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Abstract
The country's need to the cellulosic resources is constantly increasing, and currently according 
to a very small area of northern forests and restrictions on timber harvesting, meeting the needs 
through domestic resources is not possible. Therefore, wood imports are inevitable to protect the 
country's forests as well as meeting the domestic requirements. On the other hand, importation is 
always subjected to great risk of quarantine pests and diseases. These destructive agents with 
infected woods are transferred from one country to another and, in the event of the establishment, 
can cause heavy damage to the forests in the country of destination. Currently, more than half of 
the country's need to wood is supplied from Russia. Despite health certificate, the timber cargoes 
have lots of quarantine pests and pathogens. With the continuing entry of this group of pests and 
diseases, the possibility of their establishment in northern forests is not unexpected. Therefore, 
study and introduction of these harmful agents, control methods,  and also risk assessment of their 
establishment can play an important role in providing proper solutions for  the low risk importation 
of wood.

Keywords: Pest, plant disease, quarantine, wood, importation 

1*- نویسنده مسئول، مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
rasoul.omid@rifr-ac.ir :پست الکترونیک      

2- استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
3- مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

مشکالت قرنطينه اي چوب هاي وارداتي
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Quarantine problems of imported woods

چکیده
کم  بسیار  به وسعت  توجه  با  و در حال حاضر  بوده  افزایش  منابع سلولزي همواره در حال  به  نیاز کشور 
جنگل هاي شمال و محدودیت هاي وضع شده درخصوص برداشت چوب، تامین این نیاز از طریق منابع داخلي 
امکان پذیر نیست. بنابراین واردات چوب براي حفظ جنگل هاي کشور و همین طور تأمین نیازهاي داخلي امري 
اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر واردات همواره با خطر بزرگ ورود آفات و بیماري هاي قرنطینه اي مواجه 
بوده است. این عوامل مخرب با چوب هاي آلوده از کشوري به کشور دیگر انتقال یافته و در صورت استقرار 
می تواند باعث خسارت سنگین به جنگل هاي کشور مقصد شود. در حال حاضر بیش از نیمي از نیاز کشور به 
چوب از روسیه تامین مي شود. این محموله هاي چوب با وجود داشتن گواهي بهداشتي، داراي مقدار زیادي 
آفت و عوامل بیماري زاي قرنطینه اي هستند. با استمرار ورود این گروه از آفات و بیماري ها، احتمال استقرار 
آنها در جنگل های شمال کشور دور از انتظار نخواهد بود. بنابراین مطالعه و معرفي عوامل خسارت زای مذکور، 
روش های کنترل و همچنین ارزیابی خطر استقرار آنها مي تواند نقش مهمي در ارائه راهکارهاي مناسب در 

خصوص نحوه واردات کم خطر چوب ایفا کند. 

واژه های کلیدی: آفت، عوامل بیماری زا، قرنطینه، چوب، واردات
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  عوامل خسارت زا به چوب و فرآورده های آن 
ــر  ــا و دیگـ ــرات، قارچ هـ ــیعي از حشـ ــف وسـ طیـ

ـــدي و  ـــارت ج ـــب و خس ـــث تخری ـــل باع عوام
کاهـــش کیفیـــت گرده بینه هـــا، الوارهـــا و 

ـــده از چـــوب  ـــاخته ش محصـــوالت س
مي شـــوند کـــه عبارتنـــد از:

حشرات
چوب خــــوار  حشـــرات  اغلـــب 

بــه چوب هــاي بــا رطوبــت کمتــر از 30 
ــي  ــل گروه ــد. در مقاب ــه نمي کنن ــد حمل درص
از حشــرات ماننــد سوســک هاي خانــواده 
Lyctidae مي تواننــد حتــي بــه چوب هــاي 
خشــک نیــز حملــه کــرده و خســارات بســیار 
ــن  ــارت ای ــد. خس ــا وارد کنن ــه آنه ــدي ب ج
ــی چــوب محــدود  ــه بخــش بیرون حشــرات ب
مي شــود. بــر اثــر رعایــت نشــدن اصــول 
قرنطینـــه سوســک شــاخک بلنــــد آسیایــــي 
)Anoplophor glabripennis (Motschulsky از 
چیــن بــه کشــورهاي آمریــکا و کانــادا منتقــل 
ــا دالر  ــاالنه آن میلیارده ــارت س ــده و خس ش
بــرآورد شــده اســت. ایــن خســارت فقــط در 
ســال  در  دالر  میلیــارد   40 بــه  آمریــکا 
ــراي  ــور ب ــن کش ــن رو در ای ــد. از ای می رس
مدیریــت کنتــرل و جلوگیــري از گســترش 
ــه  ــاي قرنطین ــن و روش ه ــات قوانی ــن آف ای

