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معلومات عن اآلفة

تتكون فصيلة ذبابات الورق (أغروميزيدا)  Agromyzidaeمن ذبابات صغرية تتغذى يرقاهتا باألنسجة الداخلية
ّ
للنبات ،وتكون يف غالب األحيان نقابّات للورق أو نقابات للسيقان .وتكون غالبية أنواع ذبابات الورق إما متخصصة
يف عوائل معينة وإما مقتصرة على جمموعة صغرية من النباتات املرتبطة الواحدة باألخرى .إال أن بعض أنواعها اليت تتميز
بارتفاع عدد عوائلها قد حتولت إىل آفات زراعية وبستانية يف العديد من أحناء العامل؛ وتتضمن هذه األخرية أربعة أنواع
من آفة لرييوميزا ( )Liriomyzaن ّقابات الورق الواردة يف لوائح احلجر الزراعي لدى بلدان خمتلفة ،وهي :لرييوميزا بريونيا
 ،L. bryoniaeولرييوميزا هويدوبرنسيس  ،L. huidobrensisولرييوميزا ساتيفا  L. sativaeولرييوميزا تريفوليي .L. trifolii
وهي كلها آفات متعددة العوائل تقتات مبحاصيل الزينة واخلضروات .أما عملية حتديد هوية اآلفة على مستوى األنواع يف
هذا الربوتوكول فتقتصر على هذه األنواع األربعة.
توجد ن ّقابات الورق (لرييوميزا)  Liriomyzaأساساً يف املنطقة املعتدلة الشمالية ،إال أ ّن أنواعاً منها قد ظهرت
أيضاً يف املناطق احملجرية اإلفريقية ،واملناطق احملجرية اجلديدة واملناطق الشرقية .وذبابات األنواع الـ  300من ن ّقابات الورق
(لرييوميزا)  Liriomyzaعلى قدر كبري من التشابه :فجميعها صغري احلجم (يرتاوح طوهلا بني  1و 3مليمرتات) وتبدو
سوداء عامة حني ينظر إليها من فوق ،مع وجود جبهة وقصيعة صفراوين يف معظم األنواع( ،مثال على ذلك الشكل .)1
وهلذا السبب قد يكون من الصعب الفصل بني أنواع هذا اجلنس .فضالً عن ذلك ،من أجل حتديد األنواع األربعة
املشخص أالّ يكتفي بالتمييز بني هذه األنواع األربعة ،إذ ينبغي متييزها كذلك
يتعني على ّ
املشمولة بلوائح احلجر الزراعيّ ،
عن احليوانات األساسية ذات الصلة باألنواع األصلية لن ّقابات الورق (لرييوميزا) .Liriomyza
ن ّقابة ورق القرع (ل .بريونيا)  L. bryoniaeيف األساس من األنواع املنتشرة يف املنطقة القطبية الشمالية ،وأفيد عن
ظهورها يف مجيع أحناء أوروبا وآسيا ،ويف مصر واملغرب يف مشال أفريقيا ( .)2013 ،CABIيتميز هذا النوع بالعدد املرتفع
جداً لعوائله إذ قد سجلت إصابته ألكثر من  16نوعاً من النبات ( .)1990 ،Spencerوهي من اآلفات اليت تصيب
الطماطم والقرعيات (السيما الشمام والبطيخ واخليار) واخلس املزروع يف البيوت الزجاجية والفاصوليا ونباتات الرتمس
(.)1990 ،1989 ،Spencer
ويُعتقد أن تكون ذبابة العروق (ل .هويدوبرنسيس)  L. huidobrensisقد نشأت يف أمريكا اجلنوبية وهي اليوم
منتشرة يف أحناء كثرية من العامل ،مبا يف ذلك بعض املناطق من أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ
(2011 ،Lonsdale؛  .)2013 ،CABIغري أ ّن األنواع اليت كان متّ حتديدها تصنيفياً يف السابق قد قُ ّسمت مؤخراً إىل
نوعني يتسمان مبظهر مموه ومها :ذبابة العروق (ل .هويدوبرنسيس)  L. huidobrensisوذبابة ورق بازالء كاليفورنيا
(ل .الجناي)  - L. langeiأما توزيعهما النسيب احملدد فغري أكيد .ففي الوقت الراهن ،مل يُؤّكد وجود ذبابة ورق بازالء
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كاليفورنيا (ل .الجناي)  L. langeiإال من جانب الواليات املتحدة ،ومن املرجح جداً أن تكون مجيع األعداد الغازية
معرفة اآلن
املوجودة خارج الواليات املتحدة من نوع ذبابة العروق (ل .هويدوبرنسيس)  L. huidobrensisحبسب ما هي ّ
تصنيفياً ( Schefferو 2001 ،Lewis؛  Scheffer ،وآخرون2001 ،؛  Takanoوآخرون2008 ،؛ .)2011 ،Lonsdale
وتع ّد ذبابة العروق (ل .هويدوبرنسيس)  L. huidobrensisمن األنواع متعددة العوائل ،إذ سجلت إصابتها لـ  14نوعاً
من النبات ( .)1990 ،Spencerأما احملاصيل األكثر أمهية اقتصادياً اليت هتامجها هذه اآلفة فهي مشندر السكر والسبانخ
والبازالء والفول والبطاطس ونباتات الزينة (من أكثرها شيوعاً نبتة اجلصية (جيبسوفيال)  ،Gypsophilaويف حاالت نادرة،
القرنفل واألقحوان) (.)1989 ،Spencer
نشأت ذبابة ورق اخلضروات (ل .ساتيفاي)  L. sativaeيف أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى واجلنوبية،
وأصبحت اليوم منتشرة يف أحناء كثرية من آسيا وأفريقيا وبلدان احمليط اهلادئ ،لكنها مل تبلغ أوروبا أو أسرتاليا
(2011 ،Lonsdale؛  .)2013 ،CABIولكن حيتمل أن تكون املعلومات املتعلّقة بتوزيع ذبابة ورق اخلضروات (ل.
ساتيفاي)  L. Sativaغري مكتملة إذ إن هناك أدلة تشري إىل أن هذا النوع يواصل توسيع نطاقه بسرعة .وهي أيضاً من
اآلفات األخرى اليت تتميز بالعدد املرتفع لعوائلها وهي هتاجم العديد من حماصيل اخلضر واألزهار (،1973 ،Spencer
 .)1990وقد مت تسجيل إصابتها لتسعة أنواع من النبات وإن كانت توجد أساساً يف عوائل من فصيلة القرعيات
والبقوليات والباذجنانيات (.)1990 ،1973 ،Spencer
نشأت ذبابة ورق النفل (ل .تريفوليي)  ،L. trifoliiأيضاً يف أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى واجلنوبية وقد
انتشرت من مث يف أحناء كثرية من أوروبا وأفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ ،على األرجح نتيجة التجارة بعقالت األقحوان
( Martinezو2002 ،Etienne؛  .)2013 ،CABI ،2011 ،Lonsdaleوهي من األنواع اليت تتميز باالرتفاع امللحوظ
لعدد عوائلها إذ ُس ّجلت إصابتها ألكثر من  25نوعاً من النبات ( .)1990 ،Spencerأما أكثر احملاصيل اليت هتامجها
أمهيةً من الناحية االقتصادية فهي الفاصوليا والكرفس واألقحوان واخليار ونباتات اجلربارة  ،gerberasواجلصية واخلس
والبصل والبطاطس والطماطم (.)1989 ،Spencer
وهناك نوع آخر (نوع خامس) امسه (ل .سرتيغاتا)  ،L. strigataمن بني األنواع الواردة ضمن بروتوكول
التشخيص الرتباطه الوثيق بنوعي  L. bryoniaeو ،L. huidobrensisما جيعله من األنواع اليت على املشخص استبعادها
لدى السعي إىل التحديد اإلجيايب لألنواع األربعة املشمولة بلوائح احلجر الصحي .وتع ّد آفة (ل .سرتيغاتا) L. strigata
من األنواع األوراسية ( Pitkinوآخرون (بدون تاريخ) نقالً عن  ،)1976( Spencerو ،)2001( DempewolfوEllis
( ،)2013و Papeوآخرون  .)2013وال تُعرف احلدود الشرقية لتوزيعها بشكل واضح ،لكن نطاقها ميتد إىل ما بعد جبال
األورال ( )1976 ،Spencerومثة إفادات مشكوك فيها عن ظهورها يف جنوب شرق آسيا ( .)2004 ،Dempewolfوهي
تتميز باالرتفاع امللحوظ لعدد عوائلها إذ سجلت إصابتها لـ  29نوعاً من النبات حول العامل (.)1990 ،Spencer
بروتوكول التشخيص
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 -2المعلومات التصنيفية
االسم:
المرادفات:

لرييوميزا

(1894 ،Mik ،)Liriomyza

Agrophila Lioy, 1864, Antineura Melander, 1913, Haplomyza Hendel, 1914,
Praspedomyza Hendel, 1931 , Craspedomyza Enderlein, 1936, Triticomyza
Blanchard, 1938

الوضع التصنيفي :حشرة ،من ذوات اجلناحني ( ،)Dipteraذبابة

ورق Phytomyzinae ،Agromyzidae

االسم:

لرييوميزا بريونيا )1858 ،Kaltenbach( Liriomyza bryoniae

المرادفات:

Liriomyza solani Hering, 1927; Liriomyza hydrocotylae Hering, 1930; Liriomyza
mercurialis Hering, 1932; Liriomyza triton, Frey, 1945; Liriomyza citrulli
Rohdendorf, 1950; Liriomyza nipponallia Sasakawa, 1961

االسم الشائع:

ن ّقابة ورق

االسم:

)1926 ، Blanchard ( Liriomyza huidobrensis

المرادفات:

1938 ،Blanchard ،Liriomyza cucumifoliae؛ 1954 ،Blanchard ،Liriomyza decora؛

الطماطم ()Tomato leafminer

1958 ،Frick ،Liriomyza dianthi

تتسم العالقة التصنيفية بني ذبابة العروق (ل .هويدوبرنسيس)  )Blanchard( L. huidobrensisوذبابة ورق بازالء
كاليفورنيا (ل .الجناي)  )Frick( L. langeiبتعقيدها .فقد وصف  )1926( Blanchardذبابة العروق (ل.
هويدوبرنسيس)  L. huidobrensisيف األصل انطالقاً من عينات مأخوذة من نبتة الرمادية  Cinerariaيف األرجنتني.
ووصف  )1951( Frickذبابة ورق بازالء كاليفورنيا (ل .الجناي)  L. langeiاملوجودة يف والية كاليفورنيا األمريكية كنوع
أضر كذلك بنبات النجمية  .Asterومن مثّ يف عام
الحظ أنه يصيب البازالء يف املقام األول على الرغم من أنه قد ّ
 ،1973اعترب  Spencerالنوعني كمرادفني لتعذر التمييز بينهما على املستوى املورفولوجي (وال تزال هذه احلالة قائمة
حكماً) .وبعد دراسة أُجريت حول سالسل احلمض النووي واحلمض النووي املتق ّدري (2000 ،Scheffer؛ Scheffer
و ،)2001 ،Lewisوبدعم من جتارب الرتبية اليت أُجريت عليهما الحقاً ( Takanoوآخرون ،)2008 ،مت فصل النوعني
رمسياً بوصفهما نوعني اثنني من األنواع املموهة ( .)2011 ،Lonsdaleمثّ استُعيد اسم ل .الجناي )Frick( L. langei
وأُطلق على األنواع املموهة من والية كاليفورنيا ،فيما أطلق اسم ل .هويدوبرنسيس )Blanchard( L. huidobrensis
على األنواع املموهة من األمريكتني اجلنوبية والوسطى.
حاول  )2011( Lonsdaleحتديد الصفات املورفولوجية التشخيصية اليت ميكن بواسطتها متييز "معظم" العيّنات
اليت تعود هلذين النوعني ،لكنه وجد أن مساهتا "دقيقة جداً ومتداخلة أحياناً" فأوصى باستخدام بيانات جزيئية لدعم
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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حتديد هويتها كلما أمكن ذلك .وتعترب  Schefferواملتعاونون معها أن نطاقي النوعني ال يتداخالن (وإن كان
مرًة يف عام  1968ومرةً أخرى يف عام
( )2011قد سجل ظهور ل .هويدوبرنسيس  L. huidobrensisيف والية كاليفورنياّ ،
مستقرة يف املكان) ،وأن مجيع األنواع الغازية اليت سبق أن درسوها
 ،2008وأفاد بأنه ال يُعرف ما إذا كانت تلك األعداد
ّ
كانت تنتمي إىل جمموعة ل .هويدوبرنسيس  L. huidobrensisحبكم تعريفها ( Schefferو2001 ،Lewis؛ Scheffer
وآخرون .)2001 ،وهذا يعين أنه ينبغي بالتأكيد اعتبار التقارير الواردة من والية كاليفورنيا يف املؤلفات اليت سبقت
أعمال  Schefferعلى أهنا تنطبق على آفة ل .الجناي  L. langeiوتعترب هذه األخرية نوعاً مهيمناً يف كاليفورنيا مع أهنا
أُدخلت إىل واليات هاواي وأوريغون وواشنطن على ما يبدو؛ أما األعداد اليت كانت موجودة يف واليات فلوريدا ويوتاه
تستقر فيها ( .)2011 ،Lonsdaleومل يؤّكد غري وجود ل .هويدوبرنسيس
وفريجينيا يف منتصف التسعينات فلم
ّ
 L. huidobrensisيف املكسيك ( ،)2011 ،Lonsdaleلكن  Takanoوآخرون ( )2005أفادوا أن عينات من ل .الجناي
( L. langeiاملوصوفة على أهنا الفرع احليوي الكاليفورين) قد عثر عليها يف موقع تفتيش ياباين على اخلضروات الطازجة
القادمة من املكسيك.
Lonsdale

األسماء الشائعة:

Serpentine leafminer, pea leafminer, South American leafminer, potato
leafminer fly

االسم:

Liriomyza sativae Blanchard, 1938

المرادفات:

;Agromyza subpusilla Frost, 1943; Liriomyza verbenicola Hering, 1951
Liriomyza pullata Frick, 1952; Liriomyza canomarginis Frick, 1952; Liriomyza
minutiseta Frick, 1952; Liriomyza propepusilla Frost, 1954; Liriomyza munda
Frick, 1957; Liriomyza guytona Freeman, 1958; Lemurimyza lycopersicae Pla
and de la Cruz, 1981.

