
لتدابير الدولية المعايير
النباتية الصحة

37 رقم النباتية الصحة لتدابير الدولي المعيار

 الفاكهة لذبابة العائلة الفاكهة حالة ديتحد
(Tephritidae) 

الدولية لوقاية من إنتاج أمانة االتفاقية 
 النباتات

  7201ونشر في  2016اعتمد في 

© FAO 2016 

االستعاضة



تشججججنظ منامة اة وية والة األة لامم المتحدت ااججججت دام او  المواة ااألتمية وااججججتن ججججا  ا 
وما لم يوكر  تف ذلك، يمكن ن ججه او  المواة وعبع ا وتحميا ا بضرا الد ااججات  ونشججراا 

واةاجججججججداف الجججججججتجججججججعجججججججاجججججججيجججججججمجججججججيجججججججة، بجججججججحججججججج الججججججج جججججججا ججججججججججججة والججججججج
 ير تنا ية، ألاى أن يشا  إلى أن المنامة اي المصد ،  أو االات دام في منتنات أو  دمات

واحترام حقوق النشججر، وألدم افتراا موافقة المنامة ألاى ا اا الم ججت دمين وألاى المنتنات 
 من اةشكال  أو ال دمات بأي شكل

اتية ينبضي الوكر بأن الصجججججيا الحالية المعتمدت ألند ن جججججه المعيا  الدولي لتدابير الصجججججحة النب
  www.ippc.intلامعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية متاحة لتنةيا ا ألاى الموقظ 

لى ف وإألاةت البيظ بااضافة إينبضي توجيه جميظ عابات الحصول ألاى حقوق الترجمة والتصر  
 request-us/licence-contactwww.fao.org التالي:حقوق االاججت دامات التنا ية اة رإ إلى العنوان 

  copyright@fao.org أو إلى

ويمكن شراؤاا  ،www.fao.org/publicationsتتاح المنتنات ااألتمية لامنامة ألاى موقع ا التالي:
  sales@fao.org-publications إلى: بإ اال الطابات

ااألتمية وعريقة ألرض ا ال تعبر ألن أي  أي  اص ةو اف الم ت دمة في او  المواة ا
ي ة في ما يتعاق بالوضظ القانوني أو التنموي )الفاو( لمنامة اة وية والة األة لامم المتحدت

ال تعبر و باد أو إقايم أو مدينة أو منطقة، أو في ما يتعاق ب اطات ا أو بتعيين حدوةاا وت وم ا 
 أم ال، ألن ةألم بعض المصنعين، اواا كانت مر صة اتأو منتن محدةت شركات إلى ااشا ت

ألاى مثيتت ا مما لم  والة األة لامم المتحدت أو تفضيا ا اة وية منامة جانب أو تو ية من
تمثل وج ات النار الوا ةت في او  المواة ااألتمية الرؤية الش صية لامؤلف  يرة ذكر  
 )المؤلفين(،

أو ايااات ا  منامة اة وية والة األةوال تعكس بأي حال وج ات نار 

التسلسل التاريخي للمطبوع

يشكل اوا جةااً  امياً من المعيا  ال

 تحديد قاباية العائل الحتواا ذبابة الفاك ةأضججججججافت لننة المعايير موضجججججو   2006-11
(Tephritidae )(2006-031)

 لننة المعايير مشرو  موا فة لعرضه ألاى مشاو ت اةألضاا  أيدت 2009-05
 مشاو ت اةألضاا 2010-02
   50الموا فة لننة المعايير ألاى  وافقت 2010-04
الفريق الفني المعني بالمناعق ال الية من اآلفات وبنُ ج النام المتعاقة بوباب قام  2010-10

 الدولي بصيا ة المعيا  )الفريق الفني(،ثما  الفاك ة
وأألاةته إلى الفريق الفني الدولي  اجعت لننة المعايير مشرو  المعيا  2011-05
 الدولي ح الفريق الفني مشرو  المعيا نق   2011-08
لننة المعايير مشرو  المعيا  لعرضه ألاى مشاو ت اةألضاا  أيدت 2012-04
 مشاو ت اةألضاا  2012-07
ةو ت ا ال جججججابعة ألاي ا ا ضجججججاأل ا لفترت إبداا التعايقات وافقت لننة المعايير في  2013-05

 بشأن الشوا ل النوارية
وافقت لننة المعايير ألاى إ اال مشرو  المعيا  الدولي إلى الدو ت التااعة لا يئة  2013-11

من أجل األتماة 
 يوماً من انعقاة الدو ت التااعة لا يئة  14و ةت األتراضات  امية قبل  2014-04
 نقح المشرف مشرو  لامعيا  الدولي ااتنابة لتألتراضات الرامية 2014-04
 ااتعرضت لننة المعايير المشرو  وعابت إلى الفريق الفني ااتعراضه بدو   2014-05
 ااتعرا الفريق الفني المشرو  2014-05
 ا في ةو ت ال يئة لعرضجججه ألاىالمعيا  الدولي  مشجججرو  ألاى لننة المعاييروافقت  2014-11

  الألتماة  رتالعاش
نة إلى لن أأليد المشجججججرو ( و2015شجججججرت لا يئة )اأثيرت شجججججوا ل في الدو ت الع 2015-03

 المعايير
)بعد مناقشجججججة الشجججججوا ل فيما بين قام المشجججججرف بتنقيح مشجججججرو  المعيا  الدولي  2015-04

اةعراف المعنية(
ا ل بشجججأن الشجججوفترت إبداا التعايقات لضرا المشجججرو   ألاى لننة المعايير وافقت 2015-05

 النواري ة
الفريق الفني المعني بالمناعق ال الية من اآلفات وبنُ ج النام المتعاقة بوباب قام  2015-10

بتنقيح مشرو  المعيا  الدولي ثما  الفاك ة
ااججتعرضججت لننة المعايير المشججرو  ووافقت ألاى إحالته إلى ال يئة لضرا األتماة  2015-11

