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٣ الممارسات الجیدة لحمایة صحة الغابات 

الغابات ھي  أنظمة إیكولوجیة تتألف من جمیع أشكال الحیاة. تعیش الحشرات والكائنات الدقیقة في وعلى 
األشجار ، مستغلًة أوراقھا ، القشرة/اللحاء والخشب والجذور لتوفیر المأوى والغذاء. ولذلك فإن من المرجح أن 
تحتوي منتجات الغابات على ھذه الكائنات الحیة في أي وقت.  من الممكن لكثیر من األنواع التي تعتبر آفات ٨ 
في بعض البلدان المستوردة أال  تعتبر آفات في نطاقھا األصلي. وھكذا ، في حین أنھ من الواضح أن الغابات 
الُمعرضة لتفشي مرض أو حشرة یشكل خطرًا أكثر إلحاحًا أمام التجارة الدولیة ، قد تشكل أیضا منتجات غابة 
صحیة مخاطر لآلفات. ومع ذلك ، ینبغي أن تكون الصحة الجیدة للغابات ھو ھدف الحد األدنى من اإلدارة 
السلیمة للغابات التجاریة. یتطلب المحافظة على الغابات صحیة التخطیط الدقیق لجمیع مراحل إدارة الموارد 
من الغرس أو التجدید  وحتى موسم الحصاد. وینبغي أن یشمل تخطیط الحصاد النظر بعنایة إلي ما سوف من 
المرجح نموه مرة أخرى ، وكیف سیدار الجیل القادم من الغابات و. یقدم ھذا الفصل معلومات أساسیة عن 
اإلدارة المتكاملة لآلفات ، فضال عن ممارسات إدارة اآلفات لجمیع مراحل ومواقع المشاركة ، وإدارة موارد 

الغابات ، بما في ذلك : 

 • عملیات الغابات : التخطیط ، والحصاد/القطع والنقل ؛ 

•  مشاتل الغابات؛ 

•  الغابات المزروعة ؛ 

•  الغابات الُمجددة بشكل طبیعي ؛ 

•  معالجات ما بعد الحصاد/القطع والمناشر ؛ 

•  نقل المنتج ومراكز التوزیع. 

 إن اإلبالغ عن كثیر من الممارسات المقترحة ، مثل التطھیر ، والمراقبة ، وسرعة إبالغ المنظمة القطریة 
لوقایة النباتات 9 (NPPO) ، ھي ممارسات قابلة للتطبیق وجیدة لجمیع مراحل إدارة الغابات. یمكن تحدید 
خیارات اإلدارة ھذه و تكیفھا مع الظروف الفردیة. وتجدر اإلشارة إلى أنھ في بعض الحاالت وفي بعض 
البلدان ، قد ال یكون من الممكن تنفیذ كل ھذه الممارسات الفضلى ، وال سیما بعد الكوارث الطبیعیة واألحداث 

غیر المتوقعة التي قد تؤدي إلى خلق قیود اقتصادیة والحاجة إلى اتخاذ إجراءات فوریة مثل اإلنقاذ. 

٣-١  اإلدارة المتكاملة لآلفات  بالنسبة  للغابات 

اإلدارة  تعریف  ویمكن   .(IPM) لآلفات المتكاملة  اإلدارة  ھو  الغابات  آفات  مع  للتعامل  فعال  أكثرطریق    
المتكاملة لآلفات على أنھ مزیج من تدابیر الوقایة والمراقبة والتقلیص التي یمكنھا أن تكون فعالة بیئیا واقتصادیا 
ومقبولة اجتماعیا ، من أجل الحفاظ على عشائر اآلفات عند مستوى مناسب.  قد تشمل الوقایة  نوعیة الشجرة 
عشائر  من  تحد  التي  والخف  الغرس/الزراعة  ممارسات  و   ، الطبیعي  والتجدید   ، الموقع  واختیار  المالئمة 
اآلفات وتشجع المكافحة المستدامة لألعداء الطبیعیة. یحدد الرصد الدقیق لعشائر اآلفة، على سبیل المثال من 
خالل الفحص البصري أو أنظمة المصائد، متى یكون ھنالك حاجة ألنشطة المراقبة. ویفضل للتقلیص استخدام 
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المكافحة المیكانیكیة، والمكافحة البیولوجیة من خالل استخدام األعداء الطبیعیین والمبیدات الحیویة ، أو غیرھا 
من أسالیب المكافحة المستدامة عن استخدام المبیدات االصطناعیة.  تعتمد اإلدارة المتكاملة لآلفات على فھم 
بیولوجیا الشجرة والغابات واآلفات ، فضالعن بیولوجیة عناصر المكافحة الطبیعیة التي یمكن أن تساعد على 
إبقاء اآلفات تحت السیطرة. لذلك وحتى تكون اإلدارة المتكاملة لآلفات فعالة ، یجب أن یتم تدریب الموظفین 
المیدانیین للتعرف على اآلفات، رصد مستویات العشیرة واستخدام عوامل المكافحة البیولوجیة وغیرھا من 

طرق المكافحة المناسبة. 

 إن المكافحة البیولوجیة من خالل استخدام األعداء الطبیعیة لھي عنصر أساسي في اإلدارة المتكاملة لآلفات. 
ویمكن تشجیع األعداء الطبیعیة المفیدة باستخدام الممارسات الحرجیة المناسبة (المكافحة البیولوجیة الحافظة) 
استخدام  تشمل  األخیرة  وھذه   ، الزیادة)  بواسطة  البیولوجیة  (المكافحة  التكمیلیة  اإلطالقات  طریق  عن  أو 
المبیدات البیولوجیة أیضا ، على أساس األمراض الجرثومیة من اآلفات والحشائش الضارة. وثمة نھج ثالث 
عادة ما یستخدم في الغابات ، المكافحة البیولوجیة الكالسیكیة/التقلیدیة ، والذي یتكون من السیطرة على اآلفات 
واألعشاب الضارة من غیر السكان األصلیین عن طریق استیراد األعداء الطبیعیة (الطفیلیات أو الحیوانات 
المفترسة أو الطفیلیات الممرضة بالنسبة لآلفات ، والحیوانات العاشبة المفصلیة بالنسبة للحشائش الضارة) من 
بلدھم األصلي. وقد تم تنفیذ ھذا النھج بنجاح ألكثر من قرن. ومع ذلك ، على مر السنین ، أدرك الممارسین 

بشكل متزاید أن عوامل المكافحة البیولوجیة الُمدخلة قد یكون لھا آثار جانبیة غیر مرغوب فیھا. 

في البدایة ، اقتصر ھذا االھتمام إلى األثر المحتمل لھذه العوامل الُمدخلة على النباتات ذات األھمیة االقتصادیة 
والحشرات (نحل العسل على وجھ الخصوص ، فراشة/عثة الحریر وحشائش عوامل المكافحة البیولوجیة). 
وقد أدى زیادة الوعي البیئي في اآلونة األخیرة، إلى االنتباه، للخطر المحتمل على جمیع الحیوانات والنباتات 
توجیھیة  خطوط   ٠٣ رقم  رقم  الدولي  المعیار  یمد  باالنقراض.  والمھددة  النادرة  األنواع  سیما  وال  األصلیة، 
المكافحة  عوامل  في  النظر  عند  البیولوجیة.  المكافحة  برامج  في  الغریبة  الطبیعیة  لألعداء  اآلمن  لالستخدام 
البیولوجیة ، فإنھ من األھمیة بمكان الحصول على معلومات عن اآلفات (تحدید ھویتھا ،معرفة وأھمیة األعداء 

الفراج عن طفیلیات Pauesia بغرض المكافحة الحیویة لحشرات من السرو 
، cupressivora Cinara ، في غرب كینیا 
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الطبیعیة) ، والعدو الطبیعي (تحدید الھویة ، والبیولوجیا ، وخصوصیة العائل ، واألخطار على العوائل الغیر 
المستھدفین ، وأعدائھا الطبیعیین واحتمال التلوث ، وإجراءات القضاء علیھا) ، وصحة اإلنسان والحیوان 
على  یعتمد  قد  عدمھ  من  البیولوجیة  المكافحة  عامل  استخدام  قرار  فإن  المطاف  نھایة  في  السالمة.  وقضایا 
االقتصاد وتقدیرات مبنیة على العلم للنتائج المحتملة للسیطرة على إدخال عامل المكافحة البیولوجیة مقابل 
التكالیف االقتصادیة و البیئیة لخیارات مكافحة أخرى ، مثل مبیدات اآلفات ، أو عدم القیام بأي شيء وقبول 

الخسائر الناجمة عن اآلفات.

٣٫٣  ٢٫٣عملیات الغابات 

 یمكن لجھاز عملیات الغابات تقلیل انتقال اآلفات من خالل التخطیط التنفیذي الحذر، والحصاد/القطع وتخزین 
ونقل األخشاب (انظر أیضا القسم ٨٫٣). ویمكن منع حركة اآلفات من موقع الحصاد إلى موقع تصنیع/تجھیز 
تدریب  وینبغي  الخشب.  ونوعیة  حجم  تقییم  یتم  عندما  وخاصة   ، والحصاد  العالمات  وضع  أثناء  األخشاب 
الموظفین على التعرف على اآلفات غیر العادیة وأعراض األشجار المریضة أو المصابة ، وأداء الممارسات 

التي تقلل من خطر انتقال عشائر اآلفات إلى مواقع أخرى.

