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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثانية عشرة

 2017أبريل/نيسان  11-5إنتشون، جمهورية كوريا، 

 االطالع على التعديالت في ترجمة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
 (2016) تدابير الصحة النباتية في دورتها الحادية عشرةالتي اعتمدتها هيئة 

 من جدول األعمال 4-9البند 

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

 مقدمة -أوال
 
مبجموعات مراجعة اللغات  اخاصححححححح   إجراء  2010يف دورهتا اخلامسحححححححة  تدابري الصحححححححاة النباتية  ا يئة  اعتمدت هيئة  -1

 هبدف تصايح األخطاء التاريرية يف النسخ املعتمدة للمعايري الدولية لتدابري الصاة النباتية  املعايري الدولية  مبختلف اللغات.
 
وتقدم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  االتفاقية  معلومات بشححححححححححأن إنشححححححححححاء اموعة مراجعة اللغة والعملية  -2
 .1اصة بذل  على املوقع اإللكرتو ي للبوابة الدولية للصاة النباتيةاخل
 

 إنشاء مجموعات مراجعة اللغات -ثانيا  
 
 منسق جملموعة مراجعة اللغة الروسية.تعيني هناك حاجة إىل  -3

                                                      
1  groups-review-setting/ispms/language-governance/standardsactivities/-https://www.ippc.int/core 
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 استعراض المعايير التي اعتمدتها الهيئة -ثالثا  
 (2016في دورتها الحادية عشرة )

 
  مشحححححفوعة  بالتعديقت املقرتحة 2016املعايري الدولية اليت اعتمدهتا ا يئة يف دورهتا احلادية عشحححححرة  تلقت األمانة  -4

ليت استعرضت امن اموعات مراجعة اللغات العربية والصينية واإلسبانية. وقد أحالتها األمانة إىل أقسام الرتمجة يف املنظمة 
يف دورهتا  حة بعد ذل  يف املعايري الدولية املنقاة وهي معروضححححححححححححححة على ا يئة. وأُدرجت التغيريات املقرت التغيريات املقرتحة
   مع تبيان التغيريات اليت طرأت عليها.2017الثانية عشرة  

 
وبالنسحححححبة إىل ةل لغةل و التوصحححححل إىل توافق يف اسراء بني أقسحححححام الرتمجة يف املنظمة واموعات مراجعة اللغات   -5

 قرتحة.بشأن مجيع التغيريات امل
 
 ومل تتلق األمانة أي اقرتاحات يف ما يتعلق بالتعديقت على نسخ املعايري الدولية باللغة الفرنسية.  -6
 
تُعتمد  إىل أن بروتوةوالت التشححخيت تُعتمد من قلبل جلنة املعايري بالنيابة عن ا يئةل فإ ا اواجلدير بالذةر أنه نظر  -7

ال تكون جاهزة مبختلف اللغات لكي تعرض على العملية العادية جملموعات يف أوقات خمتلفة على مدى السححححححححححححححنةل وقد 
وسححححححححححرتسححححححححححل األمانة بروتوةوالت التشححححححححححخيت إىل اموعات مراجعة اللغات عندما  اللغات بعد انعقاد دورة ا يئة. مراجعة

 تصبح جاهزة مبختلف اللغات.
 
يئة يف دورهتا بروتوةوالت التشححححخيت اليت اعتمدهتا ا وإن املعايري الدوليةل مبا يف ذل  معاجلات الصححححاة النباتية و  -8

  ل ترفق بنسخ اللغات احملددة  ذه الوثيقة فقط:2016احلادية عشرة  
 

  1المرفق  انظر   مسرد مصطلاات الصاة النباتية  5التعديقت على املعيار الدويل رقم   
  فاةهة  حتديد حالة الفاةهة العائلة لذبابة ال  37املعيار الدويل رقمTephritidae    2المرفق  انظر  
  معاجلة حفار الذرة األورويب  20معاجلة الصححححححححححححححاة النباتية رقم  Ostrinia nubilalis  األغذية بتعريض 

   معححاجلححات الصححححححححححححححاححة النبححاتيححة ل فححات اخلححاضححححححححححححححعححة للوائح  28ةملاق بححاملعيححار الححدويل رقم    لإلشححححححححححححححعححا 
  3المرفق  انظر 

  معاجلة ذباب  21معاجلة الصححححححححححححححاة النباتية رقم Bactrocera melanotus و Bactrocera xanthodes 
  .4المرفق  انظر  28ةملاق باملعيار الدويل رقم      حبرارة البخارCarica papayaيف الببايا  

  27م  فريود درنحححححححة البطحححححححاطحححححححا املغزليحححححححة  ةملاق بحححححححاملعيحححححححار الحححححححدويل رق 7بروتوةول التشححححححححححححححخيت رقم 
 (5المرفق  بروتوةوالت تشخيت اسفات اخلاضعة للوائح   انظر 

  آفحححححححة   8بححححروتححححوةححححول الححححتشحححححححححححححححححخححححيححححت رقححححمDitylenchus dipsaci  وآفحححححححةDitylenchus destructor  
  6المرفق  انظر 

  9بروتوةول التشخيت رقم  Genus Anastrepha Schiner 7المرفق    انظر  
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 القرارات -رابعا  
 
 تدابري الصاة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي:إن هيئة  -9
 

بل اموعات مراجعة اللغات العربية والصحححححححححححححينية بأّن الوثائق التالية قد اسحححححححححححححتعرضحححححححححححححت من قل  األخذ علما    1 
 واإلسبانية وأقسام الرتمجة يف املنظمة:

 
  مسرد مصطلاات الصاة النباتية   5التعديقت على املعيار الدويل رقم  
  حتديد حالة الفاةهة العائلة لذبابة الفاةهة   37املعيار الدويل رقم Tephritidae    
  معاجلة حفار الذرة األورويب   20معاجلة الصححححححححححححححاة النباتية رقم Ostrinia nubilalisبتعريض   

 معاجلات الصحححححححاة النباتية ل فات اخلاضحححححححعة  28ةملاق باملعيار الدويل رقم لإلشحححححححعا     األغذية
 وائح  لل

  معحححاجلحححة ذبحححاب  21معحححاجلحححة الصححححححححححححححاحححة النبحححاتيحححة رقم Bactroceramelanotus وBactrocera 

xanthodes 
  28  حبرارة البخار  ةملاق باملعيار الدويل رقم Carica papayaيف الببايا  

  27 فريود درنحححة البطحححاطحححا املغزليحححة  ةملاق بحححاملعيحححار الحححدويل رقم  7بروتوةول التشححححححححححححححخيت رقم 
  بروتوةوالت تشخيت اسفات اخلاضعة للوائح  

  آفححححة   8بروتوةول التشححححححححححححححخيت رقمDitylenchus dipsaci  وآفححححةDitylenchus destructor   
 27ةملاق باملعيار الدويل رقم 

  9بروتوةول التشخيت رقم  Genus Anastrepha Schiner 27  ةملاق باملعيار الدويل رقم 
 

لسحححابقة للمعايري الدولية واالسحححتعاضحححة عنها بالنسحححخ اجلديدة احملا  علما هبا على إلغاء النسحححخ ا واالتفاق  2 
 هبذه الوثيقة يف النسحححححححححححخ  7إىل  1فور انتهاء األمانة من إدخال التغيريات ةما هي مبّينة يف املرفقات من 

 باللغات املعنية .
 

نسحححححححححححق نظرا  إىل عدم تعيني م بأن اموعة مراجعة اللغة الروسحححححححححححية ال تعمل يف الوقت احلايل واألخذ علما    3 
 حىت اسن.

 
 األطراف املتعاقدة على تعيني منسق جملموعة مراجعة اللغة الروسية. وتشجيع  4 

 
إىل األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات املشارةة يف اموعات مراجعة  والتوجه بالشكر  5 

جهودها وعملها الدؤوب لتاسحححححححني نسحححححححخ املعايري  اللغاتل إضحححححححافة  إىل أقسحححححححام الرتمجة يف املنظمةل على
 الدولية مبختلف اللغات.

 
 
 



 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

(: مسررعم مةررت لات 2014) 5مشررعوت تيدي ت اييياا الدولل لادا ا الةررلة النباتية اق  

 (001-1994) الةلة النباتية

1994-001 

 من جدول األعمال 1-4البند 
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 (:2014) 5مشروع تعديالت املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم   [1]

 (001-1994) مسرد مصطلحات الصحة النباتية

[2]  

 25-11-2015 تاريخ الوثيقة

مسررعم مةررت لات الةرلة  ) 5تيدي ت ع ى اييياا الدولل لادا ا الةررلة النباتية اق   فئة الوثيقة

 (001-1994) :2014 النباتية(

املرررةررلررة ا ررالرريررة    

 للوثيقة

إىل هيئة تدا ا    2015إحالة جلنة اييايا لنص الوثيقة يف نوفمرب/تشررررعين ال انل        

 الةلة النباتية

ضافة ايوضوت:     1994ايينية  ادا ا الةلة النباتية )جلنة اخلرباء( ) قيام جلنة اخلرباء  املراةل الرئيسية (  إ

 : مسعم مةت لات الةلة النباتية  5، تيدي ت ع ى اييياا الدولل اق  1994-001

  5 يين  اييياا اق موافقة جلنة اييايا ع ى مواصفة فعيق اخلرباء الفين اي 2006-50

تنقيح فعيق اخلرباء الفين اييين مبسررعم مةررت لات الةررلة النباتية )فعيق   2012-10

 اخلرباء الفين( ل مواصفة

قيام جلنة اييايا  انقيح ايواصررفة وموافقا ا ع ى ايواصررفة اينقلة، وإل اء   2012-11

 1ايواصفة 

 (2014) 5  قيام فعيق اخلرباء الفين  اسايعاض مشعوت الايدي ت ع ى اييياا اق 2014-02

 قيام جلنة اييايا  اسايعاض النص وايوافقة ع يه ل عض مشاواة األعضاء  2014-05

 مشاواة األعضاء 2014-7/11

 قيح الايدي ت والعم ع ى تي يقات األعضاءنقيام فعيق اخلرباء الفين  ا 2014-12

موافقة مجاعة اليمل ايؤلفة من سبية أعضاء الاا ية ل جنة اييايا ع ى النص     2015-5

 ل عض إخضاعه لفرتة إ داء الاي يقات  شأن الشواغل اجلوهعية

المرفق 1
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 (: مسرررعم مةرررت لات الةرررلة النباتية2014) 5مشرررعوت تيدي ت اييياا الدولل لادا ا الةرررلة النباتية اق  

(1994-001) 
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 فرتة إ داء الاي يقات  شأن الشواغل اجلوهعية 2015-06/09

قة عن فرتة إ داء           2015-10 قات اينب  يام فعيق اخلرباء الفين  اسررررايعاض الاي ي ق

الاي يقات  شررأن الشررواغل اجلوهعية  وخ تدخل أي ت ياات ع ى مشررعوت الايدي ت   

 اليت مت إمااج ا

( وايوافقة ع ى مشرررعوت 007-2013قيام جلنة اييايا  سرررلع مع مةم ) 11- 2015

 ع ى أن يقدم العامامه 5ولل اق  ع ى اييياا الد 2014تيدي ت 

(، وأمن الةلة  001-2011قيام جلنة اييايا  سلع: هوية )شلنة ما( )   05-2014 مالةظات

 الاجفيف يف القمائن (، ومتامية )شررررلنة ما(،      008-2013النباتية )لشررررلنة ما( )     

(2013-006،) 

 قيام األمانة  يم ية الالعيع 2014-05-19

شعة )       2015-05 سلع: الق ضاء   سبية أع ( 005-2013قيام مجاعة اليمل ايؤلفة من 

 (010-2013وايياينة البةعية )

 قيام اجل ة ايشعفة  يم ية االسايعاض 25–2015-05

قيام األمانة  الديث مشررررعوت الايدي ت ز عا  أن ا يئة أخلت ع ما  2015-11-16

 احلربية فيما ياي ق  يبااة مفئة س ييةم(  الايدي ت 2015يف موات ا الياشعة )

مالةظة: إن التفسريات اخلاصة بكل اقرتاح تعرض فقط يف نسخة مشروع التعديالت      

املقدمة إىل مشررراورأل ااء ررراجل وإىل عنة املعايريا وفياا ئة اسيئة  رررريتم ءرض 

 االقرتاةات فحسبا

 

 

 التنقيحات -1  [4]

 (006-2010إقرار إضايف ) 1-1  [5]

 الايعيف األص ل  [10]
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 (: مسعم مةت لات الةلة النباتية2014) 5مشعوت تيدي ت اييياا الدولل لادا ا الةلة النباتية اق  

(1994-001) 1994-001 

 

 

 Page 3 of 4  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

[11]  

صحة النباتية    يان يت ع   د مسراوام إمااجه يف   إقرار إضايف ويوفع مي ومات إضرافية   شهادأل ال

شحنة حمدمة تاةررل لالة  ضعة للوائح من  اوية  ال   1990اينظمة، ] اآلفات اخلا

 [2005ا يئة ايؤقاة لادا ا الةلة النباتية،  تيديل

 

 

 الانقيح ايقرتح  [12]

[13]  

ية ويوفع مي ومات إضاف  شهادأل الصحة النباتية  ساوام إمااجه يف  ايب د ال يان يت ع  إقرار إضايف

شحنة لالة  تاي قحمدمة  ضعة للوائح حيث  من  ال ضعة أو  اآلفات اخلا  املواد اخلا

 [2005ا يئة ايؤقاة لادا ا الةلة النباتية،  تيديل  1990]اينظمة،  للوائح

 

 

 (  البذور018-2013ا بوب ) 1-2  [14]

 الايعيف األص ل  [24]

[25]  

ةرررربرررروب 

)بوصفها فئة 

 (من السلع

]اينظمة،  البذور(  انظعللزراءة ) ايسررررا دمة ألغعاض الاةررررنيت أو االسررررا    ولي  البذور 

 [2015  تيديل ا يئة، 2001ا يئة ايؤقاة،    تيديل1990

ةرررربرررروب 

ة فئ)بوصفها 

 (من السلع

ولي  ل سررا    أو الاةررنيت )انظع   أو ايسررا دمة ألغعاض الاااعة  للزراءةالبلوا اي ةررةررة  

 [2015  تيديل ا يئة، 2001  تيديل ا يئة ايؤقاة، 1990]اينظمة،  احلبوب(
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(1994-001) 
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 الانقيح ايقرتح  [26]

[27]  

ةرررربرررروب 

)بوصفها فئة 

 (من السلع

  انظع) للزراءةلي   لكنو ألغعاض الاةررنيت أو االسررا      ايسررا دمة البلوا ) ايينى النباتل(

 [2015  تيديل ا يئة، 2001  تيديل ا يئة ايؤقاة، 1990( ]اينظمة، البذور

 برررذور  

)بوصفها فئة 

 (من السلع

ةنيت )انظع     الزراءةاي ةةة ل عض     البلوا ) ايينى النباتل(  (بوبا ولي  ل سا    أو الا

 [2015  تيديل ا يئة، 2001  تيديل ا يئة ايؤقاة، 1990]اينظمة، 

 

 

 (011-2013اخلشب ) 1-3  [38]

 التعريف ااصلي  [46]

[47]  
أخشرراب )بوصررفها  

 فئة من السلع(

 مت وجوم أو  دونا شوات اخلشبية    ، والشظايا أو  اخلشب املستدير  واخلشب املنشور     

 [2015   تيديل ا يئة،2001  تيديل ا يئة ايؤقاة، 1990]اينظمة،  القشرأل اجل وجود 

 

 

 الانقيح ايقرتح  [48]

[49]  
)بوصررفها  أخشرراب

 فئة من السلع(

فات وخمّ ، أو احلشوات اخلشبية  ، والشظايا  اخلشب املستدير  واخلشب املنشور     م ل السلع 

ومناجات بارتثناجل مواد التعبئة اخلشبية   ، القشرأل  اجلوجود ، مت وجوم أو  دون اخلشع 

 [2015  تيديل ا يئة، 2001  تيديل ا يئة ايؤقاة، 1990]اينظمة،  البامبو
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 لتدابري الدولية املعايري

 النباتية الصحة
 

 

 

 

 

 

 37 رقم النباتية الصحة لتدابري الدولي املعيار

 

 الفاكهة لذبابة العائلة الفاكهة حالة ديحتد

(Tephritidae) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدولية لوقاية النباتات من إنتاج أمانة االتفاقية

 2016ونشر يف  2016اعتمد يف 
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 ISPM 37 (Tephritidae) حتديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة الفاكهة

 

وما مل يذكا  ونشججااا تشجج م منة ة اذيذية والاعا ة لمما املتحدا اخججت داه اذو املواع اي  مية واخججتن ججا ها   

 واذاداف التعلي ية، بحث  ف ذلك، ميكن ن جججذ اذو املواع وهبعها وحت يلها ب ال الدعاخجججات ااا جججة وال

يري جتاعية،  لى أن يشاع إىل أن املنة ة اي املصدع، واحرتاه حقوق النشا،     أو االخت داه يف منت ات أو  دمات 

 من اذشكال  ت دمني و لى املنت ات أو اادمات بأي شكلو ده افرتال موافقة املنة ة  لى آعاء امل 

 ند ن ججذ املعياع الدولي لتدابري الصججحة النباتية ينب ي الذكا بأن الصججيي ااالية املعت دا لل عايري الدولية لتدابري   

  www.ippc.intالصحة النباتية متاحة لتنايلها  لى املوقم 

ف وإ اعا البيم بايضافة إىل حقوق االخت دامات   الرتمجة والتصا   ينب ي توجيه مجيم هلبات ااصول  لى حقوق 

  copyright@fao.org أو إىل request-us/licence-contactwww.fao.org الت اعية اذ اى إىل العنوان التالي:

بإعخججججال   وميكن شججججاا اا  ،www.fao.org/publicationsتتاح املنت ات اي  مية لل نة ة  لى موقعها التالي:      

  sales@fao.org-publications إىل: الطلبات

ذو ججاف امل ججت دمة يف اذو املواع اي  مية وهايقة  اضججها ال تعي  ن أي عأي  اة ملنة ة اذيذية والاعا ة   ا

تعلق ي ذي بلد أو إقليا أو مدينة أو منطقة، أو يف ما يف ما يتعلق بالوضجججم القانوني أو التن وي )الفاو( لمما املتحدا

بعض املصججنعني، خججواء  أو منت ات حمدعا شججاكات إىل وال تعي ايشججاعا ب ججلطاتها أو بتعيني حدوعاا ومومها 

 لى مثي تها  والاعا ة لمما املتحدا أو تفضيلها  اذيذية منة ة جانب أو تو ية من  أه ال،  ن ع ا كانت ما صة 

اذو     مما مل ياع ذكاو   ية لل للني )املللفني(،      متثل وجهات النةا الواععا يف  ية الشجججج صجججج ية الا   املواع اي  م

 أو خياخاتها  وال تعكس بأي حال وجهات نةا منة ة اذيذية والاعا ة

 

 

 

 

 التسلسل التارخيي للمطبوع

 ال يشكل اذا جاءًا عمسيًا من املعياع

 (2006-031)( Tephritidae) حتديد قابلية العائل الحتواء ذبابة الفاكهةأضافت جلنة املعايري موضوع  2006-11

 جلنة املعايري مشاوع موا فة لعاضه  لى مشاوعا اذ ضاء  أيدت 2009-05

 مشاوعا اذ ضاء 2010-02

   50املوا فة جلنة املعايري  لى  وافقت 2010-04

مثاع                 قاه   2010-10 باب  بذ قة  فات وبُنهج النةا املتعل ية من اآل اال ناهق ا بامل هة   الفايق الفين املعين  فاك  ال

  الدولي بصياية املعياع )الفايق الفين(،

 وأ اعته إىل الفايق الفين الدولي عاجعت جلنة املعايري مشاوع املعياع 2011-05

  الدولي ح الفايق الفين مشاوع املعياعنّق 2011-08

 جلنة املعايري مشاوع املعياع لعاضه  لى مشاوعا اذ ضاء  أيدت 2012-04

 مشاوعا اذ ضاء  2012-07

 وافقت جلنة املعايري يف عوعتها ال ابعة  ليها ي ضا ها لفرتا إبداء التعليقات بشأن الشوايل اجلوااية 2013-05

 وافقت جلنة املعايري  لى إعخال مشاوع املعياع الدولي إىل الدوعا التاخعة للهيئة من أجل ا ت اعو 2013-11

 يومًا من انعقاع الدوعا التاخعة للهيئة  14وععت ا رتاضات عمسية قبل  2014-04

 نقح املشاف مشاوع لل عياع الدولي اخت ابة ل  رتاضات الامسية 2014-04

 اختعاضت جلنة املعايري املشاوع وهلبت إىل الفايق الفين اختعااضه بدوعو 2014-05

 اختعال الفايق الفين املشاوع 2014-05

  ال ت اعو يف عوعتها العاشاا اهليئة لعاضه  لىاملعياع الدولي  مشاوع  لى جلنة املعايريوافقت  2014-11

 نة املعايريإىل جل أ يد املشاوع( و2015شاا للهيئة )اأثريت شوايل يف الدوعا الع 2015-03

 )بعد مناقشة الشوايل في ا بني اذهااف املعنية(قاه املشاف بتنقيح مشاوع املعياع الدولي  2015-04

 فرتا إبداء التعليقات بشأن الشوايل اجلوااي ةل ال املشاوع   لى جلنة املعايري وافقت 2015-05

فاكهة              قاه   2015-10 قة بذباب مثاع ال ية من اآلفات وبُنهج النةا املتعل تنقيح ب الفايق الفين املعين باملناهق ااال

 مشاوع املعياع الدولي

  يف عوعتها اااعية  شاا لته إىل اهليئة ل ال ا ت اعواختعاضت جلنة املعايري املشاوع ووافقت  لى إحا 2015-11

 ا ت دت الدوعا اااعية  شاا للهيئة املعياع  2016-04

ية          بات حة الن تدابري الصحححح لدولي ل يار ا لة    دي حتد   2016، 37 رقم املع هة    حا فاك لة    ال عائ بة      ال با هة    لذ فاك  ال

(Tephritidae)   ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منة ة اذيذية والاعا ة  عوما 

 04-2016يف  لت ل ل التاعخيي لل طبوعجاى آ ا حتديث ل

المرفق 2



 ISPM 37 (Tephritidae) حتديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة الفاكهة

20  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الصفحة 3  من

 بيان احملتويات

 4                                                                                                          اال ت اع

 4                                                                                                            مقدمة

 4                                                                                                            النطاق

 4                                                                                                           املااجم

 4                                                                                                        التعايفات

 5                                                                                             ايهاع العاه لل تطلبات

 6                                                                                                 معلومات أخاخية

 7                                                                                                  املتطلبات العامة

 10                                                                                             املتطلبات احملدعا

 11                                      حتديد حالة العائل الطبيعي بواخطة املااقبة  ي مجم  ينات الفاكهة -1

 11                                الطبيعيةباخت داه الت اعب ااقلية ض ن الةاوف شبه  العائلحتديد حالة  -2

 11                                                                              مجم  ي نات الفاكهة 2-1

 12                                                                                   الفاكهةذبابات  2-2

 13                                                                                           الفاكهة 2-3

 13                                                                          لل ااقبة امل ت دمةالث اع  2-4

 13                                                                           ااقلية الت اعبتص يا  2-5

 15                                                       ذبابات الفاكهة وظهوعاا منومن أجل  الفاكهةمناولة  -3

 16                                                                                          البياناتحتليل  -4

 16                                                                                   والنشا ال   تم ك  -5

 17                                                                                         : قائ ة املااجم1املافق 
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 ISPM 37 (Tephritidae) حتديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة الفاكهة

20  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الصفحة 4  من

 االعتماد

  2016مت ا ت اع اذا املعياع من قبل ايئة تدابري الصحة النباتية يف عوعتها اااعية  شاا يف أبايل/ني ان 

 

 مقدمة

 

 النطاق

 
ويصني ث ث فئات االة   (Tephritidaeلذبابة الفاكهة )يقده اذا املعياع  طوها توجيهية لتحديد حالة الفاكهة العائل 

  العائل 

 
ش ل الفاكهة اليت تد ى أحيانا         شاع إليها يف اذا املعياع، الفاكهة باملعنى النباتي مبا ي ش ل الفاكهة، حب ب ما او م ت

  ضاوات )مثل الط اها والبطيذ اذ فا(  

 
ضجججج ن الةاوف الطبيعية والت اعب ااقلية ضجججج ن الةاوف شججججبه  ينطوي اذا املعياع  لى منه يات ملااقبة الفاكهة 

الطبيعية اليت يفرتل أن ت ججتع ل لتحديد حالة العائل للفاكهة يري املتضججاعا لذبابات الفاكهة، يف اااالت اليت يكون  

 متطلبات محاية النباتات من ع ول ذبابة الفاكهة وانتشاعاا  ال يتناول اذا املعياع وال يتناول  و فيها التعال يري أكيد 

 

 املراجع

 
يشججري اذا املعياع إىل معايري عولية لتدابري الصججحة النباتية  واملعايري الدولية لتدابري الصججحة النباتية متاحة  لى البوابة  

   setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core الدولية للصحة النباتية  لى العنوان التالي

 
لدولي عقا    2واملافق  1ينطبق أيضججججا املافق   ياع ا باب         ) 26من املع فات ذ ية من آ ناهق  ال فاكهة  مثاع   إنشججججاء م   ال

(Tephritidae)) لى اذا املعياع   

 

 التعريفات
 

  5ميكن االه ع  لى تعايفات املصجججطلحات املتعلقة بالصجججحة النباتية امل جججت دمة يف اذا املعياع ضججج ن املعياع الدولي  

يف اذا املعياع، تنطبق التعايفات  5(  بايضافة إىل التعايفات الواععا يف املعياع الدولي  م اع مصطلحات الصحة النباتية   )

 التالية:  
 

تصججنيني أحد أنواع النباتات أو اذ ججناف كعائل هبيعي  ذبابة فاكهة( الفاكهة بالن بة إىلحالة العائل )لنوع من 

 أو  ائل مشاوط أو يري  ائل ذحد أنواع ذباب الفاكهة
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 ISPM 37 (Tephritidae) حتديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة الفاكهة

20  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الصفحة 5  من

نوع أو  ججنني نباتي تبي ن  ل يا أنه مصججاب بأنواع ذبابة  العائل الطبيعي )لنوع من الفاكهة بالن بة إىل ذبابة فاكهة(

يف ظل ظاوف هبيعية أو أنه قاعع  لى  الفاكهة امل تهدفة

 ع ا منواا لتصبح بال ة قاععا  لى العيش  

نوع أو  ججنني نباتي ليس  ائ  هبيعيا ولكن تبني  ل يا   ائل مشاوط )لنوع من الفاكهة بالن بة إىل ذبابة الفاكهة(

 ع ذبابة الفاكهة امل ججججتهدفة وقاعع         اأنه مصججججاب بأنو   

 وقابلة للعيش  لى حنو   لى ع ا منواا لتصججججبح بال ة     

ما  لص إليه من ظاوف ااقل شجججبه الطبيعية احملدعا 

 يف اذا املعياع

مصججاب بأنواع ذبابة  يري نوع أو  ججنني نباتي تبني أنه   يري  ائل )لنوع من الفاكهة بالن بة إىل ذبابة فاكهة(

الفاكهة امل جججتهدفة ويري قاعع  لى ع ا منواا لتصجججبح  

ظل ظ         لة للعيش يف  قاب ية أو ظاوف  بال ة و اوف هبيع

 ااقل شبه الطبيعية احملدعا يف اذا املعياع

 

 اإلطار العام للمتطلبات
 

فئات االة العائل:  3يصني اذا املعياع متطلبات حتديد حالة العائل لفاكهة معينة بالن بة إىل ذباب الفاكهة، وحيدع   

   العائل الطبيعي والعائل املشاوط ويري العائل
 

  حتديد حالة العائل ما يلي:تش ل متطلبات 
 

بة الفاكهة والفاكهة امل تيا، وبالن ججججبة إىل الت اعب ااقلية، فاكهة املااقبة                      -  التحديد الدقيق لنوع ذبا

  اليت تعتي  ائ  هبيعيا معاوفا

شب      عايري واملباعامرتات حتديد  - ض ن الةاوف  ص يا اال تباعي   همااقبة ذبابة الفاكهة البال ة والريقة، والت

الطبيعية )مثل اذقفاة ااقلية أو الدفيئات أو اذيصججججان املث اا وامل لفة بأكيان( من أجل حتديد حالة                   

  العائل وو ني حالة الث اا اليت ينب ي تقيي ها )مبا يف ذلك ااالة الفيايولوجية(

 ذبابة الفاكهة يف كل ماحلة من مااحل منواا بقاء   وع مااقبة  -

  باحت از الفاكهة ومناولتها ل ايات حتديد حالة العائل حتديد ايجااءات ااا ة -

 البيانات اال تباعية وتف ري نتائ ها تقييا -
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 ISPM 37 (Tephritidae) حتديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة الفاكهة

20  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الصفحة 6  من

 معلومات أساسية

 

ل ج اح بتنقل  ل تعد ذبابات الفاكهة من اآلفات اهلامة اقتصجاعيا، وكثريًا ما يكون تطبيق تدابري الصجحة النباتية ضجاوعياً   

إنشاء مناهق ين فض فيها انتشاع ) 30(؛ املعياع الدولي عقا 26الث اع العائلة هلا يف اجملال الت اعي )املعياع الدولي عقا 

هة )        فاك باب ال فات ذ لدولي عقا    Triphritidaeآ ياع ا هة         ) 35((؛ املع فاك باب ال فات ذ خماها آ نهج النةا يعاعا 

(Triphritidae)) إهاع ) 2  وحالة العائل للفاكهة  نصججججا مها من  نا ججججا حتليل خماها اآلفات )املعياع الدولي عقا

فات      خماها اآل يل  لدولي عقا    لتحل ياع ا ية      )11((؛ املع فات اا ا خماها اآل يل  ئات        حتل مة ف جب مواء لذا تتو ((  و

  وإجااءات حتديد حالة العائل 
 

   لى ما الوقت ب بب الت ريات يف الةاوف البيولوجية  جتدع ايشاعا إىل أن حالة العائل قد تت ري
 

حني ال تكون حالة العائل أكيدا، ينب ي توفري ايعشججاع املتناخججق إىل املنة ات الوهنية لوقاية النباتات من أجل حتديد   

ه   وما أن تقدحالة الفاكهة كعائل لذباب الفاكهة  وميكن لمعّلة التاعخيية وخججج  ت ع جججد اآلفات واملللفات العل ية 

ية                              مماعخجججججة الت اعب ااقل قات أو  ية للري بة ااقل جة إىل املااق اا بدون ا ئل  عا لة ال حا ية  ن  كاف مات   معلو

 يري أن ال   ت التاعخيية والتقاعيا املنشوعا قد تكون يري قابلة للوثوق بها، مث : 
 

 جججائبة وقد ال تكون العينات املاجعية لعل نوع ذبابة الفاكهة ونوع النبات أو  جججنفه قد حدع بطايقة يري  -

 متاحة للتدقيق فيها 

شكوك فيها )مثل حالة العائل القائ ة  لى )      - خ  ت اجل م يري  حيحة أو م ( التقاط الذباب  1قد تكون 

تة الث اا؛ )   فة؛ )       2من فذ موضججججوع  لى نب تال هة ال فاك هة         3( ال فاك قات عا ل ال جياع يا  ( جماع إ

 العينات( ( انتقال التلوث بني 4أو )

عمبا مت إيفال تفا ججيل مه ة )مثل الصججنني وماحلة النضججج وااالة املاعية للفاكهة اةة مجعها وااالة     -

 الصحية للب تان( 

  ده التحقق من منو الريقات إىل ماحلة البلوغ وقابلية العيش  -

 
فاكهة                    بة ال ئل لذبا عا لة ال قد مت توثيق اليوتوكوالت والت اعب الوافية لتحديد حا فات العل ية  يري أن   ل ده   يف امللل

ضاعب   االت اق  صطلحات واملنه يات امل ت دمة يعاز الفواعق يف حتديد حالة  ائل ذبابة الفاكهة  وهل    الت ذا ف ن  يف امل

شججأن مواءمة املصججطلحات واليوتوكوالت ومعايري تقييا حتديد حالة العائل لذبابة الفاكهة أن تد ا االت ججاق بني البلدان  

   عات العل ية واجملت
 

إن املااقبة  ي مجم  ينات الفاكهة اي الطايقة اذكثا وثوقا لتحديد حالة العائل الطبيعي  فإن مااقبة اي ججججابة                      

 لتنوعلالفاكهة وياا ي امل ججتويات العالية  ات الطبيعية  ي أ ذ  ينات من الفاكهة ال يلثا يف ال ججلوك الطبيعي لذباب

 لجججججججججججججججججججججججججججلججججججججججججججججججججججججججج جججججججججججججججججججججججججججتججججججججججججججججججججججججججج جججججججججججججججججججججججججججريات  

اكهة  الف ات يشجج ل مجم  ينات الفاكهة مجم الفاكهة وتابية ذباب ذبابة الفاكهة وفرتات النشججاط  يف الفاكهة وخججلوك
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 ISPM 37 (Tephritidae) حتديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة الفاكهة

20  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الصفحة 7  من

بة الفاكهة                              بة الفاكهة )أي إذا كانت الفاكهة ت ججججتطيم إ الة منو ذبا   ليها ملعافة ما إذا كانت الفاكهة تعيل ذبا

  إىل أن تصبح بال ة وقابلة للعيش(
 

شبه الطبيعية، لذباب تتيح الت اعب ااقلية حتت  ضة      ات الةاوف  خلوكها الطبيعي من حيث ايبا الفاكهة أن تبي ن 

ةاوف  ضجج ن ال اال تباعات ااقليةوذن الث اا تبقى متصججلة بالنبتة ف  تتداوع حاهلا ب ججا ة   ل الت اعب  يري أن 

  شبه الطبيعية قد ت توجب الكثري من املواعع ك ا قد تتأثا باملت ريات البيئية
 

  ي عانوااالخجججتعانة بنتائج الت اعب ااقلية املطبقة يف منطقة معينة  لى مناهق مقاعنة بها، حبال التشجججابه بني ميكن 

 واكذا ال تعوع اناك حاجة إىل حتديد حالة العائل          ، للث ااالفيايولوجية  لث اا اةاوف الو ينةذبابة الفاكهة امل ججججتهدف       

  جمدعا يف منطقة منفصلة ولكن مشابهة 

 

 املتطلبات العامة
 

ميكن حتديد الفئة احملدعا من الفئات الث ث االة العائل )العائل الطبيعي والعائل املشجججاوط ويري العائل( اليت تنت ي 

  (:1إليها فاكهة ما من   ل ااطوات التالية، ك ا اي مبينة يف امل طط البياني )الشكل 
 

الذبابة   1 ججابةإا تفشججيحني توفا املعلومات البيولوجية ااالية أو املاضججية أعلة كافية إىل أن الفاكهة ال تد ا  -لفأ

صبح بال ة قاععا  لى العيش، فإنه ال حاجة  ندئذ إىل إجااء املايد من امل وح أو اال تباعات ااقلية وجيب     ومنواا لت

  تصنيني النبتة ك ري  ائل 
 

لذبابة اتفشجججي   جججابةإاحني توفا املعلومات البيولوجية ااالية أو املاضجججية إثباتات كافية  لى أن الفاكهة تد ا  -اءب

ومنواا لتصججججبح بال ة قابلة للعيش، فإنه ال حاجة  ندئذ إىل إجااء املايد من امل ججججوح أو اال تباعات ااقلية وجيب                  

 تصنيني النبتة كعائل هبيعي 
 

ضية يري قاهعة، فإنه   -يمج خت داه حني تكون املعلومات البيولوجية ااالية أو املا خب  جيب ا  ةاملااقبة ااقلية املنا

بة والت اعب                        قد تلعي املااق ئل  و عا لة ال حا يد  حتد جل  ية من أ هة أو الت اعب ااقل فاك نات ال  من   ل مجم  ي

  إىل إحدى النتائج التالية:
 

بذبابة الفاكهة مم القدعا  لى الن و لتصججججبح بال ة قابلة للعيش بعد املااقبة ااقلية                إذا تبني وجوع إ ججججابة   -1يم ج

 بواخطة مجم  ينات الفاكهة، فإنه ينب ي تصنيني النبتة  لى أنها  ائل هبيعي 
 

  ىمعلومات أ ا ةشا أي مل ت، وة ينات الفاكهقلية بواخطة مجم  أي إ ابة بعد املااقبة اا إذا مل يتبني وجوع  -2يم ج

 ،ها في ةال ججججلع يعاف تداول  ومم اذ ذ بعني اال تباع الةاوف اليت    قابلة لإل ججججابة بذبابة الفاكهة،         أن الفاكهة   إىل 

  ائل  ك ري  ةتصنيني النبتفإنه جيوز الصنني، وماحلة النضج، وف يولوجية، الةاوف المثل 

                                                 
 يلي إىل تفشي نوع م تهدف من ذبابة الفاكهة يف الث اا " يف ما  ابةإا تفشيتشري  باعا "  1
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م  ينات الفاكهة، ولكن املعلومات  أية إ جججابة  قب املااقبة ااقلية بواخجججطة مج يف حال اتضجججح  ده وجوع -3يم ج

 البيولوجية املتاحة أو املاضجججية تشجججري إىل أن الفاكهة املعنية قابلة لإل جججابة بذبابة الفاكهة، قد تد و اااجة إىل املايد

صبح          شبه هبيعية لتقييا ما إذا كانت ذباب الفاكهة امل تهدفة ت تطيم أن تتطوع لت ض ن ظاوف  من الت اعب ااقلية 

  وقابلة للعيش  لى نوع أو  نني الفاكهة املعينة بال ة 
 

 إذا مل تنُا أنواع ذبابة الفاكهة لتصبح بال ة قابلة للعيش، فإنه ينب ي تصنيني النبتة  لى أنها يري  ائل  -أ3يم ج
 

 النبتة نه ينب ي تصججنينيياإذا كانت أنواع ذبابة الفاكهة امل ججتهدفة ال تن و لتصججبح بال ة قابلة للعيش، ف  -ب3يم ج

   لى أنها  ائل مشاوط 
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 ااطوات لتحديد حالة العائل بالن بة إىل ذبابة الفاكهة -1الشكل 
 

 
  

 يمج

 ال تنمو إىل أن تصبح بالغة

 قابلة للحياة

 عائل طبيعي

 نمو إىل أن تصبحت

 بالغة قابلة للحياة

لذباب  صابةإاتفش عدم وجود  لذباب الفاكهة صابةإاتفش إجياد 

 الفاكهة

 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

المرفق 2
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  املتطلبات احملددة

 

ات  اآلف ا رتالاكتشججاف ميكن حتديد حالة العائل بناء  لى خجج  ت اينتاج املاضججي أو بناء  لى بيانات الت اعا أو  

ضحا االة العائل، يفرتل إجااء        ضية حتديدا وا شري إىل اي ابة الطبيعية باآلفات  وحيث ا ال تقده البيانات املا اليت ت

 املججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججااقججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججبججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججة 

جت يم اذعلة  لى اي ججابة الطبيعية لافات وتطوعاا إىل ماحلة البلوغ القابل للحياا   ي مجم  ينات الفاكهة من أجل 

 ويف اااالت اليت مل حتدع فيها حالة العائل بالشجججكل العل ي أو إجااء جتاعب حقلية حتت الةاوف شجججبه الطبيعية 

ئ  مشجججاها أو يري  ائل، قد تد و من   ل املااقبة، أو حيث اناك حاجة معينة إىل حتديد ما إذا كانت فاكهة ما  ا

  ض ن الةاوف ااقلية شبه الطبيعية  اااجة إىل جتاعب
 

الفاكهة وبني فواكه  اتإن الةاوف اال ججطنا ية تشججكل جاءا ضجج نيا من الت اعب امل يية حيث يتا اجل م بني ذباب  

  وقد يكون  يهاف اآلفة  ابة ايلتفشي  تشهد ت يريات فيايولوجية خايعة وقد تصبح بالتالي أكثا  اضة      حصوعا قطوفة م

شكل          ضافة إىل ذلك فقد مت التوثيق ب ضل  بالتالي  باي ع د اي ابة يف الت اعب امل يية بهدف حتديد حالة العائل م

ضجج ن الةاوف اال ججطنا ية خججتبيض يف أية فاكهة متاحة هلا ويف معةا اااالت خججتن و  القاعتةواخججم أن إناث اذنواع 

يري ولكنها  يثبات حالة يري العائل كافيةفإن الت اعب امل يية قد تكون  وبالتاليبح بال ًة قابلة للعيش  الريقات لتصجج

 أو املشاوط   مناخبة يثبات حالة العائل الطبيعي
 

   لت طيط للت اعب ااقلية:لتعتي العنا ا التالية من اال تباعات امله ة 
 

 ينطبق ذلك( ونوع ذبابة الفاكهة امل تهدفةاوية نوع النبات )مبا يف ذلك  نفه حيث  -

 التنوع املاعي والفيايولوجي للفاكهة يف منطقة إنتاجها -

 ال ابق لل واع الكي يائية يف منطقة إنتاج الفاكهة االخت داه -

 مدى انتشاع ذبابة الفاكهة امل تهدفة  لى امتداع منطقة إنتاج الفاكهة وفرتات ااصاع والتصديا ذات الصلة -

  الفاكهة  ات ذات الصججججلة، مبا فيها املللفات وال جججج  ت، املتعلقة حبالة العائل للفاكهة ونوع ذبابة                املعلوم  -

 واالختعاال النقدي لذلك النوع من املعلومات

 أ ل وحالة تابية م تع اا ذبابات الفاكهة اليت خوف ت ت ده -

 بةالعائلة الطبيعية املعاوفة اليت خوف ت ت ده يف املااق واذ نافاذنواع  -

 لحالة العائ الفاكهة يتطلب حتديد اتجتاعب حقلية منفصلة حيث ا ينطبق ذلك، تناخب كل نوع من ذباب -

جتاعب حقلية منفصجلة لكل  جنني من الفاكهة حبال كانت الفواعق بني اذ جناف اي املصجدع املا وه لتفاوت       -

 ععجة التعال لإل ابة 

 مواقم الت اعب ااقلية يف مناهق إنتاج الفاكهة -
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 االمتثال لل  اعخة ايحصائية ال لي ة -

 

 حتديد حالة العائل الطبيعي بواسطة املراقبة عرب مجع عينات الفاكهة -1
 

ئل الطبيعي                         عا لة ال ئل الطبيعي  وميكن حتديد حا عا لة ال قة موثوقة لتحديد حا فاكهة أكثا هاي نات ال يعتي مجم  ي

ي مجم  ،  ومنواا إىل ذبابات بال ة قابلة للحيااتأكيد اي ججججابة الطبيعية بذبابة الفاكهة      لى لى اخججججان باالعتكاز   

  ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججيججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججنججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججات 

    ن الفاكهة   ل فرتا ااصاع
 

 لى  ينات الفاكهة أن متثل اجمل و ة الكاملة ملناهق اينتاج والةاوف البيئية فضجججج   ن املااحل الفيايولوجية               

   واملاعية

 

   العائل باستخدام التجارب احلقلية ضمن الظروف شبه الطبيعيةحتديد حالة  -2
 

تت ثل ال اية من الت اعب ااقلية يف حتديد حالة العائل ض ن ظاوف معينة لفاكهة مت حتديداا  لى أنها لي ت  ائ    

ية والشبكية(  ختيك هبيعيا  وقد تتض ن الت اعب اخت داه اذقفاة ااقلية والدفيئات )مبا فيها البيوت الاجاجية والب   

  واذيصان املث اا امل لفة بأكيان 
 

 ويشججججري ظهوع ذبابة للفاكهة بال ة وقابلة للعيش يف أية من الت اعب ااقلية املكاعا ضجججج ن الةاوف شججججبه الطبيعية    

  إىل أن تلك الفاكهة اي  ائل مشاوط 
 

  لدى تص يا الت اعب ااقلية تبي ن اذق اه الفا ية التالية العنا ا اليت جيب وضعها يف اا بان 

 

 مجع عّينات الفاكهة 2-1
 

   ينات الفاكهة يف الت اعب ااقلية: مجمتنطبق املتطلبات التالية  لى 
 

حيث ا أمكن،  لى   لية مجم العينات أن ت جججتهدف الفاكهة اليت يشجججتبه بإ جججابتها باآلفة  وإال فإن    -

العشجججوائية والتكااع وأن تكون مناخجججبة ذي حتليل باوتوكوالت مجم العينات جيب أن تقوه  لى مباعئ 

 إحصائي 

الفاكهة     ات لى الفرتا الامنية و دع املاات يف كل موخججججا للن و و دع الت اعب املكاعا أن تاا ي تنوع ذباب          -

صاع        ضا أن تاا ي ظاوف اا   امل تهدفة والفاكهة نف ها  لى ما الامن و لى امتداع منطقة اينتاج  و ليها أي

املبكا واملتأ ا وأن متثل املنطقة املقرتحة اليت خججججتنقل فيها الفاكهة  وجيب حتديد  دع ووزن                 )او القطني(

بة      هة املطلو فاك ية وم ججججتوى الوثوق           كل   لتكااع مكاعاتووالتكااعات ال فا ل بت من ال جل التث بة من أ جتا

 املناخب 
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 الفاكهة اتذباب 2-2
 

   الفاكهة امل ت دمة يف الت اعب ااقلية: اتايجااءات التش يلية املتعلقة بذبابتنطبق املتطلبات التالية  لى 
 

 الفاكهة امل ت دمة يف الت اعب ااقلية واالحتفاظ بالعينات  اتحتديد  نني ذباب -

خية  ن أنواع ذباب    - خا الفاكهة امل تهدفة مبا فيها الفرتا الطبيعية لن واا والفاكهة    اتجيب جت يم معلومات أ

 العائلة املعاوفة يف منطقة اينتاج احملدعا 

إن  باية بأ داع كافية ف اتينصججح باخججت داه اذنواع اليية يف الت اعب ااقلية  وإذا تعذع ااصججول  لى ذباب -

انط ق الت اعب، حيث ا أمكن ذلك  وميكن     ا امل ججتوهنة امل ججت دمة جيب أال يتعدى اا  ججة أجيال لدى

ولكن اجليل الذي جيب اخججججت دامه يف الت اعب جيب    لى ماعاكاكياا احملافةة  لى أ داع ذبابة الفاكهة 

 امل ججت دمة يف اال تباعات اتو لى الذبابأن يابى  لى العائل الطبيعي لضجج ان ال ججلوك الطبيعي لإلباضججة    

 املجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججكجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججاعا 

  اجمل و ة نف ها ومن اجليل نف ه )أي اجل ا ة( أن تأتي كلها من 

 الفاكهة او نف ه منطقة الفاكهة امل تهدفة حيث ا أمكن ذلك  اتةجيب أن يكون مصدع م توهنة ذباب -

  تاجيب حتديد فرتات ما قبل ايباضة وايباضة والتااوج ما قبل الت اعب ااقلية حبيث تتعال إناث الذباب -

 ا قدعاتها التناخليةللفاكهة   ل ذعو ةاملااوج

 الت اعب ااقلية ايناث والذكوع البال ة  ند تاعيذ التااوج ولدى بداية اتجيب ت  يل   ا الذباب -

صوبة اذنثى املطلوب لكل مثاا وفقا ا ا الث اا ايناث املااوجة  ات دع الذبابجيب حتديد  -  وظاوف و 

ب            با يد  دع ذ ية  وجيب حتد بة ااقل ناء  لى ااصجججججائص         اتالت ا بة مكاعا، ب كل جتا فاكهة  ن  ال

  البيولوجية لذبابة الفاكهة و دع الث اع اليت جيب التعال هلا ويرياا من ظاوف الت اعب ااقلية

  لى فرتا تعال الفاكهة لنوع ذبابة الفاكهة امل تهدفة أن تقوه  لى ال لوك ايباضي لذبابة الفاكهة  -

 ماا واحدا فقط  لى كل ذبابة أنثى أن ت ت ده -

اكهة  الف اتاليت متوت   ل الت اعب ااقلية ك ا جيب اخججتبدال ذباب ةالبال  ات دع الذباب ت جج يلجيب  -

من اجمل و ة نف ججججها ومن اجليل نف ججججه )أي اجل ا ة(  وقد يشججججري اعتفاع معدل  ةحي ةبال  اتبذباب ةامليت