األسماء الشائعة:

serpentine ،chrysanthemum leafminer ،American leafminer ،Vegetable leafminer
melon leafminer ،vegetable leafminer

االسم:

)Liriomyza trifolii (Burgess, 1880

المرادفات:

Agromyza phaseolunulata Frost, 1943; Liriomyza alliovora Frick, 1955

األسماء الشائعة:

American serpentine leafminer, serpentine leaf miner, broad bean leafminer,
Californian leafminer, celery leafminer, chrysanthemum leaf miner

-3

الكشف

تش ّكل ثقوب التغذية واألنفاق املوجودة يف األوراق عادة العالمات األوىل واألكثر وضوحاً الدالّة على وجود ن ّقابة
الورق (لرييوميزا)  .Liriomyzaوفيما أن تلك األنفاق تكون مرئية بسهولة للمسؤولني عن احلجر الصحي ،فاملؤشرات
املبكرة إىل اإلصابة تكون أقل وضوحاً بدرجة كبرية ،وميكن السهو عنها بسهولة ( .)1989 ،Spencerتبقى تلك األنفاق
على حاهلا وبدون أي تغيري على مدى أسابيع من الزمن .وغالباً ما يعترب شكل هذه األنفاق دليالً موثوقاً على حتديد
بروتوكول التشخيص
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هوية أنواع ذبابات الورق ( agromyzidيف الكثري من هذه احلاالت تقتصر هذه األنواع على عوائل حمددة) .ولكن ،يف
حال األنواع متعددة العوائل يتأثر شكل األنفاق بالعائل وبالوضع املادي والفيزيولوجي لكل ورقة ،وبعدد الريقات اليت
التنوع األكرب أنه ينبغي تناول حتديد اهلوية القائم على شكل األنفاق وحده
تن ّقب أنفاقاً يف الورقة نفسها .ويعين هذا ّ
حبذر ( .)2005 ،EPPOوترد أمثلة على شكل األنفاق اخلاصة باألنواع األربعة املشمولة باحلجر الصحي وبنوع ل.
سرتيغاتا  L. strigataيف األشكال من  2إىل .4
تستخدم أنثى الذباب مسرأها (أو جهازها حلمل البيض) من أجل إحداث ثقب يف أوراق النباتات العائلة،
ستخدم كمواقع للتغذية (لكل من الذباب اإلناث والذكور) أو لوضع البيض .وتكون ثقوب تغذية أنواع
فتتسبب جبروح تُ َ
لرييوميزا  Liriomyzaمستديرة ،يبلغ قطرها عادة  0.2ملم ،وتبدو كبقع بيضاء تعرتي السطح العلوي للورق .وتكون
الثقوب املخصصة لوضع البيض أصغر حجماً بالعادة ( 0.05ملم) وشكلها أكثر ميالً إىل االستدارة .وتكون ثقوب
نوعي ذبابات الورق  agromyzidمتعددة العوائل أي كروماتوميا هورتيكوال  Chromatomyia horticolaوكروماتوميا
سينجينيسيا  Chromatomyia syngenesiaeأكرب حجماً وشكلها بيضاوي أكثر من تلك اليت حيدثها ذباب لرييوميزا
 .Liriomyzaال خيتلف شكل ثقوب التغذية عن شكل ثقوب وضع البيض لدى أنواع لرييوميزا  ،Liriomyzaوال ميكن
استخدام منط توزيعها على الورقة لتحديد هوية األنواع .وتتسبّب ثقوب التغذية بتدمري عدد كبري من اخلاليا وتكون
ظاهرة بوضوح للعني اجملردة (.)2005 ،EPPO
تتغذى الريقات بشكل رئيسي من اجلزء العلوي للورقة عرب حفر أنفاق داخل األنسجة اخلضراء احلاضنة .ويكون
كسرة على طول الورقة.
لون هذه األنفاق عادة أبيض ضارباً إىل الصفرة ،مع مسالك من الرباز تبدو كخطوط سوداء مت ّ
تغري لون النفق ،مع ظهور مناطق
وتؤدي التالفيف املتكررة يف املنطقة الصغرية نفسها من الورقة يف كثري من األحيان إىل ّ
سوداء مبللة ومناطق بنية جافّة ،وذلك عادة كنتيجة لردود فعل النبتة لن ّقابة الورق (.)2005 ،EPPO
هناك ثالث مراحل يرقية ،تتغذى الريقات خالهلا كلها داخل األوراق .وتتغذى الريقات بشكل رئيسي من النبتة
اليت ُوضع فيها البيض .وتغادر يرقات نوع لرييوميزا  Liriomyza spp.األوراق عندما تكون جاهزة لكي تصبح خادرات
( Parrellaو ،)1984 ،Bethkeوتكون فتحة خمرجها عادة على شكل شق نصف دائري؛ وعلى العكس من يرقات ك.
هورتيكوال  C. horticolaوك .سينجينيسيا  C. syngenesiaeاليت ختدر داخل الورقة يف اجلزء األخري من النفق الريقي ،مع
نتوء فتحات التنفس األمامية عادة من السطح السفلي للورقة .ميكن بالتايل العثور على خادرات لرييوميزا ،Liriomyza
يف خملفات احملاصيل ويف الرتبة أو يف بعض األحيان على سطح الورقة.
تطورها ،على النحو التايل:
وقد توجد بعض األنواع يف مواقع خمتلفة من النبتة وحميطها ،حبسب مراحل ّ
-

البيض :يغرس تواً حتت سطح الورقة
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-

الريقات :داخل أنفاق الورق

-

اخلادرات :يف بقايا احملاصيل أو يف الرتبة أو يف بعض األحيان على سطح الورقة

-

اآلفات البالغة :تطري يف اجلو أو تقبع على سطح األوراق فيما تُنتج ثقوباً للتغذية ولوضع البيض.

 1-3جمع العيّنات وحفظها

ميكن مجع ذباب لرييوميزا  Liriomyzaيف املراحل السابقة لنضوجه مقرتناً بعينات من ورق ينطوي على أنفاق ،كما
منوه .ومبا أن اخلصائص املورفولوجية املستخدمة لتشخيص األنواع تعتمد على األعضاء التناسلية
ميكن مجعه عندما يكتمل ّ
الذكرية ،فهناك حاجة إىل ذكور بالغة من أجل التثبت من حتديد هوية األنواع .أما اإلناث البالغة فال ميكن متييزها بيقني
يف كثري من األحيان إال على مستوى اجلنس .ومن شأن مجع عينات متعددة من نبتة أو من موقع ما أن يزيد من احتمال
مهم ما مل يكن من املزمع إجراء اختبارات جزيئية لتشخيص مراحل النمو غري
احلصول على ذباب ذكور ،وهذا أمر ّ
املكتمل.
1-1-3

جمع ُّ
الذباب البالغ

يوجد الذباب البالغ عادة على ورق األشجار ،وميكن مجعه باليد أو كسحه عن أوراق الشجر بواسطة شبكة
مضخة خوائية جلمع العينات .وعوضاً عن ذلك،
يدوية ووضعه من مثّ داخل قوارير زجاجية ،أو ميكن مجعه باستخدام ّ
ميكن مجعه باستخدام املصائد الصفراء الالصقة ،وخباصة يف البيوت الزجاجية .غري أ ّن الطريقة األكثر عملية وموثوقية
جلمع ن ّقابات الورق مثل أنواع لرييوميزا  Liriomyzaتتمثل يف مجع أوراق حفرت فيها أنفاق وحتتوي على يرقات حية.
فتوضع يف مستوعب كبري من أجل تربيتها حىت تصبح ذبابات بالغة يف املخترب .ويرد وصف تقنيات تربية ذباب الورق
 agromyzidsعند  )1962( Griffithsو Fisherوآخرون (.)2005
ميكن وضع الذباب البالغ والريقات يف حملول حيتوي على إيثانول بنسبة  70يف املائة وختزينها إىل أجل غري مسمى،
ولو أن لوهنا يبهت تدرجيياً مع مرور الوقت .وينبغي أن تكون القوارير اليت تضم العينات املنقوعة يف اإليثانول ،مقفلة
مقوى .وميكن حفظ الذباب البالغ
بإحكام لتجنب تسرب السائل وموضبة يف مواد خمففة للصدمات داخل صندوق ّ
أيضاً حفظاً جافاً عرب تعليق العينات بواسطة دبابيس مثالً.
أما العينات الالزمة للتشخيص اجلزيئي فينبغي حفظها يف حملول حيتوي على إيثانول بنسبة  96إىل  100يف املائة،
وختزينها جممدة (على حرارة ترتاوح بني  20و 4.0درجة مئوية حتت الصفر) أو حفظها على بطاقات FTA
( Blacket( 1)Whatmanوآخرون.)2015 ،
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جمع اآلفات في مراحل النمو غير المكتمل

إذا كان القصد هو مجع عينات من النباتات وحفظها ،ينبغي قطف األوراق اليت يشتبه باحتوائها على ثقوب
للتغذية أو على أنفاق ووضعها بني ورقيت جريدة مبا يتيح جتففها ببطء.
تطورها ،وال
ّأما األوراق اليت تأوي أنفاقها يرقات يُعتَـَزم تربيتها يف املخترب من أجل احلصول على خمتلف مراحل ّ
سيما ذبابات بالغة ،بغية حتديد هويتها فينبغي تغليفها بأنسجة خمربية مبتلّة قليالً ولكن غري مفرطة الرطوبة ،وتُرسل بالربيد
ضمن أكياس مبطّنة وخمتومة .ويف املخترب ،توضع األوراق ذات األنفاق اليت تسكنها يرقات حية يف أطباق بيرتي ()Petri
خمتومة مع أوراق ترشيح رطبة مث ختزينها يف حاضنة على حرارة  23درجة مئوية تقريباً (جيب أن تُفحص كل يومني أو
ثالثة أيام إلزالة األوراق اليت تنمو فيها فطريات وبكترييا وغريها).
-4

تحديد الهوية

يقتصر حتديد هوية ن ّقابات الورق باملعاينة املورفولوجية على عينات ذكور بالغة ،إذ ال توجد أدلة مالئمة على
حتديد هوية اإلناث البالغة على مستوى النوع أو البيض أو الريقات أو اخلادرات .وميكن حتديد هوية الذباب البالغ عن
طريق معاينة الصفات املورفولوجية ،وخباصة األعضاء التناسلية للذكور .ويتم فحص اخلصائص املورفولوجية لألعضاء
التناسلية الذكرية حتت جمهر عايل القدرة (بقدرة تضخيم تبلغ حوايل  100مرة) .ومن شأن استخدام هذا الربوتوكول مع
عينات حسنة اإلعداد ،أن يسمح بالتعرف إىل األنواع البالغة املشمولة باحلجر الصحي األربعة للرييوميزا Liriomyza
ّ
بشكل أكيد من خالل املعاينة املورفولوجية وحدها( .باستثناء ل .هويدوبرنسيس  L. huidobrensisول .الجناي
 L. Langeiلألسباب اليت نوقشت يف القسم .)1
تطور ،مبا يف ذلك مراحل النمو غري املكتمل ،عندما يتعذر
وميكن استخدام االختبارات اجلزيئية يف مجيع مراحل ال ّ
حتديد األنواع استناداً إىل اخلصائص املورفولوجية .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن االختبارات اجلزيئية قد توفر مزيداً من
همة حول هوية تلك األنواع عندما تكون العينات البالغة غري اعتيادية أو تالفة .ولكن يتعني تفسري تلك
املعلومات امل ّ
املعلومات بدقة ألن ختصص االختبارات اجلزيئية حمدود ،وقد وضعت هذه االختبارات ألغراض معينة ومت تقييمها على
أساس عدد حمدود من األنواع ،باستخدام عينات من مناطق جغرافية خمتلفة .لذا يتعني تفسري نتائج تلك االختبارات
اجلزيئية حبذر.
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 1-4تحديد هوية نقابة الورق (ليريوميزا)  Liriomyzaالبالغة استناداً إلى الخصائص المورفولوجية

