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11بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 2-11تشخيص الروتوكول ب

 معلومات حول اآلفة -1
 

 Xiphinema americanum sensu lato (s.l.) الممرضة للنباتاات الديدان الخيطية مجموعة تعتبر 
يصااعت تمييااز و. (2014شخصااي،  إبااال ، T. Prior) ذات أسااماء محاادد  نوعااا   56علااى أنهااا تضاام 

 لوجيااة أم البيوكيميائيااة. وإذلمجموعااة سااواء أماان الناحيااة المورفومعظاام أعضاااء هااذ  ا خصااائص
 تنقااط ئائفااة ماان الفيروسااات ذات التااداعيات الهامااة علااى منهااا المفترضااةنااواع أن بعااض األ تبااي ن

 من هذ  المجموعة، قاد أدرجتهاانواع أي وجود أل ط، فإن البلدان التي لم تسج  ياالقتصاد المستوى
الشااركاء  فااي أوسااائ ا  قااد مورساا ضااغوئ إال أن  لااديها.  الزراعاايلحجاار ا علااى قااوائم بكليتهااا

ات بشانن تحدياد تلاأل األناواع ساعيا  إلاى من التوضايح لى توفير المزيدين عالباحث لحضالتجاريين 
 تخفيف القيود المفروضة على التجار . 

 
 عناادما در  1979فااي عااام  X. americanum تحديااد هويااة اسااتهل  البحااور الراميااة إلااىو 

Lamberti وBleve-Zacheo   ا  نوعاا  مختلفا 25وجود استنتجا ف متفاوتة،من منائق جغرافية لها  أعدادا، 
 قياسااية ختباااراتوادراسااات جديااد   إجااراء ضاارور  ، نشاانت. ونتيجااة لااذلألا  جديااد نوعااا   15 منهااا

 ,.Trudgill et al)فيروساات تنقاط التلاأل األناواع التاي  مان هوياة من أجط التنكد ،نتقال الفيروساتال

 .Xالعدياااد مااان الدراساااات المورفولوجياااة والجزيئياااة حاااول  صااادور . وعلاااى الااار م مااان(1983

americanum s.l يزال دائرا   المجموعة ال األنواع ضمن حول تصنيف فإن النقاش (Coomans et al., 

باإلضاافة إلاى  X. americanum s.l مدروسا  لتحديد آفاة نهجا   هذا م بروتوكول التشخيصيقد  و (.2001
 .معلومات عنها

 
فاي أفريقياا  X. americanum s.l مجموعاة المنتمياة إلاى (الديدان الخيطياة) النيماتودا تنتشرو 

أمااا ة وأوروبااا وأمريكااا الشاامالية، وعلااى نطاااس واسااع فااي آساايا، وفااي أمريكااا الوسااطى والجنوبياا
المركز الدولي للزراعاة والعلاوم ؛ Hockland and Prior, 2009) سيانيافي أستراليا وأو وجودها فنادر

ماان النباتااات  العوائااط التااي تتكااون ماان مجموعااة واسااعة جاادا   . ولهااذ  األنااواع(2013، البيولوجيااة
، هاااي توجااادالزراعاااة والبساااتنة والغاباااات. و علاااى مساااتوى ساااواء، علاااى حاااد   العشااابية والخشااابية

الصامود  هااأنواعويمكان لابعض ، كطفيليات خارجية حر ، في الترباة أو فاي أوساائ نماو العوائاط
. عائلاةنباتاات  أياة  ياا حتى في  ،الفترات الجافة والبقاء على قيد الحيا  لسنوات في التربة خالل

 التربااة المرتبطااة داخااط ةيااالتجار التبااادالت مااع حركااة أن تنتقااطوعلااى ذلااأل، يمكاان لهااذ  األنااواع 
والتربااة  ،  للزراعااة والمنتجااات النباتيااة )مثااط درنااات البطائااا الملوثااة بالتربااة(المعااد   النباتاااتب

النباتاات ذات الجاذور  تشك طثة بالتربة. ومن  ير المرجح أن أخرى ملو   سلع أساسية ةوأي ،السائبة
 العارياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة والخالياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

بحثاا  عان  لدخول هذ  األنواع. وعندما يتم أخذ عينات مان شاحنات نباتاات الزيناةئريقا  من التربة 
 المتطفلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة النيماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتودا

 لاىع عان أدلاة البحثو لنبتة،في منطقة انتشار جذور ا سط النموالنباتات، فال بد من تحليط و على
 قبط التصدير. أصيصهاالنبتة إلى إعاد   احتمال

 
الفيرو ، فإن األجزاء الهوائية من النباتات التي تنمو فاي ترباة ب اإلصابة يا   في حالو 

 ملوثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
 مااتور  ت حاين تظهار، ا  عاليا يكن مستوى أعادادها ال تُظهر أي أعراض ما لم X. americanum s.l ـب

أو عالمااات  حيويااة النبتااة كتراجااعلجااذور )تضاارر انموذجيااة ل أعااراضالجااذور، و أئاارا علااى 
 الناجماة عانالمباشار   المياا (. ويبادو أن األضارار عندما تعاني النبتاة قلاة تظهر مماثلة لتلأل التي

X. americanum sensu stricto (s.s.)  فاي الوالياات المتحاد ، هاماة اقتصااديا  فاي العدياد مان الوالياات
 تعااازىالمجموعاااة ككاااط  أهمياااة أن   (، إال2013)المركاااز الااادولي للزراعاااة والعلاااوم البيولوجياااة، 
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 3-11بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

هاماة  ذات تانثيرات نقاط نيبوفيروساات )فيروساات متعادد  األساطح( على هاأنواعبعض  قدر  إلى
 اقتصاديا .

 
 تنقاط X. rivesi وX. californicum و .X. americanum s.s كال  مان ( أن1994) .Brown et alوأفاد  
التبقع الحلقي  وفيرو  ،Cherry rasp leaf virus (CRLV) شيرافيرو () أوراس الكرزتقشر فيرو  

 Tomato)نيباوفيرو (  لطمائمل التبقع الحلقي وفيرو  ringspot virus (TRSV) )نيبوفيرو ( لتبغل

ringspot virus (ToRSV) (Nepovirus) ، لادى هاذ   اتنقاط الفيروسالقادرات  واساعالالنطااس والحظاوا
 التاااي تتسااام بهاااا لالنتقاااالا  نسااابي   المحااادود الخصوصاااية بمقارناااة  األمريكياااة الشااامالية األعاااداد
ط فقاط سااللتي نقات X. Bricolenseبية المحلية واألناواع الناقلاة لهاا. وتباين أن واألور اتسوالنيبوفير
ToRSV س وساا ربتنق ااتتساابت ساااللة نقااط فعالااة فااي  لكنهااا، باالختبااار المصاالي لتمييزهمااا القااابلتين
 X. tarjanense مان أفياد أن كاال  . وقاد لسااللة الفيارو  التاي تصايت الخاو  مان نقلهااأكثار  الادراس

 .ToRSV (Verma et al ،2003)نقط ت X. Inaequale وأن ToRSو TRSVتنقالن  X. intermediumو
 

 Peach rosette)نيباوفيرو ( للادراس الفسيفساء الوردياةفيرو  و CRLVكط من  وقد أدرج 

mosaic virus (PRMV) وTRSV و ToRSVة النباتياللاوائح مراقباة الصاحة  الخاضاعة في قائمة اآلفات
يكان . وحتاى وقا  قريات، لام منظمة وقاية النباتات في أوروباا والبحار المتوساطبحست توصيات 