إن التقلیل من مستویات عشائر اآلفات أثناء الحصاد والتصنیع سیحد من ظھور اآلفات في السلعة قبل تصدیرھا 
، ویجعل النقل أسھل وأكثر أمنا. وھذا أمر مھم خاصة إذا كان الخشب المقطوع سینقل على الصعید الدولي. 
تحدید  طریق  عن  التجارة  على  المحتملة  النباتیة  الصحة  تدابیر  تأثیرات   تقلیل  یمكن   ، ذلك  إلى  وباإلضافة 
واإلبالغ عن اآلفات الغیر المألوفة إلى المنظمة القطریة لوقایة النباتات ، خصوصا إذا ما تم الكشف مبكرًا عن 
اآلفات ، و بالتالي یمكن القضاء علیھا (انظر القسم ٦٫٤). یمد صندوق ٤ توجیھات أكثر تحدیدا للممارسات 

التشغیلیة التي تقلل من حدوث وجود اآلفات.  

أن  یجب  االعتبارات  ھذه  الدولیة.  األسواق  استھداف  عند  خاص  بشكل  حاسمة  النباتیة  الصحة  اعتبارات 
تكون متوازنة ضد القرارات الھامة األخرى وإدارة موارد الغابات ، مثل تحقیق أھداف التنوع البیولوجي ، 
واالستخدامات الترفیھیة وإخماد الحریق. االقتصاد واللوائح المحلیة ھي أیضا من العوامل الھامة في عملیات 

صنع القرار للغابات

یمكن أن یساعد إزالة قشرة جذوع نشر األشجار الموبوءة في تجنب انتشار اآلفات من موقع 
الحصاد إلى موقع التصنیع/التجهیز. هنا عمال إزالة القشرة /اللحاء من جذوع نشر األشجار 

ملیئة بخنفساء الصنوبر الجنوبیة 



20

صندوق ٤ 

تخطیط وممارسات التشغیل التي تقلل من ظهور اآلفات في الغابات 

· حدد نمط األشجار العرقي المناسب للموقع. وإذا كانت األشجار غیر مناسبة تماما للتربة أو المناخ  فإنھا 
ستصبح ضعیفة وعرضة للھجوم من قبل الحشرات ومسببات األمراض.  

· حدد أي تفشي لآلفات خالل مراحل التخطیط الحقلي وإبالغ ھذه اآلفات إلى إخصائي اآلفات. إذا  كانت 
ذات صلة ، وتقدیم تقریر عنھا الى المنظمة القطریة لوقایة النباتات أو سلطة تنظیمیة أخرى. أنواع 

الحشرات التي ال تعتبر آفات في بلد ما، قد تكون آفة  في بلد آخر.  

· باإلضافة إلى تسجیل جمیع حاالت تفشي اآلفات ، سجل مكان وجود اآلفات. سیساعد ذلك في تحدید 
المناطق الخالیة من اآلفات في المستقبل.  

ومسببات  الغابات  حشرات  مستویات  في  الزیادات  وتقییم  لكشف  معدة  منھجیة  مسوحات  بإجراء  قم   ·
األمراض واألضرار التي تسفر عنھا. قم باإلبالغ عن وجود اآلفات غیر العادیة لمدیري الغابات ، 
المنظمات القطریة لوقایة النباتات ، مالك األراضي الحرجیة وغیرھم من أصحاب المصلحة في الوقت 

المناسب.  

· استخدم معلومات تطور اآلفات البیولوجي والظواھر الجویة للتنبؤ بظھور اآلفات الختیار الوقت األمثل 
لتطبیق تدابیر الرقابة لمنع التفشي.  

· خذ في اآلعتبار حصاد األماكن ذات النسبة المرتفعة من األشجار المیتة والجافة لمنع المزید من الخسائر 
في المحصول بسبب ذلك الضرر والحد من مخاطر انتشار اآلفات.  

· استخرج وقم بحرق األشجار المیتة بالموقع ذاتھ أو استخدمھا محلیا لتجنب انتشار اآلفات إلى مناطق 
أخرى.  

· انظر في وضع تخطیط لحدود الحصاد لتقلیل فرصة  ھبوب بقایا األشجار بعد الحصاد الذي یوفر غذاء 
لتزاید اآلفات.  

یجعلھا أكثر عرضة لآلفات ، من خالل  یتبعھ من ضعف االشجار التي بسبب ذلك  وما  التآكل  · امنع 
الممارسات المالئمة لحصاد الموقع.  

· تجنب األضرار التي تلحق األشجار القائمة خالل عملیات الغابات ألن تلك یمكنھا التأثیر على القوة، 
وتمكین اإلصابة بفطریات تحلل األخشاب ، وزیادة القابلیة لآلفات اآلخرى. 

· إزالة األشجار المقطوعة من الغابة بسرعة لتجنب حدوث تراكم أو تفشي اآلفات. 

· ُیراعى عند تخزین قطع األشجار المقطوعة قرب الغابات أو فیھا، اعتبار نزع القشرة/اللحاء. سیساعد 
ھذا على تجنب انتشار اآلفات مثل بعض حفارون الخشب وخنافس القشرة. 

· نقل جذوع األشجار المقطوعة خالل فترة سكون اآلفات المعروفة وتطبیق تدابیر المكافحة المناسبة في 
محطة الوصول النھائیة قبل ظھور اآلفات. 

· عند نقل أو تخزین الخشب الناتج عن االضطرابات الطبیعیة مثل عواصف الریاح والحرائق ، ُیراعى 
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ضمان أال تسبب ھذة العملیات بانتشار اآلفات. 

· حیثما كان ذلك مآلئمًا، تخزین الخشب تحت غطاء ، تحت الماء، نظم رش أو في برك، ووضع جاذبات 
أو مصائد ضوئیة للحد من اإلصابة أو التفشي أو االنتشار للمناطق المحیطة بھا. 

· التخلص المالئم من ، أو إدارة  وحصاد  وتخفیف و تقلیم، البقایا لضمان عدم انتشار اآلفات المرتبطة بھا 
إلى مناطق أخرى * . 

· عقم المعدات وحاویات النقل لتفادي نقل اآلفات. 

في  الشجرة) فقط  أو أجزاء  المیالد  عید  أشجار  ذلك  تجاریة (بما في  الفروع لألغراض  بحصاد  صرح   ·
المناطق التي ال تنتشر فیھا اآلفات المعروفة. 

· توفیر التدریب للعاملین بالغابات و مالك الغابات، وأصحاب المصلحة اآلخرین على مفتاح التعرف على 
أنواع اآلفات ، والضرر ، وعلى إجراءات اإلبالغ عن وجود اآلفات 

*  قد تؤثراللوائح البیئیة المحلیة أو إدارة النفایات في بعض البلدان على قرارات كیفیة معالجة المواد أو 
التخلص منھا. تحقق مع السلطة ذات الصلة قبل الشروع في ذلك.

٤٫٣ ٣٫٣ مشاتل الغابات 

 حیث أنھ یمكن لكل مشتل حرجي توفیر نباتات الغرس للعدید من المناطق الجغرافیة ،فإن لمنع اآلفات 
من المشاتل أھمیة خاصة.  یعتبر شراء  أصول المواد الزراعیة الصحیة ومراقبة حالة الشتالت وأفرع 

الغرس بعنایة من الممارسات الھامة. 

 وإذا كان ممكنا ، حافظ على المواد النباتیة الجدیدة معزولة عن منطقة النمو الرئیسیة لفترة مراقبة ، لمنع 
وصول اآلفات الى المشاتل. بالنسبة لمشاتل الغابات الكثیفة استخدم ممارسات اإلدارة المكثفة التي ، إن لم 
یكن ُتطبق صحیحًا، قد تشجع على تراكم اآلفات. قد تكون البیئة االصطناعیة للحضانة ، مثل كثافة الزرع 

، واألنواع أو اختیار االستنساخ ، والزراعة اآلحادیة ،  مواتیة لتطور  اآلفات. 

على  وینبغي  ضروري.  أمر  لھو  انتشارھا  قبل  اآلفات  ومعالجة  اكتشاف  فإن   ، األضرار  من  للحد   
اإلجراءات التنفیذیة أن تتطلب من أي عامل یرى أعراض آفات غیر معروفة في المشتل إبالغ ذلك فورًا 
إلى مدیروھم. یتعین على مدیري المشتل إخطار المنظمة القطریة لوقایة النباتات أو المسؤولین األخر 
المناسبین ، إذا تم العثور على كائن حي أو آفة غیر معروفة ، مھمة أو خاضعة للوائح. یتم توفیر المزید 

من التوجیھات بشأن الممارسات الجیدة في المشتل في الصندوق ٥. 

 إذا كانت نباتات مشاتل الغابات مقصودة في التجارة الدولیة، فمن الضروري متابعة شروط الصحة النباتیة 
للبلد المستورد. قد تكون ھناك حاجة لشھادة الصحة النباتیة للتصدیق للمنظمة القطریة لوقایة النباتات للبلد 
المستورد على أن الشحنة تم تفتیشھا ووجد أنھا خالیة من اآلفات الخاضعة للوائح وأنھا تفي بشروط الصحة 

النباتیة لالستیراد (انظر القسم ١٠٫٤). 
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· توفیر أفضل ظروف نمو ممكنة (على سبیل المثال المواد الغذائیة والماء والضوء ، المسافات المناسبة 
ومقاومة الحشائش) لرفع صحة ، قوة النباتات و مقاومتھا.  