من الضروري معاينة األعضاء التناسلية الذكرية (على وجه اخلصوص ،اجلزء الطريف من القضيب
(الشكل  ،))5من أجل حتديد اهلوية بشكل إجيايب فيما خص أي نوع من األنواع األربعة املستهدفة للرييوميزا
 .Liriomyzaويرد أدناه عرض موجز لطريقة جيدة إلعداد العينات (استناداً إىل  Malipatilو .)2008 ،Ridlandويرد
مزيد من التفاصيل حول الطريقة أو االختالفات يف األسلوب لدى  Spencer ،)1992 ،1981( SpencerوSteyskal
( )1986و .)2005( EPPOوينبغي للقرائن الدالة على هيكل اجلزء الطريف من قضيب الذكر  distiphallusأن تقارن
بالسمات املورفولوجية (اجلدول  )1من أجل تأكيد حتديد هوية األنواع.
distiphallus

1-1 -4

تحضير األعضاء التناسلية للذكر البالغ آلفة ليريوميزا  Liriomyzaللفحص المجهري

 1-1-1-4تحديد جنس الذباب

لدى الذباب الذكور ،تكون فصوص العضو املسمى  epandriumداكنة اللون ومزغبة وأقل تصلباً من أنبوب
اإلناث ،وهي تلتف حول اجلزء اخللفي من البطن وصوالً إىل أسفله ،من جانيب الظهر والبطن (الشكل ( 6أ)) .وهناك
شق صغري بني الفصوص ،تصبح مثلثة الشكل عندما تفتح بالكامل ،وميكن من خالهلا رؤية بقية
فتحة على شكل ّ
األعضاء التناسلية الذكرية .وبالكاد متت ّد الفصوص ملا بعد الصفيحة الظهرية األخرية .ولدى الذبابة األنثى ،تش ّكل أقسام
البطن ما بعد القسم  6أنبوباً أسود شديد التصلّب ميتد إىل ما بعد الصفيحة الظهرية السادسة (الشكل ( 6ب)) ،وهناك
فتحة دائرية واضحة للعيان من اخللف يف هناية األنبوب .وتغطي الشرحية الظهرية السادسة النصف القاعدي لألنبوب من
فوق ،على الرغم من أهنا مرئية من الناحيتني اجلانبية والبطنية.
2-1-1-4

تحضير الجزء الطرفي من قضيب الذكر  distiphallusللمعاينة

ينبغي فصل البطن عن اجلسم لكي يتسىن تنظيف األنسجة واملراقبة .وميكن حتقيق ذلك باستخدام إبر التشريح
الدقيقة (واليت ميكن صنعها بلصق الطرف املستدير للدبابيس املصغرة املروسة وإدخاله بطرف عود ثقاب خشيب ،بعد
حفر ثقب سطحي بدبوس عادي) ،لفصل البطن عن بقية بدن الذبابة بعناية .وميكن غلي البطن يف حملول حيتوي  10يف
املائة من هيدروكسيد البوتاسيوم( )KOHأو هيدروكسيد الصوديوم ( )NaOHملدة  4-2دقائق ،أو بدالً من ذلك ،تركه
يف حملول بارد حيتوي على  10يف املائة هيدروكسيد البوتاسيوم ( )KOHأو هيدروكسيد الصوديوم ( )NaOHلليلة كاملة
من أجل تبيان األنسجة .إن نقل البطن املعا َل إىل املاء املقطر كفيل بتحييد هيدروكسيد البوتاسيوم أو هيدروكسيد
جموفة.
الصوديوم .وبعد ذلك يصبح البطن جاهزاً لنقله إىل قطرة من الغليسرين على شرحية ّ
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حتت جمسام ثنائي العينني وباستخدام إبر التشريح الدقيقة ،يُفصل جمموع األعضاء التناسلية بعناية عن األغشية
احمليطة والقشريات والعضالت املرتبطة هبا .وبواسطة إبر التشريح الدقيقة ،توضع األعضاء التناسلية بشكل يتيح مشاهدهتا
من اجلنب حتت جمهر مركب بقدرة تضخيم تبلغ حىت  400مرة .مث يتم تغيري وضعية األعضاء التناسلية بشكل يتيح رؤية
اجلزء الطريف من قضيب الذكر  distiphallusمن جهة البطن بقدرة تضخيم تبلغ  400مرة ،بدون إضافة الساترة .وينبغي
مشاهدة اجلزء الطريف من قضيب الذكر  distiphallusمن وجهات خمتلفة (مثالً ،عرض جانيب وظهري وبطين) ،األمر

أقل.
الذي يتطلب تغيري وضعيته حتت اجملهر بقوة تضخيم ّ

ولكي تصبح الشرائح شبه دائمة (لغرض حتديد اهلوية الروتيين مثالً) ،ينبغي نقل األعضاء التناسلية ووضعها يف
قطرة من الغليسرين على شرحية مسطحة نظيفة .فتُغطَس األعضاء التناسلية برفق يف احمللول ،وتوضع عليها ساترة مستديرة
من أجل م ّد احمللول بالتساوي.
وإذا دعت احلاجة إىل شرائح دائمة ،فيجب تنظيف البطن يف حملول هيدروكسيد البوتاسيوم  KOHوحتييد مفعوله
يف محض اخلليك اجلليدي البارد كما هو موضح أعاله .مث ميكن نقل البطن ووضعه يف حملول حيتوي على إيثانول بنسبة
 70يف املائة ،وباستخدام إبر التشريح الدقيقة حتت جمسام ثنائي العينني ،يفصل جمموع األعضاء التناسلية
بعناية عن األغشية احمليطة والقشريات والعضالت املرتبطة هبا .وينبغي يف مرحلة أوىل نقل األعضاء التناسلية املفصولة
ووضعها يف اإليثانول املطلق ملدة  4-2دقائق ،مث يف زيت القرنفل (اليت ميكن إن اقتضى األمر ختزينها فيه ألية مدة
من الوقت) .ويتم نقل األعضاء التناسلية إىل حملول حيتوي إيثانول بنسبة  70يف املائة (حلوايل  10دقائق) ،مث إىل حملول
حيتوي إيثانول بنسبة  95يف املائة (حلوايل  10دقائق) ،وأخرياً إىل زيت القرنفل (ملدة مخس دقائق على األقل) .وميكن بعد
ذلك وضع األعضاء التناسلية بشكل دائم على شرحية ،يف قطرة من بلسم كندا حتت ساترة .وجيب توسيم كل الشرائح
تفصل املكان واسم العائل وتاريخ اجلمع واسم اجلهة القائمة على اجلمع (إن كانت معروفة) واسم
الدائمة ببيانات وافية ّ
خيص بقية العينة.
النوع ،وعالمة التعريف ،وكود لتضمينه إشارات مرجعية فيما ّ
وينبغي وضع ما تبقى من عينة الذباب على بطاقة بالتسمية املناسبة ،مع وضع رقعة مناسبة على الشرحية تنطوي
على إشارات مرجعية إىل األعضاء التناسلية.
2-1-4

تحديد هوية فصيلة ذبابات الورق Agromyzidae

تض ـ ـ ــم فص ـ ـ ــيلة ذب ـ ـ ــاب ال ـ ـ ــورق ح ـ ـ ـوايل  2 500ن ـ ـ ــوع يف مجي ـ ـ ــع أحن ـ ـ ــاء الع ـ ـ ــامل ( .)1990 ،1989 ،Spencerوي ـ ـ ــرد
وصـ ـ ـ ـ ــف تفصـ ـ ـ ـ ــيلي ملورفولوجيـ ـ ـ ـ ــا ذبـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـ ــورق لـ ـ ـ ـ ــدى  ،)1987 ،1973 ،1972( Spencerو،)2004( Dempewolf
و.)2010( Boucher
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وتتبع التسميات الشكلية يف هذه الوثيقة  Yeatesوآخرين ( .)2004وميكن أيضاً الرجوع إىل هذا املصدر على
اإلنرتنت لالطّالع على الرسوم التوضيحية اليت تعرض بشكل واضح تشرحياً منوذجياً لذبابة ( acalyptrateمثل نقابات
األوراق).
تتسم فصيلة نقابات األوراق باجملموعة التالية من اخلصائص
( )2010الشكل :)7

(1958 ،Hennig؛ 1987 ،Spencer؛ Boucher

-

صغرية احلجم يرتاوح طوهلا بني  6-1ملم ولكنه يكون عادة ما بني  1و 3ملم

-

وجود شعريات يف األنف

-

من واحد إىل سبعة قرون استشعار يف اجلبهة

-

جناح مع فاصل يف الضلع عند قمة الرتس الصدري

-

خلية اجلناح اإلبطية صغرية؛ عرقا اجلناح  CuA2 + A1ال يصالن إىل حافة اجلناح

-

توجد لدى الذكر صلبات يف املنطقة الواقعة ما قبل األعضاء التناسلية يندمج معها جممع من الصفائح الظهرية
املتصلبة يرتاوح عددها بني  6و ،8مع فتحتني تنفسيتني فقط بني الصفيحة الظهرية  5واجلزء الذي يضم األعضاء
التناسلية.

-

القسم األمامي من اجلزء البطين  7لدى األنثى يشكل املسرأ (جهاز وضع البيض).

تكون الريقات عموماً (الشكل ( 8أ)) أسطوانية الشكل ،مسنونة يف قسمها األمامي ،مع نتوءات حتمل الفتحات
التنفسية األمامية واخللفية (الشكل ( 8ب) و(د)) ،حبيث تقع األمامية منها على السطح الظهري للجزء الداخلي من
الصدر ،فيما األخرية موجهة إىل اخللف .وتكون أجزاء فمها أيضاً ج ّد متصلّبة؛ يكون الفك السفلي عند الزاوية القائمة
يف ّاجتاه احملور الطويل إىل بقية اهليكل الرأسي  -البلعومي ( cephalopharyngealالشكل ( 8ج)) ،وعادة ما حتمل اثنني
أو أكثر من أزواج أسنان متساوية احلجم موجهة إىل األمام ،وقرون بطنية (عبارة عن "ذراعني" مقرتنتني موجهتني حنو
اخللف) تكون عادة أقصر من القرون الظهرية.
يسهل التعرف على ذبابات الورق يف املمارسة العملية ألن يرقاهتا تتغذى من األنسجة احلية للنباتات (ثالثة
أرباعها ن ّقابات للورق) .لكن توجد ن ّقابات ورق ضمن فصائل أخرى من احلشرات املزدوجة اجلناح  dipteranمثل ذباب
اخلل  .Drosophilidaeللحصول على موجز املعلومات عن خصائص ذباب الورق
األزهار  Anthomyiidaeوذباب ّ
 agromyzidsاملورفولوجية والبيولوجية يف أطوارها غري الناضجة ،إضافة إىل ببليوغرافيا واسعة النطاق ورسوم توضيحية
للهيكل الرأسي  -البلعومي  cephalopharyngealوالفتحات التنفسية لعدد من األنواع ،أنظر .)1987( Ferrar
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تحديد جنس ليريوميزا Liriomyza

يتميّز الذباب املكتمل النمو من جنس لرييوميزا
:)1976 ،Spencer

Liriomyza

بالسمات املورفولوجية التالية (2005 ،EPPO؛

-

شعريات مائلة على اجلبهة واحملجر (متّجهةً إىل اخللف)

-

منطقة ما قبل الصدر داكنة ومن نفس لون الصدر لدى معظم األنواع ،ونادراً ما يكون لوهنا أصفر

-

لون الصدر أصفر لدى معظم األنواع ،ونادراً ما يكون داكناً

-

اجلزء السفلي للضلع ينثين عند الطرف وينتهي داخل الضلوع بصورة منفصلة

-

ميتد الضلع إىل العرق

-

اخللية القرصية ( )dmصغرية احلجم

-

يوجد عرق مستعرض (خارجي) ثان ( )dm-cuيف معظم األنواع

-

جهاز الصرير موجود لدى الذكور ("مكشطة" ،حافات قرنية على الفخذ اخللفي؛ و"مربد" يتكون من سلسلة من
القشور القرنية املنخفضة على الغشاء الذي يربط الصفائح الظهرية بالصفائح البطنية السفلية).

