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 التسلسل التاريخي للمطبوع:

 ليل  اا ج تًا من المعيار

مو وع برنامج العمل  مناهق هالية من اآل ات لاباب 

 ثمار الفا اة

إ ا ة مو وع برنامج العمل  الدورخ الاادمة  2004-04

 ل ايئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيةر

مناهق  – 27 توا ق ع أ المواصفةلظنة المعايير  2004-11

 رهالية من اآل ات لاباب ثمار الفا اة

 درامة مشروع المعيار ر 2005-04

الموا رة ع أ مشروع المعيار لمشاورخ  2005-04

 ا عضاتم لظنة المعاييرر

 مشاورخ ا عضاتر 2005-06

الموا رة ع أ النص المعدل إلاالتج لالعتمادم  2005-11

 لظنة المعاييرر

االعتماد  الدورخ ا ولأ لايئة تدابير الصحة  2006-04

 النباتيةر

إنشات منترة ر 26المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 
ر كTephritidaeن صي ة  هالية من اآل ات لاباب ثمار الفا اة

رومار االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتر منألمة ا واية 

 وال راعةر

  اصتياد ذبابة الفا اة  الدورخ 1 ق اعتماد المر 2011-03

 الاادمة لايئة تدابير الصحة النباتية 

-CPM الدورخ التامعة لايئة تدابير الصحة النباتية 2014-04

المعيار الدولم لتدابير الصحة  الأ 2 اعتمدت الم حق 9

  26النباتية 

ر تدابير 2  الم حق 26المعيار الدولم لتدابير الصحة النباتية 

تفشم ا مرا   من منترة هالية من ل ات ذباب  منا حة

رومار االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتر ك 2014ثمار الفا اة ن

 منألمة ا واية وال راعةر

قامت ا مانة بتصحيح االهتات  م بياي  2014-04

 المحتويات

أوصت لظنة المعايير إ ا ة مو وع  إجراتات  2005-11

ك إلأ 2010-2005نمتئصالاا الرضات ع أ ذباب الفا اة وا

 برنامج العملر

أ ا ت  يئة تدابير الصحة النباتية  م دورتاا  2006-04

ك مو وع  إجراتات الرضات ع أ ذباب 2006ا ولأ ن

 ك 2010-2005ن الفا اة وامتئصالاا

 ر39وا رت لظنة المعايير ع أ المواصفة  2006-11

قا  الفريق الفنم المعنم بالمناهق ال الية من  2009-09

اآل ات وبناج النألت المتع رة بابابة ثمار الفا اة بو م 

 مشروع النص

أوصأ الفريق الفنم المعنم بالمناهق ال الية من  2011-01

اآل ات وبناج النألت المتع رة بابابة الفا اة لظنة المعايير 

الصحة النباتية باعتبار مشروع المعيار الدولم لتدابير 

ك 2010-2005ن (Tephritidae)إجراتات إدارخ ذبابة الفا اة 

 ر 26م حراً ل معيار الدولم لتدابير الصحة النباتية 

أااهت لظنة المعايير ع ماً بتوصية الفريق الفنم  2011-05

المعنم بالمناهق ال الية من اآل ات وبناج النألت المتع رة 

 بابابة الفا اة

لظنة المعايير بامتعرا  مشروع المعيار قامت  2012-04

الدولم لتدابير الصحة النباتية وأعادتج إلأ المشر  

 إلعادخ صياوتج

قا  المشر  بتنريح المشروع بالتشاور مم الفريق  2012-12

المعنم بالمناهق ال الية من اآل ات وبناج النألت المتع رة 

 بابابة ثمار الفا اة

تنريحج  م اجتماعاا ووا رت قامت لظنة المعايير ب 2013-05

 ع أ إهضاعج لمشاورخ بين ا عضات

 مشاورخ ا عضات  2013-07

قا  المشر  بتنريح مشروع المعيار الدولم  2014-02

 لتدابير الصحة النباتية

قامت لظنة المعايير نمبعة أعضاتك بامتعرا   2014-05

المشروع وتنريحج والموا رة ع أ إهضاعج لفترخ إبدات 

 التع يرات بشأي الشواول الظو رية 

  ترخ إبدات التع يرات بشأي الشواول الظو رية 2014-07

قا  المشر  بتنريح المشروع بعد انتاات  ترخ  2014-11

 و ريةإبدات التع يرات بشأي الشواول الظ

قامت لظنة المعايير بتنريح المشروع ووا رت  2014-11

 ع أ إاالتج إلأ  يئة تدابير الصحة النباتية العتماد 

الدورخ العاشرخ لايئة تدابير الصحة النباتية  2015-03

المعيار الدولم لتدابير الصحة  الأ 3 الم حق اعتمدت

  26النباتية 

 3  الم حق 26 المعيار الدولم لتدابير الصحة النباتية

إجراتات الصحة النباتية إلدارخ ذبابة الفا اة 

رومار االتفاقية الدولية لوقاية ك 2015ن كTephritidaeن

 النباتاتر منألمة ا واية وال راعةر

 أدرجت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 04 -2015

  التعديالت هبرا لإلجراتات إبتال المعايير

  ا هير لتاريو المتبوعلتحديث ا-04 2015

 هدت  يئة تدابير الصحة النباتيةم  م دورتااأ 04-2016

 م ع ما بالتعديالت التحريرية المرتراة من قبلك11ن

 .مظموعة مراجعة ال  ة العربية 

قامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  2016-12

ابتال دراج التعديالت الحبرية هبراً إلجراتات إبترجمة و 

 –المعايير المعتمدخ من  يئة تدابير الصحة النباتية 

 ك2015ن 10 الدورخ



 

 

 الثالثة يئة تدابير الصحة النباتية  م دورتاا الاألت  2018-04

 عشرخ التعديالت الحبرية المتص ة بسعادخ تنأليت المعايير الدولية

اباب الفا اة وتنايراا وتحديثاتاا الفنية ل لتدابير الصحة النباتية

 ر26التفيفةم وأل ت النا ة الاابرة من المعيار الدولم رقت 

أدرجت أمانة التعديالت الحبرية وأدا ت التعديالت  2018-12

  التحريريةر

 ر02-2019لهر تحديث لتاريو المتبوع  
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 26 الدولم رقت المعيار كTephritidaeإنشات منترة هالية من اآل ات لاباب ثمار الفا اة ن صي ة 

 5-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 االعتماد
واعتُمد ر 2006اعتُمد  اا المعيار هالل الدورخ ا ولأ لايئة تدابير الصحة النباتية  م أبريل/نيااي 

وتّت اعتماد  ر2011الدورخ الاادمة لايئة تدابير الصحة النباتية  م مارس/لذار   م 1المر ق  تنريح
 3الم حق  واعتُمدر 2014هالل الدورخ التامعة لايئة تدابير الصحة النباتية  م أبريل/نيااي  2الم حق 

 ر2015مارس/لذار الدورخ العاشرخ لايئة تدابير الصحة النباتية  م   م

 مقدمة

 النطاق
ذات ك Tephritidaeذباب ثمار الفا اة ن صي ة  ل اتإلنشات مناهق هالية من  إرشاداتيرد   اا المعيار 

 ا  مية االقتصادية والحفاظ ع أ االتاا  مناهق هالية من ت ي اآل اتر

 المراجع
يمنن مراجعة المعايير الدولية لتدابير و ريشير  اا المعيار إلأ المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

https://www.ippc.int/en/core-الصحة النباتية ع أ البوابة الدولية ل صحة النباتية ع أ 

setting/ispms-activities/standards/ر 

ر رومام االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتممنألمة ا واية 1997 ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 المتحدخروال راعة للمت 

 التعاريف
 الدولم المعيار م يمنن العثور ع أ تعاريف مصت حات الصحة النباتية المات دمة  م  اا المعيار 

 كمارد مصت حات الصحة النباتيةن 5 رقت

 لمتطلباتاإلطار العام ل
 تشمل المتت بات العامة إلنشات منترة هالية من ل ات ذباب ثمار الفا اة 

 توعية جما يريتحضير برنامج  -

 عناصر اإلدارخ ل نألا  ننألت التوثيق والمراجعةم افظ الاظالتك -

 راإلشرا أنشتة  -

 العناصر الرئياة ل منترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اة  م و

 توصيف المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اة -

 لحفاظ ع ياارإنشات المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اة وا -

 وجمم عينات الثمار ك1اصتياد ذباب الفا اة نالمبينة  م المر ق وتشمل  ا  العناصر أنشتة مراقبة 
 م والمراقبة الرممية ع أ ار ة البنود ال ا عة ل وائحر ك2نالمبينة  م المر ق 

وامتئنا اا  اآل ةالتصحيحيةم وتع يق االة ال  و من  اإلجراتاتوتشمل العناصر اإل ا ية  ت تيط 
 العملهتط  ويرد وصفبالنابة إلأ المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اةر  وإل ائاا كإي أمننن

ذباب الفا اة  ل اتال الية من  المناهق ااالت التفشم  مم وتدابير منا حة 1 م الم حق  التصحيحية
 ر3دارخ ذباب الفا اة  م الم حق إلم وإجراتات الصحة النباتية 2 م الم حق 

 الخلفية
 رر  م  بابل إمنانية تاببج  مذباب الفا اة مظموعة ماّمة من اآل ات لعديد من الب داي  يمثل

الثمار و ترييد وصول المنتظات النباتية إلأ ا موا  العالميةر ويؤدي االاتمال العالم لدهول ذباب 
ن العوائل وتوهنج إلأ قيود تضعاا عديد من الب داي الماتوردخ ثمار الفا اة المترا ق مم نتا  وامم م

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/


 كTephritidaeإنشات منترة هالية من اآل ات لاباب ثمار الفا اة ن صي ة  26 الدولم رقت المعيار

 لوقاية النباتات االتفاقية الدولية 6-26المعيار الدولي 

ع أ قبول الثمار من مناهق تتوهن  ياا  ا  اآل اتر ولاا  ا مبابم  ناك ااجة لمعيار دولم يتيح 
 توجياات محددخ إلنشات مناهق هالية من ل ات ذباب ثمار الفا اة والحفاظ ع ياار

منترة ال تألار  ياا ل ة بعيناا  ما ياتدل من ا دلة ا  وناا " وتعر  المنترة ال الية من ل ة بعينا
كر ويمنن ل مناهق 5رقت  الدولم " نالمعيارالع مية مم المحا ألة رممياً ع أ ه و ا ع أ النحو المنامل

 ظرو لوجود اواج  أو  نتيظةال الية من ذباب ثمار الفا اة منا البداية أي تبرأ هالية هبيعياً منج 
الحفاظ ع أ ه و ا من هالل قيود ع أ الحر ة والتدابير المرا رة نروت أي لاباب يمنن مناهيةم و/أو 

 ثمار الفا اة إمنانية ع أ التوهن  ناككم أو يمنن جع اا هالية من هالل برنامج امتئصال نالمعيار
 4رقت  الدولم كر  ما يصف المعياركهتوه توجياية بِشأي برامج امتئصال اآل اتن 9رقت  الدولم

ً م ت فة من المناهق ال الية من اآل ات ويرد   كمتت بات إنشات المناهق ال الية من اآل اتن أنماها
توجياات عامة اول إنشات  ا  المناهقر ع أ أنج تت االعترا  بالحاجة لتوجياات إ ا ية اول 

فا اةر ويصف  اا المعيار إنشات المناهق ال الية من اآل ات والحفاظ ع ياا وب اصة لاباب ثمار ال
المتت بات اإل ا ية إلنشات مناهق هالية من ل ات ذباب ثمار الفا اة والحفاظ ع ياار وتشمل اآل ات 

عائ ة /ك و صي ةDiptera اا المعيار  ج اا اشرات تتبم رتبة ذات الظنااين ن هًورالماتاد ة التم 
 Rhagoletisم " DacusمCeratitis م Anastrepha, Bactroceraأجناسكم من Tephritidaeذباب ثمار الفا اة ن

Toxotrypanaر" 

ويتضمن انشات مناهق هالية من اآل ات والحفاظ ع ياام عد   رورخ ات اذ تدابير هاصة ل صحة 
 ال الية من اآل اتر المنترةالنباتية للنواع الماتاد ة بالنابة الأ الا م  أ 

 المتطلبات

 عامة متطلبات -1
ع أ إنشات المناهق ال الية من اآل ات والحفاظ ع ياا  4تتبق مفا يت وااتياهات المعيار الدولم رقت 

 باقتراي مم  اا المعيارر 4لنل اآل ات بما  م ذلي ذباب ثمار الفا اة وع يج يراعأ الع ور ل معيار رقت 

ً  م  اا المعيار يمنن أي تنوي تدابير الصحة النباتية وإجراتات محددخ  ما  م موصو ة ال ارا
سنشات بمت وبة إلنشات مناهق هالية من ل ات ذباب ثمار الفا اة والحفاظ ع ياار ويمنن أي يت ا الررار 

منترة هالية من ل ات ذباب ثمار الفا اة باالمتناد إلأ العوامل الفنية المردمة  م  اا المعيارر وتشمل 
اتويات عشائر اآل ة وهريق انتشار ام الشروه  ا  العوامل بيولوجية اآل ةم ماااة المنترةم م

 اإلينولوجيةم الع ل الظ را م وتوا ر هرائق المتئصال اآل اتر

ويمنن إنشات مناهق هالية من ل ات ذباب ثمار الفا اة بتوا ق مم  اا المعيار الدولم لتدابير الصحة 
مم من العناصر التم يتيحاا ر يتت ل بعضاا تتبيق نتا  وا م مظموعة متنوعة من الحاالتالنباتية 

  اا المعيارم  م اين يتت ل بعضاا اآلهر تتبيق بعٍض من  ا  العناصر  رطر

 و م المناهق التم ال يتمنن ذباب ثمار الفا اة  ياا من التوهن  مباب مناهية أو ج را ية أو وير ام
نالمعيار  وير موجودخ ااقد ينوي من المعرول أي ناتنتج أنوم ا  ة  اظالت لوجودتينوي  ناك  ال

ر و م اال  شف ذباب ثمار الفا اة و اي بسمنانج ككاتحديد االة اآل ات  أ منترة من 8 الدولم رقت
من االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتكم ينب م  3الفررخ  7إاداو  رر إقتصادي أثنات المومت نالمادخ 

 تتبيق أعمال تصحيحية ل امال بالحفاظ ع أ منترة هالية من ل ات ذباب ثمار الفا اةر

وائلم  سي المراقبة  معرو  أنج  ياا ولننج الفا اة التوهنو م المناهق التم ياتتيم ذباب ثمار 
 ا ية عادخ ل ر  تحديد وإنشات منترة هالية من ل ة تنوي  8رقت  الدولم العامة بتوا ق مم المعيار

بعيناار ويمنن أي يتت ل ا مرم وايثما  اي ذلي منامباًم متت بات امتيراد و/أو قيود ع أ الحر ة 
من  ه و االداه ية لمنم دهول ا نواع المامة من ذبابة ثمار الفا اة إلأ المنترة ب ية الحفاظ ع أ 

 ت ي اآل ةر



 26 الدولم رقت المعيار كTephritidaeإنشات منترة هالية من اآل ات لاباب ثمار الفا اة ن صي ة 

 7-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 لجماهيريةالتوعية ا 1-1

 ياا هتر دهول اآل ةر ويعدً  ي داد م المناهق التم  بأ مية قصواالتوعية الظما يرية  تتات برامج
دعت الظماور نهصوصاً المظتمم المح مك ومشار تج  م المناهق الرريبة من المنترة ال الية من 
ل ات ذباب ثمار الفا اة وا ش اص الاين ياا روي إلأ المنترة أو عبر ام بما  م ذلي ا هرا  

  ً م إنشات مناهق هالية من ل ات ذباب ذات اال تمامات المباشرخ أو وير المباشرخم عنصراً ماما
ثمار الفا اة والحفاظ ع ياار ويُراعأ أي ينوي الظماور والمعنيوي ع أ ع ت بأ مية إنشات المنترة 
والحفاظ ع أ و م ال  و من اآل ة  ياام وبأ مية تفادي إدهال أو إعادخ إدهال مادخ عائل قد تنوي 

ويمنن كر واإلذاعية والت يف يونية إلعال  نالمنتوبةومائل ا م ت فمصابةم وذلي بالتوعية من هالل 
 م تحاين التريّد بتدابير الصحة النباتية ل منترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اةر  أي ياا ت ذلي

ويُراعأ أي ينوي برنامج التوعية الظما يرية والتع يت الصحم النباتم ماتمراًم ويمنن أي يتضمن 
 مع ومات عن 

 فتيش الدائمة أو العشوائيةنراه الت -

  م نراه الدهول وممرات العبور ال تاتو م  -

 و م أ ياس قمامةم تاتعمل لمرخ واادخم لمواد العائل -

 توزيم وريرات أو متويًات تضت مع ومات عن اآل ة والمنترة ال الية من ل ة بعيناا -

 متبوعات نمتبوعة أو النترونيةك -

 نألت لتنأليت ار ة الثمار -

 العوائل وير التظارية -

 أماي المصائد -

 رورامات عد  التريّدم عند االقتضات -

 التوثيق وحفظ السجالت 1-2

توثيق تدابير الصحة النباتية المات دمة إلنشات منترة هالية من ذباب ثمار الفا اة ع أ نحو  ينب م
وتحديثاا بانتألا م بما  م  اإلجراتات ا   وينب م مراجعةجراتات الصحة النباتيةر إ ا   ظ ت من 

 كر4رقت  الدولم نألر أيضا المعياران عند االقتضاتالتصحيحيةم  اإلجراتاتذلي 

ونتائج م تفشم اآل ة وأ وااالت ظاورم وعم يات النشفم الماوااتع أ مظالت  وينب م اإلبرات
ت ل منألمة الرترية إتااة  ا  الاظال وينب مر شاراً  24لمدخ ال ترل عن  التش ي ية ا هرا اإلجراتات

 رإذا ه بت ذليلوقاية النباتات  م الب د الماتورد 

 أنشطة اإلشراف 1-3

أي يتريّد برنامج المنترة ال الية من ذباب ثمار الفا اةم بما  م ذلي المنا حة التنأليميةم  ينب م
 2والمر ق  1انألر التفاصيل  م المر ق  -االصتياد وجمم عينات الثمار مثلوإجراتات المراقبة ن

ً ت تيط العمل التصحيحم مم اإلجراتات  امتثالك و رورخ ع أ التوالم  رالمعتمدخ رمميا

  تفويض الماؤولية إلأ موظفين رئيايين مثل ا  اإلجراتات  تشملأي  وينب م

ش ص ذو م تة وماؤولية محددخ لضماي أي تنوي اإلجراتات متبرة ومحا ظ ع ياا بشنل  -
 منامل؛

إهصائم/إهصائيم اشرات ترم ع أ عاترات مائولية التحديد الموثو /الرممم لاباب ثمار  -
 الفا اة إلأ ماتوا النوع



 كTephritidaeإنشات منترة هالية من اآل ات لاباب ثمار الفا اة ن صي ة  26 الدولم رقت المعيار

 لوقاية النباتات االتفاقية الدولية 8-26المعيار الدولي 

البرنامج بشنل دوريم   عاليةلوقاية النباتات  م الب د المصدر  المنألمة الوهنية وينب م أي ترصد
 رامتعرا  الوثائق واإلجراتاتمن هالل 

 الخاصة المتطلبات -2
 توصيف المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة 2-1

 المحددّخ ل منترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اة  المواصفاتتشمل  

 ا نواع الماتاد ة من ذبابة ثمار الفا اة وتوزيعاا  من المنترة أو  م جوار ار -

 أنواع العوائل التظارية ووير التظارية -

الاي يألار الحدودم  (GPS)فص ة أو إاداثيات نألا  الموقم الشامل تحديد المنترة نهرائط م -
والحواج  التبيعيةم ونراه الدهول وأما ن منترة العائلم والمناهق الواقيةم ايثما  اي ذلي 

  رورياًك

 المناخم  الاتل المتريم الرهوبة النابيةم الحرارخم مرعة الريح الاائدخ واتظا اار -

 توجياات إ ا ية إلنشات منترة هالية من اآل ات ووصفاار 4رقت  الدولم ويتيح المعيار 

 إنشاء المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة 2-2

  و م ما ي م وتتبيرجعند إنشات منترة هالية من ل ات ذباب الفا اة  ينب م 

 أنشتة المراقبة إلنشات المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اة -

 لمنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اةتحديد ا -

 تدابير الصحة النباتية ذات العالقة بحر ة مادخ العائل أو البنود ال ا عة ل وائح -

 روامتئصالاا اال االقتضاتتر يص اآل ة  ترنيات -

ك وقد ينوي 1-2-2قد ينوي من الضروري أيضاً إنشات مناهق واقية ن ما  م موصو ة  م الفررخ و
 المفيد جمم مع ومات  نية إ ا ية أثنات إنشات المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اةرمن 

 المنطقة الواقية 2-2-1

إلأ  دهول اآل ة ا ياً لمنم   ياا ال يعتبر الع ل الظ را م التمإنشات منترة واقية  م المناهق  ينب م
أهرا   ياا ومائلال توجد   م الحاالت التم أو أو تظدد إصابة المنترة باآل ة اآل ةهالية من  منترة
 م إنشات  مراعاتاا ينب مالعوامل التم  وتشملر اآل ةذباب الفا اة إلأ المنترة ال الية من  انتراللمنم 

 ما ي م  و م  عاليتاا المنترة الواقية

 تر يص اآل ة التم يمنن امتعمالاا ل فض عشائر ذبابة الفا اةم بما  م ذلي  ترنيات -

  امت دا  هعت معين بمبيد اشرات 

 الرش 

 الحشرات العريمة ترنية 

 ترنية إتال  الا ر 

 المنا حة البيولوجية 

 المنا حة المينانينيةم إلور 

 توا ر العائلم النألت المحصوليةم ال تات ا هضر التبيعمم -

 الألرو  المناهية -



 26 الدولم رقت المعيار كTephritidaeإنشات منترة هالية من اآل ات لاباب ثمار الفا اة ن صي ة 

 9-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 ج را ية المنترة -

 محددخالمردرخ ع أ االنتشار التبيعم عبر ماارات  -

 المردرخ ع أ تتبيق نألا  لرصد  عالية إنشات المنترة الواقية نمثل شبنة االصتيادكر -

 أنشطة المراقبة قبل إنشاء المنطقة  2-2-2

ذبابة الفا اة وجود االصتياد  و ال يار المفضل لتحديد و روتنفيا  ماح منتألتبرنامج  و م ينب م
المواد الظاذبةر ع أ أي أنشتة أو  الماتظيبة ل تعو  وجود ا  م منترة ما بالنابة للنواععد  أو 

جمم العينات قد تنوي مت وبة أاياناً  م تتمت برنامج االصتيادم ومن ذلي مثال ا نواع الماتظيبة 
 بدرجة أقل لظاذبات نوعيةر

لفترخ تحدد ا المواصفات  إجرات مراقبة قبل إنشات منترة هالية من ل ات ذباب ثمار الفا اة وينب م
شاراً متتاليامً إذا  اي ذلي منامل  نياًم  م المنترة ال الية من  12المناهية ل منترةم ولمدخ ال ترل عن 

ل ات ذباب ثمار الفا اة  م  ا ة مناهق النباتات العائ ة التظارية ووير التظارية إليضال أي اآل ة 
ل إنشات يعشائر  شف عناا أثنات أنشتة المراقبة قبوينب م عد  وجود وير موجودخ  م المنترةر 

ك 8رقت الدولم  ل معيارالمنترةر ويمنن أي يؤدي  شف ذبابة واادخ بال ةم تبعاً لحالة المنترة نو راً 
إلأ عد  امتبعاد منترة ما من تعينياا الاراً  منترة هالية من ذباب ثمار الفا اةر ولتأ يل المنترة 

مام ينب م أالً ينشف  ياا وجود نموذج وير بالغم بال تين هصبتين أو أ ثرم أو  منترة هالية من ل ة 
أنثأ م رحة من النوع الماتاد  أثنات  ترخ الماحر وتوجد نألت م ت فة لالصتياد وجمم عينات الثمار 

ً  وينب م إجرات الماحللنواع الم ت فة من ذبابة الفا اةر   1المر ق  م  الواردخ اداتشلإلر و را
 المصيدخ والظاذب وجمم عينات الثمارر  عاليةعند تحان   اين المر رين تنريحر ويمنن 2والمر ق 

 إجراءات االصطياد 2-2-2-1

االصتياد للنواع الماتاد ة من ذباب ثمار الفا اةر  إجراتاتيتضمن  اا الرات مع ومات عامة عن 
وقد تتباين ظرو  االصتياد اعتمادا ع أ عوامل مناا مثال الابابة الماتاد ة والألرو  البيئية 

مع ومات أ ثر تفصيالًم بما  م ذلي توصيات اصتياد هاصة  1الاائدخر وتوجد  م المر ق رقت 
 االصتيادم يُراعأ اعتبار ا مور التالية باآل ةر وعند الت تيط ل ريا  بعم يات 

 والمواد الجاذبة نوع المصيدة

من المصائد والمواد الظاذبة لماح عشائر ذباب ثمار  عدخ أنواع امتحدثت ع أ مر عرود من ال ماي
ً  نماه المادخ الظاذبة الماتعم ةر ويتوقف  نوع الفا اةر وي ت ف عدد الحشرات المماو ة تبعا

ارخ ل ماح ع أ النوع/ا نواع الماتاد ة من ذباب ثمار الفا اة وهبيعة الظاذبر الم ت المصيدخ
 والمصيدخ الظا ة المفتواة الرعر Steinerم McPhail م Jacksonوتشمل المصائد ا  ثر امتعماالً مصائد

 والمصائد ذات الصفيحة الصفراتم والتم يمنن أي تاتعمل مواد جاذبة نوعية نجاذبات بارا يرمونية
البروتين الظا  اائل أو البروتين الأو  يرمونية هاصة بالا وركم أو روائح ال اات أو العائل ن

ويات د  البروتين الاائل لماي مدا وامم من أنواع ذباب ثمار الفا اة ويماي الا ور  رمصنمكال
أي تحديد  وية ذباب ثمار  وير واإلناو ع أ اد مواتم مم نابة مئوية أع أ لإلناو المماو ةر

م يمنن إ ا ة McPhailالتعت الاائلر و م مصائد  مصيدخ  بابل التح ل  مالفا اة قد ينوي صعباً 
و ينول اإليثي ين لتأهير التح لر وتنوي التعو  المنونة من بروتين مصنّم متحي خ إلناو الحشرخم 

