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11بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية  2-11تشخيص الروتوكول ب

 معلومات حول اآلفة -1
 

 Xiphinema americanum sensu lato (s.l.) الممرضة للنباتات الديدان الخيطية مجموعة تعتبر 
يصىىعت تمييىىز و. (2014شخصىىي،  إبىىال ، T. Prior) ذات أسىىماء محىىدد  نوعىىا   56علىىى أنهىىا تضىىم 

 لوجيىىة أم البيوكيميائيىىة. وإذلمجموعىىة سىىواء أمىىن الناحيىىة المورفومعظىىم أعضىىاء هىىذ  ا خصىىائص
 تنقىىط ئائفىىة مىىن الفيروسىىات ذات التىىداعيات الهامىىة علىىى منهىىا المفترضىىةنىىواع أن بعىىض األ تبىىي ن

 من هذ  المجموعىة، قىد أدرجتهىانواع أي وجود أل ط، فإن البلدان التي لم تسج  ياالقتصاد المستوى
الشىىركاء  فىىي أوسىىائ ا  قىىد مورسىى ضىىغوئ إال أن  لىىديها.  الزراعىىيلحجىىر ا علىىى قىىوائم بكليتهىىا

ات بشىنن تحديىد تلىأل األنىواع سىعيا  إلىى من التوضىيح لى توفير المزيدين عالباحث لحضالتجاريين 
 تخفيف القيود المفروضة على التجار . 

 
  عنىىدما در  1979فىىي عىىام  X. americanum تحديىىد هويىىة اسىىتهل  البحىىور الراميىىة إلىىىو 

 Lamberti وBleve-Zacheo   ا  نوعا  مختلف 25وجود استنتجا ف متفاوتة،من منائق جغرافية لها  أعدادا، 
 قياسىىية ختبىىاراتوادراسىىات جديىىد   إجىىراء ضىىرور  ، نشىىنت. ونتيجىىة لىىذلألا  جديىىد نوعىىا   15 منهىىا

فيروسىىىىات تنقىىىىط التلىىىىأل األنىىىىواع التىىىىي  مىىىىن هويىىىىة مىىىىن أجىىىىط التنكىىىىد ،نتقىىىىال الفيروسىىىىاتال
(Trudgill et al., 1983)العديىىد مىىن الدراسىىات المورفولوجيىىة والجزيئيىىة  صىىدور . وعلىىى الىىرنم مىىن

 يىىزال دائىىرا   المجموعىىة ال األنىىواع ضىىمن حىىول تصىىنيف فىىإن النقىىا  X. americanum s.lحىىول 
(Coomans et al., 2001.) مدروسىىىىا  لتحديىىىىد  فىىىىة نهجىىىىا   هىىىىذا م بروتوكىىىىول التشىىىىخيصيقىىىىد  و 

X. americanum s.l. باإلضافة إلى معلومات عنها. 
 

فىي أفريقيىا  X. americanum s.l مجموعىة المنتميىة إلىى (الديدان الخيطيىة) النيماتودا تنتشرو 
أمىىا ة وأوروبىىا وأمريكىىا الشىىمالية، وعلىىى نطىىاس واسىىع فىىي  سىىيا، وفىىي أمريكىىا الوسىىطى والجنوبيىى

والعلىوم المركز الدولي للزراعىة ؛ Hockland and Prior, 2009) سيانيافي أستراليا وأو وجودها فنادر
مىىن النباتىىات  العوائىىط التىىي تتكىىون مىىن مجموعىىة واسىىعة جىىدا   . ولهىىذ  األنىىواع(2013، البيولوجيىىة

، هىىي توجىىدالزراعىىة والبسىىتنة والغابىىات. و علىىى مسىىتوى سىىواء، علىىى حىىد   العشىىبية والخشىىبية
الصىمود  هىاأنواعويمكىن لىبعض ، كطفيليات خارجية حر ، في التربىة أو فىي أوسىائ نمىو العوائىط

. عائلىةنباتىات  أيىة نيابحتى في  ،الفترات الجافة والبقاء على قيد الحيا  لسنوات في التربة خالل
 التربىىة المرتبطىىة داخىىط ةيىىالتجار التبىىادالت مىىع حركىىة أن تنتقىىطوعلىىى ذلىىأل، يمكىىن لهىىذ  األنىىواع 

والتربىىة  ،  للزراعىىة والمنتجىىات النباتيىىة )مثىىط درنىىات البطائىىا الملوثىىة بالتربىىة(المعىىد   النباتىىاتب
النباتىات ذات الجىذور  تشك طثة بالتربة. ومن نير المرجح أن أخرى ملو   سلع أساسية ةوأي ،السائبة

لدخول هذ  األنواع. وعندما يتم أخذ عينات مىن شىحنات نباتىات ئريقا  من التربة  العارية والخالية
فىي منطقىة انتشىار  النباتات، فال بد من تحليىط وسىا النمىو على المتطفلة النيماتودابحثا  عن  الزينة

 قبط التصدير. أصيصهاالنبتة إلى إعاد   احتمال لىع عن أدلة البحثو لنبتة،جذور ا
 

الفيرو ، فإن األجزاء الهوائية من النباتات التي تنمو فىي تربىة ب اإلصابةنياب  في حالو 
 حىين تظهىر، ا  عاليى يكىن مسىتوى أعىدادها ال تُظهر أي أعىرا  مىا لىم .X. americanum s.l ـب ملوثة

أو  حيويىىة النبتىىة كتراجىىعلجىىذور )تضىىرر انموذجيىىة ل أعىىرا الجىىذور، و أئىىرا علىىى  مىىاتور  ت
المباشىىر   الميىىا (. ويبىىدو أن األضىىرار عنىىدما تعىىاني النبتىىة قلىىة تظهىىر عالمىىات مماثلىىة لتلىىأل التىىي

في الواليات المتحد ، هامة اقتصاديا  فىي العديىد مىن  X. americanum sensu stricto (s.s.) الناجمة عن
 تعزىالمجموعة ككط  أهمية أن   (، إال2013)المركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية، الواليات 

هامىة  ذات تىنثيرات نقط نيبوفيروسىات )فيروسىات متعىدد  األسىطح( على هاأنواعبعض  قدر  إلى
 اقتصاديا .
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 3-11بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 تنقىط X. rivesi وX. californicum و .X. americanum s.s كال  من ( أن1994) .Brown et alوأفاد  
التبقع الحلقي  وفيرو  ،Cherry rasp leaf virus (CRLV) شيرافيرو () أوراس الكرزتقشر فيرو  

 Tomato)نيبىوفيرو (  لطمائمل التبقع الحلقي وفيرو  ringspot virus (TRSV) )نيبوفيرو ( لتبغل

ringspot virus (ToRSV) (Nepovirus) ، لىدى هىذ   اتنقىط الفيروسىلقىدرات  واسىعالالنطىاس والحظوا
 التىىىي تتسىىىم بهىىىا لالنتقىىىالا  نسىىىبي   المحىىىدود الخصوصىىىية بمقارنىىىة  األمريكيىىىة الشىىىمالية األعىىىداد
ط فقىا سىاللتي نقىت X. Bricolenseبية المحلية واألنىواع الناقلىة لهىا. وتبىين أن واألور اتسوالنيبوفير
ToRSV س وسىى ربتنق ىىتتسىىبت سىىاللة نقىىط فعالىىة فىىي  لكنهىىا، باالختبىىار المصىىلي لتمييزهمىىا القىىابلتين
 و X. tarjanense مىن أفيىد أن كىال  . وقىد لسىاللة الفيىرو  التىي تصىيت الخىو  من نقلهاأكثر  الدراس

X. intermedium  تنقالنTRSV وToRS وأن X. Inaequale نقط تToRSV (Verma et al ،2003). 
 

 Peach rosette)نيبىوفيرو ( للىدراس الفسيفساء الورديىةفيرو  و CRLVكط من  وقد أدرج 

mosaic virus (PRMV) وTRSV و ToRSVة النباتيىللىوائح مراقبىة الصىحة  الخاضعة في قائمة اآلفات
يكىن . وحتىى وقى  قريىت، لىم منظمة وقاية النباتات في أوروبىا والبحىر المتوسىابحست توصيات 

يىىة  تَنقىىط هىىذ  .X. americanum s.l وروبيىىة مىىنأن األعىىداد األ هنىىام مىىا يىىدل علىىى الفيروسىىات الَحجرة
نباتىات  لىىإ ToRSVو TRSVل اقىتنعىن اŠirca and colleagues أفىاد 2007األوروبية، بيىد أن  فىي عىام 

شىىحنات نيىىة دون ارتبائىىات معروفىىة ببىى سىىلوفينيا مىىن X. Rivesi لىىـمسىىتخدمة كطعىىم بواسىىطة أعىىداد 
 لىـ باعتبارهىا نىاقالت مىن شىيلي X. Rivesi لىـبتسىجيط أعىداد  Auger et al (2009) قىاممستورد . كما و

ToRSV أنه لم يثب  أن لى الخيار. ومعإ X. americanum s.l. ينقط هىذ  الفيروسىات،  الجنوب أفريقي
 األوراس المروحيىة للكرمىة وفيىرو  Arabis mosaic virus (ArMV)و CRLV فيروسات عن فقد أبلغ

Grapevine fanleaf virus (GFLV) في كافة ( جنوب أفريقياA. Swart ، 2014شخصي،  إبال.) 
 

