمد حماية الخشب ال ُمععالج معن أي إصعابة الحقعة،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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المرفق 2

على بقاء الطبقة الواقية من المنتج الكيميائي سليمة .وقد تحصل إصابة من جانب بعض اآلفعات فعي
مرحلة ما بعد المعالجة (مثل آكالت الخشب الجاف) في حعال تعم نشعر الخشعب بععد المعالجعة وععدم
اختراق المنتج الكيميائي لجزء من المقط المستعرض
المعالجة بالحرارة
-4
يمكن استخدام المعالجة بالحرارة في مكافحة اآلفات المرتبطة بكافة السل الخشبية .ووجود
القشرة أو غيابها ال يؤثران مطلقا على فعالية العالج الحراري ولكنه ينبغي أن تؤخعذ باالعتبعار فعي
حال حدد جدول للعالج الحراري المقاسات القصوى للخشب الخاض للعالج.
تنطوي عملية المعالجة بالحرارة على تحمية الخشب حتعى درجعة حعرارة معينعة ولفتعرة زمنيعة
معينة (م أو بدون ضعبط الرطوبعة) خاصعة باآلفعة المسعتهدفة .وإن الفتعرة الزمنيعة العدنيا للمعالجعة فعي
غرفة الحرارة المطلوبة لبلوغ درجة الحرارة على امتداد الخشب ،رهن مقاسات قط الخشب ونوعهعا
وسمكها ومحتواها من الرطوبة ،فضالً عن سعة الحجرة وعوامل أخرى .ويمكن توليد الحعرارة داخعل
حجععرة تقليديععة للتحميععة أو عبععر وسععيلة العععازل الكهربععائي أو الطاقععة الشمسععية أو سععواها مععن وسععائل
التسخين.
تتفععاوت درجععة الحععرارة المطلوبععة لقتععل اآلفععات المرتبطععة بالخشععب ألن القععدرة علععى تحمععل
الحرارة تختلف بين نوع وآخر .وقد يبقى الخشب المعالج بالحرارة عرضعة لةصعابة بعأنواع العفعن
الشائعة خاصة إذا ما بقي محتواه من الرطوبة عاليا؛ غير أن العفن ال ينبغي أن يعتبر مثار قلق فعي
ما يتعلق بالصحة النباتية.
التجفيف في القمائن
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يمكن استعمال التجفيف في القمائن لألخشاب المنشورة والكثير من السل الخشبية األخرى.
التجفيف في القمائن عملية يُخفّض خاللها محتوى الرطوبة في الخشب وذلك عبر اسعتعمال
الحرارة ،لبلوغ محتوى الرطوبة المطلوب لالستخدام المقصود للخشب .ويمكن اعتبار التجفيف في
القمائن معالجة حرارية في حال نُفّذ على درجات حرارة كافيعة ولفتعرات زمنيعة مناسعبة .وفعي حعال
تعذر بلوغ درجات الحرارة القاتلة عبر الطبقات المعنية من الخشب فإن التجفيف في القمائن لوحعده
ال يعدّ معالجة من معالجات الصحة النباتية.
يعتمد بعض األنواع في مجموعات اآلفات المرتبطة بالسل الخشبية على الرطوبة وبالتعالي
قد تكون غير ناشطة خالل عملية التجفيف في القمائن .كما أن التجفيف في القمائن يغيّر بشعكل دائعم
البنيععة الفيزيقيععة للخشععب مععا يحععول دون ارتشععاف الرطوبععة الكافيععة إلعالععة اآلفععات الحاليععة وتخفععيض
حاالت اإلصابة في مرحلة ما بعد الحصاد .غير أن آفات فردية لبعض األنواع قد تكون قادرة علعى
اسععتكمال دوراتهععا الحياتيععة فععي البيئععة الجديععدة ذات محتععوى الرطوبععة األقععل .وفععي حععال اسععتعيدت
ظروف الرطوبة المناسبة فإن الكثير من الفطريات والديدان األسطوانية وبعض أنواع الحشرات قد
تكون قادرة على مواصلة دوراتها الحياتية أو إصابة الخشب بعد المعالجة.
التجفيف بالهواء
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بالمقارنة بالتجفيف في القمائن ،يقلل التجفيعف بعالهواء محتعوى الخشعب معن الرطوبعة ولكعن
فقعط إلعى مسععتويات الرطوبعة الطبيعيعة فععي البيئعة المحيطعة وهععو بالتعالي أقعل فعاليععة بوجعه مجموعععة
واسعععة مععن اآلفععات .وتكععون مخععاطر اآلفععات المتبقيععة بعععد المعالجععة رهععن فتععرة التجفيععف ومحتععوى
الرطوبععة واالسععتخدام المقصععود للخشععب .وال ينبغععي أن يعتبععر خفععض الرطوبععة مععن خععالل التجفيععف
بالهواء وحده تدبيرا ً من تدابير الصحة النباتية.
علععى الععرغم مععن أن خفععض الرطوبععة مععن خععالل التجفيععف بععالهواء أو التجفيععف فععي القمععائن
وحععدهما قععد ال يكععون مععن تععدابير الصععحة النباتيععة ،فععإن الخشععب المجفععف إلععى مععا دون نقطععة تشععب
المعيار الدولي رقم
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األليععاف ،قععد ال يشععج اإلصععابة مععن عععدد كبيععر مععن اآلفععات .وبالتععالي فععإن احتمععال إصععابة الخشععب
المجفف متدن جدا في ما يخ عددا كبيرا من اآلفات.
التشعيع
-7
المسعرعة واألشععة السعينية وأشععة
إن تعريض الخشب لةشعاع المؤيّن (مثعل اإللكترونعات
ّ
غامععا) قععد يكععون كافي عا ً لقتععل أو تعقععيم أو تعطيععل اآلفععات (المعيععار الععدولي ( 18الخطععوط التوجيهيععة
الستخدام اإلشعاع في الصحة النباتية))
المعالجة بالجو المعدّل
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يجععوز اسععتعمال المعالجععات بععالجو المعععدل علععى األخشععاب المسععتديرة واألخشععاب المنشععورة
ورقاقات الخشب والقشرة.
يععرض الخشعب لألجعواء المعدّلعة (مثعل ،العذي يقعل فيعه األكسعجين
في مثعل تلعك المعالجعات ّ
ويعلو ثاني أكسيد الكربون) على فترات طويلة من الوقت بغية قتل اآلفات أو تعطيلها .ويمكن للجو
المعدل أن يولّد بشكل مصطن داخل غرف الغاز أو أن يحصل بشعكل طبيععي ،معثال خعالل تخعزين
المياه أو حين يكون الخشب ملفوفا ً بغالف بالستيكي محكم.
المراجع
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هيئةةة تةةدابير الصةةحة النباتيةةة  .2008االستعاضععة عععن اسععتخدام بروميععد الميثيععل أو الحععد مععن
استخدامه كتدبير للصحة النباتية .توصية هيئة تدابير الصحة النباتية .في تقرير الدورة الثالثعة لهيئعة
تدابير الصعحة النباتيعة-رومعا 11 -7 ،أبريل/نيسعان  ،2008المرفعق  ،6رومعا ،االتفاقيعة الدوليعة لوقايعة
س ّجل آخر دخول بتاريخ
النباتات ،منظمة األغذية والزراعة ُ ( https://www.ippc.int/publications/500/
 21نوفمبر/تشرين الثاني .)2016
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