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 -1معلومات عن اآلفة
آفة  Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aaهي الكائن املسبب ملرض "البقع السوداء يف احلمضيات" ،وهي فطر
يسبب تبقع األوراق وتلطخ مثار احلمضيات من اجلنس  citrusو البونسريوس  Poncirusو fortunellaواألصناف
املهجَّنة منها .وباستثناء الربتقال احلمضي (النارنج) ( )Citrus aurantiumوأصنافه اهلجينة ،والليمون العريض األوراق
فإن كل أنواع احلمضيات اليت تُنتج على املستوى التجاري عرضة لإلصابة باملرض ( ;Aguilar-Vildoso et al., 2002
 .)Kotzé, 2000وتعترب مثار الليمون احلمضي عرضة بشكل خاص لإلصابة بهذه اآلفة وبالتالي فهي يف العادة أول نوع
من احلمضيات تظهر عليه أعراض املرض حاملا يدخل الكائن املمرض إىل منطقة جديدة (.)Kotzé, 2000
وسُجلت أوىل حاالت اإلصابة مبرض البقع السوداء يف أسرتاليا يف عام  1895يف الربتقال احللو).(Benson, 1895
ويوجد املرض حالياً يف بعض املناطق املنتجة للحمضيات يف أفريقيا وآسيا وأسرتاليا وأمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية
(املركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية2011 ،؛ ومنظمة وقاية النباتات يف أمريكا الشمالية2010 ،؛ و،Schubert
وآخرون .)2012 ،ومل ت رد أي بالغات عن هذا الكائن من أوروبا أو أمريكا الوسطى أو منطقة البحر الكارييب (املركز
الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية2011 ،؛ واملركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية/منظمة وقاية النباتات يف أوروبا
والبحر املتوسط1998 ،؛ ومنظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسط/املركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية،
1997؛ ومنظمة وقاية النباتات يف أمريكا الشمالية.)2010 ،
وينطوي فطر  P. citricarpaعلى آثار اقتصادية نامجة أساساً عن التشوهات اخلارجية اليت حيدثها الفطر مما جيعل
مثار احلمضيات غري مناسبة ألسواق املنتجات الطازجة ( .)Spósito, 2003وقد ينجم عن اإلصابات الشديدة سقوط
الثمار قبل نضجها ( .) Kotzé, 2000وحتدث بعض اخلسائر بسبب تساقط الثمار يف السنوات اليت تكون فيها الظروف
مهيأة لظهور اآلفة وعندما ترتك الثمار على األشجار بعد ذروة موسم النضج (املركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية،
 .)2011وباإلضافة إىل ما سبق ،فإن اإلصابات غري الظاهرة (غري املصحوبة بأعراض) يف الثمار يف موسم احلصاد قد
تظهر أعراضها أثناء النقل أو التخزين (.)Kotzé, 1996
وتتأثر دراسة وباء البقع السوداء يف احلمضيات بتوافر اللقائح ،والظروف البيئية املواتية للعدوى (مثل الطقس الدافئ
واألمطار والرطوبة) ،ودورة منو شجرة احلمضيات ،وعمر الثمرة واألوراق بالنسبة حلساسيتها للعدوى (

Kotzé, 1981,

 .)2000ويف املناطق اليت يقتصر فيها هطول األمطار على موسم وحيد ،متثل األجسام الثمرية اتحمتوية على األبوا
الزقية اليت ال تتكون إال على دُبال األوراق املصدر الرئيسي للقاح  .وتشكِّل دوارق أبوا  P. citricarpaأيضاً مصدراً مهماً
للقاح عندما ال تقتصر األمطار على موسم واحد تبقى فيه الثمار املصابة اليت تنمو يف غري مومسها على األشجار بعد
اإلزهار واإلمثار ،أو يف احلاالت اليت حيدث فيها تزهري متعاقب وشاذ يف أنواع وأصناف احلمضيات املزروعة،

( Kotzé,

)1981; Spósito et al., 2008, 2011
وتتكون األجسام الثمرية يف غضون مدة ترتاوح بني  40و 180يوماً من سقوط األوراق ،تبعاً ملعدل تواتر الرطوبة واجلفاف
وكذلك درجات احلرارة السائدة ( .)Kotzé, 1981وتسقط أوراق احلمضيات على مدار السنة يف بعض البلدان وتسقط يف
مواسم معيَّنة يف بلدان أخرى ،ويؤثر ذلك على توافر اللقاح وترتاوح درجة احلرارة املثلى لتكون األجسام الثمرية بني
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و 28درجة مئوية؛ وال تتكون األجسام الثمرية يف درجة حرارة تقل عن  7درجات مئوية أو تزيد على  35درجة مئوية
( .)Lee and Huang, 1973وتنطلق األبوا الزقية خالل تساقط األمطار ويف بعض األحيان أثناء الري أو عندما يتكون
الندى بكثافة

(Kotzé, 2000

; ،)Kiely, 1949aوتتأثر كثرياً بنمط هطول األمطار ( .)Kotzé, 1981وتنطلق األبوا

الزقية عنوة إىل ارتفاع يصل إىل  1.2سنتيمرت فوق األجسام الثمرية وحتملها تيارات اهلواء خالل ظلة األشجار وملسافات
طويلة ( .)Kiely, 1949aوتبدأ الفرتة احلرجة للعدوى عند اإلمثار وتستغرق مدة ترتاوح بني  4و 6أشهر ،ولكن األعراض
األوىل على الثمرة ال تظهر إالّ بعد أكثر من  6أشهر بعد اإلمثار ( .)Baldassari et al., 2006ويف الربازيل ،تعترب مثرة
برتقال "الفالينسيا" ( )Valenciaو"ناتال" ( )Natalعرضة لإلصابة حتى بعد ما ال يقل عن
24

أسبوعاً من سقوط

75

يف املائة من التوجيات عندما يرتاوح قطرها بني

 5و6

سنتيمرتات

(.)Baldassari et al., 2006
وعقب العدوى ،يظل الفطر يف حالة سكون حتى يكتمل منو الثمرة أو تصل إىل مرحلة النضج ،فتبدأ األعراض يف
الظهور بعد عدة أشهر من العدوى ( .)Kotzé, 2000وتظل األوراق عرضة لإلصابة منذ تكونها حتى عمر

10

أشهر

(.)Truter et al., 2007
وتتكون الدوارق اتحمتوية على أبوا على الثمرة واألوراق واألغصان امليتة ،وسويقات الثمار ،وتتكون بكثرة على دُبال
الدوارق ( .) Kotzé, 2000وميكن أن تتناثر على الغطاء النباتي أو تنتقل من الثمار املصابة اليت يتأخر قطافها إىل الثمار
واألوراق الصغرية اليت ال تزال يف مرحلة حساسة للعدوى
أيضاً فطر

P. citricarpa

(2008

 .)Agostini et al., 2006; Spósito et al.,ويتميز

بأبواغه الصغرية الالجنسية ،اليت يرد وصفها يف إطار تناول اجلنس

Leptodothiorella

 .)(Kiely, 1949aوهذه األبوا الغبريية الصغرية اليت يشار إليها أيضاً باسم احلالة "النطفية" ( )Kiely, 1949aتظهر
يف العادة على األوراق الساقطة قبل تكون األجسام الثمرية .على أن دور األبوا الغبريية الصغرية يف بيولوجيا فطر

P.

 citricarpaال يزال غري واضح.
ومما يعزز ظهور األعراض على الثمرة الناضجة ارتفاع درجة احلرارة ،وشدة الضوء ،واجلفاف ،وضعف الشجرة .وتكثر
البقع السوداء يف أشجار احلمضيات الكبرية أكثر منها يف األشجار الصغرية ( .)Kotzé, 2000ويفرتض أن ينتشر فطر
P. citricarpa

إىل األشجار اجلديدة من خالل الشتالت املصابة أو مواد الزراعة األخرى وليس عن طريق مثار

احلمضيات (.)Kotzé, 2000; Timmer, 2004
وجتدر اإلشارة إىل أنه يف مثار احلمضيات اليت ال تظهر عليها أعراض أو الثمار اليت تظهر عليها بقع صغرية للغاية (يقل
قطرها عن
Henn

2

ملليمرت) بدون دوارق ،قد توجد نبْتَات طفيلية داخلية غري مُمرضة من فطر

(كان يشار إليها من قبل على سبيل اخلطأ باسم ( )Guignardia mangiferae A.J. Roy

 ،)2011اليت سُجلت يف الكثري من السالالت النباتية .وتناول

Baayen

وخصائص الشكل والرتكيب واخلصائص اجلزيئية اليت متيِّز فطر

P. capitalensis

على ذلك فإن أعراض
ب

Phyllosticta capitalensis

ت 4-5

P. citricarpa

Glienke et al.,

وآخرون ( )2002اخلصائص االستنباتية
عن فطر  .P. citricarpaوعالوة

قد تلتبس مع األعراض اليت يسببها فطر

Phyllosticta citriasiana
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وهو كائن مُمرض وصف حديثاً ومل يظهر حتى اآلن إالّ على مثرة البوميلو (الشادوك)

 .)Wang et al., 2012; Wulandari et al., 2009( Citrus maximaوأما القدرة اإلمراضية لفطر  P. citriasianaيف
أنواع احلمضيات األخرى فهي غري معروفة .ووصف  Wulandariوآخرون ( )2009اخلصائص االستنباتية وخصائص
الشكل والرتكيب واخلصائص اجلزيئية اليت متيِّز فطر
للحمضيات .وهناك نوعان من فطر

Phyllosticta

P. citriasiana

عن فطر  ،P. citricarpaوهو النوع املمرض

مت وصفهما مؤخراً ،مرتبطان بفطر

Citrus spp. Phyllosticta

 ،citrichinaensisويسبب هذان النوعان من الفطر بقعاً صغرية غائرة ترتاوح بني بنية ورمادية وهلا هامش بين داكن
وهاالت ذات لون أخضر زيتوني على أوراق البوميلو .ويسبب الكائن املمرض أيضاً بقعاً صغرية ترتاوح بني بنية وسوداء
مشابهة السوداد مثار اليوسفي والربتقال

(2012

 .)Wang et al.,واكتشف فطر

P. citribraziliensis

كنبتة طفيلية

داخلية يف األوراق السليمة للحمضيات يف الربازيل(.)Glienke et al., 2011
 -2املعلومات التصنيفية
االسم:

1973 ،Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa

األمساء املرادفة:

1899 ،Phoma citricarpa McAlpine
1948 ،Guignardia citricarpa Kiely
1953 ،Phyllostictina citricarpa (McAlpine) Petr.
)Leptodothiorella sp. (spermatial state

الوضع التصنيفي:

Eukaryota, Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes,
Botryosphaeriales, Botryosphaeriaceae

األمساء الشائعة:

البقع السوداء يف احلمضيات (انظر املركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية ()2011
للتعرف على األمساء الشائعة باللغات األخرى)