 في ةو ت ا الحاةية ألشرت
 األتمدت الدو ت الحاةية ألشرت لا يئة المعيا   2016-04

 وما،   (Tephritidae) حالة ديتحد  2016، 37 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحححة النباتية
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منامة اة وية والة األة 

 التبالتعدي علما ،( رقم دورة )دورتها في ، النباتية الصحة تدابير هيئة اخدت 04-2017 

.العربية اللغة مراجعة مجموعة قبل من المقترحة التحريرية

04- 7201في  ات ا ل التا ي ي لامطبو جرإ ا ر تحدي  ل
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 ISPM 37 (Tephritidae) تحديد حالة الفاك ة العائاة لوبابة الفاك ة
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 ISPM 37 (Tephritidae) تحديد حالة الفاك ة العائاة لوبابة الفاك ة

17 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  الصفحة 4 من 

 االعتماد

تم األتماة اوا المعيا  من قبل ايئة تدابير الصحة النباتية في ةو ت ا الحاةية ألشرت في أبريل/ني ان 
2016  

 

 مقدمة
 

 النطاق

 
ويصجججججف  (Tephritidaeيقدم اوا المعيا   طوعا توجي ية لتحديد حالة الفاك ة العائل لوبابة الفاك ة )

  ثتث فئات لحالة العائل 
 

تشجمل الفاك ة، بح جب ما او مشجا  إلي ا في اوا المعيا ، الفاك ة بالمعنى النباتي بما يشجمل الفاك ة 
 التي تدألى أحيانا  ضروات )مثل الطماعم والبطيه اة فر(  

 
ينطوي اوا المعيا  ألاى من نيات لمراقبة الفاك ة ضجججججمن الاروف الطبيعية والتنا ب الحقاية 

التي يفترا أن ت جتعمل لتحديد حالة العائل لافاك ة  ير المتضجر ت ضجمن الاروف شجبه الطبيعية 
طابات اوا المعيا  متال يتناول و لوبابات الفاك ة، في الحاالت التي يكون في ا التعرا  ير أكيد 

 حماية النباتات من ة ول ذبابة الفاك ة وانتشا اا  
 

 المراجع

 
اتية الصحة النباتية  والمعايير الدولية لتدابير الصحة النبيشير اوا المعيا  إلى معايير ةولية لتدابير 

https://www.ippc.int/core- متججاحججة ألاى البوابججة الججدوليججة لاصجججججحججة النبججاتيججة ألاى العنوان التججالي

setting/ispms-activities/standards   
 

 إنشجججاا مناعق  الية من افات ذباب ) 26من المعيا  الدولي  قم  2والمرفق  1ينطبق أيضجججا المرفق 
  ألاى اوا المعيا  ((Tephritidae) الفاك ةثما  

 
 التعريفات

 
يمكن االعت  ألاى تعريفات المصججججطاحات المتعاقة بالصججججحة النباتية الم ججججت دمة في اوا المعيا  

(  بااضجافة إلى التعريفات الوا ةت في م جرة مصجطاحات الصجحة النباتية) 5ضجمن المعيا  الدولي 
 في اوا المعيا ، تنطبق التعريفات التالية:  5المعيا  الدولي 

 
تصججججنيف أحد أنوا  النباتات أو اة ججججناف  ذبابة فاك ة( حالة العائل )لنو  من الفاك ة بالن بة إلى

كعائل عبيعي أو ألائل مشجججججروع أو  ير ألائل 
 أنوا  ذباب الفاك ة ةحد

نو  أو  جججنف نباتي تبي ن ألاميا أنه  العائل الطبيعي )لنو  من الفاك ة بالن بة إلى ذبابة فاك ة(
مصاب بأنوا  ذبابة الفاك ة الم ت دفة في ظل 
ظروف عبيعيجة أو أنجه قجاة  ألاى ةألم نمواا 

 لتصبح بالضة قاة ت ألاى العيش 

نو  أو  جججججنف نبججاتي ليس ألججائت  لى ذبابة الفاك ة(ألائل مشروع )لنو  من الفاك ة بالن بة إ
بأنو نه مصججججججاب  يا أ يا ولكن تبين ألام   اعبيع

ذبابة الفاك ة الم جججت دفة وقاة ألاى ةألم نمواا 
لتصججججبح بالضة وقاباة لاعيش ألاى نحوما  ا  

االستعاضة
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17  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الصفحة 5  من

إليه من ظروف الحقل شجججججبه الطبيعية المحدةت 
 في اوا المعيا 

مصجججاب  ير نو  أو  جججنف نباتي تبين أنه  إلى ذبابة فاك ة( ير ألائل )لنو  من الفاك ة بالن بة 
بأنوا  ذبابة الفاك ة الم ت دفة و ير قاة  ألاى 
ةألم نمواا لتصجججبح بالضة وقاباة لاعيش في ظل 
ظروف عبيعية أو ظروف الحقل شبه الطبيعية 

 المحدةت في اوا المعيا 
 

 اإلطار العام للمتطلبات
 

 3يصجججججف اوا المعيا  متطابات تحديد حالة العائل لفاك ة معينة بالن جججججبة إلى ذباب الفاك ة، ويحدة 
   فئات لحالة العائل: العائل الطبيعي والعائل المشروع و ير العائل

 
  تشمل متطابات تحديد حالة العائل ما ياي:

 
ية، فاك ة إلى التنا ب الحقا التحديد الدقيق لنو  ذبابة الفاك ة والفاك ة الم تبرت، وبالن جبة -

  المراقبةالتي تعتبر ألائت عبيعيا معروفا

مراقبة ذبابة الفاك ة البالضة واليرقة، والتصجججميم اال تبا ي ضجججمن الاروف  معاييرتحديد  -
شججججبه الطبيعية )مثل اةقفاص الحقاية أو الدفيئات أو اة صججججان المثمرت والمضافة بأكيا ( 

وو جججججف حالة الثمرت التي ينبضي تقييم ا )بما في ذلك الحالة من أجل تحديد حالة العائل 
  الفيةيولوجية(