ب      با لذ يات ل بال    اتالوف بة          ةال فاكهة يف الت ا ثل ااااعا املفاهة( أو تلوث ال ية )م إىل وجوع ظاوف يري ملات

 ااقلية )مثل تاخبات املبيدات(  يف تلك اااالت، جيب تكااع الت اعب ض ن ظاوف أكثا م ءمة 

 
ون قد وأن تكنف ججها  ةال ججن الفيايولوجينفس الفاكهة أن تكون كلها من  اتلدى الت اعب ااقلية املتكاعا،  لى ذباب

  ض ن الةاوف نف ها عبيت
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 الفاكهة 2-3
 

   تنطبق املتطلبات التالية  لى الفاكهة امل ت دمة يف الت اعب ااقلية   لى الفاكهة أن تكون:
 

 اللذين تنت ي إليه ا الفاكهة الواجب نقلها نف ه النوع والصنني نفس من  -

 للفاكهة الواجب نقلها أو من منطقة متثلها، نف ها منطقة اينتاج نفس من  -

ضاا بذباب  - خاخ ومن ذباب  اتأن تكون  اليًة   ليا من املبيدات امل ت  الفاكهة واآلفا اتالفاكهة ومن الطعوه واذو

 اذ اى

  الية من أي أضااع ميكانيكية أو هبيعية -

 تكون من ععجة جتاعية حمدعا في ا يتعلق باللون واا ا وااالة الفيايولوجية أن -

 مناخبة وحمدعا من النضج )مثل الوزن اجلاف أو احملتوى من ال كا( ماحلة    ل -

 

 الثمار املستخدمة للمراقبة 2-4
 

ملااقبة مجيم الت اعب ااقلية  وقد تكون  معلوه  لى م توى معاوف من النضج  من املطلوب اختع ال مثاع  ائل هبيعي  

 وجيب أن تكون الث اع  الية من أية إ جججابة خجججابقة تلك الث اع من أ جججناف أو أنواع خمتلفة من الفاكهة امل جججتهدفة 

خطة الت ليني بكيس أو من منطقة  الية من اآلفات(  و لى ذباب  ضوابط والت   ةالفاكهة امل ت دم  ات)مث  بوا اعب يف ال

  )أي اجل ا ة( نف يه ا اجمل و ة واجليل نفس املكاعا )مبا يف ذلك املااقبة( أن تأتي كلها من 
 

  ااقبة من أجل:ت ت ده مثاع امل
 

 من أن إناث الذباب ناض ة جن يا وقد تااوجت فع  وتت ا ب لوك هبيعي لإلباضة  التأكد -

 حتديد م توى اي ابة الذي قد يطاأ يف العائل الطبيعي -

 حتججديججد ايهججاع الامين للن و و ججججوال إىل ماحلججة البلوغ ضجججج ن ظاوف الت ابججة ااقليججة لججدى                              -

 العائل الطبيعي

  الةاوف البيئية لإل ابة باآلفة ملاتية أنالتأكيد  -

 

 تصميم التجارب احلقلية 2-5
 

هلذا املعياع ت ججت ده الت اعب ااقلية أقفا ججا أو عفيئات أو أيصججانا مث اا م لفة بأكيان  وجيب أن تكون الت اعب    

  م ئ ة لتقييا كيفية تأثري ااالة املاعية والفيايولوجية للث اا يف حالتها كعائل 
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تات  النبا كلكامل حتتوي عا لها  لى من الشجججبك حقلية كبريا  يةشجججبكالفاكهة إىل عا ل أقفاة  اتإه ق ذبابيتا 

 املججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججثجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججاا  

أو إىل أكيان شججججبكية تتضجججج ن أجااء من النبتة مم الث اا  أو ميكن وضججججم النباتات املث اا عا ل عفيئات تطلق فيها  

 ميكن إع اهلا كنباتات ماعو ة يف أ ججججيص من أجل الت اعب             وميكن زعع النباتات املث اا يف حةائا أو   اتالذباب   

شاعا إىل أن إناث ذباب  ضعة لل ااقبة      اتومن املها اي الفاكهة، مبا أنها حم وزا ا طنا يا عا ل ااةريا احملدعا ااا

  قد جتي  لى ايباضة  لى مثاا  ائل مشاوط 
 

  اط ذبابة الفاكهة وال خي ا ايباضة، ك ا يلي:ينب ي إجااء الت اعب ااقلية ض ن الةاوف املناخبة لنش
 

  ة البال ات لى اذقفاة ااقلية والدفيئات أن تكون باا ا والتصجججج يا املناخججججبني لضجججج ان احت از الذباب  -

ناخججب وال جج اح بالةاوف اليت تي جج ا ال ججلوك  امل اوائياهلواء تياع عفق اااضججعة للت ابة ويتاحة  والنباتات

  الطبيعي لإلباضة 

 بك يات ماضية وكافية من ال ذاء واملاء  ةالبال  اتتاويد الذباب جيب -

  ااقلية للت اعب لى الةاوف البيئية أن تكون يف أفضل م توياتها وأن ت  ل   ل الفرتا الامنية  -

بذكوع الذباب يف أقفاة أو عفيئات مم ايناث حبال كان ذلك مفيدا جلهة تشجججج يم               االحتفاظ  ميكن -

 ايباضة 

ذبابة الفاكهة امل ججججتهدف من اذقفاة قبل البدء بالت اعب   عانوذ للنو من اذ داء الطبيعية  الت لصجيب  -

 وجيب االول عون ع وهلا من جديد إليها 

 من ع ول امل تهلكات اذ اى للفاكهة )مثل الطيوع والقاعا(  اذقفاةجيب محاية  -

صان النباتات )وليس     - في ا خيص الث اع امل ت دمة لل ااقبة، ميكن لث اع  ائل هبيعي معاوف أن تعّلق  لى أي

صان  لى  ضعة للت ابة(    اذي ضعة ل  تباع   اليت حت ل الث اع ااا صلها  ن الث اع ااا   )يف أقفاة وجيب ف

  عياا تيا أن الت ابة لي ت ا تباعاللتأكد من أو أيصان مث اا م لفة بأكيان(  منفصلةحقلية أو عفيئات 

 الفاكهة تااااضججعة ل  تباع أن تبقى متصججلة بشججكل هبيعي بالنبتة وميكن أن تتعال إىل ذباب   الث اا لى  -

 يف اذقفاة ااقلية أو اذكيان أو الدفيئات 

 الفاكهة  اتبذباب النباتات ض ن ظاوف ت تبعد قدع ايمكان أي تد ل ملواع كي يائية مضاا منوجيب  -

 الوحدا اال تباعية  املكاعا أن تتا بواخطة كيس أو قفص ويفضل أن تتناول نبتة واحدا يف الت ابة لى  -

 الفاكهة أن يا جججد وي ججج ل وأن يتا اخجججتبدال الذبابات امليتة فوعا بذبابات حية  ذبابات لى معدل وفيات  -

  توى االنتشاع نف ه لذبابات الفاكهة واجليل نف يه ا )أي اجل ا ة( من أجل اافاظ  لى م اجمل و ةمن 

 للنبتة والث اا  جيب أن تن و الث اا ض ن ظاوف جتاعية أو يف م تو بات حب ا يتيح الن و الطبيعي -
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صن وأن توزن وأن ي  ل  دع الث اع       - ضة  لى الث اع أن تناع  ن ال  بعد فرتا التعال املو ى بها لإلبا

 ووزنها 

 
 اخججججت دامها من أجل حتقيق م ججججتوى الثقة املطلوب أن حيدع م ججججبقا  ي االخججججتعانة            لى ح ا العينة الواجب   

  باملااجم العل ية 

 

 بزوغهاوظهورهاوالفاكهة  اتذباب منومناولة الفاكهة من أجل  -3
 

 لى الفاكهة اليت يتا مجعها ضجججج ن الةاوف الطبيعية )املااقبة  ي مجم  ينات الفاكهة( والةاوف شججججبه الطبيعية             

)الت اعب ااقلية( فضجججج   ن الث اع امل ججججت دمة لل ااقبة أن حتفت حتى اكت ال منو الريقة  وقد تتفاوت اذو الفرتا              

ذبابة  بقاء جج وع لفاكهة وح ااا أن تايد إىل أقصججى حد حب ججب ععجة ااااعا وحالة العائل  و لى ظاوف مناولة ا

  الفاكهة وأن حتدع يف باوتوكول أ ذ العينات أو التص يا اال تباعي للت ابة ااقلية 
 

شأا   شاات   يةواقأو م تو ب  جيب االحتفاظ بالث اا يف من ض ن    أو م تو ب  من اا  اءبق   وع  ض ن الةاوف اليت ت

 ااججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججاععا

  مبا يف ذلك:
 

 حااعا وعهوبة مناخبة ععجة -

 لن و اااععا مناخبوخيط  -

 
ب           لذبا لدقيق للريقات واااععات وا بال    اتفضجججج   ن ذلك،  لى الةاوف أن تي ججججا اجل م ا  اليت ماج ةااي  ةال

  من الث اا 
 

 تتض ن البيانات الواجب ت  يلها: 
 

 املنشأا اليت حتتوي الفاكهةالةاوف املاعية اليومية )مثل ععجة ااااعا والاهوبة الن بية( يف  -

 تواعيذ وأ داع الريقات واااععات اجمل و ة من الث اا اااضججججعة ل  تباع والث اا امل ججججت دمة لل ااقبة               -

 مم ايشاعا إىل أنه:

 للوخيط أن ي ابل يف نهاية فرتا االحت از ميكن 

  االحت از يتوجب تشججايح الث اا قبل الت لص منها لتحديد وجوع ياقات أو  اععات حية  فرتايف نهاية

 ماحلة ف جججاع الث اا، قد يكون من الضجججاوعي نقل الريقة إىل وخجججيط مناخجججب  أو ميتة فيها؛ وبناء  لى

  لن و اااععا

  فيهاأو  ينة فا ية منها مم ت  يل أية مسات شاذا كلها  ةاتاااععكل جيب حتديد وزن 

  اشاذ ةبال  اتحب ب النوع، مبا يف ذلك أية ذباب ةالبال  اتكافة الذبابظهوع وأ داع الباوغ تواعيذ  -
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 حتليل البيانات -4
 

  ميكن لبيانات مااقبة الريقات والت اعب ااقلية أن حتلل ك يا من أجل حتديد اذموع التالية  لى خبيل املثال:
 

 الريقات لكل كيلويااه من الفاكهة، والن جججبة املئوية  دعلكل مثاا و الريقات  دعم جججتويات اي جججابة )مث   -

 من الفاكهة املصابة(  لى م توى معني من الثقة 

 ةااي ةالبال  اتالريقة واااععا و دع الذباب منومدا  -

 ةالبال  اتلةهوع الذباب املئويةالن بة  -

 

 مسك السجالت والنشر -5
 

 النباتات أن مت ججججك ال جججج  ت املناخججججبة لل ااقبة ااقلية للريقات والت اعب ااقلية             لى املنة ة الوهنية لوقاية    

  كي حتدع حالة العائل، مبا يف ذلك:
 

 االخا العل ي لذبابة الفاكهة امل تهدفة -

  الصنني اخااالخا العل ي لنوع النبتة أو  -

 موقم منطقة إنتاج الفاكهة )مبا يف ذلك ايحداثيات اجل اافية( -

 املوثقة لذبابة الفاكهة امل تهدفة )اليت ينب ي االحتفاظ بها يف موقم عمسي( العيناتموقم  -

 أ ل ومنو م توهنة ذباب الفاكهة امل ت دمة للت اعب ااقلية -

 والفيايولوجية للفاكهة امل تيا ملعافة إ ابتها بذباب الفاكهة املاعية الةاوف -

 والت اعب املنفذا والتواعيذ واملواقم اال تباع تص يا -

 واا ابات ايحصائية وتف ري النتائج اااه البيانات -

 اذخاخية امل ت دمة العل ية املااجم -

 .ايضافية مبا فيها الصوع اليت قد تكون متعلقة بذبابة الفاكهة أو الث اا أو حالتها كعائل املعلومات -

 
  نية لوقاية النباتات يف البلد امل توعع  ند الطلب جيب أن تتاح ال   ت إىل املنة ات الوه

 
  لى اذحباث أن مضم قدع ايمكان الختعاال اذقاان وللنشا يف جملة  ل ية وإال في ب إتاحتها للع وه 
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 هذه املعاجلة للصحة النباتية. 2016اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها احلادية عشرة لعام 

 .28ويشّكل امللحق جزءًا ملزمًا من املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم 

 

3 من 1 الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 :28رقم  ملعيار الدولي لتدابري الصحة النباتيةا

 احلجر الزراعي قواعدللللوائحات الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة معاجل
 

 حفار الذرة األوروبيمعاجلة : 20معاجلة الصحة النباتية رقم 

(nubilalisOstrinia ) تعريض األغذية لإلشعاع لتشعيعاب 

 

 نطاق املعاجلة
 

غراي ملنع  289وات لإلشعاع حبد أدنى من اجلرعة املمتصة قدره   ه املعاجلة تعريض الفاكهة واخلضر تشمل هذ  

لذرة األوروبي    تطّور اجليل األول من  خلامس، أو حبد       ( Ostrinia nubilalis) حفار ا عد الطور الريقي ا ما ب  أدنىإىل 

غراي ملنع البيض من اجليل األول من أن يفقس من خادرات أسةةةاسةةةية قد تعّر ةةة    343من اجلرعة املمتصةةةة قدره 

  1)اخلادرات تشّكل أكثر مراحل احلياة صمودًا(.إلشعاع  لتشعيعلل
 

 وصف املعاجلة
 

 لتشعيعاب لإلشعاع( Ostrinia nubilalis) حفار الذرة األوروبيبتعريض  عاجلةامل اسم املعاجلة

 غري حمدد الاملكون الفّع

 إلشعاعتشعيع للتعريض  منط املعاجلة

 (كرامبيدا :ِقشرّية اجَلناح) (Ostrinia nubilalis( )Hübner) حفار الذرة األوروبي املستهدفة اآلفة

 حةةفةةار الةةذرة األوروبةةي  واخلضةةةةةروات الةة   ةةمةةل    ة اكةة وكةةا ةةة الةةفةة   املستهدفة اخلاضعة للوائح املواد

(Ostrinia nubilalis) 
 

 لمعاجلةل الزمين دولاجل
 

من ملنع تطّور اجليل األول إىل ما بعد الطور الريقي اخلامس غراي  289احلد األدنى من اجلرعة املمتصة وقدره  

  .(Ostrinia nubilalis) من حفار الذرة األوروبيخالل اخلادرات املتأخرة 
 

                                                      
ملتعاقدة على ا ال يتضمن نطاق معاجلات الصحة النباتية مسائل متعّلقة بتسجيل مبيدات اآل ات أو غريها من املتطلبات احمللية اخلا عة ملوا قة األطراف  1

 هو ماوسان أو سالمة األغذية معلومات عن اآلثار احملددة على صحة اإلن من جانب هيئة تدابري الصحة النباتيةاملعاجلات. وقد ال توّ ر املعاجلات املعتمدة 

ة عاجلات احملتملينبغي معاجلت  عن طريق استخدام إجراءات حملية قبل موا قة األطراف املتعاقدة على معاجلة ما. وعالوة على ذلك، يتم النظر يف آثار امل

 قبل اعتمادها على املستوى الدولي. غري أن تقييم أي آثار نامجة قد تشّكل عائاًل لآل ة ال إىل بعض السلع على جودة املنتج بالنسبة 

 الستخدامهاعن معاجلة ما على جودة السلع قد يتطّلب حبثًا إ ا يا. وليس للطرف املتعاقد واجب باملوا قة على املعاجلات أو تسجيلها أو اعتمادها 

 .أرا ي على 
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PT 20  لآل ات اخلا عة لقواعد احلجر الزراعيمعاجلات الصحة النباتية  

3 من 2 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  

بأن املعاجلة و قًا      معّدل الثقة   يبلغ يف املائة من الثقة بأن املعاجلة و قا هلذا اجلدول الزمين           95هناك نسةةةةبة    

جدول الزمين  ل خلامس      متنع هذا  ل عد الطور الريقي ا ما ب قل    تطّور اجليل األول إىل  ئة من      987.99عن  ملا ال ي ملا يف ا

 ،( nubilalisOstrinia) مةةةةةن حةةةةةفةةةةةار الةةةةةذرة األوروبةةةةةي  اخلةةةةةادرات املةةةةةتةةةةةأخةةةةةرة  

  .يف املائة 95نسبة 

 
 

قدره        عة املمتصةةةةةة و حلد األدنى من اجلر  يف بيضفقس أن يالبيض من اجليل األول من  غراي ملنع  343ا

  (.Ostrinia nubilalis) من حفار الذرة األوروبي املتأخرةادرات اخل
 

اجليل   متنع بيضهذا  جلدول الزمين  اذا الثقة بأن املعاجلة و قًا هل      يبلغ معّدل  من  يف املائة   95نسةةةةبة  هناك   

 من حفار الذرة األوروبييف املائة من اخلادرات املتأخرة  99.9914بيض ما ال يقل عن  بالنسةةةبة إىل فقسي من أن األول

(Ostrinia nubilalis)، 

  يف املائة. 95نسبة 
 

شيًا مع متطلبات ا هذه جيب تنفيذ   صحة النباتية ملعيار الدولي لتدابري املعاجلة متا توجيهية  خطوط) 18 رقم ال

  .(لصحة النباتيةاإلشعاع يف استخدام ال
 

شييع  جيب أال تطّبق هذه اجلداول الزمنية ل  شعاع  لت واخلضروات ال  يتم ختزينها يف بيئات   ة اك وعلى الفإل

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّدلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

  ألن األخرية قد تؤثر على كفاءة املعاجلة.
 

 صلةأخرى ذات  معلومات
 

نظرًا إىل أن التعريض لإلشةةةعاع قد ال يؤدي إىل موت حتمي، قد جيد املفتشةةةون خالل عملية التفتيا، أطوارًا  

لة لالسةةةةتمرار من      قاب لذرة األوروبي  حية ولكن غري  غات(.      (Ostrinia nubilalis) حفار ا بال قات أو خادرات أو   )ير

  .املعاجلةوال يعين ذلك  شل 
 

ا عند قيام  بتقييم هذ    ات الصةةةةحة النباتية    عاجل  نظر  ريق اخلرباء املعين مبو املعاجلة   هاوعند قيام  بتقييم هذ     

من  ار األطو ها. وإذا  ّرت أعداد كا ية مناملعاجلة، يف املسةةائل املرتبطة بكمكانية ةاة األطوار البالغة العقيمة من املعاجلة

ل رامية إىل رصد اآل ات، قد يتم تفعي  مصائد الفاكهة واخلضروات املصابة ال  مت تعريضها لإلشعاع وطارت لتدخل يف      

 حلةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةر الصةةةةةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةي،   ااسةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةابةةةةةةةةةةةة    

مما قد يؤدي إىل خسةةةائر اقتصةةةادية وقيود على التجارة. واعترب  ريق اخلرباء أن  بناءا على العمل املفصةةّةل يف املؤلف    

Hallman and Hellmich (2009و )Hallman  أعداد الكائنات الناجية السةةةةليمة سةةةةيكون         كن  (، 2010)وآخرون

  منخفضًا مبا  ي  الكفاية لدرجة جعل استجابة مماثلة أمر مستبعد.
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 PT 20 معاجلات الصحة النباتية لآل ات اخلا عة لقواعد احلجر الزراعي

3 من 3 الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 املراجع
 

يشةةةةري امللحق احلالي إىل املعايري الدولية لتدابري الصةةةةحة النباتية. وهذه املعايري متاحة على البوابة الدولية                    

 .https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms للصحة النباتية على العنوان التالي:
 

Hallman, G.J. & Hellmich, R.L. 2009. Ionizing radiation as a phytosanitary treatment against 
European corn borer (Lepidoptera: Crambidae) in ambient, low oxygen, and cold conditions 
Journal of Economic Entomology, 102(1): 64–68. 

Hallman, G.J., Levang-Brilz, N.M., Zettler, L. & Winborne, I.C. 2010. Factors affecting ionizing 
radiation phytosanitary treatments, and implications for research and generic treatments. 
Journal of Economic Entomology 103(6): 1950–1963. 

 

 

 لمطبوعل يتارخيالتسلسل ال
 

 .شكل هذا جزءًا رمسيًا من املعيارال ي

 (009-2012) مت تقديم طلب املعاجلة 2012

اسةةةتعرل الفريق الفين املعين مبعاجلات الصةةةحة النباتية )الفريق( املعاجلة وطلب  12–2012

 تو ري املزيد من املعلومات

 بعث الفريق برسالة إىل مقّدم الطلبات عن طريق األمانة 02–2013

 رّد مقّدم الطلبات على الرسالة 05–2013

 ملشاورة األعضاءر ع الفريق توصية باملعاجلة إىل جلنة املعايري  07–2013

 ملعاجلة )اجتماع ا رتا ي(اوا ق الفريق على جدول  09–2013

 بدأ الفريق بكعداد وثيقة عن ظهور األطوار البالغة بعد تعريض األغذية لإلشعاع 09–2013

بعد تعريض األغذية لإلشةةةعاع  وا ق الفريق على الوثيقة بشةةةأن ظهور األطوار البالغة 2014-02

 ور عها إىل األمانة

 للموا قة علي  يف مشاورة األعضاءصدر قرار إلكرتوني عن جلنة املعايري  02–2014

 أدخل  األمانة التغيريات املقرتحة من جانب املنتدى و تح  باب التصوي  03–2014

وا ق  جلنة املعايري على مشةةةروع املعاجلة للتصةةةوي  علي  يف مشةةةاورة األعضةةةاء   03–2014

(2014_eSC_May_06 ) 

 استعرل الفريق التعليقات الواردة من مشاورة األعضاء 02–2015

 مايو/أّيار الذي ُعقد يفاالجتماع اال رتا ي للفريق  استعرال 05–2015

 يف سبتمرب/أيلولالذي ُعقد االجتماع اال رتا ي للفريق  استعرال 2015-09

وا ق  جلنة املعايري على معاجلة الصةةةةحة النباتية ال  سةةةةُتر ع إىل هيئة تدابري             10–2015

 (eSC_Nov_06_2015الصحة النباتية العتمادها )

اعتمدت هيئة تدابري الصةةةحة النباتية يف دورتها احلادية عشةةةرة معاجلة الصةةةحة    2016-04

 النباتية

ية رقم           من  20امللحق  بات حة الن لدولي للصححح يار ا  معةاجلةة حفةار الةذرة األوروبي     .28املع

(Ostrinia nubilalis    بتعريض األغذية لإلشةةةةعاع )،          روما، االتفاقية الدولية لوقاية

 النباتات. منظمة األغذية والزراعة.

 04 - 2016: التارخيي للمطبوعآخر  ديث للتسلسل 
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 هذه املعاجلة للصحة النباتية. 2016اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها احلادية عشرة لعام 

 .28ويشّكل امللحق جزءًا ملزمًا من املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم 

 

3 من 1 الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 :28املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم 

 احلجر الزراعي لقواعدللوائحات الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة معاجل
 

 Bactrocera melanotus معاجلة ذباب: 21معاجلة الصحة النباتية رقم 

 حبرارة البخار (Carica papaya ) الببايا يف Bactrocera xanthodesو

 

 نطاق املعاجلة

 

تأ   فاكهة          ت عاجلة  عاجلة من م هذه امل يا   لف  با فة ( Carica papaya) الب ملدفوع املرتفع احلرارة  ل يف غر  لهواء ا

 بابة فاكهة احمليط     ) Bactrocera xanthodesو Bactrocera melanotusلكي تسفففففر عن  فوض بير ويرقات  با   

 1.بالفعالية احملدَّدة اهلادئ(
 

 وصف املعاجلة
 

على فاكهة     Bactrocera xanthodesو Bactrocera melanotus معاجلة  با     اسم املعاجلة

 الببايا حبرارة البخار

 غري متاح املكون الفعال

 فيزيائي )حرارة البخار( منط املعاجلة

 Bactrocera melanotus (Coquillett) (Diptera: Tephritidae) بفففابفففة   املستهدفة اآلفة

 Bactrocera xanthodes (Broun) (Diptera: Tephritidae)و

 (.Carica papaya L)فاكهة الببايا  املستهدفة اخلاضعة للوائح املواد
 

 جدول املعاجلة
 

 :للهواء املدفوعالتعرير يف غرفة 
 

 يف املائة 60لرطوبة  سبية ال تقل عن  -

                                                      
 ملتعاقدةامبوافقة األطراف احمللية األخرى اخلاصة  املتطلباتبتسجيل املبيدات أو   ات الصلةالقضايا الصحة النباتية  معاجلاتيتضمن  طاض  ال  1

سالمة  شرية أولصحة الباملرتتبة على ااآلثار احملددة  بشأنمعلومات  وقد ال تقدم املعاجلات املعتمدة من ِقبل هيئة تدابري الصحة النباتية. املعاجلاتعلى 

 ُينظرإىل  لك، وباإلضافة . معاجلة ماعلى موافقة األطراف املتعاقدة إلجراءات احمللية قبل ا معاجلته باستخدامينبغي  وهو مااألغذية، 

 إال أن تقييم آثار معاجلة ما على  وعية السلع. ها دوليًاقبل اعتمادعلى  وعية املنتجات بالنسبة لبعر السلع للمعاجلات  احملتملة اآلثاريف 

 .لالستخدام يف أراضيه، أو تسجيلها أو اعتمادها املعاجلاتطرف متعاقد باملوافقة على  أي ُيلزموال قد يقتضي دراسة إضافية. 
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 PT 21 معاجلات الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة لقواعد احلجر الزراعي

3 من 2 الصفحة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  

ساعات    5.3درجة مئوية أو أكثر ملدة  5.48لدرجة حرارة هواء تزيد عن درجة حرارة الغرفة لتصل إىل أكثر من   -

  .على األقل

 .ساعات على األقل 5.3درجة مئوية أو أكثر ملدة  48لدرجة حرارة هواء تبلغ  -

هة        - فاك كل ال ية تبلغ         احلفاظ على  جة حرارة أسفففففاسفففف ند در فة ع خل الغر ية أو أعلى،    47.5دا جة مئو  در

 دقيقة على األقل. 20ملدة 
 

 وحاملا تكتمل املعاجلة، جيوز تربيد الفاكهة )عن طريق التربيد باملاء مثال( يف درجة حرارة أسففففاسففففية تبلغ                

 دقيقة.  70تقل عن  الدرجة مئوية ملدة  30
 

بة      ناك  سفففف قل                    95وه ما ال ي تل  جلدول الزمين تؤدي إىل ق هلذا ا قا  جلة وف عا بأن امل قة  ئة من الث ملا  يف ا

 .B. xanthodesو B. melanotusاملائة من بير ويرقات  با   يف 99.9914عن 
 

 معلومات أخرى ذات صلة
 

إلدراج أ واع  الفين  ظر الفريق الفين املعين مبعاجلات الصففففحة النباتية، يف تقييمه هلذه املعاجلة، يف التربير           

 Anastrepha suspensa (Loew)و Anastrepha ludens (Loew))) أخفففرى مفففن  بفففا  الفففففففاكفففهفففة    

 Bactrocera facialis (Coquillett)و Bactrocera dorsalis (Hendel)و Bactrocera cucurbitae (Coquillett)و

 Bactrocera psidii (Froggatt)و Bactrocera passiflorae (Froggatt)و Bactrocera kirki (Froggatt)و

وحماصفففيل فاكهة أخرى ) يع الفواكه  (،Ceratitis capitata (Wiedemann)و Bactrocera tryoni (Froggatt)و

 أن الفريق الفين أوصففى بردراج آفتا اثنتا فقط  كما قدم يف األصففل. إالّ  اليت تعيل  با  الفاكهة( يف وصففف املعاجلة 

 ، حملصففففول فاكهة واحد فحسففففي، الببايا، اسففففتناداً        B. xanthodesو B. melanotus الفاكهة، وهما:   من  با   

 (.1993وآخرين ) Waddellإىل 
 

اجلدول هذا لوضع   املستخدم (..oloS. Waimanalo  papaya Cالببايا )حمصول الفاكهة   ثلمتوستخدم  و قد ا 

 (..oloS. Waimanalo  papaya Cالببايا )يف  .الزمين
 

 املراجع
 

اتية . وهذه املعايري متاحة على البوابة الدولية للصحة النب لتدابري الصحة النباتية  ةري الدولياياملعيشري امللحق احلالي إىل  

 .setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/ar/core/: على العنوان التالي
 

Waddell, B.C., Clare, G.K., Maindonald, J.H. & Petry, R.J. 1993. Postharvest disinfestations of 
Bactrocera melanotus and B. xanthodes in the Cook Islands. Report 3. Wellington, New 
Zealand, Ministry of Agriculture and Fisheries – Regulatory Authoritypp.1-44. 
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لآلفات اخلاضعة لقواعد احلجر الزراعي معاجلات الصحة النباتية  PT 21 

3من  3الصفحة   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 التارخيي للمطبوع التسلسل
 

 .ال يشكل هذا جزءًا رمسيًا من املعيار

فاكهة              2009 ملدفوع املرتفع احلرارة أل واع خمتارة من  با  ال باهلواء ا قديم املعاجلة  مت ت

(Diptera: Tephritidae( على الفاكهة )105-2009). 

اسففففتعرف الفريق الفين املعين مبعاجلات الصففففحة النباتية املعاجلة وطلي             2010-07

 .احلصول على معلومات إضافية

طلي الفريق الفين املعين مبعاجلات الصففففحة النباتية املزيد من الوقر إلجراء           2012-12

 .التقييم

قام الفريق الفين املعين مبعاجلات الصففففحة النباتية بتغيري العنوان إىل املعاجلة  2013-07

 Bactrocera melanotusبففاهلواء املففدفوع املرتفع احلرارة بففالنسففففبففة إىل   

( Carica papaya( )2009-105الببففايففا )  يف Bactrocera xanthodesو

  .وبتزكيته لدى جلنة املعايري لغرف مشاورة األعضاء

صحة النباتية على جدول زمين للمعاجلة   2013-09 وافق الفريق الفين املعين مبعاجلات ال

 .)اجتماع افرتاضي(

 .ضاءلكرتو يًا للموافقة على مشاورة األعإاختذت جلنة املعايري قرارًا  2014-02

با                2014-03 حر  تدى وفت حر من خالل املن ما ة التغيريات اليت اقرت لر األ أدخ

  .التصوير

وافقر جلنة املعايري على مسفففودة املعاجلة لغرف مشفففاورة األعضفففاء عن طريق  2014-03

 .(eSC_May_02_2014التصوير )

مشفففاورة األعضفففاء قيد االسفففتعراف من جا ي الفريق الفين املعين مبعاجلات   2015-02

 .الصحة النباتية

 إجراء االجتماع االفرتاضففففي للفريق الفين املعين مبعاجلات الصففففحة النباتية        2015-05

 .يف مايو/أيار
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melanotus وBactrocera xanthodes  ( يف البباياCarica papaya حبرارة )

 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. منظمة األغذية والزراعة. .البخار

 04 - 2016: التارخيي للمطبوعآخر حتديث للتسلسل 
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1≠ W�ü« s�  U�uKF� 
  ��d�« ÍËuM�« iL(« s�  U��e� w� ® U???�Ë�H�« ÁU�???�√©  «œË�H�«RNA  �� …bO�Ë WK�b� s� n�Q��

       U�u� mK�� wD�«d� qJ????A� …dz«b�« WIKG� WHKG�293≠401            WHO????C�  U1e�Q� Îö�UL�� ÎU�????�� a????�M�� b�U�uOK�uO�
©Hammond & Owens, 2006        Ÿu� s�© WO �eG*« U� UD ��« W� —œ œË�� ‰u� mK�� ¨…œUF �« �Ë Æ®Pospiviroid ®359 

   U�u� mK�� UNM�  UBK���� „UM� Ê√ d�—UI� bOH� sJ�Ë ¨bO�uOK�uO�341–364 © bO�uOK�uO�Wassenegger ÊËd�¬Ë ¨
1994 ªShamloul ÊËd�¬Ë ¨1997 ªJeffries ¨1998         ”U� √ vK� ÷«d�_« …b�b� Ë WHOH�  ôö�  XH� Ë b�Ë Æ®

 ·UM??�√ � ÷«d�√…—ËbM��« ®r�ULD�«© …—ËbM��«®r�ULD�«©  ¨‰U�*« qO�??� vK� ªW??�U??�(«Solanum lycopersicum L Æ
 ®…—ËbM�©cv. Rutgers ©Fernow, 1967 Æ® 

  �H� WHOC*« WOFO�D�« W�uL:«     Ÿu� s� w� WO�Ozd�« WOFO�D�«  UHOC*U� ÆUO��� WIO{ WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË
Solanum spp. Æ…œ«�b*«≠ WKÒJA *«≠ Îö�� ¨ U�—bK�Solanum tuberosum L. Ë ®U�UD�©S. lycopersicum   UL� Æ®…—ËbM�©

 � ÎU???C�√ WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� b�ËCapsicum annuum ËPersea americana ËS. muricatum Æ n???A��«Ë
 WO�U$–U��« WKzUF�« s� ÎUO�U�� …d�UJ�*« WM�e�«  U�U�� Ÿ«u�√ WKzU� � ÎU???�U???�√Solanaceae –  w�ËBrugmansia spp. 

ËCestrum spp. ËDatura sp. ÆËLycianthes rantonetti Ë Petunia spp.ËPhysalis peruviana Ë Solanum spp. 
ËStreptosolen jamesonii –  � U?????C�√ sJ�ËChrysanthemum sp ËDahlia × hybrida         UO L�M�« WK zU�  �Ë

Asteraceae             WO�u�uO��« ÂuKF�«Ë W�«—eK� w�Ëb�« e�d*« dE�√ ¨WOFO�D�«  UHO????C*« qO????�UH� s� b�e� vK� Ÿö�ö�©
©CABI¨® ®a�—U� ÊËb�©®  WO�U$–U��« WKzUF�« � Ÿ«u�√ qL???A� WF???�«u� œË�H�« «c� WO��d���« WHO???C*« W�uL:« U�√ Æ

Solanaceae         WKOK� WO{d� ÎU{ «d�√ 5HOC*« rEF� dNE�Ë Æq�_« vK� Èd�√  özU� l�� � Ÿ«u�_« iF� UC�√ sJ�Ë ¨
© ÷«d�√ W�√ «ËdNE� ô Ë√Singh, 1973Ë ªSingh Ë ÊËd�¬2003®Æ 

 F� �Ë U�UD��« W�—œ œË�� Ê√ b�Ë ¨WO�UL???A�« UJ�d�√Ë WO�d???A�« U�Ë—Ë√Ë UO???�¬Ë UOI�d�√ � ‰Ëœ Ë√ Ê«bK� i
  VOB � WO�eG*«S. tuberosum  © j� u�*« iO�_« d���« WIDM�Ë U�Ë—Ë√ �  U�U�M�« W�U� WLEM�©EPPO  w�Ëb�« e�d*«Ø®

© WO�u�uO��« ÂuKF�«Ë W�«—eK�CABI ®1997 vD????�u�« UJ�d�√Ë ¨®©Badilla ÊËd�¬Ë 1999® ¨  WIDM�Ë WO�uM'« UJ�d�√Ë
 © j???�Ë_« ‚d???A�«Hadidi  ¨ÊËd�¬Ë2003  s� U���Ë WM�e�«  U�U�� Ÿ«u�√ � U�UD� l???�Ë√ �«dG'« tF�“u� Ê√ �� Æ®

© dE�√ ¨�«dG'« l�“u�K�©  UHOC*«CABI Æ®®a�—U� ÊËb�© ® 

  �ËSolanum tuberosum¨  bF�  w�U�M�« d�UJ��«  u� WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� —U??A��ô WO??�Ozd�« WKO??�u�« 
 w???????????????�U???????????????�???????????????M???????????????�« d???????????????�U???????????????J???????????????�???????????????�« Æ 

  UL�  t� √           U� UD��«  U�—œ —Ëc� lD�Ë ‰uI(« �  ôü« o�d� s� ÎU????�U????�√Ë ‰U????B�ô« o�d� s� ÎU????C�√ d????A�M� 
©Hammond & Owens, 2006 WOIOI(« U�UD��« —Ëc� � qI�M� u�Ë Æ®–   �≈ qB� U� ÊuJ� b�100  � —Ëc��« s� WzU*«

 © ÎU�UB�Fernow ÊËd�¬Ë¨ 1970ª Singh ¨1970 ®–  © ÕUIK�« »u�� � ÎUC�√ËGrasmick & Slack, 1985 ªSingh 
ÊËd??�¬Ë ¨1992 œU??�√ b??�Ë Æ® De Bokx ËPirone ©1981        s??� i??H??�??M??� ‰U??I??�??�« ‰b??F??� „U??M??� Ê√ ® 

 o�d�Macrosiphum euphorbiae  5�KO???BH�« o�d� s� fO� sJ�ËMyzus persicae  Ë√Aulacorthum solani – 
  o�d� s� t�UI��«Ë œË�HK� ��d& –«u��� « s� d�—UI� bOH� p�– l�ËM. persicae   œË�H�« s� qJ� W�UB �  U�U�� s�
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     © U� UD ��« ‚«—Ë√ ·UH ��« ”Ë��ËPLRV© ®Salazar  ¨ÊËd�¬Ë1995 ªSingh & Kurz ¨1997   Ê√ ÎUI �ô 5��Ë Æ®
L????{ d�UM�� nKG� œË�H�« U�UD��« ‚«—Ë√ ·UH��« ”Ë��  U��e� sPLRV ©Querci ¨ÊËd�¬Ë1997  b� …d�U� pK�Ë ¨®

 ÆWOKI(« ·ËdE�« � œË�H�« —UA��« vK� W�U� —U�¬ U� ÊuJ� 

  � œË�H�« d??A�M�ËSolanum lycopersicum    o�d� s� qI�M� t�√ ÎU??C�√ 5��Ë ‰U??B�ô« o�d� s� W�uN??��
  © —Ëc��«Ë ÕUIK�« »u��Kryczynski  ¨ÊËd�¬Ë1988 ªSingh ¨1970    —Ëc� o�d� s� ‰UI��ô« Ê√ 5�� UL� Æ®  …—ËbM��«

®r�ULD�«© …—ËbM��« © w�Ëb�« Èu�??�*« vK� œË�H�« —U??A��« � r�U??��van Brunschot  ¨ÊËd�¬Ë2014  Ê√ sJL*« s�Ë Æ®
—Ëc� � ÎUC�√ œË�H�« dA�M� © qHKH�«Lebas ÊËd�¬Ë¨ 2005 Æ® 

  ÂuI� b�Ë  5��Ë ¨W??{dF� Èd�√  U�U�� f* q�� X�ËuM� U� «–≈ ÈËbFK� —b??B� —Ëb� W�U??B*« WM�e�«  U�U�� Ÿ«u�√
© w�Ëb�« bOF??B�« vK� œË�H�« —U??A��ô —U??�� UN�√Navarro  ¨ÊËd�¬Ë2009 ªVerhoeven  ¨ÊËd�¬Ë2010  5��� �Ë Æ®

 l� œË�HK� ‰U??I��« Í√Apis mellifera  Ë√Bombus terrestris Ë√ Frankliniella occidentalis  Ë√Thrips tabaci 
©Nielsen ÊËd�¬Ë ¨2012 Æ® 

               Ÿ«u�√ ÎUO FO�� VO ????B� t� √ ·ËdF*« s� Íc� « bO�u�« œË�H�« u� WO �eG*« U� UD ��« W� —œ œË�� Ê≈Solanum 
   Ê√ �� ÆW??�Ë—e*«   œË��Mexican papita      W??���« Ÿ«u�_« V??O????B�S. cardiophyllum ©Martinez-Soriano 

ÊËd�¬Ë¨1996          fM� s� b� Ë�H�« s� Èd�√ ÎU� «u�√ ÊS�  ¨ÎUO ��d& U� √ Æ®Pospiviroid   VO ????B� S. tuberosum 
©Verhoeven ÊËd�¬Ë¨2004 Æ® 

  «œË�� Ê√ b�Ë ¨WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� �≈ W�U??{ùU�Ëpospiviroids  ÎUOFO�� VO??B� Èd�√S. lycopersicum ¨
 U0   p�– �Citrus exocortis viroid ©CEVd ªMishra ÊËd�¬Ë¨ 1991Ë ¨®Columnea latent viroid ©CLVd ª

Verhoeven  ¨ÊËd�¬Ë2010Ë ¨®Mexican papita viroid ©MPVd ª2009, Ling & BledsoeË ¨®chat r Peppe 

fruit viroid ©PCFVd ªReanwarakorn ÊËd�¬Ë ¨2011 Ë  ®Tomato apical stunt viroid ©TASVdªWalter 

1987Ë ¨®Tomato chlorotic dwarf viroid ©TCDVd ªSingh ÊËd�¬Ë ¨1999Ë ®Tomato planta macho viroid 
©TPMVd ªGalindo ÊËd�¬Ë ¨1982 Æ® 

2≠ WOHOMB��«  U�uKF*« 
r�ô«∫   © WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË��PSTVd® 

∫ U�œ«d*«    ”Ë�� ¨WO�eG*« U�UD��« W�—œ ”Ë��…—ËbM��« � WLI�« œ�—u� ”Ë�� ¨w�uI�« U�UD��« 
wHOMB��« l{u�«∫  Pospiviroidae ¨Pospiviroid 
WFzUA�« ¡U�_«∫  WO�eG*« U�UD��« W�—œ 
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3≠ AJ�«n 
  wH� Æt��O�Ë X�M�??�*« nM??B�« vK�Ë WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� W�ö??� vK� UN�b??�Ë ÷«d�_« —uN� bL�F� 

 nM??�S. tuberosumb� ¨   r�� � iOH�© b�b??A�« �≈ ‰b�F*« s� ÕË«�� ÷«d�√ Z�M� Ë√ W�U??�ù« ÷«d�√ dNE� ô
Ë t��UI�??�«Ë  U�M�« VO�d�  ¡«d??C� ‚«—Ë√Ë ªvK�√ s�  U�U�M�« �≈ dEM�� U�bM� W�U??��« »—UI� ÁU&« l� d�??A�« ‚«—Ë√

   Ë√ WO�eG� Ë√ qJ?A�« W�u?A�� ÊuJ� Ë√  U�—b�« r�� iH�M� b�Ë Æ®WM�?CG�Ë WI�U�   W��U� ÊuO� l� q��b�« qJ?� c�Q�
© ULE�M� ÎUF�“u� W�“u� …“—U�EPPO ¨2004  nM�  �Ë Æ®S. lycopersicum ¨    qH� √ �≈ ¡«u��ô«Ë ÂeI��« ÷«d�_« qLA �

Ë …b�b'«  UI�—uK� ��U'« ¡«u��ô«Ë s�??CG��«Ë≈Ë —«d??C�≈Ë ‚«—Ë_« d�Ë W??�U??A�Ë —«d�≈ Âb�Ë WN�UH�« r�� ÷UH�
  © W??N??�U??H??�« Ãu??????C�Mackie  ¨ÊËd??�¬Ë2002 ªHailstones ÊËd??�¬Ë 2003ª Lebas ÊËd??�¬Ë¨ 2005 Æ® 

 nM??� �ËC. annuum¨  ÃuL�� �b� «– ÎU??A�U�  U�M�« vK�√ s� »dI�U� d�??A�« ‚«—Ë√ dNE� –≈ ¨WIO�œ ÷«d�_« ÊuJ�
©Lebas ÊËd�¬Ë¨ 2005© U{«d�√ Êü« v�� X�—�œ ��« WM�e�«  U�U�� Ÿ«u�√ W�U� dNE� ôË Æ®Verhoeven, 2010Æ® 

   ¡«d�≈ t��u� b�b%Ë tM� n??AJ�« VKD�� ¨÷«d�√ ö� ÊuJ� b� WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�H�  U�U??�ù« Ê_Ë
 qJ????A�« UNMO�� ��« WO��e'«Ë WO�u�uO��«  «—U���ôU� n????AJ�« sJ1Ë Æ «—U���«1  W�u� b�b��� sJ�Ë ¨ «—UO��

«d�≈ wG�M� ¨WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË��   q� K� � ¡ sequencing     wK� K� ��« …dLK��« q�UH� s� Z�UM�« vK�PCR  Ê√ –≈ ¨
             ZzU�� s� ⁄ö�ù« ÊËœ W�uKO(« � ÎUC �√ q� K� ��« r�U� O� Ë ÆÈd�√  «œË�� nA �J�� Ë t� …œb� X�O�  «—U���ô«

   U� «–≈Ë ÆWO�u�uO� W?�dNH� ÂUOI�« sJ1 ¨W�U� WO?{«d�ù« …—bI�«  ���« «–≈Ë ÆW�–U� WO�U�≈ œË�H�« W�u� b�b% Èd�
 Æd�¬ ��� hO�A��« b�R� Ê√ sJ1 ¨�F*« bK��« � …d� ‰Ë_ 

               WO �U�ù« ZzU� M�« d�U� s� v�œ_« b( « �≈ qO KI�K�  «—U� ��ô« lO� � WL zö� j�«u????{ Ã«—œ≈ wG�M�Ë
««*WH�e WHz«“  ÆW�–UJ�« WO�K��« Ë√ 
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 qJA�«1≠ t��u� b�b%Ë WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� s� nAJK� v�œ_« b(«  U�KD�� 
¿  œË�� WMO� qJ� W�u�« b�b% ÂeK� ô b� ¨WMOF�  ôU� �≠ ÆœË�H�« wAH� l� q�UF��« bM� ¨Îö�� ªWO�U�≈ 

≈ wG�M� ¨W��U????� W�O�� —U���ô« wDF� U�bM� ¨®…œu�u� WO�–uLM�« ÷«d�_« Ê√ Í√© WMOF� WMO� � œË�� œu�u� ÁU��????�ô« W�U� � ∫WE�ö�¡«d� 
 ÆW�O�M�« s� b�Q�K� Èd�√  «—U���« 

  Ê≈  «c�o�K*«          s� Èd�√ Ÿ«u�√ s� n????AJK� l????{u� �Ë ªWO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� s� n????AJ�U� �F�
pospiviroid  n??AJ�« WI�d� —UO��« bM� Èd�√  «œË�� œu�Ë ‰UL��« —U���ôU� c�_« wG�M� t�√ �� ÆUN��u� b�b%Ë

 «c� n???B� ¨«c�Ë ÆW�u�« b�b%Ëo�K*«  p�– � U0 ªW�ËdF*«  «œË�H�« lO� s� n???AJ� …œb� �� n???A� ‚d�
  «œË��pospiviroids ÆWO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� q�� q??�K??�� ¡«d�≈ W�u�« b�b��� ÂeK�Ë sequencing  Z�UM�« vK�

 wK�K���« …dLK��« q�UH� s�PCRÆ  

      —Ëc��« s�Ë  U�—b�«Ë ‚«—Ë_« s� W�� �_« � WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� s� nAJ�«  ôu�u�Ë�� n� Ë œd�Ë
© WO�U�M�«الحقیقیةWI(«qÒJA� —Ëc��« W���√ � ‚u�u*« nAJ�« Ê√ �� Æ® qJA� ÎU�b% ’U� Æ 

         ¨…—uA M� w� UL� ®W�—U���« ¡U�_« �≈ …—U� ù« p�– � U0© ‚dDK� n�Ë wB O�A ��« ‰u�u�Ë��« «c� � œd�Ë
–≈             Æ—«dJ��« WOK�U� Ë√ØË WO� uB )«Ë WO� U� �K� wK� _« Èu�� *«  œb� Ác� Ê√ �F� ôË     n� «uJ�« ¡U�√ Â«b��� «

  ôu�u�Ëd� � …eN�_« Ë√ WOzULOJ�«           ÎU�� UM� ÊuJ� b� Íc�« d�ü« iF��« œUF��� « ôË ÎUML{  UNOK� W�œUB *« hO�A ��«
 r�� Ê√ WD�d???� ¨…œdH*«  «���*« ��UF� l� o�«u���  ôu�u�Ë��« � …œ—«u�« W���*«  «¡«d�ù« q�bF� sJ1Ë ÆÎU???C�√

 تحدید ھویة الفیرود
RT-PCR  لسليتس وتحلیل) یكن أجري سابقا لم إن(تقلیدي 

 )4 القسم(

یشتبھ بوجود 
 فیرود

ُكشف عن 
 الفیرود*

 

