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بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

معلومات عن اآلفة

تتوزع األنواع ضمن جنس  Ditylenchusالواست ( )1936 ّFilipjevيف كافة أحناء العاملّ ومعظم األنواع فطرية التغذ .
غري أا هككذا اجلنس يتضككككمن بعض األنواع اليت تتسككككم بككوهميككة كبرية بوصككككفتككا آفككات تطككال نبككاتككات أعلى
( Sturhanو  .)1991 ّBrzeskiو در اإلشكككارة تق أنف رغم توبر بعض النباتات (ممل الشكككمندرّ والوسكككيمّ والنفل)
باآلفتني  Ditylenchus dipsaciو ّ Ditylenchus destructorنادرًا ما يتواجد هذاا النوعاا يف الوقت ذاتف يف النبات
ذاتف (  Andrássyو.)1988 ّ Farkas
1-1

آفة Ditylenchus dipsaci

تتاجم آفة ) ّD. dipsaci sensu lato (s.l.أو نيماتود الساممّ أكمر من  1 200نوع من النباتات الوية واملستزرعة .كما
أا العديد من األعشككاب واحلشككائ هي عوائل للنيماتود وقد ت د دورًا هاماً يف بقائف يف غياب نباتات مسككتزرعة .وقد
أشككككارت تليالت مورفولوجية وبيوكيميائية وجزيئية ونواتية ألعداد وأنواع ةتلفة من آفة  D. dipsaci s.l.تق أنف
مركيب ي ضم  30جن ساً من العوائل على األقلّ ذات نطامم حمدود من عوائل اآلفة .وقد ق سم  Jeszkeوآخروا ()2013
هذا املركب تق جمموعتنيّ تضككككم األوق أعداد الصككككيغة الصككككبغية المنائية اليت تتميز يجمتا سالعاد س واملسككككماة
) ّD. dipsaci sensu stricto (s.s.وتشمل هذه اجملموعة معظم األعداد املسجلة حتى اآلا .وأما اجملموعة المانية فتي
تتولف من األصككناا املتضككاعفة الصككبغيات وتضككم حالياً  Vovlas ّDitylenchus gigasوآخروا ( 2011سالصككنف
العمالممس من  D. dipsaciالذ يتطفل على ( Vicia fabaالفاصككولياء العريضككة))  D. weischeri Chizhovوآخرواّ
( 2010املتطفل على ( Cirsium arvenseالنباتات الشوكية الزاحفة) وبالث آفات غري موصوفة من نوع Ditylenchus
 sppتُسككككمى دالّ و هاء وواو وترتبن بونواع الن با تات  ّFabaceaeو Asteraceaeو Plantaginaceaeعلى التوالي
( Jeszkeوآخرواّ  .)2013ومن بني كل هذه األنواعّ وحدها آفة  D. dipsaci s.sوأحد متغرياتتا املورفولوجية القبرية
 D. gigasهما من اآلفات النباتية اليت تتسككم بوهمية اقتصككادية .ويتضككمن هذا الووتوكول معلومات تسككمح التمييز بني
 D. dipsaci s.s.و. D. gigas
وتعي آفة  D. dipsaciيف معظم األوق ات كطفيليات خارجية يف األجزاء اهلوائية من النباتات (السككككيقااّ واألورامم
واألزهار)ّ تجا ايضاً البصالتّ والدرنات والريزومات) .وهذا النيماتود منقول بواسطة البذور يف ّV. Fabaو Medicago
(sativaالوسككككيم/ألفافا)ّ و( Allium cepaالبصككككل)ّ و( Trifolium spp.النفل)ّ و( Dipsacus spp.املشككككن)
و( Cucumis meloالشكككمام) (  Sousaوآخروا ّ  .)2005ومن األهمية نقاا اإلشكككارة تق أنف بامقاا صكككغار املرحلة
الرابعة تمل اجلفاا ملدة طويلة من  20سككنة أو أكمر ( Barkerو .)1984 ّ Lucasوتتجمت هذه النيماتودات يف حالة
خفية وتشقيل سصوا النيماتودس حني تبدأ أنسجة النباتات باجلفاا (الشقل  .)1وغالباً ما يظتر الصوا على البذور يف
القروا امل صابة جدًا باآلفات ويف بقايا النباتات اجلافة (أ ما يبقى يف احلقل بعد احل صاد) .كما أا وجود صغار اآلفات
املعدية من املرحلة الرابعة يف البذور ومواد النباتات اجلافة هام يف االنتشككار السككالب هلذه الديداا على مسككافات طويلة.
و قن أا تبقى النيماتود حية يالتتا اجلافة بعد انتقاهلا من خالل اخلنازير والقطعاا تق بذور مصككككابة أو داخل هذه
البذور ( Palmisanoوآخرواّ .)1971
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ورغم أا  D. dipsaciتُعتو آ فة يف ن با تات أعلىّ أشكككككار  )1971( Viglierchioتق أ نف بام قاا جمتمت كاليفورني من
 D. dipsaciيف ( Allium sativumالموم) أا يتقابر على فطر الرتبة ( Verticiliumو )Cladosporiumيف ظروا ةوية.
ومن املعروا أا آ فة  D. dipsaciتن قل رضكككككات ن بات ية بقتري ية من اجل تة ا خلارج ية (م مل
Corynebacterium ّClavibacter michiganensis subsp. Insidiosum syn michiganensis subsp. insidiosus
 ّ)insidiosumما يسبب ذبول األلفالفا.
Clavibacter

ووفقاً ملنظمة وقاية النباتات يف أوروبا ( 2013ألف)ّ تتواجد آفة  D. dipsaciيف األقاليم التالية (باستمناء االعرتاضات):
أوروباّ وآسياّ وأفريقياّ وأمريقا الشماليةّ وأمريكا الوسطى والبحر القارييبّ وأمريقا اجلنوبيةّ أوسيانيا.
2-1

آفة Ditylenchus destructor

تتاجم آفة  ّD. destructorأو دودة تعفن البطاطاّ بصككورة حصككرية تقريب ًا األجزاء تت األرضككية من النباتات (ممل
الدرناتّ والريزومات واألجزاء تت األرض املشكككابتة للسكككيقاا) .وهي أنواع شكككبف عاملية شكككائعة يف األقاليم املعتدلةّ
وم س ولة عن خ سارات حادة يف تنتاج البطاطا وح شي شة الدينار (منظمة وقاية النباتات يف أوروباّ  2013ألف) .كما أا
نطامم القائنات املعيلة للنيماتود واست جداًّ تذ يضم أكمر من  90نوعاً نباتي ًا يشمل نباتات الزينةّ والنباتات احملصولية
واألعشكاب الضكارة .ويشكقل ( Solanum tuberosumالبطاطا) املعيل األسكاسكيّ حيي يظتر يف الدرنات عفن رطب أو
جاا ينتقل تق درنات أخرى يف التخزين .ويف بعض الظرواّ قد تتسبب كائنات التعفن الرطب بتعفن الدرنات تق حد
بعيدّ تجا قد تقتل أيضكك كاً النيماتودات .وقد وجد  Rojankovskiو 55 )1986( Ciureaنوعاً من البقترييا والفطريات
املتصلة بآفة  D. destructorيف درنات  ّS. tuberosumحيي أا الفطريات املغزلية  Fusarium spp.هي األكمر شيوعاً.
والعوائل ال شائعة األخرى هي ( Ipomoea batatasالبطاطا احللوة)ّ والزنبق الب صلي (أ صناا متجنة وةتارة م شتقة
من  Iris xiphiumو ّ) Iris xiphioidesو( Taraxacum officinaleاهلندباء)ّ و( Humulus lupulusحشككككيشككككة
الدينار)ّ و( Tulipa spp.التوليب)ّ و( Leopoldia comosaلبالب عنيب)ّ و( Hyacinthus orientalisاللبالب)ّ
و( Gladiolus spp.الزنبق)ّ و( Dahlia spp.الككداليككا)ّ و Coronilla variaو( Anthyllis vulnerariaالبيقيككة)ّ
و( Beta vulgarisالشكككمندر السكككقر ّ ولندر العلفّ والشكككمندر)ّ و( Calendula officinalisالزهرة املخملية)ّ
و( Daucus carotaاجلزر)ّ و( Petroselinum crispumالبقدونس) و( Trifolium spp.الوسككككيم األار واألبيض
والوسككيم السككويد ) ( Sturhanو .)1991 ّBrzeskiويف غياب نباتات أعلىّ تتقابر آفة  D. destructorبسككرعة على
أفطور يات حوالي  70نو ع ًا من الفطر ياتّ ومن املعروا أن تا تدمر اخلين الفطر يف الفطر املسككككتزرع (Sturhan
و .)1991 ّBrzeskiوبامقاا هذا النوع أا يقاوم اجلفاا ودرجات احلرارة املتدنيةّ تجا ال ي شقيل صوا النيماتود كما
تفعل آفة  .1936 ّFilipjev )1857 ّKühn( D. dipsaciغري أا هذا النوع يزدهر يف الشتاء كبيضّ ما جيعل البيض
يف  D. destructorأكمر حيوية يا هو عليف يف  .D. dipsaciكذلكّ تا آفة  D. destructorيف بذور البطاطا وبصككككالت
الزهور هي آفة خاضكككعة للوائح يف بلداا عديدة ( Sturhanو .)1991 ّBrzeskiكذلكّ أشكككارت التقارير تق وجود آفة
 D. destructorعلى ( Arachis hypogaeaالفول السوداني/الفستق) يف جنوب أفريقياّ تجا باتت هذه السجالت تُعتو
أنوا عاً منفصكككك لةّ Wendt, Swart, Vrain ( Ditylenchus africanusو  ّ)1995 ّWebsterقري بة من ال ناح ية
املورفولوجية ومن ناحية القياس املورفولوجي آلفة .D. destructor
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ووف ق ًا ملنظ مة و قا ية الن با تات يف أورو با ( 2013ألف)ّ تتوا جد آ فة  D. destructorيف األ قاليم ال تال ية ( باسككككتم ناء
االعرتاضات) :أوروباّ وآسياّ وأفريقيا اجلنوبيةّ وأمريقا الشماليةّ وأمريقا اجلنوبيةّ أوسيانيا.
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املعلومات التصنيفية

اإلسم1936 ّFilipjev )1857 ّKühn( Ditylenchus dipsaci :

املراد فات :ترد مراد فات أنواع آ فة
()2000

1936 ّFilipjev )1857 ّKühn( Ditylenchus dipsaci

يف وبي قة

Siddiqi

الو ضع الت صنيفي :النيماتوداّ  ّSecernenteaو ّDiplogasteriaو ّTylenchidaو ّTylenchinaوّTylenchoidea
و. Anguinidae
األمساء الشاااةعة :نيماتودا السككاممّ والديداا املسككتطيلة يف السككيقاا والبصككالت (باإلنقليزية) ( SturhanوّBrzeski
. )1991
مالحظة :تُعتو اآلا آفة  D. dipsaciمركيب من األنواع يتولف من عدد كبري من األصككناا واجملتمعات البيولوجية اليت
ختتلف ب صورة خا صة يف أف ضليات العائل .بالتاليّ وردت مرادفات ملا جمموعف  13نوعاً تمسياً من  D. dipsaciكما مت
التعرا تق  30صنفاً بيو لوجياًّ جير التمييز بينتا ب صورة رئي سية ح سب نطامم العوائل وُت سمَّى عام ًة با سم النباتات
الرئيسية املعيلة هلا.
اإلسم:

1945 Thorne ّDitylenchus destructor

املرادفات :غري متوفرة
الو ضع الت صنيفي :النيماتوداّ  ّSecernenteaو ّDiplogasteriaو ّTylenchidaو ّTylenchinaوّTylenchoidea
و. Anguinidae
األمساء الشاااااةعة  :الدودة املسككككتطيلة يف عفن الدرناتّ الدودة األسككككطوانية لتعفن البطاطا (باإلنقليزية)
و)1991 ّBrzeski

(Sturhan

و ضت  De Leyو )2003( Blaxterنظام الت صنيف األحدثّ الذ جيمت بني املالحظات املورفولوجيةّ واال ستنتاجات
اجلزيئية وتليالت التصنيف التفرعي احليو .
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كيفية الكشف عن اآلفة