 ذبابة الفاك ة في كل مرحاة من مراحل نمواا بقاا مراقبة  -

  تحديد ااجرااات ال ا ة باحتناز الفاك ة ومناولت ا لضايات تحديد حالة العائل -

 البيانات اال تبا ية وتف ير نتائن ا تقييم -
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17 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  الصفحة 6 من 

 معلومات أساسية
 

تعد ذبابات الفاك ة من اآلفات ال امة اقتصججججججاةيا، وكثيراً ما يكون تطبيق تدابير الصجججججحة النباتية 
(؛ المعيا  26لا جججججماح بتنقل الثما  العائاة ل ا في المنال التنا ي )المعيا  الدولي  قم  ضجججججرو ياً 
((؛ المعيا  Triphritidaeإنشجججججاا مناعق ين فض في ا انتشجججججا  افات ذباب الفاك ة )) 30الدولي  قم 
  وحالة العائل لافاك ة ((Triphritidaeن ج النام اةا ت م اعر افات ذباب الفاك ة )) 35الدولي  قم 

إعا  لتحايل م اعر ) 2ألنصجججججر م م من ألنا جججججر تحايل م اعر اآلفات )المعيا  الدولي  قم 
لدولي  قم اآلفات يا  ا يل م اعر اآلفات الحنرية)11((؛ المع ئات ((تحا   ولوا تتوجب مواامة ف

  وإجرااات تحديد حالة العائل 
 

  تند  ااشا ت إلى أن حالة العائل قد تتضير ألاى مر الوقت ب بب التضيرات في الاروف البيولوجية 
 

حين ال تكون حالة العائل أكيدت، ينبضي توفير اا شججججججاة المتنااجججججق إلى المنامات الوعنية لوقاية 
حالة الفاك ة كعائل لوباب الفاك ة  ويمكن لاةل ة التا ي ية واججنتت   ججد  النباتات من أجل تحديد

اآلفات والمؤلفات العامية ألموما أن تقدم معاومات كافية ألن حالة العائل بدون الحاجة إلى المراقبة 
 الجججججحجججججقجججججاجججججيجججججة لجججججاجججججيجججججرقجججججات أو مجججججمجججججا اججججججججججة الجججججتجججججنجججججا ب الجججججحجججججقجججججاجججججيجججججة 

 ن  ير قاباة لاوثوق ب ا، مثت:  ير أن ال نتت التا ي ية والتقا ير المنشو ت قد تكو
 

لعل نو  ذبابة الفاك ة ونو  النبات أو  ججججنفه قد حدة بطريقة  ير  ججججائبة وقد ال تكون  -
 العينات المرجعية متاحة لاتدقيق في ا 

( 1قد تكون انتت النمظ  ير  حيحة أو مشكوك في ا )مثل حالة العائل القائمة ألاى ) -
( منرة إيناة 3( الفاك ة التالفة؛ )2نبتة الثمرت؛ )التقاع الوباب من فه موضجججججو  ألاى 

 يججججججججججججججججرقججججججججججججججججات ةا ججججججججججججججججل الججججججججججججججججفججججججججججججججججاكجججججججججججججججج ججججججججججججججججة
 ( انتقال التاوث بين العينات( 4أو )

 بما تم إ فال تفا يل م مة )مثل الصنف ومرحاة النضج والحالة الماةية لافاك ة لحاة  -
 جمع ا والحالة الصحية لاب تان( 

 وقاباية العيش ألدم التحقق من نمو اليرقات إلى مرحاة الباوغ  -

 
لقجد تم توثيق البروتوكوالت والتنجا ب الوافيجة لتحجديجد حجالجة العجائجل لجوبجابجة الفجاك جة في المؤلفجات 

في المصججججطاحات والمن نيات الم ججججت دمة يعةز الفوا ق في تحديد  التضججججا ب  العامية   ير أن 
ديد ومعايير تقييم تح وا فمن شأن مواامة المصطاحات والبروتوكوالت حالة ألائل ذبابة الفاك ة  ول

  حالة العائل لوبابة الفاك ة أن تدألم االت اق بين البادان والمنتمعات العامية 
 

إن المراقبة ألبر جمظ ألينات الفاك ة اي الطريقة اةكثر وثوقا لتحديد حالة العائل الطبيعي  فإن 
لفاك ة ا  لطبيعي لوبابمراقبة اا جججابة الطبيعية ألبر أ و ألينات من الفاك ة ال يؤثر في ال جججاوك ا

 لجججججججاجججججججمجججججججتجججججججضجججججججيجججججججرات ويجججججججراألجججججججي الجججججججم ججججججججججججتجججججججويجججججججات الجججججججعجججججججالجججججججيجججججججة 
يشجججمل جمظ ألينات الفاك ة جمظ الفاك ة وتربية  في الفاك ة واجججاوك ذبابة الفاك ة وفترات النشجججاع 

الفاك ة ألاي ا لمعرفة ما إذا كانت الفاك ة تعيل ذبابة الفاك ة )أي إذا كانت الفاك ة ت جججججتطيظ   ذباب
 الجججججججججججججفجججججججججججججاكججججججججججججج جججججججججججججةإألجججججججججججججالجججججججججججججة نجججججججججججججمجججججججججججججو ذبجججججججججججججابجججججججججججججة 

  إلى أن تصبح بالضة وقاباة لاعيش(
 

من  الفاك ة أن تبي ن اججججاوك ا الطبيعي  تتيح التنا ب الحقاية تحت الاروف شججججبه الطبيعية، لوباب
حي  ااباضججة  وةن الثمرت تبقى متصججاة بالنبتة فت تتداو  حال ا ب ججرألة  تل التنا ب   ير أن 

الطبيعية قد ت جججججتوجب الكثير من الموا ة كما قد تتأثر ضجججججمن الاروف شجججججبه  اال تبا ات الحقاية
  بالمتضيرات البيئية
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االاجججججتعانة بنتائج التنا ب الحقاية المطبقة في منطقة معينة ألاى مناعق مقا نة ب ا، بحال يمكن 
اك واكوا ال تعوة انالفيةيولوجية ، لثمرت اوظروف  ةذبابة الفاك ة الم جججججت دف   انواالتشجججججابه بين 

