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ساالنه 45 هکتار تخمین زد ه   شد ه   است که این رقم نشان د هند ه   خسارت 
قابل توجه و جبران ناپذیری د ر جنگل های هیرکانی است )مروی مهاجر، 
1385(. قطع د رختان و تبد یل زمین های جنگلی به کشاورزی، بهره گیری 
بیش از اند ازه از جنگل ها، ورود غیر اصولی د ام و د ر نهایت حمله آفات 
و بیماری ها به د رختان جنگلی از مهم ترین مشکالت محیط زیست د ر 
کشور ایران به شمار می رود )عبایی و عسکری، 1394(. وسعت پایین 
جنگل های ایران و د ر مقابل آن باال بود ن جمعیت و نیاز باالی چوب د ر 
کشور، اهمیت وارد ات چوب را نسبت به گذشته افزایش می دهد. طبق 
مطالعات انجام شد ه   چوب های تولید شد ه   د ر جنگل های ایران حد ود 
60 د رصد از نیاز ساالنه به چوب د ر جامعه را برآورد ه   می کنند و بقیه 

به صورت کمبود د ر کشور باقی می ماند )علیزاد ه  ، 1388(. 

مزایای وارد ات چوب به د اخل کشور
طی سال های 1382 تا 1383 بهره برد اری از جنگل های شمال محد ود 
قانون  با  بهره برد اری چوب  د ولت ششم  د ر  سال 1397  د ر  و  شد 
استراحت جنگل متوقف شد. این مصوبه از منظر حفاظت جنگل ها 
بسیار مطلوب است. ولی آیا با قطع بهره برد اری و به د ست آورد ن یک 
د ستاورد برای حفاظت جنگل ها، مشکالت کشور و نیازهای توسعه ای 
حل می شود؟ جواب خیر است. به هر حال کشور نیاز به چوب د اشته و 
باید این نیاز از طریق تولید د ر د اخل کشور یا وارد ات بعد آن تأمین 
شود. تولید و زراعت چوب در کشور یکی از راهکارهای مطرح 
است. اگرچه در این روش مشکالتی وجود دارد و کمبود آب در 
کشور یکی از عوامل محدود کننده است، اما قابل ذکر است که زراعت 
برخی از  درختان سریع الرشد در منطقه پربارش کشور می تواند 
به صورت دیم انجام شود. همچنین زراعت چوب می تواند در بعضی 
نقاط دیگر با استفاده از  آب های غیرمتعارف مانند فاضالب های 
شهری، رواناب ها و آب های سطحی و منابع آب زیرزمینی انجام 
شود. با این وجود، یکی از گزینه هایی که د ر کوتاه مد ت باقی می ماند، 
وارد ات چوب است که می تواند مشکل کشور را برطرف کند. 
وارد ات چوب از منظرهای د یگر هم د ارای اهمیت است. وارد ات 

مقد مه
اهمیت جنگل های ایران از جنبه های اکولوژیک، اقتصاد ی و اجتماعی 
بسیار باالست. نیاز کشور به چوب و منابع چوبی از موضوعات مهم 
راهبرد ی به شمار می رود. از طرفی سطح جنگل ها د ر ایران به نسبت 
جمعیت و سطح سرزمین کم است. صرف نظر از جنگل ها، مهم ترین منابع 
برای تأمین چوب، توسعه کشت د رختان سریع الرشد و وارد ات چوب 
از سایر کشورها است. د ر حال حاضر بیش از نیمی از وارد ات چوب 
ایران از کشور روسیه و گرجستان انجام می شود. وارد ات چوب اگرچه 
سریع ترین راه برای د ستیابی و تأمین نیازهای فراوان کشور است اما 
احتمال ورود آفات و بیماری های گیاهی را به د اخل کشور افزایش 
مقررات  خسارت زا،  عوامل  این  ورود  از  جلوگیری  برای  می دهد. 
قرنطینه ای کشور و اجرای صحیح آنها مهم ترین عامل بازد ارند ه   است. 
اقد اماتی مانند ارائه گواهی بهد اشت، پوست کنی چوب، بازرسی د قیق 
محموله ها، به کارگیری روش های ضد عفونی مناسب د ر کشور مبد أ 
و کشور مقصد احتمال ورود عوامل خسارت زا و ریسک آنها را به 
شد ت کاهش می دهد. این وظایف توسط سازمان حفظ نباتات کشور 
انجام می شود. با توجه به اهمیت حفاظت و حمایت جنگل های ایران، 
مطالعه حاضر برای بررسی وضعیت آفات، قوانین و ضوابط موجود، 
نحوه اجرای ضوابط، تحلیل ریسک وضعیت ورود آفات قرنطینه ای 
د ر مباد ی ورود ی ایران و سایر کشورها انجام شد ه   است. نتایج این 
مطالعه کمک خواهد کرد تا مد یران اجرایی و برنامه ریز کشور بتوانند 
به عنوان یک موضوع راهبرد ی، برای وارد ات چوب از یک سو 
با لحاظ کرد ن آثار مثبت آن و از سوی د یگر تضمین حفاظت 
منابع طبیعی کشور، تصمیمات و راه های مناسب تری را اتخاذ کنند. 

چرا وارد ات چوب
و  اقتصاد ی  اکولوژیک،  جنبه های  از  ایران  جنگل های  اهمیت 
اجتماعی بسیار باالست. از طرفی سطح جنگل ها د ر ایران به نسبت 
جمعیت و سطح سرزمین کم است. علی رغم سطح پوشش بسیار 
پایین جنگل های ایران، میزان نابود ی جنگل ها به طور میانگین، 
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چوب د ر واقع یک نوع وارد کرد ن آب به طور غیر مستقیم به 
د اخل کشور است که تحت عنوان آب مجازی بسیار ارزشمند 
است. جلوگیری از قطع د رختان جنگلی از نظر فرهنگی نیز 
مهم است. به طوری که موجب کاهش تغییر کاربری جنگل ها 
و  شمال  جنگل های  از  بهره برد اری  از  جلوگیری  می شود. 
قطع د رختان آثار اکولوژیکی بسیار مهمی را به د نبال خواهد 
گونه های  جنگل،  د ر  حفره  ایجاد  و  د رختان  قطع  د اشت. 
تحت  را  میکروارگانیسم ها  و  حشرات  به ویژه  و  جانوران  از  زیاد ی 
تأثیر قرار می دهد و پد ید ه هایی د ر جنگل روی می دهد که با قبل از 
قطع آن د رخت متفاوت است. آفاتی نظیر پروانه د م قهوه ای بلوط د ر 
د ر جنگل های شمال  آمریکایی  پروانه سفید  و  ارسباران  جنگل های 
بزرگ  حفره های  می شوند،  مستقر  نورگیری  خوب  با  مکان هایی  د ر 
د رختان  زمان  مرور  به  وقتی   د ارند.  مناسبی  نورگیری  شد ه    ایجاد 
به مجموعه اضافه می شوند. مهم ترین نقش  قطع می شوند، آفات هم 
جنگل ها، حفظ ذخایر آب و جلوگیری از ایجاد رواناب ها، سیالب ها 
از  اعم  منفی  آثار  این  از  متأسفانه هیچ یک  است.  فرسایش خاک  و 
طغیان آفات و بیماری ها د ر اثر برد اشت جنگل و آثار مثبت آنها از نظر 
راهبرد ی  برنامه های  د ر  خاکی  و  آبی  د خایر  حفظ  و  اکسیژن  تولید 
کشور محاسبه نشد ه   است. وارد ات چوب به عنوان ورود آب مجازی 
جلوگیری  عالوه بر  که  بد ین صورت  د ارد،  مهمی  نقش  نیز  کشور  به 
را هم  به خود ی خود ذخایر آب های زیر زمینی مان   ، از قطع د رختان 
از نظر علمی و  نمی تواند  بنابراین وارد ات چوب  تقویت خواهد کرد. 
اکوسیستمی مشکلی د اشته باشد، بلکه وارد ات چوب امری الزامی و 
اجتناب ناپذیر بود ه   و بایستی روی ایجاد امکانات و تجهیزات مبحث 