 معلومات تصنيفية -2
 

 Xiphinema americanum (sensu lato)  االسم:

 Xiphinema americanum (sensu stricto) Cobb, 1913  الفصيلة:

 Tylencholaimus americanus (Cobb, 1913) Micoletzky, 1922 (of المرادفات:
X. americanum sensu stricto) 

  Nematoda, Adenophorea, Dorylaimida, Longidoridae, Xiphinematinae  التصنيفي:الوضع 

 (Coomans et al. ،2001 تبعا  لـ) 

أسىماء  تىردلتبىغ. التبقىع الحلقىي ل األمريكيىة، نيمىاتودا يىةنيماتودا الخنجرال األسماء الشائعة:
 Crop Protection Compendiumبلغىات مختلفىة فىي موسىوعة  أخىرى شىائعة

)المركىىز الىىدولي للزراعىىة  لمركىىز الىىدولي للزراعىىة والعلىىوم البيولوجيىىةل
 (. 2013والعلوم البيولوجية، 

 

 الكشف -3
 

الخارجيىىة نالبيىىة النيمىىاتودا هىىي الحىىال و كمىىا، .Xiphinema spp فصىىيلة يمكىىن الكشىىف عىىن 
ويمكىن اسىتخدام تقنيىات  وسا النمو. و منأمن التربة  هااستخراج النباتات، بواسطة على المتطفلة

 Oostenbrinkأو  Flegg (Flegg ،1967) التىىىىىي عىىىىىد لها  Cobbتقنيىىىىىةمثىىىىىط  ،النيمىىىىىاتودا اسىىىىىتخراج
(Oostenbrink ،1960) المناسىىىبة مىىىن أجىىىط اسىىىتخراج  التنقيىىىة األخىىىرىطىىىرس ب يمكىىىن االسىىىتعانة أو

جىىد أيضىىا  فىىي بقايىىا ضىىا  لطفيليىىات داخليىىة مهىىاجر  أن توأي . ويمكىىنLongidoridالنيمىىاتودا مىىن نىىوع 
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 لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية  4-11تشخيص الروتوكول ب

 .Xiphinema sppعلىى  لدرنات. وبالتالي يمكن العثورواألبصال وا التربة المالصقة لجذور النباتات
  (.EPPO, 2013a) المعدلة Baermannجراءات إئرائق مثط د النباتية بواسطة الموامعالجة عقت 

 
، Flegg التىىي عىىدلها Cobbتقنيىىة مىىن التربىىة باسىىتخدام  Longidoridنيمىىاتودا  بغيىىة اسىىتخراج 

تربة نة عي  تضا  ومن الماء ملط  250 ـب إناء كبير سعة لتر واحد يمأل يمكن اتباع المنهجية التالية:
لتربىة دقيقىة )ل 60 إلىى( المزيجيىةتربىة للدقيقىة ) 30 نقىع مىن حىواليت( إلىى المىاء فطملى 200)حوالي 

م  فتحىات وذ وضىع منخىط. يمرتين أو ثالر مرات خالل فتىر  النقىع المزيج المعل ق الطينية(؛ يحر 
المنخىط مىن خىالل  المعل ىق التربىة ات فيغسط مزيجلتر 5من البالستيأل سعة  م على دلولم 2 مقاسها

د فتىر  مىن بعىوالتحريىأل.  بواسىطة المحلىول ثم يخض  ، الدلو بالماء يمألو ينزع المنخطالدلو.  على
 150 فتحاتهىا مقىا يبلىغ ثالثىة مناخىط  الطىافي عبىر ، يصت المزيج المعلىقثانية 25الترسيت تدوم 

برفىىق  علىىى المناخىىط رواسىىت المتبقيىىةالىىدلو. تغسىىط ال داخىىط بقىىاء الرواسىىتن يضىىم مىىا ا ،ميكرونىى
لتىر.  1سىعة غسىط( فىي أنىاء نظيىف ال قنينىة المنسىاب مىن دفقالىك) بواسطة دفق مائي ئفيىف القىو 

ثانيىة  15بعد و. حركة دواميةفيحرم بالكامط  من جديد، بالماءبقايا التربة  يمأل الدلو الذي يحتويو
 150 فتحتهىا قيىا  نفسىها البىالغ مناخىط الثالثىةال مجموعةعبر الجزء الطافي  فىيصالترسيت، من 

تلىأل التىي تىم جمعهىا بقايىا إلىى ال ضا الدلو( وت بقاء الرواست داخط ما يضمن هنا أيضا  ) ا  ميكرون
 بلىو  )مىع ا  ميكرونى 90 فتحاتىه مقىا  علىى منخىط كاملىةلتىر  1 ناء سىعةاإلسابقا. تصت محتويات 

ي بحجىم علىى قمىع زجىاج منخطوضع الملم(، وي 3إلى  2ئبقة التربة حوالي  سماكةل الحد األقصى
. يىىتم جمىىع إلىىى أن يبىىدأ قعىىر المنخىىط بمالمسىىة المىىاءالجانىىت  . يضىىا  المىىاء مىىنمناسىىت ومىىدعوم

فىىتح الزنبىىرم أو زجىىاجي عىىن ئريىىق  أنىىاءسىىاعة فىىي  72إلىىى  24 فتىىر  تتىىراوح مىىن النيمىىاتودا بعىىد
 النيماتودا تح  مجهر التشريح. معاينة ، فتجريالملقا اللولبي على جذع القمع

 
منظمىىة فىىي معيىىار  سىىتخراجاال ى وصىىف تفصىىيلي لمعىىدات وإجىىراءاتعلىى يمكىىن االئىىالع 

 (. EPPO, 2013a)النيماتودا  بشـنن استخراج وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوسا
 

 الهوية تحديد -4
 

 لتفاعىط المتسلسىط للبىوليميرازق  الراهن أي بروتوكوالت مناسىبة تخىص اال توجد في الو 
ولىذا  للفيروسىات. األنىواع المعروفىة بنقلهىا أو مىن أجىط تحديىد .X. americanum s.l مىن أجىط تحديىد

كبيىر فىي  ثمىة شىح  والمورفولوجيىة.  هاصىفاتمىن خىالل  هويتها تحديدضرور  االعتماد على  تبقى
المىذكور   جهىات االتصىالوينبغىي استشىار   .X. americanum s.lأنىواع  للعديد مىنالمرجعية  المواد

 .هويتها تحديد علىلمساعد  من أجط ا 6في القسم 
 
 المواد إعداد 4-1
 

األنىىواع األخىىرى مىىن النيمىىاتودا المتطفلىىة علىىى النبىىات، ينبغىىي تنفيىىذ مىىع لحىىال ا كمىىا هىىي 
 طىرسالالعديىد مىن  هنىاموعلى أكبر عدد ممكن من عينات النبتات البالغة.  ةالمعاينة المورفولوجي

فىي  لخصى  مىؤخرا   وهىي قىد ،دراسىتها بقصىد النيمىاتودا ومعالجتهىا عينات لتثبي  تم نشرها التي
Manzanilla-López and Marbán-Mendoza (2012) بمعاينىىىة النيمىىىاتودا المعالجىىىة ضىىىمن وينصىىىح 
 في حال لم تكن العينات منقىا  قد ال تظهر هامةالغليسيرين الخالي من الماء إذ أن صفات تصنيفية 

 .بما فيه الكفاية
 

 إال أن تلأل الشرائح قد بشكط سريع للمعاينة الفورية مؤقتة ويمكن تحضير شرائح مجهرية 
 فقا. ابيعسال  لبضعة أإستعمال تبقى صالحة لالال 
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 5-11بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
يىىداعها فىىي إوفىىي المسىىتقبط  مرجىىعكالسىىتخدامها أمكىىن، إعىىداد شىىرائح دائمىىة  ، إذاوينبغىىي 

 لىىة دائمىىة للنيمىىاتودام  ُمح إعىىداد شىىريحةالمجموعىىات المرجعيىىة للنيمىىاتودا. وقىىد تىىم وصىىف ئىىرس 
التىي  بطىيءئريقة التبخر ال . ترد(Hooper ،1986و Seinhorst، 1962) بالتفصيط في دراسات أخرى

 .2-1-4( في القسم 1986) Hooper وصفها
 

)بمىىا فيهىىا اإلشىىار  إلىىى األسىىماء التجاريىىة(  الطىىرسجىىرى وصىىف  هىىذا فىىي بروتوكىىول التشىىخيص

إذ أنها تحدد المستوى األصلي للحساسية أو التخصىص و/أو قابليىة النسى   بحست ما هي منشور ،

الذي تم بلونه. إن استخدام أسماء الكواشىف أو المىواد الكيميائيىة أو التجهيىزات فىي بروتوكىوالت 

يجىوز وقد تكون مناسبة هىي أيضىا .  التشخيص هذ  ال ينطوي على تنييدها من أجط استثناء أخرى

المخبرية الوارد  في البروتوكوالت لكي تتواءم مع معايير المختبىرات الفرديىة، تعديط اإلجراءات 

 شريطة المصادقة عليها بالشكط المناست.

