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مقدمه
سـیبزمینیازنظـرارزشغذاییپـسازذرت،گندموبرنـجدرمقامچهارمدر
جهـانقـراردارد.سـاالنهحدود35درصدازمحصوالتکشـاورزیبـهدلیلآفاتو
بیماریهـاازبیـنمیرونـدکـهایـنمیـزان،میتوانـدبخشمهمـیازمـوادغذایی
مـردمجهـانراتأمیـنکنـد.آفـاتوبیماریهـاباعـثافزایـشخسـارتمحصول،
افزایـشخسـارتاقتصادی،کاهـشکمیتوکیفیتمحصوالتکشـاورزی،افزایش
هزینـهبـرایتهیـهآفتکشهـا،تحمیـلهزینهبهکشـور،تهدیدسـالمتانسـانو
محیطزیستمیشود.صادراتسیبزمینیمنبعدرآمد،برایکشاورزانوبازرگانان
بسیاریازکشورهاستویکیازمهمترینانواعصادراتغیرنفتیمحسوبمیگردد.
صادراتسـیبزمینینهتنهابهصورتخامبلکهبهصورتسـیبزمینیسـرخشده
یـامنجمـدشـدهدرقالـببسـتهبندیهایاسـتانداردصـورتمیگیـرد.هلنـد،
آمریـکاوبلغارسـتانازبزرگتریـنکشـورهایصادرکننـدهسـیبزمینیدردنیـا
هسـتند.ایـرانظرفیتهـایمناسـبیبـرایکشـتوتولیدایـنمحصـولداردوبا
رعایـتاصـولوقوانیـنتولیـدوصـادرات،میتوانـدبـهقطـبمهمـیبـرایتولید

ایـنمحصـولدردنیـاتبدیلشـود.
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صادرات سیبزمینی
طـیچندسـالگذشـتهافرادبسـیاریدرزمینهصـادراتاینمحصـولفعالیت
داشـتند.کشـورهاییمانندپاکسـتان،ترکمنسـتان،عراقوآذربایجانسـهممهمی
درخریـدسـیبزمینیایـراندارنـد.داشـتنمـرزمشـترکبـاکشـوهایمتقاضی
وارداتسـیبزمینیوروابطمناسـببینکشـورهایهمسـایهباعثشـدهبسیاری
ازافـرادبـهدنبـالصـادراتسـیبزمینیبـهاینکشـورهاباشـند.میزانصـادرات
سـیبزمینیدرکشـورهایمختلـفمتفـاوتاسـت.سـیبزمینیدرشـکلهای
مختلفـیقابـلصـادرکـردنمیباشـد.برخـیازکشـورهاازجملـهایـرانایـن
محصـولرابـهصـورتخـامصـادرمیکننـد.برخـیدیگربهصـورتپخته،سـرخ
شـدهویـامنجمـددرآوردهوبـهکشـورهایدیگـرصـادرمیکننـد.سـیبزمینی
یـکمحصـولفصلیاسـتامـاقابلیتنگهـداریوذخیـرهدرانبارهاوسـردخانهها
رادارد.ازایـنرومیتوانیـددرتمـامطـولسـالبـرایصـادراتایـنمحصـول
اقـدامنماییـد.اسـتفادهازبسـتهبندیهابـهعنـوانعامـلارتباطـیبینمشـتریو
فروشـندهدرحـالافزایـشاسـت،زیرابسـتهبندیماننددیگـرعناصـربازاریابیدر
تصمیمگیـریمشـتریاهمیـتباالییدارد.تنـوعوکیفیتبسـتهبندیدرصادرات
سـیبزمینینقـشمهمـیداردوبازرگانـانخارجـیتوجـهخـودرامتمرکـزبـر
بسـتهبندیمحصـوالتصادراتـیازکشـورواردکننـدهمیکننـد.سـیبزمینینیز
ماننـدتمـاماقـالمدیگربرایصـادراتنیازبـهدریافتمجوزهایمختلـفدارد.این
محصـولعـالوهبردریافـتمجوزهـایالزمبایدبرخـیازتأییدیههایبهداشـتیرا

نیزداشـتهباشـد.
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گواهی بهداشت گیاهی
براسـاسعهدنامـهبینالمللـیحفـظنباتـات1صـدورگواهـیبهداشـتگیاهـی
میبایسـتمطابـقشـرایطکشـورواردکننـدهصـورتپذیـرد.اسـتانداردشـماره
7"سیسـتمگواهـیصـادرات"سیسـتمصـدورگواهـیبهداشـتگیاهـیرابـرای
معتبرسـازیوافزایـشضریـباطمینـانرعایـتموازیـنبهداشـتگیاهـیرابیان
میکنـد.گواهـیبهداشـتگیاهیتوسـطسـازمانملیحفـظنباتاتکشـورصادر
کننـده)مبـداءومحـلتولیـدوپـرورشیـافـرآوریگیاهـان،تولیـداتگیاهـییا
سـایراقـالممشـمولمقـررات(بـهمنظـوراطمینـاندادنبهکشـورواردکننـده،از
جهـتلحـاظنمودنشـرایطومقـرراتبهداشـتگیاهیکشـورواردکننـدهصادر
میگـردد.صـدورگواهـیبهداشـتگیاهیبرایصـادراتویابرایصـادراتمجدد،
توسـطکارشـناسواجـدصالحیـتسـازمانملـیحفـظنباتـاتصـورتمیگیرد.
سـازمانهایملـیحفـظنباتـاتبایـدمـدلگواهـیبهداشـتگیاهیکنوانسـیون
بینالمللـیحفظنباتـاترامـورداسـتفادهقـراردهنـد.سـازمانهایملـیحفـظ
نباتـاتمـدتزمـاناعتبـارگواهـیبهداشـتگیاهـیراتعییـنمیکننـد.صـدور
گواهـیبهداشـتگیاهـیبهحفاظـتازگیاهان،ازجملـهگیاهانزراعـی،خودروو
فلوروحشـی)ازجملهگیاهانآبزی(،زیسـتگاههاواکوسیسـتمهادرکشورهایوارد
کنندهکمکمیکند.صدورگواهیبهداشتهمچنینبهعنوانیکسندتوافقشده
بینالمللـیموجبتسـهیلتجـارتبینالمللـیدرزمینهمحصوالتگیاهیوسـایر
کاالهایمشـمولمقرراتمیشـود.صدورگواهیبهداشـتگیاهیتوسـطمأمورین
دولتـیکـهدارایاجـازهمقتضیازسـازمانحفظنباتاتباشـند،صـورتمیگیرد.
ایـنمأموریـنمیبایسـتواجـدشـرایطفنـیبودهوبـادانـشواطالعـاتموجود
بـهطـوریکـهمقامـاتطـرفواردکننـدهبتواننـدگواهیبهداشـترابـااطمینان

1. International Plant Protection Convention (IPPC)
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بـهعنـواناسـنادقابلاعتمـادبپذیرنـد.مأمورینواجدشـرایطفنی،فقـطکارکنان
سـازمانهایحفـظنباتـاتملـیمیباشـند.هـدفازصـدورگواهـیبهداشـتاین
اسـتکـهمحمولـهگیاهـی،تولیـداتگیاهیویـاسـایرکاالهایمشـمولمقررات

مطابـقموازینبهداشـتیواسـتانداردهایکشـورواردکننـدهفراهمگردد.

انواع گواهی بهداشت گیاهی
گواهیبهداشتگیاهیبرایصادرات1 _
گواهیبهداشتگیاهیبرایصادراتمجدد2 _
گواهیبهداشتجایگزین _

گواهیبهداشـتجایگزیندرشـرایطاسـتثنائی)آسـیبدیدنگواهیبهداشت،
تغییـرآدرسکشـورمقصـدویـامبادیورودی،اطالعـاتناقصویانادرسـتو...(
توسـطسـازمانحفـظنباتـاتملـیصـادرمیشـود.بهتـراسـتگواهـیجایگزین
صـادرشـدههمـانشـمارهقبلـیرانداشـتهباشـد.بایدایـنتوضیحاتدرقسـمت

توضیحـاتتکمیلـیگواهـیجایگزینقیـدگردد.
............ .........،صـادرهدرتاریـخ "ایـنگواهـیبهداشـتگیاهـیبـهشـماره

میباشـد"

مراحل اساسی صدور گواهی بهداشت گیاهی
دریافت)اخذ(شرایطورودکشورواردکنندهبرایصدورگواهیبهداشتگیاهی _
تکمیلوارائهفرمتقاضایبازرسی _
ثبتدرخواستدرسامانهپایشعواملخسارتزا _

1. Phytosanitary Certificate

2. Phytosanitary Certificate for Re-export
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بررسیکارشناسقرنطینه)درسایت( _
بررسیتطابقمحمولهباضوابطورودکشورواردکننده _
ارجاعدرخواستبهکلینیکگیاهپزشکیجهتبازدیدوبررسیمحمولهدر _

گمرک)بعدازاظهار(
تائیدوضعیتمحموله _
صدورگواهیبهداشتگیاهی _

فرم گواهی بهداشت گیاهی
فـرمگواهیبهداشـتگیاهـیبـرایوارداتوصادراتمیبایسـتبراسـاسفرم

کنوانسـیونبینالمللـیحفـظنباتاتتنظیمشـود.

مدل پذیرفته شده کنوانسیون بینالمللی حفظنباتات
نمونه گواهی بهداشت گیاهی برای صادرات

سـازمانحفظنباتـاتجمهـوریاسـالمیایـران،مـدلگواهیبهداشـتگیاهی
تائیـدشـدهتوسـطIPPCواسـتانداردبینالمللـیبهداشـتگیاهـیشـماره12را

مـورداسـتفادهقـرارمیدهد.
شماره: 

سازمان حفظ نباتات:
به سازمان حفظ نباتات: 

1- مشخصات محموله

نام و نشانی صادرکننده:
نام و نشانی اظهارشده گیرنده:
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تعـداد و نـوع بسـتهها: جزئیاتـیکـهدرایـنقسـمتدرجمیشـودبایددر
حـدیباشـدکـهسـازمانملیحفـظنباتـاتکشـورواردکننـدهبتواندبـهراحتی

محمولـهواجـزاءآنراشناسـائینماید.
 عالئم مشخصه: بسـتهبندیها)تعدادبهرها،شمارهسریالیانامهایتجاری(و
شـمارهشناسـاییونـاموسـایلحملونقل)شـمارهشناسـاییکانتینریـاواگنیا

نامکشـتیدرمـوردمحمولههـایفله(.
مبـداء:محـلتولیـدیاپـرورشگیاهیـاکدمنطقهعـاریازآفتیاسـایتهای

تولیـدعاریازآفـتدرخصوصمحموله.
 وسـیله نقلیه اظهار شـده: کشـتی،قایق،هواپیما،جاده،کامیون،راهآهن،پستو

انتقالدستی.قیدکردننامکشتی،شمارهسفردریایییاشمارهپروازهواپیما.
محـل ورود اظهـار شـده: نـاماولیـنمنطقـهپـسازورودبـهکشـورمقصد
نهایـیودرصـورتعـدموجوداطالعاتکافینامکشـورمقصدمحمولهذکرشـود.
چنـانچـهمحمولـهازطریقیککشـوردیگـرترانزیتمیشـود،داخـلپارانتزنام

محـلورودبهکشـورترانزیتقیدشـود.
 نام محصول و مقدار اظهار شده:استفادهازکدهایبینالمللی)کدهایگمرکی(،
موجـبتسـهیلعملیاتشناسـاییمیشـود.دربیـانوزنومقـدارازواحدمتریک
اسـتفادهشـود.مصـارفمحمولـه)مصـرفیـاکاشـت(ودرجـهفـرآوریمحصـول
)خشـکیـاتـازه(شـرایطبهداشـتگیاهـیتفـاوتدارد.درایـنخصـوصنبایـد

مربـوطبـهنامتجـاریانـدازهودیگـراصطالحـاتتجاریباشـد.
نـام علمـی گیاهان:نامعلمـیبهصورتایتالیکنوشـتهویازیـرنامجنسو
گونهخطکشـیدهشـود.حرفاولنامجنسیاگونهباحروفبزرگنوشـتهشـود.
اگرمحمولهترکیبیازچندمادهگیاهیباشـد،مثلخوراکدام،سـازمانهایملی
حفـظنباتـاتکشـورهایواردکنندهوصـادرکنندهیکناممعمولیپذیرفتهشـده

کهمعرفمحمولهباشدویاعبارت""Not applicableویا"N/A"راثبتنمایند.
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اظهـار گواهی: بدینوسـیلهگواهیمیشـودکهگیاهـانیاتولیـداتگیاهییا
سـایراقالممشـمولمقرراتمطابقدسـتورالعملهایرسـمی،موردبازرسی/تسـت
آزمایشـگاهیقرارگرفتهوعاریازآفاتوبیماریهایقرنطینهایکشورواردکننده
تلقـیمیگـرددوباموازینبهداشـتگیاهیفعلیکشـورواردکننـده)چهدرمورد

آفـاتقرنطینـهایوچهدرآفاتغیرقرنطینهایمشـمولمقررات(مطابقتدارد.

