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 معلومات عن اآلفة -1
 

العامثل المسثبال الرثفرار خالل بحثثهم عثن  الفيتوبالزما مكتشفي( أول 1967) .Doi et al كان 
بسثبال تشثابهها المورفولثوجي  بأشثبا  المفوثورات ،ةوحيثد  الخليّث تلك الكائنثات وقد سّميت النجمية.

 تتراسثثثثيكلين مثثثثن نثثثثو  الحيويثثثثة اتلمضثثثثا ّ با رهثثثثاشثثثثد  تأ ّ  بسثثثثبالحيوانيثثثثة وال بثثثثالمفوورات
(Ishiie et al., 1967) التي  بدائية النوىالجبارية اإلنباتية الممرضات ال من الفيتوبالزماأنوا  . وتعتبر

. نثانومتر 800و 200بثين  وهي متعد   األشكال ويتراوح متوسث  قورهثا خلوية،ال انجدرال تخلو من
يتثثراوح  بجينومثثات الفيتوبالزمثثاعوائلهثثا النباتيثثة. وتمتثثاز لحثثاء خاليثثا البرباليثثة لتعثثيف فثي ال وهثي

النثوى  جينومات ربير  مقارنثة ببثدائيات ا  نسبيّ  وهي-كيلو قاعد   1 500إلى  550حجمها من حوالي 
؛ Davis et al., 2005؛ Marcone et al., 1999) تفتقر إلى عد  وظثائف للتصثنيع الحيثوي وهي -ألخرى ا

Bai et al., 2006؛ Oshima et al., 2013). 
 

مثن العوائثل  مثن األعثراض ضثمن فائفثة منوعثة مختلفة مجموعةب الفيتوبالزما أنوا  ترتب  
أي ) حوالمصثتشثمل  نموذجيثةبثأعراض  الفيتوبالزمثاباإلرثابة . وتثرتب  (Lee et al., 2000) النباتيثة

علثى )نمو األجزاء الزهرية   تورّ وال (؛الوبيعية للزهر  رباغوفقدان األ اللون خضراءنمو أزهار 
 فبيعثيانتشثار خخثر ريثر ( وأي إبويثةتكثّون بثراعم فرعيثة أو ) "مكنسة السثاحر "؛ و(هيئة أوراق

حجم الورقة  وتقلّص أو احمرارها أو أي تبير خخر في لونها؛ للبراعم والجذور، وارفرار األوراق
وتعتبثر بعثا األنثوا   ،Davis and Sinclair, 1998)العثام والتقثزم ) نخر اللحثاء؛ والتثدهورو والثمر ؛
تظهثر  القثد  باآلفثة تالنباتثا رثابة تلثكإ عنثدو؛ الفيتوبالزمثاب أنها تتحمثل أو تقثاوم اإلرثابة النباتية

 (.Lee et al., 2000) عليها أي أعراض أو قد تظهر عليها أعراض ففيفة
 

وتعتبثر  ،الفيتوبالزمثابصاب ينو  نباتي  1 000حوالي هناك أن  Seemüller et al. ((2002 رقدّ و 
ى وحيثدات لثد الفيتوبالزمثا أنثوا  مثن أقثل عد  وقد اكتشف .من  نائيات الفلقة النباتية ظم عوائلهمع

 .Seemüller et al النخيليثثات والنجيليثثات فصثثيلتي إلثثى هثثذ  العوائثثلمثثثل  نتمثثيالفلقثثة، ورالبيثثة مثثا ت

2002) .) 
 

فثثي ألمثثراض نتشثثار الجبرا. ويعتمثثد االعلثثى مسثثتوى العثثالم ككثثل الفيتوبالزمثثا أنثثوا  وجثثدتو 
 لناقلة وسلوكها البذائي. فإنالحشرات ا وكذلك على وجو  عوائلها على نواق وتأ يرها الفيتوبالزما

 ولهذا تمتثاز ناقالت متعد   العوائل،الوب ةلنباتات العائليتسم بنواق واسع ل الفيتوبالزما أنوا  بعا
حشثرات المحثدو  مثن العوائثل و لها نوثاق التي الفيتوبالزما أخرى من أنوا  و مةانتشارها.  سعبو
فثثال  علثثى لالالجبرافثثي.  انتشثثارها مثثن حثثدّ ، األمثثر الثثذي ي  ذات عوائثثل محثثدو   أو أحا يثثةناقلثثة ال
 . Foissac and Wilson (2010) انظر الفيتوبالزماألنوا  ة التصنيفيّ  للمجموعاتالجبرافي  النتشارا

 
 ،الوفيلثي المتعثّر  نبثات الحثامولو ،بواسوة الحشثرات الناقلثة أن تنتقل لفيتوبالزمالويمكن  

. وتقتصثر مثن النبتثة مصثابةال كا ر الخضثري لججثزاءيمكن انتشارها عن فريق التّ والتوعيم، كما 
النوافثات  نتشثارها الوبيعثي، علثىاعن نسبة كبيثر  مثن  ، والمسؤولةلفيتوبالزمالالحشرات الناقلة 

التثي تتبثذى كلهثا مثن  (نصفيات األجنحثة، عنقيثات الخرفثوم)والبسيال  النباتيةوالنوافات الورقية 
نوعثا   90قائمة بأكثر من  Weintraub and Beanland (2006) وضعو. إمعانب الممرضاتتنقل و اللحاء،

. و مثثة فثثرق أخثثرى لنقثثل واحثثد  نباتيثثة بالزمثثانقثثل أكثثثر مثثن  ناقثثل يمكثثن لبعضثثه يعثثرع عنثثه أنثثه
والتوعثثيم. وتعتبثثر نباتثثات  المتعثثّر  الوفيلثثي الحثثامول بواسثثوة نبثثات النتقثثالتشثثمل ا الفيتوبالزمثثا

عوائلهثا مثن بأوعيثة اتصثال  تمثدّ م ولكثرلففيليثات ( .Cuscuta and Cassytha spp )مثن نثو الحثامول 
 الفيتوبالزمثاتنتقثل  ،الفيتوبالزمثاجسثر بثين نبثات سثليم وخخثر مصثاب ب يقام. وعندما مراشفخالل 
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واإلكثثار الثدقيق للنباتثات  بثالتوعيماآلفثة نقثل  عبثر قنثوات اللحثاء الناقلثة. ويمكثنلى النبثات السثليم إ
 ، بدون تاريخ(.IPWG)ألرراض مرجعية  الفيتوبالزما حفظزراعة األنسجة، ل ضمن
تظهثثر رثثور ذلثثك  ، بمثثا فثثيالفيتوبالزمثثامثثن المعلومثثات حثثول  مزيثثديمكثثن االفثثال  علثثى  

