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 معلومات عن اآلفة -1
 

 الداخلية نسجةباألتتغذى يرقاهتا  ةصغري  اتمن ذباب Agromyzidae تتكّون فصيلة ذبابات الورق )أغروميزيدا( 
متخصصة  إما الورق ذباباتأنواع  غالبيةتكون و لسيقان. ل اتأو نقاب قللور  ات  نقابّ وتكون يف غالب األحيان لنبات، ل

اليت تتميز  هاأنواع بعض إال أن. املرتبطة الواحدة باألخرىعلى جمموعة صغرية من النباتات  ةمقتصر  وإما يف عوائل معينة
 أنواع أربعة هذه األخرية ؛ وتتضمنالعاملالعديد من أحناء آفات زراعية وبستانية يف إىل  تقد حتول هاعوائلبارتفاع عدد 

 الرييوميزا بريوني :خمتلفة، وهي بلدان لدىاحلجر الزراعي  ئحلواالواردة يف  نّقابات الورق (Liriomyza) لرييوميزا من آفة
L. bryoniae،  هويدوبرنسيس لرييوميزاوL. huidobrensis  ،ساتيفا ولرييوميزا L. sativae  تريفوليي لرييوميزاو L. trifolii. 

األنواع يف  على مستوى آلفةا هويةعملية حتديد أما . واتحاصيل الزينة واخلضر مب قتاتتالعوائل كلها آفات متعددة   يوه
 .هذه األنواع األربعةعلى  فتقتصر هذا الربوتوكول

 
 قد ظهرت منها اً أنواعإال أّن يف املنطقة املعتدلة الشمالية،  أساساً  Liriomyza)لرييوميزا(  ابات الورقنقّ توجد  
من نّقابات الورق  300الـ ذبابات األنواع و شرقية. واملناطق ال ة اجلديدةجرياحمل واملناطق، ةاإلفريقي ةجرياحملناطق امليف  أيضاً 

وتبدو ( اتمليمرت  3و 1يرتاوح طوهلا بني ) احلجم صغري افجميعه: من التشابه كبري  على قدر Liriomyza)لرييوميزا( 
(. 1الشكل  مثال على ذلك)يف معظم األنواع، صفراوين  قصيعةو  جبهة وجود ، مععامة حني ينظر إليها من فوق داءسو 

األربعة نواع األمن أجل حتديد فضاًل عن ذلك، نس. هذا اجلأنواع  بني فصلالقد يكون من الصعب  وهلذا السبب
 كذلك  متييزها إذ ينبغيبني هذه األنواع األربعة،  يكتفي بالتمييزأاّل يتعنّي على املشّخص  ،زراعياحلجر ال لوائحباملشمولة 

 .Liriomyzaنّقابات الورق )لرييوميزا( ل األصلية األنواعبعن احليوانات األساسية ذات الصلة 
 

أفيد عن و  ،املنطقة القطبية الشمالية املنتشرة يف نواعاألمن يف األساس  L. bryoniae (ابة ورق القرع )ل. بريونيانقّ  
بالعدد املرتفع يتميز هذا النوع (. CABI، 2013مصر واملغرب يف مشال أفريقيا )يف مجيع أحناء أوروبا وآسيا، و يف  اظهوره

اآلفات اليت تصيب  وهي من(. Spencer ،1990) نوعًا من النبات 16 سجلت إصابته ألكثر منقد  جدًا لعوائله إذ
والفاصوليا ونباتات الرتمس  املزروع يف البيوت الزجاجيةالبطيخ واخليار( واخلس الشمام و )السيما  ياتالطماطم والقرع

(Spencer ،1989 ،1990.) 
 

وهي اليوم قد نشأت يف أمريكا اجلنوبية  L. huidobrensis ذبابة العروق )ل. هويدوبرنسيس( أن تكون عتقدويُ  
أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ  منبعض املناطق يف أحناء كثرية من العامل، مبا يف ذلك  منتشرة

(Lonsdale ،2011 ؛CABI ،2013 .) ّإىل  مؤخراً  ُقّسمت قد السابقيف  تصنيفياً كان مّت حتديدها اليت  األنواع  غري أن
 كاليفورنيا  بازالءوذبابة ورق  L. huidobrensisذبابة العروق )ل. هويدوبرنسيس(  ومها: مموه ن مبظهريتسما نوعني
ذبابة ورق بازالء   ؤّكد وجوديُ مل ، ففي الوقت الراهن. أما توزيعهما النسيب احملدد فغري أكيد - L. langeiالجناي(  )ل.



روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 16بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 4-16بروتوكول التشخيص 

 الغازية األعدادمجيع  تكون أن الواليات املتحدة، ومن املرجح جداً  جانبمن  إال L. langeiالجناي( كاليفورنيا )ل. 
اآلن ي معّرفة ه حبسب ما L. huidobrensisذبابة العروق )ل. هويدوبرنسيس(  من نوعخارج الواليات املتحدة  املوجودة
 .(Lonsdale ،2011؛ 2008 وآخرون، Takano؛ 2001وآخرون،  Scheffer، ؛ Lewis ، 2001و Scheffer) اً تصنيفي

نوعاً  14لـ  اسجلت إصابته إذ، األنواع متعددة العوائلمن  L. huidobrensis ذبابة العروق )ل. هويدوبرنسيس( عدّ وت
السكر والسبانخ  مشندر فهي هذه اآلفة هاامجهت اليت األكثر أمهية اقتصادياً  احملاصيل أما(. Spencer ،1990)من النبات 

 يف حاالت نادرة،، و Gypsophila نبتة اجلصية )جيبسوفيال( شيوعاً  هاأكثر من والبازالء والفول والبطاطس ونباتات الزينة )
 (.Spencer ،1989القرنفل واألقحوان( )

 
  

أمريكا الوسطى واجلنوبية، أمريكا الشمالية و  يف  L. sativae ذبابة ورق اخلضروات )ل. ساتيفاي( نشأت 
 ياأو أسرتالأوروبا  بلغها مل تاحمليط اهلادئ، لكنبلدان آسيا وأفريقيا و  منكثرية حناء  أ يف منتشرة اليوموأصبحت 

(Lonsdale ،2011 ؛CABI ،2013) . ذبابة ورق اخلضروات )ل. املتعّلقة بتوزيع  علوماتاملتكون  حيتمل أنولكن
من  أيضاً  هيبسرعة. و  هنطاق أن هذا النوع يواصل توسيعهناك أدلة تشري إىل  إذ إنتملة غري مك L. Sativaساتيفاي( 

، Spencer ،1973)واألزهار العديد من حماصيل اخلضر هتاجم هي و  فع لعوائلهااألخرى اليت تتميز بالعدد املرتفات اآل
 اتالقرعي عوائل من فصيلة يفًا وإن كانت توجد أساس من النباتأنواع ة تسعل اوقد مت تسجيل إصابته(. 1990

 (.Spencer ،1973 ،1990) اتوالباذجناني اتالبقوليو 
 

 وقد يف أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى واجلنوبية، أيضًا L. trifoliiذبابة ورق النفل )ل. تريفوليي(  نشأت 
األقحوان  بعقالتألرجح نتيجة التجارة آسيا واحمليط اهلادئ، على او أفريقيا و من أوروبا أحناء كثرية  يف من مث انتشرت

(Martinez وEtienne، 2002 ؛Lonsdale، 2011 ،CABI ،2013 .)امللحوظ رتفاعالوهي من األنواع اليت تتميز با 
 امجهاهتاليت  أما أكثر احملاصيل(. Spencer ،1990) نوعًا من النبات 25 ألكثر من الت إصابتهجّ سُ  عدد عوائلها إذل

واخلس  اجلصيةو ، gerberasاجلربارة نباتات الفاصوليا والكرفس واألقحوان واخليار و  حية االقتصادية فهيأمهيًة من النا
 (.Spencer ،1989والبصل والبطاطس والطماطم )

 
بروتوكول  لواردة ضمناألنواع ا بني من، L. strigata )ل. سرتيغاتا( امسه (خامسنوع )وهناك نوع آخر  

استبعادها من األنواع اليت على املشخص  جيعله ما، L. huidobrensisو L. bryoniae بنوعي وثيقال الرتباطهالتشخيص 
 L. strigata )ل. سرتيغاتا( آفة عدّ تو  .احلجر الصحي ة بلوائحاملشمول األربعة ألنواعل اإلجيايب تحديداللدى السعي إىل 

 Ellisو ،Dempewolf (2001)و ،Spencer (1976)عن  ( نقالً بدون تاريخ) وآخرون Pitkin) األوراسيةاألنواع من 
جبال  ما بعدميتد إىل  انطاقهبشكل واضح، لكن  اعرف احلدود الشرقية لتوزيعهتُ ال و (. 2013 وآخرون Papeو ،(2013)
 يوه(. Dempewolf ،2004يف جنوب شرق آسيا ) اعن ظهوره مشكوك فيها ومثة إفادات( Spencer ،1976ورال )األ
 (.Spencer ،1990العامل ) حول نباتال نوعاً من 29 لـ اسجلت إصابته إذ اعدد عوائلهل امللحوظ رتفاعالتميز بات
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 تصنيفيةالمعلومات ال -2
 

 Mik  ،1894(، Liriomyza)لرييوميزا   :االسم

 ,Agrophila Lioy, 1864, Antineura Melander, 1913, Haplomyza Hendel, 1914 :المرادفات

Praspedomyza Hendel, 1931 , Craspedomyza Enderlein, 1936, Triticomyza 

Blanchard, 1938  

  Agromyzidae ،Phytomyzinae ورق ذبابة (،Diptera) ، من ذوات اجلناحنيحشرة :الوضع التصنيفي

 Liriomyza bryoniae (Kaltenbach ،1858) بريونيا رييوميزال  :االسم

 Liriomyza solani Hering, 1927; Liriomyza hydrocotylae Hering, 1930; Liriomyza :المرادفات

mercurialis Hering, 1932; Liriomyza triton, Frey, 1945; Liriomyza citrulli 

Rohdendorf, 1950; Liriomyza nipponallia Sasakawa, 1961 

 ( Tomato leafminer) الطماطم ورق نّقابة :االسم الشائع

 Liriomyza huidobrensis  ( Blanchard  ،1926) :االسم

؛ Liriomyza decora ،Blanchard ،1954؛ Liriomyza cucumifoliae  ،Blanchard ،1938 :لمرادفاتا
Liriomyza dianthi  ،Frick ،1958 

 
 بازالء ورق ذبابةو L. huidobrensis (Blanchard )  ذبابة العروق )ل. هويدوبرنسيس(العالقة التصنيفية بنيتتسم  

ذبابة العروق )ل.  Blanchard (1926) قد وصفف. بتعقيدها L. langei (Frick) )ل. الجناي( كاليفورنيا
يف األرجنتني.  Cinerariaنبتة الرمادية عينات مأخوذة من  انطالقًا من يف األصل L. huidobrensis هويدوبرنسيس(

كنوع   األمريكية والية كاليفورنيا املوجودة يف L. langei جناي(ذبابة ورق بازالء كاليفورنيا )ل. ال Frick (1951)صف و و 
يف عام مّث ومن . Aster النجمية نباتب قد أضّر كذلك على الرغم من أنه ليف املقام األو  يصيب البازالء أنه الحظ
ل هذه احلالة قائمة وال تزا) يورفولوجامل على املستوى امالتمييز بينه لتعذر مرادفنيكالنوعني   Spencerاعترب  ،1973
 Scheffer؛ Scheffer ،2000) املتقّدريواحلمض النووي  احلمض النوويسالسل  حولُأجريت بعد دراسة و  .(حكماً 

مت فصل النوعني (، 2008وآخرون،  Takano) الحقاً  اليت ُأجريت عليهما الرتبية من جتارب(، وبدعم Lewis ،2001و
 L. langei (Frick) ل. الجناي مّث اسُتعيد اسم(. Lonsdale ،2011) موهةاملع اثنني من األنوا نوعني  بوصفهما رمسياً 
 L. huidobrensis (Blanchard) ل. هويدوبرنسيس اسم أطلقفيما من والية كاليفورنيا، املموهة األنواع أُطلق على و 
 .اجلنوبية والوسطى األمريكتنيمن  موهةامللى األنواع ع
 

 ناتعيّ المتييز "معظم"  واسطتهاب د الصفات املورفولوجية التشخيصية اليت ميكن( حتدي2011) Lonsdaleحاول  
لدعم أوصى باستخدام بيانات جزيئية ف" أحياناً  ةداخلتمو  دقيقة جداً "أن مساهتا  وجد هلكن ذين النوعني،هل اليت تعود
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 Lonsdaleكان وإن  ) نتداخاليني ال النوع نطاقيأن  معها نواملتعاونو  Scheffer تعتربو كلما أمكن ذلك.   ويتهاهحتديد 
يف عام  أخرى ومرةً  1968يف عام  ةً والية كاليفورنيا، مرّ  يف L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس ظهور سجلقد ( 2011)

  وهادرس سبق أن الغازية اليت األنواعمجيع وأن (، يف املكان مستقرّة األعداد تلكت إذا كان ما ال يُعرفأنه ب فادأو ، 2008
 Scheffer؛Lewis ،2001و Scheffer) احبكم تعريفه L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس جمموعةإىل تنتمي  نتكا

سبقت املؤلفات اليت التقارير الواردة من والية كاليفورنيا يف  اعتبار بالتأكيده ينبغي (. وهذا يعين أن2001، وآخرون
مهيمنًا يف كاليفورنيا مع أهنا  نوعاً  وتعترب هذه األخرية L. langei ل. الجناي آفة نطبق علىت اأهن على  Schefferعمالأ

 هفلوريدا ويوتا اتوالياليت كانت موجودة يف  عداداأل أما ؛على ما يبدو هاواي وأوريغون وواشنطن واليات أُدخلت إىل
 هويدوبرنسيسل.  مل يؤّكد غري وجود(. و Lonsdale ،2011) فيها فلم تستقرّ  التسعينات وفريجينيا يف منتصف

L. huidobrensis ( يف املكسيكLonsdale ،2011لكن ،)Takano  ل. الجناي أن عينات منأفادوا ( 2005) وآخرون 
L. langei (الكاليفورين الفرع احليوي املوصوفة على أهنا ) يف موقع تفتيش ياباين على اخلضروات الطازجة  عثر عليهاقد

 القادمة من املكسيك.
 

 Serpentine leafminer, pea leafminer, South American leafminer, potato :ةاألسماء الشائع

leafminer fly  

 Liriomyza sativae Blanchard, 1938 :االسم

 ;Agromyza subpusilla Frost, 1943; Liriomyza verbenicola Hering, 1951 :المرادفات

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. 

