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حتديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة الفاكهة ()030-6002( )Tephritidae
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حالة الوثيقة

ال يشكل هذا جزءا رمسيا من املعيار وسوف تعدله أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعد اعتماده
تاريخ الوثيقة

42-00-4102

فئة الوثيقة

مشروع معيار دولي لتدابري الصحة النباتية من الفرين الفنا اينعنا باينننا
اخلالية م اآلفات وبنُهج النظم اينتعلقة بذباب مثار الفاكهة ("الفري الفا")

املرحلة احلالية للوثيقة

 :01-4102أحيلت إىل الدورة العاشرة هليئة تدابري الصحة النباتينة ()4105
العتمادها

املراحل الرئيسية

 00-4112أضافت جلنة اينعايري موضوع "حتديد حالة الفاكهة العائلة لذبابنة
الفاكهة (")130-4112( )Tephritidae
 15-4112قامت جلنة اينعايري بتنقيح مشروع اينواصفات ووافقت عليه لطرحه
للتشاور بني األعضاء
 14-4101أرسل مشروع اينواصفات للتشاور بني األعضاء
 12-4101قامت جلنة اينعايري بتنقيح اينواصفة  51ووافقت عليها
 01-4101قام الفري الفا بتحرينر مشنروع اينعينار الندولي لتندابري الصنحة
النباتية
 15-4100استعرضت جلنة اينعنايري مشنروع اينعينار الندولي لتندابري الصنحة
النباتية وأعادته إىل الفري الفا
 10-4100قام الفري الفا بتنقيح مشروع اينعيار الدولي
 12-4104وافقنت جلننة اينعنايري علن مشنروع اينعينار الندولي لعرضنه علن
مشاورة األعضاء
 10-4104مشاورة األعضاء
 15-4103وافقت الدورة السابعة للجنة اينعايري عليها إلخضاعها لفنةة إبنداء
التعليقات بشأن الشواغل اجلوهرية
 00-4103وافقت جلنة اينعايري عل إرسال مشروع اينعينار الندولي إىل الندورة
التاسعة هليئة تدابري الصحة النباتية م أجل اعتمادها
 12-4102ورت اعةاضات رمسية قبل  02يومنا من اقعقناد الندورة التاسنعة
هليئة تدابري الصحة النباتية
 12-4102اقةح اينشرف عل العملية مشروعا معدال للمعيار الندولي اسنتجابة
لالعةاضات الرمسية
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 15-4102استعرضننت جلنننة اينعننايري اينشننروع و لبننت إىل الفرينن الفننا
استعراضه بدوره
 15-4102استعرض الفري الفا اينشروع وأبقاه عل حاله
 00-4102راجعت جلنة اينعايري اينشنروع ووافقنت علينه دهيندا إلحالتنه إىل
هيئة تدابري الصحة النباتية العتماده

املتعهدون السابقون

 12-4101جلنننة اينعننايري :السننيد
الدولية للطاقة الذرية ،اينشرف رئيسي)
 00-4110جلنننة اينعننايري :السننيد ( Walther ENKERLINمنظمننة وقايننة
النباتات يف أمريكا الشمالية ،اينشرف الرئيسي)
 00-4112جلننننة اينعنننايري :السنننيد Odilson RIBEIRO E SILVA
(الربازيل ،اينشرف الرئيسي)

مالحظات

 00-4102مت تنقيحها
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مت اعتماد هذا اينعيار م قبل الدورة [ ] هليئة تدابري الصحة النباتية يف [الشهر ]41-
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مقدمة
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النطاق
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( Ruiالوكالننة

يقدم هذا اينعيار خطو ا توجيهية لتحديد حالة الفاكهنة العائنل لذبابنة الفاكهنة ( )Tephritidaeويصن النال
فئات حلالة العائل.
تشمل الفاكهة ،حبسب ما هو مشار إليها يف هذا اينعيار ،الفاكهة باينعن النباتي مبا يشمل الفاكهنة النت تندع
أحياقا خضروات (مثل الطما م والبطيخ األصفر).
ينطوي هذا اينعيار عل منهجيات ينراقبة الفاكهة ضم الظروف الطبيعية والتجارب احلقلية ضم الظنروف شنبه
الطبيعية الت يفةض أن تستعمل لتحديد حالة العائل للفاكهة غري اينتضررة لذبابات الفاكهة ،يف احلاالت النت
يكون فيها التعرض غنري أكيند .وهنذا اينعينار ال يتنناول متطلبنات اينة النباتنات من دخنول ةبابنة الفاكهنة
واقتشارها.