· جمع أو الحصول على البذور من نوعیة أشجار جیدة ومتفوقة وراثیا؛ واستخدام مصادر متعددة من 
المواد الزراعیة لزیادة التنوع الوراثي؛ استخدام البذور المعتمدة إذا كان ذلك ممكنا وتخزین البذور 
في ظروف تحد من ھجوم اآلفات؛ اختبار البذور قبل الزراعة لضمان جودة اإلنبات و صحة البذور؛  
 ، البالد  في  الرئیسیة  لآلفات  اآلفات  مقاومة  تحدید  أمكن  إذا  االمر.  لزم  إذا  البذور،  معالجة  وتطبیق 

وإكثار وتوزیع األصول المقاومة المستنسخة.  

· تحدید موقع مشتل إنتاج الشتالت بعیدا عن األماكن التجاریة لمنع التلوث وانتشار اآلفات في جمیع أنحاء 
البالد فیما بعد. الحفاظ على المواد النباتیة الجدیدة معزولة من مناطق الزراعة الرئیسیة ، حیث یمكن 

رصد اآلفات دون التعرض لخطر انتشارھم الى المشتل كلھ.  

· االحتفاظ بسجالت مناسبة تسمح بتحدید مصادر إنتاج المواد ، والمناطق التي ستنمو فیھا، و ُتزرع ، 
بحیث یمكن تتبع مصدر العدوى/اإلصابة.  

· استخدام التربة أو وسط نمو خامل خال من الحشرات ومسببات األمراض وبذور األعشاب الضارة.  

· عالج التربة إذا لزم األمر لقتل اآلفات قبل الزراعة.  

· إقامة أنظمة رصد للسماح بالكشف المبكر عن اآلفات. استخدم المصائد االصقة للكشف عن وجود اآلفات 
الحشریة ومصائد الجراثیم للكشف عن الجراثیم الفطریة.  

· تخاذ إجراءات فوریة إذا تم الكشف عن اآلفات.  

· االستخدام المناسب لزراعة الغابات الوقائیة، أسالیب المكافحة الكیمیائیة أو البیولوجیة.  

· ضمان خلو میاه الري من مسببات األمراض والملوثات األخرى مثل المبیدات الحشریة ، وخاصة إذا 
كان مصدر المیاه بركة تتراكم فیھا المیاه من حقول مصابة أو معالجة أو یشتبھ في أن تكون ملوثة. 

یمكن تركیب أنظمة ترشیح بسیطة لتطھیر المیاه الملوثة.  

· تجنب ترك أوراق رطبة ، وخصوصا عند الري لیًال ، ألن ذلك یسمح لمسببات األمراض أن تصیب 
النباتات. یمكن أن یساعد الري بالتقطیر بدال من الرشاشات على الحفاظ على األوراق جافة.  

· یساعد تركیب الشبك بمرافق إنتاج النباتات على منع دخول الحشرات أو انتشارھا.  

· فحص المواد قبل النقل لضمان خلو النباتات من اآلفات.  

· یتعین على مدیري دور المشاتل إخطار المنظمة القطریة لوقایة النباتات أو مسؤولین آخرین مناسبین، 
في حالة العثور على آفة غیر معروفة ، مھمة، أو خاضعة للوائح.  

· اتباع دورة المحاصیل لتفادي تكرار مشاكل اآلفات ؛ التأكد من أن المحاصیل البدیلة لیست عرضة 
لإلصابة.  
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· الحد من دخول الزوار (أي البشر والحیوانات والطیور)، في المناطق الموبوءة،  للحد من مخاطر اآلفات 
والعوامل الممرضة المتحركة على أجسادھم ، والمالبس واألحذیة. وینبغي أیضا اعتبار اتخاذ تدابیر للحد 

من دخول الحیوانات والطیور والتي قد تنشر اآلفات.  

· التنظیف (اإلزالة الشاملة للتربة والمواد النباتیة من كل األسطح والشقوق) ، وإذا لزم األمر ، تطھیر جمیع 
األدوات واألحذیة والمعدات قبل الدخول وقبل مغادرة منطقة المشتل ، وخاصة اذا كان الممرض موجود. 

تنظیف وتعقیم األدوات التي تستخدم لعملیات مختلفة  داخل المشتل قبل وبعد االستخدام. 

· التخلص من التربة الملوثة أو  وسط النمو بعنایة حتى ال یلوث نباتات جدیدة أو تربة. 

· جمع وإزالة النباتات المیتة والحطام كل أسبوع لتقلیل احتمال اإلصابة. تدمیر أو تعقیم المخلفات النباتیة 
المصابة بالحرق ، أوتحویلھا إلى سماد أو المعالجة  بالحرارة لقتل الحشرات. في حالة التحویل لسماد ، 

تأكد من الوصول إلى درجة حرارة عالیة تكفي لقتل اآلفات. 

· استخدام الدفن العمیق (٢ م) للتخلص من النفایات النباتیة التي ال یمكن تدمیرھا أو تطھیرھا بوسائل أخرى 

* قد تؤثراللوائح البیئیة المحلیة أو إدارة النفایات في بعض البلدان على قرارات كیفیة معالجة المواد أو التخلص منھا. تحقق مع السلطة 

ذات الصلة قبل الشروع في ذلك. 

٤٫٣  الغابات المزروعة 

 تعتبر بعض ممارسات المكافحة المتكاملة لآلفات للمشتل مفیدة أیضًا في إدارة الغابات المزروعة. ویمكن 
منع المشاكل الصحیة للغابات عن طریق استخدام مادة وراثیة مناسبة  تفي باشتراطات المنشأ (األصل 
الجغرافي) ، و األنواع ، أو الحجم المناسب ونوع الشتالت أو الُعقل. یقلل اختیار أنسب األنواع تربة الموقع 
والظروف المناخیة من إجھاد النبات ، وبالتالي ا القابلیة لإلصابة باآلفات. یساعد أیضا فھم حالة اآلفات 

المحلیة في تجنب وضع األنواع العرضة لإلصابة في ظروف مفضلة لدى اآلفات. 

 تساعد المسوحات المیدانیة، بما في ذلك تقییم األوضاع الصحیة للغابات ،على الكشف المبكر عن دخول 

مشتل غابات  بأنجوال
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أیة آفات جدیدة ، وضمان اتخاذ اإلجراءات الفوریة. وھناك حاجة أیضا للمسوحات للتأكد من خلو الشتالت 
من المنافسة من األعشاب الضارة. قد تساعد مكافحة الحشائش في تعزیز نمو األشجار وتسھیل أنشطة 
زراعة الغابات ، ومع ذلك ، ینبغي األخذ في االعتبار إمكانیة اآلثار السلبیة لمكافحة الحشائش ، مثل تعریة 
التربة وانخفاض التنوع البیولوجي. تم توفیر المزید من التوجیھات بشأن ممارسات الغرس في الصندوق ٦. 

من الممكن انتشار األمراض واآلفات الحشریة و الحشائش من مكان آلخر أثناء نقل معدات إعداد الموقع 
واألنشطة الروتینیة لزراعة الغابات ، مثل التقلیم و التخفیف. لذا من المھم التنظیف والتعقیم السلیم للمعدات. 
یجب تنظیف المعدات واألدوات واألحذیة واطارات السیارة من التربة والمادة العضویة قبل رشھا بمطھر 
مثل الكحول الصناعي ، عند العمل في المناطق المصابة بأمراض ذات أھمیة حجریة. ویمكن استخدام لھب 
تعقیم لبعض أنواع األدوات. إذا لم یتوافر أي من ھذه ،فإن الغسیل القوي بالبخار أو الصابون ، إن وجد ، 

سیحد من المخاطر. 

یمكن أن یساعد زراعة/أو منع زراعة مجموعة متنوعة من األنواع في الغابات المزروعة 
على الحد من التعرض آلفات الغابات. األشجار المزروعة في هذه الغابات 

في فیتنام هي مزیج من الصنوبر و الصمغ العربي. 



25

 

إدراك أن الزراعة األحادیة ومزارع االستنساخ یمكن أن تكون أكثر عرضة لآلفاتمن الغابات الُمختلطة.  
· تجنب االعتماد على أنواع أشجار واحدة أواالستنساخ. 

· اختیار المنشأ (األصل الجغرافي)  الصحیح وأنواع األشجار المناسبة للموقع والمناخ لضمان قوة وصحة 
النباتات.  

· اختیار مواقع النمو المناسبة لضمان نباتات صحیة وتجنب المشاكل المستقبلیة لآلفات. 
· النظر في إمكانیة أن تصبح أنواع األشجار غیر األصلیة عند اختیارھا للزراعة آفات. .  

· توخي الحذر عند نقل النباتات مع التربة ؛ وإذا  أمكن استخدم نباتات عاریة الجذور.  
· انقل النباتات عاریة الجذور عند سكونھا وعندما تكون أقل عرضة لنشر آفات الغابات. ھذا یقلل من إجھاد 
النبات أیضا. ینبغي أن یؤخذ في االعتبار إمكانیة وقوع ھجوم للنمل األبیض عند زراعة المحاصیل عاریة 

الجذور.  
· توفیر ظروف نمو صحیة ، مع ما یكفي من المیاه ، وضوء الشمس والمغذیات لتجنب اإلجھاد.  

