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االعتماد
اعتمنند هننذا المعيننار مننن قبننل هيئننة تنندابير الصننحة النباتيننة فنني دورتهننا الثانيننة عشننرة فنني
أبريل/نيسان .2017

مقدمة
النطاق
يقدم هذا المعيار توجيهات حول تقييم مخناطر اآلفنات التني تتهندد األخشناب ويصنف تندابير
الصننحة النباتيننة التنني يمكننن اسننتخدامها لخفننض مخنناطر دخننول وانتشننار اآلفننات الخاضننعة للحجننر
الزراعي والمرتبطة بالحركة الدولية لألخشاب ،خاصة تلك التي تصيب األشجار.
يغطي هذا المعيار فقط سنلع الخشنب الخنام والمنواد الناتجنة عنن التجهينز الميكنانيكي لألخشناب:
( )1األخشناب المسننتديرة واألخشناب المنشننورة (بالقشننرة أو بندونها)؛ و( )2المننواد الناتجنة عننن التجهيننز
الميكننانيكي لألخشنناب مثننل رقاقننات الخشننب والنشننارة وصننوف الخشننب ومخلّفننات الخشننب (وجميعهننا
بالقشرة أو بدونها) .ويشمل هنذا المعينار خشنب الراتنجينات وخشنب كا اسنيات البنذور (أي ذوات الفلقتنين
وبعض ذوات الفلقة الواحدة كالنخيل) ،لكنه ال يشمل الخيزران والخيزران الهندي.
تننندرج مننواد التعبئننة الخشننبية فنني نطنناق المعيننار النندولي لتنندابير الصننحة النباتيننة رقننم 15
(إخضاع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية) ،ولذا فإنها ليست مشمولة بهذا المعيار.
المنتجات المصنّعة من الخشب (كاألثاث) والمواد الخشبية المج ّهزة (مثنل ،الخشنب المعنالج
بالضننغط أو باسننتخدام الغننراء أو الحننرارة) والمصنننوعات اليدويننة الخشننبية ليسننت مشننمولة بهننذا
المعيار.
قد يحمل الخشب أيضا آفات مل ّ اوثة ،غير أن هذه ليست مشمولة بهذا المعيار.

المراجع
يشير المعيار الحالي أيضنا إلنى معنايير دولينة أخنرى لتندابير الصنحة النباتينة ،وهني متاحنة
على البوابة الدولية للصحة النباتية .https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
منظمةةة اذيةيةةة والةراعةةة .2009 ،االسننتعراض العننالمي ل فننات واألمننراض الحرجيننة،
الوثيقة الحرجية  156الصادرة عن المنظمة ،روما ،منظمة األغذية والزراعة 222 ،صفحة.
منظمة اذيةية والةراعة .2011 ،دليل تطبيق معايير الصحة النباتية في القطناع الحرجني،
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 لتندابير الصنحة
النباتية رقم ( 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية).

عرض عام للمتطلبات
تتفاوت مخاطر اآلفات في ما بين سلع األخشاب ،منن مثنل األخشناب المسنتديرة واألخشناب
المنشورة والمواد الخشبية الناتجة عن التجهيز الميكانيكي ،تبعا ً لمستوى التجهيز الذي كان الخشنب
قد خضع له.
ينبغي أن تسنتخدم المنظمنات الوطنينة لوقاينة النباتنات تحلينل مخناطر اآلفنات ( )PRAلتقنديم
تعليننل فننني لمتطلبننات الصننحة النباتيننة للسننلع المسننتوردة بشننأن اآلفننات الخاضننعة للحجننر الزراعنني
المرتبطة بالحركة الدولية لألخشاب.
ينبغي تطبيق تدابير الصحة النباتية إلدارة مخاطر اآلفات المرتبطنة بالخشنب ،بمنا فني ذلنك
نزع القشرة والمعالجة والتقطيع والتفتيش بما يتناسب مع مخاطر اآلفات التي يتم تحديدها.
قنند تطلننب المنظمننة الوطنيننة لوقايننة النباتننات فنني البلنند المسننتورد ،كأحنند متطلبننات الصننحة
النباتية ،تدبيرا ً من تدابير الصحة النباتية مفردا ً أو مجموعة تدابير بموجب نهج النُ ُ
ظم.

معلومات أساسية
قد يحمل الخشب المنتج من أشجار أو نباتات خشنبية مصنابة آفنات .وقند تنتمكن هنذه اآلفنات
بعدئذ من إصابة األشجار الواقعة في منطقة تحليل مخاطر اآلفنات .وتلنك هني مخناطر اآلفنات التني
يتناولها بشكل رئيسي هذا المعيار.
قنند يصنناب الخشننب بننبعض اآلفننات أيضنا ً بعنند حصنناده .وتننرتبط مخنناطر مثنل هننذه اإلصننابة
ارتباط نا ً وثيقننا بحالننة الخشننب (مثننل الحجننم ووجننود القشننرة أو غيابهننا ونسننبة الرطوبننة) والتعننرض
ل فات بعد الحصاد.
تتضمن اآلفات التي تبيّن تاريخيا أنها تتنقل مع األخشاب في حركة التجارة الدولية وتتوطن
فني منناطق جديندة :الحشنرات التني تبنيض علنى القشنرة وخننافس القشنرة ودبنابير الخشنب وآكنالت
الخشب والديدان األسطوانية الساكنة فني الخشنب وبعنض أننواع الفطنر ذات مراحنل االنتشنار التني
يمكنن أن تنتقننل منع الخشننب .ولنذا ،فننإن الخشنب (بقشننرة أو بندونها) الننذي ينتقنل مننع حركنة التجننارة
الدولية سبيل محتمل إلدخال اآلفات الخاضعة للحجر الزراعي وانتشارها.
ينقننل الخشننب عننادة علننى شننكل أخشنناب مسننتديرة أو أخشنناب منشننورة أو أخشنناب مجهننزة
ميكانيكيا .وتعتمد مخاطر اآلفات الناجمة عنن سنلعة خشنبية منا علنى مجموعنة منن الخصنائ منن
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 العنالم إلنى وجهنة محنددة والسنتخدام مقصنود محندد .ونظنرا ً لتنواتر
االرتباطات بين مجموعات آفات رئيسية وسلع خشنبية رئيسنية ،منن المهنم تقنديم اإلرشناد والتوجينه
بشأن تدابير الصحة النباتية .ويقدم هنذا المعينار اإلرشناد لنةدارة الفعالنة لمخناطر اآلفنات الخاضنعة
للحجر الزراعي ولمواءمة استخدام تدابير الصحة النباتية المناسبة.
يوفر منشور صادر عن المنظمنة بعننوان االسنتعراض العنالمي ل فنات واألمنراض الحرجينة
( )2009معلومننات عننن بعننض اآلفننات الرئيسننية التنني تصننيب الغابننات فنني العننالم .ويقنندم دليننل تطبيننق
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معايير الصحة النباتية فني القطناع الحرجني ( )2011معلومنات عنن أفضنل الممارسنات اإلدارينة التني
تقلل مخاطر اآلفات أثناء نمو وحصاد ونقل األخشاب عن طريق البحر.
للتمييز بنين الخشنب والقشنرة بحسنب منا هنو متبنع فني هنذا المعينار ،ينورد المرفنق  1رسنما ً
وصورا ً فوتوغرافية لعينة مقطع مستعرض للخشب المستدير والخشب المنشور.