2- توضیحات تکمیلی

درایـنقسـمتشـرایطخـاصومـوردنظـرکشـورواردکنندهیابادرخواسـت
صـادرکننـدهبـرایاهـدافصـدوربهداشـتگیاهـیدرآیندهبـودهونبایـدحاوی
اطالعاتـیکـهدربخشهـایدیگـرگواهیبهداشـتگیاهـیماننداظهـارگواهییا

ضدعفونـیبـهنحویآمدهاسـت.

3- روش آفتزدایی و یا رفع آلودگی )ضدعفونی(

تاریخ: 
روش درمان: )حرارتی،پرتودهی،....(

ماده شیمیایی)مادهمؤثره(:
مدت زمان و درجه حرارت: 

غلظت:
اطالعات تكمیلی:

محل صدور گواهی:
مهر سازمان:      نام مأمور صادر کننده گواهی بهداشت، تاریخ و امضاء:
-------------------------------------------------------------

اظهارتعهداتمالی:اختیاری
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Model phytosanitary certificate for export

[Original annexed to the IPPC]

No. __________

• Plant Protection Organization of 

• TO: Plant Protection Organization(s) of

I. Description of Consignment

• Name and address of exporter: 

• Declared name and address of consignee:

• Number and description of packages: 

• Distinguishing marks:

• Place of origin: 

• Declared means of conveyance: 

• Declared point of entry: 

• Name of produce and quantity declared: 

• Botanical name of plants: 

• Certificate statement:

This is to certify that the plants, plant products or other regulated 

articles described here in have been inspected and/or tested according 

to appropriate official procedures and are considered to be free from 

the quarantine pests specified by the importing contracting party and to 

conform with the current phytosanitary requirements of the importing 

contracting party, including those for regulated non quarantine pests.

They are deemed to be practically free from other pests.*
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II. Additional Declaration

[Enter text here]

III. Disinfestation and/or Disinfection Treatment

Date ________ Treatment __________ Chemical (active ingredient) 

Duration and temperature __________________

Concentration _____________________________________

Additional information 

Place of issue

(Stamp of Organization)

Name of authorized officer _________________________________

Date ___________________________________ (Signature)

______________________________________________________

No financial liability with respect to this certificate shall attach to 

____________ (name of Plant)

Protection Organization) or to any of its officers or representatives.*

نمونه گواهی بهداشت گیاهی برای صادرات مجدد

شماره: 
سازمان حفظ نباتات:

به سازمان حفظ نباتات: 
1- مشخصات محموله

نام و نشانی صادر کننده:
نام و نشانی اظهار شده گیرنده:

تعداد و نوع بستهها: مثاًل10کانتینریاواگنیابهصورتفله
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عالئـم مشـخصه:بسـتهبندیها)تعـدادبهرهـا،شـمارهسـریالیـانامهـای
تجـاری(وشـمارهشناسـاییوناموسـایلحمـلونقل)شـمارهشناسـاییکانتینر

یـاواگـنیـانـامکشـتیدرمـوردمحمولههـایفله(.
مبـداء: محـلتولیـدیاپـرورشگیاهیاکـدمنطقهعـاریازآفتیاسـایتهای

تولیـدعاریازآفـتدرخصوصمحموله.
 وسـیله نقلیه اظهار شـده:کشـتی،قایق،هواپیما،جاده،کامیون،راهآهن،پستو

انتقالدستی.قیدکردننامکشتی،شمارهسفردریایییاشمارهپروازهواپیما.
محـل ورود اظهـار شـده:نـاماولیـنمنطقـهپـسازورودبـهکشـورمقصد
نهایـییـاکشـورمقصـدمحمولـه.چنـانچـهمحمولـهازطریـقیککشـوردیگر

ترانزیـتمیشـود،داخـلپارانتـزنـاممحـلورودبـهکشـورترانزیـتقیدشـود.
نـام محصول و مقدار اظهار شـده:اسـتفادهازکدهـایبینالمللـی)کدهای
گمرکـی(،موجـبتسـهیلعملیـاتشناسـاییمیشـود.دربیـانوزنومقـداراز
واحـدمتریکاسـتفادهشـود.مصـارفمحموله)مصـرفیاکاشـت(ودرجهفرآوری
محصـول)خشـکیاتـازه(شـرایطبهداشـتگیاهـیتفـاوتدارد.دراینخصوص

نبایـدمربـوطبـهنامتجـاریانـدازهودیگـراصطالحاتتجاریباشـد.
نـام علمـی گیاهان: نامعلمیبـهصورتایتالیکنوشـتهویازیـرنامجنسو
گونهخطکشـیدهشـود.حرفاولنامجنسیاگونهباحروفبزرگنوشـتهشـود.
اگرمحمولهترکیبیازچندمادهگیاهیباشـد،مثلخوراکدام،سـازمانهایملی
حفـظنباتـاتکشـورهایواردکنندهوصـادرکنندهیکناممعمولیپذیرفتهشـده

کهمعرفمحمولهباشدویاعبارت""Not applicableویا"N/A"راثبتنمایند.
اظهـار گواهی:بدینوسـیلهگواهیمیشـودکهگیاهـانیاتولیـداتگیاهییا
سـایراقالممشـمولمقرراتمطابقدسـتورالعملهایرسـمی،موردبازرسی/تسـت
آزمایشـگاهیقرارگرفتهوعاریازآفاتوبیماریهایقرنطینهایکشورواردکننده
تلقـیمیگـرددوباموازینبهداشـتگیاهیفعلیکشـورواردکننـده)چهدرمورد

آفـاتقرنطینـهایوچهدرآفاتغیرقرنطینهایمشـمولمقررات(مطابقتدارد.
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دراینقسمتسازمانحفظنباتاتملیکشوربرایصادراتمجددباقراردادن
عالمـتتیـکیـاضربـدردرقسـمتمربوطـهمشـخصمینمایـدکـهآیـاگواهـی
بهداشـتگیاهـیصـادراتمجـددهمراهبـاگواهیبهداشـتگیاهیاصلیاسـتیا
نسـخهتأییدشـدهآن،آیامحمولهبسـتهبندیمجددشـدهیاخیر،آیاکانتینرهای
حمـلمحمولـهاصلـیهسـتندیـاتغییـرکردنـد،اینکـهآیـابازرسـیهایاضافی

انجامشـدهاسـتیـاخیر.

2- توضیحات تکمیلی
ایـنتوضیحـاتبایـدمختصـرومفیـدباشـد.درصورتـیکـهمتـنتوضیحـات
بیـشازمحـلتعییـنشـدهدرگواهـیبهداشـتگیاهـیباشـددربـرگپیوسـت
نوشـتهشـود.ایـنقسـمتشـاملاطالعـاتخـاصبهداشـتگیاهـیتعیینشـده
توسـطسـازمانحفـظنباتـاتکشـورواردکننـدهویـابـادرخواسـتصادرکننـده
بـرایاهـدافصـدوربهداشـتگیاهـیدرآیندهبـودهونبایـدحـاویاطالعاتیکه
دربخشهـایدیگـرگواهـیبهداشـتگیاهـیماننداظهـارگواهییـاضدعفونیبه

نحـویآمدهاسـت.

3- روش آفتزدایی و یا رفع آلودگی )ضدعفونی(

تاریخ:روش درمان:)حرارتی،پرتودهی،....(ماده شیمیایی )مادهموثره(:
مدت زمان و درجه حرارت:

غلظت:
اطالعات تكمیلی:

محل صدور:
مهر سازمان:    نام مأمور صادر کننده گواهی بهداشت، تاریخ و امضاء:
-------------------------------------------------------------

اظهارتعهداتمالی:اختیاری
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Model phytosanitary certificate for re-export

[Original annexed to the IPPC]

No. __________

• Plant Protection Organization of 

(Contracting party of re-export)

• TO: Plant Protection Organization(s) of

 (Contracting party (ies) of import)

I. Description of Consignment

• Name and address of exporter: 

• Declared name and address of consignee: 

• Number and description of packages: 

• Distinguishing marks: 

• Place of origin: 

• Declared means of conveyance: 

• Declared point of entry: 

• Name of produce and quantity declared: 

• Botanical name of plants: 

• Certificate statement:

This is to certify that the plants, plant products or other regulated 

articles described above ________

Were imported into (contracting party of re-export) ___________ 

from ___________ (contracting party of origin) covered by Phytosan-

itary certificate No. ________, *original certified true copy of which is 

attached to this certificate; that they are packed repacked in original 
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*new containers, that based on the original phytosanitary certificate 

and additional inspection, they are considered to conform with the current 

phytosanitary requirements of the importing contracting party, and that 

during storage in ____________ (contracting party of re-export), the 

consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection.

*Insert tick in appropriate

II. Additional Declaration

[Enter text here]

III. Disinfestation and/or Disinfection Treatment

Date ________ Treatment ___________ Chemical (active ingredient) 

Duration and temperature 

Concentration _____________

Additional information _

Place of issue _____________________________________

(Stamp of Organization)

Name of authorized officer ________________________________

Date ____________  

(Signature)

No financial liability with respect to this certificate shall attach to 

____________ (name of Plant Protection Organization) or to any of its 

officers or representatives. **
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مشخصات برچسب کاالی وارداتی

نوعکاال: _
نامتجاريکاال: _
نامتولیدکننده: _
کشورتولیدکننده: _
تاریختولید: _
تاریخانقضاء: _
سريساخت: _
نحوهمصرف:)درصورتلزوموبانظرکارشناسمربوطه( _
مواردمنعمصرف:)درصورتلزوموبانظرکارشناسمربوطه( _
توضیحات:)درصورتلزوموبانظرکارشناسمربوطه( _
شرایطنگهداري: _
شمارهپروانهبهداشتيورود: _
نام،آدرسوتلفنشرکتواردکننده: _

1- شرایط قرنطینهای واردات سیبزمیني به ایران
تعاریف

گیـاهـان:گیـاهـانزنـدهواندامهایآنهـاازجملـهبذوروذخـائرتوارثی)ژرمپالسم(.
 فرآوردههـای گیاهـی:موادفرآوریشـدهبامنشـاءگیاهـی)ازجملـهبذر(و
آندسـتهازتولیداتفرآوریشـدهایکهماهیتیانحوهفرآوریآنهاممکناسـت

خطرورودوانتشارآفاتراایجادکنند.
آفـت: هرگونـهنژاد،گونهیاگونهزیسـتیگیاهـی،حیوانییاعامـلبیماریزای

خسـارتآوربرایگیاهانیـافرآوردههایگیاهی.
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آفـات قرنطینـهای:آفاتـیکـهبـرایمنطقـهدرمعـرضخطـردارایاهمیت
اقتصـادیبالقـوهاسـتوهنـوزدرآنجـاوجـودنـداردیـاایـنکـهوجـودداردولی

پراکندگـیگسـتردهنـداردوبـهطـوررسـمیتحـتکنترلاسـت.
اقـالم تحـت کنتـرل: هرگونـهگیـاه،فرآوردههـایگیاهـی،محلنگهـداری،
مـوادبسـتهبندی،وسـیلهحمـلونقـل،بـارکانتینـر،خـاکوهـرموجـودزنـده
)ارگانیـزم(،شـیءیـامـادهدیگـریکهبهویـژهدرحملونقـلبینالمللـیقابلیت

انتقـالیـاانتشـارآفاتراداشـتهباشـد.