· توفیر تباعد مالئم بین الشتالت المزروعة في الحقل للحد من التعرض لآلفات.  
· النظر في الممارسات الُمستحدثة المناسبة التي تسمح بالصرف الجید للمیاه وامتداد الجذر والتنفس. 

· تنظیف وتطھیر األحذیة والمعدات (مثل األدوات والمركبات) قبل الدخول وقبل الذھاب بعیدًا عن الموقع 
وخاصة إذا كان الموقع ُمصابًا ، للمساعدة في الحد من انتشار األمراض مثل تعفن الجذور. تطھیر األدوات 

بعد كل استخدام.  
· المسح في كثیر من األحیان ، ال سیما بعد الغرس ، لضمان تحقیق أھداف إدارة الغابات ولضمان  أن اآلفات 

لیست سائدة.  
· مراقبة الحشائش لضمان أن نباتات المحاصیل قادرة على النمو بشكل جید. ُخذ في االعتبار تشجیع األعشاب 

التي تعزز األعداء الطبیعیین لآلفات دون اإلضرار باألشجار. 
· حیث یمكن لنفایات زراعة الغابات، الناتجة عن التقلیم و التخفیف، أن تكون ركیزة خصبة لآلفات ، تخلص 
منھا بالشكل الصحیح بالحرق، الدفن العمیق ، استخدامھا كسماد أو المعالجة الحراریة الكافیة لقتل اآلفات 

  . *
· إخطار المنظمة القطریة لوقایة النباتات أو مسؤولین آخرین مناسبین، في حالة العثور على آفة غیر معروفة 

، مھمة، أو خاضعة للوائح. 
  بتقدم الغابات  المنزرعة نحو النضج ، قد ُتمارس أنشطة مثل المباعدة ، التقلیم ، التخفیف والتسمید اعتمادا 
على الموارد المتاحة وأھداف اإلدارة. یجب أن یكون مدیري الغابات یقظین من أي وقت مضى للحفاظ 

على الغابات وتعزیز الصحة من خالل ھذه األنشطة اإلداریة. 
 تشكل نظم الحراجة الزراعیة ، التي یتم فیھا دمج األشجار في المزارع والمناظر الطبیعیة الزراعیة ، وضعًا 
معقدًا بالنسبة العتبارات إدارة اآلفات. یمكن في بعض األحیان انتشار اآلفات بین المحاصیل الزراعیة 
واالشجار. ویمكن للمحصول أو الشجرة أن تكون عائل لآلفة أو مصیدة. ویجب اتخاذ الحذر عند حصاد 
منتجات الغابات غیر الخشبیة وخاصة الفواكھ والمكسرات لضمان عدم انتقال األمراض من خالل الجروح 

التي تسببھا تقنیات الحصاد .
 _________ 

أو  المواد  معالجة  كیفیة  قرارات  على  البلدان  بعض  في  النفایات  إدارة  أو  المحلیة  البیئیة  تؤثراللوائح  قد   *
التخلص منھا. تحقق مع السلطة ذات الصلة قبل الشروع في ذلك. 
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٥-٣  الغابات الُمجددة بشكل طبیعي 
یمكن تجدید الغابات طبیعیًا بتبرعم جذور أو جذوع موسم الحصاد السابق ، أو زرع البذور الطبیعیة. في بعض 
المناطق الحرجیة قد تساعد النباتات الموجودة قبل الحصاد في سد عملیة زرع البذور الطبیعیة. إال أن الغابات 
تحتاج إلى العمل لعدة سنوات قبل الحصاد لضمان أن ھذه النباتات القائمة ،المسماة ”تجدید مقدما“، موجودة 
وقویة. في بعض الحاالت یكون التجدد الطبیعي أكثر قدرة على مقاومة الضغوط البیئیة ، وذلك ألن األنواع 
تتكیف جیدا مع الموقع ، و یمكن أن تكون أكثر قوة. یقلل أیضا استخدام التجدد الطبیعي من احتمال دخول آفات 

جدیدة مع نباتات الغرس.

وحتى عندما یستخدم التجدد الطبیعي ، فإن إعادة تحریج أي موقع یتطلب التخطیط والمتابعة. في بعض الحاالت 
، یمكن تحدید إدارة محددة وممارسات حصاد لتعزیز التجدد الطبیعي وتقلیل اآلثار على النظام البیئي. وستكون 
ھناك حاجة لمسوحات التجدید المتقدم لضمان أن ھذه النباتات سلیمة وصحیة بدرجة كافیة لمنافسة الحشائش 

فتصبح جزءًا من الغابة الجدیدة.

من المھم أن یكون البذر الطبیعي كافي لتحقیق أھداف اإلدارة طویلة األجل ، استنادا إلى أنواع األشجار 
ومتطلبات التخزین. مسوحات لضمان إنشاء أشجار صحیة ،من الضروري المتابعة برصد ومسوحات 

اآلفات في إطار الوقت المناسب. 

 في وقت الحق ، تكون رصد ومسوحات اآلفات ضروریة لتحدید ما إذا كان أو لم یكن التجدد الطبیعي 
خالي بما فیھ الكفایة من الحشائش أو المنافسة من نباتات غیر مدمرة. قد تأتي المنافسة أیضا من الجذور 
الخادعة لبعض األنواع متساقطة األوراق أو اإلفراط في التخزین من قبل البذر الطبیعي من صنوبریات 

معینة.  

خالل أنشطة زراعة الغابات مثل مكافحة الكثافة ، التقلیم ، والتسمید ال بد من ضمان عدم تحریك ھذه 
األنشطة والمعدات واألدوات المرتبطة بھا لآلفات أو تكثیف آثارھا (انظر الصندوق ٧).

غابات صنوبر sylvestris Pinus ُمجددة طبیعیًا ، تركیا
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صندوق ٧ 
الممارسات الجیدة للغابات الُمجددة بشكل طبیعي التي تقلل من  ظهوراآلفات 

· اختیارأنسب عملیة للتجدید، أو مزیج من العملیات لضمان تجدید حرجي صحي وقوي. 

· إجراء مسوحات لآلفات لتحدید احتماالت نجاح عملیة التجدد الطبیعي. 

· اختیار أنسب ممارسات زراعة الغابات وحمایة اآلفات و القطع/الحصاد وتشجیع التجدید والحد من عشائر 
اآلفات في الغابات المستقبلیة. 

· إجراء مسوحات المتابعة للتحقق من نجاح التجدد والتحقق من وجود اآلفات. 

· ضمان التباعد المالئم بین النباتات المجددة بشكل طبیعي لتقلیل التعرض لآلفات ذات القلق وتعزیز نمو 
األشجار. 

· مراقبة الحشائش متى وحیثما كان ذلك مناسبًا، مع إیالء االعتبار الواجب لھا من حیث اآلثار المحتملة المفیدة 
من األعداء الطبیعیین لآلفات. 

· التخلص السلیم  من نفایات زراعة الغابات الناتجة عن التقلیم و التخفیف  لكونھا ركیزة خصبة لآلفات. *  

· تنفیذ األنشطة ، مثل التقلیم والتخفیف وحصاد منتجات الغابات غیر الخشبیة (أي الكستناء ، الراتنج ، السائل 
النباتي والفروع) ، خالل فترات انخفاض الخطر فال تسمح الجروح بدخول الجراثیم. 

· تنظیف وتطھیر األحذیة والمعدات (مثل األدوات والمركبات) قبل التوجھ بعیدًا عن الموقع وخاصة إذا كان 
الموقع ُمصابًا ، للمساعدة في الحد من احتمال انتشار األمراض مثل تعفن الجذور. تطھیر األدوات التنفیذیة 

بعد كل استخدام.  

· إخطار المنظمة القطریة لوقایة النباتات أو مسؤولین آخرین مناسبین، في حالة العثور على كائن حي غیر 
معروف أو آفة مھمة أو خاضعة للوائح. 

قد تؤثراللوائح البیئیة المحلیة أو إدارة النفایات في بعض البلدان على قرارات كیفیة معالجة المواد أو التخلص 
منھا. تحقق مع السلطة ذات الصلة قبل الشروع في ذلك. 

 

٦٫٣ المناشر ومعالجات ما بعد الحصاد/القطع 
 بعد الحصاد/القطع ونقل منتجات الغابات إلى المنشرة ، من المھم تصنیع األخشاب المستدیرة بسرعة وبدقة 
للحد من عشائراآلفات الموجودة والتقلیل من فرص اآلفات للھجوم على األخشاب. من المفید تقشیر جذوع 
نشر األشجار  لو لم یتم نشر الخشب فورًا. إن مجموعة معالجات ما بعد الحصاد واسعة. ینبغي أن تظل سلع 
التصدیر معزولة للحد من مخاطراإلصابة في مرحلة ما بعد المعالجة. ینبغي فحص  كل األخشاب المستدیرة 
الذین  أولئك  على   ، المثالیة  الناحیة  ومن  واألمراض.  الحشرات  لدالئل  الخشب  منشر  وصولھا  لدى  بصریًا 
یقدمون جذوع نشر األشجار تنبیھ عامل المنشر عن أي مشاكل محتملة لآلفات. وینبغي التحقیق في ھذا وتقدیم 
غیر  أو  مألوفة  غیر  اآلفة  كانت  إذا   ، مناسبة  أخرى  سلطة  أو  النباتات  لوقایة  القطریة  المنظمة  إلى  تقریرًا 
معروفة. العامل الحاسم في ما إذا كان یمكن انتشار اآلفات من المنتجات الحرجیة الُمخزنة إلى الغابات ھو 

قرب موقع التخزین من الغابة. 