CPM 2015/06_01

][12
][13

املراجع
يشري هذا اينعيار أيضا إىل معايري دولية أخرى لتدابري الصحة النباتية .واينعايري الدولينة لتندابري الصنحة النباتينة
متاحنننننننة علننننننن البوابنننننننة الدولينننننننة للصنننننننحة النباتينننننننة علننننننن العننننننننوان التنننننننالي:
.https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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التعريفات
ميكننن اال نننالع علننن تعريفنننات اينصنننطلحات اينتعلقنننة بالصنننحة النباتينننة ضنننم اينعينننار الننندولي
(مسرد مصطلحات الصحة النباتية) .يف هذا اينعيار ،تنطب التعريفات اإلضافية التالية:

][16

حالننة العائننل (لنننوع م ن الفاكهننة بالنسننبة إىل تصني أحد أقواع النباتات أو األصناف كعائل بيعي أو
شبه بيعي أو غري عائل ألحد أقواع ةباب الفاكهة
ةبابة الفاكهة)

][17

العائل الطبيعي (لننوع من الفاكهنة بالنسنبة إىل قوع أو صن قبناتي مت التثبنت علمينا من إصنابته بننوع
ةبابة الفاكهنة اينسنتهدف ضنم الظنروف الطبيعينة ومن
ةبابة الفاكهة)
قدرتننه علنن إعالننة ىلوهننا إىل أن تصننبح ةبابننة بال ننة
قابلة للعيش
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العائل شبه الطبيعي (لنوع م الفاكهنة بالنسنبة قوع أو صن قبناتي لنيع عنائال بيعينا لذبابنة الفاكهنة
ولك مت التثبت علمينا من إصنابته بننوع ةبابنة الفاكهنة
إىل ةبابة الفاكهة)
اينستهدف وم قدرته عل إعالنة النذبابات إىل أن تصنبح
بال ة وقابلة للعيش ،كما يستنتج م ظروف احلقنل شنبه
الطبيعية احملددة يف هذا اينعيار.
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غري عائل (لنوع م الفاكهنة بالنسنبة إىل ةبابنة قننوع أو صننن قبنناتي تبينننت عنندم إصننابته بنننوع ةبابننة
الفاكهة اينستهدفة أو عدم قدرته عل إعالة ىلوها لتصنبح
الفاكهة)
بال ة وقابلة للعيش ضنم ظنروف احلقنل شنبه الطبيعينة
احملددة يف هذا اينعيار
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5

اإلطار العام للمتطلبات
يص هذا اينعيار متطلبات حتديد حالة العائل للفاكهنة بالنسنبة إىل ةبابنات الفاكهنة ،ودندد  3فئنات حلالنة
العائل :أي العائل الطبيعي والعائل شبه الطبيعي وغري العائل.
تشمل متطلبات حتديد حالة العائل ما يلي:


التحديد الدقي لنوع ةبابة الفاكهة والفاكهنة اينتتنربة ،وبالنسنبة إىل التجنارب احلقلينة ،فاكهنة
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اينراقبة الت تعترب عائال بيعيا معروفا
حتديد بارامةات مراقبة ةبابة الفاكهة البال ة والريقة ،والتصميم االختبناري ضنم الظنروف شنبه
الطبيعية (مثل األقفاص احلقلية أو الدفيئات أو األغصان اينثمرة واين لفة بأكياس) م أجنل حتديند
حالة العائل ووص حالة الثمرة الت ينب ي تقييمها (مبا يف ةلك احلالة الفيزيولوجية)
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مراقبة صمود ةبابة الفاكهة يف كل مرحلة م مراحل ىلوها
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حتديد اإلجراءات اخلاصة باحتجاز الفاكهة ومناولتها ل ايات حتديد حالة العائل
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تقييم البياقات االختبارية وتفسري قتائجها
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معلومات أساسية
تعد ةبابات الفاكهة م اآلفات اهلامة اقتصاديا ،وكثريا ما يكون تطبي تدابري الصحة النباتينة ضنروريا للسنماح
بتنقل الثمار العائلة هلا يف اجملال التجاري (اينعينار الندولي رقنم ( 42إقشناء مننا خالينة من اآلفنات لنذباب
الفاكهة ())triphritidae؛ اينعيار الدولي رقم ( 31إقشناء مننا يننتفض فيهنا اقتشنار افنات ةبناب الفاكهنة
())triphritidae؛ اينعيار الدولي رقم ( 35قهج الننظم إلدارة انا ر افنات ةبناب الفاكهنة (.))triphritidae
وحالة العائل للفاكهة عنصر مهم م عناصر حتليل اا ر اآلفات (اينعيار الدولي رقنم ( 4إ نار لتحلينل انا ر
اآلفات))؛ اينعيار الدولي رقم (00حتليل اا ر اآلفات احلجرية)) .ولذا تتوجب مواءمة فئات وإجراءات حتديد
حالة العائل.
جتدر اإلشارة إىل أن حالة العائل قد تت ري عل مر الوقت بسبب الت ريات يف الظروف البيولوجية.
حني ال تكون حالة العائل أكيدة ،ينب ي توفري اإلرشاد اينتناس إىل ايننظمات الو نية لوقاينة النباتنات من أجنل
حتديد حالة الفاكهة كعائل لذباب الفاكهة .وميك لألدلّة التارخيية وسنجالت رصند اآلفنات واينالفنات العلمينة
عموما أن تقدم معلومات كافية ع حالة العائل بدون احلاجة إىل اينراقبة احلقلينة للريقنات أو رارسنة التجنارب
احلقلية .غري أن السجالت التارخيية والتقارير ايننشورة قد تكون غري قابلة للوالوق بها ،مثال:
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لعل قوع ةبابة الفاكهة وقوع النبات أو صنفه قد حندد بطريقنة غنري صنائبة وقند ال تكنون العيننات
اينرجعية متاحة للتدقي فيها.
قد تكون سجالت اجلمع غري صحيحة أو مشكوك فيها (مثل حالة العائل القائمنة علن ( )0التقنا
الذباب م فخ موضوع عل قبتنة الثمنرة؛ ( )4الفاكهنة التالفنة؛ ( )3جمنرد إاناد يرقنات داخنل
الفاكهة أو ( )2اقتقال التلو بني العينات).
رمبا مت إغفال تفاصيل مهمة (مثل الصن ومرحلة النضنج واحلالنة اينادينة للفاكهنة حلظنة
واحلالة الصحية للبستان)