ا   ا  التعو   م مصائد جا ةم يمنن أي وتماي عدداً أقل من النائنات وير الماتاد ةم وعند امت د
 تمنم التح ل المبنر ل نماذج المماو ةر

 كثافة المصائد

ً  ثا ة المصائد نعدد المصائد  م وادخ الماااةك عامالً  تشنل  م الماواات الفعًالة لابابة  اامما
ة المصيدخم يُراعأ أي تصمت باالمتناد إلأ النوع الماتاد  من ذبابة الفا اةم  اع ي الفا اة و

ممارمات ال راعة والعوامل ا ايائية والالأايائيةم ويمنن أي تت ير النثا ة تبعاً لتور البرنامجرمم 



 كTephritidaeإنشات منترة هالية من اآل ات لاباب ثمار الفا اة ن صي ة  26 الدولم رقت المعيار

 لوقاية النباتات االتفاقية الدولية 10-26المعيار الدولي 

 ثا ات م ت فة مت وبة أثنات إنشات منترة هالية من ل ات ذباب ثمار الفا اة وهور الحفاظ ع ياار  ما 
المناهق المحددخ  لأإالدهول الممننةم تتوقف  ثا ة المصائد أيضاً ع أ الم اهر المترا رة مم نراه 

 راآل ةال الية من 

 المصائد نشر

نأي  شبنة اصتياد  م  امل المنترة نشر برنامج إنشات منترة هالية من ذباب ثمار الفا اة ينب م  م
ر ويتوقف م تط شبنة االصتياد ع أ مواصفات المنترةم وتوزيم تحديد الموقم المحدد ل مصائدك

العائلم وبيولوجية ذبابة الفا اة مو م اال تما ر إي اهتيار مناي منامل ل مصيدخ وموقم المصيدخ 
ومن ا دوات المفيدخ إلدارخ  من النبات العائل  و إادا أبرز الامات المامة لو م المصائدر 

 رةونألت المع ومات الظ را ي نألا  العالمم لتحديد المواقمالامت دا   شبنة االصتياد

عََر يةك للنواع الماتاد ةر وال ةثانويوال وليةا وجود العوائل ن أما ن المصائدوينب م أي يراعأ  م 
ونألراً  ي اآل ة تنوي مترا رة مم الثمرخ أثنات نضظاام يُراعأ أي يتبم المناي بما  م ذلي تبديل 

لممارمات اإلدارخ التظارية  وينب م إيالت االعتبارالمصائد تتالم نضج الثمار  م النباتات العائ ةر 
مبيدات  ومن ذلي ع أ مبيل المثال أي امت دا ئلر  م المنترة التم يتت  ياا اهتيار أشظار العا

يمنن أي ينتوي  الم تارخ العوائلع أ أشظار بانتألا  نو/ أو وير ا من المواد النيميائيةك  الحشرات
 برنامج االصتيادر ع أتأثير م بم  اذب ع أ 

 خدمة المصائد

ظاي  اك هالل  ترخ االصتياد يعتمد تنرار هدمة المصائد نالمحا ألة ع أ المصائد وإعادخ ت ينب م أي
 ع أ 

 هول عمر التعو  نمثابرخ الظاذبك -

 هاقة االاتظاز -

 معدل الماي -

 مومت نشاه ذبابة الفا اة -

 و م المصائد -

 بيولوجية النوع -

 الألرو  البيئيةر -

 تفتيش المصايد

أثنات  ترخ االصتياد ن حص المصائد بحثاً عن ذباب ثمار الفا اةك التفتيش  تواترأي يعتمد  ينب م
 ع أ 

 ؛ نوعكل ال صائص البيولوجيةالنشاه المتوقم لابابة ثمار الفا اة ن -

تحديد ن 37نالمعيار الدولم رقت  امتظابة ذبابة ثمار الفا اة الماتاد ة  يما ي ص االة العائل -
 ؛ م أوقات م ت فة من العا  ككTephritidaeن عوائل ذباب الفا اةاالة 

 النابم لاباب ثمار الفا اة الماتاد  ووير الماتاد  المتوقم مانج  م مصيدخ ما؛العدد  -

 الماتعمل؛ نوع المصيدخ -

 الألر  الفي يائم ل اباب  م المصيدخ نو يما إذا  اي يمنن تحديد  ويتجكر -

بارعة ع أ نحو يظعل عم ية تحديد  ويتاا صعبة أو  العيناتأي تت ف   م مصائد معينةويمنن 
 ما لت تفحص المصائد دورياًرماتحي ة 



 26 الدولم رقت المعيار كTephritidaeإنشات منترة هالية من اآل ات لاباب ثمار الفا اة ن صي ة 

 11-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 التشخيصالقدرة على 

لوقاية النباتات بنية تحتية مابرة التظاي م أو بنية ياال الوصول  المنألمة الوهنيةأي تمت ي  ينب م
يفضل وع أ نحو مريمم اد  المات من النوع عينات ذباب الفا اةوموظفين مدربين لتحديد  إلياام
ماعةر وقد ينوي الوصول الماتمر إلأ ال برخ  رورياً أثنات هور اإلنشات  48 يتت ذلي  م وضويأي 

 أو عند تتبيق ا عمال التصحيحيةر

 إجراءات جمع عينات الثمار 2-2-2-2

يمنن امت دا  هريرة جمم عينات الثمار  ناج  أ الرقابة الأ جانل االصتياد وايثما ينوي ا هير 
نتا  أقل امتظابةر ويُراعأ مالاألة أي جمم العينات هريرة  اع ة لماواات تعيين الحدود ع أ 

 ميربابل تد وير أي ذلي يتت ل  ثيراً من الظاد والوقت والتن فةر اآل ة  م منترة تفّشم  يق
الثمارر ومن المات افظ عينات الثمار  م ظر  منامل ل حفاظ ع أ ايوية  ا ة ا هوار وير 

ويرد م يد من المع ومات  م  النا ظة من ذبابة الفا اة  م ثمرخ مصابة ل ر  تحديد  ويتاار
 ر2المر ق 

 يالتفضيل العائل

أي يأها جمم عينات الثمار  م االعتبار وجود عوائل أولية وثانوية وَعَر ية ل نوع الماتاد ر  ينب م
العالمات الألا رخ لإلصابة  ياام والممارمات التظارية   ما ع يج أي يأها بالحاباي نضوج الثمرخم و
 ن امت دا  مبيدات الحشراتك  م المنترةر

 عالية المخاطرالمناطق ال

 مثل  مذباب الفا اة  ياا التم من المحتمل أي يوجدمناهق الأي ياتاد  جمم العينات  ينب م

 المناهق المدنية -

 البااتين الماظورخ -

 الثمار المر و ة  م أما ن التعبئة -

 أمولق الثمار -

 المواقم التم توجد  ياا العوائل ا ولية بتر ي ات عالية -

 ل ات ذباب ثمار الفا اةم ايثما  اي ذلي منامباًرنراه الدهول إلأ منترة هالية من  -

العوائل التم من المحتمل أي تصاب با نواع الماتاد ة من ذبابة الفا اة  م ا ةامتعمال  وينب م
  مناهق  ها عينات الثمارر

 حجم العينة واالنتخاب

  التم ينب م و عاا  م االعتبار ما ي مالعوامل  تشمل

 ماتوا الثرة المت وب -

 توا ر مادخ العائل ا ولم  م الحرل -

 التعبئةك مثل مرا قالثمار التم تبدي أعرا اً ع أ ا شظار أو الثمرخ الااقتة أو الماتبعدخ ن -
 ايثما  اي ذلي منامباًر

 إجراءات معاملة الثمار المأخوذة كعينات للتفتيش

وترتيم الثمرخ إلأ شرائحم  مر ق م صص لحفألااعينات الثمار المظموعة  م الحرل إلأ  نرل ينب م
ه ط  لتظنل بتريرة لمنةالثمرخم ونر اا وافألاا  ومتو م  وينب ماآل ة وتحديد  ويتاار  وامت راج
 رم ت ف العيناتالثمار من 



 كTephritidaeإنشات منترة هالية من اآل ات لاباب ثمار الفا اة ن صي ة  26 الدولم رقت المعيار

 لوقاية النباتات االتفاقية الدولية 12-26المعيار الدولي 

 التشخيصالقدرة على 

بنية تحتية مابرة التظاي  أو بنية ياال الوصول  تاتلوقاية النبا المنألمة الوهنية ينب م أي ينوي لدا
موظفين مدربين لتحديد ا هوار وير النا ظة لابابة الفا اة والبال ات المنبثرة ل نوع  إلياام و

 الماتاد  بتريرة مريعةر

 البنود الخاضعة للوائح حركةعلى  الضوابط 2-2-3

يُراعأ تتبيق مراقبات ع أ ار ة البنود ال ا عة ل وائح لمنم دهول اآل ات الماتاد ة إلأ داهل 
نبعد تحديد  الُمريَّمةالمنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اةر وتتوقف  ا  المراقبات ع أ الم اهر 

 التر  الممننة والبنود ال ا عة ل وائحك ويمنن أي تشمل 

 اتاد  من ذبابة الفا اة ع أ قائمة ل ة اظريةتاظيل النوع الم -

التر  والبنود التم تتت ل مراقبة ل حفاظ ع أ المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار  تنأليت -
 الفا اة 

الريود المح ية لمراقبة ار ة البنود ال ا عة ل وائح إلأ داهل المنترة ال الية من ل ات ذباب  -
 ثمار الفا اة

ل ا عة ل وائحم و حص التوثيق المناملم ع أ نحو م يتم وايثما  اي تفتيش البنود ا -
 رورياً لحاالت عد  التريّدم وتتبيق إجراتات صحة نباتية منامبة ن المعالظةم أو الر ض 

 أو اإلتال كر

 معلومات فنية إضافية إلنشاء منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة 2-2-4

إنشات المناهق ال الية من ل ات  مرا ةمفيدخ أثنات التم يمنن أي تنوي المع ومات اإل ا ية  تشمل
  ي م ما ذباب ثمار الفا اة

الاظالت التاري ية ل نشفم بيولوجيا ودينامينيات عشائر اآل ة/اآل ات الماتاد ةم وأنشتة  -
 اةالماح لآل ة/اآل ات الماتاد ة المعنية  م المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا 

نتائج تدابير الصحة النباتية المت اخ  ظ ت من أعمال عرل  شو  ذباب ثمار الفا اة  م  -
 المنترة ال الية مناا

مظالت اإلنتاج التظاري ل محاصيل العائ ة  م المنترةم وترديراً لإلنتاج وير التظاري ووجود  -
 مادخ عائل بري

التم يمنن أي توجد  م المنترة  تصادياً وقوائت أنواع ذباب ثمار الفا اة ا هرا المامة اق -
 ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اةر

 اإلعالن المحلي بالخلو من اآلفة  2-2-5

 لوقاية النباتات من االة ه و المنترة من ذبابة الفا اة نو ق المعيار المنألمة الوهنية أي تتحرق ينب م
المو وعة و ق  اا المعيار نالمراقبة  لإلجراتات تأ يد االمتثال وتحديداً عن هريقك 8رقت  الدولم

المنترة ال الية من ل ات عن إنشات المنألمة اإلق يمية لوقاية النباتات  تع نأي  وينب موالمنا حاتك 
 ر اال االقتضات وأي تصدر إهتارات بااا الشأي ذباب ثمار الفا اة

د  التأ ينب م ورا  اإلدارخ الداه يةماالة ه و المنترة من ذبابة الفا اة   التحرق من ولنم يتانأ
من ل ات ذباب ثمار الفا اة بعد أي تنوي المنترة ال الية من ل ة ما قد أنشئت  واالة ال   من امتمرار
ع أ المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار  من أجل الحفاظ أي تدابير ل صحة النباتية وبعد و م

 الفا اةر



 26 الدولم رقت المعيار كTephritidaeإنشات منترة هالية من اآل ات لاباب ثمار الفا اة ن صي ة 

 13-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهةالحفاظ على المنطقة  2-3

 م مم التأ د بامتمرار منالمراقبة والمنا حة أنشتةلوقاية النباتات  المنألمة الوهنية ينب م أي ترصد
 رمن أجل الحفاظ ع أ المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اة االة ال  و من اآل ة

 ذباب ثمار الفاكهةالمراقبة للحفاظ على المنطقة الخالية من  2-3-1

 برنامج المراقبةيُراعأ أي ياتمر  بعد التأ د والتصريح بالمنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اةم
ً عند  يُراعأ  ل حفاظ ع أ المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اةر و الماتوا الاي يعد  روريا

ياً ع أ مبيل المثالكر وتنوي متت بات ذلي إصدار الترارير الفنية  نشتة الماح بشنل منتألت نشار
ك ولنن مم 2-2مماث ة أماماً لمتت بات إنشات المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اة نانألر الرات 

 لدهول النوع الماتاد ر  يتالُمرتبعاً لماتوا ال تر  نشر ا اهتال ات  م  ثا ة المصائد وأما ن

 على حركة البنود الخاضعة للوائح الضوابط 2-3-2

ال ت ت ف  ا  الضوابط عن الضوابط المفرو ة ع أ إنشات المناهق ال الية من ل ات ذباب الفا اة 
 رك3-2-2الوارد ذ ر ا  م الرات  ن

 التصحيحية )بما في ذلك االستجابة لتفشي( اإلجراءات 2-3-3

 تنفيا االتصحيحية التم يمنن  هتط لإلجراتاتلوقاية النباتات  المنألمة الوهنيةينب م أي ينوي لدا 
عند  شف اآل ة/اآل ات الماتاد ة  م المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اة أو  م مادخ العائل 

أو عند وجود ا تشا   ك3 والم حق 2 والم حق 1الم حق  ترد إرشادات مفص ة  من من ت ي المنترة
  ما ي م  ا  ال تة عناصر أو نألماً ت تم ه ل  م اإلجراتاتر وينب م أي تشمل

 واإلعال  عنج 8و راً ل معايير الموجودخ  م المعيار رقت  اآل ة اإلعالي عن تفشم -

إجرات مراقبة تحديديج ناالصتياد وجمم عينات الثمارك لتحديد المنترة الموجودخ تحت  -
 التصحيحة ا عمال

 تتبيق تدابير المنا حة -

 إجرات مراقبة إ ا ية -

 معايير المتئنا  ه و المنترة االمتأثرخ بالتفشم -

 االمتظابات العترا ات اآل ةر -

ع أ أال يتظاوز ذلي بأي اال   م أقرب وقت ممننتصحيحية  وينب م الشروع  م و م هتة عمل
 وير نا ج لآل ة الماتاد ةكر أوبالغ  هورنمن ا تشا  ماعة  72 من ا اوال

 أو استئنافها أو إلغائها تعليق حالة منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة  2-4

 التعليق 2-4-1

االة المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اة عند ادوو تفشم باآل ة الماتاد ة أو  ينب م تع يق
وير  عينةالظ ت المتضرر مناا باالمتناد إلأ وااد أو أ ثر بالدليل الع مأ من ا مباب التالية   شف 

  شف أو بةماثنتين أو أ ثر من العينات البال ة الم ص  شفم أو ة من ذبابة الفا اة الماتاد ةنا ظ
ما تبين وجود إذا  التع يق أيضاً تتبيقيمنن ور وع أ ماا ة محددخ محددخ  م وضوي مدخأنثأ م رحة 

 كرالمعالظاتار ة العائل أو أو الضوابط ع أ  صتيادعد   فاية اال مثلاإلجراتات ن ه ل  م

مل التصحيحية  ما تفشمم يُراعأ أي يؤدي ذلي إلأ تتبيق هتة العالوعند توا ر المعايير لمواجاة 
 م محددخ  م  اا المعيار واإلعال  المباشر ل منألمات الرترية لوقاية النباتات صاابة الشأي  م 

كر ويمنن أي يتت تع يق كاإلبالغ عن الم اهرن 17 رقت الدولم الب داي الماتوردخ المعنية نانألر المعيار
 ل أو ج ت من المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اة أو إل ائاار و أ معألت الحاالت ميؤدا 



 كTephritidaeإنشات منترة هالية من اآل ات لاباب ثمار الفا اة ن صي ة  26 الدولم رقت المعيار

 لوقاية النباتات االتفاقية الدولية 14-26المعيار الدولي 

التع يق الأ اصر الظ ت المصاب من المنترة ال اليةر ويعتمد ذلي ع أ بيولوجية واينولوجية الابابة 
اعأ أي يتت إعال  المنألمات الرترية لوقاية الماتاد ة وأي تنوي المعايير لر م التع يق وا حةر ويُر

 النباتات  م الب داي المعنية الماتوردخ بأي ت يير  م االة المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اةر

 االستئناف 2-4-2

  رورخ أي ياتند االمتئنا  الأ مات  مات االنشات و را ل ألرو  التالية 

الماتاد ة من اآل ات لفترخ تتررر و را لبيولوجية ا نواع  عد  ظاور دالئل جديدخ عن ا نواع -
وذلي امتنادا الأ التأ يدات الرقابية أو  أ االة مثل  1ونمط الألرو  المناهية الاائدخ
 االجراتات ما لت يتانأ تصحيحاا؛

  م اال ادوو هتأ ما  م اإلجراتاتم  رط عندما يتت تصحيح ال تأر -

 اإللغاء 2-4-3

تدابير المنا حة  اع ة وأصبحت اآل ة متوهنة  م المنترة بأ م اا نالمنترة المعرو ة  إذا لت تنن
ر وب ية الوصول ثانية إلأ و م المنترة ي  أ منترة هالية من ل ةكم  سي و م المنترة ينب م أي 

 اا   ات ذباب ثمار الفا اةم ينب م إتباع إجراتات اإلنشات والحفاظ المحددخ المبينة  مل الية من لا
 المعيارر

  

                                        

بعض ا نواعم وأي تتوقف لمدخ ثالو دورات اياتية ع أ ا قلم ومم ذلي ينب أ أي تبدأ الفترخ من لهر تحرا بالنابة الأ  1
 تاتند الفترخ الأ مع ومات ع مية بما ذلي ما يردمج نألا  الرقابة  أ الموقمر



 26 الدولم رقت المعيار 1الم حق  - كTephritidaeإنشات منترة هالية من اآل ات لاباب ثمار الفا اة ن صي ة 

 15-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 من المعيار إل امم اا الم حق ج ت 

 العمل التصحيحية خطط: 1الملحق 
بالغ أو وير نا جك من النوع الماتاد   م المنترة هور  شف ذبابة  ا اة واادخ ن ينب م أي ينوي

 و م هتة العمل التصحيحية اي  التنفيارلال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اة منت را 

 من أجلمن هتة العمل التصحيحية  و  ماي امتئصال اآل ة  ينوي الاد م اآل ة و م اال تفشم
 المتأثرخ داهل المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اةر المنترةالة  م حالالامال بامتئنا  

وينب م أي تعد هتة العمل التصحيحية بحيث تأها  م اعتبار ا بيولوجية النوع الماتاد  من ذبابة 
الفا اة وج را ية المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اةم والألرو  المناهية وتوزيم العائل 

 المنترةر من 

 هتة العمل التصحيحية  لتنفياوتشمل العناصر المت وبة 

 بموجبج تتبيق هتة العمل التصحيحية إهار قانونم يمنن -

 معايير إعالي تفشم اآل ة -

 لالمتظابة المبدئية جدول زمنم -

المعايير الفنية لالصتياد التحديديم وأها عينات الثمارم وتتبيق أعمال االمتئصال وإنشات  -
 تدابير تنأليمية

 تنفياية/تتبيرية  ا ية توا ر مصادر -

 اآل ة تش يصالردرخ ع أ  -

لوقاية النباتات والمنألمة/المنألمات الرترية  م  المنألمة الوهنية داهل االتصال الفعال -
 ال اصة بظميم ا هرا  االتصالبيانات  تفاصيلالب د/الب داي الماتوردخم بما  م ذلي تو ير 

 المعنيةر

 خطة العمل التصحيحية إجراءات تطبيق -1

 ك ا ية أ  وير  ا ية ل تدهلن االة النشف عن اآل ةتحديد  ك1ن

رقت  الدولم إذا  اي النشف ادثاً وقتياً عار ا ال يمنن االمتناد إليج  منت ق ل عمل نالمعيار ك1-1ن
 كم  ال توجد ااجة  ي عمل إ ا مر8

أي ينوي منت را ل عملم ينب م تنفيا ماح لتعيين الحدودم  إذا  اي  شف ل ة ما ماتاد ة يمنن ك2-1ن
يتضمن و م مصائد إ ا يةم وعادخ جمم عينات ثمارم وزيادخ  م معدل تفتيش المصائدم وتتبيق 
ذلي مباشرخ بعد النشف لتردير  يما إذا  اي النشف يمثل تفٍش مام ويحدد أعمال االمتظابة الضروريةر 

 ً   امت دا   ا  التدابير أيضاً لتحديد اظت المنترة المتأثرخروعند تفشم اآل ةم يمنن أيضا

 تع يق االة المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اة ك2ن

 1-4-2 المحددخ  م الفررخ تفشم اآل ة أو ادوو أي من العوامل الموجبة ل تدهلبعد النشف  تبينإذا 
ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اة  م المنترة المتأثرخر  المنترةاالة  ينب م تع يق من  اا المعيارم

ويمنن أي تنوي الماااة المتأثرخ محدودخ  م أج ات من المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اة 
 ويمنن أي تنوي  ل  ا  المنترةر

 تتبيق تدابير المنا حة  م المنترة المتأثرخ ك3ن



 1الم حق  - كTephritidaeإنشات منترة هالية من اآل ات لاباب ثمار الفا اة ن صي ة  26 الدولم رقت المعيار

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 16-26المعيار الدولي 

ً لما  و ما ور  م المعيار م يُراعأ تتبيق أعمال تصحيحية محددخ أو أعمال 9رقت  دولمال هبرا
امتئصال مباشرخ  م المنترة المتأثرخ وأي يتت إيصال ذلي إلأ ما نم/قاهنم المظتمم  م المنترة 

 بشنل  ا ر ويمنن أي تشمل أعمال االمتئصال 

 معامالت بتعو  تات د  مبيد اشرات انت ابم -

 إهال  اشرات عريمة -

 الثمار من ا شظارقتف جميم  -

 الا ور ترنية إتال  -

 إتال  الثمرخ المصابة -

 معالظة التربة ن يماوياك أو  ي يائياك -

 امت دا  المبيداتر -

تدابير الصحة النباتية بصرامةم لمراقبة ار ات الا م التأ قد تعيل ذباب الفا اةر وقد  تنفياوينب م 
ة من المنترة المصابةم وإقامة اواج  التر  لمنم تشمل  ا  االجراتات إل ات شحنات م م الفا ا

ار ة الثمار المصابة من الماااة المتأثرخ إلأ برية المنترة ال الية من اآل اتم ع أ نحو مناملر 
 وأ ما يمنن تبنم تدابير أهرام إذا وا ق الب د الماتوردخ ع ياام مثل المعام ةم وزيادخ الماوااتم 

 االصتياد اإل ا مر

 معايير المتئنا  تحديد منترة هالية من اآل ات بعد التفشمم وا عمال الواجل ات اذ ا ك4ن

وينب أ أي تشمل هتة االجراتات  من  اا المعيارم 2-4-2ترد معايير نظال االمتئصال ً أ الرات 
 التصحيحية لمعالظة ذباب الفا اة الماتاد ر وتتوقف الفترخ ال منية ع أ بيولوجية النوع والألرو 

 البيئية الاائدخر وعندما يتت الو ات باا  المعاييرم يُراعأ ا ها با عمال التالية 

 المنألمات الرترية لوقاية النباتات  م الب داي الماتوردخ إهتار -

 امتئنا  الماتويات التبيعية ل مراقبة -

 امتئنا  المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اةر -

  الو االت ذات الص ة إهتار ك5ن

ذات الص ة ع أ ع ت دائت بأية  والو االت ا هراالمنألمات الرترية لوقاية النباتات ينب م إبرات 
 ما ينب م أي تراعأ الت امات اإلبالغ  اال االقتضاتم ت ييرات تترأ ع أ االة المناهق ال الية

 كر17رقت  الدولم المعيار ت نع ياا االتفاقية الدولية لوقاية النباتا تنصعن اآل ات التم 

 

  



 26 الدولم رقت المعيار 2الم حق  -ك Tephritidaeثمار الفا اة ن ل ات ذبابإنشات منترة هالية من 

 17-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 المعيار إل امم من اا الم حق ج ت 

من آفات ذباب ثمار  منطقة خاليةفي  ذبابة الفاكهة: تدابير مكافحة تفشي 2الملحق 

 (2014الفاكهة )
 هتراً  من ل ة ذباب ثمار الفا اة أي يشنل ك  م منترة هاليةTephritidaeيمنن لتفشم ذباب الفا اة ن

أنواع ذباب ثمار الفا اة ل ة اظريةر ويصف  اا الم حق  يادد الب داي الماتوردخ التم تعتبر  ياا
ات اذ ا  م منترة المتئصال ذباب ثمار الفا اة داهل منترة هالية من ذباب تدابير المنا حة الواجل 

 ثمار الفا اة  م اال تفشم اآل ةر

وي تم  اا المعيار اإلجراتات التصحيحية ووير ا من تدابير الصحة النباتية التم يمنن امت داماا 
  م منترة امتئصال اآل ة داهل منترة هالية من ذباب ثمار الفا اةر

را  منترة االمتئصال وتو م تدابير المنا حة ذات الص ة برصد امتئصال ا نواع الماتاد ة من وتُ 
ذباب ثمار الفا اةم وامججججججتعادخ االة المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اةم واماية المنترة 

شجججأي الصجججحة المحيتة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اةم واالمجججتظابة لمتت بات الب د الماجججتورد ب
النباتية ل وارداتم عند االقتضجججاتر وتنوي تدابير المنا حة مت وبة بصجججفة هاصجججة  ي ار ة البنود 
ال ا ججعة ل وائح التم تدهل إلأ منترة امججتئصججال اآل ة وت رج مناا تترل إمنانية انتشججار ا نواع 

 الماتاد ة من ذباب ثمار الفا اةر

 إنشاء منطقة استئصال -1

تفشم اآل ة و راً ل معايير الدولية  المنألمة الوهنية لوقاية النباتات  م الب د المصدّر عنينب م أي تع ن 
كر واين تنتشف االة تفشم 17م و9م و8ل تدابير الصحة النباتية ذات الص ة نمثل المعايير الدولية 