 كشف بیولوجي
)2-3(القسم     

 pospiviroidsالعامة لفیرودات  الجزیئیة االختبارات
)3-3-3(القسم     

 َعْكِسي أكریالمیدي ارتحال كھربائي ھالمي بولي
 )R(eturn)-PAGE ( 

  الحمض النووي–دیجوكسیجینینفحص تھجین 
 )DIG cRNA(  

 العكسي النسخ إنزیم باستخدام التسلسلي البلمرة تفاعل
) RT-PCRالتقلیدي وفي الوقت الحقیقي ( 

عوارض اعراض 
 نموذجیة

ُكشف عن 
 الفیرود*

ن ع للكشف أعلى خصوصیة جزیئیة أسالیب
 )4-3-3(القسم فیرود درنة البطاطا المغزلیة 

 خالنس إنزیم باستخدام التسلسلي البلمرة تفاعل
 ) التقلیدي وفي الوقت الحقیقي  RT-PCR العكسي(

 

 )(یكتشف أیضاً بعض الفیرودات األخرى 

3خیار   

 اختیاري
 نتیجة إیجابیة  نتیجة إیجابیة

 

2خیار   

 األعراضیة  عیناتأعراضیة وال-الال عیناتفي حالة ال كشفال
 

1خیار   
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   WIDM�Ë U�Ë—Ë√ �  U�U�M�« W�U� WLEM� d�u�Ë Æ·U� qJA� UN��� s� oI���« © j�u�*« iO�_« d���«EPPO 2014 ®
  U�MK� WOBO�A��«  UOMI��« � ‚dD�« s� oI���« ÊQA�  UO�u�phytodiagnostics Æ 

    WI�ö�« WMOF�« œ«b�ù vM��*« —UO)«Ë U�—U���« Íd�O??� ��« W�uH??B*« s� qJ� w��e� —U���« Í√ ¡«œ√ œb���Ë
 u�« b�b%Ë n??AJ�« ‚d�Ë ÍËuM�« iL(« Ã«d��??�«Ë ‰Ëb'« ÂbI�Ë ÆW�1  W; …dE�  …d�u�*« oI���«  U�UO� vK� W�U�

      —UA*« l�«d*« � Ë√ WI�d� qJ� WK�UI*« …dIH�« � ‚dD�« Ác� qO�UH�� n�Ë œd�Ë Æ‚dD�« s�  U�uL�Ë WHK��  U�uHB*
  ÆUNO�≈ 

3≠1   UMOF�« c�√ 

   —UO F*« ÷dF�31             WO �U� M�« W� ????B�« ��«b� � WO �Ëb� « ��UF *« s�ISPM 31       s�  UM OF�« c� √  UO �NM�©
Æ UMOF�« c�_ W�U�  «œU�—≈ ® UM�A�« 

     nMB � ®f��ö�ËdJO�© dGB �« WIO�b�«  U�U�M�«S. tuberosum   nM� ËS. tuberosum   U�O�œ � v�d*«
WO�U�“� W��M�« Â«b���« wG�M� ¨f��ö�ËdJOLK� W��M�U� Æd� � WMOF� W��M�« s� 5�K� vK�√ –U�« Ë√ WMOF� UNK�UJ ·Ë

   mK�� YO� lO�U??�√ W�??� �≈ WF�—√ f��ö�ËdJO*« dL� ÊuJ� Ê√ wG�M�Ë ÆuLM�« WK??�«u� s�  U�M�« WOI� 5JL�� ¨WLIF�
  w�«u� t�U� ‰u�5     Â«b���« wG�M� ¨WO�U�“  U�O�œ � uLM� ��«  U�U�MK� W��M�U�Ë Æs�uJ��« …bO� t�«—Ë√ ÊuJ�Ë r�

 œË�H�« eO�d� ÊuJ�Ë ÆW��� q� s� ÎU�U9 …b�2 W�—Ë??CH�M�ÎU  iH�√ ¨W??CH�M*« ¡u??C�«  U�u�??��Ë …—«d(«  U�—œ �
 mK�� …—«d� W�—œ bM�  U�U�M�« v�LM� Ê√ wG�M� «c�Ë18 u�� W�—œ mK�� WOzu????{ …�H�Ë q�_« vK� W�14  vK� W�U????�

 Æq�_«Ë ‰bF� bL�F�Ë ª‚«—Ë_« Ë√ f��ö�ËdJO*« —U�J�� « sJ1      oI���« wG�M�Ë Âb��� *« —U���ô« WI�d� vK� —U�J�� ô«
 Æt��� s� 

  nM??� s�  U�U�M�«S. tuberosum qI(« � W�Ë—e*« ≠ wG�M�   V�??�� …—u�b�� �� WO�d� W�—Ë Â«b��??�«
 ‰bF� bL�F�Ë ª—U���ö� ÎUF� ‚«—Ë_« —U�J��« sJ1Ë ÆW��� q� vK�√ s� ÎU�U9 …b�2Ë dLF�«   —U���ô« WI�d� vK� —U�J��ô«

 Æt��� s� oI���« wG�M�Ë Âb���*« 

   U??�—œS. tuberosum≠                  U??�—œ � ÂU??E� � U??� ÎU??�“u�  œË�H � « ÊuJ � S. tuberosum  W??�U??????B*«  
©Shamloul  ¨ÊËd�¬Ë1997® Æ    WO??�U??�_« W�U??B*«  U�—b�« s� WHK��*« ¡«e�_« � ÎU��dI� W�ËU??���  UOLJ� Àb�Ë

© W�u�U��«ËRoenhorst  ¨ÊËd�¬Ë2006 eO���« iH�M� ôË Æ…d�U�� œUB(« bF� t� Èu��� vK�√ vK� eO���« ÊuJ�Ë Æ®
 vK� W�e�*«  U�—b�« �4  W�??� bF� iH�M� Ê√ sJ1 tMJ� ¨dN??�√ W�ö� �≈ q??B� …b* Î«��� ÎU??{UH�« W�u��  U�—œ

 s� d��Q� s�e���« s� dN�√104  ªU�—U�J��« sJ1Ë W�—b�« s� ¡e� Í√ s� …œdHM� …«u� WMOF� Âb���� Ê√ sJ1Ë Æ «d�
�� s� oI���« wG�M�Ë Âb���*« —U���ô« WI�d� vK� —U�J��ô« ‰bF� bL�F�Ë Æt� 

  WM�e�«  U�U�� Ÿ«u�√Ë Èd�_« qO�U;« ‚«—Ë√ ≠       U�—U�J�� « sJ1Ë ÆÎU�U9 …b�2 dLF�« …�G� ‚«—Ë√ Âb����
    Ê√ WE�ö� —b&Ë Æt��??� s� oI���« wG�M�Ë Âb��??�*« —U���ô« WI�d� vK� —U�J�??�ô« ‰bF� bL�F�Ë ª—U���ö� ÎUF�

 „UM�Ë ¨ U�U�M�« Z????C�ØdLF� d�Q�� œË�H�« eO�d�� WO�u�  U�KIÊUO�_« s� ��� � WO�u�  U�KI��Ë Æ  �≈ W�U????{ùU
                nM????� q� �© —U� ��ô«  U� U� � �≈ œË�H�« ‰UI ��« ÊËœ ‰u% b�  W� uO�  U� ËUL O� vK� Ÿ«u�_« iF� Íu�� ¨p�–
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Brugmansia sppË√ ® ÊËœ q�UH� wK???�K???���« …dLK��« w???�JF�« a???�M�« r�e�≈ Â«b��???�U� ©PCR-RT®  nM???� q��©
Calibrachoa spp.  nM�ËSolanum jasminoides  nM�ËS. jamesonii  Æ® 

 —Ëc��«≠  s� q�√ s� W�U�ù« Èu��� nK�� b�Ë —Ëc��« 5� «��� ÎU�ö��« œË�H�« eO�d� nK�� b�1  WzU*« �
 �≈100          5MOF� —U??�J�????�« ‰b??F�Ë W??MO� r�� W??O????�u��« Î«b??� V??F????B�« s� q??F� «c??�Ë ÆW??zU??*« � 

©EUPHRESCO, 2010  nM??B� W�??�M�U�Ë Æ®S. lycopersicum¨   s� —U�J�??�«  ôbF� X�b��??�«100 – 1000 
s� oI���« wG�M�Ë Âb���*« —U���ô« WI�d� vK� —U�J��ô« ‰bF� bL�F�Ë ÆœdHM� —U���ô  Æt��� 

        ö�A�« ���Ë ÌÊ«u� � ®ÍuCF�« œUL��U�© ¡U/≈ j�Ë � U�UD��« —Ëc� Ÿ—e� Ê√ sJ1Ë�dD�  U�U�M�«Ø �� WI
 WO�U�“  U�O�œ � uLM� ��«  U�U�MK� ·u�u*« t�«– ¡«d�ù« Â«b���U� …d�b�©EPPO, 2006Æ® 

3≠2 w�u�uO��« nAJ�«  

   U�U�� ÕUI�≈ `O�O??�S. lycopersicum  ·UM??�√©Rutgers  Ë√Moneymaker  Ë√Sheyenne  s� n??AJ�« ®
  X�O� ¨Îö��© UNK� fO� sJ�Ë  «œË�H�« s� ���…—ËbM��«®r�ULD�«© …—ËbM��«®r�ULD�«©  ?????� ÎUHOC�1Iresine viroid    s�

 W�uL�pospiviroid ©IrVd-1 ªSpieker, 1996 ªVerhoeven ÊËd�¬Ë¨2010   ÆWO{«d�ù« vK� W�dB� W�œ√ d�u�Ë ®®
          WOB O�A � ÷«d�_« ÊuJ� ô b� ¨p�– vK� …Ëö�Ë Æ÷«d�_« Â«bF�« V�� �  UB K��� *« iF� nA �J� ô b� t�√ ��
  VKD�� b�Ë ¨WO�U�e�« W�O�b�« W�U????�� s� Î«��� Î«—b� WO�u�uO��« W????�dNH�« VKD�� b�Ë ÆWO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�H�

 �ô« ‰ULJ��ô        W�u�u� Èd�√ ‚d� WO�U�� WI�dD�« Ác� WO�U�� W�—UI* qL� Í√ e�M� �Ë Æd��√ Ë√ lO�U�√ …b� —U��
    s� Ê√ �� Æ—Ëc��« —U���ô W�¡ö� q�√ ÊuJ� b� UN�S� ¨WO��e'« ‚dD�« s� WO�U�� q�√ X�U� «–S� ¨‰u�u�Ë��« «c� �

Èu��� �≈ WO�u�uO��« W�dNH�« � œË�H�« r�C� Ê√ sJL*«   ÆÈd�√ ‚dD� tM� nAJ�« `O�� 

  s�D�200–500    mK�� …�G� WOL� � W�—b�« Ë√ —c'« Ë√ ‚—u�« W���√ s� ÎU��dI� Â«dGOKK�0Æ1   s� —ôuLOKO�
  lOO9 W�??�� wHJ�©  UH??�uH�« `OIK� ∆—«œ1∫1© Âb�—u�—U� vK� Íu�� Íc�« ®400    UH??�uH�« ∆—«œ ÊuJ��Ë Æ®g�

  W?????{u� W??�—b??�©7.4 lL� ®80.2  s� Â«dGOKK�1  —ôuLOKO�4HPO2M K  l�19.8  s� Â«dGOKK�1 —ôuLOKO� 
4PO2M KH  mK�O� dDI� ¡U0 r�(« q�bF�Ë1  Æ�� 

     U�U�� `IK��  …—ËbM��«  ®r�ULD�«© …—ËbM��«    fLG��Ë ÆÊU�KL�J� ÊU��—Ë Ë√ W�—Ë UNO� d????A�M� ��« W�????{UM�« ��
 v�� ¡U*U� «—u� ‚«—Ë_« nD??A� r� ÕUIK�U� o�d� W�—u�« `D??� Òp�Ë sD� W�??�� Ë√ sD� r�d� Ë√ “UH� � l�??�≈ ÕUIK�U�

 5� WO�uO�« …—«d(«  U�—œ ÊuJ� YO�  U�U�M�« v�LM�Ë ÆÂb�—u�—UJ�« ‰«e�24 Ë39 � W�u�� W�—œ  mK�� WOzu???{ …�� 
14       w�«u� Âu�œuB �« —U� …—U�S� qLJ�� � W�U�650/s2μE/m  ©1985Grassmick & Slack,    U�—œ ÍœR� b�Ë Æ®

      WO� U� � qOKI� �≈ q�_« …¡U{ ù«Ë iH�_« …—«d(«h�H�«  …b* ÷«d�√ œu�Ë s� oI��K� UO�u�� √  U�U�M�« h�H�Ë Æ
     qLA�Ë Æ`OIK��« bF� lO�U�√ W�� �≈ qB�   ¡«u��ô«Ë s�CG��«Ë qH�√ �≈ ¡«u��ô«Ë ÂeI��« WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� ÷«d�√

Ë …b�b'«  UI�—uK� ��U'«≈Ë —«dC�≈ Æ‚«—Ë_« d�Ë W�UA�Ë —«d� 
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  vK� wzUO�√ —U���« `O�O� …—ËbM��«®r�ULD�«© …—ËbM��«   «œË�� s� b�bF�« s� nAJ�«pospiviroid  ¡UM���U�©
IrVd-1 ¡«d�≈ wG�M� «c�Ë ª®Áö�√ dE�« ¨wK??�K??���« …dLK��« q�UH� © w??�JF�« a??�M�« r�e�≈ Â«b��??�U�RT-PCR vK� ®

 Z�M� q�K�� wG�M�Ë ÷«d�ú� …d�R�  U�U�� s� Ãd���*« ÍËuM�« iL(«wK�K���« …dLK��« q�UH� « b�b��� ÆW�u� 

3≠3 w��e'« nAJ�«  

3≠3≠1    UMOF�« œ«b�≈ 

  —Ëc�Ë ‚«—Ë√ œ«u�Ë f��ö�ËdJO�≠             q� �©  U�ö� Ë√  U� b� Ë Ê«d�√ ÕU� M� X� b� �????�«Homex 6 

(Bioreba) © Ã«d��� « ”UO�Q� ®Bioreba     ‰uK� s� Ë√ ÁUO*« s� …�G� WOL� W�U{ ≈ f�U���« d�� O�� b�Ë Æœ«u*« s�D� ®
√ ®ÍËuM�« iL(« Ã«d���« � W�b���*« WI�dD�« vK� t��O�d� bL�F�© ∆—«œzU� 5�Ë�O� � ¨Îö��© WMOF�« bOL& Ë Æ®q 

  ‰Ëb'« dE�√© w�U��« ¡«d�ù« W�??� s� oI���« - b�Ë1 Â«b��??�U� ÍËuM�« iL(« Ã«d��??�« l� d�U??C��U� ®
 WI�dD�«2  h��Ë w�O�UMG*« Í“d)« Ã«d���ö�GenPospi   ?�RT-PCR  «c� � ·u�u*« wIOI(« X�u�« �o�K*« Æ

 «u� W?????��U�  Íd&Ë w�1        ◊ö� Â«b� �????�U�  Ã«d��????�« fO� � W� ????��_« s� Â«d�Homex 6 ©Bioreba ® 
 l�3Æ5 ÕË«��© Â«dGOKK�  2∫1≠1∫ 5 ®r��ØÊ“Ë©® GH  © ∆—«œ ‰uK� bz «“6       ªb� —uK�Ë—bO � s�bO �«u� —ôuLOKO�

Ë2Æ0    Âu�œu�B �« � U�O� Ó√ —ôuLOKO� ª W{ u� W�—œ vK� 5.2Ë ª25  w�U�d�« pOK)« iL�� 5�√ wzU�M�� qO��≈ —ôuLOKO�
(EDTA)Ë ª2Æ5    WzU*« �©  ÊËbO�Ë���« qOMO� w�u�≠10      …b*  UMOF�« s????C% p�– bF�Ë ¨®10   vK� ozU�œ65   W�—œ
 ???� W�u��850 � WIO�b�« � …—Ëœ  œdD�Ë ® «d� ®Àö� »u��_« VKI��Ë© e�U� Ë√© ®Í—«d� ◊Òö�© ��JO�u����d�  Íe

…uI� 5�IO�œ …b* �U{≈ 000 16 �«d�w  ÆÍËuM�« iL(« Ã«d���« q�� 

   U�—œ S. tuberosum ≠             ��« WI�dD�« vK� tM�uJ� bL�F�© ∆—«œ ‰uK�0 Ë√ ¡U*U� ÎU�U9 W�—b�« Èu� f�U���
     ªÍËuM�« iL(« Ã«d��????�ô X� b� �????�«1                W� u�U�  ÕU� M� X� b� �????�« b� Ë Æ®W� —b� « …«u� Â«d� qJ � Â«dGOKK� 

 q��Homex 6     vK� Îö��© ÈuM�« bOL& f�U���« d� O�Ë ÆÃ«d��� « ”UO�√ l�≠20    Ë√ ÁUO*« W�U{ ≈ q�� ®W�u�� W�—œ
 Æ∆—«b�« ‰uK;« 

  —Ëc��«≠     s� q�√© —Ëc��« s� …�G????B�« œ«b�ú�100   W�¬ Â«b��????�« sJ1 ¨®Tissue Lyser ¨Îö��©Retsch 

TissueLyser (Qiagen) q��© ·«b� ◊ö� Â«b���« sJ1 ¨—Ëc��« s� ��_« œ«b�ú�Ë Æ®MiniMix (Interscience) ®
Ë√  q��© ◊ö�Homex 6    iL(« Ã«d��???�ô W�b��???�*« WI�dD�« vK� t��O�d� bL�F�© ∆—«œ ‰uK� s� UO�œ WOLJ� ®

© W�dD0 —Ëc��« o�???� U???C�√ sJ1Ë Æ®ÍËuM�«Bertolini © ¨ÊËd�¬Ë2014b  ÊuJ� ô b�Ë ÆW�b�Ë Êd� Â«b��???�U� Ë√ ®
    ÀuK��« j�{  VFB �« s� Ê√ –≈ ¨�O�Ëd�« Â«b���ö� WOKL� …��_« WI�dD�« Æ  5�Ë�OM�« Â«b��� « sJ1 ¨p�– s� Îôb�

_« Ÿ«u�_ WI�dD�« Ác� Â«b���« sJ1© W�uOK� WM�D� � p�– bF� s�D�� ¨WMOF�« bOL��� qzU��« Æ®Èd�_« W��� 

  ‰Ëb'« dE�√© w�U��« ¡«d�ù« W�??� s� oI���« - bI�1 ® d�U??C��U�W�O�d� �  ÍËuM�« iL(« Ã«d��??�« l�
  WI�dD�« Â«b��� U�2     h��Ë w� O�UMG*« Í“d)« Ã«d��� ö�RT-PCR  ??????� wIOI(« X�u�« �Boonham ÊËd�¬Ë 

©2014 ®  «c� � œ—«u�«o�K*«       s� W�uJ*« Àö��« WO�dH�«  UMOF�« s� WMO� q� lIM�Ë Æ000 1  � …—c�20   s� Â«dGOKK�
GH   � ∆—«œ ‰uK� bz «“100  Â«dGOKK�BagPage ©Interscience  …b*  ®30≠60      ¨W� dG�« …—«d� W� —œ vK� WI O�œ
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   …b* f�U&Ë90       Â«b��????�U� WO�U�BagMixer ©Interscience  q????BH�� Ë√ eN� Ë√© s????C%Ë ®   UL� Íe�d*« œdD�U�
 ÆÍËuM�« iL(« Ã«d���« q�� ®—Ëc'«Ë ‚—u�« œ«u�Ë f��ö�ËdJOLK� 

    UN� d� Ë√ØË W�� �_« m�œ≠  …b� qL� sJ1Ë ÆÊuK�U� WO??A�√ vK� WK??BHM*« r�«��« Ë√ ‚—u�«  UIOM� jG??C�
   w�«u� vK� WHK�� WKBHM� r�«d� Ë√ØË ‚«—Ë√ s� ÎUOze� WK�«b��  U�u��� Ë√  UG�œ5Æ0  r�2    ?� ÎUI�Ë ÊuK�U� ¡UA� s�

©Bertolini © s�d�¬Ë2008¨2014a  wG�M�Ë Æ�G???� »u��√ � q�b�Ë W���*« WMOF�« vK� Íu�;« ¡U???AG�« �hI��Ë ¨®
  WL�F�Ë W�U� W�O� � W�dG�« …—«d� W�—œ vK� W�u�b*« W�� �_«  UMO� Êe� sJ1Ë ÆWHOE� j�ö0 W���*« WMOF�« W�ËUM�

 dN� √ W�ö� …b*       ·UC � ¨¡UA G�« s� ��d�« ÍËuM�« iL(« Ã«d��� ôË Æq�_« vK�100 ËdJO���   s�UJOK'« ∆—«œ s�
   rO�??C� v�� bOK� vK� l??{u�Ë p�– bF� —�Ëb� W��U� WMO� vK� Íu�� �G??� »u��√ qJ�K??���« …dLK��« q�UH�wK??� 

©PCR Æ® 

3≠3≠2  ÍËuM�« iL(« Ã«d���« 

 ‚d� s� WF??�«Ë W�uL� Â«b��??�« sJ1   ‚d� �≈ W�—U���«  «Ëœ_« rI�√ s� ÕË«�� ÍËuM�« iL(« Ã«d��??�«
   ÕU�M� WO�U��« ÍËuM�« iL(« Ã«d��???�«  «¡«d�≈Ë ∆—«ËœË  «Ëœ√ rI�√ X�b��???�« b�Ë ÆWOLK�  ö� � …—u???AM�

 ÆWO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� s� nAJK� 

 W??�—U??&  «Ëœ√≠   q??�� s� W??�—U??&  «Ëœ√ rI�√ Â«b??��????�« sJ1RNeasy (Qiagen) ËMasterPure 
(Epicentre) ËSbeadex ©LGC Genomics     «Ëœ√ rI�√ XL�O� b�Ë ÆWFM???B*« W�d???A�«  «œU???�—ù UI�Ë ®RNeasy  

 ŸËdA� s� ¡e�� WHK��  U�uHB� s� WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�H� ÍËuM�« iL(« Ã«d���ôEUPHRESCO   nAJK�
  «œË�� s�Pospiviroids  UN�UOzU�ËË©EUPHRESCO, 2010 Æ® 

   � …œ—«u�« WI �dD�«Mackenzie © s�d�¬Ë1997®≠       © WO �U� M�« W� ????��_« f�U&10∫1   � ®®r��ØÊ“Ë©
 © jO� � ∆—«œ ‰uK�4   Ë ¨ U�UO� uO�Ëe�≈ s�bO�«u� —ôuLOKO�0Æ2     Ë ¨Âu�œuB �«  U�O� √ —ôuLOKO�25  qO��≈ —ôuLOKO�

    w�U�d�« pOK)« iL�� 5�√ wzU�M��(EDTA) ¨Ë2Æ5      ÊËbO�Ë���« qOMO� w�u� WzU*« �≠40 Ë ¨®r��ØÊ“Ë©1     WzU*« �
2≠  l� f�U��*« Z�e*« s� b�«Ë �KOKK� jK� r� Æ®…d??�U�� Â«b��??�ô« q�� ·U??C� ®r��Ør��© ‰u�U��≈u��U�d�100 

ËdJO���  s�20    vK� s??C���Ë ®r��ØÊ“Ë© qO??�u�—U??� s� WzU*« �70  …b* W�u�� W�—œ10  � ozU�œ Í—«d� ◊ö�
 …uI� ÃU&—« l� ¨®�??�JO�u���©200 1    Í– ÍËu� i� Ã«d��??�ô WI�dD�« Ác� Â«b��??�« sJ1Ë ¨WIO�b�« � …—Ëœ

 ÆWO�U�M�« Ÿ«u�_« s� WF�«Ë W�uL� s� …œu� 

  w�U�d�« pOK)« iL�� 5�√ wzU�M�� qO��≈ ∆—«œ Â«b���U� WI�d�(EDTA)≠  WO�U�M�« W���_« W��U� sJ9
©4∫1  jO???�� ∆—«œ ‰uK� � ®®r��ØÊ“Ë©©50 Âu�œu???B�« bO???��Ë—bO� —ôuLOKO� ¨Ë2Æ5   5�√ wzU�M�� qO��≈ —ôuLOKO�

 w�U�d�« pOK)« iL��(EDTA) ® w�«u� vK�© s???C��� r�25  …b* W�u�� W�—œ15  Íe�d*« œdD�U� q???BH� Ë√ WIO�œ
 …uI�©000 12  Â«d�w�  vK�4  …b* W�u��  U�—œ15     Èu�� * ÎUF�� p�– bF� WO�UD�« œ«u*« Âb��� � Ê√ sJ1Ë Æ®WIO�œ

 ¨»uKD*« WO�U�(«≈ ?????� …d�U�� U�RT-PCR Ë�OM�« ¡UA� vK� aDK�� Ë√ ®WO�U�� q�√©≠ ¡U*« Â«b���U� ‰«e�Ë “uKOK�
© ®WO�U�� d��√© rIF*« dDI*«Singh  ¨ÊËd�¬Ë2006�dD� q�√ œË�H�« eO�d� Ê√ s� r�d�« vK�Ë Æ® WIEDTA   ‚dD� U2

      ô ¨…—u� c??*« Èd�_« Ã«d� � ?????�ô«                         W??I� dD � « Âb??�� ?????�� U??�b??M�  Î«œb??� Îö� U??� p??�– ÊuJ �  Ê√ wG � M � 
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 l�RT-PCR      wHM�  l� WI�dD�« Ác� X�b��� « b�Ë Æ5MO�O� �u�œ h�� Ë√S. lycopersicum  ËS. tuberosum 
 ÆWM�e�«  U�U�� Ÿ«u�√ s� W�uL� l�Ë 

 ‰uMOH�«–  ��� «Ë Â—u�Ë—uK�– ‰uJOK� 5KO��≈ w�u� Ã«dÍ 5�uD)«≠   Ãd��?���Ë WO�U�M�« W�?��_« f�U��� 
            j????�u�*« iO�_« d���« WIDM�Ë U�Ë—Ë√ �  U�U�M�« W�U� WLEM� XH????�Ë UL� ÍËuM�« iL(«EPPO ©2004   b�Ë Æ®

  V�U� �≈ WI�dD�« Ác� ®U�UD��«  U�—œË ‚«—Ë√ q��© W�???��_« Ÿ«u�√Ë  U�U�M�« Ÿ«u�√ s� WF???�«Ë W�uL: X�b��???�«
 w�????�ÚJ�� ÍbO�ö�d�√ w�u� w�ö� wzU�dN� ‰U%—«PAGE)® 5MO�O????��u�œ h�� Ë√–  5�I�dD�«Ë ÍËuM�« iL(«

 5��bOKI��«RT-PCR �« ‰u�u�Ë��« «c� � 5��u�u*« ÆwBO�A� 

   qO�O�  ÂuO�u�öO�O1d� bO�Ëd� Ã«d��� «≠       XH� Ë UL� ÍËuM�« iL(« Ãd��� ��Ë WO�U�M�« W�� �_« f�U&
           j????�u�*« iO�_« d���« WIDM�Ë U� Ë—Ë√ �  U� U� M�« W� U� WLEM�EPPO ©2004         WI �dD�« Ác� X�b��????�« b�Ë Æ® 

 l�RT-PCR      �_«Ë Ÿ«u�_« s� WF ????�«Ë W� uL: wIOI(« X� u�« �           ª…—ËbM ��« —Ëc� Ë ‚«—Ë√ q� �© WO �U� M�« W� ????�
EUPHRESCO ¨2010 Æ® 

   w??�O�UMG*« Í“d)« Ã«d��??�ô« WI�d�1≠    ULO???�'« �UF� Â«b��???�« �≈ w�U��« w�ü« ¡«d�ù« bM�???��
   w????�O�UM G*«KingFisher mL Magnetic Particle Processor ©Thermo Scientific      V????�UM *« q�bF ��« l�Ë Æ®

1 ¨ÂU��ú� Ã–U/ Â«b���« sJKingFisher  ÆÈd�√ 

  q�_« vK� lIM�� ¨WMO� qJ�200  �≈ q???B� U� Ë√ w�—œ Ë√ w�—Ë ZO???�� rGK�100   …d???�U�� p�– bF�Ë ¨…—c�
      W�� M� Ã«d��� « ∆—«œ ·UC �1   �≈ w�—œ Ë√ w�—Ë ZO� � s� Â«d�10 Ë ∆—«œ rGK�1  �≈ —Ëc� Â«d�20 �OOKK�K  Æ∆—«œ

  ∆—«œ ÊuJ��Ë ÆWLOK???��« W�???��_« ÂUD� s� v�œ√ b� �U???� ÍuOK� ‰uK� vK� ‰u???B(« r�� v�� lIM�« dL�???��Ë
 s� Ã«d��????�ô«200 ËdJO���  s�8Æ39          W� —œ©  UH ????��Ë�� Âu�œu????�«�O� ‰uK� s� ®r��ØÊ“Ë© Wz U* « � 

  W{ u�10≠10Æ9Ë ®100 ËdJO���   VK��� � s�B  © …u�d�« œUC �Sigma� ®  �≈ ·UC9.8 OKKO�K ‰uK� ∆—«œ s� �
 s� ‰uK;« «c� ÊuJ��Ë Æs�bO�«u�764.2 Ë b�—uK�Ë—bO� Â«d�7Æ4  pOK)« iL�� 5�√ wzU�M�� qO��≈ wzUM� nH� Â«d�

Ë w�U�d�«30 ÊËbO�Ë���« qOMO� w�u� Â«d�≠10 Ë5Æ25  Â«d� Ë p����« i�U�  «—bO�u�u�0Æ3  Â«d�    Âu�œuB�«  «��
Ë WO�ö��«5  Êu��d� Â«dGOKK�X-100 Ë50 Ë oKD� ‰u�U��≈ Â«dGOKK�750  Æ¡U� Â«dGOKK� 

  w�«u� V�??B�2  …uI� Íe�d*« œdD�U� q??BH�Ë b�b� Íe�d� œd� »u��√ � ‰uK;« s� Â«dGOKK�000 5  Â«d�
w� � ‰«e��Ë Æ…b�«Ë WIO�œ …b*OOKK ·— s� ®√© ‰Ë_« »u��_« � l???{u�Ë WO�UD�« …œU*« s� b�«Ë �KingFisher mL  ¨

   t??� ·U?????C�Ë50 O�ËdJW??O????�O�U??MG*« “d)«  U??�� s� ��  ‰uK; …—«Ëb??�«MAP © ®√©�Invitek  ·U?????C�Ë Æ® 
   ®»© »u��_1                   V??O�U??�ú�Ë s�b??O�«u� ∆—«b??�« ‰uK;« s� Â«dGOKK�  ®œ©Ë ®Ã©70       ‰u�U??��ù« s� W??zU??*« � 

 ?� »u��_Ë200 ËdJO���  Ë√ ¡U�1  ™ ∆—«b�« ‰uK;«Tris-EDTA Æ 

   � »u��_« j�d????� l????{u�ËKingFisher mL     qJ????A�« dE�√© Z�U���« —«b�Ë2  bF�Ë Æ®20    n�u� ¨WIO�œ 
      vK� Êd� � »u��_« j�d????� l????{u� Æ5�????�� …uD� W�U�ù “UN'«65≠70    …b* W�u�� W�—œ 5    œUF� r� ozU�œ 

 �≈KingFisher mL ¨  n�Q� ????��Ë    Ã–U/ �Ë ÆZ�U���«KingFisher      e�� …uD� Ë√ W� �b�  …uD� ÊuJ� b�  ¨Èd�√
 Æ�G� Íe�d� œd� »u��√ �≈ W�«e*« W�ËuM�« ÷U�_« qIM� ¨¡UN��ô« bM�Ë ÆÃ–uLM�« s� Î«¡e� d���K� 
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                      Æ…—ËbM��« —Ëc�Ë U�UD��«  U�—b� p�c�Ë  U�U�M�« Ÿ«u�√ s� WF????�«Ë W�uL: WI�dD�« Ác� X�b��????�« b�Ë
     U�u�� s� 5B�� l� X�b���«ËRT-PCR   «c� � 5�u�u� wIOI(« X�u�« �o�K*«   5L�I�« dE�√©3≠3≠3≠4  

Ë3≠3≠4≠2 sJ1Ë Æ®� w�O�UMG*« Í“d)« Ã«d���ô« WI�d� 1  Ã«d���ô« ‚d� � U2  «—Ëœ …bF� vK�√  U��� l�u�
    «c� � W�u????�u*« Èd�_«o�K*«       ÁcN� UNIOI% sJ1 ��«  UMOF�« s� WO�U��ù« …œU�“ sJ� ¨      WI�d� UNKF� WI�dD�«

© WLO� Ã«d���«Roenhorst  ÊËd�¬Ë2005 Æ® 

 
Plate layout Default: Plate type = KingFisher tubestrip 1000 µl; Plate change message = Change 
Default  
A: volume = 1000, name = Cell lysate or tissue homogenate; volume = 50, name = Magnetic 
particles;  
B: volume = 1000, name = Washing buffer 1 (Various); C: volume = 1000, name = Washing buffer 
2 (Various); D: volume = 1000, name = Washing buffer 3 (Various); E: volume = 200, name = 
Elution buffer (Various)  
STEPS COLLECT BEADS Step parameters: Name = Collect Beads; Well = A, Default; Beginning 
of step: Premix = No; Collect parameters: Collect count = 1. BIND Step parameters: Name = Lysing, 
Well = A, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 1min 0s, speed = Fast dual mix; Bind 
parameters: Bind time = 4min 0s, speed = Slow; End of step: Collect beads = No. BIND Step 
parameters: Name = Lysing, Well = A, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 1min 0s, 
speed = Fast dual mix Bind; Bind parameters: Bind time = 4min 0s, speed = Slow; End of step: 
Collect beads = No. BIND Step parameters: Name = Lysing, Well = A, Default; Beginning of step: 
Release = Yes, time = 1min 0s, speed = Fast dual mix; Bind parameters: Bind time = 4min 0s, speed 
= Slow; End of step: Collect beads = Yes, count = 4. WASH Step parameters: Name = Washing, 
Well = B, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 0s, speed = Fast; Wash parameters: 
Wash time = 3min 0s, speed = Fast dual mix; End of step: Collect beads = Yes, count = 3. WASH 
Step parameters: Name = Washing, Well = C, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 0s, 
speed = Fast; Wash parameters: Wash time = 3min 0s, speed = Fast dual mix; End of step: Collect 
beads = Yes, count = 3. WASH Step parameters; Name = Washing, Well = D, Default; Beginning 
of step: Release = Yes, time = 0s, speed = Fast; Wash parameters: Wash time = 3min 0s, speed = 
Fast dual mix; End of step: Collect beads = Yes, count = 3. ELUTION Step parameters; Name = 
Elution, Well = E, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 10s, speed = Fast; Elution 
parameters: Elution time = 20s, speed = Bottom very fast; Pause parameters: Pause for manual 
handling = Yes, message = Heating, Post mix time = 30s, speed = Bottom very fast; Remove beads: 

Remove beads = Yes, collect count = 4, disposal well = Dear 
 

 qJA�«2≠ KingFisher mL Magnetic Particle Processor ©Thermo Scientific® 

 
   w�O�UMG*« Í“d)« Ã«d���ô« WI�d�2  «Ëœ√ rI�√ w�ü« ¡«d�ù« «c� Âb���� ÆSbeadex maxi plant kit 
©LGC Genomics l� ®KingFisher 96 system ©Thermo Scientific WF�U???B�« W�d???A�«  ULOKF� ŸU��« wG�M�Ë Æ®

 Â«b���« ¡UM���U�GH �« ‰uK;« s� Îôb� ∆—«œ ‰uK� bz«“b«— ∆PN  ÆÁc�  «Ëœ_« rI�√ � sLC�*« 

3≠3≠3  ?�«  «œË�� s� nAJK� W�U� WO��e� ‚d�pospiviroid 

3≠3≠3≠1 w��ÚJ�� ÍbO�ö�d�√ w�u� w�ö� wzU�dN� ‰U%—« R-PAGE  

   ? � w�Ë√R-PAGE  VOB� Íc�« WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� s� nAJK� WI�dD�√ nM� ‚«—ËS. tuberosum 
©EPPO, 2004   n??AJ�« b� ÊU�© WO??�U??�� q�√ ÊU� tMJ� ¨®893 87   s� ®WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� s� Â«d�uJO�

 n????AJ�« b�© XL�O� Èd�√ WO��e� ‚d�17  h�� l� WIK� —U���« � ®Â«d�uJO�DIG-labelled cRNA  ÊU�uD�Ë ¨
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 WI�d� s�RT-PCR   UzœU� Â«b��??�U� W�bOKI��«Shamloul © s�d�¬Ë1997 WI�d�Ë ®Boonham © s�d�¬Ë2004  � ®
© wIOI(« X�u�«Jeffries & James, 2005 ‰Ëb'« UC�√ dE�√ ¨1 Æ® 

     nM????� ¨Îö�� ªÈd�√ W??HO????C�  U??�U??�� l� ÕU??�M� W??I�dD�« Ác??� Â«b??��????�« - U??L�C. annuum  
  nM� ËS. tuberosum   nM� Ë ® U�—œ©S. lycopersicum        —U�J�� « s� oI���« wG�M� ¨UN�O� U� � ÷UH�« V�� �Ë

 Æ UMOF�« 

   WI�d� n????AJ�ËR-PAGE �� lO�  «œËpospiviroids            U�UD��« W�—œ œË�� W�u� b�b��� ¨«c� ªW�ËdF*«
 WI�d� Â«b���« wG�M� WO�eG*«RT-PCR  Z�M� q�K��� W�u��� ÍËuM�« iL(« vK� wK�K���« …dLK��« q�UH�PCR Æ 

3≠3≠3≠2  5�N��« h�H�DIG-labelled cRNA  

       VOB� Íc�« WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� s� nAJK� WI�dD�« ÁcN?????� w�Ë√√  nM� ‚«—ËS. tuberosum ©EPPO, 

2004¨® WO???�U???�� X�U�Ë « � œË�H�« «c� s� n???AJ�‚«—Ë√  nM???�S. tuberosum 17 © q�_« vK� Â«d�uJO�Jeffries & 

James, 2005 p�– � U0 ¨ÕU�M�  U�d�√  UHO??C� ���« b�Ë Æ®Petunia spp.¨ ËS. jasminoides ¨ËS. lycopersicum  ¨
ËS. tuberosum   Æ® U�—œ© 

  t��M� WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�H� ‰uD�« q�U� d�u�u� vK� Âb��??�*« h�H�« bM�??��9Agdia, Inc.  r�— W��©
DLP 08000/0001     �≈ Ÿu�d�« Ë√ ¨WF�MB*« W�dA�«  «œU�—ù ÎUI�Ë h�H�« «c� Âb���� Ê√ wG�M�Ë Æ®EPPO ©2004 ®

  ¡È—«œ �≈ W�U??{ùU�Ë ÆWI�dD�« qO??�UH� vK� Ÿö�ö�Ames ©EPPO, 2004 ‰uJOK� 5KO�≈ w�u��« Â«b��??�« sJ1 ¨®
 ÆÍËuM�« iL(« Ã«d���ô Èd�√ Ã«d���« ∆œ«Ë—Ë 

   «œË�� lO� WI�dD�« Ác� n???AJ�Ëpospiviroids  WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� W�u� b�b��� ¨«c� ªW�ËdF*«
 WI�d� Â«b���« wG�M�RT-PCR ÍËuM�« iL(« vK�¨  Z�M� q�K��� W�u��� wK�K���« …dLK��« q�UH�PCR Æ 

3≠3≠3≠3          w� JF�« a� M�« r�e�≈ Â«b��� U� wK� K� ��« …dLK��« q�UH�RT-PCR    UzœU� Â«b��� U� W�bOKI��«
Verhoeven © s�d�¬Ë2004® 

    UzœU� w� h�H�« «c� � W�b���*«  UzœU��«Pospi1 ËVid  ?????�Verhoeven s�d�¬Ë ©2004  nAJ�Ë Æ®
    UzœU�Pospi1   ∫wK� U�CEVd ËChrysanthemum stunt viroid (CSVd)  ËIrVd-1 Ë MPVd ËPCFVd  œË��Ë

      WO�eG*« U�UD��« W�—œPSTVd Ë TASVd ËTCDVd ËTPMVd    WzœU� n????AJ� ULMO� ¨Vid  ∫PSTVd TCDVd ¨
   �≈ W� U????{≈CLVd    wzœU�  Â«b��????�« `O��Ë ÆPospi1 ËVid      «œË�� lO� s� n????AJ�« 5K????BHM� 5K�UH� �
pospiviroids iF� s� n???AJ�« ÊËœ ‰u� b� WzœU��« ·b� l�u� � W�d� ◊UI� � q???�K???���« o�UD� Âb� Ê√ �� Æ

 U??�ö�  Ÿu� s�  «œË�H�«pospiviroid   s� W??�ö�  UzœU��« Ác� Â«b��??�U� n??AJ� � ¨Îö��©CLVd ªSteyer 
ÊËd�¬Ë¨ 2010© …U�U;U�  U???�«—œ XMO� ÆWO�U???{≈  UzœU�  U???�ö)« Ác� s� n???AJ�« VKD��Ë ®In silico ®  Ê√

 b� WO�U��« WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË��  U�ö� ô    WzœU��« o�UD� Âb� V�� � UNM� nAJ�« sJ1–   � q� K� ��«   n�«u�
       Uz œU�  ∫W� d�Pospi1 ∫EU879925 ¨EU273604 ¨EF459697 ¨AJ007489 ¨AY372398 ¨AY372394 ¨
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998551FM ¨308555DQ ¨00278E  UzœU�Ë ªVid ∫2EU273604   UzœU�Ë1Pospi   UzœU� s� WO???�U???�� d��√
Vid �« W�—œ œË�� s� nAJ�« � ÆWO�eG*« U�UD� 

 UzœU��« 
Pospi1-FW: 5´-GGG ATC CCC GGG GAA AC-3´ (nucleotide (nt) 86–102)  
Pospi1-RE: 5´-AGC TTC AGT TGT (T/A)TC CAC CGG GT-3´ (nt 283–261)  
Vid-FW: 5´-TTC CTC GGA ACT AAA CTC GTG-3´ (nt 355–16)  
Vid-RE: 5´-CCA ACT GCG GTT CCA AGG G-3´ (nt 354–336)  

 q�UH��« ·Ëd� 
    «Ëœ√ rI�√ Ê√ X��RT-PCR  © …b�«u�« …uD)«  «–Qiagen  s� n????AJK� UNO�≈ Êu�d�« sJ1 ®PSTVd 
ËCEVd Ë CLVdË(CSVd) ËTASVd ËTCDVd  …œdH�  UM O� � ©EUPHRESCO, 2010   «œË�� W� uL:Ë ®

pospiviroids   ‰uK� Â«b��???�« Í—Ëd???C�« s� fO�Ë Ær???�I�« «c� W�«b� � W�—b*« Èd�_«≠Q   � tH???�Ë œd� Íc�«
EUPHRESCO ©2010  «Ëœ√ rI�√ Â«b��??�« sJ1 t�√ s� r�d�« vK�Ë Æ®PCR-RT   ¨WHK�� q�UH� ·Ëd�Ë WHK��

 wG�M� Ê√  �� lO� s� n??AJ�« u�Ë œu??BI*« ÷dGK� W(U??� UN�√ s� b�Q�K� UNM� oI���«  «œËpospiviroids    «–
  ÆWKB�« 

  �≈ …d�UF*« Z�e� s� ÊUM�« Ê«��ËdJO� ·U??C�23  s� n�Q�� Íc�« w??�Ozd�« Z�e*« s� ��ËdJO�1Æ0  ��ËdJO�
      © WO????�JF�«Ë WO�U�_«  UzœU��« s� q� s�10  ¨®��ËdJO�5  s� ��ËdJO�5 X  ∆œ«—RT-PCR –Í )«   ¨…b�«u�« …uD

10 ËdJO���  r�e�√ Z�e� s�RT-PCR  Í– Ë …b?�«u�« …uD)«1Æ0 ËdJO��� dNTPs ©10   q?J� —ôuLOKO�dNTPs ® 
Ë14 ËdJO���    Z�U�d� ÊuJ�Ë Æ¡U�  d�Ëb��«  ∫w�U��« u�M�« vK� Í—«d(«50    …b* W�u�� W�—œ30  ªWIO�œ95  W�u�� W�—œ

  …b*15   ªWI O�œ35  s� …—Ëœ94      …b*  W� u�� W� —œ30     ¨WO �U�62      …b*  W� u�� W� —œ60    Ë WO �U�72     W� u�� W� —œ 
 …b*60  s� WOzUN� b�b9 …uD�Ë ªWO�U�72  …b* W�u�� W�—œ7   ÆozU�œ 

  w�ö�« wzU�dNJ�« ‰U%—ô« 
  bF�RT-PCR  U��M� qOK% wG�M� ¨  wK�K���« …dLK��« q�UH� PCR  w�«u�©197 Íb�U� ÃË“ ©bp Ë ®359 

 Íb??�U??� ÃË“   w??zœU??�??�1Pospi  ËVid        w??�ö??�« w??zU??�d??N??J??�« ‰U??%—ô« W??D?????�«u??� ®w??�«u??�??�« v??K??� 
©2         ¨W�—UL*« � ÆœË�H�« Ÿ«u�√ b�b��� `O�B�« r�(« s� q�K��*« …dLK��« q�UH� q�K��Ë ®“Ë—U�_« Âö� s� WzU*« �

 Z�M� q�K�� Èœ√197 Íb�U� ÃË“   Æb�Ë�HK� q�UJ�« ÂuMO'« q�K��� q�U2 b�b% �≈ ÎULz«œ 

3≠3≠3≠4 MI�  WORT-PCR        h�� Â«b� �???�U�  wIOI(« X� u�« �GenPospi ©Botermans d�¬ËËÊ  ¨
2013 ® 

   h�� Âb����GenPospi  WOMI�TaqMan RT-PCR    s� W�ËdF*« Ÿ«u�_« lO� s� nAJK� wIOI(« X�u�« �
 fM�Pospiviroid           q� UH ��« Z�e�© ‰Ë_« ·bN �????�� ∫Í“«u��U�  ÊöLF� 5M�≈ 5K�UH � s� n�Q� � u�Ë Æ1  ?�« lO� ®

Pospiviroid  «b� U�CLVd ©Botermans ÊËd�¬Ë ¨2013 q�UH��« Z�e�© w�U��« U�√ ª®2  b�b���« t�Ë vK� ·bN��O� ®
CLVd ©Monger ÊËd�¬Ë ¨2010      wK�«œ j�{ Âb���� ¨ÍËuM�« iL(« Ã«d���« b�d�Ë Æ®nad5     UzœU��« �≈ bM���

  UNF????{Ë ��«Menzel ÊËd�¬Ë ©2002          5�Ë—bO�« Ÿ“U�  WM O�©  U�M�« U�—b�u�u�O� s� ÍËuM�« iL(« rO�????C�� ®
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dehydrogenase NADH     ‰Ëb' « dE�«© WI �dD�« s� oI���« 5� b� Ë Æ®1 ‚«—Ë√ vK� ®  …—ËbM ��«   ®r�UL D�«© …—ËbM ��«   Ê√
 h��GenPospi      «œË�� Ÿ«u�√ lO� s�  U� ö� s� nA �Pospiviroid       �≈ qB � �� � W�U� ≈ ‰bF00Æ13   �

      �????�M� nOH���« ‰œUF� U� Í√© WzU*« W770∫1       Ë√  «œË�� l� l�UI��  ö�UH� W�√ k�ö� � –≈ Î«œb� h�H�« ÊU�Ë Æ®
…œU�ù« WOK�U�Ë —«dJ��« WOK�U� W��� X�U� b�Ë ÆWHOC*«  U�U�M�« s� d�¬ ÍËu� i� l� Ë√ Èd�√  U�Ë�� 100 �   WzU*«

5�  U�—UI� � ÎUMO�� h�H�« «b�Ë h�� Ê√ X��Ë Æ «���*« GenPospi   «œË�� Ÿ«u�√ “dH� V�UM�pospiviroid   vK�
 ‚«—Ë√ ��  U�uHB* h�H�« «c� s� oI���« wG�M�Ë Æl�«Ë ‚UD� …—ËbM��«®r�ULD�«© …—ËbM��«Æ   