عهنا
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عدم التحق م ىلو الريقات إىل مرحلة البلوغ وقابلية العيش.

لقد مت توالي الربوتوكوالت والتجارب الوافية لتحديد حالة العائل لذبابنة الفاكهنة يف اينالفنات العلمينة .غنري أن
عدم االتساق يف اينصطلحات وايننهجيات اينستتدمة يعزز الفوارق يف حتديد حالة عائل ةبابة الفاكهنة .ولنذا فمن
شأن مواءمة اينصطلحات والربوتوكوالت ومعايري تقييم حتديد حالة العائل لذبابة الفاكهة أن تندعم االتسناق بنني
البلدان واجملتمعات العلمية.
إن اينراقبة عرب ع عينات الفاكهة هي الطريقة األكثر والوقا لتحديد حالة العائل الطبيعي .فإن مراقبنة اإلصنابة
الطبيعية عرب أخذ عينات م الفاكهة ال ياالر يف السلوك الطبيعني لنذبابات الفاكهنة ويراعني اينسنتويات العالينة
للتنوع يف الفاكهة وسلوك ةبابة الفاكهة وفنةات النشنا  .يشنمل نع عيننات الفاكهنة نع الفاكهنة وتربينة
ةبابات الفاكهة عليها ينعرفة ما إةا كاقت الفاكهة تعيل ةبابة الفاكهة (أي إةا كاقت الفاكهة تستطيع إعالة ىلنو
ةبابة الفاكهة إىل أن تصبح بال ة وقابلة للعيش)
تتيح التجارب احلقلية حتت الظروف شبه الطبيعينة ،لنذبابات الفاكهنة أن تبني سنلوكها الطبيعني من حين
اإلباضة .وألن الثمرة تبق متصلة بالنبتة فال تتدهور حاهلا بسرعة خالل التجارب .غري أن االختبارات احلقلينة
ضم الظروف شبه الطبيعية قد تستوجب الكثري م اينوارد كما قد تتأالر باينت ريات البيئية.
ميك االستعاقة بنتائج التجارب احلقلية اينطبقة يف منطقة معينة علن مننا مقارقنة بهنا ،حبنال التشنابه بنني
قوعي ةبابة الفاكهة اينستهدفني والظروف الفيزيولوجية للثمرة ،وهكنذا ال تعنود هنناك حاجنة إىل حتديند حالنة
العائل جمددا يف منطقة منفصلة ولك مشابهة.
املتطلبات العامة
ميك حتديد الفئة احملددة م الفئات الثال حلالة العائل (أي العائل الطبيعني وشنبه الطبيعني وغنري العائنل)
الت تنتمي إليها الفاكهة م خالل اخلطوات التالية ،كما هي مبينة يف اينتطط البياقي (الشكل :)0
أ .حني توفر اينعلومات البيولوجية احلالية أو ايناضية إالباتات كافينة علن أن الفاكهنة ال تعينل تفشني الذبابنة
وىلوها لتصبح بال ة قابلة للعيش ،ال حاجة عندئذ إىل إجراء اينزيند من اينسنوح أو االختبنارات احلقلينة وانب
تصني النبتة ك ري عائل.