م ينب م إقامة للنواع الماتاد ة من ذباب ثمار الفا اة  من منترة هالية من ل ات ذباب ثمار الفا اة
منترة المتئصال اآل ات امتناداً إلأ ترييت  نمر وينب م تع يق االة ه و من ل ات ذباب الفا اة  م 
منترة االمتئصالر وإذا تعار تتبيق تدابير المنا حة إلنشات منترة المتئصال اآل ةم تُ  أ االة 

 المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اة و راً لااا المعيارر

وينب م أي ت تم منترة امتئصال اآل ة المنترة المصابةر وإ ا ةً إلأ ذليم ينب م إقامة منترة واقية 
تماشياً مم  اا المعيارم وو راً لما يرد  م ماواات تحديد مناهق اآل اتم مم ا ها  م االعتبار قدرخ 

لبيولوجية ذات الص ةم االنتشار التبيعية للنواع الماتاد ة من ذباب ثمار الفا اةم وهصائصج ا
 والعوامل الظ را ية والبيئيةر

وينب م رمت دائرخ تحدّد الماااة الدنيا لمنترة امتئصال اآل ةم ينوي مر   ا  شف ا نواع الحالية 
الما ورخ  الماتاد ة من ذباب ثمار الفا اة وينوي نصف قتر ا  بيرا بما ينفم لالمتثال لالعتبارات

المنألمة الوهنية لوقاية النباتات  م الب د المصدّرر و م اال ا تشا  عدخ ل اتم  لنفاًم و راً لما تحدّد 
 ر1ينب م أي تُرَمت عدخ دوائر نقد تنوي متداه ةكم اال ما  و مبين  م الشنل 

ويظوز ل منألمة الرترية لوقاية النباتات  م الب د المصدّر تعديل  ا  المنترة لتتتابق مم الحدود 
ً إلأ مض مالدائرخ  ترريلتضاريلم أو اإلدارية أو مم ال لتنفيا منترة م إذا  اي ذلي  روريا
 ً  رالاتئصال عم يا

ويمنن امجججت دا  جااز لإلمجججناد الظ را م نمثل النألا  العالمم لتحديد المواقمك أو هريتة تتضجججمن 
ت إاداثيات ج را ية لتحديد منترة امجججتئصجججال اآل ة وتمنين التعّر  ع ياار  ما يمنن و جججم عالما

 إرشادية ع أ هول الحدود والترقات لتحاير العامةم ونشر إشعارات لتاايل توعية الناسر

لوقاية النباتات  المنألمة الوهنيةوينب م ل منألمة الرترية لوقاية النباتات  م الب د المصدر أي ت تر 
داهل المنترة ال  ية من  لامججتئصججاوترا  منترة   م الب د الماججتورد عندما يتأ د تفشججم ذبابة الفا اة

 اآل اتر



 2الم حق  - كTephritidaeإنشات منترة هالية من اآل ات لاباب ثمار الفا اة ن 26 الدولم رقت المعيار

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 18-26المعيار الدولي 

 

 

ا تشفت  ااالتمثال لدوائر تحديد ومض عات ترريل تحدد منترة االمتئصال اول ثالو  -1الشكل 
   يج اآل ة

 تدابير المكافحة -2

 ل مرا ة من مراال م ا ة اإلنتاج نمثل ال راعةم والفرزم والتع يلم والنرلم يمنن أي تؤدي 
الماتاد ة من ذباب ثمار الفا اة من منترة امتئصال اآل ة إلأ المنترة واإلرمالك إلأ انتشار ا نواع 

ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اةر وال ينتبق  اا ع أ أي منشآت موجودخ  م المنترة ال الية من 
ل ات ذباب ثمار الفا اة ومناولة الفا اة الراب ة لإلصابة  رط  م  ا  المنترةر  ما ينب م تتبيق تدابير 

نا حة مالئمة إلدارخ هتر اآل ات  م المنترة المحيتة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اة والب د م
 الماتوردر

يمنن تنفيا تدابير المنا حة المات دمة  م المناهق المصابة باباب ثمار الفا اة  م منترة امتئصال و
 اآل ةر

الماتورد  م تدابير المنا حةم تماشياً مم  يمنن أي تدقّق المنألمة الوهنية لوقاية النباتات  م الب دو
 متت بات المنألمة الوهنية لوقاية النباتات  م الب د المصدّرر

 التاليةر ا قاا  يرد وصف تدابير المنا حة المتبَّرة  م  ل مرا ة من مراال م ا ة اإلنتاج  مو

 اإلنتاج 2-1

أثنات  ترخ اإلنتاج داهل منترة االمتئصال  لوقاية النباتات  م الب د المصدر الوهنيةقد تحتاج المنألمة 
م وترنية امت دا  هعو  ال راعيةوإلأ تدابير منا حة لتظنل اإلصابة باآل ةم مثل المنا حة المينانينية 

 مفتاح الشكل:
 الكشف

 االحداثيات الجغرافية
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 26 الدولم رقت المعيار 2الم حق  -ك Tephritidaeثمار الفا اة ن ل ات ذبابإنشات منترة هالية من 

 19-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

مبيدات الحشراتم ومحتات التعو م وترنية إبادخ الا ورم واالصتياد الظماعمم وترنية الحشرخ 
 ركالما ورختفاصيل عن تدابير المنا حة  لااا المعيار 3 م الم حق  نترد ةالبيولوجيوالمنا حة عريمةم ال

 حركة المواد الخاضعة للوائح 2-2

ار ة المواد ال ا عة ل وائح نمثل التربةم النباتات الراب ة لإلصابةم والفا اة الراب ة  ينب م أي تمتثل
تدابير المنا حة ل حؤول دوي للإلصابةك إلأ منترة امتئصال اآل ةم أو مناام أو عبر ام أو داه اا 

إلشارخ إلأ انتشار ا نواع الماتاد ة من ذباب ثمار الفا اةم ويظل أي تترا ق بالوثائق الضرورية ل
ً منشأ المواد ووجاتاار  بنرل المواد ال ا عة ل وائح من أجل إصدار شاادات الصحة  ويتع ق ذلي أيضا

 النباتيةر

 التعليب ومنشآت التعليب 2-3

منشآت تع يل الفا اة داهل منترة امتئصال اآل ات وهارجاام ويمنن تع يل الفا اة  ترميمنن أي 
الراب ة لإلصابة الم روعة داهل  ا  المنترة أو هارجاار وينب م أي تؤها  م االعتبار  م  ل االة 

 تدابير المنا حة التم تحول دوي انتشار ا نواع الماتاد ة من ذباب ثمار الفا اةر

 الوهنية لوقاية النباتات  م الب د المصدّر أي ترو  بما ي م  ةينب م ل منألم

 تاظيل المنشأخ 
  ه ل و م تدابير منا حة ل حؤول دوي دهول ا نواع الماتاد ة من ذباب الفا اة إلأ المنشأخ

 أو الاروب مناام  ما  و مالئتر
  لإلصابة نمن قبيل ه ل و م أماليل ل فصل المادي بين م ت ف مظموعات الفا اة الراب ة

 امت دا  ا   مانعة ل حشراتك لتال م الت وو المتبادل بيناام والموا رة ع أ  ا  ا ماليلر
  ه ل و م تدابير مالئمة ل حفاظ ع أ الفصل بين الفا اة الراب ة لإلصابة واآلتية من مناهق

 ام وت  يناام ذات ااالت م ت فة لآل ات نمثل إقامة مواقم منفص ة لت رّم الفا اةم وتظاي 
 وإرمالااكر

  ه ل و م تدابير مالئمة  م ما ي ّص مناولة الفا اة الراب ة لإلصابة وار تاا عبر المنشأخ
لتال م ال  ط بين الفا اة الرادمة من مناهق ذات ااالت م ت فة لآل ات نمثل الم تتات 

 راالنايابيةم واإلشاراتم وتدريل الموظفينك
  الفا اة الراب ة لإلصابة الرادمة من منترة امتئصال اآل ة ه ل و م أماليل ل ت  ّص من

 والمر و ةم والموا رة ع أ  ا  ا ماليلر
  رصد ا نواع الماتاد ة من ذباب ثمار الفا اة  م المنشأخم وعند الضرورخم  م المنترة

 المتاهمة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اةر
 ت ونأليفةرالتحرق من أي مواد التع يل مانعة ل حشرا 
  ه ل و م تدابير منا حة مالئمة المتئصال أنواع ماتاد ة من ذباب الفا اة  م المنشأخ

 عند ا تشا اار

 التخزين ومنشآت التخزين 2-4

أي  وينب م م مواقم داهل منترة امتئصال اآل ة وهارجاار  ت  ين الفا اةمنشآت  ترميمنن أي 
تدابير ل تمتثلتنوي  ا  المنشآت ماظ ة لدا المنألمة الوهنية لوقاية النباتات  م الب د المصدّرم وأي 

ع أ مبيل المثال أي  وينب مالمنا حة ل حؤول دوي انتشار ا نواع الماتاد ة من ذباب ثمار الفا اة؛ 
 ترو  بما ي م 

 ابة والرادمة من منترة امتئصال اآل ةم الحفاظ ع أ التميي  والفصل بين الفا اة الراب ة لإلص
 ومن المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اةر

  امت دا  أم وب موا َق ع يج ل ت  ّص من الفا اة الراب ة لإلصابة والرادمة من منترة امتئصال
 اآل ةم والتم ُر ضت نتيظة عم ية تفتيش أو أنشتة لمراقبة الظودخر



 2الم حق  - كTephritidaeإنشات منترة هالية من اآل ات لاباب ثمار الفا اة ن 26 الدولم رقت المعيار

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 20-26المعيار الدولي 

 ن ذباب ثمار الفا اة  م المنشأخم وعند الضرورخم  م المنترة رصد ا نواع الماتاد ة م
 المتاهمة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اةر

  ات اذ تدابير منا حة مالئمة المتئصال أنواع ماتاد ة من ذباب الفا اة  م المنشأخ عند
 ا تشا اار

 التجهيز ومنشآت التجهيز 2-5

رة امجججتئصجججال اآل ةم  سي الفا اة الراب ة لإلصجججابة والمعدّخ إذا  انت منشجججأخ التظاي  واقعة داهل منت
ل تصججججنيم نمن قبيل الفا اة المعدخ إلنتاج العصججججيرم أو ل تع يلم أو إنتاج العظينةك ال تشججججنل هتراً 

 إ ا ياً ع أ المنترة من ايث ذباب ثمار الفا اةر

الوهنية لوقاية النباتات  م  ينب م ل منألمةإذا  انت المنشجججأخ واقعة هارج منترة امجججتئصجججال اآل ةم و
الب د المصدّر أي تت ل و م تدابير داهل المنشأخ ل حؤول دوي  روب ا نواع الماتاد ة من ذباب 

 الفا اةم من هالل مناهق ت رّم وت  ين وتظاي  مانعة ل حشراتر

ترة يمنن رصد ا نواع الماتاد ة من ذباب ثمار الفا اة  م المنشأخم وعند الضرورخم  م المنو
ثمار الفا اةر وينب م ات اذ تدابير منا حة مالئمة المتئصال أنواع ماتاد ة  المتاهمة ال الية من ذباب

 من ذباب الفا اة  م المنشأخ لدا ا تشا اار

 ا ها بتريرة معتمدخ ل ت  صالمنألمة الوهنية لوقاية النباتات  م الب د المصدّر  أي تت ل وينب م
من الفا اة الراب ة لإلصابة ومن نفايات المصنم  م منترة امتئصال اآل ةر وينب م الت  ّص من 
الفا اة الراب ة لإلصابة والمر و ة بحيث ال تنوي ا نواع الماتاد ة من ذباب ثمار الفا اة قاب ة 

 ل حياخر

 المعالجة ومنشآت المعالجة 2-6

 المنألمة الوهنية لوقاية النباتات  م الب د المصدّرر أي تنوي منشآت المعالظة ماّظ ة لدا ينب م

ويمنن ه ل المعالظة بعد الحصاد نمن قبيل المعالظة بالبرودخم أو المعالظة بالحرارخم أو التب يرم 
اإلشعاعكم أو  م بعض الحاالت المعالظة قبل الحصاد نمثل رش التعتم أو إااهة الفا اة بأ ياسك  أو

إلصابة من المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اة أو لدا تصدير ا من لنرل الفا اة الراب ة ل
 الب داي ايث ت ضم ا نواع الماتاد ة من ذباب ثمار الفا اة إلأ لوائح ع أ أناا ل ة اظريةر

دوي  روب ا نواع الماتاد ة من ذباب ثمار الفا اة  م  ل حي ولةتدابير منا حة  ويمنن ه ل ات اذ
الظة الواقعة داهل المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اةم إذا  انت ترو  بمعالظة منشآت المع

مواد ها عة ل وائح قادمة من منترة امتئصال اآل ةر وقد تت ل المنألمة الوهنية لوقاية النباتات  م 
 الب د المصدّر الع ل المادي داهل المنشأخر

الت  ّص من الفا اة  هريرةالمنألمة الوهنية لوقاية النباتات  م الب د المصدّر ع أ  وينب م أي توا ق
المر و ججججة الراب ة لإلصججججابة والرادمة من منترة امججججتئصججججال اآل ةم من أجل تر يص هتر انتشججججار 

ثت الت  ّص امججت دا  أ ياس م دوجة  هر  ويمنن أي تشججملا نواع الماججتاد ة لاباب ثمار الفا اةر 
  م افر عميرة أو ارقاارد ناا  

 البيع داخل منطقة استئصال اآلفة 2-7

اإلصججابة قبل  ل ترداهل منترة امججتئصججال اآل ة  المباعةالفا اة الراب ة لإلصججابة  يمنن أي تتعر 
 م مججججججو   م الاوات الت قكم وبالتالم ينب م امايتاا مادياًم عند  مثل الفا اة التم تعر بيعاا ن

 ر ا نواع الماتاد ة من ذباب ثمار الفا اة لدا عر اا أو ت  ينااراإلمنايم لتال م انتشا



 26 الدولم رقت المعيار 2الم حق  -ك Tephritidaeثمار الفا اة ن ل ات ذبابإنشات منترة هالية من 

 21-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 التوثيق ومسك السجالت -3

أي تنوي تدابير المنا حةم بما  م ذلي اإلجراتات التصحيحيةم المات دمة  م منترة امتئصال  ينب م
أي تُتال  وينب مكر 4نألر أيضاً المعيار الدولم رقت ااآل ة موثرةم ومراجعةم ومحدَّثة بصورخ مالئمة ن

 رإذا ه بت ذلي ا  الوثائق إلأ المنألمة الوهنية لوقاية النباتات  م الب د الماتورد 

 في منطقة استئصال اآلفة المكافحةإنهاء تدابير  -4

أي تاتظيل عم ية امتئصال ا نواع الماتاد ة من ذباب الفا اة  م منترة امتئصال اآل ة  ينب م
ً لة المنترة ال الية من ل ات ذباب ثمار الفا اة بعد التفشمم متت بات إعادخ امتئنا  اال ااا ل و را

أي ياتند إعالي االمتئصال إلأ توقّف ا تشا  ا نواع الماتاد ة من ذباب الفا اة  وينب مالمعيارر 
الُمشار إلياا  م  المراقبةتؤ د   اال مالفترخ محددخ بتنويناا البيولوجم والشروه البيئية الاائدخم 

 2اا المعيارر 

إذا نظح االمتئصالم وحين اإلعالي عن امتئصال اآل ةر لأي تبرأ تدابير المنا حة مارية  وينب م
امتئنا  االة المنترة ال الية  وينب ميمنن إناات تدابير المنا حة ال اصة  م منترة امتئصال اآل ةم 

إذا  شل االمتئصالم ينب م تعديل ادود المنترة ال الية من ل ات ذباب ومن ل ات ذباب ثمار الفا اةر 
اال المنألمة الوهنية لوقاية النباتات  م الب د الماتوردم  وينب م إهتار بنات ع أ ذليرثمار الفا اة 

 راالقتضات

                                        

أي  ينب مومم ذلي وينب م أال تنتشججف ااالت أهرا لما ال يرل عن ثالو دورات اياتيةم ر االة  شججفتبدأ الفترخ من لهر   2
 ر النألا  المات د   م المراقبةتاتند الفترخ إلأ مع ومات ع مية بما  م ذلي ما يردمج 



 3الم حق  - كTephritidaeإنشات منترة هالية من اآل ات لاباب ثمار الفا اة ن 26 الدولم رقت المعيار

 الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية  22-26المعيار الدولي 

  اا الم حق ج ت إل امم من المعيار

 (2015: إجراءات الصحة النباتية إلدارة ذبابة الفاكهة )3الملحق 
 لتتبيق إجراتات الصحة النباتية إلدارخ ذباب الفا اةر إرشاداتيو ّر  اا الم حق 

ع أ ذباب الفا اةم وااتوائجم وامججججججتئصججججججالج  تر يصمتنّوعة لتُاججججججت د  إجراتات صججججججحية نباتية 
اباب الفا اة والحفاظ اآل ات ل مناهق هالية من نشجججججاتوامجججججتبعاد ر ويمنن تتبيق  ا  اإلجراتات إل

ناج نألت إلدارخ ذباب الفا اة يمنن أي يشجججمل إنشجججات مناهق ين فض لو جججم ع ياا ن اا المعيارك و
ناج النألت إلدارخ ن 35 نالمعيار الدولم رقتاظ ع أ ت ي المناهق  ياا انتشجججججججار ذباب الفا اة والحف

 رك(Tephritidae) م اهر ل ات ذباب الفا اة

إجراتات الصجججججحة النباتية المنا حة المينانينية وال راعيةم وترنية تتبيق هعت معيّن بمبيد  وتشجججججمل
الحشجججججرات العريمةم  الا رم واالصجججججتياد النت مم وترنية خدبااشجججججراتم ومحتات التعو م وترنية إ

والمنا حة البيولوجيةم ومراقبات ع أ ار ة البنود ال ا جججججعة ل وائحر ويمنن أي تشجججججنل العديد من 
 مبيدات الحشرات من أجل إدارخ ذباب الفا اةر المتعمال ا  اإلجراتات بدائل مراعية ل بيئة ل

 أهداف استراتيجيات إدارة ذبابة الفاكهة -1

م تر يصال الماججججججت دمة  م إدارخ مظموعات ذباب الفا اة الماججججججتاد ة  ماالمججججججتراتيظيات ا ربم 
واالاتواتم واالمجججتئصجججال واالمجججتبعادر ويمنن امجججت دا  إادا  ا  االمجججتراتيظيات أو أ ثر ااجججل 

يظل أي  الألرو  وا  دا ر وإجراتات الصججحة النباتية المتابرة والماججت دمة إلدارخ ذباب الفا اة
ذبابة الفا اة  او اعت الصحة النباتية ال اصة بواردات الب د الماتوردم وتأها  م االعتبار متت با

 م المنترة الماججججججتاد ةم والعوائلم ومألارية العوائل ودرجة ااجججججججامججججججيتاام وبيولوجيا اآل اتم 
 والظدوا االقتصادية والفنية إلجراتات الصحة النباتية المتااةم اابما  و مالئتر

 تقليص ال 1-1

  ورا  مثل  تر يصامتراتيظيات اليمنن تتبيق 

 الماتوا المربول ما دوي هفض مظموعات ذباب الفا اة الماتاد ة إلأ  -

إنشات  شروهن 22إنشات مناهق ين فض  ياا انتشار ل ات ذباب الفا اة نالمعيار الدولم رقت  -
 ك35المعيار الدولم رقت وك؛ انتشار لآل اتين فض  ياا مناهق 

تصحيحم  م منترة ين فض  ياا انتشار اآل ات اين ينوي قد تّت تظاوز  عمل او اجراتتنفيا  -
 ك35المعيار الدولم رقت و؛ 22الماتوا المحدد لالنتشار المن فض لآل ات نالمعيار الدولم رقت 

تر يل أعداد مظموعات ذباب الفا اة الماتاد ة لب وغ ماتوا محدد من مظتمم اآل ة يمنن  -
 إلدارخامت دا  التدابير المتنام ة ن 14امت دامج  ظ ت من ناج النألت نالمعيار الدولم رقت 

 ك35المعيار الدولم رقت وك؛ لنألتا مناج إهار  مم اهر اآل ات 

متئصال مظموعات ذباب الفا اة الماتاد ة من أجل إنشات الريا  أوالًم  م إهار العم يةم با -
 ك4رقت  الدولم مناهق هالية من ل ات ذباب الفا اة نالمعيار

 االحتواء 1-2

 يمنن تتبيق امتراتيظيات االاتوات  ورا  مثل 

منم انتشار ذبابة الفا اة الماتاد ة من منترة مصابة باآل ة إلأ منترة متاهمة هالية من ل ات  -
 الفا اة ذباب

 ماتاد ة إلأ مناهق وير موبوتخالفا اة الااتوات دهول ذبابة  -



  26 الدولم رقت المعيار 3الم حق  -ك Tephritidaeثمار الفا اة ن ل ات ذبابإنشات منترة هالية من 

 23-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

اماية  رادا المناهقم  تدبير مؤقتم اين ينوي قد تتّ امتئصال ذباب الفا اة الماتاد ة  ظ ت  -
 من برنامج ماتمر لالمتئصال  م منترة أومم نتاقاًر

 االستئصال 1-3

 ل يمنن تتبيق امتراتيظيات االمتئصال  ورا  مث

الرضات ع أ مظموعات ذباب الفا اة من أجل إنشات منترة هالية من ل ات ذباب الفا اة  -
 ك4نالمعيار رقت 

يمنن أي  ا عة ل حظر قبل أي إنشات  ا  المنترة نالفا اة الذباب أنواع الرضات ع أ دهول  -
تصحيحية  م منترة هالية من ل ات ذباب الفا اة إذا تت  إجراتاتج تاً من هتة  يشنل ذلي

 ا تشا  ا نواع المحددخ من ذباب الفا اةكر

 االستبعاد 1-4

دوي دهول ذبابة الفا اة إلأ منترة هالية من ل ات  ي ولةيمنن تتبيق امجججججتراتيظيات االمجججججتبعاد ل ح
 ذباب الفا اة

 اشتراطات تطبيق إجراءات الصحة النباتية -2

النألر  م االشججججججتراهات التالية لدا تتبيق إجراتات الصججججججحة النباتية  م مظال إدارخ ذباب ينب م 
 الفا اة 

 ذباب الفاكهةشخيص قدرات ت 2-1

ينب م  جججماي تعّر  محدّد ع أ ا نواع المحدّدخ لاباب الفا اة بحيث يمنن اهتيار االمجججتراتيظيات 
النباتات  وقايةي تتمنن المنألمات الوهنية لوإجراتات الصججججججحة النباتية المالئمة وتتبيراار ويظل أ

عينات الحشرات البال ة التم تت النشف عناام وايث  ش يصمن الحصول ع أ موظفين مدّربين لت
 الدولم ممننم المراال وير النا ظة من ا نواع الماتاد ة لاباب الفا اة ع أ نحو مريم نالمعيار

 كرلمراقبةبشأي ا ال توه التوجيايةن 6رقت 

 معرفة بيولوجيا ذباب الفاكهة 2-2

ينب م معر ة بيولوجيا ا نواع الماججججججتاد ة لاباب الفا اة لتحديد االمججججججتراتيظية المالئمة من أجل 
معالظة إدارتاا واهتيار إجراتات الصججحة النباتية التم مججو  تُتبّقر والمع ومات ا مججامججية بشججأي 

وتوزيم العوائل  ا نواع الماتاد ة لاباب الفا اة قد تتضمن دورخ الحياخم والعوائلم وتتابم العوائلم
م والتوزيم الظ را م ودينامينية ا عدادر وقد تؤثر أيضاً و التشتتأار شاالنتوو رتاام والردرخ ع أ 

 الألرو  المناهية ع أ االمتراتيظية المعتمدخر

 تحديد المنطقة 2-3

ال صججائص  وينب م أي تنويينب م تحديد المنترة التم مججو  تُتبَّق  ياا إجراتات الصججحة النباتيةر 
 رمعرو ة  ا  المنترة داهلالعوائل  اتالظ را ية وتوزيع

 مشاركة أصحاب الشأن 2-4

من  ومناججرة نشججتةالتنفيا الناجح إلجراتات الصججحة النباتية ال اصججة باباب الفا اة مشججار ة يتت ل 
 والصناعةر مالحنومةم والمظتمعات المح ية  ياام بما والمتضررخماتمة ال الظماعات

 ةالعام ةوعيتال 2-5

 والمتضججججججررخماتمة ال ت ويد الظماعاتمن أجل  ةالعام ةوعيتل ماججججججتمر ينب م و ججججججم برنامج 
م اهر اآل ات وإجراتات الصججججحة النباتية التم مججججو  تُنفَّا  ظ ت من امججججتراتيظية بمع ومات عن 

دهول  هتر ي داد  ياا التممناهق ال م  ويتاجججججت  اا البرنامج بأ مية قصجججججواإدارخ ذباب الفا اةر 



 3الم حق  - كTephritidaeإنشات منترة هالية من اآل ات لاباب ثمار الفا اة ن 26 الدولم رقت المعيار

 الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية  24-26المعيار الدولي 

برنامج اإلدارخ الحصججججججول ع أ دعت الظماور  ويتت ل نظالا نواع الماججججججتاد ة لاباب الفا اةر 
إلأ  ياجججا رويمنترة برنامج اإلدارخ وا  راد الاين  داهلومشجججار تج نوب اصجججة المظتمم المح مك 

 رأو يمروي بااالمنترة 

 الخطط التشغيلية 2-6

ينب م و م هتة تش ي ية رممية تحدّد إجراتات الصحة النباتية المت وبةر وقد تتضمن  ا  ال تة 
التشجججججج ي ية اشججججججتراهات محددخ لتتبيق إجراتات الصججججججحة النباتية وتصججججججف أدوار وماججججججؤوليات 

 كر22المعيار الدولم رقت و؛ 4المظموعات الماتمة والمتأثرخ نالمعيار الدولم رقت 

 النباتية المستخدمة في استراتيجيات إدارة ذباب الفاكهةإجراءات الصحة  -3

تنتوي امججججججتراتيظيات إدارخ ذباب الفا اة ع أ امججججججت دا  أ ثر من إجرات وااد ل صججججججحة  يمنن أي
 النباتيةر

 م مناي اإلنتاج أو  م موقم اإلنتاج؛ أو يمنن تتبيق إجراتات الصجججحة النباتية  م منترة محددخم و
الحصججججاد وما بعد ؛ و م مناي التع يل؛ أو هالل شججججحن أو توزيم الاجججج مر وأّما وهالل  ترخ ما قبل 