M1+2

يف املمارسة العملية ،تبدو معظم أنواع لرييوميزا ( Liriomyzaمبا يف ذلك األنواع املستهدفة األربعة الواردة يف هذا
الربوتوكول التشخيصي) سوداء يف معظمها جببهة صفراء وحرشفة صفراء زاهية ،حني تشاهد من فوق ،وسيقاهنا صفراء
التعرق االعتيادي للجناحني (الشكل  )9واألعضاء التناسلية الذكرية اليت
بنسب خمتلفة .ومتتلك هذه األنواع املستهدفة ّ
توجد عامة لدى كافة أفراد هذا اجلنس.
قد يطرأ التباس بني عدة أجناس وبني جنس لرييوميزا  .Liriomyzaميكن الفصل بني األصناف وثيقة الرتابط فيما
بينها ،أي فيتوميزا  ،Phytomyzaوكروماتوميا  Chromatomyiaوفيتولرييوميزا  Phytoliriomyzaوبني لرييوميزا Liriomyza
عامة من خالل الشعريات على اجلبهة واحملجر املائلة إىل األسفل (متّجهةً إىل األمام) (تكون دائماً متّجهة إىل أسفل
وأحياناً مستقيمة أو منعدمة لدى لرييوميزا  ،)Liriomyzaوباحلرشفة الصغرية اليت تكون عموماً رمادية أو سوداء لكنها
تظهر أحياناً مع لون أصفر فاتح يف وسطها (يكون الوسط أصفر بشكل تام لدى معظم ذبابات لرييوميزا .)Liriomyza
ولدى نوعي فيتوميزا  Phytomyzaو ،Chromatomyiaال ميت ّد الضلع إال إىل العرق  ،R4+5يف حني ميتد لدى آفيت
فيتولرييوميزا  Phytoliriomyzaولرييوميزا  Liriomyzaإىل العرق  .)1977 ،Spencer( M1+2وتش ّكل أنواع
 Phytoliriomyzaعفصات (على اجلذع أو الورقة) وتتغذى من الداخل ،يف حني تع ّد أنواع Chromatomyia
و Phytomyzaو Liriomyzaعادة من ن ّقابات الورق.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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4-1-4

تحديد هوية أنواع ليريوميزا

1-4-1-4

الخصائص المورفولوجية لذباب ليريوميزا  Liriomyza sppالبالغ

Liriomyza

يرد ملخص مبسط باخلصائص الرئيسية لتشخيص ل .بريونيا  ،L. bryoniaeول .هويدوبرنسيس
 ،L. huidobrensisول .ساتيفا  L. sativaeول .تريفوليي ( L. trifoliiوكذلك آلفة ل .سرتيغاتا  L. strigataألغراض
استبعادها) يف اجلدول  ،1مصحوباً برسوم توضيحية وصور جمهرية للجزء الطريف من قضيب الذكر  distiphallusيف
الشكلني  10و.11
ويرد وصف أكثر تفصيالً ورسوم توضيحية للتشكيلة املورفولوجية هلذه األنواع عند ،)1973 ،1965( Spencer
و ،)2004( Dempewolfو Malipatilوآخرون ( ،)2004و .)2004( Shiaoوتظهر مسات التشخيص الرئيسية يف مكتبة
صور اآلفات واألمراض (2007 Malpatil( )PaDILأ2007 ،ب2007 ،ج).
وميكن أيضاً حتديد هوية الذبابات البالغة باستخدام املفاتيح .وقد قدم  Malipatilو )2008( Ridlandمفتاحاً
لسبعة عشر نوعاً من اآلفات ذات األمهية االقتصادية ،مبا فيها بعض األنواع املتوطّنة يف أسرتاليا .وباإلضافة إىل ذلك،
يتوفر يف  )2004( Dempewolfنظام لتحديد أنواع اآلفات من مجيع أحناء العامل استناداً إىل صور جمهرية .وهناك إشارة
خاصة إىل مفاتيح تعين أنواع لرييوميزا  Liriomyzaيف بعض الكاتالوغات اإلقليمية الواسعة ومفاتيح متاحة من خالل
أعمال  .Spencerوتشمل هذه األعمال الكائنات احليوانية اإلقليمية األساسية ،اليت ختتلف طبعاً من منطقة إىل أخرى،
وهي بذلك تؤثر بصور متفاوتة يف العملية اإلجيابية الرامية إىل استبعاد األنواع غري املستهدفة .وترد قائمة كاملة هبذه
األعمال يف  .(1973( Spencerباإلضافة إىل ذلك ،فإن مراعاة النبات العائل الذي اكتُشفت فيه أنواع لرييوميزا
 Liriomyzaاملشتبه هبا واملشمولة باحلجر الصحي ،ميكن أن تساعد يف تقليص أنواع ذباب الورق  agromyzidاحملتملة
األخرى اليت قد تظهر يف السياق البيولوجي نفسه واليت ينبغي عدم وضعها يف احلسبان (على سبيل املثال يف أوروبا ،أنظر
( Ellisبدون تاريخ).
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†

Liriomyza

‡L. huidobrensis

L. sativae

L. strigata

L. trifolii

بصلتان طرفيتان؛ حواشي

بصلتان طرفيتان ال تلتقيان إال عند حاشيتيهما،

بصلة طرفية واحدة مع انقباض طفيف بني

بصلتان طرفيتان ،تلتقيان من

بصلة طرفية مع انقباض بارز

البصلة مستديرة.

متت ّد حاشية البصلة حنو األمام على مستوى
البطن

النصفني العلوي والسفلي على املستوى احلاشية إىل القاعدة ،متت ّد حواشي
الظهري والبطين؛ تبدو البصلة أكثر تصلّباً البصلة حنو األمام على مستوى
البطن
بساق قاعدية أقصر

بني النصفني العلوي والسفلي
على املستوى الظهري والبطين؛
قل تصلّباً بساق
تبدو البصلة أ ّ
قاعدية أطول

قرون استشعار

قرنا استشعار عموديان
على أرضية صفراء

قرنا استشعار عموديان على أرضية سوداء

قرون استشعار عمودية خارجية على
أرضية سوداء قد تصل إىل قرون االستشعار
العمودية الداخلية ،اليت تكون فيما عدا
ذلك على أرضية صفراء

لون أسود خلف العينني ميت ّد على
حىت قرون االستشعار
األقل ّ
ّ
العمودية اخلارجية ،لكن قرون
االستشعار العمودية الداخلية تكون
على أرضية صفراء

قرنا االستشعار العموديان على
أرضية صفراء

الجزء الظهري من

أصفر يف الغالب ،عالمة
سوداء صغرية على اهلامش

أصفر ببقعة سوداء متفاوتة الشكل متتد عموماً أصفر يف معظمه ،مبنطقة داكنة ترتاوح يف
حجمها من شريط صغري على طول
على ثالثة أرباع اجلزء السفلي

أصفر ولكن مع بقعة سوداء
متفاوتة الشكل يف اهلوامش السفلى

أصفر ،عالمة صغرية رمادية
متيل إىل اللون األسود على

Anepisternum

السفلي األمامي

L. bryoniae

الجزء الطرفي من

قضيب

الذكر

distiphallus

عمودية

عظم القص

العرق

Cu 1A

المقطع الثالث من

اهلامش السفلي إىل طول اجلزء السفلي وألمامية ،وقد متتد على طول
األمامي بأكمله من اهلامش ،مثّ إىل اهلامش النصف السفلي
الفص
األمامي ويضيق ليصل إىل هامش ّ

طول (أ) ضعف طول طول (أ)  2.5-2مرة طول (ب)
(ب)
صغري ،أصفر

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

مضخم بعض الشيء ،داكن عادة

اهلامش األسفل األمامي

طول (أ)  4-3مرات طول (ب)

طول (أ)  3-2مرات طول (ب)

طول (أ)  4-3مرات طول
(ب)

صغريـ أصفر

صغري ،أصفر

صغري ،أصفر
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‡L. huidobrensis

L. bryoniae

L. strigata

L. sativae

L. trifolii

قرون االستشعار
الجبهات والمحاجر

اجلبهة بلون أصفر المع،

اجلبهة صفراء ،متيل عموماً أكثر إىل اللون
الربتقايل منها إىل اللون األصفر الليموين
الشاحب؛ احملجران العلويان داكنان بعض
الشيء ،على األقل عند قرن االستشعار
احملجري العلوي

احملجران أكثر شحوباً

اجلبهة واحملجران بلون أصفر زاه

اجلبهة واحملجران صفراوان

اجلبهة واحملجران صفراوان

الفخذ

أصفر زاهي خبطوط متيل
البين
إىل اللون ّ

أصفر ،داكن أحياناً خبطوط سوداء

أصفر زاهي

البين
أصفر خبطوط متيل إىل اللون ّ

أصفر تتخلله أحياناً خطوط
البين
رقيقة متيل إىل اللون ّ

الجانب الظهري

أسود ،ملاع بنسبة كبرية مع
مسحة من لون خفيف
كامد

أسود ،كامد

أسود ،المع

أسود المع مع ملسة كامدة طفيفة

أسود كامد مع ملسة رمادية
طفيفة

الصفائح البطنية

الصفيحتان الثانية والثالثة

لوسط الصدر

مرئيتان يفصل
أخدود وسطي أصفر

للذكور

 2.1 – 1.75ملم

طول الجناح

بينهما

وحدها الصفيحة الثانية املرئية مقسمة بأخدود

وحدها الصفيحة الثانية املرئية مقسمة –

الصفائح من الثانية إىل اخلامسة

وسطي أصفر

بأخدود وسطي أصفر

مقسمة بأخدود وسطي أصفر

 2.25 – 1.7ملم

 1.7 – 1.3ملم

 2.1 – 1.8ملم

 1.7 – 1.3ملم

املصدر :مت جتميع املعلومات الواردة يف اجلدول من  ،)1976 ،1973( Spenceواملعلومات املتعلقة باجلزء الطريف من قضيب الذكر  distiphallusمن )2005( EPPO :واملعلومات عن صفائح بطن الذكور من )2004( Shiao
(الذي مل يتناول  L. Strigataيف حتليله).
† اُنظر أيضاً األشكال  7إىل .11
‡ ال ميكن التمييز بني  L. Langeiو  L. Huidobrensisمن الناحية املورفولوجية.
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بنية الجزء الطرفي من قضيب الذكر البالغ لذباب ليريوميزا
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Lyriomiza

تنقسم أنواع لرييوميزا  Liriomyzaاملدروسة يف هذا الفصل إىل جمموعتني طبيعيتني ختتلف إحدامها عن األخرى
حبسب بنية األعضاء التناسلية الذكرية (وال سيما اجلزء الطريف من القضيب) فضالً عن لون اجلسم وبنية الفتحات
التنفسية اخللفية للريقات:
ن س يسل ريي وم ي زا ه وي دوب رو  bryoniae.L،ل ريي وم ي زا ب ري ون يا 1:اجمل موع ة
 L. strigataل ريي وم ي زا س رتي غات او huidobrensis .L،

-

 trifolii .Lل ييل ريي وم ي زا ت ري فوو  sativae .L،ل ريي وم ي زا سات ي فا 2:اجمل موع ة

-

غري أن السمات اخلارجية للذباب البالغ املفيدة يف حتديد هويته (اجلدول  ،)1وال سيما السمات القائمة على
اللون ،ال تندرج بوضوح يف هاتني اجملموعتني.
واجلزء الطريف من القضيب عبارة عن بنية صغرية جداً وهشة حتيط هبا األغشية .وهو اجلزء الطريف من القضيب
(جهاز اإليالج ،وهو جزء من األعضاء التناسلية الذكرية) (الشكل  )5وتتسم بنيته املعقدة ثالثية األبعاد بقيمة
تشخيصية عالية .فاجلزء الطريف من القضيب يتميز بسمة فريدة ميكن من خالهلا حتديد مجيع األنواع األربعة املستهدفة
حتديداً موثوقاً .وختتلف البنية األساسية للجزء القمي من القضيب بني اجملموعتني الطبيعيتني من هذا النوع من اآلفات:
ففي اجملموعة  ،1هناك بصيلتان طرفيتان جنباً إىل جنب (الشكل  ،)10أما يف اجملموعة  ،2فهناك بصيلة طرفية واحدة،
منقبضة يف الوسط حبيث تنقسم إىل قسمني ،سفلي وعلوي (الشكل  .)11ويرد أدناه مفتاح لتسهيل التعرف على األنواع
األربعة املدروسة باستخدام اجلزء الطريف من القضيب .وتيسرياً للفهم ،يشمل املفتاح أيضاً لرييوميزا سرتيغاتا ،L. strigata
اليت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـلرييوميزا بريونيا  ،L. bryoniaeولرييوميزا هويدوبرنسيس  ،L. huidobrensisوهي أيضاً آفة
متعددة العوائل وميكن بالتايل العثور عليها يف نباتات عائلة مماثلة.
غري أن االختالفات بني بعض أزواج هذه اآلفة طفيفة وينبغي التحقق من بنية اجلزء الطريف من القضيب باستخدام
الدالئل املورفولوجية (اجلدول  )1للتأكد من عدم اخلطأ يف تفسري بنية اجلزء الطريف من القضيب .وإذا تطابقت مجيع
األدلة ،ميكن آنذاك استبعاد مجيع األنواع األخرى من لرييوميزا  ،Liriomyzaمبا فيها األنواع اليت ال تتناوهلا هذه الوثيقة.
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المفتاح التشخيصي لتحديد هوية أنواع ليريوميزا  Liriomyzaمن خالل الجزء الطرفي من القضيب الذكري
ينبغي استخدام هذا املفتاح باالقرتان مع الشكلني

 10و.11

 -1بصيلة طرفية واحدة (الشكل (11ه) و(و)) ...... ..........................................
-

بصيلتان طرفيتان (الشكل (10أ)(-ج) و(ز)(-ك)) .....................................

2...........

3................