تمل كل من اجلربومتني  D. dipsaciو D. destructorاألعراض امل شرتكة التالية اليت ت سمح بالق شف عنتما :التورمّ
والتشكككوه وزوال اللوا والتقزم يف األجزاء املوجودة تت األرض من النباتاتّ والنخر أو التعفين يف البصكككيالت والدرنات
(.)1945 ّThorne
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Ditylenchus dipsaci

تُظتر آفة  D. dipsaciتوقلماً مت الطفيليات من حيي قدرتتا على غزو النسككيج القبد الصككلب عقب التحليل األنز ي
للطبقة الرقيقة البقتينية أو الوسطى املوجودة بني اجلدراا املتامخة يف اخلليةّ ما ي د تق فصل اخلاليا وتقريبتا .وهذا
ي د تق املظتر الالمت النموذجي أو تق امللمس املنقين يف األنسككجة املصككابة نا يذكر بلب تفاحة ناضككجة أكمر من الالزم
(.)1993 ّSouthey
ويسب  Vovlasوآخرين ( ّ)2011تسبب تصابة  V. fabaبآفة ( D. gigasدودة اسطوانية عمالقة يف السامم والبصيلة)
التورم وتشوه أنسجة السيقاا أو تقرحات تتحول تق لوا بين أار بم اسود .ويف اإلصابات احلادةّ تبدو البذور سوداءّ
ومشككوهة وأصككغر حجماً من البذور غري املصككابة باآلفةّ كما تظتر بقت أشككبف باللطخات على سككطحتا .وأما العوائل غري
 V. fabaفتي  ّLamium purpureumو ّ Lamium albumو ّ Lamium amplexicauleوّ Ranunculus arvensis
و Convolvulus arvensisو. Avena sterilis
آفة
تصككككيب آفة  D. destructorعاد ًة األجزاء تت األرض من النباتات (الدرنات وسككككيقاا البطاطاّ وريوزمات النعناعّ
وجذور حشكيشكة الدينار والليلك)ّ ما يسكبب زوال اللوا وتعفين أنسكجة النباتات .وتقوا أحياناً األجزاء فومم األرض من
النباتات مصابة أيضاً باآلفةّ ما يسبب تقزم السامم وتتخنتا وتفرعتا تضافةً تق تقزم األوراممّ وتغضنتا وزوال لونتا (كما
يف البطاطا) ( Sturhanو .)1991 ّBrzeskiتجا يف أغلب األحيااّ ال تظتر أ أعراض اإلصككابة باآلفة يف األجزاء فومم
األرض من النباتات.
Ditylenchus destructor

1-3
1-1-3

العواةل واألعراض
آفة Ditylenchus dipsaci

يشككري  Sturhanو )1991( Brzeskiتق أا العوائل الرئيسككية آلفة  D. dipsaciهي النجيليات( Avena sativa :الشككوفاا)ّ
و( Secale cerealeاجلاودار)ّ و( Zea maysالذرة)ّ و( Triticum aestivumالقمح) والزنبقيات ّA. cepa :وّA. sativum
و Tulipa spp.والقرنيككات ّM. sativa :و ّVicia spp.و ّPisum sativumو Trifolium sppوالبككاذجنككانيككات:
 ّS. tuberosumو Nicotiana sppوال صليبيات Brassica campestris :والنرج سيات .Narcissus spp. :كذلكّ ت ضم
عوائككل أخرى  ّD. carotaو( Fragaria spp.الفراولككة)ّ و ّB. vulgarisو ّH. orientalisوAllium ampeloprasum
(القرات)ّ و ّPhlox drummondiiو ّPhlox paniculataو( Dianthus spp.القرنفل)ّ و( Apium graveolensالقرفس)ّ
و ّHydrangea spp.و( Lens culinarisالعدس)ّ ( Brassica napusاللفت)ّ و  Petroselinum crispumو Helianthus
( annuusدوار الشمس).
قد تتواجد أجيال ةتلفة من آفة  D. dipsaciيف نباتات عائلة خالل موسم معينّ تتبت بعضتا البعض .ويف حال ماتت
األجزاء املصككابة من النباتات بسككبب اآلفةّ ترتا النيماتودات العائل قبل أا توت بالقامل .ويف غياب نباتات عائلةّ
بامقاا هذه الديداا أا تدخل تق نباتات غري عائلة وتتغذى منتا لبعض الوقتّ رغم أنتا غري قادرة على التقابر يف هذه
النباتات غري العائلة ( Andrássyو .)1988 ّ Farkasوتتممل األعراض األكمر شيوع ًا لإلصابة بآفة  D. dipsaciيف تقزم
DP 8-7
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النباتات واصفرارها وتتخن السيقاا والسويقات واألزهارّ وتقزمتاّ واحتوائتا على العفصة وتشوهتا وتقرحات خنرية
يف البصككيالت والريزومات وتعفينتاّ غالباً ما تظتر بشككقل حلقات بنية اللوا حني تقوا البصككيالت مقطيعة .وقد تصكيب
آفة  D. dipsaciالبذور أيضكاً من ( Phaseolus vulgarisالفاصككوليا القزميةّ أو اللوبياءّ أو الفاصككوليا اخلضككراء) ممالًّ
و ّV. fabaو Allium spp.و .M. sativaوعاد ًة ال تبد البذور الصكغرية أعراضك ًا ظاهرة لإلصكابة باآلفة يف حني تنقم
قشرة البذور القبرية وتظتر بقع ًا ملونة عليتا.
1-1-1-3

األعراض اخلاصة بالنجيليات

 Avena sativaو McDonald( Secale cerealeو .)2005 ّ Nicolت صبح األورامم م شوهةّ وتتخن ال سيقااّ ويظتر
عدد غري اعت ياد من الغصككككي ناتّ وتقوا الن با تات قصككككرية وكمي فة ومتقز مة .ويف زرا عة  ّS. cerealeتظتر آ فة
 D. dipsaciبصورة خاصة يف الرتبة اخلفيفة اليت تتو على كميات قليلة من الدبالّ وبصورة طبيعية يف املناطق حيي
يُزرع الشليم .و قن مالحظة العالمات األوق لإلصابة باآلفة يف أواخر فصل اخلريفّ تجا تصبح أكمر وضوحاً يف الربيت.
ف بفعل اآلفة .وفيما تنمو نباتات
كذلكّ تشككككري بقت عديدة على النباتات ذات النمو املت وخر يف حقل الشككككليم تق تل ع
 A. sativaامل صابة باآلفة بوترية أبطوّ تظتر بو ضوح يف احمل صول املائل تق اإل صفرار من خالل لونتا األخ ضر .وتمل
نباتات  T. aestivumاملصابة األعراض ذاتتا اليت تظتر يف حبوب أخرىّ وتتعرض تق هجوم آفة  D. dipsaciيف أوروبا
الوسطى والشرقية فقن ( Rivoalو.)1993 ، Cook
وأما نباتات  Zea maysفتي ال ت شقل عوائل جيدة آلفة  ّD. dipsaciتجا قد ي د غزو أن سجة ال سيقاا يف النباتات
الفتية تق خنر يف هذه األنسجةّ ويتسبب نوت نباتات الذرة أو سقوطتا قبل احلصاد ( Rivoalو .)1993 ، Cookكما
أا أورامم النباتات املصككابة متغضكنة وملتوية كفتاحة سككدادات .كذلكّ تقوا الفواصككل العقدية أقصككر فيما يصككبح اجلزء
األسفل من السامم فارغاً يف حني تنقسر النباتات األكو حجم ًا وتسقن.
2-1-1-3

األعراض اخلاصة بالزنبقيات

 ،Allium cepaو ّ Allium sativumو( Allium cepa var. aggregatumالكراث) .تتممل تحدى خصككائص معظم
نباتات  Allium spp.بوا األورامم والبصيالت فيتا تتشوه بفعل اإلصابة بآفة ( D. dipsaciاألشقال  ّ2و 3و .)4كذلكّ
تصبح قاعدة النباتات الفتية منتفخ ًة واألورامم مشوهةً .وأما البصيالت املصابة األخرى فيظتر عليتا تورم (انتفاخ) للقشرة
وت شققات مفتوحة غالب ًا ما ت صل عند اجلذر األ سطواني للب صيالت ( Potterو .)1993 ، Olthofويبدو مظتر نباتات
 A. cepaاليت تتعرض تق هجوم آفة  D. dipsaciجامدًا بفعل ذوباا اخلاليا الناجم عن تغذية الديداا األسككككطوانية
(  Ferrisو .)1998 ّFerrisوتيل البصيالت املصابة تق التعفين بسرعة يف التخزين ( Bridgeو ّ)1986 ّHuntكما أا
القشور الداخلية يف البصيلة تتعرض عادة تق هجوم أكمر حدة من القشور اخلارجية .ومت تقدم املوسمّ تصبح البصيالت
لينة ويظتر لدى قطعتا قشككر بين اللوا بشككقل دوائر متحدة املركز .وعلى العقسّ ال ت د آفة  D. dipsaciتق تشككوه
األورامم أو تورم يف نباتات  ،A. sativumتجا تسكككبب اصكككفرار األورامم وموتتا (  Netscherو  .)1990 ّSikoraكذلكّ
أفاد  Mollovوآخرون ( )2012عن ظتور آفة  D. dipsaciللمرة األوق يف نباتات  A. sativumيف منيسككككوتاّ الواليات
املتحدة األمريقية .وتملت األعراض اليت ظترت يف النباتات تت األرض يف التقزم والريقااّ يف حني كانت األعراض
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يف الب صيالت هي النخرّ والنمو ن ستوى غري كااع والت شوه .وقد تبدو نقاط على أورامم نباتات
شبيتة بالبمور على األورامم) .وال تُالحَظ ا أعراض لإلصابة يف بذور النباتات املصابة.

Allium spp.

(تورمات

 .)1993 ّSouthey( Tulipa spp.ختتلف األعراض النامجة عن متامجة آفة  D. dipsaciألزهار اللعلتّ يف النباتات
النامية والبصكيالت على السكواءّ عن تلك اليت تظتر على نباتات  .Narcissus spp.ففي احلقلّ يشكقيل اإلزهار الفرتة
األفضككل للقشككف عن اإلصككابة باآلفة .واإلشككارة األوق هي تصككابة شككاحبة أو أرجوانية اللوا تظتر على جانب واحد من
ال سامم مبا شرة تت الزهرة اليت تنحين با اه اإل صابة .وتزداد هذه اإل صابة حجماًّ وتنق سم الق شرة -نا يق شف عن
النسكككيج الرخو النموذجي تتتا -وينتشكككر التلف با اه األسكككفل واألعلى يف أغلب األحياا وصكككو ًال تق البتالت .ويف
اهلجومات األكمر حدةّ تتد تصككابات ابلة تق اجلزء األسككفل من السككامم بدءاً من األورامم ولدث خلل يف النمو .تبدأ
اإلصابات عند قاعدة البصيالت اجلديدة حيي تظتر بشقل براعم مقابلة جانبية عند قاعدة السيقاا السابقة .قن رؤية
اإلصككابة والشككعور بتا لدى تزالة القشككور اخلارجية البنية اللواّ بشككقل لطخات لينة رمادية أو بنية اللوا على القشككور
اللحمية اخلارجية .وال تظتر على البصيالت املصابة حلقات بنية اللوا كاليت نراها يف نباتات النرجس والياقوتية.
3-1-1-3

األعراض اخلاصة بالنجيليات

 .Medicago sativa.تشككقل  D. dipsaciآفة الديداا األسككطوانية األكو اليت تصككيب نباتات  .M. sativa.وتصككل
اإلصابة بسرعة يف الرتبة المقيلة وخالل أوقات هطول األمطار القميفة أو يف املناطق املروية بالرش .وغالباً ما يقوا سالذبول
األبيضس املرتبن خبسككككارة القلوروفيل يف الورمم تحدى خصككككائص احملاصككككيل املصككككابة يف حالة من اإلجتاد الرطوبي
( .)1985،Griffinوأحيان ًا تظتر يف احلقول املصابة مساحات غري منتظمة من النباتات املزروعة املبعمرة .وتشمل أعراض
هجوم الديداا األسككطوانية التورمّ والتقزم وااللتواء يف السككيقاا واألوراممّ وقصككر الفواصككل العقديةّ وتش كقيل العديد من
الواعم اإلبطيةّ وتنتاج عدد غري اعتياد من الغصككككينات اليت تعطي النبا تات مظتراً كميفاً ( McDonaldو، Nicol

 .)2005وال تنمو النباتات املصككابة نا فيف القفاية لتشككقل هشككيماً ( Ferrisو ّ)1998 ، Ferrisوغالباً ما ال تتمقن من
تنتاج أشواا األزهار ( McDonaldو .)2005 ّNicolكذلكّ تعرض آفة  D. dipsaciنبات الوسيم تق Phytophtora

 .megaspermaويتفاقم التلف الذ تسككككب بف آفة  D. dipsaciبفعل كائنات سككككووفاج أخرى (أنواع  ،Rhabditisو
 ،Cephalobusو ) Panagrolaimusيف نباتات مري ضة ومق سورةّ وهو أمر ي سرع أي ض ًا موت النباتات (  Andrássyو
 .)1988 Farkasوال تُالحظ أعراض يف بذور نباتات  Medicagoاملصابة.
Cook( .Trifolium spp.