 علثثى، الفيتوبالزمثثاعثثن تصثثنيف وقاعثثد  بيانثثات لحشثثرات الناقلثثة باة وقائمثثة األعثثراض المرضثثيّ 
 : ينالتالي ينلكترونياإل ينقعالمو

COST Action FA0807 Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in Different Crop Systems 
 (المختلفثثثثثثثثثةفثثثثثثثثثي أنظمثثثثثثثثثة المحارثثثثثثثثثيل  الفيتوبالزمثثثثثثثثثا)اإل ار  المتكاملثثثثثثثثثة ألوبئثثثثثثثثثة 

 )/http://www.costphytoplasma.ipwgnet.org(  الفيتوبالزمثثثثثثثثثثثثثثثثاومركثثثثثثثثثثثثثثثثز مثثثثثثثثثثثثثثثثوار 
)http://plantpathology.ba.ars.usda.gov/phytoplasma.html( 
 

 معلومات تصنيفية -2
 
 (بالزما النباتيةال) الفيتوبالزما سم: اال
 

 مفوورات، (MLO) للمفوورات كائنات مشابهة المرادفات: 
 

، Bacteria ،Firmicutes ،Mollicutes ،Acholeplasmataceae ،Acholeplasmatales التصنيفي:الوضع 

"Candidatus Phytoplasma" 
 

 الفيتوبالزمثامجموعثة تصثنيف و الوفيليثات الحلزونيثة/الفيتوبالزمابقام فريق العملي المعني  
توجيهية  بوضع خووف، (IRPCM) للمفووراتبرنامج البحوث الدولي المعني بالعلوم المقارنة لدى 

ويعتمثد تحديثد أنثوا  "  "Candidatus (Ca.) Phytoplasma"المرشثحة"  الفيتوبالزمثاورثف أنثوا  " ل
 ،16S لحمثا النثووي الريباسثياجينثة  تسلسثالت علثى "Ca. Phytoplasma"المرشثحة"  الفيتوبالزما
 ≤ متوابقثة بنسثبة واحثدعموما  ضمن النو  ال الفيتوبالزما البيولوجية. وتكون هموارفاتفضال  عن 

 وعنثدما تتضثمن .16S لحمثا النثووي الريباسثيا ةجينثمثن  وكليوتيدن 1 200 ≤ على في المائة 97.5
بيولوجيثة مختلفثة )نثاقالت ونباتثات عائلثة(، يمكثن تمييزهثا  صثائصخ لمرشحةا الفيتوبالزماأنوا  

 الفيتوبالزمثثاأنثثوا  " ورثثفتثثم نشثثر و. IRPCM (2004) يور ت فثث محثثد   قواعثثد لا  تصثثنيفيا  وفقثث
اعتبثارا  و International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology مجلثة " فثيرشثحةالم

 المرشحة". الفيتوبالزمامن " نوعا   37 ورف 2015من مارس/خذار 
 

 الهوية تحديدالكشف و -3
 

 . ويعتمثدالفيتوبالزمثاالمختثار  لكشثف  الوريقثة ،التفاعل المتسلسثل للبثوليميرازتعتبر تقنيات  
 ،ةببالوريقثة المناسث األنسثجة النباتيثة مثن عينثاتالأخثذ علثى  للبالزما النباتية لكشف الجزيئيا نجاح

. ويمكثثن (Firrao et al., 2007؛ Palmano, 2001) ا حمثثا النثثو سثثتخرا المو وقثثة ال وثثرقعلثثى الو
 علثثى امتثثدا  النبتثثة متفثثاوت بشثثكل ريثثر متجثثانت وبمسثثتوى عثثةكثثون موزّ تأن  الفيتوبالزمثثاألنثثوا  

 ا  لكشثثفمثاليّثث عتبثثر النسثثيج الثثذي تظهثثر عليثثه أعثثراض اإلرثثابةة، وي  وبخارثثة فثثي العوائثثل الخشثثبيّ 
؛ Christensen et al., 2004؛ Garcia-Chapa et al., 2003؛ Constable et al., 2003) الفيتوبالزمثثا وجثثو 

Necas and Krska, 2006) وإذا ما األعراضعدوى عديمة ب ةبعا النباتات العائلتصاب . ويمكن أن ،
 . من مختلف أنسجة النبتة كل واع  فمن المهم أخذ العينات بش بها شتبا االتم 
 

التفاعثل المتسلسثل  اختبثارفثي مو وقيثة  النبات العائثللدى  الموجو   الفيتوبالزما كميةتؤ ر و 
وبثثأنوا   هثثاأو أنواع تهاتثثأ ر بسثثاللأن ت الفيتوبالزمثثالكميثثة ويمكثثن  .(Marzachì, 2004)للبثثوليميراز 

أنسثثجة  مثثن توقيثثت أخثثذ عينثثات. ويعتبثثر توقيثثت اإلرثثابة والظثثروع المناخيثثةوب ةالعائلثث اتالنباتثث
يرات بثثالتبي قثثابالن للتثثأ رفثثي النبثثات  كميتهثثاو الفيتوبالزمثثاعلثثى اعتبثثار أن تموضثثع  ا  هامثثالنباتثثات 

http://www.costphytoplasma.ipwgnet.org/
http://plantpathology.ba.ars.usda.gov/phytoplasma.html
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؛ Constable et al., 2003؛ Berges et al., 2000؛ Jarausch et al., 1999؛ Seemüller et al., 1984) الموسثمية
Garcia-Chapa et al., 2003 ؛Prezelj et al., 2012). 

 
بهثدع  لعينثاتلأفضثل مصثا ر  اإلرثابة، عثراضأعتبر األوراق النباتية التي تظهر عليهثا تو 

النباتثات البرباليثة للحثاء  خاليثاالفثي  الفيتوبالزمثا. تتموضثع الفيتوبالزمثاة أمثراض تشخيص رالبيّث
 أو القشثر  السثوق وأالعثروق الوسثوى  وأاألوراق  تثتم االسثتعانة بمعثاليق كثيثرا  مثا المصابة، ولثذا

 وفثثثثثثثثثثي بعثثثثثثثثثثا الحثثثثثثثثثثاالت ،اسثثثثثثثثثثتخرا  الحمثثثثثثثثثثا النثثثثثثثثثثوويمثثثثثثثثثثن أجثثثثثثثثثثل  ةالداخليثثثثثثثثثث
 كميثثة مثثنالثمثثار تحتثثوي علثثى أعلثثى سثثويقات  (، فثثإنالفيتوبالزمثثاالنثثاجم عثثن  xمثثرض ال مثثثل)

فثثي جثثذور األشثثجار  الفيتوبالزمثثا كشثثف أيضثثا   يجثثوزررثثم أنثثه . و(Kirkpatrick, 1991) الفيتوبالزمثثا
ظ الصيف. ويمكثن حفثفصل في نهاية  الفيتوبالزمال عموما  كشف يفضّ ، الساكنة وأجزاء من لحائها