 -2انقبــاض شــديد بــني اجلــزء الطــريف واجلــزء القاعــدي مــن البصــيلة :القســم القاعــدي شــديد التقــوس (الشــكل (11و)
.......... ......................................................................ليريوميزا تريفوليي

-

L. trifolii

انقباض طفيف فقط بني اجلزء الطريف واجلزء القاعدي من البصـيلة :القسـم القاعـدي لـيس شـديد التقـوس (الشـكل

(11ه)) .... ......................................................................ليريوميزا ساتيفا

L.sativae

 -3حاشـيتا البصـيلتني دائـريتني (غـري ممتـدتني حنـو األمـام علـى مسـتوى الـبطن)؛ ومتصـلبتان علـى حنـو متكـاف (الشــكل

(10أ)) ..........................................................................ليريو و و و و و و و و و و وووميزا بريونيو و و و و و و و و و و ووا
L.bryoniae

-

حافتا البصيلتان حلزونيتان (ممتدتان حنو األمام على مستوى البطن) (الشكل (10ب) و(ج) ...............

4.

 -4البصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلتان تلتقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان يف الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حافتيهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط (الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل (10ح))

.... ...............................................................ليريوميزا هويدوبرنسيس *L. huidobrensis
-

البص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلتان تلتقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان يف الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتيهما إىل قاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديتهما (الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل (10ط))

................................................................................ليريوميزا ستريغاتا

L. strigata

* يتعذر التمييز بني لرييوميزا الجناي  L. langeiولرييوميزا هويدوبرنسيس  L. huidobrensisباالستناد إىل اخلصائص املورفولوجية
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الخصائص المورفولوجية ألنواع ليريوميزا  Liriomyzaاألربعة المستهدفة في مراحل ما قبل النضج

إن الذباب الذكر البالغ هو وحده الذي ميكن التعرف عليه بشكل قاطع يف مراحل احلياة األربع (البيضة والريقة
واخلادرة واحلشرة البالغة) على مستوى النوع باالستناد إىل السمات املورفولوجية (شكل األعضاء التناسلية الذكرية).
وميكن استخدام اخلصائص املورفولوجية للريقة واخلادرة للتمييز بني أعضاء اجملموعتني الطبيعيتني من هذا النوع املوصوفتني
يف القسم  .2-4-1-4وميكن أن تساهم هذه املعلومات يف حتديد هوية األنواع ،ولكنها ال تكفي لوحدها من أجل تلك
الغاية .وبغية استكمال حتديد اهلوية على أساس مورفولوجي ،ميكن استخدام االختبارات اجلزيئية للتمييز بني األنواع
املذكورة يف الربوتوكول (القسم .)2-4

البيض
تضع الذبابات البيض يف أنسجة الورق .ويكون البيض أبيض اللون وبيضاوي الشكل ،ويبلغ طول البيضة حوايل
 0.25ملم .وال ميكن يف هذه املرحلة حتديد اجلنس أو النوع.

اليرقة والخادرة
0.5

شق نفق يف نسيج الورقة .يبلغ طول الريقة حديثة النشوء حوايل
متر الريقة بثالثة أطوار ،وتتغذى من خالل ّ
ملم ،ولكنه يصل إىل  3.0ملم عندما يكتمل منوها .وهي مثال منوذجي على ذباب الورق  agromyzidsمن حيث
شكلها اإلمجايل (أنظر القسم  .)2-1-4أما اخلادرة (الشكل  )12فهي عبارة عن أسطوانة بيضاوية الشكل ،يبلغ طوهلا
حوايل  2.0ملم ،بطنها مسطح بعض الشيء ،وهلا فتحات تنفسية أمامية وخلفية ناتئة .وميكن التمييز عملياً يف مرحليت
الريقة واخلادرة بني اجملموعتني الطبيعيتني (ولكن ال ميكن التمييز بني األنواع داخل اجملموعتني) بناءً على اخلصائص
املورفولوجية على النحو التايل.

يرقات المجموعة

1

تكون يرقات لرييوميزا بريونيا

L. bryoniae

ولرييوميزا هويدوبرنسيس

L. huidobrensis

ولرييوميزا سرتيغات

ا L. strigataذات لون قشدي ،ولكن يف الطور النهائي تتشكل بقعة صفراء برتقالية على القسم األمامي من ظهرها
ميكن أن متتد لتشمل سطح البطن (الشكل  .)13وتتألف كل فتحة تنفسية خلفية من إهليج توجد على هامشه مسام.
وقد تصعب مالحظة عدد املسام اليت حيددها  )1973( Spencerكاآليت :لرييوميزا بريونيا  ،L. bryoniaeما بني 7
مسامات و 12مساماً ،ولرييوميزا هويدوبرنسيس  ،L. huidobrensisما بني  6و 9مسامات؛ ولرييوميزا سرتيغاتا
 ،L. strigataما بني  10مسامات و 12مساماً .يتخذ غالف اخلادرة ألواناً خمتلفة ،ترتاوح ما بني األصفر الربتقايل والبين
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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الداكن .ومييل لون غالف خادرة لرييوميزا بريونيا  L. bryoniaeولرييوميزا سرتيغاتا  ،L. strigataعامةً وليس حصراً ،إىل
اجلانب األخف من فئة اللون .أما لون غالف لرييوميزا هويدوبرنسيس  L. huidobrensisفيميل يف الغالب إىل الفاحم.
وحيتفظ غالف خادرة لرييوميزا هويدوبرنسيس  L. huidobrensisبشكل الفتحات التنفسية اليت تتكون يف مرحلة الريقة
وإن كان يتعذر متييز املسام بوضوح.

يرقات المجموعة

2

تكون يرقات لرييوميزا ساتيفا  L. sativaeولرييوميزا تريفوليي  L. trifoliiعند نشوئها حديثاً شفافة ،مث يعم
جسدها كله فيما بعد لون أصفر – برتقايل .وتتخذ كل فتحة تنفسية خلفية شكالً مثلث الزوايا مع ثالثة مسام ،يقع كل
واحد منها يف موقع أمامي بارز ،فيما يكون املسامان اخلارجيان ممدودين .ويتخذ غالف اخلادرة لوناً برتقالياً مييل إىل
األصفر ،ويكون لوهنا أحياناً بنياً ذهبياً أغمق .وحيتفظ غالف اخلادرة بشكل الفتحات التنفسية اليت تتكون يف مرحلة
الريقة ،ولكن التفاصيل الدقيقة ال تعود ظاهرة بوضوح للعيان.
 2-4تحديد هوية أنواع ليريوميزا  Lyriomizaباالستناد إلى االختبارات الجزيئية

استُخدمت اختبارات جزيئية شىت استناداً إىل التفاعل املتسلسل للبوليمرياز من أجل حتديد أنواع لرييوميزا

احملدِّدة ( ،)RFLPوالتفاعل
 ،Liriomyzaمبا يف ذلك التفاعل املتسلسل للبوليمرياز  -تعدد أشكال طول الشظايا َ
املتسلسل للبوليمرياز يف نقطة النهاية باستخدام البوادئ املرتبطة باألنواع ،والتفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت
احلقيقي ،ومقارنة تسلسل احلمض النووي .وترد أدناه االختبارات اليت ميكن استخدامها للتمييز بني األنواع األربعة
املستهدفة (أي ل .بريونيا  ،L.bryoniaeول .هويدوبرنسيس  ،L. huidobrensisول .ساتيفا  ،L. sativaeول .تريفوليي
 )L. trifoliiأو بني ل .هويدوبرنسيس  L. huidobrensisول .الجناي .L. langei
يف الربوتوكول التشخيصي هذا جرى وصف الطرق (مبا فيها اإلشارة إىل األمساء التجارية) حبسـب مـا هـي منشـورة،
إذ أهنا حتدد املستوى األصلي للحساسية أو التخصص و/أو قابلية النسخ الذي مت بلوغه .وإن اسـتخدام أمسـاء الكواشـف
أو املـواد الكيميائيــة أو التجهيـزات يف الربوتوكــوالت التشخيصــية هــذه ال ينطــوي علــى تأييــدها مــن أجــل اســتثناء أخــرى قــد
تكــون مناســبة هــي أيض ـاً .وجيــوز تعــديل اإلج ـراءات املخربيــة ال ـواردة يف الربوتوكــوالت لكــي تت ـواءم مــع معــايري املخت ـربات
الفردية ،شريطة املصادقة عليها بالشكل املناسب.
يرد أدناه ختصص كل طريقة .ويشري ذلك إىل نوع لرييوميزا  Liriomyzaالذي قُـيّمت على أساسه كل طريقة
صمم االختبار من أجله .ونظراً إىل القيود احملددة املفروضة على االختبارات اجلزيئية ،فإن
واالستخدام األصلي الذي ُ
بروتوكول التشخيص 20-16

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

بروتوكول التشخيص

16

احلصول على نتيجة سلبية لالختبار اجلزيئي ال يستبعد إمكانية التوصل إىل حتديد إجيايب عن طريق االختبارات
املورفولوجية.
1-2-4

شواهد االختبارات الجزيئية

لكي يؤخذ بنتيجة االختبـار الـيت مت التوصـل إليهـا ،ينبغـي تنـاول شـواهد مالئمـة  -حبسـب نـوع االختبـار املسـتخدم
ودرج ــة اليق ــني املطلوب ــة  -لك ــل سلس ــلة م ــن سالس ــل ع ــزل مح ــض النـ ـواة وتض ــخيمه للف ــة املس ــتهدفة أو مح ــض النـ ـواة
املســتهدف .وبالنســبة إىل التفاعــل املتسلســل للب ـوليمرياز ،يتــألف احلــد األد مــن الش ـواهد واجبــة االســتخدام مــن شــاهد
إجيايب حلمض النواة وشاهد سليب للتضخيم (ال شاهد منوذج) ،وعند االقتضاء ،شاهد سليب لالستخالص.
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استخالص الحمض النووي

إن احلمض النووي املناسب لتطبيقات التفاعل املتسلسل للبوليمرياز ميكن أن يستخلص بنجاح من عينة واحدة
من يرقات لرييوميزا  Liriomyzaأو خادراهتا أو ذباباهتا البالغة ،باستخدام جمموعات منوعة من أدوات استخالص
احلمض النووي املتاحة جتارياً وباتباع تعليمات اجلهة املصنّعة ( Schefferوآخرون 2001 ،و2006؛ و Koxوآخرون،
2005؛ و Nakamuraوآخرون .)2013 ،وللحصول على معلومات إضافية عن جمموعة األدوات املستخدمة يف كل واحد
من االختبارات املعروضة أدناه ،يرجى الرجوع إىل الوثيقة املصدرية .وقد تستنتج خمتربات معينة أن تقنيات االستخالص
البديلة مناسبة باملثل؛ فباإلمكان استخالص احلمض النووي باستخدام أية طريقة من طرائق االستخالص املناسبة
للحشرات املدروسة .وتُسحق األنسجة املعاجلة أو تُطحن باستخدام أداة طحن دقيقة معقمة أو جهاز مماثل يف مجيع
الربوتوكوالت املنشورة.
الشاهد اإليجابي للحمض النووي .يُستخدم هذا الشاهد لرصد ما إذا كان االختبار قد نُفذ أو مل يُنفَّذ وفقاً
للتوقعات يف ظل الظروف والبارامرتات االختبارية .وميكن أن يكون الشاهد اإلجيايب أي محض نووي حيتوي على
التسلسل املستهدف (أي محض لرييوميزا  Liriomyzaالنووي الذي سبق حتليله).
الشاهد السلبي للتضخيم (بدون شاهد نموذج) .هذا الشاهد ضروري للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز من أجل
استبعاد النتائج اإلجيابية الكاذبة النامجة عن التلوث أثناء حتضري خليط التفاعل أو تضخيم غري حمدد .ويُضاف املاء
املالئم للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز الذي سبق أن استُخدم لتحضري خليط التفاعل بدالً من حجم احلمض النووي يف
مرحلة التضخيم.
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الشاهد السلبي لالستخالص .يُستخدم هذا الشاهد لرصد التلوث خالل استخالص احلمض النووي و/أو
التفاعل املتبادل مع نسيج العائل .ويشمل الشاهد تفاعالً يف مرحلة االستخالص بدون إضافة عينة من النسيج.
3-2-4

المحدِّدة
تحديد هوية األنواع األربعة المستهدفة بواسطة التفاعل المتسلسل للبوليميراز  -تعدد أشكال طول الشظايا َ

أفاد  Koxوآخرون )2005( ،عن اختبار التفاعل املتسلسل للبوليمرياز – تعدد أشكال طول الشظايا احملدِّدة مشل
جزءاً من جينة سيتوكروم أوكسيداز الثاين  )COII( Cytochrome oxidase IIميكن استخدامه للتمييز بني األنواع األربعة
املستهدفة .مث ُدرس ختصص االختبار بتحليل أربعة أنواع إضافية من لرييوميزا  Liriomyzaهي :ل .سرتيغاتا
 ،L. strigataول .الجناي  ،L. langeiول .كيننسيس  ،L. chinensisول .سكورزونريا  .L. scorzoneraeومل يتسن
التمييز بني عينيت ل .الجناي  ،L. langeiول .هويدوبرنسيس  L. huidobrensisبواسطة هذا االختبار .أما األنواع
الثالثة األخرى فقد تسىن الفصل بينها.
1-3-2-4

