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 ISPM 37 (Tephritidae) حتديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة الفاكهة

 

ومذا   يذذك     تشجع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة استخدام هذذ  املذواا االعيميذة واستنهذاوها ونشذ ها       

 واألهذداف التعليميذة،   بحذ  ويف ذلك، ميكن نهخ هذ  املواا وطبعها وحتميلها بغذ   الدراسذات اصا ذة وال   

أن املنظمة هي املصدر، واحرتام حقوق النش ، غري جتارية، على أن يشار إىل  أو االستخدام يف منتجات أو ودمات

 من األشكال  وعدم افرتا  موافقة املنظمة على آراء املهتخدمني وعلى املنتجات أو اصدمات بأي شكل

عند نهخ املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية ينبغي الذك  بأن الصيغ احلالية املعتمذدة للمعذايري الدوليذة لتذدابري     

  www.ippc.intية متاحة لتنزيلها على املوقع الصحة النبات

ف وإعااة البيع باالضافة إىل حقوق االستخدامات ينبغي توجيه مجيع طلبات احلصول على حقوق الرتمجة والتصّ  

    copyright@fao.org أو إىل   request-us/licence-contactwww.fao.org التجارية األو ى إىل العنوان التالي:

وميكذذن شذ ا ها بارسذذال   ،  www.fao.org/publicationsاملنتجذذات االعيميذة للمنظمذذة علذى موقعهذذا التذالي:   تتذا    

   sales@fao.org-publications إىل: الطلبات

ألو اف املهتخدمة يف هذ  املواا االعيمية وط يقة ع ضها ال تعرب عذن أي رأي وذامل ملنظمذة األغذيذة والزراعذة      ا

ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو يف ما يتعلذق   يف ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي )الفاو( لألمم املتحدة

بعذ  املصذنعني، سذواء     أو منتجذات  حمذداة  شذ كات  إىل وال تعرب االشارة بهلطاتها أو بتعيني حدواها وختومها 

على مثييتها  والزراعة لألمم املتحدة أو تفضيلها األغذية منظمة جانب أو تو ية من أم ال، عن اعم كانت م وصة

 متثذل وجهذات النظذ  الذواراة يف هذذ  املذواا االعيميذة ال  يذة الشخصذية للمفلذ، )املذفلفني(،             مما   ي ا ذك   

 أو سياساتها  وال تعكس بأي حال وجهات نظ  منظمة األغذية والزراعة

 

 

 

 

 التسلسل التارخيي للمطبوع

 يشكل هذا جزءًا رمسيًا من املعيار ال

 (2006-031)( Tephritidae) حتديد قابلية العائل الحتواء ذبابة الفاكهةأضافت جلنة املعايري موضوع  2006-11

 جلنة املعايري مش وع موا فة لع ضه على مشاورة األعضاء  أيدت 2009-05

 مشاورة األعضاء 2010-02

   50املوا فة جلنة املعايري على  وافقت 2010-04

 الف يذذق الفذمل املعذذمل باملنذاطق اصاليذذة مذذن اجفذات وبذذنعهق الذنظم املتعلقذذة بذذبا   ذذار الفاكهذذة     قذام   2010-10

  الدولي بصياغة املعيار )الف يق الفمل(،

 وأعااته إىل الف يق الفمل الدولي راجعت جلنة املعايري مش وع املعيار 2011-05

  الدولي مش وع املعيارح الف يق الفمل نّق 2011-08

 جلنة املعايري مش وع املعيار لع ضه على مشاورة األعضاء  أيدت 2012-04

 مشاورة األعضاء  2012-07

 وافقت جلنة املعايري يف اورتها الهابعة عليها الوضاعها لفرتة إبداء التعليقات بشأن الشواغل اجلوه ية 2013-05

 وافقت جلنة املعايري على إرسال مش وع املعيار الدولي إىل الدورة التاسعة للهيئة من أجل اعتماا  2013-11

 يومًا من انعقاا الدورة التاسعة للهيئة  14ورات اعرتاضات رمسية قبل  2014-04

 نقح املش ف مش وع للمعيار الدولي استجابة ليعرتاضات ال مسية 2014-04

 ملعايري املش وع وطلبت إىل الف يق الفمل استع اضه بدور استع ضت جلنة ا 2014-05

 استع   الف يق الفمل املش وع 2014-05

  العتماا  يف اورتها العاش ة اهليئة لع ضه علىاملعيار الدولي  مش وع على جلنة املعايريوافقت  2014-11

 نة املعايريإىل جل أعيد املش وع( و2015ش ة للهيئة )اأثريت شواغل يف الدورة الع 2015-03

 )بعد مناقشة الشواغل فيما بني األط اف املعنية(قام املش ف بتنقيح مش وع املعيار الدولي  2015-04

 فرتة إبداء التعليقات بشأن الشواغل اجلوه ّيةلغ   املش وع  على جلنة املعايري وافقت 2015-05

بتنقذيح   الف يق الفمل املعمل باملناطق اصالية من اجفات وبنعهق النظم املتعلقذة بذذبا   ذار الفاكهذة    قام  2015-10

 مش وع املعيار الدولي

  يف اورتها احلااية عش ة استع ضت جلنة املعايري املش وع ووافقت على إحالته إىل اهليئة لغ   اعتماا  2015-11

 للهيئة املعيار  اعتمدت الدورة احلااية عش ة 2016-04

 الفاكهذذة لذبابذذة العائلذذة الفاكهذذة حالذذة ديذذحتد  2016، 37 رقاام املعيااار الاادولي لتاادابري الصااحة النباتيااة  