«  UzœU�� 
TCR-F 1-1: 5´-TTC CTG TGG TTC ACA CCT GAC C-3´ (Botermans et al. , 2013)  
TCR-F 1-3: 5´-CCT GTG GTG CTC ACC TGA CC-3´ (Botermans et al. , 2013)  
TCR-F 1-4: 5´-CCT GTG GTG CAC TCC TGA CC-3´ (Botermans et al. , 2013)  
TCR-F PCFVd: 5´-TGG TGC CTC CCC CGA A-3´ (Botermans et al. , 2013)  
TCR-F IrVd: 5´-AAT GGT TGC ACC CCT GAC C-3´ (Botermans et al. , 2013)  
TR-R1: 5´-GGA AGG GTG AAA ACC CTG TTT-3´ (Botermans et al. , 2013)  
TR-R CEVd: 5´-AGG AAG GAG ACG AGC TCC TGT T-3´ (Botermans et al. , 2013)  
TR-R6: 5´-GAA AGG AAG GAT GAA AAT CCT GTT TC-3´ (Botermans et al. , 2013)  
CLVd-F: 5´-GGT TCA CAC CTG ACC CTG CAG-3´ (Monger et al. , 2010)  
CLVd-F2: 5´-AAA CTC GTG GTT CCT GTG GTT-3´ (Monger et al. , 2010)  
CLVd-R: 5´-CGC TCG GTC TGA GTT GCC-3´ (Monger et al. , 2010)  
nad5-F: 5´-GAT GCT TCT TGG GGC TTC TTG TT-3´ (Menzel et al. , 2002)  
nad5-R: 5´-CTC CAG TCA CCA ACA TTG GCA TAA-3´ (Menzel et al. , 2002)  

   «— U��*« 
pUCCR: 6FAM-5´-CCG GGG AAA CCT GGA-3´-MGB (Botermans et al. , 2013)  
CLVd-P: 6FAM-5´-AGC GGT CTC AGG AGC CCC GG-3´-BHQ1 (Monger et al. , 2010)  
nad5-P: VICr-5´-AGG ATC CGC ATA GCC CTC GAT TTA TGT G-3´-BHQ1 (Botermans et al. , 
2013) 

M�ô« 5K�UH��« U�e� bM���5  «Ëœ√ rI�√ �≈ 1Ct™ -to-TaqMan RNA ©(Applied Biosystems 

 

q�UH��« Z�e� 1  ?�«  «œË� � lO�©pospiviroids  ¡UM���U�CLVd  ́nad5 ® 
  s� q�UH��« Z�e� n�Q��12Æ5 ËdJO���  s�2  ™ Z�e�TaqMan RT-PCRË ¨0Æ6 ËdJO���  s�1  ™ Z�e�

 r�e�√TaqMan RTË ¨0Æ75 ËdJO��� ©10© WO�U�_«  UzœU��« s� ®—ôu�ËdJO�(TCR-F 1-1, TCR-F 1-3, TCR-F 1-

4, TCR-F IrVd, TCR-F PCFVd and nad5-F)  © WO�JF�«  UzœU��«ËTR-R1, TR-R CEVd, TR-R6 and nad5-

R  wzUN� eO�d�© ®0Æ3   Ë ¨®UNM� qJ� —ôu�ËdJO�0.25 ËdJO���  s�10   —U� ????�� s� —ôu�ËdJO�TaqMan pUCCR  
  wzUN� eO�d�©0Æ1 Ë ®—ôu�ËdJO�0Æ5 ËdJO��� s�10   —U�????�� s� —ôu�ËdJO�TaqMan nad5-P   wzUN� eO�d�©0Æ2 
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  ·UC� Æ®—ôu�ËdJO� Ë w��e'« h�HK� �U� ¡U�2 ËdJO���  ��d�« ÍËuM�« iL(« …d�UF� Z�e� s�RNA    �≈ q�u�K�
 mK�� wzUN� r��25 ËdJO��� Æ 

 q�UH��« Z�e�2 ©©CLVd  ´nad5®  
     s� q�UH��« Z�e� n�Q��12Æ5 ËdJO���  s�2  ™ Z�e�TaqMan RT-PCR Ë0Æ6 ËdJO���  s�1  ™ Z�e�

 r�e�√TaqMan RTË ¨0Æ75 ËdJO��� ©10 s� ®—ôu�ËdJO�© W??O�U??�_« W??zœU??��«CLVd-F ËCLVd-F2 Ënad5-F ®
 © WO�J�  UzœU�ËCLVd-R Ënad5-R wzUN� eO�d�© ®0Æ3 �Ë ¨®UNM� qJ� —ôu�ËdJO0.25 ËdJO���  s�10  —ôu�ËdJO�
   —U??�?????�� s�TaqMan CLVd-P          wz U??N�  eO � d� ©0Æ1      Ë ®—ôu� ËdJ O �0Æ5     ËdJ O � ��  s�10          s�  —ôu� ËdJ O � 

 —U�??��TaqMan nad5-P  wzUN� eO�d�©0Æ2  ·U??C� Æ®—ôu�ËdJO�Ë w��e'« h�HK� �U??� ¡U�2 ËdJO���  Z�e� s�
 ��d�« ÍËuM�« iL(« …d�UF�RNA  �≈ q�u�K� mK�� wzUN� r��25 ËdJO��� Æ 

   Z�U�d�  d�Ëb��«    ∫u� q�UH��« w�e� s� qJ� Í—«d(«48     …b* W�u�� W�—œ15  Ë ¨WIO�œ95     …b* W�u�� W�—œ
10  UNOK� ¨ozU�œ40 © s� …—Ëœ95  …b* W�u�� W�—œ15 Ë WO�U�60  …b* W�u�� W�—œ1  Æ®WIO�œ 

     d�????�� ¨WI�dD�« Ác�Botermans ÊËd�¬Ë© Æ2013 rO� ®Ct    W&UM�« ��«  s� qI�32     ªWO�U�≈ UN�√ vK�
 5� ��« pK�Ë32 Ë37 s� qI� ô ��« pK�Ë ¨«bO�Q� VKD��Ë W�U� �� UN�√ vK�  Ë√ÍËU??�� 37  ÆWO�K??� UN�√ vK�

 Æ��� q� � œb% Ê√ wG�M�Ë ¨W���_« iF� � WCH�M*« W�U�ù«  U�u��� bF���� b� rOI�« Ác� Ê√ �� 

3≠3≠4    WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� s� nAJK� WO�U� WO�uB�  «– WO��e� ‚d� 

3≠3≠4≠1  WOMI�RT-PCR  W�bOKI��«  UzœU� Â«b���U�Shamloul © ¨s�d�¬Ë1997®  

   UzœU�RT-PCR    UzœU� w� h�H�« «c� � W�b��?�*«Shamloul © ¨s�d�¬Ë1997®    U?C�√ UNH?B� ��« ¨
Weidemann ËBuchta ©1998®    UzœU��« nA�J��Ë ÆMPVd ËPSTVd ËCDVd ËTPMVd   U�«—œ  dN�√ b�Ë Æ

     WzœU��« o�UD� Âb� V�� � nA�J� ô b� WO�U��« WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË��  U�ö� Ê√ …U�U;U�–   � K� ��« ◊UI� � q
 ∫W�d�AY372394 ËDQ308555 ËEF459698  Â«b��??�U� ��d�« ÍËuM�« iL(« r�??C� � «–≈Ë ÆWO??�JF�« WzœU�K�

  UzœU� Â«b���« sJ1 ¨ UzœU��« Ác�Vid Æ 

 UzœU��« 
3H1-F: 5´-ATC CCC GGG GAA ACC TGG AGC GAA C-3´ (nt 89–113)  
2H1-R: 5´-CCC TGA AGC GCT CCT CCG AG-3´ (nt 88–69)  

 WI�dD�«1 ©RT-PCR  …b�«u�« …uD)«Superscript  l�Platinum® Taq ©Invitrogen®®  
  ·U??C� ¨q�UH� qJ�1 ËdJO���  �≈ ��d�« ÍËuM�« iL(« …d�UF� Z�e� s�24  w??�Ozd�« Z�e*« s� ��ËdJO�

 s� ÊuJ*«1Æ0          © WO ????�JF�«Ë WO �U� _«  Uz œU� �« s� q�  s� ��ËdJO�15  ¨®��ËdJO�12Æ5  s� ��ËdJO�2 X   ∆œ«—
  Ë ¨q�UH�0Æ5 ËdJO���  s�RT/Platinum Taq Ë7Æ6 ËdJO���    —«d(« d�Ëb��« Z�U�d� ÊuJ�Ë Æ¡U�   ∫w�U��« u�M�« vK� Í

43     …b* W�u�� W�—œ30   ªWIO�œ95     …b* W�u�� W�—œ2  5�IO�œ©2®�œ WIO   p�– bF�Ë ª10  s�  «—Ëœ94    W�u�� W�—œ
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  …b*30    ¨WO�U�64     …b* W�u�� W�—œ90   Ë WO�U�72     …b* W�u�� W�—œ45         s� WOzUN� b�b9 …uD�Ë ªWO�U�72   W�—œ
 …b* W�u��10  ozU�œË20  W�—œ Æ…b�«Ë WIO�œ …b* W�u�� 

 WI�dD�«2 ©RT-PCR  ®5�uD� s� 

     Â«b� �????�U�RT-PCR            � WO �eG*« U� UD ��« W� —œ œË�� s� n????AJ�« WO ????�U?????�� ÊuJ� ¨5�uD� s� 
nM� S. tuberosum 17  Â«d�uJO�–  ¨ «���*« 5� X�ËUH� XII% ��« WO�U�(« sJ� ¨���« eO�d� q�√ u� «c�Ë

   «���*« rEF� nA�J�Ë89 © q�_« vK� Â«d�uJO�Jeffries & James, 2005 dE�√ Æ®EPPO ©2004   WI�dD�« n�u� ®
2 Æ 

  bF�RT-PCR  U��M� qK% ¨ wK??�K??���« …dLK��« q�UH�PCR  w�«u�©360  ÃË“Íb�U�  ‰U%—ô« WD??�«u� ®
       U�uJOK��√ q� K� �Ë n� Ë UL� w�ö�« wzU�dNJ�«amplicons       b�b��� `O�B �« r�(« s� q� K� �*« …dLK��« q�UH�

 ÆœË�H�« Ÿ«u�√ 

     UzœU�� wK�«œ j�{ h�� Âb���« b�Ë5 nad ©Menzel  ¨ÊËd�¬Ë2002  jO�� q�UH� � WI�dD�« Ác� l� ®
 © ®qB HM�©Seigner  ¨ÊËd�¬Ë2008  mK�� wzUN� eO�d� bM�  UzœU��« Âb��� �Ë Æ®0Æ2   ÊuJOK��_« qJA ��Ë Æ��ËdJO�

 s�181 U�b�U� ÎU�Ë“ Æ 
nad5 sense: 5´-GATGCTTCTTGGGGCTTCTTGTT-3´ (nt 968–987 and 1836–1838)  
nad5 antisense: 5´-CTCCAGTCACCAACATTGGCATAA-3´ (nt 1973–1995)  

3≠3≠4≠2 RT-PCR   UzœU� Â«b���U� wIOI(« X�u�« �Boonham © s�d�¬Ë2004® 

        ULNHB� h�H�« «c� Âb���*« —U�� *«Ë W�b���*«  UzœU��«Boonham © ÊËd�¬Ë2004  h�H�« «c� Ê√ �� Æ®
K� ‰u????B(« - «–S� Æb�b���« t�Ë vK� WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� œb� ô UNK� …—u????AM*« wIOI(« X�u�« ’u�H�v  

 o�d� s� WO�U�≈ W�O��RT-PCR  Â«b��????�U� œË�H�« W�u� b�b% wG�M� ¨wIOI(« X�u�« �RT-PCR   q????�K????��Ë
  Æ5�bOKI� 

  h�H�« «c� n??A�J�ËPSTVd ËMPVd ËTCDVd ËPMVd  W�—œ œË�� s� n??AJK� WO??�U??�(« X�U�Ë Æ
 nM??� � WO�eG*« U�UD��«S. tuberosum  WI�d� Â«b��??�U�CTAB  Ã«d��??�ö�17  eO�d� v�œ√ p�– ÊU�Ë ¨Â«d�uJO�

© ���«Jeffries & James, 2005              «b� U� uOKJO�uGO�Ë_«Ë WO �eG*« U� UD ��« W� —œ œË��  U� uM� —U� ��« o�d� s�Ë Æ®
       vK� …U�U;U�  U�«—œ s� Ác�  œb�Ë ÆW�ËdF*« q�K���«  U�uM� lO� nA�J� h�H�« «c� Ê√ X�� ¨WO�UMD�ô«

 o�UD� Âb�  ôU� UN�√WzœU��«≠© n????AJ�« � q????AH�« WO�UJ�≈ l� q????�K????���«Boonham  ÊËd�¬Ë2005  Ê√ �� Æ®
  5��F??A�*« 5�??�ö)«VIR-06/7L ËVIR-06/10L  «d�R� ULNH??�Ë 5�K�«Owens © ÊËd�¬Ë2009 UH??A�J� ô b� ®

© —U��*« j�«— l�u� � WO�U{≈ ®b�«u�© …b�U� ‰U�œ≈ V���W. Monger ¨wB�� ‰UB�« ¨2011®Æ1 

                                                      
 

1  s� «—U���«1 —«–¬Ø”—U� 2010 W. Monger, personal communication, 2011)( 
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   UzœU��« 
PSTV-231-F: 5´-GCC CCC TTT GCGCTG T-3´ (nt 232–247)  
PSTV-296-R: 5´-AAG CGG TTC TCG GGA GCT T-3´ (nt 297–279)  
PSTV-251T: FAM-5´-CAG TTG TTT CCA CCG GGT AGTAGC CGA-3´ TAMRA (nt 278–252)  

    wK�«b�« j�C�«  UzœU� r��C�COX    e�bO��Ë√ ÂËd�u�O��« WMO�1 ©  U�M�« U�—b�u�u�O� � …œu�u*«Weller 
¨ÊËd�¬Ë2000 Æ® 

COX-F: 5´-CGT GCG ATT CCA GAT TAT CCA-3´  
COX-R: 5´-CAA CTA CGG ATA TAT AAG RRC CRR ACC TG-3´  
COXsol-1511T: VIC-5´-AGG GCA TTC CAT CCA GCG TAA GCA-3´ TAMRA  

  s� W�OH???B� u� q�UH��« Z�e�96 © «d��96-well  ® WI�dD� q�bF�ËEPPO ©EPPO, 2004 sL???C�� t�√ –≈ ®
 s� nAJK� ÎU�Ëœe� Îö�UH�PSTVd ËCOX  s� nAJK� ÎUDO�� Îö�UH�ËPSTVd ©Roenhorst  ¨ÊËd�¬Ë2005 Æ® 

  s� q�UH��« Z�e� n�Q��13Æ75 ËdJO���  s� ¡U�2  ™ Z�e�Master Mix ©Applied BiosystemsË ¨®1Æ25 
ËdJO���  s�40  ™MultiScribe Reverse Transcriptase ©Applied BiosystemsË ®1Æ5 ËdJO���   s� q??� s�

 �zœU�PSTV-231-F Ë PSTV-296-R ©10 dJO�Ë  —U���Ë ®—ôu�1Æ0 ËdJO��� PSTV-251T ©5   r�I�Ë Æ®—ôu�ËdJO�
 s� 5L�� �≈ ÍËU??���U� «c� q�UH��« Z�e�22 ËdJO���Ë √ ¨ ËdJO� ·U??C�Ë Æ»��  »Ë √ s� q� �≈ ¡U*« s� ÊUM�« Ê«

 ·U?????C�Ë0Æ75 ËdJO���      Wz œU�  s� q�  s�COX ©10 Ë ®—ôu�dJO�0Æ5 ËdJO���    —U� ????�� s�COXsol-1511T  
©5  ËdJO� ·UC�Ë Æ®—ôu�dJO���   wzUN� q�UH� Z�e� qLF� »Ë √ s� q� �≈ ·bN��*« ��d�« ÍËuM�« iL(« s� b�«Ë

 s�25 ËdJO��� H???� s� d�� qJ� s� √ q�UH� Z�e0 n???AJ�Ë Æq�UH��« W�OPSTV  s� » q�UH� Z�e0 n???AJ�Ë ¨
PSTV ËCOX Æ 

   Z�U�d�  d�Ëb��« ∫u� Í—«d(«48     …b* W�u�� W�—œ30  Ë WIO�œ95     …b* W�u�� W�—œ2 Ë 5�IO�œ40  s� …—Ëœ
95  …b* W�u�� W�—œ15 Ë WO�U�60  …b* W�u�� W�—œ1  ÆWIO�œ 

3≠4≠3≠3 RT-PCR © wIOI(« X�u�« �Plant Print Diagnòstics kit® 

      ULNHB� h�H�« «c� Âb���*« —U��*«Ë W�b���*«  UzœU��«Boonham © ÊËd�¬Ë2004  s�  «Ëœ√ rID� …d�u�� w�Ë ®
Plant Print Diagnòstics ©Ref. PSTVd/100®   h�H�« nAJ�ËCLVd ËPSTVd ËTCDVd  s� nAJ�« ÷�H�Ë ¨

  U??�ö� lO�PSTVd  ??????�«327   UMO'« pM� � …œu�u*«GenBank …U�U;«  U??�«—œ Ê_   lO� Ê√  dN�√
© W�d� �� ◊UI� � X�U� q�K���«Ë WzœU��« 5� o�UD��« Âb�  ôU�N. Duran-Vila ¨wB�� ‰UB�« ¨2014 Æ® 

 ‰Ëb'« � oI���«  U�UO� œd�1 Æ 

 UzœU��« 
PSTVd-F: 5’-CCT TGG AAC CGC AGT TGG T-3’ (nt 339–357) 
PSTVd-R: 5’-TTT CCC CGG GGA TCC C-3’ (nt 87–102) 
PSTVdP: FAM-5’-TCCTGTGGTTCACACCTGACCTCCTGA-3’ TAMRA (nt 19–45) 
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  Íu�� wK??�K??���« …dLK��« q�UH� qO��u�   Ê√ sJ1 ® «Ëœ_« rI� � …œËe�© Î«—U�??��Ë b����U� WHH�  UzœU�
  Z�e� Í√ UNO�≈ ·UC �RT-PCR  & w� Oz—  s� ��— ÍËu� i� …d�UF� Z�e� ·UC � ¨q�UH� qJ�Ë ÆÍ—U3 ËdJO��� 

 �≈9 ËdJO���  qO��u� s� wK??�K??���« …dLK��« q�UH�  s� ÊuJ*«6 ËdJO���  Í—U&2 × Ë ¨∆—«œ0Æ6  WzœU� s� q� s�
© WO�J�Ë WO�U�√10 dJO�ËË ®—ôu�0Æ36 ËdJO���  —U���TaqMan ©5 Ë ®—ôu�dJO�0Æ5 ËdJO���  s�25  ™ r�e�≈ Z�e�

RT-PCR Ë0Æ94 ËdJO���  s� wzUN� q�UH� r�� qLF� ¡U�12 ËdJO��� Æ 

   Z�U�d�  d�Ëb��« ∫u� Í—«d(«45     …b* W�u�� W�—œ10  Ë ¨ozU�œ95     …b* W�u�� W�—œ10  Ë ozU�œ40   s� …—Ëœ
©95  …b* W�u�� W�—œ15 Ë WO�U�60  …b* W�u�� W�—œ1  Æ®WIO�œ 

 ¨WI�dD�« Ác�  WO�U�≈ WMOF�« ��F� «–≈� U�bM�Q���X  WLO�Ct √ s� q�40 ËX�U� �«   UNK� WO�K???��« j�«u???C
   WO�K??� WMOF�« ��F�Ë Æ®rO�??C� ô© WO�K??�� U�bM� Z�M X���√ «–≈ WLO�Ct  s� qI� ô40  WO�U�ù« j�«u??C�« dNE�Ë

 ÆULO�C� 

3≠4 WO��e'«  «—U���ö� j�«u{  

  Âb��???�*« —U���ô« Ÿu� vK� bL�F� W�???�UM� j�«u???{ œu�Ë Í—Ëd???C�« s� ¨W�u�u� —U���ô« W�O�� ��F� w�
      ÍËuM�« iL(« Ë√ W�bN�??�*« W�x� ÍËuM�« iL�K� rO�??C�Ë ’ö��??�« WK??�K??� s� qJ� »uKD*« Âe'« Èu�??��Ë

  U??C�« ÊS� ¨wIOI(« X�u�« � wK??�K??���« …dLK��« q�UH�� W�??�M�U�Ë Æ·bN�??�*«�U??C�«Ë ÍËuM�« iL�K� w�U�ù« j�  j
 ÆÂb���� Ê√ wG�M� ��« v�œ_« b(« j�«u{ w� ®…d�UF� Z�e� ÊËœ© rO�C�K� �K��« j�UC�«Ë wK�«b�« 

  ÍËuM�« iL�K� w�U�ù« j�C �«  sJ1Ë Æ®Ã«d��??�ô« ¡UM��??�U�© h�H�« …¡UH� b??�d� j�??C�« «c� Âb��??�� Æ
             s� a� M�� � Z�M�© lMDB � j�U{  Ë√ r�C � ÂuMO'« q�U� ÍËu� i� Ë√ ®Ê�e�© UI�� � bF� ÍËu� i� Â«b��� «

    Â«b���U� bÒ�Ë ®wK�K�� …dLK� q�UH� fH� WzœU��« ÃË“  t�H�  nAJK� Âb���*« Æ ÎUC�√ sJ1Ë   ( j�U{ Â«b���«   nAJ�« �b
Æ®w�«e�≈ ��© 

  j�C �« wK�«b�«         ÊËR�  ��b� WMO� Ã«—œ≈ wG�M� ¨wIOI(« X�u�« �Ë ÍbOKI��« wK� K� ��« …dLK��« q�UH�??????�
©  U�MK� w�«—u�« VO���«(HKG q��COX   Ë√NAD    WHz«“ WO�K�  ôU� —uN� ‰UL��« œUF���ô q�UH��« ‰u�u�Ëd� �

    √ ÍËuM�« iL(« Ã«d��� « qA � V�� �         UzœU� Â«b��� « qC H�Ë ÆwK� K� ��« …dLK��« q�UH��  UD��� œu�Ë Ë√ Á—u�b� Ë
  UzœU� l� ÃËœe� q�UH� � wK�«b�« j�???C�«pospiviroid/PST  ÊËœ p�– oOI% VF???B�« s� ÊuJ� b� t�√ U0 sJ�Ë Æ

    UzœU�� wzUM� q�UH� qLF� ¨UOKL� p�– ÊU� UL�O� ¨v� u� ¨œË�HK� —U���ô« WO� U� � s� qOKI��«  pospiviroid/PST 
  UzœU� l�HKG   UzœU� l� jO�� q�UH� p�c�Ëpospiviroid/PST ÆjI� 

    5�Ë—bO�« Ÿ“U� w� U� WOE� Ê√ X�� bI�NADH  U�—b�u�u�O*nad5    Ã«d���ô« ¡«d�≈ ¡«œ_ ‚u�u� d� R�
     © ÍbOKI��« wK� K� ��« …dLK��« q�UH�??????� w�JF�« a� M�« …uD)Menzel  ¨ÊËd�¬Ë2002  s� b�bF�« q�UI� ���« b�Ë Æ®

        p??�– � U??0 ¨W??O�U??�M�« Ÿ«u�_«S. tuberosum   Ÿ«u�√ËSolanum  © Èd�_«S. bonariensis ¨S. dulcamara ¨
S. jasminoides¨ S. nigrum¨ S. pseudocapsicum¨ S. rantonnetii¨ sisymbrifolium® Ë Acnistus 

arborescens S ËAtropa belladonna Ë Brugmansia spp ËCapsicum spp. ¨ËCestrum spp. ËLochroma 
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cyanea ËNicotiana spp. Lochroma cyanea ËNicotiana spp. ËPhysalis spp. ©Seigner ¨ÊËd�¬Ë 2008Æ® 
  «¡œU� qL????A�Ënad5   W�«“≈ bF� ��d�« ÍËuM�« iL(« r�????C�Ë ÆÍËuM�« iL(« s� r��????C� s� UN�S� «c�Ë ÊË��≈

 ÆÊË��ù« 

  s� r�d�« vK�b��??�«« Â Ê√COX  Âb��??�«  UzœU� ÊS� ¨‰u�u�Ë��« «c� � wK�«œ j�U??C�COX  r�??C�??�
  iL(« s� Îôb� r�????C*« ÍËuM�« iL(« WO�u� vK� Î«d????�R� d�u� t�S� «c�Ë ÆÍËuM�« iL(«Ë ��d�« ÍËuM�« iL(«

 Æw�JF�« a�M�« …uD� j�C� ôË Áb�Ë ��d�« ÍËuM�« 

  d�c� ô U�bM�Ë wK�«b�« j�UC�« COX  Ë√nad5     ���*« vK� wG�M� ¨wK�K���« …dLK��« q�UH�� WI�d� n�Ë �
Æt��� s� oI���«Ë wK�«œ j�U{ —UO��«  

 Æ®…d�UF� Z�e� j�U{ ÊËœ© �K��« rO�C��« j�U{    �Ë ÍbOKI��« wK�K���« …dLK��« q�UH�?� Í—Ëd{ j�UC�« «c�
�«  UO�U�ù« œUF���ô wIOI(« X�u�«  ·UC� ¨rO�C��« WK�d� �Ë Æq�UH��« Z�e� œ«b�≈ ¡UM�√ ÀuK��« s� W�UM�« WHz«e

 Æq�UH��« Z�e� œ«b�ù qLF��« b� ÊU� Íc�« wK�K���« …dLK��« q�UH� ¡U� 

 w�U�ù« Ã«d��??�ô« j�U??{     œË�H�« s� Ãd��??�*« ÍËuM�« iL(« ÊuJ� Ê√ ÊUL??C� j�U??C�« «c� Âb��??��
          iL(« Ãd��� �Ë Æ·UA ��ö� Îö�U� ·b�« ÊuJ� Ê√Ë wK� K� ��« …dLK��« q�UH�� WO�U� WO�u�Ë WOLJ� Î«d�u�� ·bN�� *«

 W�ËeL*« WLOK��« WO�U�M�« W���_« s� Ë√ nOCLK� W�UB*« W���_« s� ÍËuM�«�ÆœË�H�U 

      W��� qJ� W�b��??�*« ‚«—Ë_« ZO??�� WOL� s� …d??A� �≈ b�«Ë W�??�� ÎU��dI� w�U�ù« j�U??C�« mK�� Ê√ wG�M�Ë
    p�c� ÎUF�� w�U�ù« j�U??C�« WOL� q�bF� czbM� wG�M� ¨ UMOF�« —U�J�??�« Èd� «–≈Ë Æ��d�« ÍËuM�« iL(« Ã«d��??�ô

 Îö��©10  s� WMO� s� h??B�20  (« Ã«d��??�ô  d�J�??�« mK� ¨��d�« ÍËuM�« iL2  ´ W�U??B� W�—Ë mK�198   mK�
    p�– s� nAJ� � «–≈Ë Æ®WLOK�  U�UD� ZO� �¨      sJ1 nA� oI��� v�� —U�J��ô« ‰bF� iH� Ë√ —U���ô« —«dJ� wG�M�

  ÆtO�≈ Êu�d�« 

     j�U??C�« s� –«–d�U� ÀuK��« VM��� W�UM� ¡ö�≈ V� ¨wK??�K??���« …dLK��« q�UH�� w??�JF�« a??�MK� W�??�M�U�Ë
          WK� K� �« W�—UI� sJ9 w� ���*« � Âb���*« w�U�ù« j�UC �« q� K� � Ê√ wG�M�Ë ÆWO�U�ù«  UMOF�« s� Ë√ w�U�ù«
           s� Îôb�Ë Æ`O�B�« r�(«  «– wK�K���« …dLK��« q�UH�  U�uJOK��√ s� UNOK� ‰uB(« r�� ��« q�ö��« l� W�uN��

      D� «u� WFMDB � WO�U�≈ j�«u{  qOJA � sJ1 ¨p�–     …dLK��« q�UH�  U�uJOK��Q� Ê�—UI� Ê√ U�—Ëb� sJ1 W�ËdF� WK� K�  W
`O�B�« r�(«  «– wK�K���«Æ 

      �K� �« Ã«d��� ô« j�U{      q�UH��« Ë√ØË ÍËuM�« iL(« Ã«d��?�« ‰ö� ÀuK��« b?�d� j�U?C�« «c� Âb��?��
 nO??C� ZO??�� s� Ãd��??�� ÍËu� i� s� j�U??C�« ÊuJ��Ë ÆnO??C*« ZO??�M�« l� ‰œU��*« ÆUI�ô r���??{ »U??B� ��
ÆWO�U�ù«  UMOF�« s� …��� œ«b�√ „UM� ÊuJ� Ê√ l�u�� 5� …œbF�� j�«u{ Ã«—œ≈ s�����Ë 
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3≠5 wIOI(« X�u�« �Ë ÍbOKI��« wK�K���« …dLK��« q�UH� s� ZzU�� ��H� 

3≠5≠1  ÍbOKI��« wK�K���« …dLK��« q�UH� 

  ’U)« wK�K���« …dLK��« q�UH� ��F� ô∫ô≈ ÎU(U� œË�H�U� 

≠ ÆœË�HK� `O�B�« r�(« w�U�ù« ÍËuM�« iL(« j�U{ Z�M� U�bM� 
≠  Æ�K��« rO�C��« j�{Ë �K��« Ã«d���ô« j�{ � `O�B�« r�(« s� ÊuJOK��√ Í√ Z�M� ô U�bM� 

    WOK�«b�« j�«uC �«  UzœU� X�b��� « ‰U� �Ë  COX  Ë√ØËnad5      j�UC �« Z�M� Ê√ czbM� wG�M� t�S� ¨UC �√
      UMO� s� WMO� q�Ë ¨w�U�ù« ÍËuM�« iL(« j�U??{Ë ®t�«b��??�« ‰U� �© ®rOK??��« w�U�M�« ZO??�M�« Í√© �K??��«

  mK�� ÎUD�d�  —U���ô«181 ÎU�b�U� ÎU�Ë“     ¨ö�� ¨WOK�«b�« j�«uC �«  UzœU� l� rO�C� oOI% s�  UMOF�« e�� �A�Ë Æ
 �� « Ê√ �≈      w� JF�« a� M�« …uD� Ê√ Ë√ ¨q�UH��« Z�e� � Ã—b� � ÍËuM�« iL(« Ê√ Ë√ qA � b� ÍËuM�« iL(« Ã«d�

  b� ÍËuM�« iL(« Ê√ Ë√ ÍËuM�« iL(« W??�ö� � wK??�K??���« …dLK��« q�UH�� WD���  U�Ò�d� „UM� Ê√ Ë√ ¨XK??A� b�
Æb�� 

  O�B �« r�(« s� ÊuJOK��√ X���√ «–≈ WO�U�≈ WMOF�« ��F�Ë    Z�M� q� K� � Ê√ V� œË�H�« Ÿu� b�b���Ë Æ`
ÆwK�K���« …dLK��« q�UH� 

3≠5≠2  wIOI(« X�u�« � wK�K���« …dLK��« q�UH� 

 ∫ô≈ ÎU(U� wK�K���« …dLK��« q�UH� ��F� ô 

≠ ÆœË�H�U� W�U)«  UzœU��« l� rO�C� vM�M� w�U�ù« ÍËuM�« iL(« j�U{ Z�M� U�bM� 
≠    WLO� ÊuJ� U�bM� Í√© rO�C� vM�M� Í√ b�UA� ô U�bM�Ct 40  bF� ���*« U�œb� Èd�√ WLO� Í√ Ë√

Æ�K��« rO�C��« j�U{Ë �K��« Ã«d���ô« j�U{ l� ®UNM� oI���« 
   WOK�«b�« j�«uC�«  UzœU� X�b���« ‰U� �Ë COX Ënad5      �K��« j�UC�« Z�M� Ê√ czbM� wG�M� t�S� ¨UC�√

  rO�??C� vM�M� —U���ô«  UMO� s� WMO� q�Ë w�U�ù« ÍËuM�« iL(« j�U??{Ë ®t�«b��??�« ‰U� �©.   e�� �??A�Ë
   Ê√ Ë√ q??A� b� ÍËuM�« iL(« Ã«d��??�« Ê√ ¨ö�� ¨WOK�«b�« j�«u??C�«  UzœU� l� rO�??C� vM�M� ÃU��≈ s�  UMOF�«

ÍËuM�« iL(«            ÍËuM�« iL(« � wK????�K????���« …dLK��« q�UH�� WD���  U�Ò�d� „UM� Ê√ Ë√ q�UH��« Z�e� � Ã—b� �
 Æb�� b� ÍËuM�« iL(« Ê√ Ë√ Ãd���*« 

            WLO� s� …œb�  U�uKF� œd�Ë ÆUO�–u/ rO�????C� vM�M� X���√ «–≈ WO�U�≈ WMOF�« ��F�ËCt    WK????�UH�« 
 5L�I�« � 5�I�dD�3≠3≠3≠4 Ë3≠3≠4≠3Æ 

4≠  W�u�« b�b% 
   wK�K���« …dLK��« q�UH� s� tOK� qB� Íc�« Z�M*« WK�K�� o�d� s� WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� b�b% wG�M�

   UzœU� Â«b��??�U� ÍbOKI��« w??�JF�« a??�M�U�Shamloul  Ë√Vid  5L??�I�« � WH??�u*«3≠3≠4≠1 Ë3≠3≠3≠3  vK�
K???���« o�UD� s� Y���« o�d� s�Ë ¨w�«u��«  W�UF�???�ô« 5F�� b�Ë ÆW�UF�« �O'« q???�K???���«  U�UO� b�«u� � q???�

المرفق 5



 wBO�A��« ‰u�u�Ë��«7  `z«uK� WF{U)«  U�ü« hO�A�  ôu�u�Ëd� 

 

 U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô« Page 22 of 39 

 WMOF�« X�U� Ë√ ÎUHOF??{ ÎULO�??C� wK??�K??���« …dLK��« q�UH� Z�M� r��??{ «–≈ ÆW�u�« b�b% vK� …b�U??�LK� 5??B??B��0
  Ÿu� s� b�«Ë œË�� d��Q� W�UB �pospiviroid        ÊuJ� b� wK� K� ��« …dLK��« q�UH� Z�M� ŒU� M�� « ÊS� ¨5J9 � ÎôUF�  

 Æ5F� q�K�� vK� ‰uB(« 

            X�u�« � w� JF�« a� M�U� wK� K� ��« …dLK��« q�UH� WD� «u� UNM� nA � WO�U�≈ WMO� —U���« œUF� Ê√ wG�M�Ë
 Z�M*« q??�K??�� 5JL�� ÍbOKI��« w??�JF�« a??�M�U� wK??�K??���« …dLK��« q�UH� Â«b��??�U� ¨bO�Q�K� d�_« Âe� «–≈ ¨wIOI(«

 b�b%Ë         `O�� ô q�K���« s�  U�uKF� …d�U�� wIOI(« X�u�« � wK�K���« …dLK��« q�UH� Z�M� q�K�� wDFO�Ë Æt��u�
            j�U????C�« s� eOOL��« Ë√ Ÿ«u�_« b�b% `O�� s� tMJ�Ë ¨œË�H� Z�M*« b�b% `O�O????� uN� ÆtO�≈ Êu�d�« sJ1 Î«b�b%

    �UH� WO�U�� b�«e� V���Ë ¨p�– l�Ë ÆÂb���*« w�U�ù«    b� ¨wIOI(« X�u�« � w�JF�« a�M�U� wK�K���« …dLK��« q  
          …œU�≈ ÊS� ¨ UMOF�« —U�J�� « W�U� �Ë ÆÍbOKI��« w�JF�« a�M�U� wK� K���« …dLK��« q�UH�� Z�M� vK� ‰uB(« sJ1 ô

            w� JF�« a� M�U� wK� K� ��« …dLK��« q�UH� WD� «u� rO�C ��« WO�u�u� s� b�e� b� dG� √ WO�d�  UMO� —U���« «  ÆÍbOKI��
  q�UH�� UNM� n???AJ�« sJ1  U�u�???�� �≈ œË�H�« eO�d� …œU�e� …—ËbM�  U�U�� �  UMOF�« `OIK� sJ1 ¨p�– s� Îôb�Ë
   p�– VKD�� b� W�U� �� ZzU�M�« X�U� «–≈Ë ¨r�OI� � ZNM�« «c� sJ� ÆÍbOKI��« w??�JF�« a??�M�U� wK??�K??���« …dLK��«

U���ô« —«dJ�Ë  UMOF�« c�√ …œU�≈Æ— 
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 ∫nA J�« b�  ‰bF� s� n??AJ�«1 q�_« vK� �≈ q??B� �??�� W�U??�≈10  �
 …—ËbM��« ‚«—Ë√ nOH� WzU*«®r�ULD�«©  WLOK� …—ËbM� � W�UB*« 

∫WOKOK���« WO??�u??B)«  s� n??AJ�«MPVd¨ WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� 
PSTVd ¨TCDVd ¨TPMVd ® U�ö)« iF�© 

∫WOzUI��ô« ‚«—Ë√ vK� ��Q� ô …—ËbM��« ®r�ULD�«© 

…œU�ù« WOK�U�Ë — «dJ��«: 100 WzU*« �  

©NPPO-NL, 2013c® 

…—ËbM� —Ëc� 

®r�ULD�«© 

3000  …—c????�
  ���«©1000 

  Àö???� …—c???�
® «d� 

20   ÕË«��© Â«dGOKK�2∫1≠5∫1 
      s�  ®®r� � ØÊ“Ë©GH   b??z«“
  l� ¡È—«œ ‰uK�BagMixer 

(Interscience)  

  «Ëœ√ rI�Sbeadex maxi plant 

kit   ÂUE� vK�KingFisher 96  
RT-PCR   X???�u???�« �

wIOI(« 

Boonham  ¨ÊËd?????�¬Ë
©2004® 

 …—ËbM��« ‚«—Ë_ UL� h�H�« ¡«œ√ hzUB�®r�ULD�«© 

    s� WMO� � W�UB � …b�«Ë …—c� s� nA J�« ‰UL��«1000 q�√ …—c�  s�95  
          s� UNM� q� WO�d�  UMO� Àö� —U���« bM� WzU*« �1000   …—c�  V�????��

      —UL��« s� WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�H� l�d????��« ÀuK��«   —Ëc��« �≈ W�U????B*«
XJ��«Ë �L���U� W'UF*« Â«b��???�U�© W'UF� ¡UM�√ WLOK???��«ی ¨—Ëc��« ®“U�

   W??MOF� W??MO� � d��√ W??�uK� —Ëc??� „U??M� ÊuJ� Ê_ ��� ‰U??L��« „U??M�
©Naktuinbouw, 2012c®. 
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W�uHB*« WMOF�« r�� b�≈WMOF�« œ« ÍËuM�« iL(« Ã«d���« nAJ�« WI�d� W�B�« s� oI���« ÊQA�  UE�ö� 

    U???�U???D???� ‚«—Ë√
 ·d� � W��M�????��©
  U�U��Ë ® U�M�???�«
     � W��M�????�� U�UD�

W���� VO�U�√.  

200  Â«dGOKK� 20 ËdJO���  s�10  W??zU??*« �
Âu�œu????B�«  U??����(SDS)  ¨

Ë180 ËdJO���  Ã«d��???�« ∆—«œ
LiCl Ë ¨400 ËdJO���  ‰uMO�– 

 U�b�Ë Ê«d�√ l�  Â—u�Ë—uK� 

‰uMOH�«–  w�u� Ã«d���«Ë Â—u�Ë—uK�
5�uD)« Ë– ‰uJOK� 5KO��≈ 

        w�ö� wzU??�dN� ‰U??%—«
   w�????�ÚJ�� ÍbO�ö�d�√ w�u�

PAGE)® 2 

n??AJ�« b�∫ 2465 s� Â«d�uJO�  u� p�– ÊU� ªWO�eG*« U�UD��« W�—œ œË��
w�Ëœ WIK� —U���« � X�b���« ��« WO��e'« ‚dD�« s� WO�U�� q�_« 

 ∫WOKOK���« WO??�u??B)«   «œË�� Ÿ«u�√ lO� s� n??AJ�«Pospiviroid 
W�ËdF*« 

WOzUI��ô« Æ U�UD��« ‚«—Ë√ Ë√ U�UD��« nM�  vK� ��Q� ô  �� *«  U�U�M�« Ë√ W��M
 W���� VO�U�√ �  

       …œU�ù« WO K�U� Ë — «dJ��« WO K�U�:      …œU� ù« WO K�U�51     � Wz U* « �87[893 
          U� UD ��« W� —œ œË�H� eO�d� vK�√© WO �eG*« U� UD ��« W� —œ œË�� s� Â«d�uJO�

Ë ®���« WO�eG*«42  nAJ�« b� vK� WzU*« � 

    U???�U???D???� ‚«—Ë√
 � W��M�????��©·d� 

  U�U��Ë ® U�M�???�«
     � W��M�????�� U�UD�

W���� VO�U�√. 

200  Â«dGOKK�  ÕË«��1≠5∫1  l� ®r��ØÊ“Ë©
 ¡È—«œAmes ©EPPO 2004 ®

 U�b�Ë Ê«d�√ l�  

vK� XO����«  © ¡UA �Agdia, Inc.® 
‰uMOH�«–  w�u� Ã«d���«Ë Â—u�Ë—uK�

5�uD)« Ë– ‰uJOK� 5KO��≈ 

5MO�O��u�œ h��2  ∫n??AJ�« b�  q�_« vK�17  v�œ√© WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� s� Â«d�uJO�
®���« eO�d� 

 WOKOK���« WO??�u??B)«  «œË�� Ÿ«u�√ lO� s� n??AJ�« ∫Pospiviroid 
W�ËdF*« 

WOzUI��ô« ∫  U�U�M�«  U�U�M�« Ë√ U�UD��« ‚«—Ë√ Ë√ U�UD��« nM� vK� ��Q� ô
 W���� VO�U�√ � W��M��*«  

  ��« WO K�U�    …œU�ù« WO K�U� Ë — «dJ:      …œU�ù« WO K�U�100     � Wz U* « �87[893 
    Ë WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� s� Â«d�uJO�23    vK� WzU*« �17  s� Â«d�uJO�

 WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� 
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W�uHB*« WMOF�« r�� b�≈WMOF�« œ« ÍËuM�« iL(« Ã«d���« nAJ�« WI�d� W�B�« s� oI���« ÊQA�  UE�ö� 

    U???�U???D???� ‚«—Ë√
 ·d� � W��M�????��©
  U�U��Ë ® U�M�???�«
     � W��M�????�� U�UD�

ÆW���� VO�U�√ 

50≠500 
Â«dGOKK� 

  ÕË«��1≠9       l�  ®r� � ØÊ“Ë©
 ¡È—«œRH (Qiagen)  l???� 

Ë Íe???�d???� œd???� »u???�???�√ 

micropestle  Ë√Homex 6 

  «Ëœ√ rI�RNeasy Plant Mini 
Kit 

  ÊU�uD�Ë2   WI�d� s�-RT

PCR  Â«b��???�U� W�bOKI��«
  UzœU�Shamloul  s�d�¬Ë

©1997® 

∫nAJ�« b�  q�_« vK�17  WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� s� Â«d�uJO� 

 ∫WOKOK���« WO??�u??B)«  s� n??AJ�«PVd ¨ ¨WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË��
TCDVd ¨TPMVd 

  WO zUI ��ô« ∫           U�U� M�« Ë√ Ë√ U� UD��« ‚«—Ë√ Ë√ U� UD��« nM????� vK� ��Q� ô
  W���� VO�U�√ � W��M��*«  U�U�M�« 

       …œU�ù« WO K�U� Ë — «dJ��« WO K�U�:      …œU� ù« WO K�U�78     � Wz U* « �87[893 
          U� UD ��« W� —œ œË�H� eO�d� vK�√© WO �eG*« U� UD ��« W� —œ œË�� s� Â«d�uJO�

 Ë ®���« WO �eG*«44     vK� Wz U* « �17       U� UD ��« W� —œ œË�� s� Â«d�uJO�
 WO�eG*« 

    U???�U???D???� ‚«—Ë√
 ·d� � W��M�????��©
  U�U��Ë ® U�M�???�«
     � W��M�????�� U�UD�

W���� VO�U�√. 