مي شــود  اعمــال  شــدیدی  داخلــي 
.(McManus et al., 1999(

 سوســک شــاخک بلنــد اکالیپتــوس 
 Phoracantha semipunctata (Fabricius(
ــان  ــات درخت ــن آف ــن و مخرب تری از مهم تری
ــوده و زراعــت ایــن درخــت را  اکالیپتــوس ب
ــا خطــر  ــان ب در بســیاري از کشــورهاي جه
مواجــه کــرده اســت. ایــن آفــت از اســترالیا 
بــه ســایر کشــورها از جملــه ترکیــه و روســیه 
ــن  ــر ای ــال حاض ــت. در ح ــده اس ــل ش منتق
ــم  ــات مه ــیه از آف ــور روس ــره در کش حش
چوب خــوار شــناخته شــده و قوانیــن قرنطینــه 
ــترش آن  ــري از گس ــراي جلوگی ــي ب داخل

شکل 1: الوارهای وارداتی در منطقه گمرک بندرانزلی

شکل 4  : حشره کامل Monochamus sutor   بندر امیرآباد

  مقدمه
در حـال حاضـر بیـش از نیمـي 

از نیـاز کشـور بـه چـوب )حـدود 
یـک میلیـون تـن( به دلیـل نزدیکـي 

مرزهـاي  داشـتن  روسـیه،  بـه  ایـران 
از  ارزان،  قیمـت  همین طـور  و  مشـترک 

ایـن کشـور تأمیـن مي شـود. واردات چـوب 
در جهـان و ایـران همـواره با مخاطـره بزرگ 
ورود آفـات و بیماري هـاي قرنطینـه اي مواجه 
بـوده اسـت. ایـن عوامـل مخـرب همـواره با 
چوب هـاي آلـوده از کشـوري به کشـور دیگر 
یـا از مکاني به مـکان دیگر انتقـال یافته و در 
مواردي باعث وارد شـدن خسـارت سنگین به 
جنگل هـاي کشـور مقصـد شـده اند. متأسـفانه 
محموله هـاي چوب وارداتي از کشـور روسـیه 
با وجود داشـتن گواهي بهداشـتي داراي مقدار 
زیـادي آفـت و عوامـل قارچـي بیمـاري زاي 

هسـتند. قرنطینه اي 
ــه اي  ــن قرنطین ــود قوانی ــاظ وجــ به لح
کشــور مبنــــي بــر وارد نشــــدن چــــوب 
حــــاوي پوســت، بخش عمده چوب هــــاي 
وارداتــي از کشــور روسیــــه به صــورت 
الــوار )شــکل 1( و بخــش کوچک تــري 
از  به صــورت گرده بینــه )شــکل 2(  نیــز 
ــاد و  ــدر امیرآب ــه بن ــادی ورودی چهارگان مب
ــدر  ــدران و بن ــتان مازن ــهر در اس ــدر نوش بن
انزلــی و آســتارا در اســتان گیــان وارد 
ــای  ــن چوب ه ــتر ای ــود. بیش ــور مي ش کش
ــوط  ــه مرب ــوار و گرده بین ــی اعــم از ال واردات
به گونه هــاي مختلــف ســوزني برگ ماننــد 
 (Picea( ــه آ ــای پیس ــی از جنس ه گونه های
ــر  ــل مقادی ــتند. در مقاب و کاج )Pinus) هس
 (Fagus( بســیار کمــي نیــز چــوب راش

مي شــود. وارد  الــوار  به صــورت 
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شکل 2: گرده بینه های وارداتی در منطقه گمرک بندر امیرآباد

ــا در  ــدادی از قارچ ه ــد. تع ــن در می آی روش
ــث  ــرده و باع ــوذ ک ــطحی نف ــمت های س قس
ــوند،  ــوب می ش ــی چ ــیدگی های موضع پوس
در حالــي کــه برخــی از آنهــا در قســمت های 
عمقــی نفــوذ می کننــد و باعــث فســاد چــوب 

 .)Michael, 1999( مي شــوند 
در ایـران نیـز در مـورد قارچ هـای مخرب 
چـوب کارهـای محـدود و پراکنـده ای انجـام 
شـده کـه بـرای مثـال می تـوان بـه شناسـایی 
هیفومیسـت های چـوب زی در اسـتان گیـان 
اشـاره کـرد )قـاری زاده،  گلسـفیدی، 1382(.

