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اآلفات اخلاضعة للوائحبروتوكوالت تشخيص  11بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 2-11 يتشخيصروتوكول ب

 معلومات حول اآلفة -1
 
على أ�ا تضم  Xiphinema americanum sensu lato (s.l.) املمرضة للنباتات الديدان اخليطية جمموعة تعترب 

جملموعة معظم أعضــاء هذه ا يصــعب متييز خصــائصو . )2014شــخصــي،  إبالغ، T. Prior( ذات أمساء حمددة نوعاً  56
فة من الفريوســات ذات تنقل طائ منها املفرتضــةنواع أن بعض األ تبّني  لوجية أم البيوكيميائية. وإذســواء أمن الناحية املورفو 

 د أدرجتهامن هذه اجملموعة، قنواع أي وجود أل ل، فإن البلدان اليت مل تســـجّ ياالقتصـــاد املســـتوى التداعيات اهلامة على
لى ني عالباحث حلضالشــركاء التجاريني  يف أوســاط اً قد مورســتضــغوط إال أنّ لديها.  حلجر الصــحيا على قوائم بكليتها

 ختفيف القيود املفروضة على التجارة. ات بشأن حتديد تلك األنواع سعياً إىل من التوضيح توفري املزيد
 
 عــنـــــــدمـــــــا درس 1979يف عـــــــام  X. americanum حتـــــــديـــــــد هــويـــــــة اســـــــــــــــتــهــلـــــــت الــبــحــوث الــرامــيـــــــة إىلو  

Lamberti وBleve-Zacheo  ًنوعاً  15 منها ،اً نوعاً خمتلف 25وجود اســــــــــــــتنتجا ف متفاوتة،من مناطق جغرافية هلا  أعدادا 
 لتأكدمن أجل ا ،نتقال الفريوســـاتال قياســـية ختباراتوادراســـات جديدة  إجراء ضـــرورة ، نشـــأت. ونتيجة لذلكاً جديد

العديد من الدراســـــات  صـــــدور . وعلى الرغم من)Trudgill et al., 1983(فريوســـــات تنقل التلك األنواع اليت  من هوية
 يزال دائراً  اجملموعــة ال األنواع ضــــــــــــــمن حول تصــــــــــــــنيف فــإن النقــاش X. americanum s.lواجلزيئيــة حول  املورفولوجيــة

)Coomans et al., 2001.(  مدروســــــــــاً لتحديد آفة م هذا الربوتوكول التشــــــــــخيصــــــــــي �جاً يقدّ و X. americanum s.l 
 .باإلضافة إىل معلومات عنها

 
يف أفريقيا وعلى نطاق واســع يف  X. americanum s.l جمموعة املنتمية إىل )الديدان اخليطية( النيماتودا تنتشــرو  

 Hockland and( سيانيايف أسرتاليا وأو  أما وجودها فنادرة وأوروبا وأمريكا الشمالية، آسيا، ويف أمريكا الوسطى واجلنوبي

Prior, 2009 العوائل اليت تتكون من جمموعة واسعة جداً  . وهلذه األنواع)2013، املركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية؛ 
كطفيليات خارجية   ،هي توجدالزراعة والبســتنة والغابات. و  على مســتوى ســواء، على حدٍ  من النباتات العشــبية واخلشــبية

يد احلياة الفرتات اجلافة والبقاء على ق الصـــــــــــمود خالل هاأنواعوميكن لبعض ، حرة، يف الرتبة أو يف أوســـــــــــاط منو العوائل
 التبــادالت ركــةمع ح أن تنتقــل. وعلى ذلــك، ميكن هلــذه األنواع عــائلــةنبــاتــات  أيــة غيــابحىت يف  ،لســــــــــــــنوات يف الرتبــة

والرتبــة  ،بــة)ة للزراعــة واملنتجــات النبــاتيــة (مثــل درنــات البطــاطــا امللوثــة بــالرت املعــدّ  النبــاتــاتبــ الرتبــة املرتبطــة داخــل ةيــالتجــار 
 اليةالنباتات ذات اجلذور العارية واخل تشــــــــّكلثة بالرتبة. ومن غري املرجح أن أخرى ملوّ  ســــــــلع أســــــــاســــــــية ةوأي ،الســــــــائبة

 املتطفلة اتوداالنيمحبثاً عن  لدخول هذه األنواع. وعندما يتم أخذ عينات من شــــــــــــــحنات نباتات الزينةطريقاً من الرتبة 
النبتة إعادة  حتمالا لىع عن أدلة البحثو  لنبتة،يف منطقة انتشـــار جذور ا النباتات، فال بد من حتليل وســـط النمو على
 قبل التصدير. أصيصهاإىل 

 
ـــــ اإلصــــــــــــــــــابـــــةغيـــــاب  يف حـــــالو    الفريوس، فـــــإن األجزاء اهلوائيـــــة من النبـــــاتـــــات اليت تنمو يف تربـــــة ملوثـــــةب
ــــــــــــــــــــــب  أطرافعلى  ماتورّ ت حني تظهر، اً عالي يكن مســـــــــتوى أعدادها ال ُتظهر أي أعراض ما مل X. americanum s.l ـ

 دما تعاين النبتة قلةعن تظهر أو عالمات مماثلة لتلك اليت حيوية النبتة كرتاجعجلذور (تضــــــرر امنوذجية ل أعراضاجلذور، و 
يف الواليات املتحدة، هامة  X. americanum sensu stricto (s.s.) النامجة عناملباشـــــــــــــرة  املياه). ويبدو أن األضـــــــــــــرار



11بروتوكول التشخيص   بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 

 3-11بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 تعزىاجملموعة ككل  أمهية أنّ  )، إال2013(املركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية، اقتصــــــــــــــادياً يف العديد من الواليات 
 .هامة اقتصادياً  ذات تأثريات نقل نيبوفريوسات (فريوسات متعددة األسطح) على هاأنواعبعض  قدرة إىل
 
فريوس  تنقل X. rivesi وX. californicum و .X. americanum s.s كالً من  ) أنBrown et al. )1994وأفاد  

 (نيبوفريوس) لتبغالتبقع احللقي ل وفريوس ،Cherry rasp leaf virus (CRLV) شــــــــــــــريافريوس)( أوراق الكرزتقشــــــــــــــر 
ringspot virus (TRSV) (نيبوفريوس)  لطمـــــــاطمل التبقع احللقي وفريوسTomato ringspot virus (ToRSV) 

(Nepovirus) ، مقارنة  األمريكية الشــــــــــــــمالية لدى هذه األعداد اتنقل الفريوســــــــــــــلقدرات  واســــــــــــــعالالنطاق والحظوا
اقلة هلا. وتبني أن بية احمللية واألنواع النو األور  اتســـــــــــو النيبوفري  اليت تتســـــــــــم هبا لالنتقالا ً نســـــــــــبيّ  احملدودةاخلصـــــــــــوصـــــــــــية ب

X. Bricolense ل فقط ســــالليت نقتToRSV تتســــبب اللة ســــنقل فعالة يف  لكنها، باالختبار املصــــلي لتمييزمها القابلتني
 X. tarjanense من أفيد أن كالً . وقد لســــــــــــــاللة الفريوس اليت تصــــــــــــــيب اخلوخ من نقلهاأكثر  ق الدراقو ســــــــــــــ ربتنقّ 

 .)ToRSV )Verma et al ،2003نقل ت X. Inaequale وأن ToRSو TRSVتنقالن  X. intermediumو
 
 Peach rosette mosaic virus(نيبوفريوس) للدراق الفســـــــيفســـــــاء الورديةفريوس و  CRLVكل من   وقد أدرج 

(PRMV) وTRSV و ToRSVنظمة وقاية مة حبســــب توصــــيات النباتيللوائح مراقبة الصــــحة  اخلاضــــعة يف قائمة اآلفات
 نوروبيـــة مأن األعـــداد األ يكن هنـــاك مـــا يـــدل على. وحىت وقـــت قريـــب، مل النبـــاتـــات يف أوروبـــا والبحر املتوســــــــــــــط

 X. americanum s.l أفاد 2007الفريوســــــــــــــات اَحلجْرية األوروبية، بيد أّن يف عام  تَنقل هذه Širca and colleagues 
ــــــــــــــنباتات مستخدمة كطعم بواسطة أعداد  ىلإ ToRSVو TRSVل اقتنعن ا دون ارتباطات ب سلوفينيا من X. Rivesi لـ

باعتبارها  من شــــيلي X. Rivesi لــــــــــــــــــبتســــجيل أعداد  Auger et al (2009) قامشــــحنات مســــتوردة. كما و أية معروفة ب
ـــــــــ ناقالت ينقل هذه الفريوسات، فقد  اجلنوب أفريقي .X. americanum s.l أنه مل يثبت أن ىل اخليار. ومعإ ToRSV لـ