املرجع:

بنك

الفطرياتMycoBank 320327

 -3الكشف
ميكن أن حتتوي مثار احلمضيات والبونسريوس والكوكوات وسويقاتها وأورقها وأغصانها واألصناف املهجّنة منهاا علاى
فطر ( P. citricarpaاملركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية.)2011 ،
 1-3األعراض على الثمرة
تظهر عدة أعراض (مثل البقع الصلبة ،أو النمش ،أو االسوداد الكاذب ،أو البقع اخلبيثة) على الثمرة تبعاً لدرجة
احلرارة ونُضج الثمرة ( .)Kotzé, 2000ومن املستبعد أن يؤكد بدقة وجود فطر  P. citricarpaعلى الثمرة من خالل
الفحص البصري وحده ألن األعراض متغيِّرة يف مظهرها وميكن بسهولة اخللط بينها وبني األعراض اليت تسببها
ممرضات احلمضيات األخرى أو األعطاب امليكانيكية أو الناجتة عن الربودة أو احلشرات ( Kotzé, 2000; Snowdon,
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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 1990; L. Diaz,رسالة شخصية) .وفيما يلي األعراض األربعة املعروفة على نطاق واسع على النحو الذي وصفه
(.)a, 1949b, 19601949

Kiely

البقع الصلبة .هي أكثر أعراض البقع السوداء يف احلمضيات شيوعاً ،وهي تتألف من إصابات سطحية يرتاوح قطرها
بني  3و 10ملليمرتات ويرتاوح لون مركزها بني الرمادي واألمسر وهلا هامش يرتاوح لونه بني البين الداكن واألسود
(الشكل -1ألف) .ويصبح مركز اإلصابة يف املراحل املتقدمة من تطور األعراض شبيهاً بفوهة الربكان .وميكن أن تظل
البقع الصلبة الفردية صغرية أو تلتحم مكونة بقعاً أكرب .وقد تظهر حول هذه البقع هالة صفراء عندما تكون الثمرة خضراء
أو هالة خضراء عندما تكون الثمرة صفراء أو برتقالية .وتتكون يف كثري جداً من األحيان دوارق يف منتصف هذه البقع
(الشكل ( 1أ)) وميكن اكتشافها باستخدام عدسة يدوية أو جمهر تشريح .وتظهر البقع الصلبة يف العادة عندما تبدأ الثمرة
يف النُضج ،بل وحتى قبل أن يتغيَّر لونها ،وعلى جانب الثمرة األكثر تعرضاً لضوء الشمس ( .)Kotzé, 1981, 2000ويف
العديد من احلاالت ميكن التعرف بسهولة على البقع السوداء يف احلمضيات من خالل األماكن املصابة ببقع صلبة
حمتوية على دوارق.
النمش .بقع رمادية أو مسراء أو مائلة إىل االمحرار أو عدمية اللون يرتاوح قطرها بني ملليمرت واحد و 3ملليمرتات،
وغائرة قلي ًال يف املنتصف وال حتيط بها أي هاالت (الشكل  -1باء) .ويتحول لون البقع إىل بينّ مبرور الوقت وتكاد ختلو
دائماً من الدوارق (الشكل (1ب)) .ويتكون النمش يف معظمه بعد تغيرر لون الثمرة وقد يظهر أيضاً كبقع تابعة حول البقع
الصلبة (( )Bonants et al., 2003الشكل  -1جيم) .وقد يلتحم النمش مكوناً بقعاً أكرب تتحول إىل بقع خبيثة (الشكل
 -2جيم) وخباصة يف أثناء ختزين الثمرة (.)Kotzé, 1981, 2000
االسوداد الكاذب أو التلطخ .يظهر يف العادة على الثمرة اخلضراء يف شكل لطخة بارزة بنية داكنة أو سوداء حييط بها يف
كثري من األحيان بقع صغرية داكنة اللون (( )FUNDECITRUS, 2005األشكال  -2ألف ،و(2أ) ،و -2باء) .وختلو
البقع من أي دوارق وقد تتالحم مع تقدم املوسم (املركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية .)2011 ،ويالحظ هذا العَرَض
يف املناطق املنتجة للحمضيات حيث فطر  P. citricarpaيوجد ملدة طويلة (.)FUNDECITRUS, 2005
البقع اخلبيثة أو البقع املنتشرة أو البقع اخلببية .بقع غائرة غري منتظمة يرتاوح لونها بني األمحر والبين أو قد تكون
عدمية اللون ،وتظهر يف الثمار الناضجة املصابة بكثافة يف نهاية املوسم (الشكل  -2جيم) .وتتكون يف النهاية دوارق
كثرية يف هذه البقع يف ظروف الرطوبة الشديدة ( .)Kotzé, 2000وتنمو البقع اخلبيثة سريعاً لتغطي ثلثي سطح الثمرة يف
غضون أربعة أو مخسة أيام .وهذه البقع هي األشد ضرراً ألنها ،خالفاً لألعراض األخرى ،متتد يف عمق الطبقة الوسطى
للغالف السمري (األلبيدو) خمرتقة يف بعض األحيان القشرة بكاملها وتتسبب يف سقوط الثمرة قبل نضجها وتنجم عنها
خسائر بالغة بعد احلصاد (.)Kotzé, 1981
وأشارت التقارير أيض ًا إىل ظهور عرضني إضافيني ،كما هو مبيَّن أدناه ،يف مثار الليمون ولكن بوترية أقل.
البقع الشريطية .بقع صفراء سطحية هلا مركز يرتاوح لونه بني األصفر الداكن والبين ،وهي ناعمة امللمس وليس هلا أي
هوامش حمددة (( )Aguilar-Vildoso et al., 2002الشكل  -2دال) ويظهر هذا العرض على الثمرة اخلضراء وقد يغطي
جزءاً كبرياً من سطحها ( .) Goes, 2001وختلو البقع من أي دوارق وتظهر يف كثري من األحيان كشبكة بنية على خلفية
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صفراء .وتتجمع فيما يبدو الثمار اليت تظهر عليها البقع الشريطية يف العادة يف أعلى الشجرة ( ،M. Spósitoرسالة
شخصية).
البقع املتشققة .بقع بنية داكنة أو سوداء سطحية بارزة قليالً ،وهي متفاوتة يف حجمها ،وهلا سطح مشقوق وهوامش غري
منتظمة (( )Goes et al., 2000الشكل  -2هاء) .وختلو البقع من الدوارق وتظهر على الثمرة اليت يزيد عمرها على ستة
أشهر .ويرتبط هذا العرض بوجود قراد احلمضيات FUNDECITRUS, ( Phyllocoptruta oleivora Ashmead
.)2005; Spósito, 2003
وجتدر اإلشارة إىل أنه ميكن مالحظة أكثر من عرض واحد من األعراض املبيَّنة أعاله أو أكثر من مرحلة من املراحل
الوسيطة بني األعراض يف نفس الثمرة (الشكل  -1جيم ،و( 1ج)).
ويف بعض املناطق اليت يرتفع فيها ضغط اللقاح ،ميكن أن تظهر األعراض أيضاً يف الثمرة الصغرية ويف كأس الزهرة ويف
سويقتها .وتتميَّز األعراض اليت تظهر على كأس الزهرة بأنها محراء أو بنية داكنة وتشبه البقع النمشية .وتظهر
األعراض يف الثمرة الصغرية وسويقات الزهرة كبقع سوداء صغرية ( .)Aguilar-Vildoso et al., 2002ومل ترد تقارير
تفيد بظهور تلك األعراض على الثمرة الصغرية وكأس وسويقة الزهرة إالّ من الربازيل.
 2-3األعراض على األوراق واألغصان
تظهر البقع السوداء يف احلمضيات يف العادة على األوراق كعدوى كامنة غري مصحوبة بأعراض ظاهرة (
 .) Waterston, 1966وإذا ظهرت األعراض فإنها تبدأ كبقع دبوسية ظاهرة على وجهي الورقة .وهذه البقع اليت قد
تزداد حجماً حتى تصل يف قطرها إىل  3ملليمرتات تكون دائرية ويتحول لون مركزها إىل الرمادي أو البين الشاحب
وحييط بها هامش بين داكن أو أسود وهالة صفراء (( )Kotzé, 2000الشكل  -3ألف) .وقد حتتوي البقعة يف مركزها
أحياناً على دوارق يف سطح الورقة اجملاور للمحور.
Sutton and

وقد تظهر أيضاً بقع مماثلة لتلك البقع على األوراق يف األغصان الصغرية ويشيع ظهورها يف الليمون احلمضي
أكثر من أنواع احلمضيات األخرى ( ،M. Truterرسالة شخصية) .وتكون األعراض صغرية (يرتاوح قطرها بني  0.5و2
ملليمرت) حول بقع غائرة قليالً حيفّها هامش بُين أو أسود ومركز يرتاوح لونه بني الرمادي والبين الفاتح (الشكل -3
باء) .وقد توجد أحياناً دوارق يف مركز البقع.
C. limon

 3-3مقارنة بني أعراض البقع السوداء يف احلمضيات واألعراض الناشئة عن كائنات أخرى أو عوامل ال إحيائية
تتفاوت األعراض على الثمرة يف شكلها ،وتشبه يف كثري من األحيان األعراض اليت تسببها مُمرضات احلمضيات األخرى
(مثل فطر P. citriasiana, P. citrichinaensis, Diaporthe citri, Mycosphaerella citri, Alternaria alternata
 )pv. citri, Septoria spp., Colletotrichum sppأو عن طريق احلشرات أو األعطاب امليكانيكية أو الناجتة عن
الربودة ،ال سيما يف حالة النمش ( Bonants et al., 2003; Snowdon, 1990; Wang et al., 2012; Wulandari
et al., 2009; L. Diaz,؛ رسالة شخصية).
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وبالنظر إىل أن األعراض اليت يسببها فطر  P. citricarpaعلى مثرة احلمضيات تشبه األعراض اليت تسببها الكائنات
املمرضة األخرى ،ال ميكن إجراء تشخيص موثوق إ ّال باستخدام األساليب املبيَّنة أدناه.
 -4حتديد هوية اآلفة
يبني هذا الربوتوكول طريقة كشف فطر  P. citricarpaوتعيني هويته يف مثار احلمضيات اليت تظهر عليها أعراض
اإلصابة .وينبغي فحص مثرة احلمضيات الكتشاف أي أعراض من قبيل البقع السوداء (انظر القسم  .)3ويف حالة
االشتباه بوجود أعراض يف شكل بقع أو إصابات ،تفحص األعراض بعدسات مكبِّرة أو جمهر تشريح للتأكد من وجود
دوارق .وإذا كانت الدوارق موجودة يف البقع الصلبة كما هو موضح يف القسم  1.3وخصائص الشكل والرتكيب للدوارق
واألبوا متماشية مع تلك املوجودة يف القسم  ،3.1.4فإن  P. citricarpaقد تكون موجودة .على أنه بالنظر إىل أن دوارق
فطر  P. citricarpaوأبواغه تشبه كثرياً دوارق وأبوا فطر  P. citriasianaوهو الكائن املُمرض يف البوميلو
الذي مت وصفه مؤخراً ( ،)Wulandari et al., 2009وميكن التأكد من هوية فطر