 ألكثثر مثن سثتة تحثت الصثفر  رجثة مئويثة 20 حثرار  عنثد  رجثة العينات النباتيثة التثي يثتم جمعهثا
تحثت   رجثة مئويثة 80 حثرار  عنثد  رجثةلفتثر  أفثول  هثاتخزين. ويمكثن ختباراال إجراء أشهر قبل

 حثرار  عنثد  رجثة لسيوم وتخزينهثابكلوريد الك الصفر أو يمكن تجفيفها بواسوة التجميد أو تجفيفها
  رجات مئوية. 4
 

 بواسثوة الفيتوبالزمثامثن النثوى بهثدع كشثف  ستخرا  األحماضال نوعةمت فرق فيد عنأ  و 
خصثيال مثن أجثل لتّ ل مرحلثةب التثي تسثتعين وثرق. وهنثاك عثد  مثن الالتفاعل المتسلسل للبثوليميراز

 ,Ahrens and Seemüller؛ Kirkpatrick et al., 1987) وىمثا النثحاسثتخرا  قبثل  الفيتوبالزمثاركيثز ت

هثا في توجثد لعوائثل التثيفثي حثال اأن تكثون مفيثد   قنيثات. ويمكن لهثذ  التّ (Prince et al., 1993؛ 1992
التثي قثد  "صثعبةال"عوائل ال في حالأو  النباتات الخشبية المعمر ،ل ، مثمتدنية كمياتب الفيتوبالزما

مثثل السثكريات  المركبثات مثن مرتفعثة مسثتويات، حمثا النثوى استخرا  باالقتران مع ،تستخر 
 وثرق. ويثتم فثي بعثا الل المتسلسثل للبثوليميرازكثبح التفاعث قثا ر  علثىالالمتعد   والبثولي فينثول 

محلثول  ارئ قثائم  أو فثي تجاريثا ،متحلل متثوفر  المبسوة، فحن األنسجة النباتية مباشر  في  ارئ
بروميثد تريميثيالمونيثوم سثيتيل مثن  في المائة 2 استخدام. ويتم بروميد تريميثيالمونيوم سيتيلعلى 

؛ Daire et al., 1997) (كرمثثة العنثثال فثثي حثثال مو وقيثثةأكثثثر  فثثي المائثثة 3 بنسثثبة محلثثولال أنّ   بثثت)
Angelini et al., 2001) اللةمباشر  من  بعد ذلك استخرا  الحما النووي. ويتم باستعمال أعمثد   الح 

المبنافيسثثية  الخثثرزاتأو  (Palmano, 2001؛ Green et al., 1999)  وران السثثيليكا المتثثوفر  تجاريثثا  
(Mehle et al., 2013) أو باسثتعمال مثذيبات عضثوية (Daire et al., 1997 ؛Zhang et al., 1998)ذ. تنفّث 

 )مثثال خرا  حمثا النثوىسثتال بواسثوة جهثاز خلثي ةفيسثيالمبنا الخرزاتبث التي تستعين وريقةال
KingFisher  مثثثنScientificThermo 1) .مثبتثثثة الصثثثالحية بالكامثثثل االسثثثتخرا فثثثرق  رالبيّثثثةن إو 

تبعثا  للعائثل قيثد االختبثار ومثدى تثوفر  تيثة. ويثتم اختيثار الوريقثةالنبا مثن العوائثل مجموعة منّوعةل
 الفيتوبالزمثاتخصثيال ل مرحلثةن ة تتضثمّ فريقث مثن العملثي توبيثقوالتجهيزات. وقد يكون  المرافق

ة. ومثثثن المهثثثم، إلجثثثراء وة للعوائثثثل العشثثثبيّ فريقثثثة مبّسثثثفيمثثثا توبثثثق  ،ر للعوائثثثل الخشثثثبية المعّمثثث
 لضمان المو وقية.  ا  العائل المحد فريقة استخر إ بات رالحية ،ةروتينيالتشخيصات ال
 

جينثة  تضثخيمبتسثمح  الشثاملة التثيل للبثوليميراز با ئات التفاعثل المتسلسث تصميم عد  من تم 
 P1/P7 (Deng مثاه شثيوعا  البا ئتان األكثثر . ةمعروف فيتوبالزما ألية 16Sالحما النووي الريباسي 

and Hiruki, 1991 ؛Schneider et al., 1995 )زو  البثثثوا ئو R16F2n/R16R2 (Lee et al., 1993 ؛

Gundersen and Lee, 1996 )تفاعثل المتسلسثل للبثوليميرازال روتوكثولا فثي بمهاسثتخداميمكثن  لتثانال 
 الثثذي لتفاعثثل المتسلسثثل للبثثوليميرازا أحثثد منتجثثات بتضثثخيم  P1/P7يقثثوم زو  البثثوا ئو. المتثثداخل

                                                           
أنهثا تحثد   منشثور ، إذفي هذا بروتوكول التشخيص جرى ورف الورق )بما فيها اإلشار  إلثى األسثماء التجاريثة( بحسثال مثا هثي   1

أو التخصثثص و/أو قابليثثة النسثثخ الثثذي تثثم بلورثثه. إن اسثثتخدام أسثثماء الكواشثثف أو المثثوا  الكيميائيثثة أو  المسثثتوى األرثثلي للحساسثثية
قثد تكثون مناسثبة هثي أيضثا . ويجثوز تعثديل  على تأييدها من أجل استثناء أخثرى في بروتوكوالت التشخيص هذ  ال ينوويالتجهيزات 

 اإلجراءات المخبرية الوار   في البروتوكوالت لكي تتواءم مع معايير المختبرات الفر ية، شريوة المصا قة عليها بالشكل المناسال.
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 16S/23Sالمباعثثد   المنوقثثة عثثن فضثثال   ،كاملثثة   16S لحمثثا النثثووي الريباسثثياجينثثة  يحتثثوي علثثى

 ضثاهيتفثوق أو ت نثياآلالتفاعل المتسلسثل للبثوليميراز  حساسية أفيد أنّ . للحما النووي الريباسي
كمثا أن هثذا  (Christensen et al., 2004) العائثل- الفيتوبالزمثا وذلك بحسثالالمتداخل  التفاعل حساسية

التفاعل . ويعتبر بعد المضاعفة لمعالجةل يإلنتاجية العالية إذ ال  اعذي اقابلية للتحليل  التفاعل أكثر
 كثذلك وينوثوي علثى احتمثالصثا  تخصّ  أكثثر TaqMan ابرباستخدام مسث نياآل المتسلسل للبوليميراز
التفاعثثل المتسلسثثل للبثثوليميراز التقليثثدي وال سثثيما لثثدى  األ وات والعينثثاتبثثين  أقثثل النتقثثال التلثثوث