 
 ؤقتةالم جهريةالمستحضرات الم 4-1-1
 

، بمىىا يكفىىي لمىىطء تجىىاويفضىىع قطىىر  صىىغير  مىىن المىىاء علىىى شىىريحة زجاجيىىة ذات  
 درجىة ئ علىوضبم لوح للتسخينالنيماتودا إلى الماء وضع الشريحة على  عيناتنقط أُ . التجويف

ذ إ لقتىط النيمىاتودا فقىا ةكافيى الحرار تكون درجة  من األهمية بمكان أنودرجة مئوية.  65 حرار 
إلىى  10تعتبر المد  المتراوحىة مىن و .يؤدي إلى تشويه العينات وفسادهاس لفتر  ئويلة أن التسخين

معظم األنواع، ولكن يجت معاينة الشريحة بين الفينة إلى كافية بالنسبة  التسخينثانية على لوح  15
 إبعادها عن مصدر الحرار  فقا لدى توقف حركة النيماتودا م  والفينة لرصد التقدم الحاصط ومن ثَ 

 .كافة
 

ىة مىن تنكدوختر شريحة زجاجية، إ  هىا مىن الغبىار وضىعها بجنىت منص  ضىع  المجهىر. خلو 
 مىىنملىىط  TAF( )7الفورمىىالين )مىىن ُمثِب ىى  قطىىر  صىىغير  مىىن ثالثىىي إيثىىانول أمىىين قىىو  واحىىد و

مىن المىىاء ملىط  91ثالثىي إيثىىانول أمىين،  مىنملىط  2 فورمالدهيىىد(،ال فىي المائىة مىن 40الفورمىالين )
شىمع البىارافين  شىرائح المقطر( أو ُمثِب    خر مناست، في وسا الشريحة وضع كميىة مناسىبة مىن

مىن  نقىط النيمىاتوداأُ  الشىريحة(.ب صىاقهاتلوتثبيى  اسىاتر  يساعد الشىمع فىي دعىم القطر  )سحول ال
وسىا فىي السىطح المحىد ب  وتنكد مىن وضىعيتها تحى  (TAF)لى الُمثِب   إويف االشريحة ذات التج

الواحىد  أن تتسىع لهىا  لشىريحةأما عىدد العينىات التىي يمكىن ل. أي تداخط فيما بينها دونمن القطر  
 باختال  حجم النيماتودا. فيختلف

 
 نزلهىا برفىق علىىىثىم أمناسىت بمنىديط تنظيىف العدسىىات. الحجىىم مىن ال ف بعنايىة سىاتر نظ ى 

 واتركهىا لتسىخينلىوح اع الشىريحة علىى . َضى(TAF)قطىر  المثبى  إلى أن تالمس  المبشور الشمع
علىى الشىريحة إلزالىة الهىواء الىذي يمكىن أن  برفىق عنىدها فرب ى ، بالىذوبان الشىمعيبدأ  حتى عليه
  .ابدأ بمعاينتهاو الحرار  . أبعدها عن مصدرتح  الساتر  احتبس يكون

 
علىىى النيمىىاتودا فىىي  المحتىىوي (TAF)مىىن المثبىى   واضىىحة تكىىون هنىىام منطقىىةيجىىت أن  

  من الشمع لختم الشريحة. حلقة مكتملةمع  ،وساال
 

 السىاتر  عرفىثانية، ون الشريحة يسخت عليأل ،الشمع النيماتودا نمرالختم أو  حال ُكسرفي  
 ا مىا انتشىر الشىمع خىارجعلىى شىريحة جديىد . وإذ بعناية، وانتشال النيماتودا وتحميلها مر  أخرى

 . رفيعة حدود الساتر ، قم بإزالته باستخدام شفر 



11بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية  6-11تشخيص الروتوكول ب

 
العينىىات  تصىىبحمىىن ئىىالء األ ىىافر الشىىفا . وعنىىدما يجىىف الطىىالء،  بطىىوسسىىاتر  اخىىتم ال 
 .ةراسد  لجاهز  ل

 
 دائمةالمجهرية الستحضرات الم 4-1-2
 

ويف، بمىىا يكفىىي لمىىطء اضىىع قطىىر  صىىغير  مىىن المىىاء علىىى شىىريحة زجاجيىىة ذات تجىى 
 درجىة ُضىبا علىى لتسىخينلىوح لالنيماتودا إلى الماء وضىع الشىريحة علىى  أنقط عي نات. التجويف
ذ إ، النيمىىاتودالقتىىط  فقىىا أن يكىىون التسىىخين كافيىىا  مىىن األهميىىة بمكىىان ودرجىىة مئويىىة.  65 حىىرار 
 10تعتبر المىد  المتراوحىة مىن عمليا ، و.   ئويلة إلى تشويه العينات وفسادهالفتر التسخين سيؤدي

ولكن يجت معاينىة الشىريحة بىين معظم األنواع، إلى كافية بالنسبة  التسخينثانية على لوح  15إلى 
اصط ومىن ثىم إبعادهىا عىن مصىدر الحىرار  فقىا لىدى توقىف حركىة الفينة والفينة لرصد التقدم الح

 النيماتودا كافة.
 

 ةممتلئىو لهىذ  الغايىة ةسىاعة مناسىبأو زجاجة  embryo dish األجن ة إلى ئبق النيماتودانقط أُ  
غطهىىا (، فلالئىىالع علىىى التركيبىىة 1-1-4 القسىىم انظىىر) قىىو  واحىىد (TAF)بالمثبىى   احتىىى نصىىفه

 ال تقط عن أسبوع واحد. مد واتركها لتثب  ل
 

مىىع كميىىة  فىىي المائىىة 3 بنسىىبة نمحلىىول الغليسىىري تحتىىويسىىاعة أنقىىط العينىىات إلىىى زجاجىىة  
زجاجة  . ضع ساتر  علىالنيماتودا بالكامط المحلول يغطي أن من . تنكد(TAF)ضئيلة من المثب  

 الساعة واتركها ئيلة الليط.
 

 داخىط السىاعةزجاجىة اتىرم سىمح بىالتبخر، وي مسرب صىغير إلحدار م الساتر  قليال  حر   
 تقريبا ( إلى أن يتبخر كط الماء )تستغرس هىذ  العمليىة درجة مئوية 40حرار   درجة علىحاضنة )
صىىغيرا  مىىن الغليسىىرين فىىي الحاضىىنة  تىىرم إنىىاءأعلىىى األقىىط(. وفىىي الوقىى  نفسىىه،  واحىىدا   أسىىبوعا  
 .تماما  من الماء خلو الغليسيرينلضمان 

 
على مركىز  الخالي من الماءقطر  صغير  من الغليسرين ضع م حقنة أو قطار ، باستخداو 

 .مرتبا  إياها في الوسا ليهاإشريحة زجاجية وانقط النيماتودا 
 

علىىى أن يكىىون مقىىا   ةالزجاجيىى اتالخىىرز سىىاتر ، مىىن قبيىىطلل بعنايىىة ثىىالر دعىىائمختىىر ا 
قطىىر   علىىى هىىام  فيمىىا بينهىىا متسىىاوية ضىىعها علىىى مسىىافاتلقطىىر النيمىىاتودا، وَ  هىىا ممىىاثال  قطر

  .دعما  سوي ا  الغليسرين، بحيث تشكط 
 

 قطىىر منتظمىىة حىىول محىىيا  المبشىىور علىىى مسىىافات شىىمع البىىارافين ة قليلىىة مىىنضىىع كمي ىى 
 الغليسرين.

 
ن  لسىاتر  بمنىديط تنظيىف العدسىات ف انظ ىثىم . بضىع ثىوانل لىوح التسىخينعلى  ساتر    سخ 

 فقا بين الساتر  والغليسرين. الشمع، بحيث يتم التالمسلى ع بلطف وانزلها برفق
 

وحىين تطىرد  بالىذوبان الشىمعمىا أن يبىدأ وضع الشريحة على لوح التسخين لبضع ثىواني.  
ودع الشىمع  مصىدر الحىرار  بعىد الشىريحة عىنأ، عليىه السىاتر  فقاعات هوائية جراء استقرار ةأي

 .يصبح صلبا  حتى 
 



11التشخيص  بروتوكول  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح 

 7-11بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ه حىىول السىىاتر  باسىىتخدام منىى كميىىات زائىىد وعنىىدما يصىىبح الشىىمع صىىلبا  تمامىىا، أزل أيىىة  
 مشرئ.