و .)1993 ّ Yeatesاألعراض مشابتة جداً لألعراض اليت سبق وصفتا يف نباتات ّM. sativa

باسكككتمناء النفل األار واألبيض اللوا .تغزو اآلفة النفل األار وخباصكككة يف الطقس البارد واملمطر .وتظتر مسكككاحات كبرية
ومستديرة من النباتات املريضة يف احلقلّ حيي تتواجد النباتات األكمر تصابةً باملرض با اه املنطقة الداخلية وتبدو ذابل ًة يف
وسككطتا .كما أا قواعد النباتات تبدو متورم ًة ممل البصككيالتّ واألورامم متجعدة ومتغضككنة تظتر عليتا بوضككوح عرومم مسيقة.
وأما براعم األزهار فتي متورمة كالعفصّ وقد لتو عفص زهرة واحدة على  5آالا دودة أسطوانية (.)1962 ّCourtney
كذلكّ تقوا سيقاا النفل األبيض املصابة بآفة  D. dipsaciقصرية ومتورمةّ وتبدو براعمتا متخصلةّ وتصبح األجزاء املصابة
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بنية اللوا يف الصيف أو اخلريف .وأما األورامم فتي أضيق يا يف احلاالت العاديةّ غري أا سويقاتتا أكمر مساكةً وقصراً.
وبراعم األزهار متورمة عند قواعدها ( Andrássyو.)1988 ّFarkas
 4-1-1-3األعراض اخلاصة بالباذجنانيات
 Solanum tuberosum.تنتج آفة  D. dipsaciعفن ًا بشاااكل قميع تد با ال الدرنة ركمر من العفن الساااذحي الّب تساااب ب آفة
 . D. destructorوتغزو النيمياتود السااايقان واألورامم ،يا ي دب إق تقزو جوذجي للنباتات يرافق تشاااول ااد ق السااايقان والساااويقات
(  Evansو.)1992 ،Trudgill

 .)1998 ّJohnson( Nicotiana spp.تدخل صغار اآلفات (املرحلة الرابعة) تق أورامم وسيقاا شتالت التبغ يف الطقس
الرطبّ وت د تق تورمات صغرية و صفراء اللوا (العفص) قد تتد على ارتفاع  40سم أو أكمر فومم الرتبة .وفيما يزداد
عدد العفصاتّ تبدأ أنسجة النباتات باملوت قبل أوانتا .وقد تسقن األورامم السفلى فيما تيل األورامم العليا تق اإلصفرار
بعدهاّ تتعفن العفصات وتوقف جو النباتات املصابة ويف النتايةّ ال سيما يف الطقس الدافىء والرطب ويف الرتبة المقيلةّ
تنقسر السيقاا املصابة وتسقن النباتات أرضاً.
 5-1-1-3األعراض اخلاصة بالصليبيات
قد يظتر عفن تاجي حاد يف نبات  B. campestrisالناضج املصاب بآفة .D. dipsaci
 6-1-1-3األعراض اخلاصة بالنرجسيات
 .)1993 ّSouthey( Narcissus spp.تتممل األعراض النمطية يف وجود تورمات من اللوا األصككفر الفاتح أشككبف بالبمور
على األورامم (نقاط) وحلقات بنية اللوا ومتحدة املركز قن رؤيتتا حني تُقطت البصكككيالت بالعرض (الشكككقالا  5و.)6
تجا حني تُقطت البصككككيالت بالطولّ يُالحظ أا النخر يبدأ عند العنق و تد با اه األسككككفل .كما أا التورمات تظتر
بوضككوح يف فرتة اإلزهار حني تنمو األورامم بشككقل ناشككن .ويف اهلجومات املعتدلةّ قن الشككعور بالتورمات على النحو
األفضككل أكمر من رؤيتتاّ بني السككبابة واإلبتام .و قن القشككف عن وجود آفة  D. dipsaciق البصككيالت اجلافة اليت
تعاني من تلف ضككئيلّ من خالل قطعتا مباشككرة تت العنق .ويبين الفحص املتوني يف املراحل األوق من اإلصككابة بقع ًا
براق ًة وتسفنجية حيي تقوا اخلاليا قد انفصلت عن بعضتا .ويستتبت ذلك ظتور سريت لنخر بين اللوا.
 7-1-1-3األعراض اخلاصة بعواةل رخرى
 .Fragaria spp.تشقل آفة  D. dipsaciالنوع الوحيد من  Ditylenchusالذ يُعتو مسبب ًا مرضي ًا يف الفراولة
وآخرونّ  .)1993ويُالحَظ التلف يف األورامم الصغرية واملشوهة ويف السويقات القصرية والسميقة وامللتوية.

( Brown

عاةلة اهلليونيات ،والعاةلة الفرعية لنباتات ( Sciloideaeالياقوتيات) وبصااايالت رخرى (.)1993 ّSouthey
أعراض البصككككيالت هي ذاتتا اليت تظتر يف نباتات  ّNarcissus sppتجا ال تُالحظ عادة تورمات حمددة على أورامم
النباتات .تجا قد تبدو على األورامم أبال ٌم وتشوهات وأحياناًّ تورماتٌ طفيفة .كذلكّ تظتر عادة على بصيالت زنبقيات
أخرى األعراض ذاتتا اليت تظتر على الياقوتيات .كما أا أعراض اإلصككابة يف النرجسككيات مشككابتة لتلك اليت تظتر يف
نباتات  Narcissus sppتذ تبدو ممالً على أورامم نباتات  Galanthus spp.و Nerine spp.تورماتٌّ تضافةً تق حلقاتع
بنية اللوا ومتحدة املركز يف البصيالت.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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 .)1993 ّCooke( Beta vulgaris and Daucus carotaت د تغذية  D. dipsaciتق موت نقطة النمو يف ال شتالت
(نا يفضككي تق تشكقيل تيجاا عديدة) وقد تصككبح الفلقات واألورامم ملتويةًّ ومتورمة ومشككوهة كما قد تظتر نقاط على
األورامم أو السككويقات يف النباتات األقدم .ويف وقت الحق من املوسككمّ قد تسككبب اآلفة يف التاج عفن ًا يُعرا باسككم تقرح
التاجّ أو عفن التاج أو عفن العنق .وتظتر هذه اإلشكككارة أوالً بشكككقل بمرات بارزة ورمادية اللوا بني ندب األورامم عادةً.
بمّ ينمو العفن با اه اجلانب اخلارجي والسفليّ و تد تق ما بعد كتف النباتاتّ ما يسمح للتاج باالنفصال حني يتم
سككككحبف .ويف نباتات  ّD. carotaقد تشككككمل أعراض أخرى تفحج األورامم وزوال لوا رأس اجلذر الرئيسككككي .وتظتر
األعراض ب صورة رئي سية على جذر و سامم النباتات عند  2تق  4سنتيمرت تت م ستوى األرض وفوقف .وت سبب اإل صابة
احلادة موت األورامم وتعفين التاجّ وخباصة يف فصل اخلريف (الشقل .)7
 Phlox paniculataوغريها من نباتات الزينة ( .)1993 ّSoutheyتبين نبتات الفلوكس امل صابة تمخن ًا وه شا شة يف
السكيقاا تضكافةً تق قصكر الفواصكل العقدية اليت تيل تق االنفصكال .وتتممل امليزة الفريدة هلذه العوائل يف عد وتقلص
صككككفائح األورامم العلياّ واليت قد ينقم اجلزء األعلى منتا ليتحول تق خيوط ضككككئيلة .ومن بني النباتات اليت تُعتو
عوائل وتعاني تشككككوهاً يف النمو وتورم ًا وما تليف من األعراضّ هناا أنواع وأصككككناا من  ّAnemoneوّCalceolaria
و ّCheiranthusو ّGypsophilaو ّHeleniumو ّHeucheraو ّLychnisو ّLysimachiaوّRoberts( Penstemon
 .)1981وأفاد  )1937( Edwardsعن تقزمّ وتشكككوه لألوراممّ وعفن وعجز عن اإلزهار يف نباتات  .Primula sppوأما
النباتات اخل شبية فتي غالباً ما ال تتعرض للتجومّ تجا قد تُ صاب نباتات  Hydrangeaبآفة  ّD. dipsaciما ي سبب
خل ًال يف األ ضالع غري اخل شبيةّ وتورم ًا يف ال سويقات والعرومم الرئي سيةّ وزيادة يف عد صفائح األورامم .وت شقيل عاد ًة
األورامم املتجعدة العالمة األوق عن اإلصكككابة .ويظتر على نباتات خشكككبية أخرىّ  ّYucca smalianaخللٌ يف األورامم
وتورمات شبيتة بالبمور.
2-1-3

Ditylenchus destructor

يسب  Sturhanو ّ)1991( Brzeskiتتطفل آفة  D. destructorبصورة خاصة على الدرنات (ممل البطاطا والداليا)ّ
والب صيالت (ممل ال سو سن الب صليّ والتوليب والدلبوث) واحملا صيل اجلذرية (ممل ال شمندر ال سقر واجلزر) .وهي
قادرة على تدمري اخلين الفطر يف ( Agaricus hortensisالفطر املسككككتزرع) .وتشكككك مل عوا ئل أخرى ّI. batatas
و ّA. sativumو ّ P. vulgarisو( Angelica sinensisسdong quaiس أو اجلينسنغ)ّ و( Panax ginsengاجلينسنغ)ّ
و ّ Taraxacum officinaleو Begonia spp.وبصيالت .)dog’s tooth violet( Erytronium denscanis
 Solanum tuberosumو Dahlia sppال تظتر أ أعراض خالل فرتة النمو .فالنيماتود تدخل تق درنات البطاطا عو
السككككيقااّ وتتواجد معظم هذه الديداا عند أطراا األجزاء البنية اللوا وغري التالفة .ولو أخذت عينة صككككغرية من هذا
اجلزء من الدرنة ووُضكككعت تت املاءّ تبدو كتلة الديداا الصكككغرية واضكككحةً حتى تت زجاج مقبر بسكككين .وتتممل
األعراض األوق لإلصابة بآفة  D. destructorيف بقت صغرية بيضاء طباشريية أو طفيفة اللوا قن مالحظتتا تت قشرة
الدرنة ( .)1998 ّBrodieوالحقاًّ تصبح هذه البقت أكو حجماً وأغمق لوناً تدرجيي ًا (تر باللوا الرماد ّ والبين اللوا
واألسود)ّ وتقتسب ملمساً تسفنجي ًا (الشقل  .)8وهذا ينجم بصورة خاصة عن غزو بانو للبقترييا والفطريات والديداا
األسككطوانية الرمامة ( .)1998 ّBrodieوأما يف الدرنات اليت تعاني تصككابةً حادةّ تظتر عادة مواقت مقورة ذات قشككرة
مت شققةّ ومتجعدة و شبيتة بالورمم .ال تتعرض الق شرة تق اهلجوم بل ت صبح رقيق ًة وتت شقق سيما أا األن سجة امل صابة
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السككككفلية ف وتنقم ( .) 1998 ّBrodieأخرياًّ قد تتحنن الدرنات بقاملتاّ وهذه الدرنات التالفة بالقامل تعوم
على سككطح املياه (الشككقل  .)9وعلى العقسّ ال تظتر تشككققات على قشككرة  S. tuberosumاملصككابة بآفة .D. dipsaci
وت ستمر الديداا األ سطوانية بالتقابر داخل الدرنات بعد احل صادّ و قن أا ت صل تق أعداد كبرية .وقد تقوا األعراض
أكمر وضوحاً بعد التخزينّ لقن اإلصابات المانوية بالفطريات والبقترييا والديداا احلرة تصل يف الدرنات املصابة.
 . Beta vulgarisت د اإلصككككابة تق كلوم خنرية يف اجلذور والريزومات .وأفاد  Dallimoreو )1951( Thorneعن
أعراض مالة للتقرح التاجي .ويف الشمندر السقر ّ ينخفض أيضاً حمتواه من السقر تضافةً تق خسارة الغلية.
 .Daucus carotaت د اإل صابة تق شقومم عر ضية يف ق شرة اجلزر ت ضاف ًة تق لطخات بي ضاء يف الن سيج الق شر  .وأما
اإلصككككابات المانوية يف هذه املواق ت بفعل الفطريات والبقترييا فقد ت د أيضكككك ًا تق التحليل .و قن مالحظة هذا التلف
ب ستولة يف تقطيت عر ضي للجزر .فالديداا األ سطوانية توا صل ن شاطتا التدمري خالل التخزين يف ف صل ال شتاء وي صبح
اجلزر غري مالئم لالستتالا.
 Iris spp.و .)1993 ّSouthey( Tulipa sppت د اإلصابات تق عالمات خطية رمادية اللوا تتد باتاه األعلى بدءًا
من الطبقة القاعدية على القشككور اللحمية اخلارجية .وفيما تتقدم اإلصككابةّ ينتشككر التلف عو نسككيج البصككيلة بقاملف
ويسبب جفافاً بانوياًّ وعفناً يف األلياا نا ي د تق سقوط البصيلة .وتبدو البقت البنية اللوا بشقل دوائر واضحة حني
تُقطت بصيلة مصابة بالعرض .كذلكّ يشقل اصفرار األورامم وموتتا أعراض ًا بانوية يسببتا تلف يف البصيلة وتوقف قن
لعمل اجلذور.
س Button