 وروبيااااااااااااااااااااة ماااااااااااااااااااانأن األعااااااااااااااااااااداد األ ياااااااااااااااااااادل علااااااااااااااااااااىهنااااااااااااااااااااا  مااااااااااااااااااااا 
 X. americanum s.l.  أفااد 2007الفيروسات الَحجْرية األوروبية، بيد أن  فاي عاام  تَنقط هذ Širca and 

colleagues 
 ساالوفينيا مان X. Rivesi لااـنباتاات مسااتخدمة كطعام بواسااطة أعاداد  لااىإ ToRSVو TRSVل اقاتنعان ا

 لااـبتساجيط أعاداد  Auger et al (2009) قااممساتورد . كمااا وشاحنات نياة دون ارتبائاات معروفاة ببا
X. Rivesi لـ باعتبارها ناقالت من شيلي ToRSV أنا  لام يثبا  أن لاى الخياار. وماعإ X. americanum 

s.l. فيروساات عان ينقاط هاذ  الفيروساات، فقاد أبلاغ الجناو  أفريقاي CRLV وArabis mosaic virus 

(ArMV)  األوراس المروحيااة للكرمااة وفياارو Grapevine fanleaf virus (GFLV) جنااو   فااي كافااة
 (.2014شخصي،  إبال ، A. Swartأفريقيا )

 

 معلومات تصنيفية -2
 

 Xiphinema americanum (sensu lato)  االسم:

 Xiphinema americanum (sensu stricto) Cobb, 1913  الفصيلة:

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

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

 (Coomans et al. ،2001 تبعا  لـ) 

أساماء  تاردلتباغ. التبقاع الحلقاي ل األمريكياة، نيمااتودا ياةنيماتودا الخنجرال األسماء الشائعة:
 Crop Protection Compendiumبلغاات مختلفاة فاي موساوعة  أخارى شاائعة

)المركااز الاادولي للزراعااة  لمركااز الاادولي للزراعااة والعلااوم البيولوجيااةل
 (. 2013والعلوم البيولوجية، 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 4-11تشخيص الروتوكول ب

 الكشف -3
 

الخارجيااة  البيااة النيماااتودا كمااا هااي الحااال و، .Xiphinema spp فصاايلة يمكاان الكشااف عاان 
 المتطفلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

 استخراجويمكن استخدام تقنيات  وسط النمو. و منأمن التربة  هااستخراج النباتات، بواسطة على
 ،النيمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتودا

يمكاان  أو Oostenbrink (Oostenbrink ،1960)أو  Flegg (Flegg ،1967) التااي عااد لها  Cobbتقنيااةمثااط 
 . ويمكنLongidoridالمناسبة من أجط استخراج النيماتودا من نوع  التنقية األخرىطرس ب االستعانة

واألبصاال  جد أيضا  في بقايا التربة المالصقة لجذور النباتاتضا  لطفيليات داخلية مهاجر  أن توأي
 لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادرنات. وبالتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالي يمكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان العثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوروا

 المعدلة Baermannجراءات إئرائق مثط د النباتية بواسطة الموامعالجة عقت  .Xiphinema sppعلى 
(EPPO, 2013a.)  
 

، Flegg التااي عاادلها Cobbتقنيااة ماان التربااة باسااتخدام  Longidoridنيماااتودا  بغيااة اسااتخراج 
ناة عي  تضاا  ومان المااء ملاط  250 ـبا إنااء كبيار ساعة لتار واحاد يماأ يمكن اتباع المنهجية التالياة 

دقيقااة  60 إلااى( المزيجيااةتربااة للدقيقااة ) 30 نقااع ماان حااواليت( إلااى الماااء فطملاا 200تربااة )حااوالي 
 وذ وضاع منخاط. يمرتين أو ثالر مرات خالل فتار  النقاع المزيج المعل ق لتربة الطينية(؛ يحر  )ل

مان خاالل  المعل اق الترباة ات فيغساط مازيجلتر 5من البالستيأل سعة  م على دلولم 2 مقاسها فتحات
د بعاوالتحرياأل.  بواساطة المحلاول ثام يخاض  ، الادلو بالمااء يماأو ينزع المنخطالدلو.  المنخط على

 مقااا يبلااغ ثالثااة مناخااط  الطااافي عباار ، يصاات الماازيج المعلااقثانيااة 25فتاار  ماان الترساايت تاادوم 
 علاى المناخاط رواست المتبقيةالدلو. تغسط ال داخط بقاء الرواستن يضم ما ا ،ميكرون 150 فتحاتها

 1ساعة غساط( فاي أنااء نظياف ال قنيناة المنساا  مان دفقالاك) برفق بواسطة دفق مائي ئفيف القو 
 15بعاد و. حركة دوامياةفيحر  بالكامط  من جديد، بالماءبقايا التربة  يمأ الدلو الذي يحتويلتر. و

 فتحتهاا قياا  نفساها الباالغ مناخط الثالثةال مجموعةعبر الجزء الطافي  فىيصالترسيت، ثانية من 
تلاأل التاي تام بقاياا إلاى ال ضاا الادلو( وت بقااء الرواسات داخاط أيضاا  ما يضامن هناا ) ا  ميكرون 150

 )ماع ا  ميكرونا 90 فتحاتا  مقاا  علاى منخاط كاملةلتر  1 ناء سعةاإلجمعها سابقا. تصت محتويات 
ي علاى قماع زجااج منخاطوضاع الملام(، وي 3إلى  2ئبقة التربة حوالي  سماكةل الحد األقصى بلو 

. ياتم جماع إلى أن يبدأ قعر المنخط بمالمسة المااءالجانت  الماء من. يضا  بحجم مناست ومدعوم
فااتح الزنباار  أو زجاااجي عاان ئريااق  أناااءساااعة فااي  72إلااى  24 فتاار  تتااراوح ماان النيماااتودا بعااد

 النيماتودا تح  مجهر التشريح. معاينة ، فتجريالملقط اللولبي على جذع القمع
 

منظمااة فااي معيااار  سااتخراجاال وإجااراءاتى وصااف تفصاايلي لمعاادات علاا يمكاان االئااالع 
 (. EPPO, 2013a)النيماتودا  بشـنن استخراج وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوسط

 

 الهوية تحديد -4
 

 لتفاعاط المتسلساط للباوليميرازق  الراهن أي بروتوكوالت مناسبة تخاص اال توجد في الو 
 مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان أجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااط تحدياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد

 X. americanum s.l.  ضارور   ولاذا تبقاى للفيروساات. األناواع المعروفاة بنقلهاا تحديادأو مان أجاط
المرجعياة  كبير في الماواد ثمة شح  والمورفولوجية.  هاصفاتمن خالل  هويتها تحديداالعتماد على 

مان  6الماذكور  فاي القسام  جهاات االتصاالوينبغاي استشاار   .X. americanum s.lأناواع  للعديد مان
 .هويتها تحديد علىلمساعد  أجط ا
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األنااواع األخاارى ماان النيماااتودا المتطفلااة علااى النبااات، ينبغااي تنفيااذ مااع لحااال ا كمااا هااي 
 طارسالالعدياد مان  هناا وعلى أكبر عدد ممكن من عينات النبتات البالغة.  ةالمعاينة المورفولوجي

فاي  لخصا  ماؤخرا   وهاي قاد ،دراساتها بقصاد النيمااتودا ومعالجتهاا عيناات لتثبي  تم نشرها التي
Manzanilla-López and Marbán-Mendoza (2012) بمعايناااة النيمااااتودا المعالجاااة ضااامن وينصاااح 
 في حال لم تكن العينات منقاا  قد ال تظهر هامةالغليسيرين الخالي من الماء إذ أن صفات تصنيفية 