 ،الفيتوبالزمثاأنوا  البكتيريا القريبة جثدا  مثن  مع كاذبة يجابيةإنتائج  ورو  يمكن التفاعل المتداخل.
وهثذ  مسثاومة ال  –هثذا البروتوكثول  في مقايسات التفاعل المتسلسثل للبثوليميراز التثي يورثي بهثا

تنفيثذ ومثن الممكثن  .(Pilotti et al., 2014؛ Fránová, 2011) عنهثا مثن أجثل تنفيثذ مقايسثة شثاملةرنثى 
حرجثثة )مثثثل  النتيجثثةسثثات أكثثثر تخصصثثا  للتفاعثثل المتسلسثثل للبثثوليميراز، أو فثثي حثثال كانثثت يامق

عينثثات الحجثثر الصثثحي مثثا بعثثد الثثدخول، والسثثجل الجديثثد للعوائثثل، والتوزيعثثات الجديثثد (، تنببثثي 
 سلسلة منتج التفاعل التقليدي. 

 
التفاعل المتسلسثل تخدمت فرق اس  ، 16S لحما النووي الريباسيافضال  عن تضخيم جينة و 

بما في ذلك  صنيفها،وت الفيتوبالزماكشف بقصد  خرىمنافق الجينوم األ أيضا  لتضخيم للبوليميراز
؛ Lee et al., 1998؛ Jomantiene et al., 1998؛ Lim and Sears, 1992) جينثثات البثثروتين الريباسثثي

Martini et al., 2007). تثدعو الحاجثة إلثى منوقثة مسثتقلة أن تكثون مفيثد  عنثدما  ويمكن لهذ  البثوا ئ
 . الفيتوبالزما انية لجينوم 

 
تبعا  ألنوا   بات كفيلة بكبح التفاعل المتسلسل للبوليميراز وذلكينات على مركّ عتحتوي القد و 

متسلسثثل التفاعثثل ال كفثثاء  فمثثن المهثثم التحقثثق مثثن ،. وعلثثى ذلثثكوائثثل ونثثو  األنسثثجة وسثثنّهاالع
التثي تضثخم جينثة مثن  ليداخالثاهد الشثباسثتعمال بثوا ئ  ما النوويحللبوليميراز لمستخرجات ال

باسثتخدام  تنقيثة الحمثا النثووي زيثا   رات الكابحثة للعائثل عبثرالتثأ يتجاوز . ويمكن ةالعائل ةتالنب
 . (Kreader, 1996) ألبومين المصل البقريعبر إضافة عمو   وران السيفاكريل أو 

 
  التفاعل المتسلسل للبوليميراز التقليدي المتداخل 3-1
 

 P1 (Deng and امثه ختبثارفثي هثذا اال المسثتخدمتينإن با ئتي التفاعثل المتسلسثل للبثوليميراز  

Hiruki, 1991) وP7 (Schneider et al., 1995 )لتفاعل المرحلة األولى: 
 

P1 (ةأمامي :) 5′-AAG AGT TTG ATC CTG GCT CAG GAT T-3′  
 

P7 (ةعكسي :) 5′-CGT CCT TCA TCG GCT CTT-3′  
 

 R16R2وR16F2n (Gundersen and Lee, 1996 ) رحلثثثة الثانيثثثة فهمثثثاأمثثثا با ئتثثثا تفاعثثثل الم 
(Lee et al., 1993:) 
 

R16F2n 5(: ة)أمامي′-GAA ACG ACT GCT AAG ACT GG-3′ 
 

R16R2 (ةعكسي :)5′-TGA CGG GCG GTG TGT ACA AAC CCC G-3′ 
 

بثثوليميراز الحمثثا النثثووي  ميكرولتثثرا  مثثن  ارئ 20البالبثثة كميتثثه ن خلثثي  التفاعثثل يتكثثوّ و 
ميكرومثوالر لكثل  0.5ميليمثوالر بمقثدار  1.5يحتوي كلوريد المبنيزيثوم الذي  1 ×للمستحر  المائية 

ميكرومثثوالر، ووحثثد  مثثن بثثوليميراز الحمثثا النثثووي  200 نكليوتيثثدات  ال يثثة الفوسثثفاتبا ئثثة، و
 تمسثيخ مرحلثةالتضثخيم مثن  أفثوارميكرولتثر. تتثألف  2للمستحر  المائيثة ونمثوذ  حمثا نثووي 

 رجثة  94 حثرار  عنثد  رجثة ور   40تعقبها  ، قيقتينمد   رجة مئوية ل 94 حرار  عند  رجة أولية
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 رجثثثثة مئويثثثثة للبثثثثا ئتين  50( أو P1/P7 البا ئتثثثثان رجثثثثة مئويثثثثة ) 53 ال ثثثثين  انيثثثثة ومثثثثد  مئويثثثة ل
(R16F2n/R16R2ل )  عنثد تمديثد أخيثر   مرحلثةواحثد ، و قيقثة مد   رجة مئوية ل 72 ال ين  انية ومد

 1عشثثر  قثثائق. أمثثا بالنسثثبة إلثثى التفاعثثل المتثثداخل، فيسثثتخدم مثثد   رجثثة مئويثثة ل 72 حثثرار   رجثثة
ميكرولتر من منتجات تفاعل المرحلة األولى إمثا بشثكل ريثر مثذوب وإمثا مثذوب بنسثبة تصثل إلثى 

الثرحالن الكهربثائي  التفاعثل بواسثوةنية. ومن  م تحلل منتجثات اكنموذ  لتفاعل المرحلة الث ،1:30
 1250من  أمبليكونا  و ،زو  قاعد  1 800ليكونا  من بتباعا  أم R16F2n/R16R2تنتج البا ئتان والهالمي. 

 زو  قاعد . 
 