0

ب .حني توفر اينعلومات البيولوجية احلالية أو ايناضية أدلة كافينة إىل أن الفاكهنة تعينل تفشني الذبابنة وىلوهنا
لتصبح بال ة قابلة للعيش ،ال حاجة عندئذ إىل إجراء اينزيد م اينسوح أو االختبنارات احلقلينة وانب تصنني
النبتة كعائل بيعي.
ج .حني تكون اينعلومات البيولوجية احلالية أو ايناضية غري قا عة ،اب استتدام اينراقبة احلقلية اينناسنبة من
خالل ع عينات الفاكهة أو التجارب احلقلية م أجل حتديد حالة العائل .وقد تادي اينراقبنة والتجنارب إىل
إحدى النتائج التالية:
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ج .0إةا مت اكتشاف اإلصابة بذبابة الفاكهة مع ىلوها إىل مرحلة البلوغ وقابلية العيش ،عقنب اينراقبنة احلقلينة،
م خالل ع عينات الفاكهة ،يتوجب تصني النبتة كعائل بيعي.
ج .6إةا مل تكتش أية إصابة بذبابة الفاكهة بعد اينراقبة احلقلية بواسطة ع عينات الفاكهة ،وحبال مل تبني
أية معلومات أخرى قابلية تعرض الفاكهة لإلصابة بالذبابة ،فيمك تصني النبتة عل أقها غري عائل.
ج .3يف حال اتضح عدم وجود أية إصابة عقب اينراقبة احلقلية بواسطة ع عيننات الفاكهنة ،ولكن اينعلومنات
البيولوجية اينتاحة أو ايناضية تشري إىل أن الفاكهة اينعنية قابلة لإلصنابة بذبابنة الفاكهنة ،قند تندعو احلاجنة إىل
اينزيد م التجارب احلقلية ضم ظروف شبه بيعية لتقييم ما إةا كاقت ةبناب الفاكهنة اينسنتهدفة تسنتطيع أن
تتطور لتصبح بال ة وقابلة للعيش عل قوع أو صن الفاكهة اينعينة.
ج3أ .إةا كان قوع ةبابة الفاكهة اينستهدفة ال ينمو ليصبح بال ا قابال للعنيش فيجنب تصنني النبتنة علن أقهنا
غري عائل.
ج3ب .إةا ىلا قوع ةبابة الفاكهة ليصبح بال ا قابال للعيش فيجب تصني النبتة عل أقها عائل شبه بيعي.
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مجع املعلومات القائمة

ج

ب

أ
إجراء املراقبة احلقلية
للريقات

عدم وجود تفش لذباب الفاكهة

إجياد تفش لذباب الفاكهة

أدلة أخرى

ال

نعم
ج1

ج3

ج2

إجراء التجارب حتت

الظروف احلقلية شبه
طبيعية

تنمو إىل أن تصبح

ال تنمو إىل أن تصبح بالغة

بالغة قابلة للحياة

قابلة للحياة

ج3ب
عائل طبيعي

ج3أ
عائل شرطي
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الشكل  -0اخلطوات لتحديد حالة العائل بالنسبة إىل ةبابة الفاكهة
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املتطلبات احملددة

غري عائل
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ميك حتديد حالة العائل بناء عل سجالت اإلقتاج ايناضي أو بناء عل بياقات التجارة أو اكتشاف اآلفات النت
تشري إىل اإلصابة الطبيعية باآلفات .وحيثما ال تقدم البياقنات ايناضنية حتديندا واضنحا حلالنة العائنل ،يفنةض
إجراء اينراقبة عرب ع عينات الفاكهة م أجل جتميع األدلة عل اإلصابة الطبيعية لآلفات وتطورها إىل مرحلة
البلوغ القابل للحياة أو إجراء جتارب حقلية حتت الظنروف شنبه الطبيعينة .ويف احلناالت النت مل حتندد فيهنا
حالة العائل بالشكل العلمي م خالل اينراقبة ،أو حي هناك حاجة معينة إىل حتديد منا إةا كاقنت فاكهنة منا
عائال شبه بيعي أو غري عائل ،قد تدعو احلاجة إىل جتارب ضم الظروف احلقلية شبه الطبيعية.
إن الظروف االصطناعية تشكل جزءا ضمنيا م التجارب اينتربية حي يتم اجلمع بنني ةبابنات الفاكهنة وبنني
فواكه حمصودة تشهد ت يريات فيزيولوجية سريعة وقد تصبح بالتالي أكثر عرضة لتفشي اآلفة فيهنا .وقند يكنون
رصد اإلصابة يف التجارب اينتربية بهدف حتديد حالة العائل مضلال بالتالي .باإلضافة إىل ةلنك فقند مت التوالين
بشكل واسع أن إقا األقواع القارتة ضم الظنروف االصنطناعية سنتبيض يف أينة فاكهنة متاحنة هلنا ويف معظنم
احلاالت ستنمو الريقات لتصبح بال ة قابلة للعيش .وبالتالي فإن التجارب اينتربية قد تكون كافية إلالبات حالنة
غري العائل ولكنها غري مناسبة إلالبات حالة العائل الطبيعي أو شبه الطبيعي.
تعترب العناصر التالية م االعتبارات اينهمة للتتطيط للتجارب احلقلية:
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هوية قوع النبات (مبا يف ةلك صنفه حي ينطب ةلك) وقوع ةبابة الفاكهة اينستهدفة
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التنوع اينادي والفيزيولوجي للفاكهة يف منطقة إقتاجها
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االستخدام الساب للمواد الكيميائية يف منطقة إقتاج الفاكهة
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أصل وحالة تربية مستعمرة ةبابات الفاكهة الت سوف تستتدم
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األقواع واألصناف العائلة الطبيعية اينعروفة الت سوف تستتدم يف اينراقبة
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مدى اقتشار ةبابة الفاكهة اينستهدفة عل امتداد منطقة إقتناج الفاكهنة وفنةات احلصناد والتصندير
ةات الصلة
اينعلومات ةات الصلة ،مبا فيها اينالفات والسجالت ،اينتعلقنة حبالنة العائنل للفاكهنة وقنوع ةبابنة
الفاكهة واالستعراض النقدي لذلك النوع م اينعلومات