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

المتطلبات
مخاطر اآلفات المرتبطة بالسلع الخشبية
-1
تتفنناوت مخنناطر اآلفننات المتعلقننة بالسننلع الخشننبية التنني يتناولهننا هننذا المعيننار بتفنناوت منشننأ
األخشاب وأنواعها؛ وخصائصها من مثل مستوى تجهيزهنا أو المعالجنة التني خضنعت لهنا ووجنود
القشرة أو غيابها؛ والغرض من استخدامها.
يصنننف هنننذا المعينننار مخننناطر اآلفنننات العامنننة المتعلقنننة بكنننل سنننلعة خشنننبية ،وذلنننك بتبينننان
مجموعنات اآلفننات الرئيسننية المرتبطنة بهننا .وباإلضننافة إلنى عوامننل المخنناطر المنذكورة أعنناله ،قنند
تعتمد مخاطر اآلفات المرتبطة بسلعة خشبية ما أيضا ً علنى عوامنل منن مثنل عمنر الخشنب وحجمنه
ومحتواه من الرطوبة وحالة اآلفة في مكان المنشأ ومكان الوجهة ومدة ووسيلة النقل.
ينبغي أال تُشترط تدابير الصنحة النباتينة دون تبرينر فنني مناسنب قنائم علنى تحلينل لمخناطر اآلفنات
(كما هو موصوف في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم ( 2إطار لتحلينل مخناطر اآلفنات)
والمعيننار النندولي لتنندابير الصننحة النباتيننة رقننم ( 11تحليننل مخنناطر اآلفننات الحجريننة) ،مننع مراعنناة
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 ،بمنا فني ذلنك وجنودناقل إذا كان انتشار اآلفة يتطلب ذلك.
قنننند يكننننون الخشننننب مصننننابا ً بنفننننات موجننننودة فنننني منطقننننة المنشننننأ خننننالل فتننننرة النمننننو أو
الحصاد .ويمكن لعوامل عدة أن تؤثر على قدرة اآلفنة علنى إصنابة األشنجار أو الخشنب .وقند تنؤثر
تلك العوامل أيضا على قدرة اآلفة علنى الصنمود علنى الخشنب المحصنود أو داخلنه ،فتنؤثر بالتنالي
على ارتباط مخاطر اآلفة بالخشب .وتلك العوامل هي :تفشي اآلفات فني منطقنة المنشنأ وممارسنات
إدارة الغابات والظروف خالل النقل وفترة التخزين والمكان والظنروف والمعالجنات المطبقنة علنى
الخشننب المحصننود .وينبغنني أن تؤخننذ هننذه العوامننل باالعتبننار عننند تقيننيم احتمننال دخننول اآلفننات
الخاضعة للحجر الزراعي وانتشارها.
سننن خفننض
بشننكل عننام ،كلمننا ارتفننع مسننتوى تجهيننز الخشننب أو معالجتننه بعنند الحصنناد ،تح ّ
مخاطر اآلفات .ولكن تجدر اإلشارة إلى أن التجهيز قد يغينر طبيعنة مخناطر اآلفنة .فمنثالً ،قند تفتنك
المعيار الدولي رقم
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عملينة تقطيننع الخشنب إلننى رقاقنات بحنند ذاتهنا بننبعض اآلفنات الحشننرية ،وخاصنة حننين يكنون حجننم
الرقاقة المنتجة صغيرا ،بينما قد يس ّهل اتساع مساحة الخشب استعمار الفطريات له .ويتفاوت حجنم
الرقاقة وفقا ً لمواصفات الصناعة ويرتبط عادة باالستخدام المقصود للرقاقات .أما اآلفنات المرتبطنة
بأنسجة خشب محددة (مثل القشرة والخشب العصناري الخنارجي) فنال تشنكل أينة مخناطر حنين ينتم
نننزع األنسننجة التنني تسننكنها خننالل عمليننة التجهيننز .وينبغنني تقيننيم مخنناطر اآلفننة المرتبطننة بننالمواد
المنزوعة تقييما ً منفصالً إذا ما تقرر نقلها تجارينا ،كمنا ألينة سنلعة أخنرى (كنالفلين وحطنب الوقنود
ونشارة القشرة).
من المعروف عن مجموعنات اآلفنات النواردة فني الجندول  1أنهنا تنتقنل منع السنلع الخشنبية
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 التبقع 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

هننناب بعننض مجموعننات اآلفننات مثننل أعفننان المنناء والبكتيريننا والفيروسننات والبالزمننا النباتيننة التنني يعننرف عنهننا ارتباطهننا باألخشنناب ،لكننن مننن غيننر
المحتمل أن تستتب في مناطق جديدة باالنتقال من الخشب المستورد إلى عوائل.

 1-1اذخشاب المستديرة
تنقل معظم األخشاب المستديرة ،بقشرة أو دون قشرة ،لتخضنع للتجهينز فني مكنان الوجهنة.
وقد يُنشر الخشب الستخدامه كمادة للبناء (مثل األطر الخشبية) أو يستخدم إلنتاج مواد خشبية (مثل
رقاقنننات الخشنننب وصنننوف الخشنننب ورقاقنننات القشنننرة واللنننب وحطنننب الوقنننود والوقنننود الحينننوي
والمنتجات الخشبية المصنّعة).
مننن شننأن نننزع القشننرة عننن األخشنناب المسننتديرة أن يخفننض احتمننال دخننول بعننض اآلفننات
الخاضعة للحجنر الزراعني وانتشنارها .ويعتمند مسنتوى خفنض المخناطر علنى درجنة ننزع القشنرة
والطبقة الخشنبية تحتهنا وعلنى مجموعنة اآلفنة .فمنثالً ،يخفنض الننزع الكامنل للقشنرة بدرجنة كبينرة
مخاطر إصابة الخشب بمعظم خنافس القشرة .غير أنه ليس من المرجح أن يؤثر ننزع القشنرة علنى
اإلصابة بنكالت الخشب العميق وبعض أنواع الفطر والديدان األسطوانية الساكنة في الخشب.
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تتننأثر مخنناطر إصننابة األخشنناب المسننتديرة بنفننة إلننى حنند كبيننر بالكميننة اإلجماليننة للقشننور
المتبقية على الخشب مننزوع ا لقشنرة ،النذي يتنأثر بندوره إلنى حند كبينر بشنكل األخشناب المسنتديرة
واآلالت المستخدمة في نزع القشرة وبدرجة أقل ،بنوع الشجرة .والمواقع المفضلة لتفشي الخننافس
وإباضتها هي على وجنه الخصنوص المنطقنة المتسنعة عنند قاعندة الشنجرة ،خصوصنا ً حينث توجند
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 المسنتديرة
بقشور

األرقات المن ،خنافس القشرة ،العث غير اآلكنل للخشنب،
القرمزيننات ،النمننل األبننيض والنمننل النجننار ،العننث اآلكننل
للخشننب ،ذبننناب الخشنننب ،دبنننابير الخشنننب ،فطنننر التقنننرح
البكتيننننننري ،فطننننننر العفننننننن الممننننننرض ،فطننننننر التبقّننننننع
الممننرض ،فطننر الصنندأ ،فطننر الننذبول الوعننائي ،الدينندان
األسطوانية