وارد ات سرمایه گذاری شود.

مباد الت جهانی چوب و مسائل کلی آن
 تجارت های جهانی و وارد ات چوب د ر همه کشورها و از جمله ایران 
با مشکالتی مانند ورود آفات و بیماری های قرنطینه ای به د اخل کشور 
 Haack et al., 2002; Haack et al., 2006; Haack( است  همراه 
هر  به  قرنطینه ای  گیاهی  بیماری های  و  آفات  ورود   .)et al., 2010
راه های  رایج ترین  از  می گیرد.  صورت  مختلفی  راه های  از  کشوری 
انتقال می توان به جریانات اقلیمی نظیر باد و طوفان، مباد الت تجاری 
و مراود ات انسانی اشاره کرد. آفات پس از ورود و انتشار به کشور 
به ویژه  بود ن شرایط  فراهم  بود ن محیط و  مناسب  مقصد د ر صورت 
یافتن میزبان مناسب، منجر به ایجاد خسارت های اقتصاد ی می شوند. 
د ر اغلب کشورها تجارت محصوالت کشاورزی، از جمله چوب و نقل 
و انتقال آنها موجب افزایش خطر جابه جایی عوامل زند ه   خسارت زا 
شد ه   است )Haack et al., 2010(. برای نمونه می توان به انتقال و 
طغیان گونه سوسک پوست خوار Tomicus piniperda و سوسک 
د ر  آمریکا  به   Anaplophora glabripennis آسیایی  شاخک بلند 
اثر مباد الت چوب د ر سال 2004 اشاره کرد. د ر سال 2005 نیز طی 
وارد ات چوب از امریکا به چین د و گونه از سوسک های پوست خوار 
جنس Dendroctonus وارد کشور چین شد ند و خسارت زیاد ی به 
 Aukema et al., 2010; Roques( سوزنی برگان چین وارد کرد ند

.)2010; Brockerhof & Liebhold, 2017

اطالعاتی د ر مورد مباد الت چوب د ر ایران
 طبق گزارش های انجمن کارفرمایان صنایع چوب ایران د ر ارد یبهشت 
سال  د ر  کشور  خام  وارد ات چوب آالت  کل  جمع  سال 1397،  ماه 
1396 مقد ار 462819 تن به ارزش 172145799 د الر بود ه   است 
از نظر  به سال 1396، 22 د رصد کاهش و  از نظر مقد اری نسبت  که 
 94/5 گزارش ها  این  طبق  است.  د اشته  افزایش  د رصد   11 ارزش 
د رصد وارد ات چوب کشور به صورت الوار و بقیه به صورت گرد ه   بینه 

یا نئوپان و سایر اشکال بود ه   است.
با  نتایج طرح تحقیقاتی که د ر سال 1386-1390  به  با توجه   
توسط  چوب،  وارد ات  قرنطینه  بیماری های  و  آفات  بررسی  عنوان 
متخصصان مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع انجام شد )عزیز خانی و 
همکاران،1390(، همچنین بر اساس گزارش های سازمان حفظ نباتات 
بیشترین حجم وارد ات چوب به ایران از کشورهای روسیه، گرجستان 
و ارمنستان انجام می شود )شکل 1(. عالوه براین بخش کمی از چوب 
موردنیاز از کشورهای کره جنوبی و بالروس و کشورهای اتحاد یه 
کشور  می شود.  تأمین  ایتالیا  و  چک  جمهوری  آلمان،  مانند  اروپا 
روسیه به د لیل د اشتن سهم 40 د رصد جنگل های د نیا یکی از مهم ترین 
صاد رکنند ه های چوب د ر سطح د نیا به حساب می آید. عالوه بر ایران، 
کره  و  هند  چین،  ایتالیا،  سوئد،  آلمان،  د انمارک،  فنالند،  کشور های 
هستند،  روسیه  کشور  از  چوب  وارد کنند ه های  مهم ترین  از  جنوبی 
همچنین روسیه به د لیل نزد یکی به ایران و به صرفه بود ن قیمت چوب، 
از مهم ترین تأمین کنند ه های چوب ایران به حساب می آید و سالیانه 
وارد  ایران  به  روسیه  از  چوب  متر مکعب  میلیون  نیم  و  یک  حد ود 
می شود )عزیز خانی و همکاران، 1392(. بنابر گزارش د فتر پایش و 
تحلیل خطر سازمان حفظ نباتات کشور، چوب های وارد شد ه   به ایران 
،Quercus spp. بلوط   ،Fagus spp. راش  مختلف  گونه های  از 
 ،Populus spp. صنوبر ،.Alnus spp توسکا ،Betula spp. غان
که  هستند  سوزنی برگان  بیشتر  و   Farxinus spp. گنجشک  زبان 
چوب آالت  به صورت  روسیه  کشور  از  وارد ات  د رصد   95 حد ود 
و   Cedrus sp., Picea sp. نراد،  مختلف  گونه های  سوزنی برگ 

.Pinus sp هستند )Anonymous, 2018a( )جد ول 1(. 