وأظترت تصكككابة اجلذور الدرنية يف نباتات الزينة ( Liatris spicataسGayflowerسّ س Blazing Starس أو
Snakerootس) بآفة  D. destructorيف التخزين البارد يف جنوب أفريقيا تعفن ًا مائ ًال تق السككككواد حيي تعي ديدياا
أسطوانية يف أنسجة متامخة للمواقت املتحليلة (  Van der Vegteو.)1983 ّ Daiber
2-3
1-2-3

استخراج النيمياتود
استخراج النيمياتود من البصيالت والموو

بتدا استخراج النيماتودّ يتم قطت القشور املتضررة يف البصيالت (وخباصة القشور الداخلية) أو فصوا الموم تق أجزاء
صغرية وو ضعتا يف وعاء (ممل صحفة برت ) مت مياه ال صنبور يف درجة حرارة الغرفة .وللح صول على معلق نقيّ قن
أا توضكككت األجزاء على منخل بفتحات بني  200و 250ميقرون ًا مغطيى بورمم ترشكككيح بوصكككفف دعامةً (تقنية صكككحن
 .)Oostenbrinkوبعد ساعة أو أكمرّ قن رؤية النيماتودات بواسطة جمتر جمسم (تقبري  40مرة على األقل).
2-2-3

استخراج النيمياتود من الرتبة واملواد النباتية

تشكككقيل طريقة قمت  Baermannتقنية مرجعية السكككتخراج النيماتود من الرتبة واملواد النباتية (البصكككيالتّ واجلذورّ
وق شور وبذور البطاطا) .والقمت مزود بونبوب مطاطي مربوط ب ساقف ومغلق برفياا أو نلقن ملولب .يو ضت القمت يف دعامة
ويُمأل كلف تقريباً ناء الصككنبور .بمّ توضككت أنسككجة الرتبة أو النباتات املقطيعة تق أجزاء صككغرية يف شككاش أو حمرمة يتم
بنيتا ييي تتجز املوادّ وتغطيسككتا بلطف يف املاء داخل القمت .عندهاّ تر النيماتودات الناشككطة عو القماش وترقد
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يف أسفل سامم القمت .وبعد بضت ساعاتّ أو بعد مرور ليلةّ تنساب كمية صغرية من املياه اليت تتواجد فيتا هذه الديداا
وتُفحص تت اجملتر (  Fleggو.)1970 ّ Hooper
ويف تقنية ةتلفة قليالًّ يتم استبدال القمت بصحن وتفتيت كتل الرتبة وتزالة بقايا احلجارة والنباتات .بمّ جير بسن
الرتبة ( 50ملم) بشككقل متسككاوى على دائرة من منشككفة ورقية ذات بنية واحدة توضككت على شككاشككة بالسككتيقية واسككعة
الشبيقات وموجودة يف حاوية بالستيقية .بعدهاّ يُسقب املاء يف الوعاء حتى تصبح الرتبة رطبة بقاملتا تجا من دوا أا
تغمرها املاء .يُغطى الوعاء بعدها بصكككحفة برت كبرية للتقليل من تبخر املاء .تُرتا هذه الوضكككعية ملدة  24سكككاعة على
األقلّ وبعدها توضت الرتبة جانب ًا ويُسقب املستعلق الذ لتو على النيماتود من الوعاء تق الصحن لفحصتا بواسطة
جمتر تشرلي .قن استبدال الرتبة بونسجة نباتية مقطيعة تق أجزاء صغرية (.)1997 ّKleynhans
وأما تقنية  Seinhorstللغشككاوة اليت تُسككتخدم يف البصككيالت واجلذرياتّ فتختلف عن طريقة القمت لدى
سككيما أا عصككارة النباتات ومنتجات االحنالل السككام تُغسككل باملاء .ومن األفضككل اسككتخدام هذه الطريقةّ مقارنة بطريقة
القمت لدى  ّBaermannيف نباتات من فصككككيلة  Narcissus sppممالً .ويف هذه الطريقةّ يوضككككت قمت  Baermannأو
صحن  Oostenbrinkيف غشاوة أو ضباب من املاء لتاليف استنفاد األكسجني .وتنجم هذه الغشاوة عن خراطيم ترش املياه
على املواد النباتيةّ أو با اه األعلى ييي تعود وتسككككقن قطرات صككككغرية بلطف على املواد النباتية .عندهاّ ترتا
النيماتود احلية األنسجة النباتية وتملتا املياه تق القمت أو الصحن حيي ترتسب .بم يتم مجت هذه الديداا كل  24تق
 48سكككاعة يف تناء زجاجي بفتح امللقن امللولب على سكككامم القمت أو نمت عينات على منخل قياس  25- 20ميقروناً.
قن مواصلة االستخراج تق حد أربعة أسابيتّ وهي تقنية يصفتا .(1986) Hooper
Baermann

وقد مت تقييف طريقة أخرى السككككتخراج آفة  Ditylenchus spp.من املواد النباتية تبعاً لوصككككف  Oliveiraوآخرين
( .)2013تُقطت املواد النباتية تق أجزاء من سنتيمرت واحد وتوضت يف أوعية بسعة  500ملم لوءة نياه الصنبور .يُحدث
بقباا يف أغطية هذه األوعيةّ يسمح األول بالوصول تق أنبوب مضخة حوض مائي ويقوا الماني نمابة منفذ للتواء .يتم
اإلبقاء على هذه املواد ملدة  72سككاعة يف تتوية مسككتمرة من املضككخة .بم يُسككقب املسككتعلق الذ ينشككو عو منخل قياس
 1000ميقروا إلزالة بقايا النباتاتّ بم عو منخل قياس  38ميقروناً الستخراج النيماتود من املستعلق .وهذه الطريقة يف
التتوية تول دوا تعفين املواد النباتية ييي تصل زيادة دنيا يف العناصر اليت تتغذى من البقترييا والفطرياتّ ويبقى
عدد كبري من النيماتود حياً .وعند خض الوعاء خالل تتوية املسككتعلق الذ لتو على املواد النباتيةّ جرج املزيد من
هذه الديداا من األنسجة اجلذرية وبالتاليّ هذا يسمح بتقدير ملدى تصابة املواد النباتية باآلفة على حنو أكمر د يقةً.
قن أيضاً استخراج النيماتود من املواد النباتية باستخدام طريقة  Coolenو .)1972( D’Herdeتُغسل املواد النباتيةّ
وتُقطت تق أجزاء يجم  0.5سككككم تقريباًّ وتُنقت أجزاء من  5غرامات يف  50مل من مياه الصككككنبور يف خاليط منزلي
بال سرعة األدنى ملدة دقيقة واحدة .من بني م ساوىء هذه الطريقة أا عينات كبرية من النيماتودّ ممل آفات D. dipsaci
البالغةّ قد تُقطت تق ترب يف اخلالط .بم يُغسككل املسككتعلق الذ لتو على النيماتود وبقايا األنسككجة عو منخل قياس
 750ميقروناً يوضكت فومم منخل قياس  45ميقروناً .بمّ تُجمت املخلفات على املنخل قياس  45ميقروناً وتُسكقب داخل
أنابيب للطرد املركز بسعة  50ملم .ويُضاا حوالي ملم واحد من القاولني تق كل أنبوبّ بم يُمزج اخللين بشقل جيد
وج ضت للطرد املركز ب سرعة تبلغ  3 000دورة يف الدقيقة الواحدة ملدة  5دقائق .تُ صب املادة الطافية ويُ ضاا حملول
السككقروز (بقمافة  1.13غ/سككم) تق األنابيب .ويُمزج اخللين بعدها جيداً وجضككت للطرد املركز بسككرعة  1 750دورة
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يف الدقيقة ملدة دقيقة واحدة .بعدهاّ تُغسككككل املادة الطافية عو منخل قياس  45ميقروناًّ بم يتم مجت املخلفات
ودراسة النيماتود.
وأما فحص اخلضكككار اجملففة وغريها من احملاصكككيل البقولية للقشكككف عن وجود آفة  D. dipsaciفيتا فتو تجراء من
خطوتني تتممالا يف ( )1نقت كمية من البذور يف مياه متواة خالل الليلّ و( )2اسككككتخراج جزء من البذور املنقوعة يف
الغشككاوة ملدة بالبة أيام .و قن تديد وجود النيماتود يف مياه النقت ومسككتخرج الضككباب من خالل غربلة األجزاء املائية
النامجة عن كل من اخلطوتني على أا ختضت للفحص اجملتر لغرض التعرا تليتا .وتستغرمم هذه العملية سبعة أيام
تقريباًّ تجا قن تقصري هذه املدة تق بالبة ايام بالغاء اإلجراء (( )2ا االستخراج يف الضباب) .ويقضي اإلجراء املعدل
بنقت البقوليات خالل الليل يف ماء متوىّ بم غربلتتا وفحصتا تت اجملتر للتعرا تليتا.
والسككتخراج النيماتود من الرتبةّ قن اسككتخدام الطريقة التالية (بعد  .)1997 ّKleynhansتُغسككل الرتبة ( 250مل)
عو منخل واست الشبيقات ( 2مم) يف سطل بسعة  5ليرتات .وتُضاا ماء الصنبور ييي تصبح السعة  5ليرتات .بم
يُخلن امل ستعلق ويُرتا لريقد ملدة  30بانية قبل أا يُ سقب عو منخل قياس  45ميقروناً .و ُيقيرر هذا اإلجراء بو ضت تربة
يف ال سطل مرتنيّ تجا تُق صر أوقات الرت سيب تق  20بانية بم تق  10بوااى .وتُنقل بعدها املخلفات من منخل قياس 45
ميقرون ًا تق أنابيب للطرد املركز من  50مل .وتذا كاا احمللول يف األنابيب رملياً جداًّ قن تضافة  5مل من القاولني
يف األنابيب (ويُمزج جيداً) للمسككاعدة يف ترسككب النيماتود .بم ختضككت األنابيب للطرد املركز بسككرعة  1 750دورة يف
الدقيقة ملدة  7دقائق .و تُصكككب املادة الطافية من كل أنبوب ويتم التخلص منتا .كما يُضكككاا حملول من السكككقر (450
غ/لرت من املاء) تق األنابيبّ ويُخلن هذا املزيج من السككقر والرتبة جيداً قبل تخضككاعف مرة أخرى للطرد املركز بسككرعة
 1 750دورة يف الدقيقة ملدة  3دقائق .بم تُسككككقب املادة الطاقية عو منخل قياس  45ميقروناًّ وتُجمت املخلفاتّ اليت
تتو على النيماتودّ يف تناء لفحصتا .هذه تقنية أساسيةّ وحسب متارات التقين ونوع الرتبة قن خسارة تق حد
 40يف املائة من النيماتود .وتشككمل طرمم أخرى قن اسككتخدامتا السككتخراج هذه الديداا من الرتبة تقنية  Fleggاملعدلة
بتقنية  ّCobbوطريقة  Oostenbrinkللتصككككنيف (املنظمة األوروبية لوقاية النباتاتّ  2013ج) .ويصككككف Hooper
وآخروا ( )2005طرمم استخراج ةتلفة جرى تقييفتا لالستفادة من حجم النيماتودّ وكمافتتا وحركتتا.