 .بما في  الكفاية
 

 إال أن تلأل الشرائح قد بشكط سريع للمعاينة الفورية مؤقتة ويمكن تحضير شرائح مجهرية 
 فقط. ابيعسال  لبضعة أإستعمال تبقى صالحة لالال 
 

يااداعها فااي إوفااي المسااتقبط  مرجااعكالسااتخدامها أمكاان، إعااداد شاارائح دائمااة  ، إذاوينبغااي 
 للنيماااتودالااة دائمااة م  ُمح المجموعااات المرجعيااة للنيماااتودا. وقااد تاام وصااف ئاارس إعااداد شااريحة

التاي  بطايءئريقة التبخر ال . ترد(Hooper ،1986و Seinhorst، 1962) بالتفصيط في دراسات أخرى
 .2-1-4( في القسم 1986) Hooper وصفها

 
)بمااا فيهااا اإلشااار  إلااى األسااماء التجاريااة(  الطاارسجاارى وصااف  هااذا فااي بروتوكااول التشااخيص

 بحساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي منشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااور ،

األصاالي للحساسااية أو التخصااص و/أو قابليااة النسااب الااذي تاام بلو اا . إن إذ أنهااا تحاادد المسااتوى 

استخدام أساماء الكواشاف أو الماواد الكيميائياة أو التجهيازات فاي بروتوكاوالت التشاخيص هاذ  ال 

 ينطااااااااااااااااااااوي علااااااااااااااااااااى تنيياااااااااااااااااااادها ماااااااااااااااااااان أجااااااااااااااااااااط اسااااااااااااااااااااتثناء أخاااااااااااااااااااارى

وتوكاوالت لكاي يجاوز تعاديط اإلجاراءات المخبرياة الاوارد  فاي البروقد تكون مناسبة هي أيضاا . 

 تتواءم مع معايير المختبرات الفردية، شريطة المصادقة عليها بالشكط المناست.

 
 ؤقتةالم جهريةالمستحضرات الم 4-1-1
 

، بمااا يكفااي لمااطء تجاااويفضااع قطاار  صااغير  ماان الماااء علااى شااريحة زجاجيااة ذات  
 درجاة ئ علاىوضبم للتسخينلوح النيماتودا إلى الماء وضع الشريحة على  عيناتنقط أُ . التجويف
ذ إ لقتاط النيمااتودا فقاط ةكافيا الحرار تكون درجة  من األهمية بمكان أنودرجة مئوية.  65 حرار 

إلاى  10تعتبر المد  المتراوحاة مان و .يؤدي إلى تشوي  العينات وفسادهاس لفتر  ئويلة أن التسخين
األنواع، ولكن يجت معاينة الشريحة بين الفينة معظم إلى كافية بالنسبة  التسخينثانية على لوح  15

 إبعادها عن مصدر الحرار  فقط لدى توقف حركة النيماتودا م  والفينة لرصد التقدم الحاصط ومن ثَ 
 .كافة

 
اة مان تنكدوختر شريحة زجاجية، إ  هاا مان الغباار وضاعها بجنات منص  المجهار. ضاع  خلو 

 ماانملااط  TAF( )7الفورمااالين )ماان ُمثِب اا  قطاار  صااغير  ماان ثالثااي إيثااانول أمااين قااو  واحااد و
 فورمالدهياااااااااااااااااااااااااااد(،ال فاااااااااااااااااااااااااااي المائاااااااااااااااااااااااااااة مااااااااااااااااااااااااااان 40الفورماااااااااااااااااااااااااااالين )

من الماء المقطر( أو ُمثِب   آخر مناست، في وسط الشريحة ملط  91ثالثي إيثانول أمين،  منملط  2
ساااتر  يساااعد الشاامع فااي دعاام القطاار  )سشاامع البااارافين حااول ال شاارائح وضااع كميااة مناساابة ماان

 نقاااااااااااااااااااااااااااط النيمااااااااااااااااااااااااااااتوداأُ  الشاااااااااااااااااااااااااااريحة(.ب صااااااااااااااااااااااااااااقهاتلوتثبيااااااااااااااااااااااااااا  ا
فااي السااطح المحااد    وتنكااد ماان وضااعيتها تحاا  (TAF)لااى الُمثِب اا  إويف اماان الشااريحة ذات التجاا
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 6-11تشخيص الروتوكول ب
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بااختال   الواحاد  أن تتساع لهاا فيختلاف لشريحةأما عدد العينات التي يمكن ل. أي تداخط فيما بينها

 حجم النيماتودا.
 

 نزلهااا برفااق علااىثاام أمناساات بمنااديط تنظيااف العدسااات. الحجاام ماان ال ف بعنايااة ساااتر نظ اا 
 المبشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااور الشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامع

يبادأ  حتاى عليا  واتركهاا لتساخينلاوح اع الشاريحة علاى . َضا(TAF)قطار  المثبا  إلى أن تالمس 
تحا   احتبس على الشريحة إلزالة الهواء الذي يمكن أن يكون برفق عندها فرب  ، بالذوبان الشمع

 الحااااااااااااااااااااااااااااااارار  . أبعااااااااااااااااااااااااااااااادها عااااااااااااااااااااااااااااااان مصااااااااااااااااااااااااااااااادرالسااااااااااااااااااااااااااااااااتر 
  .ابدأ بمعاينتهاو
 

علااى النيماااتودا فااي  المحتااوي (TAF)ماان المثباا   واضااحة تكااون هنااا  منطقااةيجاات أن  
  من الشمع لختم الشريحة. حلقة مكتملةمع  ،وسطال
 

 السااتر  عرفاثانية، ون الشريحة يسخت عليأل ،الشمع النيماتودا مر الختم أو  حال ُكسرفي  
 ا ماا انتشار الشامع خاارجعلاى شاريحة جدياد . وإذ بعناية، وانتشال النيماتودا وتحميلها مر  أخرى

 . رفيعة حدود الساتر ، قم بإزالت  باستخدام شفر 
 

العينااات  تصاابحماان ئااالء األ ااافر الشاافا . وعناادما يجااف الطااالء،  بطااوسساااتر  اخااتم ال 
 .ةراسد  لجاهز  ل

 
 دائمةالمجهرية الستحضرات الم 4-1-2
 

ويف، بمااا يكفااي لمااطء اضااع قطاار  صااغير  ماان الماااء علااى شااريحة زجاجيااة ذات تجاا 
 درجاة ُضابط علاى لتساخينلاوح لالنيماتودا إلى الماء وضاع الشاريحة علاى  أنقط عي نات. التجويف
ذ إ، النيماااتودالقتااط  فقااط أن يكااون التسااخين كافيااا  ماان األهميااة بمكااان ودرجااة مئويااة.  65 حاارار 
 10تعتبر الماد  المتراوحاة مان عمليا ، و.   ئويلة إلى تشوي  العينات وفسادهالفتر التسخين سيؤدي

ولكن يجات معايناة الشاريحة باين معظم األنواع، إلى كافية بالنسبة  التسخينثانية على لوح  15إلى 
اصط ومان ثام إبعادهاا عان مصادر الحارار  فقاط لادى توقاف حركاة الفينة والفينة لرصد التقدم الح

 النيماتودا كافة.
 

