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ملحق ١ 
 أمثلة لدخول آفات الغابات و آثارها

الحشرات 

 Agrilus planipennis حفار الدردار القرمزي

اآلثار:

أحدثت وفاة وانخفاضًا لمالیین األشجار في كندا والوالیات المتحدة ،  ومن المتوقع في نھایة المطاف أن تقضي على 
معظم أشجار الدردار في الغابات والمزروعات في المناطق الحضریة وأحزمة الحمایة. ومن المتوقع أن تتجاوز 
التكالیف في الوالیات المتحدة ١ ملیار دوالر أمریكي سنویا على مدى  العشر سنین المقبلة. في االتحاد الروسي ، 
تم القضاء على معظم أشجار الدردار على بعد ١٠٠ كیلومتر من موسكو ؛ تفشت ھذه الحشرة بسرعة و أصبحت 

الغابات األوروبیة مھددة. 

الطرق/المسارات : 

 حركة النباتات واألخشاب والمنتجات الخشبیة وباألخص  الوقود الخشبي/حطب الوقود، ومواد التعبئة الخشبیة؛ 
الطیران وتشتیت الریح.

العوائل الرئیسیة  

(الجوز   Pterocarya spp الجمل)،  الجوز/عین  (خشب   Juglans spp (الدردار)،   spp Fraxinus
الیاباني المجنح)، Ulmus spp. (الُمران) 

النطاق/المدى األصلي   

الصین وجمھوریة كوریا الشعبیة الدیموقراطیة والیابان ومنغولیا وجمھوریة كوریا والشرق األقصى من االتحاد 
الروسي . 

النطاق الُمدخل  

أوروبا : االتحاد الروسي (موسكو والمنطقة المحیطة بھا)  

أمریكا الشمالیة : كندا ، الوالیات المتحدة األمریكیة. 
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األعراض واالضرار  

تصیب الیرقات الجذع العلوي و األجزاء السفلیة من الفروع الرئیسیة مسببة اصفرار وتخفیف من المجموع الورقي 
؛ ذبول وموت األشجار عادة خالل ٣ سنوات. 

 Cinara cupressivora  من السرو 

اآلثار  

أضرار جسیمة للغابات في أفریقیا وأوروبا وأمریكا الجنوبیة. انتشرت الحشرة بسرعة خالل أفریقیا بعد دخولھا 
العرضي إلى مالوي في عام ١٩٨٦. وبحلول عام ١٩٩٠ ، تم فقد أشجار بقیمة حوالي ٤٤ ملیون دوالر باالضافة 
الى  خسارة ١٤٫٦ ملیون دوالر / سنة  نتیجة الحد من زیادة النمو السنوي.  وقد قدر أنھ في كینیا ، قد یقتل ما 

یصل الى ٥٠ في المئة من جمیع أشجار السرو خالل دورة حصاد ٣٠ عاما. 

 الطرق/المسارات  

حركة الشتالت/مواد الزراعة ؛ الطیران وتشتیت الریح  

العوائل الرئیسیة  

 Cupressus spp(السرو)، Juniperus spp (العرعر)  

النطاق/المدى األصلى  

أوروبا والشرق األدنى - من الیونان الشرقیة لجمھوریة إیران اإلسالمیة 

النطاق الُمدخل  

ورواندا  والمغرب  وموریشیوس  ومالوي  وكینیا  واثیوبیا  الدیمقراطیة  الكونغو  جمھوریة   ، بوروندي   : أفریقیا 
وجنوب أفریقیا وأوغندا وجمھوریة تنزانیا المتحدة وزامبیا وزمبابوي  

أوروبا : فرنسا ، ایطالیا ، اسبانیا ، المملكة المتحدة  

أمریكا الالتینیة  و البحر الكاریبي : شیلي وكولومبیا   

الشرق األدنى: األردن ،  الجمھوریة العربیة السوریا ، تركیا ، الیمن.
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األعراض واالضرار  

امتصاص النسغ على نقاط نمواألشجار الصغیرة والكبیرة مما یؤخر نمو الجدید منھا  ویسبب جفاف الجذوع . 
الذبول التدریجي على األشجار  المصابة بكثافة. 