 نام گونه نام علمی

Pinus sp. کاج

Cupressus sp. زربین

Abies sp. نراد

Picea sp.  پیسه آ

Juniperus sp. ارس

Cedrus sp. سد ر

جد ول 1- گونه های چوب های سوزنی برگ وارد شد ه   از روسیه د ر وارد ات چوب 
)Anonymous, 2018b( بر اساس اطالعات سازمان حفظ نباتات
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مهم ترین آفات قرنطینه ای چوب ایران
مانند  حشرات  گونه های  انواع  چوب  وارد ات  د ر  هد ف  آفات 
چوب خوار  زنبورهای  و  چوب خوار  پوست خوار،  سوسک های 
د ر  منحصر به فرد  خصوصیات  به  توجه  با  کد ام  هر  که  هستند 
ایجاد  خسارت  د رختان  پوست  و  چوب  مختلف  قسمت های 
می کنند. برخی از این سخت بالپوشان عالوه بر خسارت مستقیم به 
چوب ها و از بین برد ن آن، با انتقال قارچ های بیماری زا منجر به 
ایجاد لکه های تیره رنگ روی چوب ها شد ه   و از ارزش اقتصاد ی 
آنها می کاهند )شکل 2(. مبارزه با این حشرات د ر بحث قرنطینه 
حشراتی  بیشترین  است.  حیاتی  بسیار  امری  وارد اتی  چوب های 
راسته های به  مربوط  می کنند  حمله  مرد ه    چوب های  به  که 
،Coleoptera هستند. از راسته Coleoptera و  Hymenoptera
Scolytinae ،Cerambycidae خانواد ه های  سوسک های 

از   Anobidae ،Bustrichidae ،Lyctidae ،Buprestidae
Hymenoptera مهم ترین خانواد ه ها به حساب می آیند. از راسته

پروانه ها،  از   ،Siricidae خانواد ه    چوب خوار  زنبورهای 
موریانه ها  راسته  و   Sessidae و   Cossidae خانواد ه های 
د ر  چوب خوار  آفات  به عنوان  را  مهمی  گونه های   )Isoptera(
خود جای د اد ه   اند. نماتدهای چوب زی نیز به ویژه گونه های جنس

 Bursaphelenchus از عوامل بسیار مهم تخریب چوب ها هستند 
)Schortmeyer et al., 2011(. با توجه به مطالعات انجام شد ه   
Coleoptera راسته  به  مربوط  چوب  وارد ات  آفات  بیشترین 

 Scolytinae زیرخانواد ه    و   Cerambycidae خانواد ه   و 
است  ذکر  به  الزم   .)Meusrisse et al., 2018( هستند 
و  پوست خوار، حشرات شکارگر  و  آفات چوب خوار  عالوه بر 
پارازیتویید نیز همراه با وارد ات چوب به کشور وارد می شوند. 
نباتات  بنابر گزارش د فتر پایش و تحلیل خطر سازمان حفظ 
کشور د ر سال 1397 تعد اد90 گونه آفت قرنطینه ای تعیین شد ه   
چوب خوار  آفات  به  مربوط  گونه   15 تعد اد  این  از  که  است 
)جد ول2(.  هستند  چوب  وارد ات  به  مربوط  و  پوست خوار  و 
عالوه بر آفات یاد شد ه   چند گونه آفت قرنطینه توسط مطالعات 
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شکل 1- مباد ی ورود ی وارد ات چوب د ر ایران )عکس ها از: محمد ابراهیم فراشیانی(

آفات  لیست  به  است  الزم  و  گزارش   )1394( عسکری  و  عبایی 
پوست خوار  سوسک های  گونه های  شامل  که  شود  اضافه  قرنطینه 
Tomicus minor ،Tomicus piniperda ،Dendroctonus micans 

 ،Hylobius abietis کاج  بزرگ  قهوه ای  سرخرطومی  سوسک 
سوسک شاخک بلند .Monochamus spp و سوسک شاخک بلند، 
همکاران  و  عزیزخانی  مطالعه ای  د ر  است.   Hylotrupes bajulus
)1392( گزارشی را منتشر کرد ند که طی آن آفات و عوامل بیماری زای 
قرنطینه ای چوب های وارد اتی از مرزهای شمالی کشور د ر طول سه 
سال و د ر چهار بند ر ورود ی آستارا و انزلی د ر گیالن، امیر آباد و نوشهر 
د اد  نشان  مطالعه  این  نتایج  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  مازند ران  د ر 
چوب های وارد اتی علی رغم د اشتن گواهی سالمت، به عوامل مختلف 
زند ه   اعم از حشرات و قارچ  ها آلود ه   بود ند )شکل 3(. د ر این مطالعه پس 
از بازرسی و نمونه برد اری، تعد اد 5 گونه آفت قرنطینه شامل گونه های 
Monochamus sutor، سوسک شاخک بلند سوسک شاخک بلند 

سوسک   ،Cerambycidae خانواد ه    از   Tetropius lvridus
پوست خوار Ips sexdentatus و Pityogenes calographus از 
زیرخانواد ه   Scolytinae )که به د رختان سوزنی برگ حمله می کنند( 
و  Ciidae جمع آوری  خانواد ه    از   Cis گونه سوسک جنس  یک  و 

شناسایی شد ند.

تحلیل ریسک ورود آفات با چوب های وارد اتی
روسیه  کشور  از  چوب  وارد ات  حجم  بیشترین  اخیر  سال های  د ر 
گونه های شامل  سوزنی برگان  مختلف  گونه های  به  مربوط  و 
Pinus sp., Cupressus sp., Abies sp., Picea sp.,

از طرفی گونه های فوق د ر  .Juniperus sp., Cedrus sp است. 
ایران به صورت بومی یا د ست کاشت گسترش د اشته و بخشی  شمال 
از پوشش های گیاهی این مناطق را تشکیل می دهد که این موضوع 

احتمال گسترش آفات وارد شد ه   را افزایش می دهد )جد ول 3(.
عوامل  از  تعد اد ی  توسط   3 جد ول  گیاهی  گونه های  از  هریک 
باکتری ها  قارچ ها،  نماتد ها،  کنه ها،  نظیر حشرات،  زند ه    خسارت زای 
و ویروس ها د ر ارتباط بود ه   و گاهی خسارت های فراوانی را از طریق 
آنها متحمل می شوند. برخی از این گونه ها شامل حشرات پوست خوار 

9
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شکل 2- لکه های تیره رنگ روی چوب ها بر اثر بیماری های قارچی )عکس ها از: محمد ابراهیم فراشیانی(

نام آفت  میزبان گیاهی  خانواد ه

Anoplophora glabripennis Cerambycidae Pinus sp., Picea sp.

Blastophagus minor Scolytinae Pinus sp.

Blastophagus piniperda Scolytinae Pinus sp.

Dendroctonus micans Scolytinae Pinus sp.

Ips amitinus Scolytinae Pinus sp.

Ips cerambrae Scolytinae Pinus sp.

Ips duplicatus Scolytinae Pinus sp.

Ips pini Scolytinae Pinus sp.

Ips typographus Scolytinae Pinus sp.

Pissodes castaneus Curculionidae Pinus sp.

Hylobius abietis Curculionidae Pinus sp.

Monochamus alternatus Cerambycidae  Pinus sp. Abies sp.

Monochamus urussovi Cerambycidae Pinus sp. Abies sp.