 ةممتلئاو لهاذ  الغاياة ةسااعة مناسابأو زجاجة  embryo dish األجن ة إلى ئبق النيماتودانقط أُ  
غطهااا (، فلالئااالع علااى التركيبااة 1-1-4 القساام انظاار) قااو  واحااد (TAF)بالمثباا   احتااى نصاافه

 ال تقط عن أسبوع واحد. مد واتركها لتثب  ل
 

مااع كميااة  فااي المائااة 3 بنساابة نمحلااول الغليسااري تحتااويساااعة أنقااط العينااات إلااى زجاجااة  
زجاجة  . ضع ساتر  علىالنيماتودا بالكامط المحلول يغطي أن من . تنكد(TAF)ضئيلة من المثب  

 الساعة واتركها ئيلة الليط.
 

 داخاط السااعةزجاجاة اتار  سامح باالتبخر، وي مسر  صاغير إلحدار   الساتر  قليال  حر   
 تقريبا ( إلى أن يتبخر كط الماء )تستغرس هاذ  العملياة درجة مئوية 40حرار   درجة علىحاضنة )
صااغيرا  ماان الغليساارين فااي الحاضاانة  تاار  إناااءأعلااى األقااط(. وفااي الوقاا  نفساا ،  واحاادا   أساابوعا  
 .تماما  من الماء خلو الغليسيرينلضمان 
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على مركاز  الخالي من الماءقطر  صغير  من الغليسرين ضع م حقنة أو قطار ، باستخداو 
 .مرتبا  إياها في الوسط ليهاإشريحة زجاجية وانقط النيماتودا 

 
علااى أن يكااون مقااا   ةالزجاجياا اتالخاارز ساااتر ، ماان قبيااطلل بعنايااة ثااالر دعااائمختاار ا 

قطاار   علااى هااام  فيمااا بينهااا متساااوية ضااعها علااى مسااافاتلقطاار النيماااتودا، وَ  هااا مماااثال  قطر
  .دعما  سوي ا  الغليسرين، بحيث تشكط 

 
 قطاار منتظمااة حااول محاايط  المبشااور علااى مسااافات شاامع البااارافين ة قليلااة ماانضااع كمي اا 

 الغليسرين.
 

ن  لسااتر  بمناديط تنظياف العدساات ف انظ اثام . بضاع ثاوانل لاوح التساخينعلاى  ساتر    سخ 
 فقط بين الساتر  والغليسرين. الشمع، بحيث يتم التالمسلى ع بلطف وانزلها برفق

 
وحاين تطارد  بالاذوبان الشامعماا أن يبادأ وضع الشريحة على لوح التسخين لبضع ثاواني.  

ودع الشامع  مصادر الحارار  بعاد الشاريحة عانأ، عليا  السااتر  فقاعات هوائية جراء استقرار ةأي
 .يصبح صلبا  حتى 

 
  حااول الساااتر  باسااتخدام مناا كميااات زائااد وعناادما يصاابح الشاامع صاالبا  تمامااا، أزل أيااة  
 مشرئ.

 
ن الغليسيطللتسر  مثط  ةمانعماد  من  اختم الساتر  بطوس   أو ئاالء األ اافر الشافا . دو 

 ذكر التصنيفاعليها.  ثب  بطاقة توسيم ، أوعلى الشريحة بقلم  ير قابط للمحو معطيات التعريف
 رقم العينة )إن وجد( وئريقة الحفظ المستخدمة.و المكانو العائطوحة الشريتاريب تحضير و
 
 Xiphinemaتعريف جنس  4-2
 

بروتوكاااوالت  ضااامن التالياااةعلاااى المصاااطلحات الاااوارد  فاااي األقساااام  يمكااان االئاااالع 
  للاوائحات الخاضاعة الخاصاة باآلفا منظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوساطالتشخيص ل

Pictorial glossary of morphological terms in nematology ( مسااارد ُمصاااَور للمصاااطلحات
 (. EPPO, 2013b) (المورفولوجية للنيماتودا

 
ووفقاا  . Coomans et al (2001) من قبط Xiphinemaتشخيص جنس النيماتودا    عمليةوصفو 

 التاي هاي Longidoridaeعائلة  في جنا أكبر األهو من بين  Xiphinemaجنس فإن  (Cobb ،2013)ـ ل
  ما يلايـبا Xiphinema متااز أعضااء جانسيباختصاار، و. مهااجر الخارجية ال جذورالفيليات ئ من

 ملااااااااااااااااااااااااام 7.3إلاااااااااااااااااااااااااى  1.2مااااااااااااااااااااااااان  يتاااااااااااااااااااااااااراوح ئولااااااااااااااااااااااااا  جسااااااااااااااااااااااااام
لعقاد  المنحرفاة عان الوساط ي  باشاب تتفااوت باين شاكط منطقاة شافويةو ؛لولبيو أمستقيم  ذي شكط

او ؛علاى شاكط شاق مفيدياةأ فتحاةو أعلاى؛إلى  أسفطمن الجسم،  بقية مع وبين اتساقها د يتانلف روَ م 
ناوا  حامط سن متصالت الكفاا ؛ وو، شديد التصلت ذي قاعد  متشعبة  شبي  باإلبر رمح سن يمن 

  هرياااااااااااااااااة للغاااااااااااااااااد  البلعومياااااااااااااااااة مساااااااااااااااااتدير  الشاااااااااااااااااكط وأكبااااااااااااااااار حجماااااااااااااااااا  
هااز التناسالي لاناار الاذي جوبتناوع ال ؛فاي جاوار الفتحاة تح  مستوى البطنالموجود  من الغدد 
ماع يتفاوت شكط الذيط من خيطي ئويط إلاى قصاير و ؛ومزدوج الرحم المبايض ثنائي يكون عاد 

 الشكط في كال الجنسين. ماثلةتوتكون الذيول عاد  م للذيط. ئر  مستدير
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هااذ  لكاان  ،.X. americanum s.l ـلاا المميااز  سااماتالبتحديااد  Loof and Luc (1990) قااام 
 الخصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائص

المجموعة التالية من  وتمي ز .Coomans et al. (2001)و ؛Lamberti et al. (2000)من قبط  ل  قليال  ُعد   قد
 الخصائص المشار ؛ بيد أنXiphinema نواع األخرى لـعن األ .X. americanum s.l نيماتودا الصفات

علاى  X. pachydermumاألنواع التي تعد جزءا  من مجموعة في  ما تظهرعالمة النجمة )*( قل  ب إليها
 ( قائمة الخصائص)وصف  هذ  المجموعة بمزيد من التفصيط وفقا  ل المورفولوجياأسا  

 
 م(لم 3.0إلى  1.2من  الطول إلى متوسط )يتراوح من قصيرئول الجسم  -
 لاادى ارتخائهااا حلزوناايشااكط إلااى  مفتااوح تقريبااا   Cحاار   هيئااة الجساام تتااراوح بااين شااكط -

 الحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارار واسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطة ب
 ()أ( 1)الشكط 

أو انقباض  ئفيف ما تتسم بانخسا  عاد ما تكون متواصلة الشكط، والشفة قل  منطقة  -
 عميق

 ) (( 1)الشكط 
الجازء المطاوي مان الغماد ي أماا األماام أن تقاع فاي الجازء إلاى مايال   أكثار المرشد الحلقة  -

 ) (( 1األخرى )الشكط  Xiphinemaنيماتودا بقية أنواع    فينقصر منفالمرشد 
 ا  ميكرون 150ما يتجاوز ئول   نادرا  متين رمح سني  -
 1جادار التجوياف )الشاكط ل معازز  بصافائح ساميكة عاد  ما تكاون مازود  البصيلة البلعومية -

 أن يكون عريضا  الذي يميط إلى  الجزء النحيط عن منتصف  ير منحرفة )ج((؛ البصيلة
الفتحاة الظهرياة كماا  واقعاة بعاد الظهريةالنوى  تكوننوى في البصيلة البلعومية  كثيرا  ما ال -