-4

التحديد

ويقتصككككر تديد آفة  Ditylenchus spp.بوسككككائل مورفولوجية على العينات البالغةّ ومن األفضككككل أا جير فحص
النيماتود من الذكور واإلناث من نوع حمدد تت جمتر عالي القدرة .ومن شككوا تعداد شككرائح رفيعة اجلودة أا تسككمح
بالتعرا تق آفيت  D. dipsaciو D. destructorب قل توك يد من خالل الفحص املورفولوجي و حده .وينبغي اللجوء تق
التحديد املورفولوجي لصككككغار  Ditylenchusيف عينة بتدا التوكيد فقن على وجود النوع املعين يف العينة .ونظرًا تق أا
آفة  Ditylenchus spp.الفطرية تلوث يف القمري من األحياا املواد النباتية الباليةّ ينبغي التوني يف تديد العينات يف
النباتات والرتبة على السواء.
1-4

التحديد املورفولوجي

من األف ضل أا ي ستند تديد آفيت  D. dipsaciو D. destructorتق طرمم مورفولوجية .و قن ا ستخدام الطرمم اجلزيئية
لتحديد هذين النوعني يف م ستويات اإل صابة املتدنية أو يف وجود صغار العينات فقن .و قن تطبيق الطرمم اجلزيئية على
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العينات البالغة التالفة وغري العاديةّ ويف مجيت مراحل احلياةّ نا يف ذلك املراحل األوق من النموّ حني يتعذر التوصل
تق تديد مورفولوجي لألنواع.
1-1-4

إعداد العينات

يتم اإلعداد للتحضككريات امل قتة من أجل تديد سككريت أو دراسككة اخلصككائص اليت تُالحظ جيداً يف العينات غري املمبتة
على النحو التالي (:)1997 ّKleynhans
-

تُنقل العينات احلية تق قطرة صغرية من املياه على شرلة زجاجية.

-

يتم تسككككخني الشككككرلة لفرتة وجيزة فومم نار خافتةّ والتحقق من حركة النيماتود من حني تق آخر .جيب
التوقف عن التسخني حاملا تتوقف عن االنتفاض.

-

توضككت سككاترة وتُغلق باحقام حول األطراا بطالء لألظافر .وحني جيف الطالءّ تصككبح الشككرلة مت العينات
جاهزة للدراسة.

ويف الفحص اجملتر اخلفيفّ يتم ا ستخراج النيماتود احلية من الرتبة أو من املواد النباتيةّ وتُقتل على حرارة متدنية
( 70-65درجة مئوية)ّ ممبتة يف  35( FAAيف املائة مياه مقطرةّ و 10يف املائة من  40يف املائة فورمالنيّ  5يف املائة
اض اخلل الملجيّ  50يف املائة من  95يف املائة كحول) ( )1984 ّAndrássyوتُنقل تق الغليسككككريول (Hooper
وآخرواّ  )2005وتوضككككت يف الغليسككككريين الال مائي بني شككككرائح السكككككاترة طب قاً لوصككككف )1959( Seinhorst
و.)1963( Goodey
ولعملية التحديد يف الفحص اجملتر اخلفيفّ يوصككى التقبري من  500تق  1 000مرة (عدسككة الغمر بالزيت) تضككافةً
تق فحص جمتر لتباين فرومم التداخل.
2-1-4

خصاةص التشخيص املورفولوجي

قن تجياد مفاتيح الرموز ألنواع  Ditylenchusيف م لف  Viscardiو )1993( Brzeskiو .)1998( Brzeskiويرد يف
اجلككدول  1أدنككاه مككفككتككاح الككرمككوز لككلككتككمككيككيككز بككني آفككة  Ditylenchus spp.وأنككواع أخككرى مككن tylenchid
و. aphelenchid
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اجلدول  -1مفتاح الرموز للتمييز بني آفة  Ditylenchus spp.وأنواع أخرى من  tylenchidو. aphelenchid
ةرج غدة احللق الظتر قرب قاعدة القلم البصكككيلة الوسكككطى مسكككتديرة أو
بيضاوية الشقل أو غري موجودة.
1

2

3

4

5

ةرج غدة احللق الظتر يف البصكيلة الوسكطى تقوا البصكيلة الوسكطى ميزة
بارزة ّ ومستطيلة الشقل عادةً

Aphelenchida

اجلزء األمامي من املر ء والب صيلة الو سطى متحداا ضمن وحدة واحدة القلم
ليس طويالً ت يال يف حاالت استمنائية.

3

اجلزء األمامي من املر ء يت ست بصورة تدرجيية ويندمج مت البصيلة الوسطى
القلم طويل جداًّ وغالب ًا ما تتواجد قاعدتف يف اجلزء األمامي من البصككككيلة
الوسطى.

أنواع أخرى

أنمى بالغة دودية الشقل

4

أنمى بالغة من الطفيليات الالعنقية والقيسية أو القممرية الشقل على اجلذور.

أنواع أخرى

بصيلة وسطى صمامية

5

بصيلة وسطى من دوا صمام

أنواع أخرى

1

غدد احللق املوجودة داخل البصيلة القاعديةّ ال تتداخل مت األمعاء أو تتداخل
معتا بشقل طفيف نادراً ما يقوا اإلطار الرأسي ظاهرًا القلم ضعيف تق قو
بصورة معتدلة
غدد احللق بشككككقل فلقةّ تتداخل معتا األمعاء اإلطار الرأسككككي قو
ضخم

6

Tylenchida – 2

6

القلم أنواع أخرى

مبيض واحد فرج خلفي

7

مبيضاا الفرج خلف احملور االستوائي

أنواع أخرى
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األنمى غري متورمة اجللبة يف األنمى بشكككقل عميد رباعي مت أربعة صكككفوا
يتولف كل منتا من أربت خاليا اجلراب لدى الذكور يغطي بلي الذنب أو
أكمر
األنمى متورمة تتولف اجللبة من أكمر من  20خلية

املصدر :مقتبس من
1

 )1971( HeynsوSiddiqi

Ditylenchus

أنواع أخرى

()2000

بعض أنواع الطفيليات غري النباتية من آفة  Ditylenchusليس فيتا بصيلة وسطى صمامية.

تتشككككابف  ّD. africanusو ّ D. destructorو  ّD. dipsaciو ّ D. gigasو D. myceliophagusمن حيي املورفولوجيا
والقياسّ تجا تتمايز عن بعضتا نا يلي (اجلدول  ّ)2شرط تمقانية قياس ودراسة العينات من الذكور واإلناث.
 1-2-1-4وصف آفة Ditylenchus dipsaci

ح سب  Sturhanوّ)1991( Brzeski
ووجتات النظر.

و Wendt

وآخرين ( )1995و .)1998( Brzeskiترد يف ال شقل  10التفا صيل

القياسككات (املعايري موصككوفة يف املنظمة األوروبية لوقاية النباتات ( 2013باء))( .ممل الشككوفااّ وّ Avena sativa L
حسب  ّ1962 ّBlakeيف :)1972 ّHooper
(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.

املوفولوجيا العامة .اجلسم مستقيم أو تقريباً مستقيم لدى االسرتخاء .احلقل اجلانيب ذو أربعة قواطت .الرأس متواصل مت
اجل سم املتاخم (ال شقل 10باء) .يبلغ طول القلم بني  10و 13ميقرون ًا لدى اإلناثّ وبني  10و 12ميقرون ًا لدى الذكور.
تد ةروط القلم على نصف طول القلم تقريباًّ والعقد مدورة ونامية جيداً .البصيلة الوسطى عضلية ويبلغ طول تمخينات
جدراا اللمعة بني  4و 5ميقروا (الشككككقل 10ألف) .تحنراا البصككككيلة القاعدية أو األمعاء املتداخلة لبعض امليقرومرت.
املسكككم اإلفراغي مقابل اجلزء اخللفي من الوزخ أو البصكككيلة الغدية .يشكككغل اجلزء الفرجي اخللفي من القيس الراي
حوالي نصف املسافة أو أكمر بقليل بني الفرج والشرج (الشقل 10دال) .ويغطي اجلراب بالبة أرباع الذنب لدى الذكور.
يرتاوح طول الشويقات بني  23و 28ميقروناًّ كما أا الذنب لدى اجلنسني ةروطي الشقل ومستدمم الرأس.
خصكككائص التشكككخيص املورفولوجي .القواطت اجلانبية (أربعة) (الشكككقل  10واو)ّ القلم الطويل نسكككبياًّ وطول القيس
الفرجي اخللفي والذنب املروس (الشقل  10دال) هي اخلصائص املميزة هلذه األنواع ( .)2007 ّAndrássyقن تييز
آفة  D. dipsaciعن آفة  D. gigasمن حيي اجلسككم األقصككر لدى اإلناث ( 1.7-1.0مقابل  2.2-1.6ملم)ّ واملسككافة
األطول بني الفرج والشرج ( 206-202مقابل  188-132ميقروناً) (  Vovlasوآخرواّ  .)2011ولدى فحص الشويقات
من اجلتة اجلانبيةّ تبدو أكمر تقوسكك كاً يف آفة  D. dipsaciيا هي عليف يف ( D. destructorالشككككقل  10جيم) .انظر
 Karssenو ) 2010( Willemsenملزيد من املعلومات عن الشككككويقات واسككككتخدامتا يف تديد آفيت  D. dipsaciو
 .D. destructorدر اإلشارة تق أا بذور  V. fabaتتضمن بصورة خاصة يرقات من املرحلة الرابعة.
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 2-2-1-4وصف آفة Ditylenchus destructor

حسب

 Sturhanو Brzeski

( .)1991ترد التفاصيل واآلراء يف الشقل .11

القياسات (حسب  ّ1952 ّGoodeyمن عوائل نباتية عالية متنوعة).
(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).

املورفولوجيا العامة .العينات البالغة من آفة  D. destructorهي حيوانات دقيقة أشبف بالديدااّ يرتاوح طوهلا بني
و 1.4ملم فيما يبلغ عرضككككتا بني  23و 47ميقروناًّ كما أنتا مقوسكككة قليالً عند البطن .وتُالحظ اختالفات كبرية لدى
العينات البالغة من حيي قياسكككتا وفقاً لعوائلتا وعمرها .كذلكّ يتشكككابف الذكور واإلناث من حيي املظتر العام .يضكككم
اجملال اجلانيب سكككتة قواطت (الشكككقل  11واو)ّ وينخفض عددها تق قاطعني يف منطقة العنق والذنب .احللقة اجلليدية
وحلقة الرأس دقيقةّ وغالباً ما يقوا الرأس أضككيق من اجلسككم املتاخمّ و قن تديد أربعة حلقات يف الرأس من خالل
فحص جمتر بااللقرتوا (  Wendtوآخرواّ  .)1995يرتاوح طول القلم بني  10و 12ميقروناًّ وقد لوحظ من حني
تق آخر وجود عينات يبلغ طول القلم فيتا  14ميقروناً .يشككقل ةروط القلم نسككبة  45تل  50يف املائة من طول القلمّ
كما أا املقابض واضككحة ومدورة ومنحدرة تق اخللف .البصككيلة الوسككطى عضككليةّ ويبلغ طول تمخينات جدراا اللمعة
(أو الصكككمام)  3ميقرونات تقريباً .تتداخل البصكككيلة اخللفية مت األمعاء على مسكككافة قصكككرية على اجلانب الظتر من
اجلسمّ رغم تمقانية مالحظة احنراا يف البصيلة الغدية يف بعض العينات من حني تق آخر (الشقل  11ألف) .يتواجد
املسككككم اإلفراغي مقابل غدد املر ءّ كما تد القيس الفرجي اخللفي على بالبة أرباع املسككككافة بني الفرج والشككككرج
(الشقل  11هاء) .ويقوا طول البيض ضعف عرضتا ( .)2007 ّAndrássyالشفاه يف الفرج مسيقة وناتئة (الشقل 11
باء) واملبيض األ مامي تد ويصكككككل أح يا ن ًا تق منط قة املر ء .يشكككك غل اجلزء الفرجي اخللفي من القيس الراي
حوالي  40تق  98يف املائة من املسافة بني الفرج والشرجّ (الشقل  11هاء) .ولين اجلراب الذكر ما بني  50و 90يف
املائة من طول الذنبّ ويبلغ طول الشككويقات بني  24و 27ميقروناً .جتلف شككقل الشككويقات يف آفة  D. dipsaciعن
شقلتا يف آفة  D. destructorتذ نالحظ فيتا قبة بطنية (الشقل  Karssen( )12و .)2010 ّWillemsenتتد اخلصية
وصككو ًال تق قاعدة املر ءّ والذنب لدى اجلنسككني ةروطي الشككقلّ يبلغ طولف ما بني بالبة تق مخسككة أعراض اجلسككم
الشرجيّ وهو مقوس عادة من ناحية البطن ومدور عند طرفف.
0.8