 Sirex noctilio دبور الخشب األوروبي 

اآلثار   

األشجار  خسائر  وصلت   : المكافحة  وتكالیف  كبیرة  أضرار  في  تسبب  مما  الغابات  وقطاع  معینة  غابات  تھدید 
بنیوزیلندا ٣٠ في المئة بحلول األربعینات ، وبأسترالیا (تاسمانیا) ،  لقي نحو ٤٠ في المئة من االشجار حتفھم في 
أواخر الخمسینات ، وبأسترالیا ،  ُقتل ٥ مالیین من األشجار خالل عامي ١٩٨٧ و١٩٨٩  بسبب تفشي الدبور. 
أما في جنوب افریقیا  فقد أدى ذلك إلى تھدیدًا خطیرًا لصناعة الغابات  ، مما تسبب في خسائر كبیرة في محافظات 
الكاب الشرقیة وكوازولو ناتال.  تصل التأثیرات االقتصادیة المحتملة في البرازیل ما یقرب من ٢٥ ملیون دوالرًا 

أمریكیًا سنویًا. 

الطرق/المسارات   

الطیران وتشتیت الریح ؛ حركة األخشاب المنشورة ، وجذوع نشر أخشاب الصنوبر غیر المعالجة ومواد التعبئة 
الخشبیة 

العوائل الرئیسیة  

أنواع جنس الصنوبر (الصنوبر) 

النطاق/المدى األصلي  

آسیا ، أوروبا ، وشمال أفریقیا (الجزائر ، المغرب ، تونس)

النطاق الُمدخل  

أفریقیا : جنوب أفریقیا   

آسیا والمحیط الھادئ : استرالیا (بما في ذلك والیة تسمانیا) ، ونیوزیلندا   

أمریكا الالتینیة و البحر الكاریبي : األرجنتین والبرازیل وشیلي وأوروغواي   
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أمریكا الشمالیة : كندا ، الوالیات المتحدة األمریكیة. 

األعراض واألضرار  

أنفاق بالخشب لوضع البیض ؛ حقن مخاط سام وفطر (Amylostereum areolatum) الذي قد یؤدي إلى 
الیرقات  عمل  المحمر.یسبب  البني  إلى  األصفر  إلى  األخضر  من  الشجر  أوراق  ،تحول  الشجرة  وموت  الذبول 

لألنفاق ضررا للخشب األضرار ؛  أما الفطریات فتسبب العفن األبیض. 

           (Leptocybe invasa) دبور الصمغ األزرق

اآلثار  

الصغیرة  الكافور  ألشجار  الرئیسیة  اآلفات  من 
والشتالت. آفة أصلیة بوالیة كوینزالند ، أسترالیا 
، وانتشرت في الوقت الراھن خالل أفریقیا وآسیا 
االتینیة  أمریكا  و  وأوروبا   ، الھادئ  والمحیط 

والشرق األدنى.

الطرق/المسارات   

المالحة  حركة  و  الزراعة  الشتالت/مواد  حركة  
الجویة ، والطیران، تشتیت الریح  

العوائل الرئیسیة   

أنواع جنس شجرة األوكالبتوس (الكافور) 

النطاق/المدى األصلي   

استرالیا  

النطاق الُمدخل  

أفریقیا : الجزائر وكینیا والمغرب وجنوب أفریقیا وجمھوریة تنزانیا المتحدة وأوغندا  

آسیا والمحیط الھادئ : كمبودیا والھند ونیوزیلندا وتایالند وفیتنام  

أوروبا : فرنسا ، الیونان ، إیطالیا ، البرتغال ، إسبانیا  

أمریكا الالتینیة و البحر الكاریبي : األرجنتین والبرازیل 

الشرق األدنى : العراق، الجمھوریة االسالمیة االیرانیة واسرائیل واالردن ولبنان والجمھوریة العربیة السوریة 
وتركیا 

األعراض واألضرار  

ُتشكل الیرقات المتطورة عفصات على شكل نتوءات على العروق الرئیسیة/الوسطى لألوراق ، عنق الورقة و 
جذوع  النمو الجدیدة ألشجار الكافور الصغیرة ، وأیكة األشجار الصغیرة والشتالت.  تتمیز األشجار التي ھوجمت 
بشدة بظھورسقوط األوراق ، شكل الشجرةالسيء ، فقدان النمو والحیویة وضعف النمو  ، الذبول وموت الشجرة 