األخشاب المسنتديرة
بدون قشور

النمننل األبننيض والنمننل النجننار ،الخنننافس اآلكلننة للخشننب،
العث اآلكل للخشب ،ذبناب الخشنب ،دبنابير الخشنب فطنر
التقنننرح البكتينننري ،فطنننر العفنننن الممنننرض فطنننر التبقّنننع
الممرض ،فطر الذبول الوعائي ،الديدان األسطوانية

أقل احتماالا

األرقنننات والمنننن ،خننننافس القشنننرة†،
العث غير اآلكل للخشب ،القرمزينات،
فطر الصدأ

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

 2-1اذخشاب المنشورة
تُنقل معظم األخشاب المنشورة ،سواء أكانت بقشرة أم بدونها ،دولينا السنتخدامها فني تشنييد
األبنية وفني صنناعة األثناث وإنتناج منواد التعبئنة الخشنبية وألنواح الخشنب المخروطنة والملصنقات
الخشبية والمباعدات الخشبية وروافد السكك الحديدية وغيرها من المنتجنات الخشنبية المر ّكبنة .وقند
تشمل األخشاب المنشورة على قطع مربعة كاملة من الخشب بندون قشنرة أو أخشناب مربعنة بحافنة
واحدة منحنية أو أكثنر قند تتضنمن أو ال تتضنمن قشنرة يمكنن لسنماكة قطعنة الخشنب أن تنؤثر علنى
مخاطر اإلصابة باآلفة.
تبدي األخشاب المنشورة التي نزع بعض قشورها أو نزعنت قشنورها كلهنا مخناطر إصنابة
باآلفات أدنى بكثير من األخشاب المنشورة مع قشورها .ويخفض تقلي حجم قطع القشرة المتبقينة
على الخشب مخاطر اإلصابة باآلفات.
تكون مخاطر اآلفات المتصلة بالقشرة أيضا مرهونة بمحتوى الخشب من الرطوبة .الخشب
الناتج عن األشجار الحينة المحصنودة حنديثا لدينه محتنوى مرتفنع منن الرطوبنة ال يلبنث أن يقنل منع
الوقننت ليننوازي ظننروف الرطوبننة فنني الجننو المحننيط والتنني ال يحتمننل أن تسننمح للكائنننات المتصننلة
بالقشرة بالبقاء على قيد الحياة .ويرد المزيد من المعلومات عن التصدي لمخاطر اآلفنات منن خنالل
الجمع 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

األخشنننننناب المنشنننننننورة
بقشور

خنننننافس القشننننرة ،النمننننل األبننننيض والنمننننل النجننننار،
الخنافس اآلكلة للخشب ،العث اآلكنل للخشنب ،ذبابنات
الخشب ،دبابير الخشب ،فطر التقرح البكتينري ،فطنر
العفن الممرض † ،فطر التبقع الممرض ،فطر الصدأ،
فطر الذبول الوعائي ،الديدان األسطوانية.

األرقنننات والمنننن ،العنننث غينننر اآلكنننل
للخشب ،القرمزيات ‡

األخشنننننناب المنشنننننننورة
دون قشور

النمننننل األبننننيض والنمننننل النجننننار ،الخنننننافس اآلكلننننة
للخشب ،العث اآلكل للخشب ،ذبابات الخشنب ،دبنابير
الخشنننننب ،فطنننننر التقنننننرح البكتينننننري ،فطنننننر العفنننننن
الممنننرض† ،فطنننر التقنننرح البكتينننري ،فطنننر التبقنننع
الممرض ،فطر الذبول الوعائي ،الديدان األسطوانية

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

† قد يكون فطر الصدأ ال ُممرض موجودا ً في األخشاب المنشورة ،إال أن معظمه ال يشكل مخناطر تنذكر بسنبب االسنتخدام المقصنود للخشنب والقندرة
المحدودة للفطر على إنتاج أبواغه على الخشب.
‡ تزال أنواع كثيرة خالل عملية تربيع األخشاب ولكن القشور المتبقية قد تتيح مساحة كافية لبعض األنواع لكي تصمد بعد النشر.

 3-1مواد خشبية ناتجة عن التجهية الميكانيكي للخشب (باستثناء النشر)
تننؤدي العمليننات الميكانيكيننة التنني تقلّ ن حجننم القطننع الخشننبية إلننى خفننض مخنناطر بعننض
اآلفات .لكن من الضروري آلفات أخرى اتخاذ تدابير بديلة إلدارة مخاطر اإلصابة بها.
 1-3-1رقاقات الخشب
باإلضننافة إلننى عوامننل مخنناطر اآلفننات المننذكورة فنني القسننم  1المتعلقننة بالخشننب عموم ناً،
تتفنناوت مخنناطر اآلفننات المتعلقننة برقاقننات الخشننب بتفنناوت حجمهننا وتجانسننها وأيضننا وفقننا لطريقننة
تخزينها .ويمكن خفض مخاطر اآلفة حين ت ُنزع القشرة وحين يكون حجم الرقاقة أقل منن  3سنم فني
بعنندين اثنننين علننى األقننل (علننى النحننو المبننين فنني الجنندول  4والقسننم  .)3-2العمليننة الماديننة لتقطيننع
الخشننب إلننى رقاقننات بحنند ذاتهننا تفتننك بننبعض اآلفننات الحشننرية ،خاصننة حننين يكننون حجننم الرقاقننة
المنتجننة صننغيرا .ويتفنناوت حجننم الرقاقننة وفق نا ً لمواصننفات الصننناعة وعننادة مننا يننرتبط باالسننتخدام
المقصود من الرقاقات (مثل الوقود الحيوي وإنتاج الورق والبستنة وأفرشنة الحيواننات .وينتم إنتناج
بعض الرقاقات الخشبية باتباع معايير صارمة للجودة للحد من القشور والقطع الصغيرة للغاية.
قند تكننون اآلفنات الحشننرية التني توجنند عننادة تحنت القشننرة موجنودة أيضناً ،تبعنا ً لحجمهننا ،فنني
رقاقننات الخشننب مننع القشننرة .كمننا أن عنندة أنننواع مننن فطننر العفننن الممننرض وفطننر التقننرح البكتيننري
والديدان األسطوانية قد تكون موجودة في رقاقنات الخشنب سنواء أكاننت بقشنرة أم بندونها .ومنن غينر
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 تتفناوت كثينرا بنالحجم
وقنند تحتننوي علننى قشننور أو ال تحتويهننا .عننادة تكننون مخلفننات الخشننب منتج نا ً جانبي نا ً للخشننب الننذي
يخضع للتجهيز الميكانيكي خالل إنتاج سلعة مطلوبة؛ ولكن يمكن أن تنقل مخلفات الخشب كسلعة.
تننرد فنني الجنندول  4مجموعننات اآلفننات التنني يحتمننل ارتباطهننا برقاقننات الخشننب ومخلفننات
الخشب.
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الجدول  -4مجموعات اآلفات التي يحتمل ارتباطها برقاقات الخشب ومخلفات الخشب
السلعة