 رد تتتّ ل إنشجججججججات  ال الية من اآل ات المناهق ال الية من اآل اتم وأما ن اإلنتاج ومواقم اإلنتاج
منترة واقية مالئمة والحفاظ ع ياار ويمنن تتبيق إجراتات مالئمة ل صججججججحة النباتية  م المنترة 

هالية من  أما ن لإلنتاجإنشات  متت باتن 10رقت  الدولم عند االقتضات ن اا المعيار والمعيارالواقية 
 ركاآل ات هالية من ومواقم لإلنتاجاآل ات 

 المكافحة الميكانيكية والزراعية 3-1

يمنن تتبيق إجراتات المنا حة المينانينية وال راعية من أجل التر يل من ماتوا مظموعات ذباب 
الفا اةر وقد تتضمن  ا  المنا حة إجراتات الصحة النباتية من قبيل الصر  الصحم  م البااتين 

أو و ججم الشججباكم وإااهة الفا اة بأ ياسم  عائلوالحرولم وتظريد الثمارم والتر يتم وإزالة النبات ال
راقاا و ترات هالية من العوائلم وامت دا  أصنا  مراومةم وو م المصايدم وارو ا ر  وإو

 بالماتر

إي  عالية الصججججر  الصججججحم  م الحرول ت داد اين تتر   عم ية جمم الفا اة الاججججاقتة والت  ص 
مناا ع أ العوائل المفضجججج ةم وتتّت ع أ نحو ماججججتمر ع أ نتا  المنترة بنام اار ول حصججججول ع أ 

 وبعد روأثنات   قبل الحصاد جمم الثمار والت  ص مناا ينب منتائج جيدخم 

م والفا اة المر و ججة باججبل الظودخ الاججيئة عوائلالفا اة التم تبرأ ع أ النباتات الي تظمم وينب م أ
 وينب مالموجودخ  م المنترة المحيتة  عوائلهالل الحصجججججججاد والتع يلم والفا اة ع أ النباتات ال

 الت  ص مناا ع أ نحو لمن نمثالً من هالل الد ن العميقكر

تم أو الحفاظ ع أ ماجججتوا من فض منج أي ياجججال عم ية جمم من شجججأي الرضجججات ع أ ال تات النباو
الفا اة الاجججاقتةر وإ جججا ةً إلأ ذليم اين يبرأ ال تات النباتم من فضجججاًم قد تصجججبح الفا اة بيرقات 
أ ثر تعر ججاً  شججعة الشججمل المباشججرخ وا عدات التبيعيينم و و ما مججو  ياججا ت  م موت يرقات 

 ذباب الفا اةر

يحول دوي إصجججابة الفا اة باباب  أياة  م أ ياس وامجججت دا  شجججباك االمجججتبعاد ااهة الفا ويمنن إل
تتبيق أم وب اإلااهة بأ ياس أو شباك االمتبعادم لدا امت دامامام قبل أي تصبح  وينب مالفا اةر 

 الفا اةر الفا اة معّر ة لإلصابة باباب

فا اة عبر تعPupaeويمنن امججججججتادا  هادرات ن بات ال نير التربة التم تنمو  ياار ك العديد من ذبا
ابّل نرص ا  اظين ل  ادراتك أو ارو  ويمنن الريا  بالي من هالل إورا  ا ر  بالميا  نما ي

 ا ر  نما يابّل الت ف الماديم وجفا  ال ادرات وتعريضاا إلأ أعدات هبيعيينكر
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 تقنية تطبيق طعم من مبيد الحشرات 3-2

 مالئت يُمَ ج مم هعت واائمر والتعو  ال اائية الشججائعة االمججت دا تاججت د   ا  الترنية مبيد اشججرات 
 الفر توزتتضججمن مواد جاذبة من قبيل البروتين المتح ل بالميا م والشججراب المرّ   بناججبة عالية من 

والدبلم الماججججججت دمة بمفرد ا أو المم وجة بمواد أهرار وتشججججججنل  ا  الترنية أداخ  عالة لمنا حة 
 ا اة البال ةم وتر ص اآلثار الا بية ع أ الحشرات وير الماتاد ة والبيئةرمظموعات ذباب الف

أي يبدأ و ججم التعو  من مبيدات الحشججرات  م الوقت المنامججل المججتادا  الابابات البال ة  وينب م
دوي إصجججابة الفا اة باار ولحماية الفا اةم قد تمتد  ا  الفترخ اتأ ثالثة  ي ولة م هور النضجججج والح

ل بداية مومججت اصججاد الفا اة المعدّخ ل تصججديرم أو لدا ا تشججا  الابابات البال ة ا ولأ أو أشججار قب
اليرقات  م الحرل أو المنترة الحضريةر وينب م امتادا  الابابات البال ة  م هور النضج إذ ينوي 

لفاص ة عند ا الت ل ع أ البروتين  م أع أ ماتوياتجر  ما أي عدد عم يات رّش التعو  والفترات ا
نالبيولوجيام والو رخم  بيناا مججججججو  يعتمد ع أ هصجججججججائص ا نواع الماججججججتاد ة من ذباب الفا اة

 والألرو  المناهيةر عائلكم ومألارية الووير ام ودورخ الحياخم زيموالتصر م والتو

 يمنن رّش التعو  من مبيدات الحشرات من ا ر  أو من الظّورو

 األرضي الرش 3-2-1

ابياًم من   م العادخ مبيدات الحشرات بتعو ا ر م  يات د  الرش  م مناهق اإلنتاج الص يرخ ن
 قبيل البااتين الفردية أو المناهق الحضريةر

ع أ الظ ت المتومججط إلأ ا ع أ من ظ ّة  بصججفة عامةينب م و ججم التعو  من مبيدات الحشججرات و
 يتنامججججل الرش المحددأي  وينب ملظ تم النبات العائل أو النبات الاي يؤمن مأوا لاا أو داهل  اا ا

تات ال با بة إلأ الن بالناجججججج ئلر   عا بات ال ئلمم هول الن الرصججججججيرخ نمثل الررعياتم والتماهتم  عوا
والف يف ةكم يظل و ججم التعت من مبيد الحشججرات ع أ نباتات أهول تحيط بالمنترة الم روعة التم 
تشججججججنل مأوا أو مصججججججدر واات لاار و م المناهق ال الية من ل ات ذباب الفا اةم و م إهار هتة 

ت من مبيد الحشججرات ع أ النباتات هارئة ل رضججات ع أ تفشججم اآل ةم يمنن أيضججاً و ججم التعاجرات 
 أو ع أ وير ا من الماااات المالئمة اول موقم ا تشا  اآل ةر عائلوير ال

 الجوي الرش 3-2-2

مناهق الو م  اإلنتاج ا  بر م مناهق  بالتائرات مبيدات الحشججججججرات رش هعو يمنن ال ظوت إلأ 
من ا ر ر وقد ينوي الرش الظوي  مبعثرخ ع أ ماجججااات وامجججعة العائ ةالنباتات  التم تنوي  ياا

 عاالً من ايث الن فة أ ثر من الرش ا ر ججم  م البرامج الوامججعة النتا م  ما يمنن التوصججل إلأ 
ت تية أ ثر اتاججججاقاً ل تعو   م المنترة الماججججتاد ةر لنن  م بعض الب داي قد ي ضججججم الرش الظوي 

 لريود نألراً العتبارات بيئيةر

العالجم يمنن تحديد ا من هالل امت دا  جااز لإلمناد الظ را م وتاظي اا  م بعد اهتيار منترة و
هرائط رقمية بامججججججت دا  برنامج مع وماتم لنألت المع ومات الظ را ية من أجل  ججججججماي رّش  عال 

 ا ثر ع أ البيئةر اصرل تعو  و

ات الحشجججرات ولمعالظة المنترة الماجججتاد ةم قد ال ينوي من الضجججروري امجججت دا  التعو  من مبيد
 ت تية  ام ة إنما  رط  م بعض مناهق العالجم  ما  م المنترة الثانية أو الثالثةر وينب م تنييف 
ارتفاع ومججججججرعة الرش الظوي مم الألرو  الاججججججائدخ من قبيل ل اجة التعت وهصججججججائص هرهو  

 الرشم ومرعة الريالم والحرارخم ووتات الاحل وهبوورا يا ا ر ر

 محطات الطعم 3-3

تشجججججنل أجا خ التعت وأجا خ الرتل المعرو ة بامجججججت "محتات التعت" إجرات منا حة أ ثر  نن أيويم
مراعاخ ل بيئة من التعو  من مبيدات الحشرات ل رضات ع أ ذباب الفا اةر وتتألف محتات التعت من 
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 الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية  26-26المعيار الدولي 

مادخ جاذبة ومادخ قات ة قد تنوي موجودخ  م جااز أو تو جججججم مباشجججججرخ ع أ الاجججججتح المالئتر وع أ 
 التم تظاباار عنل المصائدم ال تاتبرم محتات التعت ذباب الفا اة

محتات التعو  مالئمة االمججججت دا  مثالً  م العم يات التظارية إلنتاج الفا اةم وبرامج إدارخ ذباب و
الفا اة ع أ نتا  المنترةم والماججااات العامةم و م بعض الحاالتم  م باججاتين عضججويةر ويمنن 

ا عداد  م ااالت التفشججم تر يص  م مناهق هالية من ل ات ذباب الفا اة ل امججت دا  محتات التعت
المح ية والمع ولة جيداًر و م المناهق الموبوتخ والمعرو ة بأناا هّ اناً لاباب الفا اة ومصجججججججادر 
دهولاا إلأ مناهق ين فض  ياا انتشجججججججار ذباب الفا اة والمناهق ال الية من ل ات ذباب الفا اةم 

 محتات التعو  بنثا ة مرتفعةرينب م نشر 

يوصججججأ بأي تنوي المادخ الظاذبة الماججججت دمة متحي خ إلناو الحشججججرات  تر ّص بصججججورخ مباشججججرخ و
 اإلجمالية باآل ةر إصابة الفا اة

 تقنية إتالف الذكر 3-4

تتع ق ترنية إتال  الا ر بامجججججت دا   ثا ة عالية من محتات التعو  التم تتألف من هعت ذ ر مم وج 
بيد ل حشججججرات لتر يص أعداد ذ ور ذباب الفا اة الماججججتاد  إلأ ماججججتوا متدّي بحيث ليل من مم م

 كر2017نالفاوم  المحتمل أي يحصل الت اوج

 Dacus و Bactroceraويمنن امجججججت دا  ترنية إتال  الا ر لمنا حة أنواع ذباب الفا اة من  صجججججي تم 
يوجينولكر والميثيججل يوجينول أ ثر  عججاليججة من ال تين تنظججابججاي بتعو  ذ ريججة ن يولور أو ميثيججل 

 النيولور إلتال  الا ور  م ا نواع التم تظاباا  ا  التعو ر

 االصطياد الكتلي 3-5

مظموعات ذباب الفا اةر وبصجججورخ  تر يصياجججت د  االصجججتياد النت م نألت اصجججتياد بنثا ة عالية ل
 1عامةم  سي إجراتات االصتياد النت م  م اإلجراتات ذاتاا المات دمة  ورا  الماح نالمر ق 

كر وينب م نشر المصائد  م مناي اإلنتاج  م وقت مبنر من المومت اين تنترل الابابات لااا المعيار
ل بماجججججتويات متدنيةم  ما يظل تشججججج ي اا ع أ البال ة ا ولأ إلأ الحرلم واين تنوي ا عداد ال ت ا

 نحو مالئتر

أي تاججججتند  ثا ة المصججججائد ع أ عوامل من قبيل  ثا ة ذباب الفا اةم والمرا ة الفي يولوجية  وينب م
و ثا تجر وأّما التوقيتم  عائللاباب الفا اةم و فاتخ المواد الظاذبة والمواد الرات ةم ومألارية النبات ال

المصججائد  يظل أي ياججتند ع أ ا نواع الماججتاد ة من ذباب الفا اة وع أ بيانات والم تطم ونشججر 
 رعائلإينولوجية عن النبات ال

 تقنية الحشرات العقيمة 3-6

ترنية الحشججججججرات العريمة  م ترنية هاصججججججة با نواع ومراعية ل بيئة يمنناا أي تو ّر منا حة  عالة 
 كر2017لمظموعات ذباب الفا اة الماتاد ة نمنألمة ا واية وال راعةم 

ات دَ  من  ترنية الحشرات العريمة  عالة  رط  م ماتويات متدنية من أعداد ا نواع الماتاد ة وقد تُ
 أجل 

ذبابة الفا اةم ايث قد تنوي ترنية الحشرات العريمة إجراًت وايداً ل صحة النباتية أو  تر يص -
ً مم إجراتات أهرا ل صحة النباتية ل وصول إلأ ماتويات متدنية من ا عداد  مم وجا

 والمحا ألة ع أ  ا  الماتوياتر

اصة  م مناهق ااتوات ذبابة الفا اةم ايث قد تنوي ترنية الحشرات العريمة  عالة بصورخ ه -
هالية إلأ اد بعيد من اآل ات نمن قبيل المناهق العازلةك إنما ت ضم لدهول منتألت لآل ات من 

 مناهق موبوتخر
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امتئصال ذبابة الفا اةم ايث يمنن تتبيق ترنية الحشرات العريمة اين تنوي ماتويات ا عداد  -
 متدنية المتئصال ا عداد الباقيةر

ث يمنن تتبيق ترنية الحشرات العريمة  م مناهق معّر ة ل  تر امتبعاد ذبابة الفا اةم اي -
 ت ضم لض وهات عالية من ل ات تأتم من مناهق مظاورخر

 إطالق ذباب الفاكهة العقيم 3-6-1

الظور ويظل أي تنوي الفترات الفاصجججججج ة بين  او منيمنن إهال  ذباب الفا اة العريت من ا ر  
اياخ الحشجججرخر ويُت ق عامة ذباب الفا اة العريت مرخ أو مرتين  م عم يات إهالقج معدّلة و راً لتول 

ا مجججبوع إنما قد يتأثر تواتر إهالقج بألرو  من قبيل عدد ال ادراتم والحالة التارئة لوجود ذباب 
بالغم ومناخ وير مؤاٍتر ولتحديد  ثا ة إهال  الاباب العريتم ينب م النألر  م جودخ ذباب الفا اة 

ا عداد البرية والناجججججبة المرووب  ياا من ذباب الفا اة البري إلأ ذباب الفا اة  العريتم وماجججججتوا
 العريتر

بعد إهال  ذباب الفا اة العريتم ينب م البدت باالصتياد وتحديد الاباب العريت والبري من أجل ترييت و
التراه الاباب دوي تدابير تصحيحية وير  روريةر ثت ينب م إعادخ  ي ولة عالية إجرات اإلهال  والح

العريت الاي تّت إهالقج  م المصججججائد ذاتاا التم امججججتُ دمت ال تشججججا  ا عداد البرية إذ قد يو ّر ذلي 
مع ومات ماجججججترجعة عّما إذا تّت ب وغ النثا ة المرووب  ياا من ذباب الفا اة العريت وناجججججبة الاباب 

 كر2017العريت إلأ الاباب البري نمنألمة ا واية وال راعةم 

نأي   فؤامنن امججت دا  اإلهال  ا ر ججم اين ال ينوي اإلهال  الظوي  عاالً من ايث الن فة أو يو
منترة صججج يرخ ناجججبياًكم أو اين تنوي عم يات إهال  إ جججا ية  جججرورية لتو ير  توزيم مترتم أو

محدد من فض  ثا ة أع أ من ذباب الفا اة لاججججبل معيّن نمثالً  م مناهق يتت  ياا تظاوز ماججججتوا 
 نتشار اآل ةكرال

ن فة مرارنةً باإلهال  ا ر ججم  م البرامج الوامججعة تمن ايث ال بفعالية أ براإلهال  الظوي ويتاججت 
النتا م ويو ّر توزيعاً أ ثر اتااقاً لاباب الفا اة العريت من اإلهال  ا ر مم و اا ما قد يظمم ذباب 

 ر بعد اهتيار منترة اإلهال م يمنن الفا اة العريت  م مواقم محددخ أو ع أ هول ماججججججارات اإلهال
تحديد ا بامجججت دا  جااز لإلمجججناد الظ را م وتاجججظي اا  م هرائط رقمية بامجججت دا  برنامج مع وماتم 
لنألت المع ومات الظ را ية   اا قد ياججججاعد  م  ججججماي توزيم  فوت ل اباب العريتر وا مججججاليل ا  ثر 

لمبرد وا  ياس الورقية نمنألمة ا واية وال راعةم شججججججيوعاً لإلهال  الظوي  م نألت الاباب البالغ ا
 كر2017

فاع اإلهال م ينب م النألر  م عدخ عواملم بما  م ذلي مججججججرعة الريالم والحرارخم  ولتحديد ارت
ووتات الاحلم وهوبوورا يا ا ر م وال تات النباتمم وما إذا  انت المنترة الماتاد ة اضرية 

متر  و  مججججججتح ا ر ر وير أنججج ينب م  600و 200ال  بين أو ريفيججةر وتتراول ارتفججاعججات اإله
انتشجججار  تفضجججيل ارتفاعات اإلهال  المتدنيةم وب اصجججة  م المناهق التم تتعر  لريال قوية نلمنم

ذباب الفا اة العريت المفره أو انحرا  النيلك و م مناهق ينوي  ياا اال تراس من جانل التيور 
 ي يحصل اإلهال   م وقت مبنر من الصبالم اين تنوي  مرتفعاً ووالل الحصولر ومن المفضل

 والحرارخ معتدلةر الريال

 مراقبة جودة ذباب الفاكهة العقيم 3-6-2

ية الظماعيةم  تأثير الترب يد  حد جل ت بة الظودخ من أ ية لمراق ية ودور بارات روتين ينب م إجرات اهت
واإلشججججججعاعم والمناولةم ومدخ الشججججججحنم وامججججججتبرات ذباب الفا اة العريت أو إهالقجم و راً لبارامترات 

عة الو جالجة الجدوليججة ل تججاقجة الجاريجة/ وزارخ  /منألمججة ا وجايجة وال راعجةن المنشججججججودخالظودخ  ال را
 كر2014ا مرينيةم 
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ي فا اةر ول تمنن من  ليمنن ال ظوت إلأ المنا حة البيولوجية النالمججججججينية لتر  باب ال مظموعات ذ
ع أ نحو أ برم يمنن امجججت دا  اإلهال  النثيفر وهالل  اا اإلهال  النثيفم  سي أعداداً تر يصجججاا 

 مججججججيما التفي يات المفيدخم تظري تربيتاا جماعةً وإهالقاا هالل  بيرخ من ا عدات التبيعيينم وال
أعداد اآل اتر وامجججججت دا  المنا حة البيولوجية النثيفة محدود بمواد المنا حة  ل ترات اامجججججمة لتر ي

ليم يظل أي ينوي ا عدات التبيعيوي  ية الظماعيةر  ا اا تننولوجيا الترب البيولوجية التم تتو ر ل
مظموعات  تر يصتربية الظماعية ذات جودخ عالية بحيث يمنن التوصججججججل إلأ الاين ي ضججججججعوي ل 

ذباب الفا اة الماججججججتاد  ع أ نحو  عالر ويظل أي يتوجج إهال  مواد المنا حة البيولوجية إلأ 
م عوائلالمناهق الاامشججججججية التم يصججججججعل الوصججججججول إلياا والتم  ياا  ثا ة عالية من النباتات ال

المناهق  ه اناً لاباب الفا اة ومصجججججادر إصجججججابة إنتاج الفا اة التظاري أووالمعرو ة بأناا تشجججججنل 
 الحضرية باآل ةر

 على حركة المواد الخاضعة للوائح الضوابط 3-8

بالناججججججبة إلأ المناهق ال الية من ل ات ذباب الفا اةم و م بعض الألرو م المناهق التم ين فض 
مراقبة ع أ ار ة المواد ال ا ججججججعة ل وائح ل حؤول  ياا انتشججججججار ل ات ذباب الفا اةم ينب م تنفيا ال

 رلااا المعيارك 1نانألر التفاصيل  م الم حق  دوي دهول أو انتشار أنواع ماتاد ة من ذباب الفا اة

 المواد المستخدمة في إجراءات الصحة النباتية -4

ينب م أي ينوي أدات المواد الماججت دمة  م إجراتات الصججحة النباتية عند ماججتوا مربول من الفعالية 
المحا ألة ع أ مججججججالمة ا جا خ والمعدات هوال  ترخ  وينب موالموثوقية لفترخ مالئمة من الوقتر 

بيولوجياً   تبرخمأو  معتمدخالنيميائية المواد أي تنوي المواد الظاذبة و وينب مانتشججججججار ا  م الحرلر 
 لماتوا مربول من ا داتر

 التحقق والتوثيق -5

ذباب  تر يصالنباتات من  عالية االمجججججتراتيظيات الم تارخ ن وقايةأي تتحرق المنألمة الوهنية ل ينب م
الفا اةم وااتواا م وامتئصالجم وامتبعاد ك وإجراتات الصحة النباتية ذات الص ةر وإجرات الصحة 

المات د  ل تحريق  و مراقبة الاباب البالغ واليرقاتم  ما يظري وصفج  م المعيار  النباتية الرئيام
 لتدابير الصحة النباتيةر 6الدولم رقت 

النباتات افظ مججججججظالت المع ومات التم تدعت جميم  وقايةأي تضججججججمن المنألمات الوهنية ل وينب م
 24ال ترل عن وامجججتبعاد  لمدخ ذباب الفا اةم وااتوائجم وامجججتئصجججالجم  تر يصمراال امجججتراتيظيات 

 رشاراً 
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 29-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 المعيار  اا وليل ج تاً إل امياً منمرجعية  رط ال للورا  اا المر ق 

 (2011: اصطياد ذباب ثمار الفاكهة )1المرفق 

ك ذي ا  مية Tephritidae اا المر ق مع ومات تفصي ية الصتياد ذباب ثمار الفا اة ن يتضمن
امت دا  نألت اصتياد محددخ تبعاً إلمنانية تتبيراام نوع  وينب مر اآل ةااالت   م م ت فاالقتصادية 

منترة أو ذبابة ثمار الفا اة واالة الصحة النباتية ل مناهق المحددخم التم قد تنوي منترة مصابة 
يصف و رأو منترة هالية من ذبابة ثمار الفا اة تنتشر  ياا ذبابة ثمار الفا اة بماتوا من فض

المصائد والظاذباتم   ياا مواد من قبيلم بما المات دمة ع أ أومم نتا المر ق نألت االصتياد 
 تاظيل البيانات وتح ي اارو م و الي إجراتات تشمل الترييتاالصتياد و ثا ة

منألمة ا واية عن اصتياد ذباب الفا اة  م المتبوعة التالية الصادرخ عن مع ومات إ ا ية  وتتال
 للمت المتحدخ والو الة الدولية ل تاقة الارية نبال  ة اإلنن ي ية  رطك  وال راعة

FAO/IAEA (International Atomic Energy Agency). 2018. Trapping guidelines for area-wide fruit fly 
Flores. Rome, FAO. 65 pp. Available at -, 2nd edn, eds W.R. Enkerlin & J. Reyesprogrammes

section-control-pest-https://www.iaea.org/about/insect  1نتت االهالع ع ياا لهر مرخ  م 
 كر2018تشرين ا ول /أ توبر

بروتو والت تش يص ن 27ويمنن لبروتو الت التش يص المعتمدخ  مالاق ل معيار الدولم رقت 
 ك أي تشنل أدوات مفيدخ لتش يص عينات ذبابة الفا اة البال ةراآل ات الحا عة ل وائح

 المسح وأنواعحاالت اآلفة  -1

  الماوااتلحاالت اآل ة يمنن  ياا تتبيق  أنواع ناك هماة 

 اآل ة موجودخ بدوي منا حةر مظتمم اآل ة موجود لننج وير ها م  ية تدابير منا حة )أ(

اآل ة موجودخ تحت التر يصر مظتمم اآل ة موجود وي ضججججججم لتدابير منا حةم تشججججججمل منترة  نبك
 تنتشر  ياا ذبابة ثمار الفا اة بماتوا من فضر

  ة موجود وي ضم لتدابير منا حةاالمتئصالر مظتمم اآل قيداآل ة موجودخ  نجك

ا  ة وير موجودخ وتتت المحا ألة ع أ المنترة التم تنتشججججر  ياا ذبابة ثمار الفا اة بماججججتوا  ندك
اآل ة وائبة نمثل ماتأص ةم ال تاظيالت لآل ةم لت تعد موجودخك والتدابير ل محا ألة  من فض

 ع أ وياب اآل ة متبرةر

 تحت المراقبة وقاب ة ل عملم تحت االمتئصال قاب ة ل عملم. اآل ة عابرخ ن ـك

  و د   ل مناا لماواات االصتياد ةا نماه الثالثو يما ي م 

 تدقيق المواصفات الممي خ لمظتمم اآل ةريتت إجراا ا ل مسوحات رصدية -

إلرمجججججات ادود منترة معتبرخ مصجججججابة أو هالية من يتت إجراا ا  مسووووووحات تعيين الحدود -
 اآل ةر

 لتحديد  يما إذا  انت اآل ة موجودخ  م منترة ماريتت إجراا ا  مسوحات كشفية -

  مقبل الشجججروع  تظمعات اآل ةل تحرّق من مواصجججفات  رصجججدية ماجججواات من الضجججروري إجراتو
  عالية ولترييت تظمعات اآل ةل تحرّق من ماجججججتويات  أو أثنات تتبيراا تدابير التر يص واالمجججججتئصجججججال

 ماججججواات م الحاالت ألف وبات وجيتر ويتت إجرات   ججججرورية الماججججوااتو ا  تدابير المنا حةر 
تعتبر مصججججججابة باآل ة أو هالية مناام مثل المنترة المنشججججججأخ التم  منترةالحدود لتحديد ادود تعيين 

 ظ ت من هتة عمل ك أو 35 رقت  معيار الدولمل 1لم حق ك نااتنالحالة ب ين فض  ياا انتشجججججار اآل ة
تصحيحية عندما تتظاوز اآل ة ماتوا االنتشار المن فض المحدد أو  م منترة ين فض  ياا انتشار 

 الماججواات ر ويتت إجراتعندما يحدو  شججف مااآل ة نالحالة  اتك  ظ ت من هتة عمل تصججحيحية 

https://www.iaea.org/about/insect-pest-control-section
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 30-26المعيار الدولي 

  ة نالحالة دالكلتحديد ما إذا  انت اآل ة موجودخ  م منترةم أي إلثبات عد  وجود اآلالنشججججججفية 
ك تبرر التدهل ل ة عابرخلآل ة إلأ المنترة ال الية من ذبابة ثمار الفا اة ن الدهول المحتملولنشججججف 
 ككرما  م منترة اآل اتتحديد االة ن 8 الدولم رقت نالمعيار