نيماااتودا لبقيااة األنااواع األخاارى  لاادى أكثاار منهااا لخلاافا نحااو الاابطن واقعااةالنااوا  تحاا   أن
Xiphinema 

 (V= ٪42-65) أو ما بعد  تقريبا   منتصف الجسم يكون لدى الموقع النسبي للفرج -
 قصاير  عموماا   هااساواء ولكن علاى حاد   مكتملة النماواألعضاء التناسلية عند اإلنار  تفرعات -

حلقااة بااين الاارحم ال) Zة انقباضااي  حلقااة  باادون رحم قصااير أو قصااير جاادا  الاا((؛ د) 1)الشااكط 
 *النمو مكتملة ير  عضالت دائرية عاصر ب تميزي وعاد  مع ،والقابلة المنوية( أو أشوا 

تتعااي   جاراثيم ثؤلولياةبرتبط عااد  مدمجة تضم خاليا جرثومية قليلة ومحصور  تا مبايض -
  (( * ( و )د) 2( وهـ) 1)الشكالن  في بائنها

وناادرا  ماا ، ويتفاوت بين مساتدير إلاى إصابعي الطار  نوعاا  ماا قمعي الشكطو قصير الذيط -
 مستدير و أمستدقة  ؛ نهاية الذيط عموما  يكون عريض االستدار 

 الذكور نادر ، واإلنار خالية من الحيوانات المنوية * -
باالقر   الخلفي القسمفي  هاأبعديقع  عند وسط البطن،ة ضافإ 11إلى  5لدى الذكور عاد  من  -

ألخارى ابقياة األناواع    لادىالحليمات قبط فتحة المجمع )الحليمات الشارجية( مناأزواج  من
 Xiphinemaلنيماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتودا 

 ((و) 1الشكط السفاد( )شوكة نطاس  ضمن)مثال  
 ثالثة أو أربعة أئوار يرقية. -
 

عاان البكتيريااا الثؤلوليااة  مصاالةالعلااى مزيااد ماان األوصااا  والمالحظااات  كاان االئااالعيم 
 .Vandekerckhove et alو Coomans et al. (2000) فااي Xiphinema نيماااتودا مبااايضالموجااود  فااي 

(2000) . 
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 9-11بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

أنااواع علااى أسااا  التحليااط لخمسااة  مجموعااات فرعيااة Lamberti and Ciancio (1993) وقااد حاادد
التاي ،  X. pachtaicumمن بينهاا مجموعاة و، مورفومترية(الالعنقودي الهرمي للقياسات الظاهرية )

 .X. pachydermumتضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامن  
 X. americanumبرتغالياة( تختلاف عان ا أناواع )ومعظمهاوما يتصط بها مان  X. pachydermum إنو

s.l. بدون البكتيريا التكافلية المرتبطاة بهاا )إال فاي  ايضلأل اإلنار مبحيث تمX. mesostilum ، حياث
 ا  حمارو مكتملاة هذ  البكتيريا في مسارات متوازية في جدار المبيض(، وعضلة عاصر  تتموضع

 Coomans؛ Luc et al. ،1998) وحيث أن وجود الذكور أكثر شيوعا  من  لدى معظم األناواع، ئويال  

et al. ،2001 ؛Decraemer and Geraert ،2013 وباالعتماد فقط علاى الصافات المورفولوجياة، تضام .)
 Lafoense.X و .exileX و X. duriense و X. brevisicum األناااواع التالياااة  X. pachydermumمجموعاااة 

 X. Pachydermumو X. opisthohysterumو X. microstilumو X. mesostilumو X. longistilumو
 ا  حااااااااااااديث ف ااااااااااااذنُ  جزيئااااااااااااي الختبااااااااااااار تبعااااااااااااا  و. X. Paratenuicutisو X. parapachydermumو
(He et al., ،2005 ؛Gutiérrez-Gutiérrez et al. ،2012) علااى أسااا   التاارابط النسااليعالقااات ، فااإن

 مجموعااةالبشااكط جزئااي الفرضااية القائلااة إن تاادعم  1(ITS)وعلااى منااائق  D2-D3مقارنااة تسلسااط 
 X. Pachydermum الفرعياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ

بشااكط منفصااط وتشاامط  تتكتااط؛ ومااع ذلااأل، فااإن المجموعااة ال X. americanum s.l ـالااال تنتمااي إلااى 
 أخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارى ا  أنواعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

هاذ  وماع أناواع أخارى  الفرعياة المجموعة ضمن. ونتيجة لذلأل، فإن العالقات X. pachtaicumمثط 
 مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان

ا ماتحلياط أكبار، إضافية إلجراء  ويجت توفير تسلسالت تبقى  ير واضحة، .X. americanum s.l ـال
 نسلي  أكثر اكتماال  ودقة في هذ  المجموعة. ترابطقد يسمح ببناء 
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أهمياة خاصاة  ذا .X. americanum s.l ـاألناواع ضامن الا يعتبار تحدياد الهوياة حتاى مساتوى 
، وإنماا بسبت خطر هذ  النيمااتودا كونهاا نااقالت للفيروساات ال ،لوائح الصحة النباتيةبالنسبة إلى 

ام بااين األنااواع المفترضااة، والعاادد المورفولااوجي العاانتيجااة للتشاااب   إشااكاليات ألن األماار يطاارح
 ن(، وضااعف المعطيااات حااول االختالفااات المااذكور  باايحاليااا   56الكبياار ماان األنااواع المفترضااة )

الصاافات المورفولوجيااة والقياسااات المظهريااة  عاان تنااوعبيانااات  تااوفراألنااواع، وعاادم  العديااد ماان
 .غير كافية لوصف الكثير من األعدادالوالرسوم التوضيحية  ،ضمن النوع )المورفومترية(

 
وقاد قياد المراجعاة.  دائما  أما عدد األناواع المفترضاة التاي تنادرج ضامن هاذ  المجموعاة فا 

 و X. diffusum) هناا  أناواع عاد  أن السالطاتترى بعض ونوعا .  56وجود  هذ  الوثيقةاعتمد في 
X. incognitum و X. parvum وX. Pseudoguirani وX. sheriX. taylori) ـ لاا تعااد مرادفاااتX. brevicolle 

(Coomans et al., 2001) ،ـأفراد الاختبارات جزيئية موثوقة للتمييز بين أي . وال يوجد حتى اآلن X. 

americanum s.l. ،.يمكن أن يُوصى بها 
 

 X. americanum s.l ضامناألناواع  مفتاح ثنائي لتحدياد هوياة أول Lamberti and Caroneأنتج  
مفتااح  متعادد  اإلقليمياة إلاى جاناتسلسلة من المفااتيح ال Lamberti et al. (2000). وقدم 1991في عام 
في جميع أنحاء العالم. قدم  هاذ  المفااتيح أول محاولاة شااملة  الموجود األنواع  فيما خص متعدد

 لحااااااااااااااااااااااااااااااط المشاااااااااااااااااااااااااااااااكط الخاصااااااااااااااااااااااااااااااة بتصاااااااااااااااااااااااااااااانيف أنااااااااااااااااااااااااااااااواع
. ويعتبار المفتااح المتعادد أكثار فائاد  عنادما تصاعت مراقباة أو قياا  بعاض .X. americanum s.l ـالا

 الصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافات. وذكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
(Luc and Baujard ،2001 أن مفاتيح ثنائية التعريف يمكان أن ) تساتخدم لتكماط مفتاحاا  متعاددا  والتاي