محتمل

أقل احتماالا

رقاقننات الخشننب بقشننرة التنني يزينند
حجمهننا عننن  3سننم فنني بُعنندين اثنننين
على األقل

خنافس القشرة ،النمل األبنيض والنمنل النجنار،
الخنافس اآلكلة للخشنب ،العنث اآلكنل للخشنب،
ذبابننات الخشننب ،دبننابير الخشننب ،فطننر التقننرح
البكتيري ،فطر العفن الممنرض† ،فطنر التبقنع
الممرض ،فطر الصدأ ،فطر النذبول الوعنائي،
الديدان االسطوانية

األرقننننات والمننننن ،العننننث غيننننر
اآلكل للخشب ،القرمزيات

رقاقننات الخشننب بنندون قشننرة والتنني
يزينند حجمهننا عننن  3سننم فنني بُعنندين
اثنين على األقل

النمل األبيض والنمنل النجنار ،الخننافس اآلكلنة
للخشنب ،العنث اآلكنل للخشنب ،ذبناب الخشنب،
دبنابير الخشنب؛ فطنر التقنرح البكتينري ،فطنر
العفن الممرض† ،فطر التبقع الممنرض ،فطنر
الذبول الوعائي ،الديدان االسطوانية

األرقننننات والمننننن ،العننننث غيننننر
اآلكل للخشب ،القرمزيات ،فطر
الصدأ†

رقاقنننات الخشنننب بقشنننرة التننني يقنننل
حجمهنا عنن  3سنم فني بعندين اثننين
على األقل

خنافس القشرة ،النمل األبنيض والنمنل النجنار،
فطر التقرح البكتيري ،فطر العفن الممنرض†،
فطننر التبقنننع الممنننرض ،فطنننر الصننندأ† ،فطنننر
الذبول الوعائي ،الديدان األسطوانية

األرقننننات والمننننن ،العننننث غيننننر
اآلكنننننل للخشنننننب ،القرمزينننننات،
الخنننافس اآلكلننة للخشننب ،العننث
اآلكل للخشنب ،ذبابنات الخشنب،
دبابير الخشب

رقاقننات الخشننب بنندون القشننرة التنني
يقل حجمها عن  3سم في بعندين اثننين
على األقل

النمنننل األبنننيض والنمنننل النجنننار ،فطنننر التقنننرح
البكتيننري فطننر العفننن الممننرض† ،فطننر التبقننع
الممننننرض ،فطننننر الننننذبول الوعننننائي ،الدينننندان
األسطوانية

األرقات والمن ،خنافس القشنرة،
العنننننث غينننننر اآلكنننننل للخشنننننب،
القرمزيننننات ،الخنننننافس اآلكلننننة
للخشننب ،العننث اآلكننل للخشننب،
ذبابات الخشب ،دبنابير الخشنب،
فطر الصدأ†

مخلفات الخشب مع أو بدون القشرة

األرقننات والمننن ،خنننافس القشننرة ،العننث غيننر
اآلكننل للخشننب ،القرمزيننات ،النمننل األبننيض
والنمل النجار ،الخنافس اآلكلنة للخشنب ،العنث
اآلكل للخشب ،ذباب الخشب ،دبنابير الخشنب؛
فطر التقرح البكتيري ،فطر العفن الممنرض†،
فطننر التبقننع الممننرض ،فطننر الصنندأ† ،فطننر
الذبول الوعائي ،الديدان األسطوانية

† فطر الصدأ وفطر العفنن الممنرض قند يكوننان موجنودين فني شنحنات رقاقنات الخشنب أو مخلفنات الخشنب ولكنن منن غينر المحتمنل اسنتتبابهما أو
انتشارهما.