للبثثوليميراز فثثي المسثثتخرجات  المتسلسثثلللتفاعثثل يتأكثثد وجثثو  الحمثثا النثثووي المؤهثثل و 
 .Werren et al. (1995) حقيقية النوا  لـ الشاملة 28Sجينة الحما النووي الريباسي باستخدام 

 
28Sf (أمامي :)5′-CCC TGT TGA GCT TGA CTC TAG TCT GGC-3′  

 
28Sr  :)5)عكسي′-AAG AGC CGA CAT CGA AGG ATC-3′  

 
نات نفسثها المكوعلى  28Sينووي الخلي  المستخدم لمقايسة جينة الحما النووي الريباسي و 

فثثي  تنفيثذ المقايسثثتين بثالتزامن ، بحيث  يمكثثنالفيتوبالزمثثا مقايسثة أفثثوار نفثت ويثتم تثدوير  ضثثمن
  زو  قاعد . 600و 500أمبليكونا  يتراوح حجمه بين  28Sf/28Srتنتج البا ئتان . أنبوبين منفصلين

 
يمكن استخدام أزوا  با ئات أخرى أيضا  من أجل التثبت من أهلية الحما النثووي المعثين و 

 للبوليميراز.  المتسلسلللتفاعل 
 
  نياآلالتفاعل المتسلسل للبوليميراز  3-2
 

جينة الحمثا لالمصممة  TaqManباستخدام مقايسة  نياآلالتفاعل المتسلسل للبوليميراز ذ ينفّ و 
 : Christensen et al. (2004)التي استخدمها  28Sالنووي الريباسي 

 
 CGT ACG CAA GTA TGA AAC TTA AAG GA-3′-′5: ةبا ئة أمامي

 
 TCT TCG AAT TAA ACA ACA TGA TCC A-3′-′5: ةبا ئة عكسي

 
 TaqMan :5′-FAM-TGA CGG GAC TCC GCA CAA GCG-BHQ-3′مسبار 

 
 المثثثذكور لثثثدى نثثثياآلالتفاعثثثل المتسلسثثثل للبثثثوليميراز بويجثثثوز بثثثدال  مثثثن ذلثثثك االسثثثتعانة  

Hodgetts et al. (2009) 23الحما الريباسي النووي المصمم لجينة وS." 
 

JH-F 1 (ةبا ئة أمامي :)5′-GGT CTC CGA ATG GGA AAA CC-3′ 
 

JH-F 5(: با ئة أمامي) كلية′-ATT TCC GAA TGG GGC AAC C-3′  
 

JH-R (ةبا ئة عكسي :)5′-CTC GTC ACT ACT ACC RGA ATC GTT ATT AC-3′ 
 

JH-P  شاملة ( مسبارTaqMan :)5′-FAM-MGB-AAC TGA AAT ATC TAA GTA AC-BHQ-3′ 
 

 1 ×ميكرولتثرا  مثن خلثي  المسثتحر  المائيثة الرئيسثي  25يتكون خلي  التفاعل البالبة كميته و 
نثثانومتر،  300 عكسثثيةنثثانومتر، وبا ئثثة  300، وبا ئثثة أماميثثة نثثياآلللبثثوليميراز  متسلسثثلللتفاعثثل ال
العينثات بنسثختين لكثل يثتم اختبثار  ميكرولتثر. 2نانومتر، ونموذ  حما نووي  FAM 100ومسبار 

  رجة مئويثة لمثد  95 حرار  عند  رجة أولية تمسيخ مرحلةالتضخيم من  أفوار عملية. تتألف منها
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  انيثثثثثثثثة 15  رجثثثثثثثثة مئويثثثثثثثثة لمثثثثثثثثد  95 حثثثثثثثثرار  عنثثثثثثثثد  رجثثثثثثثثة ور   40 قثثثثثثثثائق تعقبهثثثثثثثثا  3
بتفثثاوت نثثو  الخلثثي  الرئيسثثي  أفثثوار التثثدوير . قثثد تتفثثاوت قيقثثة واحثثد مثثد   رجثثة مئويثثة ل 60و

 95 حرار  عند  رجةميراز لتفعيل البولي مرحلة   لى سبيل المثال تتولال بعا الخالئ المستخدم )فع
فثي  تعليثق فتثر  UDG جينثة علثى الخالئث  التثي تحتثويفيمثا تسثتوجال  قثائق  10لمثد   رجة مئوية 

 المتسلسثل للبثوليميراز نتثائج التفاعثل قيقتين(. تحلثل مد   رجة مئوية ل 50 عند  رجة حرار البداية 
 . الشركة المصنّعة التي تتيحها األ ا ب رفقةبواسوة البرمجيات الم نياآل

 900بثثـ  Christensen et al. (2004)لثثـ  نثثياآلللبثثوليميراز  متسلسثثلمقايسثثة التفاعثثل ال تسثثتعينو 
نثثثانومتر فثثثي تقريثثثر الحثثثق  300ية وقثثثد جثثثرى تحثثثدي  الكميثثثة إلثثثى سثثثكالع ا ئثثثةنثثثانومتر مثثثن الب

(Christensen et al., 2013.) المذكورتين من كميتي البا ئة العكسية ةيمكن تنفيذ هذ  المقايسة مع أي . 
 

 عبثثر  16Sالريباسثثي النثثووي نثثة الحمثثالجي نثثياآل المتسلسثثل للبثثوليميراز التفاعثثلتثثم تقيثثيم فريقثثة 
التفاعثثل التقليثثدي  حساسثثيةبثثنفت ن أنهثثا تبثثيّ ف ،مجموعثثة فرعيثثة 18مثثن لفيتوبالزمثثا ل أنثثوا  اختبثثار

 العائثثثثثثل-لبالزمثثثثثثا النباتيثثثثثثةلوذلثثثثثثك تبعثثثثثثا   عشثثثثثثر مثثثثثثرات، حساسثثثثثثية تفوقثثثثثثهأو المتثثثثثثداخل 
(Christensen et al., 2004) . شثارك   ر المثمثراشثجفثي األ الفيتوبالزمثار حلقثة لكشثف اختباوتبيّن من

متشثابهتين مثن حيث   Hodgetts et al. (2009)و Christensen et al. (2004)مختبثرا  أن مقايسثتي  22فيثه 
 ..(EUPHRESCO FruitPhytoInterlab Group, 2011)الحساسية والخصورية 

 
 ،المتسلسل للبثوليميراز فثي المسثتخرجاتمن وجو  حما نووي مؤهل للتفاعل  التثبت يتمّ و 

  سيتوكروم:الكسيداز جينة أضخم ت تيال Weller et al. (2000)في   الوار  COXباستخدام مقايسة 
 

COX-F (ةبا ئة أمامي :)5′-CGT CGC ATT CCA GAT TAT CCA-3′ 
 

COX-R (ةبا ئة عكسي :)5′-CAA CTA CGG ATA TAT AAG AGC CAA AAC TG-3′ 
 

COX-P (مسبار TaqMan :)5′-FAM-TGC TTA CGC TGG ATG GAA TGC CCT-BHQ-3′ 
 

  لثثثثـ 18Sوبثثثثدال  مثثثثن ذلثثثثك، يمكثثثثن اسثثثثتخدام مقايسثثثثة جينثثثثة الحمثثثثا النثثثثووي الريباسثثثثي  
Christensen et al. (2004) 

 
  GAC TAC GTC CCT GCC CTT TG-3′-′5أمامية: با ئة 

 
 AAC ACT TCA CCG GAC CAT TCA-3′-′5: ةبا ئة عكسي

 
 TaqMan :5′-FAM-ACA CAC CGC CCG TCG CTC C-BHQ-3′مسبار 

 
الحمثثا  مقايسثثات جينثثةتلثثك التثثي تخثثص و COXوريقثثة الخارثثة بخالئثث  التفاعثثل  تتكثثونو 