 Vegetable leafminer ،American leafminer ،chrysanthemum leafminer،serpentine :األسماء الشائعة

vegetable leafminer ،melon leafminer  

 Liriomyza trifolii (Burgess, 1880) :االسم

 Agromyza phaseolunulata Frost, 1943; Liriomyza alliovora Frick, 1955 :المرادفات

 ,American serpentine leafminer, serpentine leaf miner, broad bean leafminer :األسماء الشائعة

Californian leafminer, celery leafminer, chrysanthemum leaf miner 

 
 الكشف -3

 
نّقابة  وجود على دالّةال العالمات األوىل واألكثر وضوحاً املوجودة يف األوراق عادة  األنفاقثقوب التغذية و تشّكل  
ؤشرات املفاحلجر الصحي، لني عن و للمسؤ  سهولةمرئية ب أن تلك األنفاق تكون وفيما. Liriomyza (لرييوميزا) الورق
 األنفاقتبقى تلك (. Spencer ،1989) بسهولة عنها والسهميكن و  بدرجة كبرية، أقل وضوحاً  تكون ىل اإلصابةإبكرة امل

حتديد  على موثوقاً  دليالً األنفاق ذه ما يعترب شكل ه وغالباً . من الزمن تغيري على مدى أسابيع أي دونعلى حاهلا وب
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يف ، نلكو (. ددةائل حمو على عاألنواع تقتصر هذه كثري من هذه احلاالت ال يف) agromyzidالورق  ذبابات أنواع هوية
اليت  ريقاتالعدد بورقة، و لكل يولوجي يز والف اديامل وضعالبو  العائلاألنفاق بشكل ائل يتأثر و متعددة العاألنواع  حال
 وحده األنفاقالقائم على شكل  اهلوية حتديد تناول أنه ينبغي التنوّع األكربهذا . ويعين نفسها ورقةال يف أنفاقاً  تنّقب
ل.  بنوعاحلجر الصحي و ب شمولةاألنواع األربعة املب األنفاق اخلاصة شكل لىأمثلة عترد (. و EPPO، 2005) حبذر

 .4إىل  2األشكال من يف  L. strigata سرتيغاتا
 

أوراق النباتات العائلة،  يف من أجل إحداث ثقبالبيض( مل حل جهازها و)أ هامسرأأنثى الذباب ستخدم ت 
 ثقوب تغذية أنواعتكون و البيض. لوضع  واإلناث والذكور( أالذباب كل من للتغذية )ل كمواقعُتستخَدم  روح جبسبب فتت

 وتكونالسطح العلوي للورق.  تعرتييضاء ب بقعك  ووتبد، ملم 0.2عادة  يبلغ قطرها ،مستديرة Liriomyza لرييوميزا
ثقوب وتكون . أكثر مياًل إىل االستدارةشكلها ملم( و  0.05) حجمًا بالعادة وضع البيض أصغرل املخصصة ثقوبال

كروماتوميا و   Chromatomyia horticolaهورتيكوالكروماتوميا   أي العوائل ةمتعدد agromyzidالورق  ذباباتنوعي 
 لرييوميزا حيدثها ذبابمن تلك اليت أكثر بيضاوي وشكلها  أكرب حجماً  Chromatomyia syngenesiaeا سينجينيسي

Liriomyza . لرييوميزاأنواع  لدىوضع البيض عن شكل ثقوب التغذية ال خيتلف شكل ثقوب Liriomyza ، وال ميكن
تدمري عدد كبري من اخلاليا وتكون بتغذية لاثقوب وتتسّبب األنواع.  هوية ورقة لتحديدالتوزيعها على  منط استخدام
 (.EPPO، 2005للعني اجملردة )بوضوح  ظاهرة

 
 كونيو . نةضداخل األنسجة اخلضراء احلا حفر أنفاقعرب  ورقةللاجلزء العلوي  من بشكل رئيسيتتغذى الريقات  
ورقة. العلى طول كّسرة توداء مسخطوط ك  ورباز تبدمسالك من المع  ،أبيض ضاربًا إىل الصفرةعادة األنفاق هذه  لون
ظهور مناطق مع ، النفقلون  ن إىل تغرّي يف كثري من األحياورقة المن  نفسها صغريةاليف املنطقة  ةاملتكرر تالفيف ؤدي التو 

 (.EPPO، 2005)الورق  نّقابةل ةالنبتنتيجة لردود فعل كعادة  وذلك ، افّةجمناطق بنية و ة مبللسوداء 
 

النبتة من الريقات بشكل رئيسي تتغذى و  داخل األوراق. خالهلا كلها الريقاتية، تتغذى هناك ثالث مراحل يرق 
 لكي تصبح خادرات جاهزةكون عندما تاألوراق  .Liriomyza sppلرييوميزا  نوع يرقاتوتغادر البيض.  فيها ضعاليت وُ 

(Parrella وBethke ،1984 ،) ك.  يرقات من عكسالعلى و ؛ نصف دائري شقعلى شكل عادة  هاخمرجفتحة وتكون
مع  ،يالريقنفق الاجلزء األخري من ورقة يف الداخل اليت ختدر   C. syngenesiaeك. سينجينيسياو  C. horticola هورتيكوال

، Liriomyzaلرييوميزا  خادرات العثور علىبالتايل ميكن من السطح السفلي للورقة. عادة فتحات التنفس األمامية  نتوء
 األحيان على سطح الورقة. بعض يف ويف الرتبة أو اصيل احمل خملفات يف
 

 :التايل و، على النحتطّورهامراحل  سبحب ،اوحميطه ةاألنواع يف مواقع خمتلفة من النبت قد توجد بعضو  
 
 سطح الورقة حتتيغرس تواً البيض:  -
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 الورق أنفاقداخل  الريقات: -
 

 بعض األحيان على سطح الورقةيف  والرتبة أو يف أاحملاصيل  بقايايف  :اخلادرات -
 
 .لوضع البيضو  ثقوباً للتغذية تُنتج فيماعلى سطح األوراق تقبع  وأ تطري يف اجلو: البالغة اتفاآل -
 
 وحفظهاجمع العّينات  3-1
 

، كما ينطوي على أنفاق من ورقعينات ب مقرتناً  يف املراحل السابقة لنضوجه Liriomyzaلرييوميزا  ميكن مجع ذباب 
لتشخيص األنواع تعتمد على األعضاء التناسلية  ةستخدماملاملورفولوجية  صائصاخلومبا أن . يكتمل منّوهميكن مجعه عندما 

بيقني ميكن متييزها فال  البالغةاإلناث أما األنواع.  هوية حتديد ثبت منمن أجل الت ةذكور بالغإىل هناك حاجة فالذكرية، 
احتمال من يزيد أن  ما موقع من وأ نبتةمجع عينات متعددة من من شأن نس. و ى اجلإال على مستو يف كثري من األحيان 

غري  والنمتشخيص مراحل لجزيئية  يكن من املزمع إجراء اختباراتما مل مر مهّم أ ذاوهاحلصول على ذباب ذكور، 
 .املكتمل

 
 الذُّباب البالغجمع  3-1-1
 

بواسطة شبكة  أوراق الشجر عن و كسحهمجعه باليد أكن ر، ومياشجأليوجد الذباب البالغ عادة على ورق ا 
 وعوضًا عن ذلك،. مع العيناتجل خوائية مضّخةاستخدام ب مجعه ميكن وأداخل قوارير زجاجية، ووضعه من مّث يدوية 

 ثوقيةومو الطريقة األكثر عملية  غري أنّ ، وخباصة يف البيوت الزجاجية. الالصقة املصائد الصفراءباستخدام ميكن مجعه 
يرقات حية.  على حتتويو  حفرت فيها أنفاقمجع أوراق  تتمثل يف Liriomyzaلرييوميزا  أنواع ثلم قات الور نّقاب جلمع
 الورق ذباب تقنيات تربيةويرد وصف . يف املخترب كبري من أجل تربيتها حىت تصبح ذبابات بالغة  مستوعب يف فتوضع

agromyzids عند Griffiths (1962) وFisher  (.2005آخرون )و 
 

وختزينها إىل أجل غري مسمى،  يف املائة 70 حملول حيتوي على إيثانول بنسبة والريقات يفميكن وضع الذباب البالغ  
مقفلة  ،يف اإليثانولاملنقوعة العينات  اليت تضم واريرقالأن تكون وينبغي مع مرور الوقت.  تدرجيياً  أن لوهنا يبهت ولو 

وميكن حفظ الذباب البالغ . مقّوى صندوق داخل ة للصدماتواد خمففم وضبة يفوم لالسائ لتجنب تسرببإحكام 
 .مثالً  دبابيس بواسطةتعليق العينات عرب  حفظاً جافاً أيضاً 

 

، يف املائة 100إىل  96يف حملول حيتوي على إيثانول بنسبة  حفظها فينبغيلتشخيص اجلزيئي ل الالزمةأما العينات  
 FTA بطاقات على هاحفظ و( أدرجة مئوية حتت الصفر 0.4و 20حرارة ترتاوح بني على جممدة ) هاختزينو 
(Whatman)1 (Blacket  ،2015وآخرون.) 
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ثقوب  يشتبه باحتوائها علىينبغي قطف األوراق اليت ، وحفظها النباتاتمن مجع عينات  وإذا كان القصد ه 
 .ببطء مبا يتيح جتففها ورقيت جريدةووضعها بني  أنفاقعلى  وأ تغذيةلل
 

، وال هاتطّور مراحل خمتلف من أجل احلصول على يُعتَـَزم تربيتها يف املخترب اليت تأوي أنفاقها يرقات  األوراقأّما  
رسل بالربيد ، وتُ مفرطة الرطوبة غري ولكن قليالً  مبتّلةخمربية أنسجة ب تغليفهافينبغي  بغية حتديد هويتها، ذبابات بالغةسيما 
 (Petri) رتيييف أطباق بحية يرقات  ذات األنفاق اليت تسكنهاتوضع األوراق ، يف املختربو وخمتومة.  ةنأكياس مبطّ  ضمن
 وكل يومني أ  تُفحصجيب أن ) تقريباً  درجة مئوية 23 حرارة على ختزينها يف حاضنةمث رطبة أوراق ترشيح  مع خمتومة

 فطريات وبكترييا وغريها(. تنمو فيهاإلزالة األوراق اليت ثالثة أيام 
 
 الهوية تحديد -4
 

على مالئمة  أدلة عينات ذكور بالغة، إذ ال توجدعلى  املعاينة املورفولوجيةبالورق  نّقاباتيقتصر حتديد هوية  
عن البالغ  لذبابكن حتديد هوية اومي اخلادرات. والريقات أ والبيض أ وأ على مستوى النوع اإلناث البالغةحتديد هوية 
ألعضاء لاملورفولوجية  صائصيتم فحص اخلو . للذكوراصة األعضاء التناسلية خبو ، الصفات املورفولوجيةطريق معاينة 

مع استخدام هذا الربوتوكول ومن شأن (. مرة 100حوايل  بقدرة تضخيم تبلغ)القدرة  عايل جمهرالتناسلية الذكرية حتت 
 Liriomyzaميزا و ياألربعة للري احلجر الصحي ب املشمولةالبالغة  األنواعسمح بالتعّرف إىل يأن  ،عدادعينات حسنة اإل

ل. الجناي و  L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس )باستثناء. اوحده ةاملورفولوجي عاينةمن خالل امل بشكل أكيد
L. Langei  1لألسباب اليت نوقشت يف القسم.) 

 
غري املكتمل، عندما يتعذر  و، مبا يف ذلك مراحل النمتطّوربارات اجلزيئية يف مجيع مراحل الميكن استخدام االختو  

مزيدًا من ضافة إىل ذلك، فإن االختبارات اجلزيئية قد توفر باإلو  .استنادًا إىل اخلصائص املورفولوجيةحتديد األنواع 
يتعني تفسري تلك  ولكن تالفة. وادية أتيعابالغة غري هوية تلك األنواع عندما تكون العينات ال حولة همّ امل املعلومات

هذه االختبارات ألغراض معينة ومت تقييمها على  تاالختبارات اجلزيئية حمدود، وقد وضع ختصصاملعلومات بدقة ألن 
ت نتائج تلك االختباراباستخدام عينات من مناطق جغرافية خمتلفة. لذا يتعني تفسري د من األنواع، و أساس عدد حمد

 . حبذر اجلزيئية
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 البالغة استناداً إلى الخصائص المورفولوجية Liriomyzaتحديد هوية نقابة الورق )ليريوميزا(  4-1
 

 distiphallus اجلزء الطريف من القضيب األعضاء التناسلية الذكرية )على وجه اخلصوص، من الضروري معاينة 
 للرييوميزامن األنواع األربعة املستهدفة  ا خص أي نوعفيم إجيايبمن أجل حتديد اهلوية بشكل ((، 5)الشكل 

Liriomyza .إلجيدة طريقة ل ويرد أدناه عرض موجز( استنادًا إىل عداد العيناتMalipatil وRidland، 2008) . ويرد
 Steyskalو Spencer (1981 ،1992) ،Spencerيف األسلوب لدى االختالفات  وأمزيد من التفاصيل حول الطريقة 

أن تقارن  distiphallusجلزء الطريف من قضيب الذكر ا لقرائن الدالة على هيكللوينبغي EPPO(2005 .) و( 1986)
 األنواع.هوية ( من أجل تأكيد حتديد 1)اجلدول  بالسمات املورفولوجية

 
  للفحص المجهري Liriomyzaا ز يومليريفة آل األعضاء التناسلية للذكر البالغ تحضير 1-1 -4
 
 تحديد جنس الذباب 4-1-1-1
 

أقل تصلبًا من أنبوب و  ومزغبةاللون داكنة  epandrium العضو املسمى فصوصتكون الذكور،  لدى الذباب 
 هناك)أ((. و  6بطن )الشكل وال ظهرجانيب ال، من هأسفلوصواًل إىل اجلزء اخللفي من البطن حول  تلتفوهي ، اإلناث

بقية  رؤية ان خالهلوميكن م، بالكاملفتح تالشكل عندما  مثلثة تصبحبني الفصوص، شّق صغري فتحة على شكل 
 أقسامتشّكل ، ة األنثىولدى الذباب. الصفيحة الظهرية األخرية بعدا ملفصوص متتّد البالكاد و األعضاء التناسلية الذكرية. 