P. citricarpa

C. maxima

بيقني فقط عن طريق

تطبيق األساليب التشخيصية املبيَّنة أدناه (الشكل  .)4ويستخدم األسلوب التشخيصي ألف (العزل واالستنبات) لتعيني
هوية فطر  P. citricarpaعلى مثرة احلمضيات ،ولكن ميكن استخدمه أيضاً لتعيني هوية الفطر على األوراق واألغصان
والسويقات ،بينما ينطبق األسلوب باء (الفحص اجلزيئي) على الثمرة فقط.
وإذا كانت اخلصائص االستنباتية للمستعمرات املزروعة يف وسط من أغار الكرز املستخلص بالغلي وأغاار دقياق الشاوفان،
بعد تطبياق األسالوب ألاف ،غاري متساقة ماع اخلصاائص االساتنباتية للفطار ( P. citricarpaانظار القسام ،)4-1-4
املتطلبااات ( ،)1و( ،)2و( ،)3و( ،))4فااإن مااادة النبااات تعت ارب خاليااة ماان فطاار  .P. citricarpaويوصااى يف حالااة
املستنبتات املشابهة لفطر  P. citricarpaالايت ال تناتج دوارق ناضاجة يف غضاون  14يومااً ،باساتخدام تفاعال البلمارة
املتسلسل وتتابع مباعد النسخ الداخلي (انظر القسم  )1-2-4أو تفاعل البلمرة املتسلسل اآلناي (انظار القسام .)2-2-4
على أن عزل واستنبات الكائن يف وسط مناسب ثم إجراء اختبار جزيئي مباشر للمساتنبتات يساتغرق الكاثري مان الوقات
وبالتالي ال يفضَّل استخدامه يف عمليات التشخيص اليت جتري للشحنات اليت يعد الوقت عامالً حامساً فيها.
ويتاح أسلوبان لتفاعل البلمارة املتسلسال (التقليادي واآلناي) الكتشااف وحتدياد هوياة فطار  P. citricarpaعلاى مثارة
احلمضيات (انظر القسمني  ،1-2-4و .)2-2-4على أنه لوحظ مؤخرًا يف أثناء االختبار الاروتيين لثماار البوميلاو الايت
ظهرت عليها أعراض منطية أن أسلوب تفاعل البلمرة املتسلسل اآلني الذي استحدثه  Gent-Pelzerوآخرون ( )2007ال
يسمح بأي تضخيم ( ،J.P. Meffertرسالة شخصية) .ويرجع السبب يف ذلك إىل أن األعاراض املشاابهة ألعاراض البقاع
السوداء يف البوميلو تنجم عن فطر  ،P. citriasianaوهو نوع وُصف حاديثاً ويارتبط ارتباطا ًا وثيقا ًا بفطار P. citricarpa
( .)Wulandari et al., 2009وبالنظر إىل أنه ليس من الواضح ما إذا كان فطر  P. citricarpaقادراً على إحداث أعراض
منطية يف البوميلو ،فإن مثرة هذا النوع من احلمضيات اليت تظهر عليها أعراض شبيهة بأعراض البقاع الساوداء ينبغاي
اختبارها هي األخرى للتأكد من وجود فطر .P. citricarpa
وميكااان اساااتخدام أسااالوب تفاعااال البلمااارة املتسلسااال اآلناااي الاااذي اساااتحدثه  Gent-Pelzerوآخااارون ()2007
(انظر القسم  )2-2-4يف التشخيص اإلجيابي لفطر  P. citricarpaألنه لن يعطي إشارة إجيابياة إ ّال عنادما يكاون فطار
ب
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 P. citricarpaموجوداً وليس فطر  P. citriasianaأو فطر  .P. capitalensisويعطي أسلوب تفاعال البلمارة املتسلسال
التقليدي (كما هو مبيَّن يف القسم  )1-2-4تضخيماً عندما يوجد فطار  P. citricarpaأو فطار  .P. citriasianaويف هاذه
احلالة وبعد احلصول على إشارة إجيابية ،ينبغي إجراء عزل واستنبات (انظر القسم  ،)1-4أو استخدام أسلوب تفاعال
البلمرة املتسلسل اآلني (انظر القسم  )2-2-4أو تتابع مباعد النسخ الداخلي (انظر القسم  )21-4للتمييز باني الناوعني.
وال تتوافر أي بيانات عن تفاعالت فطر  P. citrichinaensisالذي وصف مؤخرًا يف الصني ،يف هذه الفحوص اجلزيئية.
وجتدر اإلشارة إىل أن كؤوس التكاثر الالجنسي يف النّبْتَات الطفيلية الداخلياة الشاائعة املعروفاة باسام
 sppقد تكون موجودة يف بعض األحيان وقد تبدو شبيهة بدوارق فطار  .P. citricarpaعلاى أن فطار Colletotrichum
 sppميكن متييزه بوجود شعريات يف كؤوس التكاثر الالجنسي ،وتكوّن كتل من األبوا ذات لون قرنفلاي أو وردي علاى
سطح األماكن املصابة ،وشكل وتركيب األبوا (.)Kotzé, 2000
Colletotrichum

وتوصف يف هذا الربوتوكول األساليب (مبا فيها اإلشارات املرجعية لألمساء التجارية) بالصيغة اليت نشرت بها ،ألن هذه
األساليب حتدِّد املستوى األصلي للخصوصية املتحققة .وميكن تعديل اإلجراءات املختربية املعروضة يف هذه األساليب مبا
يناسب املعايري املستخدمة يف فرادى املختربات شريطة التثبت من صحتها على حنو كافٍ.
 1-4األسلوب ألف :عزل واستنبات فطر P. citricarpa
تستأصل األجزاء املصابة من الثمرة باستخدام مثقاب فللني أو مشرط يغمس يف إيثانول تركيزه  70يف املائة ملدة  30ثانياة
ويطَّهر سطحه باستخدام هيبوكلوريت صاوديوم تركيازه  1يف املائاة ملادة دقيقاتني ،ويشاطف مارتني يف مااء مقطار معقام
وجيفف بورقة جتفيف ( .)Peres et al., 2007ولزيادة تواتر العزل ،جيب استئصاال اإلصاابات بدقاة وتُازال األنساجة
اليت ال تظهر عليها األعراض قبل وضعها على الشرائح ( ،N.A. Peresرسالة شخصية) .وتوضاع األجازاء املصاابة بعاد
ذلك معقمة يف أطباق بيرتي (( )Petriيبلغ قطرها  9سنتيمرتات) مع أغار الكرز أو أغار ديكسرتوز البطاطس (انظر القسام
 )1-1-4أو أغااار ديكساارتوز البطاااطس مااع  50ميكروغراماااً/ملليلرت ماان البنساالني و 50ميكروغراماااً /مللاايلرت ماان
السرتبتومايسني (منظمة وقاية النباتاات يف أوروباا والبحار املتوساط .)2003 ،وإذا اساتُخدم أغاار ديكسارتوز البطااطس
وتكونت عليه مستنبتات شبيهة بفطر  P. citricarpaذات لون داكن وبطيئة النمو ،تنقل بعد ذلك إىل أطباق أغار الكارز
الخت>بار معدل منو املستعمرات وإىل أطباق أغار دقيق الشاوفان (انظار القسام  )1-1-4لتقيايم إنتااج الصابغ األصافر.
وينبغي يف الوقت ذاته وضع املستنبتات اليت تنمو يف وسط أغار ديكسارتوز البطااطس يف إضااءة فاوق بنفساجية قريباة يف
درجة حرارة  22مئوية لتيسري إحداث تكون الدوارق .وتعترب املستنبتات منتمية إىل فطر  P. citricarpaعندما ( )1تنمو
ببطء على أغار الكرز املستخلص بالغلي (انظار القسام )2-1-4؛ ( )2تناتج دوارق وأباوا مميازة لفطار P. citricarpa
(انظر القسم )2-1-4؛ ( )3تنتج صبغاً أصفر على أغار دقياق الشاوفان باالرغم مان أن مساتفردات فطار P. citricarpa
ليست كلها منتجة هلذا الصبغ على أغار دقيق الشوفان (.)Baayen et al., 2002
وينطوي هذا األسلوب على العيوب التالية( :أ) فطر  P. citricarpaبطئ النمو نسبياً ويزداد منوه يف كاثري مان األحياان
بتأثري فطريات أخرى يف املستنبت (مثل فطر  )Peres et al., 2007( )C. gloeosporioidesنظرًا لعدم وجاود أي وساط
استنباتي انتقائي لفطر P. citricarpa؛ (ب) هذا األسلوب يستغرق وقتاً طويالً ألنه يتطلب ما يرتاوح باني  7و 14يوما ًا
إلنتاج الدوارق.
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 1-1-4أوساط املستنبتات
أغار الكرز املستخلص بالغلي .يُصنع عصري الكرز بغلي  1كيلو غرام من الكرز بعد إخالئه مان الناوى والساويقات يف
لرت من ماء الصنبور ملدة ساعتني تقريباً .وترشَّح العصارة باستخدام قطعة من الشاش وتصب يف زجاجات بعد تعقيمها ملدة
 30دقيقة يف درجة حارارة  110درجاة مئوياة (علاى أن يكاون األُس اهليادروجيين  )4.5وتُخازَّن حلاني اساتخدامها.
ويضاف  20غراماً من األغار التقين رقم  3إىل  0.8لرت من املاء املقطر يف زجاجة ويعقَّام املازيج ملادة  15دقيقاة يف درجاة
حرارة  121مئوية .وبعد التعقيم مباشرة ،يضاف  0.2لرت من عصارة الكرز املعقماة ويُمازج اخللايط جيادًا ويُعقَّام ملادة 5
دقائق يف درجة حرارة  102مئوية (.)Gams et al., 1998
1