(Tephritidae)   ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة  روما 

 04-2016يف  لتهلهل التارخيي للمطبوعج ى آو  حتدي  ل



 ISPM 37 (Tephritidae) حتديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة الفاكهة

18  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الصفحة 3  من

 بيان احملتويات

 4                                                                                                          االعتماا

 4                                                                                                            مقدمة

 4                                                                                                            النطاق

 4                                                                                                           امل اجع

 4                                                                                                        التع يفات

 5                                                                                             االطار العام للمتطلبات

 6                                                                                                 معلومات أساسية

 7                                                                                                  املتطلبات العامة

 10                                                                                             املتطلبات احملداة

 11                                      حتديد حالة العائل الطبيعي بواسطة امل اقبة عرب مجع عينات الفاكهة -1

 11                                الطبيعيةباستخدام التجار  احلقلية ضمن الظ وف شبه  العائلحتديد حالة  -2

 11                                                                              مجع عّينات الفاكهة 2-1

 12                                                                                   الفاكهةذبابات  2-2

 13                                                                                           الفاكهة 2-3

 13                                                                          للم اقبة املهتخدمة الثمار 2-4

 13                                                                           احلقلية التجار تصميم  2-5

 15                                                       ذبابات الفاكهة وظهورها منومن أجل  الفاكهةمناولة  -3

 16                                                                                          البياناتحتليل  -4

 16                                                                                   والنش  الهجيتمهك  -5

 17                                                                                         : قائمة امل اجع1امل فق 
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 االعتماد

  2016اورتها احلااية عش ة يف أب يل/نيهان  مت اعتماا هذا املعيار من قبل هيئة تدابري الصحة النباتية يف

 

 مقدمة

 

 النطاق

 
ويصذ، ثذيف فئذات     (Tephritidaeيقدم هذا املعيار وطوطا توجيهية لتحديد حالة الفاكهذة العائذل لذبابذة الفاكهذة )    

  حلالة العائل 
 

تشمل الفاكهة، حبهب ما هو مشار إليها يف هذا املعيار، الفاكهة باملعنى النباتي مبا يشمل الفاكهة اليت تذدعى أحيانذا   

 وض وات )مثل الطماطم والبطيخ األ ف (  

 
هذا املعيار على منهجيات مل اقبذة الفاكهذة ضذمن الظذ وف الطبيعيذة والتجذار  احلقليذة ضذمن الظذ وف شذبه            ينطوي

الطبيعية اليت يفرت  أن تهتعمل لتحديد حالة العائل للفاكهة غري املتض رة لذبابات الفاكهة، يف احلاالت الذيت يكذون   

 اية النباتات من اوول ذبابة الفاكهة وانتشارها  فيها التع   غري أكيد  وهذا املعيار ال يتناول متطلبات مح

 

 املراجع

 
يشري هذا املعيار إىل معايري اولية لتدابري الصحة النباتية  واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتيذة متاحذة علذى البوابذة     

   setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core الدولية للصحة النباتية على العنوان التالي

 
 ((Tephritidae) إنشاء مناطق والية من آفات ذبا  الفاكهة) 26من املعيار الدولي رقم  2وامل فق  1ينطبق أيضا امل فق 

  على هذا املعيار

 

 التعريفات
 

 5ميكن االطيع على تع يفات املصطلحات املتعلقذة بالصذحة النباتيذة املهذتخدمة يف هذذا املعيذار ضذمن املعيذار الذدولي          

يف هذا املعيار، تنطبق التع يفات  5(  باالضافة إىل التع يفات الواراة يف املعيار الدولي مه ا مصطلحات الصحة النباتية)

 التالية:  
 
تصني، أحد أنواع النباتات أو األ ناف كعائذل طبيعذي    ذبابة فاكهة( العائل )لنوع من الفاكهة بالنهبة إىل حالة

 أو عائل مش وط أو غري عائل ألحد أنواع ذبا  الفاكهة

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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نوع أو  ن، نباتي تبّين علميا أنه مصا  بذأنواع ذبابذة    العائل الطبيعي )لنوع من الفاكهة بالنهبة إىل ذبابة فاكهة(

الفاكهة املهتهدفة يف ظذل ظذ وف طبيعيذة أو أنذه قذاار      

 على اعم منوها لتصبح بالغة قاارة على العيش 

نوع أو  ن، نباتي ليس عائي طبيعيا ولكن تذبني علميذا    عائل مش وط )لنوع من الفاكهة بالنهبة إىل ذبابة الفاكهة(

 ع ذبابذذة الفاكهذذة املهذذتهدفة وقذذاار  اأنذذه مصذذا  بذذأنو 

 لتصبح بالغذة وقابلذة للعذيش علذى  ذو     على اعم منوها 

ما ولص إليه من ظ وف احلقل شبه الطبيعيذة احملذداة   

 يف هذا املعيار

نذذوع أو  ذذن، نبذذاتي تذذبني أنذذه مصذذا  بذذأنواع ذبابذذة   غري عائل )لنوع من الفاكهة بالنهبة إىل ذبابة فاكهة(

الفاكهة املهتهدفة وغري قذاار علذى اعذم منوهذا لتصذبح      

يف ظذل ظذ وف طبيعيذة أو ظذ وف      بالغة وقابلذة للعذيش  

 احلقل شبه الطبيعية احملداة يف هذا املعيار

 

 اإلطار العام للمتطلبات
 

فئات حلالة العائل:  3يص، هذا املعيار متطلبات حتديد حالة العائل لفاكهة معينة بالنهبة إىل ذبا  الفاكهة، وحيدا 