وهناك )ب((،  6الشكل ) ةسالساد بعد الصفيحة الظهريةما  ميتد إىلأنبوباً أسود شديد التصّلب  6 قسمال ما بعدالبطن 
نبوب من أللالنصف القاعدي  تغطي الشرحية الظهرية السادسةو يف هناية األنبوب. من اخللف  للعيان فتحة دائرية واضحة

 اجلانبية والبطنية. ة من الناحيتنيمرئي افوق، على الرغم من أهن
 
 للمعاينة distiphallus لجزء الطرفي من قضيب الذكرا تحضير 4-1-1-2
 

 تشريحلااستخدام إبر ب. وميكن حتقيق ذلك راقبةتنظيف األنسجة واملكي يتسىن ن اجلسم لعالبطن  ينبغي فصل 
بعد  عود ثقاب خشيب، طرفبإدخاله و  املروسة صغرةلدبابيس املل الطرف املستديرصنعها بلصق )واليت ميكن  الدقيقة

يف  10حيتوي  لولحمطن يف وميكن غلي الب. بعناية بةالذبابدن (، لفصل البطن عن بقية سطحي بدبوس عاديحفر ثقب 
 هتركبداًل من ذلك،  وأ ائق،دق 4-2ملدة ( NaOHهيدروكسيد الصوديوم ) وأ( KOHهيدروكسيد البوتاسيوم) املائة من

كاملة ليلة  ل (NaOHهيدروكسيد الصوديوم ) وأ (KOHهيدروكسيد البوتاسيوم ) يف املائة 10 حيتوي علىحملول بارد  يف
هيدروكسيد  وأ هيدروكسيد البوتاسيوم تحييدكفيل باملاء املقطر   إىل البطن املعالَ إن نقل األنسجة.  بيانتمن أجل 
 .جمّوفةعلى شرحية  الغليسرينإىل قطرة من  هلنقلاً البطن جاهز يصبح وبعد ذلك . الصوديوم
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األغشية  عنع األعضاء التناسلية بعناية و جمم فصليُ ، قيقةدإبر التشريح الاستخدام بو  جمسام ثنائي العيننيحتت  
مشاهدهتا  بشكل يتيح األعضاء التناسليةتوضع ، قيقةدإبر التشريح ال وبواسطة والعضالت املرتبطة هبا.القشريات و  ةاحمليط
ح رؤية بشكل يتياألعضاء التناسلية  ية وضعتم تغيريمث ي مرة. 400 بقدرة تضخيم تبلغ حىتاجلنب حتت جمهر مركب من 
وينبغي  .إضافة الساترةدون ب، مرة 400 بقدرة تضخيم تبلغ نمن جهة البط distiphallus جلزء الطريف من قضيب الذكرا

بطين(، األمر و ظهري عرض جانيب و  مثاًل،)وجهات خمتلفة  من distiphallus اجلزء الطريف من قضيب الذكر مشاهدة
 .أقلّ  خيماجملهر بقوة تضحتت  تغيري وضعيتهالذي يتطلب 

 

 ووضعها يف(، ينبغي نقل األعضاء التناسلية مثالً  الروتييناهلوية حتديد  لغرضالشرائح شبه دائمة )ولكي تصبح  
ة مستدير ساترة ا وضع عليهت، و احمللوليف  رفقبُتغَطس األعضاء التناسلية فعلى شرحية مسطحة نظيفة.  غليسرينقطرة من ال
 .احمللول بالتساوي من أجل مدّ 

 
وحتييد مفعوله  KOH حملول هيدروكسيد البوتاسيوم البطن يفتنظيف يجب فدائمة، ائح شر  إىلاجة دعت احلإذا و  
حيتوي على إيثانول بنسبة ووضعه يف حملول البطن نقل ميكن موضح أعاله. مث  ومحض اخلليك اجلليدي البارد كما هيف 
 ع األعضاء التناسلية و جممفصل ي، ثنائي العيننيسام حتت جمقيقة دال تشريحالاستخدام إبر ب، و يف املائة 70

 فصولةاملنقل األعضاء التناسلية ينبغي يف مرحلة أوىل و العضالت املرتبطة هبا. القشريات و و  ةاحمليط األغشية نعبعناية 
 ة مدية ألفيه ختزينها يت ميكن إن اقتضى األمر زيت القرنفل )اليف دقائق، مث  4-2يثانول املطلق ملدة إلاووضعها يف 
حملول (، مث إىل ائقدق 10)حلوايل  املائة يف 70 حيتوي إيثانول بنسبةحملول  يتم نقل األعضاء التناسلية إىلو من الوقت(. 

وميكن بعد دقائق على األقل(.  مخست القرنفل )ملدة إىل زي (، وأخرياً دقائق 10)حلوايل  يف املائة 95حيتوي إيثانول بنسبة 
الشرائح  كل  وجيب توسيمكندا حتت ساترة. بلسم  قطرة من يف ، اسلية بشكل دائم على شرحيةاألعضاء التنذلك وضع 

اسم و ( ةمعروفن كانت )إ اجلمععلى  القائمةاجلهة اسم و وتاريخ اجلمع  العائلاسم و ل املكان افية تفصّ و بيانات بالدائمة 
 العينة. بقيةفيما خيّص  لتضمينه إشارات مرجعية عالمة التعريف، وكودالنوع، و 

 
مع وضع رقعة مناسبة على الشرحية تنطوي  ،التسمية املناسبةبعلى بطاقة  ذبابالما تبقى من عينة وينبغي وضع  
 التناسلية. ءعضااألإىل مرجعية  اتإشار على 
 
 Agromyzidaeذبابات الورق فصيلة هوية تحديد  4-1-2
 

ـــــــاب فصـــــــيلةتضـــــــم   ـــــــورق  ذب ـــــــع أحنـــــــاء ال 2 500حـــــــوايل ال ـــــــرد (. Spencer ،1989 ،1990عـــــــامل )نـــــــوع يف مجي  وي
 Dempewolf (2004 ،)و Spencer (1972 ،1973 ،1987،) لــــــــــدىملورفولوجيــــــــــا ذبــــــــــاب الــــــــــورق وصــــــــــف تفصــــــــــيلي 

 Boucher (2010.)و
 



روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 16بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 12-16بروتوكول التشخيص 

املصدر على الرجوع إىل هذا  (. وميكن أيضاً 2004ن )يوآخر   Yeatesيف هذه الوثيقةالتسميات الشكلية وتتبع  
 نقابات)مثل  acalyptrateذبابة ل اً منوذجي اً تشرحيعرض بشكل واضح تاليت  الرسوم التوضيحيةلى اإلنرتنت لالّطالع ع

 األوراق(.
 

 Boucher؛ Spencer ،1987 ؛Hennig ،1958) باجملموعة التالية من اخلصائص األوراق تتسم فصيلة نقابات 
 (:7( )الشكل 2010

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

 األنفيف  وجود شعريات -

 يف اجلبهة  قرون استشعارمن واحد إىل سبعة  -

 الرتس الصدريقمة  عند جناح مع فاصل يف الضلع -

 جلناحإىل حافة ا يصالن ال A1 + 2CuA اجلناح ااإلبطية صغرية؛ عرقجلناح خلية ا -

 يةصفائح الظهر اليندمج معها جممع من  يةتناسلعضاء الألا ما قبل الواقعة نطقةيف امللدى الذكر صلبات توجد  -
عضاء األ اجلزء الذي يضمو  5صفيحة الظهرية ال بني تني فقطتنفسي نيفتحتمع ، 8و 6يرتاوح عددها بني  املتصلبة
 ية.التناسل

 .(البيض وضع جهاز) املسرأ شكلياألنثى  لدى 7 القسم األمامي من اجلزء البطين -
 

فتحات ال مع نتوءات حتملاألمامي،  يف قسمها سنونةمسطوانية الشكل، أ)أ((  8لريقات عمومًا )الشكل تكون ا 
للجزء الداخلي من  على السطح الظهري مامية منهااألقع تحبيث )د((، و)ب(  8)الشكل  األمامية واخللفية تنفسيةال

عند الزاوية القائمة الفك السفلي يكون جّد متصّلبة؛ تكون أجزاء فمها أيضًا و اخللف. إىل األخرية موجهة فيما ، الصدر
وعادة ما حتمل اثنني )ج((،  8)الشكل  cephalopharyngealالبلعومي  - إىل بقية اهليكل الرأسييف اجّتاه احملور الطويل 

موجهتني حنو مقرتنتني  "نيعاذر "عبارة عن ) ةقرون بطنيو األمام، إىل أكثر من أزواج أسنان متساوية احلجم موجهة  وأ
 الظهرية. القرونأقصر من عادة تكون ( اخللف

 

لنباتات )ثالثة لاألنسجة احلية  من تتغذى يرقاهتا ألنيف املمارسة العملية ذبابات الورق يسهل التعرف على  
ذباب  مثل dipteranاحلشرات املزدوجة اجلناح أخرى من  فصائل ضمنورق  نّقاباتتوجد لكن (. ورقلل نّقاباتها أرباع

 ذباب الورق خصائصملعلومات عن ا موجز. للحصول على Drosophilidaeذباب اخلّل و  Anthomyiidaeاألزهار 
agromyzids رسوم توضيحية إضافة إىل ببليوغرافيا واسعة النطاق و يف أطوارها غري الناضجة،  ةبيولوجيالو  ةاملورفولوجي

 Ferrar  (1987.)أنظرلعدد من األنواع،   تحات التنفسيةالفو  cephalopharyngealالبلعومي  - الرأسيلهيكل ل
 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 

 13-16 يتشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  Liriomyzaتحديد جنس ليريوميزا  4-1-3
 

؛ EPPO ،2005التالية ) املورفولوجيةبالسمات  Liriomyza جنس لرييوميزامن  وكتمل النمالذباب امليتمّيز  
Spencer ،1976:) 

 
 لف(إىل اخل ةً )مّتجه واحملجر اجلبهةعلى  مائلة شعريات -

 أصفر لوهنا يكونما  ونادراً نفس لون الصدر لدى معظم األنواع، من و  داكنة منطقة ما قبل الصدر -

  داكناً  ما يكون الصدر أصفر لدى معظم األنواع، ونادراً  لون -

 وينتهي داخل الضلوع بصورة منفصلة عند الطرفاجلزء السفلي للضلع ينثين  -

 1M+2 الضلع إىل العرقميتد  -

 احلجم صغرية( dmة )قرصيالية لاخل -

 يف معظم األنواع( dm-cu) نثا (خارجي) مستعرضعرق يوجد  -

 يتكون من سلسلة من "مربدو"؛ اخللفي الفخذعلى افات قرنية حالذكور )"مكشطة"، لدى  موجودالصرير جهاز  -
 السفلية(. الصفائح البطنيةب الصفائح الظهريةعلى الغشاء الذي يربط  املنخفضةالقشور القرنية 

 
)مبا يف ذلك األنواع املستهدفة األربعة الواردة يف هذا  Liriomyzaلرييوميزا  معظم أنواع بدوتيف املمارسة العملية،  

 ءصفرا وسيقاهنا سوداء يف معظمها جببهة صفراء وحرشفة صفراء زاهية، حني تشاهد من فوق، الربوتوكول التشخيصي(
( واألعضاء التناسلية الذكرية اليت 9)الشكل  للجناحنيالتعّرق االعتيادي ع املستهدفة األنوا هذه متتلك و سب خمتلفة. بن  

 توجد عامة لدى كافة أفراد هذا اجلنس.
 

وثيقة الرتابط فيما األصناف  بني فصلالميكن . Liriomyzaالتباس بني عدة أجناس وبني جنس لرييوميزا  قد يطرأ 
 Liriomyza لرييوميزا وبني Phytoliriomyzaفيتولرييوميزا و  Chromatomyiaتوميا كروماو  ،Phytomyzaأي فيتوميزا  ،بينها
 مّتجهة إىل أسفل دائماً تكون ) ائلة إىل األسفل )مّتجهًة إىل األمام(امل بهة واحملجرشعريات على اجلمن خالل ال عامة

ها لكنسوداء  ورمادية أعمومًا ليت تكون (، وباحلرشفة الصغرية اLiriomyzaلرييوميزا منعدمة لدى  ومستقيمة أوأحيانًا 
(. Liriomyzaذبابات لرييوميزا  معظم لدى بشكل تامأصفر  الوسط يكون)يف وسطها  لون  أصفر فاتحمع  أحياناً  تظهر
 ميتد لدى آفيت، يف حني 4R+5 العرق إىلإال ال ميتّد الضلع ، Chromatomyiaو Phytomyza نوعي فيتوميزا ولدى

أنواع  وتشّكل 1M (Spencer، 1977.)+2 عرقإىل ال Liriomyza لرييوميزاو  Phytoliriomyza فيتولرييوميزا
Phytoliriomyza أنواع  عدّ ت الداخل، يف حنيتتغذى من و ورقة( ال وذع أاجل)على  عفصاتChromatomyia 

 .الورق نّقاباتمن عادة  Liriomyzaو Phytomyzaو
 



روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 16بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 14-16بروتوكول التشخيص 

 Liriomyza تحديد هوية أنواع ليريوميزا  4-1-4
 
 البالغ Liriomyza spp لذباب ليريوميزالوجية و رفو الخصائص الم 4-1-4-1

 
ل. هويدوبرنسيس ، و L. bryoniae ل. بريونيا الرئيسية لتشخيص باخلصائصيرد ملخص مبسط  

L. huidobrensis ، ل. ساتيفاو L. sativae  ل. تريفوليي وL. trifolii ل. سرتيغاتا )وكذلك آلفة L. strigata غراض أل
يف  distiphallusمن قضيب الذكر  طريفجزء اللل، مصحوبًا برسوم توضيحية وصور جمهرية 1استبعادها( يف اجلدول 

 .11و 10الشكلني 
 

 ،Spencer (1965 ،1973) عند ذه األنواعهلورفولوجية امللتشكيلة لرسوم توضيحية و  وصف أكثر تفصيالً يرد و  
مكتبة ة يف يالتشخيص الرئيس مسات(. وتظهر 2004) Shiaoو ،(2004ون )وآخر  Malipatilو ،Dempewolf (2004)و

 (.ج2007ب، 2007أ، Malpatil 2007) (PaDIL) صور اآلفات واألمراض
 

 ( مفتاحاً 2008) Ridlandو Malipatilوقد قدم  فاتيح.امل الذبابات البالغة باستخدامحتديد هوية  وميكن أيضاً  
وباإلضافة إىل ذلك، . بعض األنواع املتوطّنة يف أسرتاليا فيهات األمهية االقتصادية، مبا ذا فاتاآل من عة عشر نوعاً لسب
إشارة صور جمهرية. وهناك استنادًا إىل تحديد أنواع اآلفات من مجيع أحناء العامل لنظام  Dempewolf (2004) وفر يفيت

اإلقليمية الواسعة ومفاتيح متاحة من خالل  غاتيف بعض الكاتالو  Liriomyza لرييوميزا أنواعتعين خاصة إىل مفاتيح 
من منطقة إىل أخرى،  طبعاً  ختتلفاليت  ،ساسيةاأل اإلقليمية احليوانيةلكائنات ا تشمل هذه األعمال. و Spencer أعمال

ذه هبملة قائمة كا تردو األنواع غري املستهدفة.  استبعادالعملية اإلجيابية الرامية إىل  يف بصور متفاوتةؤثر تبذلك هي و 
 يوميزااكُتشفت فيه أنواع لري الذي العائل النبات  مراعاةفإن . باإلضافة إىل ذلك، Spencer ((1973 األعمال يف
Liriomyza ذباب الورق أنواعقليص ساعد يف تتميكن أن  ،حلجر الصحيبا ا واملشمولةاملشتبه هب agromyzid  احملتملة

نظر أأوروبا، يف )على سبيل املثال  وضعها يف احلسبانينبغي عدم نفسه واليت  سياق البيولوجياليف  ظهراألخرى اليت قد ت
Ellis (بدون تاريخ.) 
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Liriomyza ليريوميزا ذبابرفولوجية لدى أنواع مختارة من و الخصائص الم  -1الجدول 
† 