 Grapevine fanleaf األوراق املروحية للكرمة وفريوس Arabis mosaic virus (ArMV)و CRLV فريوســات عن أبلغ

virus (GFLV)  جنوب أفريقيا ( يف كافةA. Swart ،2014شخصي،  إبالغ.( 
 
 معلومات تصنيفية -2
 

 Xiphinema americanum (sensu lato)  االسم:

 Xiphinema americanum (sensu stricto) Cobb, 1913  الفصيلة:

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

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

 )Coomans et al. ،2001 تبعاً لـ( 



اآلفات اخلاضعة للوائحبروتوكوالت تشخيص  11بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 4-11 يتشخيصروتوكول ب

بلغات  ى شـــــائعةأمساء أخر  تردلتبغ. التبقع احللقي ل األمريكية، نيماتودا يةنيماتودا اخلنجر ال األسماء الشائعة:
لمركز الــدويل للزراعــة والعلوم ل Crop Protection Compendiumخمتلفــة يف موســــــــــــــوعــة 

 ). 2013(املركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية،  البيولوجية
 

 الكشف -3
 
ـــة النيمـــاتودا كمـــا هي احلـــال و ،  .Xiphinema spp فصــــــــــــــيلـــة ميكن الكشــــــــــــــف عن  ـــة املتطفلـــةغـــالبي  اخلـــارجي

 ،اتوداالنيم اســـــــــتخراجوميكن اســـــــــتخدام تقنيات  وســـــــــط النمو. و منأمن الرتبة  هااســـــــــتخراج النباتات، بواســـــــــطة على
 ميكن االســــــــــــــتعانة أو )Oostenbrink ،1960( Oostenbrinkأو  )Flegg )Flegg ،1967 اليت عّدهلا  Cobbتقنيةمثل 

ضــــــــــــاً لطفيليات داخلية أي . وميكنLongidoridمن نوع  املناســــــــــــبة من أجل اســــــــــــتخراج النيماتودا التنقية األخرىطرق ب
 رلــدرنــات. وبــالتــايل ميكن العثو واألبصـــــــــــــــال وا جــد أيضـــــــــــــــًا يف بقــايــا الرتبــة املالصــــــــــــــقــة جلــذور النبــاتــاتمهــاجرة أن تو 

  ).EPPO, 2013a( املعدلة Baermannجراءات إطرائق مثل د النباتية بواسطة املوامعاجلة عقب  spp. Xiphinemaعلى 
 
ميكن اتباع املنهجية ، Flegg اليت عدهلا Cobbتقنية من الرتبة باســتخدام  Longidoridنيماتودا  بغية اســتخراج 

ــــب إناء كبري سعة لرت واحد ميأل التالية:  نقع من حوايلت) إىل املاء فلمل 200تربة (حوايل نة عيّ تضاف و من املاء ملل  250 ـ
وضع . يقعمرتني أو ثالث مرات خالل فرتة الن املزيج املعّلق لرتبة الطينية)؛ حيّركدقيقة (ل 60 إىل) املزجييةرتبة للدقيقة ( 30

 املنخلمن خالل  املعّلق الرتبة ات فيغســـــل مزيجلرت  5من البالســـــتيك ســـــعة  م على دلولم 2 مقاســـــها فتحات وذ منخل
، ثانية 25تدوم  د فرتة من الرتســــــــــيببعو التحريك.  بواســــــــــطة احمللول مث خيضّ ، الدلو باملاء ميألو  ينزع املنخلالدلو.  على

الدلو.  داخل بقاء الرواســـــبن يضـــــم ما اً،ميكرون 150 فتحاهتا مقاسيبلغ ثالثة مناخل  الطايف عرب يصـــــب املزيج املعلق
غســـل) يف أناء ال نينةق املنســـاب من دفقالك( برفق بواســـطة دفق مائي طفيف القوة على املناخل رواســـب املتبقيةتغســـل ال
ثانية  15بعد و . حركة دواميةفيحرك بالكامل  من جديد، باملاءبقايا الرتبة  ميأل الدلو الذي حيتويلرت. و  1ســــــــــــــعة نظيف 

ما يضـــمن هنا ( اً ميكرون 150 فتحتها قياس نفســـها البالغ ناخل الثالثةامل جمموعةعرب اجلزء الطايف  فىيصـــالرتســـيب، من 
 كاملةلرت   1 اء سعةناإلتلك اليت مت مجعها سابقا. تصب حمتويات بقايا إىل ال ضافالدلو) وت بقاء الرواسب داخل أيضاً 

 نخلوضع اململم)، وي 3إىل  2طبقة الرتبة حوايل  سماكةل احلد األقصى بلوغ (مع اً ميكرون 90 فتحاته مقاس على منخل
مجع  . يتميبدأ قعر املنخل مبالمســـــــــة املاءإىل أن اجلانب  . يضـــــــــاف املاء مني حبجم مناســـــــــب ومدعومعلى قمع زجاج
فتح الزنربك أو امللقط اللوليب على جــذع زجــاجي عن طريق  أنــاءســـــــــــــــاعــة يف  72إىل  24 فرتة ترتاوح من النيمــاتودا بعــد

 النيماتودا حتت جمهر التشريح. معاينة ، فتجريالقمع
 
أوروبا  منظمة وقاية النباتات يفيف معيار  ســـــتخراجاال ى وصـــــف تفصـــــيلي ملعدات وإجراءاتعل ميكن االطالع 

 ). EPPO, 2013a(النيماتودا  بشـأن استخراج والبحر املتوسط
  



11بروتوكول التشخيص   بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 

 5-11بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 الهوية تحديد -4
 
 أجل حتديد من لتفاعل املتســــــــــــــلســــــــــــــل للبوليمريازقت الراهن أي بروتوكوالت مناســــــــــــــبة ختص اال توجد يف الو  
 X. americanum s.l. حتديد ضـــــــرورة االعتماد على ولذا تبقى للفريوســـــــات. األنواع املعروفة بنقلها أو من أجل حتديد 

وينبغي  .X. americanum s.lأنواع  للعديد مناملرجعية  كبري يف املواد  مثة شــــــحّ و املورفولوجية.  اصــــــفاهتمن خالل  هويتها
 .هويتها حتديد علىملساعدة من أجل ا 6املذكورة يف القسم  جهات االتصالاستشارة 

 
 المواد إعداد 4-1
 
على أكرب  ةحلال واألنواع األخرى من النيماتودا املتطفلة على النبات، ينبغي تنفيذ املعاينة املورفولوجيا كما هي 

 بقصــد ودا ومعاجلتهاالنيمات عينات لتثبيت مت نشــرها اليت طرقالالعديد من  هناكو عدد ممكن من عينات النبتات البالغة. 
مبعاينة النيماتودا  وينصــح Manzanilla-López and Marbán-Mendoza (2012)يف  خلصــت مؤخراً  وهي قد ،دراســتها

 منقاة يف حال مل تكن العينات قد ال تظهر هامةالغليســـــــــريين اخلايل من املاء إذ أن صـــــــــفات تصـــــــــنيفية  املعاجلة ضـــــــــمن
 .مبا فيه الكفاية

 
تبقى صــــــاحلة  ال إال أن تلك الشــــــرائح قد بشــــــكل ســــــريع للمعاينة الفورية مؤقتة وميكن حتضــــــري شــــــرائح جمهرية 

 فقط. ابيعسالّ لبضعة أإستعمال لال
 
ية يداعها يف اجملموعات املرجعإو يف املســــــــتقبل  مرجعكالســــــــتخدامها  أمكن، إعداد شــــــــرائح دائمة  ، إذاوينبغي 

 Seinhorst، 1962( بالتفصــــيل يف دراســــات أخرى للنيماتودالة دائمة مّ حمُ  للنيماتودا. وقد مت وصــــف طرق إعداد شــــرحية
 .2-1-4) يف القسم 1986( Hooper اليت وصفها بطيءطريقة التبخر ال . ترد)Hooper ،1986و
 

 يف هذا الربوتوكول التشـــــخيصـــــي جرى وصـــــف الطرائق (مبا فيها اإلشـــــارة إىل األمساء التجارية) حبســـــب ما هي منشـــــورة،
أ�ا حتدد املستوى األصلي للحساسية أو التخصص و/أو قابلية النسخ الذي مت بلوغه. إن استخدام أمساء الكواشف  إذ

 أو املواد الكيميائية أو التجهيزات يف الربوتوكوالت التشــــــــخيصــــــــية هذه ال ينطوي على تأييدها من أجل اســــــــتثناء أخرى
ربات ملخربية الواردة يف الربوتوكوالت لكي تتواءم مع معايري املختجيوز تعديل اإلجراءات او قد تكون مناســــــبة هي أيضــــــاً. 