جتارب حقلية منفصلة حيثما ينطب ةلك ،تناسب كل قوع م ةبابات الفاكهة يتطلب حتديد حالة
العائل
جتارب حقلية منفصلة لكل صن م الفاكهة حبال كاقت الفوارق بني األصناف هي اينصدر اينزعنوم
لتفاوت درجة التعرض لإلصابة.
مواقع التجارب احلقلية يف منا
عل

إقتاج الفاكهة

يع التجارب احلقلية أن دتثل للممارسة اإلحصائية السليمة
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 -0حتديد حالة العائل الطبيعي بواسطة املراقبة عرب مجع عينات الفاكهة
يعترب ع عينات الفاكهة أكثر ريقنة موالوقنة لتحديند حالنة العائنل الطبيعني .وميكن حتديند حالنة العائنل
الطبيعي بتأكيد اإلصابة الطبيعية بذبابة الفاكهة وىلوها إىل ةبابات بال ة قابلة للحيناة ،عنرب نع عيننات عن
الفاكهة خالل فةة احلصاد.
عل عينات الفاكهة أن دثل اجملموعة الكاملة يننا
واينادية.

اإلقتاج والظروف البيئية فضال عن اينراحنل الفيزيولوجينة

 -6حتديد حالة العائل باستخدام التجارب احلقلية ضمن الظروف شبه الطبيعية
تتمثل ال اية م التجارب احلقلية يف حتديد حالة العائنل ضنم ظنروف معيننة لفاكهنة مت حتديندها علن أقهنا
ليست عائال بيعيا .وقد تتضم التجارب استتدام األقفاص احلقلينة والندفيئات (مبنا فيهنا البينوت الزجاجينة
والبالستيكية والشبكية) واألغصان اينثمرة اين لفة بأكياس.
ويشري ظهور ةبابة للفاكهة بال ة وقابلة للعيش يف أية م التجارب احلقلية اينكررة ضم الظروف شنبه الطبيعينة
إىل أن تلك الفاكهة هي عائل شبه بيعي.
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تبي األقسام الفرعية التالية العناصر الت اب وضعها يف احلسبان لدى تصميم التجارب احلقلية.
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 0-6مجع عيّنات الفاكهة
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تنطب اينتطلبات التالية عل
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ع عينات الفاكهة يف التجارب احلقلية:

حيثما أمك  ،عل عملية ع العينات أن تستهدف الفاكهة الت يشتبه بإصابتها باآلفة .وإال فنإن
بروتوكوالت ع العينات اب أن تقوم علن مبنادا العشنوائية والتكنرار وأن تكنون مناسنبة ألي
حتليل إحصائي.
عل الفةة الزمنية وعدد اينرات يف كل موسم للنمو وعدد التجارب اينكنررة أن تراعني تننوع ةبابنات
الفاكهة اينستهدفة والفاكهة قفسها عل مر الزم وعل امتداد منطقة اإلقتاج .وعليها أيضا أن تراعي
ظروف احلصاد اينبكر واينتأخر وأن دثل ايننطقة اينقةحة الت ستنقل فيها الفاكهة .وانب حتديند
عدد ووزن الفاكهة اينطلوبة والتكرارات لكل جتربة م أجل التثبنت من الفاعلينة ومسنتوى الوالنوق
اينناسب.
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 6-6ذبابات الفاكهة
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تنطب اينتطلبات التالية عل اإلجراءات التش يلية اينتعلقة بذبابات الفاكهة اينستتدمة يف التجارب احلقلية:
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حتديد صن ةبابات الفاكهة اينستتدمة يف التجارب احلقلية واالحتفاظ بالعينات.
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اب جتميع معلومات أساسية ع أقواع ةبابات الفاكهة اينستهدفة مبا فيها الفةة الطبيعية لنموهنا
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والفاكهة العائلة اينعروفة يف منطقة اإلقتاج احملددة.
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][90