 

 حتى  عند التخطیط لنقل األشجار المقطوعة خالل فترة سكون اآلفات، إال أن أنماط الطقس الموسمیة یمكن 
أن تغیر توقیت ظھور اآلفات. لذلك ربما یكون من الضروري اتخاذ بعض اإلجراءات في منطقة التخزین (إما 
بالغابة أو بالمنشر) مثل وضع مصائد اآلفات ، أو تطبیق التغطیة بالرش. فعلى سبیل المثال ، تعامل األسطح 
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المقطوعة من خشب البلوط المستدیر المعدة إلنتاج األلواح الخشبیة الثمینة مثل القشرة بالشمع لمنع التأكسد والحد 
من الرطوبة.  ترش بعض مناشراألخشاب الماء على أكوام جذوع نشر األشجار، أو قد یتم تغطیس جذوع نشر 
التنبؤ  تطویر  أیضًا  یمكن  الخشب.  تصنیع  یمكن  حتى  القشرة/اللحاء  خنفساء  ھجوم  من  للحد  برك،  في  األشجار 
باآلفات للتكھن بموعد ظھورھا وانتشارھا. یمكن أن تكون ھذه النماذج ممتازة على أساس العائل وتطور اآلفة 
البیولوجي وبیانات المناخ ، أوقد تكون نظم بسیطة على أساس الخبرة السابقة. على سبیل المثال ، بعد شتاء معتدل 
تبقى أعداد أكثر من خنافس القشرة/اللحاء على قید الحیاة مما قد یؤدي إلى زیادة الضرر أوسرعة االنتشار. یمكن 
الحشرات  ألنواع  عملیة  حلول  ھناك  كانت  إذا  الخشب  منشر  لمشغلي  المشورة  تقدیم  المحلیین  التقنیین  للخبراء 

ومسببات األمراض المحتمل تواجودھا محلیا.  

 ُیعد ضمان نظافة المركبات والمعدات األخرى، المستخدمة في نقل األخشاب من الغابة إلى المنشرة، من القشرة/
خطر  من  كبیر  بشكل  یقلل  وسوف  الجیدة  الممارسات  من  تفریغھا  بعد  مباشرة  والتربة  النبات  وحطام   ، اللحاء 
االنتشار العرضي لآلفات. إذا ما تم نقل األخشاب المصابة فأنھ من األفضل استخدام الشاحنات المغطاة، المغلقة إذا 

كان ذلك ممكنا لتقلیل خطر ھروب اآلفة.  

 وینبغي جمع القشرة/اللحاء والمنتجات األخرى المتبقیة وتخزینھا بشكل آمن من أجل زیادة االستخدام أو التخلص 
منھا بطرق مأمونة. ومن الشائع جدا لآلفات أن تكون موجودة في المواد المتبقیة أو النفایات ، وھذه المواد تحتاج 

إلى أن تدار بطریقة صحیحة لمنع تفشي األوبئة التي تقع بالقرب من منشر الخشب.  

وینبغي رصد الخشب الُمصنع و منتجات الخشب وفرزھا إلزالة المنتجات التي تظھر وجود آفات مثل عالمات 
الفطریات ، وثقوب الحشرات و الفضالت (الحطام أو البراز). وتوفر خطوة فرز الجودة ھذة المزید من التأكید بأن 
المنتجات الجاري توصیلھا أو شحنھا أقل عرضة لخلق تفشي حشرة أو مرض. وینبغي أن تصان ھذه المنتجات 
التي تم إزالتھا بسبب وجود مخاطر اآلفات ومعالجتھا ، أو التخلص منھا حیثما كان ذلك مأمون القیام بھ. قد یكون 
خیار الُمعالجة ھو قتل اآلفة ، كالبسترة بالمعالجة الحراریة ، التشعیع أو التبخیر ، قد یكون خیارا. یوفر الصندوق 

٨ قوائم بالممارسات  العامة الجیدة لمناشر األخشاب.

فرز الخشب في المنشرة، كندا
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صندوق ٨ 
الممارسات الجیدة لمناشر الخشب ومعالجات ما بعد الحصاد/القطع للحد من انتشار اآلفة 

 اعتبارمعاملة الجذوع المقطوعة حدیثًا في الموقع حیثما كان ذلك عملیًا 

· فحص جذوع نشر األشجار المقطوعة قبل دخول منشرة الخشب لتحدید ما إذا كانت آفات الغابات موجودة ، 
واحتمال انتشارھا للمناطق المحیطة بھا أو المنتجات.  

· یجب عزل جذوع نشر األشجار المصابة بالتعفن المتقدم جانبًا حتى یمكن إزالة األجزاء المتعفنة واستخدامھا 
أو التخلص منھا بطریقة تضمن الحفاظ على ما تبقى. وھذا یقلل من كمیة الفحص البصري في عملیة التصنیع.  

· عند اكتشاف آفات ھامة أو خاضعة للوائح أو إذا كان یبدو أن ھناك تفشى محتمل لآلفة في مناطق الحصاد 
والتصنیع أو التخزین، قم باالتصال بمنظمتك القطریة لوقایة النباتات أو السلطات التنظیمیة األخرى.  

· إذا كان من الممكن، خزن جذوع نشر األشجار تحت غطاء، تحت أنظمة رش مائي، أو في برك للحد من 
اإلصابة القائمة أو المحتملة. وضع الجاذبات أو المصائد الضوئیة ، استراتیجیًا وبعنایة لتقلیل انتشار اآلفات ، 

وقد تكون جزءًا من الحل للحد من تفشي الحشرات والسیطرة.  

· نقل الحموالت الموبوءة في شاحنات مغطاة ، مغلقة.  

· تنظیف السیارات التي تنقل جذوع نشر األشجار وإزالة القشرة/اللحاء والحطام للتخلص اآلمن على الفور 
بعد التفریغ.  

· اجمع باستمرار القشرة/اللحاء والحطام من ساحة التخزین للمزید من االستخدام أو التخلص منھا بطریقة آمنة 
لمنع تراكم وانتشار اآلفات * .  

فصل  الحشریة.  لآلفات  مؤشرات  أو  المتقدم  المرض  لوجود  التصنیع  عملیة  أثناء  المنتجات  جمیع  رصد   ·
المنتجات الملوثة من أجل استخدامھا أو التخلص اآلمن لمنع حركة ، وانتشار اآلفات أو دخولھا أي مكان آخر.  

· تخزین المنتجات الُمصابة في منطقة منفصلة لتجنب تلوث المنتجات الخالیة من اآلفات حال وجودھا بالمخزن 
أو في حین انتظار النقل أو التخلص منھا.  

· قد تدیر معالجات ما بعد الحصاد مثل المعالجة الحراریة ، أو التشعیع أو التبخیر مخاطر العدید من اآلفات. قم 
باالتصال بمنظمتك القطریة لوقایة النباتات للمزید من المعلومات عن  شروط الصحة النباتیة لالستیراد للسوق 

المستھدفة ، والمعالجات التي قد تكون مناسبة لمنتجاتك واآلفات المرتبطة بھا.  

 ____________

١ *  قد تؤثراللوائح البیئیة المحلیة أو إدارة النفایات في بعض البلدان على قرارات كیفیة معالجة المواد أو 
التخلص منھا. تحقق مع السلطة ذات الصلة قبل الشروع في ذلك. 

٧٫٣ نقل المنتج ومراكز التوزیع 
 یعتمد استیراد وتصدیر سلع الغابات بشكل كبیر على الموانئ البحریة ، ومرافق المناولة المؤقتة، والمطارات 
ومحطات القطار لتفریغ وتحمیل الحاویات والسفن. ونظرا للعدد الكبیر من سلع الغابات في النقل والتخزین ، لذا 

فإن ھذة المناطق حرجة في المساعدة على منع انتشار اآلفات. 

 للحد من تلوث أو إصابة الموانئ باآلفات ، ینبغي أن یتم بناء منشآت تخزین على سطح صلب أو دائم (على 
سبیل المثال ، الرصف،الخرسانة، والحصى) وتكون خالیة من الغطاء النباتي، واألشجار المیتة أو التي تحتضر ، 

والنفایات والتربة. من المھم أن تكون المناطق المحیطة بأماكن تكویم خشب التصدیر خالیة من اآلفات. 



30

و لتجنب انتقال الملوثات، ینبغي تخزین األخشاب الُمستوَردة واألخشاب اُلُمَصَدرة بشكل منفصل مع وجود منطقة 
واقیة ذات حجم مناسب بینھما. وبالمثل ، ینبغي فصل األخشاب المعالجة عن غیر المعالجة. وإذا كانت ھناك أماكن 
مخصصة لتدخین الخشب ، ُیراعى بناء حواجز مادیة مع مواد واقیة من الحشرات أو أغطیة لتجنب إعادة تلوث 

الخشب الُمعالج.  

