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تشجججججظم منألمة ا واية وال لامة للمت المتحدخ امجججججتلداا  اإل المواو اتمسمية وامجججججتن جججججا  ا 
وما لت ياكر  سف ذلك، يمكن ن ججه  اإل المواو وعبع ا وتحميا ا بضرا الدلامججات  ونشججر ا 

وير تظالية، ماى  أو االمجججتلداا من منتظات أو  دمات وا  داف التعايمية، بحثاللاصجججة وال
أن يشججال إلى أن المنألمة  ن المصججدل، وامتراا ماون النشججر، ومدا امتراا مواماة المنألمة 

 من ا شكال  ماى آلاء الم تلدمين وماى المنتظات أو اللدمات بأي شكل

مند ن جججججججه المعيال الدولن لتدابير الصجججججججحة النباتية ينبضن الاكر بأن الصجججججججي  الحالية المعتمدخ 
  www.ippc.intلامعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية متامة لتن يا ا ماى الموقم 

ف وإماوخ البيم باتضامة إلى ينبضن توجيه جميم عابات الحصول ماى ماون الترجمة والتصر  
 request-us/licence-contactwww.fao.org مججتلدامات التظالية ا  رإ إلى العنوان التالن ماون اال
  copyright@fao.org أو إلى

ويمكن  ،www.fao.org/publications تتجججال المنتظجججات اتمسميجججة لامنألمجججة ماى موقع جججا التجججالن 
  sales@fao.org-publications إلى  شراؤ ا بإلمال الطابات

ا وصاف الم تلدمة من  اإل المواو اتمسمية وعرياة مرض ا ال تعبر من أي لأي  اص 
 ي  من ما يتعاق بالوضم الاانونن أو التنموي )الفاو( لمنألمة ا واية وال لامة للمت المتحدخ

 وال تعبر باد أو إقايت أو مدينة أو منطاة، أو من ما يتعاق ب اطات ا أو بتعيين مدوو ا وتلوم ا 
أا ال، من ومت  اتشالخ إلى شركات محدوخ أو منتظات بعض المصنعين، مواء كانت مر صة

ماى مثيست ا مما لت  أو توصية من جانب منألمة ا واية وال لامة للمت المتحدخ أو تفضيا ا
تمثل وج ات النألر الوالوخ من  اإل المواو اتمسمية الرؤية الشلصية لامؤلف  يرو ذكرإل 
 ،)المؤلفين(

 أو ميامات ا  وال تعكس بأي مال وج ات نألر منألمة ا واية وال لامة
 
 
 
 

 التسلسل التاريخي للمطبوع

 ال يشكل  اا ج ءًا لممياً من المعيال

( Tephritidae) تحديد قاباية العائل المتواء ذبابة الفاك ةأضجامت لظنة المعايير موضجو   2006-11
(2006-031) 

 لظنة المعايير مشرو  مواصفة لعرضه ماى مشاولخ ا مضاء  أيدت 2009-05
 مشاولخ ا مضاء 2010-02
   50المواصفة لظنة المعايير ماى  وامات 2010-04
الفريق الفنن المعنن بالمناعق اللالية من اآلمات وبنُ ج النألت المتعااة باباب ثمال قاا  2010-10

  الدولن بصياوة المعيال )الفريق الفنن(، الفاك ة
 وأماوته إلى الفريق الفنن الدولن لاجعت لظنة المعايير مشرو  المعيال 2011-05
  الدولن ح الفريق الفنن مشرو  المعيالنا   2011-08
 لظنة المعايير مشرو  المعيال لعرضه ماى مشاولخ ا مضاء  أيدت 2012-04
 مشاولخ ا مضاء  2012-07
وامات لظنة المعايير من وولت ا ال ابعة ماي ا ت ضام ا لفترخ إبداء التعاياات بشأن  2013-05

 الشواول الظو رية
وامات لظنة المعايير ماى إلمجججال مشجججرو  المعيال الدولن إلى الدولخ التامجججعة لا ي ة  2013-11

 من أجل امتماوإل
 يوماً من انعااو الدولخ التامعة لا ي ة  14ولوت امتراضات لممية قبل  2014-04
 ناح المشرف مشرو  لامعيال الدولن امتظابة لسمتراضات الرممية 2014-04
 امتعرضت لظنة المعايير المشرو  وعابت إلى الفريق الفنن امتعراضه بدولإل 2014-05
 امتعرا الفريق الفنن المشرو  2014-05
من وولت ا  ال ي ة لعرضججججججه ماىالمعيال الدولن  مشججججججرو  ماى لظنة المعاييروامات  2014-11

  المتماوإل العاشرخ
 نة المعاييرإلى لظ أميد المشرو و( 2015)أثيرت شواول من الدولخ العاشرخ لا ي ة  2015-03
شواول ميما بين ا عراف )قاا المشرف بتنايح مشرو  المعيال الدولن  2015-04 شة ال بعد مناق

 (المعنية
لضرا مترخ إبداء التعاياات بشججججججأن الشججججججواول المشججججججرو   ماى لظنة المعايير وامات 2015-05

 الظو ري ة
الفريق الفنن المعنن بالمناعق اللالية من اآلمات وبنُ ج النألت المتعااة باباب ثمال قاا  2015-10

 بتنايح مشرو  المعيال الدولنالفاك ة 

من  لته إلى ال ي ة لضرا امتماوإلامججتعرضججت لظنة المعايير المشججرو  ووامات ماى إما 2015-11
  وولت ا الحاوية مشرخ

 امتمدت الدولخ الحاوية مشرخ لا ي ة المعيال  2016-04
باتية تدابير الصححححححححة ال  لوما،   (Tephritidaeتحديد مالة )  2016، 37 رقم المعيار الدولي ل