وتتضمن المعايير ا هرا التم تتناول موا يم محددخم مثل االة اآل ات أو االمتئصال أو المناهق 
هريرة أو مع ومات إ جججججا ية عن ال الية من اآل ات أو المناهق التم ين فض  ياا انتشجججججار اآل اتم 

 رالماوااتمحددخ من  أنواع إجرات وقت

 سيناريوهات االصطياد -2

 ة يمنن أي تت ير بمرور الوقتم يمنن أي يت ير أيضججاً نوع الماججح المت وب بالنألر إلأ أي االة اآل
  إجراا 

كم يمنن تتبيق تدابير الصحة ألفبدتاً من مظتمم متوّهن بدوي منا حة نالحالة  -اآل ة موجودخ -
منترة تنتشر  ياا ذبابة تمار الفا اة بماتوا  تؤدي إلأ إنشاتالنباتيةم ومن المحتمل أي 

  كرالك أو منترة هالية من ذبابة ثمار الفا اة نالحالة ديتوجـ اتمن فض نالحالة ب

 االة اآل ةتبرأ كم الاآل ة وير موجودخر بدتاً من منترة هالية من ذابة ثمار الفا اة نالحالة د -
و م  ا  الحالة تتبق إجراتات باد   كمات شٌف لاا نالحالة  أو يحدو  ع أ ما  م ع يج

 المنترة ال الية من ذبابة ثمار الفا اةرامتعادخ 

  االصطياد مواد -3

ذباب ثمار الفا اة ع أ المردرخ ع أ الظمم بين  ماوااتيتوقف االمت دا  الفاعل ل مصائد  م  ات 
المصججائدم الظاذبات وعوامل الرتل لظاب ا نوع الماججتاد ة من ذباب ثمار الفا اة وماججناا ومن ثّت 

تاججججججت د  نألت االصججججججتياد ور والعد وتح يل البياناتقت اا وافألاا لتحديد  وياتاا ع أ نحو  اعلم 
  اال االقتضات اليةلماواات ذباب ثمار الفا اة المواد الت

 أجا خ لالصتياد  -

 أو جاذبات واائيةك ذ ريةم هعو أو اتم  يرومونجاذبات ن -

 عوامل قتل  م المصائد الرهبة والظا ة نبفعل  ي يائم أو  يميائمك -

 رهبة أو جا ةكمصائد مواد الحفظ ن -

 الجاذبات 3-1

ا نواع الرئياججججججة لاباب ثمار الفا اة ذات ا  مية االقتصججججججادية والظاذبات  1يعر  الظدول رقت 
 لم اهرتح يل  ع أ إجراتوجود أو وياب نوع ما  م  اا الظدول  وال يدلالمات دمة عادخ لظاباار 

 ما يتع ق الحالة ال ا عة ل وائح  م اال من ا اوال ع أ يأبوال يدل وجود  أو عد  وجود  اآل ة 
  .ن ذبابة ثمار الفا اةنوع ما مب



 26 الدولم رقت المعيار 1 المر ق -ك Tephritidaeثمار الفا اة ن ل ات ذبابإنشات منترة هالية من 
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    ا نواع الرئياة لاباب ثمار الفا اة ذات ا  مية االقتصادية والظاذبات الشائم امت داماا1الجدول 

 الجاذب النوع
Anastrepha fraterculus (Wiedemann)4 Protein attractant (PA) 

Anastrepha grandis (Macquart) PA 

Anastrepha ludens (Loew) PA, 2C-11  

Anastrepha obliqua (Macquart) PA, 2C-11  

Anastrepha serpentina (Wiedemann)  PA 

Anastrepha striata (Schiner) PA 

Anastrepha suspensa (Loew) PA, 2C-11 

Bactrocera carambolae (Drew & Hancock) Methyl eugenol (ME) 

Bactrocera caryeae (Kapoor) ME 

Bactrocera correcta (Bezzi) ME 

Bactrocera dorsalis (Hendel)4 ME, 3C2 

Bactrocera kandiensis (Drew & Hancock) 

Bactrocera musae (Tryon) 

ME 

ME 

Bactrocera occipitalis (Bezzi)  ME 

Bactrocera umbrosa (Fabricius) ME 

Bactrocera zonata (Saunders) ME, 3C2, ammonium acetate (AA) 

Bactrocera cucurbitae (Coquillett) Cuelure (CUE), 3C2, AA 

Bactrocera neohumeralis (Hardy) CUE 

Bactrocera tau (Walker) CUE 

Bactrocera tryoni (Froggatt) CUE 

Bactrocera minax (Enderlein) PA 

Bactrocera cucumis (French) PA 

Bactrocera jarvisi (Tryon) PA, zingerone 

Bactrocera latifrons (Hendel) PA 

Bactrocera oleae (Gmelin) PA, ammonium bicarbonate (AC), spiroketal (SK) 

Bactrocera tsuneonis (Miyake) PA 

Ceratitis capitata (Wiedemann) Trimedlure (TML), Capilure (CE), PA, 3C2, 2C-23 

Ceratitis cosyra (Walker) PA, 3C2, 2C-23 

Ceratitis rosa (Karsch) TML, PA, 3C2, 2C-23 

Dacus ciliatus (Loew) PA, 3C2, AA 

Myiopardalis pardalina (Bigot) PA 

Rhagoletis cerasi (Linnaeus) Ammonium salts (AS), AA, AC 

Rhagoletis cingulata (Loew) AS, AA, AC 

Rhagoletis indifferens (Curran) AA, AC 

Rhagoletis pomonella (Walsh) Butyl hexanoate, AS 

Toxotrypana curvicauda (Gerstaecker) 2-Methyl-vinylpyrazine 
 ريات د  أماماً الصتياد اإلناو كهالت ا مونيو  والبوترياينن جاذب واائم من منونين 1
 يات د  أماماً الصتياد اإلناور نهالت ا مونيو م بوترياينم تراي ميثيل أمينك ثالثة منوناتجاذب واائم من  2
 ريات د  أماماً الصتياد اإلناو كهالت ا مونيو  والتراي ميثيل أمينجاذب واائم من منونين ن 3
 رخوير مؤّ د fraterculus Anastrepha ومر ل Bactrocera dorsalis أعضات مر ل بعضل الحالة التصنيفية 4

 الخاصة بالذكورالجاذبات  3-1-1

ر هعو  ذ رية هاصجججة بالا ورأو  ع أ  يرموناتتحتوي معألت المصجججائد الماجججتعم ة بشجججنل وامجججم 
 و C. capitataنبما  م ذلي  Ceratitisك أنواع من الظنل TMLتراي ميدلور ن ويصججتاد التعت الا ري

C. rosa ميثيل يوجينول ن التعت الا ريويصججججججتاد كرME ك عدداً  بيراً من أنواع الظنلBactrocera 

مججبايرو يتال   يروموي ويصججتادكر B. musae و  ,B. dorsalis, B. zonata , B. carambolaeنبما  م ذلي
B. oleaeالتعت الجججا ري  ويصججججججتجججاد رCuelure نCUE ك عجججدداً  بيراً من ا نواع ا هرا ل ظنل

Bactrocera  بما  م ذليB. cucurbitae و B. tryoni عامة عالية التتايرم ويمنن  التعو  الا ريةر تنوي
 ,TML لتعو أكر وتوجد ماتحضرات  2ترد أمث ة لاا  م الظدول امتعمالاا  م عديد من المصائد ن
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CUE, ME اا باتم يمنن التحنت  م انتالق جاذ اي و م تو ر  مال  ادو  مفعول لفترخ أهول لالمججججججتع
هول عمر  ع أتؤثر  يمنن أي المتأصجججججج ة  م البيئةبعض الألرو   إدراك أيالحر مر ومن المات 

 والتعو  الا ريةرمونية وريالظاذبات الف

 لإلناث المتحيّزةالجاذبات  3-1-2

 -ميثيل-2 المثالياتثنأ من ذلي ع أ مبيل ن باإلناوال اصة  موناتوريالف ال تتال تظارياً  م العادخ
ةم مجججججائ ة أو جا ةك التم اصجججججتناعي ينيل بيرازينكر وع يج  سي الظاذبات المتحيّ خ لإلناو نهبيعيةم 
ظدول الةم مائ ة أو جا ةك ناصتناعييشيم امت داماا ترتن  ع أ ال ااتم أو روائح العائل نهبيعيةم 

اائ ة  وامت دمت ع أ مر التاريوبكر  2 من أنواع  الصتياد مظموعة  بيرخالظاذبات البروتينية ال
الظاذبات البروتينية الاجججائ ة الا ور واإلناو ع أ اد مجججواتر ع أ أي  وتصجججتادذباب ثمار الفا اةر 

 تصججججتادم إلأ ذلير وباإل ججججا ة التعو  الا ريةالظاذبات الاججججائ ة تنوي عموماً أقل ااججججامججججية من 
 ر صيانة ع أ  ترات أقصروتتت ل   ةمن الحشرات وير الماتاد  بيرخ اً الظاذبات الاائ ة أعداد

عدد  وتر ل  ا  الظاذباتبامججت دا  ا مونيا ومشججتراتاار  واائية اصججتناعيةعدخ جاذبات  وامججتحدثت
من ذلي ع أ مججججبيل المثال أنج تت امججججتحداو جاذب واائم الحشججججرات وير الماججججتاد ة المماججججو ةر 

 .C الصتياد وتراي ميثيل أمينك نهالت ا مونيو م بوترياينثالثة منونات  اصتناعم مؤلف من

capitata ر ويمنن إزالججة تراي ميثيججل أمين لماججججججججي أنواعAnastrepha ياججججججتمر مفعول الظججاذب ور
ً  لمدخ تتراول ترريبا بين أربعة وعشججرخ أمججابيم االصججتناعم  ألرو  المناهيةر ويماججي الظاذب ل تبعا

 و و مام أقل  ثيراً من اإلناو الابابذ ور من عدداً ق يالً من الحشججججججرات وير الماججججججتاد ة وعدداً 
يظعل امت دا   اا الظاذب منامباً  م برامج إهال  ذباب ثمار الفا اة العريتر وتتوا ر ترنيات جديدخ 

وال الئط  ذات المفعول الممتدال الئط ثالثية المنونات   ياام بما االصججججججتناعيةل ظاذبات ال اائية 
نفاججججاام باإل ججججا ة إلأ ال الئط ثالثية المنونات المضججججمنة  م  ثنائية المنونات المحتواخ  م البتاقة

 رمدادخ مفردخ م روهية

ية  وبالنألر إلأ أي بااثة عن واات تاججججججتظيل ل ظاذبات ال اائ فا اة ال ناو ذباب ثمار ال ذ ور وإ
ة  م مرا ة البال ة وير النا جججظة جناجججياًم  سي لاا  ا نماه من الظاذبات المردرخ ع أ صجججتناعياال

ناو ذباب ثمار الفا اة بشججججججنل مبنر وعند ماججججججتويات أهفض ل مظتمم مرارنة بالظاذبات  شججججججف إ
 البروتينية الاائ ةر



 26المعيار الدولم رقت  1المر ق  - كTephritidaeثمار الفا اة ن ل ات ذبابإنشات منترة هالية من 

 33 -26المعيار الدولي  الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية 

 ذباب ثمار الفا اةر جاذبات ومصائد لماول ذ ور )أ( 2الجدول 

 المصائد والجاذبات أنواع ذباب ثمار الفاكهة

 TML/CE ME CUE 

 CC CH ET JT LT MM ST SE TP YP VARs CH ET JT LT MM ST TP YP CH ET JT LT MM ST TP YP 

Anastrepha fraterculus                            

Anastrepha ludens                            

Anastrepha obliqua                            

Anastrepha striata                             

Anastrepha suspensa                            

Bactrocera carambolae            x x x x x x x x         

Bactrocera caryeae            x x x x x x x x         

Bactrocera minax                            

Bactrocera correcta            x x x x x x x x         

Bactrocera cucumis                             

Bactrocera cucurbitae                    x x x x x x x x 

Bactrocera dorsalis            x x x x x x x x         

Bactrocera kandiensis             x x x x x x x x         

Bactrocera latifrons                             

Bactrocera occipitalis            x x x x x x x x         

Bactrocera oleae                             

Bactrocera tau                    x x x x x x x x 

Bactrocera tryoni                    x x x x x x x x 

Bactrocera tsuneonis                             

Bactrocera umbrosa             x x x x x x x x         

Bactrocera zonata             x x x x x x x x         

Ceratitis capitata   x x x x X x x x x x                 

Ceratitis cosyra                             

Ceratitis rosa   x x x x X x x x x x                 

Dacus ciliatus                             

Myiopardalis pardalina                             

Rhagoletis cerasi                             

  



 1المر ق  - كTephritidaeثمار الفا اة ن ل ات ذبابإنشات منترة هالية من  26المعيار الدولم رقت 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 34-26المعيار الدولي 

 ر جاذبات ومصائد لماواات ذ ور ذباب ثمار الفا اة)أ( 2الجدول  تابم

  المصائد والجاذبات  أنواع ذباب ثمار الفاكهة

 TML/CE ME CUE 

 CC CH ET JT LT MM ST SE TP YP VARs CH ET JT LT MM ST TP YP CH ET JT LT MM ST TP YP 

Rhagoletis cingulata                            

Rhagoletis pomonella                             

Toxotrypana curvicauda                            

 

 مختصرات المصائد مختصرات الجاذبات

CE ابي ور  CC  مصيدخ  وك و ونن اا LT  لينري دمصيدخ TP مصيدخ تفري 

CUE يولور  CH مصيدخ شا  ب MM  المصيدخ الم ربية المتومتية VARs مصيدخ الرمم المعدل 

ME ميثيل يوجينول ET المصيدخ الاا ة ST مصيدخ مناوس YP  الصفرات ا لوالمصيدخ 

TML ترايميدلور JT مصيدخ جا اوي SE مصيدخ متاينر  

 

 



 26الدولم رقت  المعيار 1المر ق  -ك Tephritidaeثمار الفا اة ن ل ات ذبابإنشات منترة هالية من 

 35-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 ر الظاذبات والمصائد ل ماواات المتحي خ إلناو ذباب ثمار الفا اة )ب( 2الجدول 

 (انألر الم تصرات أدنا ) المصائد والجاذبات  أنواع ذباب ثمار الفاكهة

 3C 2C-1 2C-2 PA SK+AC AS (AA, AC) BuH MVP 

 ET SE MLT OBDT LT MM TP ET MLT LT MM TP MLT ET McP MLT CH YP RB RS YP PALz RS YP PALz GS 

Anastrepha fraterculus               x x           

Anastrepha grandis                x x           

Anastrepha ludens             x  x x           

Anastrepha obliqua             x  x x           

Anastrepha striata                x x           

Anastrepha suspensa             x  x x           

Bactrocera carambolae               x x           

Bactrocera caryeae               x x           

Bactrocera minax               x x           

Bactrocera correcta               x x           

Bactrocera cucumis                x x           

Bactrocera cucurbitae   x            x x           

Bactrocera dorsalis               x x           

Bactrocera kandiensis                x x           

Bactrocera latifrons                x x           

Bactrocera occipitalis               x x           

Bactrocera oleae               x x x x x   x x     

Bactrocera tau                x x           

Bactrocera tryoni               x x           

Bactrocera tsuneonis                x x           

Bactrocera umbrosa                x x           

Bactrocera zonata   x            x x           

Ceratitis capitata  x x x x x x x x x x x x  x x x           

Ceratitis cosyra    x      x      x x           

Ceratitis rosa  x x      x      x x           

 

  



 1 المر ق - كTephritidaeإنشات منترة هالية من ل ات ذباب ثمار الفا اة ن 26المعيار الدولم رقت 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 36-26المعيار الدولي 

 ر الظاذبات والمصائد ل ماواات المتحي خ إلناو ذباب ثمار الفا اة)ب( 2تابع الجدول 

(انألر الم تصرات أدنا )   أنواع ذباب ثمار الفاكهة   المصائد والجاذبات

 3C 2C-1 2C-2 PA SK+AC AS (AA, AC) BuH MVP 

 ET SE MLT OBDT LT MM TP ET MLT LT MM TP MLT ET McP MLT CH YP RB RS YP PALz RS YP PALz GS 

Dacus ciliatus    x            x x           

Myiopardalis pardalina                x x           

Rhagoletis cerasi                    x x x x x x x  

Rhagoletis cingulata                     x x  x x  

Rhagoletis pomonella                    x  x x x    

Toxotrypana curvicauda                          x 

 

 مختصرات المصائد مختصرات الجاذبات
2C-1 (AA+Pt) BuH ناانوين بيوتيل   CH  مشا  بتمصيدخ MLT   المصيدخ متعددخ التعو RS  الحمرات النرخمصيدخ 
2C-2 (AA+TMA) MVP ذبابة ثمار الباباظ  يروموي  ET المصيدخ الاا ة MM المصيدخ الم ربية المتومتية  SE مصيدخ مناوس 

3C (AA+Pt+TMA)  (2 ميثيل  ينيل بيرازين) GS النرخ ال ضرات OBDT  المصيدخ الظا ة المفتواة من ا مفل TP مصيدخ تيفري 

AA أمونيو  هالت PA جاذب بروتينم LT مصيدخ لينفي د PALz المصيدخ الالصرة الصفرات المومضة YP  مصيدخ ا لوال
 الصفرات

AC  بينربونات أمونيو 
AS  أمالل أمونيو 

Pt بوترياين 
SK مبايرو يتال 

McP  مصيدخ ما فيل RB مصيدخ روبل  

 



 26الدولم رقت  المعيار 1 المر ق -ك Tephritidaeثمار الفا اة ن ل ات ذبابإنشات منترة هالية من 

 37-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 والمدخ العمرية  م الحرل قائمة بالظاذبات :3الجدول 

 المستحضر مختصر الجاذب االسم الشائع
 1المّدة العمرية في الحقل

 كباألسابيعن

    

    طعوم ذكرية

 10-4 مدادخ بوليميرية TML ترايميدلور

 6-3 صفيحة رقيرة

 مائل

  يل بالمتينم

1-4 

4-5 

 10-4 مدادخ بوليميرية l MEميثيل يوجينول

 8-4 مائل

 10-4 مدادخ بوليميرية CUE  يولور

 8-4 مائل

  36-12 مائل CE وممددك TML ابي ور ن

    اتفيرومون

 كT. curvicaudaن من ذابابة ثمار الباباظ

 ميثيل  ينيل بيرازينك 2ن

 

MVP 6-4 بتاقات 

 6-4 بوليمير SK (spiroketal)ذبابة ال يتوي من 

    جاذبات مرتكزة على الغذاء

 2-1 أقراص PA هميرخ توروال/بورا ل

 2-1 مائل PA مشترات بروتينية

 6-4 بتاقات AA هالت أمونيو 

 1 مائل

 4-2 بوليمير

 6-4 بتاقات AC نبيـك  ربونات ا مونيو 

 1 مائل

 4-1 بوليمير

 1 م ح AS أمالل أمونيو 

 10-6 بتاقات Pt بوترياين

 10-6 بتاقات TMA تراي ميثيل أمين

 2 قارورخ ص يرخ BuH  ناانويت البوتيل

 10-6 بتاقات/م روه 3C تراي ميثيل أمين

 هالت أمونيو 

 بوترياين 

 تراي ميثيل أمين

3C 26-18 بتاقات مديدخ البرات 

 هالت أمونيو  

 تراي ميثيل أمين

2C-1 10-6 بتاقات 

  هالت أمونيو 

 بوترياين

2C-2 10-6 بتاقات 

 يل بالمتينم مم وتات  AA/AC هالت أمونيو  + بينربونات ا مونيو 
 لومينيو أ

3-4 

 من هالل اهتبارات وعم يات تثبت ار يةرالفع م  التوقيتدعت  وينب ممؤشر  رطر  هول عمر الظاذب ويات د  ر العمر النصفم امتناداً إلأ 1

 



 1المر ق  - كTephritidaeالفا اة ن ثمار ل ات ذبابنشات منترة هالية من إ 26المعيار الدولم رقت 

 الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية  38-26المعيار الدولي 

 والحفظعوامل القتل  3-2

الاباب المنظاب  م عدد من المصججائد من هالل امججت دا  عوامل قتل وافظر وتنوي عوامل  يُحتظ 
الرتل  م بعض المصائد الظا ة مادخ الصرة أو مامةر ويمنن لبعض مر بات الفومفور العضوية أي 

صجائد إلأ تاجظيل تعمل  مادخ هاردخ عند جرعات أع أر ي ضجم امجت دا  مبيدات الحشجرات  م الم
 الُمنتج واعتماد   م التشريم الرتري الموا قر

اائل و مائ ةم ال مت دا  جاذبات بروتينية  البورا ل  ي  ط م مصائد أهرا  و عامل الرتلر وعند ا
ويتت تحضججير بعض الظاذبات البروتينية لحفظ ذباب ثمار الفا اة المماججوكر  %3 يصججل إلأ بتر ي 

البورا لم وبالتالم ال يت ل و جججم بورا ل إ جججا مر وعند امجججت دا  المات  م المناهات الحارخم ب
 لمنم تبّ ر الظاذب ولحفظ الاباب المماوكر %10يضا  بروب ين و ينول بتر ي  

 باب ثمار الفاكهة شائعة االستخداممصائد ذ 3-3

أ أي قائمة المصائد ليات شام ة؛ يصف  اا الرات مصائد ذباب ثمار الفا اة شائعة االمت دا ر ع 
 وقد تتمنن أنماه أهرا تحريق نتائج معادلة ويمنن امت داماا الصتياد ذباب ثمار الفا اة 

  ناك ثالثة أنماه من المصائد الماتعم ة عادخم باالرتناز ع أ عوامل الرتل 

 ئمر وبعض   ُيماججي الاباب ع أ لواة من مواد الصججرة أو يرتل بعامل  يمياالمصووائد الجافة
م جا اججوي/دلتام مشججا  بتمن المصججائد الظا ة ا  ثر امججتعماالً  م مصججيدخ  وك و ونن اا م 

م النرخ الحمراتم مججججججتاينر التور الرابمأو  لينفي دم المصججججججيدخ الظا ة المفتواة من ا مججججججفل
 رRebelleوال واة الصفرات/مصيدخ 

 م المات المضججججججا  إليج    تماججججججي الابابة وت تل  م مح ول الظاذب أوالمصووووووائد الرطبة 
ها ض توتر مججتحمر وتعدّ مصججيدخ ما فيل واادخ من المصججائد ا ومججم امججت داماًر  ما تعدّ 

 مصيدخ  اريل مصيدخ رهبة أيضاً مم امت دا  أ ثر تحديداًر

 يمنن امجججججت دا   ا  المصجججججائد إما جا ة أو رهبةر وبعض من المصوووووائد الجافة أو الرطبة  
 ً  المصيدخ الاا ةم المصيدخ متعددخ التعو  ومصيدخ تفرير المصائد ا  ثر امت داما

 

 مصيدة كوك وكوننغهام 3-3-1

 الوصف 

تتنوي مصججججججيججدخ  وك و ونن اججا  من ثالثججة 
صججفائح قاب ة لإلزالة  ريمية بيضججاتم تبعد  ل 

مججججتر وتصججججنّم  5ر2واادخ عن ا هرا اوالم 
الصججججججفيحتجججاي ال جججارجيتجججاي من ور  مرّوا 

شنل بأبعاد  متر ت تأ  0ر14×8ر22ماتتيل ال
رة  مادخ الصجججججج ما ب فائح أو   تيا ادا الصجججججج إ

كر ولصججفيحة الالصججق ثرل وااد أو 1شججنل الن
أ ثر ياججمح بمرور الاوات من هاللجر تاججتعمل 
المصججججججيججدخ مم ألوالٍ بوليميريججة تحتوي ع أ 

ميججدلور عججادخكم يتت  جججاذب ذي رائحججة نتراي
و ججعج ما بين الصججفيحتين ال ارجيتينر وتأتم 
الصججفائح البوليميرية بحظمين قيامججم ونصججف 

مية نواظتر  من التراي ميدلورر  م اين تحتوي  وت 20ع أ  متك 2ر15×2ر15تحوي الصفيحة الريا

 
 مصيدخ  وك و ونن اا . 1الشكل 



 26الدولم رقت  المعيار 1 المر ق -ك Tephritidaeثمار الفا اة ن ل ات ذبابإنشات منترة هالية من 

 39-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ر وتماجججي الوادخ النام ة مم بعضجججاا وت 10مجججتك ع أ  2ر15×5ر7الصجججفيحة ذات الحظت النصجججفم ن
 عالّقة من الا ير بوامتةمالقطم وتع ّق  م ظ ة الشظرخ  بوامتةالبعض 

 االمتعمال

م تت تتوير الصفائح C. copitataنتيظة الحاجة الصتياد تعييٍن ل حدود اقتصادي وعالم الحاامية لـججج 
ميدلوررو اا يُبرم معدل اإلهال  ثابتاً لمدخ البوليميرية لإلهال  المحنو  لنميات أعألت من التراي 

زمنية أهول ها ضججاً بالي العمل اليدوي مم زيادخ الحاججامججيةر ولمصججيدخ  وك و ونن اا  مم  ين اا 
 متعدد الصفائح متح الصق  بير لماي الابابر

 أر 2 م الظدول ا نواع التم تُات د  المصيدخ لماناا  انألر -

 ر3 الظدول م  نالمدخ العمرية  م الحرلك خ و م التعتالظاذبات المات دمة وإعاد انألر -

 رد 4 م الظدول  ايناريو ات والنثا ات الموصأ بااانألر االمتعمال  م م ت ف ال -

 

 يب شامتمصيدة  3-3-2

 الوصف 

 م مصججيدخ مظو ةم ذات لواة  مشججا  بتمصججيدخ 
صججججججفرات مم لواتين مثربتين والصججججججرتين من 
الوجاينر وعنججد  رد ال واتينم تبججدو المصججججججيججدخ 

مججتكم مم اظرخ داه ية  15×18ماججتتي ة الشججنل ن
كر تو جججم 2شجججنل الم صجججصجججة لو جججم الظاذب ن

عالًقة من الا ي ع أ قمة المصيدخ لو عاا ع أ 
 ا وصاير

 االمتعمال

امججججت دا  بتاقاتم صججججفائح  المصججججيدخلاا  يمنن 
بوليميرية ومججداداتر و م منا ئة  م ااججامججيتاا 