 3-3-1نشارة الخشب وصوف الخشب
يبدي كل من نشارة الخشب وصوف الخشنب مخناطر إصنابة باآلفنات أقنل ممنا تبدينه السنلع
المذكورة أعاله .وفني بعنض الحناالت ،قند تنرتبط الفطرينات والديندان االسنطوانية بنشنارة الخشنب.
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 .وهناب عنصر محدد ينبغي النظر فيه من خالل هذا التحليل ،وهو
كيف أن االستخدام المقصود للسلعة يمكن أن يخفف المخاطر .ويمكن تطبينق بعنض تندابير الصنحة
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 الطنرق المختلفنة للحيلولنة دون اإلصنابة
بعد تطبيق تدبير الصحة النباتية؛ مثالً ،تغطية الخشب بالتربولين (القماش المش ّمع) لندى تخزيننه أو
استخدام وسائل نقل مقفلة.
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قد تفرض المنظمة الوطنية لوقاية النباتات لدى البلد المستورد حندودا ً علنى اإلطنار الزمنني
لالسننتيراد .ويمكننن أن تخضننع مخنناطر اآلفننة المرتبطننة باألخشنناب المنقولننة تجارينا ً إلدارة المنظمننة
الوطنية لوقاية النباتنات لندى البلند المسنتورد التني تحندد وقتنا معيننا لكني يجنري منن ضنمنه إرسنال
الشحنات أو استيرادها (مثال خالل الفترة التي تكون فيها اآلفة غير نشطة).
ويمكن للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات لدى البلد المستورد أن تفرض تطبيق وسائل محددة
للتجهيز والمناولة والتخل من النفايات بشكل مناسب بعد االستيراد.
إذا ما تطلّب االمتثال لمتطلبنات االسنتيراد المتعلقنة بالصنحة النباتينة ذلنك ،ينبغني علنى المنظمنة
الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدر أن تتحقق من تطبينق تندابير الصنحة النباتينة ومنن فعاليتهنا قبنل
التصنندير وفقنا ً للمعيننار النندولي لتنندابير الصننحة النباتيننة رقننم ( 23الخطننوط التوجيهيننة للتفتننيش) والمعيننار
الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم ( 31منهجيات أخذ العينات).
إن عددا ً كبيرا ً من اآلفات المرتبطة بالخشب خاص بأنواع أو أجننا منن األشنجار محنددة.
ومن هننا ،كثينرا ً منا تكنون متطلبنات الصنحة النباتينة لألخشناب محنددة بنالجنس أو الننوع .ولنذا فنإن
المنظمننة الوطنيننة لوقايننة النباتننات فنني البلنند المصندّر ،ينبغنني أن تتحقننق مننن أن الخشننب فنني الشننحنة
يمتثننل لمتطلبننات االسننتيراد المتعلقننة بالصننحة الخاصننة بننالنوع أو العننرق ،حيننث يكننون مثننل هننذه
المتطلبات موجودا.
تصف األقسام التالية الخيارات األكثر استخداما ً لتدابير الصحة النباتية.
 1-2إزالة القشرة
توجنند بعننض اآلفننات الخاضننعة للحجننر الزراعنني فنني القشننرة أو تحتهننا مباشننرة .ولخفننض
مخاطر اآلفات ،قد تطلب المنظمة الوطنية لوقاية النباتات لدى البلد المسنتورد ننزع القشنرة (إلنتناج
خشننب خننال مننن القشننرة أو منننزوع القشننرة) كأحنند متطلبننات الصننحة النباتيننة لالسننتيراد ،وفنني حالننة
الخشننب المنننزوع القشننرة ،قنند تحنندد المنظمننة المننذكورة مسننتويات للتحمننل لمننا يتبقننى مننن القشننور.
وحيثما تبقنى هنناب قشنور منع الخشنب ،يمكنن اسنتخدام المعالجنات لخفنض مخناطر اآلفنة المرتبطنة
بالقشرة.
 1-1-2الخشب منةوع القشرة
يؤدي النزع الكامل للقشرة عن األخشاب المستديرة والسلع الخشبية األخرى إلى نزع طبقنة
من المادة التي قد ينمو عليها عدد كبير من اآلفات ويزينل منناطق كبينرة منن السنطوح غينر السنوية
التي تختبئ فيها آفات أخرى.
إن نزع القشرة يتخل من اآلفات الموجنودة بشنكل عنام علنى سنطح القشنرة مثنل األرقنات
والمن وحشرات القرمزيات والعث غير اآلكل للخشب في بعض مراحل حياتها .عنالوة علنى ذلنك،
فننإن نننزع القشننرة يقضنني علننى معظننم خنننافس القشننرة كمننا يحننول دون تفشنني اآلفننات األخننرى التنني
تصنننيب الخشنننب بعننند الحصننناد ،مثنننل دبنننابير الخشنننب وآكنننالت الخشنننب الكبينننرة الحجنننم (كفصنننيلة
المنشاريات).
حيث تتطلب المنظمة الوطنية لوقاية النباتات فني البلند المسنتورد أن يكنون الخشنب مننزوع
القشننرة ،ينبغنني علننى السننلعة أن تفنني بتعريننف الخشننب المنننزوع القشننرة الننوارد فنني المعيننار النندولي
لتدابير الصحة النباتية رقم ( 5انظر المرفق  1لتوضيح القشرة النامينة داخلينا ً وجينوب القشنرة) .أمنا
القشرة المحاطة تماما ً بطبقة مولّدة (كامبيوم) ،فتبدي مخناطر آفنات أقن ّل بكثينر منن تلنك التني يبنديها
سطح القشرة .وفي حاالت كثيرة قد يحمل الخشب عالمات تدل علنى وجنود طبقنة مولّندة (كامببوم )
قد تظهر كنسيج بني فاسد اللون على سطح الخشب ،ولكن هذا ال ينبغي أن يعتبر دلنيال علنى وجنود
القشرة وال يفرض مخاطر ناجمة عن اآلفات المرتبطة بالقشرة .ينبغي للتحقنق منن الخشنب مننزوع
القشرة أن يؤكد ببساطة انعدام وجود أية عالمة على طبقة النسيج فوق الطبقة المولّدة (الكامبيوم).
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 2-1-2الخشب المقشور
قنند ال تننؤدي العمليننة الميكانيكيننة المسننتخدمة فنني النننزع التجنناري لقشننرة الخشننب إلننى إزالننة
القشننرة تمامناً ،وقنند تبقننى بعننض أجننزاء القشننرة .ويحنندد عنندد وحجننم أي مننن األجننزاء المتبقيننة منندى
خفض مخاطر اآلفات المرتبطة بالقشرة (مثل خنافس القشرة واألرقات والمن والقرمزيات).