تضخيم جينة سيتوكروم أوكسيداز

الثاني ()COII

ضخم العينات يف خليط تفاعل مقداره  50ميكرولرتاً يتكون من الكميات
وفقاً ملا أورده  Koxوآخرون ( ،)2005تُ َّ
النهائية التالية من الكواشف 0.6 :ميكرومرت من كل بادئ ،و 0.2مليموالر من النكليوتيدات ثالثية الفوسفات ،ووحدة
من بوليمرياز احلمض النووي  ،HotStarTaq1و x1دارئ للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز ،و 1.5مليموالر من كلوريد
املغنيزيوم  .MgCl2ويتضمن كل تفاعل إما  5-1ميكرولرتات من احلمض النووي كنموذج وإما ماء مناسباً للتفاعل
املتسلسل للبوليمرياز كشاهد سليب .ويُنفَّذ التفاعل املتسلسل للبوليمرياز باستخدام زوج البوادئ التايل:
)TL2-J-3037-forward (F): 5´-ATGGCAGATTAGTGCAATGG-3´ (Simon et al., 1994
K-N-3785Lir-reverse (R): 5´-GTT(A/T)AAGAGACCATT(A/G)CTTG-3´ (Kox et al.,
)2005

أما بارامرتات التدوير احلراري للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز فهي مرحلة أولية إلزالة اخلواص الطبيعية على حرارة
درجة مئوية ملدة  15دقيقة ،تليها  35دورة (على حرارة  94درجة مئوية ملدة  15ثانية ،مث  55درجة مئوية ملدة دقيقة
واحدة ،فـ  72درجة مئوية ملدة  45ثانية) ،وتعقبها مرحلة استطالة أخرية على حرارة تبلغ  72درجة مئوية ملدة  10دقائق،
قبل أن ّتربد على درجة حرارة البيئة احمليطة .وبعد التضخيم بالتفاعل املتسلسل للبوليمرياز ،ختضع  5ميكرولرتات من ُمنتج
95

 1يف هذا الربوتوكول التشخيصي ،تُعرض الطرق املتبعة (مبا يف ذلك اإلشارة إىل األمساء التجارية) بالصيغة اليت نُشرت هبا ،ألهنا هي اليت حتدد مستوى
احلساسية والتخصص و/أو قابلية التكرار الذي أُحرز يف البداية .وال يعين استخدام أمساء الكواشف أو املواد الكيمائية أو األجهزة يف هذه الربوتوكوالت
التشخيصية املصادقة عليها واستبعاد غريها مما قد يكون مناسباً أيضاً .وميكن تعديل اإلجراءات املخربية الواردة يف هذه الربوتوكوالت لتتوافق مع معايري
كل خمترب على حدة ،شريطة التحقق من صحتها على حنو كاف.
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التفاعل للرحالن الكهربائي على هالم األجاروز بنسبة  1.5يف املائة يف دارئ من ثالثي أسيتات محض اإليثيلينديامني
رباعي اخلليك ( )EDTA) (TAEعلى سلم محض نووي يبلغ حجمه  100زوج قواعد ( )bpلتأكيد وجود منتجات
احملدِّدة.
التفاعل املتسلسل للبوليمرياز قبل حتليل تعدد أشكال طول الشظايا َ
وال يُعترب التفاعل املتسلسل للبوليمرياز لسيتوكروم أوكسيداز الثاين صاحلاً إال يف احلالتني التاليتني:
 إذا أدى الشاهد اإلجيايب إىل منتج تضخيم باحلجم املتوقع جلينة سيتوكروم أوكسيداز الثاين املستهدفة إذا مل يؤد الشاهد السليب لالستخالص والشاهد السليب للتضخيم إىل منتج تضخيم باحلجم املتوقع جلينة ةسيتوكروم أوكسيداز الثاين املستهدفة.
2-3-2-4

هضم المنتجات بأنزيمات القطع والفصل بينها
 DdeIو HinfIوSspI

يف كل عينةُ ،هتضم  5ميكرولرتات من منتج التفاعل املتسلسل للبوليمرياز بأنزميات القطع
فصل منتج التفاعل املتسلسل للبوليمرياز َّ
املفكك
و ،TaqIكل منها يف تفاعل مستقل ،وفقاً لتعليمات اجلهة املصنّعة .مث يُ َ
بالرحالن الكهربائي على هالم األجاروز برتكيز  3يف املائة يف دارئ من ثالثي أسيتات على سلم محض نووي من 100
زوج قواعد ( )bpليتسىن حتديد حجم الشظايا.
وال ميكن أن ُحيدد بدقة حجم شظايا املنتجات املهضومة اليت مت فصلها ضمن ظروف الرحالن الكهربائي املعروضة
احملدِّدة املتوقعة لألنواع .وميكن
أعاله ،إال أن قيم فصل نسبية تُستخدم ملقارنة النتائج مبالمح تعدد أشكال طول الشظايا َ
اختبار عينات الشواهد اإلجيابية اليت تضم شظايا ذات أحجام وأمناط معروفة مبوازاة عينات االختبار كي يتسىن مقارنة
األحجام بدقة أكرب .وينبغي إدراج شاهد إجيايب يف كل أنزمي قطع خيضع لالختبار للتأكد من أن األنزمي يقطع احلمض
النووي حسبما هو متوقع .وال يُعترب اختبار تعدد أشكال طول الشظايا احملدِّدة صحيحاً إال إذا أنتج الشاهد اإلجيايب
شظايا من احلجم املتوقع جلينة سيتوكروم أوكسيداز الثاين ( )COIIاملستهدفة .وتتيح أمناط تعدد أشكال طول الشظايا
احملدِّدة اليت تظهر على هالم األجاروز إمكانية التمييز بني أنواع لرييوميزا  Liriomyzaاألربعة املستهدفة .وترد املالمح
التشخيصية لألنواع يف اجلدول  2حبسب األنزمي .وإذا كانت مالمح الشظية املركبة يف عيّنة ما تطابق املالمح املعروفة
لشظية أحد األنواع اخلمسة الواردة يف اجلدول ،ميكن االستنتاج بأن العيّنة متثل ذلك النوع بناءً على االختبار .أما إذا مل
شخص العينة باعتبارها متثل أحد األنواع بناءً على
تطابق مالمح الشظايا املالمح املعروفة لشظايا أحد األنواع ،فال تُ َّ
االختبار .وإذا ُشخصت عينة باعتبارها متثل ل .هويدوبرنسيس  ،L. huidobrensisفقد تكون هناك حاجة إىل إجراء
مزيد من االختبارات للتأكد من أهنا ليست النوع املموه ل .الجناي ( L. langeiالقسم .)5-2-4
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الجدول  -2مالمح تعدد أشكال طول الشظايا احملدِّدة ألنواع لرييوميزا

Liriomyza

األحجام المتوقعة للشظايا (أزواج القواعد) بحسب أنزيمات القطع
النوع

لرييوميزا بريونيا

DdeI

HinfI

TaqI

SspI

790

 421و369

 392و 326و72

 486و 163و 111و30

790

 421و369

 399و391

 306و 163و 159و111
و 30و21

 399و391

 306و 210و 163و81
و30

790

 421و 310و59

 717و73

 306و 210و 163و81
و30

لرييوميزا سرتيغاتا L. strigata

790

 421و 342و27

 399و391

 267و 219و 141و72
و67

لرييوميزا تريفوليي L. trifolii

 619و 171أو 386
و 223و171

 421و 310و59

 391و 326و73

 306و 163و 159و141
و 21أو 306و 163و159
و 111و 30و21

L. bryoniae

لرييوميزا هويدوبرنسيس
†

L. huidobrensis

لرييوميزا ساتيفا L. sativae

 567و223

 421و 282و 59و27

"الواليات املتحدة األمريكية"

‡

لرييوميزا ساتيفا " L. sativaeآسيا"

‡

املصدر :بيانات مستقاة من  Koxوآخرين (.)2005
† مبا يف ذلك النوع املموه ل .الجناي .L. langei
‡ إن "الواليات املتحدة األمريكية" و"آسيا" من السالالت البديلة ،وكالمها من نوع ل .ساتيفا .L. sativae
4-2-4

بوادئ التفاعل المتسلسل للبوليميراز المرتبطة باألنواع لتحديد األنواع األربعة المستهدفة

أفــاد  Nakamuraوآخــرون ( )2013عــن اختبــار تفاعــل متسلســل للب ـوليمرياز متعــدد الطبقــات للتمييــز بــني األن ـواع
األربعــة املســتهدفة ب ـدون احلاجــة إىل تنفيــذ عمليــة اهلضــم بــالقطع مــا بعــد التفاعــل .ويســتخدم هــذا االختبــار ســتة ب ـوادئ
تستهدف جينة سيتوكروم أوكسيداز األول ( .)COIوترتبط كل بادئة من هذه البوادئ اخلمس بسلسلة يتفرد هبا نوع حمدد
من أنواع لرييوميزا  ،Liriomyzaوتُسـتخدم البـوادئ اخلمـس باعتبارهـا بـوادئ أماميـة .أمـا البادئـة السادسـة فرتتـبط جبـزء مـن
جينـة ســيتوكروم أوكســيداز األول ( )COIاحملفــوظ لــدى مجيــع أنـواع لرييــوميزا  ،Liriomyzaويســتخدم مبثابــة بادئـة عكســية،
الس ــتكمال مزاوج ــة البـ ـوادئ .وميك ــن اس ــتخدام حج ــم منتج ــات التفاع ــل املتسلس ــل للبـ ـوليمرياز للتميي ــز ب ــني ل .بريوني ــا
 ،L. bryoniaeول .هويدوبرنســيس  ،L. huidobrensisول .ســاتيفا  ،L. Sativaeول .تريف ـوليي  ،L. trifoliiول.
احملــدِّدة الــذي
كيننســيس  .L. chinensisوخالف ـاً الختبــار التفاعــل املتسلســل للب ـوليمرياز  -تعــدد أشــكال طــول الشـظايا َ
أج ـراه  Koxوآخــرون (( )2005القســم  ،)3-2-4مل ي ـتم التثبــت مــن ختصــص هــذا االختبــار فيمــا يتعلــق بـ ـ ل .س ـرتيغاتا
.L. strigata
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األول ()COI

ضخم العينات يف خليط تفاعل مقداره  10ميكرولرتات يتكون من
وفقاً ملا أورده  Nakamuraوآخرون ( ،)2013تُ َّ
نسب الرتكيز النهائية التالية للكواشف 0.5 :ميكرومرت من كل بادئة من البوادئ الستة ،و 0.2مليموالر من نكليوتيدات
ثالثي الفوسفات ،ووحدة من بوليمرياز احلمض النووي  ،TaKaRa Ex Taq1ودارئ للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز x1
 ،TaKaRa Ex Taq1و 2مليموالر من كلوريد املغنيزيوم  .MgCl2ويتضمن كل تفاعل إما  0.5ميكرولرت من احلمض
النووي كنموذج أو ماء صاحل للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز كشاهد سليب .ويُنفَّذ التفاعل املتسلسل للبوليمرياز باستخدام
البوادئ الستة التالية اليت صممها  Nakamuraوآخرون (:)2013
Lb600-F: 5′-CTAGGAATGATTTATGCAATG-3′
Lc920-F: 5′-CATGACACTTATTATGTTGTTGCA-3′
Lh1150-F: 5′-CAATCGGATCTTCAATTTCCCTTC-3′
Ls1040-F: 5′-TTATTGGTGTAAATTTAACC-3′
Lt780-F: 5′-TTATACACCAACTACTTTGTGAA-3′
L1250-R: 5′-GAATWGGRWAAATYACTTGACGTTG-3′

أما بارامرتات التدوير احلراري للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز فهي مرحلة أولية إلزالة اخلواص الطبيعية على حرارة
تبلغ  94درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة ،تليها  32دورة (على حرارة  94درجة مئوية ملدة  30ثانية ،مث  55درجة مئوية ملدة
 30ثانية ،و 72درجة مئوية ملدة دقيقتني) .وميكن رؤية منتجات التفاعل املتسلسل للبوليمرياز بالرحالن الكهربائي على
هالم األجاروز برتكيز  1.8يف املائة على سلم محض نووي من  100زوج قواعد ليتسىن حتديد حجم املنتج.
وال يُعترب التفاعل املتسلسل للبوليمرياز املتعدد لسيتوكروم أوكسيداز األول صحيحاً إال يف احلالتني التاليتني:
 إذا أدى الشاهد اإلجيايب إىل منتج تضخيم من احلجم املتوقع جلينة سيتوكروم أوكسيداز األول املستهدفة إذا مل يؤد الشاهد السليب لالستخالص والشاهد السليب للتضخيم إىل منتج تضخيم باحلجم املتوقع جلينةسيتوكروم أوكسيداز األول املستهدفة.
أما أحجام منتجات التفاعل املتسلسل للبوليمرياز املتوقعة لألنواع اخلمسة فهي  649زوج قواعد (ل .بريونيا
 ،)L. bryoniaeو 359زوج قواعد (ل .كيننسيس  ،)L. chinensisو 107أزواج قواعد (ل .هويدوبرنسيس
/L. huidobrensisل .الجناي  ،)L. langeiو 207أزواج قواعد (ل .ساتيفا  ،)L. sativaeو 461أزواج قواعد
(ل .تريفوليي  .)L. trifoliiوال ميكن أن ُحيدد بدقة حجم شظايا منتجات التفاعل املتسلسل للبوليمرياز املفصولة يف
ظروف الرحالن الكهربائي املعروضة أعاله ،ولكن تُستخدم قيم فصل نسبية ملقارنة النتائج مبالمح البوادئ املرتبطة