 
ن الغليسيطللتسرب مثط  ةمانعماد  من  اختم الساتر  بطوس   أو ئىالء األ ىافر الشىفا . دو 

 ذكر التصنيفاعليها.  ثب  بطاقة توسيم ، أوعلى الشريحة بقلم نير قابط للمحو معطيات التعريف
 رقم العينة )إن وجد( وئريقة الحفظ المستخدمة.و المكانو العائطوحة الشريتاري  تحضير و
 
 Xiphinemaتعريف جنس  4-2
 

بروتوكىىىوالت  ضىىىمن التاليىىىةعلىىىى المصىىىطلحات الىىىوارد  فىىىي األقسىىىام  يمكىىىن االئىىىالع 
: للىوائحات الخاضىعة الخاصىة باآلفى منظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوسىاالتشخيص ل

Pictorial glossary of morphological terms in nematology ( مسىىىرد ُمصىىىَور للمصىىىطلحات
 (. EPPO, 2013b) (المورفولوجية للنيماتودا

 
ووفقىا  . Coomans et al (2001) من قبط Xiphinemaتشخيص جنس النيماتودا    عمليةوصفو 

 التي هىي Longidoridaeعائلة  في جنا أكبر األهو من بين  Xiphinemaجنس فإن  (Cobb ،2013)ـ ل
: ما يلىيـبى Xiphinema متىاز أعضىاء جىنسيباختصىار، و. مهىاجر الخارجية ال جذورالفيليات ئ من

تتفىاوت بىين  منطقىة شىفويةو ؛لىولبيو أمسىتقيم  ذي شىكط ملىم 7.3إلىى  1.2مىن  يتراوح ئوله جسم
 فتحىةو أعلىى؛إلىى  أسىفطمىن الجسم،  بقية مع اتساقهالعقد  المنحرفة عن الوسا وبين يه باشب شكط

ىىو ؛علىىى شىىكط شىىق مفيديىىةأ شىىديد التصىىلت ذي قاعىىد    شىىبيه بىىاإلبر رمىىح سىىن يد يتىىنلف مىىن روَ م 
 نوا   هرية للغد  البلعومية مسىتدير  الشىكط وأكبىر حجمىا  حامط سن متصلت الكفا ؛ وو، متشعبة

هىاز التناسىلي لانىار الىذي جوبتنىوع ال ؛في جىوار الفتحىة تح  مستوى البطنالموجود  من الغدد 
مىع يتفاوت شكط الذيط من خيطي ئويط إلىى قصىير و ؛ومزدوج الرحم المبايض ثنائي يكون عاد 

 الشكط في كال الجنسين. ماثلةتوتكون الذيول عاد  م للذيط. ئر  مستدير
 
 Xiphinema americanum sensu lato تحديد هوية 4-3
 

هىىىذ  لكىىىن  ،.X. americanum s.l ـلىىى المميىىىز  سىىىماتالبتحديىىىد  Loof and Luc (1990) قىىىام 
 وتمي ىىز .Coomans et al. (2001)و ؛Lamberti et al. (2000)مىىن قبىىط  ل  قلىىيال  ُعىىد   قىىد الخصىىائص

؛ بيىد Xiphinema نواع األخىرى لىـعن األ .X. americanum s.l نيماتودا المجموعة التالية من الصفات
األنواع التي تعد جزءا  من مجموعة في  ما تظهرعالمة النجمة )*( قل  ب إليها الخصائص المشار أن

X. pachydermum   قائمة )وصف  هذ  المجموعة بمزيد من التفصيط وفقا  ل المورفولوجياعلى أسا
 (:الخصائص

 
 م(لم 3.0إلى  1.2من  الطول إلى متوسا )يتراوح من قصيرئول الجسم  -
 لىدى ارتخائهىىا حلزونىىيشىكط إلىى  مفتىوح تقريبىىا   Cحىىر   الجسىم تتىىراوح بىين شىكطهيئىة  -

 ()أ( 1)الشكط  الحرار واسطة ب
أو انقبا   ئفيف ما تتسم بانخسا  عاد ما تكون متواصلة الشكط، والشفة قل  منطقة  -

 )ب(( 1)الشكط  عميق
الجىزء المطىوي مىن الغمىد ي أمىا األمىام أن تقىع فىي الجىزء إلىى مىيال   أكثىر المرشد الحلقة  -

 )ب(( 1األخرى )الشكط  Xiphinemaنيماتودا بقية أنواع  ه فينقصر منفالمرشد 
 ا  ميكرون 150ما يتجاوز ئوله  نادرا  متين رمح سني  -
جىىدار التجويىىف )الشىىكط ل معىىزز  بصىىفائح سىىميكة عىىاد  مىىا تكىىون مىىزود  البصىىيلة البلعوميىىة -

 الذي يميط إلى أن يكون عريضا   الجزء النحيط عن منتصف نير منحرفة )ج((؛ البصيلة 1



11بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية  8-11تشخيص الروتوكول ب

الفتحىة الظهريىة كمىا  واقعىة بعىد الظهريةالنوى  تكوننوى في البصيلة البلعومية: كثيرا  ما ال -
نيمىىاتودا لبقيىىة األنىىواع األخىىرى  لىىدى أكثىىر منهىىا لخلىىفا نحىىو الىىبطن واقعىىةالنىىوا  تحىى   أن

Xiphinema 
 (V= ٪42-65) أو ما بعد  تقريبا   منتصف الجسم لدى يكون الموقع النسبي للفرج -
 قصىير  عمومىا   هىاسىواء ولكن علىى حىد   مكتملة النمواألعضاء التناسلية عند اإلنار  تفرعات -

حلقىىة بىىين الىىرحم ال) Zة انقباضىىي  حلقىىة  بىىدون رحم قصىىير أو قصىىير جىىدا  الىى((؛ د) 1)الشىىكط 
 *النمو مكتملةنير  عضالت دائرية عاصر ب تميزي وعاد  مع ،والقابلة المنوية( أو أشوام

تتعىاي   جىراثيم ثؤلوليىةبرتبا عىاد  مدمجة تضم خاليا جرثومية قليلة ومحصور  تى مبايض -
  (( * ( و )د) 2( وهـ) 1)الشكالن  في بائنها

ونىادرا  مىا ، ويتفاوت بين مسىتدير إلىى إصىبعي الطىر  نوعىا  مىا قمعي الشكطو قصير الذيط -
 و مستدير أمستدقة  ؛ نهاية الذيط عموما  االستدار يكون عريض 

 الذكور نادر ، واإلنار خالية من الحيوانات المنوية * -
بىالقرب  الخلفىي القسمفي  هاأبعديقع  عند وسا البطن،ة ضافإ 11إلى  5لدى الذكور عاد  من  -

ألخىرى ابقيىة األنىواع  ه لىدىالحليمات قبط فتحة المجمع )الحليمىات الشىرجية( منىأزواج  من
 ((و) 1الشكط السفاد( )شوكة نطاس  )مثال  ضمن Xiphinemaلنيماتودا 

 ثالثة أو أربعة أئوار يرقية. -
 

عىىن البكتيريىىا الثؤلوليىىة  مصىىلةالعلىىى مزيىىد مىىن األوصىىا  والمالحظىىات  كىىن االئىىالعيم 
 .Vandekerckhove et alو Coomans et al. (2000) فىىي Xiphinema نيمىىاتودا مبىىايضالموجىىود  فىىي 

(2000) . 
 

أنىىواع علىىى أسىىا  التحليىىط لخمسىىة  مجموعىىات فرعيىىة Lamberti and Ciancio (1993) وقىىد حىىدد
التىي ،  X. pachtaicumمن بينهىا مجموعىة و، مورفومترية(الالعنقودي الهرمي للقياسات الظاهرية )

برتغاليىىة( ا أنىىواع )ومعظمهىىومىىا يتصىىط بهىىا مىىن  X. pachydermum إنو .X. pachydermumتضىىمن  
بىدون البكتيريىا التكافليىة المرتبطىة بهىا  ايضلىأل اإلنىار مبىحيىث تم .X. americanum s.lتختلف عن 

هىذ  البكتيريىا فىي مسىارات متوازيىة فىي جىدار المبىيض(،  حيىث تتموضىع، X. mesostilum)إال في 
وجىىود الىىذكور أكثىىر شىىيوعا  منىىه لىىدى معظىىم وحيىىث أن ، ئىىويال   ا  حمىىرو مكتملىىة وعضىىلة عاصىىر 

(. وباالعتماد فقىا Decraemer and Geraert ،2013؛ Coomans et al. ،2001؛ Luc et al. ،1998) األنواع
 و X. brevisicum األنىىواع التاليىىة: X. pachydermumعلىىى الصىىفات المورفولوجيىىة، تضىىم مجموعىىة 

X. duriense وX. exile  و Lafoense .X وX. Longistilum  وX. Mesostilum  وX. Microstilum  
 تبعىىىىىىىىىىىىىىىا  و.  X. Paratenuicutisو  X. Parapachydermumو  X. Pachydermumو  X. Opisthohysterumو

عالقىىات ، فىىإن (Gutiérrez-Gutiérrez et al. ،2012؛ He et al., ،2005) ا  حىىديث ف ىىذنُ  جزيئىىي الختبىىار
بشىىكط جزئىىي تىىدعم  1(ITS)وعلىىى منىىائق  D2-D3علىىى أسىىا  مقارنىىة تسلسىىط  النسىىليالتىىرابا 

؛ X. americanum s.l ـالىىال تنتمىىي إلىىى  X. Pachydermum الفرعيىىة لىىـ مجموعىىةالالفرضىىية القائلىىة إن 
. X. pachtaicumمثىىط  أخىىرى ا  بشىىكط منفصىىط وتشىىمط أنواعىى تتكتىىطومىىع ذلىىأل، فىىإن المجموعىىة ال 

 ـالىىى هىىىذ  ومىىىع أنىىىواع أخىىىرى مىىىن الفرعيىىىة المجموعىىىة ضىىىمنونتيجىىىة لىىىذلأل، فىىىإن العالقىىىات 
X. americanum s.l. ،ا قىد مىتحليط أكبىر، إضافية إلجراء  تبقى نير واضحة ويجت توفير تسلسالت