)Anonymous, 2018a( جد ول 2- لیست آفات قرنطینه وارد ات چوب سازمان حفظ نباتات کشور
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 Ips sexdentatus, Ips trypographus, Pityogenes sp.,
Dendroctonus sp., Monochamus sp و گونه های چوب خوار 
مثل سوسک شاخک بلند Monochamus sutor هستند )عزیزخانی 
و همکاران، 1392(. محل استقرار هر یک از این موجود ات روی چوب 
به صورت  پوست خوار  است. حشرات  متفاوت  آنها  بیولوژی  به  بسته 
تخم، الرو، شفیره یا حشره بالغ زیر پوست د رختان زند گی می کنند. 
انواع حشرات چوب خوار به صورت تخم د ر سطح پوست یا به شکل 
نماتد  ها و  به سر می برند.  بالغ د ر عمق چوب  یا حشره  الرو، شفیره 
قارچ های بیمارگر د ر سطوح رویی و زیرین پوست فعالیت د ارند. برخی 
از حشرات ناقل میکروارگانیسم های بیمارگر د رختان هستند. با توجه 
به تنوع موجود اتی که روی چوب د رختان می توان یافت، به همان میزان 
ریسک انتقال آنها از منطقه ای به منطقه د یگر بیشتر می شود. د ر بین 
آفات مختلف، احتمال انتقال سوسک های پوست خوار و چوب خوار از 
طریق چوب به د لیل نحوه خاص زند گی و مبارزه د شوار نسبت به سایر 
چوب خواری  و  پوست خوار  سوسک های  به ویژه  است،  باالتر  آفات 

که روی چوب های زند ه   فعالیت می کنند که معمواًل این گونه ها به د لیل 
اهمیت اقتصاد ی باالد ر لیست آفات قرنطینه کشورها قرار می گیرند.

با توجه به موضوعات مطرح شده و مخاطرات موجود، کشورهای 
مختلف قوانین قرنطینه ای را برای کاهش خطر انتقال آفات خسارت زا به 
کشورشان وضع کرد ه   اند. بر اساس اعالم سازمان حفظ نباتات مهم ترین 
چوب،  وارد ات  طریق  از  آفات  انتقال  ریسک  کاهش  برای  اقد امات 
د اشتن گواهی سالمت از کشور مبد أ، همچنین پوست کنی چوب ها است 
)شکل 4(. با تراشید ن پوست چوب، بسیاری از قارچ های بیمارگر که 
تمامی  سوسک ها،  پارازیت  نماتد  های  است،  مشکل  نیز  آنها  رد یابی 
مراحل زند گی حشرات پوست خوار و تخم حشرات چوب خوار حذف 
می شوند. اما مرحله رشد ی سوسک های چوب خوار شامل الرو، شفیره 
و گاهی حشره بالغ د ر عمق چوب باقی می ماند که برای حذف آنها باید 
از روش های د یگر نظیر سموم تد خینی، حرارت خشک و غیره استفاد ه   
با بررسی آخرین وضعیت آفات قرنطینه وارد ات  کرد. مطالعه حاضر 
چوب، معرفی آفات جد ید قرنطینه و با هد ف بهبود سالمت قرنطینه از 

بومی/ د ست کاشت نام علمی نام عمومی

بومی Juniperus spp. ارس

بومی Cupressus semprevirens زربین

بومی Taxus baccata سرخد ار

بومی Thuja orientalis سرو نوش

د ست کاشت Picea abies پیسه آ

د ست کاشت Pinus nigra کاج سیاه

د ست کاشت Pseudotsuga menzeisii د وگالس

د ست کاشت Pinus radiata کاج راد یاتا

د ست  کاشت Cryptomeria japonica کریپتومریای ژاپن

د ست کاشت Abies sp. نراد

د ست کاشت Cedrus sp. سد ورس

جد ول 3- گونه های سوزنی برگان جنگل های شمال ایران )قلی زاده و همکاران،1390(

شکل 3- مشاهد ه   حشرات روی چوب د ر مباد ی ورود ی وارد ات چوب )عکس ها از: محمد ابراهیم فراشیانی(
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طریق مقایسه روش های ضد عفونی و تسهیل وارد ات چوب 
انجام شد. د ر مطالعه ای که توسط علیزاد ه   )1388( انجام شد، 
یکی از علل ناموفق بود ن برخی برنامه های قرنطینه ای وارد ات 
چوب را عد م آگاهی کافی د ر زمینه آخرین وضعیت آفات و 
بیماری های قرنطینه چوب د ر کشورمان و کشور مبد أ د انست. 
انجام  به  نیاز  کافی  اطالعات  آورد ن  به د ست  برای  گرچه 
پژوهش های متعد د ی است اما د ر این مطالعه مقایسه ای بین چک لیست 

سوسک های پوست خوار و چوب خوار کشور روسیه به عنوان مهم ترین 
وارد کنند ه   چوب و کشور ایران انجام شد. نتایج مقایسه گونه ها نشان 
د اد کشور روسیه با تعد اد 246 گونه سوسک پوست خوار زیرخانواد ه   
Scolytinae نسبت به گونه های پوست خوار ایران که تاکنون تعد اد 85 
گونه گزارش شد ه   است )Amini et al., 2018( و 105 گونه سوسک 
آفات  فون  از نظر   Cerambycidae خانواد ه    به  متعلق  چوب خوار 
اگرچه   )Anonymous, 2019( است  غنی تر  بسیار  ایران  به  نسبت 
برای استقرار یک گونه د ر یک منطقه جد ید، به غیر از میزبان، ضرورت 
د ارد که شرایط مناسب د یگری نیز وجود د اشته باشد، اما تنوع گونه ای 
استقرار  خطر  و  بود ه    تأثیرگذاری  عامل  مباد الت  حجم  و  حشرات 
گونه ها را افزایش می دهد. از بین مجموعه حشرات و سایر عواملی که 
می توانند از طریق چوب وارد کشور شوند، تنها گونه هایی را د ر لیست 
گونه های قرنطینه ای قرار می د هند که باالترین خطر را برای وارد شد ن 
د ارند. برخی از این عوامل شامل تعد اد جمعیت حشره، قد رت زاد و ولد، 
میزان خسارت د ر کشور مبد أ، سهولت انتقال، امکان سهولت و استقرار 
د ر مقصد، وجود یا عد م وجود د شمنان طبیعی یا راه های کنترل آفت 
و البته وجود میزبان های متعد د آفت است. با توجه به اینکه هد ف از 
کاشت د رختان سوزنی برگ د ر مناطق شمالی کشور احیای جنگل های 
مخروبه و انبوه سازی مناطق جنگلی جهت تولید چوب های صنعتی است 
)قلی زاد ه   و همکاران،1394( بنابراین حفظ سوزنی برگان کشور اهمیت 
اقتصاد ی بسیار زیاد ی د ارد. از طرفی با توجه به اینکه اغلب گونه های 
د ست کاشت  و  بومی  سوزنی برگان  با  ایران  د ر  وارد اتی  چوب های 
جنگل های ایران مشترک هستند )قلی زاد ه   و همکاران،1394( احتمال 
خطر  اما  د ارد  وجود  جنگل ها  د ر  آنها  گسترش  و  آفات  این  ورود 

د وم  د رجه  آفت  گونه ها  از  برخی  اینکه  به د لیل  آفات  گسترش 
هستند و نمی توانند به د رختان سالم حمله کنند برای تمام گونه ها 
اول  د رجه  آفت  به عنوان  که  گونه هایی  از این رو  نیست.  یکسان 
آنها  نابود ی  به  منجر  سالم  د رختان  به  حمله  با  و  شد ه    شناخته 
می شوند شناسایی شد ه   و از بین آنها آفات مشترکی که با باالترین 
شناسایی  و  جمع آوری  تاکنون  وارد اتی  چوب های  بین  د ر  نرخ 
معرفی می شوند.  ایران  برای  قرنطینه جد ید  آفات  به عنوان  شد ند 

بر اساس مطالعات انجام شد ه   تنها یک گونه سوسک پوست خوار گونه
اینکه امکان حمله و  به  با توجه   Ips hauseri Reitter, 1894
خسارت به د رختان سالم را نیز د ارد و یکی از ناقلین بیماری های 
آفات  لیست  برای  جد ید  آفت  به عنوان  می آید  حساب  به  قارچی 

قرنطینه چوب ایران معرفی می شود.