خصككائص التشككخيص املورفولوجي .تا آفة  D. destructorمشككابتة آلفة  ّD. dipsaciتجا ختتلف عن هذا النوع من
حيي اجملال اجلانيب الذ تظتر فيف سكككتة قواطت (الشكككقل  11واو)ّ والقيس الفرجي اخللفي األطول وطرا الذنب
املدور على حنو رقيق (الشكككقل  11دال) .وختتلف مورفولوجيا  D. destructorعن  D. africanusبصكككورة خاصكككة من
حيي طول القلم الذ قد يتداخل ب شقل طفيفّ وطول ال شويقاتّ ما لتم وجود ذكور يف أعداد هذه اجلرابيم .وتتميز
تقنولوجيا تفاعل البلمرة املتسككلسككل يسككاسكية كافية حلل الفروقات بني األصككناا املتصككلة ببعضككتا بشككقل وبيق .لقد
اسككتخدم  Wendtوآخروا ( )1995تعدد األشككقال لطول جزء القطت لفصككل  D. destructorعن  .D. africanusولدى
فحص اآلفة من الناحية اجلانبيةّ تقوا الشككككويقة أقل تقوسكككك ًا يف  D. dipsaciيا هي عليف يف D. destructor
(الشقل  11جيم).
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مالحظات :قد ختتلف اخلصائص املذكورة أعاله ويقاد يقوا من املستحيل تديد عينة واحدة يف مستوى النوع .يوصى
بفحص عينة واحدة على األقل من الذكور واإلناث .و قن أا تنخفض القواطت اجلانبية لدى الذكر مم ًال تق أربعة قرب
الذنبّ ما يشقيل جطاً مشابتاً للنمن يف .D. dipsaci

DP 8-19

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

ب.ت 8

اجلاادول  -2املقككارنككة بني خصكككككائص التشككككخيص يف  ّDitylenchus africanusوّDitylenchus destructor
و ّ Ditylenchus dipsaciوDitylenchus myceliophagus ّ Ditylenchus gigas
D. destructor
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بشقل رفيت
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البصيلة اخللفية
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طول اجلراب (كنسبة مئوية من
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النباتات األعلى

النباتات األعلى
والفطريات

أفضلية العوائل

()1
()2
()3

()3

-PUS

نبككاتككات أ ع لى الفول السككككوداني غصينات فطرية
وغصينات فطرية والفطر

اجلزء الفرجي اخللفي من القيس الراي

حمتسبة من وصف النوع
مفيد يف حال وجود معايري مورفولوجية حميرة
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التحديد اجلزيئي

عند الضككرورةّ قن تجراء تديد جزيئي لنوعي  D. dipsaciأو  ّD. destructorوخباصككة حني تقوا األنواع حميرة
(ممل  ّD. myceliophagusأو  ّD. africanusأو  ّ)D. gigasوال قن تييزها بشككقل حاسككم عن األنواع املسككتتدفة
مورفولوجياً.
ويف هذه احلالةّ من األفضكككل ختزين احمللول الذ يتضكككمن النيماتود يف ظروا باردة (أ ممليجة) تجا ليس ألكمر من
بضعة أيام قبل استخراج احلمض النوو .
ويف هذا الووتوكول التشككخيصككيّ يتم وصككف الطرمم (نا يف ذلك اإلشككارة تق األمساء التجارية) حال نشككرها حيي أنتا
تدد امل ستوى األ صلي الذ تقق بالن سبة للح سا سية واخل صو صية و/أو تمقانية اال ستن ساخ .تا ا ستخدام أمساء املواد
املطترةّ واملواد القيميائية أو األجتزة يف بروتوكوالت التشخيص ال يعين املصادقة عليتا واستبعاد بعضتا اآلخر اليت قد
تقوا مناسبة .و قن مواءمة اإلجراءات املخوية الواردة يف الووتوكوالت للمعايري اخلاصة نختوات فرديةّ شريطة أا
تقوا جمازة تاما.
1-2-4

آفة Ditylenchus dipsaci

وُضعت نتج جزيئية ةتلفة لتحديد آفة .D. dipsaci
لقد مت استخدام التتجني (  Wendtوآخرواّ  )1993واالرتال القتربائي (  Tenenteوّ Evans
و )2002ّBaichevaللتحقيق من مفتوم األصناا داخل فصيلة  D. dipsaciوالتنوع الورابي بني أنواع .Ditylenchus
1997

Palazova

ومت التحقيق بشقل تفصيلي من النتج اجلزيئية من أجل تديد حمددّ وخباصة بواسطة تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل أو
تفاعل تنزيم البلمرة املتسكلسكل – تعدد األشكقال لطول جزء القطت ( ّ)PCR-RFLPوللقشكف عن التقلب يف األعداد من
خالل تليل التتابت (  Leal-Bertioliوآخرواّ  Zouhar 2000وآخرواّ .)2002
وقد نُشرت ستة اختبارات جزيئية (تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل أو تفاعل تنزيم البلمرة املتسلسل – تعدد األشقال لطول
جزء القطت) قن ا ستخدامتا يف تديد آفة  D. dipsaciويرد و صفتا يف األجزاء  4-2-4تق  .9-2-4كذلكّ ي شمل
الوصف دقائق كل اختبارّ تضافةً تق جنس وأنواع النيماتود اليت جرى تقييم كل اختبار بشونتا.
وتا التحليل اجلزيئي لتسككككلسككككالت احلمض النويي الرييبّ نا يف ذلك املناطق املختلفة (منطقة تتابت مباعد النسككككخ
الداخلي  ّ-5.8S-ITS21واجلزء  D2–D3من جينات  ّs8Sووحدة  S18الفرعية الصغريةّ واجلينات اجلزئية املتقدرية
من أجل ( cytochrome c oxidase Iاحلمض النوو املتقدر ) وتسككلسككالت اجلينات ( hsp90احلمض النوو )ّ يز
بشقل واضح بني  D. gigasو Vovlas ( D. dipsaci s.s.وآخرواّ .)2011
2-2-4

آفة Ditylenchus destructor

يستند التشخيص اجلزيئي آلفة  D. destructorعلى تفاعل تنزيم البلمرة املتسلسل – تعدد األشقال لطول جزء القطت أو
تسلسل منطقة مباعد النسخ الداخلي جلينات احلمض النوو الرييب.
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بين  Wendtوآخروا ( )1993أا تفاعل تنزيم البلمرة املتسكككلسكككل – تعدد األشكككقال لطول جزء القطت يف منطقة مباعد
النسككككخ الككداخلي مسح بتمييز آفككة  D. destructorاليت تتطفككل على البطككاطككا عن صككككنفني من  D. dipsaciوعن
 .D. myceliophagusوقد ن شروا تشخيص مالمح تعدد األشقال لطول جزء القطت هلذه األنواع المالبة .و قن تييز آفة
 D. africanusعن  D. destructorمن خالل املزج بني اخل صائص التالية :تعدد األ شقال لطول جزء القطت اليت توليدها
سبعة أنز ات تقييد على منطقة مباعد النسخ الداخلي جلينات احلمض النوو الرييب.
حصكككل  Jiوآخروا ( )2006على مالمح تعدد األشكككقال لطول جزء القطت لعدة جمتمعات  D. destructorمن البطاطا
احللوةّ وكشفوا عن بعض االختالفات يف مالحمتا املتصلة بتعدد األشقال لطول جزء القطت.
قام  Powersوآخروا ( )2001أو ًال برتتيب تتابت مباعد النسككككخ الداخلي آلفة  ّD. dipsaciتجا تتوفر حالياً يف قاعدة
بيانات بنك اجلينات أكمر من  50تسككككلسككككالً ألجزاء احلمض النوو الرييب اليت مت احلصككككول عليتا من جرابيم
 D. destructorجرى مجعتا من مواقت ونباتات عائلة ةتلفة.
3-2-4

استخراج احلميض النووب

يُنقل العديد من العينات الصككككغرية أو البالغة تق أنبوب جمتر ّ ويُسككككتخرج احلمض النوو منتا .يقوم
وآخروا ( )1990بوصف عملية استخراج احلمض النوو .
4-2-4

Webster

اختبار تتابع مباعد النسااا الداخلي -احلميض النووب الرييب -تفاعل إنزيم البلميرة املتساالساال – تعدد
األشكال لذول جزء القذع آلفيت  D. dipsaciوD. destructor

وضت  Wendtوآخروا هذا االختبار (.)1993

املنتجية
البادئات العامة للحمض النوو الرييب يف مباعد النسكخ الداخلي (املوصكوفة يف  Vrainوآخرين ( ))1992املسكتخدمة يف
هذا االختبار هي:
18S: 5′-TTG ATT ACG TCC CTG CCC TTT-3′
26S: 5′-TTT CAC TCG CCG TTA CTA AGG-3′

األمبليقو نات هي

.D. destructor

900

زوج قا عد ل قل من آفيت

 D. dipsaciو ّD. myceliophagusو1200

زوج قا عد آل فة

يتم احلصككول على التضككخيم عقب توصككيات املصككنت لرزم تفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل اليت تتو على وحدات من
بوليمرياز احلمض النوو تااّ ونيوكليوتيد ودارىء تفاعل.
تتولف بارامرتات تدوير تفاعل البلمرة املتسكلسكل 1من دورة أوق ملدة  1.5دقيقة على حرارة  96درجة مئويةّ و 30بانية
على حرارة  50درجة مئوية و 4دقائق على حرارة  72درجة مئوية و 40دورة من  45بانية على حرارة  96درجة
 1بارامرتات تدوير تفاعل البلمرة املتسلسل موصوفة يف املقالة األساسية (  Wendtوآخرواّ  .)1993وقد ي د تسني أجتزة التدوير احلرارية واملواد
املطترة لتفاعل البلمرة املتسلسل تق مراجعة بارامرتات التدوير املذكورة.
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مئويةّ و 30بانية على حرارة  50درجة مئوية و 4دقائق على حرارة  72درجة مئوية ودورة أخرية ملدة  45بانية
بدرجة  96درجة مئويةّ و 30بانية على حرارة  50درجة مئوية و 10دقائق على حرارة  72درجة مئوية .وبعد تضخيم
احلمض النوو ّ يوضكككت  2تق  5ميقرونات من املنتج على هالم األغاروس برتكيز  1يف املائة ويُخزا الباقي على حرارة
 20درجة مئوية تت الصفر ويُستخدم يف تعدد األشقال لطول جزء القطت .وتقوا عدة أنز ات قطت مفيدة لتمييز آفيت
 D. destructorو D. dipsaciعن أنواع أخرى من  Ditylenchusممل  ّHaeIIIو ّ HpaIIو HinfIوWendt ( RsaI
وآخرواّ  .)1993ويرد يف اجلدول  3طول أجزاء القطت النامجة عن أنز ات التشخيص هذه.
اجلدول  -3الطول التقرييب ألجزاء قطت احلصر ذات التقوين والطول املتعددة يف احلمض النوو الرييب يف مباعد النسخ
الداخلي ألنواع  Ditylenchusالنامجة عن  4أنز ات حصر
األنزيم

D. destructor

منتج تفكاعكل البلمرة
املتسككككلسككككككل غري
احملصور

D. myceliophagus

D. dipsaci

D. gigas1

D. africanus

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

املصدر Wendt :وآخروا (.)1995 ّ1993
األزواج القاعدية مباعد النسخ الداخلي وتفاعل البلمرة املتسلسل وتعدد األشقال لطول جزء القطت واحلمض النوو الرييب.
 1مسماة يف الورقة األساسية بوصفتا صنف عمالمم من آفة D. dipsaci
5-2-4