 الفردية، شريطة املصادقة عليها بالشكل املناسب.

 
 ؤقتةالم جهريةالمستحضرات الم 4-1-1
 
 النيماتودا يناتعنقل أُ . التجويف، مبا يكفي مللء جتاويفضـع قطرة صـغرية من املاء على شـرحية زجاجية ذات  

تكون درجة  من األمهية مبكان أنو درجة مئوية.  65 حرارة درجة ط علىو ضبم لوح للتسخنيإىل املاء وضع الشرحية على 
تعترب املدة املرتاوحة و  .يؤدي إىل تشـويه العينات وفسـادهاسـ لفرتة طويلة ذ أن التسـخنيإ لقتل النيماتودا فقط ةكافي  احلرارة



اآلفات اخلاضعة للوائحبروتوكوالت تشخيص  11بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 6-11 يتشخيصروتوكول ب

والفينة  معظم األنواع، ولكن جيب معاينة الشـــــرحية بني الفينةإىل كافية بالنســـــبة   التســـــخنيثانية على لوح  15إىل  10من 
 .كافة  إبعادها عن مصدر احلرارة فقط لدى توقف حركة النيماتودا لرصد التقدم احلاصل ومن مثَّ 

 
ة من تأكدو خرت شـــــرحية زجاجية، إ  ي اجملهر. ضـــــع قطرة صـــــغرية من ثالث خلّوها من الغبار وضـــــعها جبنب منصـــــّ

ت إيثـــانول أمني قوة واحـــد و   فورمـــالـــدهيـــد)،ال يف املـــائـــة من 40الفورمـــالني ( منملـــل  7) (TAFالفورمـــالني (من ُمثَّبـــِ
من املاء املقطر) أو ُمثَِّبت آخر مناســب، يف وســط الشــرحية وضــع كمية مناســبة ملل  91ثالثي إيثانول أمني،  منملل  2

 نقل النيماتوداأُ  .الشــــرحية)ب صــــاقهاتلوتثبيت اســــاترة الشــــمع يف دعم اليســــاعد قطرة (ســــمشع البارافني حول ال شــــرائح من
ثَِّبت إويف امن الشــــــرحية ذات التج

ُ
 دونمن وســــــط القطرة يف الســــــطح احملّدب  وتأكد من وضــــــعيتها حتت )TAF(ىل امل

 حجم النيماتودا. باختالف الواحدة أن تتسع هلا فيختلف لشرحيةأما عدد العينات اليت ميكن ل. أي تداخل فيما بينها
 
 ملبشــــــــــورا الشــــــــــمع نزهلا برفق علىمث أناســــــــــب مبنديل تنظيف العدســــــــــات. املجم من احل ف بعناية ســــــــــاترةنظّ  

 فرّبت، انبالذوب الشـــــمعيبدأ  حىت عليه واتركها لتســـــخنيلوح اع الشـــــرحية على . ضـــــَ )TAF(قطرة املثبت إىل أن تالمس 
 رارةاحل . أبعــدهــا عن مصـــــــــــــــدرحتــت الســـــــــــــــاترة احتبس على الشــــــــــــــرحيــة إلزالــة اهلواء الــذي ميكن أن يكون برفق عنــدهــا

  .ابدأ مبعاينتهاو 
 
 حلقة مكتملةمع  ،وســــطعلى النيماتودا يف ال احملتوي )TAF(من املثبت  واضــــحة تكون هناك منطقةجيب أن  

  من الشمع خلتم الشرحية.
 
ناية، وانتشــــال بع الســــاترة عرفثانية، و  الشــــرحية نيســــخت عليك ،غمر الشــــمع النيماتودااخلتم أو  حال ُكســــريف  

ام حدود الســـــاترة، قم بإزالته باســـــتخد ا ما انتشـــــر الشـــــمع خارجعلى شـــــرحية جديدة. وإذ النيماتودا وحتميلها مرة أخرى
 . رفيعة شفرة

 
 .ةاسر دّ لالعينات جاهزة ل تصبحمن طالء األظافر الشفاف. وعندما جيف الطالء،  بطوقساترة اختم ال 
 
 دائمةالمجهرية الستحضرات الم 4-1-2
 
النيماتودا  ناتأنقل عيّ . التجويفويف، مبا يكفي مللء اضـع قطرة صـغرية من املاء على شـرحية زجاجية ذات جت 

بط على لتســــــــــخنيلوح لإىل املاء وضــــــــــع الشــــــــــرحية على  من األمهية مبكان أن يكون و درجة مئوية.  65 حرارة درجة ضــــــــــُ
تعترب املدة عملياً، و  .ة طويلة إىل تشــويه العينات وفســادهالفرت  التســخني ذ ســيؤديإ، النيماتودالقتل  فقط التســخني كافياً 
ني الفينة ولكن جيب معاينة الشـــرحية بمعظم األنواع، إىل كافية بالنســـبة   التســـخنيثانية على لوح  15إىل  10املرتاوحة من 

 والفينة لرصد التقدم احلاصل ومن مث إبعادها عن مصدر احلرارة فقط لدى توقف حركة النيماتودا كافة.
 
ملثبت با احىت نصفه ةممتلئو  هلذه الغاية ةساعة مناسبأو زجاجة  embryo dish األجّنة إىل طبق النيماتودانقل أُ  
)TAF( قوة واحد )احد.دة ال تقل عن أسبوع و غطها واتركها لتثبت مل)، فلالطالع على الرتكيبة 1-1-4 القسم انظر 
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 7-11بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
. )TAF(مع كمية ضــئيلة من املثبت  يف املائة 3 بنســبة نحملول الغليســري حتتويســاعة أنقل العينات إىل زجاجة  

 واتركها طيلة الليل.زجاجة الساعة  . ضع ساترة علىالنيماتودا بالكامل احمللول يغطي أن من تأكد
 
 درجة ىعلحاضـــنة ( داخل الســـاعةزجاجة اترك ســـمح بالتبخر، و ي مســـرب صـــغري إلحداث ك الســـاترة قليالً حرّ  

يف الوقت نفسه، على األقل). و  واحداً  أسبوعاً  تقريباً) إىل أن يتبخر كل املاء (تستغرق هذه العملية درجة مئوية 40حرارة 
 .متاماً من املاء خلو الغليسريينصغرياً من الغليسرين يف احلاضنة لضمان  ترك إناءأ
 
انقل على مركز شــــرحية زجاجية و  اخلايل من املاءقطرة صــــغرية من الغليســــرين ضــــع باســــتخدام حقنة أو قطارة، و  

 .مرتباً إياها يف الوسط ليهاإالنيماتودا 
 
ــ اتاخلرز  ســـــــــــــــاترة، من قبيــللل بعنــايــة ثالث دعــائمخرت ا  قطر ل هــا ممــاثالً قطر على أن يكون مقــاس  ةالزجــاجي

  .ماً سويّاً دعقطرة الغليسرين، حبيث تشكل  على هامش فيما بينها متساوية ضعها على مسافاتالنيماتودا، وَ 
 
 الغليسرين. قطرةمنتظمة حول حميط  املبشور على مسافات مشع البارافني ة قليلة منضع كميّ  
 
 بلطف انزهلاو  لســــاترة مبنديل تنظيف العدســــات برفقف انظّ مث . بضــــع ثوانل التســــخنيلوح على  ســــاترةً  ســــّخن 
 فقط بني الساترة والغليسرين. لى الشمع، حبيث يتم التالمسع
 
قاعات هوائية جراء ف ةوحني تطرد أي بالذوبان الشمعما أن يبدأ و ضع الشرحية على لوح التسخني لبضع ثواين.  