1 Â«d� 3Æ5  ÕË«��© Â«dGOKK�2∫1≠5∫1 
 ∆—«b�« ‰uK;« s� ®®r��ØÊ“Ë©

GH plus   l�Homex 6 

3Æ5          ÕË«��© Â«dGO K K�2∫1≠5∫1 
 ∆—«b??�« ‰uK;« s� ®®r��ØÊ“Ë©

GH plus  l�Homex 6 

    «Ëœ√ r??I??�RNeasy 

Plant Mini Kit     rI �  Ë√
  «Ëœ√Sbeadex maxi 

plant kit     ÂU??E??� v??K??�
KingFisher 96 

_ UL� ¡«œ_« hzUB� qOK% …—ËbM��« ‚«—Ë®r�ULD�«© 

 ∫WOKOK���« WO�U�(«U�UD��« � …œU� Àb% ��«  U�Ë�H�« l� ÀuK� 

  WO zUI ��ô« ∫            VO�U� √ � W��M�????�*«  U� U� M�« Ë√ U� UD��« ‚«—Ë√ vK� ��Q� ô
  W���� 

  �≈ q??B� —U�J�??�«  ôbF� s� oI���« Èd�100  n??A�©100 � WzU*« �
Ë W�UB� …b�«Ë W�—Ë s� n�Q�� WMO�99 ªWLOK� W�—Ë NAK, 2011 
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    U???�U???D???� ‚«—Ë√
 ·d� � W��M�????��©
  U�U��Ë ® U�M�???�«
    U??�U??D??�  U??�—œË
 VO�U�√ � W��M�???��

W���� 

1Æ5   ‚«—Ë√ Â«d�
 Ë√5  Â«d????�

 U�—œ 

    w� «u�600     ËdJ O � ��  ¡È—«œ
     w� «u� Ë√ ‚«—Ëú�3        Â«dG O K K �

     ¡È—«b�« —UO��«©  U�—bK� ¡È—«œ
             Ã«d� � ?????�ô« W??I� dD �  ÎU??F� �

®W�b���*« 

  «Ëœ√ rI�RNeasy Plant Mini 

Kit Ë√ ¨  b??O??�Ëd??� Ã«d??�??�?????�«
   rI� Ë√ ¨qO �O????� ÂuO�u�öO�O1d�
 ��d�« ÍËuM�« iL(« ‰e�  «Ëœ√

©Gentra Systems —b????& ¨®
 b??F� �  «Ëœ_« rI� Ê√ W??E�ö�

Î«d�u��   

RT-PCR �   X???�u???�«
∫wIOI(« 

Boonham  ¨ÊËd?????�¬Ë
©2004® 

 ∫nAJ�« b�    �≈ qB� U� s� nAJ�«10[000    W�UB � W�� �ô nOH� …d�
WLOK� W���√ � 

 WOKOK���« WO??�U??�(« ∫ s� n??AJ�«MPVd¨ WO�eG*« U�UD��« W�—œ œË�� 
PSTVd   ¨TCDVd ¨TPMVd  l� ÀuK� ô ª® U??????�ö)« iF�©

U�UD��« � …œU� Àb% ��«  U�Ë�H�« 

  WO zUI ��ô« ∫            VO�U� √ � W��M�????�*«  U� U� M�« Ë√ U� UD��« ‚«—Ë√ vK� ��Q� ô
 U�—b�« Ë√ W���� 

∫…œU�ù« WOK�U�Ë — «dJ��« WOK�U� 100 WzU*« �   tO� X�—U????� WIK� —U���«©
® «��� WF�—√ 

  �≈ q??B� —U�J�??�«  ôbF� s� oI���« Èd�100  n??A�©100 � WzU*« �
        Ë W� U????B� …b�«Ë W�—Ë s� n�Q� � WM O�99    ªWLOK????� W�—Ë Roenhorst 

ÊËd�¬Ë ¨2005 ¨2006 
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W�uHB*« WMOF�« r�� b�≈WMOF�« œ« ÍËuM�« iL(« Ã«d���« nAJ�« WI�d� W�B�« s� oI���« ÊQA�  UE�ö� 

     WM �e�«  U� U� � Ÿ«u�√
®‚«—Ë√© 

1 Â«d� 3Æ5  ÕË«��© Â«dGOKK�2∫1≠5∫1 
 ∆—«b�« ‰uK;« s� ®®r��ØÊ“Ë©

GH plus   l�Homex 6 

  «Ëœ√ rI�RNeasy Plant Mini 

Kit    «Ëœ√ r??I??� Ë√Sbeadex 

maxi plant kit      ÂU??E??� v??K??�
KingFisher 96 

RT-PCR   X???�u???�« �
∫wIOI(« 

 h????�????�GenPospi ¨
Botermans  ¨ÊËd????�¬Ë

©2013® 

_ UL� ¡«œ_« hzUB� qOK% …—ËbM��« ‚«—Ë®r�ULD�«© 

∫WOKOK���« WO???�U???�(« eO�d�    «œË��Pospiviroid WOzUI��«Ë   U�Ò�d�©
 U�M�« Ÿ«u�_  ÎUF�� W�—u�« …—UB� � ®WD��� 

 �≈ q???B� —U�J�???�«  ôbF� s� oI���« Èd�25   ???????�Brugmansia, ¨
Calibrachoa¨Cestrum ¨Dahlia¨Nematanthus,¨Petunia ¨

Solanum jasminoides¨ Streptosolen jamesonii    Ê√ W?E�ö� —b?&
       W� uH????B* W� ????�M�U�Calibrachoa, ¨S. jasminoides S. jamesonii  

 vK� b�e� nOH� vK�   «��Q�   b�u???�100 iF�� W�???�M�U� Ê√ Ëb�� Æ
q�� ¨qO???�U;« Dahlia ¡«d�ù jI� W�???�UM*« …�H�« w� nO???B�« …�� ¨

© ®tO�≈ Êu�d�« sJ1© —U���«Naktuinbouw, 2012a® 

     WM �e�«  U� U� � Ÿ«u�√
®‚«—Ë√© 

1 Â«d�   RT-PCR   X???�u???�« �
∫wIOI(« 

Boonham  ¨ÊËd?????�¬Ë
©2004® 

_ UL� ¡«œ_« hzUB� qOK%…—ËbM��« ‚«—Ë 

 WOKOK���« WO???�U???�(« ∫eO�d�   «œË��Pospiviroid WOzUI��«Ë   U�Ò�d�©
 U�M�« Ÿ«u�_ ÎUF�� W�—u�« …—UB� � ®WD��� 

 �≈ q???B� —U�J�???�«  ôbF� s� oI���« Èd�25   ???????�Brugmansia, ¨
Calibrachoa ¨ Dahlia¨Petunia ¨S. jasminoides  ¨S. jamesonii  

        W??�uH????B* W??�????�M�U??� Ê√ k�ôCalibrachoa, ¨S. jasminoides ¨
S. jamesonii       vK� b� e� nOH� vK�  «��Q�   b� u????�100   Ê√ Ëb� �

 W�???�M�U�  q�� ¨qO???�U;« iF��Dahlia …�H�« jI� w� nO???B�« …�� ¨
—U���« ¡«d�ù W��UM*«  ®tO�≈ Êu�d�« sJ1©©Naktuinbouw, 2012b® 
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   …—Ëb????M????� ‚«—Ë√
  ®r??�U??L??�©   ‚«—Ë√Ë

    —Ëc???�Ë  U???�—œË
    Ÿ«u??�√Ë ¨U??�U??D??�
         W??M� e� «  U??�U??��

®‚«—Ë√© 

1  Ë√ ‚«—Ë« Â«d�
    Ë√ U�UD�  U�—œ
  ‚«—Ë√  U??G??�œ
    W??O????A�√ vK�

ÊuK�U� 

10          ÕË«��© Â«dGO K K�1≠1∫10 
  UH�uH�« ∆—«œ l� ®®r��ØÊ“Ë©

(PBS)  l�Homex 6 

  Ë√ ¨®W�??��_« m�œ© …d??�U�� ‚d�
  «Ëœ√ rI�RNeasy Plant Mini 

Kit        iL(« ‰e�  «Ëœ√ rI� Ë√
© XO� ��d�« ÍËuM�«Mo Bio® 

RT-PCR   X???�u???�« �
∫wIOI(« 

Bertolini  ¨ÊËd?????�¬Ë
©2010® 

  n???AJ�« b� �s ∫   q?????B� UL � n????AJ�«10[000  ‚«—Ë_ nOH� …d�
S. jasminoides   WLOK� ‚«—Ë√ � W�UB�  ?�jasminoides  …—ËbM�K�Ë 

WOKOK���« WO�uB)« s� nAJ�« ∫CLVd PSTVd Ë TCDVd 

WOzUI��ô«:  …—ËbM��« —Ëc� Ë√ UN�U�—œ Ë√ U�UD��« ‚«—Ë√ vK� ��Q� ô ®r�ULD�«© 

     …œU�ù« WOK�U�Ë — «dJ��« WOK�U�: 100   WzU*« �       tO� X�—U????� WIK� —U���«©
® «��� W�ö� 

       WOB O�A ��« WO� U� (« X�U�100      hO�A ��« WO� uB � X�U�Ë ¨WzU*« �
100           © w��e'« 5�N��« WI�dD� W�—UI� WO�????�M�« W�b� «Ë Wz U* « �Murcia 

Ë¬ ÊËd�2009 ®100       vK� —U���ô« W�????� s� oI���« Íd�√Ë ÆWzU*« �
208      ·UM????�_ WOKI�  UMO�S. jasminoides Ë Brugmansia spp. Ë 

Datura spp ËPetunia spp  ËDendrathema spp      …—Ëb??M�Ë U??�U??D�Ë 
®r�UL�© ???????�«  UMOF�« 5� s� Æ208 X�U� ¨43 Ë W�O�??� WO�U�≈150 

 X�U�  Æ5�I�dD�« s� qJ� W�O�� WO�K�15  5�N��U� WHz«“ WO�U�≈ WMO�
   œË�� s� tO� n????A� Íc�«Tomato apical stunt viroid (TASVd)   

 œË��ËCitrus exocortis viroid  (CEVd)  Æ  

WHz«“ WO�K�  UMO� „UM� sJ� � 
1            W�—Ë …—UB � ��F� Æ WO�� � WLOI�  ®WO� U� («© nA J�« b� s� �F� ’u�H�« iF�� ¨·ËdF� �� WOK� _« —U���ô« …œU� � œË�H�« eO�d� Ê_   W�UB � WHH� ��100   W�� M�© WzU*« �1 ∫‚«—Ë√ …œU� Â«d� 3     o�d� s� nA JK� �� M�« b(« b�b% Èd� Æ®¡È—«œ ÂdGOKK�

ö� qJ� ��� W�U�≈ ‰bF� v�œ√ j�u�L� nAJK� ��M�« b(« ·dF� ÆWLOK� W�—Ë …—UB� � W�UB� W�—Ë …—UBF� WOK�K��  UHH� WO�U� —U���«© b� …—Ëœ© UNM� nAJ�« sJL*« s� ‰«e�ô W�Ct s� qI� ®32U�«d�« W�ö� XHO{√Ë ¨® 5I� l� k�U� ”UO� ¡UD�ù W�—UOF�  
99.7 © WzU*« �Botermans et al Ë¬ ÊËd�2013Æ® 

2   w��JFÓ�« ÍbO�ö�d�_« w�u��« w�ö�« wzU�dNJ�« ‰U%—ô« ¨Àö��« ‚dD�«PAGE-R  w�JF�« a�M�« r�e�≈ Â«b���U� wK�K���« …dLK��« q�UH� ËPCR-RT   UzœU� Â«b���U�  ¨5�uD� s� Shamloul © ¨ÊËd�¬Ë1997 © Æw�Ëœ WIK� —U���« � U��—u� ®2005, Jeffries and James®. 
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Ÿu�D*« a�—U� 

—UOF*« s� ÎUO�Oz— Î«¡e� fO� «c� 
2007-03  © qLF�« Z�U��� Ÿu{u� WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� WO�U��« …—Ëb�« X�U{√ (06-002) 
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8ب.ت  بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح  

DP 8-4 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 معلومات عن اآلفة -1

( يف كافة أحناء العامل، ومعظم األنواع فطرية التغذي. Filipjev ،1936الواسع ) Ditylenchusتتوّزع األنواع ضمن جنس 

 غري أن هللذا اجلنس يتنللللمن بعا األنواع اليت تتسللللم بللوهميللة كبرية بو للللفتللا آفللات تطللال نبللاتللات أعل     

(Sturhan  وBrzeski ،1991 )(. وجتدر اإلشلللارة أن أنغ رغم توبر بعا النباتات )مال الشلللمندر، والوسللليم، والنفل

نادرًا ما يتواجد هذان النوعان يف الوقت ذاتغ يف النبات           ،Ditylenchus destructor و Ditylenchus dipsaciباآلفتني  

 (.Farkas ،1988 و  Andrássyذاتغ )

 Ditylenchus dipsaciآفة  1-1

نوع من النباتات الوية واملستزرعة. كما    1 200، أو نيماتود الساق، أكار من  D. dipsaci sensu lato (s.l.)تتاجم آفة 

أن العديد من األعشللاب وااشللائ  هي عوائل للنيماتود وقد تددي دورًا هامًا يف بقائغ يف غياب نباتات مسللتزرعة. وقد   

أن أنغ   .D. dipsaci s.lأشللللارت تليوت مورفولوجية وبيوكيميائية وجزيئية ونواتية ألعداد وأنواع ةتلفة من آفة            

نم  مرّك ّسم     30ب ي سًا من العوائل عل  األقل، ذات نطاق حمدود من عوائل اآلفة. وقد ق ( 2013وآخرون )  Jeszkeجن

هذا املركب أن جمموعتني، تنللللم األون أعداد الصلللليغة الصللللبغية الانائية اليت تتمّيز ي"متا سالعاديس واملسللللّماة       

D. dipsaci sensu stricto (s.s.)   وتشمل هذه اجملموعة معظم األعداد املس"لة حت  اآلن. وأّما اجملموعة الاانية فتي ،

)سالصللنف  2011وآخرون  Ditylenchus gigas  ،Vovlasتتولف من األ للناا املتنللاعفة الصللبغيات وتنللم حاليًا    

وآخرون،  D. weischeri Chizhov)الفا للولياء العرينللة((    Vicia fabaالذي يتطفل عل   D. dipsaciالعموقس من 

 Ditylenchus)النباتات الشوكية الزاحفة(  وبوث آفات غري مو وفة من نوع  Cirsium arvense)املتطفل عل   2010

spp         تات با بونواع الن هاء وواو وترتبن  عل  التوالي  Plantaginaceae و Asteraceae ، وFabaceaeُتسللللّم  دال، و

(Jeszke ومن بني كل2013، وآخرون .)  هذه األنواع، وحدها آفةD. dipsaci s.s  وأحد متغرياتتا املورفولوجية الكبرية

D. gigas     هما من اآلفات النباتية اليت تتسللم بوهمية اقتصللادية. ويتنللمن هذا الووتوكول معلومات تسللمح التمييز بني

D. dipsaci s.s. و D. gigas. 

فة   خ     D. dipsaciوتعي  آ يات  قان، واألوراق        يف معظم األوقات كطفيل تات )السللللي با ية من الن ية يف األجزاء اهلوائ ارج

 Medicago ، وV. Fabaواألزهار(، أمنا اينًا البصوت، والدرنات والريزومات(. وهذا النيماتود منقول بواسطة البذور يف

sativa   الوسلللليم/ألفافا(، و( Allium cepa و ،)البصللللل( Trifolium spp.  و ،)النفل( Dipsacus spp.  )املشللللن( 

(. ومن األهمية نكان اإلشلللارة أن أنغ بامكان  لللغار املرحلة 2005وآخرون ،   Sousa)الشلللمام( ) Cucumis melo و

(. وتت"ّمع هذه النيماتودات يف حالة  Lucas ،1984 و Barkerسللنة أو أكار ) 20الرابعة تّمل اجلفاا ملدة طويلة من 

(. وغالبًا ما يظتر الصوا عل  البذور يف   1أنس"ة النباتات باجلفاا )الشكل   خفّية وتشّكل س وا النيماتودس حني تبدأ   

صاد(. كما أن وجود  غار اآلفات       صابة جدًا باآلفات ويف بقايا النباتات اجلافة )أي ما يبق  يف ااقل بعد اا القرون امل

السللالب هلذه الديدان عل  مسللافات طويلة.   املعدية من املرحلة الرابعة يف البذور ومواد النباتات اجلافة هام يف االنتشللار

وميكن أن تبق  النيماتود حّية يالتتا اجلافة بعد انتقاهلا من خول اخلنازير والقطعان أن بذور مصللللابة أو داخل هذه       

 (.1971، وآخرون Palmisanoالبذور )
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 وتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحبر 8 ب.ت

 

 DP 8-5  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

تات أعل ، أشلللللار       D. dipsaciورغم أن  با فة يف ن كاليفورني من        Viglierchio (1971ُتعتو آ كان جمتمع  بام نغ  ( أن أ

D. dipsaci  يفAllium sativum ( أن يتكابر عل  فطر الرتبة )الاوم(Verticilium وCladosporium.يف ظروا ةوية ) 

فة   ال                  D. dipsaciومن املعروا أن آ ية )م خلارج تة ا ية من اجل ية بكتري بات قل ممرضلللللات ن  Clavibacterتن

 nsidiosusisubsp.  michiganensis syn nsidiosumIisubsp.  Clavibacter michiganensis ،

Corynebacterium insidiosum.ما يسّبب ذبول األلفالفا ،) 

يف األقاليم التالية )باستاناء االعرتاضات(:    D. dipsaciألف(، تتواجد آفة  2013ووفقًا ملنظمة وقاية النباتات يف أوروبا )

 وأمريكا الشمالية، وأمريكا الوسط  والبحر الكارييب، وأمريكا اجلنوبية، أوسيانيا.أوروبا، وآسيا، وأفريقيا، 

 Ditylenchus destructorآفة  1-2

أو دودة تعفن البطاطا، بصللورة حصللرية تقريبًا األجزاء تت األرضللية من النباتات )مال   ، D. destructorتتاجم آفة 

ابتة للسللليقان(. وهي أنواع شلللبغ عاملية شلللائعة يف األقاليم املعتدلة، الدرنات، والريزومات واألجزاء تت األرض املشللل

سا   سدولة عن خ شة الدينار )منظمة وقاية النباتات يف أوروبا،    اترئوم شي ألف(. كما أن   2013حادة يف أنتاج البطاطا وح

نوعًا نباتيًا يشمل نباتات الزينة، والنباتات احملصولية     90نطاق الكائنات املعيلة للنيماتود واسع جدًا، أذ ينم أكار من   

)البطاطا( املعيل األسلاسلي، حيي يظتر يف الدرنات عفن رطب أو     Solanum tuberosumواألعشلاب النلارة. ويشلكل    

 جاا ينتقل أن درنات أخرى يف التخزين. ويف بعا الظروا، قد تتسبب كائنات التعفن الرطب بتعفن الدرنات أن حدّ 

نوعًا من البكترييا  Ciurea  (1986 )55و Rojankovskiتقتل أينللًا النيماتودات. وقد وجد  أمنا قدولكن سللوا بعيد، 

هي   spp. Fusariumحيي أن الفطريات املغزلية  ،.tuberosum Sيف دّرنات  .destructor Dبآفة  تصلللةرتبطة املوالفطريات 

 األكار شيوعًا.

شائعة األخرى هي   شتقة      )البطاطا االوة(،  Ipomoea batatasوالعوائل ال صلي )أ ناا مت"نة وةتارة م والزنبق الب

)حشلللليشللللة  Humulus lupulus )اهلندباء(، و Taraxacum officinale ، و(Iris xiphioides و Iris xiphiumمن 

 )اللبوب(،  Hyacinthus orientalis )لبوب عنيب(، و Leopoldia comosa )التوليب(، و .Tulipa spp الدينار(، و

 )البيقيللة(،  Anthyllis vulneraria و Coronilla varia )الللداليللا(، و.Dahlia spp )الزنبق(، و .Gladiolus spp و

 )الزهرة املخملية(،  Calendula officinalis )الشلللمندر السلللكري، ولندر العلف، والشلللمندر(، و  Beta vulgaris و

)الوسلللليم األار واألبيا  .Trifolium spp )البقدونس( و Petroselinum crispum )اجلزر(، و Daucus carota و

بسللرعة عل   .destructor D(. ويف غياب نباتات أعل ، تتكابر آفة Brzeski ،1991و Sturhanوالوسلليم السللويدي( )

نوعًا من الفطريات، ومن املعروا أنتا تدّمر اخلين الفطري يف الفطر املسللتزرع  70والي ا مشللي"ات فطرية أفطوريات 

(Sturhan وBrzeski ،1991  وبامكان هذا النوع أن يقاوم اجلفاا ودرجات اارارة املتدنية، أمنا ال يشلللّكل  لللوا .)

شتاء كبيا، ما   . غري أن هذا النوعD. dipsaci (Kühn ،1857 )Filipjev ،1936النيماتود كما تفعل آفة  يزدهر يف ال

عل البيا يف   يغ يف      D. destructorجي مّما هو عل ية  فة     . D. dipsaciأكار حيو لك، أن آ بذور   D. destructorكذ يف 

ضعة للوائح يف بلدان عديدة )   صوت الزهور هي آفة خا شارت التقارير  Brzeski ،1991و Sturhanالبطاطا وب (. كذلك، أ

)الفول السللوداني/الفسللتق( يف جنوب أفريقيا، أمنا باتت هذه   Arachis hypogaeaعل   D. destructorأن وجود آفة 
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8ب.ت  بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح  

DP 8-6 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

صلة،     س"وت ُتعتو أنواعًا منف (، قريبة من  Webster ،1995و  Wendt, Swart, Vrain) Ditylenchus africanusال

 .D. destructorالناحية املورفولوجية ومن ناحية القياس املورفولوجي آلفة 

قاً  با )          ووف تات يف أورو با ية الن قا مة و فة     2013ملنظ جد آ ناء          D. destructorألف(، تتوا باسللللتا ية ) تال قاليم ال يف األ

 االعرتاضات(: أوروبا، وآسيا، وأفريقيا اجلنوبية، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اجلنوبية، أوسيانيا. 

 املعلومات التصنيفية -2

 Ditylenchus dipsaci (Kühn ،1857 )Filipjev ،1936اإلسم: 

فات  فة    املراد فات أنواع آ قة   Ditylenchus dipsaci (Kühn ،1857 )Filipjev ،1936: ترد مراد  Siddiqiيف وبي

(2000) 

صنيفي    ضع الت ، Tylenchoideaو ،Tylenchina، وTylenchida، وDiplogasteria، وSecernentea: النيماتودا، الو

 .Anguinidae و

، Brzeskiو Sturhanودا السللاق، والديدان املسللتطيلة يف السلليقان والبصللوت )باإلنكليزية( )   نيماتاألمساء الشاااةعة: 

1991. ) 

مرّكب من األنواع يتولف من عدد كبري من األ للناا واجملتمعات البيولوجية اليت   D. dipsaciموحظة: ُتعتو اآلن آفة 

نليات العائل. بالتالي، وردت مرادفات ملا جمموعغ      صورة خا ة يف أف كما مّت  D. dipsaciنوعًا أمسيًا من  13ختتلف ب

سب نطاق الع        30التعّرا أن  سية ح صورة رئي سم النبات    نفًا بيولوجيًا، جيري التمييز بينتا ب سمَّ  عامًة با ات   وائل وُت

 الرئيسية املعيلة هلا.

 Ditylenchus destructor ،Thorne 1945: اإلسم

 : غري متوفرةاملرادفات

صنيفي    ضع الت ، Tylenchoidea، وTylenchina، وTylenchida، وDiplogasteria، وSecernentea: النيماتودا، الو

 .Anguinidae و

 Sturhanالدودة املسللللتطيلة يف عفن الدرنات، الدودة األسللللطوانية لتعفن البطاطا )باإلنكليزية( )            : األمساء الشاااااةعة  

 ( Brzeski ،1991و

ضع   ستنتاجات    Blaxter(2003 و De Leyو صنيف األحدث، الذي جيمع بني املوحظات املورفولوجية، واال ( نظام الت

 اجلزيئية وتليوت التصنيف التفرعي اايوي.
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 وتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحبر 8 ب.ت

 

 DP 8-7  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 لكشف عن اآلفةكيفية ا -3

شف عنتما: التوّرم،      .destructor Dو .dipsaci D اجلربومتنيتمل كل من  سمح بالك شرتكة التالية اليت ت األعراض امل

والتشلللّوه وزوال اللون والتقّزم يف األجزاء املوجودة تت األرض من النباتات، والنخر أو التعّفن يف البصللليوت والدرنات  

(Thorne ،1945 .) 

 

 Ditylenchus dipsaci  آفة

قدرتتا عل  غزو النسيج الكبدي الصلب عقب التحّلل األنزميي    فيمن حيا ات طفيليمع التوقلمًا  .dipsaci Dُتظتر آفة 

للطبقة الرقيقة البكتينية أو الوسط  املوجودة بني اجلدران املتامخة يف اخللية، ما يددي أن فصل اخلويا وتقريبتا. وهذا   

م ّب تفاحة ناضلل"ة أكار من الوزيددي أن املظتر الومع النموذجي أو أن امللمس املنّقن يف األنسلل"ة املصللابة نا يذكر بل

(Southey ،1993.) 

)دودة اسطوانية عموقة يف الساق والبصيلة(     D. gigasبآفة  V. faba تسّبب أ ابة  ، (2011وآخرين ) Vovlasويسب  

وداء، س التوّرم وتشّوه أنس"ة السيقان أو تقّرحات تتحّول أن لون بين أار بم اسود. ويف اإل ابات ااادة، تبدو البذور      

ومشللّوهة وأ للغر ح"مًا من البذور غري املصللابة باآلفة، كما تظتر بقع أشللبغ باللطخات عل  سللطحتا. وأّما العوائل غري 

V. faba  فتيLamium purpureum ،و Lamium albumو ، Lamium amplexicauleو ، Ranunculus arvensis ،

  .Avena sterilis و Convolvulus arvensis و

  Ditylenchus destructor آفة

عادًة األجزاء تت األرض من النباتات )الدرنات وسلللليقان البطاطا، وريوزمات النعناع،   D. destructorتصلللليب آفة   

وجذور حشليشلة الدينار والليلك(، ما يسلّبب زوال اللون وتعّفن أنسل"ة النباتات. وتكون أحيانًا األجزاء فوق األرض من      

اآلفة، ما يسّبب تقّزم الساق وتتّخنتا وتفّرعتا أضافًة أن تقّزم األوراق، وتغننتا وزوال لونتا )كما     النباتات مصابة أينًا ب  

أعراض اإل ابة باآلفة يف األجزاء  توجد تظتر أي(. أمنا يف أغلب األحيان، ال Brzeski ،1991و Sturhanيف البطاطا( )

 فوق األرض من النباتات.

 العواةل واألعراض 3-1

 Ditylenchus dipsaciآفة  3-1-1

)الشللوفان(،   Avena sativaهي الن"يليات:  D. dipsaci( أن أن العوائل الرئيسللية آلفة 1991) Brzeskiو Sturhanيشللري 

،  A. sativumو، A. cepa)القمح(  والزنبقيات:  Triticum aestivum )الذرة(، وZea mays )اجلاودار(، و Secale cerealeو

  والبللاذنللانيللات:      Trifolium spp، وPisum sativum، و.Vicia spp، وM. sativa  والقرنيللات:     .Tulipa spp و

S. tuberosum ،وNicotiana spp  :صليبيات سيات:    Brassica campestris  وال نّم   .Narcissus sppوالنرج . كذلك، ت

  Allium ampeloprasum، وH. orientalis، وB. vulgaris)الفراولللة(، و.Fragaria spp ، وD. carotaعوائللل أخرى 

)الكرفس(،   Apium graveolens )القرنفل(، و .Dianthus spp ، وPhlox paniculata، وPhlox drummondii)الكرات(، و
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8ب.ت  بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح  

DP 8-8 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 Helianthusو Petroselinum crispum )اللفت(، وBrassica napus )العدس(،  Lens culinaris، و.Hydrangea sppو

annuus .)دّوار الشمس( 

نتا البعا. ويف حال ماتت     D. dipsaciقد تتواجد أجيال ةتلفة من آفة  سم معّين، تتبع بع يف نباتات عائلة خول مو

األجزاء املصللابة من النباتات بسللبب اآلفة، ترتن النيماتودات العائل قبل أن بوت بالكامل. ويف غياب نباتات عائلة،   

عائلة وتتغذى منتا لبعا الوقت، رغم أنتا غري قادرة عل  التكابر يف هذه  بامكان هذه الديدان أن تدخل أن نباتات غري 

شيوعًا لإل ابة بآفة   Farkas ،1988 و Andrássyالنباتات غري العائلة ) يف تقزم  D. dipsaci(. وتتمال األعراض األكار 

العفصة وتشّوهتا  وتقرّحات خنرية    النباتات وا فرارها  وتّتخن السيقان والسويقات واألزهار، وتقّزمتا، واحتوائتا عل     

يف البصلليوت والريزومات وتعّفنتا، غالبًا ما تظتر بشللكل حلقات بنّية اللون حني تكون البصلليوت مقّطعة. وقد تصلليب 

)الفا للوليا القزمية، أو اللوبياء، أو الفا للوليا اخلنللراء( ماًو،  Phaseolus vulgarisالبذور أينللًا من  D. dipsaciآفة 

. وعادًة ال تبدي البذور الصلغرية أعراضلًا ظاهرة لإل لابة باآلفة يف حني تنكم     M. sativaو .Allium spp ، وV. fabaو

 قشرة البذور الكبرية وتظتر بقعًا ملّونة عليتا.  

 بالنجيليات اخلاصة األعراض 3-1-1-1

Avena sativa و Secale cereale(McDonald و Nicol ،2005      سيقان، ويظتر شّوهة، وتتخن ال صبح األوراق م (. ت

عة               مة. ويف زرا فة ومتقز تات قصللللرية وكاي با نات، وتكون الن يادي من الغصللللي فة  S. cerealeعدد غري اعت ، تظتر آ

D. dipsaci   اليت تتوي عل  كميات قليلة من الدبال، وبصورة طبيعية يف املناطق حيي    بصورة خا ة يف الرتبة اخلفيفة

لشليم. وميكن موحظة العومات األون لإل ابة باآلفة يف أواخر فصل اخلريف، أمنا تصبح أكار وضوحًا يف الربيع. ُيزرع ا

كذلك، تشللللري بقع عديدة عل  النباتات ذات النمو املتوخر يف حقل الشللللليم أن تلفآل بفعل اآلفة. وفيما تنمو نباتات                  

A. sativa    ض صابة باآلفة بوترية أبطو، تظتر بو نر. وتمل       امل صول املائل أن اإل فرار من خول لونتا األخ وح يف احمل

صابة األعراض ذاتتا اليت تظتر يف حبوب أخرى، وتتعّرض أن ه"وم آفة   T. aestivumنباتات  يف أوروبا   D. dipsaciامل

  (.Cook ،1993 و Rivoalالوسط  والشرقية فقن )

شكل ع  Zea maysوأّما نباتات  سيقان يف النباتات      قد يددي غزو أمنا، .dipsaci Dآلفة  ةًاجيد ائًووفتي ال ت س"ة ال أن

(. كما  Cook ،1993 و Rivoalالفتية أن خنر يف هذه األنس"ة، ويتسّبب نوت نباتات الذرة أو سقوطتا قبل ااصاد )    

زء  ة أقصللر فيما يصللبح اجلأن أوراق النباتات املصللابة متغنلّلنة وملتوية كفّتاحة سللدادات. كذلك، تكون الفوا للل العقدي

  األسفل من الساق فارغًا يف حني تنكسر النباتات األكو ح"مًا وتسقن.

 األعراض اخلاصة بالزنبقيات 3-1-1-2

Allium cepaو ، Allium sativum ،و Allium cepa var. aggregatum .)تتمال أحدى خصللائص معظم  )الكراث

(. كذلك، 4و 3، و2)األشكال   D. dipsaciبون األوراق والبصيوت فيتا تتشوه بفعل اإل ابة بآفة     .Allium sppنباتات 

تصبح قاعدة النباتات الفتّية منتفخًة واألوراق مشّوهًة. وأّما البصيوت املصابة األخرى فيظتر عليتا توّرم )انتفاخ( للقشرة        

سطواني       صل عند اجلذر األ شققات مفتوحة غالبًا ما ت صيوت ) وت (. ويبدو مظتر نباتات Olthof ،1993 و Potterللب

A. cepa   اليت تتعرض أن ه"وم آفةD. dipsaci                جامدًا بفعل ذوبان اخلويا الناجم عن تغذية الديدان األسللللطوانية

(Ferris  وFerris ،1998   ( وبيل البصيوت املصابة أن التعّفن بسرعة يف التخزين .)Bridge وHunt ،1986ك ،) ما أن
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 DP 8-9  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

القشور الداخلية يف البصيلة تتعرض عادة أن ه"وم أكار حّدة من القشور اخلارجية. ومع تقّدم املوسم، تصبح البصيوت          

تشللّوه  أن D. dipsaciلّينة ويظتر لدى قطعتا قشللر بين اللون بشللكل دوائر متحدة املركز. وعل  العكس، ال تددي آفة  

(. كذلك، Sikora ،1990 و  Netscherأمنا تسلللّبب ا لللفرار األوراق وموتتا ) ،A. sativumاألوراق أو تورم يف نباتات 

يف منيسللللوتا، الواليات      A. sativumللمرة األون يف نباتات    D. dipsaci( عن ظتور آفة  2012) وآخرون Mollovأفاد  

راض والريقان، يف حني كانت األع   املتحدة األمريكية. وبالت األعراض اليت ظترت يف النباتات تت األرض يف التقّزم       

شوه. وقد تبدو نق      ستوى غري كااآل والت صيوت هي النخر، والنمو ن )توّرمات   .Allium sppط عل  أوراق نباتات ايف الب

 شبيتة بالباور عل  األوراق(. وال ُتوَحظ اي أعراض لإل ابة يف بذور النباتات املصابة.

Tulipa spp. (Southey ،1993      ختتلف األعراض النامجة عن متامجة آفة .)D. dipsaci     ألزهار اللعلع، يف النباتات

. ففي ااقل، يشلّكل اإلزهار الفرتة  .Narcissus sppالنامية والبصليوت عل  السلواء، عن تلك اليت تظتر عل  نباتات   

ة اللون تظتر عل  جانب واحد من  األفنللل للكشللف عن اإل للابة باآلفة. واإلشللارة األون هي أ للابة شللاحبة أو أرجواني

شرة          سم الق شرة تت الزهرة اليت تنحين باجتاه اإل ابة. وتزداد هذه اإل ابة ح"مًا، وتنق ساق مبا شف عن  -ال   نا يك

وينتشلللر التلف باجتاه األسلللفل واألعل  يف أغلب األحيان و لللواًل أن البتوت. ويف    -النسللليج الرخو النموذجي تتتا

ة، بتد أ للابات ممابلة أن اجلزء األسللفل من السللاق بدءًا من األوراق ولدث خلل يف النمو. تبدأ مات األكار حّدواهل"

اإل ابات عند قاعدة البصيوت اجلديدة حيي تظتر بشكل براعم مقابلة جانبية عند قاعدة السيقان السابقة. ميكن رؤية      

ن، بشللكل لطخات ليّنة رمادية أو بنّية اللون عل  القشللور اإل للابة والشللعور بتا لدى أزالة القشللور اخلارجية البنّية اللو

 اللحمية اخلارجية. وال تظتر عل  البصيوت املصابة حلقات بنية اللون كاليت نراها يف نباتات النرجس والياقوتية.  

 األعراض اخلاصة بالنجيليات 3-1-1-3

Medicago sativa.  شكل سطوانية  اهم  .dipsaci D. ت صيب نباتات  األكو آفة الديدان األ صل   ..sativa. Mاليت ت وت

اإل ابة بسرعة يف الرتبة الاقيلة وخول أوقات هطول األمطار الكايفة أو يف املناطق املروية بالرّش. وغالبًا ما يكون سالذبول 

بي األبياس املرتبن خبسللللارة الكلوروفيل يف الورق أحدى خصللللائص احملا لللليل املصللللابة يف حالة من اإلجتاد الرطو

(Griffin،1985    وأحيانًا تظتر يف ااقول املصابة مساحات غري منتظمة من النباتات املزروعة املبعارة. وتشمل أعراض .)

ه"وم الديدان األسللطوانية التوّرم، والتقّزم وااللتواء يف السلليقان واألوراق، وقصللر الفوا للل العقدية، وتشللّكل العديد من    

 ،Nicol و McDonaldاعتيادي من الغصللللينات اليت تعطي النباتات مظترًا كايفًا )      الواعم اإلبطية، وأنتاج عدد غري    

(، وغالبًا ما ال تتمكن من  Ferris، 1998 و Ferris(. وال تنمو النباتات املصللابة نا فيغ الكفاية لتشللكل هشلليمًا ) 2005

 Phytophtoraات الوسيم أن  نب D. dipsaci(. كذلك، تعّرض آفة Nicol ،2005و McDonaldأنتاج أشوان األزهار ) 

megasperma.       ويتفاقم التلف الذي تسللللّببغ آفةD. dipsaci       بفعل كائنات سللللووفاج أخرى )أنواعRhabditis ،و 

Cephalobus ،و Panagrolaimus      ( نًا موت النباتات سّرع أي سورة، وهو أمر ي نة ومك  و  Andrássy( يف نباتات مري

Farkas 1988 وال ُتوحظ أعراض يف بذور نباتات .)Medicago .املصابة 

Trifolium spp. .(Cook  و Yeates ،1993     األعراض مشابتة جدًا لألعراض اليت سبق و فتا يف نباتات .)M. sativa  ،

باسلللتاناء النفل األار واألبيا اللون. تغزو اآلفة النفل األار وخبا لللة يف الطقس البارد واملمطر. وتظتر مسلللاحات كبرية   

نة يف ااقل، حيي تتواجد النباتات األكار أ ابًة باملرض باجتاه املنطقة الداخلية وتبدو ذابلًة يف       ستديرة من النباتات املري وم
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اتات تبدو متوّرمًة مال البصلليوت، واألوراق مت"عدة ومتغنللنة تظتر عليتا بوضللوح عروق مسيكة.  وسللطتا. كما أن قواعد النب

سطوانية )  5وأّما براعم األزهار فتي متوّرمة كالعفص، وقد لتوي عفص زهرة واحدة عل   (.  Courtney ،1962آالا دودة أ

تورمة، وتبدو براعمتا متخّصلة، وتصبح األجزاء املصابة     قصرية وم  D. dipsaciكذلك، تكون سيقان النفل األبيا املصابة بآفة   

أو اخلريف. وأّما األوراق فتي أضيق مّما يف اااالت العادية، غري أن سويقاتتا أكار مساكًة وقصرًا.     بنّية اللون يف الصيف 

 (.Farkas ،1988و Andrássyوبراعم األزهار متوّرمة عند قواعدها )

 بالباذجنانياتاألعراض اخلاصة  3-1-1-4

Solanum tuberosum.   فة فة                  D. dipsaciتنتج آ بغ آ لذي تسللللّب نة أكار من العفن السللللطحي ا لدر جتاه ا با تد  كل قمع مي نًا بشلللل عف

D. destructor   ( وتغزو النيماتود السلليقان واألوراق، مّما يددي أن تقّزم منوذجي للنباتات يرافقغ تشللّوه حاد يف السلليقان والسللويقات .Evans  

 (.Trudgill ،1992و

Nicotiana spp. (Johnson ،1998    أن أوراق وسيقان شتوت التبغ يف الطقس )(. تدخل  غار اآلفات )املرحلة الرابعة

سم أو أكار فوق الرتبة. وفيما يزداد   40الرطب، وتددي أن توّرمات  غرية و فراء اللون )العفص( قد بتد عل  ارتفاع    

 إل فرار يل األوراق العليا أن اعدد العفصات، تبدأ أنس"ة النباتات باملوت قبل أوانتا. وقد تسقن األوراق السفل  فيما ب    

قيلة،  ابعدها، تتعفن العفصات وتوقف منو النباتات املصابة ويف النتاية، ال سيما يف الطقس الداف ء والرطب ويف الرتبة ال   

 تنكسر السيقان املصابة وتسقن النباتات أرضًا.

 األعراض اخلاصة بالصليبيات 3-1-1-5

 .D. dipsaciالناضج املصاب بآفة B. campestris قد يظتر عفن تاجي حاد يف نبات 

 األعراض اخلاصة بالنرجسيات 3-1-1-6

Narcissus spp. (Southey ،1993 تتمال األعراض النمطية يف وجود توّرمات من اللون األ للفر الفاتح أشللبغ بالباور .)

(. 6و 5عل  األوراق )نقاط( وحلقات بنّية اللون ومتحدة املركز ميكن رؤيتتا حني ُتقطع البصللليوت بالعرض )الشلللكون 

اه األسللللفل. كما أن التوّرمات تظتر     أمنا حني ُتقطع البصلللليوت بالطول، ُيوحظ أن النخر يبدأ عند العنق وميتد باجت        

مات املعتدلة، ميكن الشللعور بالتورمات عل  النحو وبوضللوح يف فرتة اإلزهار حني تنمو األوراق بشللكل ناشللن. ويف اهل" 

البصلليوت اجلافة اليت   يف D. dipsaciاألفنللل أكار من رؤيتتا، بني السللبابة واإلبتام. وميكن الكشللف عن وجود آفة  

ضللئيل، من خول قطعتا مباشللرة تت العنق. ويبّين الفحص املتوني يف املراحل األون من اإل للابة بقعًا تعاني من تلف 

   بّراقًة وأسفن"ية حيي تكون اخلويا قد انفصلت عن بعنتا. ويستتبع ذلك ظتور سريع لنخر بين اللون.

 األعراض اخلاصة بعواةل أخرى 3-1-1-7

Fragaria spp. .  تشكل آفةD. dipsaci  النوع الوحيد منDitylenchus مسببًا مرضيًا يف الفراولة   الذي ُيعتو (Brown  

 (. وُيوَحظ التلف يف األوراق الصغرية واملشّوهة ويف السويقات القصرية والسميكة وامللتوية.1993، وآخرون

تات             با لة الفرعية لن عاة ياقوتيات( وبصااايأت أخرى     Sciloideaeعاةلة اهلليونيات، وال (. Southey ،1993))ال

، أمنا ال ُتوحظ عادة توّرمات حمددة عل  أوراق      Narcissus sppأعراض البصلللليوت هي ذاتتا اليت تظتر يف نباتات    

صيوت زنبقيات     شّوهات وأحيانًا، تورماٌت طفيفة. كذلك، تظتر عادة عل  ب النباتات. أمنا قد تبدو عل  األوراق أبوٌم وت
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تر عل  الياقوتيات. كما أن أعراض اإل للابة يف النرجسلليات مشللابتة لتلك اليت تظتر يف  أخرى األعراض ذاتتا اليت تظ

توّرماٌت، أضافًة أن حلقاتآل   .Nerine spp و .Galanthus spp  أذ تبدو ماًو عل  أوراق نباتات Narcissus sppنباتات 

 بنية اللون ومتحدة املركز يف البصيوت.

Beta vulgaris and Daucus carota (Cooke ،1993تددي تغذية .)D. dipsaci     شتوت أن موت نقطة النمو يف ال

)نا يفنللي أن تشللّكل تي"ان عديدة(  وقد تصللبح الفلقات واألوراق ملتويًة، ومتورمة ومشللّوهة  كما قد تظتر نقاط عل  

. ويف وقت الحق من املوسم، قد تسّبب اآلفة يف التاج عفنًا ُيعرا باسم     االكو سنا  األقدماألوراق أو السويقات يف النباتات  

تقّرح التاج، أو عفن التاج أو عفن العنق. وتظتر هذه اإلشلللارة أواًل بشلللكل بارات بارزة ورمادية اللون بني ندب األوراق  

ال اتات، ما يسللمح للتاج باالنفصللعادًة. بم، ينمو العفن باجتاه اجلانب اخلارجي والسللفلي، وميتد أن ما بعد كتف النب

تفّحج األوراق وزوال لون رأس اجلذر الرئيسلللي.  قد تشلللمل أعراض أخرى، D. carotaحني يتّم سلللحبغ. ويف نباتات 

ساق النباتات عند       سية عل  جذر و صورة رئي سّبب       4أن  2وتظتر األعراض ب ستوى األرض وفوقغ. وت سنتيمرت تت م

 (.7تعّفن التاج، وخبا ة يف فصل اخلريف )الشكل اإل ابة ااادة موت األوراق و

Phlox paniculata وغريها من نباتات الزينة (Southey ،1993      شة يف شا صابة تاّخنًا وه (. تبّين نبتات الفلوكس امل

تقلص  والسليقان أضلافًة أن قصلر الفوا لل العقدية اليت بيل أن االنفصلال. وتتمال امليزة الفريدة هلذه العوائل يف جتّعد      

 للللفائح األوراق العليا، واليت قد ينكم  اجلزء األعل  منتا ليتحول أن خيوط ضللللئيلة. ومن بني النباتات اليت ُتعتو         

 ، Calceolaria، وAnemoneعوائل وتعاني تشللللوهًا يف النمو وتورمًا وما أليغ من األعراض، هنان أنواع وأ للللناا من 

، Penstemon (Roberts، وLysimachia، وLychnis، وHeuchera، وHelenium، وGypsophila، وCheiranthusو

. وأّما  Primula spp( عن تقّزم، وتشلللّوه لألوراق، وعفن وع"ز عن اإلزهار يف نباتات 1937) Edwards(. وأفاد 1981

صاب نباتات     شبية فتي غالبًا ما ال تتعرض للت"وم، أمنا قد ُت سّبب   ، ماD. dipsaciبآفة  Hydrangeaالنباتات اخل ي

شّكل عادًة            سية، وزيادة يف جتّعد  فائح األوراق. وت سويقات والعروق الرئي شبية، وتوّرمًا يف ال ضوع غري اخل خلًو يف األ

خلٌل يف األوراق ، Yucca smalianaاألوراق املت"عدة العومة األون عن اإل لللابة. ويظتر عل  نباتات خشلللبية أخرى، 

 وتوّرمات شبيتة بالباور.

3-1-2 Ditylenchus destructor 

بصورة خا ة عل  الدرنات )مال البطاطا والداليا(،     D. destructor(، تتطفل آفة 1991)Brzeski و  Sturhanيسب  

سكري واجلزر(. وهي               شمندر ال صلي، والتوليب والدلبوث( واحملا يل اجلذرية )مال ال سن الب سو صيوت )مال ال والب

تدمري اخلين الفطري يف     ئل أخرى      Agaricus hortensisقادرة عل   مل عوا ، I. batatas)الفطر املسللللتزرع(. وتشلللل

)اجلينسنغ(، Panax ginseng س أو اجلينسنغ(، وdong quai)س Angelica sinensis ، وP. vulgaris ، وA. sativumو

 .Erytronium denscanis (dog’s tooth violet)وبصيوت  .Begonia spp ، وTaraxacum officinale و

Solanum tuberosum و Dahlia spp        ال تظتر أي أعراض خول فرتة النمو. فالنيماتود تدخل أن درنات البطاطا عو

السلللليقان، وتتواجد معظم هذه الديدان عند أطراا األجزاء البنية اللون وغري التالفة. ولو أ خذت عّينة  للللغرية من هذا 

جاج مكّبر بسلللين. وتتمال اجلزء من الدرنة وُوضلللعت تت املاء، تبدو كتلة الديدان الصلللغرية واضلللحًة حت  تت ز 

يف بقع  غرية بيناء طباشريية أو طفيفة اللون ميكن موحظتتا تت قشرة  D. destructorاألعراض األون لإل ابة بآفة 

(. والحقًا، تصبح هذه البقع أكو ح"مًا وأغمق لونًا تدرجييًا )بر باللون الرمادي، والبيّن اللون  Brodie ،1998الدرنة )
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(. وهذا ين"م بصورة خا ة عن غزو بانوي للبكترييا والفطريات والديدان    8تكتسب ملمسًا أسفن"يًا )الشكل     واألسود(، و 

(. وأّما يف الدرنات اليت تعاني أ للابًة حادة، تظتر عادة مواقع مقّورة ذات قشللرة Brodie ،1998األسللطوانية الرّمامة )

شرة أن       شبيتة بالورق. ال تتعرض الق شققة، ومت"عدة و صابة          مت س"ة امل سيما أن األن شقق  صبح رقيقًة وتت اهل"وم بل ت

(. أخريًا، قد تتحّنن الدرنات بكاملتا، وهذه الدرنات التالفة بالكامل تعوم                Brodie ،1998السللللفلية جتّف وتنكم  ) 

 .D. dipsaciاملصللابة بآفة  S. tuberosum(. وعل  العكس، ال تظتر تشللققات عل  قشللرة 9عل  سللطح املياه )الشللكل 

صل أن أعداد كبرية. وقد تكون األعراض        صاد، وميكن أن ت سطوانية بالتكابر داخل الدرنات بعد اا ستمر الديدان األ وت

 أكار وضوحًا بعد التخزين، لكن اإل ابات الاانوية بالفطريات والبكترييا والديدان ااّرة تصل يف الدرنات املصابة.

Beta vulgaris  رية يف اجلذور والريزومات. وأفاد      . تددي اإل للللابة أن كلوم خنDallimore  وThorne (1951 عن )

  السكر  ناه مى ينخفا أينًا حمتو  احملصول ضافًة أن خسارة    باال أعراض مماالة للتقّرح التاجي. ويف الشمندر السكري،  

 .أضافًة أن خسارة الغّلة

Daucus carota .               شري. وأّما سيج الق ناء يف الن ضافًة أن لطخات بي شرة اجلزر أ ضية يف ق شقوق عر تددي اإل ابة أن 

اإل للللابات الاانوية يف هذه املواقع بفعل الفطريات والبكترييا فقد تددي أينللللًا أن التحّلل. وميكن موحظة هذا التلف              

شاط        سطوانية توا ل ن ضي لل"زر. فالديدان األ ستولة يف تقطيع عر صبح     ب شتاء وي صل ال تا التدمريي خول التخزين يف ف

 اجلزر غري موئم لوستتون. 

Iris spp. و Tulipa spp(Southey ،1993 تددي اإل ابات أن عومات خطية رمادية اللون بتد باتاه األعل  بدءًا .)