  مندةا في منطقة منفصاة ولكن مشاب ة  إلى تحديد حالة العائلحاجة 
 

 المتطلبات العامة
 

يمكن تحديد الفئة المحدةت من الفئات الثتث لحالة العائل )العائل الطبيعي والعائل المشججججروع و ير 
يا نة في الم طط الب ية، كما اي مبي تال ما من  تل ال طوات ال ئل( التي تنتمي إلي ا فاك ة  عا ي نال

  (:1)الشكل 
 
 حين توفر المعاومات البيولوجية الحالية أو الماضجججججية أةلة كافية إلى أن الفاك ة ال تدألم  -لفأ
الوبابة ونمواا لتصجججبح بالضة قاة ت ألاى العيش، فإنه ال حاجة ألندئو إلى إجراا المةيد من  1 جججابةإ

  الم وح أو اال تبا ات الحقاية وينب تصنيف النبتة كضير ألائل 
 
حين توفر المعاومات البيولوجية الحالية أو الماضجججججية إثباتات كافية ألاى أن الفاك ة تدألم  -اءب
الوبابة ونمواا لتصجبح بالضة قاباة لاعيش، فإنه ال حاجة ألندئو إلى إجراا المةيد من الم جوح   جابةإ

 أو اال تبا ات الحقاية وينب تصنيف النبتة كعائل عبيعي 
 
 ينب ااجججججت دامحين تكون المعاومات البيولوجية الحالية أو الماضجججججية  ير قاععة، فإنه  -يمج

 الججججججججججمججججججججججراقججججججججججبججججججججججة الججججججججججحججججججججججقججججججججججاججججججججججيججججججججججة الججججججججججمججججججججججنججججججججججااجججججججججججججججبججججججججججة
من  تل جمظ ألينات الفاك ة أو التنا ب الحقاية من أجل تحديد حالة العائل  وقد تؤةي المراقبة 
 والججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججتججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججنججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججا ب

  إلى إحدإ النتائج التالية:
 
بوبابة الفاك ة مظ القد ت ألاى النمو لتصجججججبح بالضة قاباة لاعيش بعد إذا تبين وجوة إ جججججابة  -1يم ج

 المراقبة الحقاية بوااطة جمظ ألينات الفاك ة، فإنه ينبضي تصنيف النبتة ألاى أن ا ألائل عبيعي 
 
 ةشر أيلم ت، وةألينات الفاك حقاية بوااطة جمظ أي إ ابة بعد المراقبة الإذا لم يتبين وجوة  -2يم ج

ومظ اة و بعين االألتبا  الاروف  قاباة لإل جججججابة بوبابة الفاك ة،أن الفاك ة إلى إ معاومات أ ر
 ،فججججججججججيجججججججججج ججججججججججا ةال جججججججججججججججاججججججججججعججججججججججيججججججججججعججججججججججرف تججججججججججداول الججججججججججتججججججججججي 

 ائل  ألكضير  ةتصنيف النبتفإنه ينوز الصنف، ومرحاة النضج، وف يولوجية، الاروف المثل 
 
جمظ ألينات الفاك ة، أية إ ججابة ألقب المراقبة الحقاية بوااججطة  في حال اتضججح ألدم وجوة -3يم ج

ولكن المعاومات البيولوجية المتاحة أو الماضججية تشججير إلى أن الفاك ة المعنية قاباة لإل ججابة بوبابة 
 الججججججججفججججججججاكجججججججج ججججججججة، قججججججججد تججججججججدألججججججججو الججججججججحججججججججاجججججججججة إلججججججججى الججججججججمججججججججةيججججججججد
شبه عبيعية لتقييم ما إذا كانت ذباب الفاك ة الم ت دفة ت تطيظ  من التنا ب الحقاية ضمن ظروف 

  وقاباة لاعيش ألاى نو  أو  نف الفاك ة المعينة  أن تتطو  لتصبح بالضة
 
إذا لم تنمُ أنوا  ذبابة الفاك ة لتصججججبح بالضة قاباة لاعيش، فإنه ينبضي تصججججنيف النبتة ألاى  -أ3يم ج

 أن ا  ير ألائل 
 
نه ينبضي اإذا كانت أنوا  ذبابة الفاك ة الم جججججت دفة ال تنمو لتصجججججبح بالضة قاباة لاعيش، ف -ب3يم ج

 الججججججججججججججججججججججنججججججججججججججججججججججبججججججججججججججججججججججتجججججججججججججججججججججةتصجججججججججججججججججججججججججججنججججججججججججججججججججججيججججججججججججججججججججججف 
  ألاى أن ا ألائل مشروع 

  

                                                 
 م ت دف من ذبابة الفاك ة في الثمرت  ابة" في ما ياي إلى تفشي نو  إتشير ألبا ت "   1
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 ال طوات لتحديد حالة العائل بالن بة إلى ذبابة الفاك ة -1الشكل 
 

 
  

 يمج

 ال تنمو إلى أن تصبح بالغة

 قابلة للحياة

 عائل طبيعي

 نمو إلى أن تصبحت
 بالغة قابلة للحياة

لذباب  صابةإعدم وجود  لذباب الفاكهة صابةإإيجاد 

 الفاكهة

 غير عائل عائل شرطي

 لفأ

 2يمج
 1يمج 3يمج

 ب3يمج أ3يمج

 اءب

 جمع المعلومات القائمة

إجراء التجارب تحت 
الظروف الحقلية شبه 

 طبيعية

إجراء المراقبة 

 الحقلية لليرقات

 أدلة أخرى

 نعم ال
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  المتطلبات المحددة
 

 ألترااايمكن تحديد حالة العائل بناا ألاى انتت اانتاج الماضي أو بناا ألاى بيانات التنا ت أو 
اآلفات التي تشججير إلى اا ججابة الطبيعية باآلفات  وحيثما ال تقدم البيانات الماضججية تحديدا واضججحا 
 لججججججججحججججججججالججججججججة الججججججججعججججججججائججججججججل، يججججججججفججججججججتججججججججرا إجججججججججراا الججججججججمججججججججراقججججججججبججججججججة

