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 معاملة الصحة النباتية رقم 5: 
  معاملة تشعيع آلفة
      Bactrocera tryoni 
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تركت هذه الصفحة فارغة عمد ا



 2009.لهيئة تدابير الصحة النباتية في  الرابعةاعتمدت معاملة الصحة النباتية هذه من قبل الدورة 

 28.من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  اإلتباعهذا الملحق هو جزء واجب 

 1-5معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 28المعيار الدولي 

  معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي

 :5 رقم معاملة الصحة النباتية

  Bactrocera tryoni معاملة تشعيع آلفة 

  2021، نشر في 2009أعتمد في 

 المعالجةنطاق 

ا ـة دني ا قدره ـة ممتص ـر بجرع ـة والخض ـاع في الفاكه ـدام اإلشعـة على استخـلجذه المعاـق هـتطب
في حالة الفعالية المبينة. وينبغي تطبي ق ه ذه  Bactrocera tryoniغي لمنع ظهور اآلفة البالغة من 100

 يخط  وت توجيهي  ة دس  تخدام اإلش  عاع ف  ) 18 ال  دولي المعي  ارالمعالج  ة وف   ا للمتطلب  ات المبين  ة ف  ي 
 .1(الصحة النباتية

 المعالجةصف و

 المعالجةاسم  Bactrocera tryoniالمعالجة باإلشعاع آلفة 

 المكّون الفعّال غير متوافر

 نمط المعاملة تشعيع

Bactrocera tryoni (Froggatt) (Diptera: Tephritidae) اآلفة المستهدفة 

البن     ود الخال     عة لل     وا    Bactrocera tryoniجميع أنواع الفاكهة والخضر التي تعول 
 المستهدفة

 جدول المعالجة

 .Bactrocera tryoniغي لمنع ظهور اآلفات البالغة من  100الجرعة الممتصة الدنيا البالغة 

ف ي  99.9978تبلغ درجة الث ة بأن المعاملة بناء على ه ذا الج دول تح ول دون ظه ور م ا د ي  ل ع ن 
 .في الما ة 95نسبة  Bactrocera tryoniلآلفة البالغة من  الما ة

 . 18 الدولي ينبغي تطبيق المعالجة وف ا لمتطلبات المعيار

                                                      
ات ال ضايا المتصلة بتسجيل المبيدات أو د يتضمن نطاق المعامالت المنصوص عليها في ادتفاقية الدولية لوقاية النبات  1

الشروت المحلية األخرى الخاصة بالمواف ة على المعامالت. كذلك د تتضمن المعامالت معلومات عن اآلثار المحددة 
ى بالنسبة للصحة البشرية أو سالمة األغذية، وهى ال ضايا التي ينبغي التعامل معها وف ا لإلجراءات المحلية قبل المواف ة عل

المعاملة. وعالوة على ذلك، يُنظر في التأثيرات على جودة المنتج قبل اعتماد تلك المعامالت على المستوى الدولي. ود 
 يوجد إلزام على ترف متعاقد في ما يتصل بالمواف ة على المعامالت، أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام في أراليه.



 ة ل واعد الحجر الزراعيمالت الصحة النباتية لآلفات الخالعمعا 5 الصحة النباتية ةمعالج

 معالجة الصحة النباتية 5-2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 معلومات أخرى ذات صلة

 Bactrocera tryoniه اآلفة نظرا ألن اإلشعاع قد د يسفر عن نفوق كامل لآلفة، قد يواجه المفتشون هذ
حية وإن لم تكن سليمة )اليرقات و/أو اآلفة اليافعة( خالل عملية التفتيش. غير أن ذلك د يعني فش ل 

 المعالجة.

استند فريق الخبراء المختص المعني بمعالجات الصحة النباتية في ت ييمه لهذه المعالج ة إل ى أعم ال 
( الت ي حـ ـددت فعاليــ ـة اإلشعـــ ـاع كمعالجــ ـة له ذه 1991) .Heather et alالبحوث التي الطلع بها 

 .Mangifera indicaاآلفة في 

وكان استنتاج فعالية المعالجة في جميع الفاكهة والخضر يستند إلى المعارف والخبرات بأن أنظمة 
لة قياس جرعة اإلشعاع ت يس جرعة اإلشعاع الفعلية التي تمتصها اآلفة المستهدفة بصورة منفص

عن السلعة العا لة، وإلى ال را ن من الدراسات البحثية بشأن تا فة من اآلفات والسلع. ويشمل ذلك 
  :دراسات عن اآلفات والعوامل التالية

Anastrepha ludens (Citrus paradisi and Mangifera indica), Anastrepha suspensa (Averrhoa 

carambola, Citrus paradisi and Mangifera indica), Bactrocera tryoni (Citrus sinensis, Lycopersicon 

lycopersicum, Malus pumila, Mangifera indica, Persea americana and Prunus avium), Cydia 

pomonella (Malus pumila and artificial diet) and Grapholita molesta (Malus pumila and artificial diet) 

(Bustos et al., 2004; Gould & von Windeguth, 1991; Hallman, 2004, Hallman & Martinez, 2001; 

Jessup et al., 1992; Mansour, 2003; von Windeguth, 1986; von Windeguth & Ismail, 1987). 