روش های متد اول ضد عفونی چوب
بین المللی  کنوانسیون  قرنطینه  و  بازرسی  انجمن    2002 سال  د ر 
International Plant Protection Conven-( نباتات  حفظ 

چوب  مباد الت  قرنطینه ای  برنامه های  هماهنگ سازی  برای   )tion
قرنطینه  بیماری های  و  آفات  احتمال ورود  یا کاهش  و جلوگیری 
 ISPM15 وارد ات چوب به مناطق مختلف، د ستورالعملی را با عنوان
)International Standards for Phytosanitary Measures No. 15(

به  شد ه    بسته بند ی  چوب های  ضد عفونی  اقد امات  با  ارتباط  د ر 
تصویب رساند )Anonymous, 2002(. د ر استاند ارد سال 2002 
د ستورالعمل بر اساس اجرای روش حرارت د هی د ر د مای حد اقل 56 
د رجه برای مد ت 30 د قیقه و استفاد ه   از ترکیب تد خینی متیل برماید 
بود. د ر استاند ارد 2009 حذف پوست از روی چوب نیز به عنوان یک 
.)Schortmeyer et al., 2011( د ستورالعمل ضروری به آن اضافه شد
و صاد رکنند ه   چوب  وارد کنند ه    کشورهای  تمام  قانون  این  بر اساس 
بین المللی  استاند ارد  این  بر اساس  را  خود  چوب  مباد الت  بایستی 
انجام د اد ه   و تمام چوب های وارد شد ه   بایستی مهر و برچسب تأیید 
مخصوصی  کد  به صورت  که  را  مبد أ  کشور  از   ISPM15 استاند ارد 
از  می تواند  مقصد  کشور  است  بد یهی  باشد.  د اشته  می شود،  ارائه 

شکل 4- گرد ه   بینه های وارد اتی پوست کنی شد ه   د ر مباد ی ورود ی وارد ات چوب )عکس از: محمد ابراهیم فراشیانی(
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 ISPM15 شد ه    تأیید  گواهی  و  برچسب  بد ون  چوب های  ورود 
ضد عفونی  بین المللی  استاند ارد  های  کند.  جلوگیری  خود  کشور  به 
بیماری های  و  آفات  ورود  از  پیشگیری  برای  وارد اتی  محصوالت 
نباتات  حفظ  بین المللی  سازمان  توسط   1986 سال  د ر  قرنطینه ای 
پایه گذاری شد ه   و تا سال 2017 این د ستورالعمل که تا شماره 42 
به  و  تصویب  مختلف  وارد اتی  محصوالت  بر اساس  را  شد ه    تهیه 
 ISPM 38 و   ISPM 15 د ستورالعمل های  است.  رسانید ه    چاپ 
از  هد ف  هستند.  چوب  وارد ات  استاند ارد  های  به  مربوط  منحصراً 
اجرای این استاند ارد بین المللی کاهش قابل مالحظه ورود آفات و 
اصل  است.  مختلف  مناطق  به  وارد ات چوب  قرنطینه  بیماری های 
چوب های  کامل  پوست کنی   ISPM15 بین المللی  استاند ارد  اول 
وارد کنند ه    کشورهای  به  پوست  بد ون  ورود چوب های  و  وارد اتی 
چوب است. به د لیل اینکه احتمال وجود سوسک های پوست خوار و 
بیماری های قارچی د ر پوست د رختان بسیار باالست با پوست کنی 
تا حد  بیماری ها  و  آفات  این  ورود  از  وارد اتی  کامل چوب های 
بسیار زیاد ی جلوگیری خواهد شد و می توان گفت احتمال ورود 
بنابراین  می کند.  پید ا  کاهش  شد ت  به  پوست خوار  سوسک های 
بر اساس این استاند ارد تمام چوب های وارد اتی شامل گرد ه   بینه ها 
کامل  بازرسی  از  بعد و پس  از پوست هستند. د ر مرحله  عاری 
توسط کارشناسان مربوطه و اطمینان از عد م وجود آفات و عالئم 
خسارت روی چوب های وارد اتی گواهی بهد اشت صاد ر خواهد 
شد. د ر صورت مشاهد ه   عالئمی از خسارت و آلود گی به آفات 
روش های  از  استفاد ه    با  وارد اتی  چوب های  روی  بیماری ها  و 
تد خینی،  ترکیبات  از  استفاد ه    مانند  فیزیکی  و  شیمیایی  مختلف 
ترکیبات شیمیایی مختلف ضد عفونی  از  استفاد ه    یا  حرارت د هی 
مشاهد ه    د ر صورت  اما   ،)5 )شکل  شد  خواهند  انجام  چوب ها 
چوب ها  آنها،  د اخل  یا  چوب ها  روی  زند ه    بیماری  یا  آفت 
 .)6 )شکل  شد  خواهد  سوزاند ه    یا  د اد ه    عود ت  مبد أ  کشور  به 
چوب های وارد اتی معمواًل انواع مختلف الوار، گرد ه   بینه، چیپس، 
وسایل  مبلمان،  مانند  خانگی  مختلف  مصارف  برای  پالت 
ورزشی و اسباب بازی کود کان و غیره هستند که هرکد ام بایستی 
به صورت جد اگانه بررسی شوند. بر اساس استاند ارد بین المللی 
بسته بند ی  به صورت  که  وارد اتی  چوب های  تمام   ISPM15
استاند ارد  این  اصول  از  بایستی  می شوند،  کشور  وارد  خام  و 
پیروی کنند. اما برای چوب هایی با ضخامت 6 میلی متر و کمتر، 
جعبه های مربوط به مایعات شرب و کاد و، تخته سه ال و تمام 
چوب های فراوری شد ه   نیاز به استفاد ه   از این استاند ارد وجود 
برد ن  بین  از  موجب  چوب،  کرد ن  چیپس  برای  اقد ام  ند ارد. 
فرایند چوب ها  این  د ر  شد.  خواهد  آفات چوب خوار  برخی 
که  شرایطی  د ر  می شوند،  تبد یل  کوچک  بسیار  اند ازه های  به 
احتمال  باشد،  سانتی متر   3 از  کمتر  اند ازه  با  چوب  چیپس 
د ر چیپس  محتمل  آفات  بود.  کم خواهد  بسیار  آفات  وجود 
چوب بر اساس اند ازه چیپس متفاوت هستند. د ر چیپس چوب 
همراه پوست و با اند ازه بزرگ تر از 3 سانتی متر احتمال وجود 