في نھایة المطاف. 
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أمراض 

 Cryphonectria parasitica لفحة الكستانیا/أبو فروة 

 اآلثار: كانت الكاستنیا األمریكیة/أبو فروة واحدة من أكثر أنواع الخشب الصلد/القاسي وفرة في شرق الوالیات 
المتحدة، لكنھا تقریبا اآلن منقرضة بسبب آفة لفحة الكستانیا/أبو فروة، الذي ُیظھر كیفیة إمكانیة مرض  لتغییر 
نظام  بیئي بأكملھ تغییرًا  جوھریًا.  تعتبرأشجار الكستانیا في غایة األھمیة من الناحیة االقتصادیة ، إلنتاج الخشب 
الدائم (لألثاث ، والبناء) والمكسرات (المحاصیل النقدیة ، وغذاء مستدیم للحیاة البریة). وقد ساھم تأثیر آفة لفحة 
الكستانیا/أبو فروة على قطاع الغابات في تركیا على ھجرة الید العاملة الشابة من المناطق الریفیة إلى البیئات 

الحضریة. 

الطرق/المسارات  

حركة  مواد الزراعة ، األخشاب أو القشرة/اللحاء ؛ االنتشار محلیا من خالل تقنیات الحصاد السیئة و بفعل الریح 
أو مھب المطر  

العوائل الرئیسیة   

 Quercus  وأنواع جنس  Castanea أنواع جنس الكستانیا

النطاق/المدى األصلي  

آسیا 

النطاق الُمدخل  

أفریقیا : تونس  

أوروبا : النمسا، بلجیكا، البوسنة والھرسك، وكرواتیا، فرنسا، جورجیا، المانیا، الیونان، المجر، إیطالیا، بولندا، 
 ، سابقا)  (یوغوسالفیا  مقدونیا  وجمھوریة  سویسرا،   ، اسبانیا   ، سلوفینیا   ، سلوفاكیا  الروسي،  االتحاد  البرتغال، 

تركیا، أوكرانیا  

. : جمھوریة إیران اإلسالمیة  

أمریكا الشمالیة : كندا، الوالیات المتحدة األمریكیة. 
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األعراض واالضرار   

تصیب اآلفة أجزاء األشجار فوق سطح األرض فقط ، مؤدیًا ذلك إلى  قرحة تتسع ، لتكون حزام و في نھایة 
المطاف القضاء على فروع األشجار والجذوع الرئیسیة. 

مرض الدردار الهولندي 

 Ophiostoma ulmi and O. novo-ulmi, Dutch elm disease

اآلثــــــار   

الذبول  مرض  تسمیة  جاءت   ھنا  ومن   ،  ١٩٢٠s العشرینیات في  األولى  للمرة  الفطر  الھولندیین  العلماء  عزل 
الوعائي ھذا. واحد من أشد األمراض  في المناطق المعتدلة من العالم حیث تنمو أشجار الدردار.  بسببھ تم فقد 
مئات المالیین من أشجار الدردار الناضجة الصحیة في شمال آسیا وأوروبا وأمریكا الشمالیة. و ھو وباء رئیسي 
عبر نصف الكرة األرضیة الشمالي من ١٩٢٠s إلى ١٩٤٠s.  تم اإلبالغ عنھ ألول مرة في فرنسا، ثم انتشر من 
خالل قارة أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة، مھلكًا عشائرالدردار. تراجع  المرض في أوروبا ، ولكنھ عاود 
للظھور ثانیة عند توطن أنواع أكثر ضراوة في المملكة المتحدة، ومعظم أوروبا، والوالیات المتحدة. الحشرات 

الناقلة :spp  Scolytus  Hylurgopinus rufipes  (خنافس اللحاء/القلف).

الطرق/المسارات   

حركة مواد الغرس الزراعیة الموبوءة وحطب الوقود وجذوع نشر األشجار ذات اللحاء/القلف 

العوائل الرئیسیة   
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  Ulmus spp أنواع جنس الدردار

النطاق/المدى األصلي   

آسیا

النطاق الُمدخل   

 (١٩٦٠s منتصف) العالم (المناطق المعتدلة). إعادة إدخال أنواع أكثر ضراوة من أمریكا الشمالیة إلى أوروبا

األعراض واالضرار  

عصارة  طریق   عن  كلھا  الشجرة  خالل  الفطر  ینتشر  الفروع؛  على  تتغذى  بینما  الفطر  الناقلة  الحشرات  تحمل 
الشجرة؛ یمكن أن ینتشر أیضًا من شجرة الى شجرة عن طریق طعوم الجذر. ذبول ، اصفرار األوراق وتغییر 
لونھا إلى اللون البني؛ كما یالحظ أن الفروع قد تكون مصابة بشكل فردي؛ تغییر لون الشرائط البنیة في الفروع 

والسیقان؛ قد تتطور األعراض في جمیع أنحاء شجرة في موسم واحد أو قد یأخذ  ذلك  سنتین أو أكثر. 