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منألمة ا واية وال لامة 

بعدما  30أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات المرجم إلى المعيال الدولن لقت  مامت 2018-12
 اا المعيال من أمااب  الثالثة مشجججججرخألضت  ي ة تدابير الصجججججحة النباتية من وولت ا 

فاك ة والتن تت  ماى أثر ا إولاج  بة ال بابا ية إماوخ تنأليت المعايير اللاصجججججججة  مما
   35ضمن المعيال الدولن لقت  30المعيال الدولن لقت 

  02-2019آ ر تحديث لتاليه المطبو   



(Tephritidae)  المعيال الدولن لقت 37   تحديد مالة الفاك ة العائاة لابابة الفاك ة

 3-37المعيار الدولي   االتفاقية الدولية لوقاية ال باتات

 بيان المحتويات
 4                                                                                                               االمتماو
 4                                                                                                                  مادمة
 4                                                                                                                 النطان
 4                                                                                                               المراجم
 4                                                                                                             التعريفات

 5                                                                                             اتعال العاا لامتطابات
 6                                                                                                   معاومات أمامية
 7                                                                                                   المتطابات العامة
 9                                                                                                 المتطابات المحدوخ

 9                              تحديد مالة العائل الطبيعن بوامطة المراقبة مبر جمم مينات الفاك ة -1
 10                     الطبيعيةبامتلداا التظالب الحااية ضمن الألروف شبه  العائلتحديد مالة  -2

 10                                                                                 جمم مي نات الفاك ة 2-1
 10                                                                                       الفاك ةذبابات  2-2
 11                                                                                                الفاك ة 2-3
 11                                                                         لامراقبة الم تلدمةالثمال  2-4
 12                                                                           الحااية التظالبتصميت  2-5

 13                                                ذبابات الفاك ة وظ ول ا نمومن أجل  الفاك ةمناولة  -3
 14                                                                                               البياناتتحايل  -4
 14                                                                                    والنشر ال ظستم ك  -5

 15                                                                                          قائمة المراجم1المرمق 

  



(Tephritidae) المعيال الدولن لقت 37 تحديد مالة الفاك ة العائاة لابابة الفاك ة 

 لوقاية ال باتاتاالتفاقية الدولية  4-37المعيار الدولي 

 االعتماد

تت امتماو  اا المعيال من قبل  ي ة تدابير الصحة النباتية من وولت ا الحاوية مشرخ من أبريل/ني ان 
2016  

 
 مقدمة

 
 ال طاق

 
ويصججججججف  (Tephritidaeلابابة الفاك ة )يادا  اا المعيال  طوعا توجي ية لتحديد مالة الفاك ة العائل 

  ثسث م ات لحالة العائل 
 

تشججمل الفاك ة، بح ججب ما  و مشججال إلي ا من  اا المعيال، الفاك ة بالمعنى النباتن بما يشججمل الفاك ة 
 التن تدمى أميانا  ضروات )مثل الطماعت والبطيه ا صفر(  

 
ضججججججمن الألروف الطبيعية والتظالب الحااية ينطوي  اا المعيال ماى من ظيات لمراقبة الفاك ة 

ضججمن الألروف شججبه الطبيعية التن يفترا أن ت ججتعمل لتحديد مالة العائل لافاك ة وير المتضججرلخ 
 اا المعيال متطابات وال يتناول  لابابات الفاك ة، من الحاالت التن يكون مي ا التعرا وير أكيد 

 ل ا  مماية النباتات من و ول ذبابة الفاك ة وانتشا
 

 المراجع
 

يشير  اا المعيال إلى معايير وولية لتدابير الصحة النباتية  والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية 
https://www.ippc.int/core- متججامججة ماى البوابججة الججدوليججة لاصججججججحججة النبججاتيججة ماى العنوان التججالن

setting/ispms-activities/standards   
 

 إنشجججاء مناعق  الية من آمات ذباب) 26من المعيال الدولن لقت  2والمرمق  1ينطبق أيضجججا المرمق 
 ماى  اا المعيال  ((Tephritidae) الفاك ةثمال 

 
 التعريفات

 
يمكن االعس  ماى تعريفات المصججججطاحات المتعااة بالصججججحة النباتية الم ججججتلدمة من  اا المعيال 

(  باتضججامة إلى التعريفات الوالوخ من م ججرو مصججطاحات الصججحة النباتية) 5ضججمن المعيال الدولن 
 من  اا المعيال، تنطبق التعريفات التالية   5المعيال الدولن 

 
تصجججججنيف أمد أنوا  النباتات أو ا صجججججناف  ك ة بالن بة إلى ذبابة ماك ة(مالة العائل )لنو  من الفا

كعائل عبيعن أو مائل مشججججججروع أو وير مائل 
  مد أنوا  ذباب الفاك ة

نو  أو صججججنف نباتن تبي ن ماميا أنه  العائل الطبيعن )لنو  من الفاك ة بالن بة إلى ذبابة ماك ة(
مصاب بأنوا  ذبابة الفاك ة الم ت دمة من ظل 
ظروف عبيعيججة أو أنججه قججاول ماى ومت نمو ججا 

 لتصبح بالضة قاولخ ماى العيش 

نو  أو صججججججنف نبججاتن ليس مججائس  مائل مشروع )لنو  من الفاك ة بالن بة إلى ذبابة الفاك ة(
نه مصجججججججاب  يا أ يا ولكن تبين مام  بأنوا عبيع

ماى ومت نمو ا  ذبابة الفاك ة الم ججت دمة وقاول
ما  اص  لتصجججبح بالضة وقاباة لاعيش ماى نحو