  L. bryoniae L. huidobrensis‡ L. sativae L. strigata L. trifolii 

 الجزء الطرفي من
 قضيب الذكر

distiphallus 

حواشي  ؛طرفيتانبصلتان 
  .البصلة مستديرة

، تيهمااشيح دال تلتقيان إال عنطرفيتان بصلتان 
حنو األمام على مستوى متتّد حاشية البصلة 

 البطن

طفيف بني  مع انقباض واحدة ةطرفيبصلة 
 على املستوىالنصفني العلوي والسفلي 

ثر تصّلباً البصلة أك وتبدالظهري والبطين؛ 
 أقصر ةبساق قاعدي

تلتقيان من  تان،طرفيبصلتان 
متتّد حواشي إىل القاعدة،  ةاحلاشي

حنو األمام على مستوى البصلة 
 البطن

بارز  مع انقباض طرفيةبصلة 
بني النصفني العلوي والسفلي 

 الظهري والبطين؛ على املستوى
بساق تصّلبًا قّل البصلة أ وتبد
  ية أطولقاعد

عار قرون استش
 عمودية

ان قرنا استشعار عمودي
 على أرضية صفراء

على  ةخارجي ةعمودياستشعار  ونقر   قرنا استشعار عموديان على أرضية سوداء
االستشعار  ونقر إىل  تصلأرضية سوداء قد 

فيما عدا  كونت يتال، ةالداخلي ةالعمودي
 على أرضية صفراء  ذلك

لون أسود خلف العينني ميتّد على 
ن االستشعار و قر  حىّت األقّل 
ن و قر ، لكن ةاخلارجي ةالعمودي

كون ت ةالداخلي ةالعمودياالستشعار 
 على أرضية صفراء 

قرنا االستشعار العموديان على 
 أرضية صفراء

الجزء الظهري من 
 عظم القص

Anepisternum 

يف الغالب، عالمة أصفر 
امش اهلسوداء صغرية على 
 السفلي األمامي

 عموماً متتد  الشكل تةمتفاو سوداء  بقعةبأصفر 
 اجلزء السفلي ثالثة أرباع لىع

ترتاوح يف  داكنة نطقةمبأصفر يف معظمه، 
حجمها من شريط صغري على طول 
 اهلامش السفلي إىل طول اجلزء السفلي

امش مّث إىل اهلاهلامش، من بأكمله  األمامي
 الفصّ هامش إىل يصل لضيق ياألمامي و 

سوداء  ولكن مع بقعةأصفر 
لسفلى ايف اهلوامش  الشكل متفاوتة

متتد على طول وقد ، ةألماميو 
 النصف السفلي

أصفر، عالمة صغرية رمادية 
متيل إىل اللون األسود على 

 اهلامش األسفل األمامي

 Cu 1Aالعرق 
 

طول )أ( ضعف طول 
 )ب( 

طول  مرات 4-3)أ( طول  طول )ب( مرات  3-2طول )أ(  طول )ب( مرات  4-3طول )أ(  طول )ب( مرة  2.5-2طول )أ( 
 )ب( 

 صغري، أصفر أصفرصغري،  صغريـ أصفر ضخم بعض الشيء، داكن عادةم أصفرصغري، الثالث من  مقطعال



ت اخلاضعة للوائحبروتوكوالت تشخيص اآلفا 16بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 16-16 يتشخيصبروتوكول 

  L. bryoniae L. huidobrensis‡ L. sativae L. strigata L. trifolii 

 قرون االستشعار

  اجلبهة بلون أصفر المع، الجبهات والمحاجر
 احملجران أكثر شحوباً 

أكثر إىل اللون  اجلبهة صفراء، متيل عموماً 
صفر الليموين إىل اللون األ االربتقايل منه

بعض  انداكن احملجران العلويان؛ الشاحب
عند قرن االستشعار على األقل  الشيء،

 العلوي جريحملا

 صفراوان احملجرانو هة باجل صفراوان احملجرانو هة باجل زاهبلون أصفر  جرانواحملهة باجل

 

خبطوط متيل  أصفر زاهي الفخذ
 إىل اللون البيّن 

 اءسودخبطوط  أحياناً  داكنأصفر، 
 

خطوط أحيانًا أصفر تتخلله  خبطوط متيل إىل اللون البيّن أصفر  أصفر زاهي
 متيل إىل اللون البيّن رقيقة 

الجانب الظهري 
  لوسط الصدر

مع  ملاع بنسبة كبرية ،أسود
مسحة من لون خفيف  

 كامد

كامد مع ملسة رمادية    أسود مع ملسة كامدة طفيفةأسود المع  المع  ،أسود كامد  ،أسود
 يفةطف

الصفائح البطنية 
  للذكور

الصفيحتان الثانية والثالثة 
 نهمايمرئيتان يفصل ب
  أخدود وسطي أصفر

مقسمة بأخدود  وحدها الصفيحة الثانية املرئية
 وسطي أصفر

وحدها الصفيحة الثانية املرئية مقسمة 
 بأخدود وسطي أصفر

 ةإىل اخلامس ةمن الثانيالصفائح  –
 مقسمة بأخدود وسطي أصفر

 ملم 1.7 – 1.3 ملم 2.1 – 1.8 ملم 1.7 – 1.3 ملم 2.25 – 1.7 ملم 2.1 – 1.75 طول الجناح

Shiao (2004 ) لذكور من بطن اصفائح  علومات عناملو  EPPO (2005): من distiphallus اجلزء الطريف من قضيب الذكرواملعلومات املتعلقة بSpence (1973 ،1976 ،) من  املعلومات الواردة يف اجلدول املصدر: مت جتميع
 حتليله(. يف L. Strigata تناولي)الذي مل 

 .11إىل  7اُنظر أيضاً األشكال   † 

 من الناحية املورفولوجية. .Huidobrensis L و  .iLange L بني تمييزالال ميكن   ‡ 



16بروتوكول التشخيص   روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 17-16 التشخيصبروتوكول 

  Lyriomizaليريوميزا لذباب من قضيب الذكر البالغالجزء الطرفي  بنية 4-1-4-2
 

يف هذا الفصل إىل جمموعتني طبيعيتني ختتلف إحدامها عن األخرى  املدروسة  Liriomyzaأنواع لرييوميزا تنقسم 
الفتحات وبنية من القضيب( فضاًل عن لون اجلسم  اجلزء الطريفاألعضاء التناسلية الذكرية )وال سيما بنية حبسب 

 التنفسية اخللفية للريقات:
 

ة  - موع يا :1اجمل ون ري زا ب ي وم ريي L.bryoniae ل رو ، دوب وي زا ه ي وم ريي يسل س  ن
huidobrensis L. او ، غات رتي س زا  ي وم ريي  L. strigata ل

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

لى (، وال سيما السمات القائمة ع1)اجلدول  هويته فيدة يف حتديداملغري أن السمات اخلارجية للذباب البالغ  
 اللون، ال تندرج بوضوح يف هاتني اجملموعتني.

 
اجلزء الطريف من القضيب  واألغشية. وه يط هباحت ةهشو  عبارة عن بنية صغرية جداً  من القضيب اجلزء الطريفو  

قيمة ب األبعاد ةثالثي بنيته املعقدة تتسمو  (5جزء من األعضاء التناسلية الذكرية( )الشكل  و)جهاز اإليالج، وه
من القضيب يتميز بسمة فريدة ميكن من خالهلا حتديد مجيع األنواع األربعة املستهدفة  اجلزء الطريف. فعاليةية تشخيص

للجزء القمي من القضيب بني اجملموعتني الطبيعيتني من هذا النوع من اآلفات:  وختتلف البنية األساسيةحتديدًا موثوقاً. 
، فهناك بصيلة طرفية واحدة، 2(، أما يف اجملموعة 10)الشكل إىل جنب  جنباً ، هناك بصيلتان طرفيتان 1ففي اجملموعة 

(. ويرد أدناه مفتاح لتسهيل التعرف على األنواع 11منقبضة يف الوسط حبيث تنقسم إىل قسمني، سفلي وعلوي )الشكل 
، L. strigata تااسرتيغ ارييوميز لمن القضيب. وتيسريًا للفهم، يشمل املفتاح أيضًا اجلزء الطريف األربعة املدروسة باستخدام 
، وهي أيضًا آفة L. huidobrensis هويدوبرنسيس لرييوميزاو، L. bryoniae بريونيا لرييوميزااليت ترتبط ارتباطًا وثيقًا بـ

 يف نباتات عائلة مماثلة. بالتايل العثور عليهاوميكن  متعددة العوائل
 

باستخدام من القضيب اجلزء الطريف  بنية وينبغي التحقق من فيفةط هذه اآلفةغري أن االختالفات بني بعض أزواج  
. وإذا تطابقت مجيع من القضيب اجلزء الطريفبنية ( للتأكد من عدم اخلطأ يف تفسري 1)اجلدول الدالئل املورفولوجية 

 .يت ال تتناوهلا هذه الوثيقةال، مبا فيها األنواع Liriomyza لرييوميزااألدلة، ميكن آنذاك استبعاد مجيع األنواع األخرى من 



روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 18-16بروتوكول التشخيص 

 من القضيب الذكريالجزء الطرفي من خالل  Liriomyzaهوية أنواع ليريوميزا المفتاح التشخيصي لتحديد 
 

 .11و 10الشكلني باالقرتان مع ينبغي استخدام هذا املفتاح  
 
 2.............. ... ......)ه( و)و(( ....................................11بصيلة طرفية واحدة )الشكل  -1
 
 3................ )ك(( .....................................-)ج( و)ز(-)أ(10بصيلتان طرفيتان )الشكل  -
 
)و( 11القاعــدي مــن البصــيلة: القســم القاعــدي شــديد التقــوس )الشــكل  الطــريف واجلــزءاجلــزء انقبــاض شــديد بــني  -2

 L. trifolii تريفوليي ليريوميزا.......... ......................................................................
 
واجلزء القاعدي من البصـيلة: القسـم القاعـدي لـيس شـديد التقـوس )الشـكل اجلزء الطريف فقط بني  طفيف انقباض -
 L.sativae ساتيفا ليريوميزا.... ..........)ه(( ............................................................11
 
متكـاف  )الشــكل  والـبطن(؛ ومتصـلبتان علـى حنـ حنـو األمـام علـى مسـتوى )غـري ممتـدتني ني دائـريتنيالبصـيلتحاشـيتا  -3

 بريونيوووووووووووووووووووووووووا ليريووووووووووووووووووووووووووميزا....)أ(( ......................................................................10
L.bryoniae 

 
 4. )ب( و)ج( ...............10البطن( )الشكل  حنو األمام على مستوىفتا البصيلتان حلزونيتان )ممتدتان حا -
 
)ح(( 10فقـــــــــــــــــــــــــــــــط )الشـــــــــــــــــــــــــــــــكل عنـــــــــــــــــــــــــــــــد حافتيهمـــــــــــــــــــــــــــــــا البصـــــــــــــــــــــــــــــــيلتان تلتقيـــــــــــــــــــــــــــــــان يف الوســـــــــــــــــــــــــــــــط  -4

 *L. huidobrensis هويدوبرنسيس ليريوميزا.... ...............................................................
 
)ط(( 10إىل قاعــــــــــــــــــــــــديتهما )الشــــــــــــــــــــــــكل حاشــــــــــــــــــــــــيتيهما البصــــــــــــــــــــــــيلتان تلتقيــــــــــــــــــــــــان يف الوســــــــــــــــــــــــط مــــــــــــــــــــــــن  -

 L. strigata ستريغاتا ليريوميزا................................................................................
 
 باالستناد إىل اخلصائص املورفولوجية L. huidobrensis وبرنسيسهويد لرييوميزاو L. langei الجناي لرييوميزابني  يتعذر التمييز* 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 

 19-16 التشخيصبروتوكول  تاتاالتفاقية الدولية لوقاية النبا

 ألربعة المستهدفة في مراحل ما قبل النضجاLiriomyza  ليريوميزا الخصائص المورفولوجية ألنواع 4-1-4-3
 

ريقة وحده الذي ميكن التعرف عليه بشكل قاطع يف مراحل احلياة األربع )البيضة وال وإن الذباب الذكر البالغ ه 
 السمات املورفولوجية )شكل األعضاء التناسلية الذكرية(. باالستناد إىلواخلادرة واحلشرة البالغة( على مستوى النوع 

املوصوفتني وميكن استخدام اخلصائص املورفولوجية للريقة واخلادرة للتمييز بني أعضاء اجملموعتني الطبيعيتني من هذا النوع 
من أجل تلك وحدها لاألنواع، ولكنها ال تكفي  هوية تساهم هذه املعلومات يف حتديد. وميكن أن 2-4-1-4يف القسم 

مورفولوجي، ميكن استخدام االختبارات اجلزيئية للتمييز بني األنواع  اهلوية على أساس . وبغية استكمال حتديدالغاية
 (.2-4يف الربوتوكول )القسم  املذكورة

 
 البيض

 
وي الشكل، ويبلغ طول البيضة حوايل اأبيض اللون وبيضيكون البيض الورق. و  البيض يف أنسجة تضع الذبابات 
 النوع. وملم. وال ميكن يف هذه املرحلة حتديد اجلنس أ 0.25
 

 اليرقة والخادرة
 

 0.5حوايل  وءنفق يف نسيج الورقة. يبلغ طول الريقة حديثة النش من خالل شقّ ثالثة أطوار، وتتغذى بمتر الريقة  
 من حيث agromyzids ذباب الورق ملم عندما يكتمل منوها. وهي مثال منوذجي على 3.0ه يصل إىل ملم، ولكن

وية الشكل، يبلغ طوهلا ا( فهي عبارة عن أسطوانة بيض12(. أما اخلادرة )الشكل 2-1-4نظر القسم أشكلها اإلمجايل )
. وميكن التمييز عمليًا يف مرحليت ناتئةفية ، وهلا فتحات تنفسية أمامية وخلها مسطح بعض الشيءملم، بطن 2.0حوايل 

الريقة واخلادرة بني اجملموعتني الطبيعيتني )ولكن ال ميكن التمييز بني األنواع داخل اجملموعتني( بناًء على اخلصائص 
 التايل. واملورفولوجية على النح

 
 1يرقات المجموعة 

 
 سرتيغات لرييوميزاو L. huidobrensis هويدوبرنسيس ولرييوميزا L. bryoniae  بريونيا لرييوميزايرقات تكون  

 على القسم األمامي من ظهرها بقعة صفراء برتقالية تتشكل الطور النهائيولكن يف ، لون قشديذات  L. strigataا
(. وتتألف كل فتحة تنفسية خلفية من إهليج توجد على هامشه مسام. 13ميكن أن متتد لتشمل سطح البطن )الشكل 

 7، ما بني L. bryoniae بريونيا لرييوميزاكاآليت:   Spencer (1973) ا حيددهيتمالحظة عدد املسام ال بوقد تصع
 سرتيغاتا لرييوميزا؛ واتمسام 9و 6ما بني ، L. huidobrensis هويدوبرنسيس لرييوميزا، واً مامس 12و اتمسام