ينصح باستتدام األقواع الربية يف التجارب احلقلية .وإةا تعذر احلصول عل ةبابنات برينة بأعنداد
كافية فإن عمر اينستو نة اينستتدمة اب أال يتعدى اخلمسة أجيال لدى اقطالق التجارب ،حيثمنا
أمك ةلك .وميك احملافظة عل أعداد ةبابة الفاكهة كركيزة ولك اجليل النذي انب اسنتتدامه
يف التجارب اب أن يرب عل العائل الطبيعي لضمان السلوك الطبيعي لإلباضنة .وعلن النذبابات
اينسننتتدمة يف االختبننارات اينكننررة أن تننأتي كلننها من اجملموعننة قفسننها ومن اجليننل قفسننه (أي
اجلماعة).
اب أن يكون مصدر مستو نة ةبابات الفاكهة هو قفسنه منطقنة الفاكهنة اينسنتهدفة حيثمنا أمكن
ةلك.
اب حتديد فةات ما قبل اإلباضة واإلباضة والتزاوج ما قبنل التجنارب احلقلينة حبين تتعنرض
إقا الذبابات اينزاوجة للفاكهة خالل ةروة قدراتها التناسلية
اننب تسننجيل عمننر الننذبابات اإلقننا والننذكور البال ننة عننند تنناريخ التننزاوج ولنندى بدايننة
التجارب احلقلية
اب حتديد عدد الذبابات اإلقا اينزاوجة اينطلوب لكل مثرة وفقا حلجنم الثمنرة وخصنوبة األقثن
وظروف التجربة احلقلية .واب حتديد عدد ةبابات الفاكهة عن كنل جتربنة مكنررة ،بنناء علن
اخلصائص البيولوجية لذبابة الفاكهة وعندد الثمنار النت انب التعنرض هلنا وغريهنا من ظنروف
التجارب احلقلية
عل فةة تعرض الفاكهنة لننوع ةبابنة الفاكهنة اينسنتهدفة أن تقنوم علن السنلوك اإلباضني لذبابنة
الفاكهة.
عل كل ةبابة أقث أن تستتدم مرة واحدة فقط
اب تسجيل عدد الذبابات البال ة الت دوت خالل التجارب احلقلية كما اب استبدال ةبابات
الفاكهة اينيتة بذبابات بال ة حية م اجملموعة قفسها وم اجليل قفسه (أي اجلماعة) .وقند يشنري
ارتفاع معدل الوفيات للذبابات البال ة إىل وجود ظروف غري مااتية (مثل احلرارة اينفر نة) أو تلنو
الفاكهة يف التجربة احلقلية (مثل ترسبات اينبيدات) .يف تلك احلاالت ،اب تكرار التجارب ضنم
ظروف أكثر مالءمة.

لدى التجارب احلقلية اينتكررة ،عل ةبابات الفاكهة أن تكون كلها م الس الفيزيولوجية قفسها وأن تكنون قند
ربيت ضم الظروف قفسها
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 3-6الفاكهة
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تنطب اينتطلبات التالية عل الفاكهة اينستتدمة يف التجارب احلقلية .عل الفاكهة أن تكون:
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م النوع والصن قفسه اللذي تنتمي إليهما الفاكهة الواجب ققلها.
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م منطقة اإلقتاج قفسها أو م منطقة دثلها ،للفاكهة الواجب ققلها.
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خالية م أي أضرار ميكاقيكية أو بيعية
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أن تكون م درجة جتارية حمددة فيما يتعل باللون واحلجم واحلالة الفيزيولوجية
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خالل مرحلة مناسبة وحمددة م النضج (مثل الوزن اجلاف أو احملتوى م السكر).

][99

أن تكون خالية عمليا م اينبيندات اينضنرة بنذبابات الفاكهنة ومن الطعنوم واألوسناب ومن ةبابنات
الفاكهة واآلفات األخرى

 4-6الثمار املستخدمة للمراقبة

] [100م اينطلوب استعمال مثار عائل بيعي معلوم عل مستوى معروف م النضج ينراقبنة ينع التجنارب احلقلينة.
وقد تكون تلك الثمار م أصناف أو أقواع اتلفة م الفاكهة اينستهدفة .واب أن تكون الثمنار خالينة من أينة
إصابة سابقة (مثال بواسطة الت لي بكيع أو م منطقة خالية م اآلفات) .وعل ةبابات الفاكهة اينسنتتدمة يف
الضوابط والتجارب اينكررة (مبا يف ةلك اينراقبة) أن تأتي كلها م اجملموعة واجليل قفسيهما (أي اجلماعة).
] [101تستتدم مثار اينراقبة م أجل:
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التأكد م أن إقا الذباب قاضجة جنسيا وقد تزاوجت فعال وتتسم بسلوك بيعي لإلباضة.
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حتديد مستوى اإلصابة الذي قد يطرأ يف العائل الطبيعي
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حتدينند اإل ننار الننزما للنمننو وصننوال إىل مرحلننة البلننوغ ضننم ظننروف التجربننة احلقليننة لنندى
العائل الطبيعي
التأكيد أن الظروف البيئية لإلصابة باآلفة مااتية