نمونههائی از قوانین و آیین نامههای اجرایی حفظ نباتات ایران

مـاده7)آئیننامـهاجرائـیقانونحفظنباتـات(:نباتاتوقسـمتهاینباتیکه
بـهعنـوانهدیـهبهصـورتبسـتههایپسـتییابهوسـیلهمسـافرینبـدوناجازه
قبلـیسـازمانحفاظـتنباتـاتوزارتکشـاورزیوگواهـیبهداشـتنباتـیوارد
کشـورمیشـوددرصورتـیکهجـزءاقالمغیرمجازنبـودهوبهمنظـورغیرتجاریو
مصـرفشـخصیباشـد،ترخیـصآنبـااطـالعومعاینـهمأمـورقرنطینـهانجـام
خواهـدشـد.چنانچـهایـنگونـهمحصـوالتآلـودهبـهآفـاتوبیماریهـاینباتی

باشـندطبـقمـاده12ایـنآییـننامـهرفتـارخواهدشـد.
مـاده10)آئیننامـهاجرائـیقانونحفظنباتـات(:برایجلوگیـریازورودآفات
موجـوددرخـاکماننـدالروحشـرات،حلزونهـا،نماتدهـا،قارچها،باکتریهـاو...
جـزءدرمـواردعلمـیتحقیقاتـیوصنعتـیبـهتشـخیصسـازمانحفـظنباتـات
ورودهرگونـهخـاکزراعتـی،گلدانـی،خـاکرسوشـنبـهتنهایـیویاهمـراهبا

قسـمتهاینباتـیممنـوعاسـت.
مـاده2)قانـونحفـظنباتـات(:نباتاتومحصوالتکشـاورزییـامتفرعاتآنها
کـهبـاپروانـهبهیکـیازمراکـزگمـرکواردودرنتیجهرسـیدگیمعلومشـودکه
آلـودهبـهآفـاتوبیماریهـایقرنطینهایبـوده،قابلترخیصنیسـتند،درصورتی
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کـهبهتشـخیصوزارتکشـاورزیبـاگندزداییبتـوانآفتراازبینبـردبههزینه
صاحبـانآنهـاگندزدایـیشـدهوسـپساجـازهترخیـصدادهخواهدشـد.درغیر
ایـنصـورتمراتـبازطرفسـازمانحفـظنباتاتبهصاحبـانکاالهااخطـارداده
خواهـدشـدتـادرمدتـیکـهتعییـنمیشـودآنهـاراازکشـورخـارجکننـد.در
صورتیکـهصاحبـانکاالیمزبـورپـسازاخطارکتبیسـازمانحفظنباتـاتودر
مدتـیکـهتعیینشـدهاسـتکاالراازکشـورخارجنکننـدازطرفسـازمانبدون

پرداخـتخسـارتمعدومخواهدشـد.

شرایط قرنطینه واردات سیبزمینی

1- شـرایط قرنطینـهای واردات سـیبزمینی نیمهآمـاده و یـخزده بهصـورت 
پوسـت کنـده و خالل شـده از تمامی کشـورها جهت مصـرف خوراکـی و صنعتی

باتوجهبهاینکهدرفهرستکاالهایباریسکقرنطینهایکمبودهوانجامواردات
آنمنـوطبـههمـراهداشـتنگواهـیبهداشـتگیاهیازکشـورمبداءونیـزبازدید
وبررسـیهایکارشناسـانقرنطینـهدرمـرزورودیوگمـرکترخیـصکننـده

میباشـد.

2- شرایط قرنطینهای واردات بذر سیبزمینی

نمونههـايغـدهبذريسـیبزمینيبـهصورتکدگذاريشـدهبرايآزمایشـگاه
ارسـالميگـردد.حداکثرمـدتزمانبرايانجامبررسـيهايآزمایشـگاهيبرروي
غـدهیـکمـاهدرنظـرگرفتـهشـدهاسـت.لیکنبـااحتسـابدوهفتهزمـانبراي
جوانـهدارنمـودنغـده،امـکانتکمیـلبررسـيهايآزمایشـگاهيدرمـدتحدود
20روزفراهـمميشـود.بـاعنایـتبـهاینکـهنمونههايارسـاليبهآزمایشـگاهها
نماینـدهايازیـکمحمولهچندینتنيميباشـند،لذاالزماسـتدقتنظرویژهاي

درانجـامبررسـيهايآزمایشـگاهيهمهجانبهاتخـاذگردد.
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نمونههايغدهبذريوارداتيبهدوصورتغدهبرشخوردهوغدهبرشنخورده،
برايآزمایشگاههاارسالخواهدشد:

الف- غده برش نخورده: مواردذیلبهترتیببایدانجامشود.
شمارهگذاريغده _
بررسيعالئمظاهري)ازنظروجودعالئمقارچي،باکتریایي،نماتدو...( _
درصـورتمشـاهدهعالئـم:تهیـهبـرشازمحـلعالئـمیـالکـهوانجـام _

بررسيهايآزمایشگاهيمربوطه
شستشـويکامـلغـدهدرونتشـتآبواسـتفادهازسوسپانسـیونحاصـل _

بـرايانجامتسـتنماتدشناسـي
جوانهدارکردنغده _
عواملویروسيوبررسيهايمولکوليدرشناسایيعواملویروئیديبکارروند. _
پـسازانجـامتسـتهايویروسـيوویروئیـدي،تماميغدهبرشدادهشـوند _

تـاعالئـمداخلـيغده)لکه،نکـروزو...(ازنظرآلودگيبهعوامـلقارچي،باکتریایيو
نماتديموردبررسيوتستقرارگیرند.

برروينمونههابهازايهرکدارساليیکتستنماتدبایدصورتگیرد. _
جمعبنـدينتایـجآزمایشـاتصـورتگرفتـهواعـالمنتایجبراسـاسکدهاي _

اعـالمشـدهازطرفسـازمان
کلیـهغـدهحداقـلبـرايمدت2مـاهپسازاعـالمنتایجدرمحلآزمایشـگاه _

نگهداريشـوند.
ب- غده برش خورده: انجامبررسيهايآزمایشگاهيقارچ،باکتريمدنظرميباشد.

تعرفهخدماتدریافتيبررسيهايآزمایشگاهيبراساسآخرینمصوبهسازمان _
نظاممهندسيکشورميباشد.
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فهرست آفات و بیماریهای قرنطینه داخلی سیبزمینی

Globodera rostochiensis   نماتدسیستسیبزمینی
Leptinotarsa decemlineata  سوسککلرادویسیبزمینی

فهرست آفات و بیماریهای قرنطینه خارجی سیبزمینی

Andean potato latent tymovirus (APLV)ویروسنهانآنديسیبزمیني
Andean potato mottle comovirus (APMoV)ویروسپسیکآنديسیبزمیني
Clavibacter michiganensis sub sp. Sepedonicus پوسیدگیحلقویسیبزمینی
Epitrix tuberis سوسکککسیبزمینی
Globoderapallida نماتدسیستطالئیسیبزمینی
Meloidogynechitwoodi نماتدپوسیدگیگرهریشه
Nacobbusspp نماتدگالریشهکاذب
Potato black ring spot virus ویروسلکهحلقویسیاهسیبزمینی
Potato mop top pomovirusویروسسرجارویيسیبزمیني
Potato spindle tuberviroid)PStVd) ویروئیددوکیشدنغدهسیبزمینی
Potatostolbur    بیماریتورمجوانهسیبزمینی
Potatoyellowdwarfrhabdovirus ویروسکوتولگیزردسیبزمینی
Potatoyellowmosaicgenivirus ویروسموزاییکزردسیبزمینی
Potatoyellowveincrinivirus ویروسرگبرگزردسیبزمینی
Potatoyellowingalfamovirus ویروسزردیسیبزمینی
Pucciniapittieriana زنگمعمولیسیبزمینی
          Ralstoniasolanacearum پژمردگیباکتریاییسیبزمینی
Spongospora subterranea اسکبپودریسیبزمینی
Synchytrium endobioticumزگیلسیبزمینی
Thecaphorasolaniسیاهکسیبزمینی
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2- شرایط قرنطینهای واردات سیبزمیني به اوراسیا 
قزاقسـتان،روسـیه، بـالروس، اوراسـیاشـاملکشـورهای اقتصـادی اتحادیـه

میباشـد. ارمنسـتان و قرقیزسـتان

الف- بذر حقیقی سیبزمینی عاری از عوامل قرنطینهای ذیل

Andean potato latent tymovirus (APLV) ویروسنهانآنديسیبزمیني
Pepino mosaic virusویروسموزائیکپپینو
Potato black ring spot virus ویروسلکهحلقویسیاهسیبزمینی
 Potato spindle tuber viroid (PStVd)ویروئیددوکیشدنغدهسیبزمینی
 Potato T virusسیبزمینیTویروس
Potato yellow vein virusویروسرگبرگزردیسیبزمینی
Potato yellowing virus (Potato yellowing alfamovirus)ویروسزردیسیبزمینی
Tomato spotted wilt virus (TSWV) ویروسپژمردگیلکهایگوجهفرنگی

 ب- گیاهچـه و ریزغده )میکروتیوبر( سـیبزمینی عـاری از عوامل 
قرنطینهای ذیل

Andeanpotatolatenttymovirus)APLV) ویروسنهانآنديسیبزمیني
Andean potato mottle comovirus (APMoV)ویروسپسیکآنديسیبزمیني
 Candidatus Liberibacter solanacearum -Zebra chip تراشهگورخر
Pepino mosaic virusویروسموزائیکپپینو
Potato black ring spot virusویروسلکهحلقویسیاهسیبزمینی
 PotatoSpindle Tuber Viroid (PStVd)ویروئیددوکیشدنغدهسیبزمینی
Potato T virus (PVT)سیبزمینی PVTبیماریویروس
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بیماریلکهحلقوینکروتیکغدهسیبزمینی
Potato tuber necrotic ring spot disease (PTNRD)

Potato yellow dwarf virusویروسکوتولگیسیبزمینی
Potato yellow vein virusویروسرگبرگزردیسیبزمینی
Potato yellowing virus (Potatoyellowingalfamovirus)ویروسزردیسیبزمینی

Ralstoniasolanacearum-Brownrotپژمردگیباکتریاییسیبزمینی
Tomato spotted wilt virus (TSWV) ویروسپژمردگیلکهایگوجهفرنگی

ج- غدهچه )مینیتیوبر( سیبزمینی عاری از عوامل قرنطینهای ذیل

عاریازبقایایگیاهی. _
مقدارخاکقابلتحملنبایداز1درصدبیشترباشد. _
مقـدارمجـازتعییـنشـدهخـاکبـرایمحمولههـایبیشتـر،نبایـداز0/1 _

درصـدوزنواقعـیمحصـولتجـاوزکننـد.
Andeanpotatomottlecomovirus)APMoV(ویروسپسیکآنديسیبزمیني
Andeanpotatoweevils)Premnotrypesspp(سرخرطومیآندسیبزمینی
CandidatusLiberibactersolanacearum-Zebrachipتراشهگورخر
Epitrixtuberis-Potato tuber flea beetleسوسکککسیبزمینی
False gall nematode)Nacobbusaberrans(نماتدگالریشهکاذب

نماتدسیستسفیدسیبزمینی
Globoderapallida-Whitepotatocystnematode
Globoderarostochiensisنماتدسیستطالئیسیبزمینی
 Heterodera glycines - Soybean nematodeنماتدسویا
 Meloidogynechitwoodi  - Columbian gall nematodeنماتدپوسیدگیگرهریشه
Meloidogyne fallax - Columbian gall nematodeنماتدپوسیدگیگرهریشه
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Pepino mosaic virus ویروسموزائیکپپینو
Phthorimaea operculella- Tuber Mothبیدسیبزمینی
Potato black ring spot virusویروسلکهحلقویسیاهسیبزمینی

ویروئیددوکیشدنغدهسیبزمینی
Potato Spindle Tuber Viroid(PStVd) 

Potato T virus (PVT( بیماریویروسPVTسیبزمینی
بیماریلکهحلقوینکروتیکغدهسیبزمینی

Potato tuber necrotic ring spot (PTNRD)

 Potato yellow dwarf virusویروسکوتولگیسیبزمینی
Potato yellow vein virusویروسرگبرگزردیسیبزمینی

ویروسزردیسیبزمینی
Potato yellowing virus (Potato yellowing alfamovirus)

Ralstonia solanacearum- Brown rotپژمردگیباکتریاییسیبزمینی
Synchytrium endobioticum - Wart diseasزگیلسیبزمینی
  Thecaphora (Angiosorus) solani  - Potato smutقارچعاملزگیلسیبزمینی
Tomato spotted wilt virus (TSWV(ویروسپژمردگیلکهایگوجهفرنگی
عـالوهبـرعوامـلقرنطینـهایبایـدیـکسـریاقدامـاتازجملـهضدعفونـی،

بسـتهبندیو...نیـزداشـتهباشـد.