ساير عوامل تخريب
عــاوه بــر حشــرات و قارچ هــا، برخــی 
از عوامــل مخــرب دیگــر نیــز به عنــوان 
ــه از  ــده اند ک ــناخته ش ــه ای ش ــل قرنطین عوام
ــوب کاج  ــد چ ــه نمات ــوان ب ــه می ت آن جمل
ــرد.  ــاره ک Bursaphelenchus xylophilus اش

ایــن نماتــد بــرای اولیــن بــار در ســال 1913 
از روی درخــت کاج قرمــز ژاپنــی و درخــت 
ــال  ــد. در ح ــزارش ش ــی گ ــیاه ژاپن کاج س
ــن  ــی از مخرب تری ــد یک ــن نمات ــر ای حاض
عوامــل خســارت زا روي درختــان کاج در 
ــود.  ــوب می ش ــن محس ــکا و چی ــن، آمری ژاپ
ــه از نماتــد جنــس  ــا کنــون حــدود 33 گون ت

.)Orlinskii et al., 1999( اعمال مي شود

قارچ ها
بیــش از 1000 گونــه قــارچ ســبب پوســیدگی 
چــوب درختــان می شــوند کــه در میــان 
ــد  ــت )مانن ــای رده بازیدیومیس ــا قارچ ه آنه
و  قهــوه ای  پوســیدگی  عامــل  قارچ هــای 
خطرناک تــر  و  مهم تــر  چــوب(  ســفید 
ــای رده  ــی از قارچ ه ــن بعض ــتند. همچنی هس
ــد Daldinia ،Hypoxylon و  ــت مانن آسکومیس
 Alteraria و قارچ هــای ناقــص ماننــد Xylaria

به صــورت   Paecilomyces و   ،Diplodia

فســاد  و  پوســیدگی  باعــث  ســاپروفیت 
چوب هــا می شــوند. مکانیــزم عمــل ایــن 
ــل  ــم داخ ــح آنزی ــورت ترش ــا به ص قارچ ه
ــواره  ــردن دی ــن ب ــوب و از بی ــلول های چ س
قارچ هــا  ایــن  میــان  در  اســت.  ســلولی 
ــلوالز  ــلوالز و همی س ــم س ــط آنزی بعضــی فق
ــادی  ــا حــد زی ــن رو ت ــد، از ای ترشــح می کنن
ــاد  ــث ایج ــه باع ــد ک ــی می مان ــن باق لیگنی
رنــگ قهــوه ای در محــل پوســیدگی می شــود. 
در مقابــل بعضــی از قارچ هــا بــا ترشــح 
دیــواره  لیگنینــاز،  و  ســلوالز  آنزیم هــاي 
ســلول های چــوب را از بیــن بــرده و در 
ــفید  ــگ س ــه رن ــیدگی ب ــل پوس ــه مح نتیج

ــده  ــزارش ش ــا گ Bursaphelenchus در دنی

 Monochamus سوســک   آن  ناقــل  کــه 
ــاري زوال کاج ــت. بیم alternatus Hope اس

ــیله  ــه به وس Pine wood Nematode (Pwn ک

نماتــد چــوب ایجــاد مي شــود، بومــي منطقــه 
آمریــکاي شــمالي اســت. ایــن بیمــاری 
ــورهاي  ــه کش ــوده ب ــاي آل ــیله چوب ه به وس
ــورهاي  ــون در کش ــده و اکن ــل ش ــر منتق دیگ
ــان کاج  ــي درخت ــکل اصل ــرقي مش ــیاي ش آس
ــال  محســوب می شــود. در حــال حاضــر احتم
گســترش آن بــه ســایر کشــورها توســط 
آن،  ناقــل  حشــره  و  آلــوده  چوب هــاي 
ــن رو  ــود دارد. از ای .Monochamus Spp  وج
الزم اســت در واردات چــوب قوانیــن قرنطینــه 
 Zhao( ــرد ــرار گی ــر ق ــد نظ ــدي م ــور ج به ط