اختبار تفاعل رنزيم البلميرة املتسلسل القاةم على منذقة التضخيم املتتالي آلفة D. dipsaci

لقد ص كُمم اختبار تفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل القائم على منطقة التضككخيم املتتاليّ الذ وضككعف  Esquibetوآخروا
( ّ)2003على أنف اختبار خاا باألنواع آلفة  D. dipsaciمت التمييز بني األصككككناا العادية والعمالقة منتا .وجير
تقييمتا مقارن ًة بآفة ( D. myceliophagusجمتمت واحد)ّ وصككككنف واحد من آفة  11( D. dipsaciجمتمعاً من عوائل
ومواقت ةتلفة)ّ وصككنف عمالمم من آفة  ّD. dipsaciيصككفف  Vovlasوآخروا ( )2011بونف  11( D. gigasجمتمع ًا
من مواقت ةتلفة معزولة .)V. faba
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املنتجية
البادئات املستخدمة واخلاصة بآفة  D. dipsaciهي:
( D. dipsaciالصنف العاد ):
H05: 5′-TCA AGG TAA TCT TTT TCC CCA CT-3′
H06: 5′-CAACTG CTA ATG CGT GCT CT-3′

 D. dipsaciصنف عمالممّ يصفف  Vovlasوآخروا ( )2011بونف )D. Gigas
D09: 5′-CAA AGT GTT TGA TCG ACT GGA-3′
D10: 5′-CAT CCC AAA ACA AAG AAA GG-3′

وأما األمبليقوا فتو تقريب ًا  242زوجاً قاعدياً آلفة ( D. dipsaciالصكككنف العاد ) و 198زوج ًا قاعدياً آلفة
(الصككنف العمالمم) .وهلاتني اجملموعتني من البادئاتّ ال يُالحظ أ تضككخيم لدى أنواع غري مسككتتدفة وأصككناا غري
مستتدفة (  Esquibetوآخرواّ .)2003

D. dipsaci

ويتولف خلين تفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل البالغ  10ميقرونات من 1.5 :ميلليموالر من كلوريد املاغنيزيوم ّMgCl2
و 250ميقرو مرت من بالبي فوسفات النيوكليتيد منقوا األكسجني ( ّ)dNTPو 690نانومرت عن كل بادئة لتفاعل أنزيم
البلمرة املتسككلسككل املزدوج ( )H05-H06أو ( )D09-D10أو  500نانو مرت عن كل بادئة لتفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل
املتعدد ( )H05-H06-D09-D10و 0.5وحدة من بوليمرياز احلمض النوو تاا .وأما بارامرتات التدوير فتي :خطوة مسخ
أولية ملدة  3دقائق على حرارة  94درجة مئوية و 30دورة ملدة دقيقة واحدة على حرارة  94درجة مئويةّ ودقيقة
واحدة على حرارة  72درجة مئوية وخطوة اسككككتطالة نتائية ملدة  10دقائق على حرارة  72درجة مئوية .ويتم تليل
نواتج تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل بواسطة االرتال القتربائي هلالم األغاروس.
6-2-4

اختبار  S18واختبار تفاعل رنزيم البلميرة املتسلسل اخلاص مبباعد النسا الداخلي  1آلفة D. dipsaci

صكك كُمم هذا االختبار الذ وضككككعف  Subbotinوآخروا ( )2005على أنف اختبار خاا باألنواع آلفة
(الصنف العاد فقن) .وجرى تقييمف مقارنة بآفة ( D. destructorجمتمت واحد)ّ والصنف العاد من آفة D. dipsaci
( 18جمتمعاً من عوائل ومواقت ةتلفة) وآفة  12( Ditylenchus sp.جمتمعاً من عوائل ومواقت ةتلفة).
D. dipsaci s.s.

املنتجية
البادئات اخلاصة بآفة  D. dipsaciواملستخدمة هي:
 Vrain ( rDNA2: 5′-TTT CAC TCG CCG TTA CTA AGG-3′وآخرواّ )1992
DitNF1: 5′-TTA TGA CAA ATT CAT GGC GG-3′

يبلغ هذا التضككخيم حوالي  263زوجاً قاعدياً آلفة ( D. dipsaci s.s.الصككنف العمالممّ املسككمى الحق ًا  ّD. gigasغري
مشمول) .وال يُالحظ أ تضخيم لدى األنواع غري املستتدفة.
يتولف خلين تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل البالغ  25ميقروناً من :تركيز مرة واحدة من أصل تركيز  10مرات لدارىء
تفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل نا يف ذلك  15ميلليموالر من كلوريد املاغنيزيوم  ّMgCl2و 0.2ميلليموالر من كل بالبي
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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فو سفات النيوكليتيد منقوا األك سجني ( ّ)dNTPو 60نانو مرت لقل بادئة ووحدة واحدة من بوليمرياز احلمض النوو
تاا .وجير تفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل باسككتخدام جتاز تدوير حرار من نوع بيلتييف ( ) Peltierجمتز ببئر 96
( ) MJ Research2 ّPTC100مت بارامرتات التدوير التالية :خطوة مسككككخ أولية ملدة  4دقائق على حرارة  94درجة
مئوية و 35دورة من  15بانية على حرارة  94درجة مئويةّ و 30بانية على حرارة  57درجة مئوية و 30بانية على
حرارة  72درجة مئوية وخطوة اسكككتطالة نتائية ملدة  10دقائق على حرارة  72درجة مئوية .ويتم تليل نواتج تفاعل
أنزيم البلمرة املتسلسل بواسطة االرتال القتربائي هلالم األغاروس.
7-2-4

اختبار تفاعل رنزيم البلميرة املتسلسل اخلاص باحلميض النووب الرييب  .8S5آلفة D. dipsaci

صُمم هذا االختبار الذ وضعف  Marekوآخروا ( )2005على أنف اختبار خاا بونواع آفة  .D. dipsaciوجرى تقييمف
مقارنةً بآفة ( D. dipsaciبالبة جمتمعات أوروبية من عوائل ةتلفة) وجمتمعات من األصككككناا غري املسككككتتدفة
( ّGlobodera pallidaو.)Rhabditis spp. ّ Bursaphelenchus xylophilus

املنتجية
وً ضعت جمموعتاا من البادئات احملددة لتحديد آفة  ّD. dipsaciتجا البادئات األكمر ح سا سية (مت الق شف عن
 pgمن احلمض النوو املستتدا) هي:

10

PF1: 5′-AAC GGC TCT GTT GGC TTC TAT-3′
PR1: 5′-ATT TAC GAC CCT GAG CCA GAT-3′

يبلغ األمبليقوا يف هذه اجملموعة من البادئات حوالي  327زوج ًا قاعدياً آلفة .D. dipsaci
يتولف خلين أنزيم تفاعل البلمرة املتسككلسككل البالغ  25ميقروناً من :مادة دارئة تاا مركيزة مرة واحدةّ و 1.5ميلليموالر
من كلوريد املاغنيزيوم  ّMgCl2و 200ميقرو ميرت لقل من كل بالبي فوسفات النيوكليتيد منقوا األكسجني (ّ)dNTP
و pmol 10لقل بادئة (جمموعة بادئات  )PF1-PR1و 1.5وحدة من بوليمرياز احلمض النوو تاا (  .)Fermentasوقد
وُضككت اختبار تفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل باسككتخدام جتاز تدوير حرار من نوع بيلتييف ( ) Peltierجمتز ببئر 96
( )MJ Resarch ّPTC200ببارامرتات التدوير التالية 3 :دقائق على حرارة  94درجة مئوية و 30دورة من دقيقتني
على حرارة  94درجة مئويةّ و 30بانية على حرارة  62درجة مئوية ودقيقتني على حرارة  72درجة مئوية وخطوة
اسككتطالة نتائية ملدة  10دقائق على حرارة  72درجة مئوية .ويتم تليل نواتج تفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل بواسككطة
االرتال القتربائي هلالم األغاروس.
2

2

 2يف هذا الووتوكول الت شخي صيّ يتم و صف الطرمم (نا يف ذلك اإل شارة تق األمساء التجارية) حال ن شرها حيي تنتا تدد امل ستوى األ صلي الذ
تقق بالن سبة للح سا سية واخل صو صية و/أو تمقانية اال ستن ساخ .وتا ا ستخدام أمساء املواد القيميائية أو األجتزة يف بروتوكوالت الت شخيص ال يعين
امل صادقة عليتا وا ستبعاد بع ضتا اآلخر اليت قد تقوا منا سبة .و قن مواءمة اإلجراءات املخوية الواردة يف الووتوكوالت للمعايري اخلا صةنختوات
فرديةّ شريطة أا تقوا جمازة تاما.
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بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

اختبار تفاعل رنزيم البلميرة املتسلسل اخلاص باحلميض النووب الرييب  .8S5ومباعد النسا الداخلي آلفة
D. dipsaci

صكك كُمم هذا االختبار الذ وضككككعف  Kerkoudوآخروا ( )2007على أنف اختبار خاا بونواع آفة  .D. dipsaci.وجرى
تقييمف مقارنة بآفة (D. dipsaciعشرة جمتمعات من عوائل ومواقت ةتلفة)ّ وآفات  ّD. africanusوّ D. destructor
و ّ D. myceliophagusو( Aphelenchoides ritzemabosiجمتمت واحد من كل نوع)ّ وآفة ( Ditylenchus sp.وفق ًا
للورقة واملوصوفة اآلا بونتا  10( D. gigasجمتمعات من عوائل ومواقت ةتلفة معزولة عن .) V. faba

املنتجية
تُسككككت خدم جمموع تاا من ال باد ئات احملددةّ األوق لت حد يد آ فة  D. dipsaciو حد ها وال مان ية لت حد يد آفيت
و .D. dipsaciويسمح استخدام اجملموعتني من البادئات الفصل بني آفة  D. gigasوآفة  .D. dipsaciوالبادئات هي التالية:

D. gigas

اجملموعة األوق من البادئات:
DdpS1: 5′-TGG CTG CGT TGA AGA GAA CT-3′

 Vrain ( rDNA2: 5′-TTT CAC TCG CCG TTA CTA AGG-3′وآخرواّ )1992
يبلغ األمبليقوا حوالي  517زوجاً قاعدياً آلفة  .D. dipsaciوال يُالحظ أ أمبليقوا لدى أنواع غري مسكككتتدفةّ نا يف
ذلك آفة .D. gigas
اجملموعة المانية من البادئات:
DdpS2: 5′-CGA TCA ACC AAA ACA CTA GGA ATT-3′

 Vrain ( rDNA2: 5′-TTT CAC TCG CCG TTA CTA AGG-3′وآخرواّ )1992

يبلغ األمبليقوا حوالي  707زوجاً قاعدياً آلفيت  D. dipsaciو. D. gigas
يتولف خلين أنزيم تفاعل البلمرة املتسككككلسككككل البالغ  20ميقروناً من :دارئ تضككككخيم من  1.5ميقروميالر مت كلوريد
املاغنيزيوم  MgCl2نتائيّ وتركيز يبلغ  5ميقروميالرّ و 200ميقروميرت من كل بالبي فوسككككفات النيوكليتيد منقوا
األكسككجني ( ّ)dNTPو 0.5ميقروميرت لقل بادئة (يف تفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل البسككين مت  DdpS1-rDNA2أو
 DdpS2-rDNA2ويف تفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل املزدوجّ يبلغ الرتكيز النتائي لبادئة  0.5 DdpS1ميقروميرت يف
حني أنتا تبلغ ميقروميرت واحد يف بادئيت  DdpS2و ) rDNA2ووحدة واحدة من بوليمرياز احلمض النوو تاا ( MP
 .)Biomedicalsوقد وُضكككت اختبار تفاعل أنزيم البلمرة املتسكككلسكككل باسكككتخدام جتاز تدوير حرار من نوع بيلتييف
( ) Peltierجمتز ببئر ( 96نظام  ّ)Perkin Elmer ّGeneAmp 9600 PCRباعتماد بارامرتات التدوير التالية :دقيقة
واحدة على حرارة  94درجة مئوية  40دورة ندة  30بانية على حرارة  94درجة مئويةّ و 30بانية على حرارة 60
درجة مئوية و 45بانية على حرارة  72درجة مئوية وخطوة اسككككتطالة نتائية ملدة  10دقائق على حرارة  72درجة
مئوية .ويتم تليل نواتج تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل بواسطة االرتال القتربائي هلالم األغاروس.