3- شرایط قرنطینهای واردات سیبزمیني به ازبکستان 
 Globodera وGlobodera pallidaغدههـايسـیبزمینیعـاريازدونماتـد

rostochiensisباشـد.

محمولههـايغـدهسـیبزمینيکامـاًلعـاريازخـاک،بقایـايگیاهـي،بذر _
علفهـايهـرزو...باشـد.
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اعالمفهرستمناطقعاریازآفاتقرنطینهای _
اعـالمفهرسـتتولیدکننـدگانسـیبزمینی)ثبـتشـدهوتاییـدشـدهبـه _

عنـوانقابـلاعتمـاد(
اعـالملیسـتشـرکتهایبسـتهبندی)ثبـتشـدهوتاییـدشـدهبـهعنـوان _

اعتماد( قابـل
اعالمفهرسـتصادرکنندگانسـیبزمینی)ثبتشـدهوتاییدشـدهبهعنوان _

اعتماد( قابل
اخذمجوزوشرایطقرنطینهازطرفصادرکنندهازکشورواردکننده _
ارائـهتعهدنامـهمتقاضیانجـامصادراتغدهسـیبزمینیبهازبکسـتانمبنی _

بررعایتشـرایطقرنطینهایآنکشـور

عوامل قرنطینه ای برای جمهوری ازبکستان
محصـوالتقرنطینـهايکـهبـهخـاکجمهـوريازبکسـتانواردميشـوندباید
عـاريازعوامـلقرنطینـهايباشـندکـهدرفهرسـتآفـات،بیماريهـايگیاهيو
علفهـايهـرزداراياهمیـتقرنطینـهبـرايجمهـوريازبکسـتانقـرارگرفتهاند.
ورودمحصـوالتتحـتکنتـرلبـهجمهوريازبکسـتانتنهـادرصـورتارائهمجوز
قرنطینـهاي،کـهتوسـطبازرسـيدولتـيقرنطینـهگیاهـيتحـتکابینـهوزیـران
جمهـوريازبکسـتانصـادرشـدهاسـتوهمچنیـنگواهـيبهداشـتگیاهـيیـا
گواهـيصادرشـدهتوسـطنهادهـايدولتيمجازکشـورصـادرکننـده،امکانپذیر
ميباشـد.محصـوالتبایـددرمناطـقومکانهاي)قطعـات(عاريازآفـات،عوامل
بیمـاريزاوعلفهـايهـرزداراياهمیـتقرنطینـهايبـرايجمهـوريازبکسـتان

رشـدکردهباشـند.
هـربسـتهازمحصـوالتتحـتکنتـرلبایـددارايبرچسـبيشـاملاطالعـات
مربـوطبـهناممحصول،کشـورمبدأ،کشـورصـادرکنندهویاکشـورصـادرکننده

باشـد. مجدد
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الزامات قرنطینه گیاهی برای سبزیجات و سیبزمینی

Andean phomosisپوسیدگيسیاهریشهخیار
Andean potato virusویروسسیبزمینیآند
 Globodera pallida- White potato cyst nematodeنماتدسیستسفیدسیبزمینی
Globodera rostochiensis نماتدسیستطالئیسیبزمینی
Hylonria cunea-American white butterflyپروانهسفیدآمریکایی

Liriomyza trifolii - American clover miner مگسمینوز
Pectinophora gossypiella - Pink bollworm)کرمسرخپنبه)کرمغوزهصورتی
 Phthorimaea lycopersicella-American tomato mothپروانهگوجهفرنگیآمریکایی
Phthorimaea operculella- Tuber Mothبیدسیبزمینی

سوختگیسیاهسیبزمینی،لکهبرگسیبزمینیفوما
Poma andina (Black potato blight, Phoma potato leaf spot(
 Potato yellow dwarf virusویروسکوتولگیسیبزمینی
Potato yellow vein virusویروسرگبرگزردیسیبزمینی

پروانهسیبزمینیگواتماالیی
Scrobipalpopsis solanifera (Guatemalan potato moth)

 Spodoptera eridania - Eridania scoopزنبورچوبخوار
Spodopterafrugiperda- Frugiperda scoopپروانهبرگخوارجنوبی
Spodopteralittoralisکرمبرگخوار
Synchytriumendobioticum-Wart diseasزگیلسیبزمینی
Thecaphora (Angiosorus) solani- Potato smutقارچعاملزگیلسیبزمینی
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غده سیبزمینی برای اهداف بذر به جزء میکروتیوبر و مینیتیوبر
عاریازبقایایگیاهی. _
مقدارخاکقابلتحملنبایداز1درصدبیشترباشد. _
مقـدارمجازتعیینشـدهخـاکبرایمحمولههایبیشتر،نبایـداز0/1درصد _

وزنواقعیمحصولتجاوزکنند.
منطقهومکانعاریازعواملقرنطینهایباشد. _

Andean potato virusویروسآندسیبزمینی
پوسیدگیحلقویسیبزمینی

Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (ring rot)

نماتدخسارتزایریشه،غدهواستولونسیبزمینی
Ditylenchus destructor - Root rot nematode

نماتدخسارتزایریشه،غدهواستولونسیبزمینی
Ditylenchus dipsaci 

Epitrix tuberis - Potato tuber flea beetleسوسکککسیبزمینی
Erwinia spp. (amylovora and carotovora)پوسیدگینرمباکتریاییسیبزمینی
 Globoderapallida-White potato cyst nematodeنماتدسیستسفیدسیبزمینی
Globodera rostochiensis نماتدسیستطالئیسیبزمینی
Helminthos porium solani - Silver scurf لکههایاسکاربنقرهای
Heterodera fici Kirjanovaنماتدسیست
Hyphantriacuneaپروانهسفیدآمریکایی
Liriomyzatrifolii-Americancloverminerمگسمینوز
Meloidogynechitwoodi-Columbiangallnematodeنماتدپوسیدگیگرهریشه
Meloidogyne hapla Chitwoodنماتدپوسیدگیگرهریشه
Meloidogyne incognitaنماتدپوسیدگیگرهریشه
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Pectinophora gossypiella-Pinkbollworm)کرمسرخپنبه)کرمغوزهصورتی
Phthorimaea operculella- Tuber Mothبیدسیبزمینی
Plum pox virusویروسآبلهآلو

سوختگیسیاهسیبزمینی،لکهبرگسیبزمینیفوما
Poma andina (Black potato blight, Phoma potato leaf spot)

Potatoyellowdwarfvirusویروسکوتولگیسیبزمینی
PotatoTtepovirusسیبزمینیTویروس
Pseudomonassyringaepv.Persicaeزوالباکتریایيدرختانمیوههستهدار
Quadraspidiotus perniciosus)شپشک)سپردار
Rhagoletis pomonellaWalshشپشکنرمتن

ریزوکتونیا)پوسیدگیریشه(سیبزمینی
Rhizoctonia solani-Stem canker/Black scurf

پروانهسیبزمینیگواتماالیی
Scrobipalpopsis solanifera)Guatemalanpotato moth)

Spodoptera eridania-Eridaniascoopزنبورچوبخوار
Spodopterafrugiperda-Frugiperda scoopپروانهبرگخوارجنوبی
Spodopteralittoralis کرمبرگخوار
Spodopteralituraپروانهبرگخوارپاییزه
Spongosporasubterranea-Powderyscab اسکبپودریسیبزمینی
Streptomyces spp.-Commonandnettedscab اسکبمعمولیسیبزمینی
Synchytrium endobioticum - Wart diseasزگیلسیبزمینی
Tecia solanivora - potato tuber mothبیدسیبزمینی
Thecaphora)Angiosorus( solani-Potatosmutسیاهکسیبزمینی
Tuta absoluta پروانهتوتا
Xiphinemaindex نماتدخنجری)نماتدمولدبیماريحلقهقرمز(
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منطقه عاری از عوامل قرنطینهای ذیل باشد.

Phymatotrichopsis omnivoreپوسیدگیریشه
Thecaphora (Angiosorus) solani-Potatosmut سیاهکسیبزمینی

مکان عاری از عوامل قرنطینهای ذیل باشد.

Globodera pallida- White potato cyst nematodeنماتدسیستسفیدسیبزمینی
Globodera rostochiensisنماتدسیستطالئیسیبزمینی
Synchytrium endobioticum - Wart diseas زگیلسیبزمینی
Thecaphora (Angiosorus) solani  - Potato smut سیاهکسیبزمینی

الزامات خاص قرنطینه گیاهی

Phthorimaea operculella- Tuber Mothبیدسیبزمینی
Ditylenchus destructor - Root rot nematode نماتدپوسیدگیریشه
Epitrix tuberis - Potato tuber flea beetle سوسکککسیبزمینی

 Globodera pallida- White potato cyst nematodeنماتدسیستسفیدسیبزمینی
 Globodera rostochiensis نماتدسیستطالئیسیبزمینی
Hyphantria cunea پروانهسفیدآمریکایی
Meloidogynechitwoodi-Columbiangallnematode نماتدگرهریشه
Pectinophoragossypiella-Pinkbollworm کرمسرخپنبه)کرمغوزهصورتی(
 Phthorimaea lycopersicella -American tomato moth  آمریکایی گوجهفرنگی پروانه

سوختگیسیاهسیبزمینییالکهبرگسیبزمینیفوما
Poma andina )Blackpotatoblight,Phomapotatoleafspot(
 Potato yellow dwarf virusویروسکوتولگیسیبزمینی
Potato yellow vein virus ویروسرگبرگزردیسیبزمینی
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PotatoT virus     ویروسTسیبزمینی
پروانهسیبزمینیگواتماالیی

Scrobipalpopsissolanifera)Guatemalan potato moth(
Spodoptera littoralis کرمبرگخوار
Synchytrium endobioticum - Wart diseas زگیلسیبزمینی
Tecia solanivora - potato tuber moth بیدسیبزمینی
Thecaphora)Angiosorus(solani-Potatosmut سیاهکسیبزمینی
Tutaabsoluta پروانهتوتا 

4- شرایط قرنطینهای واردات سیبزمیني به ژاپن
براسـاسقانـونحفـظنباتـاتژاپـن،گیاهـانوارداتـيبـهایـنکشـور،بـهجزء
گیاهانيکهتوسـطآییننامهاجرایيقانونحفظنباتاتمشـخصشـدهاند،بایسـتي
دارايگواهـيبهداشـتگیاهـيباشـند.درحالحاظرکشـورژاپـنوارداتغالتیا
چـوبوارداتـيرابـدونگواهيبهداشـتگیاهـيميپذیرد.گواهيبهداشـتگیاهي

بـرایغـالتوچـوبوارداتـيازتاریخ5آگوسـت2023،الزامياسـت.