 رRebellلمصيدخ ال واة الصفرات/مصيدخ 

 بكر نأم 2 م الظدول  الصتياد اا نواع التم تات د  المصيدخ  انألر -

 ر3 الظدول م  نالمدخ العمرية  م الحرلك الظاذبات المات دمة وإعادخ و م التعت انألر -

 رنبم جك 4الظدول  م  ايناريو ات والنثا ات الموصأ بااال االمتعمال  م م ت فانألر  -

 

  

 
 ر مصيدخ تشا  بمر2شكل ال



 1المر ق  - كTephritidaeالفا اة ن ثمار ل ات ذبابنشات منترة هالية من إ 26المعيار الدولم رقت 

 الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية  40-26المعيار الدولي 

 المصيدة السهلة  3-3-3

 الوصف 

تتألف المصججيدخ الاججا ة من وعات بالمججتينم ماججتتيل الشججنل ذي 
مجججججتم  5ر14ج أين مم عالّقة مبنيّة داه ياًر يب غ ارتفاع المصجججججيدخ 

مل من  400 ويمنناا امججتيعاب مججت 5مججتم وعمراا  5ر9وعر ججاا 
والظ ت  شججججفا الظ ت ا مامم ل مصججججيدخ وكر 3شججججنل الن المح ول
أصججفرر ويتباين الظ ت ا مامم الشججفا  مم الظ ت ال  فم ال  فم 

و م مما يع ز من قدرخ المصجججججيدخ ع أ اصجججججتياد ذباب الفا اةر 
والظججاذبججات  التعو  الججا ريججةتظمم مججا بين تججأثيرات الرايججة مم 

 المرتن خ ع أ ال ااتر

 االمتعمال 

المصجججيدخ متعددخ ا ورا ر إذ يمنن امجججتعمالاا جا ة بعد و جججم 
ك أو جاذبات ME, TML, CUEنمثل  التعو  الا ريةهعت  ياا من 

وثالثية المنونات  2Cنمثل الظاذبات ثنائية  اصججججججتناعيةواائية 
3C  ك ونألا  ااتظاز مثل داي   ور وسر  ما يمنن امججججججتعمالاا

أيضججاً مم التعو  الرهبة ل ظاذبات البروتينية الاججائ ة ايث تتاججم 
ةم  سي وااداً من الموّزعات صججججججتناعيمل من ال  يطر وعند امججججججت دا  جاذبات ال اات اال 400اتأ 

ا صفر من المصيدخ  م اين نذاك الاي يحتوي البوترياينك ينوي موصوالً من الداهل مم الظ ت 
 تبرأ الموزعات ا هرا اّرخر 

 م مجججا ة ور و ا  المصجججيدخ واادخ من أ ثر المصجججايد االقتصجججادية توا راً ع أ الماجججتوا التظاري
من الشجججج ص  م من المصججججائد  أ برالحملم مججججا ة المناولة وال دمةم مؤمنة الفرصججججة ل دمة عدد 

  هرارمرارنة مم بعض المصائد ا الااعة الواادخ

 م ا نواع التم تاجججت د  المصجججيدخ لماجججناا انألر  -
 نأم بكر 2الظدول 

 الظاذبات الماجججججت دمة وإعادخ و جججججم التعتانألر  -
 ر3 م الظدول  نالمدخ العمرية  م الحرلك

اججججججينججاريو ججات ال انألر االمججججججتعمججال  م م ت ف -
 رد 4 م الظدول  والنثا ات الموصأ باا

 

المصيدة الصفراء الالصقة المومضة مصيدة  3-3-4
"cloak " 

 الوصف 

المصيدخ الصفرات الالصرة المومضة من صفائح يتت إعداد 
متكر ي تأ أاد جوانباا  x 23مت  36ن صفرات بالمتينية

شنل قائتم تو م الصفيحة  بمادخ الصرةم وعند و عاا ب
كم مم 4شجججنل النالالصجججرة اول وصجججن عمودي أو عمود 

الظانل الالصجججججق بمواجاة ال ارجم  م اين تربط ال وايا 
 ال  فية معاً بوماهة م رط

 االمتعمال

 
 المصيدخ الاا ةر .3الشكل 

 
 المصيدخ الصفرات الالصرة المومضة 4الشكل 



 26الدولم رقت  المعيار 1 المر ق -ك Tephritidaeثمار الفا اة ن ل ات ذبابإنشات منترة هالية من 

 41-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 نأصفر مومضك والنيميائية نهعت مر ل  تات د  المصيدخ التوليفة الفض أ من الظاذبات البصرية

 من ذبابة ثمار النرزكر يمنن اإلبرات ع أ المصيدخ  م مناناا برتعة م ي متص ة مم وصن أو 

 مع راً أما  الصفيحة يتت تثبيت موزع التعت  م اا ة الرمة ا مامية ل مصيدخم وينوي التعت عمود

 ذبابة ثمار  ا اةر تنظاب  600-500الالصرةر ل اتح الالصق المردرخ ع أ ماي اوالم 

 ات من العمل المتحد لااين الحاثين وتماي ع أ الاتح الالصقرالحشر

 بر 2 م الظدول  ا نواع التم تات د  المصيدخ لمانااكانألر  -

 الظاذبات المات دمة وإعادخ و م التعت انألر -

 ر3 الظدول م  نالمدخ العمرية  م الحرلك 

 ر ـ 4 م الظدول  ايناريو ات والنثا ات الموصأ بااال انألر االمتعمال  م م ت ف -

 مصيدة جاكسون أو مصيدة دلتا 3-3-5

 الوصف 

تنوي مصيدخ جا اوي مظو ة بشنل دلتا ومصنوعة 
 من الور  المرّوا المشّمم ا بيضر يب غ 

 مجججت 9مجججت وعر جججاا  5ر12م هولاا مجججت 8ارتفاعاا 
ً اإل ا ية  أج اا ا ا هرا وتحتويكر 5نشنل   لاانا

أبيض أو أصججفر ال وي من الور  المرّوا الماججتتيل 
المشجججججّمم الم تأ بتبرة رقيرة من الصجججججق معرو  
بامججت "المادخ الالصججرة" تاججتعمل لماججي الاباب عند 
 بوهج  م داهل جاجججت المصجججيدخ؛ وتاجججت د  مجججدادخ 
بوليميرية أو  تيل قتنم  م مججج ّة بالمجججتينية أو ع أ 

مو جججوعة ع أ  اامل مججج نمم مم عالّقة من الاججج ي
 قمة جات المصيدخر

 االمتعمال

ية لماي ذ ور ذباب ثمار الفا اةر والظاذبات  يرومونتات د   ا  المصيدخ أماماً مم الظاذبات البار
ينب م  CUE و ME ر وعند امججججتعمالCUEأو  MEم TMLالماججججتعم ة  م مصججججيدخ جا اججججوي/دلتا  م 

 إ ا ة مادخ مامةر

امجت دمت  ا  المصجيدخ لعدخ مجنوات  م برامج االمجتبعاد واالمجتئصجال  ورا  متعددخم بما  م و
 م االصتياد النشفم والعوائلم الورك؛  م ا ةذلي درامة بيئة المظتمم نالو رخ المومميةم التوزيمم 

قات ماح مظتمعات ذباب ثمار الفا اة العريت  م مناهق ت ضم إلهالو م واصتياد تعيين الحدود؛ 
قد ال تنوي مصيدخ جا اوي/دلتا مالئمة لبعض الألرو  المناهية و ت ية لاباب ثمار الفا اة العريتر 

 نمثل المتر وال باركر

ر  ام االقتصادية توا راً ع أ الماتوا التظاري تعد مصائد جا اوي/دلتا واادخ من أ ثر المصائدو
من الشجججج ص  م من المصججججائد  أ برد  دمة عدل رصججججة  وتتيحم والصججججيانةالمناولة ومججججا ة الحمل 
 مرارنة مم بعض المصائد ا هرار  الااعة الواادخ

 أر2 م الظدول ا نواع التم تات د  المصيدخ لماناا انألر  -

 ر3 م الظدول  نالمدخ العمرية  م الحرلك الظاذبات المات دمة وإعادخ و م التعتانألر  -

 رنبم دك 4الظدول  م  الموصأ بااايناريو ات والنثا ات م ت ف ال انألر االمتعمال  م -

 
 مصيدخ جا اوي أو دلتا. 5الشكل 



 1المر ق  - كTephritidaeالفا اة ن ثمار ل ات ذبابنشات منترة هالية من إ 26المعيار الدولم رقت 

 الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية  42-26المعيار الدولي 

 مصيدة لينفيلد 3-3-6

 الوصف 

مجججتم  5ر11تتألف مصجججيدخ لينفي د التر يدية من مرهباي بالمجججتينم ياجججتعمل لمرخ واادخ  رطم بارتفاع 
مت عند الرمة الح  ونية ل  تاتر يوجد  م جات المرهباي البالمتينم  9مت عند الراعدخ و  10وقتر 

كر وتعدّ المصجججججيدخ الم ربية 5أربعة ثروب دهول موزعة بتظانل اول جدراي المصجججججيدخ نالشجججججنل 
 كر6المتومتية نا ة أهرا لمصيدخ لينفي د نالشنل 

 االمتعمال 

تاجججججت د  المصجججججيدخ جاذباً ونألاماً لمبيد اشجججججري لظاب وقتل ذباب ثمار 
الفا اة الماجججتاد ر ووالباً ما يرّم  ال تات الح  ونم لونياً لنمط الظاذب 

كر ولماججججي CUEوأصججججفر  ME؛ أبيض Capilure/TMLالماججججتعمل نأامرم 
متنالفتحة م  رة بشدخك  5ر2الظاذبم ياتعمل هتا  ا  ونم الرمة ببعد 

التعو  هالل ال تات من ا ع أر تاجججججتعمل المصجججججيدخ جاذبات من يشجججججدّ 
 رMEو  TMLم CEم CUE الا رية

ال ااي تبت عاما ذ ور ذباب ثمار الفا اة مم  MEو  CUEي  ط الظاذباي 
 .Cال يبت عججاي من أي من  TMLو  CEالمججاالثيوير ع أ أنججج ونألراً  ي 

capitata و C. rosae م تو جججججم مصجججججفو ة مشجججججبعة بالداين ورو وس داهل
 المصيدخ لرتل اشرات الاباب الداه ةر 

 رأ 2الظدول  م ا نواع التم تات د  المصيدخ لماناا  انألر -

نالمدخ العمرية  الظاذبات الماججججت دمة وإعادخ و ججججم التعتانألر  -
 ر3  م الظدول  م الحرلك

الموصججأ  اججيناريو ات والنثا اتالل  م م ت ف اانألر االمججتعم -
 رنبم دك 4 م الظدول  باا

 

  

 
 مصيدخ لينفي د. 6الشكل 

 
 مصجججججججيجججدخ الجمج جرب .7 الشوووووووكووول

 المتومتية



 26الدولم رقت  المعيار 1 المر ق -ك Tephritidaeثمار الفا اة ن ل ات ذبابإنشات منترة هالية من 

 43-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 نمط مصيدة ماكفيل 3-3-7

 الوصف 

 يحتويك من وعاٍت McPتتألف مصيدخ ما فيل التر يدية ن
ع أ شنل  أس زجاجم أو بالمتينم شفا م إجاصم 

 5ر16مت وعر اا  2ر17الشنلم يب غ ارتفاع المصيدخ 
شنل المل من المح ول ن 500مت عند الراعدخ وتتام لـججج 

ك وتضججججت أج ات المصججججيدخ مججججدادخ متاهية أو وتات 8
بالمتينيا يُ  ق الظ ت الع وي من المصيدخ وهتا اً من 
الا ي لتع يق المصائد ع أ أ رع الشظرخر توجد نا ة 

مججت وعر   18بالمججتينية من مصججيدخ ما فيل بارتفاع 
 مل من المح ول 500مجججت عند الراعدخ وتتاجججم لـججججججججج  16
ينوي الظ ت الرمم شفا اً والراعدي أصفر وكر 9شنل الن

 ال وير
 

 االمتعمال 

 م تعمل المصيدخ بشنل مناملم من الضروري أي يبرأ جات المصيدخ نأليفاًر ولبعض التصاميت 
ج أين يمنن  ياا  صل الظ ت الع وي عن قاعدخ المصيدخ ل امال ب دمة أيار نإعادخ و م التعتك 

 من ذباب ثمار الفا اةروتفتيش المماو ات 

تاججججتعمل المصججججيدخ جاذباً واائياً مججججائالًم يرتن  ع أ البروتين 
المما  أو ابوب هميرخ توروال/بورا لر وتعدّ ابوب توروال 
أ ثر  فججاتخ من البروتين الممججا  مم مرور الوقججت  ي درجججة 

تة عند  ثاب ُوياججججججات ماججججججتوا درجة ر 2ر9الحمو جججججججة تنوي 
الحمو جججججة  م ال  يط بدور مات  م جاب ذباب ثمار الفا اةر 
ايث تنظاب اشججرات الاباب أقل ل   يط عندما تضججحم درجة 

 أ ثر اامضيةر(pH) الحمو ة

لو م هعت من ابوب ال ميرخم أه ط ثالثة إلأ هماة ابوب 
تاويل الحبوبر  500هميرخ توروال  م  ماتر اّرك ل مل من ال

ولو جججججججم هعت من البروتين الممجججا م إه ط  يجججدروزيالت 
البروتين مم البورا ل نإذا  اي لت ينن مضججججججا اً ماججججججبراً إلأ 

% بجججالناججججججبجججة 9-5البروتينك  م المجججات لتصججججججججل إلأ تر ي  
 % ل بورا لر3لايدرولي ات البروتين و 

صججججججيدخ أناا أ ثر  فاتخ  م ماججججججي اإلناور  الظاذبات هبيعة الظاذب الماججججججت د   م  ا  الم وتعنم
ال اائية عامة/وير مت صججججصججججة بتبيعتاام وع يج تميل مصججججيدخ ما فيل إلأ ماججججي مدا وامججججم من 

 ووير التابم لاا باإل ا ة للنواع الماتاد ةر Tephritidaeالاباب وير الماتاد  التابم لفصي ة 

باب ثمار الفا اة بتوليفة مم مصائد أهرار وتات د  تات د  مصائد نمط ما فيل  م برامج إدارخ ذو
 ا  المصججائدم  م المناهق ال ا ججعة  عمال تر يص وامججتئصججالم لرصججد مظتمعات اإلناو بشججنل 
رئيلر ويعدّ ماججججي اإلناو اامججججماً  م تردير  مية العرت المده ة إلأ مظتمم بّري بامججججت دا  برنامج 

و  م برنامج ترنية إبادخ الا رم أتت ق ذ وراً عريمة  رط  ترنية الحشججججرات العريمةر و م البرامج التم
تاججت د  مصججائد ما فيل  أداخ لنشججف مظتمم ما بامججتادا اا عدداً ق يالً من اإلناو البريةم  م اين اي 
صججة ع أ الا ورم تماججي  مصججائد أهرا نمثل مصججائد جا اججويكم التم ُتاججتعمل مم جاذبات مت صججّ

تحديد امججت داماا  م البرامج التم يدهل  ياا منّوي ترنية الحشججرات الا ور العريمة المت رةم ويظدر 
العريمةر وإ ا ة لما تردّ م تعدّ مصائد ما فيلم  م المناهق ال الية من اآل اتم ج تاً ماماً من شبنة 

 
 مصيدخ ما فيل. 8الشكل 

 
 مصيدخ ما فيل البالمتينية. 9الشكل 
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 الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية  44-26المعيار الدولي 

اصججتياد ذباب ثمار الفا اة ال ريل نألراً لمردرتاا ع أ ماججي أنواع ذباب ثمار الفا اة ذي ا  مية 
 والتم ال يوجد لاا جاذبات محددخرالحظرية 

تتت ل مصجججائد ما فيل مم جاذب بروتينم مجججائل عمالة منثفةر إذ أي عم ية ال دمة وإعادخ و جججم و
التعت تاججججت ر  وقتاًم وعدد المصججججائد التم يمنن هدمتاا  م يو  عمل اعتيادي يعادل نصججججف العدد 

 لبعض المصائد ا هرا الموصو ة  م  اا الم حقر

 بر 2الظدول  م ع التم تات د  المصيدخ لماناا ا نوا انألر -

 ر3  م الظدول نالمدخ العمرية  م الحرلك الظاذبات المات دمة وإعادخ و م التعتانألر  -

نأم بم دم  4 م الظدول  ايناريو ات والنثا ات الموصأ بااانألر االمتعمال  م م ت ف ال -
 ر ك

 

 مصيدة القمع المعدل  3-3-8

 الوصف 

ك ل اتح 10شنل المن قمم بالمتينم ووعات ماي أهفض نك +VARsنتتألف مصيدخ الرمم المعدل 
 متكم يو م  وقج وعات ماي ع وي نمن البالمتيي الشفا ك 5 م الرمة ثرل وامم نبرتر 

 االمتعمال

نألراً لنوناا تصميت مصيدخ وير الصرةم  ام تمت ي مردرخ وير 
 محددخ ع أ 

الماجججججي وعمر هويل جداً  م الحرلر يتصجججججل التعت بالاجججججرفم 
 بحيث ينوي موزع 

التعت متو ججعاً  م ومججط الثرل الوامججم ع أ الاججتحر وتو ججم 
 قتعة ص يرخ من مصفو ة مشبعة 

لرتل ذباب بعامل الرتل داهل وعاتي الماجججججي الع وي والاجججججف م 
 ثمار الفا اة الاي يدهل 

 المصيدخ

الظدول  م ا نواع التم تات د  المصيدخ لماناا  انألر -
 أر 2

نالمدخ  الظاذبات المات دمة وإعادخ و م التعتانألر  -
 ر3  م الظدول العمرية  م الحرلك

اججججيناريو ات والنثا ات انألر االمججججتعمال  م م ت ف ال -
 رد 4  م الظدول الموصأ باا

 

 المصيدة متعددة الطعوم  3-3-9

 الوصف 

ك  م ناجججج ة من مصججججيدخ ما فيل الموصججججو ة مججججابراًر يب غ ارتفاع MLTالمصججججيدخ متعددخ التعو  ن
كر 11شنل رقت الن المح ولمل من  750متم وتتام اتأ  15متم وعر اا عند الراعدخ  18المصيدخ 

شنل متوانيتم ال محتواتينر ينوي الظ ت الرمم  تتألف المصيدخ من وعات ذي قتعتين بالمتينيتين ا
شججفا اً والراعدي أصججفر ال وير الظ ت الع وي مفصججول عن قاعدخ المصججيدخم ل اججمال ب دمة المصججيدخ 
وإعادخ و ججججججم التعتر ويتباين الظ ت الع وي الشججججججفا  مم الراعدخ الصججججججفرات مما ي يد من مردرخ 

مو جججوعة ع أ قمة جاجججت  المصجججيدخ ع أ ماجججي ذباب ثمار الفا اةر وتاجججت د  عالّقة من الاججج يم
 المصيدخم لتع يق المصيدخ ع أ أوصاي الشظرخر

 

 .الرمم المعدلمصيدخ . 10الشكل 



 26الدولم رقت  المعيار 1 المر ق -ك Tephritidaeثمار الفا اة ن ل ات ذبابإنشات منترة هالية من 

 45-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 االمتعمال 

تتبم  ا  المصججججيدخ المبادت ذاتاا لمصججججائد ما فيلم ع أ أي جاذب و
جا  أ ثر  اصتناعمالمصيدخ متعددخ التعو  الماتعمل مم جاذب 

 فاتخ وانت ابية من المصججججججيدخ متعددخ التعو  أو مصججججججيدخ ما فيل 
الماججتعم تين مم جاذب بروتينم مججائلر والفار  المات اآلهر  و أي 

جا  تاجججمح ب دمة  اصجججتناعمالمصجججيدخ متعددخ التعو  مم جاذب 
أنألف وتتت ل عمالة أقل بنثير من مصججيدخ ما فيلر وعند امججت دا  

ط الموّزعججات إلأ الظججدراي الججداه يججة ل ظ ت جججاذبججات وججاائيججةم ترب
ا مجججتوانم ا ع أ من المصجججيدخ أو تع ّق بومجججاهة م رط من الرّمةر 
واتأ تؤدي  ا  المصججيدخ وظيفتاا بشججنل منامججلم من الضججروري 

 أي يبرأ الظ ت الع وي شفا اًر

ات د  المصيدخ متعددخ التعو   مصيدخ رهبةم و ل ماتر  إ ا ة ها ض توتر متحم ينب معندما ت
% لتر يل تبّ ر المات وتح ّل الاباب 10و م المناهات الحارخ يمنن امتعمال بروب ين و ينول بتر ي  

 المماوكر

عندما تات د  المصيدخ متعددخ التعو   مصيدخ جا ةم يتت و م مبيد اشري منامل نوير هارد و
مصججججيدخ لرتل ذباب ثمار عند التر ي  الماججججت د ك مثل داين ورو وس أو شججججريط دلتا مثرين داهل ال

ة البالمججتينية الع يا  الفا اةر ويتبق الدلتا مثرين ع أ شججريط من البولم إثي ين مو ججوع ع أ المنصججّ
داهل المصجججيدخر وع أ نحو مناوبم قد ياجججتعمل الدلتا مثرين  م دائرخ من شجججبنة ل بعو  مشجججبعة 

شار ع أ ا قل  م الألرو  الحر متة أ شبنة ع أ  ينب م يةر ووميحتفظ بتأثير  الراتل لمدخ  تثبيت ال
 الارف  من المصيدخ بامتعمال مادخ الصرةر

 بر 2الظدول  م ا نواع التم تات د  المصيدخ لماناا  انألر -

 ر3  م الظدول نالمدخ العمرية  م الحرلك الظاذبات المات دمة وإعادخ و م التعتانألر  -

 رنأ م دك 4 م الظدول  بااايناريو ات والنثا ات الموصأ انألر االمتعمال  م م ت ف ال -
 
 المصيدة الجافة مفتوحة األسفل أو مصيدة الطور الرابع 3-3-10

 الوصف 

 م مصجججيدخ جا ة امجججتوانية مفتواة من ا مجججفل يمنن أي ُتصجججنّم من 
بالمججججتيي أهضججججر معتت أو ور  مرّوا أهضججججر مت م بالشججججممر يب غ 

مجججت عند  10مجججت عند الرمة و  9مجججت وقتر ا  2ر15ارتفاع ا مجججتوانة 
 5ر2كر ل مصججيدخ قمة شججفا ةم ثالثة ثروب ن ل برتر 12شججنل الالراعدخ ن

ل جدار ا متوانة عند منتصف الماا ة بين متك متظاناة التباعد او
الناايتينم وقاعدخ مفتواةم وتاجججججت د  مم مدهل الصجججججقر وتاجججججت د  
عالّقة من الاجج ي مو ججوعة ع أ قمة جاججت المصججيدخ لتع يق المصججيدخ 

 ع أ أوصاي الشظرخر 

 االمتعمال 

واائم ا مجججججاس متحي   اصجججججتناعميمنن امجججججتعمال جاذب  يميائم 
ع أ أنج يمنن امججججت داماا أيضججججاً لماججججي ر C. capitataل إلناو لماججججي 

ة لاباب ثمار الفا اة إلأ الظدراي الداه ية للمججججججتوانةر إي صججججججتناعيالا ورر وتربط الظاذبات اال
هدمة المصيدخ ما ة  ي اإلدهال الالصق يامح بسزالٍة وتبديٍل ما ينم بتريرة مشاباة لإلدهاالت 

المصيدخ أقل تن فة من مصائد نمط ما فيل البالمتينية الماتعم ة  م مصيدخ جا اوير  ما أي  ا  
 أو ال جاجيةر

 
المصججججججيجدخ الظجا ة . 12الشووووووكول 

مفتواججة ا مججججججفججل أو مصججججججيججدخ 
 نالتور الرابمك

 
 المصيدخ متعددخ التعو  .11الشكل 



 1المر ق  - كTephritidaeالفا اة ن ثمار ل ات ذبابنشات منترة هالية من إ 26المعيار الدولم رقت 

 الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية  46-26المعيار الدولي 

 بر 2الظدول  م ا نواع التم تات د  المصيدخ لماناا  انألر -

 ر3  م الظدول نالمدخ العمرية  م الحرلك الظاذبات المات دمة وإعادخ و م التعتانألر  -

 در 4 م الظدول  ايناريو ات والنثا ات الموصأ بااانألر االمتعمال  م م ت ف ال -

 

  مصيدة الكرة الحمراء 3-3-11

 الوصف 

كر تحا م المصججيدخ 13مججت نشججنل  8المصججيدخ  م  رخ امرات قتر ا 
اظت وشجنل تفااة نا جظةر  ما قد تاجت د  أيضجاً ناج ة من المصجيدخ 

 ناججانوات ب وي أهضججرر ت ّتأ المصججيدخ بمادخ الصججرة وتتعّت بمادخ 
البوتيل التم تمت ي رائحة تشجججبج رائحة الثمرخ النا جججظةر ويتصجججل مم 
قمة النرخ عآلقة من الاجججججج ي تاججججججت د  لتع يق النرخ ع أ أوصجججججججاي 

 الشظرخر

 االمتعمال

يمنن امجججتعمال مصجججيدخ النرخ الحمرات بدوي ُهعتم ولنناا أ ثر  فاتخ 
  م ماجججججججي الاباب عند و ججججججم ُهعت  ياار تنظاب اشججججججرات الاباب

 النا ظة جناياً والظا  خ لو م البيض عادخ لاا  المصيدخر

يتت ماججي أنماه عديدخ من الحشججرات باا  المصججائدر ومن الضججروري 
تحديد  وية الابابة الماججججتاد ة إيظابياً من الحشججججرات وير الماججججتاد ة 

 التم يحتمل وجود ا  م المصائدر

 بر 2الظدول  م ا نواع التم تات د  المصيدخ لماناا  انألر -

 ر3  م الظدول نالمدخ العمرية  م الحرلك الظاذبات المات دمة وإعادخ و م التعتانألر  -

  ر 4 م الظدول  ايناريو ات والنثا ات الموصأ بااانألر االمتعمال  م م ت ف ال -

 

 
 ر مصيدخ النرخ الحمرات13الشكل



 26الدولم رقت  المعيار 1 المر ق -ك Tephritidaeثمار الفا اة ن ل ات ذبابإنشات منترة هالية من 

 47-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 مصيدة سنسوس  3-3-12

 الوصف 

تتألف مصجججججيدخ مجججججناجججججوس من جردل بالمجججججتينم عامودي 
جاجججت  ولااكر 14مجججت نشجججنل  5ر11مجججت وقتر   5ر12ارتفاعج 