 نسلي  أكثر اكتماال  ودقة في هذ  المجموعة. ترابايسمح ببناء 

  Xiphinema americanum sensu latoاألنواع ضمن  حديد هويةت 4-4
 

أهميىىة خاصىىة  ذا .X. americanum s.l ـاألنىىواع ضىىمن الىى يعتبىىر تحديىىد الهويىىة حتىىى مسىىتوى 
، وإنمىا بسبت خطر هذ  النيماتودا كونهىا نىاقالت للفيروسىات ال ،لوائح الصحة النباتيةبالنسبة إلى 

ام بىىين األنىىواع المفترضىىة، والعىىدد العىىالمورفولىىوجي نتيجىىة للتشىىابه  إشىىكاليات ألن األمىىر يطىىرح



11التشخيص  بروتوكول  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح 

 9-11بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 (، وضىىعف المعطيىىات حىىول االختالفىىات المىىذكور  بىىينحاليىىا   56الكبيىىر مىىن األنىىواع المفترضىىة )
الصىىفات المورفولوجيىىة والقياسىىات المظهريىىة  عىىن تنىىوعبيانىىات  تىىوفراألنىىواع، وعىىدم  العديىىد مىىن

 .لوصف الكثير من األعدادغير كافية الوالرسوم التوضيحية  ،ضمن النوع )المورفومترية(
 

وقىد قيىد المراجعىة.  دائما  أما عدد األنىواع المفترضىة التىي تنىدرج ضىمن هىذ  المجموعىة فى 
 و X. diffusum) هنىام أنىواع عىد  أن السىلطاتترى بعض ونوعا .  56وجود  اعتمد في هذ  الوثيقة

X. incognitum و X. parvum وX. Pseudoguirani وX. sheriX. taylori) ـ لىى تعىىد مرادفىىاتX. brevicolle 
(Coomans et al., 2001) ،ـاختبارات جزيئية موثوقة للتمييز بين أفراد الأي . وال يوجد حتى اآلن X. 

americanum s.l. ،.يمكن أن يُوصى بها 
 

 .X. americanum s.l ضىمناألنىواع  مفتاح ثنائي لتحديد هوية أول Lamberti and Caroneأنتج  
مفتىاح  متعىدد  اإلقليميىة إلىى جانىتسلسلة من المفاتيح ال Lamberti et al. (2000). وقدم 1991في عام 

في جميع أنحاء العالم. قىدم  هىذ  المفىاتيح أول محاولىة شىاملة  الموجود األنواع  فيما خص متعدد
أكثىر فائىد  . ويعتبىر المفتىاح المتعىدد .X. americanum s.l ـالى لحط المشاكط الخاصىة بتصىنيف أنىواع

( أن مفىاتيح ثنائيىة Luc and Baujard ،2001) عندما تصعت مراقبة أو قيىا  بعىض الصىفات. وذكىر
التعريف يمكن أن تستخدم لتكمط مفتاحا  متعددا  والتي فيها أنواع عد  تتقاسم الرمز نفسىه لصىفة أو 

لىى الصىفات إ التعريىف،متعىدد  الثنائيىة والمفىاتيح الفىي كىط مىن  ،عد  صىفات. وأُعطيى  األولويىة
 .Lamberti et al وأَنجىز للصىفات النوعيىة. تقيىيم نيىر الموضىوعيمن ال ة للحد  المورفولوجية الكمي  

 cئىىىول الىىىرمح السىىىني، وبىىىدت كىىىال النسىىىبتين  بالسىىىلطات المعنيىىىة بىىىاألنواع وذكىىىر قائمىىىة (2000)
النسىبتان . وعندما استخدم  األعداد نفسها وفيما بينها أكثر موثوقية لدراسة العالقات ضمن ٪ Vو
c وV ٪من األنواع، يمكن أن يىتم مىن  ، تشكل  مجموعات صغير  نسبيا  أساسيتين خاصتي تمييزك

وئىول  aالنسىبة وأقىط أهميىة مثىط ئىول الجسىم،  خاصىياتخاللها تحديد األنواع الفردية باستخدام 
 وشىىىكط الىىىذيط. وعلىىىى الىىىرنم شىىىفةمنطقىىىة ال الىىىذيط وأيضىىىا اسىىىتخدام صىىىفات موضىىىوعية مثىىىط

، فقىىد وجىىد مؤلفىىون  خىىرون )مثىىط لتحديىىد الهويىىةموثوقىىة  ′cالنسىىبة  اعتبىىر أن Lamberti مىىن أن
Griesbach and Maggenti ،1990 )المفتىىاح متعىىدد األفىىرع  وقىىد جىىرى تنقىىيحمحىىدود .  أن أهميتهىىا

المؤلف، ولكىن  الخصائص التي حددهامع  Lamberti et al.  ،(2004)( من قبط 4إلى  1 من )الجداول
وشىكط  الشىفةالتبىا  حىول تعريىف منطقىة  وقد ئىرألألسف مع قليط من التعاريف أو الرسومات. 

، ومىن هنىا فىإن )المورفومتريىة( لبيانىات القياسىات المظهريىة االعتبىائي قسىيمت  العىن  الذيط فضال  
 T. Prior)الصىىىىفات المورفولوجيىىىىة الحاليىىىىة المسىىىىتخدمة لوصىىىىف األنىىىىواع هىىىىي قيىىىىد المراجعىىىىة 

 .(2014، إبال  شخصي، S. Hocklandو
 

كط األنواع المفترضة التي تىم  هذا ويشمط المفتاح المعدِل الوارد في بروتوكول التشخيص 
تريىة( وإعىاد  تعريىف منطقىة المظهرية )المورفومنات القياسات مع تحديث بيا وصفها حتى اآلن،

ألنىواع التىي يمكىن بعىد ذلىأل التحقىق منهىا لالمؤقى   التحديىدفىي  وشكط الذيط. والمفتىاح مفيىد الشفة
 ستعانة بخبير.االستعانة بالوصف األصلي لها وفي النهاية عبر باال
 

 بسىبت رداء  وذلىأل المفتىاح،مىن  ، X. Sharmaiو X. neoamericanum وقد تىم حىذ  النىوعين 
 لىىم يىىتم تصىىنيف أي منهمىىا مىىن نيىىر لىىبس بعىىد نشىىر وصىىفهما ا األصىىلية، وألنىىهأوصىىافهم جىىود 

 لوائح الصحة النباتية. خصياألصلي، كما أن أهميتهما محدود  فيما 
 

 رموز مفتاح التصنيف المتعدد 4-4-1
 

، .Gozel et alو Lamberti et al ،2004 و Coomans et al. ،2001 و Yeates et al. ،1997)وفىق  
  .(Gutiérrez-Gutiérrez et al ،2012و Barsi and De Luca ،2008و 2006

 



11بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية  10-11تشخيص الروتوكول ب

مىع  الصىفات التاليىةيسىتعين ب 2-4-4هو موضىح فىي القسىم  اكم مفتاح التصنيف المتعددإن  
 .قيد الدراسة( لوصف النيماتودا 6-1زا  من رم  )م مختلفة ممكنةقيم 

 

 
 لفأ

 

1 
 
 
2  
 

 الصفات المستخدمة في المفتاح المتعدد ورموزها

 فهي مصطفةفي المبيض، أو إذا كان  موجود ،  لوليةثؤبكتيريا وجود  إنار بدون
ومفتىىاح  1)الجىىدول  ب() ()أ 2فىىي مسىىارات متوازيىىة فىىي جىىدار المبىىيض )الشىىكط 

 ((3-4-4ثنائي التعريف )القسم 
 

مندمجة في الغشاء الطالئي لخاليا وفي المبيض،  ثؤلوليةبكتيريا وجود إنار مع 
 وفي الجزء األعلى منها والتي نالبا   قمة، في منطقة التكاثرجدار المبيض عند ال

إلى  2 من )الجداول ) (– )ج( 2ولية النامية )الشكط ما تضغا على البويضات األ
4.)  