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


 تحديد مالة الفاك ة العائاة لابابة الفاك ة (Tephritidae)  المعيال الدولن لقت 37

 5-37المعيار الدولي   االتفاقية الدولية لوقاية ال باتات

إليه من ظروف الحال شججججججبه الطبيعية المحدوخ 
 من  اا المعيال

مصجججاب وير نو  أو صجججنف نباتن تبين أنه  وير مائل )لنو  من الفاك ة بالن بة إلى ذبابة ماك ة(
 ت دمة ووير قاول ماى بأنوا  ذبابة الفاك ة الم

ومت نمو ا لتصجججبح بالضة وقاباة لاعيش من ظل 
ظروف عبيعية أو ظروف الحال شبه الطبيعية 

 المحدوخ من  اا المعيال
 

 اإلطار العام للمتطلبات
 

 3يصججججججف  اا المعيال متطابات تحديد مالة العائل لفاك ة معينة بالن ججججججبة إلى ذباب الفاك ة، ويحدو 
   العائل الطبيعن والعائل المشروع ووير العائل م ات لحالة العائل 

 
  تشمل متطابات تحديد مالة العائل ما يان 

 
التحديد الدقيق لنو  ذبابة الفاك ة والفاك ة الملتبرخ، وبالن ججبة إلى التظالب الحااية، ماك ة  -

  التن تعتبر مائس عبيعيا معروما المراقبة

البالضة واليرقة، والتصجججميت اال تبالي ضجججمن الألروف مراقبة ذبابة الفاك ة  معاييرتحديد  -
شججججبه الطبيعية )مثل ا قفاص الحااية أو الدمي ات أو ا وصججججان المثمرخ والمضافة بأكيا ( 
من أجل تحديد مالة العائل ووصججججججف مالة الثمرخ التن ينبضن تاييم ا )بما من ذلك الحالة 

  الفي يولوجية(

 مرماة من مرامل نمو اذبابة الفاك ة من كل بااء مراقبة  -

  تحديد اتجراءات اللاصة بامتظاز الفاك ة ومناولت ا لضايات تحديد مالة العائل -

 البيانات اال تبالية وتف ير نتائظ ا تاييت -

  



(Tephritidae) المعيال الدولن لقت 37 تحديد مالة الفاك ة العائاة لابابة الفاك ة 

 لوقاية ال باتاتاالتفاقية الدولية  6-37المعيار الدولي 

 معلومات أساسية
 

تعد ذبابات الفاك ة من اآلمات ال امة اقتصجججججججاويا، وكثيراً ما يكون تطبيق تدابير الصججججججحة النباتية 
 ً (؛ المعيال 26لا ججججججمال بتنال الثمال العائاة ل ا من المظال التظالي )المعيال الدولن لقت  ضججججججروليا
  ومالة العائل لافاك ة ((Triphritidaeن ج النألت توالخ ملاعر آمات ذباب الفاك ة )) 35الدولن لقت 

إعال لتحايل ملاعر ) 2منصججججججر م ت من مناصججججججر تحايل ملاعر اآلمات )المعيال الدولن لقت 
لدولن لقت اآلمات يال ا يل ملاعر اآلمات الحظرية)11((؛ المع لاا تتوجب مواءمة م ات تحا ((  و

  وإجراءات تحديد مالة العائل 
 

  تظدل اتشالخ إلى أن مالة العائل قد تتضير ماى مر الوقت ب بب التضيرات من الألروف البيولوجية 
 

اتلشجججججججاو المتنامججججججق إلى المنألمات الوعنية لوقاية مين ال تكون مالة العائل أكيدخ، ينبضن تومير 
النباتات من أجل تحديد مالة الفاك ة كعائل لاباب الفاك ة  ويمكن للول ة التاليلية ومججظست لصججد 
اآلمات والمؤلفات العامية مموما أن تادا معاومات كامية من مالة العائل بدون الحاجة إلى المراقبة 

 لتظالب الحااية الحااية لايرقات أو ممالمة ا
 وير أن ال ظست التاليلية والتاالير المنشولخ قد تكون وير قاباة لاوثون ب ا، مثس  

 
لعل نو  ذبابة الفاك ة ونو  النبات أو صجججججنفه قد مدو بطرياة وير صجججججائبة وقد ال تكون  -

 العينات المرجعية متامة لاتدقيق مي ا 

( 1)مثل مالة العائل الاائمة ماى ) قد تكون مظست الظمم وير صحيحة أو مشكوك مي ا -
( مظرو إيظاو 3( الفاك ة التالفة؛ )2التااع الاباب من مه موضججججججو  ماى نبتة الثمرخ؛ )

 ( انتاال التاوث بين العينات( 4أو ) يرقات وا ل الفاك ة

لبما تت إوفال تفاصيل م مة )مثل الصنف ومرماة النضج والحالة الماوية لافاك ة لحألة  -
 الة الصحية لاب تان( جمع ا والح

 مدا التحاق من نمو اليرقات إلى مرماة الباوغ وقاباية العيش  -
 

بة الفجاك جة من المؤلفجات  با لا ئل  لة العجا ما يد  لاجد تت توثيق البروتوكوالت والتظجالب الواميجة لتحجد
من المصججطاحات والمن ظيات الم ججتلدمة يع ز الفوالن من تحديد مالة  التضججالب العامية  وير أن

اا ممن شأن مواءمة المصطاحات والبروتوكوالت ومعايير تاييت تحديد مالة  مائل ذبابة الفاك ة  ول
  العائل لابابة الفاك ة أن تدمت االت ان بين البادان والمظتمعات العامية 

 
ة  ن الطرياة ا كثر وثوقا لتحديد مالة العائل الطبيعن  مإن إن المراقبة مبر جمم مينات الفاك 