محموله گیاهان خانواده سوالناسه عاری از عوامل قرنطینهای ذیل باشد

Globodera pallida- White potato cyst nematodeنماتدسیستسفیدسیبزمینی
 Globodera rostochiensisنماتدسیستطالئیسیبزمینی
Leptinotarsa decemlineata - Coloradobeetle سوسککلرادو
Peronospora tabacina - Blue mold کپکآبیتوتون
Synchytriumendobioticum-Wartdiseas زگیلسیبزمینی
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5- شرایط قرنطینهای واردات سیبزمیني به جمهوري آذربایجان  
محصـولوارداتـیسـیبزمینـیبـهکشـورآذربایجـانبایـدعـاریازعوامـل

قرنطینـهایذیـلباشـد:
پوسیدگیحلقویسیبزمینی

Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (ring rot)     

 Globodera rostochiensis نماتدسیستطالئیسیبزمینی
Ralstonia solanacearum- Brown rot پژمردگیباکتریاییسیبزمینی
Synchytrium endobioticum - Wart diseas زگیلسیبزمینی

6- شرایط قرنطینهای واردات سیبزمیني به انگلستان
درکشـورانگلسـتانقوانیـنجدیـديبرایقرنطینـهایوارداتوصـادراتوضع
گردیدهوازتاریخاولژوئیهسـال2022اجرامیشـود.بازرسيفیزیکيیکمورداز
هر100محمولهگلهايشـاخهبریدهخاص،میوهها،سـبزیجاتوگیاهاندارویيو
همچنیـنمقـداريبـذرغـالتانجاممیشـود.دراینکشـورگیاهـانوارداتيبراي
کاشـت،باالترینسـطوحبازرسـيرادارند.زیرابهطورکلينسـبتبهسـایرکاالها
خطـربیشتـريبـرايورودآفـتدارنـد.بـهایندلیـلکـهاوالًآفـاتميتواننددر
طـولانتقـالگیاهـانبـرايکاشـترويمیزبانهـايزندهخـودیـادرمحیطهاي
رشـد،زنـدهبماننـدواحتماالًتکثیرشـوند.ثانیـاً،گیاهانپسازرسـیدنبهمقصد،
ممکـناسـتدرنزدیکـيمیزبانهایشـانبـهصـورتکاشـتهشـدهباقـيبماننـد

یامجدداًکاشتهشوند،کهبقاءوگسترشاحتماليآفتراتسهیلميکند.
بازرسيهادرمواردذیلميتواندگسترشاحتماليآفتراکاهشیابد:

میزانفرآوريکهاحتماالًقبلازصادراتبهعنوانمثالدرهنگامبرداشتو _
پیشازبستهبنديمانندمرتبسازيوشستشورخدادهاست.درطيچنینمراحلي
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ميتوانموادآلودهراحذفکردهوآفاتراازمسیرخارجکرد.
نحـوهذخیرهسـازيوحمـلونقـل،بـهعنـوانمثـالخنـککـردنسـریع، _

ضدعفوني،اسـتفادهازسـردخانهوجابجایيدراتمسفرهايکنترلشده)CO2باالو
O2کم(چنینعوامليمانعبقايآفتميشوند.

بـرايبرخـيازویروسهـا،تعـدادبسـیارزیـاديازبذرهابایدآزمایششـوند _
تامشـخصشـودکـهآیـامحمولهآلودهاسـتیـاخیر.

بـرايگیاهـانغـدهايکـهبـرايکاشـتنیسـتند،سـطحبازرسـي1درصـد _
درنظـرگرفتـهشـودامـاچـونازیکدرصـدبرايمـواردکـمخطرتـردرماده73

اسـتفادهميشـود،فرکانـسکمـيباالتـردرایـنمـوردمناسـبميباشـد.
درسـیبزمینيهايخوراکي،معموالًاحتمالکميبرايورودارگانیسـمهاي _

مضـروجـوددارد،امـابازرسـیوآزمایـشسـیبزمینيهايخوراکـيوارداتـيدر
کشـورهایيکـهدرآنهـاآفـتخـاصشناسـایيشـدهاسـتماننـدمصر،لهسـتان،
پرتغـال،رومانـيواسـپانیاانجـامخواهـدشـد.کشـورهايغیـراتحادیـهاروپـاکـه
مجـازبـهصادراتسـیبزمینيخوراکيهسـتندقباًلبرايسـالمتگیـاهبهعنوان
کـمخطـرارزیابـيشـدهاند)بـهاسـتثنايمصـر(وبنابرایـنبایـدرفتاريمشـابهبا

اتحادیـهاروپا،سـوئیسولیختناشـتاینداشـتهباشـند.
ایـنراهنمـادرمـوردغدهسـیبزمینیکـهنیازبـهکنترلبهداشـتگیاهی _

دارنـدتـاازکشـورثالـثبـهبریتانیایکبیـر)انگلیس،اسـکاتلندوولز(واردشـوند،
میشـود. اعمال

شرایط گواهی بهداشت گیاهی

-محمولهدارایگواهیبهداشتگیاهیازکشورمبداءباشد.
-محمولهبایددرمجاورتمحصوالتناسالمسیبزمینیرشدنکردهباشد.

-محمولهبایدعاریازعواملقرنطینهایدرشعاع2کیلومتریازمحلثبتباشد.
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Globodera pallida- White potato cyst nematodeنماتدسیستسفیدسیبزمینی
 Globodera rostochiensisنماتدسیستطالئیسیبزمینی
Leptinotarsa decemlineata - Colorado beetleسوسککلرادو
Synchytrium endobioticum - Wart diseas زگیلسیبزمینی

شرایط قرنطینهای واردات سیبزمینی 

)wart disease(وارداتفقطبذرسیبزمینیمقاومبهبیماریزگیل
کشورهاییکهآفاتوبیماریهایمذکوردرآنهاوجودندارد. _
سـیبزمینیبـذریدارایگواهـیبهداشـتگیاهـیازحفـظنباتـاتکشـور _

کننده صـادر
سیبزمینیبذریکهدرمناطقعاریازآفاتوبیماریهاتولیدشدهباشد. _
محمولههـایبـذربایـدعـاریازشاخسـاره،برگ،ریشـهوخاکچسـبیدهبه _

غدهباشـد.
فقـطوارداتبذرسـیبزمینیگواهیشـدهعـاریازبیماریهایویروسـیبه _

جـزءویروسXمجازمیباشـد.

7- شرایط قرنطینهای واردات سیبزمیني به ترکیه

عوامل قرنطینهای که در کشور ترکیه وجود ندارد. 

Epitrix tuberis - Potato tuber flea beetle سوسکککسیبزمینی
Potato black ring spot virus ویروسلکهحلقویسیاهسیبزمینی
Potato mop top virus / Spraing (PMTV( ویروسنوکجارویيسیبزمیني
Potato T virus (PVT)  ویروسTسیبزمینی
Potato V virus (PVV)سیبزمینیVویروس
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 Potato yellow dwarf virusویروسکوتولگیزردسیبزمینی
Potatoyellowveinvirusویروسرگبرگزردیسیبزمینی
Potato yellowing virus (Potato yellowing alfamovirus)ویروسزردیسیبزمینی
Tecia solanivora - potato tuber moth بیدسیبزمینی
Tobacco rattle virus/Spraing (TRV)ویروسجغجغيتوتون

عوامل قرنطینهای که در کشور ترکیه محدود است. 

Phthorimaea operculella- Tuber Mothبیدسیبزمینی
Potato A virus (PVA)سیبزمینیAویروس
Potato Leafroll Virusویروسپیچیدگیبرگسیبزمینی
Potato M virus (PVM)سیبزمینی Mویروس
Potato X virus (PVX)سیبزمینی Xویروس
Potato Y virus (PVY)سیبزمینی Yویروس

عوامل قرنطینهای که در کشور ترکیه وجود دارد. 

Candidatus Phytoplasma solaniتورمجوانهسیبزمینی
پوسیدگیحلقویسیبزمینی

Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (ring rot)

نماتدخسارتزاریشه،غدهواستولونسیبزمینی
Ditylenchus destructor - Root rot nematode

نماتدسیستسفیدسیبزمینی
Globodera pallida- White potato cyst nematode 

 Globodera rostochiensisنماتدسیستطالئیسیبزمینی
Meloidogyne spp. - Root knot nematodeنماتدگرهریشه
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 Phoma foveata- Gangrene (a dry rot))گانگرین)پوسیدگیخشک
Potato Spindle Tuber Viroid (PStVd) ویروئیددوکیشدنغدهسیبزمینی
Ralstonia solanacearum- Brown rotپژمردگیباکتریاییسیبزمینی
Synchytrium endobioticum - Wart diseas زگیلسیبزمینی
Tecia solanivora - potato tuber moth بیدسیبزمینی

8- شرایط قرنطینهای واردات سیبزمیني به چین
عوامل قرنطینهای که ورود آنها به کشور چین ممنوع میباشد. 

 Bactrocera papaya - Papaya fruit flyمگسمیوهپاپایا
Bactrocera zonata (Saunders))باکتریسرازونتا)مگسمیوههلو
Ditylenchus destructor - Root rot nematodeنماتدپوسیدگیریشه
 Globodera pallida- White potato cyst nematodeنماتدسیستسفیدسیبزمینی
Globodera rostochiensisنماتدسیستطالئیسیبزمینی
 Naupactusleucoloma-White fringed beetleسوسکسفیدحاشیهدار
Synchytrium endobioticum - Wart diseasزگیلسیبزمینی

عوامل قرنطینهای که واردات با احتیاط صورت میگیرد. 

 Candidatus liberibacter solanacearum -Zebra chipتراشهگورخر
Cyphomandra betacea (tree tomato)بیماریگوجهفرنگیدرختی
 Frankliniella occidentalis - Western flower thripتریپسگلغربی
 Globodera pallida- White potato cyst nematodeنماتدسیستسفیدسیبزمینی
 Globodera rostochiensisنماتدسیستطالئیسیبزمینی
Leptinotarsa decemlineata - Colorado beetleسوسککلرادو
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Lycopersium esculentumبیماریغنچهدرشتگوجهفرنگی
Phthorimaea operculella- Tuber Mothبیدسیبزمینی
Phytophthora infestans– Late blight)foliage)بادزدگیسیبزمینی
Pseudomonas syringaeعاملبیماریباکتریایی
 Rhizoglyphus echinopus - Bulb miteکنهپیاز

شرایط قرنطینه

شناساییمناطقعاریازآفاتوبیماری _
اطالعـاتمدیریتکشـتسـیبزمینی،ازجملهمناطقتولیـد،عملکرد،فصل _

برداشـتوفرآیندپسازبرداشت.
فهرسـتآفـاتسـیبزمینی،شـاملاطالعاتکنتـرلآفاتوفهرسـتازمواد _

شـیمیاییمورداستفاده
روشبازرسیصادراتونحوهصدورگواهیبهداشتگیاهی. _
پسازبررسـیسـند،درصـورتلزوم،مأمـورقرنطینهبرایبازرسـیدرمحل _

ازکشـورصادرکنندهاعزاممیشـود.
زمانـیکـهکشـوریـامنطقـهبهعنـوانمنطقـهعـاریازآفـتتاییدشـدهو _

ارزیابـیخطـرآفـاتسـیبزمینیانجامشـدهاسـت،مأمورقرنطینـهاجـازهواردات
سـیبزمینیراازکشـوریـامنطقـه،مطابـقبـاالزامـاتقرنطینـهصـادرمیکنـد.

هنگکنـگ،سـنگاپوروماکائـوبنـادرآزادهسـتندوبـهعنـوانکشـورهایـا _
مناطقـیکـهوارداتسـیبزمینیممنـوعاسـت.