 یجب إزالة المصادر المحتملة النتشار اآلفات مثل جذوع نشر األشجار المرفوضة ، أخشاب فرش الشحنة، وقطع 
الخشب المكسورة، أو النفایات النباتیة فورًا والتخلص منھا بشكل آمن لتجنب احتمال تراكم اآلفات.  

 وینبغي فحص الحاویات قبل تحمیلھا ، لضمان أن اآلفات أو التربة والحطام ال تشكل مخاطر   آفة. قد یكون من 
الضروري تنظیف الحاویات باستخدام برامج الغسیل بالضغط أو المعالجة بالتطھیر. وھناك حاجة إلى إجراءات 

مكتوبة لضمان سالمة العمال وتحقیق أھداف الصحة النباتیةالمرجوة. 

  وقبیل التحمیل مباشرة،  یُنصح بتفتیش المنتجات الحرجیة لضمان  عدم إصابتھم أثناء التخزین. یمكن أیضًا 
استخدام سجل التفتیش ھذا كسجل للرصد إذا تم الكشف عن اآلفات أثناء التفتیش لدى الوصول.  

 

یؤثر قرب مراكز النقل والتوزیع من الغابات بشكل كبیر على احتمال إصابة الشحنات الصادرة باآلفات. وبالمثل 
، فإن قرب الغابات من ھذه المراكز یؤثر على احتمال توطن اآلفات بنجاح نظرا لتوافر العوائل المناسبة. حیثما 
یوجد مدخل ومخرج مرافق منتجات الغابات/المنتجات الحرجیة بالقرب من الغابات، فمن المفید إجراء مسوحات أو 
أنشطة رصد للكشف عن توطن اآلفات الجدیدة للغابات (أنظر القسم ٦٫٤). في بعض الحاالت ، قد تكون الغابات 
الواقعة بالقرب من مدخل ومخرج المرافق بمثابة الحارس أو النباتات المؤشر. باإلضافة ، یمكن أن تزرع نباتات 
الرصد أوتوضع على نقاط الدخول ، مثل الموانئ ومحطات الحاویات. یمكن أن تساعد ھذه النباتات مع ا المسوحات 
على الكشف عن دخول أي حشرات حرجیة للبلد عندما تبدأ تظھر عالمات اإلصابة. ویوصى بأدوات الرصد، مثل 
الجاذبات، أو المصائد الضوئیة ، والمسح الدوري للمواقع ، للمساعدة في الكشف عن بعض اآلفات الحشریة ، مثل 
خنافس القشرة/اللحاء. المصائد لیست فعالة ضد معظم حفارون الخشب أو مسببات األمراض،إال أن مصائد الجذوع 

تكون وسیلة فعالة لرصد ھذه اآلفات ، فضًال على بعض خنافس القشرة/اللحاء. 

 

قد تكون ھناك حاجة لحمایة الشحنات من الحشرات على متن النواقل في تلك المناطق التي تنجذب فیھا حشرات ، 
مثل (Lymantria dispar) (عثة الغجر، الساللة اآلسیویة على وجھ الخصوص) ،  

كثافة  تقلیل  المفید  من  للضوء.  الطویلة)  القرون  ذات  المحروق  الصنوبر  (خنفساء   (Arhopalus ferus)و
اإلضاءة في الموانئ وعلى السفن خالل فترات الخطر العالي، وإجراء عملیات الشحن وترتیب وقت الرحیل في 
فترات انخفاض نشاط الحشرات. قد یكون من الضروري أیضا تفتیش السلعة قبل المغادرة أو معالجة السلعة أو 

وسیلة النقل. 

 

ویمكن من خالل العمل مع العلماء المحلیین والمنظمات القطریة لوقایة النباتات تطویر حلول عملیة لتحسین إدارة 
اآلفات في المرافق التي تقوم بنقل وتوزیع المنتجات الحرجیة ، وبالتالي حمایة صحة الغابات (انظر الصندوق ٩). 
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الصندوق ٩ 
الممارسات الجیدة لنقل المنتج ومراكز التوزیع للحد من انتشار اآلفات

إنشاء مناطق تخزین المنتج الحرجي على األسطح الصلبة (على سبیل المثال، الرصف،الخرسانة، 
والحصى الخ) الخالیة من مصادر محتملة لإلصابة باآلفة لضمان نظافة المنتج. 

· إعادة تدویرأو إعادة استخدام أخشاب فرش الشحنة الُمفرغة  ومواد التعبئة الخشبیة بالتشاور مع المنظمة 
القطریة لوقایة النباتات. 

· التخلص من المصادر المحتملة النتشار اآلفات مثل نفایات النواقل والمنتجات المكسورة * . 

· تنفیذ معاییر و إجراءات لنظافة الحاویات لضمان عدم انتقال اآلفات أثناء عملیة النقل. 

· تفتیش المنتجات وإزالة الموبوءة  منھا قبل الشحن. 

· منع التلوث المتقاطع بین المنتجات الُمستوردة والُمصدرة ، وبین المنتجات المعالجة وغیر المعالجة. 

· الحفاظ على مواد التعبئة الخشبیة الُمعالجة (المعیار رقم ١٥) منفصلة عن مواد التعبئة الخشبیة غیر 
الُمعالجة. ال تقم بتحمیل الخشب المعالج على مواد التعبئة الخشبیة غیر المعالجة.  

· تنفیذ برامج الرصد ، بما في ذلك المصائد ، في تلك المناطق حیث دخول وخروج المرافق متاخمة 
للمناطق الحرجیة ، بالتعاون مع المنظمة القطریة لوقایة النباتات. 

· تعزیز وعي تفشي اآلفات بالقرب من الموانئ وتطویر أنظمة لضمان نظافة النواقل والشحنات من 
اآلفات المتطفلة و كتل البیض. 

· العمل مع المنظمة القطریة لوقایة النباتات لوضع حلول عملیة إلدارة مخاطر اآلفات لحركة المرافق 
التي تتركز في استیراد وتصدیر المنتجات الحرجیة. 

 __________

* قد تؤثراللوائح البیئیة المحلیة أو إدارة النفایات في بعض البلدان على قرارات كیفیة معالجة المواد أو 
التخلص منھا. تحقق مع السلطة ذات الصلة قبل الشروع في ذلك. 

٨٫٣ استخدام منهج النظم إلدارة مخاطر اآلفات بالغابات  
اتباع منھج النظم في عالم اللوائح ھو استخدام اثنین على  األقل من التدابیر المستقلة إلدارة الخطر للحد 
من خطر اآلفة للوفاء بشروط اآلستیراد. كثیرًا ما یطبق المشتغلین بالغابات عدة ممارسات للحد من مشاكل 
اآلفات خالل مراحل عملیة اإلنتاج بأكملھا ، من زراعة وإدارة الغابات إلى عملیات الحصاد. تساعد تلك 
الممارسات، غالبا ما تسمى باإلدارة المتكاملة لآلفات (انظر القسم ١٫٣) ، على تشكیل أساس منھج النظم 
(انظر القسم ٥٫٤). یعطي الصندوق ١٠ أمثلة لتدابیر إدارة اآلفات التى یمكن لعاملي الغابات استخدامھا للحد 
من عشائر اآلفات قبل أن ُتباع المنتجات وُتشحن ، وقبل أن تشكل اآلفات المرتبطة بھا خطرا على الغابات 

في الخارج ، أو ُتأثر على األرباح  بالموطن.

٩٫٣ التحدیات في منع انتشار اآلفات من خالل الوقود الخشبي/حطب الوقود 
 إن السوق الدولي للوقود الخشبي/حطب الوقود جدیدًا إلى حد ما ، ولكن یبدو أنھ یزداد نموًا نظرًا لبحث 
البلدان عن مصادر الطاقة المتجددة لتحل محل الوقود األحفوري (الصندوق ١١). الوقود الخشبي/حطب 
الخشب  كریات  و   ، الخشب  ورقائق   ، الخشب  وبقایا   ، المستدیرة  األخشاب  تشمل  واسعة  فئة  ھو  الوقود 
والحطب والفحم النباتي والسائل األسود. تمثل المنتجات المصنعة مخاطر أقل لآلفة، فعلى سبیل المثال ال 
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یلزم إخضاع كریات الخشب والفحم للوائح. 

 وكثیرا ما یتم قطع األشجار المتضررة من اآلفات الستخدامھا كحطب. یمكن للكثیر من اآلفات التي تسببت في 
تراجع الشجرة أوموتھا البقاء على قید الحیاة في الخشب لعدة سنوات ویتم نقلھا إلى مناطق جدیدة. خنافس حفر 

   Agrilus planipennis الخشب ( مثل

ھي  الطویلة)  القرون  ذات  اآلسیویة  (الخنفساء   Anoplophora glabripennis و  القرمزي)  اآلش  (حفار 
األوروبي)،   الخشب  (لدبور    Sirex noctilioیمكن ولكن    ، الطریق  ھذا  الستخدام  شیوعًا  األكثر  الحشرات 

والنمل األبیض والكائنات الممرضة االنتقال أیضًا على أو في جذوع نشر األشجار أو الفروع

التجارة الدولیة في الوقود الخشبي/حطب الوقود (متوسط ٢٠٠١ و ٢٠٠٢)

لقد أصبح من الواضح بشكل متزاید أنھ حتى الحركة المحلیة لھذه السلع یمكن أن یسبب في انتشار آفات غیر 
مرغوبة، وقد تكون ھناك حاجة للوائح وطنیة لمنع الحركة من المناطق الموبوءة إلى المناطق الخالیة 

من اآلفات، كما  تم تبنیھ في الصین بالنسبة للخنفساء اآلسیویة ذات القرون الطویلة. 