أغار دقيق الشوفان  .يتاح هذا األغار جتارياً .وميكن بدالً من ذلك إعداده باستخدام األسلوب التاالي :يوضاع  30غراما ًا
من رقائق الشوفان يف قطعة من الشاش وتعلَّق يف إناء حيتوى على ماء صنبور ،ويرتك ليغلي ملدة ساعتني تقريباً ثام تعصار
الرقائق وترشَّح باستخدام قطعة من الشاش ،وتعقم العصارة ملدة  15دقيقة يف درجة حرارة  121درجاة مئوياة .ويضااف
 20غراماً من األغار التقين رقم  3يف زجاجة حتتوي على لرت واحد من خالصة دقياق الشاوفان ،ويعقَّام املازيج ملادة 15
دقيقة يف درجة حرارة  121مئوية (.)Gams et al., 1998
أغااار ديكساارتوز البطااا  .يتاااح هااذا األغااار جتاري ااً .وميكاان باادالً ماان ذلااك إعااداده وفق ا ًا لألساالوب الااذي بيَّنااه
 Hawksworthوآخرون (.)1995
 2-1-4اخلصائص االستنباتية
تنمو مستعمرات فطر  P. citricarpaببطء يف أغار الكرز املستخلص بالغلي؛ ويرتاوح متوسط قطرها بني  25و 30ملليمرتًا
بعد  7أيام يف درجة حرارة  22مئوية يف الظالم ( .)Baayen et al., 2002وعندما تنمو املستعمرات على أغار ديكسارتوز
البطاطس فإنها تتميَّاز بوجاود هاوامش غاري منتظماة مبطَّناة بأفااطري عدمياة اللاون تشاكل منطقاة شافيفة أوساع كاثريًا
(الشكل - 5ألف) .ويكون مركز املستعمرة داكناً وبداخله أفاطري هوائية يارتاوح لوناه باني الرماادي واألخضار الشااحب
وحيتوي يف كثري من األحيان على خصالت صغرية متعددة .وتكون املستعمرة يف ناحيتها العكسية داكنة بدرجة كابرية يف
منتصفها وحماطة مبساحات بنية متيل إىل الرمادي واألصفر الربتقالي ( .)Baayen et al., 2002ويبدأ تكون األسداء بعد
 7أو  8أيام بينما تتكون الدوارق الناضجة اتحمتوية على األبوا عموماً يف غضون  10أو  14يومااً (الشاكل -5بااء) .ويف
حالة أغار دقيق الشوفان ،تكون املستعمرات بعد  14يوماً يف درجة حرارة  25درجة مئوية يف الظالم ،مفلطحة ومتماددة
ويرتاوح لونها بني األخضر الزيتاوني والرماادي الاذي مييال إىل الشاحوب باالقرب مان منطقاة اهلاامش وحتتاوي علاى
مساحات ضئيلة أو متوسطة من األفاطري اهلوائية ( .)Glienke et al., 2011ويتكون يف كثري من األحيان على أغار دقيق
الشوفان صبغ أصفر مميِّز ينتشر يف الوسط االستنباتي حول املساتعمرة (الشاكل -6دال ،الصاف العلاوي) باالرغم مان أن
مستفردات فطر  P. citricarpaليست كلها منتجة هلاذا الصابغ األصافر ( .)Baayen et al., 2002ويُناتج هاذا الصابغ
األصفر بكميات ضئيلة على أغار الكرز املستخلص بالغلي وعلى أغار ديكسرتوز البطاطس.
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 3-1-4الشكل والرتكيب
تتفاوت البيانات املنشورة عن شكل وتركيب  P. citricarpaتفاوتاً كبرياً ،ويرجع ذلك يف جانب منه إىل االلتباس بشاأن
هوية خمتلف أنواع فطر  Phyllostictaاملرتبطاة باحلمضايات ( Baayen et al., 2002; Glienke et al., 2011; Wang
 .)et al., 2012; Wulandari et al., 2009وتشري خصائص الشكل والرتكيب التالية إىل اإلخصاب وأبوا التكاثر يف فطر
 P. citricarpaالاايت تتكااون أساساا ًا يف املسااتنبت؛ وتسااتند هااذه اخلصااائص إىل البيانااات املااأخوذة عاان Sutton
و )1966(Waterstonو  ،)1973(van der Aaبالصيغة املنقحة واملعدَّلة يف  Baayenوآخرين (.)2002
األجسام الثمرية .تتكون األجسام الثمرية على دُبال األوراق ويف املساتنبت ( ،)De Holanda Nozaki, 2007ولكنهاا ال
تتكون على أي مادة نباتية أخرى (مثل األوراق املثبتة ،أو الثمار) .وتوجد هاذه األجساام منفاردة أو جمتمعاة ،ويارتاوح
شكلها بني كروية وكمثرية ،وتكون غائرة ،وبنية داكنة أو سوداء ،ويرتاوح حجمها بني  125و 360ميكرونااً ،وحتتاوي
على حلمة وحيدة أو فتيحة منقارية ،ويغطاي ساطحها يف كاثري مان األحياان زوائاد مشايجية .وتتاألف طبقاة جادارها
اخلارجي من خاليا زاوّية ذات جدران مسيكة بنية ،بينما تتألف طبقة اجلدار الداخلي من خاليا زاوّياة أو كروياة ذات
جدران أقل مسكاً وعدمية اللون.
الزقاق .تكون يف شكل حُزم حمصورة بني جدارين ودبوسية وحمتوية على مثانية أبوا ولكنها مساتديرة الطارف .وتبلاغ
أبعادها  65-40ميكروناً ×  15 - 12ميكروناً قبل متزق اجلدار اخلارجي ،وتصبح أسطوانية دبوساية ومتتاد يف طوهلاا
لتصل إىل ما يرتاوح بني  120و 150ميكروناً قبل التفرُز.
األبواغ الزقّيّة .تكون قصرية ،وعدمياة احلاواجز ،وشافافة ،وأساطوانية ،ومنتفخاة يف الوساط ،ومقوَّساة قلايالً ،وتبلاغ
أبعادها  16 - 12ميكروناً ×  6.5 - 4.5ميكرون ،وذات قطبية متغايرة ،وهلا أطراف غري متساوية ومنفرجاة الزاوياة.
ويتصل طرفها العلوي األصغر بزائدة عريضة غري خلوية وخماطية يف شكل غطاء ،ويرتاوح طوهلا باني ميكارون واحاد و2
ميكرون ،وأما طرفها األدنى فله زائدة حادة جمعَّدة يرتاوح طوهلا بني  3و 6ميكرونات.
الدوارق .تتكون على الثمرة واألوراق املربوطة واألغصان امليتة ودُبال األوراق ،وكذلك يف املستنبت .وتوجد الدوارق منفردة
أو يف بعض األحيان جممَّعة ،وتكون كروية وغائرة ويكون لونها بنياً داكن ًا أو شبه داكن ،ويرتاوح قطرهاا باني  70و330
ميكروناً .ويبلغ مسك جدارها الدورقي  4خالياا ،وتكاون صالبة مان اخلاارج وشابه حلمياة مان الاداخل ،وهلاا فتيحاة
خارجية داكنة وحملَّمة قليالً ،ودائرية ويرتاوح قطرها بني  10ميكرونات و 15ميكروناً.
أبواغ التكاثر .يرتاوح شكلها بني بيضي وإهليجي ،وزجاجية ،وعدمية احلواجز ،وحتتوي على العديد مان القطاريات،
وتبلغ أبعادها  12.7- 9.4ميكرون × ( )8.5 - 5ميكرون ،وهلا زائدة خمززية الشكل وعدمية اللاون وغماد جيالتايين
عديم اللون ال يكاد يرى ويقل مسكه عن  1.5ميكرون (األشكال  -5جيم ،و -5دال و -6ألف) .وهي تتخذ شكل أباوا
برعمية من حوامل غبريات زجاجيااة ووحيدة اخللية واسطوانية يصل طوهلا إلاااى  9ميكرونات.
احلالة النطفية .وصفت هذه احلالة يف اجلنس  ،Leptodothiorellaوتتكون على العوائل ويف املستنبت اخلالص .وتتخذ
شكل قضيب كروي عند طرفيه وقلما تكون اسطوانية ،أو مستقيمة ،أو مقوَّسة قليالً ،وتبلاغ أبعادهاا  8-5ميكروناات ×
 1 - 0.5ميكرون.
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 4.1.4مقارنة اخلصائص االستنباتية وخصائص الشكل والرتكيب بني فطر P. citricarpa
وأنواع  Phyllostictaاملماثلة
تشابه مساتنبتات  P. citricarpaبدرجاة كابرية مساتنبتات  )Wulandari et al., 2009( P. citriasianaومساتنبتات
 P. capitalensisالطفيلية الداخلية غري املمرضة للحمضيات (Baayen et al., 2002؛ .)Glienke et al., 2011
وميكن تعيني هوية مستعمرات  P. citricarpaعن طريق اجلمع بني ما يلي:
()1
()2
()3
()4

منو املستعمرة على أغار الكرز املستخلص بالغلي (رغم تداخل النطاقات)؛
سُمك الغمد املخاطي اتحميط باألبوا (األشكال  -5جيم ،و -5دال ،و -6ألف ،و -6باء ،و -6جيم)؛
طول الزائدة البوغية؛
وجود صبغ أصفر على أغار دقيق الشاوفان باالرغم مان أن مساتفردات فطار  P. citricarpaليسات كلاها
منتجة للصبغ األصفر (.)Baayen et al., 2002; Wulandari et al., 2009

ويتضمن اجلدول  1معلومات مفصَّلة عان اخلصاائص املميازة لفطار  P. citricarpaواألناواع ذات الصالة .وباإلضاافة إىل
ذلك ،ميكن متييز فطر  P. citrichinaensisعن فطر  P. citricarpaمن خالل زائدته البوغية األطول اليت يرتاوح طوهلا
بني  14و 26ميكرون (.)Wang et al., 2012
اجلاادول  - 1أهاام اخلصااائص االسااتنباتية وخصااائص الشااكل والرتكيااب يف فطاار

citricarpa

 Phyllostictaوفطاار

 Phyllosticta citriasianaوفطر )Baayen et al., 2002; Wulandari et al., 2009( Phyllosticta capitalensis
* On cherry decoction agar (CHA) medium after 7 days at 22 °C in darkness.

اخلصائص

P. citricarpa

متوسط حجم الدوارق (بامليكرون)
اتساع الغمد املخاطي (بامليكرون)
طول الزائدة الطرفية (بامليكرون)
متوسط حجم البو الزقي (بامليكرون)
متوسط حجم النطفة (بامليكرون)
متوسط قطر املستعمرة (بامللليمرت)

1

درجاااة احلااارارة العظماااى املطلوباااة للنماااو
(بالدرجات املئوية)
إنتاااج الصاابا األصاافر يف وسااط أغااار دقيااق
الشوفان

ب

P. citriasiana

7.5-6 × 12-10

7-6 × 14-12

7.5-6.5 × 12-11

أقل من 1.5

1

)3-( 2.5 - 1.5

)10-( 6-4

)14-( 10-7

)10-( 6-4

6.5- 4.5 × 16-12

غري معلوم

7.5 - 6.5 × 17.5-15

1-0.5 × 8-5

2-1 × 5-.3

2.5-1.8 × 10-7

30-25

20-18

أكثر من 40

36-30

33-30

36-30

ال

ال

نعم

2

1

على أغار الكرز املستخلص بالغلي بعد  7أيام يف درجة حرارة  22درجة مئوية يف الظالم.