Diaspididae وجود خواهد د اشت.  به جز سپرد ارها  اغلب آفات 
کوچک تر  اند ازه  و  پوست  بد ون  د ر چیپس چوب های  د ر صورتی که 
از 3 سانتی متر احتمال وجود سوسک های پوست خوار، چوب خوار، 
این  د ر  اما  است.  صفر  تقریبًا  آفات  سایر  و  چوب خوار  زنبورهای 
 ISPM( چیپس ها احتمال وجود بیماری های قارچی نیز وجود د ارد
39(. با توجه به مطالعاتی که انجام گرفته است، آلود ه   ترین نوع چوب، 
بقایای چوب ها و پوست چوب ها است که احتمال حضور تمام آفات 
مطالب  به  توجه  با   .)ISPM 39( د اشت بیماری ها وجود خواهد  و 
ذکر شد ه   و احتمال ورود آفات قرنطینه همراه چوب های وارد اتی به 
کشور نیاز به کنترل و اجرای تمهید اتی بر اساس استاند ارد بین المللی 
وجود د ارد تا از ورود آفات و بیماری های قرنطینه به د اخل کشور تا 
حد ممکن جلوگیری شود. برخی آفات تنها به گونه ها یا جنس های 
خاصی از چوب د رختان خسارت وارد می کنند، بنابراین سازمان حفظ 
نباتات کشور صاد ر کنند ه   چوب بر اساس استاند ارد شماره 39، موظف 
.)ISPM 39( نام علمی گونه چوب وارد اتی را مشخص کند است 

روش های اجرای قرنطینه وارد ات چوب بر پایه د و نوع اقد امات 
ضد عفونی شیمیایی و فیزیکی چوب ها انجام می شود. تمام روش های 
عمومًا  و  بود ه     ISPM 15 بین المللی  استاند ارد  بر اساس  شد ه    انجام 
به طور یکسان د ر کشورهای مختلف د ر حال اجراست. د ر حال حاضر 
از روش های مختلف حرارت د هی و استفاد ه   از گاز تد خینی استفاد ه   
می شود و هر روش با توجه به کارایی آن د ارای مزایا و معایبی است که 
به اختصار د ر جد ول 6 آورد ه   شد ه   است. به طور کلی مزیت روش های 
شیمیایی بر روش های فیزیکی امکان استفاد ه   از روش های شیمیایی 
و  الوار  که ضد عفونی  معنی  این  به  است،  بسته بند ی چوب ها  از  بعد 
چوب های بسته بند ی شد ه   تنها با استفاد ه   از ترکیبات تد خینی شیمیایی 
برای کنترل آفات و بیماری های قرنطینه انجام می شود. اما برای انجام 
روش های فیزیکی نیاز است این اقد امات قبل از بسته بند ی چوب ها 
انجام شوند. مزیتی که روش های فیزیکی بر روش های شیمیایی د ارد، 
عد م استفاد ه   از مواد شیمیایی و اثر سوء بر محیط زیست است اگرچه 
باالیی د ارد.  امکانات  به تجهیزات و  نیاز  اجرای روش های فیزیکی 
تد خینی  گاز  از  استفاد ه    اینکه  به  توجه  با  انجام شد ه    مطالعات  طبق 
وارد اتی  چوب های  ضد عفونی  د ر  را  استفاد ه    بیشترین  متیل بروماید 
متیل بروماید  د رصد  که 88  است  زد ه   شد ه    تخمین  از طرفی  و  د ارد 
جذب شد ه   د ر مد ت زمان یک تا د و هفته از چوب ها تبخیر و جذب 
از   2005 سال  تا  می شود.  ازن  الیه  تخریب  باعث  و  شد ه    اتمسفر 
ترکیب تد خینی متیل بروماید برای ضد عفونی چوب ها استفاد ه   می شد، 
د ر  آن  از  استفاد ه    ازن،  ترکیب روی الیه  این  اثر مخرب  به د لیل  اما 
حال  د ر  کشورهای  د ر  و  است  شد ه    ممنوع  توسعه یافته  کشورهای 
 .)Besri, 2010( توسعه نیز تا سال 2015 اجازه استفاد ه   د اشته است
برای  حتی  را  ترکیب  این  از  استفاد ه     2010 سال  د ر  اروپا  اتحاد یه 
گاز  از  استفاد ه    اگرچه  است.  کرد ه    اعالم  غیرمجاز  قرنطینه  اهد اف 
تد خینی متیل بروماید برای ضد عفونی چوب د ر حال حاضر د ر بسیاری 
از کشورها اجرا می شود اما با توجه به اثر مخرب آن بر محیط زیست 
 .)3 )شکل  شود  استفاد ه    جایگزین  روش های  از  می شود  توصیه 
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بین المللی شماره 39 روش های جایگزین  استاند ارد  بر اساس 
برای گاز تد خینی متیل برماید شامل استفاد ه   از مواد شیمیایی 
خشک،  کوره  از  استفاد ه    فسفین،  فلوراید،  سولفوریل  مانند 
اشباع سازی  و  چوب ها  غوطه وری  یا  اسپری  پرتوتابی، 
از  استفاد ه    نحوه   .)ISPM 39( است  شیمیایی  مواد  با  فضا 
به صورت  منابع  براساس  معایب  و  مزایا  همراه  به  روش ها 
.)Banks, 2004( است  آمد ه     6 جد ول  د ر  شد ه    تفکیک 

چالش ها د ر حوزه روش های قرنطینه
حجم  بیشترین  شد ه    انجام  گزارش های  و  مطالعات  طبق 
و  ارمنستان  روسیه،  کشورهای  از  ایران  وارد اتی  چوب 
گرجستان انجام می شود و د ر ارتباط با لیست آفات قرنطینه 
وارد ات چوب د ر ایران و مقایسه آن با آفات پوست خوار 
مهم ترین  از  یکی  به عنوان  که  روسیه  کشور  چوب خوار  و 
از  بیش  می رود،  شمار  به  ایران  به  چوب  صاد ر کنند ه های 
40 گونه از آفات پوست خوار و آفات چوب خوار به عنوان 
آفاتی که میزبان مشترک با د رختان ایران د اشته و احتمال 
 Ips ورود از روسیه به ایران را د ارند، شناسایی شد ند. گونه
hauseri Reitter,1894 با توجه به اهمیت اقتصاد ی و 
امکان استقرار، ایجاد خسارت د ر کشور ایران و با توجه 
ناقلین  از  یکی  به عنوان  همچنین  موجود،  میزبان های  به 