اگـرگیـاهیـافـرآوردهگیاهـیمذکـوربـرایاهـدافآزمایشـی،تحقیقاتـی، _
آموزشـی،نمایشـگاهسـازمانهایدولتی)موسسـات(،شـرکتهایدولتی،مدارس،
شـرکتهایـاسـازمانهاییکـهتحـتقوانیـنمربوطـهثبـتشـدهاند،بایـددارای

اطالعـاتذیلباشـند.



 مجموعه نشریات تجارب دنیا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
38

پروژههـایتجربـی،تحقیقاتـی،آموزشـییانمایشـگاهیمربوطهشـاملمدت _
زمـانبرایاسـتفادهمـوردنظر

برنامهمهار)شاملآدرسوویژگیهایحفاظتیسایتایزوله( _
روشهایبستهبندیوراههاووسایلحملونقلداخلیوبینالمللی _

9- شرایط قرنطینهای واردات سیبزمیني به هند
_ ،PQ51درفـرمگواهـیبهداشـتگیاهـی،برچسـبنارنجـی/سـبزرنـگدر

بـرایوارداتبـذرویـابرایکاشـت،بـهمنظورتسـهیلدرشناسـاییمحمولههادر
زمـانورودضروریاسـت.

هیچمحمولهایازبذریاغالتنبایدآلودهبهعواملقرنطینهایباشد. _
کلیـهمحمولههـایبـذروگیاهـانبـرایتکثیـرواقـالمتحـتنظـارتمانند _

حشـراتزنـده،کشـتهایمیکروبـی،عوامـلکنتـرلزیسـتیوخاکفقـطبایداز
طریـققانونـیبـههندواردشـود.

درخواسـتوارداتژرمپالسمگیاهی/تراریخته/اصالحشدهژنتیکیارگانیسمها _
برایاهدافتحقیقاتی/تجربیتوسـطسازمانهایدولتی/خصوصیبهمدیردفترملی
منابعژنتیکیگیاهیدهلینوبهصورتPQارسـالشـود.برایژرمپالسـمبرچسـب
قرمز/سـفیددر PQ11اسـتفادهمیشود.وارداتارگانیسمهایتراریخته/اصالحشده
ژنتیکـیبایـدتوسـطکمیتـهمهندسـیژنتیـک)GEAC(یـاکمیتـهبازبینـیدر
دسـتکاریژنتیکـی)RCGM(تائیـدشـود.محمولـهوارداتـیژرمپالسـمگیاهـی/
تراریختـه/آفـاتاصـالحشـدهژنتیکـیدرنقطـهورودبـازمیشـودوبهمدیـردفتر

ملـیمنابـعژنتیکـیگیاهـی،دهلـینـوارسـالمیگـردد.
محمولـهحشـراتزنـده،کشـتهایمیکروبـی)ازجملـهجلبـک(یـاعوامـل _

1. Plant Quarantine)شرایطقرنطینهای(
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کنتـرلزیسـتیبـااجـازهمشـاورحفاظـتازگیاهـان،مجـوزورودبـههنـدفقطاز
طریـقنقـاطورودمشـخصشـدهانجاممیشـود.مجـوزدارایبرچسـبزرد/سـبز
رنـگمیباشـد.محمولـهحشـراتمفیـدهمـراهبـاگواهیصـادرهازسـازمانحفظ
نباتـاتدرکشـورمبـداءبـاذکرعـاریبـودنازانگلهـایمشـخص،پارازیتوئیدهاو
عوامـلکنتـرلزیسـتیعـاریازهیپرانگلهـاارسـالمیشـودوپـسازوروددر

قرنطینـهقـرارمیگیرنـد.

عوامل قرنطینهای که ورود آنها ممنوع است: 

Andean potato latent tymovirus (APLV)ویروسنهانآنديسیبزمیني
Andean potato mottle comovirus (APMoV)ویروسپسیکآنديسیبزمیني
Andean potato weevils (Premnotrypes spp)سرخرطومیآندسیبزمینی
Arracacha B virusآراکاکاBویروس
Potato deforming mosaicموزاییکتغییرشکلسیبزمینی
Potato T virus (PTV)سیبزمینیTویروس
Potato viruses vizویروسهایسیبزمینی
 Potato yellow dwarf virusویروسکوتولگیزردسیبزمینی
Potato yellow vein virusویروسرگبرگزردیسیبزمینی
Thecaphora (Angiosorus) solani-Potatosmutسیاهکسیبزمینی

عوامل قرنطینهای محدود با مجوز

Andean potato latent tymovirus (APLV)ویروسنهانآنديسیبزمینی
Andean potato mottle comovirus (APMoV)ویروسپسیکآنديسیبزمیني
Andean potato weevils (Premnotrypes spp)سرخرطومیآندسیبزمینی
Arracacha B virusآراکاکاBویروس
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پوسیدگیحلقویسیبزمینی
Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (ring rot(

نماتدخسارتزاریشه،غدهواستولونسیبزمینی
Ditylenchusdestructor - Root rot nematode

نماتدخسارتزاغدهوساقهسیبزمینی
Ditylenchus dipsaci - Stem and bulb nematode 

Globoderapallida-Whitepotatocystnematodeنماتدسیستسفیدسیبزمینی
 Globodera rostochiensisنماتدسیستطالئیسیبزمینی
Leptinotarsa decemlineata - Colorado beetleسوسککلرادو
Phoma foveata- Gangrene (a dry rot))گانگرین)پوسیدگیخشک
Potato black ring spot virusویروسلکهحلقویسیاهسیبزمینی
Potato deforming mosaicموزاییکتغییرشکلسیبزمینی

فیتوپالسمایاستولبوروپژمردگیارغوانیسیبزمینی
Potato purple-top wilt and stolbur phytoplasmas

Potato T virus (PVT)سیبزمینی Tویروس
 Potato yellow dwarf virusویروسکوتولگیسیبزمینی
Potato yellow vein virusویروسرگبرگزردیسیبزمینی
Synchytrium endobioticum - Wart diseasزگیلسیبزمینی
  Thecaphora)Angiosorus(solani  - Potato smutسیاهکسیبزمینی

قوانین واردات بذر حقیقی و میکروتیوبر سیبزمینی با مجوز

 Free from viruses and viroidsعاریازویروسهاوویروئیدها
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10- شرایط قرنطینهای واردات سیبزمیني به سوریه 
Andean potato latent tymovirus (APLV)ویروسنهانآنديسیبزمیني
Andean potato mottle comovirus (APMoV)ویروسپسیکآنديسیبزمیني
Andean potato weevils (Premnotrypes spp)سرخرطومیآندسیبزمینی
Colletotrichumcoccodes-Blackdotخالسیاهسیبزمینی
Ditylenchusdestructor-Root rot nematodeنماتدپوسیدگیریشه
 Globodera pallida- White potato cyst nematodeنماتدسیستسفیدسیبزمینی
Globodera rostochiensisنماتدسیستطالئیسیبزمینی

سوسککلرادویاسوسکبرگخوارسیبزمینی
Leptinotarsa decemlineata - Colorado beetle

 Meloidogyne chitwoodi - Columbian gall nematodeنماتدپوسیدگیگرهریشه
Meloidogyne fallax - Columbian gall nematodeنماتدپوسیدگیگرهریشه
 Naccobus aberransنماتدکاذبگرهایریشهسیبزمینی
Phthorimaea operculella- Tuber Mothبیدسیبزمینی

سوختگیسیاهسیبزمینی،لکهبرگسیبزمینیفوما
Poma andina (Black potato blight, Phoma potato leaf spot)

Potato Leaf roll Virus (PLRV)ویروسپیچیدگیبرگسیبزمینی
 Potato spindle tuberv Viroid (PStVd) ویروئیددوکیشدنغدهسیبزمینی
Potato X virus (PVX)سیبزمینی Xویروس
Potato Y virus (PVY)سیبزمینی  Yویروس
 Pratylenchus coffeeنماتدزخمریشه
Ralstonia solanacearum (brown rot)پوسیدگیقهوهایسیبزمینی
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11 - شرایط قرنطینهای واردات سیبزمیني به مالزی
Corynebacterium sepedonicum (Bacterial ring rot)پوسیدگیحلقویباکتری
Ditylenchus destructor - Root rot nematodeنماتدپوسیدگیریشه
 Globodera pallida- White potato cyst nematodeنماتدسیستسفیدسیبزمینی
Globoderarostochiensisنماتدسیستطالئیسیبزمینی
Leptinotarsa decemlineata - Colorado beetleسوسککلرادو
Oospora pustulans (Skin spot)لکهپوستسیبزمینی
Synchytrium endobioticum - Wart diseasزگیلسیبزمینی

12- شرایط قرنطینهای واردات سیبزمیني به اتحادیه اروپا 
اتحادیـهاروپـاشـاملکشـورهایآلمـان،بلژیـک،فرانسـه،جمهـوریچـک،
کرواسـی،لتونی،هلند،مجارسـتان،ایتالیا،پرتغال،یونان،اسـپانیا،لهسـتان،مالتو

ایرلندمیباشد.

عوامل قرنطینهای که در قلمرو اتحادیه وجود ندارند.

Andean potato weevils (Premnotrypes spp)سرخرطومیآندسیبزمینی
Phyrdenus muriceus Germarشپشکسیبزمینی
Rhigopsidius tucumanusسرخرطومیسیبزمینی

عوامل قرنطینهای که در قلمرو اتحادیه وجود دارند.

Viruses, viroids and phytoplasmasویروسها،ویروئیدهاوفیتوپالسما
Andeanpotatolatent tymovirus (APLV)ویروسنهانآنديسیبزمیني
Andean potato mildmosaic virusویروسموزاییکخفیفآندیسیبزمینی
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Andean potato mottle comovirus (APMoV)ویروسپسیکآنديسیبزمیني
Candidatus liberibacter solanacearum -Zebra chipتراشهگورخر
Candidatus phytoplasma americanumفیتوپالسمایپژمردگیارغوانیسیبزمینی
Candidatus phytoplasma aurantifolia فیتوپالسمایعاملجاروکسیبزمینی

 Candidatus phytoplasma fragariaeفیتوپالسمایعاملپوسیدگیریشهسیبزمینی
 Candidatus phytoplasma pruniفیتوپالسمایپیچیدگیکلروتیکبرگسیبزمینی
Chilli leaf curl virusویروسپیچیدگيبرگفلفلقرمز
Potato B virus (PVB)سیبزمینی Bویروس
Potato black ring spot virusویروسلکهحلقویسیاهسیبزمینی
Potato H virus (PVH)سیبزمینی Hویروس
Potato leaf roll virus (PLRV)ویروسپیچیدگیبرگسیبزمینی
Potato P virus (PVP)سیبزمینی Pویروس
Potato S virus (PVS)سیبزمینی Sبیماریویروس
Potato T virus (PVT)سیبزمینی  Tویروس
Potato X virus (PVX)سیبزمینی Xبیماریویروس
Potato yellow dwarf virusویروسکوتولگیسیبزمینی
Potato yellow mosaicvirusویروسموزاییکزردسیبزمینی
Potato yellow vein virusویروسرگبرگزردیسیبزمینی
Potato yellowing virus (Potato yellowing alfamovirus)ویروسزردیسیبزمینی
 Tomato mosaic Havana virusویروسموزاییکگوجهفرنگیهاوانا
 Tomato severe rugose virusویروسيچروگیدگي)روگوز(شدیدگوجهفرنگي
 Tomato yellow vein streak virusویروسرگهزردگوجهفرنگی

کشورتاییدشدهعاریازآفاتتوسطحفظنباتاتملیباشد. _
منطقهتاییدشدهعاریازآفاتتوسطحفظنباتاتملیباشد. _
محلتولیدتاییدشدهعاریازآفاتتوسطحفظنباتاتملیباشد. _
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غدههـاپـسازبرداشـتبـهطـورتصادفـینمونهبرداریشـدهوازنظـروجود _
ایـنعواملبررسـیمیشـوند.