يحندد بعنض البلندان فني أنظمتنه مسنتويات التسنامح تجناه القشنرة فني األخشناب المسننتوردة.
ومننن شننأن التقشننير ضننمن حنندود التسننامح الموصننوفة أدننناه خفننض مخنناطر اآلفننات التنني تسننتكمل
دوراتها الحياتية في الخشب غير المعالج.
عننندما يكننون ذلننك مبننررا ً تقني نا ً وتننن عليننه المنظمننة الوطنيننة لوقايننة النبننات كمتطلننب مننن
متطلبات االستيراد المتعلقة بالصحة النباتية ،ينبغي على المنظمة الوطنينة لوقاينة النباتنات فني البلند
المصدّر أن تضمن استيفاء تلك المتطلبات الخاصة بالخشب منزوع القشرة.
فمننثالً ،لتخفيننف مخنناطر وجننود خنننافس القشننرة يجننوز أن يبقننى أي عنندد مننن أجننزاء القشننرة
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 القشنرة عنن 50سم مربع.
 2-2المعالجات
يمكن استخدام المعالجات المقبولة دولينا النواردة فني مالحنق المعينار الندولي ( 28معنامالت
الصحة النباتينة ل فنات الخاضنعة لقواعند الحجنر الزراعني) .كمتطلبنات الصنحة النباتينة لالسنتيراد
لبعض السلع الخشبية.
تتننأثر فعاليننة جميننع المعالجننات الكيميائيننة بعمننق االختننراق ،الننذي يتفنناوت حسننب برنننامج
المعالجننة (مثننل الجرعننة ودرجننة الحننرارة) ،وأنننواع الخشننب ومحتننوى الرطوبننة ،وفنني كثيننر مننن
األحيان يؤدي نزع القشرة إلى تحسين اختراق المعالجات الكيميائية للخشب وقد يخفف منن احتمنال
إصابة الخشب المعالج.
ينبغي تطبينق المعالجنات تحنت إشنراف المنظمنة الوطنينة لوقاينة النباتنات للبلند المصندر أو
بتصريح منها الستيفاء متطلبات الصحة النباتية لالستيراد .وينبغي أن تقوم المنظمة الوطنية لوقاينة
النباتات في البلند المصندّر بوضنع ترتيبنات تضنمن أن تطبينق المعالجنات علنى النحنو المحندد ،كمنا
ينبغي عليها ،عند االقتضاء ،وعنن طرينق التفتنيش أو االختبنار التحقنق قبنل إصندار شنهادة الصنحة
النباتية من أن الخشب خال من اآلفات المستهدفة .ويمكن أيضا استعمال أدوات محددة (مثل مقينا
الحننرارة اإللكتروننني وكرومنناتوغراف الغننازات ومقيننا الرطوبننة الموصننول بننأجهزة للتسننجيل)
للتحقق من تطبيق المعالجة.
ينبغي اعتبار وجود آفات حية من اآلفات الخاضعة للحجر الزراعي دليالً على عندم امتثنال
الشننحنة ،باسننتثناء األخشنناب المعالجنننة باإلشننعاع ،الننذي قننند تنننجم عنننه آفنننات حيّننة لكنهننا عقيمنننة.
شرة مالئمة (أو مخلفات حديثنة العهند) يشنير ،تبعنا ً
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 جميع اآلفات .وتنرد فني المرفنق  ،2إرشنادات
إضافية بشأن المعالجات التي يمكن استخدامها لتخفيف مخاطر اآلفات التي تصيب الخشب.
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 3-2تقطيع الخشب إلى رقاقات
يمكن لعملية تقطيع الخشب إلى رقاقات أو طحنه ميكانيكيا ً أن تكون فعّالنة فني تندمير معظنم
اآلفات التي تسكن الخشب .ومن شأن خفنض حجنم الرقاقنة إلنى  3سنم كحند أقصنى فني بُعندين اثننين
على األقل تخفيف مخاطر اآلفات التي يمثلها معظم الحشرات .غير أن الفطر والديندان األسنطوانية
والحشننننرات الصننننغيرة ،مثننننل بعننننض أنننننواع  Scolytinaeأو أنننننواع  Buprestidaeالصننننغيرة أو النننن
 Bostrichidaeأو ال  Anobiidaeقد تظل تش ّكل مخاطر آفات.
 4-2التفتيش واالختبار
يمكننن االسننتعانة بننالتفتيش أو االختبننار للكشننف عننن آفننات محننددة مرتبطننة بالخشننب .وتبعننا
للسلعة الخشبية ،قد يكشف التفتيش عالمنات أو أعراضنا محنددة ل فنات .فمنثال ،قند يكشنف التفتنيش
واالختبننار عننن وجننود خنننافس القشننرة وآكننالت الخشننب وفطننر العفننن علننى األخشنناب المسننتديرة
واألخشاب المنشورة .ويمكن إجراء التفتيش في نقاط عدة علنى امتنداد عملينة اإلنتناج لتحديند منا إذا
كانت تدابير الصحة النباتية المطبقة فعّالة.
حننين تطبننق وسننائل التفتننيش يفتننرض بهننا أن تتننيح كشننف أيننة إشننارات وأعننراض ل فننات
الخاضعة للحجر الزراعي .ويمكن أن يشير كشف بعض كائننات أخنرى معيننة إلنى فشنل المعالجنة.
وقد تشمل العالمات بعض المخلفات الحديثة لحشرات أو كلومنا ّ أو أنفاقنا ّ آلكنالت الخشنب وتبقّعنات
على سطح الخشب ناجمة عن الفطر ،وفراغات أو إشنارات إلنى تعفنن الخشنب .وتتضنمن عالمنات
تعفن الخشب تقرحات نازفة ،وخطوطا بنية طويلة متقطعة على الخشب العصاري الخارجي وفساد
لون الخشب العصاري الخارجي؛ ومناطق ليننة ،وانتفناغ غينر واضنح السنبب ،ودفقنا للنراتنج علنى
الحطبننات ،وتشننققات وحلقننات وجروحنا ّ فنني األخشنناب المنشننورة .وحيثمننا تكننون هننناب قشننرة يمكننن
نزعها بحثا ً عن عالمات تغذية وأنفاق الحشرات ،وعن تبقع أو خطوط علنى الخشنب الكنامن تحتهنا
كدالئل على وجود آفات .ويمكن استخدام وسائل سمعية أو حسنية أو غيرهنا أيضنا لغاينات الكشنف.
وينبغي القيام بمعاينات أكثنر للتحقنق ممنا إذا كاننت اآلفنات الخاضنعة للحجنر الزراعني أو الكائننات
المؤشر موجودة ،مثل التحقق من دورات حياة الحشرات الحية ككتل البيض والشرانق.
قنند تسننتخدم االختبننارات للتحقننق مننن تطبيننق أو تننأثير تنندابير الصننحة النباتيننة األخننرى مثننل
المعالجننات .ويكننون إجننراء االختبننارات فنني العننادة مقتصننرا علننى الكشننف عننن الفطننر والدينندان