 

)ل(  2انقبا  عميق )الشكط بشكط كبير أو مفصولة جراء  ةموسع شفةمنطقة  1  اءب
 )ن((

 2 
 

فا  ضعيف أو انقبا  سطحي وتظهر متسقة مع بقية بانخمنطقة الشفة تحدد 
   (()–() 2)الشكط  الجسم

   
فىي نىوعين(، نهايىة الىذيط حىاد   الشىكط )مخروئىي الظهر مخروئي –ذيط محدب 1 يمج

  ((ر)–(ص) 2)الشكط  تقريبا   الشكطإلى شبه مصبعة 

نهايىة الىذيط مسىتدير . مخروئي الظهر، مستقيم من الناحية البطنية و –محدبذيط  2 
  ((ت)–( () 2)الشكط 

، نهايىة الىذيط تسىتدس إلىى شىكط مسىتدير بشىكط عىريض مخروئىي – محىدبالذيط   3 
  ((ر) 2)الشكط  في كفا  الظهرمع انحناء بارز  عموما  

 ا  ميكرون 70 ≥ئول الرمح السني  1 الد

 ا  ميكرون 80إلى  71من  الرمح السنيئول  2 

 ا  ميكرون 90إلى  81من  ئول الرمح السني 3 

 ميكرون100 إلى 91من  ئول الرمح السني 4 

 ا  ميكرون 120إلى  101 من ئول الرمح السني 5 

 ا  ميكرون 120ئول الرمح السني <  6 

 50% ≥( V) الفرج 1 اءه

 %54إلى  51 من الفرج 2 

 %58إلى  55 من الفرج 3 

 %58<  الفرج 4 

 ≥ئول الذيط / عر  الجسم عند فتحة الشرج(  معرفة على أنها) ′cقيمة النسبة  1 اوو
1.0 



11التشخيص  بروتوكول  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح 

 11-11بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 1.4إلى  1.1من  ′cقيمة النسبة  2 

 1.8إلى  1.5من  ′cقيمة النسبة  3 

 c′  >1.8قيمة النسبة  4 

 60(>الذيطئول /  الجسمئول )معرفة على أنها  cقيمة النسبة  1 ايز

 80إلى  60من  cقيمة النسبة  2 

 c  >80قيمة النسبة  3 

 ملم 1.5ئول الجسم > 1 اءح

 ملم 2.0إلى  1.5 من ئول الجسم 2 

 ملم 2.0ئول الجسم <  3 

 60( >للجسم ئول الجسم / أكبر قطر معرفة على أنها) aقيمة النسبة  1 اءط

 نسبة 80إلى  61من  aقيمة النسبة  2 

 a >80 قيمة النسبة 3 

 ا  ميكرون 27> الذيطئول  1 اءي

 ا  ميكرون 32إلى  27 من ئول الذيط 2 

 ا  ميكرون 32ئول الذيط <  3 

 
 رعيةالمفتاح المتعدد لألنواع المرمز  4-4-2
 

فىىي المندمجىىة البكتيريىىا الثؤلوليىىة  الخاليىىة مىىن Xiphinema americanumنيمىىاتودا  أنىىواع -1 جدددول
 الطالئي لخاليا جدار المبيضالغشاء 

 

 األنواع
 رمز التصنيف

 ي ط ح ز و ه د ج ب أ
exile  1 1 1 1 23 4 12 3 23 2 

brevisicum  1 1 1 1 234 4 12 23 23 2 

duriense  1 1 1 12 34 34 12 123 23 12 
microstilum  1 1 1 12 34 34 23 3 23 2 

opisthohysterum  1 1 1 12 4 234 12 12 12 12 
parapachydermum  1 1 1 123 34 34 12 123 12 123 

pachydermum  1 1 1 23 234 23 23 23 123 12 
paratenuicutis  1 1 1 23 34 123 12 23 12 123 

mesostilum  1 1 1 34 234 23 23 3 3 12 
longistilum  1 1 1 5 23 23 23 3 23 2 

lafoense  1 1 2 23 12 2 3 3 3 12 

 



11بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية  12-11تشخيص الروتوكول ب

متباينىة بشىكط  مبىايضقنىوات و فىي هىذ  القائمىة بىرحم ئويىط نسىبيا   األنواع المدَرجة تتسم 
مبىايض و واضح مع عضالت دائرية عاصر  متطىور  نيىر مندمجىة فىي أجسىام الخاليىا المحيطىة

 .Coomans et alو Jairajpuri and Ahmad (1992) انظىىر) البكتيريىا التكافليىىةدون وجىىود بىىمتراصىة 

 نالبية األنواع المدرجة هنا.(. الذكور شائعة في عند اإلناروصا  الجهاز التناسلي أل (2001)
 

 . 4بعد الجدول  11 يرد مفتاح تصنيف ثنائي  خر لهذ  األنواع الـ 

ئىي فىي الغشىاء الطالمندمجىة ثؤلوليىة مع بكتيريىا  Xiphinema americanumأنواع نيماتودا  -2جدول 
بانقبىا  عميىق؛ والىذيط  أو مفصىولة ة بصىور  كبيىر موسىعلخاليا جدار المبىيض: منطقىة الشىفة 

 تقريبا   عمصب  عند  هر  مع نهاية يتراوح شكلها بين حاد وشبه  مخروئي – محدب
 

 األنواع
 رمز التصنيف

 ي ط ح ز و ه د ج ب أ

lambertii  2 1 1 1 12 34 1 1 1 .م.ن 
 †simile 2 1 1 12 1234 1234 123 23 123 123 
 †parasimile 2 1 1 12 1234 34 12 23 12 123 
 ‡pachtaicum 2 1 1 12345 234 1234 123 123 123 123 

kosaigudense  2 1 1 2 1 .م.ن. 1 1 1 م.ن 
citricolum  2 1 1 23 123 34 12 12 1 23 
pacificum  2 1 1 23 23 34 12 23 12 3 

tarjanense  2 1 1 234 123 23 12 12 1 123 
 ¶floridae 2 1 1 2345 12 12 12 123 1 123 

californicum  2 1 1 2345 123 234 123 23 12 123 

 §neoelongatum 2 1 1 4 23 23 1 12 1 .م.ن 
fortuitum  2 1 1 45 123 34 23 3 23 23 

madeirense  2 1 1 45 234 34 12 23 123 23 
 ¶georgianum 2 1 1 456 123 234 12 23 12 123 
 *incertum 2 12 2 34 23 23 23 23 12 123 
 

 ناقصةمعلومات  :)م.ن.(
 
  Barsi and De( و2004) Barsi and Lamberti انظرلمزيد من التفاصيط حول مقارنة هذ  األنواع،  †

Luca (2008و ) Lazarova et al.(2008.)  
≠ X. pachtaicum األنىواع األخىىرى المدرجىة فىىي هىىذا   بالمقارنىىة مىع رحىىمئويىىط نسىبيا   لىىديها رحىم

 الجدول.
π ((.)ر 2)الشكط  مخروئي عند الظهر-ا  محدب ذيط هذين النوعين مخروئي عاد  أكثر منه شكط 
  .pachtaicum X ـأنه مراد  صغير ل  ، ( al.  etLuc)1984( يعتبر من قبط §
تىم قىد . و(al etGutiérrez -Gutiérrez ،2012.)فىي بعىض العينىات  ة أقط بروزا  موسعالشفة المنطقة  *

 .Barsi and Lamberti (2002)من قبط  X. incertum صالحية ل عن مدىالتساؤ
  



11التشخيص  بروتوكول  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح 

 13-11بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

فىي الغشىاء الطالئىي مندمجىة ثؤلوليىة بكتيريىا  مع Xiphinema americanumأنواع نيماتودا  -3جدول 
مىع  بانخفا  ضعيف أو انقبا  سطحي وتبىدو متسىقةالشفة محدد  لخاليا جدار المبيض؛ منطقة 

 مصىب عمخروئىي مىع نهايىة حىاد  قلىيال مىن الناحيىة البطنيىة  -بقية الجسىم. والىذيط محىدب  هريىا 
 الشكط

 

 األنواع
 رمز التصنيف

 ي ط ح ز و ه د ج ب أ
pakistanense  2 2 1 1 12 2 1 12 1 123 

minor  2 2 1 12 12 3 1 12 1 123 
intermedium  2 2 1 12 123 23 1 12 1 32 
americanum  2 2 1 123 123 234 1 123 12 123 

tenuicutis  2 2 1 2 12 23 12 2 1 123 
santos  2 2 1 23 123 1234 12 123 1 123 

bricolense  2 2 1 234 12 234 12 23 123 23 
peruvianum  2 2 1 234 123 23 12 123 1 123 

laevistriatum  2 2 1 234 123 234 12 12 1 123 
oxycaudatum  2 2 1 234 123 234 12 123 12 123 

franci  2 2 1 34 23 23 1 12 1 123 
inaequale  2 2 1 345 12 23 12 23 1 23 

rivesi  2 2 12 2345 123 1234 12 123 1 123 

 
في الغشاء الطالئي المندمجة مع البكتيريا الثؤلولية  Xiphinema americanum ـأنواع من ال -4جدول 

 وتبىدو متسىقة، بانخفا  ضعيف أو انقبىا  سىطحي لخاليا جدار المبيض. تُحدَدُ المنطقة الشفوية
مستدير   مع نهاية، من الناحية البطنية  هريا  ومستقيم مخروئي – مع بقية الجسم. والذيط محدب

انحنىاء رئيسىي عنىد كفىا   مىع عريضىة ى نهايىة مسىتدير إلى فيسىتدس عامة مخروئي - بمحد   أو
 الظهر

 

 األنواع
 رمز التصنيف

 ي ط ح ز و ه د ج ب أ
rivesi  2 2 12 2345 123 1234 12 123 1 123 

occiduum  2 2 2 1234 123 23 12 23 12 23 
thornei  2 2 2 23 12 23 123 23 1 213 

diffusum  2 2 2 234 123 12 123 123 1 123 
taylori  2 2 2 234 123 12 23 23 1 123 

incognitum  2 2 2 34 123 12 123 123 1 123 
utahense  2 2 2 34 123 12 12 23 12 123 
parvum  2 2 2 34 23 12 12 12 1 12 

brevicolle  2 2 2 345 123 12 123 123 1 123 
paramanovi  2 2 2 3456 123 2 12 23 1 3 

luci  2 2 2 4 12 12 123 2 1 12 
sheri  2 2 2 45 23 1 12 2 1 1 

parabrevicolle  2 2 2 45 23 1 23 23 1 12 
pseudoguirani  2 2 2 45 234 1 3 23 1 12 

himalayense  2 2 2 5 2 12 3 3 1 2 



11بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية  14-11تشخيص الروتوكول ب