2

جتدر اإلشارة إىل أن مُستفرَدات فطر  P. citricarpaليست كلها منتجة لصبغ أصفر.
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 2.4األسلوب باء :الفحوص اجلزيئية
طُوِّرت أساليب جزيئية خمتلفة للتعرف على هوية  P. citricarpaمباشرة يف املستنبتات اخلالصة ويف األجزاء املصابة من
الثمارة ( ;Bonants et al., 2003; Gent-Pelzer et al., 2007; Meyer et al., 2006, 2012; Peres et al., 2007
 .)Stringari et al., 2009ويرد وصف ألسلوبني ،هما فحص تفاعل البلمرة املتسلسال التقليادي الاذي اساتحدثه Peres
وآخرون ( ،)2007وفحص تفاعل البلمرة املتسلسل اآلني الذي استحدثه  Gent-Pelzerوآخرون ( )2007للتعارف علاى
هوية  .P. citricarpaويالحظ أن أسلوب تفاعل البلمرة املتسلسل اآلني يولِّد إشارة إجيابية من أي بقعاة ساوداء وحيادة
على مثرة احلمضيات ،بينما قد يعطي أسلوب تفاعل البلمرة املتسلسل التقليادي يف بعاض احلااالت نتاائج غاري قاطعاة.
ويالحظ أيضاً عدم وجود أي بيانات متاحة عن التفاعالت اإلجيابياة يف الفحاوص اجلزيئياة لفطار P. citrichinaensis
الذي وصف مؤخراً على الثمار يف الصني.
 1-2-4تعيني هوية  P. citricarpaباستخدام تفاعل البلمرة املتسلسل التقليدي
قيِّمت اخلصوصية (اخلصوصية التحليلية) يف دراسة مشلت  36مستفردة من مستفردات  P. citricarpaو 13مستفردة من
 ،P. capitalensisومستفردات من آفات احلمضيات الشائعة ،مباا فيهاا  ،Alternaria alternataو Colletotrichum
 ،acutatumو  ،Colletotrichum gloeosporioidesو Diaporthe citri, Mycosphaerella citriو Penicillium
 .digitatumوفطر  P. citricarpaهو الوحيد الذي يتميَّز بتفاعل إجيابي .وتبلغ احلساسية (احلساسية التحليلية؛ حاد
الكشف)  1بيكوغرام من الدنا/ميكرولرت ( .)Peres et al., 2007وهذا األسلوب يضخم الدنا يف فطار  P. citricarpaأو يف
فطر  P. citriasianaوهناك ثالثة أساليب متاحة للتمييز بني النوعني بعد تفاعل البلمرة املتسلسل التقليدي ،وهو العازل
واالستنبات (انظر القسم  ) 1-4وفحاص تفاعال البلمارة املتسلسال اآلناي (انظار القسام  )2-2-4وتتاابع مباعاد النساخ
الداخلي (انظر القسم .)3-2-4
 1-1-2-4معلومات عامة
استحدث هذا الربوتوكول  Peresوآخرون ( .)2007ومصدر الدنا هو األفطور أو األجازاء املصاابة املستأصالة مان الثمارة.
والغرض من هذا الفحص هو تضخيم جزء منطقة تتابع مباعد النسخ الداخلي الذي يولِّد أمبليكوناً حيتوي على  300مان
األزواج القاعدية .والبادئات القليلة النوكليوتيدات هي:
البادئة األمامية:

)'GCN (5'-CTG AAA GGT GAT GGA AGG GAG G -3

البادئة العكسيةGCMR (5'-CAT TAC TTA TCG CAT TTC GCT GC -3') :
ويستخدم الكاشف  Eppendorf®1 MasterMixالذي يبلاغ تركيازه  2.5وحيتاوي علاى

إنازيم باوليمرييز الادنا ،كماا
يستخدم دارئ تفاعل حيتوي على مغنيسيوم +2ونوكليوتياد لتضاخيم تفاعال البلمارة املتسلسال .ويساتخدم املااء الصاا
للفحص اجلزيئي يف تكوين مزيج التفاعل .وينبغي تنقية هاذا املااء (نازع أيوناتاه أو تقطاريه) ،وينبغاي أن يكاون معقما ًا
1ال ينطوي استخدام املنتجات اليت حتمل العالمة التجارية ® Eppendorfيف تضخيم تفاعل البلمرة املتسلسل يف هذا الربتوكول التشخيصي على أي موافقة على هذه املنتجات مبا
يشكل استبعاداً للمنتجات األخرى اليت قد تكون مناسبة هي األخرى .وتقدَّم هذه املعلومات للتيسري على مستعملي هذا الربوتوكول وال تعين موافقة من هيئة تدابري الصحة النباتية
على املادة الكيميائية و/أو الكاشف و/أو املعدات املذكورة .وجيوز استخدام منتجات معادلة إذا تبيَّن أنها تفضي إىل نفس النتائج.
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(بالبخار املضغوط أو برتشيحه من خالل  0.45ميكرون) وخالياً مان إنازيم النوكليااز .وياتم إجاراء التضاخيم باساتخدام
جهاز تدوير حراري من نوع بيلتييه ( )Peltierمزوَّد بغطاء.
 2-1-2-4األساليب
استخالص احلمض النووي وتنقيته
يستخلص احلمض الرييب النووي املنزوع األكسجني (الدنا) من مستنبتات الفطريات اليت تنمو ملدة  7أياام يف ديكسارتوز
البطاطس أو من األجزاء املصابة يف مثرة واحدة .ويف احلالة الثانية ،يستخرج النسيج الذي تظهر عليه األعراض مع تارك
أكرب جزء ممكن من الطبقة الوسطى للغالف السمري (األلبيدو) والقشرة اخلارجية.
ويُستخلص الدنا من األفطور باستخدام جمموعة أدوات استخالص الدنا املتاحة جتاري ًا (مثل جمموعاة لاوازم اساتخالص
الدنا النباتي ( DNeasy Plant Mini Kitشركة كياجني  ،)Qiagenوجمموعة ( QuickPick SML Plantشاركة باايو
نوبايل  )Bio-Nobileوجهاز العزل اآللي®( KingFisherمان إنتااج شاركة ثريماو  ))Thermoتبعا ًا لتعليماات الشاركة
املصنِّعة .ويف حالة استخالص الدنا من األجازاء املصاابة يف مثارة واحادة ،ميكان اساتخدام بروتوكاول اساتخالص الادنا
بالتحلل القلوي ( ،) Klimyuk et al., 1993ثم التنقية باساتخدام أسالوب الغميساة ،حياث ثبات أناه أكثار األسااليب
فعالية (.)Peres et al., 2007
أسلوب استخالص الدنا بالتحلل القلوي .توضع أنسجة الثمرة اليت تظهر عليها األعراض يف أنبوب جمهري معقم ساعته
 2ملليلرت حيتوي على  40ميكرولرت من هيدروكسيد صوديوم تركيزه  0.25موالر ،وحيضن يف محام من املاء املغلي (100
درجة مئوية) ملدة  30ثانية (الفرتة احلرجة) .وتتم حمايدة حمتويات األنابيب عن طريق إضافة  40ميكرولرت من محاض
هيدروكلوريك برتكيز  0.25ماوالر ،و 20ميكارولرت مان حملاول  Tris-HClتركيازه  0.5ماولر وأساه اهليادروجيين ،8
و 0.25يف املائة (حجم/حجم) من  ،Nonidet P-40وتوضع األنابيب مرة أخرى يف محام املاء املغلي ملدة دقيقتني .وميكن
استخدام املادة املتكونة مباشرة للتنقية عن طريق استخدام أسلوب الغميسة (انظر أدناه) أو ختزينهاا يف درجاة حارارة 4
درجة مئوية لعدة أسابيع .وقبل التنقية بعد التخزين ،حتضن العينات يف محام من املاء املغلي ملدة دقيقتني.
أسلوب تنقية الدنا بالغميسة .يضاف  150ميكرولرت من اإليثانول برتكيز  100يف املائة وقطع صاغرية مان طباق التحليال
اللوني السيلولوزي الرقيق الطبقة (غميسة) يف أنبوب جمهري سعته  2ملليلرت بعد التحلل القلوي (انظر أعااله) .وتوضاع
األنابيب على جوانبها فوق ثلج وترج ملدة  30دقيقة .ويسحب السائل بالنفخ ويضاف  500ميكرولرت مان دارئ الغسايل
(تريزماا ( )Trisومحااض ايثاايلني ثنااائي أمااني رباااعي اخلليااك ( )EDTAبرتكيااز  ،10وهيبوكلوراياات الصااوديوم أسّااه
اهليدروجيين  ،7وإيثانول برتكيز  95يف املائة) بعد ختفيفه إىل  25يف املائة ،وتُقلَب األنابيب ملازج حمتوياتهاا .ويكارر
مفار مان اهلاواء .وتوضاع األنابياب بعاد ذلاك علاى
الغسل مرتني .وتوضع الغمائس يف أنابيب جديدة وجتفف يف جاو َّ
جوانبها ،ويضاف  50ميكرولرت من اتحملول الدارئ  Tris-EDTAإىل كل أنبوب .وبعد وضع األنابيب يف حاضنة ملدة 5
دقائق ،تُنبذ بقوة طاردة ملدة  10ثوانٍ ،وتنزع الغمائس وتلقى بعيدًا ويستخلص الدنا .وميكن استخدام الدنا املنقى فورًا أو
خيزَّن يف درجة حرارة  4مئوية طوال الليل أو يف درجة حرارة  20درجة مئوية حتت الصفر ملدد أطول.
وميكن بدالً من ذلك استخالص الدنا من اإلصابات املوجودة يف الثمرة باستخدام جمموعات لوازم استخالص الدنا املتاحة
جتارياً وفقاً لتعليمات الشركة املصنِّعة.
تفاعل البلمرة املتسلسل
ب
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يتألف املزيج الرئيسي (الرتكيز لكل  20ميكرولرت من التفاعل الوحيد) من الكواشف التالية:
الكاشف
ماء صا للفحص اجلزيئي

 Eppendorf®1 MasterMixبرتكيز
( 2.5بوليمرييز الدنا  0.06وحدة/ميكرولرت)
 × 2.5دارئ تفاعل  4( Taqمللي مولر
من املغنسيوم ،+2و 500ميكروموالر من كل

الرتكيز العملي

احلجم لكل تفاعل
(ميكرولرت)

ال يوجد

0.4
8.0

× 2.5

8.0

× 2.5

الرتكيز النهائي
ال يوجد
×1

( 024 Taqوحدة/ميكرولرت)