 .يصبح صلباً حىت ودع الشمع  مصدر احلرارة بعد الشرحية عنأ، عليه الساترة استقرار
 
 مشرط.ه حول الساترة باستخدام من كميات زائدةوعندما يصبح الشمع صلباً متاما، أزل أية   
 
 التعريف معطيات أو طالء األظافر الشــفاف. دّون الغليســيلللتســرب مثل  ةمانعمادة من  اختم الســاترة بطوق 

 املكانو  العائلو ة لشرحياتاريخ حتضري و  ذكر التصنيفاعليها.  ثبت بطاقة توسيم ، أوعلى الشرحية بقلم غري قابل للمحو
 رقم العينة (إن وجد) وطريقة احلفظ املستخدمة.و 
 
 Xiphinemaتعريف جنس  4-2
 
قاية النباتات نظمة و التشخيص ملبروتوكوالت  ضمن التاليةعلى املصطلحات الواردة يف األقسام  ميكن االطالع 

 Pictorial glossary of morphological terms in: ات اخلاضـــــــــعة للوائحاخلاصـــــــــة باآلف يف أوروبا والبحر املتوســـــــــط

nematology )مسرد ُمصَور للمصطلحات املورفولوجية للنيماتودا( )EPPO, 2013b .( 
 



اآلفات اخلاضعة للوائحبروتوكوالت تشخيص  11بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 8-11 يتشخيصروتوكول ب

ـــ ووفقاً ل. Coomans et al (2001) قبلمن  Xiphinemaتشخيص جنس النيماتودا  ت عمليةوصفو   ، Cobb(ـ
 ذوراجلــفيليــات ط من اليت هي Longidoridaeعــائلــة  يف جنــاسهو من بني أكرب األ Xiphinemaجنس فــإن  )2013

ــــــــــــــــب Xiphinema تاز أعضـــاء جنسميباختصـــار، و . هاجرةاملارجية اخل  ملم 7.3إىل  1.2من  يرتاوح طوله جســـم: ما يليـ
 بقية مع تساقهالعقدة املنحرفة عن الوسط وبني ايه باشب تتفاوت بني شكل منطقة شفويةو  ؛لوليبو أمستقيم  ذي شكل
شــديد التصــلب  ةشــبيه باإلبر  رمح ســّين د يتألف من روَ مِ و  ؛على شــكل شــق مفيديةأ فتحةو  أعلى؛إىل  أســفلمن اجلســم، 

 مســـــــــتديرة الشـــــــــكل وأكرب حجماً  نواة ظهرية للغدة البلعوميةحامل ســـــــــن متصـــــــــلب الكفاف؛ و و ، ذي قاعدة متشـــــــــعبة
 نائيث هاز التناســــــــــــــلي لإلناث الذي يكون عادةوبتنوع اجل ؛يف جوار الفتحة حتت مســــــــــــــتوى البطناملوجودة من الغدد 

ون الذيول وتك للذيل. مع طرف مســـــــتديريتفاوت شـــــــكل الذيل من خيطي طويل إىل قصـــــــري و  ؛ومزدوج الرحم املبايض
 الشكل يف كال اجلنسني. ماثلةتعادة م
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ـــــــــــــــــــــل املميزة ســــــــماتالبتحديد  )Loof and Luc )1990 قام   هذه اخلصــــــــائصلكن  ،.X. americanum s.l ـ

 اجملموعة التالية من الصـــــــــــفات ومتّيز .Coomans et al. (2001)و ؛Lamberti et al. (2000)من قبل  لت قليالً ُعدّ  قد
عالمة النجمة (*) ب إليها اخلصائص املشار ؛ بيد أنXiphinema نواع األخرى لـــــــــعن األ .X. americanum s.l نيماتودا

(وصـــــــــفت هذه اجملموعة  املورفولوجياعلى أســـــــــاس  X. pachydermumاألنواع اليت تعد جزءاً من جمموعة يف  ما تظهرقلّ 
 ):قائمة اخلصائصمبزيد من التفصيل وفقاً ل

 
 م)لم 3.0إىل  1.2من  L الطول إىل متوسط (يرتاوح من قصريطول اجلسم  -
 احلرارةواســـــــــــــطة ب لدى ارختائها حلزوينشـــــــــــــكل إىل  مفتوح تقريباً  Cحرف  هيئة اجلســـــــــــــم ترتاوح بني شـــــــــــــكل -

 )(أ) 1(الشكل 
 أو انقباض عميق طفيف ما تتسم باخنساف عادةمتواصلة الشكل، و ما تكون الشفة قلّ منطقة  -

 (ب)) 1(الشكل 
بقية  ه يفنأقصـــــر مفاجلزء املطوي من الغمد املرشـــــد ي أما األمام أن تقع يف اجلزء إىل ميالً  أكثر املرشـــــدةاحللقة  -

 (ب)) 1األخرى (الشكل  Xiphinemaنيماتودا أنواع 
 اً ميكرون 150ما يتجاوز طوله  نادراً متني رمح سين  -
غري  (ج))؛ البصــــــيلة 1دار التجويف (الشــــــكل جل معززة بصــــــفائح مسيكة عادة ما تكون مزودة البصــــــيلة البلعومية -

 الذي مييل إىل أن يكون عريضاً  اجلزء النحيل عن منتصف منحرفة
البطن لنواة حتت ا الفتحة الظهرية كما أن واقعة بعد الظهريةالنوى  تكوننوى يف البصــــــــــــــيلة البلعومية: كثرياً ما ال -

 Xiphinemaنيماتودا لبقية األنواع األخرى  لدى أكثر منها خللفا حنو واقعة
 )V٪ =42-65( أو ما بعده تقريباً  منتصف اجلسم يكون لدى املوقع النسيب للفرج -
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))؛ د( 1(الشــــكل  قصــــرية عموماً  هاســــواء ولكن على حدٍ  مكتملة النمواألعضــــاء التناســــلية عند اإلناث  تفرعات -
 ميزتي وعادة مع ،لقة بني الرحم والقابلة املنوية) أو أشواكاحل( Zة انقباضيّ حلقة  بدون رحم قصري أو قصري جداً ال
 *النمو مكتملةغري  عضالت دائرية عاصرةب

) هـ( 1(الشكالن  اطنهاتتعايش يف ب راثيم ثؤلوليةجبرتبط عادة مدجمة تضم خاليا جرثومية قليلة وحمصورة ت مبايض -
  )) *ه) و (د( 2و

؛ االستدارة ونادراً ما يكون عريض، ويتفاوت بني مستدير إىل إصبعي الطرف نوعاً ما قمعي الشكلو  قصري الذيل -
 و مستديرةأمستدقة  �اية الذيل عموماً 

 الذكور نادرة، واإلناث خالية من احليوانات املنوية * -
 أزواج بالقرب من اخللفي القســــــــــــميف  هاأبعديقع  عند وســــــــــــط البطن،ة ضــــــــــــافإ 11إىل  5لدى الذكور عادة من  -

 Xiphinemaألخرى لنيمـــاتودا ابقيـــة األنواع  ه لـــدىاحلليمـــات قبـــل فتحـــة اجملمع (احلليمـــات الشــــــــــــــرجيـــة) منـــ
 ))و( 1الشكل السفاد) (شوكة نطاق  (مثًال ضمن

 ثالثة أو أربعة أطوار يرقية. -
 
 نيماتودا بايضمعن البكترييا الثؤلولية املوجودة يف  صـلةاملعلى مزيد من األوصـاف واملالحظات  كن االطالعمي 

Xiphinema يف Coomans et al. (2000) وVandekerckhove et al. (2000) . 
 

العنقودي اهلرمي أنواع على أســــــــــــــاس التحليل خلمســــــــــــــة  جمموعات فرعية )Lamberti and Ciancio )1993 وقد حدد
 .X. pachydermumاليت تضــــــــــــــمنـــت ،  X. pachtaicumمن بينهـــا جمموعـــة و ، ورفومرتيـــة)املللقيـــاســــــــــــــــات الظـــاهريـــة (

لك حيث مت .X. americanum s.lبرتغالية) ختتلف عن ا أنواع (ومعظمهوما يتصــــــــــــــل هبا من  X. pachydermum إنو 
هذه البكترييا يف مســـارات  حيث تتموضـــع، X. mesostilumبدون البكترييا التكافلية املرتبطة هبا (إال يف  ايضاإلناث مب

وحيث أن وجود الذكور أكثر شـــــيوعاً منه لدى معظم ، طويالً  اً محر و  مكتملة متوازية يف جدار املبيض)، وعضـــــلة عاصـــــرة
). وباالعتماد فقط على Decraemer and Geraert ،2013؛ Coomans et al. ،2001؛ Luc et al. ،1998( األنواع

 .exileX و X. duriense و X. brevisicum األنواع التالية: X. pachydermumالصـــــــفات املورفولوجية، تضـــــــم جمموعة 
 X. opisthohysterumو X. microstilumو X. mesostilumو X. longistilumو Lafoense.X و
ذنُــ  جـزيـئـي الخـتـبـــــــار تـبـعـــــــاً و . X. Paratenuicutisو X. parapachydermumو X. Pachydermumو ـــــــ فـــــــّ  اً حـــــــديـث
)He et al., ،2005 ؛Gutiérrez-Gutiérrez et al. ،2012( على أســاس مقارنة تســلســل  الرتابط النســليعالقات ، فإن

D2-D3  وعلى مناطق(ITS)1  ـــــــــــــــــــــــ موعةاجملبشــــــــــكل جزئي الفرضــــــــــية القائلة إن تدعم  X. Pachydermum الفرعية لـ
ــــــــــــــــــــالال تنتمي إىل   أخرى اً بشـــــــكل منفصـــــــل وتشـــــــمل أنواع تتكتل؛ ومع ذلك، فإن اجملموعة ال X. americanum s.l ـ