.)et al., 1999

   اقدامات و يافته ها
در خــال اجــرای طــرح ملــی »بررســي 
عوامــل  و  آفــات  کنتــرل  روش هــاي 
ــه اي چوب هــاي وارداتــي  بیمــاري زاي قرنطین
ــال های  ــور« در س ــمالي کش ــاي ش از مرزه
1386 تــا 1388 نمونه برداری هــای دوره ای 
ــادی ورودی  ــه مب ــی ب ــای واردات از چوب ه
ــدر نوشــهر در  ــاد و بن ــدر امیرآب ــه بن چهارگان

(
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اســتان مازنــدران و بنــدر انزلــی و آســتارا در 
ــوب  ــد. واردات چ ــام  ش ــان انج ــتان گی اس
ــی  ــهر و انزل ــاد، نوش ــدر امیرآب ــه بن ــه س ب
ــی  ــت ول ــورت می گرف ــتی ص ــیله کش به وس
ــا  ــه گمــرک آســتارا ب ــي ب چوب هــاي واردات

ــدند. ــل می ش ــر حم ــون و کانتین کامی
در هـــر یـــک از ایـــن گمـــرکات در اغلـــب 
اوقـــات فقـــط یـــک کارشـــناس قرنطینـــه 
ــوب را  ــای چـ ــی محموله هـ ــه بررسـ وظیفـ
داشـــت و به دلیـــل حجـــم بســـیار بـــاالی 
ـــرای  ـــق ب ـــی دقی ـــکان بررس ـــا ام واردات عم
کارشـــناس قرنطینـــه وجـــــــود نداشـــت و در 
مـــواردی چوب هـــای دارای آلودگـــی نیـــز 

ــدند. ــص می شـ ترخیـ
ــان  ــاهدات نشـ ــل از مشـ ــج حاصـ نتایـ
ــا  ــی در گرده بینه هـ ــزان آلودگـ ــه میـ داد کـ
نســـبت بـــه الوارهـــا بیشـــتر بـــوده اســـت. 
مهم تریـــن دلیـــل ایـــن امـــر نیـــز وجـــود 
و  قســـمت ها  از  بعضـــی  در  پوســـت 
گره هـــای  محـــل  در  به خصـــوص 
ــه  ــمت ها بـ ــن قسـ ــود. ایـ ــا بـ گرده بینه هـ
ــوده  ــت خوار آلـ ــات پوسـ ــه آفـ ــدت بـ شـ
بودنـــد )شـــکل3(. عـــاوه بـــر ایـــن تکـــه 
چوب هایـــی کـــه بـــرای تـــراز شـــدن 
ــتی  ــف کشـ ــا در کـ ــا و گرده بینه هـ الوارهـ

ـــا دارای  ـــد کام ـــرار می گرفتن ـــون ق ـــا کامی ی
پوســـت بـــوده و آلـــوده بـــه سوســـک های 

بودنـــد.  چوب خـــوار  و  پوســـت خوار 
چوب هـای  از  شـده  جمـع آوری  آفـات 
وارداتـی شـامل پنـج گونـه سوسـک قرنطینه ای

 Hylurgops ،Ips sexdentatus Boerner
Pityogenes و   palliatus Gyllenhal  

 Scolytidae از خانــواده chalcographus L.

 Tetropium و   Monochamus sutor L.و
 Cerambycidae از خانــواده   castaneum L

 Hylurgops palliatus ــای ــه گونه ه ــد ک بودن
ــن  ــرای اولی و Pityogenes chalcographus ب
ــد و  ــدند )امی ــزارش می ش ــران گ ــار از ای ب

همــکاران، 1390(.
ــدادي از عوامـــل  در ایـــن بررســـي تعـ
ـــز جمـــع آوري شـــدند  بیمـــاري زای قارچـــی نی
جنس هـــای  قارچ هـــاي  شـــامل  کـــه 
 Ceratocystis و Chaetomium Ophiostoma

جنس هـــای   ،Ascomycetes رده  از 
رده  از   Gloeophyllum و   Schyzophyllum

 Aspergillus جنس هـــای ،Basidiomycetes
و   Penicillium ،Alternaria ،Cladosporium

و   Deuteromycetes رده   از    Trichoderma

 Myxomycetes از رده  Stemonitis جنـــس
بودنـــد.