م ّود بثرل  م أمججججججف جر  اأزر  مع ق  وقا شججججججفا  ووتات
وياتعمل م ي مع ّق يو م ع أ قمة جات المصيدخ لتع يق 

 المصيدخ ع أ اوصاي ا شظارر 

 االمتعمال

أو بالناجججبة ل ماجججي  هعوماً ذ ريةالمصجججيدخ جا ة وتاجججت د  
ةر وتو ججم قتعة اصججتناعيالمتحيّ  لإلناوم جاذبات واائية 

 داين ورو وس  م المشط ع أ ال تات لرتل الابابر

 م  ا نواع التم تاججججججت د  المصججججججيدخ لماججججججناا انألر -
 رنأم بك 2الظدول 

نالمدخ  الظاذبات المات دمة وإعادخ و م التعت انألر -
 ر3 الظدول م  العمرية  م الحرلك

ايناريو ات والنثا ات ال  م م ت ف انألر االمتعمال -
 رد 4الظدول  م  الموصأ باا

 

 مصيدة ستاينر 3-3-13

 الوصف 

 م مصيدخ امتوانية الشنل أ رية من البالمتيي الشفا  مم 
 تحات عند  ل ناايةر وتب غ أبعاد مصيدخ متاينر التر يدية 

كر والناو ا هرا 15شنل المت ن 11مت هوالً وقتر ا  5ر14
شنل المت ن 10مت وقتر ا  12من مصائد متاينر يب غ هولاا 

اتعمل وتكر 17شنل المت ن 5ر8مت هول وقتر  14ك و 16
عالّقة من الا ي مو وعة  م قمة جات المصيدخ لتع يق 

  المصيدخ ع أ أوصاي الشظرخر

 االمتعمال 

ر CUEو  MEم TML التعو  الا ريةتاججججججت د   ا  المصججججججيدخ 
يدخر قد ينوي الظاذب  ويع ّق الظاذب من مر   داهل المصجججججج

 التعو  الا ريةمل من ه يط من  3-2 تيالً قتنياً منروعاً  م 
أو موزع مم جاذب ومبيد اشرات نعادخ ماالثيويم داي برو  

 أو دي تا مثرينك  عامل قتلر

 م  ا نواع التم تاججججججت د  المصججججججيدخ لماججججججناا انألر -
 رأ 2الظدول 

نالمدخ  الظاذبات المات دمة وإعادخ و م التعت انألر -
 ر3 الظدول م  العمرية  م الحرلك

 رنبم دك 4 م الظدول  والنثا ات الموصأ بااايناريو ات ال  م م ت فالمتعمال انألر ا -
 

 
 مصيدخ مناوس. 14الشكل 

 
 التر يديةمصيدخ متاينر . 51الشكل 

 
 مصيدخ متاينر. 71الشكل 

 
 مصيدخ متاينر. 61الشكل 



 1المر ق  - كTephritidaeالفا اة ن ثمار ل ات ذبابنشات منترة هالية من إ 26المعيار الدولم رقت 

 الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية  48-26المعيار الدولي 

 TEPHRIمصيدة  3-3-14

 الوصف 

مججت عند  12مججت وقتر ا  15تشججبج مصججيدخ تفري مصججيدخ ما فيلر و م أمججتوانة عامودية ارتفاعاا 
كر تمت ي قاعدخ صججججفرات ووتات  اتحاًم يمنن 18شججججنل الن المح ولمل من  450الراعدخ وتتاججججم اتأ 

 صجج ج لتياججير ال دمةر توجد ثروب دهول اول قمة محيط الراعدخ الصججفراتم و تحات محاهة الرعرر 
وتوجد داهل الرمة منصجججة لماجججي الظاذباتر وتاجججتعمل عالّقة من الاججج يم تو جججم ع أ قمة جاجججت 

 المصيدخ لتع يراا ع أ أوصاي الشظرخر 

 االمتعمال

%ر ع أ أنج 9يو م  م المصيدخ هعت من البروتين المما  بتر ي  
يمنن امججججتعمالاا مم جاذبات بروتينية أهرا  ما جات وصججججفج  م 

 اصججتناعممصججيدخ ما فيل ال جاجية التر يدية أو مم جاذب واائم 
 م مججججدادخ أو مججججائل  ما جات وصججججفج  م  TMLجا  لإلناو ومم 

مصجججججيدخ جا اجججججوي/دلتا ذات ال واة الصجججججفراتر وعند امجججججتعمال 
ة اصتناعيالمصيدخ مم الظاذبات البروتينية الاائ ة أو مم جاذبات 

جا ة مم نألا  ااتظاز الاجججججججائل بدوي الثروبر الظانبيةم لن ينوي 
ا ة مبيد الحشججرات  ججرورياًر ع أ أنج عند امججت داماا  مصججيدخ ج

وبوجود ثروب جانبيةم  اناك ااجة لمح ول مبيد اشججججججرات نمثل 
ماالثيويك منروع  م  تيل قتنم أو أي عوامل قتل أهرا الجتناب 
 رب الحشجججججرات المماجججججو ةر ومن مبيدات الحشجججججرات المنامجججججبة 
ا هرا شججججرائط داي   ورو ل أو الدلتا مثرين مو ججججوعة داهل 

د  الدلتامثرين  م شجججريط من البولم إيثي ين يو جججم ع أ المصجججيدخ لرتل ذباب ثمار الفا اةر وياجججت 
منصة بالمتينية داهل قمة المصيدخر وع أ نحو مناوبم يمنن امتعمال الدلتا مثرين  م دائرخ شبنة 
ل بعو  مشججججبعة تحتفظ بالتأثير الراتل لمدخ مججججتة أشججججار ع أ ا قل تحت الألرو  الحر يةر وينب م 

 المصيدخ بامتعمال مادخ الصرةر تثبيت الشبنة ع أ الارف داهل جات

 نأم بكر 2الظدول  م ا نواع التم تات د  المصيدخ لماناا  انألر -

 ر3  م الظدول نالمدخ العمرية  م الحرلك الظاذبات المات دمة وإعادخ و م التعتانألر  -

 رنبم دك 4 م الظدول  ايناريو ات والنثا ات الموصأ بااانألر االمتعمال  م م ت ف ال -

 

 
 مصيدخ تفري. 18الشكل 



 26الدولم رقت  المعيار 1 المر ق -ك Tephritidaeثمار الفا اة ن ل ات ذبابإنشات منترة هالية من 

 49-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 REBELLالمصيدة ذات اللوحة الصفراء /مصيدة  3-3-15

 الوصف 

تتألف المصجججججيدخ ذات ال واة الصجججججفرات من لواة صجججججفرات 
متك م تاخ بالبالمتيي  14×23امتوانية من الور  المرّوا ن

كر وي تم الماججججتتيل من جانبيج بتبرة رقيرة من 19نشججججنل 
 م مصجججججيدخ ثالثية ا بعاد  Rebellمادخ الصجججججرةر ومصجججججيدخ 

مججججججتك من نمط ال واة الصججججججفرات مصججججججنوعة من  20×15ن
البالمججججججتيي نبولم بروب ينك الاي يظع اا شججججججديدخ الديمومة 

كر ت تأ المصجججججيدخ أيضجججججاً بتبرة رقيرة من مادخ 20نشجججججنل 
ن لن تا ال واتينر وتاججججججتعمل عالّقة من ل جة من  ال الظانبي

الا يم تو م ع أ قمة جات المصيدخ لتع يق المصيدخ ع أ 
 أوصاي الشظرخر 

 االمتعمال 

تاججت د   ا  المصججائد  مصججائد راية بمفرد ا أو بو ججم هعت 
من التراي ميججدلورم مججججججبيرو يتججا أو أمالل ا مونيو  نهالت 

يمنن ااتوات الظجججاذبجججات  م موّزعجججات محنمجججة  ا مونيو كر
اإلهال  مثججل مججججججججدادخ بوليميريججةر تربط الظججاذبججات إلأ وجججج 
رة وتات الور   بات  م هب ظاذ يدخر  ما يمنن ه ط ال المصجججججج
المرّوار ويظعججل التصججججججميت ثنججائم ا بعججاد والاججججججتح ا عألت 
لالتصججال  ا  المصججائد أ ثر  فاتخًم  يما ي ص ماججي الابابم 

صجججائد جا اجججوي ومصجججائد من نمط ما فيلر ومن مرارنة مم م
المات مراعاخ أي  ا  المصججائد تتت ل إجراتات هاصججة ل نرلم 
الترديت وهرائق ورب ة الحشججججججرات  وناا الصججججججرة إلأ درجة 
يمنن  ياا ت ف العينات أثنات المناولةر وروت أنج يمنن امتعمال 
ال أنج يوصجأ بامجت داماا  م هور ما  ا  المصجائد  م معألت أنماه امجت دامات برنامج المنا حةم إ

بعد االمججججتئصججججال ول مناهق ال الية من اآل اتم ايث تنوي الحاجة إلأ مصججججائد عالية الحاججججامججججية 
مت وبةر ويظدر عد  امتعمال  ا  المصائد  م مناهق ها عة إلأ إهال   ت م لاباب ثمار الفا اة 

د يتت ماججججججنجر ومن المات مالاألة أي لوناا العريت نألراً ل عدد النبير من ذباب ثمار الفا اة الاي ق
ا صجججفر وتصجججميماا المفتول ياجججمح لاا بماجججي اشجججرات وير ماجججتاد ة أهرا بما  م ذلي ا عدات 

 التبيعية لاباب ثمار الفا اة والحشرات الم رحةر

 نأم بكر 2الظدول  م ا نواع التم تات د  المصيدخ لماناا  انألر -

 ر3  م الظدول نالمدخ العمرية  م الحرلك و م التعتالظاذبات المات دمة وإعادخ انألر  -

 رنبم  ك 4 م الظدول  ايناريو ات والنثا ات الموصأ بااانألر االمتعمال  م م ت ف ال -
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 1المر ق  - كTephritidaeالفا اة ن ثمار ل ات ذبابنشات منترة هالية من إ 26المعيار الدولم رقت 

 الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية  50-26المعيار الدولي 

 إجراءات االصطياد -4

 التوزيع المكاني للمصائد 4-1

المواصجججججفات يُوّجج ت تيط شجججججبنة االصجججججتياد بال اية من الماجججججحم الصجججججفات الظو رية ل منترةم 
البيولوجية لابابة ثمار الفا اة وتآثر ا مم عوائ اام إ جججججججا ة إلأ  فاتخ الظاذب والمصججججججيدخر و م 
ة من الباجججاتين التظارية و م مناهق المدي والضجججواام ايث  المناهق التم توجد  ياا قتم متراصجججّ

 توجد العوائلم تُنشر المصائد عادخ  م نألا  شبنة قد ينوي لاا توزع متظانلر

نوي مصججججفو ات شججججبنة المصججججائدم  م المناهق ايث تنوي الباججججاتين التظارية متفرقةم المناهق تو
عادخ ع أ هول  ئلم موزعة  ية ايث توجد عوا اامشجججججج ناهق ال ئل ثمرية و م الم ية مم عوا الريف

 الترقات التم تؤمن وصوالً إلأ مادخ العائلر

لاباب ثمار الفا اة الماججتاد ر تو ججم شججبنات االصججتياد أيضججاً  ظ ت من برامج النشججف المبّنر و
و م  ا  الحالةم تو جججججم المصجججججائد  م المناهق العالية ال تر مثل نراه الدهولم أمجججججوا  الفا اة 

بمصججائد  تنميل المصججائد  م  ا  ا ما نر ويمنن االقتضججاتومنبّات قمامة المناهق المدنيةم ااججل 
ج الرريبة أو المظاورخ لت و  تو ججججم ع أ هول جوانل الترقات لتشججججنل مراهم و م مناهق اإلنتا

 ا ر م بوابات الدهول والتر  الرتريةر

 نشر المصائد )وضعها في المكان( 4-2

يشجججمل نشجججر المصجججائد الو جججم الفع م ل مصجججائد  م الحرلر ويعدّ اهتيار الموقم المنامجججل واادأ من 
العوامل اآل ثر أ مية  م نشججر المصججائدر ومن ا  مية بمناي امتالك قائمة بالعوائل ا وليةم الثانوية 

ننم مم  ا  والعر ججججججية لاباب ثمار الفا اةم مألاريتاا/ ينولوجيتاام توّزعاا وو رتاار ومن المم
 تتيح  ا  المع وماتالمع ومات ا مججامججيةم و ججم المصججائد وتوزيعاا  م الحرل بشججنل منامججلم  ما 

تبديل و جججم المصجججائد اناجججظاماً مم  ينب مر وت تيتاً  عاالً  برنامج إعادخ و جججم المصجججائد ت تيط
 مألارية/ ينولوجية العوائلر

ق الت اوجم ايث يحدو ت اوج ذباب ثمار ية  م مناهفيرومونو م المصائد ال ينب موايثما أمننم 
الفا اة عادخ  م تاج النباتات العائ ة أو بالررب منجم اهتيار برم شججججججبج مأل  ة و م الظانل من التاج 
تات التم تؤمن مأوا من الريال الروية  با عدّ مناهق االمججججججترااة والت اية  م الن عنل الريحر وت

مواقم مالئمة أهرا ل مصائدر و م ااالت محددخ  والمفترمات وتحمم اشرات لاباب ثمار الفا اة
قد تدعو الحاجة إلأ ت  يف عالّقات المصججائد بمبيد اشججرات منامججل لمنم النمل من أ ل ذباب تمار 

 الفا اة المماوك

المصجججججججائد البروتينية  م المناهق الأل ي ة من النباتات العائ ةر يراعأم  م مثل  ا   نشججججججر وينب م
م نباتات العائل ا ولم أثنات  ترخ نضج ثمار ار  م االة وياب نباتات العائل الحالةم نشر المصائد  

امججججججت دا  نباتات العائل الثانوير و م المناهق التم لت يتت  ياا تحديد عوائل نباتيةم  ينب ما ولمم 
 يراعأ نشر المصائد  م النباتات التم تو ر المأوام الحماية وال اات لاباب ثمار الفناة البالغر

المصجججججائد  م الظ ت المتومجججججط إلأ الرمم من ظ ّة النبات العائلم تبعاً الرتفاع النبات  نشجججججر ينب مو
عد  تعريض المصجججججججائد إلأ أشججججججعة الشججججججمل  ينب مالعائلم وموجّاة نحو الظانل عنل الريحر و

وصايم المباشرخم الريال العاتية أو ال بارر ومن ا  مية بمناي أي تنوي بوابة المصيدخ هالية من ا 
ا ورا  والاججادّات ا هرا مثل شججبنات العننبوت ل اججمال باناججياب  وائم منامججل ووصججول ذباب 

 ثمار الفا اة إلياا بشنل مالر

اجتناب و ججججم المصججججائد  م شججججظرخ واادخ باا هعو  من جاذبات م ت فة  ي ذلي ياججججبل  وينب م
مم جاذب ترايمدلور  C. capitataتداهالً بين الظاذبات ونرصاً  م  فاتخ المصيدخر  و م مصيدخ لـجججججج 

TML  ص ل ا ور وجاذب بروتينم  م الشجججظرخ ذاتاام ياجججبل نرصجججاً  م ماجججي اإلناو  م المت صجججّ
 ظاذبات البروتينية  ي ترايمدلور يعمل  تارد لإلناورالمصائد ذات ال
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ينب م إعادخ و ججم المصججائد بعد النضججج المألاري/الفينولوجم ل عوائل ا ولية لاباب ثمار الفا اة و
الموجود  م المنترة وبيولوجية نوع ذبابة ثمار الفا اةر ومن الممننم بسعادخ و ججججججم المصجججججججائدم 

هالل  امل العا  وزيادخ عدد المواقم التم يتت  حصججججاا لاباب ثمار  متابعة مظتمم ذبابة ثمار الفا اة
 الفا اةر

 رسم الخرائط للمصائد 4-3

مبين  م مصفو ة  ا يةم  بعد و م المصائد  م مواقم م تارخ بحرص وعند النثا ة والتوزيم المنا
لنألا  العالمم جااز اينب م تاججظيل موقم المصججائدر ويوصججأ بالع و إلأ المواقم ج را ياً بامججتعمال 

 ويظدر تحضير هريتة أو م تط لموقم المصيدخ والمنترة المحيتة بالمصائدرر لتحديد المواقم

أناما أداتاي قويتاي  م  ةونألت المع ومات الظ را ي النألا  العالمم لتحديد المواقمأثبت امججججججتعمال و
بالع و ج را ياً لنل مصيدخ من هالل  النألا  العالمم لتحديد المواقمإدارخ شبنة االصتيادر إذ يامح 

 إاداثيات ج را يةم يمنن امتعمالاا  يما بعد  مدهالت  م نألا  المع ومات الظ را مر

باإل جججا ة إلأ بيانات الموقم الظ را م أو إذا لت تتوا ر بيانات الموقم الظ را م لمواقم المصجججائدم و
مرئيةم و م االة المصائد المو وعة  أي يتضمن الع و إلأ موقم المصيدخ عالمات أر ية ينب م

أي يضجججججت الع و العنواي النامل  ينب م م النباتات العائ ة الموجودخ  م مناهق الضجججججواام والمديم 
ل م نية التم و ججعت  ياا المصججيدخر ويظدر أي ينوي الع و ل مصججيدخ وا ججحاً بدرجة  ا ية ل اججمال 

 والمشر ين بالعثور ع أ المصيدخ بااولةرل عمال الاين يروموي ب دمة المصائدم  ر  المنا حة 

يتت افظ قاعدخ بيانات أو  تاب االصجججججتياد لظميم المصجججججائد مم إاداثياتاا الموا رةم مم مجججججظالت و
هدمات المصججيدخم إعادخ و ججم التعتم وما تماججنج المصججيدخ من ذباب الور ويؤمن نألا  المع ومات 

ل مصججججججيدخ ومع ومات قيّمة أهرا مثل الموقم الظ را م هرائط بدقة عالية تأُلار الموقم الدقيق لن
الحظت النابم و ع أ مر التاريوم لآل ة أنماه التوزيم الظ را مالدقيق لنشو ات ذباب ثمار الفا اةم 

وانتشار مظتمم ذباب ذبابة ثمار الفا اة  م االة ادوو  اشية وتعدّ  ا   ل مظتمم  م مناهق معينةم
تة المنا حةم  ماي أي تنوي رشات التعو  وإهالقات ذباب المع ومات مفيدخ جداً  م ت تيط أنش

 ثمار الفا اة العريت مو وعة بدقة وامت داماا مظدي التن فةر

 خدمة المصائد وتفتيشها  4-4

تنوي الفواصججل ال منية ل  دمة محددخ لنل نألا  اصججتياد وترتن  ع أ نصججف عمر الظاذب نأنألر 
أ الظودخ التم تُ د  باا المصججججججيدخر وتشججججججمل هدمة كر ويتوقف ماججججججي الابابم ج ئياًم ع 3جدول 

 ينب مالمصائد إعادخ و م التعت والمحا ألة ع أ المصيدخ  م االة نأليفة وظر  تش يل جيدر  ما 
أي تنوي المصائد  م ظر  ل رتل الماتمر والمحا ألة ع أ أي نوع ماتاد  من ذباب ثمار الفا اة 

 الاي تّت مانج  م ظر  جيدر

وامتبدالاا  م الفترات الموصأ باار وت ت ف  بالحظت والتر ي  المنامبينينب م امتعمال الظاذبات و
معدالت إهال  الظاذبات بشججججججدخ مم الألرو  المناهيةر ينوي معدّل اإلهال  عاٍل بشججججججنل عا   م 

التعو   المناهق الحارخ الظا ةم ومن فضاً  م المناهق الباردخ الرهبةر وع يجم قد ينوي إعادخ و م
  م المصائد  م المناهات الباردخ أقل والباً مرارنة بالألرو  الحارخر

تعديل الفواصل ال منية ل تفتيش نمثل  حص المماوك من ذباب ثمار الفا اةك تبعاً ل ألرو   وينب م
وبيولوجية ذباب ثمار الفا اةر ويمنن أي يتراول الفاصل من يو  وااد  البيئية الاائدخ وااالت اآل ة

ً  30لأ إ ذباب ثمار الفا اة  تظمعات م المناهق التم توجد  ياا  ع أ مججبيل المثالم ومججبعة أيا  يوما
ية من الابابر  14و ويمنن أي ينوي الفاصجججججججل ال منم ل تفتيش ع أ  ترات يوماً  م المناهق ال ال

وثالثة  والمدخ الفاصججج ة ا  ثر شجججيوعاً تتراول بين يومين م االة ماجججواات تعيين الحدودم أقصجججر 
  أيا ر
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مناولة أ ثر من نمط ل ظاذب  م الوقت ذاتج عندما يتت امت دا  أ ثر من نمط واادر  ويوصأ بتظنل
ك ير ل  فاتخ MEو Cueذلي أي الت وو المتبادل بين مصجججججججائد ذات أنماه م ت فة من الظاذبات نمثل 

يير الظاذبات اجتناب ومن المات أثنات ت المصجججججيدخ ويظعل التحديد الم تبري صجججججعباً بدوي موجلر 
اناججناباا أو ت ويث الاججتح ال ارجم لظاججت المصججيدخ أو ا ر  باار إذ قد ير ل اناججناب الظاذب أو 
ت ّوو المصججيدخ من  رص دهول ذباب ثمار الفا اة إلأ المصججيدخر وبالناججبة ل مصججائد التم تاججت د  

الم وثة من المصججججججيدخ وير  إدهاالً الصججججججراً لماججججججي ذباب ثمار الفا اة م من المات اجتناب المناهق
الم صصة لماي ذباب ثمار الفا اة بالمادخ الالصرةر و اا ينتبق أيضاً ع أ ا ورا  وا وصاي 

بال العناية أثنات ه ناام  ينب مالموجودخ  م جدار المصجججججيدخر  الظاذباتم بتبيعتاام عالية التتاير و
ية الظاذب وترويض مججججججالمة لتظنل الماجججججججاس مناولتاا والت  ص من الظاذبات وتعبئتاام و بفعال

  المش لر

الماججحم والألرو  البيئية  نوعااججل  التم يرو  الشجج ص بصججيانتاا  م اليو ي ت ف عدد المصججائد و
الشبنة من  صيانةوعندما تات د  شبنة  بيرخ من المصائدم يمنن  رالمش لوهبرخ  والتضاريايةم

 جميم مصائد الشبنة وصيانتاا تفتيشل " التم تنفتظارب التش يلهالل عدد من "الماارات" أو "
 أي مناار إوفالوعد   بتريرة مناظية

 سجالت االصطياد 4-5

ثرة  م نتائج الماجججواات  موقم  تو رمجججظالت اصجججتياد منامجججبة   مالمع ومات التالية  إدراجينب م 
والتفتيشم  الصيانةتواريو والمصيدخ والظاذبم  ونوعالمصيدخم  تو م  يجالنبات الاي والمصيدخم 

 ل ما يعد  رورياً  إلأ مظالت االصتيادأي يضا  وماي ذبابة ثمار الفا اة الماتاد ةر ويمنن 
ويمنن لالاتفاظ بالنتائج لعدد من الموامججججججت أي يو ر مع ومات مفيدخ عن الت ييرات ر من مع ومات

  المنانية  م تظمعات ذباب الفا اةر

 عدد الذباب في المصيدة في اليوم 4-6

متومط عدد ذباب النوع الماتاد  المماوك  م مؤشر لك FTDالاباب  م المصيدخ  م اليو  ن عدد
الم حق نانألر أيضجاً  المصجيدخ  م اليو  هالل  ترخ محددخ  انت هاللاا المصجيدخ معّر جة  م الحرل

 رك35ل معيار الدولم رقت  2

اآل ة  م مناي وزماي وظيفة  اا المؤشجججججر  و الحصجججججول ع أ قياس ناجججججبم لحظت مظتمم بال ات و
 محددينر

 مع ومات أمججامججية لمرارنة اظت المظتمم قبل تتبيق برنامج منا حة ذبابة ثمار المؤشججر  ياججت د و
  م  ل ترارير ماواات االصتيادر FTDامتعمال قيمة  وينب مر وأثنات  وبعد  الفا اة

 ينب منوية ما بين البرامجم البرنامج؛ ع أ أنج إلجرات مرارنات مع داهلقاب ة ل مرارنة  FTDقيمة و
 نألا  االصتياد و ثا ة المصيدخ ذاتااروأي ترتن   ا  الريمة ع أ نوع ذبابة ثمار الفا اة ذاتجم 

لرياس الو رخ النابية   م المناهق التم يتت  ياا إهال  ذباب ثمار الفا اة العريت تاتعمل  ا  الريمةو
  لاباب ثمار الفا اة العريت والبّرير
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برامة العدد الن م ل اباب المماوك ع أ الناتج المتحصل ع يج من  FTDيمنن الحصول ع أ قيمة و
ااصججل جدات العدد الن م ل مصججائد المفتشججة بمتومججط عدد ا يا  التم  انت  ياا المصججائد معّر ججةر 

 والمعادلة  م  التالم  

𝐹𝑇𝐷 =  
𝐹

𝑇 × 𝐷
 

 ايث 

Fالعدد الن م ل اباب = 

T المفتشة= عدد المصائد 

D متومط عدد ا يا  التم  انت  ياا المصائد معر ةر = 

 كثافات المصيدة  -5

ويدعت الثرة  م بأ مية اامجججمة  الماجججح ل  ر  المرصجججود من مالئمة ثا ة اصجججتياد  ويتاجججت تحديد
نتائج الماجججح وتحتاج  ثا ات المصجججيدخ إلأ تعديل باالمجججتناد إلأ عوامل عديدخ تشجججمل نمط الماجججحم 

المصججججججيدخم الموقم ننمط العائل ووجود م المناخم والتوبوورا يةكم االة اآل ة ونمط الظاذبر  فاتخ 
و يما ي ّص نمط العوائل ووجود ام باإل ا ة ل  تر المشمولم  سي ا نماه التالية من المواقم  م 

 مو م ا تما  

 مناهق اإلنتاج -

 المناهق الاامشية -

 المناهق الحضرية -

 وير ا من المناهق عالية ال تورخ  أموا  ثمار الفا اةكرنراه الدهول نو -

ت ت ف  ثا ات المصججججججائد ااججججججل تدريج ما من مناهق اإلنتاج إلأ المناهق الاامشججججججيةم  ويمنن أي
المناهق الحضججججرية ونراه الدهوللر  فم منترة هالية من اآل اتم ع أ مججججبيل المثالم تنوي النثا ة 