 هـــــذه ومع أنواع أخرى من الفرعيـــــة اجملموعـــــة ضــــــــــــــمن. ونتيجـــــة لـــــذلـــــك، فـــــإن العالقـــــات X. pachtaicumمثـــــل 
ـــــــــــــــال مح ببناء ا قد يســمحتليل أكرب، إضــافية إلجراء  تســلســالتتبقى غري واضــحة وجيب توفري ، .X. americanum s.l ـ

 نسلًي أكثر اكتماًال ودقة يف هذه اجملموعة. ترابط
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لوائح بالنســـبة إىل أمهية خاصـــة  ذا .X. americanum s.l ـــــــــــــــــاألنواع ضـــمن ال يعترب حتديد اهلوية حىت مســـتوى 

نتيجة  اتإشــــــــكالي ، وإمنا ألن األمر يطرحبســــــــبب خطر هذه النيماتودا كو�ا ناقالت للفريوســــــــات ال ،الصــــــــحة النباتية
)، وضـــعف املعطيات حول حالياً  56ام بني األنواع املفرتضـــة، والعدد الكبري من األنواع املفرتضـــة (املورفولوجي العللتشـــابه 

ملظهرية الصـــــــــــــفات املورفولوجية والقياســـــــــــــات ا عن تنوعبيانات  توفراألنواع، وعدم  العديد من االختالفات املذكورة بني
 .غري كافية لوصف الكثري من األعدادالوالرسوم التوضيحية  ،ضمن النوع (املورفومرتية)

 
وجود  وثيقةوقد اعتمد يف هذه القيد املراجعة.  دائماً أما عدد األنواع املفرتضة اليت تندرج ضمن هذه اجملموعة ف 

 X. parvum و X. incognitum و X. diffusum( هــنـــــــاك أنــواع عـــــــدة أن الســـــــــــــــلــطـــــــاتتــرى بــعــض و نــوعـــــــاً.  56
ـــــــــ ل تعد مرادفات )X. sheriX. taylori و X. Pseudoguiraniو . وال يوجد X. brevicolle (Coomans et al., 2001)ـ

 ميكن أن يُوصى هبا.، .X. americanum s.l ـاختبارات جزيئية موثوقة للتمييز بني أفراد الأي حىت اآلن، 
 
 X. americanum s.l ضــــــــــــــمناألنواع  مفتـــــاح ثنـــــائي لتحـــــديـــــد هويـــــة أول Lamberti and Caroneأنتج  

يما ف مفتاح متعدد تعددة اإلقليمية إىل جانبســــــــــلســــــــــلة من املفاتيح امل Lamberti et al. (2000). وقدم 1991يف عام 
 يف مجيع أحناء العامل. قدمت هذه املفاتيح أول حماولة شــاملة حلل املشــاكل اخلاصــة بتصــنيف أنواع املوجودةاألنواع  خص

ــــــــــــــــــــال  . ويعترب املفتاح املتعدد أكثر فائدة عندما تصـــــــعب مراقبة أو قياس بعض الصـــــــفات. وذكر.X. americanum s.l ـ
)Luc and Baujard ،2001 واع عدة لتكمل مفتاحاً متعدداً واليت فيها أن) أن مفاتيح ثنائية التعريف ميكن أن تســـــتخدم

 ة التعريف،تعدداملثنائية و الفاتيح امليف كل من  ،تتقاســــــــــــــم الرمز نفســــــــــــــه لصــــــــــــــفة أو عدة صــــــــــــــفات. وأُعطيت األولوية
 Lamberti et al. (2000) وَأجنز للصــــــفات النوعية. تقييم غري املوضــــــوعيمن ال ة للحدّ ىل الصــــــفات املورفولوجية الكميّ إ

أكثر موثوقية لدراســـة العالقات  ٪Vو cطول الرمح الســـين، وبدت كال النســـبتني  بالســـلطات املعنية باألنواع وذكر قائمة
، تشـكلت جمموعات أسـاسـيتني خاصـيت متييزك  ٪Vو cالنسـبتان . وعندما اسـتخدمت األعداد نفسـها وفيما بينها ضـمن

ثل طول اجلسم، أقل أمهية م خاصياتمن األنواع، ميكن أن يتم من خالهلا حتديد األنواع الفردية باستخدام  صغرية نسبياً 
 وشـــــــــــكل الذيل. وعلى الرغم شـــــــــــفةوطول الذيل وأيضـــــــــــا اســـــــــــتخدام صـــــــــــفات موضـــــــــــوعية مثل منطقة ال aالنســـــــــــبة و 

 Griesbach and، فقـــد وجـــد مؤلفون آخرون (مثـــل لتحـــديـــد اهلويـــةموثوقـــة  ′cالنســــــــــــــبـــة  اعترب أن Lamberti من أن

Maggenti ،1990 (اجلــــداول وقــــد جرى تنقيححمــــدودة.  أن أمهيتهــــا) من قبــــل 4إىل  1 من املفتــــاح متعــــدد األفرع (
Lamberti et al.  ،(2004)  املؤلف، ولكن لألســـــف مع قليل من التعاريف أو الرســـــومات.  اخلصـــــائص اليت حددهامع

 ســــــات املظهريةلبيانات القيا االعتباطي قســــــيمتّ العن  وشــــــكل الذيل فضــــــالً  الشــــــفةالتباس حول تعريف منطقة  وقد طرأ
 T. Prior(، ومن هنا فإن الصــــــــــــــفات املورفولوجية احلالية املســــــــــــــتخدمة لوصــــــــــــــف األنواع هي قيد املراجعة (املورفومرتية)

 .)2014، إبالغ شخصي، S. Hocklandو
 
 ويشـــــمل املفتاح املعدَّل الوارد يف هذا الربوتوكول التشـــــخيصـــــي كل األنواع املفرتضـــــة اليت مت وصـــــفها حىت اآلن، 

 مفيد وشــــــــــــــكل الذيل. واملفتاح الشــــــــــــــفةرتية) وإعادة تعريف منطقة نات القياســــــــــــــات املظهرية (املورفوممع حتديث بيا



11بروتوكول التشخيص   بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 

 11-11بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ســتعانة االرب ســتعانة بالوصــف األصــلي هلا ويف النهاية عباال ألنواع اليت ميكن بعد ذلك التحقق منهالاملؤقت  التحديديف 
 خببري.

 
 جودة بســــــــــــــبــــب رداءة وذلــــك من املفتــــاح، ،X. sharmaiو X. neoamericanum وقــــد مت حــــذف النوعني 

ا حمدودة األصــلي، كما أن أمهيتهم مل يتم تصــنيف أي منهما من غري لبس بعد نشــر وصــفهما ا األصــلية، وألنهأوصــافهم
 لوائح الصحة النباتية. فيما خص

 
 رموز مفتاح التصنيف المتعدد 4-4-1
 
 Gozel et al. ،2006و Lamberti et al ،2004 و Coomans et al. ،2001 و Yeates et al. ،1997(وفق  
  .)Gutiérrez-Gutiérrez et al ،2012و Barsi and De Luca ،2008و
 
 لفةخمت ممكنةمع قيم  الصــفات التاليةيســتعني ب 2-4-4هو موضــح يف القســم  اكم  مفتاح التصــنيف املتعددإن  

 .قيد الدراسة) لوصف النيماتودا 6-1زاً من رمّ (م
 
  لفأ

1 
 
 
2  
 

 الصفات المستخدمة في المفتاح المتعدد ورموزها

 مســــــــــــــارات يف فهي مصــــــــــــــطفةيف املبيض، أو إذا كانت موجودة،  لوليةثؤ بكترييا وجود  إناث بدون
 ))3-4-4ومفتاح ثنائي التعريف (القسم  1(اجلدول  ب)) ((أ 2متوازية يف جدار املبيض (الشكل 

 
عند  مندجمة يف الغشاء الطالئي خلاليا جدار املبيضو يف املبيض،  ثؤلوليةبكترييا وجود إناث مع 

ولية النامية ألما تضغط على البويضات ا ويف اجلزء األعلى منها واليت غالباً  قمة، يف منطقة التكاثرال
  ).4إىل  2 من (اجلداول (ه)– (ج) 2(الشكل 

 (ل) (ن)) 2انقباض عميق (الشكل بشكل كبري أو مفصولة جراء  ةموسع شفةمنطقة  1  اءب
 

2 
 

(الشكل  مع بقية اجلسمفاض ضعيف أو انقباض سطحي وتظهر متسقة باخنمنطقة الشفة حتدد 
  ف)))–((س2