  نتیجه گیری نهايی و پیشنهادها
در حـال حاضر واردات انـواع چوب )گرده بینه 
و الـوار( بـرای تأمیـن نیاز کشـور به ایـن مواد 
جنگل هـای  از  صیانـت  و  حفـظ  همچنیـن  و 
کشـور امری ضـروری و اجتناب ناپذیر اسـت. 
از طـرف دیگـر در تمـام کشـورهای جهـان، 
همـواره واردات چـوب با خطـر ورود آفات و 
بیماری هـای قرنطینـه ای بـه کشـور وارد کننده 
همـراه بوده اسـت. بنابراین جلوگیـری از ورود 
ایـن عوامـل یکـی از دغدغه هـای بسـیار مهم 
ایـن کشـورها اسـت. در این راسـتا مؤسسـات 
حتـی  و  منطقـه ای  ملـی،  سـازمان های  و 
بین المللـی بـرای تدویـن و تصویـب قوانیـن و 
همچنیـن نظـارت بـر آنهـا در جهـت تسـهیل 
تبـادل کاال و جلوگیـری از بـروز مشـکاتی 

ماننـد ورود آفـات و بیماری هـای قرنطینـه ای 
ایجـاد شـده  اسـت. در ایران نیز سـازمان حفظ

و  آفــات  موضــوع  متولــی  نباتــات   
بیماری هــای قرنطینــه ای اســت ولــی بــا 
وجــود ایــن قوانیــن و معاهــدات، بی توجهــی 
ــاده  ــر س ــه ظاه ــائل ب ــدادی از مس ــه تع ب
را  بزرگــی  بســیار  مخاطــرات  می توانــد 
ــا  ــی از آنه ــه برخ ــه ب ــود آورد. در ادام به وج

می شــود. اشــاره 

ــورد  ــه در مـ ــي کـ ــي از معضاتـ 1 یکـ
مشـــاهده  وارداتـــي  گرده بینه هـــاي 
پوســـت کني  در  دقـــت  نبـــود  شـــده، 
کامـــل آنهـــا اســـت. معمـــواًل همیشـــه 
ــا  ــا یـ ــل گره هـ ــت در محـ ــداري پوسـ مقـ
ــه  ــد کـ ــي مي مانـ ــر باقـ ــاي دیگـ محل هـ
در بیشـــتر مواقـــع حـــاوي مقـــدار زیـــادي 
حشـــره اســـت. برخـــي از کشـــورهاي وارد 
کننـــده بـــراي حـــذف ایـــن مشـــکل فقـــط 

متأسفانه 
ــوب  محموله هاي چــــ

وارداتــي از کشــور روسیــــه با 
ــتي  ــي  بهداش ــتن گواه ــود داش وج
ــت و  ــادي آف ــدار زيــ داراي مقـــ
ــاري زاي  ــي بیم ــل قارچ عوامــــ

ــتند. ــه اي هس قرنطین

شکل 3: شفیره و حشرات کامل Ips sexdentatus زیر پوست گره ها

شکل5: ضدعفوني غیراصولي چوب هاي آلوده با گاز متیل بروماید 



26i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r

بـــه چوب هایـــي کـــه کامـــا 
پوســـت کني شـــده اند و به طـــور 
 )Bark free( کامـــل فاقـــد پوســـت
ــد.  ــازه ورود مي دهنـ ــتند، اجـ هسـ
در حالـــي کـــه در کشـــور مـــا 
حتـــي اگـــر عمـــل پوســـت کنـــي 
نیـــز  گرده بینه هـــا   )Debarking(
ــام  به طـــور نســـبي و ناقـــص انجـ

ــت. ــد گرفـ ــوز ورود خواهـ ــود مجـ شـ
2 از مشـــکات بســـیار اساســـي دیگـــري 
کـــه از ابتـــداي اجـــراي طـــرح در برخـــي بنـــادر 
ـــوع  ـــد، موض ـــاهده ش ـــهر( مش ـــي و نوش )انزل
ـــردن و  ـــراز ک ـــراي ت ـــه ب ـــود ک ـــي ب چوب های
حفـــظ تعـــادل بـــار الوارهـــا و گرده بینه هـــا 
در کشـــتي بـــه کار مي رفتنـــد )شـــمل 6(. 
ایـــن چوب هـــا کـــه حـــاوي پوســـت بـــوده 
ــتند،  ــات داشـ ــه آفـ ــادی بـ ــی زیـ و آلودگـ
ـــا  ـــدر ره ـــه بن ـــار در محوط ـــه ب ـــس از تخیل پ
ـــي  ـــن برخ ـــط عاملی ـــکل 7( و توس ـــده )ش ش
از مســـئوالن اســـتان جمـــع آوري و فروختـــه 
ــه  ــا کـ ــن چوب هـ ــفانه ایـ ــدند. متأسـ مي شـ
داراي آلودگـــي بســـیار زیـــادي بودنـــد و 
ـــال  ـــي در انتق ـــیار مهم ـــش بس ـــتند نق مي توانس
آفـــات و بیماري هـــاي قرنطینـــه اي وارداتـــي 
داشـــته باشـــند، به ســـادگي از بنـــدر خـــارج 
ــه  ــون بـ ــارف گوناگـ ــت مصـ ــده و جهـ شـ
محل هـــاي مختلفـــي منتقـــل مي شـــدند. 