   العائل الطبيعي والعائل املش وط وغري العائل
 

  متطلبات حتديد حالة العائل ما يلي:تشمل 
 
 التحديد الدقيق لنذوع ذبابذة الفاكهذة والفاكهذة املختذربة، وبالنهذبة إىل التجذار  احلقليذة، فاكهذة امل اقبذة           -

  اليت تعترب عائي طبيعيا مع وفا

الطبيعيذة  حتديد بارامرتات م اقبة ذبابة الفاكهة البالغة والريقة، والتصميم االوتبذاري ضذمن الظذ وف شذبه      -

)مثل األقفامل احلقلية أو الدفيئات أو األغصان املثم ة واملغلفة بأكياس( من أجل حتديد حالة العائل وو ذ،  

  حالة الثم ة اليت ينبغي تقييمها )مبا يف ذلك احلالة الفيزيولوجية(

 م اقبة  موا ذبابة الفاكهة يف كل م حلة من م احل منوها -

  الفاكهة ومناولتها لغايات حتديد حالة العائل حتديد االج اءات اصا ة باحتجاز -

 البيانات االوتبارية وتفهري نتائجها تقييم -
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 معلومات أساسية

 

للهذما  بتنقذل    تعد ذبابات الفاكهة من اجفات اهلامة اقتصاايا، وكثريًا ما يكون تطبيق تدابري الصحة النباتيذة ضذ ورياً  

إنشذاء منذاطق يذنخف  فيهذا     ) 30(؛ املعيذار الذدولي رقذم    26عيار الدولي رقذم  الثمار العائلة هلا يف اجملال التجاري )امل

نهق النظم الاارة خماط  آفذات ذبذا  الفاكهذة    ) 35((؛ املعيار الدولي رقم Triphritidaeانتشار آفات ذبا  الفاكهة )

(Triphritidae))إطذار  ) 2للفاكهة عنص  مهم من عنا   حتليل خمذاط  اجفذات )املعيذار الذدولي رقذم         وحالة العائل

((  ولذذا تتوجذب مواءمذة فئذات     حتليذل خمذاط  اجفذات احلج يذة    )11((؛ املعيذار الذدولي رقذم    لتحليل خماط  اجفات

  وإج اءات حتديد حالة العائل 
 

  بهبب التغريات يف الظ وف البيولوجية جتدر االشارة إىل أن حالة العائل قد تتغري على م  الوقت 
 

حني ال تكون حالة العائل أكيدة، ينبغي توفري االرشاا املتناسق إىل املنظمات الوطنية لوقاية النباتات مذن أجذل حتديذد    

حالة الفاكهة كعائل لذبا  الفاكهة  وميكن لألاّلة التارخيية وسجيت ر د اجفات واملفلفذات العلميذة عمومذا أن تقذدم     

 معلومذذات كافيذذة عذذن حالذذة العائذذل بذذدون احلاجذذة إىل امل اقبذذة احلقليذذة للريقذذات أو ممارسذذة التجذذار  احلقليذذة       

 غري أن الهجيت التارخيية والتقاري  املنشورة قد تكون غري قابلة للوثوق بها، مثي: 
 

العينذات امل جعيذة    لعل نوع ذبابة الفاكهة ونوع النبات أو  نفه قد حدا بط يقة غري  ائبة وقذد ال تكذون   -

 متاحة للتدقيق فيها 

( التقذاط الذذبا    1قد تكون سجيت اجلمع غري  حيحة أو مشكوك فيها )مثل حالة العائل القائمة على ) -

 ( جمذذ ا إدذذاا ي قذذات ااوذذل الفاكهذذة 3( الفاكهذذة التالفذذة؛ )2مذذن فذذخ موضذذوع علذذى نبتذذة الثمذذ ة؛ ) 

 ( انتقال التلوف بني العينات( 4أو )

رمبا مت إغفال تفا يل مهمة )مثل الصن، وم حلة النضق واحلالة املاايذة للفاكهذة حلظذة مجعهذا واحلالذة       -

 الصحية للبهتان( 

 عدم التحقق من منو الريقات إىل م حلة البلوغ وقابلية العيش  -

 
ت العلميذة  غذري أن عذدم    لقد مت توثيق الربوتوكوالت والتجار  الوافية لتحديد حالذة العائذل لذبابذة الفاكهذة يف املفلفذا     

االتهاق يف املصطلحات واملنهجيات املهتخدمة يعزز الفوارق يف حتديد حالة عائل ذبابة الفاكهة  ولذا فمن شذأن مواءمذة   

املصطلحات والربوتوكوالت ومعايري تقييم حتديد حالة العائل لذبابة الفاكهة أن تدعم االتهاق بني البلذدان واجملتمعذات   

  العلمية 
 

إن امل اقبة عرب مجع عينات الفاكهة هي الط يقذة األكثذ  وثوقذا لتحديذد حالذة العائذل الطبيعذي  فذان م اقبذة اال ذابة           

 الطبيعية عرب أوذ عينات من الفاكهة ال يفث  يف الهلوك الطبيعي لذذبابات الفاكهذة وي اعذي املهذتويات العاليذة للتنذوع      

يشمل مجع عينات الفاكهذة مجذع الفاكهذة وت بيذة ذبابذات الفاكهذة        ط يف الفاكهة وسلوك ذبابة الفاكهة وفرتات النشا
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 عليها ملع فة ما إذا كانذت الفاكهذة تعيذل ذبابذة الفاكهذة )أي إذا كانذت الفاكهذة تهذتطيع إعالذة منذو ذبابذة الفاكهذة            