Meloidogyne chitwoodi - Columbian gall nematodeنماتدپوسیدگیگرهریشه
Meloidogyne fallax - Columbian gall nematodeنماتدپوسیدگیگرهریشه

کشورتاییدشدهعاریازآفاتتوسطحفظنباتاتملیباشد. _
منطقهتاییدشدهعاریازآفاتتوسطحفظنباتاتملیباشد. _
سایتمحلتولیدتاییدشدهعاریازآفاتتوسطحفظنباتاتملیباشد. _

Acherontia atroposپروانهکلهمرده
Agriotes spp. (Segetum and Lineatus) - Wirewormsکرممفتولیسیبزمینی
Alternaria spp.-Early blightلکهموجیسیبزمینییابالیتزودرس
Andean potato latent tymovirus (APLV)ویروسنهانآنديسیبزمیني
Andean potato mottle comovirus (APMoV)ویروسپسیکآنديسیبزمیني

 Ceratothripoides claratrisتریپسگوجهفرنگیشرقی
(Thysanoptera: Thripidae  – Oriental tomato thrips)

Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (ring rot(پوسیدگیحلقویسیبزمینی
Colletotrichum coccodes - Black dotخالسیاهسیبزمینی
Fusarium spp. - Dry rotپوسیدگیخشکفوزاریومیسیبزمینی
Leptinotarsa decemlineata - Colorado beetleسوسککلرادو
Meloidogyne javanica)نماتدپوسیدگیریشهگرهای)نماتدمولدغده

Pectobacterium carotovorumپوسیدگینرمسیبزمینی
Phthorimaeaoperculella-TuberMothبیدسیبزمینی

Phytophthora infestans– Late blight (foliage)بادزدگیسیبزمینی
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سوختگیسیاهسیبزمینی،لکهبرگسیبزمینیفوما
Pomaandina(Black potato blight, Phoma potato leaf spot)

Potato A virus (PVA)سیبزمینی Aبیماریویروس
Potato black ring spot virusویروسلکهحلقویسیاهسیبزمینی
Potato leaf roll virus (PLRV)ویروسپیچیدگیبرگسیبزمینی
Potato S virus (PVS)سیبزمینی Sبیماریویروس
Potato T virus (PVT)سیبزمینی Tبیماریویروس
Potato witches broomجاروییشدنسیبزمینی
Potato X virus (PVX)سیبزمینی Xبیماریویروس
Potato Y virus (PVY)سیبزمینی Yبیماریویروس
Ralstoniapseudosolana

Ralstonia solanacearum (brown rot)پوسیدگیقهوهایسیبزمینی
 Ralstonia syzygii (Sumatra disease bacterium) باکتریبیماریسوماترا
Rhizoctonia solani - Stem canker/Black curfپوسیدگیریزوکتونیاییسیبزمینی
Spodoptera exiguaکرمبرگخوارچغندر
Streptomyces spp. - Common and netted scab اسکبمعمولیسیبزمینی
Verticillium spp. - Verticillium wiltپژمردگیورتیسیلیومی

نتیجهگیری
درایـننشـریهشـرایطقرنطینـهایوارداتمحصـولسـیبزمینی30کشـور
دنیـاشـاملکشـورهایآلمـان،بلژیـک،فرانسـه،جمهوریچـک،کرواسـی،لتونی،
هلنـد،مجارسـتان،ایتالیا،پرتغال،یونان،اسـپانیا،لهسـتان،مالـت،ایرلند،بالروس،
قزاقسـتان،روسـیه،قرقیزسـتان،ارمنسـتان،ایران،مالزی،سـوریه،هند،ازبکستان،
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ژاپـن،آذربایجان،انگلسـتان،ترکیهوچینموردبررسـیقرارگرفتنـد.برایواردات
سـیبزمینیدرایـنکشـورها،103عامـلقرنطینـهایوجـوددارد)جـدول1(.از
بیـناینهـا22عواملقرنطینهایبهشـرحذیلدراکثرکشـورهامشـترکهسـتند.
Andean potato latent tymovirus   Phthorimaea operculella

Andean potato mild mosaic virus     Poma andina

Andean potato mottle comovirus   Potato spindle tuber viroid

  Andean potato weevils     Potato T virus

 Clavibacter michiganensis    Potato yellow dwarf virus

Ditylenchus destructor    Potato yellow vein virus

Ditylenchus dipsaci  Potato yellowing alfamovirus

Epitrix tuberis  Ralstonia solanacearum

Globodera pallida  Potato yellowing virus

Globodera rostochiensis  Synchytrium endobioticum

Leptinotarsa decemlineata  Thecaphora  solani   

براسـاسعهدنامـهبینالمللـیحفظنباتـات،صـدورگواهـیبهداشـتگیاهـی
میبایسـتمطابقشـرایطکشـورواردکنندهصورتپذیرد.گواهیبهداشـتگیاهی
توسـطسـازمانملیحفـظنباتات)کشـورصادرکننـده(بهمنظـوراطمیناندادن
بـهکشـورواردکننـدهازجهـتلحـاظنمودنشـرایطومقـرراتبهداشـتگیاهی
کشـورواردکننـده)مبـداءومحـلتولیـدوپـرورشیـافـرآوریگیاهـان،تولیدات

گیاهـییـاسـایراقالممشـمولمقـررات(صـادرمیگردد.
هرمحمولهکشـاورزیبایدازمبداتولیدوبارگیریعاریازآفاتزندهومردهو
بیماریهـاوخـاکو...باشـدودرمـوردبعضـیازمحصوالتکشـاورزینیزکشـور
واردکننـدهبـهمـواردخاصـیتأکیـدمیکنـد.محصولسـیبزمینیواردشـدهبه
کشـورازبکسـتانبایدعاریازخاکباشـدویادرکشـورهایاوراسـیا)قرقیزستان،



شماره26:مقایسهشرایطقرنطینهایوارداتسیبزمینی
47

ارمنسـتان،بـالروسوروسـیه(مخلـوطخـاکدرسـیبزمینینبایـدازیکدرصد
وزنواقعـیمحصـولتجـاوزکنـد،همچنیـناینمحصـوالتبایدعـاریازآلودگی
بـهدونـوعآفـتنماتـدخـاصباشـد،عـالوهبـرآنایـنمحصـوالتبایـدتأییدیه
سـازمانجهادکشـاورزیوحفظنباتاتاسـتانمحلکاشـتوبرداشـتمحصولو
تأییدیهکلینیکگیاهپزشـکیاسـتانمبدأویااسـتانیراکهازگمرکآن،محصول
صـادرمیشـود،داشـتهباشـدتـابـرایورودبـهکشـورواردکننـدهمجـوزبگیـرد.
درسـالهایقبلاکثرکشـورهابـرایوارداتمحصـوالتوفرآوردههایکشـاورزی
بررسـیشـرایطقرنطینهایرامحصولمحـوردرنظرمیگرفتند،ولیدرسـالهای
اخیـربـهمنظـورکسـباطمینـانبیشتـرشـرایطقرنطینـهایرابسـترمحـورو

بررسـیمحمولـهکشـاورزیراازمبـداءتولیـد)بسـترتولید(درنظـرمیگیرند.

جدول1-عواملقرنطینهایوارداتسیبزمینیدر30کشوردنیا

عوامل قرنطینهای

ایران 
اوراسیا 

اتحادیه اروپا
مالزی
سوریه
هند

ستان
ازبك

ژاپن
آذربایجان
ستان

انگل
ترکیه
چین

Acherontia atropos√

 Agriotes spp. (Segetum and
Lineatus) - Wireworms√

Alternaria spp.-Early blight√

Andean phomosis√

 Andean potato latent tymovirus
(APLV)√√√√√

Andean potato mild mosaic virus√

 Andean potato mottle comovirus
(APMoV)√√√√√

 Andean potato virus√

 Andean potato weevils
(Premnotrypes spp)√√√√

Arracacha B virus√

Bactrocera papaya -
 Papaya fruit fly √
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عوامل قرنطینهای

ایران 
اوراسیا 

اتحادیه اروپا
مالزی
سوریه
هند

ستان
ازبك

ژاپن
آذربایجان
ستان

انگل
ترکیه
چین

Bactrocera zonata (Saunders)√

 Candidatus liberibacter
 solanacearum - Zebra chip√√√

 Candidatus phytoplasma
americanum√

Candidatus phytoplasma solani√

 Ceratothripoides claratris√

Chilli leaf curl virus√

 Clavibacter michiganensis spp.
sepedonicus (ring rot)√√√√√√

Colletotrichum coccodes -
Black dot √√

Corynebacterium sepedonicum
(Bacterial ring rot)√

Cyphomandra betacea
(tree tomato)√

Ditylenchus destructor -
Root rot nematode

√√√√√√

Ditylenchus dipsaci -
 Stem and bulb nematode√√

Epitrix tuberis -
Potato tuber flea beetle√√√

Erwinia spp.
(amylovora and carotovora)√

 Frankliniella occidentalis -
 Western flower thrip√

Fusarium spp. - Dry rot√

 Globodera pallida - White
 potato cyst nematode√√√√√√√√√

 Globodera rostochiensis√√√√√√√√√√

 Helminthosporium solani -
Silver scurf√

Heterodera fici kirjanova√

ادامهجدول1-عواملقرنطینهایوارداتسیبزمینیدر30کشوردنیا
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عوامل قرنطینهای

ایران 
اوراسیا 

اتحادیه اروپا
مالزی
سوریه
هند

ستان
ازبك

ژاپن
آذربایجان
ستان

انگل
ترکیه
چین

 Hylonria cunea - American
 white butterfly√

 Leptinotarsa decemlineata -
Colorado beetle√√√√√√√√

Liriomyza trifolii -
American clover miner√

Lycopersium esculentum√

  Meloidogyne chitwoodi√√√√√

Meloidogyne arenaria√

 Meloidogyne fallax√√√

 Meloidogyne hapla√√√

Meloidogyne incognita√√

Meloidogyne javanica√√

 Naccobus aberrans√√

Naupactus leucoloma -
 White fringed beetle √

Oospora pustulans (Skin spot)√

Pectinophora gossypiella -
 Pink bollworm√

Pectobacterium carotovorum√

Pepino mosaic virus√

 Peronospora tabacina -
Blue mold√

 Phoma foveata-
Gangrene (a dry rot)√√

 Phthorimaea lycopersicella -
 American tomato moth√

 Phthorimaea operculella-
Tuber Moth√√√√√

Phyrdenus muriceus Germar√

Phytophthora infestans–
Late blight (foliage) 

√√

ادامهجدول1-عواملقرنطینهایوارداتسیبزمینیدر30کشوردنیا
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عوامل قرنطینهای

ایران 
اوراسیا 

اتحادیه اروپا
مالزی
سوریه
هند

ستان
ازبك

ژاپن
آذربایجان
ستان

انگل
ترکیه
چین

Plum pox virus√

 Poma andina (Black potato
blight, Phoma potato leaf spot)√√√

Potato A virus (PVA)√√

Potato B virus (PVB)√

Potato black ring spot virus√√√√√

Potato deforming mosaic√√

Potato H virus (PVH)√

Potato leaf roll virus (PLRV)√√√

Potato M virus (PVM)√

 Potato mop top virus / spraing
(PMTV)√√

Potato P virus (PVP)√

 Potato purple-top wilt and
stolbur phytoplasmas√√

Potato S virus (PVS)√

 Potato spindle tuber viroid
 (PStVd)√√√√

Potato T virus (PTV)√√√√√

 Potato tuber necrotic ring spot
disease√

Potato V virus (PVV)√

Potato viruses viz√

Potato witches broom√

Potato X virus (PVX)√√√

Potato Y virus (PVY)√√√

 Potato yellow dwarf virus√√√√√√

Potato yellow vein virus√√√√√√

 Potato yellowing virus (Potato
yellowing alfamovirus)√√√√

 Pratylenchus coffee√

ادامهجدول1-عواملقرنطینهایوارداتسیبزمینیدر30کشوردنیا
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عوامل قرنطینهای