اةةلة ألاى اا ابة الطبيعية لآلفات وتطو اا إلى مرحاة ألبر جمظ ألينات الفاك ة من أجل تنميظ 
لم  وفي الحاالت التي الباوغ القابل لاحيات أو إجراا تنا ب حقاية تحت الاروف شجججججبه الطبيعية 

 تججججججحججججججدة فججججججيجججججج ججججججا حججججججالججججججة الججججججعججججججائججججججل بججججججالشجججججججججججكججججججل الججججججعججججججاججججججمججججججي
رعا أو من  تل المراقبة، أو حي  اناك حاجة معينة إلى تحديد ما إذا كانت فاك ة ما ألائت مشججججج

  ضمن الاروف الحقاية شبه الطبيعية   ير ألائل، قد تدألو الحاجة إلى تنا ب
 

إن الاروف اال ججججطناألية تشججججكل جةاا ضججججمنيا من التنا ب الم برية حي  يتم النمظ بين ذباب 
تشججج د تضييرات فيةيولوجية اجججريعة وقد تصجججبح بالتالي أكثر ألرضججة  قطوفة الفاك ة وبين فواكه م

اآلفة  وقد يكون   جججد اا جججابة في التنا ب الم برية ب دف تحديد حالة العائل مضجججات   جججابةا
روف ضجججمن الا القا تةبالتالي  بااضجججافة إلى ذلك فقد تم التوثيق بشجججكل وااجججظ أن إناث اةنوا  

اال طناألية اتبيض في أية فاك ة متاحة ل ا وفي معام الحاالت اتنمو اليرقات لتصبح بالضةً قاباة 
ير منااجججبة  اثبات حالة  ير العائل ولكن ا  كافيةفإن التنا ب الم برية قد تكون  وبالتالييش  لاع

 أو المشروع   اثبات حالة العائل الطبيعي
 

  ات طيط لاتنا ب الحقاية:لتعتبر العنا ر التالية من االألتبا ات الم مة 
 

 ذبابة الفاك ة الم ت دفةاوية نو  النبات )بما في ذلك  نفه حي  ينطبق ذلك( ونو   -

 التنو  الماةي والفيةيولوجي لافاك ة في منطقة إنتاج ا -

 ال ابق لامواة الكيميائية في منطقة إنتاج الفاك ة االات دام -

مدإ انتشجججججا  ذبابة الفاك ة الم جججججت دفة ألاى امتداة منطقة إنتاج الفاك ة وفترات الحصجججججاة  -
 والتصدير ذات الصاة

ا في ا المؤلفات وال جججنتت، المتعاقة بحالة العائل لافاك ة ونو  المعاومات ذات الصجججاة، بم -
 واالاتعراا النقدي لولك النو  من المعاومات الفاك ةذبابة 

 أ ل وحالة تربية م تعمرت ذبابات الفاك ة التي اوف ت ت دم -

 العائاة الطبيعية المعروفة التي اوف ت ت دم في المراقبة واة نافاةنوا   -

 منفصججججاة حيثما ينطبق ذلك، تنااججججب كل نو  من ذباب الفاك ة يتطاب تحديدتنا ب حقاية  -
 حالة العائل

تنا ب حقاية منفصجججججاة لكل  جججججنف من الفاك ة بحال كانت الفوا ق بين اة جججججناف اي  -
 المصد  المةألوم لتفاوت ة جة التعرا لإل ابة 

 مواقظ التنا ب الحقاية في مناعق إنتاج الفاك ة -

 حصائية ال ايمةاالمتثال لامما اة اا -
 
 تحديد حالة العائل الطبيعي بواسطة المراقبة عبر جمع عينات الفاكهة -1
 

حالة  يد  حد ئل الطبيعي  ويمكن ت عا لة ال حا يد  حد قة موثوقة لت فاك ة أكثر عري نات ال يعتبر جمظ ألي
الضة قاباة بونمواا إلى ذبابات تأكيد اا ججججابة الطبيعية بوبابة الفاك ة  ألاى ااججججا  العائل الطبيعي 
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 ، ألججججججججججججبججججججججججججر جججججججججججججمججججججججججججظ ألججججججججججججيججججججججججججنججججججججججججاتلججججججججججججاججججججججججججحججججججججججججيججججججججججججات
   ألن الفاك ة  تل فترت الحصاة

 
ألاى ألينات الفاك ة أن تمثل المنموألة الكاماة لمناعق اانتاج والاروف البيئية فضججججججت ألن 

   والماةيةالمراحل الفيةيولوجية 
 
  تحديد حالة العائل باستخدام التجارب الحقلية ضمن الظروف شبه الطبيعية -2
 

ل الضاية من التنا ب الحقاية في تحديد حالة العائل ضمن ظروف معينة لفاك ة تم تحديداا ألاى تتمث
أن ا لي ت ألائت عبيعيا  وقد تتضمن التنا ب اات دام اةقفاص الحقاية والدفيئات )بما في ا البيوت 

  الةجاجية والبتاتيكية والشبكية( واة صان المثمرت المضافة بأكيا  
 

ذبابة لافاك ة بالضة وقاباة لاعيش في أية من التنا ب الحقاية المكر ت ضمن الاروف  ويشير ظ و 
 شججججججججججججججججججججججججبجججججججججججججججججججه الجججججججججججججججججججطجججججججججججججججججججبجججججججججججججججججججيجججججججججججججججججججعجججججججججججججججججججيجججججججججججججججججججة

  إلى أن تاك الفاك ة اي ألائل مشروع 
 

  تبي ن اةق ام الفرألية التالية العنا ر التي ينب وضع ا في الح بان لدإ تصميم التنا ب الحقاية 
 
 جمع عيّنات الفاكهة 2-1
 

  ألينات الفاك ة في التنا ب الحقاية: جمظتنطبق المتطابات التالية ألاى 
 

حيثما أمكن، ألاى ألماية جمظ العينات أن ت ججت دف الفاك ة التي يشججتبه بإ ججابت ا باآلفة   -
وإال فإن بروتوكوالت جمظ العينات ينب أن تقوم ألاى مباةئ العشجججججوائية والتكرا  وأن 