 Phytophthora ramorum   موت البلوط المفاجئ، لفحة رامورم

 اآلثار   

في  المرض   قضى  الغابات.  في  ینتشر  حیث  الحرجیة  واألشجار  الزراعیة  الغرس  مواد  أنواع  مختلف  یھاجم 
الوالیات المتحدة األمریكیة (كالیفورنیا) على المالیین من أشجار البلوط و البلوط البني الفاتح. في المملكة المتحدة 
تم مؤخرًا العثور على  إصابة أشجار الالركس الیابانیة بھذا المرض ، مما أدى إلى وفیات كبیرة. تبقى حیویة مادة 
التلقیح في التربة لمدة سنة بعد إزالة األشجار والشجیرات المصابة و بالتالي یؤثر ھذا على قرارات إعادة التحریج. 

 الطرق/المسارات  

حركة المواد النباتیة الملوثة، ووسط النمو، و مواد الغرس الزراعیة والتربة المحمولة على المركبات واآلالت 
واألحذیة والحیوانات. 

العوائل الرئیسیة  

أنواع جنس البلوط، densiflorus  Lithocarpus البلوط البني الفاتح، أشجار ساج الـkaempef (الالركس 
 ،mbellularia U californica شجرة الغار،  spp Rhododendron (أنواع جنس األزالیا)، (الیابانیة

ونباتات  و أنواع أشجار أخرى كثیرة. 

النطاق/المدى األصلي   
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غیر معروف

أوروبا : بلجیكا ، الدنمارك ، فنلندا ، فرنسا ، ألمانیا ، ایرلندا ، ایطالیا ، لیتوانیا ، ھولندا ، النرویج ، بولندا ، صربیا 
، سلوفینیا ، اسبانیا ، سویسرا ، السوید ، المملكة المتحدة   

أمریكا الشمالیة : الوالیات المتحدة األمریكیة 

األعراض والضرر  

األعراض في البلوط / البلوط البني الفاتح:  أضرار على قشرة الساق ، ونزیف القرحة القاعدیة ، قرح على الفرع 
، ذبول التاج یلیھ الموت. األعراض  على العوائل اآلخرى : أضرار باألوراق ،  قرح   على الفرع الصغیر ،موت 

الساق و الفرع. 

 Puccinia psidii  ،صدأ الكافور

اآلثار  

تھاجم أجناس كثیرة في الـفصیلة اآلسیة Myrtaceae ، بسالالت معینة  مما یسبب دمارًا على نطاق المناظر 
الطبیعیة لعوائل معینة. تم وصفھا أوًال على الجوافة، وھذا الممرض یسبب ضررا كبیرا لمزارع الكافور غیر 

األصلیة بأمریكا الجنوبیة. 

الطرق/المسارات  

حركة المواد النباتیة الملوثة أو المصابة ، و قطع أوراق الشجر ، وأیة عناصر عرضة للجراثیم ، والتي یمكنھا 
البقاء على قید الحیاة لمدة ٢-٣ أشھر. 

العوائل الرئیسیة  

  .Eucalyptus spp   أنواع جنس الكافور

النطاق/المدى األصلي  

أمریكا الجنوبیة والوسطى 

النطاق الُمدخل  

أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي : كوبا وجمھوریة الدومینیكان وجامایكا وترینیداد وتوجو   
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أمریكا الشمالیة : الوالیات المتحدة األمریكیة (كالیفورنیا وفلوریدا وھاواي وبورتوریكو) 

األعراض واألضرار   

ُیھاجم أنسجة النباتات الصغیرة ویمكن أن یسبب تشوه األوراق، تساقط كثیف ألوراق الفروع، والذبول، وتوقف 
النمو والموت في بعض األحیان.