   
عة إىل شـــــــــــبه مصـــــــــــبيف نوعني)، �اية الذيل حادة  الشـــــــــــكل (خمروطي الظهر خمروطي –ذيل حمدب 1 يمج

  ))ر)–(ص( 2(الشكل  تقريباً  الشكل
 

–(ش)( 2�اية الذيل مستديرة. (الشكل خمروطي الظهر، مستقيم من الناحية البطنية و  –ذيل حمدب 2

  ))ت)
 

احنناء  مع ، �اية الذيل تســــتدق إىل شــــكل مســــتدير عموماً بشــــكل عريض خمروطي – حمدبالذيل   3
  ))ث( 2(الشكل  يف كفاف الظهربارز 

 اً ميكرون 70 ≤طول الرمح السين  1 الد



اآلفات اخلاضعة للوائحبروتوكوالت تشخيص  11بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 12-11 يتشخيصروتوكول ب

 
 اً ميكرون 80إىل  71من  طول الرمح السين 2

 
 اً ميكرون 90إىل  81من  طول الرمح السين 3

 
 ميكرون100 إىل 91من  طول الرمح السين 4

 
 اً ميكرون 120إىل  101 من طول الرمح السين 5

 
 اً ميكرون 120طول الرمح السين >  6

 V (≥ 50%( الفرج 1 اءه
 

 %54إىل  51 من الفرج 2
 

 %58إىل  55 من الفرج 3
 

 %58>  الفرج 4

 1.0 ≤طول الذيل / عرض اجلسم عند فتحة الشرج)  معرفة على أ�ا( ′cقيمة النسبة  1 اوو 
 

 1.4إىل  1.1من  ′cقيمة النسبة  2
 

 1.8إىل  1.5من  ′cقيمة النسبة  3
 

 c′  <1.8قيمة النسبة  4

 60)<طول الذيل/  اجلسمطول (معرفة على أ�ا  cقيمة النسبة  1 ايز 
 

 80إىل  60من  cقيمة النسبة  2
 

 c  <80قيمة النسبة  3

 ملم 1.5طول اجلسم < 1 اءح
 

 ملم 2.0إىل  1.5 من طول اجلسم 2
 

 ملم 2.0طول اجلسم >  3

 60) <للجسم طول اجلسم / أكرب قطر معرفة على أ�ا( aقيمة النسبة  1 اءط
 

 نسبة 80إىل  61من  aقيمة النسبة  2
 

 a <80 قيمة النسبة 3

 اً ميكرون 27< الذيلطول  1 اءي
 

 اً ميكرون 32إىل  27 من طول الذيل 2
 

 اً ميكرون 32طول الذيل >  3
  



11بروتوكول التشخيص   بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 

 13-11بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 رعيةالمفتاح المتعدد لألنواع المرمز  4-4-2
 

اليا يف الغشــــــــــــاء الطالئي خلاملندجمة البكترييا الثؤلولية  اخلالية من Xiphinema americanumنيماتودا  أنواع -1 جدول
 جدار املبيض

 

 األنواع
 رمز التصنيف

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

brevisicum  1 1 1 1 234 4 12 23 23 2 
duriense  1 1 1 12 34 34 12 123 23 12 

microstilum  1 1 1 12 34 34 23 3 23 2 
opisthohysterum  1 1 1 12 4 234 12 12 12 12 

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

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

lafoense  1 1 2 23 12 2 3 3 3 12 
 
عضــــالت  متباينة بشــــكل واضــــح مع مبايضقنوات و  يف هذه القائمة برحم طويل نســــبياً  األنواع املدَرجة تتســــم 

 افليــةالبكترييــا التكــدون وجود بــمبــايض مرتاصـــــــــــــــة و  دائريــة عــاصــــــــــــــرة متطورة غري منــدجمــة يف أجســـــــــــــــام اخلاليــا احمليطــة
). الذكور عند اإلناثوصـــاف اجلهاز التناســـلي أل Coomans et al. (2001)و Jairajpuri and Ahmad (1992) انظر(

 املدرجة هنا.غالبية األنواع شائعة يف 
 
 . 4بعد اجلدول  11 يرد مفتاح تصنيف ثنائي آخر هلذه األنواع الـ 
 

ئي خلاليـا جـدار يف الغشـــــــــــــــاء الطالمنـدجمـة ثؤلوليـة مع بكترييـا  Xiphinema americanumأنواع نيمـاتودا  -2جدول 
هره مع �اية عند ظ خمروطي – بانقباض عميق؛ والذيل حمدب أو مفصـــــولة ة بصـــــورة كبريةموســـــعاملبيض: منطقة الشـــــفة 

 تقريباً  عمصبّ يرتاوح شكلها بني حاد وشبه 
 

 األنواع
 رمز التصنيف

 ي ط ح ز و ه د ج ب أ
lambertii  2 1 1 1 12 34 1 1 1 .م.ن 

 †simile 2 1 1 12 1234 1234 123 23 123 123 
 †parasimile 2 1 1 12 1234 34 12 23 12 123 
 ‡pachtaicum 2 1 1 12345 234 1234 123 123 123 123 

kosaigudense  2 1 1 2 1 .م.ن. 1 1 1 م.ن 



اآلفات اخلاضعة للوائحبروتوكوالت تشخيص  11بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 14-11 يتشخيصروتوكول ب

 األنواع
 رمز التصنيف

 ي ط ح ز و ه د ج ب أ
citricolum  2 1 1 23 123 34 12 12 1 23 
pacificum  2 1 1 23 23 34 12 23 12 3 

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

californicum  2 1 1 2345 123 234 123 23 12 123 
 §neoelongatum 2 1 1 4 23 23 1 12 1 .م.ن 

fortuitum  2 1 1 45 123 34 23 3 23 23 
madeirense  2 1 1 45 234 34 12 23 123 23 

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

 ناقصةمعلومات  :(م.ن.)
 
) 2008(  Barsi and De Luca) وBarsi and Lamberti )2004 انظرملزيد من التفاصيل حول مقارنة هذه األنواع،  †

  ).Lazarova et al.)2008 و
≠ X. pachtaicum األنواع األخرى املدرجة يف هذا اجلدول. باملقارنة مع رحم طويل نسبياً  لديها رحم 
π ر 2(الشكل  خمروطي عند الظهر-اً حمدب ذيل هذين النوعني خمروطي عادة أكثر منه شكل).(( 
  .pachtaicum X ـأنه مرادف صغري لِ ، ) al.  etLuc)1984( يعترب من قبل §
 ل عن مدىالتساؤ مت قد . و )al. etGutiérrez -Gutiérrez ،2012(يف بعض العينات  ة أقل بروزاً وسعالشفة املمنطقة  *

 .Barsi and Lamberti (2002)من قبل  X. incertum صالحية
 

يف الغشـــــــــــــــاء الطالئي خلاليـا جـدار منـدجمـة ثؤلوليـة بكترييـا  مع Xiphinema americanumأنواع نيمـاتودا  -3جدول 
دب ظهريا مع بقية اجلســم. والذيل حم الشــفة حمددة باخنفاض ضــعيف أو انقباض ســطحي وتبدو متســقةاملبيض؛ منطقة 

 الشكل مصّبعخمروطي مع �اية حادة قليال من الناحية البطنية  -
 

 األنواع
 رمز التصنيف

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

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

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

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

laevistriatum  2 2 1 234 123 234 12 12 1 123 



11بروتوكول التشخيص   بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 

 15-11بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

oxycaudatum  2 2 1 234 123 234 12 123 12 123 
franci  2 2 1 34 23 23 1 12 1 123 

inaequale  2 2 1 345 12 23 12 23 1 23 
rivesi  2 2 12 2345 123 1234 12 123 1 123 

 
ـــــــــــــــــــأنواع من ال -4جدول  يف الغشــــــاء الطالئي خلاليا جدار املندجمة مع البكترييا الثؤلولية  Xiphinema americanum ـ

 – والذيل حمدب مع بقية اجلســـم. وتبدو متســـقة، باخنفاض ضـــعيف أو انقباض ســـطحي املبيض. ُحتَدُد املنطقة الشـــفوية
  �اية مســــتديرةإىل فيســــتدق عامة خمروطي - بحمدّ  مســــتديرة أو مع �اية، من الناحية البطنية ظهرياً ومســــتقيم خمروطي
 احنناء رئيسي عند كفاف الظهر مع عريضة

 

 األنواع
 رمز التصنيف

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

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

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

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

parvum  2 2 2 34 23 12 12 12 1 12 
brevicolle  2 2 2 345 123 12 123 123 1 123 

paramanovi  2 2 2 3456 123 2 12 23 1 3 
luci  2 2 2 4 12 12 123 2 1 12 

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

himalayense  2 2 2 5 2 12 3 3 1 2 
waimungui  2 2 2 56 23 12 123 3 12 23 
silvaticum  2 2 23 56 23 1 23 23 1 12 

bacaniboia  2 2 3 6 23 1 3 3 1 12 
 
األنواع ذات و Xiphinema americanum ـــــــــــــــــواجلزيئية ل للصـــفات املورفولوجيةاســـتعراض عداد إ ويتم حالياً  