التلف عو نسلليج البصلليلة بكاملغ   من الطبقة القاعدية عل  القشللور اللحمية اخلارجية. وفيما تتقدم اإل للابة، ينتشللر   

ويسّبب جفافًا بانويًا، وعفنًا يف األلياا نا يددي أن سقوط البصيلة. وتبدو البقع البنية اللون بشكل دوائر واضحة حني        

ُتقطع بصيلة مصابة بالعرض. كذلك، يشكل ا فرار األوراق وموتتا أعراضًا بانوية يسببتا تلف يف البصيلة وتوقف ممكن          

 اجلذور.لعمل 

 Button س أو سBlazing Star س، سGayflower)س Liatris spicataوأظترت أ لللابة اجلذور الدرنية يف نباتات الزينة 

Snakeroot   س( بآفةD. destructor            يف التخزين البارد يف جنوب أفريقيا تعفنًا مائًو أن السللللواد حيي تعي  ديديان

 (.Daiber ،1983 و  Van der Vegteلة )أسطوانية يف أنس"ة متامخة للمواقع املتحّل

 استخراج النيماتود 3-2

 استخراج النيماتود من البصيأت والثوم 3-2-1

ستخراج النيماتود، يتّم قطع   شور  البتدا ا صيوت  ق نررة  الب صيوت  املت صو     خب)ويف الب شور الداخلية( أو ف ا  ا ة الق

الاوم أن أجزاء  للغرية ووضللعتا يف وعاء )مال  للحفة برتي( مع مياه الصللنبور يف درجة حرارة الغرفة. وللحصللول عل   

ميكرونًا مغّط  بورق ترشللليح بو لللفغ دعامًة   250و 200معلق نقي، ميكن أن توضلللع األجزاء عل  منخل بفتحات بني 

ّسم )تكبري       (.Oostenbrink)تقنية  حن   سطة جمتر جم ساعة أو أكار، ميكن رؤية النيماتودات بوا مرة عل   40وبعد 

 األقل(. 
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 استخراج النيماتود من الرتبة واملواد النباتية 3-2-2

تقنية مرجعية السلللتخراج النيماتود من الرتبة واملواد النباتية )البصللليوت، واجلذور،   Baermannتشلللّكل طريقة قمع 

ضع القمع يف دعامة       ساقغ ومغلق برّفاا أو نلقن ملولب. يو شور وبذور البطاطا(. والقمع مزّود بونبوب مطاطي مربوط ب وق

 املقّطعة أن أجزاء  للغرية يف شللاش أو حمرمة يتّموُيمأل كلغ تقريبًا ناء الصللنبور. بم، توضللع أنسلل"ة الرتبة أو النباتات 

بنيتا ييي تت"ز املواد، وتغطيسللتا بلطف يف املاء داخل القمع. عندها، بر النيماتودات الناشللطة عو القماش وترقد 

ديدان  ليف أسفل ساق القمع. وبعد بنع ساعات، أو بعد مرور ليلة، تنساب كمية  غرية من املياه اليت تتواجد فيتا هذه ا

 (.Hooper ،1970 و  Fleggوُتفحص تت اجملتر )

ويف تقنية ةتلفة قليًو، يتم استبدال القمع بصحن وتفتيت كتل الرتبة وأزالة بقايا اا"ارة والنباتات. بّم، جيري بسن    

سللعة ملم( بشللكل متسللاوى عل  دائرة من منشللفة ورقية ذات بنية واحدة توضللع عل  شللاشللة بوسللتيكية وا   50الرتبة )

الشبيكات وموجودة يف حاوية بوستيكية. بعدها، ُيسكب املاء يف الوعاء حت  تصبح الرتبة رطبة بكاملتا أمنا من دون أن      

سلللاعة عل   24تغمرها املاء. ُيغط  الوعاء بعدها بصلللحفة برتي كبرية للتقليل من تبّخر املاء. ُترتن هذه الوضلللعية ملدة  

وُيسكب املستعلق الذي لتوي عل  النيماتود من الوعاء أن الصحن لفحصتا بواسطة       األقل، وبعدها توضع الرتبة جانبًا  

 (.Kleynhans ،1997جمتر تشرلي. ميكن استبدال الرتبة بونس"ة نباتية مقّطعة أن أجزاء  غرية )

 Baermannللغشللاوة اليت ُتسللتخدم يف البصلليوت واجلذريات، فتختلف عن طريقة القمع لدى    Seinhorstوأّما تقنية 

سلليما أن عصللارة النباتات ومنت"ات االحنول السللام ُتغسللل باملاء. ومن األفنللل اسللتخدام هذه الطريقة، مقارنة بطريقة 

أو   Baermannماًو. ويف هذه الطريقة، يوضللللع قمع  Narcissus spp، يف نباتات من فصلللليلة Baermannالقمع لدى 

تويف استنفاد األكس"ني. وتن"م هذه الغشاوة عن خراطيم ترّش املياه     يف غشاوة أو ضباب من املاء ل   Oostenbrink حن  

عل  املواد النباتية، أو باجتاه األعل  ييي تعود وتسللللقن قطرات  للللغرية بلطف عل  املواد النباتية. عندها، ترتن            

أن   24مجع هذه الديدان كّل النيماتود ااّية األنس"ة النباتية وتملتا املياه أن القمع أو الصحن حيي ترتّسب. بم يتّم  

ميكرونًا.  25- 20سلللاعة يف أناء زجاجي بفتح امللقن امللولب عل  سلللاق القمع أو نمع عينات عل  منخل قياس   48

 .Hooper (1986)ميكن موا لة االستخراج أن حّد أربعة أسابيع، وهي تقنية يصفتا 

 وآخرين  Oliveiraمن املواد النباتية تبعًا لو للللف     .Ditylenchus sppوقد مّت تكييف طريقة أخرى السللللتخراج آفة    

ملم مملوءة نياه الصنبور. ُيحدث   500(. ُتقطع املواد النباتية أن أجزاء من سنتيمرت واحد وتوضع يف أوعية بسعة 2013)

نخة حوض مائي ويكون الااني ناابة      سمح األول بالو ول أن أنبوب م اء. يتم منفذ للتوبقبان يف أغطية هذه األوعية، ي

سللاعة يف تتوية مسللتمرة من املنللخة. بم ُيسللكب املسللتعلق الذي ينشللو عو منخل قياس    72اإلبقاء عل  هذه املواد ملدة 

ميكرونًا الستخراج النيماتود من املستعلق. وهذه الطريقة يف   38ميكرون إلزالة بقايا النباتات، بم عو منخل قياس  1000

املواد النباتية ييي تصل زيادة دنيا يف العنا ر اليت تتغذى من البكترييا والفطريات، ويبق   التتوية تول دون تعّفن

عدد كبري من النيماتود حيًا. وعند خّا الوعاء خول تتوية املسللتعلق الذي لتوي عل  املواد النباتية، جرج املزيد من  

 ر ملدى أ ابة املواد النباتية باآلفة عل  حنو أكار دّقًة.هذه الديدان من األنس"ة اجلذرية وبالتالي، هذا يسمح بتقدي

(. ُتغسل املواد النباتية،  1972) D’Herde و  Coolenميكن أينًا استخراج النيماتود من املواد النباتية باستخدام طريقة    

يف خّوط منزلي  مل من مياه الصللللنبور   50غرامات يف   5سللللم تقريبًا، وُتنقع  أجزاء من   0.5وُتقطع أن أجزاء ي"م 
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ساوىء هذه الطريقة أن عينات كبرية من النيماتود، مال آفات     سرعة األدن  ملدة دقيقة واحدة. من بني م  D. dipsaciبال

البالغة، قد ُتقطع أن أرب يف اخلوط. بّم ُيغسللل املسللتعلق الذي لتوي عل  النيماتود وبقايا األنسلل"ة عو منخل قياس  

ميكرونًا وُتسلكب داخل   45ميكرونًا. بّم، ُت"مع املخلفات عل  املنخل قياس  45ميكرونًا يوضلع فوق منخل قياس   750

ملم. وُيناا حوالي ملم واحد من الكاولني أن كّل أنبوب، بم ُيمزج اخللين بشكل جيد    50أنابيب للطرد املركزي بسعة  

سرعة تبلغ     نع للطرد املركزي ب ناا حملول     5لدقيقة الواحدة ملدة دورة يف ا 3 000وج صب املادة الطافية وُي دقائق. ُت

دورة  1 750غ/سللم( أن األنابيب. وُيمزج اخللين بعدها جيدًا وجنللع للطرد املركزي بسللرعة   1.13السللكروز )بكاافة 

ياس                    يف خل ق ية عو من طاف ملادة ال ها، ُتغسللللل ا عد حدة. ب قة وا ملدة دقي قة  لدقي نًا، بّم يت  45ا فات   ميكرو ّم مجع املخل

 النيماتود. ودراسة

فيتا فتو أجراء من   D. dipsaciوأّما فحص اخلنلللار اجملففة وغريها من احملا للليل البقولية للكشلللف عن وجود آفة  

بذور املنقوعة يف     2( نقع كمية من البذور يف مياه متّواة خول الليل، و)     1خطوتني تتماون يف ) ( اسللللتخراج جزء من ال

بة أيام. وميكن تديد وجود النيماتود يف مياه النقع ومسللتخرج النللباب من خول غربلة األجزاء املائية الغشللاوة ملدة بو

سبعة      ستغرق هذه العملية  نع للفحص اجملتري لغرض التعّرا أليتا. وت ام  يأالنامجة عن كل من اخلطوتني عل  أن خت

( )اي االسللتخراج يف النللباب(. ويقنللي اإلجراء  2هذه املدة أن بوبة ايام بالغاء اإلجراء ) ير صليتقريبًا، أمنا ميكن تق

 املعّدل بنقع البقوليات خول الليل يف ماء متّوى، بم غربلتتا وفحصتا تت اجملتر للتعرا أليتا.

مل(  250(. ُتغسللل الرتبة )Kleynhans ،1997والسللتخراج النيماتود من الرتبة، ميكن اسللتخدام الطريقة التالية )بعد 

شبيكات )   سع ال سعة    2عو منخل وا سطل ب سعة       5مم( يف  صبح ال صنبور ييي ت ناا ماء ال ليرتات. بم  5ليرتات. وُت

ستعلق وُيرتن لريقد ملدة   سكب عو منخل قياس   30ُيخلن امل ضع تربة   45بانية قبل أن ُي ميكرونًا. وُيّكرر هذا اإلجراء بو

سطل مرتني، أمن  سيب أن    يف ال ّصر أوقات الرت  45بوانى. وُتنقل بعدها املخلفات من منخل قياس  10بانية بم أن  20ا ُتق

مل من الكاولني   5مل. وأذا كان احمللول يف األنابيب رمليًا جدًا، ميكن أضافة  50ميكرونًا أن أنابيب للطرد املركزي من 

دورة يف   1 750تود. بم ختنللع األنابيب للطرد املركزي بسللرعة  يف األنابيب )وُيمزج جيدًا( للمسللاعدة يف ترسلّلب النيما 

 450ُتصلللب املادة الطافية من كل أنبوب ويتّم التخلص منتا. كما ُينلللاا حملول من السلللكر ) دقائق. و 7الدقيقة ملدة 

 د املركزي بسللرعةغ/لرت من املاء( أن األنابيب، وُيخلن هذا املزيج من السللكر والرتبة جيدًا قبل أخنللاعغ مرة أخرى للطر

ميكرونًا، وُت"مع املخلفات، اليت   45دقائق. بم ُتسللللكب املادة الطاقية عو منخل قياس  3دورة يف الدقيقة ملدة  1 750

تتوي عل  النيماتود، يف أناء لفحصتا. هذه تقنية أساسية، وحسب متارات التقين ونوع الرتبة  ميكن خسارة أن حّد      

املعدلة  Fleggيف املائة من النيماتود. وتشللمل طرق أخرى ميكن اسللتخدامتا السللتخراج هذه الديدان من الرتبة تقنية  40

  Hooperج(. ويصللللف  2013للتصللللنيف )املنظمة األوروبية لوقاية النباتات،         Oostenbrink، وطريقة  Cobbبتقنية  

 دة من ح"م النيماتود، وكاافتتا وحركتتا.( طرق استخراج ةتلفة جرى تكييفتا لوستفا2005) وآخرون

 التحديد -4

بوسللللائل مورفولوجية عل  العينات البالغة، ومن األفنللللل أن جيري فحص   .Ditylenchus sppويقتصللللر تديد آفة 

النيماتود من الذكور واإلناث من نوع حمّدد تت جمتر عالي القدرة. ومن شللون أعداد شللرائح رفيعة اجلودة أن تسللمح  

حده. وينبغي الل"وء أن        D. destructor و D. dipsaciا أن آفيت بالتعرّ  يد من خول الفحص املورفولوجي و توك كل  ب
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يف عّينة بتدا التوكيد فقن عل  وجود النوع املعين يف العينة. ونظرًا أن أن   Ditylenchusالتحديد املورفولوجي لصللللغار 

األحيان املواد النباتية البالية، ينبغي التوني يف تديد العينات يف             الفطرية تلّوث يف الكاري من  .Ditylenchus sppآفة  

 النباتات والرتبة عل  السواء.

 التحديد املورفولوجي 4-1

ستند تديد آفيت     نل أن ي ستخدام الطرق اجلزيئية  D. destructor و D. dipsaciمن األف أن طرق مورفولوجية. وميكن ا

ستويات   اإل ابة املتدنية أو يف وجود  غار العينات فقن. وميكن تطبيق الطرق اجلزيئية عل     لتحديد هذين النوعني يف م

العينات البالغة التالفة وغري العادية، ويف مجيع مراحل ااياة، نا يف ذلك املراحل األون من النمو، حني يتعّذر التو ل 

 أن تديد مورفولوجي لألنواع.

 إعداد العّينات 4-1-1

تحنللريات املدقتة من أجل تديد سللريع أو دراسللة اخلصللائص اليت ُتوحظ  جيدًا يف العينات غري املابتة يتم اإلعداد لل

 (:Kleynhans ،1997عل  النحو التالي )

 ُتنقل العّينات ااّية أن قطرة  غرية من املياه عل  شرلة زجاجية.  -

حركة النيماتود من حني أن آخر. جيب     يتم تسللللخني الشللللرلة لفرتة وجيزة فوق نار خافتة، والتحقق من        -

 التوقف عن التسخني حاملا تتوقف عن االنتفاض.

توضللع سللاترة وُتغلق باحكام حول األطراا بطوء لألظافر. وحني جيّف الطوء، تصللبح الشللرلة مع العينات    -

 للدراسة. جاهزة

ستخراج النيماتود ااّية من الرتبة أ  ة و من املواد النباتية، وُتقتل عل  حرارة متدنيويف الفحص اجملتري اخلفيف، يتم ا

يف املائة    5يف املائة فورمالني،     40يف املائة من    10يف املائة مياه مقطرة، و    FAA (35درجة مئوية(، ماّبتة يف     65-70)

ملائة من    50اا اخلّل الال"ي،   ملائة كحول( )   95يف ا  Hooper( وُتنقل أن الغليسللللريول ) Andrássy ،1984يف ا

قًا لو للللف      2005، وآخرون مائي بني شللللرائح السلللللاترة طب  Seinhorst (1959 )( وتوضللللع يف الغليسللللريين الو

 Goodey(1963.) و

مرة )عدسللة الغمر بالزيت( أضللافًة   1 000أن  500ولعملية التحديد يف الفحص اجملتري اخلفيف، يو لل  التكبري من 

 أن فحص جمتري لتباين فروق التداخل.

 التشخيص املورفولوجي خصاةص 4-1-2

(. ويرد يف 1998) Brzeski ( و1993) Brzeski و  Viscardiيف مدلف  Ditylenchusميكن أجياد مفاتيح الرموز ألنواع 

  tylenchidوأنللواع أخللرى مللن  .Ditylenchus sppأدنللاه مللفللتللاح الللرمللوز للللللتللملليلليللز بللني آفللة      1اجلللدول 

 .aphelenchid و
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 .aphelenchid و tylenchidوأنواع أخرى من  .Ditylenchus sppمفتاح الرموز للتمييز بني آفة  -1اجلدول 

1 

ةرج غدة االق الظتري قرب قاعدة القلم  البصللليلة الوسلللط  مسلللتديرة أو  

 بيناوية الشكل أو غري موجودة. 

Tylenchida – 2  

  الوسلط  ميزة  ةرج غدة االق الظتري يف البصليلة الوسلط   تكون البصليلة   

 بارزة ، ومستطيلة الشكل عادًة

Aphelenchida  

2 

ضمن وحدة واحدة  القلم        سط  متحدان  صيلة الو اجلزء األمامي من املريء والب

  ليس طويًو أاّل يف حاالت استانائية.

3  

سط          صيلة الو صورة تدرجيية ويندمج مع الب سع ب اجلزء األمامي من املريء يّت

جدًا،   يل  لة                القلم طو مامي من البصللللي تغ يف اجلزء األ عد قا جد  ما تتوا بًا  غال و

 الوسط .

 أنواع أخرى

3 

 4  أنا  بالغة دودية الشكل 

 أنواع أخرى أنا  بالغة من الطفيليات الوعنقية والكيسية أو الكمارية الشكل عل  اجلذور.

4 

 5  بصيلة وسط   مامية

  أنواع أخرى 1بصيلة وسط  من دون  ّمام 

5 

غدد االق املوجودة داخل البصيلة القاعدية، ال تتداخل مع األمعاء أو تتداخل 

معتا بشكل طفيف  نادرًا ما يكون اإلطار الرأسي ظاهرًا  القلم ضعيف أن قوي     

 بصورة معتدلة

6 

غدد االق بشللللكل فلقة، تتداخل معتا األمعاء  اإلطار الرأسللللي قوي  القلم  

 ضخم

  أنواع أخرى

6 

  7 واحد  فرج خلفيمبيا 

  أنواع أخرى مبينان  الفرج خلف احملور االستوائي
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7 

األنا  غري متورمة  اجللبة يف األنا  بشلللكل عميد رباعي مع أربعة  لللفوا   

لذنب أو               لذكور يغطي بلي ا تولف كل منتا من أربع خويا  اجلراب لدى ا ي

 أكار

Ditylenchus  

 أنواع أخرى  خلية 20األنا  متورمة  تتولف اجللبة من أكار من 

 Siddiqi (2000) وHeyns (1971 ) املصدر: مقتبس من
 ليس فيتا بصيلة وسط   مامية. Ditylenchus بعا أنواع الطفيليات غري النباتية من آفة  1

من حيي املورفولوجيا     D. myceliophagus ، وD. gigas ، وD. dipsaciو ، D. destructor و، D. africanus تتشللللابغ 

 (، شرط أمكانية قياس ودراسة العينات من الذكور واإلناث.2والقياس، أمنا تتمايز عن بعنتا نا يلي )اجلدول 

 Ditylenchus dipsaciوصف آفة  4-1-2-1

سب   شكل  Brzeski(1998 ( و1995) وآخرين  Wendt (، و1991) Brzeskiو  Sturhanح التفا يل   10(. ترد يف ال

 ووجتات النظر.

،  Avena sativa L باء((. )مال الشللوفان، و 2013)املعايري مو للوفة يف املنظمة األوروبية لوقاية النباتات )القياسللات 

 (: Hooper ،1972، يف Blake ،1962حسب 

(n = 48♀♀): L = 1.3 mm ± 0.009; a = 62 ± 5.6; b = 15 ± 1.4; c = 14 ± 2.1; V = 80 ± 1.5.  
(n = 23♂♂): L = 1.3 mm ± 0.017; a = 63 ± 11.3; b = 15 ± 1.7; c = 14 ± 2.1; T = 72.  

  أربعة قواطع. الرأس متوا ل مع  ذو اجلانيب قليم أو تقريبًا مستقيم لدى االسرتخاء. اا  ق. اجلسم مست  املوفولوجيا العامة

شكل     سم املتاخم )ال ميكرونًا لدى الذكور.  12و 10ميكرونًا لدى اإلناث، وبني  13و 10باء(. يبلغ طول القلم بني 10اجل

ميتد ةروط القلم عل  نصف طول القلم تقريبًا، والعقد مدّورة ونامية جيدًا. البصيلة الوسط  عنلية ويبلغ طول تاخينات 

يكرومرت. ألف(. أحنراا البصلللليلة القاعدية أو األمعاء املتداخلة لبعا امل10ميكرون )الشللللكل  5و 4للمعة بني جدران ا

اجلزء الفرجي اخللفي من الكيس الراي يشلللغل املسلللّم اإلفراغي مقابل اجلزء اخللفي من الوزخ أو البصللليلة الغدية.  

دال(. ويغطي اجلراب بوبة أرباع الذنب لدى الذكور. 10شكل  حوالي نصف املسافة أو أكار بقليل بني الفرج والشرج )ال   

 الشكل ومستدق الرأس. يميكرونًا، كما أن الذنب لدى اجلنسني ةروط 28و 23يرتاوح طول الشويكات بني 

واو(، القلم الطويل نسلللبيًا، وطول الكيس  10. القواطع اجلانبية )أربعة( )الشلللكل خصلللائص التشلللخيص املورفولوجي

(. ميكن بييز Andrássy ،2007دال( هي اخلصائص املميزة هلذه األنواع ) 10خللفي والذنب املرّوس )الشكل الفرجي ا

ملم(، واملسللافة   2.2-1.6مقابل  1.7-1.0من حيي اجلسللم األقصللر لدى اإلناث ) D. gigasعن آفة  D. dipsaciآفة 

(. ولدى فحص الشويكات  2011، وآخرون  Vovlasميكرونًا( ) 188-132مقابل  206-202األطول بني الفرج والشرج )

جيم(. ا نظر  10)الشللللكل  D. destructor مّما هي عليغ يف D. dipsaciمن اجلتة اجلانبية، تبدو أكار تقوسللللًا يف آفة 

Karssen  و Willemsen (2010         ملزيد من املعلومات عن الشللللويكات واسللللتخدامتا يف تديد )آفيت D. dipsaci و 

D. destructor . جتدر اإلشارة أن أن بذورV. faba .تتنمن بصورة خا ة يرقات من املرحلة الرابعة 
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 Ditylenchus destructorوصف آفة  4-1-2-2

 .11(. ترد التفا يل واآلراء يف الشكل 1991) Brzeski  و  Sturhanحسب 

 ، من عوائل نباتية عالية متنوعة(. Goodey ،1952)حسب القياسات 

(n = 237♀♀): L = 1.07 (0.69–1.89) mm; a = 32 (18–49); b = 7 (4–12); c = 17 (9–30); V = 80 (73–90). 
(n = 231♂♂): L = 0.96 (0.76–1.35) mm; a = 35 (24–50); b = 7 (4–11); c = 14 (11–21); T = 65 (40–84). 

 0.8شبغ بالديدان، يرتاوح طوهلا بني أهي حيوانات دقيقة   D. destructor. العينات البالغة من آفة املورفولوجيا العامة

ميكرونًا، كما أنتا مقوسلللّلة قليًو عند البطن. وُتوحظ اختوفات كبرية لدى   47و 23ملم فيما يبلغ عرضللللتا بني  1.4و

لعام. ينلللم العينات البالغة من حيي قياسلللتا وفقًا لعوائلتا وعمرها. كذلك، يتشلللابغ الذكور واإلناث من حيي املظتر ا

واو(، وينخفا عددها أن قاطعني يف منطقة العنق والذنب. االقة اجلليدية   11اجملال اجلانيب سلللتة قواطع )الشلللكل 

س من خول أوحلقة الرأس دقيقة، وغالبًا ما يكون الرأس أضلليق من اجلسللم املتاخم، وميكن تديد أربعة حلقات يف الر

بااللكرتون )  قد لوحظ من حني    12و 10(. يرتاوح طول القلم بني 1995، وآخرون  Wendtفحص جمتري  نًا، و ميكرو

يف املائة من طول القلم،   50أل  45ميكرونًا. يشللكل ةروط القلم نسللبة   14أن آخر وجود عينات يبلغ طول القلم فيتا 

 جدران اللمعة  رة ومنحدرة أن اخللف. البصلليلة الوسللط  عنلللية، ويبلغ طول تاخينات   كما أن املقابا واضللحة ومدّو

ميكرونات تقريبًا. تتداخل البصللليلة اخللفية مع األمعاء عل  مسلللافة قصلللرية عل  اجلانب الظتري من   3)أو الصلللّمام( 

ألف(. يتواجد  11اجلسم، رغم أمكانية موحظة احنراا يف البصيلة الغدّية يف بعا العينات من حني أن آخر )الشكل    

 املسللللم اإلفراغي مقابل غدد املريء، كما ميتد الكيس الفرجي اخللفي عل  بوبة أرباع املسللللافة بني الفرج والشللللرج            

ضعف عرضتا )   11)الشكل   شفاه يف الفرج مسيكة وناتئة )الشكل   Andrássy ،2007هاء(. ويكون طول البيا   11(. ال

نًا          يا تد ويصلللللل أح مامي مم غل اجلزء الفرجي اخللفي من الكيس     باء( واملبيا األ قة املريء. يشلللل  الراي أن منط

يف   90و 50هاء(. ولين اجلراب الذكري ما بني  11يف املائة من املسافة بني الفرج والشرج، )الشكل  98أن  40حوالي 

عن   D. dipsaciميكرونًا. جتلف شللكل الشللويكات يف آفة  27و 24املائة من طول الذنب، ويبلغ طول الشللويكات بني 

(. بتد اخلصية Willemsen ،2010و Karssen( )12أذ نوحظ فيتا قّبة بطنية )الشكل  D. destructorشكلتا يف آفة 

الشللكل، يبلغ طولغ ما بني بوبة أن مخسللة أعراض اجلسللم   يوالذنب لدى اجلنسللني ةروط ،و للواًل أن قاعدة املريء

 مقّوس عادة من ناحية البطن ومدّور عند طرفغ. وهو الشرجي،

، أمنا ختتلف عن هذا النوع من  D. dipsaciمشللابتة آلفة  D. destructorأن آفة خصللائص التشللخيص املورفولوجي.  

واو(، والكيس الفرجي اخللفي األطول وطرا الذنب   11حيي اجملال اجلانيب الذي تظتر فيغ سلللتة قواطع )الشلللكل  

بصلللورة خا لللة من   D. africanusعن  D. destructorدال(. وختتلف مورفولوجيا  11رقيق )الشلللكل  املدّور عل  حنو

شويكات، ما لتّ    شكل طفيف، وطول ال وجود ذكور يف أعداد هذه اجلرابيم. وتتميز  محيي طول القلم الذي قد يتداخل ب

ة كافية اّل الفروقات بني األ للناا املتصلللة ببعنللتا بشللكل وبيق. لقد  ييسللاسلل تسلللسلللتكنولوجيا تفاعل البلمرة امل

  ولدى. D. africanusعن  D. destructorلفصللل  لطول جزء القطعد األشللكال ( تعّد1995) وآخرون  Wendtاسللتخدم 

ناحية اجلانبية، تكون الشللللويكة أقل تقّوسللللًا يف            يغ يف     D. dipsaciفحص اآلفة من ال   D. destructorمّما هي عل

 جيم(. 11)الشكل 
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ورة أعوه ويكاد يكون من املستحيل تديد عّينة واحدة يف مستوى النوع. يو      ك: قد ختتلف اخلصائص املذ موحظات

بفحص عّينة واحدة عل  األقل من الذكور واإلناث. وميكن أن تنخفا القواطع اجلانبية لدى الذكر ماًو أن أربعة قرب            

 .D. dipsaciمشابتًا للنمن يف  الذنب، ما يشّكل منطًا
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 ، Ditylenchus destructor، وDitylenchus africanusاملقللارنللة بني خصلللللائص التشللللخيص يف    -2اجلاادول 

 Ditylenchus gigas ،Ditylenchus myceliophagus ، وDitylenchus dipsaci و
 

  اخلصاةص

D. destructor  
)حسااااااااااااا  

Hooper ،

1973  )  

D. africanus  
)حسااااااااااااا  

Wendt  
، وآخاااااارياااااان

1995 )  

D. myceliophagus 
، Hesling)حسااااا  

1974) 

D. gigas 
)حسااااااااااااا   

Vovlas  
، وآخاااااارياااااان

2011 )  

D. dipsaci 
 )حساااااا  

Hooper ،

1972)  

  1.7 -1.0  2.2-1.6  1.4 -0.6  1.1 -0.7 1.9 -0.8  طول اجلسم لدى اإلناث )مم(

 4  4 6  15-6  6  عدد اخلطوط اجلانبية

مللرّوس أن مللدّور   مدّور مدّور  مدّور  الذنبشكل طرا 

 بشكل رفيع

  مرّوس

c  )طول اجلسللللم/طول الذنب(

  لدى األنا 

14-20  8.8- 16.9  8.2- 17  15.7- 27.6  11-20  

قصللرية، متداخلة   البصيلة اخللفية

 من ناحية الظتر

قصلللرية، متداخلة 

  من ناحية الظتر

لة من     تداخ قصللللرية، م

  ناحية الظتر

متداخلة بشللللكل     

  طفيف

  غري متداخلة

كرون( لللدى             ي م لم ) ق ل طول ا

  األنا 

10-14  8-10  7-8  10.5-13  10-12  

من              في  ل خل جي ا فر ل جلزء ا ا

(/ PUS) الللكلليللس الللراللي 

شرج )%(     سافة بني الفرج وال امل
(1) 

 50حوالي   30-69  37-85 53-90
(2) 

40-70  

  28-23  28-23.5  20-15  21-17  27-24  طول الشويكات )ميكرون(

طول اجلراب )كنسبة مئوية من 

  طول الذنب(

50-70  48-66  20-55  72-76  40-70  

 أفنلية العوائل
ل         (3) ع نبللاتللات أ

 وغصينات فطرية

الفول السللللوداني 

  والفطر

النباتات األعل      النباتات األعل  غصينات فطرية

  والفطريات

(1) PUS-  الكيس الراياجلزء الفرجي اخللفي من 

 حمتسبة من و ف النوع (2)

 مفيد يف حال وجود معايري مورفولوجية حمّيرة (3)
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 التحديد اجلزيئي 4-2

، وخبا للة حني تكون األنواع حمّيرة D. destructorأو  D. dipsaciعند النللرورة، ميكن أجراء تديد جزيئي لنوعي 

(، وال ميكن بييزها بشللكل حاسللم عن األنواع املسللتتدفة D. gigas، أو D. africanus، أو D. myceliophagus)مال 

 مورفولوجيًا.

ويف هذه ااالة، من األفنلللل ختزين احمللول الذي يتنلللمن النيماتود يف ظروا باردة )أي ماّل"ة( أمنا ليس ألكار من   

 بنعة أيام قبل استخراج ااما النووي.

)نا يف ذلك اإلشللارة أن األمساء الت"ارية( حال نشللرها حيي أنتا  ويف هذا الووتوكول التشللخيصللي، يتم و للف الطرق 

ستخدام أمساء املواد                 ساخ. أن ا ستن صو ية و/أو أمكانية اال سية واخل سا سبة للح ستوى األ لي الذي تقق بالن تدد امل

يت قد  اد بعنتا اآلخر ال املطترة، واملواد الكيميائية أو األجتزة يف بروتوكوالت التشخيص ال يعين املصادقة عليتا واستبع   

تكون مناسبة. وميكن مواءمة اإلجراءات املخوية الواردة يف الووتوكوالت للمعايري اخلا ة نختوات فردية، شريطة أن     

 تكون جمازة باما.

 Ditylenchus dipsaciآفة  4-2-1

 .D. dipsaciُوضعت نتج جزيئية ةتلفة لتحديد آفة 

  Evans ،1997  Palazova و  Tenente( واالرتال الكتربائي )1993وآخرون،   Wendtلقد مّت استخدام التت"ني ) 

 .Ditylenchusوالتنّوع الورابي بني أنواع  D. dipsaci( للتحّقق من مفتوم األ ناا داخل فصيلة Baicheva،2002و

سل أو  تفاعل أنزيم البلمرة املتسلومّت التحّقق بشكل تفصيلي من النتج اجلزيئية من أجل تديد حمدد، وخبا ة بواسطة 

(، وللكشلف عن التقلب يف األعداد من   PCR-RFLPتعدد األشلكال لطول جزء القطع )  –تفاعل أنزيم البلمرة املتسللسلل   

 (.2002وآخرون،   Zouhar  2000وآخرون،   Leal-Bertioliخول تليل التتابع )

د األشكال لطول تعد –املتسلسل أو تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل  وقد ُنشرت ستة اختبارات جزيئية )تفاعل أنزيم البلمرة

ستخدامتا يف تديد آفة   شمل  9-2-4أن  4-2-4  ويرد و فتا يف األجزاء  D. dipsaciجزء القطع( ميكن ا . كذلك، ي

 الو ف دقائق كل اختبار، أضافًة أن جنس وأنواع النيماتود اليت جرى تقييم كل اختبار بشونتا.

لتحليل اجلزيئي لتسلللللسللللوت ااما النويي الرييب، نا يف ذلك املناطق املختلفة )منطقة تتابع مباعد النسلللل  وأن ا

الفرعية الصغرية، واجلينات اجلزئية املتقدرية  18S، ووحدة s8Sمن جينات  D2–D3، واجلزء 5.8S-ITS2-1الداخلي 

)ااما النووي(، ميّيز  hsp90)ااما النووي املتقدري( وتسلللسللوت اجلينات  cytochrome c oxidase Iمن أجل 

 (.2011وآخرون،   Vovlas) .D. dipsaci s.s و D. gigasبشكل واضح بني 

 Ditylenchus destructorآفة  4-2-2

لطول جزء القطع أو   تعدد األشكال  –عل  تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل    D. destructorيستند التشخيص اجلزيئي آلفة   

 تسلسل منطقة مباعد النس  الداخلي  جلينات ااما النووي الرييب.
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تعدد األشلللكال لطول جزء القطع يف منطقة مباعد  –( أن تفاعل أنزيم البلمرة املتسللللسلللل 1993) وآخرون  Wendtبّين 

 وعن D. dipsaci من اليت تتطفللل عل  البطللاطللا عن  للللنفني D. destructorالنسلللل  الللداخلي مسح بتمييز آفللة 

D. myceliophagus . تعدد األشكال لطول جزء القطع هلذه األنواع الاوبة. وميكن بييز آفة   تشخيص مومح  وقد نشروا

D. africanus عن D. destructor      شكال لطول جزء القطع اليت توّلدها صائص التالية: تعدد األ من خول املزج بني اخل

 نطقة مباعد النس  الداخلي جلينات ااما النووي الرييب.سبعة أنزميات تقييد عل  م

من البطاطا    D. destructor( عل  مومح تعدد األشلللكال لطول جزء القطع لعدة جمتمعات 2006وآخرون )  Jiحصلللل 

 االوة، وكشفوا عن بعا االختوفات يف موحمتا املتصلة بتعدد األشكال لطول جزء القطع.  

، أمنا تتوفر حاليًا يف قاعدة  D. dipsaci( أواًل برتتيب تتابع مباعد النسلللل  الداخلي آلفة 2001) وآخرون  Powersقام 

  ديدانجرابيم تسللللسلللًو ألجزاء ااما النووي الرييب اليت مّت ااصلللول عليتا من  50بيانات بنك اجلينات أكار من 

D. destructor .جرى مجعتا من مواقع ونباتات عائلة ةتلفة 

 استخراج احلمض النووي 4-2-3

  Websterُينقل العديد من العينات الصللللغرية أو البالغة أن أنبوب جمتري، وُيسللللتخرج ااما النووي منتا. يقوم          

 ( بو ف عملية استخراج ااما النووي.1990وآخرون )

عدد  ت –تفاعل إنزيم البلمرة املتساالساال   -احلمض النووي الرييب -اختبار تتابع مباعد النسااا الداخلي 4-2-4

 D. destructor و D. dipsaciاألشكال لطول جزء القطع آلفيت 

 (.1993وآخرون هذا االختبار )  Wendtوضع 

 املنت"ية

(( املسلتخدمة يف   1992وآخرين )  Vrain املو لوفة يف ) البادئات العامة للحما النووي الرييب يف مباعد النسل  الداخلي 

 هذا االختبار هي:

18S: 5′-TTG ATT ACG TCC CTG CCC TTT-3′ 

26S: 5′-TTT CAC TCG CCG TTA CTA AGG-3′  

نات هي   كل من آفيت       900األمبليكو عدي ل قا فة       1200، وD. myceliophagusو D. dipsaciزوج  عدي آل قا زوج 

D. destructor. 

ااصللول عل  التنللخيم عقب تو لليات املصللّنع لرزم تفاعل أنزيم البلمرة املتسلللسللل اليت تتوي عل  وحدات من   يتم 

 بوليمرياز ااما النووي تان، ونيوكليوتيد ودارىء تفاعل.

بانية  30درجة مئوية، و 96دقيقة عل  حرارة  5.1من دورة أون ملدة  1بارامرتات تدوير تفاعل البلمرة املتسللسلل  تتولف 

ية و   50عل  حرارة  جة مئو قائق عل  حرارة   4در ية  و   72د جة مئو ية عل  حرارة    45دورة من  40در جة   96بان در

                                                      
(. وقد يددي تسني أجتزة التدوير اارارية واملواد 1993، وآخرون  Wendtبارامرتات تدوير تفاعل البلمرة املتسلسل مو وفة يف املقالة األساسية )     1

 املتسلسل أن مراجعة بارامرتات التدوير املذكورة. املطترة لتفاعل البلمرة
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ية عل  حرارة    30مئوية، و  ية و   50بان جة مئو ملدة      72دقائق عل  حرارة   4در جة مئوية  ودورة أخرية  ية     45در بان

درجة مئوية. وبعد تنخيم   72دقائق عل  حرارة  10وية ودرجة مئ 50بانية عل  حرارة  30درجة مئوية، و 96بدرجة 

يف املائة وُيخّزن الباقي عل  حرارة  1ميكرونات من املنتج عل  هوم األغاروس برتكيز  5أن  2ااما النووي، يوضلللع 

ز آفيت  يدرجة مئوية تت الصفر وُيستخدم يف تعّدد األشكال لطول جزء القطع. وتكون عدة أنزميات قطع مفيدة لتمي    20

D. destructor و D. dipsaci عن أنواع أخرى منDitylenchus مال HaeIIIو ، HpaIIو ، HinfI و RsaI (Wendt  

 طول أجزاء القطع النامجة عن أنزميات التشخيص هذه. 3(. ويرد يف اجلدول 1993وآخرون، 

الطول التقرييب ألجزاء قطع ااصر ذات التكوين والطول املتعددة يف ااما النووي الرييب يف مباعد النس     -3اجلدول 

 أنزميات حصر 4النامجة عن  Ditylenchusالداخلي ألنواع 

  D. destructor  D. myceliophagus  D. dipsaci  D. gigas1  D. africanus األنزيم

منتج تفلاعلل البلمرة   

غري  املتسلللللسللللللل

  احملصور

1 200 900 900 900 1 000 

HaeIII  450, 170 450, 200 900 800, 200 650, 540 

HpaII  1 000 900 320, 200, 
180 

600, 200 950 

HinfI  780, 180 630, 310 440, 350, 
150 

350, 150 450, 340, 150, 
130, 100 

RsaI  600, 250, 170 900 450, 250, 
140 

490, 450 690, 450 

 .(1995، 1993)وآخرون  Wendtاملصدر: 

 .األزواج القاعدية  مباعد النس  الداخلي  وتفاعل البلمرة املتسلسل  وتعّدد األشكال لطول جزء القطع  وااما النووي الرييب
 D. dipsaci مسّماة يف الورقة األساسية بو فتا  نف عموق من آفة 1

 D. dipsaciاختبار تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل القاةم على منطقة التضخيم املتتالي آلفة  4-2-5

وآخرون   Esquibetلقد  لُلّمم اختبار تفاعل أنزيم البلمرة املتسلللسللل القائم عل  منطقة التنللخيم املتتالي، الذي وضللعغ  

مع التمييز بني األ للللناا العادية والعموقة منتا. وجيري       D. dipsaci(، عل  أنغ اختبار خاا باألنواع آلفة      2003)

جمتمعًا من عوائل   D. dipsaci (11)جمتمع واحد(، و للللنف واحد من آفة     D. myceliophagusتقييمتا مقارنًة بآفة      

جمتمعًا  D. gigas  (11( بونغ2011وآخرون )  Vovlas ، يصللفغD. dipsaciومواقع ةتلفة(، و للنف عموق من آفة 

 (.V. fabaمواقع ةتلفة معزولة من 
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 املنت"ية

 هي: D. dipsaciالبادئات املستخدمة واخلا ة بآفة 

D. dipsaci :)الصنف العادي( 

H05: 5′-TCA AGG TAA TCT TTT TCC CCA CT-3′  

H06: 5′-CAACTG CTA ATG CGT GCT CT-3′ 

D. dipsaci  نف عموق، يصفغ Vovlas  ( بونغ 2011وآخرون )D. Gigas) 

D09: 5′-CAA AGT GTT TGA TCG ACT GGA-3′  

D10: 5′-CAT CCC AAA ACA AAG AAA GG-3′  

 D. dipsaciزوجًا قاعديًا آلفة  198)الصلللنف العادي( و D. dipsaciزوجًا قاعديًا آلفة  242وأّما األمبليكون فتو تقريبًا 

تنللخيم لدى أنواع غري مسللتتدفة وأ للناا غري  )الصللنف العموق(. وهلاتني اجملموعتني من البادئات، ال ُيوحظ أي 

 (.2003وآخرون،   Esquibetمستتدفة )

، 2MgClميلليموالر من كلوريد املاغنيزيوم  5.1ميكرونات من:  10ويتولف خلين تفاعل أنزيم البلمرة املتسلللسللل البالغ  

عن كل بادئة  موالرمرتنانو 690(، وdNTPمن بوبي فوسلللفات النيوكليتيد منقوا األكسللل"ني )مرت موالر ميكرو 250و

عن كل بادئة لتفاعل أنزيم مرت موالرنانو  500( أو 10D-09D( أو )06H-05Hلتفاعل أنزيم البلمرة املتسللللسلللل املزدوج ) 

وحدة من بوليمرياز ااما النووي تان. وأّما بارامرتات التدوير  0.5( وH05-H06-D09-D10البلمرة املتسلللسللل املتعدد )

درجة  94دورة ملدة دقيقة واحدة عل  حرارة  30درجة مئوية  و 94دقائق عل  حرارة  3فتي: خطوة مسللل  أولية ملدة 

درجة مئوية.  72دقائق عل  حرارة  10درجة مئوية  وخطوة استطالة نتائية ملدة   72مئوية، ودقيقة واحدة عل  حرارة 

 ويتم تليل نواتج تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل بواسطة االرتال الكتربائي هلوم األغاروس.

 D. dipsaciآلفة  1واختبار تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل اخلاص مبباعد النسا الداخلي  18Sاختبار  4-2-6

 .D. dipsaci s.s( عل  أنغ اختبار خاا باألنواع آلفة 2005وآخرون )  Subbotin لللُلّمم هذا االختبار الذي وضللللعغ 

 D. dipsaci)جمتمع واحد(، والصنف العادي من آفة   D. destructor)الصنف العادي فقن(. وجرى تقييمغ مقارنة بآفة  

 جمتمعًا من عوائل ومواقع ةتلفةDitylenchus sp. (12 .)جمتمعًا من عوائل ومواقع ةتلفة( وآفة  18)

 املنت"ية

 واملستخدمة هي: D. dipsaciالبادئات اخلا ة بآفة 

rDNA2: 5′-TTT CAC TCG CCG TTA CTA AGG-3′ (Vrain   ،1992وآخرون) 

DitNF1: 5′-TTA TGA CAA ATT CAT GGC GG-3′  

، غري D. gigas)الصللنف العموق، املسللّم  الحقًا   .D. dipsaci s.sزوجًا قاعديًا آلفة  263يبلغ هذا التنللخيم حوالي 

 مشمول(. وال ُيوحظ أي تنخيم لدى األنواع غري املستتدفة.

سل البالغ    سل مرات لدارىء   10ميكرونًا من: تركيز مرة واحدة من أ ل تركيز    25يتولف خلين  تفاعل أنزيم البلمرة املت

ميلليموالر من كل بوبي  0.2، وMgCl2ميلليموالر من كلوريد املاغنيزيوم  15تفاعل أنزيم البلمرة املتسلللسللل نا يف ذلك 
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 وتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحبر 8 ب.ت

 

 DP 8-25  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

لكل بادئة ووحدة واحدة من بوليمرياز ااما   موالرمرتنانو  60(، وdNTPفوسلللفات النيوكليتيد منقوا األكسللل"ني )

ستخدام جتاز تدوير حراري من نوع بيلتييغ )     سل با سل ( جمّتز ببئر Peltierالنووي تان. وجيري تفاعل أنزيم البلمرة املت

96 (010PTC ،2MJ Research مع بارامرتات التدوير التالية: خطوة مسللل  أولية ملدة )درجة  94دقائق عل  حرارة  4

بانية عل     30درجة مئوية و   57بانية عل  حرارة    30درجة مئوية، و   94بانية عل  حرارة    15دورة من  35مئوية  و 

درجة مئوية. ويتم تليل نواتج تفاعل  72دقائق عل  حرارة  10درجة مئوية  وخطوة اسلللتطالة نتائية ملدة  72حرارة 

 أنزيم البلمرة املتسلسل بواسطة االرتال الكتربائي هلوم األغاروس.

 D. dipsaciآلفة  5.8Sاختبار تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل اخلاص باحلمض النووي الرييب  4-2-7

ضعغ    . وجرى تقييمغ D. dipsaci( عل  أنغ اختبار خاا بونواع آفة 2005وآخرون )  Marekُ ّمم هذا االختبار الذي و

فة       بآ نًة  قار تدفة               D. dipsaciم ناا غري املسللللت عات من األ لللل فة( وجمتم ئل ةتل ية من عوا عات أوروب بة جمتم )بو

(Globodera pallidaو ، Bursaphelenchus xylophilus ،Rhabditis spp..) 

 املنت"ية  

ضعت جمموعتان من البادئات احملددة لتحديد آفة   شف عن      D. dipsaciًو سية )مت الك سا  10، أمنا البادئات األكار ح

pg :من ااما النووي املستتدا( هي 

PF1: 5′-AAC GGC TCT GTT GGC TTC TAT-3′  

PR1: 5′-ATT TAC GAC CCT GAG CCA GAT-3′  

 .D. dipsaciزوجًا قاعديًا آلفة  327يبلغ األمبليكون يف هذه اجملموعة من البادئات حوالي 

ميلليموالر   1.5ميكرونًا من: مادة دارئة تان مرّكزة مرة واحدة، و 25يتولف خلين أنزيم تفاعل البلمرة املتسلللسللل البالغ  

كل بوبي فوسللللفات النيوكليتيد منقوا األكسلللل"ني     لكّل من  ميرت موالرميكرو  200، و2MgClمن كلوريد املاغنيزيوم   

(dNTPو ،)بيكوموالر 10pmol        جمموعة بادئات( 1لكل بادئةPR-1PFو )وحدة من بوليمرياز ااما النووي تان   5.1

(2Fermentas( وقد ُوضع اختبار تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل باستخدام جتاز تدوير حراري من نوع بيلتييغ .)Peltier )

تالية:      200PTC ،2MJ Resarch) 96ّتز ببئر جم تدوير ال بارامرتات ال  30درجة مئوية  و   94دقائق عل  حرارة   3( ب

درجة   72درجة مئوية ودقيقتني عل  حرارة    62بانية عل  حرارة    30درجة مئوية، و   94دورة من دقيقتني عل  حرارة 

درجة مئوية. ويتم تليل نواتج تفاعل أنزيم البلمرة        72دقائق عل  حرارة   10مئوية  وخطوة اسللللتطالة نتائية ملدة         

 املتسلسل بواسطة االرتال الكتربائي هلوم األغاروس.

                                                      
صي،      2 شخي ستوى األ لي الذي         يف هذا الووتوكول الت شرها حيي أنتا تدد امل شارة أن األمساء الت"ارية( حال ن يتم و ف الطرق )نا يف ذلك اإل

ستخدام أمساء امل             ساخ. وأن ا ستن صو ية و/أو أمكانية اال سية واخل سا سبة للح شخيص ال يعين  تقق بالن واد الكيميائية أو األجتزة يف بروتوكوالت الت

سبة. وميكن مواءمة اإلجراءات املخوية الواردة يف الووتوكوالت للمعايري اخل        نتا اآلخر اليت قد تكون منا ستبعاد بع صادقة عليتا وا وات ا ةنخت امل

 فردية، شريطة أن تكون جمازة باما.
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8ب.ت  بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح  

DP 8-26 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

ومباعد النسا الداخلي آلفة    5.8Sاختبار تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل اخلاص باحلمض النووي الرييب    4-2-8
D. dipsaci 

. وجرى .D. dipsaci( عل  أنغ اختبار خاا بونواع آفة 2007)وآخرون  Kerkoud لللُلّمم هذا االختبار الذي وضللللعغ 

، D. destructor و، D. africanus)عشرة جمتمعات من عوائل ومواقع ةتلفة(، وآفات  D. dipsaciتقييمغ مقارنة بآفة

)وفقًا   .Ditylenchus sp)جمتمع واحد من كل نوع(، وآفة Aphelenchoides ritzemabosi ، وD. myceliophagus و

 (. V. fabaجمتمعات من عوائل ومواقع ةتلفة معزولة عن  10) D. gigasللورقة واملو وفة اآلن بونتا 

 املنت"ية 

فة               يد آ حد حملددة، األون لت ئات ا باد تان من ال خدم جمموع يد آفيت           D. dipsaciُتسللللت حد ية لت اان ها وال حد   D. gigasو

 . والبادئات هي التالية:D. dipsaciوآفة  D. gigasويسمح استخدام اجملموعتني من البادئات الفصل بني آفة . D. dipsaciو

 اجملموعة األون من البادئات:

DdpS1: 5′-TGG CTG CGT TGA AGA GAA CT-3′  

rDNA2: 5′-TTT CAC TCG CCG TTA CTA AGG-3′ (Vrain   ،1992وآخرون) 

وال ُيوحظ أي أمبليكون لدى أنواع غري مسلللتتدفة، نا يف   .D. dipsaciزوجًا قاعديًا آلفة  517يبلغ األمبليكون حوالي 

 .D. gigasذلك آفة 

 اجملموعة الاانية من البادئات:

DdpS2: 5′-CGA TCA ACC AAA ACA CTA GGA ATT-3′  

rDNA2: 5′-TTT CAC TCG CCG TTA CTA AGG-3′ (Vrain   ،1992وآخرون) 

 .D. gigas و D. dipsaciزوجًا قاعديًا آلفيت  707يبلغ األمبليكون حوالي 

ميكروميور مع كلوريد  1.5ميكرونًا من: دارئ تنللللخيم من  20يتولف خلين أنزيم تفاعل البلمرة املتسلللللسللللل البالغ 

ملاغنيزيوم   تائي، وتركيز يبلغ   2MgClا يد      ميرتموالرميكرو 200ور، ويوميكروم 5ن فات النيوكليت كل بوبي فوسلللل من 

1DdpS-لكل بادئة )يف تفاعل أنزيم البلمرة املتسللسلل البسلين مع     ميرتموالرميكرو 5.0(، وdNTPمنقوا األكسل"ني ) 

2rDNA  2أوrDNA-2DdpS  1  ويف تفاعل أنزيم البلمرة املتسللللسلللل املزدوج، يبلغ الرتكيز النتائي لبادئةDdpS 5.0 

تا تبلغ ميكرو  ميرتموالرميكرو بادئيت     ميرتموالريف حني أن حد يف  حدة من بوليمرياز     2rDNAو 2DdpSوا حدة وا ( وو

(. وقد ُوضللع اختبار تفاعل أنزيم البلمرة املتسلللسللل باسللتخدام جتاز تدوير    2MP Biomedicalsااما النووي تان )

(، باعتماد بارامرتات PCR 9600GeneAmp  ،2Perkin Elmer)نظام  96( جمّتز ببئر Peltierحراري من نوع بيلتييغ )

 30درجة مئوية، و   94بانية عل  حرارة    30دورة ندة   40درجة مئوية     94التدوير التالية: دقيقة واحدة عل  حرارة      

دقائق عل   10درجة مئوية  وخطوة اسللتطالة نتائية ملدة  72بانية عل  حرارة  45درجة مئوية و 60بانية عل  حرارة 

  درجة مئوية. ويتم تليل نواتج تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل بواسطة االرتال الكتربائي هلوم األغاروس. 72حرارة 
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 وتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحبر 8 ب.ت

 

 DP 8-27  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 D. dipsaciاختبار تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل القاةم على منطقة التضخيم املتتالي آلفة  4-2-9

سل القائم عل  منطقة ال   ً ّمم   سل ضعغ    اختبار تفاعل أنزيم البلمرة املت نخيم املتتالي الذي و ( 2007وآخرون )  Zouharت

فقن )عشلللرة جمتمعات  D. dipsaci. وقد جرى تقييمغ مقارنًة بآفة D. dipsaciبو لللفغ اختبارًا خا لللًا باألنواع آلفة  

 أوروبية من عوائل ةتلفة(.