مفااتيح الفاي كاط مان  ،فيها أنواع عد  تتقاسم الرمز نفس  لصفة أو عد  صفات. وأُعطي  األولوياة
 متعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادد  التعريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف،الثنائيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة وال



11بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 10-11تشخيص الروتوكول ب

 وأَنجااز للصاافات النوعيااة. تقياايم  ياار الموضااوعيماان ال ة للحااد  لااى الصاافات المورفولوجيااة الكمي ااإ
Lamberti et al. (2000) ئااول الاارمح السااني، وباادت كااال  بالساالطات المعنيااة باااألنواع وذكاار قائمااة

. وعنااادما األعاااداد نفساااها وفيماااا بينهاااا ٪ أكثااار موثوقياااة لدراساااة العالقاااات ضااامنVو cالنسااابتين 
ماان  ، تشااكل  مجموعااات صااغير  نساابيا  أساساايتين خاصااتي تميياازك٪ Vو cالنساابتان اسااتخدم  

أقاط أهمياة مثاط ئاول  خاصاياتاألنواع، يمكن أن يتم من خاللها تحديد األنواع الفردياة باساتخدام 
وشاكط الاذيط.  شفةوئول الذيط وأيضا استخدام صفات موضوعية مثط منطقة ال aالنسبة والجسم، 

 وعلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار م
، فقاااد وجاااد مؤلفاااون آخااارون )مثاااط لتحدياااد الهوياااةموثوقاااة  ′cالنسااابة  اعتبااار أن Lamberti مااان أن

Griesbach and Maggenti ،1990 )المفتاااح متعاادد األفاارع  وقااد جاارى تنقاايحمحاادود .  أن أهميتهااا
المؤلف، ولكان  الخصائص التي حددهامع  Lamberti et al.  ،(2004)( من قبط 4إلى  1 من )الجداول

وشاكط  الشافةالتباا  حاول تعرياف منطقاة  وقد ئارألأسف مع قليط من التعاريف أو الرسومات. 
، ومان هناا فاإن )المورفومترياة( لبياناات القياساات المظهرياة االعتباائي قسايمت  العان  الذيط فضاال  

 T. Prior)الصاااافات المورفولوجيااااة الحاليااااة المسااااتخدمة لوصااااف األنااااواع هااااي قيااااد المراجعااااة 
 .(2014، إبال  شخصي، S. Hocklandو
 

كط األنواع المفترضة التي تم  هذا المعدِل الوارد في بروتوكول التشخيصويشمط المفتاح  
 وصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافها حتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى اآلن،

وشاكط الاذيط.  الشافةترية( وإعاد  تعريف منطقاة نات القياسات المظهرية )المورفوممع تحديث بيا
 والمفتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح مفيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد

ستعانة بالوصف األصلي لها وفاي أنواع التي يمكن بعد ذلأل التحقق منها بااللالمؤق   التحديدفي 
 ستعانة بخبير.االالنهاية عبر 

 
 بساابت رداء  وذلااأل ماان المفتاااح، ،X. sharmaiو X. neoamericanum وقااد تاام حااذ  النااوعين 
 لاام يااتم تصاانيف أي منهمااا ماان  ياار لاابس بعااد نشاار وصاافهما ا األصاالية، وألناا أوصااافهم جااود 

 لوائح الصحة النباتية. خصياألصلي، كما أن أهميتهما محدود  فيما 
 

 رموز مفتاح التصنيف المتعدد 4-4-1
 

، .Gozel et alو Lamberti et al ،2004 و Coomans et al. ،2001 و Yeates et al. ،1997)وفاق  
  .(Gutiérrez-Gutiérrez et al ،2012و Barsi and De Luca ،2008و 2006

 
ماع  الصافات التالياةيساتعين ب 2-4-4هو موضاح فاي القسام  اكم مفتاح التصنيف المتعددإن  

 .قيد الدراسة( لوصف النيماتودا 6-1زا  من رم  )م مختلفة ممكنةقيم 
 

 
 لفأ

 

1 
 
 
2  
 

 الصفات المستخدمة في المفتاح المتعدد ورموزها

فهاااي فاااي المبااايض، أو إذا كانااا  موجاااود ،  لولياااةثؤبكتيرياااا وجاااود  إناااار بااادون
 1)الجاادول   () ()أ 2فااي مسااارات متوازيااة فااي جاادار المباايض )الشااكط  مصااطفة

 ((3-4-4ومفتاح ثنائي التعريف )القسم 
 

مندمجة في الغشاء الطالئي لخاليا وفي المبيض،  ثؤلوليةبكتيريا وجود إنار مع 
 وفي الجزء األعلى منها والتي  البا   قمة، في منطقة التكاثرجدار المبيض عند ال

إلى  2 من )الجداول ) (– )ج( 2ولية النامية )الشكط ما تضغط على البويضات األ
4.)  

 



11بروتوكول التشخيص   بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح 

 11-11بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

)ل(  2انقباض عميق )الشكط بشكط كبير أو مفصولة جراء  ةموسع شفةمنطقة  1  اءب
 )ن((

 2 
 

فاض ضعيف أو انقباض سطحي وتظهر متسقة مع بقية بانخمنطقة الشفة تحدد 
   (()–() 2)الشكط  الجسم

   
فاي ناوعين(، نهاياة الاذيط حااد   الشاكط )مخروئاي الظهر مخروئي –ذيط محد  1 يمج

  ((ر)–(ص) 2)الشكط  تقريبا   الشكطإلى شب  مصبعة 

نهاياة الاذيط مساتدير . مخروئي الظهر، مستقيم من الناحية البطنية و –ذيط محد  2 
  ((ت)–(ش() 2)الشكط 

نهاياة الاذيط تساتدس إلاى شاكط مساتدير ، بشاكط عاريض مخروئاي – محاد الذيط   3 
  ((ر) 2)الشكط  في كفا  الظهرمع انحناء بارز  عموما  

 ا  ميكرون 70 ≥ئول الرمح السني  1 الد

 ا  ميكرون 80إلى  71من  ئول الرمح السني 2 

 ا  ميكرون 90إلى  81من  ئول الرمح السني 3 

 ميكرون100 إلى 91من  ئول الرمح السني 4 

 ا  ميكرون 120إلى  101 من الرمح السنيئول  5 

 ا  ميكرون 120ئول الرمح السني <  6 

 50% ≥( V) الفرج 1 اءه

 %54إلى  51 من الفرج 2 

 %58إلى  55 من الفرج 3 

 %58<  الفرج 4 

 ≥ئول الذيط / عرض الجسم عند فتحة الشرج(  معرفة على أنها) ′cقيمة النسبة  1 اوو
1.0 

 1.4إلى  1.1من  ′cقيمة النسبة  2 

 1.8إلى  1.5من  ′cقيمة النسبة  3 

 c′  >1.8قيمة النسبة  4 

 60(>ئول الذيط/  الجسمئول )معرفة على أنها  cقيمة النسبة  1 ايز

 80إلى  60من  cقيمة النسبة  2 

 c  >80قيمة النسبة  3 

 ملم 1.5ئول الجسم > 1 اءح

 ملم 2.0إلى  1.5 من ئول الجسم 2 

 ملم 2.0ئول الجسم <  3 



11بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 12-11تشخيص الروتوكول ب

 60( >للجسم ئول الجسم / أكبر قطر معرفة على أنها) aقيمة النسبة  1 اءط

 نسبة 80إلى  61من  aقيمة النسبة  2 

 a >80 قيمة النسبة 3 

 ا  ميكرون 27> الذيطئول  1 اءي

 ا  ميكرون 32إلى  27 من ئول الذيط 2 

 ا  ميكرون 32ئول الذيط <  3 

 
 رعيةالمفتاح المتعدد لألنواع المرمز  4-4-2
 

فااي المندمجااة البكتيريااا الثؤلوليااة  الخاليااة ماان Xiphinema americanumنيماااتودا  أنااواع -1 جدددول
 الغشاء الطالئي لخاليا جدار المبيض