السلعة الحجم الدولي للشحن

طن متري  288 255 1 الفحم

متر مكعب   650 742 26                              رقائق وجزیئات الخشب

متر مكعب 946 926 1                                                                                                          الحطب

متر مكعب  628 282 6                              المخلفات الخشبیة
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الصندوق ١٠
أمثلة لتدابیر یمكن إدراجھا في منھج النظم إلدارة خطر آفة الغابة 

قبل زراعة األشجار 

• تسجیل منتجي البذور والنباتات وتوفیر التدریب المناسب ألسالیب المناولة 

• اختیار المادة الوراثیة المناسبة 

• اختیار مواد غرس صحیة 

• اختیار األنواع أو األصناف المقاومة أو األقل عرضة  

• تحدید المناطق وأماكن أو مواقع اإلنتاج الخالیة من اآلفات 

• اعتبار الخصائص البیئیة ، مثل التربة والغطاء النباتي والتنوع البیولوجي وقیم الموارد األخرى، عند 
التخطیط واختیار وإعداد الموقع. 

أثناء موسم النمو 

• تنفیذ عملیات التفتیش للكشف عن وجود اآلفات 

 Phytophra spp إجراء اختبارات الكشف عن األمراض ، على سبیل المثال عفن جذور أو •

التربیة  ركائز  إلزالة  التطھیر  مثل   ، المناسبة  الحرجیة  الممارسات  باستخدام  اآلفات  عشائر  من  الحد   •
المحتملة وتجنب إتالف المحاصیل خالل مكافحة الحشائش، التخفیف، التقلیم، وحصاد منتجات الغابات غیر 

الخشبیة وإنقاذ الشجر. 

• المحافظة على المسوحات الالزمة للمصادقة على انخفاض انتشار اآلفات 

 

عند الحصاد 
· حصاد األشجار في مرحلة معینة من النمو أو الوقت من السنة لمنع زیادة عشائر اآلفة 

· تفتیش وإزالة األشجار المصابة وجذوع نشر األشجار  

· استخدام الممارسات الصحیة ، مثل إزالة أیة نفایات یمكن أن تكون ركیزة خصبة لآلفات 

·  استخدام تقنیات الحصاد أو المناولة التي تقلل األضرار لألشجار والتربة 

· إزالة األخشاب المقطوعة بسرعة لتجنب تراكم اآلفات 

· نزع قشرة/لحاء األشجار في أقرب وقت ممكن بعد قطعھا 

· إزالة الجذوع أو معالجة السطوح حیثما كان ذلك ضروریًا للحد من عفن الجذور أو مشاكل اآلفات األخرى 

· تنظیف المعدات بین المواقع 

 

معالجة ومناولة ما بعد الحصاد 
باستخدام  اآلفات   إزالة  أو  تعقیم   ، لقتل  الخشبیة  المنتجات  من  غیرھا  أو  األشجار  نشر  جذوع  معالجة   ·

الحرارة ، والتبخیر ، التشعیع، المعالجة الكیمیائیة ، استخدام الفرشاة أو  نزع القشرة/اللحاء

· تخزین جذوع نشر األشجار أو المنتجات الخشبیة األخرى بطرق تحد من تراكم اآلفات ، مثل الغمر تحت 
الماء  
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· تفتیش وتصنیف جذوع نشر األشجار والمنتجات الخشبیة األخرى 

· استخدام تدابیر التطھیر بما في ذلك إزالة األجزاء الملوثة أو الُمصابة من النبات العائل 

· تعیین (أخذ عینة) و اختبار منتجات الغابات بالنسبة لآلفات 

· تركیب موانع للحشرات في مناطق التخزین 

المرتبطة بالتصدیر واالستیراد 

· معالجة أو تصنیع منتحات الغابات لقتل اآلفات  

· وضع قیود صحة نباتیة على االستخدام النھائي والتوزیع ونقاط الدخول ووضع قیود على لالستیراد الموسمي 
لتجنب دخول اآلفات  

اآلفات  ھروب  أو  اإلصابة  لمنع   ، المغطاة  أو  المغلقة  الحاویات  مثل   ، التعبئة  من  المناسب  األسلوب  اختیار   ·
العرضي أثناء النقل 

·  طلب حجر ما بعد الدخول لنباتات الغرس لتمكین الكشف عن أیة إصابات كامنة  

· تفتیش و / أو اختبار سلع الغابات للتحقق من حالة اآلفات 

· استخدام ممارسات التطھیر الجیدة للنواقل كالسفن والحاویات والشاحنات

حتى الحركة المحلیة للحطب یمكنها نشر اآلفات 
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الصندوق ١١
التجارة الدولیة في الوقود الخشبي/حطب الوقود (متوسط ٢٠٠١ و ٢٠٠٢)

رقائق وجزیئات الخشب  : ٦٥٠ ٧٤٢ ٢٦ متر مكعب 

الحطب: ٩٤٦ ٩٢٦ ١متر مكعب 

بقایا الخشب (الُمخلفات الخشبیة): ٦٢٨ ٢٨٢ ٦ متر مكعب 

 ___________

 (Hillring and Trossero, 2006 : المصدر)

حطب  على  اآلفة  مخاطر  لتقلیل  التبخیر  أو  الحراریة  المعالجة  تتطلب  استیراد  لوائح  البلدان  بعض  لدى   
الوقود. ھذه المتطلبات من السھل رصدھا وفرضھا على النحو اھتمامات التجاري الكبیر ذو االھتمامات ، 
إال أن العملیات الصغیرة غالبا ما تفتقر ھذه القدرة. إن تطبیق الئحة نقل الحطب على األفراد ھو أقرب ما 

یكون إلى المستحیل. قد یكون التعلیم العام أفضل نھج للحد من انتشار اآلفات من خالل الحطب. 

 

  غالبًا ما یتم تطبیق لوائح األخشاب المستدیرة على وقودالحطب في النقل الدولي. ویمكن للمعالجات مثل 
(نزع القشرة/اللحاء) أو التقطیع لنشارة أن تقلل كثیرا من بقاء خنافس اللحاء على قید الحیاة ، ولكن المعالجة 
الحراریة أو التدخین توفر حمایة أفضل من اآلفات، بما في ذلك الكائنات الممرضة الفطریة ، التي تعیش 

في عمق الخشب. 

٣٫١٠ التحدیات في منع انتشار اآلفات من خالل نباتات الغرس 
 ویعتقد  أن كثیر من آفات الغابات دخلت إلى المواقع الجدیدة والعوائل من خالل نباتات الغرس. وقد تشمل 
نباتات الغرس الجذور، والساق، والفروع، واألوراق ، وأحیانا حتى الفواكھ المقصودة للغرس. یمكن لھذا 
العدد الكبیر من أجزاء النبات ، أن یحمل آفات عدیدة متنوعة. تعتبر عموما النباتات في وسط النمو (تربة 
غیر معقمة) ذات مخاطر أعلى. من الصعب كشف الكائنات الممرضة بشكل خاص في نباتات الغرس. فیما 
 Pseudomonas  :یلي بعض األمثلة للكائنات الممرضة التي یعتقد أنھا انتشرت بواسطة نباتات الغرس

(قرحة نزیف كستناء الحصان)، 

 Phytophra   القرحة الزائفة ، والعدید من أنواع spp   Gibberellaذبول اآلش؛ Chalara spp
 P. ramorum, P. cinnamomi, P. alni, P. kernoviae, P. lateralis , P. ذلك  في  بما 

  pinifolia

 ھناك القلیل من المؤلفات العلمیة عن اآلفات الموجودة على نباتات الزینة. عالوة على ذلك ، یقدر العلماء 
أن حوالي سبعة في المئة فقط من فطریات العالم معروفة للعلم. بعض الكائنات الممرضة  ھي ھجن في 
بیئة الحضانة، خالقًة بذلك كائنات حیة جدیدة وُمتكیفة مع الظروف الجدیدة والعوائل. قد تكون ھناك حاجة 
المتسلسل  البلمرة  فعل  رد  (أي  النووي  الحمض  تسلسل  مثل   ، جزیئیة  وأدوات  زراعة  ألسالیب  خاصة 
وجود  لتأكید   ، المناعي (إلیسا))  الفحص  لمجموعات  اإلنزیم المرتبط  المناعي (أي  والكشف  (االسترداد) 
الكائنات الممرضة.  مثل ھذه األدوات ، والوقت المناسب الستخدامھا ، نادرا ما  تكون متاحة للمفتشین 

المكلفین بمراقبة استیراد المواد النباتیة.

اإلیكولوجیة  النظم  في  والتوطن  الغرس  نباتات  طریق  عن  المكتشفة  غیر  الممرضة  الكائنات  تنتشر  قد 
الطبیعیة ُمسببًة أضرار كبیرة من خالل االنتشار للنباتات األصلیة والتجاریة. 