L. strigata وانًا خمتلفة، ترتاوح ما بني األصفر الربتقايل والبين اخلادرة أل يتخذ غالف. اماً مس 12و اتمسام 10، ما بني



روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 20-16بروتوكول التشخيص 

إىل  عامًة وليس حصراً،، L. strigata سرتيغاتا لرييوميزاو L. bryoniae بريونيا لرييوميزاالداكن. ومييل لون غالف خادرة 
الب إىل الفاحم. فيميل يف الغ L. huidobrensis هويدوبرنسيس لرييوميزااجلانب األخف من فئة اللون. أما لون غالف 

الريقة  بشكل الفتحات التنفسية اليت تتكون يف مرحلة L. huidobrensis لرييوميزا هويدوبرنسيس خادرة وحيتفظ غالف
 .حبوضو  املسام وإن كان يتعذر متييز

 
 2يرقات المجموعة 

 
حديثًا شفافة، مث يعم  نشوئهاعند  L. trifolii تريفوليي لرييوميزاو L. sativae ساتيفا لرييوميزاتكون يرقات  

ثالثة مسام، يقع كل  مع اًل مثلث الزوايابرتقايل. وتتخذ كل فتحة تنفسية خلفية شك –جسدها كله فيما بعد لون أصفر 
اخلادرة لونًا برتقاليًا مييل إىل  غالف خذيت. و فيما يكون املسامان اخلارجيان ممدودينواحد منها يف موقع أمامي بارز، 

وهنا أحيانًا بنيًا ذهبيًا أغمق. وحيتفظ غالف اخلادرة بشكل الفتحات التنفسية اليت تتكون يف مرحلة األصفر، ويكون ل
 . تعود ظاهرة بوضوح للعيانالريقة، ولكن التفاصيل الدقيقة ال

 
 االختبارات الجزيئيةباالستناد إلى  Lyriomizaتحديد هوية أنواع ليريوميزا  4-2
 

 لرييوميزاحتديد أنواع من أجل  التفاعل املتسلسل للبوليمريازىت استنادًا إىل اسُتخدمت اختبارات جزيئية ش 
Liriomyza الشظاياتعدد أشكال طول  - التفاعل املتسلسل للبوليمرياز، مبا يف ذلك ( احمَلدِّدةRFLP و ،) التفاعل

يف الوقت  اعل املتسلسل للبوليمريازالتفاملرتبطة باألنواع، و  بوادئيف نقطة النهاية باستخدام ال املتسلسل للبوليمرياز
أدناه االختبارات اليت ميكن استخدامها للتمييز بني األنواع األربعة وترد . مض النووياحلقيقي، ومقارنة تسلسل احل

ل. تريفوليي ، و L. sativaeل. ساتيفا و ، L. huidobrensisل. هويدوبرنسيس و ، L.bryoniae ل. بريونيا ياملستهدفة )أ
L. trifoliiل. هويدوبرنسيس بني و( أ L. huidobrensis  ل. الجناي وL. langei. 

 
يف الربوتوكول التشخيصي هذا جرى وصف الطرق )مبا فيها اإلشارة إىل األمساء التجارية( حبسـب مـا هـي منشـورة،  

م أمسـاء الكواشـف إذ أهنا حتدد املستوى األصلي للحساسية أو التخصص و/أو قابلية النسخ الذي مت بلوغه. وإن اسـتخدا
أو املـواد الكيميائيــة أو التجهيــزات يف الربوتوكــوالت التشخيصــية هــذه ال ينطــوي علــى تأييــدها مــن أجــل اســتثناء أخــرى قــد 
تكـــون مناســـبة هـــي أيضـــاً. وجيـــوز تعـــديل اإلجـــراءات املخربيـــة الـــواردة يف الربوتوكـــوالت لكـــي تتـــواءم مـــع معـــايري املختـــربات 

 عليها بالشكل املناسب.الفردية، شريطة املصادقة 
 

الذي قـُّيمت على أساسه كل طريقة  Liriomyzaلرييوميزا كل طريقة. ويشري ذلك إىل نوع   يرد أدناه ختصص 
واالستخدام األصلي الذي ُصمم االختبار من أجله. ونظرًا إىل القيود احملددة املفروضة على االختبارات اجلزيئية، فإن 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 

 21-16 التشخيصبروتوكول  تاتاالتفاقية الدولية لوقاية النبا

بار اجلزيئي ال يستبعد إمكانية التوصل إىل حتديد إجيايب عن طريق االختبارات احلصول على نتيجة سلبية لالخت
 املورفولوجية.

 
 االختبارات الجزيئية شواهد 4-2-1
 

حبسـب نـوع االختبـار املسـتخدم  -لكي يؤخذ بنتيجة االختبـار الـيت مت التوصـل إليهـا، ينبغـي تنـاول شـواهد مالئمـة  
ســــل عــــزل محــــض النــــواة وتضــــخيمه للفــــة املســــتهدفة أو محــــض النــــواة الة مــــن سلكــــل سلســــل -ودرجــــة اليقــــني املطلوبــــة 
، يتــألف احلــد األد  مــن الشــواهد واجبــة االســتخدام مــن شــاهد ىل التفاعــل املتسلســل للبــوليمريازاملســتهدف. وبالنســبة إ

 الص.، وعند االقتضاء، شاهد سليب لالستخإجيايب حلمض النواة وشاهد سليب للتضخيم )ال شاهد منوذج(
 
 الحمض النووي استخالص 4-2-2
 

من عينة واحدة  ميكن أن يستخلص بنجاح التفاعل املتسلسل للبوليمريازلتطبيقات إن احلمض النووي املناسب  
أدوات استخالص  منوعة من بالغة، باستخدام جمموعاتال ذباباهتا وأ اخادراهت وأ Liriomyzaلرييوميزا  من يرقات

وآخرون،  Koxو؛ 2006و 2001وآخرون،  Schefferاريًا وباتباع تعليمات اجلهة املصّنعة )املتاحة جتاحلمض النووي 
(. وللحصول على معلومات إضافية عن جمموعة األدوات املستخدمة يف كل واحد 2013وآخرون،  Nakamuraو؛ 2005

أن تقنيات االستخالص  معينة رباتوقد تستنتج خمت املصدرية. ثيقةمن االختبارات املعروضة أدناه، يرجى الرجوع إىل الو 
طريقة من طرائق االستخالص املناسبة ة باستخدام أياحلمض النووي البديلة مناسبة باملثل؛ فباإلمكان استخالص 
جهاز مماثل يف مجيع  وباستخدام أداة طحن دقيقة معقمة أ طحنتُ  وللحشرات املدروسة. وُتسحق األنسجة املعاجلة أ

 .الربوتوكوالت املنشورة
 

مل يُنفَّذ وفقاً  وما إذا كان االختبار قد نُفذ أ رصدل شاهد. ُيستخدم هذا الاإليجابي للحمض النووي شاهدال 
اإلجيايب أي محض نووي حيتوي على  شاهد. وميكن أن يكون الاالختباريةللتوقعات يف ظل الظروف والبارامرتات 

 الذي سبق حتليله(. النووي Liriomyzaلرييوميزا التسلسل املستهدف )أي محض 
 

من أجل  لتفاعل املتسلسل للبوليمريازلضروري  شاهد. هذا النموذج( شاهددون بالسلبي للتضخيم ) شاهدال 
 اءامل. وُيضاف حمددتضخيم غري  وأثناء حتضري خليط التفاعل أ النامجة عن التلوث الكاذبةاستبعاد النتائج اإلجيابية 

يف احلمض النووي اسُتخدم لتحضري خليط التفاعل بداًل من حجم  سبق أن الذي ريازلتفاعل املتسلسل للبوليمل املالئم
 مرحلة التضخيم.

 



روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 22-16بروتوكول التشخيص 

 ولرصد التلوث خالل استخالص احلمض النووي و/أ شاهد. ُيستخدم هذا الالسلبي لالستخالص شاهدال 
 إضافة عينة من النسيج.دون بتفاعاًل يف مرحلة االستخالص  شاهد. ويشمل اللعائلمع نسيج ا تبادلالتفاعل امل

 
 المَحدِّدة  الشظاياتعدد أشكال طول  - التفاعل المتسلسل للبوليميراز هوية األنواع األربعة المستهدفة بواسطة تحديد 4-2-3
 

احملدِّدة مشل  الشظاياتعدد أشكال طول  – التفاعل املتسلسل للبوليمرياز ( عن اختبار2005وآخرون، ) Koxأفاد  
استخدامه للتمييز بني األنواع األربعة  كن( ميCOII) Cytochrome oxidase II الثاينأوكسيداز  سيتوكروم ةجزءاً من جين

  ل. سرتيغاتا هي: Liriomyzaلرييوميزا االختبار بتحليل أربعة أنواع إضافية من  ختصصاملستهدفة. مث ُدرس 
L. strigata ل. الجناي ، وL. langei ، ل. كيننسيس وL. chinensis،  ل. سكورزونريا وL. scorzonerae ومل يتسن .

هذا االختبار. أما األنواع  بواسطة L. huidobrensisل. هويدوبرنسيس و ، L. langeiل. الجناي  التمييز بني عينيت
 الثالثة األخرى فقد تسىن الفصل بينها.

 
 (COII) أوكسيداز الثاني سيتوكروم ةتضخيم جين  4-2-3-1
 

الكميات يتكون من  اً ميكرولرت  50(، ُتضخَّم العينات يف خليط تفاعل مقداره 2005وآخرون ) Koxوفقًا ملا أورده  
، ووحدة النكليوتيدات ثالثية الفوسفاتمليموالر من  0.2ميكرومرت من كل بادئ، و 0.6النهائية التالية من الكواشف: 

كلوريد   مليموالر من 5.1و ،للبوليمريازلتفاعل املتسلسل دارئ ل 1x، و1HotStarTaqاحلمض النووي من بوليمرياز 
لتفاعل ل وإما ماء مناسباً كنموذج احلمض النووي  من  اتميكرولرت  5-1. ويتضمن كل تفاعل إما 2MgCl املغنيزيوم

 ادئ التايل:و باستخدام زوج الب التفاعل املتسلسل للبوليمريازسليب. ويُنفَّذ  شاهدك  املتسلسل للبوليمرياز
 

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)  
 

 95حرارة  إلزالة اخلواص الطبيعية على أولية مرحلة فهي لتفاعل املتسلسل للبوليمريازاحلراري ل تدويربارامرتات ال أما 
درجة مئوية ملدة دقيقة  55ثانية، مث  15درجة مئوية ملدة  94 على حرارةدورة ) 35دقيقة، تليها  15وية ملدة درجة مئ
دقائق،  10درجة مئوية ملدة  72 حرارة تبلغعلى استطالة أخرية  مرحلةثانية(، وتعقبها  45درجة مئوية ملدة  72 فـواحدة، 

 ميكرولرتات من ُمنتج 5ضع خت، التفاعل املتسلسل للبوليمريازبتضخيم الوبعد  .قبل أن ترّبد على درجة حرارة البيئة احمليطة

                                                      
)مبا يف ذلك اإلشارة إىل األمساء التجارية( بالصيغة اليت ُنشرت هبا، ألهنا هي اليت حتدد مستوى  طرق املتبعةيف هذا الربوتوكول التشخيصي، تُعرض ال  1

األجهزة يف هذه الربوتوكوالت  واد الكيمائية أوامل قابلية التكرار الذي ُأحرز يف البداية. وال يعين استخدام أمساء الكواشف أو احلساسية والتخصص و/أو
لتتوافق مع معايري   التشخيصية املصادقة عليها واستبعاد غريها مما قد يكون مناسباً أيضاً. وميكن تعديل اإلجراءات املخربية الواردة يف هذه الربوتوكوالت

 كاف.  كل خمترب على حدة، شريطة التحقق من صحتها على حنو



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 

 23-16 التشخيصبروتوكول  تاتاالتفاقية الدولية لوقاية النبا

 اإليثيلينديامني يف دارئ من ثالثي أسيتات محض ةيف املائ 1.5 نسبةب جاروزاألللرحالن الكهربائي على هالم  التفاعل
لتأكيد وجود منتجات  (bpواعد )زوج ق 100محض نووي يبلغ حجمه ( على سلم TAE) (EDTAاخلليك ) رباعي

 .احمَلدِّدة الشظايال تعدد أشكال طو قبل حتليل  التفاعل املتسلسل للبوليمرياز
 

 إال يف احلالتني التاليتني:صاحلاً أوكسيداز الثاين  سيتوكرومل التفاعل املتسلسل للبوليمريازوال يُعترب  
 

 ةأوكسيداز الثاين املستهدف سيتوكرومة جليناحلجم املتوقع باإلجيايب إىل منتج تضخيم  شاهدإذا أدى ال -
 

 ةجلينة احلجم املتوقع بالسليب للتضخيم إىل منتج تضخيم  شاهدالسليب لالستخالص وال شاهدإذا مل يؤد ال -
 .ةأوكسيداز الثاين املستهدف سيتوكروم

 

 هضم المنتجات بأنزيمات القطع والفصل بينها  4-2-3-2
 

 SspIو HinfIو DdeIبأنزميات القطع  التفاعل املتسلسل للبوليمريازمنتج  ميكرولرتات من 5 ضميف كل عينة، هتُ  
املفكَّك  التفاعل املتسلسل للبوليمرياز، وفقاً لتعليمات اجلهة املصّنعة. مث يُفَصل منتج مستقل، كل منها يف تفاعل TaqIو
 100من  محض نوويأسيتات على سلم يف املائة يف دارئ من ثالثي  3برتكيز  جاروزالكهربائي على هالم األ الرحالنب

 .ظاياش( ليتسىن حتديد حجم الbp) واعدزوج ق
 

الكهربائي املعروضة  الرحالنظروف  ضمن ليت مت فصلهاا هضومةاملنتجات املشظايا وال ميكن أن حُيدد بدقة حجم  
املتوقعة لألنواع. وميكن  احمَلدِّدة ظاياالشتعدد أشكال طول قيم فصل نسبية ُتستخدم ملقارنة النتائج مبالمح إال أن أعاله، 

ذات أحجام وأمناط معروفة مبوازاة عينات االختبار كي يتسىن مقارنة  شظايااإلجيابية اليت تضم  شواهداختبار عينات ال
احلمض إجيايب يف كل أنزمي قطع خيضع لالختبار للتأكد من أن األنزمي يقطع  شاهداألحجام بدقة أكرب. وينبغي إدراج 

اإلجيايب  شاهداحملدِّدة صحيحًا إال إذا أنتج ال ظاياالشمتوقع. وال يُعترب اختبار تعدد أشكال طول  وحسبما هي النوو 
 ظاياالش. وتتيح أمناط تعدد أشكال طول ة( املستهدفCOIIأوكسيداز الثاين ) سيتوكرومجلينة من احلجم املتوقع شظايا 
األربعة املستهدفة. وترد املالمح  Liriomyzaلرييوميزا ة التمييز بني أنواع إمكاني جاروزاألعلى هالم ة اليت تظهر احملدِّد