 )2014، إبالغ شخصي، S.S. Lazarova(الصلة 
 
ــــــــــــــــــــــنواع الأمفتــاح ثنــائي لتعريف  4-4-3 ــا ثؤلوليــة  Xiphinema americanum ـ  منــدمجــةبــدون بكتيري

 )A1في الغشاء الطالئي لخاليا جدار المبيض. (رمز المفتاح المتعدد 
 
 املظهرية بني األنواع، اســــــــــتخدمت امليزات املورفولوجية بقدر املتواصــــــــــل للخصــــــــــائصل شــــــــــبه بســــــــــبب التداخ 

 خصائص الذكور. ما هو ممكن. ومع ذلك، ال ميكن جتنب استخدام 
 



اآلفات اخلاضعة للوائحبروتوكوالت تشخيص  11بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 16-11 يتشخيصروتوكول ب

الذكور و  ،ملم 4.4إىل  1.4 من يف الرحم أو قناة املبيض، طول اجلســـــــــــــم وجود حيوانات منوية ناضـــــــــــــجة معإناث  -1
 3 ................................................................................................... شائعة

 
الذكور غائبة و م لم 2.1إىل  1.3 من يف الرحم أو قناة املبيض، طول اجلسـمناضـجة بدون وجود حيوانات منوية  إناث -

 2 .......................................................................................... الوجود أو نادرة
 
ـــــــ 72إىل  54من  لألنثى الرمح الســــــــــــــين -2 ـــــــ 51إىل  49 من واحللقـــــــة املرشــــــــــــــــــــدة، اً ميكرون من فتحـــــــة  اً ميكرون

 X. opisthohysterum ................................................................................ الفم
 
 X. duriense .... من فتحة الفم اً ميكرون 60إىل  53 من احللقة املرشدة، اً ميكرون 47إىل  68من  لألنثى الرمح السين -
 
 2) (الشــكل اً ميكرون 25بطنية يف النهاية اخللفية عند الذكور واضــحة يف مســتوى رأس شــوكة الســفاد (>  ملحقات -3
 4 .............................................................................................. ))ر) و(و(
 
) اً ميكرون 25و بالقرب من رأس شــــــــــــوكة الســــــــــــفاد (> أبطنية يف النهاية اخللفية عند الذكور يف مســــــــــــتوى  ملحقات -

 6 ..................................................................................  ))ر) و (و( 1(الشكل 
 
 X. lafoense ............................. ))ط( 2، مع �اية مدورة (الشكل ظهرياً  نثى حمدب خمروطياأل ذيل -4
 
 5 ........................... ))ي( 2(الشكل  مصّبعةشبه خمروطي ظهريا، مع �اية حادة إىل  ذيل األنثى حمدب -
 X. exile  .............................................. فتحة اجملمع ملحقات بطنية تقع قبيل ةذكور مع ثالث -5
 
 X. brevisicum ............................... اجملمع قع قبيل فتحةربعة إىل مخسة ملحقات بطنية تأمع  ذكور -
 
 X. mesostilum ............................ يف مسارات متوازية يف جدار املبيض مصطفة بكترييا ثؤلولية وجود -6
 7 ................................................................. يف جدار املبيض ثؤلولية بكترييال ال وجود -
 
  X. longistilum ...................................................... نميكرو  100مع رمح سين >  نثىأ -7
 

 8 ......................................................................... ميكرون 100 < أنثى مع رمح سين
 
 X. parapachydermum ...................................... )اً ميكرون 56إىل  45(من  قصرية نسبياً  أرحام -8
 
 9 ............................................................................. )اً ميكرون 75≥( أطولأرحام  -
 
 بــاتســـــــــــــــاع حمــدود عنــد البطنالصــــــــــــــفيحــة  وتتســــــــــــــم الصــــــــــــــفيحــة، ذات رؤيس بســــــــــــــيط ال تتمــايز عن الشــــــــــــــوكــة -9

 X. pachydermum ...................................................................... أ)-ك( 2(الشكل 
 
 درجييبطين ت متايز على الطرف الظهري، وتتســـــــــــم الصـــــــــــفيحة بتوســـــــــــع،  يكاد يشـــــــــــبه الرأسرؤيس  ذاتالشـــــــــــوكة  -

 X. Microstilum ....................................................................... )ب-ك( 2(الشكل 
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 ارزبطين بــوتتســــــــــــــم الصــــــــــــــفيحــة بتوســــــــــــــع طفيف على الطرف الظهري،  متــايز، رؤيس مســــــــــــــتطيــل ذاتالشــــــــــــــوكــة  -
 X. paratenuicutis .....................................................................  ج)-(ك 2(الشكل

 
 السجالت  -5
 
بروتوكوالت ( 27 رقم من املعيار الدويل 5-2يف القســـم  حتفاظ بالســـجالت والرباهني بالطريقة املوصـــوفةالجيب ا 

  ).تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح
 
، متثالالا أطراف متعاقدة أخرى بنتائج التشـــــــــخيص، ال ســـــــــيما يف حاالت عدم فيهاويف احلاالت اليت قد تتأثر  

 :االقتفاء ضمنيسنة واحدة على األقل على حنو السجالت واألدلة والتجهيزات اإلضافية التالية ل ينبغي االحتفاظ باملواد
 
حَملة على شرحية العينات احملفوظة 

ُ
 التصنيفية املميزة. الفوتوغرافية للهيكلية صورالو ، أو امل

 
 يح التشــــــــــــخيص،يف مفات ، على النحو الذي ترد فيهاهلامة ينبغي للخصــــــــــــائصاملورفولوجية الرباهني وخبصــــــــــــوص  

 القياسات ذات الصلة.وينبغي أن تتضمن  متاحةاملواد  ترسم أو تصور طاملا تكون أن
 
، مهمة من ةياملورفولوجية الرئيســ للســمات) أشــرطة الفيديو املصــورة للمســحالصــور اجملهرية اجليدة (أو  وقد تكون 

  .حيث حفظ السجالت
 
 للحصول على معلومات إضافية جهات االتصال -6
 
 : العناوين التالية علىهذا الربوتوكول  معلومات إضافية بشأنميكن احلصول على  
 

Nematology Unit, The Food and Environment Research Agency Science (Fera), Sand Hutton, York 
YO1 1LZ, United Kingdom (Thomas Prior; e-mail: 17ystem.prior@fera.co.uk; tel.: +44 
1904 462206).  

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

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

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

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

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

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

mailto:
mailto:sue.hockland@plantparasiticnematodes.com
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وكول تشــــــــــــــخيصــــــــــــــي من قبل املنظمات القطرية لوقاية النباتات أو املنظمات ميكن التقدم بطلب لتنقيح بروت 
اإلقليمية لوقاية النباتات أو األجهزة الفرعية هليئة تدابري الصــــــــــحة النباتية من خالل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

(ippc@fao.org) .اليت حتليه بدورها إىل الفريق التقين املعين بربوتوكوالت التشخيص 
 
  التقدير والشكر -7
 
(وحدة علم املمسودات، وكالة Thomas Prior و Sue Hocklandحرر املسودة األوىل هلذا الربوتوكول كل من  

(وحدة علم املمســـــودات، قســـــم Antoinette Swart ) والقســـــم الســـــابق انظرملكة املتحدة) (املحبوث األغذية والبيئة، 
(خمترب  Eliseo Jorge Chaves القســـم الســـابق)، و انظرالتصـــنيفات احليوية، جملس البحوث الزراعية، جنوب أفريقيا)، (

(املعهد الزراعي لسـلوفينيا، Sasa Širca القسـم السـابق) و انظراملمسـودات، املركز االختباري يف بالكارسـي، األرجنتني) (
 القسم السابق)).  انظرسلوفينيا (

 
 المراجع -8
 
 البوابة الدولية للصــحة متاحة على واملعايري الدوليةيشــري هذا امللحق إىل املعايري الدولية لتدابري الصــحة النباتية.  
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 األشكال -9
 

 .Xiphinema americanum sensu lato (s.l.) اخلصائص املورفولوجية لتشخيص -1 الشكل
(أ) 1الرســـم  باســـتثناء، حقوق النشـــر للتاج امللكي The Food and Environment Research Agencyالصـــور تقدمة 
 Nematologia Mediterranea) من تقدمة Lamberti et al. )1991املنسوخ عن 

 

  
 