زادت المخاطر بشكل كبیر بارتفاع حجم التجارة في نباتات الزینة نتیجة التحول إلى اإلنتاج النباتي العالمي. 
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مشتل حرجي بمصر

ونظرا لضخامة حجم التجارة والطریقة التي یتم بھا إرسال الشحنات (عادة معبأة بإحكام في حاویات) ، فإنھ في 
الواقع  عادة ما یتم تفتیش عینة صغیرة فقط من المواد النباتیة (عادة من خالل المعاینة البصریة فقط). تعزل نظم 
اللوائح الحالیة اآلفات الخاضعة للوائح  و المعروفة. إال أن بعض اآلفات یصعب اكتشافھا والبعض اآلخر غیر 

معروف لآلن. قد تبدو بعض النباتات صحیة ولكنھا قد تحتوي على كائنات ممرضة كامنة أو ساكنة. 

 لذلك فإن ھذا یخلق تحدیًا كبیرًا إلدارة اآلفات لدعم تجارة النباتات و في نفس الوقت لوضع لوائح النتشار اآلفات 
تحاول  أنظمة  تطویر  الممكنة  الحلول  تشمل  قد  الطبیعیة.  اإلیكولوجیة  النظم  على  المحتملة  المدمرة  اآلثار  ومنع 
الحد من ظھوراآلفات على النباتات والبیئة المحیطة في جمیع مراحل عملیة اإلنتاج. قام االتحاد األوروبي،  الذي  
یضم في الوقت الحاضر سوقا واحدة من الدول األعضاء ال ٢٧ دون مراقبة حدود، مؤخرًا باستخدام نظام ’’جواز 
سفر النبات‘‘. یقوم االتحاد األوروبي بتسجیل منتجي المشاتل عالیة المخاطر ویجعل عملیات التفتیش للتأكد من 
أن المشتل خالي من اآلفات، وذلك قبل التصریح للمنتج بإصدار ”جوازات سفر النبات“. یرافق جوازسفر النبات 
النباتات للمستخدم النھائي.  للسماح بتعقب المستنبتات عالیة المخاطر من مواقع اإلنتاج األولیة إلى المستخدمین 
النھائیین. یمكن ھذا النظام موظفي اللوائح من تعقب مصدر النباتات المصابة بسرعة، والحد من انتشار اآلفات 

داخل أراضي االتحاد األوروبي.

وھناك حاجة أیضًا الستمرارتحدیثات قواعد البیانات العلمیة وتبادل البیانات ، وتحسین وتحدیث التفتیش وطرق 
التشخیص في نقاط التفتیش المختلفة. ُیوصى بشكل عام  استخدام درجة عالیة من الكفاءة المتزایدة للتقنیات إلنتاج 
نباتات أصح. قد تشمل التدابیر اإلضافیة تتبع كفؤ لمنشأ النبات واإلقصاء االختیاري أو إخضاع بعض أنواع السلع 
للوائح عند خطر أعلى ، على سبیل المثال نباتات الغرس الكبیرة مع التربة التي یتم استخدامھا فورًا إلنشاء المناظر 

الطبیعیة الخشبیة. قد یكون التعلیم أداة أخرى لزیادة الوعي من الخطر المحتمل ، وحجم المشكلة العالمي.  

 وقد أعد معیار دولي جدید للتدابیر المتكاملة إلدارة مخاطر اآلفات المرتبطة بالتجارة الدولیة لنباتات الغرس في 
االتفاقیة وھو حالیًا في عملیة المراجعة. 

٣٫١١ التحدیات في منع أنواع أشجار ُأدخلت عمدًا من أن تصبح غازیة 
 أصبح العدید من األنواع النباتیة و الحیوانیة غیر األصلیة التي أدخلت عمدا إلى النظام اإلیكولوجي ،خارج نطاق 
انتشارھم األصلي، لفوائدھم االقتصادیة والبیئیة أو االجتماعیة آفات خطیرة. ھذه المشكلة ھي مصدر قلق كبیر 
في قطاع الغابات. غالبًا ما یتم استخدام العدید من أنواع األشجار غیر األصلیة  في الزراعة الحراجیة والغابات 
التجاریة ومكافحة التصحر . یحظى العدید من ھذه األنواع الشجریة بتقدیر بسبب قدرتھا االستثنائیة على التكیف 
الحاالت  بعض  في  أنھ  إال  لمنتجاتھا.  المتعددة  واالستخدامات   ، السریع  ونموھا   ، المواقع  من  واسعة  لمجموعة 

أصبحت نفس ھذه األنواع تھدیدات خطیرة على أنظمتھا اإلیكولوجیة 
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(الصندوق١٢). أنھ ألمر حیوي ضمان خدمة ھذه األنواع لألغراض التي أدخلت لھا وأال تصبح آفات. 

 یوصى بالتقییم الدقیق لمخاطراآلفات قبل إدخال األنواع النباتیة الجدیدة. ثبت دقة التقییم االسترالي لمخاطر 
Gor-) وآخرون ، ١٩٩٩) دقیق بقدر معقول لطائفة واسعة من الظروف البیئیة Pheloung (للحشائش 
don وآخرون ، ٢٠٠٨) ، وھو النظام األكثر استعماالحالیًا. للحصول على أمثلة لتطبیق ھذا التقییم ، انظر 

 www.weeds.org.au / riskassessment.htm :

زرع العدید من أنواع أشجار الغابات ، مثل Acacia albida الصغیرة في النیجر أعاله ، بغرض 
الممیزات اإلیجابیة والمنتجات التي تقدمها إال إنها لدیها القدرة على أن تصبح غازیة
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الصندوق ١٢
أمثلة ألنواع أشجار ُأدخلت عمدًا و أصبحت آفات

غالبًا ما یستخدم قطاع الغابات أنواع أشجار غیر أصلیة لتقدیم مجموعة متنوعة من الفوائد. أصبح الكثیر 
من ھذه األنواع مشاكل رئیسیة في جمیع أنحاء العالم. 

والعلف،  والحطب،  للخشب،  كمصدر  واسع  نطاق  على   Leucaena leucocephala استخدام تم   ·
والظل واستعادة األراضي المتدھورة، وتحسین التربة وتثبیت الرمال. وھي سریعة النمو ، شجرة لتثبیت 

النیتروجین مقاومة للظروف الجافة والتربة المالحة ولذلك ینظر إلیھا  بتقدیر كبیر النوع في المناطق القاحلة 
في أفریقیا وآسیا. إال أن ھذا النوع یمیل  في المناطق التي ُأدخلت، إلى تشكیل غابة كثیفة یغزو بسھولة 
 ،McNeely) أطراف الغابات، وجوانب الطرق، األراضي البور، المناطق الساحلیة واألراضي الزراعیة

١٩٩٩). أیضا ، فإن سمیة البذور وأوراق الشجر تخفض قیمتھا كمصدر علف. 

· یعتبرProsopis juliflora  مفید جدًا في السیطرة على تآكل التربة ، والحد من الجفاف في منطقة 
ما، كما یوفر مصدرًا لحطب الوقود وكذلك علف ومأوى للحیوانات البریة والمستأنسة على حد سواء. وقد 
أدخلت ھذه األشجار في العدید من البلدان في أفریقیا وآسیا مع بعض التأثیرات البیئیة الھامة واالجتماعیة 
واالقتصادیة. أدى ھذا النوع إلى إحالل النباتات األصلیة مما أدى إلى انخفاض التنوع البیولوجي و انخفاض 
تنوع المنتجات المتاحة للمجتمعات الریفیة (McNeely، 1999). جعلت مجموعاتھا الكثیفة  األراضي 

التي غزتھا أراضي غیر صالحة لألغراض الزراعیة.

· تعتبر أنواع األشجار التجاریة مثل الصنوبر (Pinus spp.)، الكافور (Eucalyptus spp.) والمطاط 
(Hevea brasiliensis) مصادر ھامة للخشب وااللیاف ، وبالتالي تم زراعتھا في العدید من المناطق 
حیث أنھا لیست أصلیة. انتشر العدید من ھذه األنواع خارج المناطق التي ُزرعت فیھا مسببة آثار مدمرة 
على النظم اإلیكولوجیة بما في ذلك خفض التنوع الھیكلي، وزیادة الكتلة الحیویة، وتعطیل دینامكیات الغطاء 

 .(١٩٩٨ ، Richardson) النباتي القائم وتحویر الدائرة الغذائیة

· تم إدخال العدید من أنواع األكاسیا االسترالیة في جنوب أفریقیا للحصول على األخشاب وحطب الوقود، 
فضال عن العفص، والتي تستخدم من قبل الصناعات الجلدیة ، وتثبیت الرمال. غیرت مثل ھذه األنواع 
موائل الحیاة البریة جذریًا مؤدیًة إلى تغییرات كبیرة في توزیع األنواع ، خاصة الطیور. كما أنھا حورت 
أیضًا أنظمة الدائرة الغذائیة في النظم اإلیكولوجیة الفقیرة نظرا لقدرتھا على تعدیل نتروجین الغالف الجوي 
(Van Wilgen وآخرون ، ٢٠٠١). كذلك خفضت أیضا من إمدادات المیاه للمجتمعات القریبة ، وزادت 

من مخاطر الحرائق. 