 تكون مناابة ةي تحايل إحصائي 

اى الفترت الةمنية وألدة المرات في كل مواجججججم لانمو وألدة التنا ب المكر ت أن تراألي أل -
تنو  ذباب الفاك ة الم جججت دفة والفاك ة نف ججج ا ألاى مر الةمن وألاى امتداة منطقة اانتاج  

المبكر والمتأ ر وأن تمثل المنطقة  )او القطف( وألاي ا أيضجججا أن تراألي ظروف الحصجججاة
 كل    تكراوالمقترحة التي اجججججتنقل في ا الفاك ة  وينب تحديد ألدة ووزن الفاك ة المطاوبة 

 تنربة من أجل التثبت من الفاألاية وم توإ الوثوق المنااب 
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 ذباب الفاكهة 2-2
 

التنا ب  الفاك ة الم ججت دمة فيتنطبق المتطابات التالية ألاى ااجرااات التشججضياية المتعاقة بوباب 
  الحقاية:

 
 تحديد  نف ذباب الفاك ة الم ت دمة في التنا ب الحقاية واالحتفاظ بالعينات  -

ينب تنميظ معاومات أاجججااجججية ألن أنوا  ذباب الفاك ة الم جججت دفة بما في ا الفترت الطبيعية  -
 لنمواا والفاك ة العائاة المعروفة في منطقة اانتاج المحدةت 

ح بااججت دام اةنوا  البرية في التنا ب الحقاية  وإذا تعو  الحصججول ألاى ذباب برية ينصجج -
بأألداة كافية فإن ألمر الم جججتوعنة الم جججت دمة ينب أال يتعدإ ال م جججة أجيال لدإ انطتق 

ل ولكن الني ألاى ماةتالتنا ب، حيثما أمكن ذلك  ويمكن المحافاة ألاى أألداة ذبابة الفاك ة 
الوي ينب ااججججت دامه في التنا ب ينب أن يربى ألاى العائل الطبيعي لضججججمان ال ججججاوك 

لإلبجججاضججججججججة   عي  ي طب ل مكر تا ل ت جججدمجججة في اال تبجججا ات ا لم جججججج  وألاى الجججوبجججاب ا
  أن تأتي كا ا من المنموألة نف  ا ومن النيل نف ه )أي النماألة( 

قة الفاك ة الم ت دفة حيثما أمكن الفاك ة او نف ه منط ةينب أن يكون مصد  م توعنة ذباب -
 ذلك 

ينب تحديد فترات ما قبل ااباضجججججة وااباضجججججة والتةاوج ما قبل التنا ب الحقاية بحي   -
 تتعرا إناث الوباب المةاوج لافاك ة  تل ذ وت قد ات ا التناااية

 ا بالتن ينب ت جججججنيل ألمر الوباب ااناث والوكو  البالضة ألند تا يه التةاوج ولدإ بداية -
 الحقاية

ة و صوبالمطاوب لكل ثمرت وفقا لحنم الثمرت ألدة الوباب ااناث المةاوجة ينب تحديد  -
وظروف التنربة الحقاية  وينب تحديد ألدة ذباب الفاك ة ألن كل تنربة مكر ت،  اةنثى

بناا ألاى ال صججججججائ  البيولوجية لوبابة الفاك ة وألدة الثما  التي ينب التعرا ل ا 
  التنا ب الحقايةو يراا من ظروف 

ألاى فترت تعرا الفاك ة لنو  ذبابة الفاك ة الم ججججت دفة أن تقوم ألاى ال ججججاوك ااباضججججي  -
 لوبابة الفاك ة 

 ألاى كل ذبابة أنثى أن ت ت دم مرت واحدت فقط -

ألدة الوباب البالا التي تموت  تل التنا ب الحقاية كما ينب ااججتبدال ذباب  ت ججنيلينب  -
الفاك ة الميت بوباب بالا حي من المنموألة نف جججج ا ومن النيل نف ججججه )أي النماألة(  وقد 
ية )مثل الحرا ت  بالا إلى وجوة ظروف  ير مؤات باب ال او يات ل فا  معدل الوف يشجججججير ا ت

لتنربة الحقاية )مثل تراجججججبات المبيدات(  في تاك الحاالت، المفرعة( أو تاوث الفاك ة في ا
 ينب تكرا  التنا ب ضمن ظروف أكثر متامة 

 
أن وال ججججن الفيةيولوجي نفس لدإ التنا ب الحقاية المتكر ت، ألاى ذباب الفاك ة أن تكون كا ا من 

  ضمن الاروف نف  ا تكون قد  بيت
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 الفاكهة 2-3
 

  الفاك ة الم ت دمة في التنا ب الحقاية  ألاى الفاك ة أن تكون: تنطبق المتطابات التالية ألاى
 

 النو  والصنف الاوين تنتمي إلي ما الفاك ة الواجب نقا ا نفس من  -

 منطقة اانتاج أو من منطقة تمثا ا، لافاك ة الواجب نقا ا نفس من  -

واةواجججججا  ومن أن تكون  اليةً ألمايا من المبيدات المضجججججرت بوباب الفاك ة ومن الطعوم  -
 ذباب الفاك ة واآلفات اة رإ

  الية من أي أضرا  ميكانيكية أو عبيعية -

 تكون من ة جة تنا ية محدةت فيما يتعاق بالاون والحنم والحالة الفيةيولوجية أن -

 مرحاة مناابة ومحدةت من النضج )مثل الوزن الناف أو المحتوإ من ال كر(   تل -

 
 ةالثمار المستخدمة للمراقب 2-4
 

لمراقبة جميظ  معاوم ألاى م جججتوإ معروف من النضججججمن المطاوب ااجججتعمال ثما  ألائل عبيعي 
التنا ب الحقاية  وقد تكون تاك الثما  من أ ججناف أو أنوا  م تافة من الفاك ة الم ججت دفة  وينب 
 أن تججججججكججججججون الججججججثججججججمججججججا   ججججججالججججججيججججججة مججججججن أيججججججة إ جججججججججججابججججججة اجججججججججججابججججججقججججججة
)مثت بوااججججطة التضايف بكيس أو من منطقة  الية من اآلفات(  وألاى ذباب الفاك ة الم ججججت دم في 