الفاك ة   مراقبة اتصججججابة الطبيعية مبر أ ا مينات من الفاك ة ال يؤثر من ال ججججاوك الطبيعن لاباب
يشمل جمم  من الفاك ة وماوك ذبابة الفاك ة ومترات النشاع  لامتضيرات ويرامن الم تويات العالية 

الفاك ة ماي ا لمعرمة ما إذا كانت الفاك ة تعيل ذبابة   الفاك ة وتربية ذباب مينات الفاك ة جمم
  إلى أن تصبح بالضة وقاباة لاعيش( الفاك ة )أي إذا كانت الفاك ة ت تطيم إمالة نمو ذبابة الفاك ة

 
الفاك ة أن تبي ن مججججججاوك ا الطبيعن من  تتيح التظالب الحااية تحت الألروف شججججججبه الطبيعية، لاباب

يث اتباضججة  و ن الثمرخ تباى متصججاة بالنبتة مس تتد ول مال ا ب ججرمة  سل التظالب  وير أن م
ضجججججمن الألروف شجججججبه الطبيعية قد ت جججججتوجب الكثير من الموالو كما قد تتأثر  اال تبالات الحااية
  بالمتضيرات البي ية

 
االمججججججتعانة بنتائج التظالب الحااية المطباة من منطاة معينة ماى مناعق ماالنة ب ا، بحال يمكن 

و كاا ال تعوو  ناك ماجة ، الفي يولوجيةالثمرخ وظروف  ة  ذبابة الفاك ة الم ت دمانوأالتشابه بين 
  مظدوا من منطاة منفصاة ولكن مشاب ة  إلى تحديد مالة العائل
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 المتطلبات العامة
 

يمكن تحديد الف ة المحدوخ من الف ات الثسث لحالة العائل )العائل الطبيعن والعائل المشجججججروع ووير 
يانن  نة من الملطط الب ية، كما  ن مبي تال ئل( التن تنتمن إلي ا ماك ة ما من  سل اللطوات ال عا ال

  ( 1)الشكل 
 
ية أولة كامية إلى أن الفاك ة ال تدمت  -لفأ  مين تومر المعاومات البيولوجية الحالية أو الماضجججججج
الابابة ونمو ا لتصججججبح بالضة قاولخ ماى العيش، مإنه ال ماجة مندئا إلى إجراء الم يد من  1صججججابةإ

  الم ول أو اال تبالات الحااية ويظب تصنيف النبتة كضير مائل 
 
مين تومر المعاومات البيولوجية الحالية أو الماضججججججية إثباتات كامية ماى أن الفاك ة تدمت  -اءب
الابابة ونمو ا لتصجبح بالضة قاباة لاعيش، مإنه ال ماجة مندئا إلى إجراء الم يد من الم جول  صجابةإ

 أو اال تبالات الحااية ويظب تصنيف النبتة كعائل عبيعن 
 
 يظب امججججججتلداايولوجية الحالية أو الماضججججججية وير قاععة، مإنه مين تكون المعاومات الب -يمج

من  سل جمم مينات الفاك ة أو التظالب الحااية من أجل تحديد مالة  المراقبة الحااية المنامججججججبة
  إلى إمدإ النتائج التالية  العائل  وقد تؤوي المراقبة والتظالب

 
الادلخ ماى النمو لتصججججججبح بالضة قاباة لاعيش بعد إذا تبين وجوو إصججججججابة بابابة الفاك ة مم  -1يم ج

 المراقبة الحااية بوامطة جمم مينات الفاك ة، مإنه ينبضن تصنيف النبتة ماى أن ا مائل عبيعن 
 
إذا لت يتبين وجوو أي إصابة بعد المراقبة الحااية بوامطة جمم مينات الفاك ة، ولت تشر أية  -2يم ج

اباة لإلصججججججابة بابابة الفاك ة، ومم ا  ا بعين االمتبال الألروف معاومات أ رإ إلى أن الفاك ة ق
مثل الألروف الف يولوجية، والصنف، ومرماة النضج، مإنه يظوز  التن يعرف تداول ال اعة مي ا،

 تصنيف النبتة كضير مائل  
 
أية إصجججابة ماب المراقبة الحااية بوامجججطة جمم مينات الفاك ة،  من مال اتضجججح مدا وجوو -3يم ج

ولكن المعاومات البيولوجية المتامة أو الماضججية تشججير إلى أن الفاك ة المعنية قاباة لإلصججابة بابابة 
من التظالب الحااية ضجججججمن ظروف شجججججبه عبيعية لتاييت ما إذا  الفاك ة، قد تدمو الحاجة إلى الم يد

و  أو صجججنف كانت ذباب الفاك ة الم جججت دمة ت جججتطيم أن تتطول لتصجججبح بالضة وقاباة لاعيش ماى ن
  الفاك ة المعينة 

 
إذا لت تنُت أنوا  ذبابة الفاك ة لتصجججججبح بالضة قاباة لاعيش، مإنه ينبضن تصجججججنيف النبتة ماى  -أ3يم ج

 أن ا وير مائل 
 
نه ينبضن اإذا كانت أنوا  ذبابة الفاك ة الم ججججججت دمة ال تنمو لتصججججججبح بالضة قاباة لاعيش، م -ب3يم ج

  مشروع ماى أن ا مائل  تصنيف النبتة
  

                                                 
 صابة" من ما يان إلى تفشن نو  م ت دف من ذبابة الفاك ة من الثمرخ إتشير مبالخ "   1
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 اللطوات لتحديد مالة العائل بالن بة إلى ذبابة الفاك ة -1الشكل 
 

 
  