املركبة يف عّينة ما تطابق املالمح املعروفة  الشظيةحبسب األنزمي. وإذا كانت مالمح  2التشخيصية لألنواع يف اجلدول 
ل ذلك النوع بناًء على االختبار. أما إذا مل أحد األنواع اخلمسة الواردة يف اجلدول، ميكن االستنتاج بأن العّينة متث ظيةلش

أحد األنواع، فال ُتشخَّص العينة باعتبارها متثل أحد األنواع بناًء على  ظاياشاملالمح املعروفة ل الشظاياتطابق مالمح 
ء ، فقد تكون هناك حاجة إىل إجراL. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس االختبار. وإذا ُشخصت عينة باعتبارها متثل

 (.5-2-4)القسم  L. langeiاملموه ل. الجناي  مزيد من االختبارات للتأكد من أهنا ليست النوع
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 24-16بروتوكول التشخيص 

 Liriomyzaلرييوميزا احملدِّدة ألنواع  ظاياالشمالمح تعدد أشكال طول  -2الجدول 
 
 ( بحسب أنزيمات القطعأزواج القواعد) شظايااألحجام المتوقعة لل 

 DdeI  HinfI SspI TaqI  النوع

 30و 111و 163و 486 72و 326و 392 369و L. bryoniae  790  421 بريونيا لرييوميزا

 هويدوبرنسيس لرييوميزا
huidobrensisL. † 

 111و 159و 163و 306 391و 399 369و 421 790
 21و 30و

 L. sativae ساتيفا لرييوميزا
 ‡"األمريكية املتحدة الواليات"

 81و 163و 210و 306 391و 399 27و 59و 282و 421 223و 567
 30و

 81و 163و 210و 306 73و 717 59و 310و 421 790 ‡"ا"آسي L. sativae ساتيفا لرييوميزا
 30و

 72و 141و 219و 267 391و 399 27و 342و L. strigata 790 421 سرتيغاتا لرييوميزا
 67و

 386 وأ 171و L. trifolii  619 تريفوليي لرييوميزا
 171و 223و

 141و 159و 163و 306 73و 326و 391 59و 310و 421
 159و 163و 306وأ 21و
 21و 30و 111و

 .(2005) نيوآخر  Kox املصدر: بيانات مستقاة من
 . .langeiL املموه ل. الجنايمبا يف ذلك النوع  †
 ..sativae L من نوع ل. ساتيفا كالمهاو ، من السالالت البديلة "آسيا"و "الواليات املتحدة األمريكية" إن ‡
 
 المرتبطة باألنواع لتحديد األنواع األربعة المستهدفة التفاعل المتسلسل للبوليميراز بوادئ  4-2-4
 

األنــواع للتمييــز بــني  الطبقــات متعــدد متسلســل للبــوليمريازتفاعــل ( عــن اختبــار 2013وآخــرون ) Nakamura أفــاد 
 بــوادئبعــد التفاعــل. ويســتخدم هــذا االختبــار ســتة مــا لقطع بــا هلضــما تنفيــذ عمليــة دون احلاجــة إىلبــاألربعــة املســتهدفة 

يتفرد هبا نوع حمدد اخلمس بسلسلة  بوادئمن هذه ال ةرتبط كل بادئت(. و COIأوكسيداز األول ) سيتوكروم ةتستهدف جين
تـبط جبـزء مـن رت ف ةالسادسـ ةأماميـة. أمـا البادئـ بـوادئاخلمـس باعتبارهـا  بـوادئ، وُتسـتخدم الLiriomyzaلرييوميزا أنواع  من
، ةعكســي ة، ويســتخدم مبثابــة بادئــLiriomyzaلرييــوميزا مجيــع أنــواع  حملفــوظ لــدى( اCOIأوكســيداز األول ) ســيتوكروم ةجينــ

 ل. بريونيــــا للتمييــــز بــــني التفاعــــل املتسلســــل للبــــوليمرياز. وميكــــن اســــتخدام حجــــم منتجــــات بــــوادئالســــتكمال مزاوجــــة ال
L. bryoniae ل. هويدوبرنســـيس ، وL. huidobrensis ، ل. ســـاتيفا وL. Sativae ، ل. تريفـــوليي وL. trifolii ل.  ، و
الــذي  احمَلــدِّدة ظاياالشــتعــدد أشــكال طــول  - التفاعــل املتسلســل للبــوليمرياز. وخالفــاً الختبــار L. chinensisكيننســيس 

 . ســـرتيغاتاللــق بــــ هــذا االختبـــار فيمـــا يتع ختصـــصمــن  تم التثبـــت(، مل يـــ3-2-4( )القســم 2005وآخـــرون ) Koxأجــراه 
L. strigata. 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 
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 (COIل )أوكسيداز األو سيتوكروم ةتضخيم جين 4-2-4-1
  

 يتكون من اتميكرولرت  10(، ُتضخَّم العينات يف خليط تفاعل مقداره 2013وآخرون ) Nakamuraوفقًا ملا أورده  
 ن نكليوتيداتم مليموالر 0.2الستة، و ئبوادمن ال ةميكرومرت من كل بادئ 0.5لكواشف: لالرتكيز النهائية التالية  نسب

 1x لتفاعل املتسلسل للبوليمرياز، ودارئ ل1TaKaRa Ex Taqاحلمض النووي ، ووحدة من بوليمرياز ثالثي الفوسفات
 1TaKaRa Ex Taq2 كلوريد املغنيزيوم  من مليموالر 2، وMgCl احلمض ميكرولرت من  5.0. ويتضمن كل تفاعل إما

باستخدام  التفاعل املتسلسل للبوليمريازسليب. ويُنفَّذ  شاهدك  لتفاعل املتسلسل للبوليمريازل صاحل اءم وكنموذج أالنووي  
 (:2013وآخرون ) Nakamuraالستة التالية اليت صممها  بوادئال
 

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′ 

 
حرارة على  إلزالة اخلواص الطبيعية أولية مرحلة فهي لتفاعل املتسلسل للبوليمريازلاحلراري  لتدويربارامرتات ا أما 
درجة مئوية ملدة  55ثانية، مث  30درجة مئوية ملدة  94على حرارة دورة ) 32مئوية ملدة دقيقة واحدة، تليها درجة  94تبلغ 

الكهربائي على  الرحالنب التفاعل املتسلسل للبوليمريازدرجة مئوية ملدة دقيقتني(. وميكن رؤية منتجات  72ثانية، و 30
 ليتسىن حتديد حجم املنتج. واعدزوج ق 100من نووي  محضيف املائة على سلم  1.8برتكيز  جاروزاألهالم 

 
 أوكسيداز األول صحيحاً إال يف احلالتني التاليتني: سيتوكروماملتعدد ل التفاعل املتسلسل للبوليمريازوال يُعترب  

 
 ةأوكسيداز األول املستهدف سيتوكرومجلينة اإلجيايب إىل منتج تضخيم من احلجم املتوقع  شاهدإذا أدى ال -
 
جلينة احلجم املتوقع بالسليب للتضخيم إىل منتج تضخيم  شاهدالسليب لالستخالص وال شاهدذا مل يؤد الإ -

 .ةأوكسيداز األول املستهدف سيتوكروم

 

 ل. بريونيااعد )و زوج ق 649 فهي املتوقعة لألنواع اخلمسة التفاعل املتسلسل للبوليمريازأحجام منتجات  أما 
L. bryoniaeعد زوج قوا 359(، و(ل. كيننسيس L. chinensisو ،)ل. هويدوبرنسيس) قواعدأزواج  107 

L. huidobrensis/ ل. الجنايL. langeiو أزواج ق 207(، و( ل. ساتيفا اعدL. sativaeو ،)ج قواعدا زو أ 461 
ملفصولة يف ا التفاعل املتسلسل للبوليمريازمنتجات  ظاياش(. وال ميكن أن حُيدد بدقة حجم L. trifolii تريفوليي ل.)

املرتبطة  بوادئُتستخدم قيم فصل نسبية ملقارنة النتائج مبالمح ال ولكنالكهربائي املعروضة أعاله،  الرحالنظروف 



روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 26-16بروتوكول التشخيص 

اإلجيابية اليت يُعرف حجم شريطها اخلاص باألنواع مبوازاة عينات  شواهدباألنواع واملتوقعة هلا. وميكن اختبار عينات ال
 حجام بدقة أكرب.االختبار كي يتسىن مقارنة األ

 
من احلجم  لتفاعل املتسلسل للبوليمريازوُيستنتج أن العينة متثل أحد األنواع اخلمسة إذا أدت إىل منتج وحيد ل 

. وإذا L. langeiل. الجناي و  L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس املتوقع هلذا النوع. وال ميكن أن مييز هذا االختبار بني
، فقد تكون هناك حاجة إىل إجراء مزيد من االختبارات L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس اشُتبه يف أن عينة متثل

 هوية (. وقد ُصمم هذا االختبار لتحديد5-2-4)القسم  L. langeiاملموه من ل. الجناي للتأكد من أهنا ليست النوع 
 من تفاعل هذا النوع مع تم التحققلك، مل يهلذا الغرض. ونتيجة لذ تخصصه الُوجّ قد يف اليابان، و  Liriomyzaلرييوميزا 

 خارج اليابان. L. trifoliiوأعداد نوع ل. تريفوليي  L. strigata ل. سرتيغاتا
 
 L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيسو  L. langei المموهين ل. النجايتمييز النوعين  4-2-5
 
 المَحدِّدة ال الشظايتعدد أشكال طو  - التفاعل المتسلسل للبوليميراز 4-2-5-1
 

احمَلدِّدة من  شظاياتعدد أشكال طول ال - لتفاعل املتسلسل للبوليمريازل( اختباراً 2001وآخرون ) Schefferوصف  
مبا يف ذلك املتقدري ، بناًء على تغري يف املوقع L. langeiل. الجناي و  L .huidobrensisل. هويدوبرنسيس أجل التمييز بني  

أوكسيداز  سيتوكروم ة(، وجينtRNA) احلمض النووي الرييب املرسالوكسيداز األول، ولوسني أ سيتوكروم ةجزء من جين
 (:1994وآخرون ) Simonني أوردمها تباستخدام بادئ زوج قواعد 1 031. وُيضخَّم هذا املوقع الذي يضم االثاين بأكمله

 
C1-J-2797-F: 5′-CCTC-GACGTTATTCAGATTACC-3′ 

 
TK-N-3785-R: 5′- GTTTAAGAGACCAGTACTTG-3′ 

 
 92 على حرارةمرحلة أولية إلزالة اخلواص الطبيعية : املتسلسل للبوليمرياز للتفاعل التدوير احلراريبارامرتات أما  

درجة مئوية ملدة دقيقة  50ثانية، مث  30درجة مئوية ملدة دقيقة و 92على حرارة دورة ) 35درجة مئوية ملدة دقيقتني، تليها 
 7درجة مئوية ملدة  72 حرارةعلى استطالة أخرية  مرحلةدرجة مئوية ملدة دقيقتني وثالثني ثانية(، وتعقبها  72ثانية، و 30و

من  للحمض النوويالكهربائي على سلم  لرحالن، خيضع ُمنتجه لالتفاعل املتسلسل للبوليمريازدقائق. وبعد تضخيم 
 .احمَلدِّدة ظاياالش تعدد أشكال طولجراء حتليل قبل إ التفاعل املتسلسل للبوليمريازلتحقق من جناح أجل ا

 
أوكسيداز الثاين صحيحًا إال يف  سيتوكروم –أوكسيداز األول  سيتوكرومل التفاعل املتسلسل للبوليمريازوال يُعترب  

 احلالتني التاليتني:
 

 ةلثاين املستهدفأوكسيداز ا سيتوكروم ةجلينة احلجم املتوقع باإلجيايب إىل منتج تضخيم  شاهدإذا أدى ال -
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 ةجلينة احلجم املتوقع بالسليب للتضخيم إىل منتج تضخيم  شاهدالسليب لالستخالص وال شاهدإذا مل يؤد ال -
 .ةأوكسيداز الثاين املستهدف سيتوكروم

 

، كل منهما يف تفاعل EcoRVو SpeIبأنزميي القطع  التفاعل املتسلسل للبوليمريازمنتج يُهضم ويف كل عينة،  
 الرحالنب هضومامل التفاعل املتسلسل للبوليمريازن اآلخر، وفقًا لتعليمات اجلهة املصّنعة. مث يُفَصل منتج منفصل ع

( ليتسىن حتديد bp) واعدزوج ق 100من محض نووي يف املائة على سلم  1.5برتكيز  جاروزاألالكهربائي على هالم 
 .ظاياالشحجم 

 
الكهربائي املعروضة أعاله،  الرحالناملفصولة يف ظروف  هضومةات املاملنتج ظاياشوال ميكن أن حُيدد بدقة حجم  

املتوقعة لألنواع. وميكن اختبار  احمَلدِّدة ظاياالشتعدد أشكال طول ولكن قيم فصل نسبية ُتستخدم ملقارنة النتائج مبالمح 
كي يتسىن مقارنة األحجام   ،الختبارذات أحجام وأمناط معروفة مبوازاة عينات ا شظايااإلجيابية اليت تضم  شواهدعينات ال

 احلمض النوويإجيايب يف كل أنزمي قطع خيضع لالختبار للتأكد من أن األنزمي يقطع  شاهدبدقة أكرب. وينبغي إدراج 
 شظايااإلجيايب  شاهداحملدِّدة صحيحًا إال إذا أنتج ال ظاياالشمتوقع. وال يُعترب اختبار تعدد أشكال طول حبسب ما هو 

 .ةاملستهدف ينةلجم املتوقع لمن احلج
 

 ضماعد( عندما هتُ و زوج ق 1 031ة واحدة غري متقطعة )ظيش L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس وتُنتج عينات 
. ويف املقابل، تُنتج EcoRVبأنزمي  ضماعد( عندما هتُ و زوج ق 856و زوج قواعد 175متقطعتني )تني ظيوش SpeIبأنزمي 
ة ظي، وشSpeIبأنزمي  ضماعد( عندما هتُ و زوج ق 611و زوج قواعد 420متقطعتني ) تنيظيش L. langei ل. الجناي عينات

املركبة يف عّينة ما  الشظية. وإذا كانت مالمح EcoRVبأنزمي  ضمعندما هتُ  زوج قواعد( 1 031واحدة غري متقطعة )
 النوع بناًء على االختبار.يمكن االستنتاج بأن العّينة متثل ذلك ف، ظاياشتطابق هذه املالمح املعروفة لل

 
 الحمض النووي مقارنة تسلسل  4-2-5-2
 

محض فيما يتعلق مبوقع احلمض النووي وتسلسل  التفاعل املتسلسل للبوليمريازمعلومات عن  Scheffer (2000)قدم  
كن من خالهلا أوكسيداز الثاين، مي سيتوكرومأوكسيداز األول و  سيتوكرومجلينة يتضمن تسلسالت جزئية  متقدري ووين