 المعتمثد  نفسثها ألفثوارضثمن ا يجثري تثدويرهاكمثا  ،المكونثات نفسثها ، مثن18S سيالنووي الريبا
 عثنوكبديل بحي  يمكن تنفيذ المقايستين بالتزامن في أنبوبين منفصلين.  نياآل الفيتوبالزمالمقايسة 
 ةبثثوب نفسثثه لمقايسثثنعلثثى مسثثتويات متعثثد   فثثي األالرقابثثة الداخليثثة تنفيثثذ مقايسثثة  جثثوزيذلثثك، 

وشثثريوة أن تكثثون كميثثات  ،مختلفثثةمخبثثر  ، فثثي حثثال كثثان المسثثبار موسثثوما  بصثثببة الفيتوبالزمثثا
مثن  بكثيثر أقثل الفيتوبالزما كمياتللحؤول  ون أن تصبح  في أفضل مستوياتها، والمسابرالبا ئات 

 .  اخلي شاهدكالمرتفعة للحما النووي النباتي المستخدم  المستويات

 الجزيئية اتختباراال واهدش 3-3
 

تبعثثا  لنثثو  االختبثثار  –لكثثي تعتبثثر نتيجثثة االختبثثار مو وقثثة، ينببثثي تنثثاول شثثواهد مناسثثبة  
خيم لحمثثا نثثوا  اآلفثثة المسثثتهدفة. لكثثل سلسثثلة عثثزل وتضثث –المسثثتخدم ومسثثتوى التأكثثد المولثثوب 
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الثداخلي  شاهدهد اإليجابي للحما النووي والفإن الشا ،للبوليميراز إلى التفاعل المتسلسلبالنسبة و
 . شواهد الحد األ نى الواجال استخدامها( هي تضخيم )بدون شاهد نموذ والشاهد السلبي لل

 
 مثا عثثدا) ختبثثارفريقثة اال كفثثاء  هثذا الشثثاهد لررثد اسثثتخداميثتم  .اةالشااهد اييجااابي لحمان النااو

مثن نبتثة  المسثتخر فيتوبالزمثا لليمكن استخدام الحمثا النثووي . االستخرا (، وبخارة التضخيم
 المستنسخ للتفاعل ج)مثل المنت عمصنّ  أو شاهد الكامل لجينوملالمضخم مصابة، أو الحما النووي 

 (.المتسلسل للبوليميراز
 
جينثثة لتثثدبير شثثؤون  مثثا ينببثثي إ ، نثثياآلالتفاعثثل خثثص التفاعثثل التقليثثدي ويفيمثثا الااداخلي.  شاااهدال

 1-3القسثم  انظثر) 28Sمثل جينة الحما النووي الريباسي الشاملة حقيقية النثوا   ،التركيال الورا ي
لالفثال   302القسثم  انظثر) COXفي التفاعثل التقليثدي المتثداخل( أو جينثة  لالفال  على استخدامها

نتثائج  ورو  مثن أجثل القضثاء علثى احتمثال ،البروتوكول ضمن( نياآلفي التفاعل  على استخدامها
فشثل اسثتخرا  الحمثا مثن النثوا  أو فسثا  هثذا األخيثر أو وجثو   ناجمة عثنللتفاعل ال كاذبةسلبية 

 كوابح للتفاعل. 
 

وللتفاعثل اهد ضثروريا  للتفاعثل التقليثدي يعتبثر هثذا الشثشاهد التضخيم السلبي )ال شاهد نماوج((. 
التلثوث خثالل إعثدا  خلثي  التفاعثل. أمثا  ناجمثة عثن نتائج إيجابية كاذبثةعا  أية من أجل استب ،نياآل

فيضثاع فثي مرحلثة  ،خدم إلعدا  خلي  التفاعلالذي است المتسلسل للبوليميراز الماء المالئم للتفاعل
 التضخيم. 

 
 ةمتثاح بكميث الفيتوبالزمثاا  د مثن أن حمثا نثوللتأّكث هذا الشاهد يستخدم-اييجابي االستخرا( شاهد

يثتم اسثتخرا  الحمثا . مرضثاتالمكشثف  لضمانو للبوليميراز المتسلسلللتفاعل  يتينجو   كافبو
مثثن أنسثثجة العوائثثل المصثثابة أو مثثن النسثثيج النبثثاتي السثثليم الثثذي قثثد لدرتثثه لفيتوبالزمثثا لالنثثووي 

 . الفيتوبالزما
 

النباتيثثثة  ة أنسثثثجة األوراقشثثثر كميّثثثحثثثوالي ع  أن تضثثثاهي كميثثثة الشثثثاهد اإليجثثثابي ل ينببثثثيو 
العينات، فيجثال تعثديل  استكثاروإذا ما تم  من أجل استخرا  الحما النووي. ،المستخدمة لكل نبتة

ملثن  20تثل مثن عينثات يبلثن وزن الواحثد  منهثا شثر ك  مثثال  ع  ) كمية الشواهد اإليجابية بموجثال ذلثك
النباتيثة  ملثن مثن األنسثجة 198 + ملن من األوراق النباتية المصثابة 2الستخرا  الحما النووي، و

إلى  ستكثارأو تخفيا معدل اال فيجال تكرار االختبار ،الشاهد اإليجابي يتم كشفالسليمة(. وإذا لم 
  .أن يتحقق كشٌف يمكن التعويل عليه

 
تجنثال انتقثال التلثوث مثن أجثل للبوليميراز، يجثال اتخثاذ الحيوثة  التفاعل المتسلسلمن أجل و 

ينببثثي للشثثاهد اإليجثثابي و. ةجابيثثياإليجثثابي أو عثثن العينثثات اإل الشثثاهدعثثن  جثثراء الثثرذاذ النثثاجم
 تسلسثالتمقارنته بسهولة مع اللل يصبح ذلك التسلسل جاهزا  ل بحي  سلس  المستخدم في المختبر أن ي  

 تكوينيمكن  ،ذلك وكبديل عنالتي تم الحصول عليها من أمبليكونات التفاعل ذات الحجم الصحيح. 
ليكونثثات التفاعثثل ذات ببأم تقثثارن بثثدورها أن سلسثثل معثثروع يمكثثنتعة ذات شثثواهد إيجابيثثة مصثثنّ 

 الحجم المناسال. 
 