 يمج

 ال تنمو إىل أن تصبح بالغة

 قابلة للحياة

 عائل طبيعي

 نمو إىل أن تصبحت

 بالغة قابلة للحياة

 لذباب الفاكهة صابةإعدم وجود  لذباب الفاكهة صابةإإجياد 

 غري عائل عائل شرطي

 لفأ

 2يمج
 1يمج 3يمج

 ب3يمج أ3يمج

 اءب

 مجع املعلومات القائمة

إجراء التجارب حتت 

الظروف احلقلية شبه 

 طبيعية

إجراء املراقبة احلقلية 

 للريقات

 أدلة أخرى

 نعم ال
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  المتطلبات المحددة
 

امتراا يمكن تحديد مالة العائل بناء ماى مظست اتنتاج الماضن أو بناء ماى بيانات التظالخ أو 
اآلمات التن تشججير إلى اتصججابة الطبيعية باآلمات  وميثما ال تادا البيانات الماضججية تحديدا واضججحا 

لة ماى اتصججابة مبر جمم مينات الفاك ة من أجل تظميم ا و لحالة العائل، يفترا إجراء المراقبة
الطبيعية لآلمات وتطول ا إلى مرماة الباوغ الاابل لاحياخ أو إجراء تظالب مااية تحت الألروف 

من  سل المراقبة، أو  ومن الحاالت التن لت تحدو مي ا مالة العائل بالشجججججكل العامن شجججججبه الطبيعية 
أو وير مائل، قد تدمو ميث  ناك ماجة معينة إلى تحديد ما إذا كانت ماك ة ما مائس مشججججججرعا 

  ضمن الألروف الحااية شبه الطبيعية  الحاجة إلى تظالب
 

إن الألروف االصججججطنامية تشججججكل ج ءا ضججججمنيا من التظالب الملبرية ميث يتت الظمم بين ذباب 
تشجججج د تضييرات مي يولوجية مججججريعة وقد تصججججبح بالتالن أكثر مرضججججة اطومة الفاك ة وبين مواكه م

اآلمة  وقد يكون لصجججد اتصجججابة من التظالب الملبرية ب دف تحديد مالة العائل مضجججاس صجججابة ت
بالتالن  باتضججججامة إلى ذلك ماد تت التوثيق بشججججكل وامججججم أن إناث ا نوا  الاالتة ضججججمن الألروف 
االصطنامية متبيض من أية ماك ة متامة ل ا ومن معألت الحاالت متنمو اليرقات لتصبح بالضةً قاباة 

وير منامججججبة تثبات مالة وير العائل ولكن ا  كاميةمإن التظالب الملبرية قد تكون  وبالتالنيش  لاع
 أو المشروع   تثبات مالة العائل الطبيعن

 
  اتلطيط لاتظالب الحااية لتعتبر العناصر التالية من االمتبالات الم مة 

 
 ذبابة الفاك ة الم ت دمة وية نو  النبات )بما من ذلك صنفه ميث ينطبق ذلك( ونو   -

 التنو  الماوي والفي يولوجن لافاك ة من منطاة إنتاج ا -

 ال ابق لامواو الكيميائية من منطاة إنتاج الفاك ة االمتلداا -

مدإ انتشججججججال ذبابة الفاك ة الم ججججججت دمة ماى امتداو منطاة إنتاج الفاك ة ومترات الحصججججججاو  -
 والتصدير ذات الصاة

المعاومات ذات الصججججاة، بما مي ا المؤلفات وال ججججظست، المتعااة بحالة العائل لافاك ة ونو   -
 واالمتعراا النادي لالك النو  من المعاومات الفاك ةذبابة 

 أصل ومالة تربية م تعمرخ ذبابات الفاك ة التن موف ت تلدا -

 المراقبة العائاة الطبيعية المعرومة التن موف ت تلدا من وا صنافا نوا   -

 تظالب مااية منفصجججججاة ميثما ينطبق ذلك، تنامجججججب كل نو  من ذباب الفاك ة يتطاب تحديد -
 مالة العائل

تظالب مااية منفصججججججاة لكل صججججججنف من الفاك ة بحال كانت الفوالن بين ا صججججججناف  ن  -
 المصدل الم موا لتفاوت ولجة التعرا لإلصابة 

 ةمواقم التظالب الحااية من مناعق إنتاج الفاك  -

 االمتثال لاممالمة اتمصائية ال ايمة -
 
 تحديد حالة العائل الطبيعي بواسطة المراقبة عبر جمع عي ات الفاكهة -1
 

لة  عائل الطبيعن  ويمكن تحديد ما لة ال اة موثوقة لتحديد ما فاك ة أكثر عري نات ال يعتبر جمم مي
ونمو ا إلى ذبابات بالضة قاباة تأكيد اتصجججججابة الطبيعية بابابة الفاك ة  ماى امجججججا  العائل الطبيعن 

   من الفاك ة  سل مترخ الحصاو ، مبر جمم ميناتلاحياخ
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ماى مينات الفاك ة أن تمثل المظمومة الكاماة لمناعق اتنتاج والألروف البي ية مضجججججججس من 
   والماويةالمرامل الفي يولوجية 

 
  العائل باستخدام التجارب الحقلية ضمن الظروف شبه الطبيعيةتحديد حالة  -2
 

تتمثل الضاية من التظالب الحااية من تحديد مالة العائل ضمن ظروف معينة لفاك ة تت تحديد ا ماى 
أن ا لي ت مائس عبيعيا  وقد تتضمن التظالب امتلداا ا قفاص الحااية والدمي ات )بما مي ا البيوت 