 X. Pseudoguiraniو X. Parvumو X. Pachtaicumىل اليمني): إ(من اليسار  X. americanum s.lجسم قوام  (أ)1
 .X. Tayloriو
 

 
مامي. املنطقة األ اجلزء، X. pachtaicum -(ب)1

الوضع النسيب ) و Aمن خالل انقباض ( حمددةالشفوية 
) واجلزء األمامي من غمد التوجيه Bللحلقة املوجهة (

)C.(  

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

 ).Aدار التجويف (البلعوم صفائح معززة جلبصيلة 
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فروع األعضاء ، منطقة الفرج. X. citricolum -(د) 1

ها سواء ولكن التناسلية لإلناث مكتملة النمو على حدٍ 
أو أشواك  Zقصرية نسبياً. الرحم بدون حلقة انقباضية 

)A وتكون لديه عادة عضالت عاصرة غري مكتملة ،(
 ).Bالنمو (

 
. مبايض مدجمة تضم عدداً X. incognitum -(ه)1

تبط عادة )، وتر Aقليًال من اخلاليا اجلرثومية الضيقة (
 ).Bبتعايش داخلي لبكرتيا جراثيم ثؤلولية (
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السفاد واإلضافات اخللفية منطقة شوكة  ).X. mediterraneum(النمط اخليفي  ذكر X. pachtaicum -(و) 1

)) B(احلليمات الشرجية ( ) قريباً من احلليمات اليت تسبق الشرجA(ملنطقة وسط البطن يقع أبعدها يف اخللف 
 ).اً ميكرون 20: مقياس الصورة( نطاق الشوكة)(ضمن 
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مفاتيح  تســـــتخدم مع Xiphinema americanum sensu lato (s.l.) اخلصـــــائص املورفولوجية لتشـــــخيص -2الشــــكل 
 التحديد.

(ه) 2، حقوق النشــر للتاج امللكي باســتثناء الرســوم The Food and Environment Research Agencyالصــور تقدمة 
(ك)، 2و Applied and Environmental Microbiology) تقـــــدمـــــة Vandekerckhove et al. )2002املقتبس عن 
 . European Journal of Plant Pathology)، تقدمة Gutiérrez-Gutiérrez et al )2012املقتبس عن

 

بدون  X. longistilumلـاملبيض األمامي  - (أ)2
 20: مقياس الصورةثؤلولية (وجود بكترييا 

 ).اً ميكرون
 

 املبيض األمامي (ب)2
مع  X. mesostilum لـ

 ةبكترييا ثؤلولية مصطف
متوازية  جديالتيف 

)A) (مقياس الصورة :
  ).اً ميكرون 20

 املبيض األمامي (ج)2
بكترييا وجود  مع X. incognitum بـ

اخلاليا البويضية ضغط ت) Bثؤلولية (
 :الصورةمقياس ) (C(قيد النمو 

 ).اً ميكرون 20
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جزء من املبيض اخللفيلـ  -(د)2
X. incognitumمع وجود بكترييا ثؤلولية ، 

اس (مقياخلاليا البويضية قيد النمو  تضغط
 .)اتميكرون 10الصورة: 

 X. americanumالفرع األمامي للجهاز التناسلي ألنثى  -(ه)2

s.l .ooc ،خلية بويضية ovi.  ،قناة املبيضS، تكافلة؛ بكترييا م
sph.  عضلة عاصرة؛ut. رحم 

 

، ذكر، X. longistilum -)ح(2
 20لفي (مقياس الصورة: القسم اخل

 ).اً ميكرون
 

ذكر، ، X. Exile -(ز)2
مقياس القسم اخللفي (

 ).اً ميكرون 20: الصورة

، ذكر، القسم اخللفي. X. lafoense -(و)2
م يف القسمنطقة شوكة السفاد واإلضافات 

يف دها قع أبعتوسط البطن، نطقة مل اخللفي
 ما قبلبعيداً عن احلليمات ) A( اخللف

 الشرجية (ب)) (ليستلشرج (احلليمات ا



اآلفات اخلاضعة للوائحبروتوكوالت تشخيص  11بروتوكول التشخيص    
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أنثى، ، X. lafoense -(ط)2
 20: مقياس الصورةذيل (ال

 )اً ميكرون

ذيل الأنثى، ، X. exile -(ي)2
 ).اً ميكرون 20: مقياس الصورة(
 

شوكة ، a X. pachydermum)( –(ك) 2
، شوكة b (X. microstilumالسفاد؛ (
، شوكة c (X. paratenuicutisالسفاد، (
  ).اً ميكرون 15: مقياس الصورةالسفاد (

  

ضمن نطاق شوكة السفاد) (مقياس  واقعة
  ).اً ميكرون 20الصورة: 



11بروتوكول التشخيص   بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح 

 27-11بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

   

منطقة ،  X. californicum -(ل)2
 :مقياس الصورة( )منط جماورالشفة (

 ).اتميكرون 5

منطقة ، X. citricolum -(م) 2
مقياس ( )منط جماورالشفة (
 ).اتميكرون 5: الصورة

  

منطقة ، X. pachtaicum -(ن)2
مقياس ( )منط جماورالشفة (
 ).اتميكرون 5: الصورة

 
 

   

منطقة ، X. santos -)ف(2
مقياس ( )منط جماورالشفة (
 ).اتميكرون 5 :الصورة

 

منطقة ، X. bricolense -(ع)2
 :مقياس الصورة( )منط جماورالشفة (

 ).اتميكرون 5

منطقة الشفة ، X. diffusum -(س)2
 :مقياس الصورة( )منط جماور(
  ).اتميكرون 5
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القسم ، X. citricolu -(ص)2
 :مقياس الصورة( اخللفي

  ).اتميكرون 10

 القسم اخللفي، X. santos -(ق)2
 10: مقياس الصورة() منط جماور(

  ).اتميكرون

منط ( القسم اخللفي، X. floridae -(ر)2
  ).اتميكرون 10: مقياس الصورة() جماور

 

 

   

القسم ، X. utahense -(ش)2
مقياس () ط جماوراخللفي (من

 ).اتميكرون 10: الصورة

القسم ، X. silvaticum -(ت)2
: مقياس الصورة() منط جماور( اخللفي

 ).اتميكرون 10

القسم ، X. bacaniboia -(ث)2
: مقياس الصورة() منط جماور(اخللفي 

 .)اتميكرون 10
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 29-11بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 مراحل النشر
 
 من املعيار رمسياً  جزءاً  تعترب هذه الفقرة ال

 ).Xiphinema americanum )2004-025 :األساسي وضوعاملجلنة املعايري  قدمت 11-2004

 ربوتوكوالت التشخيص.ب للفريق الفين املعين سودة األوىلتقدمي امل 12-2005

 )008 -2006ئة تدابري الصحة النباتية موضوع برنامج عمل: النيماتودا (يهل الدورة األوىل أضافت 2006- 04

 مشاورة اخلرباء. 02-2014

 .(eSC_Nov_14_2014) موافقة جلنة املعايري من أجل مشاورة األعضاء 10-2014

 مشاورة األعضاء. 02-2015

نة املعايري على عرض الربوتوكول التشخيصي على جل بربوتوكوالت التشخيص الفريق الفين املعينموافقة  10-2015
 .(eTPDP_Oct_01) هعتمادال

 .(eSC_Nov_11_2015) يتشخيصالربوتوكول لخطار لفرتة اإلعلى جلنة املعايري  وافقت 11-2015

 مع عدم ورودالصحة النباتية (تدابري  هيئةبالنيابة عن  يالتشخيصربوتوكول جلنة املعايري ال دتاعتم 2016- 01
 اعرتاضات رمسية).

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

 2016-04 تاريخ آخر حتديث ملراحل النشر

 
 
 


	1- معلومات حول الآفة
	2- معلومات تصنيفية
	3- الكشف
	4- تحديد الهوية
	4-1 إعداد المواد
	4-1-1 المستحضرات المجهرية المؤقتة
	4-1-2 المستحضرات المجهرية الدائمة

	4-2 تعريف جنس Xiphinema
	4-3 تحديد هوية Xiphinema americanum sensu lato

	4-4 تحديد هوية الأنواع ضمن Xiphinema americanum sensu lato
	4-4-1 رموز مفتاح التصنيف المتعدد
	4-4-2 رمز المفتاح المتعدد للأنواع المرعية
	4-4-3 مفتاح ثنائي لتعريف أنواع الـ Xiphinema americanum بدون بكتيريا ثؤلولية مندمجة في الغشاء الطلائي لخلايا جدار المبيض. (رمز المفتاح المتعدد A1)

	5- السجلات
	6- جهات الاتصال للحصول على معلومات إضافية
	7- التقدير والشكر
	8- المراجع
	9- الأشكال