غي  ر أن  ه ل  وحع أن فعالي  ة المعالج  ة ل  م تختب  ر بالنس  بة لجمي  ع عوا   ل اآلف  ة المحتمل  ة م  ن الفاكه  ة 
والخضر. وإذا توافرت قرا ن تشير إلى أن استنتاج المعالجة بأنها تغطي جميع عوا ل هذه اآلفة هي 

 .قرا ن غير صحيحة سيعاد النظر عند ذ في هذه المعالجة

 المراجع

إلى المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية. وهذه المعايير متاحة على البوابة قد يشير هذا الملحق 
activities/standards-https://www.ippc.int/en/core- الدولية للصحة النباتية على الموقع:

setting/ispms. 
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 5معالجة الصحة النباتية  مالت الصحة النباتية لآلفات الخالعة ل واعد الحجر الزراعيمعا

 3-5معالجة الصحة النباتية  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

von Windeguth, D.L. & Ismail, M.A. 1987. Gamma irradiation as a quarantine treatment for Florida 

grapefruit infested with Caribbean fruit fly, Anastrepha suspensa (Loew). Proceedings of the 

Florida State Horticultural Society, 100: 5−7. 

 

 

 المطبوعتاريخ 

 هذا ليس جزءًا رسمياً من المعيار
تاريخ هذا المطبوع متصل بالنسخة الصادرة باللغة العربية ف ط، وللحصول على لمحة 

 لصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار.يرجى اإلتالع على النسخة ا تاريخية شاملة،

 [ اعتماد المعيار.الدورة الرابعة] –الصحة النباتية  هيئة تدابير 2009-03
. روما، Bactrocera tryoni (2009) :معاملة تشعيع آلفة 5الملحق  .28المعيار الدولي 

 ادتفاقية الدولية لوقاية النباتات، الفاو.

)على أفضل وجه  تنسيق المعيار أعادت أمانة ادتفاقية الدولية لوقاية النباتات 2012-12
النسخة  باللغة العربية( لالتساق في معلومات ادعتماد، والمراجع، والتعاريف مع

 اإلنكليزية للمعيار.

يالت الحبرية قامت أمانة ادتفاقية الدولية لوقاية النباتات بترجمة و ادراج التعد 2016-12
 10الدورة  –تب اً إلجراءات ابطال المعايير المعتمدة من هيئة تدابير الصحة النباتية 

(2015). 

أحاتت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة علًما بالتعديالت  2021-03
. وقد أدرجت Tephritidلة الحبرية في معامالت التشعيع لذباب ثمار الفاكهة من فصي

أمانة ادتفاقية الدولية لوقاية النباتات هذه التعديالت الحبرية في النص وأعادت 
 .تنسي ه

 05-2021آخر تحديث لتاريخ المطبوع: 



امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات
 www.ippc.int | ippc@fao.org

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما، إيطاليا

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
إن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاق دولي بشأن الصحة النباتية يهدف إلى 

حماية الموارد النباتية حول العالم وإلى تيسير التجارة اآلمنة.
وتتمثل رؤية االتفاقية في أن تتمتع البلدان كلها بالقدرة على تنفيذ إجراءات متوائمة 

لمنع دخول اآلفات إليها وانتشارها فيها، وللحد من تأثيرات اآلفات على صعيد األمن 
الغذائي والتجاري والنمو االقتصادي والبيئة.”

الهيكل التنظيمي
هناك أكثر من 180 طرفًا متعاقًدا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 	
لكّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة  	

لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
تّم إنشاء 10 منظمات إقليمية لوقاية النباتات لتنسيق عمل المنظمات الوطنية  	

لوقاية النباتات في مختلف مناطق العالم.
امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات تنسق انشطتها مع المنظمات الدولية المعنية  	

للمساعدة في بناء القدرات االقليمية و الوطنية
تقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بتوفير خدمات األمانة لالتفاقية. 	