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بروتوكول التشخيص

25-16

بروتوكول التشخيص

16

بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

باألنواع واملتوقعة هلا .وميكن اختبار عينات الشواهد اإلجيابية اليت يُعرف حجم شريطها اخلاص باألنواع مبوازاة عينات
االختبار كي يتسىن مقارنة األحجام بدقة أكرب.
ويُستنتج أن العينة متثل أحد األنواع اخلمسة إذا أدت إىل منتج وحيد للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز من احلجم
املتوقع هلذا النوع .وال ميكن أن مييز هذا االختبار بني ل .هويدوبرنسيس  L. huidobrensisول .الجناي  .L. langeiوإذا
اشتُبه يف أن عينة متثل ل .هويدوبرنسيس  ،L. huidobrensisفقد تكون هناك حاجة إىل إجراء مزيد من االختبارات
صمم هذا االختبار لتحديد هوية
للتأكد من أهنا ليست النوع املموه من ل .الجناي ( L. langeiالقسم  .)5-2-4وقد ُ
لرييوميزا  Liriomyzaيف اليابان ،وقد ُو ّجه التخصص هلذا الغرض .ونتيجة لذلك ،مل يتم التحقق من تفاعل هذا النوع مع
ل .سرتيغاتا  L. strigataوأعداد نوع ل .تريفوليي  L. trifoliiخارج اليابان.
5-2-4

تمييز النوعين المموهين ل .النجاي  L. langeiول .هويدوبرنسيس L. huidobrensis

1-5-2-4

المحدِّدة
التفاعل المتسلسل للبوليميراز  -تعدد أشكال طول الشظايا َ

احملدِّدة من
وصف  Schefferوآخرون ( )2001اختباراً للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز  -تعدد أشكال طول الشظايا َ
أجل التمييز بني ل .هويدوبرنسيس  L .huidobrensisول .الجناي  ،L. langeiبناءً على تغري يف املوقع املتقدري مبا يف ذلك
جزء من جينة سيتوكروم أوكسيداز األول ،ولوسني احلمض النووي الرييب املرسال ( ،)tRNAوجينة سيتوكروم أوكسيداز
ضخم هذا املوقع الذي يضم  1 031زوج قواعد باستخدام بادئتني أوردمها  Simonوآخرون (:)1994
الثاين بأكملها .ويُ َّ
′C1-J-2797-F: 5′-CCTC-GACGTTATTCAGATTACC-3
′TK-N-3785-R: 5′- GTTTAAGAGACCAGTACTTG-3
أما بارامرتات التدوير احلراري للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز :مرحلة أولية إلزالة اخلواص الطبيعية على حرارة
درجة مئوية ملدة دقيقتني ،تليها  35دورة (على حرارة  92درجة مئوية ملدة دقيقة و 30ثانية ،مث  50درجة مئوية ملدة دقيقة
و 30ثانية ،و 72درجة مئوية ملدة دقيقتني وثالثني ثانية) ،وتعقبها مرحلة استطالة أخرية على حرارة  72درجة مئوية ملدة 7
دقائق .وبعد تضخيم التفاعل املتسلسل للبوليمرياز ،خيضع ُمنتجه للرحالن الكهربائي على سلم للحمض النووي من
احملدِّدة.
أجل التحقق من جناح التفاعل املتسلسل للبوليمرياز قبل إجراء حتليل تعدد أشكال طول الشظايا َ
92

وال يُعترب التفاعل املتسلسل للبوليمرياز لسيتوكروم أوكسيداز األول – سيتوكروم أوكسيداز الثاين صحيحاً إال يف
احلالتني التاليتني:
 -إذا أدى الشاهد اإلجيايب إىل منتج تضخيم باحلجم املتوقع جلينة ة سيتوكروم أوكسيداز الثاين املستهدفة
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 إذا مل يؤد الشاهد السليب لالستخالص والشاهد السليب للتضخيم إىل منتج تضخيم باحلجم املتوقع جلينة ةسيتوكروم أوكسيداز الثاين املستهدفة.
ويف كل عينة ،يُهضم منتج التفاعل املتسلسل للبوليمرياز بأنزميي القطع  SpeIو ،EcoRVكل منهما يف تفاعل
فصل منتج التفاعل املتسلسل للبوليمرياز املهضوم بالرحالن
منفصل عن اآلخر ،وفقاً لتعليمات اجلهة املصنّعة .مث يُ َ
الكهربائي على هالم األجاروز برتكيز  1.5يف املائة على سلم محض نووي من  100زوج قواعد ( )bpليتسىن حتديد
حجم الشظايا.
وال ميكن أن ُحيدد بدقة حجم شظايا املنتجات املهضومة املفصولة يف ظروف الرحالن الكهربائي املعروضة أعاله،
احملدِّدة املتوقعة لألنواع .وميكن اختبار
ولكن قيم فصل نسبية تُستخدم ملقارنة النتائج مبالمح تعدد أشكال طول الشظايا َ
عينات الشواهد اإلجيابية اليت تضم شظايا ذات أحجام وأمناط معروفة مبوازاة عينات االختبار ،كي يتسىن مقارنة األحجام
بدقة أكرب .وينبغي إدراج شاهد إجيايب يف كل أنزمي قطع خيضع لالختبار للتأكد من أن األنزمي يقطع احلمض النووي
حبسب ما هو متوقع .وال يُعترب اختبار تعدد أشكال طول الشظايا احملدِّدة صحيحاً إال إذا أنتج الشاهد اإلجيايب شظايا
من احلجم املتوقع للجينة املستهدفة.
وتُنتج عينات ل .هويدوبرنسيس  L. huidobrensisشظية واحدة غري متقطعة ( 1 031زوج قواعد) عندما ُهتضم
بأنزمي  SpeIوشظيتني متقطعتني ( 175زوج قواعد و 856زوج قواعد) عندما ُهتضم بأنزمي  .EcoRVويف املقابل ،تُنتج
عينات ل .الجناي  L. langeiشظيتني متقطعتني ( 420زوج قواعد و 611زوج قواعد) عندما ُهتضم بأنزمي  ،SpeIوشظية
واحدة غري متقطعة ( 1 031زوج قواعد) عندما ُهتضم بأنزمي  .EcoRVوإذا كانت مالمح الشظية املركبة يف عيّنة ما
تطابق هذه املالمح املعروفة للشظايا ،فيمكن االستنتاج بأن العيّنة متثل ذلك النوع بناءً على االختبار.
2-5-2-4

مقارنة تسلسل الحمض النووي

قدم  )2000( Schefferمعلومات عن التفاعل املتسلسل للبوليمرياز وتسلسل احلمض النووي فيما يتعلق مبوقع محض
نووي متقدري يتضمن تسلسالت جزئية جلينة سيتوكروم أوكسيداز األول وسيتوكروم أوكسيداز الثاين ،ميكن من خالهلا
وتضمن منشور الحق أصدره
التمييز بني النوعني املموهني ل .هويدوبرنسيس  L. huidobrensisول .الجناي َّ .L. langei
 Schefferوآخرون ( )2006تسلسالت إضافية للطرف  '3من جني سيتوكروم أوكسيداز األول لفحص تنوع األنواع.
طور يف شكل بروتوكوالت تشخيصية.
وحللت هذه البيانات باستخدام التقنيات التارخيية العرقية اجلزيئية ،ولكنها مل تُ َّ
ُ
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التشفير الشريطي للحمض النووي

تُبذل حالياً جهود لتأسيس مصادر تصنيفية أمشل لسجالت تسلسل احلمض النووي فيما خص اجلزء  '5من جينة
سيتوكروم أوكسيداز األول يف لرييوميزا  Liriomyzaاملستخدمة يف دراسات الشفرة الشريطية للحمض النووي للحيوانات
( Bhuiyaوآخرون2011 ،؛ و Maharjanوآخرون ،2014 ،على سبيل املثال) .وتوجد حالياً سجالت للشفرة الشريطية
للحمض النووي لـ  31نوعاً من لرييوميزا ( Liriomyzaمبا فيها األنواع األربعة املستهدفة) ،وهي متاحة على نظام بيانات
الشفرة الشريطية للحياة ( .)Barcode of Life Data System (BOLD)) (http://www.boldsystems.orgوترد
شفرات شريطية وإجراءات بديلة على موقع  ،)www.q-bank.eu( Q-bankوهو عبارة عن قاعدة بيانات منظمة تضم
تسلسالت مستمدة من مواد مرجعية .وتضمنت دراسة أُجنزت مؤخراً ( Maharjanوآخرون )2014 ،تفاصيل بشأن
الفصل بني ل .هويدوبرنسيس  ،L. huidobrensisول .تريفوليي  ،L. trifoliiول .ساتيفا  ،L. sativaeول .بريونيا
 ،L. bryoniaeول .كيننسيس  .L. chinensisورغم هذا التقدم يف املصادر املتعلقة بتسلسالت احلمض النووي ،فإن
املنهجية املتبعة ليست موصوفة وصفاً مفصالً يف هذه الدراسة فيما يتعلق بتحديد أنواع لرييوميزا  Liriomyzaألن قواعد
تفسري هذه املوارد مل تُنشر يف البحوث العلمية .وينبغي توخي العناية يف تفسري نتائج حتديد التشفري الشريطي للحمض
النووي ،مراعاة ملسائل حمتملة تشمل ما يلي )1( :تضخيم تفضيلي حمتمل للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز ألشباه
الطفيليات أو لنسخ متقدرية نووية جلينة سيتوكروم أوكسيداز األول (أي جينات كاذبة متقدرية نووية ()numt؛ ()2
إمكانية التصنيف خطأً مع أنواع شقيقة وثيقة الرتابط (أي ُمرّكبات األنواع)؛ ( )3نطاق خمتلف من التغطية اجلغرافية
للعينات املرجعية يف قواعد البيانات اخلاصة بتسلسل احلمض النووي.
.

 -5السجالّت
جيـب االحتفــاظ بالســجالت والرباهـني بالطريقــة املوصــوفة يف القسـم  5-2مــن املعيــار الـدويل لتــدابري الصــحة النباتيــة
رقم ( 27بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح).
ويف احلــاالت الــيت قــد تتــأثر فيهــا أط ـراف متعاقــدة أخــرى بنتــائج التشــخيص ينبغــي االحتفــاظ بالســجالت واألدلــة
وامل ـواد اإلضــافية لســنة واحــدة علــى األقــل بطريقــة تضــمن االقتفــاء :العينــات احملفوظــة أو املوضــوعة علــى ش ـرائح ،وصــور
فوتوغرافية لبىن تصنيفية مميزة ومستخلصات للحمض النووي وصور فوتوغرافية ألنواع اهلالم.
-6

جهات االتصال للحصول على معلومات إضافية
ميكن احلصول على معلومات إضافية بشأن هذا الربوتوكول من:
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State Government of Victoria Department of Economic Development, Jobs, Transport and Resources,
AgriBio, 5 Ring Road, Bundoora, Vic. 3083, Australia (Mallik Malipatil; e-mail:
mallik.malipatil@ecodev.vic.gov.au; tel.: +61 3 9032 7302; fax: +61 3 9032 7604).
Fera Science Ltd (Fera), National Agri-Food Innovation Campus, Sand Hutton, York, YO41 1LZ,
;United Kingdom (Dominique Collins; e-mail: dom.collins@fera.co.uk; tel.: +44 1904 462215
fax: +44 1904 462111).

ميكن التقدم بطلب لتنقيح بروتوكول للتشخيص من قبل املنظمـات الوطنيـة لوقايـة النباتـات ،أو املنظمـات اإلقليميـة
لوقاي ــة النبات ــات أو األجه ــزة الفرعي ــة هليئ ــة ت ــدابري الص ــحة النباتي ــة م ــن خ ــالل أمان ــة االتفاقي ــة الدولي ــة لوقاي ــة النبات ــات
) (ippc@fao.orgوهي بدورها حتيله إىل الفريق التقين املعين بربوتوكوالت التشخيص.