] 5-6 [106تصميم التجارب احلقلية
] [107هلذا اينعيار تستتدم التجارب احلقلينة أقفاصنا أو دفيئنات أو أغصناقا مثمنرة م لفنة بأكيناس .وانب أن تكنون
التجارب مالئمة لتقييم كيفية تأالري احلالة اينادية والفيزيولوجية للثمرة يف حالتها كعائل.
] [108يتم إ الق ةبابات الفاكهة إىل داخل أقفاص حقلية كبرية م الشبك حتتوي داخلها عل كامنل النباتنات اينثمنرة
أو إىل أكياس شبكية تتضم أجزاء م النبتة مع الثمرة .أو ميك وضع النباتات اينثمرة داخل دفيئات تطل فيهنا
الذبابات .وميك زرع النباتات اينثمرة يف حظائر أو ميك إدخاهلا كنباتات مزروعة يف أصيص م أجل التجارب.
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وم اينهم اإلشارة إىل أن إقا ةبابات الفاكهة ،مبا أقها حمجوزة اصطناعيا داخل احلظنرية احملنددة اخلاضنعة
للمراقبة قد جترب عل اإلباضة عل مثرة عائل شبه بيعي.
] [109ينب ي إجراء التجارب احلقلية ضم الظروف اينناسبة لنشا ةبابة الفاكهة وال سيما اإلباضة ،كما يلي:
] [110عل األقفاص احلقلية والدفيئات أن تكون باحلجم والتصميم اينناسبني لضمان احتجاز الذبابات البال ة والنباتنات
اخلاضعة للتجربة وإلتاحة دف اهلواء اينناسب والسماح بالظروف الت تيسر السلوك الطبيعي لإلباضة.
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اب تزويد الذبابات البال ة بكميات مرضية وكافية م ال ذاء وايناء.
علن ن الظنننروف البيئينننة أن تكنننون يف أفضنننل مسنننتوياتها وأن تسنننجل خنننالل الفنننةة الزمنينننة
للتجارب احلقلية.
ميك االحتفاظ بذكور الذباب يف أقفاص أو دفيئات مع اإلقا حبال كان ةلك مفيدا جلهنة تشنجيع
اإلباضة.
اب التتلص م األعداء الطبيعية لنوع ةبابة الفاكهة اينستهدف م األقفاص قبل البدء بالتجنارب
واب احلاول دون دخوهلا م جديد إليها.
اب

اية األقفاص م دخول اينستهلكات األخرى للفاكهة (مثل الطيور والقردة).

فيما خي ص الثمار اينستتدمة للمراقبنة ،ميكن لثمنار عائنل بيعني معنروف أن تعلّن علن أغصنان
النباتات (وليع عل األغصان الت حتمنل الثمنار اخلاضنعة للتجربنة) .وانب فصنلها عن الثمنار
اخلاضعة لالختبار (يف أقفاص حقلية أو دفيئات منفصلة أو أغصان مثمرة م لفة بأكياس) للتأكند من
أن التجربة ليست اختبارا اختياريا
عل الثمرة اخلاضعة لالختبار أن تبق متصلة بشكل بيعي بالنبتة وميكن أن تتعنرض إىل ةبابنات
الفاكهة يف األقفاص احلقلية أو األكياس أو الدفيئات.
اننب ىلننو النباتننات ضننم ظننروف تسننتبعد قنندر اإلمكننان أي تنندخل ينننواد كيميائيننة مضننرة
بذبابات الفاكهة.
علنن التجربننة اينكننررة أن تننتم بواسننطة كننيع أو قفننص ويفضننل أن تتننناول قبتننة واحنندة يف
الوحدة االختبارية.
عل معدل وفيات ةبابات الفاكهة أن يرصد ويسجل وأن يتم استبدال الذبابات اينيتة فنورا بنذبابات
حية م اجملموعة واجليل قفسيهما (أي اجلماعة) م أجنل احلفناظ علن مسنتوى االقتشنار قفسنه
لذبابات الفاكهة.
اننب أن تنمننو الثمننرة ضننم ظننروف جتاريننة أو يف مسننتوعبات حبجننم يتننيح النمننو الطبيعنني
للنبتة والثمرة.
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بعد فةة التعرض اينوص بها لإلباضة عل الثمار أن تنزع عن ال صن وأن تنوزن وأن يسنجل عندد
الثمار ووزقها.