 األنواع
 رمز التصنيف

 ي ط ح ز و ه د ج ب أ
waimungui  2 2 2 56 23 12 123 3 12 23 
silvaticum  2 2 23 56 23 1 23 23 1 12 

bacaniboia  2 2 3 6 23 1 3 3 1 12 

 
 Xiphinema americanum ـللصفات المورفولوجية والجزيئية لاستعرا  عداد إ ويتم حاليا   

 (2014، إبال  شخصي، S.S. Lazarova)األنواع ذات الصلة و
 
بدددوب بكتيريددا اؤلوليددة  Xiphinema americanum ـنددواع الددأمفتدداح انددائي لتعريددف  4-4-3

 (A1في الغشاء الطالئي لخاليا جدار المبيض. )رمز المفتاح المتعدد  مندمجة
 

المظهريىىىىة بىىىىين األنىىىىواع، اسىىىىتخدم  الميىىىىزات  ط شىىىىبه المتواصىىىىط للخصىىىىائصبسىىىىبت التىىىىداخ
 خصائص الذكور. ما هو ممكن. ومع ذلأل، ال يمكن تجنت استخدام  المورفولوجية بقدر

 
 4.4إلى  1.4 من في الرحم أو قنا  المبيض، ئول الجسم وجود حيوانات منوية ناضجة معإنار  -1
 3 الذكور شائعةو ،ملم
 
إلىى  1.3 مىن في الىرحم أو قنىا  المبىيض، ئىول الجسىمناضجة بدون وجود حيوانات منوية  إنار -

 2 الوجود الذكور نائبة أو نادر وم لم 2.1
 
مىن فتحىة  ا  ميكرون 51إلى  49 من المرشد والحلقة ، ا  ميكرون 72إلى  54من  لألنثى الرمح السني -2

 X. opisthohysterum الفم
 
مىن فتحىة  ا  ميكرونى 60إلىى  53 مىن الحلقىة المرشىد ، ا  ميكرونى 47إلى  68من  لألنثى الرمح السني -

 X. duriense .......................................................................................................الفم
 
 25سىفاد )< بطنية في النهاية الخلفيىة عنىد الىذكور واضىحة فىي مسىتوى رأ  شىوكة ال ملحقات -3

 4 ................................................................................. ((ر( و)و) 2( )الشكط ا  ميكرون
 
 <)و بىالقرب مىن رأ  شىوكة السىفاد أبطنية في النهاية الخلفية عند الذكور فىي مسىتوى  ملحقات -

 6 ..........................................................................  ((ر)2( و و) 1( )الشكط ا  ميكرون 20
 
 X. lafoense .................. ((ئ) 2، مع نهاية مدور  )الشكط  هريا   نثى محدب مخروئياأل ذيط -4
 
 5 ............. ((ي) 2)الشكط  مصب عةشبه مخروئي  هريا، مع نهاية حاد  إلى  ذيط األنثى محدب -
 X. exile  ........................................... فتحة المجمع ملحقات بطنية تقع قبيط ةذكور مع ثالث -5
 
 X. brevisicum ....................... المجمع قع قبيط فتحةربعة إلى خمسة ملحقات بطنية تأمع  ذكور -
 
 X. mesostilum ............. في مسارات متوازية في جدار المبيض مصطفة بكتيريا ثؤلولية وجود -6
 7 ................................................................ في جدار المبيض ثؤلولية بكتيريال ال وجود -
 
  X. longistilum ........................................................ نميكرو 100مع رمح سني <  نثىأ -7
 

 8 ............................................................................. ميكرون 100 < أنثى مع رمح سني
 
 X. parapachydermum.................................. (ا  ميكرون 56إلى  45)من  قصير  نسبيا   أرحام -8
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 9 ................................................................................. (ا  ميكرون 75≤) أئولأرحام  -
 
 باتسىاع محىدود عنىد الىبطنالصىفيحة  وتتسم الصفيحة، ذات رؤيس بسيا ال تتمايز عن الشوكة -9

 X. pachydermum ................................................................................ أ(-م) 2)الشكط 
 
 تمىايز علىى الطىر  الظهىري، وتتسىم الصىفيحة بتوسىع،  يكاد يشىبه الىرأ رؤيس  ذاتالشوكة  -

 X. Microstilum ............................................................. (ب-م) 2)الشكط  بطني تدريجي
 
وتتسىىم الصىىفيحة بتوسىىع ئفيىىف علىىى الطىىر  الظهىىري،  تمىىايز، رؤيىىس مسىىتطيط ذاتالشىىوكة  -

 X. paratenuicutis ................................................................  ج(-)م 2)الشكط بطني بارز
 

 السجالت  -5
 

 مىن المعيىار الىدولي 5-2في القسىم  حتفا  بالسجالت والبراهين بالطريقة الموصوفةاليجت ا 
  (.للوائحبروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة ) 27 رقم

 
أئىىرا  متعاقىىد  أخىىرى بنتىىائج التشىىخيص، ال سىىيما فىىي  فيهىىاوفىىي الحىىاالت التىىي قىىد تتىىنثر  

سىنة السجالت واألدلة والتجهيزات اإلضافية التاليىة ل ، ينبغي االحتفا  بالموادمتثالاال حاالت عدم
 :االقتفاء يضمنواحد  على األقط على نحو 

 
التصىىنيفية  الفوتونرافيىىة للهيكليىىة صىىورالو، أو الُمحَملىىة علىىى شىىريحة العينىىات المحفو ىىة 

 المميز .
 

فىي  ، على النحو الذي ترد فيىهالهامة ينبغي للخصائصالمورفولوجية البراهين وبخصوص  
القياسات ذات وينبغي أن تتضمن  متاحةالمواد  ترسم أو تصور ئالما تكون أن مفاتيح التشخيص،

 الصلة.
 

 للسىىىمات( أشىىىرئة الفيىىىديو المصىىىور  للمسىىىحالصىىىور المجهريىىىة الجيىىىد  )أو  وقىىىد تكىىىون 
  .، مهمة من حيث حفظ السجالتةيالمورفولوجية الرئيس

 

 للحصول على معلومات إضافية جهات االتصال -6
 

 : العناوين التالية علىهذا البروتوكول  معلومات إضافية بشننيمكن الحصول على  
 

Nematology Unit, The Food and Environment Research Agency Science (Fera), Sand Hutton, York 
YO1 1LZ, United Kingdom (Thomas Prior; e-mail: 15ystem.prior@fera.co.uk;  
tel.: +44 1904 462206).  

 
Nematology Unit, The Food and Environment Research Agency, Sand Hutton, York YO1 1LZ, 

United Kingdom (Sue Hockland; e-mail: sue.hockland@plantparasiticnematodes.com).  
 
Nematology Unit, Biosystematics Division, Agricultural Research Council – Plant Protection 

Research Institute (ARC-PPRI), Private Bag X134, Queens wood, 0121 South Africa 
(Antoinette Swart; e-mail: SwartA@arc.agric.za). 

 
Agricultural Institute of Slovenia, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana, Slovenia (Sasa Širca;  

e-mail: sasa.sirca@kis.si).  
 
Laboratorio de Nematología, INTA-Estación Experimental de Balcarce, Casilla de Correo 276, 7620 

Balcarce, Argentina (Eliseo Jorge Chaves; e-mail: eliseo_chaves@yahoo.com.ar).  

mailto:
mailto:sue.hockland@plantparasiticnematodes.com
mailto:SwartA@arc.agric.za
mailto:sasa.sirca@kis.si
mailto:eliseo_chaves@yahoo.com.ar
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يمكن التقدم بطلت لتنقيح بروتوكول تشخيص من قبىط المنظمىات القطريىة لوقايىة النباتىات  

أو المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أو األجهز  الفرعية لهيئىة تىدابير الصىحة النباتيىة مىن خىالل 
التي تحليه بدورها إلى الفريق التقنىي المعنىي  (ippc@fao.org)االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أمانة 

 ببروتوكوالت التشخيص.
 