  إىل أن تصبح بالغة وقابلة للعيش(
 

كهة أن تبّين سذلوكها الطبيعذي مذن حيذ  االباضذة       تتيح التجار  احلقلية حتت الظ وف شبه الطبيعية، لذبابات الفا

ضذمن الظذ وف    االوتبارات احلقليذة وألن الثم ة تبقى متصلة بالنبتة في تتدهور حاهلا به عة ويل التجار   غري أن 

  شبه الطبيعية قد تهتوجب الكثري من املوارا كما قد تتأث  باملتغريات البيئية
 

قلية املطبقة يف منطقة معينة على مناطق مقارنة بها، حبال التشابه بني نوعي ذبابة االستعانة بنتائق التجار  احلميكن 

جمداا يف منطقذة   وهكذا ال تعوا هناك حاجة إىل حتديد حالة العائلالفاكهة املهتهدفني والظ وف الفيزيولوجية للثم ة، 

  منفصلة ولكن مشابهة 

 

 املتطلبات العامة
 
حتديد الفئة احملداة من الفئات الثيف حلالة العائل )العائل الطبيعي والعائل املش وط وغري العائل( الذيت تنتمذي    ميكن

  (:1إليها فاكهة ما من ويل اصطوات التالية، كما هي مبينة يف املخطط البياني )الشكل 
 

الذبابذة ومنوهذا    1إىل أن الفاكهة ال تذدعم تفشذي  حني توف  املعلومات البيولوجية احلالية أو املاضية أالة كافية  -لفأ

لتصبح بالغة قاارة على العيش، فانه ال حاجة عندئذ إىل إج اء املزيد من املهو  أو االوتبارات احلقلية ودب تصني، 

  النبتة كغري عائل 
 

دعم تفشذي الذبابذة ومنوهذا    حني توف  املعلومات البيولوجية احلالية أو املاضية إثباتذات كافيذة علذى أن الفاكهذة تذ      -اءب

لتصبح بالغة قابلة للعيش، فانه ال حاجة عندئذ إىل إج اء املزيذد مذن املهذو  أو االوتبذارات احلقليذة ودذب تصذني،        

 النبتة كعائل طبيعي 
 

 امل اقبة احلقليذة املناسذبة   دب استخدامحني تكون املعلومات البيولوجية احلالية أو املاضية غري قاطعة، فانه  -يمج

 من ويل مجع عينات الفاكهة أو التجار  احلقليذة مذن أجذل حتديذد حالذة العائذل  وقذد تذفاي امل اقبذة والتجذار           

  إىل إحدى النتائق التالية:
 

إذا تبني وجوا إ ابة بذبابة الفاكهة مع القدرة على النمذو لتصذبح بالغذة قابلذة للعذيش بعذد امل اقبذة احلقليذة          -1يم ج

 الفاكهة، فانه ينبغي تصني، النبتة على أنها عائل طبيعي بواسطة مجع عينات 
 

معلومات أوذ ى   ةش  أي  ت، وةعينات الفاكهقلية بواسطة مجع أي إ ابة بعد امل اقبة احلإذا   يتبني وجوا  -2يم ج

 ،فيهذا  ةلعالهذ يعذ ف تذداول   ومع األوذذ بعذني االعتبذار الظذ وف الذيت       قابلة لإل ابة بذبابة الفاكهة،أن الفاكهة إىل 

 عائل  كغري  ةتصني، النبتفانه دوز الصن،، وم حلة النضق، وفهيولوجية، الظ وف المثل 

                                                 
 تشري عبارة "تفشي" يف ما يلي إىل تفشي نوع مهتهدف من ذبابة الفاكهة يف الثم ة   1
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أية إ ابة عقب امل اقبة احلقليذة بواسذطة مجذع عينذات الفاكهذة، ولكذن املعلومذات         يف حال اتضح عدم وجوا -3يم ج

 لإل ذابة بذبابذة الفاكهذة، قذد تذدعو احلاجذة إىل املزيذد       البيولوجية املتاحة أو املاضية تشري إىل أن الفاكهة املعنية قابلة 

من التجار  احلقلية ضمن ظ وف شبه طبيعية لتقييم ما إذا كانت ذبا  الفاكهة املهتهدفة تهذتطيع أن تتطذور لتصذبح    

  بالغة وقابلة للعيش على نوع أو  ن، الفاكهة املعينة 
 

 ة قابلة للعيش، فانه ينبغي تصني، النبتة على أنها غري عائل إذا   تنمع أنواع ذبابة الفاكهة لتصبح بالغ -أ3يم ج
 

 إذا كانت أنواع ذبابة الفاكهة املهتهدفة ال تنمو لتصبح بالغة قابلذة للعذيش، فغنذه ينبغذي تصذني، النبتذة       -ب3يم ج

  على أنها عائل مش وط 
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 اصطوات لتحديد حالة العائل بالنهبة إىل ذبابة الفاكهة -1الشكل 
 

 
  

 يمج

 ال تنمو إىل أن تصبح بالغة

 قابلة للحياة

 عائل طبيعي

 نمو إىل أن تصبحت

 بالغة قابلة للحياة

 عدم وجود تفش لذباب الفاكهة إجياد تفش لذباب الفاكهة

 غري عائل عائل شرطي

 لفأ

 2يمج
 1يمج 3يمج

 ب3يمج أ3يمج

 اءب

 مجع املعلومات القائمة

إجراء التجارب حتت 

الظروف احلقلية شبه 

 طبيعية

إجراء املراقبة احلقلية 

 للريقات

 أدلة أخرى

 نعم ال
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  املتطلبات احملددة

 