 م الباججاتين التظاريةر  ا قلالدهول عالية ال تورخ والنثا ة  ا ع أ من المصججائد مت وبة عند نراه
 م اآل ة أو  انتشججججار  ياا يرل م منترة يتت  ياا التر يصم  ما  و الحال  م منترة يحدو العنل  أو

اآل ة  اصتياد ت يأي تنوي  ثا ات   م وينب مالنوع الماتاد ويوجد  يااناج النألت ل ها عةمنترة 
ت نا منتن فض واج أع أ  م ارل اإلن مراعاخ ااالت أهرا مثل  وينب منراه الدهولر    ما اقترب

 المناهق الحضرية عالية ال تورخ عند تردير  ثا ة المصائدر

 ثا ات المصائد الموصأ باا للنواع الم ت فة من ذباب ثمار الفا اة  نمن أ إلأ وك 4ويبين الظدول 
ا  النثا ات بمراعاخ نتائج البحووم قاب ية التتبيق امججججججتناداً إلأ ممارمججججججة شججججججائعةر وقد تت تحديد  

تتوقف  ثا ات المصججائد أيضججاً ع أ أنشججتة الماججح المرا رةم مثل نمط وشججدخ جمم ووجدوا التن فةر 
عينات الثمار لنشججججججف ا هوار وير النا ججججججظة من ذباب ثمار الفا اةر  م ت ي الحاالت ايثما يتت 
إ مال برامج ماجججججح االصجججججتياد بأنشجججججتة جمم منا ئة لظمم عينات الثمارم يمنن اي تنوي  ثا ات 

 ر نمن أ إلأ وك 4 م الظدول  ا ات الموصأ باا المعرو ةمن النث أقلالمصائد 

 العوامل الفنية التالية  نمن أ إلأ وك 4ويراعأ  م  ثا ات المصائد الواردخ  م الظدول 

 ا  دا  الم ت فة ل ماح وأو اع اآل ة -

 ك1نوع ذبابة ثمار الفا اة الماتاد  نجدول  -

 إلنتاج ووير ا من المناهقكرهتر اآل ة المرتبط بمناهق العمل نمناهق ا -
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  م المناهق التم ت داد  ياا ااتماالتالنثا ة الموصججججججأ باا  امججججججت دا  ينب م  م المنترة المحددخو
 اإلنتاجمناهق  من قبيلالمحتم ة ن والماججججاراتمناهق العوائل ا ولية  م مثلذباب الفا اة اصججججتياد

 ركصناعيةالمناهق ال مرابل

 .Anastrepha spp  نواع المرتراة المصائد ثا ات )أ( 4الجدول 

 (2) 2كثافة المصيدة/كم الجاذب 1المصيدة  نوع االصطياد

 3نقاط دخول  حضرية هامشية منطقة إنتاج

 McP/MLT 2C-1/PA 0.25–1.00 0.25–0.50 0.25–0.50 0.25–0.50 ماح رصديم بدوي منا حة

 McP/MLT 2C-1/PA 2–4 1–2 0.25–0.50 0.25–0.50 ماح رصدي ل تر يص

 م منترة  تعيين الحدودماح 

تنتشر  ياا ذبابة ثمار الفا اة 

بماتو من فض بعد زيادخ 

 متوقعة  م المظتمم 

McP/MLT 2C-1/PA 3–5 3–5 3–5 3–5 

 McP/MLT 2C-1/PA 3–5 3–5 3–5 3–5 ماح رصدي لالمتئصال

ماح  شفم  م منترة هالية 

من ذبابة ثمار الفا اة ل تحرق 

 اآل ة ولالمتبعادمن وياب 

McP/MLT 2C-1/PA 1–2 2–3 3–5 5–12 

ماح تعيين الحدود  م منترة 

تنتشر  ياا ذبابة ثمار الفا اة 

بماتو من فض بعد  شف 

 باإل ا ة ل ماح النشفم

McP/MLT 2C-1/PA 20–50 20–50 20–50 20–50 

  مصائد م ت فة ل وصول إلأ العدد اإلجمالمر بين ظمماليمنن  1

 رمظموع عدد المصائدإلأ  ذلي يشير ك2ن

 أيضاً مواقم أهرا عالية ال تورخر 3

 يشمل  اا المدا االصتياد عالم النثا ة  م المنترة المباشرخ ل نشف نمنترة الر لك ويتناقص باتظا  مناهق االصتياد المحيتةر 4

 

 الجاذب نوع المصيدة
McP 2 مصيدخ ما فيلC-1 AA+Pt 

MLT  مصيدخ متعددخ التعو AA  هالت أمونيو 
  PA جاذب بروتينم 
  Pt بوترمين 



 26الدولم رقت  المعيار 1 المر ق -ك Tephritidaeثمار الفا اة ن ل ات ذبابإنشات منترة هالية من 

 55-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  1والظاذبات ال اائية cuelureو  الماتظيبة لمثيل يوجينول  sppBactrocera.ك  ثا ات المصيدخ  نواع )ب 4جدول ال

 (2) 2كثافة المصيدة/كم الجاذب 2المصيدة  نوع االصطياد

منطقة 
 إنتاج

نقاط دخول  حضرية هامشية
4 

رصديم بدوي ماح 
 منا حة

ET/JT/LT/McP/MLT/MM/ST/TP CUE/ME/PA 0.25–1.00 0.2–0.5 0.2–0.5 0.2–0.5 

 ET/JT/LT/McP/MLT/MM/ST/TP CUE/ME/PA 2–4 1–2 0.25–0.50 0.25–0.50 ماح رصدي ل تر يص

 م  تعيين الحدودماح 
منترة تنتشر  ياا ذبابة 

ثمار الفا اة بماتو 
من فض بعد زيادخ 
 متوقعة  م المظتمم 

ET/JT/LT/McP/MLT/MM/ST/TP/YP CUE/ME/PA 3–5 3–5 3–5 3–5 

ماح رصدي 
 لالمتئصال

ET/JT/LT/McP/MLT/MM/ST/TP CUE/ME/PA 3–5 3–5 3–5 3–5 

ماح  شفم  م منترة 
هالية من ذبابة ثمار 

ل تحرق من وياب الفا اة 
 اآل ة ولالمتبعاد

CH/ET/JT/LT/McP/MLT/MM/ST/TP/Y
P 

CUE/ME/PA 1 1 1–5 3–12 

ماح تعيين الحدود  م 
منترة تنتشر  ياا ذبابة 

ثمار الفا اة بماتو 
من فض بعد  شف 

 4باإل ا ة ل ماح النشفم

ET/JT/LT/McP/MLT/MM/ST/TP/YP CUE/ME/PA 20–50 20–50 20–50 20–50 

 مصائد م ت فة ل وصول إلأ العدد اإلجمالمر الظمم بينيمنن 

 رمظموع عدد المصائدإلأ  يشير ذلي ك2ن

 أيضاً مواقم أهرا عالية ال تورخر 3

 يشمل  اا المدا االصتياد عالم النثا ة  م المنترة المباشرخ ل نشف نمنترة الر لك ويتناقص باتظا  مناهق االصتياد المحيتةر 4

 

 الجاذب نوع المصيدة
CH  مشا  بتمصيدخ CUE Cuelure 

ET المصيدخ الاا ة ME Methyl eugenol 

JT مصيدخ جا اوي PA  جاذب بروتينم  

LT مصيدخ لينفي د   

McP مصيدخ ما فيل   

MLT  المصيدخ متعددخ التعو   

MM المصيدخ الم ربية المتومتية   

ST مصيدخ متاينر   

TP مصيدخ تفري   

YP ال واة الصفرات مصيدخ   

 

  



 1المر ق  - كTephritidaeالفا اة ن ثمار ل ات ذبابنشات منترة هالية من إ 26المعيار الدولم رقت 

 الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية  56-26المعيار الدولي 

 Bactrocera oleae  نواعالمصائد ك  ثا ات )جـ 4الجدول 

 (2) 2كثافة المصيدة/كم الجاذب 1المصيدة  نوع االصطياد

منطقة 

 إنتاج

 3نقاط دخول حضرية هامشية

 CH/ET/McP/MLT/YP AC+SK/PA 0.5–1.0 0.25–0.50 0.25–0.50 0.25–0.50 ماح رصديم بدوي منا حة

 CH/ET/McP/MLT/YP AC+SK/PA 2–4 1–2 0.25–0.50 0.25–0.50 ماح رصدي ل تر يص

 م منترة  تعيين الحدودماح 
تنتشر  ياا ذبابة ثمار الفا اة 

بماتو من فض بعد زيادخ متوقعة 
  م المظتمم 

CH/ET/McP/MLT/YP AC+SK/PA 3–5 3–5 3–5 3–5 

 CH/ET/McP/MLT/YP AC+SK/PA 3–5 3–5 3–5 3–5 ماح رصدي لالمتئصال

ماح  شفم  م منترة هالية من 
ذبابة ثمار الفا اة ل تحرق من 

 وياب اآل ة ولالمتبعاد

CH/ET/McP/MLT/YP AC+SK/PA 1 1 2–5 3–12 

ماح تعيين الحدود  م منترة 
تنتشر  ياا ذبابة ثمار الفا اة 
بماتو من فض بعد  شف 
 4باإل ا ة ل ماح النشفم

CH/ET/McP/MLT/YP AC+SK/PA 20–50 20–50 20–50 20–50 

 مصائد م ت فة ل وصول إلأ العدد اإلجمالمر بين ظمماليمنن  1

 رمظموع عدد المصائدإلأ  يشير ذلي ك2ن

 أيضاً مواقم أهرا عالية ال تورخر 3

 يشمل  اا المدا االصتياد عالم النثا ة  م المنترة المباشرخ ل نشف نمنترة الر لك ويتناقص باتظا  مناهق االصتياد المحيتةر 4

 

 

 الجاذب نوع المصيدة

CH  مشا  بتمصيدخ AC  بينربونات ا مونيو 
ET المصيدخ الاا ة PA جاذبات بروتينية 

McP مصيدخ ما فيل SK مبايرو يتال 
MLT  المصيدخ متعددخ التعو   

YP مصيدخ ال واة الصفرات   

 

  



 26الدولم رقت  المعيار 1 المر ق -ك Tephritidaeثمار الفا اة ن ل ات ذبابإنشات منترة هالية من 

 57-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 مصائد م ت فة ل وصول إلأ العدد اإلجمالمر بين ظمماليمنن  1
 رمظموع عدد المصائدإلأ  يشير ذلي ك2ن
 أيضاً مواقم أهرا عالية ال تورخر 3
 نمصيدخ إناو لنل مصيدخ ذ وركر 1 1نابة  4
 نمصيدخ إناو لنل مصيدخ ذ ورك 1ر3نابة  5
م 1 5ننابة  يشمل  اا المدا االصتياد عالم النثا ة  م المنترة المباشرخ ل نشف نمنترة الر لك ويتناقص باتظا  مناهق االصتياد المحيتة 6
 مصائد إناو لنل مصيدخ ذ وركر 5

 الجاذب المصيدة نوع

CC  2 ك لماي الا ورمصيدخ  وك و ونن اا  نمم تريمدلورC-2 (AA+TMA) 

CH 3 مصيدخ تشا  بمC (AA+Pt+TMA) 

ET  2 المصيدخ الاا ة نمم هعوC 3وC ك ل ماي المتحيّ  لإلناو AA Ammonium acetate 
JT مصيدخ جا اوي ن مم هعت ترايمدلور لماي الا ورك CE Capilure 

LT  لينفي د ن مم هعت ترايمدلور لماي الا وركمصيدخ PA Protein attractant 
McP مصيدخ ما فيل Pt Putrescine 

MLT   2نمم هعو  المصيدخ متعددخ التعوC 3وC ك المتحيّ  لإلناو لالصتياد TMA Trimethylamine 
MM المصيدخ الم ربية المتومتية TML Trimedlure 

OBDT  2 نمم هعو المصيدخ الظا ة مفتواة ا مفلC 3وC   ّك لإلناول ماي المتحي   
SE  مصيدخ مناوس نمم هعو CE 3و لماي الا ورC ك ل ماي المتحيّ  لإلناو   
ST مصيدخ متينر نمم TML ك لماي الا ور   
TP 2نمم هعو   مصيدخ تفريC 3وC ك ل ماي المتحيّ  لإلناو   

VARs+ مصيدخ الرمم المعدل   
YP مصيدخ ال واة الصفرات   

  

 Ceratitis sppالمصائد  نواع  ات ثا )د(. 4الجدول 

 (2) 2كثافة المصيدة/كم الجاذب 1المصيدة  نوع االصطياد

منطقة 
 إنتاج

نقاط دخول  حضرية هامشية
3 

ماح رصديم بدوي 
 منا حة

CH/ET/JT/LT/McP/MLT/OBDT/S
E/ 

ST/TP/VARs+ 

2C-2/3C/ 
CE/PA/TML 

0.5–1.0 0.25–0.50 0.25–0.50 0.25–0.50 

CH/ET/JT/LT/McP/MLT/MM/OB ماح رصدي ل تر يص
DT/ 

SE/ST/TP/VARs+ 

2C-2/3C/ 
CE/PA/TML 

2–4 1–2 0.25–0.50 0.25–0.50 

 م  تعيين الحدودماح 
منترة تنتشر  ياا ذبابة 

ثمار الفا اة بماتو 
من فض بعد زيادخ متوقعة 

  م المظتمم 

CH/ET/JT/LT/McP/MLT/MM/OB
DT/ 

ST/TP/VARs+/YP 

3C/CE/PA/ 
TML 

3–5 3–5 3–5 3–5 

 5ماح رصدي لالمتئصال
CH/ET/JT/LT/McP/MLT/MM/OB

DT/ 
ST/TP/VARs+ 

2C-2/3C/ 
CE/PA/TML 

3–5 3–5 3–5 3–5 

 شفم  م منترة  ماح
هالية من ذبابة ثمار 

الفا اة ل تحرق من وياب 
 اآل ة ولالمتبعاد

CC/CH/ET/JT/LT/McP/MLT/MM/ 
ST/VARs+ 

3C/CE/PA/ 
TML 

1 1–2 1–5 3–12 

ماح تعيين الحدود  م 
منترة تنتشر  ياا ذبابة 

ثمار الفا اة بماتو 
من فض بعد  شف 

 6باإل ا ة ل ماح النشفم

CH/ET/JT/LT/McP/MLT/MM/OB
DT/ 

ST/TP/VARs+/YP 

3C/CE/PA/ 
TML 

20–50 20–50 20–50 20–50 



 1المر ق  - كTephritidaeالفا اة ن ثمار ل ات ذبابنشات منترة هالية من إ 26المعيار الدولم رقت 

 الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية  58-26المعيار الدولي 

 .Rhagoletis sppك  ثا ات المصيدخ  نواع )هـ 4جدول ال

 (2) 2كثافة المصيدة/كم الجاذب 1 نوع المصيدة االصطياد

مووونوووطوووقووووة 
 إنتاج

نقووواط دخول  حضرية هامشية
3 

 PALz/RB/RS/YP AS/BuH 0.5–1.0 0.25–0.50 0.25–0.50 0.25–0.50 ماح رصديم بدوي منا حة

 PALz/RB/RS/YP AS/BuH 2–4 1–2 0.25–0.50 0.25–0.50 ماح رصدي ل تر يص

 م منترجججة  تعيين الحجججدودماجججججججح 
تنتشجججججججر  ياججا ذبججابججة ثمججار الفججا اججة 
بماججججججتو من فض بعد زيادخ متوقعة 

  م المظتمم 

PALz/RB/RS/YP AS/BuH 3–5 3–5 3–5 3–5 

 PALz/RB/RS/YP AS/BuH 3–5 3–5 3–5 3–5 ماح رصدي لالمتئصال

ماجججججح  شجججججفم  م منترة هالية من 
ثمار الفا اة ل تحرق من وياب ذبابة 

 اآل ة ولالمتبعاد

PALz/RB/RS/YP AS/BuH 1 0.4–3.0 3–5 4–12 

ماجججججججح تعيين الحجججدود  م منترجججة 
تنتشجججججججر  ياججا ذبججابججة ثمججار الفججا اججة 
بماتو من فض بعد  شف باإل ا ة 

 4ل ماح النشفم

PALz/RB/RS/YP AS/BuH 20–50 20–50 20–50 20–50 

 مصائد م ت فة ل وصول إلأ العدد اإلجمالمر بين ظمماليمنن  1
 رمظموع عدد المصائدإلأ  يشير ذلي ك2ن
 أيضاً مواقم أهرا عالية ال تورخر 3
 يشمل  اا المدا االصتياد عالم النثا ة  م المنترة المباشرخ ل نشف نمنترة الر لك ويتناقص باتظا  مناهق االصتياد المحيتةر 4
 

 الجاذب نوع المصيدة

RB  مصيدخRebell AS  م ح أمونيو 
RS مصيدخ النرخ الحمرات BuH ناانويت بوتيل  

PALz المصيدخ الصفرات الالصرة المومضة   
YP مصيدخ ال واة الصفرات   

 

 Toxotrypana curvicauda  نواع ثا ات المصيدخ )و(.  4الجدول 

 (2) 2كثافة المصيدة/كم الجاذب 1 نوع المصيدة االصطياد
مووونوووطوووقووووة 

 إنتاج
نقووواط دخول  حضرية هامشية

3 
 GS MVP 0.25–0.50 0.25–0.50 0.25–0.50 0.25–0.50 ماح رصديم بدوي منا حة

 GS MVP 2–4 1 0.25–0.50 0.25–0.50 ماح رصدي ل تر يص

 م منترجججة  تعيين الحجججدودماجججججججح 
تنتشجججججججر  ياججا ذبججابججة ثمججار الفججا اججة 
بماججججججتو من فض بعد زيادخ متوقعة 

  م المظتمم 

GS MVP 3–5 3–5 3–5 3–5 

 GS MVP 3–5 3–5 3–5 3–5 ماح رصدي لالمتئصال

ماجججججح  شجججججفم  م منترة هالية من 
ذبابة ثمار الفا اة ل تحرق من وياب 

 اآل ة ولالمتبعاد

GS MVP 2 2–3 3–6 5–12 

ماجججججججح تعيين الحجججدود  م منترجججة 
تنتشجججججججر  ياججا ذبججابججة ثمججار الفججا اججة 
بماتو من فض بعد  شف باإل ا ة 

 4ل ماح النشفم

GS MVP 20–50 20–50 20–50 20–50 

 مصائد م ت فة ل وصول إلأ العدد اإلجمالمر بين ظمماليمنن  1
 رمظموع عدد المصائدإلأ  يشير ذلي ك2ن
 أيضاً مواقم أهرا عالية ال تورخر 3
 يشمل  اا المدا االصتياد عالم النثا ة  م المنترة المباشرخ ل نشف نمنترة الر لك ويتناقص باتظا  مناهق االصتياد المحيتةر 4

 الجاذب نوع المصيدة
GS  النرخ ال ضراتمصيدخ MVP MVP ميثيجججل  ينيجججل --2ذبجججابجججة ثمجججار البجججابجججاظ ن  يروموي

 بيرازينك



 26الدولم رقت  المعيار 1 المر ق -ك Tephritidaeثمار الفا اة ن ل ات ذبابإنشات منترة هالية من 

 59-26المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 أنشطة اإلشراف -6

أنشتة االصتياد تردير نوعية المواد الماتعم ة ومراجعة  فاتخ امتعمال  ا  يشمل اإلشرا  ع أ 
 المواد وإجراتات االصتيادر

ر المحددخال منية  هوال المدخماججججججتوا مربول ب  عالة وموثوقةالمواد الماججججججتعم ة  وينب م أي تنوي
 ياا  م الحرلر  لنامل الفترخ التم يتوقم أي تبرأ مجججججالمتااع أ نفاجججججاا أي تحا ظ المصجججججائد  وينب م
تأ د من قدرتاا ع أ ايوياً  أو م تبرخ معتمدختنوي الظاذبات  أي وينب م من الظاة المصججججججنعة ل 

  تحريق ماتوا مربول من ا دات  م  وت امت داماا المتوقمر

أش اص وير مشار ين مباشرخ  من جانل رممياً بصفة دورية وينب م امتعرا   عالية االصتياد
 بسجرائجم ولنن يوصجججأ تبعاً ل برنامج االمجججتعرا توقيت  ويتفاوتر صجججتياد م إجرات أنشجججتة اال
يتناول أي  وينب م م البرامج التم تاججججتمر لمدخ مججججتة أشججججار أو أ ثرر  الاججججنةمرتين ع أ ا قل  م 

 م  ذباب الفا اة الماتاد برنامج االصتياد ع أ  شف  بردرخ ا ة النواام المتع رة  االمتعرا 
ر النشججججججف المبنر لدهول ذبابة  ا اةمثل  مالبرنامج بنواتجالمحددخ ل و ات  ال منيةوضججججججوي المدخ 

ت تيط شججبنة االصججتيادم وافظ الاججظالتم ونوعية مواد االصججتيادم  االمججتعرا  جوانلتشججمل و
 وعدد مراتالمصجججيدخم  وصجججيانةظرو  المصجججيدخم والمصجججائدم  ومنايرمجججت ال رائط ل مصجججائدم و

 ذباب ثمار الفا اةر لردرخ ع أ تحديد  ويةوا مالمصيدخ التفتيش ع أ

 ويتحرق التأ يد الحر مو ثا اتاار  أنواع المصائد المحددخ امت دا نشر المصائد لضماي  وينب م ترييت
 الفرديةر  المااراتمن هالل تفتيش 

و ججججم المصججججائد الهتيار العائل المنامججججلم توقيت إعادخ و ججججم المصججججائدم االرتفاعم  وينب م ترييت
زي  جججوت/ظلم وصجججول ذبابة ثمار الفا اة إلأ المصجججيدخم والررب من مصجججائد أهرار ويمنن التوا
الاجججظالت ال اصجججة  بامجججت دا من مصجججائد أهرا  وقربااالمصجججائد  وت يير مناياهتيار العائل  ترييت

وت يير مناي المصججيدخ وقرب المصججيدخ من مصججائد  اهتيار العائل ترييتيمنن ور بماججار  ل مصججيدخ
 ل الفحص الحر مر أهرا من هال

 وترديت الصجججججيانةم وينب م ترييت المصجججججائد ل تأ د من االتاا العامةم ومن امجججججت دا  الظاذب الاججججج يت
عالمات التحديد الصحيحة نمثل تحديد المصائد والفواصل ال منية المنامبة ل تفتيشم وم لااالمنامبة 

 م الحرل  إجرات  اا الترييتالدليل عن الت ّوو ولصجاقات التحاير المنامجبةر ويتت ووتاريو و جعااكم 
  تو م  يج مصيدخر م  ل موقم 

الاي يتت تميي   بتريرة ما  ويمنن ترييت الردرخ ع أ تحديد الاوية من هالل ذباب الفا اة الماجججتاد 
المع ّت  م المصججائد ب ية ترويت  يو ججم ذباب ثمار الفا اةوعن ذباب ثمار الفا اة البّري المماججوكر 

مردرخ الصججججججيّاد ع أ هدمة المصججججججائدم  فاتتج  م التعّر  ع أ ا نواع الماججججججتاد ة من ذباب ثمار 
الفا اةم ومعر تج بسجراتات اإلبالغ المنامججججججبة عند العثور ع أ ذبابة ثمار  ا اةر ومن نألت التع يت 

 الشائعة ا صب ة المومضة و/أو قص ا جنحةر 

ل محا ألة ع أ المناهق ال الية من اآل اتم أو ض البرامج التم يتت  ياا الماججح لالمججتئصججال و م بع
ال تأ  م تحديد  ااتماالتتر يل لالاباب أيضجججاً بامجججتعمال ذباب ثمار  ا اة عريت مشجججعّم  تميي يمنن 

من أعمال   وية ذبابة ثمار الفا اة المع ّمة ع أ أناا ذبابة ثمار  ا اة برّية وما يترتل ع أ ذلي
وير  جججرورية من قبل البرنامجر و ناك  جججرورخ لتريرة م ت فة ق يالً  م شجججروه برنامج إهال  

الموظفين ع أ تميي  ذباب ثمار الفا اة البّري عن ذباب ثمار  لترييت قدرخلاباب ثمار الفا اة العريت 
فا اة المع ّ  مار ال باب ث بدقةر ايث ينوي ذ لاي تت إهالقج  فا اة العريت ا ماً ولننج يفترر إلأ ال ت عري

الصجججججب ة المومضجججججةم لننج مع ت  ي يائياً برص ا جنحة أو بتريرة أهرار ويو جججججم  اا الاباب  م 
 عينات المصائد بعد جمعاا من الحرل ولنن قبل تفتيشاا من قبل المش  ينر

ل عدد المصجججائد المفتشجججة  م  ل درب التم وجد أنا االمجججتعرا ت  يص  وينب م ا  م تررير يفصجججّ
والفواصجججل تمتثل ل معايير المربولة مثلم رمجججت ال رائط ل مصجججائدم مناي و جججعاام الألر م ال دمة 
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لتصججججحيح الظوانل التم يتبين ادوو توصججججيات محددخ  وينب م هرلر ال منية بين عم يات التفتيش
 ر قصور  ياا

تفتيش وينب م  رمن الحامت لتحريق ماتوا مالئت من ا دات  م االصتياد االاتفاظ باظالت م يمةو
امت دا  التأ يد الميدانم  بعد ذليلضماي أي تنوي  ام ة ومحدّثةر ويمنن  ماار  ل مصيدخ مظالت

مما يتت جمعج من بتاقات تحتوي ع أ عينات يوصججججججأ بالحفاظ ع أ ودقة الاججججججظالتر ل تثبت من 
  ذباب الفا اة ال ا عة ل وائحر أنواع
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  لمرجعية  رط وليل ج تاً إل امياً من  اا المعيار اا المر ق للورا  ا

 : جمع عينات ثمار الفاكهة2المرفق 

تتال مع ومات عن جمم عينات ثمار الفا اة  م ال توه التوجياية لظمم عينات ثمار الفا اة  م 
الدولية والو الة  برامج إدارخ ذباب الفا اة الوامعة النتا م التم نشرتاا منألمة ا واية وال راعة

 ويمنن الرجوع إلياا  م  اا العنواي  2017 م عا   ل تاقة الارية نبال  ة االنن ي ية  رطك
section-control-pest-https://www.iaea.org/about/insect 

يمنن أي تشججنل برتو والت التشجج يص ال اصججة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات المعتمدخ  مالاق و
ك أدوات مامة لتشجججج يص بروتو والت تشجججج يص اآل ات ال ا ججججعة ل وائحن 27ل معيار الدولم رقت 

 رقات عينات ذباب الفا اةري
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