3 مشـــکل مهـــم دیگـــری  کـــه به طـــور 
ورودی  مبـــادی  برخـــي  در  معمـــول 
ــت،  ــاهده اسـ ــل مشـ ــتارا قابـ ــژه آسـ به ویـ
در  رها شـــده  گرده بینه هـــاي  وجـــود 
ــن  ــکل 8(. ایـ ــت )شـ ــرک اسـ ــطح گمـ سـ
گرده بینه هـــاي  شـــامل  گرده بینه هـــا، 
ـــه  ـــتند ک ـــي هس ـــات و مرجوع ـــه آف ـــوده ب آل
واردکننـــده به دلیـــل هزینـــه زیـــاد عـــودت، 

آنهـــا را رهـــا کـــرده بـــود. 
برخـــی از اینهـــا هـــم گرده بینه هـــای 
فاقـــد آلودگـــي بودنـــد، ولـــي پـــس از 
ـــدام  ـــي صاحـــب کاال اق ـــر دلیل ـــه ه ـــص ب ترخی
ـــرک  ـــه گم ـــا از محوط ـــردن آنه ـــارج ک ـــه خ ب

نکـــرده بـــود.
 در هـــر دو صـــورت ایـــن گرده بینه هـــا 
محلـــي بـــراي تجمـــع، تکثیـــر و گســـترش 
ـــه اي  ـــاي قرنطین ـــات و بیماري ه ـــي آف آلودگ
ـــات  ـــظ نبات ـــازمان حف ـــن رو س ـــتند. از ای هس
بـــا هماهنگـــي گمـــرک  بایـــد اقـــدام بـــه 

شکل6: چوب تراز با پوست و آلوده به آفات پوستخوار

شکل7: الوارهای آلوده به قارچ   گمرک آستارا

ــارج  ــراي خـ ــوب بـ ــده چـ ــزام واردکننـ الـ
ـــد.  ـــا کن ـــای آنه ـــا امح ـــودت ی ـــردن، ع ک

ـــل  ـــراي کام ـــي در اج ـــه کاف ـــود توج 4 نب
ـــوده  ـــاي آل ـــي محموله ه ـــد عفون ـــق ض و دقی
بـــا متیـــل برومایـــد، مشـــکل دیگـــری در 

ـــت. ـــرک اس ـــه و گم ـــث قرنطین مبح
مربـــوط  امـــور  انجـــام  متأســـفانه 
بـــه ضـــد عفونـــي چوب هـــاي آلـــوده 
ـــده  ــذار ش ــي واگـ ــش خصوصـ ـــه بخـ ب
 اســـت و در مـــــواردي مشـــاهده می شـــد 
ــر  ــن امـ ــام ایـ ــي در انجـ ــت کافـ ــه دقـ کـ
صـــورت نمي گرفـــت. به عنـــوان مثـــال 
ــتفاده از پاســـتیک هاي پـــاره یکـــي  اسـ

ـــروج  ـــث خ ـــه باع ـــت ک ـــوارد اس ـــن م از ای
آن  شـــدن  بي اثـــر  و  متیل برومایـــد  گاز 

.)5 )شـــکل  مي شـــود 
5 تعـــداد کـــم کارشناســـان قرنطینـــه در 
مبـــادی ورودی و در مـــواردی نداشـــتن 

و  آفـــات  زمینـــه  در  الزم  تخصـــص 
موضـــوع  قرنطینـــه ای  بیماری هـــای 
دیگـــری اســـت کـــه بازرســـی دقیـــق و اعمـــال 
ـــد.  ـــکل می کن ـــار مش ـــه را دچ ـــن قرنطین قوانی
بنابرایـــن الزم اســـت به ســـبب حساســـیت 
ـــظ  ـــازمان حف ـــوع، س ـــاد موض ـــت زی و اهمی
ـــز  ـــکل نی ـــن مش ـــع ای ـــبت به رف ـــات نس نبات

اقـــدام کنـــد.
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شکل8: گرده بینه های رها شده در محوطه گمرک آستارا
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