ميكن حتديد حالة العائل بناء على سجيت االنتاج املاضي أو بناء على بيانات التجارة أو اكتشاف اجفات الذيت تشذري   

 اال ابة الطبيعية باجفات  وحيثما ال تقدم البيانات املاضية حتديدا واضذحا حلالذة العائذل، يفذرت  إجذ اء امل اقبذة       إىل

عرب مجع عينات الفاكهة من أجل جتميع األالة على اال ابة الطبيعية لآلفات وتطورها إىل م حلة البلوغ القابل للحيذاة  

 ويف احلاالت اليت   حتدا فيهذا حالذة العائذل بالشذكل العلمذي      يعية أو إج اء جتار  حقلية حتت الظ وف شبه الطب

من ويل امل اقبة، أو حي  هناك حاجة معينة إىل حتديد ما إذا كانت فاكهة ما عائي مش طا أو غري عائل، قذد تذدعو   

  ضمن الظ وف احلقلية شبه الطبيعية  احلاجة إىل جتار 
 

إن الظ وف اال طناعية تشكل جزءا ضمنيا من التجار  املخربية حي  يتم اجلمع بذني ذبابذات الفاكهذة وبذني فواكذه      

حمصواة تشهد تغيريات فيزيولوجية س يعة وقد تصبح بالتالي أكث  ع ضة لتفشي اجفة فيها  وقد يكذون ر ذد اال ذابة    

تالي  باالضافة إىل ذلك فقد مت التوثيق بشكل واسع أن إنذاف  يف التجار  املخربية بهدف حتديد حالة العائل مضلي بال

ضمن الظ وف اال طناعية ستبي  يف أية فاكهة متاحة هلا ويف معظذم احلذاالت سذتنمو الريقذات لتصذبح       القارتةاألنواع 

 مناسذبة الثبذات   غريالثبات حالة غري العائل ولكنها  كافيةفان التجار  املخربية قد تكون  وبالتاليبالغًة قابلة للعيش  

 أو املش وط   حالة العائل الطبيعي
 

   لتخطيط للتجار  احلقلية:لتعترب العنا   التالية من االعتبارات املهمة 
 
 هوية نوع النبات )مبا يف ذلك  نفه حي  ينطبق ذلك( ونوع ذبابة الفاكهة املهتهدفة -

 التنوع املااي والفيزيولوجي للفاكهة يف منطقة إنتاجها -

 الهابق للمواا الكيميائية يف منطقة إنتاج الفاكهة اماالستخد -

 مدى انتشار ذبابة الفاكهة املهتهدفة على امتداا منطقة إنتاج الفاكهة وفرتات احلصاا والتصدي  ذات الصلة -

 الفاكهذة املعلومات ذات الصلة، مبا فيها املفلفذات والهذجيت، املتعلقذة حبالذة العائذل للفاكهذة ونذوع ذبابذة          -

 ا  النقدي لذلك النوع من املعلوماتواالستع 

 أ ل وحالة ت بية مهتعم ة ذبابات الفاكهة اليت سوف تهتخدم -

 العائلة الطبيعية املع وفة اليت سوف تهتخدم يف امل اقبة واأل نافاألنواع  -

 حالة العائل جتار  حقلية منفصلة حيثما ينطبق ذلك، تناسب كل نوع من ذبابات الفاكهة يتطلب حتديد -

جتار  حقلية منفصلة لكل  ن، من الفاكهة حبال كانت الفوارق بني األ ناف هذي املصذدر املزعذوم لتفذاوت      -

 ارجة التع   لإل ابة 

 مواقع التجار  احلقلية يف مناطق إنتاج الفاكهة -

 االمتثال للممارسة االحصائية الهليمة -
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 لفاكهةحتديد حالة العائل الطبيعي بواسطة املراقبة عرب مجع عينات ا -1
 

يعترب مجع عينات الفاكهة أكث  ط يقة موثوقة لتحديد حالذة العائذل الطبيعذي  وميكذن حتديذد حالذة العائذل الطبيعذي         

 ، عذرب مجذع عينذات   ومنوهذا إىل ذبابذات بالغذة قابلذة للحيذاة     باالرتكاز على تأكيد اال ذابة الطبيعيذة بذبابذة الفاكهذة     

   عن الفاكهة ويل فرتة احلصاا
 

على عينات الفاكهة أن متثل اجملموعة الكاملة ملناطق االنتاج والظ وف البيئية فضذي عذن امل احذل الفيزيولوجيذة     

   واملااية

 

   حتديد حالة العائل باستخدام التجارب احلقلية ضمن الظروف شبه الطبيعية -2
 
الغاية من التجار  احلقلية يف حتديد حالة العائل ضمن ظ وف معينة لفاكهة مت حتديدها على أنها ليهت عائي  تتمثل

طبيعيا  وقد تتضمن التجار  استخدام األقفامل احلقلية والدفيئات )مبا فيها البيوت الزجاجية والبيستيكية والشبكية( 

  واألغصان املثم ة املغلفة بأكياس 
 

 ذبابة للفاكهة بالغة وقابلذة للعذيش يف أيذة مذن التجذار  احلقليذة املكذ رة ضذمن الظذ وف شذبه الطبيعيذة           ويشري ظهور 

  إىل أن تلك الفاكهة هي عائل مش وط 
 

  تبّين األقهام الف عية التالية العنا   اليت دب وضعها يف احلهبان لدى تصميم التجار  احلقلية 

 