االسطوانية .مثالً يمكن لتحديد وجود الديندان االسنطوانية ،التني هني آفنات خاضنعة للحجنر ،أن ينتم
عبر االستعانة بمزيج من التقنيات المجهرية والجزيئية على عينات خشبية مأخوذة من الشحنات.
تننرد التوجيهننات بشننأن التفتننيش وأخننذ العينننات فنني كننل مننن المعيننار النندولي لتنندابير الصننحة
النباتية رقم  23والمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم .31
 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 إنتناج
خالية من اآلفات ومناطق ينخفض فيهنا انتشنار اآلفنات ،حيثمنا يكنون ذلنك ممكننا .وتنرد التوجيهنات
ذات الصنلة فني المعيننار الندولي لتندابير الصننحة النباتينة رقننم ( 4متطلبنات إنشناء مننناطق خالينة مننن
اآلفات) ،وفي المعينار الندولي لتندابير الصنحة النباتينة رقنم ( 8تحديند حالنة اآلفنات فني منطقنة منا)،
والمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم ( 22شروط إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار اآلفنات)
والمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم ( 29االعتراف بالمناطق الخالينة منن اآلفنات والمنناطق
التي ينخفض فيها اانتشار اآلفات) .غير أن استخدام أماكن إنتناج خالينة منن اآلفنات أو مواقنع خالينة
من االنتاج قد يقتصر على حاالت محددة ،كالمزارع الحرجية الكائننة ضنمن المنناطق الزراعينة أو
الضواحي .ويمكن االسنتعانة بالمراقبنة البيولوجينة اختيارينا لتحقينق المتطلبنات بالنسنبة إلنى منطقنة
ينخفض فيها انتشار اآلفات.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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 6-2نُهج النُ ُ
ظم
تمكن إدارة مخاطر اآلفات المرتبطة بالحركنة الدولينة لألخشناب بفعالينة ،عبنر تطنوير نُهنج
النُ ُ
ظم التي تدمج تدابير إدارة مخاطر اآلفات بحيث تتكامل بعضها مع بعض على النحو الموصوف
فنني المعيننار النندولي لتنندابير الصننحة النباتيننة رقننم ( 14اسننتخدام التنندابير المتكاملننة الدارة مخنناطر
اآلفننات فنني اطننار م ننهج النننظم) .ويمكننن لنننظم إدارة الغابننات الحاليننة ،لمرحلتنني مننا قبننل ومننا بعنند
الحصاد ،بما في ذلك التجهيز والتخنزين والنقنل ،أن تشنمل أنشنطة مثنل اختينار المواقنع فني منناطق
خالية من اآلفنات ،والتفتنيش لضنمان أن يكنون الخشنب خالينا ً منن اآلفنات ،والمعالجنات ،والحنواجز
المادية (مثل تغليف الخشنب) ،وتندابير أخنرى ،تكنون فعّالنة فني إدارة مخناطر اآلفنات عنندما تُندمج
بتبني نهج نٌ ُ
ظمي.
تصننعب إدارة بعننض مننن مخنناطر اآلفننات المرتبطننة باألخشنناب المسننتديرة (خاصننة مخنناطر
آكالت عمق الخشب وبعض الديدان االسطوانية) من خنالل تطبينق تندبير واحند منن تندابير الصنحة
النباتية .وفي تلك الحاالت ،يمكن تطبيق مزيج من عدة تدابير للصحة النباتية في نهج النظم
وفق نا ً للمعيننار النندولي لتنندابير الصننحة النباتيننة رقننم  ،14قنند تطبننق المنظمننة الوطنيننة لوقايننة
النباتات في البلد المستورد تدابير إضافية ضنمن أراضنيها علنى نقنل الخشنب أو تخزيننه أو تجهينزه
بعد االستيراد .فمثالً ،يمكن السماح بدخول األخشاب المستديرة بقشنور التني قند تعنيش فيهنا خننافس
قشرة تكون آفات خاضعة للحجر الزراعي إلى البلد المستورد فقط خنالل الفتنرة التني ال تكنون فيهنا
نشطة .وفي هذه الحالة قد يكون من المطلوب أن يجري تجهيز الخشب في البلد المسنتورد للنتخل
من مخاطر اآلفة قبل أن تتطور هذه الكائنات إلى مرحلنة النشناط .ويمكنن اسنتخدام المتطلبنات التني
تقضي بنزع قشرة الخشب واسنتعمال القشنرة أو مخلفنات الخشنب كوقنود حينوي أو إتالفهنا بطريقنة
أخرى قبل بدء مرحلنة نشناط الخننافس ،للحيلولنة دون نشنوء مخناطر دخنول وانتشنار آفنات خننافس
القشرة الخاضعة للحجر الزراعي.
ويمكننن إدارة مخنناطر اآلفننة المرتبطننة بننالفطر بشننكل فعننال مننن خننالل اختيننار الخشننب مننن
مناطق خالية من اآلفات أو أماكن إنتاج خالية منن اآلفنات ،وتطبينق تندابير الحصناد المناسنبة (مثنل
انتقاء الخشب الخالي من العفن بالمعايننة البصنرية منن عالمنات اإلصنابة) ووضنع مبيند للفطرينات
على سطح الخشب.
االستخدام المقصود
-3
يمكن لالستخدام المقصود للخشب أن يؤثر في مستوى مخاطر اآلفة المتعلقة به ،ألن بعض
استخداماته المقصودة (مثل استعمال األخشناب المسنتديرة كحطنب للوقنود ورقاقنات الخشنب كوقنود
حيوي أو ألغراض البستنة) قد تزيد من احتمال دخول وانتشار اآلفنات الخاضنعة للحجنر الزراعني
(المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقنم ( 32تصننيف السنلع تبعناً لمخناطر اآلفنات التني تنطنوي
عليها)) .وبالتالي تتوجب مراعاة االستخدام المقصود عنند تقينيم أو إدارة مخناطر اآلفنات المرتبطنة
بالحركة الدولية لألخشاب.
عدم االمتثال
-4
ترد في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم ( 13خطوط توجيهية لةبالغ عن حاالت
عدم التقيد بشروط الصحة النباتية واإلجنراءات الطارئنة) والمعينار الندولي لتندابير الصنحة النباتينة
رقم  ( 20الخطوط التوجيهية لنظام تطبيق لنوائح الصنحة النباتينة علنى النواردات) معلومنات متعلقنة
بعدم االمتثال وإجراءات الطوارئ.
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أدرج هذا المرفق ألغراض مرجعية فقط وهو ال يش ّكل جزءاً ملزما ً لهذا المعيار.