اسثتخرا  حمثا النثوى و/أو التلثوث خثالل  شاهد لرردهذا ال يستعمل-لالستخرا(السلبي  الشاهد
يمكثن أن يحتثوي ويجثوز للشثاهد أن يكثون  ارئ االسثتخرا  أو مثع نسثيج العائثل.  التفاعل المتبا ل

. وفثي من نسيج عائل رير مصاب قد خضع بالتالي إلى التضخيم ستخراجهاقد تم  على حما نوى
بثين العينثات سثتخرا  سلبية لالكبير  من العينات اإليجابية، يورى بإ را  شواهد  حال توقع أعدا 

 ها.اختبارليتم 
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 للبوليميراز التفاعل المتسلسلنتائج تفسير  3-4
 
  التقليدي المتداخل للبوليميراز التفاعل المتسلسل 3-4-1
 

 فق  في حال: مو وقا  بهيعتبر التفاعل المتصل بالممرضات  
 

 المستهدع، بالحجم الصحيح  أمبليكونا  للممرضنتج الشاهد اإليجابي أ   -
 

بي وشثثثاهد التضثثثخيم السثثثلبي أي أمبليكونثثثات للممثثثرض لينثثثتج شثثثاهد االسثثثتخرا  السثثث لثثثم -
 المستهدع، بالحجم الصحيح 

 
الشثاهد  تستهدع الحما النثووي للنبتثة، فعلثى كثل مثن الداخلية التي دأما بالنسبة إلى الشواه 

نثتج أمبليكونثا  بثالحجم االختبثار أن يالسليم )في حال استخدامه( والشاهد اإليجثابي وكثل مثن عينثات 
عن التضخم بواسوة با ئات الشاهد الداخلي فهثذا قثد يعنثي مثثال   وفي حال عجزت العيناتالمتوقع. 

أو أن  مثة  أن استخرا  الحما النووي قثد فشثل، أو أّن حمثا النثوا  لثم يثدر  فثي خلثي  التفاعثل
 قد فسد.  أو أن الحما النووي تكبح التفاعل مركبات في الحما النووي المستخر 

 
مثن أجثل و بثالحجم الصثحيح. أمبليكونا   ذا ما أنتجإ بار العينة المحد   إيجابيةوتعتبر نتيجة اخت 

-3 قسثمال انظثر) لة األمبليكونلس  و   في عينات إيجابية، فال بد من س  موجال الفيتوبالزماتحديد هوية 

  مة مقايسات متاحة للتفاعل أكثر تحديدا . (. وفي بعا الحاالت 5
 
 نياآل للبوليميراز التفاعل المتسلسل 3-4-2
 

مثثا إذا كانثثت العينثثة إيجابيثثة أو سثثلبية فيمثثا خثثص  نثثياآلللبثثوليميراز  التفاعثثل المتسلسثثليحثثد   
الموجثو   فثي العينثات اإليجابيثة، ينببثي  الفيتوبالزمثامثن أجثل تحديثد هويثة . الفيتوبالزماإرابتها ب

زو  قاعثد  مثن جينثة الحمثا  1250تنفيذ تفاعل تقليدي من أجثل الحصثول علثى فثول ال يقثل عثن 
 انظثثرمثثن أجثثل تحليثثل السلسثثلة ) R16F2n/R16R2زو  البا ئثثات  ناتجثثة عثثنال 16Sالنثثووي الريباسثثي 

دام مقايسثات محثد   للتفاعثل خ، قد يجوز استالفيتوبالزما بدال  من ذلك، ولبعا أنوا و(. 5-3القسم 
االرثثثثفرار الثثثثذهبي و 16SrX (Torres et al., 2005)التفثثثثاح( )انتشثثثثار  مثثثثثال ، مجموعثثثثة نثثثثياآل

(Pelletier et al., 2009).  
 
 تحليل التسلسل 3-5
 

ثثتنببثثي س    لتفاعثثل ل استنسثثا إلثثى عامثثل أوال   نقلهثثابالتفاعثثل إمثثا مباشثثر  وإمثثا منتجثثات  لةلس 
"أ ا  البح  عن االروفاع المحلثي  باستعمال . ويمكن تحليل بيانات التسلسلالتسلسلي للبوليميراز

 الحيويثثثثثثة التكنولوجيثثثثثثافثثثثثثي المركثثثثثثز الثثثثثثوفني لمعلومثثثثثثات   المتثثثثثثوفر BLASTNاألساسثثثثثثي" 
(for Biotechnology Information Center National) )/http://www.ncbi.nlm.nih.gov( . وإذا كانثت هويثة

 الفيتوبالزمثاأنثوا  " من في المائة مع أقرب قريباتها، فتعتبر 97.5تتشابه بنسبة  الفيتوبالزما تسلسل
وأ اء  16Sيجال سلسلة كامل جينثة الحمثا النثووي الريباسثي " الجديد . وفي هذ  الحالة، حةش  رمال

المباعثد   secYينوم مثثل منوقثة جمنوقة منفصلة من ال أن تسلسلل توور الساللة. ومن المحبذ تحلي
 . tufأو جينات البروتين الريباسي أو جينة  16S/23Sللحما الريباسي النووي 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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 السجالت -4
 

 27حتفثثثاظ بالسثثثجالت واأل لثثثة بالوريقثثثة المورثثثوفة فثثثي المعيثثثار الثثثدولي رقثثثم اليجثثثال ا 
 (. بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح)
 

حثاالت  أخثرى بنتثائج التشثخيص، ال سثيما متعاقثد وفي الحاالت التثي قثد تتثأ ر فيهثا أفثراع  
ينببثثي االحتفثثاظ للمثثر  األولثثى،  فثثي منوقثثة مثثا الفيتوبالزمثثا يسثثّجل وجثثو وحيثث   عثثدم االمتثثثال،

 بالسجالت واأل لة والموا  اإلضافية التالية لسنة واحد  على األقل على نحو يضمن االقتفاء:
 

أو تجفثثف ، تحثثت الصثثفر  رجثثة مئويثثة 80 حثثرار  عنثثد  رجثثةمجمثثد   تحفثثظ العينثثة األرثثلية -
 رجثات  أربثع حثرار  عنثد  رجثةأو تجفف على كلوريثد الكالسثيوم وتحفثظ  بواسوة التجميد

 مئوية.
 رجثثة  20 حثثرار  عنثثد  رجثثةوإذا كثثان األمثثر مناسثثبا ، تبقثثى مسثثتخرجات الحمثثا النثثووي  -

التثي جثرى أمثا المسثتخرجات النباتيثة .  رجة مئويثة تحثت الصثفر 80أو  تحت الصفر مئوية
 حرار  البيئة المحيوة. عند  رجةفتحفظ  تبقيعها على أرشية،

 رجثثة تحثثت  20 حثثرار  عنثثد  رجثثة، يجثثال حفثثظ منتجثثات تضثثخيم التفاعثثل لثثدى االقتضثثاء -
 الصفر.  تحت  رجة 80الصفر أو 

 

 إضافية معلوماتلحصول على ل جهات االتصال -5
 

 :معلومات إضافية بشأن هذا البروتوكول على العناوين التاليةيمكن الحصول على  
 

Plant Health and Environment Laboratory, Ministry for Primary Industries, PO Box 2095, Auckland 
1140, New Zealand (Lia W. Liefting; e-mail: lia.liefting@mpi.govt.nz; tel.: +64 9 9095726; 
fax: +64 9 9095739).  