2

2
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اختبار تفاعل رنزيم البلميرة املتسلسل القاةم على منذقة التضخيم املتتالي آلفة D. dipsaci

9-2-4

صًمم اختبار تفاعل أنزيم البلمرة املت سل سل القائم على منطقة الت ضخيم املتتالي الذ و ضعف  Zouharوآخروا ()2007
بوصكككفف اختباراً خاصكككاً باألنواع آلفة  .D. dipsaciوقد جرى تقييمف مقارن ًة بآفة  D. dipsaciفقن (عشكككرة جمتمعات
أوروبية من عوائل ةتلفة).

املنتجية
جرى تصميم جمموعتني من البادئات احملددة لتحديد آفة :D. dipsaci
اجملموعة األوق 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′

يبلغ األمبليقوا يف هذه اجملموعة من البادئات حوالي  325زوجاً قاعدياً آلفة .D. dipsaci
اجملموعة المانية 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′

يبلغ األمبليقوا يف هذه اجملموعة من البادئات حوالي  245زوج ًا قاعدياً آلفة .D. dipsaci
يتولف خلين أنزيم تفاعل البلمرة املتسككلسككل البالغ  25ميقروناً من :مادة دارئة من تفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل مركيزة
مرة واحدة )  ّ(Fermentasو 1.5مللي موالر من كلوريد املاغنيزيوم  ّMgCl2و 200ميقرو ميرت من كل بالبي فو سفات
النيوكليتيد منقوا األكسككجني ( ّ)dNTPو pmol 10لقل بادئة (تما جمموعة البادئة  DIT_2أو  )DIT_5و 1.5وحدة
من بوليمرياز احلمض النوو تاا )  ّ(Fermentasواض نوو برتكيز  50نانوغرام كنموذج .جير اخت بار ت فا عل
أنزيم البلمرة املتسكككلسكككل باسكككتخدام جتاز تدوير حرار من نوع بيلتييف جمتز ببئر )MJ Resarch ّPTC200( 96
ببارامرتات التدوير التالية 3 :دقائق على حرارة  94درجة مئوية و 30دورة من دقيقة واحدة على حرارة  94درجة
مئويةّ و 30بانية على حرارة  60درجة مئوية ودقيقة واحدة على حرارة  72درجة مئوية وخطوة ا ستطالة نتائية ملدة
 10دقائق على حرارة  72درجة مئوية .ويتم تليل نواتج تفاعل أنزيم البلمرة املتسككلسككل بواسككطة االرتال القتربائي
هلالم األغاروس.
2

2

2
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الشواهد اخلاصة باالختبار اجلزيئي

من أجل الركوا تق نتيجة االختبارّ من الضككرور وجود الشككواهد املناسككبة – اليت تعتمد على نوع االختبار املسككتخدم
ومسككتوى اجلزم املطلوب -لقل سككلسككلة من عمليات عزل احلمض النوو وتضككخيم احلمض النوو لسفة املسككتتدفة أو
احلمض النوو امل ستتدا .كما أا ال شاهد اإلجيابي للحمض النوو ّ وال شاهد ال سليب للت ضخيمّ و شاهد اال ستخراج
السليب هي شواهد احلد األدنى اليت جيب استخدامتا.
ال شاهد اإلجيابي للحمض النوو  :يُ س تخدم هذا ال شاهد لر صد كفاءة الت ضخيم (بعيدًا عن اال ستخراج) .و قن ا ستخدام
احلمض النوو املعد مسبق ًا (املخزا) يف النيماتود املستتدفة.
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شاهد الت ضخيم ال سليب (بدوا شاهد جوذج) .هذا ال شاهد ضرور يف تفاعل أنزيم البلمرة املت سل سل التقليد من أجل
اسكككتبعاد النتائج اإلجيابية املضكككللة النامجة عن التلوث خالل تعداد خلين التفاعل .ويضكككاا ماء تفاعل أنزيم البلمرة
املتسلسل الذ كاا قد استُعمل من أجل تعداد خلين التفاعلّ يف مرحلة التضخيم.
شككاهد االسككتخراج السككليب .يُسككتخدم هذا الشككاهد لرصككد التلوث خالل اسككتخراج احلمض النوو  .ويضككم هذا الشككاهد
استخراج احلمض النوو والتضخيم الالحق لدارىء االستخراج فقن .ويُنصح باستخدام شواهد متعددة حني تقوا أعداد
كبرية من العينات اإلجيابية متوقيعة.
11-2-4

تفسري نتاةج تفاعل رنزيم البلميرة املتسلسل التقليدب

يعتو تفاعل أنزيم البلمرة املتسلسل اخلاا باملمرض احملدد صاحلا فقن تذا مت استيفاء املعايري التالية:
-

أا ينتج الشاهد اإلجيابي أمبليقونا لسفة من احلجم الصحيح ألنواع النيماتود املستتدفة.

-

عدم تنتاج أمبليقونات من احلجم ال صحيح ألنواع النيماتود امل ستتدفة يف ال شاهد ال سليب لال ستخراج وال شاهد
السليب للتضخيم.
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السجالت

ينبغي االحتفاظ بالسككككجالت والواهني حسككككب ما هو مبني يف املعيار  27من املعايري الدولية لتدابري الصككككحة النباتية
(بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح).
وينبغي االحتفاظ بال سجالت والواهني (خا صة العينات احملفوظة أو املو ضوعة على شرائحّ و صور اهلياكل الت صنيفية
املميزةّ ومستخلصات احلمض النوو وصور املواد اهلالميةّ حسب االقتضاء) ملدة عام على األقل يف احلاالت اليت قن
فيتا أا تتوبر أطراا متعاقدة أخرى بنتائج التشخيص.
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جهات االتصال للحصول على معلومات إضافية

قن احلصول على مزيد من املعلومات عن هذا الووتوكول من:
 ّBiosystematics Division, ARC-PPRI, Private Bag X134, Queenswood, 0121مجتوريككة جنوب أفريقيككا
()Antoinette Swart; e-mail: SwartA@arc.agric.za
مركز تشكخيص اآلفات النباتيةّ تدارة كاليفورنيا لألغذية والزراعةّ
 ّ95832-1448الواليات املتحدة ()Sergei Subbotin; e-mail: subbotin@ucr.edu

Meadowview Road, Sacramento, CA 3294

ةتو  -Charlottetownأمراض البطاطاّ الوكالة القندية لفحص األغذيةّ
 ّPEI, C1A 5T1كندا ( Harvinder Bennypaulالويد االلقرتوني)bennypaulhs@inspection.gc.ca :

Mount Edward Rd, Charlottetown 93

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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و قن تقديم طلب إلعادة النظر يف بروتوكول التشكككخيص من قبل املنظمات القطرية اخلاصكككة بوقاية النباتات واملنظمات
اإلقليمية لوقاية النباتات أو األجتزة التابعة هليئة تدابري الصككككحة النباتية من خالل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات ( )ippc@fao.orgاليت ستقوم بدورها باحالتتا تق الفريق الفين املعين بوضت بروتوكوالت التشخيص.

-7

شكر وتقدير
Nematology Unit, Biosystematics Division, ARC-( Antoinette Swart

حرر هذا الووتوكول كل من السكككيدة
 ّPPRIمجتورية جنوب أفريقيا)ّ والسيد INTA-Estación Experimental de Balcarce, ( Eliseo Jorge Chaves
 ّLaboratorio de Nematologíaاألرجنتني) والسيدة EMBRAPA, Recursos Genéticos ( Renata C.V. Tenente
 ّe Biotecnologíaالوازيل).
وجرى و صف التقنيات اجلزيئية من جانب ال سيد ( Sergei Subbotinمركز ت شخيص اآلفات النباتيةّ تدارة كاليفورنيا
لألغذية والزراعةّ  ّ Meadowview Road, Sacramento, CA 95832-14483294الواليات املتحدة).
قام أخصائيو النيماتودا التالوا بتحسني الووتوكول من خالل تعليقاتتم:
 السيد ( Harvinder Bennypaulالوكالة القندية لفحص األغذيةّ كندا) السيد ( Johannes Hallmannمعتد  ّJulius Kühnأملانيا) السيد ( Mikhail Pridannikovمركز الطفيلياتّ معتد  A.N. Severtsovلإليقولوجيا والتطورّ روسيا) -السيد  ّInstituto Agricultura Sostenible, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas( P. Castilloتسبانيا)
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الصورة تقدمة )2002( G. Caubel, Nemapix

بآفة Ditylenchus dipsaci

الشكل  -5نباتات  Narcissus spp.مصابة بآفة
الصورة تقدمة )1999( G. Caubel, Nemapix

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

Ditylenchus dipsaci

DP 8-40

بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

ب.ت 8

الشكل  -6قطت عرضي لبصيلة  Narcissus spp.مصابة بآفة
الصورة تقدمة )2002( C.W. Laughlin, Nemapix

الشكل  -7قطت عرضي لشمندر سقر مصاب بآفة
الصورة تقدمة )1999( C. Hogger, Nemapix

DP 8-41

Ditylenchus dipsaci

Ditylenchus dipsaci

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

ب.ت 8

الشكل  -8قطت عرضي لبطاطا مصابة بآفة  Ditylenchus destructorمقارنة مت بطاطا غري مصابة.
الصورة تقدمة )2000( S. Ayoub, Nemapix

الشكل  -9بطاطا يف مستويات ةتلفة من اإلصابة
الصورة تقدمة H. Andersen
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بآفة Ditylenchus destructor

DP 8-42

ب.ت 8

بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

الشكل  -10آفة ( 1936 ّFilipjev (Kühn, 1857) ّDitylenchus dipsaciبعد  Sturhanو ( .)1991 ّ Brzeskiألف) أنمىّ منطقة
املر ء (باء) رأس األنمى (جيم) ذكرّ منطقة الشويقة (دال) أنمىّ املنطقة اخللفية (هاء) جزء من اجلتاز التناسلي لدى األنمى) و(واو) اجملال
اجلانيب عند منتصف اجلسم .كل وحدة موسومة على مقياس الرسم=  10ميقروا.

DP 8-43

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ب.ت 8

بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

الشكل  -11آفة ( 1945 .Thorne ّDitylenchus destructorبعد  Sturhanو ( .)1991 ّBrzeskiألف) أنمىّ منطقة املر ء (باء) أنمىّ
الرأس (جيم) ذكرّ منطقة الشويقة (دال) طرا الذنب لدى أنميني (هاء) أنمىّ املنطقة اخللفية (واو) اجملال اجلانيب عند منتصف اجلسم .كل
وحدة موسومة على مقياس الرسم=  10ميقروا.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

DP 8-44

ب.ت 8

بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

الشكل  -12شويقة ( :Ditylenchusألف)  D. dipsaciو(باء)  .D. destructorالستم= القبة .مقياس الرسم=  12ميقروا
الصورة تقدمة  Karssenو )2010( Willemsen

تاريا املذبوع

هذا ليس جزءاً رئيسي ًا من املعيار

 2006 -04أضافت هيئة تدابري الصحة النباتية موضوعاً تق برنامج العمل (النيماتودّ
.)2008-2006
 2004 -11أضافت جلنة املعايري موضوع آفة -2004( Ditylenchus destructor / D. dipsaci
)017
 2010-07قدذمت املسودة تق اجتماع الفريق الفين املعين بووتوكوالت التشخيص.
 2013 -04مشاورة اخلواء.
 2013-06قدمت املسودة تق اجتماع الفريق الفين املعين بووتوكوالت التشخيص.
 2014-05صادقت جلنة املعايري على مشاورة األعضاء ).(2014_eSC_May_11
 2014-07مشاورة األعضاء
 2015-04صادمم الفريق الفين املعين بووتوكوالت التشخيص على املسودة لرفعتا تق جلنة
املعايري )(2015_eTPDP_Apr_03
 2015-06صادقت جلنة املعايري على فرتة اإلخطار لووتوكول التشخيص
)(2015_eSC_Nov_02

 2015-08اعتمدت جلنة املعايري بروتوكول تشخيص نيابةً عن هيئة تدابري الصحة النباتية (من
دوا تلقي اعرتاضات رمسية).
املعيار رقم  27ق تدابري الصحة النباتية  -امللحق  .8آفة Ditylenchus dipsaci
و ّ)2015( Ditylenchus destructorروماّ االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتّ منظمة
األغذية والزراعة.
جرى آخر تعديل على تاريخ املطبوع2015-09 :
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