المرفق  :1صور توضيحية للقشرة والخشب
ترد أدناه صور توضنيحية تسناعد علنى التميينز بشنكل أفضنل بنين الخشنب والطبقنة المولّندة
(الكامبيوم) من جهة والقشرة من جهة أخرى.
القشرة

جيوب
القشرة

الخشب

الطبقة
المو ّلدة

الشكل  -1مقطع 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
المو ّلدة
(الكامبيوم)

الشكل  -2مقطع 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.
علننى الننرغم مننن الفعاليننة المثبتننة لننبعض مننواد التبخيننر ضنند بعننض اآلفننات فهننناب حنندود
مفروضة على استخدامها بغرض خفض مخناطر اآلفنات .وتتفناوت منواد التبخينر فني قندرتها علنى
اختراق الخشب وبالتالي فإن بعضها ال يكون فعاالً إال ضد اآلفات الموجودة في القشرة أو عليها أو
تحتهنا مباشننرة .وقند يكننون عمنق االختننراق لننبعض منواد التبخيننر مقتصنرا علننى حنوالي  10سننم مننن
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 لوقاية النباتنات أن تأخنذ
باالعتبار توصية هيئة تدابير الصحة النباتية  ،االستعاضة عن استخدام بروميد الميثيل أو الحد منن
استخدامه كتدبير للصحة النباتية (هيئة تدابير الصحة النباتية )2008
الرش أو الغمس
-2
يمكننن االسننتعانة بننرش المننواد الكيميائيننة أو غمسننها لمكافحننة اآلفننات المرتبطننة بالخشننب،
باستثناء رقاقات الخشب والنشارة وصوف الخشب والقشرة ومخلفات الخشب.
خننالل عمليننة الننرش أو الغمننس توضننع المننواد الكيميائيننة السننائلة أو المذوبننة علننى الخشننب
بدرجة الضغط الطبيعية للجو .وتؤدي هذه المعالجة إلى اختراق محدود للخشب العصناري .ويعتمند
االختننراق علننى أنننواع الخشننب ونننوع الخشننب (الخشننب العصنناري الخننارجي والخشننب الننداخلي).
وخصائ المنتج الكيميائي .وإن كال من نزع القشرة واستعمال الحرارة يزيدان من عمق اختنراق
المكون الناشط للمنتج الكيميائي دون ظهنور اآلفنات الموجنودة فني
الخشب العصاري .وقد ال يحول
ّ
الخشب .وتعتمد حماية الخشنب المعنالج منن اإلصنابة الالحقنة ل فنات علنى بقناء الطبقنة الواقينة منن
المنننتج الكيميننائي سننليمة .وقنند تحنندث إصننابة لننبعض اآلفننات مننا بعنند العننالج (مثننل آكننالت الخشننب
الجاف) في حال تعرض الخشب لمزيد من النشنر بعند العنالج ،وفني حنال لنم ينفنذ المننتج الكيمينائي
إلى جزء من المقطع ال ُمستعرض.
التشبيع بالضغط الكيميائي
-3
يمكننن اسننتخدام التشننبيع بالضننغط الكيميننائي لمكافحننة اآلفننات المرتبطننة بالخشننب ،باسننتثناء
رقاقات الخشب والنشارة وصوف الخشب والقشرة ومخلفات الخشب.
يننؤدي اسننتخدام مننادة حافظننة بواسننطة الضننغط الخننوائي أو الضننغط أو عمليننات المعالجننة
الحرارية إلى منتج كيميائي يوضع على سطح الخشب والدفع به إلى عمق ذلك الخشب.
التشبيع بالضغط الكيميائي يستعمل عادة لحماية الخشب من اإلصابة باآلفات بعد المعالجات
األخرى .وقد يكون له مفعول معين أيضا في الحيلولة دون ظهنور اآلفنات التني نجنت منن المعالجنة
على سطح الخشب .إن اختراق المادة الكيميائية لداخل الخشب يفوق بكثير ما يحصنل منع النرش أو
الغمس ،ولكن ذلك يعتمد على أنواع الخشب وخصائ المننتج الكيمينائي .يكنون االختنراق عمومنا ً
في أنحاء الخشب العصاري ومن خالل قسم محندود منن الخشنب النداخلي .ويجنوز لننزع القشنرة أو
سنا من اختراق المنتج الكيميائي له .ويعتمند االختنراق أيضنا ً علنى
التثقيب الميكانيكي للخشب أن يح ّ
محتوى الخشب من الرطوبة ،ولذا فإن تجفيف الخشب قبل إخضاعه للتشبيع بالضنغط الكيمينائي قند
سنن هننو أيضنا نسننبة االختننراق .ويكنون التشننبيع بالضنغط الكيميننائي فعّنناالً ضند بعننض الحشننرات
يح ّ
اآلكلة للخشب .وفي بعض عملينات التشنبيع ،تسنتعمل المنادة الكيميائينة علنى درجنة حنرارة مرتفعنة
بشكل كاف بحيث توازي المعالجة الحرارية .وتعتمد حماية الخشب ال ُمعنالج منن أي إصنابة الحقنة،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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على بقاء الطبقة الواقية من المنتج الكيميائي سليمة .وقد تحصل إصابة من جانب بعض اآلفنات فني
مرحلة ما بعد المعالجة (مثل آكالت الخشب الجاف) فني حنال تنم نشنر الخشنب بعند المعالجنة وعندم
اختراق المنتج الكيميائي لجزء من المقطع المستعرض
المعالجة بالحرارة
-4
يمكن استخدام المعالجة بالحرارة في مكافحة اآلفات المرتبطة بكافة السلع الخشبية .ووجنود
القشرة أو غيابها ال يؤثران مطلقا على فعالية العالج الحراري ولكنه ينبغي أن تؤخنذ باالعتبنار فني
حال حدد جدول للعالج الحراري المقاسات القصوى للخشب الخاضع للعالج.
تنطوي عملية المعالجة بالحرارة على تحمينة الخشنب حتنى درجنة حنرارة معيننة ولفتنرة زمنينة
معيننة (مننع أو بندون ضننبط الرطوبنة) خاصننة باآلفنة المسننتهدفة .وإن الفتنرة الزمنيننة الندنيا للمعالجننة فنني
غرفة الحرارة المطلوبة لبلوغ درجة الحرارة على امتداد الخشب ،رهن مقاسنات قطنع الخشنب ونوعهنا
وسمكها ومحتواها من الرطوبة ،فضالً عن سعة الحجرة وعوامل أخنرى .ويمكنن توليند الحنرارة داخنل
حجننرة تقليديننة للتحميننة أو عبننر وسننيلة العننازل الكهربننائي أو الطاقننة الشمسننية أو سننواها مننن وسننائل
التسخين.
تتفنناوت درجننة الحننرارة المطلوبننة لقتننل اآلفننات المرتبطننة بالخشننب ألن القنندرة علننى تحمننل
الحرارة تختلف بين نوع وآخر .وقد يبقى الخشب المعالج بالحرارة عرضنة لةصنابة بنأنواع العفنن
الشائعة خاصة إذا ما بقي محتواه من الرطوبة عاليا؛ غير أن العفن ال ينبغي أن يعتبر مثار قلق فني
ما يتعلق بالصحة النباتية.
التجفيف في القمائن
-5
يمكن استعمال التجفيف في القمائن لألخشاب المنشورة والكثير من السلع الخشبية األخرى.
التجفيف في القمائن عملية يُخفّض خاللها محتوى الرطوبة في الخشب وذلك عبنر اسنتعمال
الحرارة ،لبلوغ محتوى الرطوبة المطلوب لالستخدام المقصود للخشب .ويمكن اعتبار التجفيف في
القمائن معالجة حرارية في حال نُفّذ على درجات حرارة كافينة ولفتنرات زمنينة مناسنبة .وفني حنال
تعذر بلوغ درجات الحرارة القاتلة عبر الطبقات المعنية من الخشب فإن التجفيف في القمائن لوحنده
ال يعدّ معالجة من معالجات الصحة النباتية.
يعتمد بعض األنواع في مجموعات اآلفات المرتبطة بالسلع الخشبية على الرطوبة وبالتنالي
قد تكون غير ناشطة خالل عملية التجفيف في القمائن .كما أن التجفيف في القمائن يغيّر بشنكل دائنم
البنينة الفيزيقينة للخشننب منا يحنول دون ارتشنناف الرطوبنة الكافينة إلعالننة اآلفنات الحالينة وتخفننيض
حاالت اإلصابة في مرحلة ما بعد الحصاد .غير أن آفات فردية لبعض األنواع قد تكون قادرة علنى
اسننتكمال دوراتهننا الحياتيننة فنني البيئننة الجدينندة ذات محتننوى الرطوبننة األقننل .وفنني حننال اسننتعيدت
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
-6
بالمقارنة بالتجفيف في القمائن ،يقلل التجفينف بنالهواء محتنوى الخشنب منن الرطوبنة ولكنن
فقط إلنى مسنتويات الرطوبنة الطبيعينة فني البيئنة المحيطنة وهنو بالتنالي أقنل فعالينة بوجنه مجموعنة
واسننعة مننن اآلفننات .وتكننون مخنناطر اآلفننات المتبقيننة بعنند المعالجننة رهننن فتننرة التجفيننف ومحتننوى
الرطوبننة واالسننتخدام المقصننود للخشننب .وال ينبغنني أن يعتبننر خفننض الرطوبننة مننن خننالل التجفيننف
بالهواء وحده تدبيرا ً من تدابير الصحة النباتية.
علننى الننرغم مننن أن خفننض الرطوبننة مننن خننالل التجفيننف بننالهواء أو التجفيننف فنني القمننائن
وحنندهما قنند ال يكننون مننن تنندابير الصننحة النباتيننة ،فننإن الخشننب المجفننف إلننى مننا دون نقطننة تشننبع
المعيار الدولي رقم
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األلينناف ،قنند ال يشننجع اإلصننابة مننن عنندد كبيننر مننن اآلفننات .وبالتننالي فننإن احتمننال إصننابة الخشننب
المجفف متدن جدا في ما يخ عددا كبيرا من اآلفات.
التشعيع
-7
المسنرعة واألشنعة السنينية وأشنعة
إن تعريض الخشب لةشعاع المؤيّن (مثنل اإللكتروننات
ّ
غامننا) قنند يكننون كافي نا ً لقتننل أو تعقننيم أو تعطيننل اآلفننات (المعيننار النندولي ( 18الخطننوط التوجيهيننة
الستخدام اإلشعاع في الصحة النباتية))
المعالجة بالجو المعدّل
-8
يجننوز اسننتعمال المعالجننات بننالجو المعنندل علننى األخشنناب المسننتديرة واألخشنناب المنشننورة
ورقاقات الخشب والقشرة.
يعنرض الخشنب لألجنواء المعدّلنة (مثنل ،النذي يقنل فينه األكسنجين
في مثنل تلنك المعالجنات ّ
ويعلو ثاني أكسيد الكربون) على فترات طويلة من الوقت بغية قتل اآلفات أو تعطيلها .ويمكن للجنو
المعدل أن يولّد بشكل مصطنع داخل غرف الغاز أو أن يحصنل بشنكل طبيعني ،منثال خنالل تخنزين
المياه أو حين يكون الخشب ملفوفا ً بغالف بالستيكي محكم.
المراجع
-9
هيئةةة تةةدابير الصةةحة النباتيةةة  .2008االستعاضننة عننن اسننتخدام برومينند الميثيننل أو الحنند مننن
استخدامه كتدبير للصحة النباتية .توصية هيئة تدابير الصحة النباتية .في تقرير الدورة الثالثة لهيئنة
تدابير الصحة النباتينة-رومنا 11 -7 ،أبريل/نيسنان  ،2008المرفنق  ،6رومنا ،االتفاقينة الدولينة لوقاينة
س ّجل آخر دخول بتاريخ
النباتات ،منظمة األغذية والزراعة ُ ( https://www.ippc.int/publications/500/
 21نوفمبر/تشرين الثاني .)2016
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