] [123عل حجم العينة الواجب استتدامها م أجل حتقي مسنتوى الثقنة اينطلنوب أن دندد مسنبقا عنرب االسنتعاقة
باينراجع العلمية.
] -3 [124مناولة الفاكهة من أجل ىلو ذبابات الفاكهة وظهورها
] [125عل الفاكهة الت يتم عها ضم الظروف الطبيعية (اينراقبة عرب ع عينات الفاكهة) والظروف شبه الطبيعية
(التجارب احلقلية) فضال ع الثمار اينستتدمة للمراقبة أن حتفظ حتن اكتمنال ىلنو الريقنة .وقند تتفناوت هنذه
الفةة حبسب درجة احلرارة وحالة العائل .وعل ظروف مناولة الفاكهة وحجزها أن تزيد إىل أقص حند صنمود
ةبابة الفاكهة وأن حتدد يف بروتوكول أخذ العينات أو التصميم االختباري للتجربة احلقلية.
] [126اب االحتفاظ بالثمرة يف منشنأة أو مسنتوعب واق من احلشنرات ضنم الظنروف النت تضنم صنمود اخلنادرة
مبا يف ةلك:
][127



درجة حرارة ور وبة مناسبة
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وسيط مناسب لنمو اخلادرة

] [129فضال ع ةلك ،عل الظروف أن تيسر اجلمع الدقي للريقات واخلادرات والذبابات البال نة احلينة النت نرج
م الثمرة.
] [130تتضم البياقات الواجب تسجيلها:
] -0 [131الظروف اينادية اليومية (مثل درجة احلرارة والر وبة النسبية) يف ايننشأة الت حتتوي الفاكهة
] -4 [132تواريخ وأعداد الريقات واخلادرات اجملموعة م الثمرة اخلاضعة لالختبار والثمنرة اينسنتتدمة للمراقبنة منع
اإلشارة إىل أقه:
][133



][134



][135



ميك للوسيط أن ي ربل يف قهاية فةة االحتجاز
يف قهاية فةة االحتجاز يتوجب تشريح الثمرة قبل التتلص منها لتحديد وجود يرقات أو خنادرات
حية أو ميتة فيها؛ وبناء عل مرحلة فساد الثمرة ،قد يكنون من الضنروري ققنل الريقنة إىل وسنيط
مناسب لنمو اخلادرة.
اب حتديد وزن اخلادرة كلها أو عينة فرعية منها مع تسجيل أية مسات شاةة فيها

] -3 [136تواريخ وأعداد ظهور كافة الذبابات البال ة حبسب النوع ،مبا يف ةلك أية ةبابات بال ة شاةة.
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] -4 [137حتليل البيانات
] [138ميك لبياقات مراقبة الريقات والتجارب احلقلية أن حتلل كميا م أجل حتديد األمور التالية عل سبيل اينثال:
مستويات اإلصابة (مثال عدد الريقات لكل مثرة وعدد الريقات لكل كيلوغرام م الفاكهنة ،والنسنبة
اينئوية م الفاكهة اينصابة) عل مستوى معني م الثقة.

][139



][140



مدة ىلو الريقة واخلادرة وعدد الذبابات البال ة احلية

][141



النسبة اينئوية لظهور الذبابات البال ة

] -5 [142مسك السجالت والنشر
] [143عل ايننظمة الو نية لوقاية النباتات أن دسك السجالت اينناسبة للمراقبة احلقلينة للريقنات والتجنارب احلقلينة
كي حتدد حالة العائل ،مبا يف ةلك:
][144



االسم العلمي لذبابة الفاكهة اينستهدفة

][145



االسم العلمي لنوع النبتة أو اسم الصن

][146



موقع منطقة إقتاج الفاكهة (مبا يف ةلك اإلحدااليات اجل رافية)

][147



موقع العينات اينوالقة لذبابة الفاكهة اينستهدفة (الت ينب ي االحتفاظ بها يف موقع رمسي)

][148



أصل وىلو مستو نة ةباب الفاكهة اينستتدمة للتجارب احلقلية

][149



الظروف اينادية والفيزيولوجية للفاكهة اينتتربة ينعرفة إصابتها بذباب الفاكهة

][150



تصميم االختبار والتجارب ايننفذة والتواريخ واينواقع

][151



البياقات اخلام واحلسابات اإلحصائية وتفسري النتائج

][152



اينراجع العلمية األساسية اينستتدمة

][153



اينعلومات اإلضافية مبا فيها الصور الت قد تكون متعلقة بذبابة الفاكهة أو الثمرة أو حالتها كعائل

] [154اب أن تتاح السجالت إىل ايننظمات الو نية لوقاية النباتات يف البلد اينستورد عند الطلب.
] [155عل األحبا أن ضع قدر اإلمكان الستعراض األقران وللنشر يف جملة علمية وإال فيجب إتاحتها للعموم.
] [156نورد هذا املرفق على سبيل املرجع فقط وهو ليس جزءا إلزامياً من املعيار.

.
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