 

 األنواع
 رمز التصنيف

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

brevisicum  1 1 1 1 234 4 12 23 23 2 

duriense  1 1 1 12 34 34 12 123 23 12 
microstilum  1 1 1 12 34 34 23 3 23 2 

opisthohysterum  1 1 1 12 4 234 12 12 12 12 
parapachydermum  1 1 1 123 34 34 12 123 12 123 

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

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

lafoense  1 1 2 23 12 2 3 3 3 12 

 
متبايناة بشاكط  مباايضقناوات و فاي هاذ  القائماة بارحم ئوياط نسابيا   األنواع المدَرجة تتسم 

مباايض و واضح مع عضالت دائرية عاصر  متطاور   يار مندمجاة فاي أجساام الخالياا المحيطاة
 البكتيرياااااااااااااااااااااااااااااا التكافلياااااااااااااااااااااااااااااةدون وجاااااااااااااااااااااااااااااود بااااااااااااااااااااااااااااامتراصاااااااااااااااااااااااااااااة 

عنااد وصااا  الجهاااز التناساالي أل Coomans et al. (2001)و Jairajpuri and Ahmad (1992) انظاار)
 المدرجة هنا. البية األنواع (. الذكور شائعة في اإلنار

 
 . 4بعد الجدول  11 يرد مفتاح تصنيف ثنائي آخر لهذ  األنواع الـ 

  



11بروتوكول التشخيص   بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح 

 13-11بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ئاي فاي الغشااء الطالمندمجاة ثؤلولياة مع بكتيرياا  Xiphinema americanumأنواع نيماتودا  -2جدول 
بانقبااض عمياق؛ والاذيط  أو مفصاولة ة بصاور  كبيار موساعلخاليا جادار المبايض  منطقاة الشافة 

 تقريبا   عمصب  عند  هر  مع نهاية يتراوح شكلها بين حاد وشب   مخروئي – محد 
 

 األنواع
 رمز التصنيف

 ي ط ح ز و ه د ج ب أ

lambertii  2 1 1 1 12 34 1 1 1 .م.ن 
simile†  2 1 1 12 1234 1234 123 23 123 123 

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

kosaigudense  2 1 1 2 1 .م.ن. 1 1 1 م.ن 
citricolum  2 1 1 23 123 34 12 12 1 23 
pacificum  2 1 1 23 23 34 12 23 12 3 

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

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

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

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

 
 ناقصةمعلومات   )م.ن.(

 
 Barsi and De ( و2004) Barsi and Lamberti انظرلمزيد من التفاصيط حول مقارنة هذ  األنواع،  †

Luca (2008و ) Lazarova et al.(2008.)  
≠

 X. pachtaicum األنااواع األخاارى المدرجااة فااي هااذا  بالمقارنااة مااع رحاام ئويااط نساابيا   لااديها رحاام
 الجدول.

π ((.)ر 2)الشكط  مخروئي عند الظهر-ا  محدب ذيط هذين النوعين مخروئي عاد  أكثر من  شكط 
§

  X. pachtaicum ـأن  مراد  صغير ل  ، (Luc et al. (1984) يعتبر من قبط 
*

تام قاد . و(Gutiérrez-Gutiérrez et al. ،2012)فاي بعاض العيناات  ة أقط بروزا  موسعالشفة المنطقة  
 .Barsi and Lamberti (2002)من قبط  X. incertum صالحية ل عن مدىالتساؤ

  



11بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 14-11تشخيص الروتوكول ب

فاي الغشااء الطالئاي مندمجاة ثؤلولياة بكتيرياا  مع Xiphinema americanumأنواع نيماتودا  -3جدول 
ماع  الشفة محدد  بانخفاض ضعيف أو انقباض سطحي وتبادو متساقةلخاليا جدار المبيض؛ منطقة 

 مصااب عمخروئاي مااع نهاياة حااد  قلايال ماان الناحياة البطنياة  -بقياة الجسام. والاذيط محااد   هرياا 
 الشكط

 

 األنواع
 رمز التصنيف

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

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

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

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

laevistriatum  2 2 1 234 123 234 12 12 1 123 
oxycaudatum  2 2 1 234 123 234 12 123 12 123 

franci  2 2 1 34 23 23 1 12 1 123 
inaequale  2 2 1 345 12 23 12 23 1 23 

rivesi  2 2 12 2345 123 1234 12 123 1 123 

 
في الغشاء الطالئي المندمجة مع البكتيريا الثؤلولية  Xiphinema americanum ـأنواع من ال -4جدول 

 وتبادو متساقة، بانخفاض ضعيف أو انقبااض ساطحي لخاليا جدار المبيض. تُحدَدُ المنطقة الشفوية
مستدير   مع نهاية، من الناحية البطنية  هريا  ومستقيم مخروئي – مع بقية الجسم. والذيط محد 

انحنااء رئيساي عناد كفاا   ماع عريضاة إلاى نهاياة مساتدير  فيساتدس عاماة مخروئي -  محد   أو
 رالظه

 

 األنواع
 رمز التصنيف

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

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

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

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

brevicolle  2 2 2 345 123 12 123 123 1 123 
paramanovi  2 2 2 3456 123 2 12 23 1 3 

luci  2 2 2 4 12 12 123 2 1 12 
sheri  2 2 2 45 23 1 12 2 1 1 

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

himalayense  2 2 2 5 2 12 3 3 1 2 



11بروتوكول التشخيص   بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح 

 15-11بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 األنواع
 رمز التصنيف

 ي ط ح ز و ه د ج ب أ
waimungui  2 2 2 56 23 12 123 3 12 23 
silvaticum  2 2 23 56 23 1 23 23 1 12 

bacaniboia  2 2 3 6 23 1 3 3 1 12 

 
 Xiphinema americanum ـللصفات المورفولوجية والجزيئية لاستعراض عداد إ ويتم حاليا   

 (2014، إبال  شخصي، S.S. Lazarova)األنواع ذات الصلة و
 
بدددوب بكتيريددا اؤلوليددة  Xiphinema americanum ـنددواع الددأمفتدداح انددائي لتعريددف  4-4-3

 مندمجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
 (A1في الغشاء الطالئي لخاليا جدار المبيض. )رمز المفتاح المتعدد 

 
المظهريااة بااين األنااواع، اسااتخدم  المياازات  ط شااب  المتواصااط للخصااائصبساابت التااداخ 

 المورفولوجياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة بقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادر
 خصائص الذكور. ما هو ممكن. ومع ذلأل، ال يمكن تجنت استخدام 

 
 3 الذكور شائعةو ،ملم 4.4إلى  1.4 من في الرحم أو قنا  المبيض، ئول الجسم وجود حيوانات منوية ناضجة معإنار  -1
 
 2 الوجود الذكور  ائبة أو نادر وم لم 2.1إلى  1.3 من في الرحم أو قنا  المبيض، ئول الجسمناضجة بدون وجود حيوانات منوية  إنار -
 
مان فتحاة  ا  ميكرون 51إلى  49 من المرشد والحلقة ، ا  ميكرون 72إلى  54من  لأنثى الرمح السني -2

 X. opisthohysterum ........................................................................................... الفم
 
مان فتحاة  ا  ميكرونا 60إلاى  53 مان الحلقاة المرشاد ، ا  ميكرونا 47إلى  68من  لأنثى الرمح السني -