ایران 
اوراسیا 

اتحادیه اروپا
مالزی
سوریه
هند

ستان
ازبك

ژاپن
آذربایجان
ستان

انگل
ترکیه
چین

Pseudomonas syringae pv. Persicae√√

 Puccinia pittieriana -
Common rust of potato√

Quadraspidiotus perniciosus√

Ralstonia pseudosolana√

Ralstonia solanacearum- Brown rot√√√√√√

Ralstonia syzygii
 Sumatra disease bacterium)) 

√

Rhagoletis pomonella Walsh√

Rhigopsidius tucumanus√

 Rhizoctonia solani -
Stem canker/Black scurf√√

Rhizoglyphus echinopus -
 Bulb mite √

 Scrobipalpopsis solanifera
(Guatemalan potato moth)√

Spodoptera eridania -
 Eridania scoop √

Spodoptera exigua√

 Spodoptera frugiperda -
 Frugiperda scoop√

 Spongospora subterranean -
Powdery scab√

Spodoptera littoralis√

 Streptomyces spp. -
Common and netted scab

√

 Synchytrium endobioticum -
Wart diseas√√√√√√√√√

Tecia solanivora -
potato tuber moth √√

  Thecaphora (Angiosorus) solani
  - Potato smut√√√√
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عوامل قرنطینهای

ایران 
اوراسیا 

اتحادیه اروپا
مالزی
سوریه
هند

ستان
ازبك

ژاپن
آذربایجان
ستان

انگل
ترکیه
چین

 Tobacco rattle virus / spraing
(TRV)√

 Tomato mosaic Havana virus√

 Tomato severe rugose virus√

 Tomato spotted wilt virus
(TSWV)√

 Tomato yellow vein streak virus√

Tuta absoluta√

 Verticillium spp. -
Verticillium wilt√

Viruses, viroids and phytoplasmas√

پیشنهادات
شرایطجدیدکشورهایهدفصادراتیایران:

درجعـدمآلودگـیمحـلتولیـدبرخـیازمحمولههـایگیاهـیازجملـه _
سـیبزمینیبـهآفـاتوبیمـاریمدنظـرکشـورهـدفصادراتـی

مشخصشدنمبداءتولیدحتینامتولیدکنندهویابستهبندیکنندهوصادرکننده _
پیوسـتنتایـجآزمایـشوبررسـیوآنالیزباقیماندهسـموموموادشـیمیایی _

مدنظرکشـورواردکننده
1.بایسـتیزیرسـاختهایالزمبـرایپایـشوردیابـیمحمولههایکشـاورزی
صادراتـیازابتـدایکشـتتـازمانبرداشـتوبسـتهبندیودرجهبنـدیغدههادر
کشـورفراهـمشـودتـابرمبنـاینتایجحاصـلازاینبررسـیهاواطمینـانازعدم
آلودگـیمحـلتولیـدازعواملخسـارتزایقرنطینهایکشـورهدففراهمشـود.
2.کنتـرلآفـاتوبیماریهـایقرنطینـهگیاهـیواسـتقرارپسـتقرنطینـه

ادامهجدول1-عواملقرنطینهایوارداتسیبزمینیدر30کشوردنیا
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گیاهـیدرمبـادیورودیکشـوروگمرکهـا.
بـراي مختلـف، کشـورهای از وارداتـی گیاهـی محمولههـای بـر نظـارت .3

کشـور. بـه گیاهـي فرآوردههـاي و آفـات ورود و گسـترش از جلوگیـري
4.ترویجاقداماتمناسببرايکنترلآفاتوبیماریهایقرنطینهگیاهیدرکشور

5.کنترلونظارتبرکاالهایکشاورزیهمراهمسافر.
6بازدیدهـایمیدانـیازمحمولههـادرکامیونها،اسـکلهها،کشـتیهاوانبارها

درمبـادیورودیکشـوروگمرکها.
7.ایجـادسـامانهجامعپایـشعواملخسـارتزایگیاهیوثبـتورودوخروج
محمولههـایترانزیتـیکـهازیـکمـرزواردشـدهوازمـرزدیگرخارجمیشـوندو
شـرایطقرنطینـهایورودبـهکشـورراندارنـد،بابازدیـدوکنتـرلمحمولههاییکه

ممکـناسـتآلودهباشـند،جلوگیریمیشـود.
8.توسـعهوتجهیـزآزمایشـگاهبـالـوازموامکانـاتپیشـرفتهبـرایبررسـیو
تشـخیصآزمایشـگاهیآفـاتوبیماریهـایگیاهـیازجملـهتجهیـزاتموردنیاز

پسـتهایقرنطینـهگیاهـی.
9.اسـتفادهازکلینیکهـایگیاهپزشـکیمجهزبهلوازمآزمایشـگاهیپیشـرفته

درتشـخیصآفاتوبیماریهـایگیاهی.
10.نظارتبرآزمایشگاههايبخشخصوصيگیاهپزشکي.

11.کنترلونظارتبرشرکتهایدفعآفات.
12.شناسـائي،حفاظـتونظـارتبـرنواحـيعـاريازآفـاتوبیماریهـای

قرنطینـهگیاهـی،مناطـقدرمعـرضخطـروبـاشـیوعکمآفـت.
13.نظـارتبـرجلوگیـريازاشـاعةآفـاتوبیماریهـایقرنطینـهگیاهـیاز
مناطـقتحـتکشـت)زمیـن،مـزارعکشـاورزي،قلمسـتانها،باغهـا،گلخانههـا،
البراتورهـاو...(،کارگاههـايبسـتهبندي،ظروف،شـيءیامادهوهرارگانیسـمدیگر.
14.نظـارتبـراقداماتبهداشـتگیاهيبرايآفـاتوبیماریهایقرنطینهایو
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غیرقرنطینهايگیاهیبهمنظوررعایتاستانداردهايبینالمللي.
15.نظـارتبـرصدورمجوزهـايترخیصمحصـوالتکشـاورزيوفرآوردههاي

گیاهيازگمرکاتکشـور.
16.کنتـرلونظـارتبـرورودهـرگونـهخـاکزراعتـي،گلدانـي،خـاکرسو
شـنبـهتنهایـيویـاهمراهبـااندامهـايتکثیـريگیاهيبـهمنظـورجلوگیرياز

ورودآفـاتموجـوددرخاک.
17.نظـارتبـرمعـدومکردننباتـاتویابذوروارداتـيدارايمجوزکهدرمدت

رشـدونموگیاهيآلودهبهآفاتوامراضقرنطینهايتشـخیصدادهميشـوند.
18.الـزامنمـودنصادرکننـدگانوتولیدکننـدگانمحصـوالتکشـاورزیکـه
بـاهـدفصـادرکـردنتولیـدمیکننـدبـهعقـدقـراردادنظـارتبـاکلینیکهای

گیاهپزشـکی.
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پیوست

عوامل بیماریزای قارچی



Alternaria spp.-Early blight

1-لکهموجیسیبزمینییابالیتزودرس



Colletotrichum coccodes - Black dot

شکل2-خالسیاهسیبزمینی
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Fusarium spp. - Dry rot

شکل3-بیماریپوسیدگیخشکفوزاریومیسیبزمینی



Geotrichum candidum- Rubbery rot

شکل4-ژئوتریکومکاندیدوم
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Helminthosporium solani - Silver scurf

شکل5-لکهنقرهایسیبزمینی



 Phoma foveata- Gangrene

شکل6-قانقاریا
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Phytophthora erythroseptica– Pink rot

شکل7-پوسیدگیصورتیسیبزمینی





Phytophthora infestans– Late blight (foliage)

شکل8-بیماریبادزدگیسیبزمینی)شاخوبرگ(
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Phytophthorainfestans - Late blight (tuber)

شکل9-بیماریبادزدگیسیبزمینی)غده(



Polyscytalumpustulans- Skin spot

شکل10-لکهپوستيسیبزمینی

Pythiumspp. - Watery wound rot (Leak)

شکل11-پوسیدگیزخمآبکیسیبزمینی
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Rhizoctonia solani - Stem canker / Black scurf

شکل12-شانکرریزوکتونیایی/سیاهدانه



Rhizoctonia solani-Stem canker / Black scurf

شکل13-شانکرریزوکتونیایی/سیاهدانه
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Sclerotiniasclerotiorum - White mould / Stalk break

شکل14-کپکسفیدسیبزمینی





Spongosporasubterranea- Powdery scab

شکل15-اسکبپودریسیبزمینی
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Spongosporasubterranea- Powdery scab
ادامهشکل15-اسکبپودریسیبزمینی

Synchytriumendobioticum - Wart diseas

شکل16-زگیلسیبزمینی
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Verticillium spp. - Verticillium wilt

شکل17-پژمردگیورتیسیلیومیسیبزمینی

ویروس ها و ویروئیدها 









شکل18-ویروسPVYسیبزمینی)موزائیکمالیم(
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شکل19-ویروس PVYسیبزمینی







شکل20-ویروسPVYسیبزمینی)موزائیکشدید(
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Potato leafroll virus (PLRV)

شکل21-ویروسپیچیدگیبرگسیبزمینی









Potato mop top virus (PMTV)

شکل22-ویروسسرجارویيسیبزمیني
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Potato mop top virus (PMTV)

شکل23-ویروسسرجارویيسیبزمیني







Tobacco rattle virus (TRV)

شکل24-ویروسجغجغيتوتون
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Tomato spotted wilt virus (TSWV)

شکل25-ویروسپژمردگیلکهایگوجهفرنگی







PVYNTN/ Potato Tuber Necrotic Ringspot Disease (PTNRD)

شکل26-لکهحلقوینکروتیکغدهسیبزمینی
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Potato spindle tuber viroid (PStV)

شکل27-ویروئیددوکیشدنغدهسیبزمینی

عوامل بیماریزای باکتریایی





Clavibacter michiganensis subsp.- Ring rot

شکل28-پوسیدگیحلقویسیبزمینی
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Clavibacter michiganensis subsp. - Ring rot

شکل29-پوسیدگیحلقویسیبزمینی







Dickeya / Pectobacterium spp.– Blackleg
شکل30-پوسیدگینرمباکتریاییوساقسیاهسیبزمینی
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Dickeya / Pectobacterium spp.– Blackleg

شکل31-پوسیدگینرمباکتریاییوساقسیاهسیبزمینی







Ralstoniasolanacearum-Brownrot
شکل32-پوسیدگیقهوهایسیبزمینی
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Ralstoniasolanacearum-Brownrot

شکل33-پوسیدگیقهوهایسیبزمینی









Streptomycesspp.-Commonandnettedscab

شکل34-اسکبمعمولیسیبزمینی
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Potatostolbur
شکل35-زردیمیناواستالبورسیبزمینی







 Candidatus Liberibacter solanacearum -Zebra chip

شکل36-تراشهگورخر
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 Candidatus Liberibacter solanacearum -Zebra chip

شکل37-تراشهگورخر

Ditylenchus destructor - Root rot nematode

شکل38-نماتدپوسیدگیریشه
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Globodera spp. - Potato cyst nematode (PCN)

شکل39-نماتدسیستطالئیسیبزمینی

Meloidogyne spp. - Root knot nematode

شکل40-نماتدگرهریشه
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Agriotes /Tandonia / Arion spp. - Wireworms

شکل41-کرممفتولیسیبزمینی







Epitrix spp.- Potato flea beetle

شکل42-ککسیبزمینی
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Epitrix spp. - Potato flea beetle

شکل43-ککسیبزمینی







Leptinotarsa decemlineata - Colorado beetle

شکل44-سوسککلرادویاسوسکبرگخوارسیبزمینی
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Phthorimaea operculella- Tuber Moth

شکل45-بیدسیبزمینی



 مجموعه نشریات تجارب دنیا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
80

سایر اختالالت





شکل46-غدههایآسیبدیدهدراثرترکیباتشیمیایی







شکل47-غدههایآسیبدیدهدراثرترکیباتشیمیایی
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شکل48-سرمازدگیغدههایسیبزمینی









شکل49-ترکهایرشد
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شکل50-غدههایصدمهدیده









شکل51-غدههایبدشکل،دارایرشدثانویهوشیشهایشده
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شکل52-غدههایچروکیدهباجوانههایخشکشدهضخیم
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