المنموألة والنيل )أي نفس الضججججوابط والتنا ب المكر ت )بما في ذلك المراقبة( أن تأتي كا ا من 
  النماألة( 

 
  ت ت دم ثما  المراقبة من أجل:

 
 من أن إناث الوباب ناضنة جن يا وقد تةاوجت فعت وتت م ب اوك عبيعي لإلباضة  التأكد -

 تحديد م توإ اا ابة الوي قد يطرأ في العائل الطبيعي -

 تحديد ااعا  الةمني لانمو و جججوال إلى مرحاة الباوغ ضجججمن ظروف التنربة الحقاية لدإ -
 العائل الطبيعي

  فة مؤاتيةالاروف البيئية لإل ابة باآل أنالتأكيد  -

 
 تصميم التجارب الحقلية 2-5
 

ل وا المعيا  ت ت دم التنا ب الحقاية أقفا ا أو ةفيئات أو أ صانا مثمرت مضافة بأكيا   وينب أن 
  تكون التنا ب متئمة لتقييم كيفية تأثير الحالة الماةية والفيةيولوجية لاثمرت في حالت ا كعائل 

 
فاك ة إلى ةا ل أقفاص  باب ال ية كبيرت تحتوي ةا ا ا ألاى  يةشجججججبكيتم إعتق ذ ب كلحقا اتات الن

 الجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججمجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججثجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججمجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججرت
أو إلى أكيا  شججججبكية تتضججججمن أجةاا من النبتة مظ الثمرت  أو يمكن وضججججظ النباتات المثمرت ةا ل 

ات كنبجاتجةفيئجات تطاق في جا الجوبجاب  ويمكن ز   النبجاتجات المثمرت في حاجائر أو يمكن إة جال جا 
 مججججججججة وألججججججججة فججججججججي أ جججججججججججججيجججججججج  مججججججججن أجججججججججل الججججججججتججججججججنججججججججا ب 
ومن الم م ااشا ت إلى أن إناث ذباب الفاك ة، بما أن ا محنوزت ا طناأليا ةا ل الحايرت المحدةت 

  ال اضعة لامراقبة قد تنبر ألاى ااباضة ألاى ثمرت ألائل مشروع 
 

ة، كما وال ايما ااباض ينبضي إجراا التنا ب الحقاية ضمن الاروف المناابة لنشاع ذبابة الفاك ة
  ياي:
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ألاى اةقفاص الحقاية والدفيئات أن تكون بالحنم والتصججججميم المنااججججبين لضججججمان احتناز  -
ف منااجب وال جماح بالارو اوائي تيا  ال اضجعة لاتنربة واتاحة  الوباب البالا والنباتات

ر ال اوك الطبيعي لإلباضة    التي تي  

 تةويد الوباب البالا بكميات مرضية وكافية من الضواا والماا  ينب -

ألاى الاروف البيئية أن تكون في أفضجججججل م جججججتويات ا وأن ت جججججنل  تل الفترت الةمنية  -
 الحقاية  لاتنا ب

فاظ يمكن - يدا  االحت كان ذلك مف حال  ئات مظ ااناث ب باب في أقفاص أو ةفي لو بوكو  ا
 لن ة تشنيظ ااباضة 

ذبابة الفاك ة الم ججججت دف من اةقفاص قبل البدا   انوةمن اةألداا الطبيعية  الت ا ينب  -
 بالتنا ب وينب الحؤول ةون ة ول ا من جديد إلي ا 

 من ة ول الم ت اكات اة رإ لافاك ة )مثل الطيو  والقرةت(  اةقفاصينب حماية  -

 أن تعا ق ألاى فيما ي   الثما  الم جججججت دمة لامراقبة، يمكن لثما  ألائل عبيعي معروف -
وينب التي تحمل الثما  ال اضجججججعة لاتنربة(   اة صجججججانأ صجججججان النباتات )وليس ألاى 

ان أو أ صججج منفصجججاة)في أقفاص حقاية أو ةفيئات  فصجججا ا ألن الثما  ال اضجججعة لت تبا 
  ا تيا يا لاتأكد من أن التنربة لي ت ا تبا امثمرت مضافة بأكيا ( 

ال اضعة لت تبا  أن تبقى متصاة بشكل عبيعي بالنبتة ويمكن أن تتعرا إلى  الثمرتألاى  -
ة  ذبجججججججججججججججججججججججججججاب الجججججججججججججججججججججججججججفجججججججججججججججججججججججججججاكججججججججججججججججججججججججججج ججججججججججججججججججججججججججج

 في اةقفاص الحقاية أو اةكيا  أو الدفيئات 

وباب ب النباتات ضمن ظروف ت تبعد قد  اامكان أي تد ل لمواة كيميائية مضرت نموينب  -
 الفاك ة 

 ف  ويفضججججججل أن تتناول نبتة واحدت فيالمكر ت أن تتم بوااجججججطة كيس أو ق التنربةألاى  -
 الوحدت اال تبا ية 

الفاك ة أن ير ججد وي ججنل وأن يتم ااججتبدال الوبابات الميتة فو ا  ذباباتألاى معدل وفيات  -
 بجججججججججججججججججججججججججججوبجججججججججججججججججججججججججججابجججججججججججججججججججججججججججات حجججججججججججججججججججججججججججيجججججججججججججججججججججججججججة

والنيل نف جي ما )أي النماألة( من أجل الحفاظ ألاى م جتوإ االنتشجا  نف ه  المنموألةمن 
 لوبابات الفاك ة 

 رت ضجججججمن ظروف تنا ية أو في م جججججتوألبات بحنم يتيح النمو الطبيعيينب أن تنمو الثم -
 لانبتة والثمرت 

بعد فترت التعرا المو ججى ب ا لإلباضججة ألاى الثما  أن تنة  ألن الضصججن وأن توزن  -
 وأن ي نل ألدة الثما  ووزن ا 