Department of Economic Development, Jobs, Transport and Resources, Victoria, AgriBio, 5 Ring 
Road, Bundoora, VIC 3083, Australia (Fiona Constable;  
e-mail: fiona.constable@ecodev.vic.gov.au; tel.: +61 3 9032 7326; fax: + 61 3 9032 7604).  

Department of Territory and Sustainability, Av. Diagonal 525, 08029 Barcelona, Spain (Ester Torres; 
e-mail: ester.torres@gencat.net).  

Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry, Institute for Plant Protection and 
Fruit Crops, Schwabenheimer Str. 101, D-69221 Dossenheim, Germany (Wilhelm Jelkmann;  
e-mail: wilhelm.jelkmann@jki.bund.de).  

 
تشخيص من قبثل المنظمثات القوريثة لوقايثة النباتثات اليمكن التقدم بولال لتنقيح بروتوكول و 

مثن خثالل  ،النباتيثةأو المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أو األجهز  الفرعيثة لهيئثة تثدابير الصثحة 
المعنثي  فنثيه بثدورها إلثى الفريثق اللثيالتثي تح (ippc@fao.org)أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 ببروتوكوالت التشخيص.
 
  تقديرشكر و -6
 

)مختبر الصحة النباتية والبيئة،  L.W. Liefting هذا بروتوكول التشخيصلعدّ المسو   األولى أ   
)قسثم تفثاعالت ممرضثات  P. Jones القسثم السثابق(، و انظثروزار  الصناعات األولية، نيوزيلنثدا( )

)قسثثثم التنميثثثة F. Constable ، المملكثثثة المتحثثثد (، وRothamsted Research معهثثثد البحثثثوث النبثثثات،

mailto:lia.liefting@mpi.govt.nz
mailto:fiona.constable@ecodev.vic.gov.au
mailto:ester.torres@gencat.net
mailto:wilhelm.jelkmann@jki.bund.de
file:///C:/Users/nassif/Desktop/MR641/إرسال%20البريد%20الإلكتروني%20إلى:%20ippc@fao.org
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)قسثم  E. Torres القسثم السثابق((، و انظثر) أسثتراليا فيكتوريثا،االقتصا ية والعمل والنقل والموار ، 
)المركثز االتحثا ي  W. Jelkmannالقسثم السثابق((، و انظراألراضي واالستدامة، برشلونة، إسبانيا )

 انظثرالنباتثات ومحارثيل الفاكهثة، ألمانيثا( )للبحوث البيولوجيثة للزراعثة والحراجثة، معهثد وقايثة 
 ، هولندا(. Wageningen)شعبة وقاية النباتات، قسم التشخيصات،  J. Verhoevenالقسم السابق(( و

 

  المراجع -7
 

المعايير الدوليثة لتثدابير الصثحة النباتيثة. والمعثايير  إحاالت مرجعية إلىالملحق  يتضمن هذا 
https://www.ippc.int/core-الدوليثثثة متاحثثثة علثثثى البوابثثثة الدوليثثثة للصثثثحة النباتيثثثة علثثثى العنثثثوان: 

setting/ispms-activities/standards 
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 مراحل النشر
 الفقر  جزءا  رسميا  من المعيارال تعتبر هذ  

 الفيتوبالزمثثثثثاموضثثثثثو : الفيروسثثثثثات وال بإضثثثثافة لجنثثثثثة المعثثثثثايير قامثثثثت 11-2004
 (2004-018). 

 الموضو . ةئة تدابير الصحة النباتييهل الدور  األولى أضافت 004-2006

 مشاور  الخبراء. 04-2013

ببروتوكثثثثوالت الفريثثثثق الفنثثثثي المعنثثثثي علثثثثى اجتمثثثثا  مسثثثثو   العرضثثثثت  06-2013
 .التشخيص

مشثثثاور  األعضثثثاء علثثثى  علثثثى عثثثرض المسثثثو   لجنثثثة المعثثثاييروافقثثثت  05-2014
(2014_eSC_May_07.) 

 مشاور  األعضاء. 07-2014

إلثى  رفثع المسثو  علثى  الفريق الفني المعني ببروتوكثوالت التشثخيص وافق 03-2015
 .(eTPDP_May_01_2015) هاللموافقة على اعتما لجنة المعايير 

 فتثثثثثر  اإلخوثثثثثار لبروتوكثثثثثول التشثثثثثخيصعلثثثثثى موافقثثثثثة لجنثثثثثة المعثثثثثايير  06-2015
(2015_eSC_Nov_04.) 

 .فتر  اإلخوار لبروتوكول التشخيص 08-2015

 .اعتراض رسمي تلقي 08-2015

 نترنت إلا عبرالفريق الفني المعني ببروتوكوالت التشخيص اجتما   09-2015

بتحليثثثل االعتثثثراض الفريثثثق الفنثثثي المعنثثثي ببروتوكثثثوالت التشثثثخيص  قيثثثام 10-2015
 .(eTPDP_Oct_03_2015) الرسمي وتنقيحه

الثر   تأييثدو تشثخيصالفتر  اإلخوثار لبروتوكثول على لجنة المعايير  موافقة 11-2015
 .(eSC_Nov_10_2015)عتراض الرسمي العلى ا

ئة تدابير الصحة يبالنيابة عن ه تشخيصالبروتوكول للجنة المعايير  اعتمدت 01-2016
 ورو  اعتراضات رسمية(  النباتية )مع عدم

(. رومثثا، االتفاقيثثة الدوليثثة 2016) الفيتوبالزمثثا. 12الملحاا   - 27 رقاام المعيااار الاادولي
  لوقاية النباتات، منظمة األرذية والزراعة.

بالتعثثديالت ( ، علمثثا 12) اخثثدت هيئثثة تثثدابير الصثثحة النباتيثثة ، فثثي  ورتهثثا 04-2017
 التحريرية المقترحة من قبل مجموعة مراجعة اللبة العربية

راجعت خدمات الترجمة التابعة لمجموعة مراجعة اللغة الخاصة باللغة  2018-01
العربية برتوكول التشخيص هذا وقامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات بدمج 

 التعديالت وفقاَ لذلك.

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

 أحيطت علماً بأن مجموعة مراجعة اللغات راجعت هذا الملحق.

12-2018: أخر تحديث لتاريخ المطبوع  