×1

( 1.6ميللي موالر من املغنسيوم ،
 200ميكروموالر من كل )dNTP

)dNTP

+2

البادئة

GCN

 10ميكروموالر

0.8

 0.4ميكروموالر

البادئة

GCMR

 10ميكروموالر

0.8

 0.4ميكروموالر

اجملموع الفرعي
2.0
الدنا
20.0
اجملموع
بارامرتات تدوير تفاعل البلمرة املتسلسل هي تغري اخلواص الطبيعية يف درجة حرارة  94مئوية ملدة دقيقتني؛ و 39دورة
يف درجة حرارة  94مئوية ملدة  30ثانية ،و 64درجة مئوية ملدة  30ثانية ،و 72درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة؛ ومتديد
يف درجة حرارة  72مئوية ملدة  10دقائق .ويشري منتج تفاعل البلمرة املتسلسل الذي يضم  300زوجاً قاعدياً إىل وجود
احلمض الرييب النووي املنزوع األكسجني (الدنا) لفطر .P. citricarpa
18

-

 3-1-2-4معلومات إجرائية أساسية
بعد التضخيم ،ميزج  10ميكرولرت من مزيج التفاعل مع  2ميكرولرت مان دارئ حتميال الادنا برتكياز ( 6شاركة بروميغاا
 )Promegaويوضع مع واسم وزن جزيئي (سُلَّم دنا من  100زوج قاعدي) يف هُاالم األغااروس ويفصال كهربائيااً ويلاون
بربوميد اإلثيديوم أو كواشف بديلة ،ويصوَّر يف أشعة فوق البنفسجية (.)Sambrook et al., 1989
وجيب إدراج الدنا من ساللة مرجعية لفطر ( P. citricarpaضبط إجيابي) كعينة إضافية لضمان جناح التضخيم .وجيب
إجراء تضخيم تفاعل البلمرة املتسلسل أيضاً على عينة تكون فيها خالصة دنا  P. citricarpaقد استُبدلت خبالصة الدنا
من أنواع أخرى ذات صلة أو على عينة من القشرة اخلارجية للثمرة (ضبط ساليب) .ويتطلاب رصاد التلاوث اتحمتمال يف
الكاشف واإلشارات اإلجيابية الكاذبة استبدال العينة مباء (ضبط التفاعل) .وينصح بإدراج عنصر لضبط التضخيم الداخلي
من أجل رصد التثبيط.
 2-2-4حتديد هوية  P. citricarpaباستخدام تفاعل البلمرة املتسلسل اآلني
قيِّماات اخلصوصااية (اخلصوصااية التحليليااة) باسااتخدام الساااللة املرجعيااة لفطاار
(اليت متثل  10من جمموعة من تتابع مباعد النسخ الداخلي ملستفردات فطر P. citricarpa؛ (،)Baayen et al., 2002
والساللة املرجعية لفطار ( GC14 ،P. capitalensisالايت متثال اجملموعاة الثانياة مان تتاابع مباعاد النساخ الاداخلي
ملسااتفردات P. capitalensis؛ ( )Baayen et al., 2002و 12ماان آفااات احلمضاايات األخاارى ( Alternaria spp.,
CBS 111.20 ،P. citricarpa
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 ،)Penicillium spp., Colletotrichum sppو Phyllosticta artocarpinaو Guignardia bidwelliiومل ينشأ تفاعال
إجيابي إالّ من فطر  .P. citricarpaوتبلغ احلساسية (احلساسية التحليلية؛ حاد الكشاف)  10أجازاء مان الادنا لكال
تفاعل ،وتبلغ احلساسية التشخيصية  100يف املائة (.)Gent-Pelzer et al., 2007
 1-2-2-4معلومات عامة
استحدث هذا الربوتوكاول  Gent-Pelzerوآخارون ( .) 2007ومصادر احلماض الناووي هاو األفطاور أو األجازاء املصاابة
املستأصلة من الثمرة .والغرض من الفحص هو تضخيم جزء منطقة تتابع مباعد النسخ الداخلي لتوليد أمبليكون مكون مان
 69زوجاً قاعدياً .وفيما يلي البادئات القليلة النوكليوتيدات املستخدمة:
البادئة األمامية:

)'GcF1 (5'-GGT GAT GGA AGG GAG GCC T-3

البادئة العكسية:
ويوسم مسبار التحليل املائي ( )'-AAA AAG CCG CCC GAC CTA CCT TCA-3'5عند الطرف رقم ' 5باساتخدام
الصبغ املخارب املتفلاور -6( FAMكربوكساي فلورساني) ويعادل عناد الطارف رقام '3باساتخدام صابغة -6( TAMRA
خ ّم ّد ( Eclipse® Dark Quencherشركة يوروجنتيك .)Eurogentic
كربوكسي رباعي ميثيل األمني) أو الصبغ املُ َ
)'GcR1 (5'-GCA ACA TGG TAG ATA CAC AAG GGT-3

حيتاوي املازيج الرئيساي  Premix Ex Taq Master Mixالاذي يبلاغ تركيازه ( 2تاكاارا  2)Takaraعلاى إنازيم تااك
بوليمرييز ودارئ تفاعل حيتوي على كلوريد مغنيسيوم ونوكليوتيد لتضخيم تفاعل البلمرة املتسلسل .ويضاف صبغ روكس
( )ROXاملرجعي (تاكارا ،برتكيز  )50إىل املزيج الرئيسي  .Premix Ex Taqويستخدم ماء الفحوص اجلزيئية يف تكوين
مزيج التفاعل .وينبغي تنقية املا ء (بإزالة أيوناته أو تقطريه) وتعقيماه (بالبخاار املضاغوط أو برتشايحه مان خاالل 0.45
ميكرون) وينبغي أن يكون خالياً من النوكلياز .ويتم إجراء التضخيم باستخدام التدوير احلراري لتفاعل البلمارة املتسلسال
اآلني.
 2-2-2-4األساليب
استخالص احلمض النووي وتنقيته
يستخلص الدنا من حشوات األفطور (الذي يبلغ قطره  0.5سنتيمرت) املأخوذ مان حاواف مساتعمرة مساتنبتة علاى أغاار
الكرز املستخلص بالغلي (انظر القسم  )1-4-4يف درجة حرارة  22مئوية يف الظالم أو من اإلصابات املوجاودة يف الثمارة.
وتستأصل األجزاء املصابة من القشرة وينزع أكرب قدر ممكن من األلبيدو اتحميط وتقشَّر األنسجة .وتقطع حشوات األفطاور
أو األجزاء املصابة إىل قطع صغرية وتوضع يف أنبوب طرد مركزي جمهري مزوَّد بغطاء علاوي حمكام ،وحيتاوي األنباوب
على خرزات من الفوالذ غري القابل للصدأ (يبلغ قطرها  3.2ملليمرت) ،و 125ميكرولرت مان دارئ االساتخالص (حملاول
ملحي مدروء بالفوسفات تركيازه  0.02ماوالر ،وماادة تاوين ( )Tweenرقام  20برتكياز  0.5يف املائاة ،وباولي فاينيال
البريوليدون  2يف املائة ،وزالل مصل أبقار  0.2يف املائة) .ويارج األنباوب يف خمفقاة خارز ملادة  80ثانياة بسارعة تبلاغ
2ال ينطوي استخدام املنتجات اليت حتمل العالمة التجارية  Takaraيف املزيج الرئيسي  Premix Ex Taq ×2يف هذا الربوتوكول التشخيصي على أي موافقة على هذه
املنتجات مبا يشكل استبعاداً للمنتجات األخرى اليت قد تكون مناسبة هي األخرى .وتقدَّم هذه املعلومات للتيسري على مستعملي هذا الربوتوكول وال تعين موافقة من هيئة تدابري
الصحة النباتية على املادة الكيميائية و/أو الكاشف و/أو املعدات املذكورة .وجيوز استخدام منتجات معادلة إذا تبيَّن أنها تفضي إىل نفس النتائج.
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 5000دورة يف الدقيقة .ويعرَّض املزيج لطرد مركزي ملدة  5ثوان بسرعة قصوى (بقوة تسارع  )16 100يف أنباوب الطارد
املركزي اجملهاري ،ويساتخدم  75ميكارولرت مان املاادة الطافياة الناشائة الساتخالص الادنا .وميكان اساتخالص الادنا
باستخدام لوازم استخالص الدنا املتاحة جتارياً وفقاً لتعليمات الشركة املصنِّعة .ويبلغ احلجم النهائي تحملاول الادنا 50
ميكرولرت .وينقى الدنا بعد ذلك يف أعمدة دوَّارة مملوءة ببولي فاينيل البريوليدون .وجتَّهز األعمدة باستخدام  0.5سم مان
بولي فاينيل بولي البريوليدون ،وتوضع على أنبوب تفاعل فار وتغسل مرتني باستخدام  250ميكرولرت من ماء الفحاص
اجلزيئي عن طريق تعريض العمود لطرد مركزي ملدة  5دقائق بقوة تسارع  .4000ويوضع معلاق الادنا علاى عماود باولي
فاينيل البريوليدون ويعرَّض لطرد مركزي ملدة  5دقائق بقوة تسارع  .4000ويساتخدم اجلازء املتادفق كمادخل يف فحاص
تفاعل البلمرة املتسلسل .وميكن استخدام الدنا بعد تنقيته فوراً أو خيزَّن يف درجة حرارة  4مئوية طوال الليل أو يف درجة
حرارة  20مئوية حتت الصفر ملدد زمنياة أطاول .ويساتخدم باولي فاينيال البريوليادون كمركاب قابال للاذوبان يف دارئ
اال ستخالص .وبولي فاينيل بولي البريوليدون هو بولي فاينيل البريوليادون املتشاابك باروابط تسااهمية ويساتخدم كماادة
ترشيح غري قابلة للذوبان.
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تفاعل البلمرة املتسلسل
يتألف املزيج الرئيسي (الرتكيز لكل  30ميكرولرت من التفاعل الوحيد) من الكواشف التالية:
الكاشف
ماء صا للفحص اجلزيئي

مزيج رئيسي (( )Premix Ex Taqتاكارا)

2

البادئة
البادئة GcR1
املسبار GcP1
اجملموع الفرعي
الدنا
اجملموع
GcF1

الرتكيز العملي

احلجم لكل تفاعل
(ميكرولرت)

الرتكيز النهائي

ال يوجد

13.1

ال يوجد

×2

15

×1

 50ميكروموالر
 50ميكروموالر
 5ميكروموالر
-

0.15

 0.25ميكروموالر
 0.25ميكروموالر
 0.10ميكروموالر
-

0.15
0.6
29.0
1
30.0

ميكن إضافة  0.6ميكرولرت من صبغ روكس املرجعي برتكيز  50عند االقتضاء؛ ويف هذه احلالة ،يستخدم  12.5ميكرولرت من ماء تفاعل البلمرة
املتسلسل.