 مجع عّينات الفاكهة 2-1
 

  عينات الفاكهة يف التجار  احلقلية: مجعبات التالية على تنطبق املتطل
 
حيثما أمكن، على عملية مجع العينات أن تهذتهدف الفاكهذة الذيت يشذتبه با ذابتها باجفذة  وإال فذان         -

ب وتوكوالت مجع العينات دب أن تقوم على مباائ العشوائية والتك ار وأن تكذون مناسذبة ألي حتليذل    

 إحصائي 

الفرتة الزمنية وعدا امل ات يف كل موسم للنمو وعذدا التجذار  املكذ رة أن ت اعذي تنذوع ذبابذات الفاكهذة         على -

املهتهدفة والفاكهة نفهها على م  الزمن وعلى امتداا منطقة االنتاج  وعليها أيضا أن ت اعذي ظذ وف احلصذاا    

هة  ودب حتديد عدا ووزن الفاكهة املطلوبذة  املبك  واملتأو  وأن متثل املنطقة املقرتحة اليت ستنقل فيها الفاك

 والتك ارات لكل جت بة من أجل التثبت من الفاعلية ومهتوى الوثوق املناسب 
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 ذبابات الفاكهة 2-2
 

   تنطبق املتطلبات التالية على االج اءات التشغيلية املتعلقة بذبابات الفاكهة املهتخدمة يف التجار  احلقلية:
 
 لفاكهة املهتخدمة يف التجار  احلقلية واالحتفاظ بالعينات حتديد  ن، ذبابات ا -

دب جتميع معلومات أساسية عن أنواع ذبابات الفاكهة املهتهدفة مبا فيها الفرتة الطبيعية لنموهذا والفاكهذة    -

 العائلة املع وفة يف منطقة االنتاج احملداة 

تعذر احلصول على ذبابات ب ية بأعذداا كافيذة فذان     ينصح باستخدام األنواع الربية يف التجار  احلقلية  وإذا -

عم  املهتوطنة املهتخدمة دب أال يتعدى اصمهة أجيال لدى انطيق التجار ، حيثما أمكذن ذلذك  وميكذن    

احملافظة على أعداا ذبابة الفاكهة ك كيزة ولكن اجليل الذي دب اسذتخدامه يف التجذار  دذب أن ي بذى     

 وعلذى الذذبابات املهذتخدمة يف االوتبذارات املكذ رة     الهذلوك الطبيعذي لإلباضذة     على العائل الطبيعي لضذمان  

  أن تأتي كلها من اجملموعة نفهها ومن اجليل نفهه )أي اجلماعة( 

 دب أن يكون مصدر مهتوطنة ذبابات الفاكهة هو نفهه منطقة الفاكهة املهتهدفة حيثما أمكن ذلك  -

واالباضذة والتذزاوج مذا قبذل التجذار  احلقليذة حبيذ  تتعذ   إنذاف          دب حتديد فرتات ما قبذل االباضذة    -

 الذبابات املزاوجة للفاكهة ويل ذروة قدراتها التناسلية

 التجار  احلقلية دب تهجيل عم  الذبابات االناف والذكور البالغة عند تاريخ التزاوج ولدى بداية -

وظ وف  ووصوبة األنثىة وفقا حلجم الثم ة املطلو  لكل   عدا الذبابات االناف املزاوجة دب حتديد  -

التج بة احلقلية  ودب حتديد عدا ذبابذات الفاكهذة عذن كذل جت بذة مكذ رة، بنذاء علذى اصصذائص          

  البيولوجية لذبابة الفاكهة وعدا الثمار اليت دب التع   هلا وغريها من ظ وف التجار  احلقلية

 هتهدفة أن تقوم على الهلوك االباضي لذبابة الفاكهة على فرتة تع   الفاكهة لنوع ذبابة الفاكهة امل -

 على كل ذبابة أنثى أن تهتخدم م ة واحدة فقط -

عدا الذبابات البالغة اليت متوت ويل التجار  احلقلية كما دب اسذتبدال ذبابذات الفاكهذة     تهجيلدب  -

وقذد يشذري ارتفذاع معذدل      امليتة بذبابات بالغة حية من اجملموعة نفهذها ومذن اجليذل نفهذه )أي اجلماعذة(      

الوفيات للذبابات البالغة إىل وجوا ظ وف غري مفاتيذة )مثذل احلذ ارة املف طذة( أو تلذوف الفاكهذة يف التج بذة        

 احلقلية )مثل ت سبات املبيدات(  يف تلك احلاالت، دب تك ار التجار  ضمن ظ وف أكث  ميءمة 

 
 وأن تكون قذد ربيذت  ة أن تكون كلها من الهن الفيزيولوجية نفهها لدى التجار  احلقلية املتك رة، على ذبابات الفاكه

  ضمن الظ وف نفهها
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 الفاكهة 2-3
 

   تنطبق املتطلبات التالية على الفاكهة املهتخدمة يف التجار  احلقلية  على الفاكهة أن تكون:
 
 من النوع والصن، نفهه اللذين تنتمي إليهما الفاكهة الواجب نقلها  -

 منطقة االنتاج نفهها أو من منطقة متثلها، للفاكهة الواجب نقلها  من -

أن تكون واليًة عمليا من املبيدات املض ة بذبابات الفاكهة ومن الطعوم واألوساخ ومن ذبابات الفاكهة واجفذات   -

 األو ى

 والية من أي أض ار ميكانيكية أو طبيعية -

 ن واحلجم واحلالة الفيزيولوجيةتكون من ارجة جتارية حمداة فيما يتعلق باللو أن -

 م حلة مناسبة وحمداة من النضق )مثل الوزن اجلاف أو احملتوى من الهك (  ويل -

 