لدیدان الخیطیة 

 Bursaphelenchus xylophilus دیدان الصنوبر الخیطیة

 اآلثار  

تسبب تھدید غابات صنوبر معینة ؛  في وفیات واسعة النطاق ألشجار بعض المناطق التي لم تكن تلك  الدیدان 
 Monochamus موجودة بھا من قبل ؛ قتل مالیین األشجار سنویا في الیابان. الحشرات الناقلة : أنواع جنس

spp.   و  (الخنافس طویلة القرن أوخنافس نشر الخشب).

الطرق/المسارات  

طیران  كبار الخنافس(مكتملة النمو) الناقلة؛ حركة المواد النباتیة الملوثة و المواد النباتیة  المصابة بالناقالت، 
الوقود الخشبي/حطب الوقود، األخشاب، مواد التعیئة الخشبیة،  وجذوع نشر األشجار 

 العوائل الرئیسیة  

 .Pinus spp أنواع جنس الصنوبر

النطاق/المدى األصلى  

أمریكا الشمالیة 

النطاق الُمدخل  

آسیا والمحیط الھادئ : الصین والیابان وجمھوریة كوریا  

أوروبا : البرتغال
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األعراض واالضرار  

یتم إیداع النیماتودا عندما تتغذى ناضجات الخنافس أو تضع بیضھا في األشجار. من الممكن أن یؤدي وجود الدیدان 
الخیطیة في الخشب إلى الذبول والوفیات ؛ كذلك  تتغذى النیماتودا أیضا على األنسجة الفطریة لألشجار المیتة أو 

المنتجات الخشبیة. 

 Bursaphelenchus cocophilus الدیدان الخیطیة ذات الحلقة الحمراء
اآلثــــــار  

تھدید جدي لجوز الھند وغیره من أشجارالنخیل؛ یستسلم بسھولة نخیل جوز الھند الصغیر؛ تتأثر أشجارالنخیل  
من مختلف األعمار؛ لیس ھنالك أي سجل لتعافي أشجارالنخیل بمجرد إصابتھا؛ ال یمكن التعرف على المرض 
خارجیا؛ تصل نسبة الخسائر إلى ٨٠ في المئة، إال أن الخسائر تتراوح عادة ما بین ١٠-١٥ في المئة على نخیل 

جوز الھند ونخیل الزیت. الحشرات الناقلة : تشمل الحشرات المتورطة في انتقال العدوى 

Rhynchophorus palmarum  و borassi Dynamis  (سوس النخیل) ؛

 Metamasius hemipterus (سوسة قصب السكر)،   

. الطرق/المسارات  

تنتقل العدوى عن طریق  یرقات الحشرات الناقلة التي تتغذى على أشجار النخیل المصابة وتنقلھا الدیدان الخیطیة 
كبالغات ؛ حركة المنتجات الخشبیة المصابة والناقالت الموبوءة ؛ 

العوائل الرئیسیة 

 Cocos nucifera  (جوز الھند) ، Elaeis guineensis  و E oleifera (نخیل الزیت)  

النطاق/المدى األصلى أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي  

التوزیع العالمي  

وجویانا  وجواتیماال  وجرینادا   ، الفرنسیة  وجیانا  والسلفادور  واالكوادور  وكوستاریكا  وكولومبیا  والبرازیل  بلیز 
 ، وتوجو  وترینیداد   ، وسورینام   ، وجرینادین  فنسنت  وسانت   ، وبیرو  وبنما  ونیكاراجوا  والمكسیك  وھندوراس 
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وفنزویال .

األعراض واالضرار   

یتم إیداع النیماتودا عند تغذیة  الخنافس االناضجة/مكتملة النمو المصابة أو وضعھا البیض في تاج أشجارالنخیل . 
یظھر الشحوب الیخضوري أوُال على أطراف الورقة لألوراق المتقدمة في السن،والتي قد

تصبح في نھایة المطاف بنیة اللون ومجففة. یتم تساقط الجوز قبل  أوان النضج ؛ عادة ما تسقط  تیجان  نخیل 
جوز الھند  المتضررة– یرتبط ھذا أیضا مع ضرر السوسة؛الخصائص الداخلیة  للمقطع العرضي للجذع ھي حلقة 

برتقالیة اللون إلى حمراء طوبیة ، ولكن یمكن أن  یكون اللون مائُال  للبني تبعا ألنواع , أصناف النخیل.