وتبلغ بارامرتات تدوير تفاعل البلمرة املتسلسل  95درجة مئوية ملدة  10دقاائق ،و 40دورة يف درجاة حارارة  95مئوياة
ملدة  15ثانية ،و 60درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة .ومت الوصول إىل احلد الفاصل للدورات ،وهاو  ،40باساتخدام نظاام
اكتشاف التتابع  ABI PRISM® 7700أو ( 7900شركة النُظم البيولوجية التطبيقية) واملواد والكواشف املستخدمة على
النحو املبيَّن أعاله .وينبغي مالحظة ما يلي:
 ينبغي أن يكون منحنى التضخيم أُسياً.
 تعترب العينة إجيابية إذا كانت قيمة الدورة الدنيا الناجتة عنها تقل عن  ،40شريطة أن تكون عناصر ضابط
التلوث سلبية.
 تعترب العينة سلبية إذا كانت قيمة الدورة الدنيا الناجتة عنها ال تقل عن  40شريطة أن تكون عناصار ضابط
الفحص وتثبيط االستخالص إجيابية.
وينبغي التحقق من قيمة احلد الفاصل للدورات يف كل خمترب عند إجراء االختبار للمرة األوىل.

 3-2-2-4معلومات إجرائية أساسية
وجيب إدراج الدنا املأخوذ من ساللة مرجعية مان فطار ( P. citricarpaضابط إجياابي) كعيناة إضاافية لضامان جنااح
التضخيم .وجيب أيضاً إجراء تضخيم تفاعل البلمرة املتسلسل على عينة تكون فيها خالصة دنا فطار  P. citricarpaقاد
استُبدلت خبالصة الدنا من أنواع أخرى ذات صلة (مثل  )P. citriasianaأو على عينة مان القشارة اخلارجياة الساليمة
(ضبط سليب) .ويتطلب رصد التلوث اتحمتمل للكاشف وأي نتائج إجيابية كاذبة أن يساتعاض عان العيناة باملااء (ضابط
التفاعل).
وللتحقق من التفاعالت السلبية الكاذبة الناشئة عن تثبيط تفاعل التضخم ،ميكن أن يضاف إىل مزيج التفاعل  12.5جزء
من عنصر ضبط التضخم الداخلي ،و 75نانو موالر من البادئة األمامية لعنصر ضابط التضاخم الاداخلي ('-TGG CCC 5
ب
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('-TTT 5

' ،FIAC )TGT CCT TTT ACC AG-3و 75نانو مولر من البادئة العكسية لعنصر ضبط التضخم الاداخلي
' )TCG TTG GGA TCT TTC GAA-3و 50نانو موالر من مسابار التحليال املاائي لعنصار ضابط التضاخم الاداخلي
 )'-ACA CAA TCT GCC-3'55( MBGاملوسوم بالصبغ املخرب املتفلور ™( VICشاركة يوروجنتياك) وميكان إضاافة
الصبغ املخمد ( Eclipse® Dark Quencherشركة يوروجنتيك) إىل مزيج التفاعل.

 3-2-4حتديد هوية فطر  P. citricarpaباستخدام تتابع مباعد النسخ الداخلي
 1-3-2-4معلومات عامة
ميكن تأكيد هوية العينات اإلجيابية اليت يتم التعرف عليهاا مان خاالل تفاعال البلمارة املتسلسال التقليادي عان طرياق
التتابع ( .)Baayen et al., 2002وفيما يلي وصف ألسلوب تتاابع مباعاد النساخ الاداخلي وملنطقاتني مان ماورِّث الرناا
الريباسي الفطري.
وفيما يلي البادئات القليلة النوكليوتيدات:
البادئة األمامية:

)'ITS1 (5'-TCC GTA GGT GAA CCT GCG G-3

البادئة العكسية.)White et al., 1990( ITS4 (5'-TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC-3') :
 2-3-2-4األساليب

استخالص احلمض النووي وتنقيته
ينبغي استخالص الدنا من حشوة مساحتها  1سنتيمرت مربع مأخوذة من مستنبت نقي ملستفردة اآلفة .وتستخدم جمموعة
لوازم االستخالص املناسبة أو يستخلص الدنا باتباع أسلوب تقليدي أكثر ،مثل األسلوب الذي يصافه  Hughesوآخارون
( .)2000وينبغي ختزين الدنا املستخلص يف درجة حرارة  4مئوية الستخدامه فورًا أو خيزَّن يف درجة حرارة  20مئوياة
حتت الصفر يف حالة عدم إجراء االختبار يف نفس اليوم.

تفاعل البلمرة املتسلسل
يبلغ جمموع حجم تفاعل البلمرة املتسلسل الوحيد  50ميكرولرت ،ويتألف من الكواشف التالية:
الكاشف
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احلجم لكل تفاعل
(ميكرولرت)

الرتكيز النهائي
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ماء صا للتحليل اجلزيئي

دارئ تفاعل البلمرة املتسلسل  15 +( × 10مللي

موالر من كلوريد املغنسيوم) (شركة روش)

ال يوجد

37.5

ال يوجد

×2

5

×1

(تاك  0.024وحدة/ميكرولرت)

3

ديوكسي نوكليوتيدات
البادئة
البادئة ITS4
3
إنزيم تاك بوليمرييز الدنا (شركة روش)
اجملموع الفرعي
الدنا
اجملموع
ITS1

 10مللي موالر
(لكل منها)
 10ميكرو موالر
 10ميكرو موالر
 5وحدة/ميكرولرت
-

4
0.6
0.6
0.3
48
2
50

 8مللي موالر
(لكل منها)
 0.12ميكرو موالر
 0.12ميكرو موالر
 0.03وحدة/ميكرولرت
-

وتبلغ بارامرتات تدوير تفاعل البلمرة املتسلسل  94درجة مئوية ملدة  30ثانياة؛ و 40دورة يف درجاة حارارة  94مئوياة ملادة  15ثانياة،
درجة مئوية ملدة  60ثانية ،و 72درجة مئوية ملدة  30ثانية؛ و 72درجة مئوية ملادة  5دقاائق .ويبلاغ حجام األمبليكاون
 550زوجاً قاعدياً (.)Baayen et al., 2002

و55

تتابع األمبليكونات
املزيج املضخَّم ( 5ميكرولرت من املزيج) يوضع على هالم األغاروس برتكيز  1.5يف املائاة للتحقاق مان تفااعالت االختباار
اإلجيابية .وتنقى الكمية املتبقية اليت تبلغ  45ميكرولرت من تفاعالت االختبار اإلجيابية باستخدام جمموعة لوازم تنقياة
تفاعل البلمرة املتسلسل املناسبة وفقاً لتعليمات الشركة املصنِّعة .ويتم إجراء التتابع ماع البادئاة األمامياة  ITS1والبادئاة
العكسية .ITS4
 3-3-2-4معلومات إجرائية أساسية

التضخيم والتحليل
ينبغي إذابة الدنا املستخلص عند اللزوم .وينبغي إعداد ما يكفي من مزيج التفاعل الختبار ما ال يقل عن عينة واحدة من
املستفردة اجملهولة ،وعنصر ضبط إجيابي حيتوي على دنا قابلة للتضخيم وعنصر ضبط سليب حممَّل ماع املااء بادالً مان
الدنا .وتذاب العينات يف هالم األغاروس برتكيز  1.5يف املائة .وتقارن التتابعات التوافقية لعينات االختبار (مع اساتبعاد
تتابعات البادئة) مع ساللة مؤكدة للمحتم السابق لفطر ( CBS 127454،P. citricarpaرقم االنضمام إىل قاعادة بياناات
بنااك اجلينااات  )GenBank accession number JF343583يف املركااز الااوطين ملعلومااات التكنولوجيااا احليويااة
( .)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/وينبغي أن يرتاوح مستوى التأكد من اهلوية بني  99يف املائة و 100يف املائة.

3ال ينطوي استخدام املنتجات اليت حتمل العالمة التجارية  Rocheيف درء تفاعل البلمرة املتسلسل وإنزيم تاك يوليمرييز الدنا يف هذا الربوتوكول التشخيصي على أي موافقة على
هذه املنتجات مبا يشكل استبعاداً للمنتجات األخرى اليت قد تكون مناسبة هي األخرى .وتقدَّم هذه املعلومات للتيسري على مستعملي هذا الربوتوكول وال تعين موافقة من هيئة
تدابري الصحة النباتية على املادة الكيميائية و/أو الكاشف و/أو املعدات املذكورة .وجيوز استخدام منتجات معادلة إذا تبيَّن أنها تفضي إىل نفس النتائج.
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 السجالت-5
. 27 ينبغي االحتفاظ بالسجالت واألدلة املبيَّنة بالتفصيل يف املعيار الدولي
 ينبغي االحتفااظ بساجالت وأدلاة،ويف احلاالت اليت قد تتأثر فيها أطراف متعاقدة أخرى تأثرًا سلبي ًا بنتائج التشخيص
 وصاور خالصاات، وصاور األعاراض والعالماات، وصاور مساتنبتات الفطرياات، والشرائح،النتائج (ال سيما املستنبتات
. وهالم الفصل) ملدة ال تقل عن سنة،الدنا
 جهات االتصال للحصول على املزيد من املعلومات-.6
 وأساليب اكتشافه وحتديد هويتاه مان اجلهاات التالياةP. citricarpa ميكن احلصول على املزيد من املعلومات عن فطر
:)(حسب ترتيبها األجبدي
ARC-Plant Protection Research Institute, Biosystematics Division: Mycology, Private Bag x134,
Queenswood 0121, South Africa (Dr Mariette Truter; tel.: +27 12 8088281; fax: +27 12 8088297; email: truterm@arc.agric.za).
Plant Research International, PO Box 26, 6700 AA Wageningen, The Netherlands (Dr Peter J.M.
Bonants; tel.: +31 31 7480648; fax +31 31 7418094; e-mail: peter.bonants@wur.nl).
Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz-ESALQ/USP,
Piracicaba, São Paulo, Brazil (Dr Marcel B. Spósito; tel.: +55 19 34294190 ext. 4190; fax +55 19
34294414; e-mail: mbsposito@usp.br).
University of Florida, Citrus Research and Education Center (CREC), 700 Experiment Station Rd,
Lake Alfred, FL 33850, USA (Dr Lavern W. Timmer; tel.: +1 863 9561151; fax: +1 863
9564631; e-mail: lwtimmer@ufl.edu).
University of Florida, Citrus Research and Education Center (CREC), 700 Experiment Station Rd,
Lake Alfred, FL 33850, USA (Dr Lavern W. Timmer; tel.: +1 863 9561151; fax: +1 863 9564631; email: lwtimmer@ufl.edu).