  متيكية والشبكية( وا وصان المثمرخ المضافة بأكيا  ال جاجية والبس
 

ويشير ظ ول ذبابة لافاك ة بالضة وقاباة لاعيش من أية من التظالب الحااية المكرلخ ضمن الألروف 
  إلى أن تاك الفاك ة  ن مائل مشروع  شبه الطبيعية

 
  إ تصميت التظالب الحااية تبي ن ا ق اا الفرمية التالية العناصر التن يظب وضع ا من الح بان لد

 
 جمع عيّ ات الفاكهة 2-1
 

  مينات الفاك ة من التظالب الحااية  جممتنطبق المتطابات التالية ماى 
 

ميثما أمكن، ماى مماية جمم العينات أن ت ججت دف الفاك ة التن يشججتبه بإصججابت ا باآلمة   -
العشججججججوائية والتكرال وأن وإال مإن بروتوكوالت جمم العينات يظب أن تاوا ماى مباوئ 

 تكون منامبة  ي تحايل إمصائن 

ماى الفترخ ال منية ومدو المرات من كل مومججججججت لانمو ومدو التظالب المكرلخ أن ترامن  -
تنو  ذباب الفاك ة الم ججججت دمة والفاك ة نف جججج ا ماى مر ال من وماى امتداو منطاة اتنتاج  

المبكر والمتأ ر وأن تمثل المنطاة  ()او الاطف وماي ا أيضججججا أن ترامن ظروف الحصججججاو
 كل  تكرال والماترمة التن مججججججتنال مي ا الفاك ة  ويظب تحديد مدو ووزن الفاك ة المطاوبة 

 تظربة من أجل التثبت من الفاماية وم توإ الوثون المنامب 

 ذباب الفاكهة 2-2
 

اك ة الم جججتلدمة من التظالب تنطبق المتطابات التالية ماى اتجراءات التشجججضياية المتعااة باباب الف
  الحااية 

 
 تحديد صنف ذباب الفاك ة الم تلدمة من التظالب الحااية واالمتفاظ بالعينات  -

يظب تظميم معاومات أمجججامجججية من أنوا  ذباب الفاك ة الم جججت دمة بما مي ا الفترخ الطبيعية  -
 لنمو ا والفاك ة العائاة المعرومة من منطاة اتنتاج المحدوخ 

ينصجججح بامجججتلداا ا نوا  البرية من التظالب الحااية  وإذا تعال الحصجججول ماى ذباب برية  -
بأمداو كامية مإن ممر الم جججتوعنة الم جججتلدمة يظب أال يتعدإ اللم جججة أجيال لدإ انطسن 

ولكن الظيل ماى ماوخ التظالب، ميثما أمكن ذلك  ويمكن المحامألة ماى أمداو ذبابة الفاك ة 
دامه من التظالب يظب أن يربى ماى العائل الطبيعن لضجججججمان ال جججججاوك الاي يظب امجججججتل

أن تأتن كا ا من  وماى الاباب الم ججججججتلدمة من اال تبالات المكرلخالطبيعن لإلباضجججججججة  
  المظمومة نف  ا ومن الظيل نف ه )أي الظمامة( 

ما أمكن الفاك ة  و نف ه منطاة الفاك ة الم ت دمة ميث ةيظب أن يكون مصدل م توعنة ذباب -
 ذلك 

يظب تحديد مترات ما قبل اتباضججججججة واتباضججججججة والت اوج ما قبل التظالب الحااية بحيث  -
 تتعرا إناث الاباب الم اوج لافاك ة  سل ذلوخ قدلات ا التناماية
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التظالب  يظب ت ججججججظيل ممر الاباب اتناث والاكول البالضة مند تاليه الت اوج ولدإ بداية -
 الحااية

و صوبة المطاوب لكل ثمرخ وماا لحظت الثمرخ مدو الاباب اتناث الم اوجة يظب تحديد  -
وظروف التظربة الحااية  ويظب تحديد مدو ذباب الفاك ة من كل تظربة مكرلخ،  ا نثى

فاك ة ومدو الثمال التن يظب التعرا ل ا  ناء ماى اللصجججججججائص البيولوجية لابابة ال ب
  ووير ا من ظروف التظالب الحااية

مترخ تعرا الفاك ة لنو  ذبابة الفاك ة الم جججججت دمة أن تاوا ماى ال جججججاوك اتباضجججججن ماى  -
 لابابة الفاك ة 

 ماى كل ذبابة أنثى أن ت تلدا مرخ وامدخ ماط -

مدو الاباب البال  التن تموت  سل التظالب الحااية كما يظب امجججتبدال ذباب  ت جججظيليظب  -
ا ومن الظيل نف جججججه )أي الظمامة(  وقد الفاك ة الميت باباب بال  من من المظمومة نف ججججج 

ية )مثل الحرالخ  بال  إلى وجوو ظروف وير مؤات ااباب ال يات ل فا  معدل الوم يشججججججير الت
المفرعة( أو تاوث الفاك ة من التظربة الحااية )مثل ترمججججججبات المبيدات(  من تاك الحاالت، 

 يظب تكرال التظالب ضمن ظروف أكثر مسءمة 
 

وأن ال جججججن الفي يولوجن نفس لدإ التظالب الحااية المتكرلخ، ماى ذباب الفاك ة أن تكون كا ا من 
  ضمن الألروف نف  ا تكون قد لبيت

 الفاكهة 2-3
 

  تنطبق المتطابات التالية ماى الفاك ة الم تلدمة من التظالب الحااية  ماى الفاك ة أن تكون 
 

 إلي ما الفاك ة الواجب ناا ا النو  والصنف الااين تنتمن نفس من  -

 منطاة اتنتاج أو من منطاة تمثا ا، لافاك ة الواجب ناا ا نفس من  -

أن تكون  اليةً ممايا من المبيدات المضججججججرخ باباب الفاك ة ومن الطعوا وا ومججججججا  ومن  -
 ذباب الفاك ة واآلمات ا  رإ