 الثمار املستخدمة للمراقبة 2-4
 

تكون  مل اقبة مجيع التجار  احلقلية  وقد معلوم على مهتوى مع وف من النضقمن املطلو  استعمال  ار عائل طبيعي 

 تلك الثمار من أ ناف أو أنواع خمتلفة من الفاكهة املهذتهدفة  ودذب أن تكذون الثمذار واليذة مذن أيذة إ ذابة سذابقة         

)مثي بواسطة التغلي، بكيس أو من منطقة والية من اجفات(  وعلى ذبابات الفاكهة املهتخدمة يف الضذوابط والتجذار    

  ا من اجملموعة واجليل نفهيهما )أي اجلماعة( املك رة )مبا يف ذلك امل اقبة( أن تأتي كله
 

  تهتخدم  ار امل اقبة من أجل:
 
 من أن إناف الذبا  ناضجة جنهيا وقد تزاوجت فعي وتتهم بهلوك طبيعي لإلباضة  التأكد -

 حتديد مهتوى اال ابة الذي قد يط أ يف العائل الطبيعي -

 ضذذذمن ظذذذ وف التج بذذذة احلقليذذذة لذذذدى  حتديذذذد االطذذذار الذذذزممل للنمذذذو و ذذذوال إىل م حلذذذة البلذذذوغ     -

 العائل الطبيعي

  الظ وف البيئية لإل ابة باجفة مفاتية أنالتأكيد  -

 

 تصميم التجارب احلقلية 2-5
 

أو أغصانا مثم ة مغلفذة بأكيذاس  ودذب أن تكذون التجذار        هلذا املعيار تهتخدم التجار  احلقلية أقفا ا أو افيئات

  ميئمة لتقييم كيفية تأثري احلالة املااية والفيزيولوجية للثم ة يف حالتها كعائل 
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 يتم إطيق ذبابات الفاكهة إىل ااول أقفذامل حقليذة كذبرية مذن الشذبك حتتذوي ااولذها علذى كامذل النباتذات املثمذ ة           

ن أجزاء من النبتة مع الثمذ ة  أو ميكذن وضذع النباتذات املثمذ ة ااوذل افيئذات تطلذق فيهذا          أو إىل أكياس شبكية تتضم

 الذبابات  وميكن زرع النباتات املثم ة يف حظائ  أو ميكذن إاواهلذا كنباتذات مزروعذة يف أ ذيص مذن أجذل التجذار          

احلظرية احملداة اصاضعة للم اقبذة   ومن املهم االشارة إىل أن إناف ذبابات الفاكهة، مبا أنها حمجوزة ا طناعيا ااول

  قد جترب على االباضة على   ة عائل مش وط 
 

  ينبغي إج اء التجار  احلقلية ضمن الظ وف املناسبة لنشاط ذبابة الفاكهة وال سيما االباضة، كما يلي:
 
الذذبابات البالغذة   على األقفامل احلقليذة والذدفيئات أن تكذون بذاحلجم والتصذميم املناسذبني لضذمان احتجذاز          -

اصاضعة للتج بة والتاحة افذق اهلذواء املناسذب والهذما  بذالظ وف الذيت تيّهذ  الهذلوك الطبيعذي           والنباتات

  لإلباضة 

 تزويد الذبابات البالغة بكميات م ضية وكافية من الغذاء واملاء  دب -

 احلقلية  للتجار منية على الظ وف البيئية أن تكون يف أفضل مهتوياتها وأن تهجل ويل الفرتة الز -

بذكور الذبا  يف أقفامل أو افيئات مع االناف حبال كذان ذلذك مفيذدا جلهذة تشذجيع       االحتفاظ ميكن -

 االباضة 

من األعداء الطبيعية لنوع ذبابة الفاكهة املهتهدف من األقفامل قبذل البذدء بالتجذار  ودذب      التخلصدب  -

 احلفول اون اووهلا من جديد إليها 

 من اوول املهتهلكات األو ى للفاكهة )مثل الطيور والق اة(  األقفاملدب محاية  -

)ولذيس   فيما خيص الثمار املهتخدمة للم اقبة، ميكن لثمار عائل طبيعي مع وف أن تعّلق على أغصان النباتات -

 )يف أقفذامل  ودب فصلها عن الثمذار اصاضذعة ليوتبذار   اليت حتمل الثمار اصاضعة للتج بة(   األغصانعلى 

  اوتياريا للتأكد من أن التج بة ليهت اوتباراأو أغصان مثم ة مغلفة بأكياس(  منفصلةحقلية أو افيئات 

 اصاضعة ليوتبار أن تبقى متصلة بشكل طبيعي بالنبتذة وميكذن أن تتعذ   إىل ذبابذات الفاكهذة      الثم ةعلى  -

 يف األقفامل احلقلية أو األكياس أو الدفيئات 

 بذبابات الفاكهة  ظ وف تهتبعد قدر االمكان أي تدول ملواا كيميائية مض ةالنباتات ضمن  منودب  -

 الوحدة االوتبارية  املك رة أن تتم بواسطة كيس أو قفص ويفضل أن تتناول نبتة واحدة يف التج بةعلى  -

 الفاكهة أن ي  د ويهجل وأن يذتم اسذتبدال الذذبابات امليتذة فذورا بذذبابات حيذة        ذباباتعلى معدل وفيات  -

 واجليل نفهيهما )أي اجلماعة( من أجل احلفاظ على مهتوى االنتشار نفهه لذبابات الفاكهة  اجملموعةمن 