وميكن تقديم طلب إلعادة النظر يف بروتوكول التشخيص من قبل املنظمات القطرية اخلاصة بوقاية النباتات واملنظمات
اإلقليمية لوقاية النباتات أو األجهزة التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية من خالل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية
.) اليت ستقوم بدورها بإحالتها إىل الفريق الفين املعين بوضع بروتوكوالت التشخيصippc@fao.org( النباتات
 شكر وتقدير-.7
:أعد املشروع األصلي هلذا الربوتوكول كل من
Dr Irene Vloutoglou, Benaki Phytopathological Institute, 8, St Delta St, GR-145 61 Kifissia,
Athens, Greece (tel.: +30 210 8180231; fax: +30 210 8077506; e-mail: i.vloutoglou@bpi.gr).
Dr Johan Meffert, Plant Protection Service, 15, Geertjesweg, 6706 EA Wageningen, The
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Netherlands (tel.: +31 417 496837; fax +31 317 421701; e-mail: j.p.meffert@minlnv.nl).
Dr Luis E. Diaz, Ministry of Husbandry, Agriculture and Fisheries, General Directorate of
Agricultural Services, Mycology Department, Av. Millán 4703, CP 12900, Montevideo,
Uruguay (tel.: +598 2 3043992; fax: +598 2 3043992; e-mail: ldiaz@mgap.gub.uy).
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 .-9األشكال

الشكل  .1أعراض البقع الصلبة والبقع النمشية الا

يساببها فطار citricarpa

 Phyllostictaعلاى التتقاال احللاو

( )Citrus sinensisوالليمون احلمضي (( :)Citrus limonألف ،أ) إصابات البقع الصلبة على الربتقال احللاو حياث
توجد إصابات أكرب حمتوية على دوارق الطور الناقص لفطر ( Phyllosticta citricarpaاألسهم)؛ (بااء) إصاابات ببقاع
منشية على الليمون؛ (ب) إصابات ببقع منشية على الربتقاال احللاو (اإلصاابات غاائرة قلاي ًال يف املنتصاف وخالياة مان
الدوارق)؛ (جيم) إصابات ببقع صلبة ومنشاية علاى الليماون؛ (ج) إصاابات ببقاع منشاية (األساهم الساوداء) واملرحلاة
الوسيطة بني اإلصابة بالبقع النمشية والبقع الصلبة اتحمتوية على دوارق (األسهم البيضاء) على الليمون احللو.

الصور من إهداء من  E. Feichtenbergerمعهد البيولوجيا ،سوروكابا ،الربازيل.
ب
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الشكل  .2السوداد الكاذب ،والبقع اخلبيثة ،والبقع الشريطية ،والبقع املتصدِّعة الا يساببها فطار
 citricarpaعلى مثار التتقاال احللاو ( )Citrus sinensisوالليماون (( :)Citrus limonألاف) إصاابات باالساوداد
الكاذب على مثرة برتقال حلو ناضجة؛ (أ) إصابات باسوداد كاذب حتيط بها لطخاات داكناة علاى مثارة برتقاال حلاو
ناضجة؛ (باء) إصابات باسوداد كاذب على مثرة برتقال حلو خضراء؛ (جيم) إصابات ببقاع خبيثاة علاى برتقاال حلاو
(اإلصابات غائرة ومتتد إىل مسافة عميقة يف األلبيادو)؛ (دال) أعاراض بقاع شاريطية علاى مثارة برتقاال حلاو خضاراء؛
(هاء) إصابات ببقع متشققة على الربتقال احللو (اإلصابات ناتئة قليالً ،ومتشاققة وحمتوياة علاى هاوامش غاري منتظماة
وخالية من الدوارق).
Phyllosticta

الصااور مااان إهاااداء صااندوق وقاياااة نباتاااات احلمضااايات (( )FUNDECITRUSألااف ،بااااء ،جااايم ،دال ،هااااء)
و ، E. Feichtenbergerمعهد البيولوجيا ،سوراكابا ،الربازيل (أ).
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الشكل  .3أعراض البقعة السوداء على احلمضيات الناجتاة عان فطار citricarpa

 Phyllostictaعلاى أوراق الليماون

احلمضي (( )Citrus limonألف) وأغصانه (باء)
الصور من إهداء  ،E. Feichtenbergerمعهد البيولوجياا ،ساوروكابا ،الربازيال (ألاف) ،و ،M. Truterمعهاد واوث
وقاية النباتات ،جملس البحوث الزراعية ،بريتوريا ،جنوب أفريقيا( ،باء).
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مثرة محضيات تظهر عليها أعراض شبيهة
بأعراض البقع السوداء

االختبارات اجلزيئية

1

العزل واالستنبات
تفاعل البلمرة املتسلسل التقليدي

تفاعل البلمرة املتسلسل اآلني

أو

أو
نتيجة تفاعل

نعم

مستعمرات شبيهة
مبستعمرات

البلمرة املتسلسل

P.citricarpa

أو

ال

نتيجااااة تفاعاااال
البلماارة املتسلساال
اآلني إجيابية

نعم
أو

تتابع مباعد النسخ الداخلي

أو

ال
الشكل والرتكيب

االنتقال إىل االختبارات اجلزيئية
نتيجة إجيابية

خصائص الشكل
والرتكيب املتسقة مع
فطر P.citricarpa

نعم

ال

فطر P.citricarpa

غري موجود

نعم

فطر P.citricarpa

موجود

ال

فطر P.citricarpa

غري موجود

نعم

فطر P.citricarpa
موجود

ال

اختبارات جزئية

فطر P.citricarpa

غري موجود

الشكل  :4رسم ختطيطي لتحديد فطر  Phyllosticta citricarpaعلى مثرة احلمضيات
 1مت التحقق من الفحوص اجلزيئية املستخدمة يف حتديد هوية الكاائن علاى املساتنبتات النقياة واإلصاابات املوجاودة يف
الثمرة وليس على أي مادة نباتية أخرى (مثل األوراق أو األغصان) .مباعد النسخ الداخلي؛ وتفاعل البلمرة املتسلسل.
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الشكل  .5خصائص املستعمرات وشكل وتركيب الدوارق يف فطر ( :Phyllosticta citricarpaألف) مساتعمرة حتتاوي
على هوامش غري منتظمة حتيط بها منطقة شفافة من أفطور غائر عديم اللون (السهم) بعد  30يوماً من منوهاا علاى أغاار
ديكسرتوز البطاطس (األسّ اهليدروجيين  )5.5يف درجة حرارة  25مئوية ومدة تصوير  12سااعة؛ (بااء) تسارب املاادة
اللزجة البوغية من دوارق ناضجة؛ (جيم ،دال) أبوا حتتوي على غمد خماطي رقياق (جايم ،الساهم) وزائادة خمززياة
الشكل وعدمية اللون (دال ،السهم ،وكُبِّرت الصورة  1000مرة باستخدام زيت الغمر).
الصور من إهداء  ،L.E. Diazوزارة تربية احليوانات والزراعة ومصايد األمساك ،مونتيفيديو ،أوروغواي.
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الشااكل  .6شااكل وتركيااب األبااواغ وخصائصااها االسااتنباتية يف فطاار  Phyllosticta citricarpaو
( :capitalensisألف) أبوا فطر  P. citricarpaمزوَّدة بغمد خماطي رقيق (أقل من  1.5ميكرون)؛ (باء ،جايم) أباوا
فطر  P. capitalensisمزوَّدة بغمد خماطي مسيك (أكثر من  1.5ميكرون) (مقياس الرسم =  10ميكرون) (أُخذت الصورة
جيم حتت جمهر ضوئي مزوَّد بتباين لفروق التاداخل)؛ (دال ،هااء) مساتعمرات مان فطار ( P. citricarpaدال) وفطار
( P. capitalensisهاء) بعد  7أيام من النمو على أغار دقيق الشوفان (السهم العلاوي) ،وأغاار خالصاة الشاعري (الساهم
األوسط) وأغار الكرز املستخلص بالغلي (السهم السفلي) (يالحظ ظهور صبغ أصافر حاول مساتعمرة فطار P. citricarpa
Phyllosticta
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املتكونة على أغار دقيق الشوفان (دال ،األسهم) وعدم وجود هاذا الصابغ يف مساتنبتات فطار  P. capitalensisاملتكوناة
على نفس الوسط (هاء)).

الصور من إهداء  ،G. Verkleyاهليئة املركزية ملستنبتات الفطريات ،أوترخيت ،هولندا (ألف ،وباء ،وجيم) و
 ،Liendenدائرة وقاية النباتات ،فاغيننغن ،هولندا (دال ،هاء).

W. van

تاريخ النشر

هذا اجلزء ليس جزءا رمسيا من املعايري
 2006-03أضافت هيئة تدابري الصحة النباتية موضوع برنامج العمل :الفطريات والكائنات الحية المماثلة للفطريات2006-06
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اللجنة

التوجيهيـــــة

موضــــوع

Guignardia

citricarpa

2004-11
()2014-23
 2011-11وافقت اللجنة التوجيهية على تشاور األعضاء عبر القرارات االلكترونية ()2011_eSC_Nov_06

 2012-07مشورة األعضاء
 2013-03تغير العنوان إلى  Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aaعلى الثمرة ()2004-23
 2013-07استعراض الفريق
()2013_eTPDP_Jun_01

الفني

المعني

ببروتوكوالت

التشخيص

وتقديمه

إلى

اللجنة

التوجيهية

للموافقة

واالعتماد

 2013-10موافقة اللجنة التوجيهية على فترة اإلخطار  45يوما عبر القرارات اإللكترونية ()2013_eSC_Nov_13
 2014–12/10فترة إخطار بروتوكوالت التشخيص – تلقي اعتراض رسمي
 2014-03/02مراجعة الفريق الفني المعني ببروتوكوالت التشخيص في اجتماع على شبكة اإلنترنت
 2014موافقة اللجنة التوجيهية على فترة اإلخطار  45يوما عبر القرارات اإللكترونية ()2014_eSC_Nov_01
 2014-08/07فترة إخطار بروتوكوالت التشخيص
 2014-08اعتماد اللجنة التوجيهية لبروتوكوالت التشخيص نيابة عن هيئة تدابير الصحة النباتية
 04-2016اخدت هيئة تدابير الصحة النباتية  ،في دورتها ، ) 11( .علما بالتعديالت التحريرية المقترحة من قبل مجموعة مراجعة اللغة العربية
المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  :2006-27المرفق  Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa :5على الثمرة
( .)2014روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات – منظمة األغذية والزراعة
 12 -2016قامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بترجمة و ادراج التعديالت الحبرية طبقا ً إلجراءات ابطال المعايير المعتمدة من هيئة تدابير
الصحة النباتية – الدورة )2015( 10
آخر تحديث لتاريخ المطبوع.04 -2017 :
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اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ھﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺻﺤﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ و اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل و اﻧﺘﺸﺎر اﻵﻓﺎت.
ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻔﺮﯾﺎت و اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ ذي ﻗﺒﻞ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻨﻘﻞ
اﻟﺒﺸﺮ واﻟﺴﻠﻊ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺈن اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻌﮭﻢ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ :
�
�

�

�

�

ھﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  180طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﻟﻜﻞ طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﻄﺮﯾﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت و ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل رﺳﻤﯿﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺴﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان.
ﺗﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻟﻮطﻨﯿﺔ.
أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﯾﺔ و اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )اﻟﻔﺎو(.

اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
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