قارچ های بیماری زا )Hucler et al., 2015(، به عنوان آفت احتمالی 
د فتر  تأیید  از  پس  که  می شود  معرفی  وارد ات چوب  قرنطینه جد ید 
آفات  لیست  به  است  نیاز  نباتات  سازمان حفظ  تحلیل خطر  پایش 
قرنطینه چوب اضافه شود، همچنین د ر مطالعه ای که توسط عزیزخانی 
سوسک های  از  گونه   2 تعد اد  شد  انجام   )1392( همکاران  و 
Monochamus sutor و   Monochamus sp. شاخک بلند 
آفات  لیست  به  بایستی  که  شناسایی شد ه    قرنطینه  آفات  به عنوان  نیز 

قرنطینه اضافه شوند.
وارد ات چوب  د ر  قرنطینه  آفات  زیاد  بسیار  اهمیت  به  توجه  با 
برای حفاظت از جنگل ها، به منظور کنترل و پیشگیری از ورود این 
آفات نیاز به استفاد ه   از روش های ضد عفونی د قیق تری است. با توجه 
به مطالعه انجام شد ه   توسط امید و همکاران )1392( با وجود بازرسی 
کارشناسان قرنطینه د ر ایستگاه های بازرسی و صد ور گواهی سالمت 
همچنین  خسارت،  عالئم  وجود  شاهد  هم  باز  قرنطینه،  بهد اشت  و 
حشرات زند ه   و بیماری های قارچی روی چوب های وارد اتی موجود 
د ر بناد ر شمال کشور هستیم که نیازمند بازرسی د قیق تر است )شکل 4(.

د قت  و  تخصص  با  کارشناسان  از  استفاد ه    به  نیاز  عالوه بر  بنابراین 
انجام شد ه    به روش های ضد عفونی  با توجه  اولیه،  بازرسی  زیاد د ر 
بروماید روی  متیل  تد خینی  اثر گاز  بود ن  د ر سایر کشورها مخرب 
الیه ازن استفاد ه   از این ترکیب د ر بسیاری از کشورها منسوخ شد ه   
است و بایستی از سایر روش های ضد عفونی استفاد ه   شود. علی رغم 

شکل5- ضد عفونی چوب های وارد اتی با استفاد ه   از روش های تد خینی )متیل بروماید( )عکس ها از: محمد ابراهیم فراشیانی(
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اینکه از پرتوتابی نیز به عنوان یکی از موفق ترین روش های جایگزین 
نام  مطالعات  د ر  چوب زی  نماتد های  و  چوب خوار  آفات  کنترل 
استفاد ه    این روش  از  به طور عملی  اما   )ISPM18( است  برد ه   شد ه   
د ارای  نیز  ضد عفونی  روش های  سایر  اگرچه  نمی شود.  زیاد ی 
و  معایب  گرفتن  نظر  د ر  به  توجه  با  اما  هستند،  مزایایی  و  معایب 
مزایای هر روش و اصولی که د ر استاند ارد بین المللی شماره 39 به 
د ر  که  چوب خوار  آفات  مد یریت  و  کنترل  برای  است،  رسید ه    ثبت 
روش  یک  از  استفاد ه    می رسد  نظر  به  د ارند  قرار  چوب  زیاد  عمق 
ضد عفونی به تنهایی کافی نیست. لذا با توجه به هد ف نگرشی جد ید 
ترکیبی  به صورت  ضد عفونی  روش  چند  از  بایستی  استاند ارد  ها  د ر 
استفاد ه   شود. د ر این مطالعه با توجه به د ر نظر گرفتن مزایا و معایب 
این  د اشتن  نظر  د ر  با  همچنین  مناسب،  روش  انتخاب  و  روش  هر 
تنها برای یک گروه آفت  امر که استفاد ه   از یک روش ممکن است 
مؤثر باشد، د رصورتی که همان روش برای آفت د یگر غیرقابل تأثیر 

 تخمین صرفه
اقتصاد ی

 کشورهای
معایب  روش استفاد ه  اجرا کنند ه مزایا روش ضد عفونی

هزینه باال  تمام کشورهای
صاد ر کنند ه   چوب

 پوست کنی به طور کامل، مقد ار
 مجاز باقی ماند ه   پوست کمتر از 50

سانتی متر مربع

 هزینه زیاد و عد م کنترل
آفات چوب خوار

 آسان و حذف آفات
پوست خوار پوست کنی چوب ها

د ارد  تمام کشورهای
صاد ر کنند ه   چوب

 غلظت 48 گرم د ر متر مکعب د ر د مای 21
د رجه سانتی گراد و به مد ت 24 ساعت

 اثر مخرب روی الیه ازن،
  اثر باقی ماند ه

 اثر و کارایی باال روی د امنه
 وسیعی از آفات و بیماری های

گیاهی
متیل بروماید
MCH3Br

د ارد امریکا برای مد ت مترمکعب  د ر   غلظت 1/2 گرم 
زمان 72 ساعت د ر د مای 15 د رجه سانتی گراد

و اشتعال زایی   خاصیت 
 انفجار، عد م کارایی د ر د مای

پایین، ایجاد خورد گی

 استفاد ه   آسان، ارزان و طیف
وسیع اثر و نفوذ باال فسفین

د ارد  امریکا )ضد عفونی
)منازل

 64 گرم بر متر مکعب، به مد ت 16 ساعت
و د ر د مای باالتر از 21 د رجه سانتی گراد مقاومت تخم های حشرات  قد رت نفوذ باال و عد م تأثیر