 املنت"ية 

 : D. dipsaciجرى تصميم جمموعتني من البادئات احملددة لتحديد آفة 

 اجملموعة األون من البادئات:

DIT_2 forward: 5′-GCA ATG CAC AGG TGG ATA AAG-3′  

DIT_2 reverse: 5′-CTG TCT GTG ATT TCA CGG TAG AC-3′  

 .D. dipsaciزوجًا قاعديًا آلفة  325يبلغ األمبليكون يف هذه اجملموعة من البادئات حوالي 

 اجملموعة الاانية من البادئات:

DIT_5 forward: 5′-GAA AAC CAA AGA GGC CGT AAC-3′  

DIT_5 reverse: 5′-ACC TGA TTC TGT ACG GTG CAA-3′ 

 .D. dipsaciزوجًا قاعديًا آلفة  245يبلغ األمبليكون يف هذه اجملموعة من البادئات حوالي 

ميكرونًا من: مادة دارئة من تفاعل أنزيم البلمرة املتسلللسللل مرّكزة  25يتولف خلين أنزيم تفاعل البلمرة املتسلللسللل البالغ 

حدة   ملاغنيزيوم     5.1، وFermentas)2(مرة وا يد ا كل بوبي  ميرت موالرميكرو  200، و2MgClمللي موالر من كلور من 

أو   _2DITلكل بادئة )أما جمموعة البادئة  pmolبيكوموالر  10(، وdNTPفوسلللفات النيوكليتيد منقوا األكسللل"ني ) 

5DIT_تان     5.1( و حدة من بوليمرياز ااما النووي  نانوغرام كنموذج.   50، واا نووي برتكيز Fermentas)2(و

ستخدام جتاز تدوير حراري من نوع بيلتييغ جمّتز ببئر       سل با سل ، 200PTC) 96جيري اختبار تفاعل أنزيم البلمرة املت

2MJ Resarch )      :ية تال تدوير ال بارامرتات ال جة مئوية  و   94دقائق عل  حرارة   3ب حدة عل     30در قة وا دورة من دقي

درجة مئوية  وخطوة    72درجة مئوية ودقيقة واحدة عل  حرارة       60بانية عل  حرارة    30درجة مئوية، و   94حرارة 

تج تفاعل أنزيم البلمرة املتسلللسللل بواسللطة  درجة مئوية. ويتم تليل نوا 72دقائق عل  حرارة  10اسللتطالة نتائية ملدة 

 االرتال الكتربائي هلوم األغاروس.

 الشواهد اخلاصة باالختبار اجلزيئي 4-2-10

اليت تعتمد عل  نوع االختبار املسللتخدم  –من أجل الركون أن نتي"ة االختبار، من النللروري وجود الشللواهد املناسللبة 

عمليات عزل ااما النووي وتنللخيم ااما النووي لةفة املسللتتدفة أو  لكل سلللسلللة من  -ومسللتوى اجلزم املطلوب

ستتدا. كما أن  ستخراج            ااما النووي امل شاهد اال نخيم، و سليب للت شاهد ال شاهد اإلجيابي للحما النووي، وال ال

 السليب هي شواهد ااد األدن  اليت جيب استخدامتا. 

ستخدم هذا ا    شاهد اإلجيابي للحما النووي: ُي ستخدام        ال ستخراج(. وميكن ا نخيم )بعيدًا عن اال شاهد لر د كفاءة الت ل

 ااما النووي املعّد مسبقًا )املخّزن( يف النيماتود املستتدفة.
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8ب.ت  بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح  

DP 8-28 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

شاهد منوذج(.       سليب )بدون  نخيم ال سل التقليدي من أجل        شاهد الت سل ضروري يف تفاعل أنزيم البلمرة املت شاهد  هذا ال

نلللللة النامجة عن التلوث خول أعداد خلين التفاعل. وينلللاا ماء تفاعل أنزيم البلمرة   اسلللتبعاد النتائج اإلجيابية امل

 املتسلسل الذي كان قد اسُتعمل من أجل أعداد خلين التفاعل، يف مرحلة التنخيم.

. ُيسللتخدم هذا الشللاهد لر للد التلوث خول اسللتخراج ااما النووي. وينللم هذا الشللاهد   شللاهد االسللتخراج السللليب

اج ااما النووي والتنخيم الوحق لدارىء االستخراج  فقن. وُينصح باستخدام شواهد متعددة حني تكون أعداد      استخر 

 كبرية من العينات اإلجيابية متوّقعة.

 تفسري نتاةج تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل التقليدي 4-2-11

 فقن أذا مت استيفاء املعايري التالية:يعتو تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل اخلاا باملمرض احملّدد  ااا 

 أن ينتج الشاهد اإلجيابي أمبليكونا لةفة من اا"م الصحيح ألنواع النيماتود املستتدفة. -

شاهد             - ستخراج وال سليب لو شاهد ال ستتدفة يف ال صحيح ألنواع النيماتود امل عدم أنتاج أمبليكونات من اا"م ال

 السليب للتنخيم.

 السجأت -5

من املعايري الدولية لتدابري الصللللحة النباتية  27ينبغي االحتفاظ بالسلللل"وت والواهني حسللللب ما هو مبني يف املعيار 

 (.بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح)

صنيفية            شرائح، و ور اهلياكل الت ضوعة عل   س"وت والواهني )خا ة العينات احملفوظة أو املو وينبغي االحتفاظ بال

يزة، ومستخلصات ااما النووي و ور املواد اهلومية، حسب االقتناء( ملدة عام عل  األقل يف اااالت اليت ميكن املم

 فيتا أن تتوبر أطراا متعاقدة أخرى بنتائج التشخيص.

 جهات االتصال للحصول على معلومات إضافية -6

 ميكن ااصول عل  مزيد من املعلومات عن هذا الووتوكول من:

Biosystematics Division, ARC-PPRI, Private Bag X134, Queenswood, 0121  مجتوريللة جنوب أفريقيللا ،

(SwartA@arc.agric.zamail: -Antoinette Swart; e) 

 Meadowview Road, Sacramento, CA 3294مركز تشلخيص اآلفات النباتية، أدارة كاليفورنيا لألغذية والزراعة،  

 (subbotin@ucr.edumail: -Sergei Subbotin; e، الواليات املتحدة )1448-95832

 Mount Edward Rd, Charlottetown 93أمراض البطاطا، الوكالة الكندية لفحص األغذية،  -Charlottetownةتو 

1T5A 1PEI, C( كندا ،Harvinder Bennypaul :الويد االلكرتوني  bennypaulhs@inspection.gc.ca) 
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وميكن تقديم طلب إلعادة النظر يف بروتوكول التشلللخيص من قبل املنظمات القطرية اخلا لللة بوقاية النباتات واملنظمات  

النباتات أو األجتزة التابعة هليئة تدابري الصللللحة النباتية من خول أمانة االتفاقية الدولية لوقاية                        اإلقليمية لوقاية    

 ( اليت ستقوم بدورها باحالتتا أن الفريق الفين املعين بوضع بروتوكوالت التشخيص.ippc@fao.orgالنباتات )

 شكر وتقدير -7

-Antoinette Swart (Nematology Unit, Biosystematics Division, ARCحّرر هذا الووتوكول كّل من السللليدة 

PPRI  سيد  ,Eliseo Jorge Chaves (INTA-Estación Experimental de Balcarce، مجتورية جنوب أفريقيا(، وال

Laboratorio de Nematología األرجنتني( والسيدة ،Renata C.V. Tenente (EMBRAPA, Recursos Genéticos 

e Biotecnología.)الوازيل ، 

سيد     شخيص اآلفات النباتية، أدارة كاليفورنيا    Sergei Subbotinوجرى و ف التقنيات اجلزيئية من جانب ال )مركز ت

 ، الواليات املتحدة(.Meadowview Road, Sacramento, CA 95832-1448 3294لألغذية والزراعة، 

 من خول تعليقاتتم:قام أخصائيو النيماتودا التالون بتحسني الووتوكول 

 )الوكالة الكندية لفحص األغذية، كندا( Harvinder Bennypaulالسيد    -

 ، أملانيا(Julius Kühn)معتد  Johannes Hallmannالسيد    -

 لإليكولوجيا والتطور، روسيا( A.N. Severtsov)مركز الطفيليات، معتد  Mikhail Pridannikovالسيد    -

 ، أسبانياP. Castillo (Instituto Agricultura Sostenible, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas)السيد    -
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 وتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحبر 8 ب.ت

 

 DP 8-37  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

Zouhar, M., Marek, M., Licinio, J. & Ryšánek, P. 2002 استخدام التحوالت يف ااما النووي الرييب من .

 Plant Protectionمن اجلمتورية التشيكية.  Ditylenchus dipsaciأجل التمييز بني األ ناا البيولوجية آلفة 

Science  ،38  360-358(: 2)خاا. 
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8ب.ت  بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح  

DP 8-38 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 األشكال -9

 
 )ويظتر  وا النيماتودا(. Ditylenchus dipsaciمصابة بآفة  Vicia fabaبذور  -1 الشكل

 G. Caubel, Nemapix (1999) طرامن تقدمة الصورة 

 
 

 
  Ditylenchus dipsaciمصابة بآفة  Allium sativumنباتات  -2 الشكل

 G. Caubel, Nemapix (1999)تقدمة  طرامن الصورة 
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 وتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحبر 8 ب.ت

 

 DP 8-39  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
  Ditylenchus dipsaciمصابة بآفة  Allium cepaنباتات فتية من  -3 الشكل

 للصحة النباتية وفحص البذور، تورون، بولندا الوطينالدولة  املركزمركزال. E. Hennigتقدمة  طرامن الصورة 
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8ب.ت  بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح  

DP 8-40 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 
  Ditylenchus dipsaciمصابة بآفة  بصيلة الاوم -4 الشكل

 G. Caubel, Nemapix (2002)تقدمة  طرامن الصورة 

 

 
  Ditylenchus dipsaciمصابة بآفة   .Narcissus sppنباتات  -5 الشكل

 G. Caubel, Nemapix (1999)تقدمة  طرامن الصورة 
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 وتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحبر 8 ب.ت

 

 DP 8-41  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
  Ditylenchus dipsaciمصابة بآفة   .Narcissus sppقطع عرضي لبصيلة  -6 الشكل

 C.W. Laughlin, Nemapix (2002)تقدمة  طرامن الصورة 

 

 
  Ditylenchus dipsaciمصاب بآفة   قطع عرضي لشمندر سكري -7 الشكل

 C. Hogger, Nemapix (1999)تقدمة  طرامن الصورة 
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8ب.ت  بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح  

DP 8-42 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 
 مقارنة مع بطاطا غري مصابة. Ditylenchus destructorبآفة   قطع عرضي لبطاطا مصابة -8 الشكل

 S. Ayoub, Nemapix (2000)تقدمة  طرامن الصورة 

 
 Ditylenchus destructor بطاطا يف مستويات ةتلفة من اإل ابة بآفة -9الشكل 

 H. Andersenتقدمة  طرامن الصورة 
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 وتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحبر 8 ب.ت

 

 DP 8-43  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
. )ألف( أنا ، منطقة (Brzeski ،1991 و   Sturhan)بعد  Ditylenchus dipsaci ،(Kühn, 1857)  Filipjev ،1936آفة  -10الشكل 

واو( اجملال املريء  )باء( رأس األنا   )جيم( ذكر، منطقة الشويكة  )دال( أنا ، املنطقة اخللفية  )هاء( جزء من اجلتاز التناسلي لدى األنا (  و)

 ميكرون. 10اجلانيب عند منتصف اجلسم. كل وحدة موسومة عل  مقياس الرسم= 
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8ب.ت  بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح  

DP 8-44 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 
(. )ألف( أنا ، منطقة املريء  )باء( أنا ، Brzeski ،1991و   Sturhan)بعد  Ditylenchus destructor ،Thorne .1945آفة  -11الشكل 

 م. كلالرأس  )جيم( ذكر، منطقة الشويكة  )دال( طرا الذنب لدى أنايني  )هاء( أنا ، املنطقة اخللفية  )واو( اجملال اجلانيب عند منتصف اجلس

  ميكرون. 10وحدة موسومة عل  مقياس الرسم= 
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 وتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحبر 8 ب.ت

 

 DP 8-45  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 ميكرون 12. الستم= القبة. مقياس الرسم= D. destructorو)باء(  D. dipsaci: )ألف( Ditylenchusشويكة  -12لشكل ا

 Willemsen (2010) و   Karssenالصورة تقدمة 

 

 
 

 تاريا املطبوع

  هذا ليس جزءًا رئيسيًا من املعيار

 أضافت هيئة تدابري الصحة النباتية موضوعًا أن برنامج العمل )النيماتود، 2006 -04

2006-2008.) 

-Ditylenchus destructor / D. dipsaci (2004أضافت جلنة املعايري موضوع آفة  2004 -11

017) 

 ق ّدذمت املسودة أن اجتماع الفريق الفين املعين بووتوكوالت التشخيص. 07-2010

 مشاورة اخلواء. 2013 -04

 التشخيص.ق ّدمت املسودة أن اجتماع الفريق الفين املعين بووتوكوالت  06-2013

 .(eSC_May_11_2014) ادقت جلنة املعايري عل  مشاورة األعناء  05-2014

 مشاورة األعناء 07-2014

 ادق الفريق الفين املعين بووتوكوالت التشخيص عل  املسودة لرفعتا أن جلنة  04-2015

 (eTPDP_Apr_03_2015)املعايري 

 ادقت جلنة املعايري عل  فرتة اإلخطار لووتوكول التشخيص  06-2015
(2015_eSC_Nov_02) 

اعتمدت جلنة املعايري بروتوكول تشخيص نيابًة عن هيئة تدابري الصحة النباتية )من  08-2015

 دون تلقي اعرتاضات رمسية(.

 Ditylenchus dipsaciآفة  .8امللحق  - يف تدابري الصحة النباتية 27املعيار رقم 

لنباتات، منظمة (، روما، االتفاقية الدولية لوقاية ا2015) Ditylenchus destructorو

 .األغذية والزراعة

 2015-09جرى آخر تعديل عل  تاري  املطبوع: 
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 2015 آب/أغسطساعتمدت جلنة املعايري بالنيابة عن هيئة تدابري الصحة النباتية بروتوكول التشخيص هذا يف 

 27هذا امللحق جزء ملزم من املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

 

Page 1 of 36 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 27ملعيار الدولي رقم ا

 9امللحق 

 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

 تشخيص بروتوكوالت: 27املعيار الدولي 

 :9 بروتوكول التشخيص
Genus Anastrepha Schiner 

 2015: نشر يف 2015اعتمد يف 

 

 احملتويات

 3 ................................................................................................................ اآلفة عن معلومات -1

 4 .............................................................................................................. التصنيفية املعلومات -2

 5 ............................................................................................................................. الكشف -3

 5 ........................................................................................................ الفاكهة تفتيش 3-1

 6 ......................................................................................................... املصائدتفتيش 3-2

 6 ..................................................................................................................... اهلويةحتديد -4

 7 ................................................................. اهلوية لتحديد بالغالالنمو املكتمل الذباب إعداد 4-1

 7 ................................................... النمو مكتمل لغبا ذباب على للحصول الذباب يرقات تربية 4-1-1

 7 ............................................................ اجملهري للفحص النمو مكتملبالغ ال الذباب إعداد 4-1-2

 8 ................................................................. اهلوية لتحديد الريقات إعداد 4-2

 8 ............................................................................................ البيولوجيةالعينةمناولة 4-2-1

 8 ................................................................................. اجملهريللفحصالريقاتإعداد 4-2-2

 9 .............................................................. النمو مكتملةبالغة ال للحشرات املورفولوجي التحديد 4-3

Anastrephaجنس حتديد4-3-1 Loew .................................................................................. 9 

جنس من الرئيسية االقتصادية األهمية ذات واعلألن النمو املكتملةالبالغ للحشرات مفتاح 4-3-2
Anastrepha 10 

 12 ...................................................................... الثالث الطور لريقات املورفولوجي دالتحدي 4-4

 12 ..... األمريكيتني يفTephritidaeمن الرئيسية اقتصاديا اهلامة لألجناس الثالث الطور يرقات مفتاح 4-4-1

المرف 7 
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 Page 2 of 36 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 Anastrepha ............... 13جنس من الرئيسية اقتصاديا اهلامة لألجناس الثالث الطور يرقات مفتاح 4-4-2

 1920 .................................................................................................................... السجالت -5

 20...................................................................................... إضافية معلومات على للحصول االتصال جهات -6

 20 ...................................................................................................................... وتقديرشكر -7

 21 .........................................................................................................................املراجع 8

 25 .......................................................................................................................... األشكال -9

المرف 7 



  بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 9 الربوتوكول التشخيصي

 

Page 3 of 36 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 معلومات عن اآلفة -1

 Norrbom)جنس  500قرابة  يفنوعًا  4 450من حوالي  Tephritidaeذباب الفاكهة املعروفة بـ  فصيلة تتألف 

  2014 عـــا نـــوع يف  7 400 حـــوالـــي الـــرقـــ  )كـــا  (Norrbom،2004b؛ 1999a، 1999b ،وآخـــرو 

(A.L. Norrbom، 2014 شــخصــي، اتصــال.))  فصــيلةوتتوزع Tephritidae املعتدلة املناطق يف العامل أحناء مجيع يف 

ية    ملدار ب    وا ــ ية.    وشــ ملدار لة   من جنسي أكرب ه Anastrepha Schiner (Tephritidae: Toxotrypanini)و ا ــي  فصــ

Tephritidae إىل وفلوريدا( )تكســـاس املتحدة الواليات جنوبمن  متتدنوعُا  250 من بأكثرة ثلممي وه ،نياألمريكيت يف 

ــال تني     مش خرو   Foote ؛Hernández-Ortiz ،1992) األرجن ؛ Aluja ،1993و Hernández-Ortiz ؛1993 ،وآ

Norrbom  ،2004b ؛Norrbom  ــبعة عن يقل ال ما عتربيو (.2012 ،وآخرو   آفات Anastrephaالـــــــ  من أنواع س

ــادية ــية اقتص ــب  رئيس ــيات(ا املاجن )مثلاليت تهامجها  املزروعة ة اك وللف الكبرية هميةاأل بس ــب  امل واحلمض دى وبس

 .A(؛ Macquart) A. grandis(؛ Wiedemann) A. fraterculus هي السبعة األنواع هذهو .اهلة ضيف الواسع للنباتات امل 

ludens (Loew ؛)A. obliqua (Macquart؛) A. serpentina (Wiedemann؛) A. striata Schinerو ؛A. suspensa 

(Loew.)  االعرتاف بأ وقد مت A. fraterculus (Wiedemann) ــترت معقد هي  ،وآخرو  Hernández-Ortiz)  نوع مس

 هذا  ويغطي (.2009 وآخرو  Cáceres ،2006 وآخرو  Vera ؛2005 ،2004 ،وآخرو  Selivon ؛2012 ،2004

ـ   التشخيصي الربوتوكول  دملزي رئيسية.ال قتصاديةاال هميةاأل ذات نواعاألو ساجنألل ورفولوجيامل تحديدال Anastrephaل

 Norrbom (2010.) نظرا ،Tephritidae أنواع حول العامة املعلومات من

 (.Basso 2003) واملناخية البيئية لظروفلنوع وكذلك وفقًا لل وفقا  Tephritidae الـــ حياة دورة طولتفاوت وي 

ضها  Anastrepha إناثوتودع  ساً   ذلك  ويعتمدمثرة  كلاملودع يف  البيض عددويتفاوت  .الفاكهة مثار اخلد بي سا  لىع أ

 األنواعيبدو أيضــًا أ  لكل نوع من  ولكن (،1983، وآخرو  Malavasi)ها ونضــجها حجم مثلة املضــيف الفاكهةمسات 

ــو  يفويفقس البيض املودع  (.1999 ،وآخرو  Aluja)املودع  البيض عدد مالزمة ل  فيما يتعلق ب     ًاحدود  ،  أيا   عدة  غضــ

 .البذور على حصــــرًا أو أيضــــًا احلاالت بعض يف ولكن الفاكهة، ل على  عادة الريقاتوتتغذى  الريقات.تظهر بعدها 

 اخلدالتشـــرنق  دثحي أ  ميكن احلاالت بعض يف ولكن األرض، يفلتتشـــرنق  الفاكهة عادة الناضـــجة الريقاتوترتك 

 نسي اجل نضج ال فرتة وتتطل  يوما، 25 إىل 16 منخْدر ترتاوح  فرتة بعد عادةوتظهر احلشرات البالغة املكتملة   الفاكهة.

ــل  العملية  هذه  وخالل ظهور.ال بعد  يوما  20 إىل 5من  ــرات من نوع من  إفرازات من الغذاء  على الذباب  حيصــ احلشــ

homopteran الناضجة الفاكهةالذي تنتج   عصريالو الطيور وبراز (Prokopy and Roitberg ،1984.) 

ست    ضيف نباتاتها و Anastrepha أنواع بني العالقةولي ضيف  ًانوع 330 من أكثر هناكف .متاما مفهومةة امل   من ًام

ــ يذكر العديد منها لعد ،فصــيلة 48 ، Norrbom ؛ Norrbom and Kim ،1988) العامة Anastrephaد من أنواع الــــ

2004a)  ــيفة  ذلك، على وعالوة معروفة. غري األخرى Anastrepha أنواع من لعدديف حني ال تزال نباتات األغذية املضـ

 .فقط يةخمترب ظروف يفمل حتفز إال  إصابات عن  وتقارير ،فيها املشكوك  السجالت  من العديد احلالية املعلومات تتضمن 

يف املائة  39.8 واليحبإال  املضيفة فال تعرف هذه النباتات  ،باإلصابات الطبيعية  املضيفة وإذا ما حصرت قائمة النباتات  

  (.Aluja ،1993و Hernández-Ortiz) Anastrepha أنواع من فقط
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ــتنبتة  أنواع إدخال أتاحوقد   ــيات Mangifera indicaفاكهة املاجنو  مثلدخيلة مســ  .Citrus spp واحلمضــ

هذه اآلفات   تزال ال ذلك، معإمكانيات تكاثرها.  وتعزيز األصلية ها توزيع مناطق توسيع  Anastrepha آفات أنواع بعضل

تتكاثر  د،الصد  هذا ويف .بها اخلاصة  األصلية االستضافة    عالقاتعلى  ما يدل رمبا ،ة معينةأصلي ة مضيف تفضل نباتات  

 .Aو ،Myrtaceae آسيات فصيلة   إىلي نتمة تمضيف نباتات  يف أساسا   A. striataو A. fraterculusو A. suspensa أنواع

ludens ــيلة ال يف ــذابياتفص ــيلة ال .obliqua Aو ،Rutaceae س   يف serpentina. Aو، Anacardiaceae بطمياتيف فص

 (.Norrbom ،2004a) القرعياتفصيلة  يف A. grandisالسبوتيات، وفصيلة 

ــيفالنباتات امل بنيويبدو أ  هناك   ــلية ض ــالفيارتباطاً  األمريكية املدارية املناطق يفة األص نباتات اليت  ال مع ًاأس

صة  املطاطتنتج  سبوتيات     وخا صيلة ال سبوتيات   .Sapotaceaeف ضيف متكرر   Sapotaceaeففاكهة ال  أنواع جملموعاتم

dentata و leptozona  وserpentina  وdaciformis  وrobusta و cryptostrepha.       هة فاك لة ال ــي ية   وفصــ كافور  ال

Myrtaceous ــًاهي أ ــيف يضــ  أنواع إىل نتميي ومعظمها، Anastrephaنوعًا من أنواع  26فقد ذكر أ    جدًا. مه   مضــ

 (.c1999 وآخرو  Norrbom ؛Norrbom and Kim ،1988)على نباتات هذه الفصيلة  تتغذى A. fraterculus مرك 

 املعلومات التصنيفية -2

 Anastrepha Schiner، 1868 :االسم

  ؛Phobema Aldrich ،1925 ؛Pseudodacus Hendel ،1914 ؛Acrotoxa Loew ،1873 :املرادفات

Lucumaphila Stone ،1939 

 Insecta  :Diptera :Tephritidae ،Trypetinae ،Toxotrypanini :الوضع التصنيفي

 1 اجلدول انظر  :األمساء الشائعة

الفاكهة ذات األهمية االقتصادية الرئيسية اليت تنتمي إىل  ة األمساء واملرادفات الشائعة ألنواع ذباب -1 اجلدول

 Anastrephaجنس 

 املرادفات Anastrepha أنواع االسم الشائع

أمريكا ذبابة فاكهة 

 اجلنوبية

 جمموعة أنواع

Anastrepha fraterculus 

(Wiedemann, 1830)  

Tephritis mellea Walker, 1837  

Trypeta unicolor Loew, 1862  

Anthomyia frutalis Weyenbergh, 1874  

Anastrepha fraterculus var. soluta Bezzi, 1909  

Anastrepha peruviana Townsend, 1913  

Anastrepha braziliensis Greene, 1934  

Anastrepha costarukmanii Capoor, 1954  

Anastrepha scholae Capoor, 1955  

Anastrepha pseudofraterculus Capoor, 1955  

Anastrepha lambayecae Korytkowski and Ojeda, 1968  
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 Anastrepha grandis البطيخ ذبابة فاكهة 

(Macquart, 1846)  

Anastrepha schineri Hendel, 1914  

Anastrepha latifasciata Hering, 1935  

 Anastrepha ludens ذبابة فاكهة املكسيك

(Loew, 1873)  
Anastrepha lathana Stone, 1942  

ذبابة فاكهة اهلند 

 الغربية
Anastrepha obliqua 

(Macquart, 1835)  

Anastrepha fraterculus var. mombinpraeoptans Sein, 1933  

Anastrepha fraterculus var. ligata Lima, 1934  

Anastrepha trinidadensis Greene, 1934  

ذبابة فاكهة السبوتة 

Sapodilla 

Anastrepha serpentina 

(Wiedemann, 1830)  Urophora vittithorax Macquart, 1851  

 Anastrepha striata ذبابة فاكهة اجلوافة

Schiner, 1868  Dictya cancellaria Fabricius, 1805 (see Norrbom et al., 1999b)  

ذبابة فاكهة البحر 

 الكارييب

Anastrepha suspensa 

(Loew, 1862)  

Anastrepha unipuncta Sein, 1933  

Anastrepha longimacula Greene, 1934  

 فالكش -3

نقل فيها  ت اليت احلاويات يف وكشـرانق الفاكهة  داخلبالتفتيش عنها كريقات  الفاكهة بابةعن ذ الكشـف  كنمي 

 .االصطياد نظ بواسطة  الطلق اهلواء يف بالغة مكتملة النموكحشرات ها التقاط ميكن أوالفاكهة 

 تفتيش الفاكهة 3-1

يف   وأ الطائرات على وحتى األمتعة يفو درةصـــّامُل أو ســـتوردةامل شـــحناتال يفالعثور على الفاكهة املوبوءة  ميكن 

قامتة أو   تكو  فيها بقع طرية أو بقعفيها ومثرات الفاكهة اليت يستهدفها التفتيش هي تلك اليت   األرضي.  النقلعربات 

ها تنتج ثقوب عن كشفوجيري ال .أنشطة إطعا  الريقات أو اثنعن إباضة اإل نشأت تكو  قدثقوب أو إصابات  أوعفن 

  الريقات، خروج ثقوبوجود  لوحظ إذاو خبري.ري الذي يقو  ب  هاجمل بصـــريال فحصاإلباضـــة بال أثناء ذبابإناث ال

ــرانق. و الفاكهة حاويات فحص ينبغي ــرانق  يرقاتحدوث  احملتمل غري منللتفتيش عن الشـ   ثوالثال الثاني الطوروشـ

  اليت األول الطور ويرقات بيضالفاكهة  هذه تســتضــيفميكن أ   ذلك، ومع ؛ةناضــجال غريجتمع وتعبأ الفاكهة  عندما

صع  ال  صابة أما الثمار اليت حيتمل أ  تكو   .هاعن كشف ي   بابذاليت تنتجها إناث ال نموذجيةال ثقوبوتظهر فيها ال م

ــة فينبغي قطعها وفتحها للبحث عن البيض  أثناء ــف جناح يعتمدو .هاداخل ريقاتال أواإلباضـ   اتعينال أخذ على الكشـ

 .الدقيق للفاكهة فحصالو
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  تفتيش املصائد 3-2

ــأ  توجيهاتترد   ــاء مناطق  ) 26رق   الدولي باملعيار 1 امللحق يف Anastrepha الفاكهة ذباباصــطياد  بش إنش

املكتملة  الفاكهة ذباب عن للكشـف  املنشـأة  رصـد نظ  العمومًا تتطل  و(. (Tephritidae) خالية من آفات ذبابة الفاكهة

ــج  ــتخدا و البلدا ، بني احلدودية املناطق يف أو الفاكهة زراعة مناطق يف ماإ األشــــجار، يفالنضــ ــائد ماكفيل  اســ مصــ

McPhail  مصــادروهي يف كثري من األحيا   الطعو ،أ  تكو   وينبغي. اصــطناعية مغريات أواملزودة بطعو  من أغذية  

ــالي تتوافق األ أ وينبغي  (.26الدولي رق   املعيار، )مثاًل دوليا دةعتَم، مألمونيو با غنية ــ ددةاحمل س ــائد مع  لنش ر املص

 النباتية. لصحةل الوطنيةاألنظمة 

 حتديد اهلوية  -4

وعلى  البالغ  املكتمل النموللذباب  اخلارجي ورفولوجيعلى التشــكيل امل Anastrepha جنس تصــنيف يســتند 

ناث     مبا   (.2012، وآخرو  Norrbom ؛Zucchi ،2000؛ Hernández-Ortiz ،1992؛ Stone  ،1942)مسات اإل  أ و

ــائص  ــجة  ال غري لمراحل ل املورفولوجية اخلصــ ، فإ  هذه    Anastrephaالفاكهة    ةذباب   أنواع ملعظ  جيداً  موثقة  غري ناضــ

ــائص ددودة الفائدة يف حتديد هوية  ــكيالت الذباب  مقارنة (Harris-Elson ،1992و White) األنواعاخلصـ البالغ بتشـ

تفيد هذه    و، الثالث   الطور ويرقات  البيض بنى عن املعلومات  بعض العلمية  األدبيات  يفيتوفر  ذلك،  ومع. املكتمل النمو 

مات  ــخيص  املعلو ، 2006، وآخرو  Frías؛ 1990، وآخرو  Steck؛ Wharton ،1988و Steck) األنواع بعضيف تشــ

ــاتيحوتتوفر  (.2011،وآخرو  Figueiredo؛ 2011a  ،2011b  ،2012 ،2013، وآخرو  Dutra؛ 2009، 2008  مف

صادية يعرف أ  هلا أهمية  Anastrepha من أنواع سبعة  يرقاتحتديد هوية  سية   اقت س  رئي  (1 اجلدول يفترد  ؛1 )الق

(Steck ، ؛1990 وآخرو Carroll  2004 ،وآخرو) حدودها.مراعاة  معهذه املفاتيح  تستخد  أ  ينبغي ولكن   

ن  رغ و  قات     أ بدو متييز ير ما ي لث    الطور  ميكن على  ثا  Steck ؛Anastrepha (Berg ،1979 أنواع عضلب ال

 Carroll ؛Elson-Harris ،1992و White ؛1990، وآخرو  Steck؛Wharton ،1989و Carroll ؛Wharton ،1988و

ــتند   املتاحة   البيانات  فإ    (،2010 وآخرو ، Hernández-Ortiz؛ 2006، وآخرو  Frías ؛2004 ،وآخرو    إىلتســ

يقة ذات صلة وث  إضافية أجريت على أنواع  دراسات وقد تقلل  .وصفت  اليت األنواع عظ فيما يتعلق مب جدًا ددودة عينة

ضا  اآل  حتى حتدد هلا خصائص  مل سلوب.  موثوقية من أي سب ،  هلذاو األ صات    هذهيقو  ب أ  ينبغي ال شخي اء خرب الت

  رحلةم إىللتصـــل  الريقات تربية هوف اهلوية لتحديد موثوقية األكثر األســـلوبأما  املتاحة. املعلومات مجيعأ  يقّيموا و

 .البلوغ

صف بعد )خفية ملغزة  أنواع عدة شمل ي Anastrephaأنواع  آفات من العديد أ  ويعتقد    متييزها ميكن ال (مل تو

 (.2012 ،2004؛ وآخرو  Hernández-Ortiz)ة ورفولوجي للقياسات املحتلياًلالتعرف عليها  تطل ي أوًا مورفولوجي

سة لمزيد من لو ّسقت الوكالة الدولية ل الفكرة هذه درا شروع  الذرية لطاقة، ن مللغزة ا األنواع لوصف ًا دوليًا حبثيًا م

شروع،  هذا من وكجزء . A. fraterculusجمموعة أنواع  يف سالي  فحصت   امل ص   لتحديد فائدتها  اجلزيئية األ شخي ة  يالت

ــتنادًاو نس.ضــمن اجل ــالي فإ   املتاحة، البيانات إىل اس ــريطي ل مثل أس  DNA barcoding النووي لحمضالرتميز الش

  حتديدًا dipteran احلشــرات املزدوجة اجلناح أنواع بعض حتددأ   ميكن ال cytochrome oxidase Iجينة  باســتخدا 
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قاً  يد من       موثو عد لك ال مبا يف ذ فات ا أنواع،  مة     آل هلا  Virgilio ؛2006 ،وآخرو  Meier ؛2005 ،وآخرو  Will)ا

ــخ الداخلي       التقد   بعضأحرز  وقد  (.2013، وآخرو   Lopes ؛2010، وآخرو  ، )مثاًل (ITS)يف حتليل مباعد النســ

Sonvico  اجلينات بنكرق  دخول  ،2004 ،وآخرو AY686689.) ــيفبال املعلومات هذهارتبطت و  املورفولوجي توصـ

 (.Basso ،2003)التقاطعي  التزاوج دراسات مع جن  إىل جنبا ،karyotypic analysisالنمط النووي  تحليلبو للعينات

ــي  الربوتوكول هذا يف املدرجةفإ  طرق حتديد اهلوية  لذلك،   ونتيجة   ــخيصــ ــتند التشــ ــائص   إىل تســ اخلصــ

 املورفولوجية.

 لتحديد اهلويةاملكتمل النمو  البالغإعداد الذباب  4-1

 مكتمل النموبالغ تربية يرقات الذباب للحصول على ذباب  4-1-1

ضع  شبكة دقيقة وتكو    أو بالقماش مغطاة أقفاص يفكهة االف تو سفلي  اجلزء يفب شرنق معقمة   ال شور   ثاًل)ممنها بيئة ت ، ق

شارة  أو لارم أوسيليكا     .شرنق للت لتحتيةالطبقة ا إىلتنتقل س فإنها  الفاكهة، من الريقات ظهروما أ  ت رطبة(. خش   ن

 اتحاوي يفوتوضع الشرانق    يوميا.الشرانق   ومجعوتنبغي مراقبة كل عينة  حدة. على مثرةكل  احتضا   املستحسن   منو

شرنق  مع سبة.  تهوية نّكمي دك  بغطاء احلاوياتتغطى و ،بيئة ت شأ ال  منا ينبغي  ،النمو كتملامل البالغ ذبابوعندما ين

وبعد  لنوع.ل يزينمامل لو الو صــالبةال جنحةاألواألغشــية  كتســ أ  ت لضــما ســاعة  72–48مدة  احلياة قيد علىإبقاؤه 

ــات اجلزيئية      يف املائة    96) إيثانول  يف املائة   70 يفب    تفظحيو النمو كتمل امل البالغ  ذباب ال  قتل ذلك ي  إيثانول للدراســ

(DNA )اإلثيل أســيتاتتقتل ب أو ethyl acetate لذباب،وبالنســبة إلناث ا دبابيس. علىتعلق  ذلك وبعد آخرعامل  أو  

 علىرفق ب الضــغط ث  لقط،بطن احلشــرة برفق مب من يّمِقال زءضــغط اجل (تصــلنأ  ي )قبلن قتله بعد مباشــرةمن املفيد 

 الحقًا(.لتشرحيها ) aculeusإلظهار الشوكة  oviscapeوضع البيض ِقّمة جهاز و قاعدة

 للفحص اجملهريالبالغ املكتمل النمو إعداد الذباب  4-1-2 

  يف أو (ة على دبابيس )مثبت ة جاف  إما   –لها   كمبأ  العينة حفظ  ينبغيللتعرف على األنواع يف أطوار اكتمال النمو،   

ــوكة  حااجلنوفحص  إيثانول. يف املائة 70 ــكلها   aculeusوالش ــوكة بتكبري يبلغ وي خاص. بش  حوالينبغي فحص الش

 شريح تيقو  بال أ  وينبغي .هانفس  الشرحية تني على منفصل رأس كل عينة حتت ساترتني  و جناحوضع   كنميو. مرة 400

صع  ومن السهل     Anastrephaفصيلة   ناثإل النهائية، فتشريح األطراف  خربة ذو شخص  فقطوالوضع على الشرحية   

 .إتالف أجزاء مفيدة

 الرأس   4-1-2-1

ضل  من  شريح األنثى ل من كل  البطنإزالة  األف ضع البيض   ت شاء   oviscape (syntergosternite 7)جهاز و والغ

شوكة  و eversible membraneالقابل للقل  ظهرًا لبطن  صح  aculeusال ستخدا   ب. وين شريح  مقصا   البطن إلزالةدقيق  ت

يف   10 يف بوضــع أ  ينجز ذلك  ميكنو .وتنبغي إزالة البطن متاما (.دبابيساملعلقة على )للعينات احملفوظة حفظًا جافًا 

سيد  املائة سيد  يف املائة 10دلول  أو (NaOH) صوديو  ال هيدروك سيو   هيدروك سخين   و (KOH) البوتا  مائي محا  يفت

 مبساعدة  جمس   جمهر حتت الداخلية احملتويات إزالةبعد ذلك و مقطر اءمب اهليكل غسل ث   دقيقة، 15–10 دةمل يغلي

ة  قطر يف مباشــرةفحص الشــوكة  كنمامل من اخلطوة، هذهوعند  الغشــاء.و aculeusإظهار الشــوكة  ينبغيو تشــريح. ملقط

المرف 7 



 بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح  9الربوتوكول التشخيصي 

 

 Page 8 of 36 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

يق  وتعل غليســريينقارورة مصــغرة فيها  إىلاهليكل  نقل ميكن ذلك، بعد جمهر. حتت الغليســريين منقطرتني  أوة واحد

شرائح و .املعلقة اجلافة عينةحتت ال ضح ينبغي اتباع اخلطوات امل الدائمة، لل س    يفة و شوكة     حيول. و2-1-4الق ضع ال و

من   السب ،  هلذاو .اخلصائص اليت تكو  رؤيتها من وجهة جانبية أفضل   بعضدو  مشاهدة   بطينوضع   يف دائ  بشكل 

 .قارورة مصغرة يف غليسريينيف كثري من األحيا  حفظ  يف  األفضل

 األجنحة   4-1-2-2

صائص األ    كنميعادة،   شاهدة خ شرحية، ولذا     دو  جنحةم ضعها على  صح  الو سة ممكبذلك  ين   قدو عامة. ار

  يف فتاحامل يف املستخدمة اخلصائص   ملراقبة ليس ولكن ،املورفولوجية للدراسات ًا ضروري على شرحية   جنحةوضع األ  يكو 

 اجلناحيفضل  )قاعدت   منعلى شرحية بشكل دائ ، يوصى بقطع أحد اجلناحني     جنحةوضعت األ  إذاو  .2-3-4 القس  

 (.هذا تشخيصيال ربوتوكوليف الو األدبيات يفواردة  صورت  بمقارنلسهولة  ميناأل

 إعداد الريقات لتحديد اهلوية 4-2

 مناولة العينة البيولوجية  4-2-1

للقيا  بتحديد اهلوية  البالغ النمو املكتمل الذبابخصائص  مراقبةيكو  من الضروري  قد ،4 القس  يف أشري كما 

ــجة،  إذاو .نهائيا ــن  منوجدت أطوار غري ناض ــتحس ا  مبعاملته مورفولوجيجراء فحص إل قليلة يرقات على احلفاظ املس

س   )ال ساخن  مباء شرانق   الريقات وتربى .إيثانول يف املائة 70 يف ختزينهابعد ذلك و (2-2-4ق  لىع للحصول  املتبقيةوال

 (.1-1-4 قس ال) اهلوية لتحديد النمو مكتملذباب  عينات

 استخدا  جمهر جمس ، و  باستخدا  غري مركبة  يرقات على( 2-2-4 القس  ) ورفولوجيامل فحصال إجراء ميكنو 

ــرحية على املركبةللريقات  مرك  جمهر ــح إلكرتوني جمهر أو ش حيول  أ  ميكنو .جمففةاحلامسة يف يرقة  نقطةلل ماس

ــع  ــرائح دو  إجراء  الريقاتوض ــائص امل حتليلاملركبة على ش ــة كنمامل منو .ورفولوجيةللخص ــكل  دراس  اخلارجيالش

ــر على املركبةللريقات   املورفولوجي ــية األمامية  )مثاًلائح شــ  ياكل، وكذلك اهل(حروف الف وة واخللفيالفتحات التنفســ

ماســح   ضــوئي جمهر باســتخدا  (،44–21األشــكال ) cephalopharyngeal البلعومي -اهليكل الرأســي مثل داخليةال

20عدسة ب
×،40

إاّل   قاتريلل اخلارجي ورفولوجي. وال ميكن إجراء مشاهدة تفصيلية عالية االستبانة للتشكيل املأو أعلى ×

مجيعها على  للتشــخيصبوضــع العينات املتوفرة  ينصــح الا ولذ .(61-45األشــكال ) ماســح إلكرتوني جمهر اســتخدا ب

 بل.املستق يفها حتليلحفظ يرقات غري موضوعة على شرائح ليجري  ينبغيبل  ؛وفرةاملت الوحيدة ريقةال أوائح شر

 ريقات للفحص اجملهريالإعداد  4-2-2

  يف احلية الريقات وضــعإجناز ذلك ب كنومي الســاخن، املاءب الريقات، ينبغي أ  تعامل لفحصل عيناتإلعداد  

يف   50كحول  يفتغمر  و الغرفة  حرارة درجة  إىل الريقات ث  ترّبد  .دقائق  4-2 ملدة  مئوية  درجة  65ماء درجة حرارت     

 املستحسن   من. ويف املائة 70بكحول  لوءةمم ( مل 25–15)ة دكمقارورة  إىل العينات نقلث  ت دقيقة. 30-15 ملدةاملائة 

  أوجمهر جمس    حتت للفحصجاهزة  العينات هذهوتكو   .عن العينة املعلومات مجيعوضع الصق على القارورة يتضمن    

 .حتت جمهر ضوئي ماسح دراسةل أواملركبة  للشرائحالحق  عدادإل
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ــرائح،  عينات إلعداد  ــاهدة الإل الداخلية احملتويات كافة إزالة الضــروري منموضــوعة على ش ــرةتاحة مش  بش

  فصــوصوالفتحات التنفســية اخللفية  لوحة عن فضــاًل ،األمامية تنفســيةال الفتحات و والبلعو  الرأس وهيكل الف وفتحة 

ــرج. ــقنجز ذلك بي أ  ميكنو الش ــيني ش ــق الريقة يفني عرض ــية األمامية،  و الرأس منطقةخلف  واحد، ش الفتحة التنفس

سيد دلول  على حيتوي اختبار أنبوب يفاملقطعة  الريقةينبغي غمر  ث  الذيلي. اجلزء قبلواآلخر  صود  هيدروك  10 يو ال

سيد  أو (NaOH) يف املائة  سيو   هيدروك سخينها  (KOH)يف املائة  10 البوتا  دقيقة. 15–10 ملدة يغلي مائي محا  يف وت

 ر(.ثأك أومرة  45تكبري )جمهر جمس   حتت املقطراملاء و امللقط باستخدا  العينة من بعناية الداخلية احملتوياتث  تزال 

ينبغي جتفيف اهلياكل  بذلك، القيا  قبلو .Euparal يوبارال أو كندا بلس  باستخدا  دائمةائح شرعمل  ميكنو 

 ئحولوضع العينات على شرا   .يف املائة 100و يف املائة 75و يف املائة 50كل من إيثانول  يف دقيقة 25 ملدة بوضعها املنظفة 

 شــرحية على مباشــرةبعد ذلك توضــع ولتصــفيتها  دقيقة 15 ملدة( الالفندراخلزامى ) زيتنقلها إىل  ينبغي كندا، بلســ ب

 100 املوضوعة يف إيثانول  ياكلاهل نقل ينبغيوسيط،  ك يوباراليستخد  ال  عندماو كندا. بلس   منقطرتني  أو واحدةة قطرب

ــدقيق 30 حلوالي القرنفل زيتإىل  يف املائة ــقبلتصفيتها  ةـــ    أنبغي ي ،يهماكلت احلالتني ويف .وضعها على الشرائح لـــ

شرائح ترتك   نخفضم بتكبري اجملهر حتتفحصها   ميكنولكن  فر (، باستخدا   الوقت تقليل )ميكن أيا  لعدة لتجف ال

 لشرائح.توسي  ا ينبغيمباشرة. و

  يفها قوارير يفوهي  الكحول( يف )املخزنة العينات تنظيف أواًلجمهر ضوئي ماسح، ينبغي    استخدا  للمشاهدة ب  

ضاف خلفض التوتر   سائل  صابو  ة قطر مع مقطر ماء سطحي. ي شطف  ث  ال   سلة سل جتفف بتمريرها بو مقطر مباء جيدا ت

 كل ل دقيقة  15) املطلق اإليثانول من  تغيريات ثالثة بو يف املائة   95و يف املائة   80و يف املائة   50 اإليثانول:  محامات   من

 (.Wharton ،1989و Carroll) بالديو  - بذه تطلى و لعيناتيف ا النقطة احلامسةبعد ذلك أ  جتفف   ينبغيو (.محا  

 (.2009 ،2008 ،2006وآخرو ،  Frías )مثاًلأمكنة أخرى  يفشابهة م تقنياتوميكن االطالع على 

 البالغة املكتملة النموالتحديد املورفولوجي للحشرات  4-3

 Anastrepha Loew حتديد جنس 4-3-1

بواجهتني إىل مثاني  أصــفرلون   يف العادة (:A-2 )الشــكل الرأس (.1الشــكل ) النمو املكتملة البالغة حلشــراتا 

ــعرية مدارية واحدة أو اثنتني، وأحيانًا تكو   ــعرية املدارية اخللفيةواجهات وش تكو  قرو    عادةويف ال ؛غري موجودة الش

شعار العينية    ضحة  أوجدًا  ضعيفة االست شعار عينية خلفية وسطية وجانبية.      ؛غري وا ست صدر وتوجد قرو  ا ش )ا ال كال   ل

B-2 ،3:)   ــعريات الصــدر الكربى يف العادة، تكو ــوداء أو محراء Macrosetae ش تكو    ما نادرًاو ،ةبرتقاليبنية أو -س

ــفراء ذهبية ــدري، يكو  عادةو ؛ص ــفر الرتس الص يانًا  تكو  علي  أح أوبنيًا داكنًا  معظم يكو   أحيانًاو برتقالي، إىل أص

سوداء  صفراء؛     دائمًاوهناك  ،خطوط أو بقع بنية داكنة أو  سطح اخلارجي للجزء   خطا  إىل مخسة خطوط  ويكو  على ال

 ،presutural، واحدة notopleuralتا  اثن، postpronotalالشــعريات التالية: واحدة  mesonotum األوســط من الصــدر

حدة   حدة ، supra-alarوا حدة postsutural supra-alar وا حدة ، postalar ، وا حدة ، intra-alar وا  ،dorsocentral وا

 .scutellarsاثنتا   (تكو  غري موجودة ما )نادرًا acrostichalواحدة 

شكل  جنحةاأل  ضلعي  شق هناك  (:4 )ال صف طول  مم R-Mالعرق املتقاطع  ؛حتت  تد من الطرف البعيد إىل منت

بشـــكل  عادة منحٍن Mللقمة متطور متاما؛ العرق  مع امتداد خلفي (bcu)قاعدية مرفقية  خلية؛ (dm)اخللية القرصـــية 

المرف 7 



 بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح  9الربوتوكول التشخيصي 

 

 Page 10 of 36 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ضلع بزاوية     ضح إىل األما  باجتاه القمة )ومنحٍن بقوة يف مجيع أنواع اآلفات( وال يلتقي مع ال  لشكّ ت .مئوية درجة 90وا

شرطة   شمل     علىضلعي  ( C)شريط   :يليًا على اجلناح كما منوذجيًا منطية اللو  بن إىلة برتقاليأ ضلعية قاعدية ت حافة 

ــلعية حتت خلية؛ 1Rكل العرق  ــريط جمنَّح علوي وجزء ضــ العرق  و dmاخللية  عرب )bcu(قمة اخللية  من S؛ ميتد شــ

  ذراع، متتد امقلوب Vشــكل  Vيكو  الشــريط  ؛اجلناح قمةحافة ضــلعية ويســتمر إىل  إىلحبيث يصــل  R-Mاملتقاطع 

، وهما  m ليةشــريط خلفي للقمة( ناشــ  من اخل) البعيدة  وذراع DM-Cuالعرق  طولشــريط حتت القمة( على )القريبة 

با     قار ية  يفمت لذراع  تكو  األحيا   من كثري ويف؛ 4r+5 اخلل يدة  ا لة   البع  اجلناح  منطويكو   موجودة. غري أوغري مكتم

 (.2-3-4 القس  يف لألنواع املفتاح )انظر اقتصاديا اهلامة األنواع بعض يفمعّداًل  نموذجيال

جانيب قصري أو    surstylusيف املنظور اجلانيب مع  ةواسع  Epandrium (:5 )الشكل  الذكورليا( انهائية )تريمين 

اجلانيب مع شعريتني قويتني ضاربتني إىل السواد متجهتني إىل أعلى؛   surstylusوسطي أقصر من الـ  surstylusدود؛ مم

proctiger        دود، وعادة أطول من جهاز وضع البيض  ممغشائي متصل  بشكل ضعيف جانبيًا وبطنيا؛ قضيoviscape 

، احلشــفة يف بعض األحيا  غري موجودة يف  Tلدى األنثى؛ حشــفة متصــلبة بشــكل ضــعيف بصــلبية علوية على شــكل 

 األنواع اليت ال تعترب آفات.