  تقديرشكر و -7
 

)وحىد  علىم Thomas Prior و Sue Hocklandحرر المسود  األولى لهىذا البروتوكىول كىط مىن  
 Antoinette ( والقسىم السىابق انظىرملكىة المتحىد ( )الممسودات، وكالة بحور األنذيىة والبيئىة، الم

Swart التصىىىنيفات الحيويىىىة، مجلىىىس البحىىىور الزراعيىىىة، جنىىىوب )وحىىىد  علىىىم الممسىىىودات، قسىىىم
)مختبر الممسودات، المركز االختباري في  Eliseo Jorge Chaves القسم السابق(، و انظرأفريقيا(، )

)المعهىد الزراعىي لسىلوفينيا، سىلوفينيا Sasa Širca القسىم السىابق( و انظىربالكارسىي، األرجنتىين( )
 القسم السابق((.  انظر)
 

 المراجع -8
 

متاحىة  والمعىايير الدوليىةيشير هىذا الملحىق إلىى المعىايير الدوليىة لتىدابير الصىحة النباتيىة.  
activities/standards-https://www.ippc.int/core-: العنىىوان علىىى النباتيىىة علىىى البوابىىة الدوليىىة للصىىحة

setting/ispms 
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 األشكال -9
 

 .Xiphinema americanum sensu lato (s.l.) الخصائص المورفولوجية لتشخيص -1 الشكل
 باسىتثناء، حقىوس النشىر للتىاج الملكىي The Food and Environment Research Agencyالصىور تقدمىة 

 Nematologia Mediterranea( من تقدمة 1991) .Lamberti et al)أ( المنسو  عن 1الرسم 
 

  
 
 X. Parvumو X. Pachtaicumلىىىىى اليمىىىىين(: إ)مىىىىن اليسىىىىار  X. americanum s.lجسىىىىم قىىىىوام  )أ(1
 . X. Tayloriو X. Pseudoguiraniو
 
 

 
مامي. المنطقة األ الجزء، X. pachtaicum -)ب(1

الوضع ( وAمن خالل انقبا  ) محدد الشفوية 
( والجزء األمامي Bالنسبي للحلقة الموجهة )

  (.Cمن نمد التوجيه )

 
تظهر . البلعوممنطقة ، X. peruvianum -)ج(1

جدار البلعوم صفائح معزز  لبصيلة في 
 (.Aالتجويف )
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، منطقة الفرج. فروع X. citricolum -)د( 1
 األعضاء التناسلية لانار مكتملة النمو على حد  

سواء ولكنها قصير  نسبيا . الرحم بدون حلقة 
عاد  (، وتكون لديه Aأو أشوام ) Zانقباضية 

 (.Bعضالت عاصر  نير مكتملة النمو )

 

. مبايض مدمجة تضم عددا  X. incognitum -)ه(1
(، Aقليال  من الخاليا الجرثومية الضيقة )

وترتبا عاد  بتعاي  داخلي لبكتريا جراثيم 
 (.Bثؤلولية )
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السفاد واإلضافات منطقة شوكة  (.X. mediterraneum)النما الخيفي  ذكر X. pachtaicum -)و( 1

 ( قريبا  من الحليمات التي تسبق الشرجA)الخلفية لمنطقة وسا البطن يقع أبعدها في الخلف 
 (.ا  ميكرون 20: مقيا  الصور ) (( )ضمن نطاس الشوكة(B)الحليمات الشرجية )
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 تستخدم مىع Xiphinema americanum sensu lato (s.l.) الخصائص المورفولوجية لتشخيص -2الشكل 
 مفاتيح التحديد.
، حقىوس النشىر للتىاج الملكىي باسىتثناء The Food and Environment Research Agencyالصىور تقدمىة 

 Applied and Environmental( تقدمىىة 2002) .Vandekerckhove et al) ( المقتىىبس عىىن 2الرسىىوم 

Microbiology م(، المقتىبس عىن2و(Gutiérrez-Gutiérrez et al (2012 تقدمىة ،)European Journal of 

Plant Pathology . 
 

 X. longistilumلـالمبيض األمامي  - )أ(2
مقيا  ثؤلولية )بدون وجود بكتيريا 

 (.ا  ميكرون 20: الصور 
 

المبيض  )ب(2
 األمامي

مع  X. mesostilum لـ
بكتيريا ثؤلولية 

في  مصطفة
متوازية  جديالت

(A( )  مقيا
 20: الصور 
  (.ا  ميكرون

 المبيض األمامي )ج(2
وجود  مع X. incognitum بـ

ضغا ت( Bبكتيريا ثؤلولية )
( C)الخاليا البويضية قيد النمو 

 :مقيا  الصور )
 (.ا  ميكرون 20



11التشخيص  بروتوكول  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح 

 23-11بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 

 

جزء من المبيض الخلفيلـ  -)د(2
X. incognitumمع وجود بكتيريا ثؤلولية ، 

الخاليا البويضية قيد النمو  تضغا
 .(اتميكرون 10)مقيا  الصور : 

 .Xالفرع األمامي للجهاز التناسلي ألنثى  -)ه(2

americanum s.l .ooc ،خلية بويضية ovi.  ،قنا  المبيض
S، تكافلة؛ بكتيريا م.sph  عضلة عاصر ؛.ut رحم 

 

، ذكر، X. longistilum -(ح)2
خلفي )مقيا  الصور : القسم ال

 (.ا  ميكرون 20
 

ذكر، ، X. Exile -)ز(2
مقيا  القسم الخلفي )

 (.ا  ميكرون 20: الصور 

، ذكر، القسم X. lafoense -)و(2
الخلفي. منطقة شوكة السفاد 

منطقة ل الخلفيفي القسم واإلضافات 
 في الخلفقع أبعدها توسا البطن، 

(A ) ما قبطبعيدا  عن الحليمات 
الشرجية )ب(( لشرج )الحليمات ا

ضمن نطاس شوكة  واقعة )ليس 
 20السفاد( )مقيا  الصور : 

  (.ا  ميكرون



11بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية  24-11تشخيص الروتوكول ب

 

 

أنثى، ، X. lafoense -)ط(2
 20: مقيا  الصور ذيط )ال

 (ا  ميكرون

ذيط الأنثى، ، X. exile -)ي(2
 20: مقيا  الصور )

 (.ا  ميكرون
 

، a X. pachydermum)) –)ك( 2
، X. microstilum( bشوكة السفاد؛ )
( cشوكة السفاد، )

X. paratenuicutis شوكة السفاد ،
  (.ا  ميكرون 15: مقيا  الصور )

  



11التشخيص  بروتوكول  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح 

 25-11بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

   

منطقة ،  X. californicum -)ل(2
مقيا  ) (نما مجاورالشفة )

 :الصور 
 (.اتميكرون 5

منطقة ، X. citricolum -)م( 2
مقيا  ) (نما مجاورالشفة )

 (.اتميكرون 5: الصور 
  

، X. pachtaicum -)ب(2
 (نما مجاور)منطقة الشفة 

 5: مقيا  الصور )
 (.اتميكرون

 

 

   

منطقة ، X. santos -(ف)2
مقيا  ) (نما مجاورالشفة )

 (.اتميكرون 5 :الصور 
 

منطقة ، X. bricolense -)ع(2
مقيا  ) (نما مجاورالشفة )

 :الصور 
 (.اتميكرون 5

منطقة ، X. diffusum -)س(2
مقيا  ) (نما مجاورالشفة )

 :الصور 
  (.اتميكرون 5
 



11بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية  26-11تشخيص الروتوكول ب

   

القسم ، X. citricolu -)ص(2
 :مقيا  الصور ) الخلفي

  (.اتميكرون 10

 القسم الخلفي، X. santos -)ق(2
مقيا  )( نما مجاور(

  (.اتميكرون 10: الصور 

 القسم الخلفي، X. floridae -)ر(2
 10: مقيا  الصور )( نما مجاور(

  (.اتميكرون
 

 

   

القسم ، X. utahense -)ش(2
( ما مجاورالخلفي )ن

 10: مقيا  الصور )
 (.اتميكرون

القسم ، X. silvaticum -)ت(2
مقيا  )( نما مجاور) الخلفي

 (.اتميكرون 10: الصور 

القسم ، X. bacaniboia -)ث(2
مقيا  )( نما مجاور(الخلفي 
 .(اتميكرون 10: الصور 
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 مراحل النشر

 من المعيار رسميا   جزءا   تعتبر هذ  الفقر  ال
 Xiphinema :األساسي موضوعاللجنة المعايير  قدم  11-2004

americanum (2004-025.) 

بروتوكوالت ب للفريق الفني المعني مسود  األولىتقديم ال 12-2005

 التشخيص.

ئة تدابير الصحة النباتية يهل الدور  األولى أضاف  2006- 04

 (008 -2006النيماتودا )موضوع برنامج عمط: 

 مشاور  الخبراء. 02-2014

 موافقة لجنة المعايير من أجط مشاور  األعضاء 10-2014

(2014_eSC_Nov_14). 

 مشاور  األعضاء. 02-2015

على  ببروتوكوالت التشخيص الفريق الفني المعنيموافقة  10-2015

  عتمادالعر  بروتوكول التشخيص على لجنة المعايير 

(eTPDP_Oct_01). 

خطار لبروتوكول فتر  اإلعلى لجنة المعايير  وافق  11-2015

 .(eSC_Nov_11_2015)تشخيص ال

بالنيابة عن  التشخيصبروتوكول لجنة المعايير  دتاعتم 2016- 01

اعتراضات  الصحة النباتية )مع عدم ورودتدابير  هيئة

 رسمية(.

 Xiphinema americanum .11. الملحق 27رقم  المعيار الدولي
(. روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األنذية 2016)

 والزراعة.

 2016-04 تاري   خر تحديث لمراحط النشر

( ، 12) اخدت هيئة تدابير الصحة النباتية ، في دورتها 04-2017

التحريرية المقترحة من قبط مجموعة مراجعة  علما بالتعديالت

 .بيةاللغة العر
راجع  خدمات الترجمة التابعة لمجموعة مراجعة اللغة  2018-01

الخاصة باللغة العربية برتوكول التشخيص هذا وقام  أمانة 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبات بدمج التعديالت وفقاَ لذلأل.

( في CPM-13: الدور  الثالثة عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية )2018-04

 علما  بنن مجموعة مراجعة اللغات راجع  هذا الملحق.أحيط   2018

12-2018: أخر تحديث لتاري  المطبوع  