روی مواد پالستیکی
 سولفوریل فلوراید

So2F2

 د ر مرحله
تحقیق  امریکا )تحقیقاتی(

 د ما و زمان بستگی به قطر و رطوبت
 چوب د ارد معمواًل د مای 60 د رجه

سانتی گراد

 نیاز به الکترومگنتیک های
بزرگ

 باالترین حرارت مربوط به
 مغز چوب و پایین ترین د ما

 مربوط به سطح، زمان کوتاه تر،
 د خالت کمتر انسان، مصرف

انرژی کمتر

حرارت 
د ی  الکتریک 
)مایکروویو(

د ارد  تمام کشورهای
صاد ر کنند ه   چوب

 د مای د اخل کوره باید به 74 د رجه
سانتی گراد برای مد ت 4 ساعت برسد

 مصرف انرزی باال و نیاز به
تجهیزات خاص کاهش رطوبت چوب حرارت خشک 

Klin-drying

هزینه باال چین

با توجه به ارگانیسم موردنظر و مرحله 
رشد ی، د وز مشخصی از اشعه -دو ز 

1KGY برای حشرات و ترکیب حشرات و 
KGY 10 نماتد ها دو ز

 هزینه باال و باال بود ن
 زمان اثر، نیاز به تجهیزات

خاص

 حشرات بالغ و تخم ها به طور
کامل از بین می روند پرتوتابی

)Banks, 2004( جد ول 6- روش های ضد عفونی وارد ات چوب

خواهد بود. )د مای 56 د رجه سلسیوس علی رغم تأثیر مناسب روی 
Buprestidae کنترل سوسک های  برای  قرنطینه،  آفات  از  بسیاری 
 )Nzokou et al., 2008; Mayers et al., 2009(   مناسب نبود ه
است(.  نیاز  آفت  این  کنترل  برای  د رجه   65 د مای  به  حد اقل  و 
از  هرکد ام  تأثیر  تحقیقاتی  پژوهش های  و  مطالعات  انجام  با  بایستی 
آزمایش  و  بررسی  مورد  هد ف  آفات  روی  را  جایگزین  روش های 
به یک روش پیشنهاد ی  برای د ست یابی  اینکه  به  با توجه  قرار د اد. 
کنترل  باالی  د رصد  همچنین  روش،  باالی  کارایی  از  بایستی  جد ید 
به  توجه  با  طرفی  از  کرد،  حاصل  اطمینان  چوب  روی  هد ف  آفت 
د ر   ISPM39 بین المللی  استاند ارد  د ر  شد ه    ثبت   Probit-9 قانون 
صورتی روش ضد عفونی جد ید را می توان به عنوان روش جایگزین 
متیل بروماید معرفی و به ثبت رساند که د ر آن روش د رصد نابود ی 
آفات هد ف پوست خوار و چوب خوار را تا حد ود 99/9996 د رصد 
ثابت کرد ه   باشد. بد یهی است با توجه به اینکه برای مطالعه روش های 
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شکل 6- معد وم سازی چوب های وارد اتی آلود ه   به آفات د ر مباد ی ورود ی وارد ات چوب کشور )عکس ها از: محمد ابراهیم فراشیانی(

جایگزین ضد عفونی چوب، نیاز به تعد اد زیاد ی از آفات چوب خوار 
و پوست خوار است و پرورش این آفات بسیار د شوار و هزینه  بر است، 
بود. همراه خواهد  با مشکالت خاص خود  نیز  تحقیقات  این  انجام 

پیشنهاد ات
چوب های  ضد عفونی  حاضر  حال  د ر  تحقیق،  این  نتایج  بر اساس 
وارد اتی بایستی د ر مرحله اول توسط کشور مبد أ صورت گیرد و د ر 
مباد ی  نزد یکی  د ر  مجاز  ضد عفونی  شرکت های  توسط  نیاز  صورت 
وارد ات چوب د ر شمال کشور به د و روش متیل بروماید و حرارت د هی 
انجام  شود. با توجه به عملکرد بهتر نگرش چند جانبه روش های قرنطینه 
قرنطینه  قوانین  برای اجرای  از یک روش  استفاد ه    به  تنها محد ود  که 
نمی شود، توصیه می شود برای حصول نتیجه بهتر، به جای استفاد ه   از 
یک روش از چند روش برای ضد عفونی استفاد ه   شود، به طوری که د ر 
سه مرحله شامل مباد ی ورود ی چوب ها، بعد از وارد سازی چوب ها و 
د ر زمان نگهد اری آنها هرکد ام نیازمند اجرای قوانین خاص خود باشند 
)Poland & Rasati, 2018(. یکی از د الیل اصلی عد م موفقیت د ر 
بازرسی چوب های  قرنطینه چوب را می توان د قت کم د ر روش های 
وارد اتی د انست )عزیزخانی،1390(. متأسفانه به وارد ات چوب به عنوان 
یک موضوع اساسی و استراتژیک کشوری د ر سیستم د ولتی کشور نگاه 
نمی شود و از طرفی نیازهای قرنطینه ای و مباحث وارد ات چوب نیاز به 

زیرساخت های خاص خود د ارد. بد یهی است گیاه پزشکی مجموعه ای از 
آموزش د ر د انشگاه، پژوهش د ر مؤسسات پژوهشی و اقد امات اجرایی 
است. متأسفانه مستند اتی مبنی بر اینکه د ر د انشگاه های کشور د رسی به 
نام قرنطینه آموزش د اد ه   شود وجود ند اشته و این مسئله د ر د انشگاه های 
کشور به صورت یک ضعف آموزشی وجود د ارد. ممکن است د ر برخی 
از د روس اشاره ای کوتاه به موجود ات زند ه   یا عامل میکروبی که جزو 
عوامل قرنطینه ای د ر د اخل کشورمان هستند بشود، ولی آموزش های 
عالی د ر خصوص روش های قرنطینه، تحلیل ریسک موجود ات زند ه   
که به عنوان مباحث اصلی قرنطینه و آموزش اینکه چه روش هایی را 
د ر مباحث قرنطینه ای می شود به  کار گرفت و چطور موجود اتی را که 
د ر یک منطقه یا یک کشور وجود ند ارند را با استفاد ه   از روش های 
سریع تشخیص د ر مباد ی ورود ی می توان شناسایی کرد وجود ند ارد. 
با توجه به اینکه ضعف د ر سیستم آموزشی به سیستم پژوهشی هم راه 
پید ا می کند و اولین قد م د ر اقد امات قرنطینه، بازرسی وارد ات چوب 
است و این بازرسی نیاز به آموزش هایی به صورت تخصصی و حرفه ای 
د ارد، پیشنهاد می شود برای کمک به اجرای قوانین قرنطینه ای کشور 
ایجاد  با  مباد الت،  از طریق  بیماری ها  انتقال آفات و  و کاهش خطر 
رشته های د انشگاهی مربوطه، مباحث قرنطینه و قوانین آن به صورت 
تخصصی تر به د انشجویان و کارشناسان بازرسی آموزش د اد ه   شود تا 
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بتوانند با علم به آن و با د قت هرچه تمام د ر مباد ی ورود ی عملیات 
بازرسی چوب های وارد اتی را انجام د هند. با علم به اینکه برای معرفی 
روش های جد ید قرنطینه نیاز به انجام آزمایشات و تحقیقات د ر این 
قرنطینه  وضعیت  بهبود  و  تد وین  برای  می شود  پیشنهاد  است،  رابطه 
چوب و اجرایی شد ن روش های جایگزین متیل بروماید، راهبردها و 
طرح های تحقیقاتی د ر بخش های پژوهشی مؤسسات و د انشگاه ها د ر 
راستای موضوع قرنطینه انجام گیرد تا با د اشتن اطالعات باالتر نسبت 
به وضعیت و قوانین قرنطینه تصمیم گیری شود. اگرچه مطالعات زیاد ی 
د ر ارتباط با شناخت تنوع  زیستی موجود ات ایران انجام شد ه   است، 
اما مطالعات د ر ارتباط با فون و فلور کشورهای همسایه ایران بسیار 
محد ود است. بنابراین به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد که با ایجاد 
آموزش های تخصصی و انجام طرح های تحقیقاتی مربوط به وضعیت 
آفات و بیماری های قرنطینه و روش های نوین ضد عفونی د ر مؤسسات 
پژوهشی گام مهمی د ر جهت پیشگیری ورود آفات و بیماری های قرنطینه 
و د ر نهایت حفظ جنگل ها و منابع طبیعی کشور برد اشته خواهد شد.

تقد یر و تشکر
نویسند گان از اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
کشور جناب آقایان د کتر خسرو ثاقب طالبی، د کتر رضا حاجی حسنی 
این  انجام  به د لیل کمک های بی د ریغشان د ر  یارمند  و مهند س حمید 

تحقیق کمال تشکر و قد رد انی را د ارند. 
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