  الية من أي أضرال ميكانيكية أو عبيعية -

 تكون من ولجة تظالية محدوخ ميما يتعاق بالاون والحظت والحالة الفي يولوجية أن -

 مرماة منامبة ومحدوخ من النضج )مثل الوزن الظاف أو المحتوإ من ال كر(   سل -

 
 الثمار المستخدمة للمراقبة 2-4
 

 لمراقبة جميم معاوا ماى م ججججتوإ معروف من النضجججججمن المطاوب امججججتعمال ثمال مائل عبيعن 
التظالب الحااية  وقد تكون تاك الثمال من أصجججناف أو أنوا  ملتافة من الفاك ة الم جججت دمة  ويظب 

)مثس بوامججججطة التضايف بكيس أو من منطاة  الية من  أن تكون الثمال  الية من أية إصججججابة مججججاباة
راقبة( أن اآلمات(  وماى ذباب الفاك ة الم ججتلدا من الضججوابط والتظالب المكرلخ )بما من ذلك الم

  المظمومة والظيل )أي الظمامة( نفس تأتن كا ا من 
 

  ت تلدا ثمال المراقبة من أجل 
 

 من أن إناث الاباب ناضظة جن يا وقد ت اوجت معس وتت ت ب اوك عبيعن لإلباضة  التأكد -

 تحديد م توإ اتصابة الاي قد يطرأ من العائل الطبيعن -
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 مرماة الباوغ ضجججمن ظروف التظربة الحااية لدإ تحديد اتعال ال منن لانمو وصجججوال إلى -
 العائل الطبيعن

  الألروف البي ية لإلصابة باآلمة مؤاتية أنالتأكيد  -
 
 تصميم التجارب الحقلية 2-5
 

ل اا المعيال ت تلدا التظالب الحااية أقفاصا أو ومي ات أو أوصانا مثمرخ مضافة بأكيا   ويظب أن 
  كيفية تأثير الحالة الماوية والفي يولوجية لاثمرخ من مالت ا كعائل تكون التظالب مسئمة لتاييت 

 
فاك ة إلى وا ل أقفاص  ية كبيرخ تحتوي وا ا ا ماى شججججججبكية يتت إعسن ذباب ال باتات كل ماا الن

أو إلى أكيا  شجججبكية تتضجججمن أج اء من النبتة مم الثمرخ  أو يمكن وضجججم النباتات المثمرخ  المثمرخ
تطاق مي ا الاباب  ويمكن زل  النباتات المثمرخ من مألائر أو يمكن إو ال ا كنباتات وا ل ومي ات 

ومن الم ت اتشجججججالخ إلى أن إناث ذباب الفاك ة، بما أن ا  م لومة من أصجججججيص من أجل التظالب 
محظوزخ اصجججطناميا وا ل الحأليرخ المحدوخ اللاضجججعة لامراقبة قد تظبر ماى اتباضجججة ماى ثمرخ 

  مائل مشروع 
 

ينبضن إجراء التظالب الحااية ضمن الألروف المنامبة لنشاع ذبابة الفاك ة وال ميما اتباضة، كما 
  يان 
 

ماى ا قفاص الحااية والدمي ات أن تكون بالحظت والتصجججججميت المنامجججججبين لضجججججمان امتظاز  -
ف منامججب وال ججمال بالألرو تيال  وائناللاضججعة لاتظربة وتتامة  الاباب البال  والنباتات

  التن تي  ر ال اوك الطبيعن لإلباضة 

 ت ويد الاباب البال  بكميات مرضية وكامية من الضااء والماء  يظب -

ماى الألروف البي ية أن تكون من أمضجججججججل م ججججججتويات ا وأن ت ججججججظل  سل الفترخ ال منية  -
 الحااية  لاتظالب

فاظ يمكن - يدا  االمت لك مف كان ذ حال  فاص أو ومي ات مم اتناث ب باب من أق لا باكول ا
 لظ ة تشظيم اتباضة 

ذبابة الفاك ة الم جججججت دف من ا قفاص قبل البدء   نوا من ا مداء الطبيعية  التلاصيظب  -
 بالتظالب ويظب الحؤول وون و ول ا من جديد إلي ا 

 افاك ة )مثل الطيول والاروخ( من و ول الم ت اكات ا  رإ ل ا قفاصيظب مماية  -

ميما يلص الثمال الم ججججججتلدمة لامراقبة، يمكن لثمال مائل عبيعن معروف أن تعا ق ماى  -
ويظب التن تحمل الثمال اللاضججججججعة لاتظربة(   ا وصججججججانأوصججججججان النباتات )وليس ماى 

أو أوصججججان  منفصججججاة)من أقفاص مااية أو ومي ات  مصججججا ا من الثمال اللاضججججعة لس تبال
  ا تياليا لاتأكد من أن التظربة لي ت ا تبالامرخ مضافة بأكيا ( مث

اللاضعة لس تبال أن تباى متصاة بشكل عبيعن بالنبتة ويمكن أن تتعرا إلى  الثمرخماى  -
 من ا قفاص الحااية أو ا كيا  أو الدمي ات  ذباب الفاك ة

باباب  النباتات ضمن ظروف ت تبعد قدل اتمكان أي تد ل لمواو كيميائية مضرخ نمويظب  -
 الفاك ة 