شكل  انهائية )تريمين  شكل أنبوب، متفاوت يف الطول؛    oviscapeضع البيض  (: جهاز و6ليا( اإلناث )ال على 

( متج  إىل أعلى مع جمموعة ظهرية  oviscape)عادًة، يكو  مقلوبًا داخل الـــ   eversibleغشاء قابل للقل  ظهرًا لبطن 

ل   (؛ الشــوكة )عادًة، تكو  مقلوبة داخل الغشــاء القابل للقraspersمن لوحات متصــلبة تشــب  اخلطاف )تســمى أيضــًا 

 ( متصلبة متاما، وطرفها أحيانًا مسنن على احلواف اجلانبية.oviscapeوالـ  eversibleظهرًا لبطن 

 Anastrepha لألنواع ذات األهمية االقتصادية الرئيسية من جنساملكتملة النمو  البالغةمفتاح للحشرات  4-3-2

ــول .(2010) وآخرين Hernández-Ortiz من مقتبس فتاحهذا امل  ــافية معلومات على للحصـ  اهلياكل حول إضـ

للخصــائص   4و 2 اجلدولني نظرا نظرh (.2012)وآخرين  Norrbom راجع ،األخرى Anastrepha وأنواعاملورفولوجية 

 .Anastrepha نسية جلالتشخيص املورفولوجية

ــريط  -1 ــفافة بعالمة 1Rمقطوع عند نهاية العرق  Cجناح بشـ ــعريات املدارية  ؛1rاخللية  يف جيدا دددة شـ الشـ

تكو  موجودة عادة، على األقل جزئيًا، ولكن إذا مل تكن موجودة،  Vاخللفية واألمامية موجودة؛ الذراع البعيدة للشريط  

 2.............................................................................. يكو  منط اجلناح بنيًا داكنًا إىل أسود

؛ الشعريات املدارية 1rغري متقطع من قاعدة اجلناح إىل القمة يف بعض األحيا  منتشر يف اخللية  Cيط جناح بشر -

غري موجودة. ينبغي أ  تكو  مجيع اخلصائص التالية  Vاخللفية غري موجودة يف كثري من األحيا ؛ الذراع البعيدة للشريط 

 ويتصل بالشريط R-Mمن قمة اخللية القاعدية املرفقية مرورًا بالعرق املتقاطع  Sموجودة: يتواصل النصف القاعدي للشريط 

C2+3 ليةاخل ؛r 2+3العرق  ؛بطوهلا الكامل متاما مصطبغةr   اخللية ؛الكامل  بطول تقريبًامستقي br   بنيشفافة بشكل عا 

خطوط ظهر مركزية بنية داكنة؛ رأس الشوكة للرتس  ؛صفراء البطنصفائح  (؛7 )الشكل R-M و BM-Cuالعرقني 

aculeus ( وعرض  عادة أكرب من  6.2–5.3طويل للغاية ،) طرف الشوكة املدببة حبافتني على شكل لم 0.1مل ، V ،

 ودة. )الريقات تصي  البطيخ(ــة الذكور موجــ(؛ حشف14ة )الشكل ــغري مسنن ةــاجلانبي وافــواحل

......................................................................Anastrepha grandis (Macquart)) 
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 3....................................................... ترس يف الغال  بين داكن مع خطوط بنية إىل سوداء -2

 الرـو سكوتيـط سكوتـول خيـى طـإال أحيانًا علة ـة داكنـات بنيـي دو  عالمـر أو برتقالـترس أصف -

 scuto-scutellar  ..................................................................................................4 

بنية  البطنصفائح  (؛8 )الشكل غري موجودة بالكامل Vالبعيدة للشريط  ذراعال داكن؛ بينمعظم   اجلناحمنط  -3

 عالماتال مع متباين بشدة ،يف معظ  األحيا  بيني الصدر بليورو جدار ال ؛T شكل علىة بعالمة بيضاء وسطية داكن

 مل ، 0.17–0.14وعرض   مل  0.46-0.37طول رأس الشوكة  ،مل  aculeus 2.6–3.8 طول شوكة األنثى صفراء؛ال

تصي  مثار الفاكهة السبوتية  ريقاتال) (.15 )الشكل 0.7–0.5الطرف األقصى  علىبدقة  مسننةواحلواف اجلانبية 

sapotaceous) ..........................................................Anastrepha serpentina (Wiedemann) 

 بليورو وال البطنصفائح  (؛9 )الشكلعادة موجودة  Vالبعيدة للشريط  ذراعال داكن؛ بينمعظم   اجلناحمنط  -

، دو  Uالرتس خبطي ظهر مركزيني عريضني متصلني على حافة خارجية ليشكال عالمة على شكل صفراء أو برتقالية؛ 

شعريات يف منطقة صغرية على طول خيط مستعرض، ولكن مع دقة شعرية بيضاء كثيفة تتباين مع شعريات سوداء؛ طول 

 )الشكل مل  0.20-0.17مل  وعرض   0.31-0.24، ورأس الشوكة عريض، طول  مل  aculeus 1.95–2.30شوكة األنثى 

 Anastrepha striata Schiner............................................تصي  اجلوافة( ريقاتال) (.16

( ضيق إىل واسع باعتدال، ال يصل أبدًا إىل قمة Sالشريط العلوي الداخلي للجناح )= القس  البعيد من الشريط  -4

 خيط؛ Mمنضمني، تكو  هناك عالمة شفافة بينهما والعرق كانا بذراعني منفصلني أماميًا، أو إذا  V؛ الشريط Mالعرق 

 5 ........................ .متفاوتة aculeusببقعة أو بدو  بقعة بنية وسطيًا؛ الشوكة  scuto-scutellarسكوتو سكوتيالر 

الشريط  ؛M( واسع للغاية، يصل إىل قمة العرق Sالشريط العلوي الداخلي للجناح )= القس  البعيد من الشريط  -

V  مكتمل وواسع بذراعني متصلني أماميًا وهناك عالمة شفافة بينهما والعرقM  (؛ خيط 10صغري أو غري موجود )الشكل

-0.19مل ، وطول رأس الشوكة  1.6–1.4يكو  عادة ببقعة بنية كبرية مدّورة وسطيًا؛ طول شوكة األنثى  سكوتو سكوتيالر

  0.65–0.50، واحلواف اجلانبية مسننة بدقة على الطرف األقصى مل  0.13-0.10، وعرض  مل  0.23

 Anastrepha suspense (Loew) ................................................................... (17 )الشكل

(، رأسها قصري وواسع مع أسنا  كبرية على اجلانبني؛ مل  1.9–1.4)عادة  مل  2.0طول شوكة األنثى أقل من  -5

 6.............................................................................................................اخلصائص األخرى متغرية.

مل ، مع انقباض معتدل  0.42–0.28(؛ طول رأسها مل  5.8–3.3مل  )عادة  2.5طول شوكة األنثى أكثر من  -

أو أقل )الشكل  0.55قرب منتصف الطول؛ احلواف اجلانبية غري مسننة أو مسننة بأسنا  دقيقة على الطرف األقصى 

تدة على الصفائح ممدائمًا واضحة ويف بعض األحيا   subscutellum(؛ عالمات جانبية بنية على السوبسكوتيلو  18

بشكل  واملاجنو حلمضياتتصي  ا ريقاتال) .11 الشكل يف كما اجلناح منط (؛3B )الشكل mediotergite الوسيطة

 Anastrepha ludens (Loew) ..............................................................................(شائع

أصفر متاما، هناك فقط عالمات بنية على جانيب الصفائح الوسيطة  subscutellumالسوبسكوتيلو   -6

mediotergite  الشكل(3C؛ البقعة البنية على خيط سكوتو سكوتيالر) scuto-scutellar موجودة؛ طول رأس الشوكة  غري
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 كما اجلناح منط (؛19، مع تسنني جانيب على بعد ثلثني أو أربعة أمخاس من الطرف األقصى )الشكل مل  0.16-0.20

 (Spondiasاإلجاص  أو املاجنومثار  عادةتصي   )الريقات .12 الشكل يف

.........................................................................................................   Anastrepha obliqua (Macquart) 

ة ــن بنيــى اجلانبيــات علــا بعالمــكالهم subscutellumو  ـوالسوبسكوتيل mediotergiteة ـح الوسيطـالصفائ -

ادة؛ ــودة عــموج scuto-scutellar ط سكوتو سكوتيالرــى خيــة علــة البنيــ(؛ البقع3Aوداء )الشكل ـى سـة إلــداكن

سنًا  14ى ــــا  إلــأسن 8ي ب ــن جانبــمل ، تسني 0.28–0.20ول رأس الشوكة ــ، طمل  1.9–1.4ة ــول الشوكــط

ر ــاح متغيـط اجلنـ(؛ من20كل ــى )الشـرف األقصـن الطـاس مـة أمخـن إىل ثالثمسّيد ُخــعى ُبــعل

 Anastrepha fraterculus (Wiedemann) جمموعة أنواع.. ...........................................(13 )الشكل

 لريقات الطور الثالث التحديد املورفولوجي 4-4

   يف األمريكيتني Tephritidae مفتاح يرقات الطور الثالث لألجناس اهلامة اقتصاديا الرئيسية من 4-4-1

 جناساأل هذه يرقات مورفولوجيا عن إضافية معلومات على للحصول (.2006) نيوآخر Frías من مقتبس فتاحهذا امل

، 2006) ن.يوآخر Frías ،(2004) نيوآخر White and Elson-Harris (1992،) Carroll راجع الصلة، ذات واألنواع

2008.) 

البطين للفك السفلي واسع ومدّور يف الطرف العلوي )الشكل  apodeme. الـ مل  0.3طول الفك السفلي أكثر من  -1

  ةــالوسطية ـة اخللفيـات التنفسيــوق الفتحـرض شقـن عـر مـة أقصـات التنفسيـرات الفتحـ(. شع26

 Toxotrypana Gerstaecker ....................................................................... (49 كلـ)الش

 األشكال) اّد يف الطرف العلويــي حــالبطين للفك السفل apodemeالـ . مل  0.3 نــي أقل مــول الفك السفلــط -

 لالشك يف كما) أطول من عرض شقوق الفتحات التنفسية اخللفية الوسطيةشعرات الفتحات التنفسية (. 22-24

50).............................................................................................................................................2 

لف  ويف الف  موجودة ا(. األسنا  أما  21البلعو  السفلي ضيق يف املنطقة حتت ِقّمة البلعو  السفلي )الشكل  جسر -2

اجلانبية على مسافة  الظهرانية الشعريات (. جمموعة47، 45عادة غري مسننة )الشكال   حروف الف (؛ 47)الشكل 

 maxillary palpus ........................................Rhagoletis Loew واحدة من اهلوائي ومن امللبس الفكي

لف  ويف الف  غري ا(. األسنا  أما  32–27جسر البلعو  السفلي ضيق يف منتصف البلعو  السفلي )كما يف األشكال  –

 maxillary(. جمموعة الشعريات الظهرانية اجلانبية أقرب إىل امللبس الفكي 48موجودة؛ حروف الف  عادة مسننة )الشكل 

palpus 3............................................................................................................. ا إىل اهلوائيمم 

الشكل ) ةــة ذيليــحافد ــال توجو (.23 )الشكل ة متميزة )واضحة(ــة من الفك السفلي دو  رقبـة اخللفيـاملنطق -3

59).............................................................................. Anastrepha Schiner 

  ذيلية حافة توجد (.24 ،22 الشكالن))واضحة(  متميزة رقبة مع السفلي للفكة اخللفي املنطقة –

 4 ............................................................................................................................................(60 )الشكل

 Ceratitis McLeay.........................................(48الشكل ) بأسنا  مدورة قصرية حروف الف  -4
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 actrocera Macquart..............................أعاله(ك )ليس بأسنا  مدببة طويلة حادة  حروف الف  -

 Anastrepha مفتاح يرقات الطور الثالث لألجناس اهلامة اقتصاديا الرئيسية من جنس 4-4-2

 لريقاتالتشخيصية  ملورفولوجيةخصائص الل 3 اجلدول انظر (.1990) نيوآخر Steck من قتبسم فتاحهذا امل 

 .Anastrepha نواعأل الثالث الطور

 ع.لألنوااألصل املشرتك  مصدركمعلومات إضافية لل فقطة املضيفالنباتات و غرايفاجل توزيعيشار إىل ال

ترتفع الفتحات التنفسية اخللفية بشكل بارز من سطح اجلس ؛ أو معظ  أجزاء اجلس  بشعريات أو نوات   -1

 Tephritidae ليس ذباب الثمار...................................... اخللفية ملتويةواضحة؛ أو الفتحات التنفسية 

تنبسط الفتحات التنفسية اخللفية تقريبًا مع سطح اجلس ؛ الدرنات، إ  وجدت، فتكو  على اجلزء الذيلي  -

 Tephritidae..........2 (الثمار( )ذباب 50، 49فقط؛ شقوق الفتحات التنفسية اخللفية مستطيلة أو بيضاوية )الشكال  

 (؛45،47الشكال  ) أسنا  ُصلبية واضحة أو الف ة لفتح متامخة أسنا  أما  الف  قرنية بارزة )= حراس الفغرة( -2

 خمفضة بشدة ذيليةوشعريات  ذيليةتفتقر إىل حافات  البابايا من مأخوذة يرقة أو ؛واضحة جدًا ذيلية درنات و/أو

 (Anastrepha ليس) األخرى Tephritidaeذباب الثمار  ..........................................................................

 درناتال (؛48الشكل ) واضحةُصلبية أو أنها غري  أسنا  إىلتفتقر و، (الفغرة حراس )=أمامية  أسنا تفتقر إىل  –

 3 (Anastrepha) .........................................................يف أقصى األحوال معتدلة احلج   ذيليةال

موجودة على قطاعني بطنيني أو أكثر، وتكو  منفصلة وخمروطية يف أقل من  Dorsal spinules  ظهرية أشواك -3

 الشكل) SP-IVو SP-I فتحات تنفسية خلفية ؛(61 )الشكل T3 و T2مخس إىل ستة صفوف على القطاعني الصدريني 

  ( مبعدل ستة جذوع أو أكثر بشعر خشن بطول يبلغ ثلث طول الفتحات التنفسية أو أكثر46

 4................................................................................................................................... (44و 40 الشكال )

 يف فقط ،ةموجودت كان إذا أو ،مجيع القطاعات البطنية لىغري موجودة ع Dorsal spinules ظهرية أشواك –

 5..................................................................... (A. ludens عينات )بعض A1القطاع البطين 

 يف كما cephalopharyngealبلعومي  -يرأس هيكل (؛43 )الشكلأنبوبا  37–28فتحات تنفسية أمامية بـ  -4

 إىل بنما التوزيع: ؛Cucurbitaceaeمثار فاكهة القرعيات  يف الريقاتتتكاثر  :ةالرئيسية املضيفالنباتات ) .32الشكل 

 Anastrepha grandis................................................................................. األرجنتني(

 يف كما cephalopharyngealبلعومي  -يرأس هيكل (؛39 )الشكلأنبوبا  23–12فتحات تنفسية أمامية بـ  –

ة االستوائياملناطق  التوزيع: ؛Myrtaceae فاكهة آسيات مثار يف الريقاتة: تتكاثر الرئيسية املضيفالنباتات ) .31الشكل 

 Anastrepha striata ................................................................... (تنياألمريكييف 

 6..................................... (61الشكل ) T3القطاع الصدري على  موجودة Dorsal spinulesة ظهري أشواك -5

 7....................أعاله(كما  )ليس T3 الصدريعلى القطاع غير موجودة Dorsal spinulesة ظهري أشواك  –
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أنبوبا )الشكال   20إىل  12صفا، عادة بهوامش كاملة؛ فتحات تنفسية أمامية بـ  17إىل  11 حروف الف  يف -6

 كمابلعومي  -رأسي هيكل (.34الشكل )ات من عرضها مر 4.6–3.1 (؛ شقوق فتحات تنفسية خلفية أطول بـ51، 33

 أو (Rutaceaeات )سذابي .Citrus spp احلمضيات مثار يف الريقاتتتكاثر  :ةالرئيسية املضيفالنباتات ) .27يف الشكل 

 إىل املتحدة الواليات يف تكساس جنوب التوزيع: ؛Mangifera indicaهندية  منغيفريا

 Anastrepha ludens........................................................................................بنما.(

 ماميةأ تنفسية فتحات بأسنا  قوية ومدورة بوضوح وأسنا  متباعدة بشكل واسع؛ ،صفا 11إىل  8 حروف الف  يف -

 هيكل (.42 الشكل) عرضها من مرة 3.5–2.5 بـ أطول خلفية تنفسية فتحات شقوق (؛41 الشكل) أنبوبا 15 إىل 9 بـ

 ؛Myrtacea آسيات ةــفاكه مثار يف الريقاتتتكاثر  :ةالرئيسية املضيفالنباتات ) .29 الشكل يف كما بلعومي -يرأس

 Anastrepha serpentina ......................... (األنتيل جزرو املتحدة الواليات يف فلوريدا :التوزيع

 (؛36 )الشكل (8 )متوسط، 11 إىل 5جبذوع قاعدية قصرية  SP-IVو SP-Iنتوءات فتحات تنفسية خلفية   -7

فصوص  (؛35الشكل ) واحد صف يفأنبوبا  19 إىل 13 بـ أمامية تنفسية فتحات ؛صفا 14 إىل 12في  عادة الف  حروف

تتكاثر  :ةالرئيسية املضيفالنباتات ) .30 الشكل يف كما بلعومي -رأسي هيكل .(57شكل ال يف )كما مزدوجةالشرج عادة 

 (تنياألمريكية يف االستوائياملناطق  التوزيع: ؛Sapotaceaeالسبوتيات  فاكهة مثار يف الريقات

....................................................................................... Anastrepha serpentine 

 يف الف روف ح (؛13 متوسط،) 18 إىل 8 قصرية قاعدية جبذوع SP-IVو SP-Iة خلفي تنفسية فتحات نتوءات –

 أو كاملة الشرج فصوص (؛34 الشكل يف )كما واحد صف يفا أنبوب 18 إىل 9 بـ أمامية تنفسية فتحات صفوف؛ 10 إىل 7

 8..................................................................................................................(58 ،57الشكال  )مزدوجة 

 قاعدية؛ شقوق فتحات تنفسية خلفية أطول بـعادة بثالثة إىل ستة جذوع  SP-II نتوءات فتحات تنفسية خلفية -8

تتكاثر  :ةالرئيسية املضيفالنباتات ) .28 الشكل يف كما بلعومي -(. هيكل رأسي38مرة من عرضها )الشكل  4.9–3.0

 نتيل.(ألا جزر ذلك يف مبا ،تنياألمريكية يف االستوائياملناطق  التوزيع:؛ Anacardiaceaeفاكهة البطميات  مثار يف الريقات

..................................................................................Anastrepha obliqua 

فتحات تنفسية خلفية أطول  شقوق قاعدية؛ جذوع تسعة إىل بأربعة عادة SP-II خلفية تنفسية فتحات نتوءات –

 (.تنياألمريكية يف االستوائياملناطق  توزيع:ال) (.46الشكل ) من عرضها اتمر 4.0 – 2.5 بـ

 Anastrepha fraterculus (Weidemann) جمموعة أنواع ......................................................
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 املستخدمة يف مفاتيح هذا الربوتوكول Anastrephaاخلصائص املورفولوجية التشخيصية جلنس    -2اجلدول 

املرحلة 

 البيولوجية
 الوصف اهليكل

 الريقة

 يف الطول؛ املنطقة اخللفية دو  رقبة متميزة )واضحة(؛ السن حتت الِقّمة غري موجود مل  0.3أقل من  الفك السفلي  

الفتحات التنفسية 

 اخللفية
 شعريات الفتحات التنفسية اخللفية أطول من عرض شقوق الفتحات التنفسية اخللفية الوسطية 

 ضيق يف املنطقة حتت ِقّمة البلعو   جسر البلعو  السفلي 

األسنا  أما  الف  ويف 

 الف  
 غري موجودة 

 عادة مسننة  حروف الف  

 اجلهاز احلسي

 الُفغري
 موسع 

 البالغة
مكتملة 

 النمو

 

ترتي  الشعريات على 

 الرأس 

شعريتا  اثنتا  إىل مثانية شعريات أمامية وشعرية مدارية واحدة أو اثنتني؛ قرو  االستشعار العينية 

 .postocellars unicolorousضعيفة جدًا أو غري واضحة؛ قرو  االستشعار اخللفية 

ترتي  الشعريات على 

 منتصف الظهر 

، supra-alar، واحدة presutural supra-alar، واحدة notopleurals، اثنتا  postpronotalواحدة 

)نادرًا ما تكو  غري  acrostichal، واحدة dorsocentral، واحدة intra-alar، واحدة postalarواحدة 

 . scutellarsموجودة( ، اثنتا  

 األجنحة

عادة منحٍن بشكل واضح إىل األما  باجتاه القمة )ومنحن بقوة يف مجيع أنواع اآلفات(  Mالعرق العروق: 

تد من الطرف البعيد إىل منتصف طول مم R-Mالعرق املتقاطع  ؛درجة 90وال يلتقي مع الضلع بزاوية 

 مع امتداد خلفي للقمة متطورة متاما( bcu)؛ خلية قاعدية مرفقية (dm)اخللية القرصية 

عرب  (bcu))ميتد من قمة اخللية  Sضلعي على حافة ضلعية قاعدية؛ شريط  (C)منط اجلناح: شريط 

، متتد ذراع  القريبة )شريط حتت ًامقلوب Vشكل  V(؛ يكو  الشريط R-Mوالعرق املتقاطع  dmاخللية 

، وهما متقاربا  mمن اخللية  ناش وذراع  البعيدة )شريط خلفي للقمة(  Cu-DMالقمة( على طول العرق 

  .5R+4يف اخللية 

األعضاء التناسلية 

 الذكرية 

surstylus  دود؛ ممجانيب قصري أوsurstylus  وسطي أقصر من الـsurstylus يب مع شعريتني ناجلا

غشائي متصل  بشكل ضعيف جانبيًا وبطنيا؛ حشفة متصلبة  proctigerقويتني متجهتني إىل أعلى؛ 

، احلشفة يف بعض األحيا  غري موجودة يف األنواع اليت ال Tبشكل ضعيف بصلبية علوية على شكل 

 تعترب آفات

األعضاء التناسلية 

 األنثوية 

على شكل أنبوب، متفاوت يف الطول؛ غشاء قابل للقل  ظهرًا لبطن  oviscapeجهاز وضع البيض 

eversible  ًتسمى أيضا( متج  إىل أعلى مع جمموعة ظهرية من لوحات متصلبة تشب  اخلطافraspers ؛)

 الشوكة متصلبة متاما، وطرفها أحيانًا مسنن على احلواف اجلانبية. 
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 Anastrephaالتشخيصية لريقات الطور الثالث ألنواع  اخلصائص املورفولوجية -3جلدول ا

 الوصف  هيكل  األنواع 

 جمموعة أنواع 
Anastrepha 
fraterculus 

  وفصف 10إىل  7يف  حروف الف 

 أنبوبا يف صف واحد  18إىل  9بـ  الفتحات التنفسية األمامية

 Dorsal أشواك ظهرية 

spinules 

 غري موجودة على القطاعات البطنية  

 T3غري موجودة على القطاع الصدري 

 الفتحات التنفسية اخللفية 
SP-I وSP-IV   و الطوي اجذع 17إىل  10بـ ،SP-II   جذوع؛ شقوق  أطول  9إىل  6عادة بـ

 مرات من عرضها  3.5 – 2.5بـ 

 كاملة يف بعض اجملموعات، مشقوقة يف أخرى  فصوص الشرج 

Anastrepha 
grandis 

 صفا 13إىل  8يف  حروف الف 

 أنبوبا 37إىل  28بـ   الفتحات التنفسية األمامية

 Dorsal أشواك ظهرية 

spinules 

 موجودة على قطاعني بطنيني أو أكثر

  T3و  T2موجودة على القطاعني الصدريني 

 الفتحات التنفسية اخللفية 
SP-I  و SP-IV  بشعر خشن بطول يبلغ ثلث طول الفتحات  مبعدل ستة جذوع أو أكثر

 التنفسية أو أكثر  

 مزدوجة فصوص الشرج 

Anastrepha 
ludens 

 صفا ؛ حواف كاملة  17إىل  11يف  حروف الف 

 أنبوبا  20إىل  12بـ   الفتحات التنفسية األمامية

 Dorsal أشواك ظهرية 

spinules 

  A1موجودة على القطاعات البطنية 

  T3موجودة على القطاع الصدري 

 مرات من عرضها  4.6 – 3.1شقوق  أطول بـ  الفتحات التنفسية اخللفية

 مزدوجة فصوص الشرج 

Anastrepha 
obliqua 

 صفا 10إىل  7يف  حروف الف 

 يف صف واحد  اأنبوب 18إىل  9بـ  الفتحات التنفسية األمامية 

 Dorsal أشواك ظهرية 

spinules 

 غري موجودة على القطاعات البطنية  

  T3غري موجودة على القطاع الصدري  

 الفتحات التنفسية اخللفية
SP-I وSP-IV   جذوع طويلة،  17إىل  10بـSP-II   جذوع؛ شقوق أطول  6إىل  3عادة بـ

 مرات من عرضها 4.5 – 3بـ 

 كاملة  فصوص الشرج 

 صفا 18إىل   12يف  حروف الف 
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 الوصف  هيكل  األنواع 

Anastrepha 
serpentina  

 أنبوبا يف صف واحد  19إىل 13بـ   الفتحات التنفسية األمامية

 Dorsal أشواك ظهرية 

spinules 

 غري موجودة على القطاعات البطنية  

 T3غري موجودة على القطاع الصدري  

 بستة إىل تسعة جذوع قصرية SP-IV و  SP-I الفتحات التنفسية اخللفية 

 عادة مزدوجة )أحيانًا كاملة(  فصوص الشرج 

Anastrepha 
striata  

  وفصف 8إىل  5يف  حروف الف 

 أنبوبا 23إىل 12بـ  الفتحات التنفسية األمامية

 Dorsal أشواك ظهرية 

spinules 
  T3و  T2موجودة على قطاعني بطنيني أو أكثر ؛ موجودة على القطاعني الصدريني 

 الفتحات التنفسية اخللفية 
SP-I  وSP-IV   مبعدل ستة جذوع أو أكثر بشعر خشن بطول يبلغ ثلث طول الفتحات

 التنفسية أو أكثر  

 كاملة أو مزدوجة جزئيًا  فصوص الشرج 

Anastrepha 
suspensa 

 صفا، بأسنا  قوية ومدورة بوضوح وأسنا  متباعدة بشكل واسع 11إىل  8يف  الف حروف 

 أنبوبا 15إىل  9بـ   الفتحات التنفسية األمامية

 Dorsal أشواك ظهرية 

spinules 

 غري موجودة على القطاعات البطنية  

  T3موجودة على القطاع الصدري 

 من عرضها  ةمر 3.5 –  2.5شقوق أطول بـ  الفتحات التنفسية اخللفية

 – فصوص الشرج 
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 Anastrephaمن أنواع املكتملة النمو  البالغةاخلصائص املورفولوجية التشخيصية للحشرات  -4اجلدول 

 الوصف  هيكل  األنواع 

 جمموعة أنواع 
Anastrepha 
fraterculus 

 الشعرياتترتي  

 على الرأس
 اخللفية موجودةالشعريات املدارية 

 الصدر
كالهما بعالمات عريضة على  mediotergiteوالصفائح الوسيطة  subscutellumالسوبسكوتيلو   

 يكو  عادة ببقعة بنية وسطيًا scuto-scutellarاجلانبني بنية خيط سكوتو سكوتيالر 

 األجنحة 
متصل  V؛ الشريط  Mمتقدمة النمو عادة، ال تصل ابدأ إىل قمة العرق  Sالذراع البعيدة من الشريط 

 أو منفصل عن  أماميًا  Sبالشريط 

األعضاء التناسلية 

 األنثوية 

 14أسنا  إىل  8مل  وبتسنني جانيب بـ  0.28–0.20، طول رأس الشوكة مل  9.1–4.1طول الشوكة 

 سنًا على بعد ُخمسني إىل ثالثة أمخاس  

Anastrepha 
grandis  

 الشعرياتترتي  

 على الرأس
 الشعريات املدارية اخللفية غري موجودة 

 الرتس خبطوط ظهر مركزية  بنية داكنة  الصدر 

 األجنحة 

)اخللية القرصية(  Sغري متقطع على طول العرق الضلعي؛ يتواصل النصف القاعدي للشريط  -Cالشريط 

أعاله؛ اخللية  Cويتصل بالشريط  M-Rمرورًا بالعرق املتقاطع  bcuمن قمة اخللية القاعدية املرفقية 

3+2r  2+3مصطبغة متاما بطوهلا الكامل؛ العرقr الكامل؛ اخللية   مستقي  تقريبًا بطولbr  شفافة بشكل

 R-Mو  bm-cuعا  بني العرقني 

األعضاء التناسلية 

 األنثوية

رأس الشوكة حبافتني  مل  0.10( مل ، يكو  عرضها عادة أكثر من 6.2 – 5.3الشوكة طويلة للغاية )

 واحلواف اجلانبية غري مسننة  Vعلى شكل 

Anastrepha 
ludens 

 الشعرياتترتي  

 على الرأس
 الشعريات املدارية اخللفية موجودة

 الصدر 
تدة على الصفائح ممدائمًا بعالمات جانبية بنية ويف بعض األحيا   subscutellumالسوبسكوتيلو  

 mediotergiteالوسيطة 

 والذراعا  منفصلتا  أماميًا Sعادة غري متصل بالشريط  Vالشريط  األجنحة 

األعضاء التناسلية 

 األنثوية

  0.14-0.12مل  وعرض   0.42 – 0.28( مل ، طول رأس الشوكة 5.8 – 3.3الشوكة طويلة للغاية )

انقباض معتدل قرب منتصف الطول؛ احلواف اجلانبية غري مسننة أو مسننة بأسنا  دقيقة على  مع

 أو أقل  0.55الطرف األقصى 

Anastrepha 
obliqua 

 الشعرياتترتي  

 على الرأس
 الشعريات املدارية اخللفية موجودة

 الصدر 
أصفر متاما، هناك فقط عالمات بنية على جانيب الصفائح الوسيطة  subscutellumالسوبسكوتيلو  

mediotergite  ؛ خيط سكوتو سكوتيالرscuto-scutella بدو  بقعة بنية وسطيًا 

المرف 7 



  بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 9 الربوتوكول التشخيصي

 

Page 19 of 36 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 الوصف  هيكل  األنواع 

 األجنحة 
عادة  V؛ الشريط  Mمتقدمة النمو عادة، ال تصل ابدأ إىل قمة العرق  Sالذراع البعيدة من الشريط 

 أماميًا Sمتصل بالشريط 

األعضاء التناسلية 

 األنثوية

مل  وبتسنني جانيب على بعد  0.20 – 0.16مل ، طول رأس الشوكة   2.0طول الشوكة  أقل من 

 ثلثني إىل أربعة أمخاس

Anastrepha 
serpentina  

 الشعرياتترتي  

 على الرأس 
 الشعريات املدارية اخللفية موجودة

 الصدر 
الصدر يف معظ  األحيا  بنى أو أمحر إىل بين  متباين مع العالمات الصفراء؛ الرتس يف معظ  األحيا  

 بين علي  ثالثة خطوط صفراء 

 غري موجودة بالكامل Vمنط اجلناح معظم  بين داكن؛ الذراع البعيدة للشريط  األجنحة 

األعضاء التناسلية 

 األنثوية

وبتسنني  0.17 – 0.14مل  وعرض   0.46-0.37، طول رأس الشوكة مل   3.8 – 2.6طول الشوكة 

 0.7- 0.5جانيب دقيق على بعد 

Anastrepha 
striata   

 الشعرياتترتي  

 على الرأس
 الشعريات اجلانبية املدارية موجودة

 الصدر 
، دو  Uالرتس خبطي ظهر مركزيني عريضني متصلني على حافة خارجية ليشكال عالمة على شكل 

 شعريات يف منطقة صغرية على طول خيط مستعرض

 موجودة أو غري موجودة  Vمنط اجلناح معظم  برتقالي وبين؛ الذراع البعيدة للشريط  األجنحة 

األعضاء التناسلية 

 األنثوية
  0.20-0.17وعرض    0.31- 0.24مل  رأس الشوكة عريض، طول   2.30 – 1.95طول الشوكة 

Anastrepha 
suspensa 

ترتي  الشعريات 

 على الرأس
 الشعريات اجلانبية املدارية موجودة

 الصدر 
يكو  عادة ببقعة بنية كبرية مدّورة وسطيًا؛ الصفائح الوسيطة   Scuto-scutellarخيط سكوتو سكوتيالر 

mediotergite .صفراء متامًا أو بعالمة بنية على اجلانبني 

 األجنحة 
 M( واسع للغاية، يصل إىل قمة العرق Sالشريط العلوي الداخلي للجناح )= القس  البعيد من الشريط 

 مكتمل وواسع بذراعني متصلني أماميًا Vلشريط 

األعضاء التناسلية 

 األنثوية

، احلواف مل  0.13-0.10، وعرض  مل  0.23-0.19مل ، وطول رأس الشوكة  1.6–1.4طول الشوكة 

 .0.65–0.50اجلانبية مسننة بدقة على الطرف األقصى 
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 السجالت -5

بروتوكوالت ) 27املعيار الدولي رق  من  5-2القســ  ينبغي االحتفاظ بالســجالت والرباهني حســبما هو مبني يف  

 .(تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

ــة العينات    احلاالت اليت قد تتأثر فيها أطراف متعاقدة أخرى         ويف  ــخيص )خاصــ احملفوظة أو    بنتائج التشــ

صنيفية امل       صور اهلياكل الت شرائح، و ضوعة على  ضاء( ينبغي    ماملو أ  تودع يف متحف أو جمموعة دائمة يزة، حس  االقت

     .أخرى

 جهات االتصال للحصول على معلومات إضافية -6

 احلصول على مزيد من املعلومات عن هذا الربوتوكول من: ميكن 
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Departmaneto de Entomologia, Piracicaba, Brazil (Roberto A. Zucchi; e-mail: razucchi@usp.br).  

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Instituto de Entomología, Santiago, Chile 
(Daniel Frías; e-mail: daniel.frias@umce.cl).  

Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Division of Plant Industry, Gainesville, FL, 
United States (Gary Steck; e-mail: gary.steck@freshfromflorida.com).  

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, Buenos Aires, Argentina (Alicia Basso; e-mail: 
bassoalicia@yahoo.com). 

APHIS, United States Department of Agriculture (USDA), Mission Laboratory, TX, United States 
(Norman B. Barr; e-mail: Norman.B.Barr@aphis.usda.gov).  

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección General de Servicios Agrícolas, Departamento 
Laboratorios Biológicos, Montevideo, Uruguay (Andrea Listre; e-mail: allbme@gmail.com).   

ــة بوقاية النباتات أو املنظمات اإلقليمية              لوقاية النباتات أو األجهزة     وميكن أ  تقد  املنظمات القطرية اخلاصــ

التابعة هليئة تدابري الصـــحة النباتية طلبًا إلعادة النظر يف بروتوكول التشـــخيص من خالل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية  

 اليت ستقو  بدورها بإحالتها إىل الفريق الفين املعين بوضع بروتوكوالت التشخيص. (ippc@fao.orgالنباتات )

 شكر وتقدير -7

ــذا حرر   كول     ه تو لربو  V. Hernández-Ortiz (Instituto de Ecología A.C., Red de Interacciones ا

Multitróficas, México) (بالتعاو  مع ا ،)ــابق ــ  الس  N. Vaccaro (Instituto Nacional de Tecnología نظر القس
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 .(نظر القس  السابقا)، (Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía) .األرجنتني

 :أمساؤه  التالية اخلرباء كبري حد إىل الربوتوكول هذا وضع يف شارك ذلك، إىل وباإلضافة
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 األشكال -9

 

 

 

 .املكسيك( يف عرض ظهري)ذبابة فاكهة  Anastrepha ludens من فصيلة مكتمالت النموالبالغة ة اجلس  العامة لإلناث يوضع  .1 الشكل

 .V. Hernández-Ortiz قدمة منمصورة جمهرية 
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 ،gen؛شعرية جبهية بعيدة ،fro ؛شعرية مدارية أمامية ،a-orb ؛عرض جبهي وجانيب ،Anastrepha مورفولوجيا رأس أنواع (A-2) .3-2 الشكالن
 شعرية وسطية عمودية، vtm؛شعرية جانبية عمودية ،vtl ؛مدارية خلفية شعرية ،p-orb ؛العني خلف شعرية، pocu ؛شعرية خلف العني ،pocl جينا؛

(2-B)  الشعريات عرض ظهري للصدر وترتي، ac،acrostichal؛ asa، presutural supra-alar؛ dc، dorsocentral؛ in، intra-alar؛ ntp، 

notopleurals؛ pa، postalar؛ ؛ ppn، postpronotal؛ psa، postsutural supra-alar؛ sc، scutellars .(3) عرض لـ Mediotergite و 

subscutellum ، وعرض ظهري خلفي: (3A-)fraterculus ؛ (3B-) A. ludens؛ (3C- ) A. obliqua. 

  Hernández-Ortiz  (1992.)منمقتبسا   3و  2الشكال   ؛(2010) وآخرين Hernández-Ortiz ( مقتبس منA)1املصدر: الشكل 
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 ،Anastrepha .ae )نهائية( ترمينليا الذكور يف أنواع (5) وتسميات العروق واخلاليا )عرض ظهري(.  Anastrephaجناحمنط  (4). 6-4 األشكال

aedeagus ؛epa، epandrium؛ gla، ؛حشفة lsur، surstylus ؛جانيب msur، surstylus وسطي؛ pre، prensisetae؛ pro، proctiger (6) 

 ؛oviscape جهاز وضع البيض، ov ؛eversible غشاء قابل للقل  ظهرًا لبطن ؛Anastrepha .acu، aculeus أنواع يف اإلناث ترمينليا() نهائية

sp، متصلبة لوحات (rasper) . 

  .(2012. )وآخرين Norrbom  مقتبسا  من 6 و 5 الشكال  ؛(2010) وآخرين Hernández-Ortiz مقتبس من 4الشكل : املصدر
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 ؛A. suspensa (10) ؛A. striata (9) ؛A. serpentina (8) ؛Anastrepha: (7) A. grandis جناح أنواعمنط  .13 – 7 األشكال

(11) A. ludens (12) ؛ A. obliqua(13) ؛ A. fraterculus  (ا.)لربازيل  

  (.2010) وآخرين Hernández-Ortiz املصدر: مجيع األشكال مقتبسة من
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 ؛A. serpentina( 15) ؛A. grandis (14) :ذات األهمية االقتصادية الرئيسية Anastrepha مورفولوجيا رأس شوكة األنثى ألنواع .20-14 األشكال

(16) A. striata(17) ؛ A. suspensa(18) ؛ A. ludens (19) A. obliqua(20) ؛ A. fraterculus .)الربازيل( 

  (.2010). وآخرين Hernández-Ortiz مقتبسة مناملصدر: مجيع األشكال  
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 ا

 (22) :خطاف الفك السفلي لريقات الطور الثالث، عرض جانيب. البلعومي لريقات الطور الثالث -مورفولوجيا اهليكل الرأسي (21. )26–21 ألشكالا

Ceratitis capitata(23) ؛ Anastrepha obliqua(24) ؛ Bactrocera dorsalis(25) ؛ Rhagoletis tomatis(26) ؛ Toxotrypana sp .At، 

 ؛عنق الفك السفلي ،Mn ؛الفك السفلي، MD ؛، صلبية بلعوميةHS ،جسر البلعو  السفلي Hb ؛صلبية سنّية ،DS؛ قر  ظهري، DC ؛سن ِقّمي

PB، parastomal bar؛ Pt، ؛الِقّمة حتت سن Va، apodeme ؛بطين VC،  بطين قر . 

  (.2006) وآخرينFrías األشكال مقتبسة من املصدر: مجيع
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 ؛A. obliqua (28) ؛Anastrepha: (27) A. ludens البلعومي لريقات الطور الثالث من أنواع -اهليكل الرأسي .32–27 األشكال

(29) A. suspensa(30) ؛ A. serpentina(31) ؛ A. striata(32) و ؛ A. grandis.. 

 . (2004) وآخرين Carroll مقتبسة مناملصدر: مجيع األشكال 
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 ؛A. serpentina (36، 35) ؛Anastrepha: (33 ،34) A. ludens الفتحات التنفسية األمامية واخللفية لريقات الطور الثالث ألنواع .44-33 األشكال

(37 ،38) A. obliqua(40، 39) ؛ A. striata(42، 41) ؛A. suspensa(44، 43) ؛ A. grandis . 

 . (2004) وآخرين Carroll املصدر: مجيع األشكال مقتبسة من
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 .Rhagoletis sp (45). فتحات تنفسية للجزء الذيلي (50، 49، 46) الرأسي لريقات الطور الثالث. اجلزء (48، 47، 45) .50-45 األشكال

(46) Anastrepha fraterculus (47) Rhagoletis brncici (48) Ceratitis capitata (49)Toxotrypana sp.  (50) Anastrepha obliqua؛  

Ac ،؛هوائي الفك العلويAt ، ؛سن قمي Lb, labium؛ Or ،  ؛حروف الف Ort؛أسنا  الف  ؛ Po،  ؛ي أماميَفمجهاز Prt، ؛أسنا  ف  أمامية 

sl، ات الفتحات التنفسية(:ريشع =) نتؤات الفتحات التنفسية .التنفسية الفتحات شقوق SP-I ظهرية، SP-II و SP-III وسطية، SP-IV .خلفية 

  (.2010) وآخرين Hernández-Ortiz مقتبس من 46 الشكل (؛2006) وآخرينFrías  مقتبسة من 50-47و 45 املصدر:األشكال
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 Anastrepha (52) ؛Anastrepha ludens (51) الفتحات التنفسية األمامية للقطاع الصدري األول، يرقات الطور الثالث: .56–51 األشكال

fraterculus(53) ؛ Toxotrypana curvicauda(54) ؛ Rhagoletis conversa(55) ؛ Ceratitis capitata(56) ؛ Bactrocera cucurbitae . 

  . (2010) وآخرين Hernández-Ortizمقتبسة من  56و 51 األشكال ؛(2006) وآخرين Frías من مقتبسة 55–52 املصدر:األشكال
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 احلواف الذيلية (59) ؛Anastrepha obliqua ،فصوص الشرج كاملة (58) ؛Anastrepha striata ،شقوق فصوص الشرج (57. )61–57 األشكال
يبني عرض  ،Anastrepha striata (61) ؛Bactrocera carambolae احلواف الذيلية موجودة( 60) ؛Anastrepha suspensa ،غري موجودة

 .Dorsal spinules ظهري لريقات الطور الثالث صفوفًا من أشواك ظهرية
 ..G. Steck الصور اجملهرية مقدمة من

 
 تاريخ املطبوع 

 هذا ليس جزءًا رمسيًا من املعيار 

 (2006) أضافت الدورة األوىل هليئة تدابري الصحة النباتية 03-2014
 Genus Anastrepha, 2004-015) ) املوضوع لربنامج العمل

  قدمت املسودة األوىل إىل الفريق الفين )اجتماع(  06-2008

 انعقاد مشاورة اخلرباء  2013 -04

  قدمت املسودة إىل الفريق الفين )اجتماع(  2013 -06

 وافقت جلنة املعايري ملشاورة األعضاء  05-2014

 انعقاد مشاورة األعضاء  07-2014

إىل جلنة املعايري للموافقة   على التقدالفين  فريقالوافق   03-2015
 .(eTPDP_Apr_02_2015)العتمادبغرض ا

فرتة اإلخطار لربوتوكول على وافقت جلنة املعايري   06-2015
 .(eSC_Nov_05_2015) التشخيص

ئة يابة عن هين بروتوكول التشخيصاعتمدت جلنة املعايري   08-2015
 9 امللحق 27 النباتية الصحة لتدابري الدولي املعيار )مل ُيتلَق أي اعرتاض رمسي(  تدابري الصحة النباتية

Genus Anastrepha Schiner (2015)، ،الدولية االتفاقية روما 
 .والزراعة األغذية منظمة النباتات، لوقاية

  .2015-09: لتاريخ املطبوع يف آخر تعديل
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