 -7التقدير والشكر
حـرر املســودة األوىل هلــذا الربوتوكــول كــل مــن

والنقــل وامل ـوارد يف حكومــة واليــة فيكتوريــا ،أس ـرتاليا)،

B. Malipatil

( Mallikوزارة التنميــة االقتصــادية ومناصــب العمــل

وW. Collins

Mark

 ،Fera( Dominiqueاململكــة املتحــدة) و

( Blacketوزارة التنمية االقتصادية ،ومناصب العمل والنقل واملوارد يف حكومة والية فيكتوريـا ،أسـرتاليا) ،وقـام

Norman

( Barrدائــرة التفتــيش املعنيــة بشــؤون الصــحة احليوانيــة والنباتيــة التابعــة لــوزارة الزراعــة يف الواليــات املتحــدة) بصــياغة القســم
املتعلق بتحديد اهلوية اجلزيئي.
وقـدم املراجعـون التاليـة أمسـاؤهم تعليقـات حـول مسـودة هـذه الوثيقـة( Stephen Gaimari :قسـم األغذيـة والزراعـة
بكاليفورنيـا ،الواليـات املتحـدة األمريكيـة) ،و( Anthony Riceوزارة الزراعـة واملـوارد املائيـة ،أسـرتاليا) ،وRen Iwaizumi
(حمطة يوكوهاما لوقاية النبات يف وزارة الزراعـة والغابـات ومصـايد األمسـاك ،اليابـان) و( Ramona Vaitkevicaإدارة وقايـة
النباتات ،التفيا).
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األشكال

الشكل -1

ذبابة بالغة من نوع لرييوميزا بريونيا

.Liriomyza bryoniae
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الشكل  -2اخلصائص النمطية لألنفاق اليت حتفرها( :أ) آفة لرييوميزا بريونيا ( ،Liriomyza bryoniaeب) لرييوميزا
هويدوبرنسيس ( ،Liriomyza huidobrensisج) لرييوميزا سرتيغاتا

.Liriomyza strigata

املصدر.)2005( EPPO :

بيانات الشكل
ل .بريونيا (أ)
ملتف
منتظم،
غري
نفق رخو،
ّ
متيل أكثر من ل .هويدوبرنسيس  LHإىل عبور العروق
2

ل .هويدوبرنسيس (ب)
ملحوظة -ال يقيّد النفق دائماً حبدود العروق
أحد مواقعها املفضلة ،باجتاه قاعدة الورقة
معوج مييل إىل أن يكون حمدداً ضمن مقاطع الورقة
نفق غري منتظم ّ
يتموج يف غالب األحيان بني سطح الورقة األعلى واألسفل
ّ
ل .ستريغاتا (ج)
يتبع النفق عادة العرق الرئيسي حنو السويقة ويرسم منعطفات تلتف حول
نفسها يف "طريق مسدود"
تكون ثقوب مجيع آفات لرييوميزا  Liriomyzaصغرية ومستديرة
تنتشر األنفاق يف نباتات البيوت الزجاجية وحوهلا ،وأكثر ما حيدث ذلك
يف فصل الصيف

بروتوكول التشخيص 34-16

L. bryoniae
Loose, irregular scrolled mine
greater tendency than LH to cross veins
L. huidobrensis
note- mine not always restricted by veins
a favourite location is towards the base of the leaf
irregular scrolled mine tending to be restricted within
segments of the leaf
often undulates between upper and lower leaf surfaces
L. strigata
mine typically follows main vein towards the petiole with
small 'cul-de-sac' turnings off
all Liriomyza punctures are round and small
mines weeds in and around the glasshouse, most common at
the end of summer
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الشكل  -3اخلصائص النمطية لألنفاق اليت حتفرها (أ) آفة لرييوميزا ساتيفا  Liriomyza sativaeو(ب) لرييوميزا تريفوليي
Liriomyza trifolii
المصدر.)2005( EPPO :

بيانات الشكل
ل .ساتيفا
ل .تريفوليي
ملتف
منتظم،
غري
نفق رخو،
ّ
نفق ضيّق ومع ّقد ،غالباً ما ينتهي فيما يشبه بقعة
توجد األنفاق يف أعلى الورقة بعيدة عن الساق
3

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

L. sativae
L. trifolii
Loose, irregular scrolled mine
tight convoluted mine that often ends up
blotch-like
tendency for mines to be found up the leaf
away from the stem
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الشكل  –4األنفاق النمطية اليت حتفرها آفة لرييوميزا ( :Liriomyza spp.أ) ) (aل .بريونيا  L. Bryoniaeيف الطمـاطم؛ و(ب)
ل .هويدوبرنســيس  L. huidobrensisعلــى ورق األقحـوان؛ و(ج) ل .تريفـوليي  L. trifoliiعلــى ورق األقحـوان؛ و(د) ل.
ساتيفا  L. sativaeعلى الفلفل و(ه) ل .سرتيغاتا  L. strigataعلى عائل غري حم ّدد اهلوية.

الصورة تقدمة وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية ،اململكة املتحدة.
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الشكل  -5األعضاء التناسلية الذكرية آلفة لرييوميزا هويدوبرنسيس

Liriomyza huidobrensis

الصورة تقدمة وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية ،اململكة املتحدة.
بيانات الشكل
الدعامة الداخلية للقضيب
اجلزء الطريف من القضيب

16

(عرض جانيب)

5

Epandrium

القضيب

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

aedeagal apodeme
distiphallus
epandrium
aedeagus
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الشكل  -6بطن الذكر (أ) وبطن األنثى (ب) لدى آفة لرييوميزا

Liriomyza

الصورة تقدمة وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية ،اململكة املتحدة.
بيانات الشكل

6

"مربد"

Epandrium

أنبوب ج ّد متصلّب

بروتوكول التشخيص 38-16

''''file
epandrium
Heavily sclerotized tube
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الشكل  -7السمات املورفولوجية لذباب الورق  Agromyzidaeالبالغ
املصدر.)1973( Spencer :
الشكل 7

بيانات
عرض جانيب لذبابة الورق ( Agromyza spحبسب )Sakawa
N=mesopleural area
(ن) منطقة وسط الصدر
O=notopleural area
(س) منطقة الصدر notopleural
P=haltere
(ع) أثقال
Q=ovipositor sheath
(ف) غمد جهاز وضع البيض
R=scutellum
(ص) حرشفة صغرية
S=squama
(ق) حراشف
T=squamal fringe
(ر) حواشي حرشفية
U=tergites
(ش) ظهر البطن
(ت) مفصل الورك
(ث) فخذ
(خ) عظم الساق
(ذ) القدم
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

V=coxa
W=femur
X=tibia
Y=tarsi

)Side view of typical Agromyza sp.(after Sakawa

(أ) خيط حريري
(ب) خ ّد
فك
(ج) ّ
(د) شعريات حمجرية
(ه) شعريات حمجرية
(و) عضو للمس
(ز) ململة
(ح) املقطع الثاين من قرون
االستشعار
(ط) شعريات (يف األنف)
(ي) achrostichals
(ك) شعريات وسط الظهر
(ل) السطح اخلارجي للجزء

A=arista
B=cheek
C=jowl
D=orbital bristles
E=orbital setulae
F=palp
G=proboscis
H=third antennal segment

I=vibrissae
J=achrostichals
K=dorso-central bristles
L=mesonotum

بروتوكول التشخيص
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األوسط من الصدر
(م) عضد
 =1ضلع
 =2اجلزء الثاين من الضلع
 =3اجلزء الرابع من الضلع
 =4العرق العابر األول
 =5العرق العابر الثاين
R1=6

M =humerus

1= costa
2=second costal section
3=fourth costal section
4=first cross-vein
5=second cross vein
6=R1

R 4+5=7

7=R 4+5

+54=8

8=M1+2

+54=9

9=4+5

 =10اجلزء الداخلي للضلع

10=sub-costa

الشكل  -8السمات املورفولوجية لريقات ذباب الورق (من نوع فيتوميزا كيلوناي ( :)Phytomyza cheloneiأ) الوجهة
اجلانبية؛ (ب) الفتحات التنفسية األمامية؛ (ج) اهليكل الرأسي -البلعومي  cephalopharyngeal؛ (د) االفتحات
التنفسية اخللفية.

املصدر.)1991( Stehr :
الشكل 8

بيانات
فتحات تنفسية أمامية
الفك السفلي
ّ

بروتوكول التشخيص 40-16

anterior spiracle
mandible
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تعرق جناحي لرييوميزا
الشكل ّ -9

بروتوكول التشخيص

16

Liriomyza

الصورة تقدمة وزارة البيئة واألراضي واملياه والتخطيط ،حكومة والية فيكتوريا ،أسرتاليا.
بيانات الشكل
اخللية القرصية
9

ضلع
M1+2

ينتهي الضلع هنا
اجلزء ما قبل النهائي من العرق
العرق املتقاطع الثاين (= العرق املتقاطع )dm-cu
اجلزء النهائي من العرق
)M3+4(=Cu1 A

(ب)
(أ)

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

Discal cell
Costa
M1+2
Costa ends here
Penultimate section of vein
Second crossvein (=crossvein dm-cu
Last section of vein
)M3+4(=Cu1 A
B
A

بروتوكول التشخيص
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اجلزء الطريف من قضيب الذكر ( )Distiphallusلدى لرييوميزا ( Liriomyzaبقدرة تضخيم تبلغ  400مرة):

(أ) ل .بريونيا  ،L. bryoniaeعرض للوجهة األمامية؛ (ب) ل .هويدوبرنسيس  ،L. huidobrensisعرض للوجهة
األمامية؛ (ج) ل .سرتيغاتا  ،L. strigataعرض للوجهة األمامية؛ (د) ل .بريونيا  ،L. bryoniaeعرض جانيب؛ (ه) ل.
هويدوبرنسيس  ،L. huidobrensisعرض جانيب؛ (و) ل .سرتيغاتا  ،L. strigataعرض جانيب؛ (ز) ل .بريونيا
 ،L. bryoniaeعرض ظهري بطين؛ (ح) ل .هويدوبرنسيس  ،L. huidobrensisعرض ظهري بطين؛ (ط) ل .سرتيغاتا
 ،L. strigataعرض ظهري بطين؛ (ي) ل .بريونيا  ،L. bryoniaeعرض ظهري بطين؛ (يف عرض بوجهة خمتلفة عن
وجهة (ز))؛ (ك) ل .هويدوبرنسيس  ، L. huidobrensisعرض ظهري بطين (بوجهة خمتلفة عن وجهة (ح)).
بروتوكول التشخيص 42-16
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(

الشكل  -11اجلزء الطريف من قضيب الذكر ( )Distiphallusلدى لرييوميزا ( Liriomyzaبقدرة تضخيم تبلغ  400مرة)( :أ)
ل .ساتيفا  ،L. Sativaeعرض للوجهة األمامية؛ (ب) ل .تريفوليي  ،L. Trifoliiعرض للوجهة األمامية؛ (ج) ل .ساتيفا
 ،L. Sativaeعرض جانيب؛ (د) ل .تريفوليي  ،L. Trifoliiعرض جانيب؛ (ه) ل .ساتيفا  ،L. Sativaeعرض ظهري بطين؛
(و) ل .تريفوليي  ،L. Trifoliiعرض ظهري بطين.
الصورة تقدمة وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية ،اململكة املتحدة.
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الشكل  -12خادرة آفة

لرييوميزا Liriomyza sp

الصورة تقدمة وزارة البيئة واألراضي واملياه والتخطيط ،حكومة والية فيكتوريا ،أسرتاليا.

.

الشكل  -13الطور الريقي الثالث آلفة ل .بريونيا
الصورة تقدمة وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية ،اململكة املتحدة.
L. bryoniae
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بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح
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مراحل النشر

ال تشكل هذه الفقرة جزءاً رمسياً من املعيار
2006-11
2007-03
2014-07
2014-10
2015-02
2016-02
2016-03
2016-08

أضافت جلنة املعايري املوضوع األصل :أنواع آفة لرييوميزا .)017-2006( L. iriomyza spp.
العث).
أضافت الدورة الثانية هليئة تدابري الصحة النباتية املوضوع إىل برنامج العمل (احلشرات و ّ
استعرض الفريق املعين بربوتوكوالت التشخيص مشروع الربوتوكول ووافق عليه لكي تصادق عليه جلنة املعايري بقرار إلكرتوين وطرحه
ملشاورة األعضاء.
صدر قرار إلكرتوين عن جلنة املعايري للموافقة عليه يف مشاورة األعضاء
(.)2014_eSC_Nov_12
مشاورة األعضاء
صدر قرار إلكرتوين عن الفريق املعين بربوتوكوالت التشخيص باملوافقة لتقدميه إىل جلنة املعايري للموافقة عليه خالل فرتة اإلشعار اخلاصة
بربوتوكوالت التشخيص)2016_eTPDP_Feb_01( .
صدر قرار إلكرتوين عن جلنة املعايري باملوافقة يُق ّدم لفرتة اإلشعار اخلاصة بربوتوكوالت التشخيص احملددة خبمسة وأربعني يوماً.
()2016_eSC_May_09
اعتمدت جلنة املعايري الربوتوكول التشخيصي نيابة عن هيئة تدابري الصحة النباتية (بدون تلقي أي اعرتاضات)

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  .27الملحق  .16جنس لرييوميزا

Genus Liriomyza Mik

( .)2016روما ،االتفاقية الدولية لوقاية

النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
تاريخ آخر حتديث ملراحل النشر2017-01 :
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