 المكرلخ أن تتت بوامججججججطة كيس أو قفص ويفضجججججججل أن تتناول نبتة وامدخ من التظربةماى  -
 الومدخ اال تبالية 
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الفاك ة أن يرصججد وي ججظل وأن يتت امججتبدال الابابات الميتة مولا  ذباباتماى معدل وميات  -
والظيل نف ججججي ما )أي الظمامة( من أجل الحفاظ ماى م ججججتوإ  المظمومةمن  بابابات مية

 االنتشال نف ه لابابات الفاك ة 

 يظب أن تنمو الثمرخ ضجججججمن ظروف تظالية أو من م جججججتومبات بحظت يتيح النمو الطبيعن -
 لانبتة والثمرخ 

الضصججن وأن توزن بعد مترخ التعرا الموصججى ب ا لإلباضججة ماى الثمال أن تن   من  -
 وأن ي ظل مدو الثمال ووزن ا 

 
ماى مظت العينة الواجب امججججتلدام ا من أجل تحايق م ججججتوإ الثاة المطاوب أن يحدو م ججججباا مبر 

  بالمراجم العامية  االمتعانة
 
 بزوغهاوذباب الفاكهة  نموم اولة الفاكهة من أجل  -3
 

ماى الفججاك ججة التن يتت جمع ججا ضججججججمن الألروف الطبيعيججة )المراقبججة مبر جمم مينججات الفججاك ججة( 
والألروف شجججبه الطبيعية )التظالب الحااية( مضجججس من الثمال الم جججتلدمة لامراقبة أن تحف  متى 
اكتمال نمو اليرقة  وقد تتفاوت  اإل الفترخ بح جججججججب ولجة الحرالخ ومالة العائل  وماى ظروف 

ذبابة الفاك ة وأن تحدو من بروتوكول أ ا بااء لفاك ة ومظ  ا أن ت يد إلى أقصججججججى مد مناولة ا
  العينات أو التصميت اال تبالي لاتظربة الحااية 

 
بااء ضمن الألروف التن تضمن أو م تومب من الحشرات  يةيظب االمتفاظ بالثمرخ من منشأخ واق

  بما من ذلك  اللاولخ
 

 ولجة مرالخ ولعوبة منامبة -

 لنمو اللاولخ منامبوميط  -
 

مضس من ذلك، ماى الألروف أن تي ر الظمم الدقيق لايرقات واللاولات والاباب البال  الحن التن 
  من الثمرخ  تلرج

 
 تتضمن البيانات الواجب ت ظيا ا  

 
الألروف الماوية اليومية )مثل ولجة الحرالخ والرعوبة الن ججججبية( من المنشججججأخ التن تحتوي  -

 الفاك ة

تواليه وأمججداو اليرقججات واللججاولات المظمومججة من الثمرخ اللججاضججججججعججة لس تبججال والثمرخ  -
 مم اتشالخ إلى أنه  الم تلدمة لامراقبة

 لاوميط أن يضربل من ن اية مترخ االمتظاز يمكن 

  االمتظاز يتوجب تشججججججريح الثمرخ قبل التلاص من ا لتحديد وجوو يرقات  مترخمن ن اية
مرماة م ججاو الثمرخ، قد يكون من الضججرولي  أو  اولات مية أو ميتة مي ا؛ وبناء ماى

  لنمو اللاولخ نال اليرقة إلى وميط منامب
  أو مينة مرمية من ا مم ت ظيل أية ممات شاذخ مي ا اتاللاولكل يظب تحديد وزن 

 وأمداو كامة الاباب البال  بح ب النو ، بما من ذلك أية ذباب بال  شاذ الب وغ تواليه  -
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يمكن لبيانات مراقبة اليرقات والتظالب الحااية أن تحال كميا من أجل تحديد ا مول التالية ماى 
  مبيل المثال 

 
اليرقات لكل كياووراا من الفاك ة،  مدولكل ثمرخ و اليرقات مدوم جججتويات اتصجججابة )مثس  -

 من الفاك ة المصابة( ماى م توإ معين من الثاة  والن بة الم وية

 اليرقة واللاولخ ومدو الاباب البال  الحن نمومدخ  -

 لأل ول الاباب البال  الم ويةالن بة  -

 
 مسك السجالت وال شر -5
 

المنامججججججبة لامراقبة الحااية لايرقات ماى المنألمة الوعنية لوقاية النباتات أن تم جججججججك ال ججججججظست 
  كن تحدو مالة العائل، بما من ذلك  والتظالب الحااية

 
 االمت العامن لابابة الفاك ة الم ت دمة -

  الصنف امتاالمت العامن لنو  النبتة أو  -

 موقم منطاة إنتاج الفاك ة )بما من ذلك اتمداثيات الظضرامية( -

 الموثاة لابابة الفاك ة الم ت دمة )التن ينبضن االمتفاظ ب ا من موقم لممن( العيناتموقم  -

 أصل ونمو م توعنة ذباب الفاك ة الم تلدمة لاتظالب الحااية -

 والفي يولوجية لافاك ة الملتبرخ لمعرمة إصابت ا باباب الفاك ة الماوية الألروف -

 والتظالب المنفاخ والتواليه والمواقم اال تبال تصميت -

 والح ابات اتمصائية وتف ير النتائج اللاا لبياناتا -

 ا مامية الم تلدمة العامية المراجم -

اتضجججامية بما مي ا الصجججول التن قد تكون متعااة بابابة الفاك ة أو الثمرخ أو مالت ا  المعاومات -
 .كعائل

 
  مند الطاب يظب أن تتال ال ظست إلى المنألمات الوعنية لوقاية النباتات من الباد الم تولو 

 
ماى ا بحاث أن تلضججججججم قدل اتمكان المججججججتعراا ا قران ولانشججججججر من مظاة مامية وإال ميظب 

 إتامت ا لاعموا 
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