 
ر ألبألاى حنم العينة الواجب ااجججت دام ا من أجل تحقيق م جججتوإ الثقة المطاوب أن يحدة م جججبقا 

 االاججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججتجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججعجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججانججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججة
  بالمراجظ العامية 

 
 بزوغهاوذباب الفاكهة  نمومناولة الفاكهة من أجل  -3
 

ألاى الفججاك ججة التي يتم جمع ججا ضجججججمن الاروف الطبيعيججة )المراقبججة ألبر جمظ ألينججات الفججاك ججة( 
والاروف شجججبه الطبيعية )التنا ب الحقاية( فضجججت ألن الثما  الم جججت دمة لامراقبة أن تحف  حتى 
اكتمال نمو اليرقة  وقد تتفاوت او  الفترت بح ججججججب ة جة الحرا ت وحالة العائل  وألاى ظروف 
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ذبابة الفاك ة وأن تحدة في بروتوكول أ و  بقاالفاك ة وحنةاا أن تةيد إلى أقصجججججى حد مناولة ا
  العينات أو التصميم اال تبا ي لاتنربة الحقاية 

 
 قااب ضمن الاروف التي تضمن أو م توألب من الحشرات  يةينب االحتفاظ بالثمرت في منشأت واق

 الججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججاة ت
  بما في ذلك:

 
 ة جة حرا ت و عوبة مناابة -

 لنمو ال اة ت مناابوايط  -
 

فضت ألن ذلك، ألاى الاروف أن تي ر النمظ الدقيق لايرقات وال اة ات والوباب البالا الحي التي 
 تججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججرج

  من الثمرت 
 

 تتضمن البيانات الواجب ت نيا ا: 
 

الاروف الماةية اليومية )مثل ة جة الحرا ت والرعوبة الن جججبية( في المنشجججأت التي تحتوي  -
 الفاك ة

توا يه وأألجداة اليرقجات وال جاة ات المنموألجة من الثمرت ال جاضجججججعجة لت تبجا  والثمرت  -
 الجججججججججججججم ججججججججججججججججججتججججججججججججج جججججججججججججدمجججججججججججججة لجججججججججججججاجججججججججججججمجججججججججججججراقجججججججججججججبجججججججججججججة

 مظ ااشا ت إلى أنه:

 لاوايط أن يضربل في ن اية فترت االحتناز يمكن 

  االحتناز يتوجب تشجججججريح الثمرت قبل الت ا  من ا لتحديد وجوة يرقات  فترتفي ن اية
مرحاة ف ججاة الثمرت، قد يكون من الضججرو ي  أو  اة ات حية أو ميتة في ا؛ وبناا ألاى

 نججججججججقججججججججل الججججججججيججججججججرقججججججججة إلججججججججى واجججججججججججججيججججججججط مججججججججنججججججججااجججججججججججججب
  لنمو ال اة ت

  أو ألينة فرألية من ا مظ ت نيل أية امات شاذت في ا اتال اة كل ينب تحديد وزن 

 وأألداة كافة الوباب البالا بح ب النو ، بما في ذلك أية ذباب بالا شاذ البةوغ توا يه  -
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 تحليل البيانات -4
 

يمكن لبيانات مراقبة اليرقات والتنا ب الحقاية أن تحال كميا من أجل تحديد اةمو  التالية ألاى 
  ابيل المثال:

 
اليرقات لكل كياو رام من الفاك ة،  ألدةلكل ثمرت و اليرقات ألدةم ججتويات اا ججابة )مثت  -

 والجججججججججججججججججججن ججججججججججججججججججججججججبجججججججججججججججججججة الجججججججججججججججججججمجججججججججججججججججججئجججججججججججججججججججويجججججججججججججججججججة
 من الفاك ة المصابة( ألاى م توإ معين من الثقة 

 اليرقة وال اة ت وألدة الوباب البالا الحي نمومدت  -

 لا و  الوباب البالا المئويةالن بة  -

 
 مسك السجالت والنشر -5
 

المنااجججججبة لامراقبة الحقاية لايرقات ألاى المنامة الوعنية لوقاية النباتات أن تم ججججججك ال جججججنتت 
 والجججججججججججججججججججتجججججججججججججججججججنجججججججججججججججججججا ب الجججججججججججججججججججحجججججججججججججججججججقجججججججججججججججججججاجججججججججججججججججججيجججججججججججججججججججة

  كي تحدة حالة العائل، بما في ذلك:
 

 االام العامي لوبابة الفاك ة الم ت دفة -

  الصنف ااماالام العامي لنو  النبتة أو  -

 موقظ منطقة إنتاج الفاك ة )بما في ذلك ااحداثيات النضرافية( -

 الموثقة لوبابة الفاك ة الم ت دفة )التي ينبضي االحتفاظ ب ا في موقظ  امي( العيناتموقظ  -

 أ ل ونمو م توعنة ذباب الفاك ة الم ت دمة لاتنا ب الحقاية -

 والفيةيولوجية لافاك ة الم تبرت لمعرفة إ ابت ا بوباب الفاك ة الماةية الاروف -

 والتنا ب المنفوت والتوا يه والمواقظ اال تبا  تصميم -

 والح ابات ااحصائية وتف ير النتائج ال ام البيانات -

 اةاااية الم ت دمة العامية المراجظ -

ااضججافية بما في ا الصججو  التي قد تكون متعاقة بوبابة الفاك ة أو الثمرت أو حالت ا  المعاومات -
 .كعائل

 
  اب ألند الط ينب أن تتاح ال نتت إلى المنامات الوعنية لوقاية النباتات في الباد الم تو ة

 
ألاى اةبحاث أن ت ضجججججظ قد  اامكان الاجججججتعراا اةقران ولانشجججججر في مناة ألامية وإال فينب 

 إتاحت ا لاعموم 
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 نو ة اوا المرفق ألاى ابيل المرجظ فقط واو ليس جةاا إلةامياً من المعيا   
 

 : قائمة المراجع1المرفق  
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