 للنبتة والثم ة  دب أن تنمو الثم ة ضمن ظ وف جتارية أو يف مهتوعبات حبجم يتيح النمو الطبيعي -

بها لإلباضة على الثمار أن تنزع عن الغصن وأن توزن وأن يهجل عدا الثمار  بعد فرتة التع   املو ى -

 ووزنها 
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 علذذى حجذذم العينذذة الواجذذب اسذذتخدامها مذذن أجذذل حتقيذذق مهذذتوى الثقذذة املطلذذو  أن حيذذدا مهذذبقا عذذرب االسذذتعانة

  بامل اجع العلمية 

 

 ذبابات الفاكهة وظهورها منومناولة الفاكهة من أجل  -3
 
الفاكهة اليت يتم مجعها ضمن الظ وف الطبيعية )امل اقبذة عذرب مجذع عينذات الفاكهذة( والظذ وف شذبه الطبيعيذة          على

)التجار  احلقلية( فضي عن الثمار املهتخدمة للم اقبة أن حتفظ حتذى اكتمذال منذو الريقذة  وقذد تتفذاوت هذذ  الفذرتة         

كهة وحجزها أن تزيد إىل أقصى حد  موا ذبابة الفاكهذة  حبهب ارجة احل ارة وحالة العائل  وعلى ظ وف مناولة الفا

  وأن حتدا يف ب وتوكول أوذ العينات أو التصميم االوتباري للتج بة احلقلية 
 

 دذذب االحتفذذاظ بذذالثم ة يف منشذذأة أو مهذذتوعب واق مذذن احلشذذ ات ضذذمن الظذذ وف الذذيت تضذذمن  ذذموا اصذذاارة     

  مبا يف ذلك:
 
 ارجة ح ارة ورطوبة مناسبة -

 لنمو اصاارة مناسبوسيط  -

 
 فضي عن ذلك، علذى الظذ وف أن تيهذ  اجلمذع الذدقيق للريقذات واصذاارات والذذبابات البالغذة احليذة الذيت ختذ ج            

  من الثم ة 
 

 تتضمن البيانات الواجب تهجيلها: 
 

 الظ وف املااية اليومية )مثل ارجة احل ارة وال طوبة النهبية( يف املنشأة اليت حتتوي الفاكهة -

 يخ وأعذداا الريقذات واصذاارات اجملموعذة مذن الثمذ ة اصاضذعة ليوتبذار والثمذ ة املهذتخدمة للم اقبذة           توار -

 مع االشارة إىل أنه:

 للوسيط أن يغ بل يف نهاية فرتة االحتجاز ميكن 

  االحتجاز يتوجب تش يح الثم ة قبل التخلص منها لتحديد وجوا ي قات أو واارات حيذة   فرتةيف نهاية

 م حلة فهذاا الثمذ ة، قذد يكذون مذن الضذ وري نقذل الريقذة إىل وسذيط مناسذب           أو ميتة فيها؛ وبناء على

  لنمو اصاارة

 دب حتديد وزن اصاارة كلها أو عينة ف عية منها مع تهجيل أية مسات شاذة فيها 

 واريخ وأعداا ظهور كافة الذبابات البالغة حبهب النوع، مبا يف ذلك أية ذبابات بالغة شاذة ت -
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 حتليل البيانات -4
 

  ميكن لبيانات م اقبة الريقات والتجار  احلقلية أن حتلل كميا من أجل حتديد األمور التالية على سبيل املثال:
 
 الريقذات لكذل كيلذوغ ام مذن الفاكهذة، والنهذبة املئويذة        عدالكل   ة و الريقات عدامهتويات اال ابة )مثي  -

 من الفاكهة املصابة( على مهتوى معني من الثقة 

 الريقة واصاارة وعدا الذبابات البالغة احلية منومدة  -

 لظهور الذبابات البالغة املئويةالنهبة  -

 

 مسك السجالت والنشر -5
 
 املنظمذة الوطنيذة لوقايذة النباتذات أن متهذك الهذجيت املناسذبة للم اقبذة احلقليذة للريقذات والتجذار  احلقليذة             على

  كي حتدا حالة العائل، مبا يف ذلك:
 
 االسم العلمي لذبابة الفاكهة املهتهدفة -

  الصن، اسماالسم العلمي لنوع النبتة أو  -

 يات اجلغ افية(موقع منطقة إنتاج الفاكهة )مبا يف ذلك االحداث -

 املوثقة لذبابة الفاكهة املهتهدفة )اليت ينبغي االحتفاظ بها يف موقع رمسي( العيناتموقع  -

 أ ل ومنو مهتوطنة ذبا  الفاكهة املهتخدمة للتجار  احلقلية -

 والفيزيولوجية للفاكهة املختربة ملع فة إ ابتها بذبا  الفاكهة املااية الظ وف -

 والتجار  املنفذة والتواريخ واملواقع االوتبار تصميم -

 واحلهابات االحصائية وتفهري النتائق اصام البيانات -

 األساسية املهتخدمة العلمية امل اجع -

 .االضافية مبا فيها الصور اليت قد تكون متعلقة بذبابة الفاكهة أو الثم ة أو حالتها كعائل املعلومات -

 
  الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املهتورا عند الطلب دب أن تتا  الهجيت إىل املنظمات 

 
 على األحباف أن ختضع قدر االمكان الستع ا  األق ان وللنش  يف جملة علمية وإال فيجب إتاحتها للعموم 
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 نورا هذا امل فق على سبيل امل جع فقط وهو ليس جزءا إلزاميًا من املعيار  
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