. وتضمَّن منشور الحق أصدره L. langeiل. الجناي و  L. huidobrensis  املموهني ل. هويدوبرنسيسالتمييز بني النوعني
Scheffer ( تسلسالت إضافية للطرف 2006وآخرون )أوكسيداز األول لفحص تنوع األنواع.  سيتوكروم' من جني 3

 لتارخيية العرقية اجلزيئية، ولكنها مل ُتطوَّر يف شكل بروتوكوالت تشخيصية.وُحللت هذه البيانات باستخدام التقنيات ا
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 28-16بروتوكول التشخيص 

 للحمض النوويالتشفير الشريطي  4-2-6
 

 ة' من جين5اجلزء  ما خصفياحلمض النووي تصنيفية أمشل لسجالت تسلسل  لتأسيس مصادرتُبذل حالياً جهود  
لحيوانات للحمض النووي ليف دراسات الشفرة الشريطية  ةتخدماملس Liriomyzaلرييوميزا أوكسيداز األول يف  سيتوكروم

(Bhuiya  ،؛ و2011وآخرونMaharjan  ،وتوجد حاليًا سجالت للشفرة الشريطية 2014وآخرون .)على سبيل املثال ،
ام بيانات )مبا فيها األنواع األربعة املستهدفة(، وهي متاحة على نظ Liriomyzaلرييوميزا نوعًا من  31للحمض النووي لـ 

وترد (. ) (http://www.boldsystems.orgBarcode of Life Data System (BOLD)الشفرة الشريطية للحياة )
عن قاعدة بيانات منظمة تضم عبارة  و(، وهwww.q-bank.eu) Q-bank شفرات شريطية وإجراءات بديلة على موقع

( تفاصيل بشأن 2014وآخرون،  Maharjanوتضمنت دراسة ُأجنزت مؤخرًا ) تسلسالت مستمدة من مواد مرجعية.
 ل. بريونياو ، L. sativae ول. ساتيفا، L. trifoliiل. تريفوليي و ، L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس الفصل بني

L. bryoniae،  ل. كيننسيس وL. chinensisفإن احلمض النووي، املتعلقة بتسلسالت  صادر. ورغم هذا التقدم يف امل
ألن قواعد  Liriomyzaلرييوميزا وصفًا مفصاًل يف هذه الدراسة فيما يتعلق بتحديد أنواع  ليست موصوفة املنهجية املتبعة

حمض تائج حتديد التشفري الشريطي للتفسري هذه املوارد مل تُنشر يف البحوث العلمية. وينبغي توخي العناية يف تفسري ن
ألشباه  لتفاعل املتسلسل للبوليمرياز( تضخيم تفضيلي حمتمل ل1، مراعاة ملسائل حمتملة تشمل ما يلي: )النووي

( 2(؛ )numtنووية ) متقدريةأوكسيداز األول )أي جينات كاذبة  سيتوكرومجلينة نووية  متقدريةلنسخ  والطفيليات أ
( نطاق خمتلف من التغطية اجلغرافية 3ًأ مع أنواع شقيقة وثيقة الرتابط )أي ُمرّكبات األنواع(؛ )إمكانية التصنيف خط

 .احلمض النوويللعينات املرجعية يف قواعد البيانات اخلاصة بتسلسل 
. 

 السجاّلت -5
 

ري الصــحة النباتيــة مــن املعيــار الـدويل لتــداب 5-2جيـب االحتفــاظ بالســجالت والرباهـني بالطريقــة املوصــوفة يف القسـم  
 آلفات اخلاضعة للوائح(.ا)بروتوكوالت تشخيص  27رقم 
 

بالســجالت واألدلــة  ينبغــي االحتفــاظأخــرى بنتــائج التشــخيص ويف احلــاالت الــيت قــد تتــأثر فيهــا أطــراف متعاقــدة  
ر لـــى شـــرائح، وصـــو العينـــات احملفوظـــة أو املوضـــوعة ع بطريقـــة تضـــمن االقتفـــاء: اإلضـــافية لســـنة واحـــدة علـــى األقـــلاملـــواد و 

 فوتوغرافية لبىن تصنيفية مميزة ومستخلصات للحمض النووي وصور فوتوغرافية ألنواع اهلالم. 
 
 جهات االتصال للحصول على معلومات إضافية -6

 
 هذا الربوتوكول من: بشأن معلومات إضافيةميكن احلصول على  

 

http://www.boldsystems.org/
http://www.q-bank.eu/
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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; 
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قليميـة ميكن التقدم بطلب لتنقيح بروتوكول للتشخيص من قبل املنظمـات الوطنيـة لوقايـة النباتـات، أو املنظمـات اإل 
 لوقايـــة النباتـــات أو األجهـــزة الفرعيـــة هليئـــة تـــدابري الصـــحة النباتيـــة مـــن خـــالل أمانـــة االتفاقيـــة الدوليـــة لوقايـــة النباتـــات

) ippc@fao.org( .وهي بدورها حتيله إىل الفريق التقين املعين بربوتوكوالت التشخيص 
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وزارة التنميــة االقتصــادية ومناصــب العمــل ) Mallik B. Malipatil  كــل مــن  املســودة األوىل هلــذا الربوتوكــول حـرر 

 Markو( ، اململكــة املتحــدةFera) Dominique W. Collinsوأســرتاليا(، ، والنقــل واملــوارد يف حكومــة واليــة فيكتوريــا

Blacket   قـام و  أسـرتاليا(،، يـا)وزارة التنمية االقتصادية، ومناصب العمل والنقل واملوارد يف حكومة والية فيكتورNorman 

Barr ()بصــياغة القســم  دائــرة التفتــيش املعنيــة بشــؤون الصــحة احليوانيــة والنباتيــة التابعــة لــوزارة الزراعــة يف الواليــات املتحــدة
 اجلزيئي.بتحديد اهلوية املتعلق 
 

 )قسـم األغذيـة والزراعـة  Stephen Gaimari مسـودة هـذه الوثيقـة:حـول تعليقـات أمسـاؤهم ن التاليـة و املراجعـ وقـدم 
 Ren Iwaizumiو)وزارة الزراعـة واملـوارد املائيـة، أسـرتاليا(،  Anthony Riceو ، الواليـات املتحـدة األمريكيـة(،بكاليفورنيـا

إدارة وقايـة )Ramona Vaitkevica ووقاية النبات يف وزارة الزراعـة والغابـات ومصـايد األمسـاك، اليابـان( ل)حمطة يوكوهاما 
 التفيا(.، النباتات
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يشري هذا امللحـق إىل املعـايري الدوليـة لتـدابري الصـحة النباتيـة. إن املعـايري الدوليـة لتـدابري الصـحة النباتيـة متاحـة علـى  
 .setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core البوابة الدولية للصحة النباتية على العنوان

 
Bhuiya, B.A., Amin, S. & Mazumdar, S. 2011. First report of vegetable leafminer Liriomyza sativae 

Blanchard (Diptera: Agromyzidae) through DNA barcoding from Bangladesh. Journal of 

Taxonomy and Biodiversity Research, 5: 15–17. 

Blacket, M.J., Rice, A.D., Semeraro, L. & Malipatil, M.B. 2015. DNA-based identifications reveal 

multiple introductions of the vegetable leafminer Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae) 

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms


روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 30-16بروتوكول التشخيص 

into the Torres Strait Islands and Papua New Guinea. Bulletin of Entomological Research, doi: 

10.1017/S0007485315000383 

Blanchard, E.E. 1926. A dipterous leaf-miner on Cineraria, new to science. Revista de la Sociedad 

Entomologica Argentina, 1: 10–11.  

Boucher, S. 2010. Family Agromyzidae (leaf-mining flies). In B.V. Brown, A. Borkent, J.M. 

Cumming, D.M. Wood, N.E. Woodley & M. Zumbado, eds. Manual of Central American 

Diptera, Vol. 2, pp. 1057–1071. Ottawa, National Research Council. 728 pp. 

CABI. 2013. Crop protection compendium. Wallingford, UK, CABI. Available at 

http://www.cabicompendium.org/cpc/home.asp (last accessed 24 August 2014). 

Dempewolf, M. 2001. Larvalmorphologie und Phylogenie der Agromyzidae (Diptera).University of 

Bielefeld, Germany (Dissertation)  

Dempewolf, M. 2004. Arthropods of economic importance: Agromyzidae. Amsterdam, Netherlands 

Biodiversity Information Facility. Available at 

http://wbd.etibioinformatics.nl/bis/agromyzidae.php (last accessed 24 August 2014). 

Ellis, W.N. n.d. Leafminers and plant galls of Europe. Available at http://www.bladmineerders.nl/ 

(last accessed 24 August 2014) (in English and Dutch). 

EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). 2005. Liriomyza spp. PM 

7/53(1). EPPO Bulletin, 35: 335–344. 

Ferrar, P.A. 1987. A guide to the breeding habits and immature stages of Diptera: Cyclorrhapha. 

Entomograph, 8: 1–907. 

Fisher, N., Ubaidillah, R., Reina, P. & La Salle, J. 2005. Liriomyza parasitoids of Southeast Asia. 

Melbourne, Australia, CSIRO. Available at  

http://www.ento.csiro.au/science/Liriomyza_ver3/index.html (last accessed 24 August 2014). 

Frick, K.E. 1951. Liriomyza langei, a new species of leaf-miner of economic importance in 

California. Pan-Pacific Entomologist, 21: 81–88. 

Griffiths, G.C.D. 1962. Breeding leaf-mining flies and their parasites. Entomologist's Record and 

Journal of Variation, 74: 178–185, 203–206. 

Hennig, W. 1958. Die Familien der Diptera Schizophora und ihre phylogenetischen 

Verwandschaftsbeziehungen. Beiträge zur Entomologie, 8: 505–688. 

Kox, L.F.F., van den Beld, H.E., Lindhout, B.I. & de Goffau, L.J.W. 2005. Identification of 

economically important Liriomyza species by PCR-RFLP analysis. EPPO Bulletin, 35: 79–85. 

Lonsdale, O. 2011. The Liriomyza (Agromyzidae: Schizophora: Diptera) of California. Zootaxa, 

2850: 1–123. 

Maharjan, R., Oh, H-W. & Jung, C. 2014. Morphological and genetic characteristics of Liriomyza 

huidobrensis (Blanchard) (Diptera: Agromyzidae) infesting potato crops in Korea. Journal of 

Asia-Pacific Entomology, 17: 281–286. 

Malipatil, M.B. 2007a. Chickpea leafminer (Liriomyza cicerina). Pest and Disease Image Library 

(PaDIL). Available at http://www.padil.gov.au/pests-and-diseases/pest/main/136238 (last 

accessed 24 August 2014). 

Malipatil, M.B. 2007b. Pea leafminer (Liriomyza huidobrensis). Pest and Disease Image Library 

(PaDIL), images and fact sheets. Available at http://www.padil.gov.au/pests-and-

diseases/pest/main/136237 (last accessed 24 August 2014). 

Malipatil, M.B. 2007c. American serpentine leafminer (Liriomyza trifolii). Pest and Disease Image 

Library (PaDIL), images and fact sheets. Available at http://www.padil.gov.au/pests-and-

diseases/pest/main/136236 (last accessed 24 August 2014). 

http://dx.doi.org/10.1017/S0007485315000383


16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 

 31-16 التشخيصبروتوكول  تاتاالتفاقية الدولية لوقاية النبا

Malipatil, M. & Ridland, P. 2008. Polyphagous agromyzid leafminers: Identifying polyphagous 

agromyzid leafminers (Diptera: Agromyzidae) threatening Australian primary industries. 

Canberra, Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Australian Government. 

Available at http://keys.lucidcentral.org/keys/v3/leafminers/ (last accessed 24 August 2014).  

Malipatil, M.B., Ridland, P.M., Rauf, A., Watung, J. & Kandowangko, D. 2004. New records of 

Liriomyza Mik (Agromyzidae: Diptera) leafminers from Indonesia. Formosan Entomologist, 

24: 287–292.  

Martinez, M. & Etienne, J. 2002. Liste systématique et biogéographique dês Agromyzidae (Diptera) 

de la région néotropicale. Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura (Serie II), 34: 25–52 

(in French).  

Nakamura, S., Masuda, T., Mochizuki, A., Konishi, K., Tokumaru, S., Ueno, K. & Yamaguchi, 

T. 2013. Primer design for identifying economically important Liriomyza species (Diptera: 

Agromyzidae) by multiplex PCR. Molecular Ecology Resources, 13: 96–102. 

Pape, T., Beuk, P. & Martinez, M., eds. 2013. Fauna Europaea, version 2.6. Available at 

http://www.faunaeur.org (last accessed 24 August 2014). 

Parrella, M.P. & Bethke, J.A. 1984. Biological studies of Liriomyza huidobrensis (Diptera: 

Agromyzidae) on chrysanthemum, aster and pea. Journal of Economic Entomology, 77: 342–

345. 

Pitkin, B., Ellis, W., Plant, C. & Edmunds, R. n.d. The leaf and stem mines of British flies and other 

insects. Available at http://www.ukflymines.co.uk (last accessed 24 August 2014). 

Scheffer, S.J. 2000. Molecular evidence of cryptic species within the Liriomyza huidobrensis 

(Diptera: Agromyzidae). Journal of Economic Entomology, 93: 1146–1151. 

Scheffer, S.J. & Lewis, M.L. 2001. Two nuclear genes confirm mitochondrial evidence of cryptic 

species within Liriomyza huidobrensis (Diptera: Agromyzidae). Annals of the Entomological 

Society of America, 94: 648–653. 

Scheffer, S.J., Lewis, M.L. & Joshi, R.C. 2006. DNA barcoding applied to invasive leafminers 

(Diptera: Agromyzidae) in the Philippines. Annals of the Entomological Society of America, 99: 

204–210. 

Scheffer, S.J., Wijesekara, A., Visser, D. & Hallett, R.H. 2001. Polymerase chain reaction-

restriction fragment-length polymorphism method to distinguish Liriomyza huidobrensis from 

L. langei. Journal of Economic Entomology, 94: 1177–1182. 

Shiao, S.F. 2004. Morphological diagnosis of six Liriomyza species (Diptera: Agromyzidae) of 

quarantine importance in Taiwan. Applied Entomology and Zoology, 39: 27–39. 

Simon, C., Frati, F., Beckenbach, A., Crespi B., Liu, H. & Flook, P. 1994. Evolution, weighting, 

and phylogenetic utility of mitochondrial gene sequences and a compilation of conserved 

polymerase chain reaction primers. Annals of the Entomological Society of America, 87: 651–

701.  

Spencer, K.A. 1965. A clarification of the status of Liriomyza trifolii (Burgess) and some related 

species (Diptera: Agromyzidae). Proceedings of the Entomological Society of Washington, 67: 

32–40. 

Spencer, K.A. 1972. Diptera, Agromyzidae. Royal Entomological Society of London Handbooks for 

the Identification of British Insects, Vol. 10, Part 5(g). London, Royal Entomological Society of 

London. 136 pp. 

Spencer, K.A. 1973. Agromyzidae (Diptera) of economic importance. Series Entomologica 9. The 

Hague, W. Junk. 418 pp. 



روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 32-16بروتوكول التشخيص 

Spencer, K.A. 1976. The Agromyzidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna 

Entomologica Scandinavica, 5: parts 1 and 2. 

Spencer, K.A. 1977. A revision of the Australian Agromyzidae (Diptera). Western Australian 

Museum Special Publication No. 8. 255 pp.  

Spencer, K.A. 1981. A revisionary study of the leaf-mining flies (Agromyzidae) of California. 

University of California, Division of Agricultural Sciences Publication 3273. 489 pp. 

Spencer, K.A. 1987. Agromyzidae. In J.F. McAlpine, ed. Manual of Nearctic Diptera, Vol. 2. 

Monograph no. 28, pp. 675–1332. Ottawa, Research Branch Agriculture Canada. 

Spencer, K.A. 1989. Leaf miners. In R.P. Kahn, ed. Plant protection and quarantine, Vol. 2, Selected 

pests and pathogens of quarantine significance, pp. 77–98. Boca Raton, FL, CRC Press. 

Spencer, K.A. 1990. Host specialization in the world Agromyzidae (Diptera). Series Entomologica 

45. Dordrecht, Netherlands, Kluwer Academic Publishers. 444 pp. 

Spencer, K.A. 1992. Flycatcher: Memoirs of an amateur entomologist. The Hague, Netherlands, SPB 

Academic Publishing. 414 pp. 

Spencer, K.A. & Steyskal, G.C. 1986. Manual of the Agromyzidae (Diptera) of the United States. 

Agriculture Handbook 638. Washington, DC, United States Department of Agriculture. 478 pp. 

Stehr, F.W. 1991. Immature Insects. Vol.2 Kendall/Hunt Publishing company, USA. 974 pp 

Takano, S.I., Iwaizumi, R., Nakanishi, Y. & Someya, H. 2008. Laboratory hybridization between 

the two clades of Liriomyza huidobrensis (Diptera: Agromyzidae). Applied Entomology and 

Zoology, 43: 397–402. 

Takano, S.I., Iwaizumi, R. Nakanishi, Y., Someya, H. & Iwasaki, A. 2005. Genetic differentiation 

and morphological comparison between two clades of Liriomyza huidobrensis (Blanchard) 

(Diptera: Agromyzidae). Research Bulletin of the Plant Protection Service, Japan, 41: 43–46 

(in Japanese with English summary). 

Yeates, D.K., Hastings, A., Hamilton, J.R., Colless, D.H., Lambkin, C.L., Bickel, D., McAlpine, 

D.K., Schneider, M.A., Daniels, G. & Cranston, P. 2004. Anatomical atlas of flies. 

Melbourne, Australia, CSIRO. Available at http://www.ento.csiro.au/biology/fly/fly.html (last 

accessed 24 August 2014). 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 

 33-16 التشخيصبروتوكول  تاتاالتفاقية الدولية لوقاية النبا

 األشكال -9
 

 

   .Liriomyza bryoniae ذبابة بالغة من نوع لرييوميزا بريونيا  -1 الشكل

 .والشؤون الريفية، اململكة املتحدةغذية البيئة واألوزارة  الصورة تقدمة
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ا لرييوميز  )ب(، bryoniae  Liriomyza بريونيا لرييوميزاآفة  )أ( :ق اليت حتفرهااخلصائص النمطية لألنفا -2 الشكل
 .Liriomyza strigata سرتيغاتا لرييوميزا ، )ج(huidobrensis Liriomyza هويدوبرنسيس

 EPPO (2005.): املصدر
 

 2بيانات الشكل 
    L. bryoniae )أ( ل. بريونيا

 Loose, irregular scrolled mine نفق رخو، غري منتظم، ملتفّ 

 greater tendency than LH to cross veins إىل عبور العروق  LHمتيل أكثر من ل. هويدوبرنسيس

  

    L. huidobrensis )ب( ل. هويدوبرنسيس

 note- mine not always restricted by veins ال يقّيد النفق دائماً حبدود العروق -ملحوظة

 a favourite location is towards the base of the leaf فضلة، باجتاه قاعدة الورقةمواقعها امل أحد

 irregular scrolled mine tending to be restricted within نفق غري منتظم معوّج مييل إىل أن يكون حمدداً ضمن مقاطع الورقة 
segments of the leaf 

 ة األعلى واألسفليتمّوج يف غالب األحيان بني سطح الورق
 

often undulates between upper and lower leaf surfaces 

 L. strigata (ج) ل. ستريغاتا

يتبع النفق عادة العرق الرئيسي حنو السويقة ويرسم منعطفات تلتف حول 
 نفسها يف "طريق مسدود"

mine typically follows main vein towards the petiole with 
small 'cul-de-sac' turnings off 

 all Liriomyza punctures are round and small  مستديرةصغرية و Liriomyzaلرييوميزا  تكون ثقوب مجيع آفات 

أكثر ما حيدث ذلك تنتشر األنفاق يف نباتات البيوت الزجاجية وحوهلا، و 
 يف فصل الصيف

mines weeds in and around the glasshouse, most common at 
the end of summer 
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  لرييوميزا تريفوليي (ب)وLiriomyza sativae  ساتيفا لرييوميزاآفة  اخلصائص النمطية لألنفاق اليت حتفرها )أ( -3 الشكل
Liriomyza trifolii   

 EPPO (2005.): المصدر
 

 3بيانات الشكل 
  L. sativae ل. ساتيفا

  L. trifolii ل. تريفوليي

 Loose, irregular scrolled mine فق رخو، غري منتظم، ملتفّ ن

 tight convoluted mine that often ends up  نفق ضّيق ومعّقد، غالباً ما ينتهي فيما يشبه بقعة
blotch-like 

 tendency for mines to be found up the leaf توجد األنفاق يف أعلى الورقة بعيدة عن الساق
away from the stem 
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 و)ب( ؛مططمـايف ال L. Bryoniae   ل. بريونيا (a) )أ(: .Liriomyza spp لرييوميزااألنفاق النمطية اليت حتفرها آفة  –4 الشكل

 .ل ()دو؛ األقحــوان علــى ورق  L. trifolii ل. تريفــوليي ؛ و)ج(ورق األقحــوان علــى  L. huidobrensis ل. هويدوبرنســيس
 .على عائل غري حمّدد اهلوية L. strigata ل. سرتيغاتا )ه(و الفلفل على L. sativae  ساتيفا

 .وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية، اململكة املتحدة تقدمةصورة ال
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 )عرض جانيب(  Liriomyza huidobrensis  هويدوبرنسيس األعضاء التناسلية الذكرية آلفة لرييوميزا -5 الشكل

 .وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية، اململكة املتحدة صورة تقدمةال
 

 5 بيانات الشكل
 aedeagal apodeme الدعامة الداخلية للقضيب

 distiphallus اجلزء الطريف من القضيب

Epandrium epandrium 

 aedeagus  القضيب
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 Liriomyza لرييوميزالدى آفة  وبطن األنثى )ب( بطن الذكر )أ( -6 الشكل

 .وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية، اململكة املتحدة الصورة تقدمة
 

 6بيانات الشكل 
''file'' "مربد" 

epandrium Epandrium 
Heavily sclerotized tube أنبوب جّد متصّلب 
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  البالغ Agromyzidae السمات املورفولوجية لذباب الورق -7 الشكل

 Spencer  (1973.):املصدر

 
 7 بيانات الشكل
 Side view of typical Agromyza sp.(after Sakawa) (Sakawa سبحب) Agromyza sp لذبابة الورقعرض جانيب 

 A=arista خيط حريري  )أ(  N=mesopleural area الصدر وسط منطقة (ن)

 B=cheek خدّ  )ب( notopleural  O=notopleural area منطقة الصدر (س)

 C=jowl فكّ  )ج( P=haltere أثقال (ع)

 D=orbital bristles ةحمجريشعريات  )د( Q=ovipositor sheath غمد جهاز وضع البيض (ف)

 E=orbital setulae ةحمجريشعريات  )ه( R=scutellum حرشفة صغرية (ص)

 F=palp للمس وعض )و( S=squama حراشف (ق)

 G=proboscis ململة  )ز( T=squamal fringe ةحرشفيحواشي  (ر)

الثاين من قرون  قطعامل )ح( U=tergites ظهر البطن (ش)
 االستشعار

H=third antennal segment 

 I=vibrissae (نفاأل)يف  رياتشع )ط( V=coxa مفصل الورك (ت)

 achrostichals J=achrostichals )ي( W=femur فخذ (ث)

 K=dorso-central bristles رشعريات وسط الظه )ك( X=tibia عظم الساق (خ)

 L=mesonotumالسطح اخلارجي للجزء  )ل(  Y=tarsi القدم (ذ)
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 األوسط من الصدر
 M =humerus عضد )م(  

    

 costa =1 ضلع = 1  

 second costal section=2   لضلعثاين من ااجلزء ال= 2  

 fourth costal section=3   جلزء الرابع من الضلعا= 3  

 first cross-vein=4 العرق العابر األول= 4  

 second cross vein=5 العرق العابر الثاين= 5  

  6=1R 6=R1 

  7=5+4 R 7=R 4+5 

  8=45+ 8=M1+2 

  9=45+ 9=4+5 

 sub-costa=10   اجلزء الداخلي للضلع= 10  

    

 

 
لوجهة ا )أ( :(Phytomyza chelonei باب الورق )من نوع فيتوميزا كيلونايذ ريقاتالسمات املورفولوجية ل -8 الشكل

االفتحات  ؛ )د( cephalopharyngeal البلعومي -اهليكل الرأسي الفتحات التنفسية األمامية؛ )ج( اجلانبية؛ )ب(
 .خللفيةاالتنفسية 

 Stehr  (1991.): املصدر
 

 8 بيانات الشكل
 anterior spiracle فتحات تنفسية أمامية

 mandible الفّك السفلي
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 Liriomyza لرييوميزاتعّرق جناحي  -9 الشكل

 .أسرتاليا ،والية فيكتورياحكومة  واملياه والتخطيط، يضاالبيئة واألر  وزارة تقدمةالصورة 
 

 9 بيانات الشكل
 Discal cell اخللية القرصية 

 Costa ضلع

M1+2 M1+2 

 Costa ends here ينتهي الضلع هنا

 Penultimate section of vein اجلزء ما قبل النهائي من العرق

 Second crossvein (=crossvein dm-cu (dm-cu )= العرق املتقاطع العرق املتقاطع الثاين

 Last section of vein عرقلاجلزء النهائي من ا

M3+4(=Cu1 A) M3+4(=Cu1 A) 

 B (ب)

 A (أ)
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مرة(:  400 بلغت قدرة تضخيم)ب Liriomyza لرييوميزالدى ( Distiphallus) يب الذكرمن قض اجلزء الطريف  -10 الشكل
عرض للوجهة ، L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس عرض للوجهة األمامية؛ )ب(، L. bryoniae بريونيا ل.)أ( 

ل.  )ه( عرض جانيب؛، L. bryoniae ل. بريونيا )د(عرض للوجهة األمامية؛  ،L. strigata ل. سرتيغاتا األمامية؛ )ج(
  ل. بريونيا عرض جانيب؛ )ز( ،L. strigata ل. سرتيغاتا (وعرض جانيب؛ )، L. huidobrensis هويدوبرنسيس
L. bryoniae ،)ل. هويدوبرنسيس عرض ظهري بطين؛ )ح L. huidobrensis، ل. سرتيغاتا (طظهري بطين؛ ) عرض 
L. strigata، ( يعرض ظهري بطين؛) ل. بريونيا  L. bryoniae ، يف عرض بوجهة خمتلفة عن عرض ظهري بطين؛(
  .عرض ظهري بطين )بوجهة خمتلفة عن وجهة )ح(( ،L. huidobrensis  ل. هويدوبرنسيس)ك( وجهة )ز((؛ 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 

 43-16 التشخيصبروتوكول  تاتاالتفاقية الدولية لوقاية النبا

 .وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية، اململكة املتحدةالصورة تقدمة 
 

 

(  

 

)أ(  مرة(: 400بلغ بقدرة تضخيم ت) Liriomyza لرييوميزالدى ( Distiphallus) من قضيب الذكر اجلزء الطريف -11 الشكل
 ساتيفا ل. عرض للوجهة األمامية؛ )ج(، L. Trifolii ل. تريفوليي األمامية؛ )ب( ةعرض للوجه، L. Sativae ساتيفا ل.

L. Sativae ، د(عرض جانيب؛( ل. تريفوليي L. Trifolii ،)ل. ساتيفا عرض جانيب؛ )ه L. Sativae ،رض ظهري بطين؛ ع
 .، عرض ظهري بطينL. Trifolii ل. تريفوليي )و(
 .وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية، اململكة املتحدة تقدمةصورة ال



روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 44-16بروتوكول التشخيص 

  

 

  Liriomyza sp لرييوميزاخادرة آفة  -12 الشكل

 .وزارة البيئة واألراضي واملياه والتخطيط، حكومة والية فيكتوريا،  أسرتاليا تقدمةالصورة 
 
 

. 

 
 

  L. bryoniae ل. بريونيا آلفة الثالثالريقي ر الطو   -13 الشكل

 .وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية، اململكة املتحدةالصورة تقدمة 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 

 45-16بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل النشر
 ال تشكل هذه الفقرة جزءاً رمسياً من املعيار

 L. iriomyza spp.  (2006-017.)لرييوميزا  أنواع آفة :ملوضوع األصلاأضافت جلنة املعايري  11-2006
 )احلشرات والعّث(. برنامج العملإىل وضوع املأضافت الدورة الثانية هليئة تدابري الصحة النباتية  03-2007
 وطرحهجلنة املعايري بقرار إلكرتوين  عليه صادقالربوتوكول ووافق عليه لكي ت شروعبربوتوكوالت التشخيص م الفريق املعيناستعرض  07-2014

 .شاورة األعضاءمل
 صدر قرار إلكرتوين عن جلنة املعايري للموافقة عليه يف مشاورة األعضاء 10-2014

  (_eSC_Nov_122014.) 
 مشاورة األعضاء  02-2015
فرتة اإلشعار اخلاصة  لخال عليه تقدميه إىل جلنة املعايري للموافقةل باملوافقة املعين بربوتوكوالت التشخيص عن الفريقصدر قرار إلكرتوين   02-2016

 (eTPDP_Feb_012016_) .بربوتوكوالت التشخيص
. لفرتة اإلشعار اخلاصة بربوتوكوالت التشخيص احملددة خبمسة وأربعني يوماً يُقّدم  فقةباملواعن جلنة املعايري  قرار إلكرتوينصدر   03-2016

(_eSC_May_092016) 
 (اتأي اعرتاض بدون تلقينيابة عن هيئة تدابري الصحة النباتية ) يتشخيصربوتوكول الالاعتمدت جلنة املعايري  08-2016

روما، االتفاقية الدولية لوقاية . Mik Genus Liriomyza (2016)جنس لرييوميزا  .16الملحق  .27 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
 عة.منظمة األغذية والزرا النباتات،

 2017-01 النشر: تاريخ آخر حتديث ملراحل
 