 X. duriense .................................................................................................... الفم
 
 25بطنية في النهاية الخلفياة عناد الاذكور واضاحة فاي مساتوى رأ  شاوكة السافاد )<  ملحقات -3

 4 ................................................................................ ((ر( و)و) 2( )الشكط ا  ميكرون
 
 <)و باالقر  مان رأ  شاوكة السافاد أبطنية في النهاية الخلفية عند الذكور فاي مساتوى  ملحقات -

 6 .........................................................................   ((ر)2( و و) 1( )الشكط ا  ميكرون 20
 
 X. lafoense .................. ((ئ) 2، مع نهاية مدور  )الشكط  هريا   نثى محد  مخروئياأل ذيط -4
 
 5 ............. ((ي) 2)الشكط  مصب عةشب  مخروئي  هريا، مع نهاية حاد  إلى  ذيط األنثى محد  -
 X. exile  .......................................... فتحة المجمع ملحقات بطنية تقع قبيط ةذكور مع ثالث -5
 
 X. brevisicum ....................... المجمع قع قبيط فتحةربعة إلى خمسة ملحقات بطنية تأمع  ذكور -
 
 X. mesostilum ............. في مسارات متوازية في جدار المبيض مصطفة بكتيريا ثؤلولية وجود -6
 7 ............................................................... في جدار المبيض ثؤلولية بكتيريال ال وجود -
 
  X. longistilum ........................................................ نميكرو 100مع رمح سني <  نثىأ -7
 

 8 ............................................................................ ميكرون 100 < أنثى مع رمح سني
 
 X. parapachydermum ................................ (ا  ميكرون 56إلى  45)من  قصير  نسبيا   أرحام -8
 



11بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 16-11تشخيص الروتوكول ب

 9 ................................................................................. (ا  ميكرون 75≤) أئولأرحام  -
 
 باتسااع محادود عناد الابطنالصافيحة  وتتسم الصفيحة، ذات رؤيس بسيط ال تتمايز عن الشوكة -9

 X. pachydermum ............................................................................... أ(- ) 2)الشكط 
 
 تماايز علاى الطار  الظهاري، وتتسام الصافيحة بتوساع،  يكاد يشاب  الارأ رؤيس  ذاتالشوكة  -

 بطناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي تااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادريجي
 X. Microstilum ............................................................................... ( - ) 2)الشكط 

 
وتتساام الصاافيحة بتوسااع ئفيااف علااى الطاار  الظهااري،  تمااايز، رؤيااس مسااتطيط ذاتالشااوكة  -

 بطناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارز
 X. paratenuicutis .............................................................................   ج(-)  2)الشكط

 

 السجالت  -5
 

 مان المعياار الادولي 5-2في القسام  حتفا  بالسجالت والبراهين بالطريقة الموصوفةاليجت ا 
  (.للوائحبروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة ) 27 رقم
 

أئاارا  متعاقااد  أخاارى بنتااائج التشااخيص، ال ساايما فااي  فيهاااوفااي الحاااالت التااي قااد تتاانثر  
سانة السجالت واألدلة والتجهيزات اإلضافية التالياة ل ، ينبغي االحتفا  بالموادمتثالاال حاالت عدم

  االقتفاء يضمنواحد  على األقط على نحو 
 

التصاانيفية  الفوتو رافيااة للهيكليااة صااورالو، أو الُمحَملااة علااى شااريحة العينااات المحفو ااة 
 المميز .

 
فاي  ، على النحو الذي ترد فيا الهامة ينبغي للخصائصالمورفولوجية البراهين وبخصوص  

 مفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتيح التشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخيص،
 القياسات ذات الصلة.وينبغي أن تتضمن  متاحةالمواد  ترسم أو تصور ئالما تكون أن
 

 للسااامات( أشااارئة الفياااديو المصاااور  للمساااحالصاااور المجهرياااة الجياااد  )أو  وقاااد تكاااون 
  .، مهمة من حيث حفظ السجالتةيالمورفولوجية الرئيس

 

 للحصول على معلومات إضافية جهات االتصال -6
 

 : العناوين التالية علىهذا البروتوكول  معلومات إضافية بشننيمكن الحصول على  
 

Nematology Unit, The Food and Environment Research Agency Science (Fera), Sand Hutton, York 
YO1 1LZ, United Kingdom (Thomas Prior; e-mail: 16ystem.prior@fera.co.uk;  
tel.: +44 1904 462206).  

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

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

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

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

e-mail: sasa.sirca@kis.si).  
 

mailto:
mailto:sue.hockland@plantparasiticnematodes.com
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Laboratorio de Nematología, INTA-Estación Experimental de Balcarce, Casilla de Correo 276, 7620 
Balcarce, Argentina (Eliseo Jorge Chaves; e-mail: eliseo_chaves@yahoo.com.ar).  

 
يمكن التقدم بطلت لتنقيح بروتوكول تشخيص من قباط المنظماات القطرياة لوقاياة النباتاات  

أو المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أو األجهز  الفرعياة لهيئاة تادابير الصاحة النباتياة مان خاالل 
التي تحلي  بدورها إلى الفرياق التقناي المعناي  (ippc@fao.org)ة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أمان

 ببروتوكوالت التشخيص.
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 األشكال -9
 

 .Xiphinema americanum sensu lato (s.l.) الخصائص المورفولوجية لتشخيص -1 الشكل
 باساتثناء، حقاوس النشار للتااج الملكاي The Food and Environment Research Agencyالصاور تقدماة 

 Nematologia Mediterranea( من تقدمة 1991) .Lamberti et al)أ( المنسو  عن 1الرسم 
 

  
 
 X. Parvumو X. Pachtaicumلااااى اليمااااين(  إ)ماااان اليسااااار  X. americanum s.lجساااام قااااوام  )أ(1
 .X. Tayloriو X. Pseudoguiraniو
 

 
مامي. المنطقة األ الجزء، X. pachtaicum -)ب(1

الوضع ( وAمن خالل انقباض ) محدد الشفوية 
( والجزء األمامي Bالنسبي للحلقة الموجهة )

  (.Cمن  مد التوجي  )

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

جدار البلعوم صفائح معزز  لبصيلة في 
 (.Aالتجويف )
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، منطقة الفرج. فروع X. citricolum -)د( 1
 األعضاء التناسلية لانار مكتملة النمو على حد  
سواء ولكنها قصير  نسبيا . الرحم بدون حلقة 

(، وتكون لدي  عاد  Aأو أشوا  ) Zانقباضية 
 (.Bعضالت عاصر   ير مكتملة النمو )

 

. مبايض مدمجة تضم عددا  X. incognitum -)ه(1
(، Aقليال  من الخاليا الجرثومية الضيقة )

وترتبط عاد  بتعاي  داخلي لبكتريا جراثيم 
 (.Bثؤلولية )
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السفاد واإلضافات منطقة شوكة  (.X. mediterraneum)النمط الخيفي  ذكر X. pachtaicum -)و( 1

 ( قريبا  من الحليمات التي تسبق الشرجA)الخلفية لمنطقة وسط البطن يقع أبعدها في الخلف 
 (.ا  ميكرون 20  مقيا  الصور ) (( )ضمن نطاس الشوكة(B)الحليمات الشرجية )
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 تستخدم ماع Xiphinema americanum sensu lato (s.l.) الخصائص المورفولوجية لتشخيص -2الشكل 
 مفاتيح التحديد.
، حقاوس النشار للتااج الملكاي باساتثناء The Food and Environment Research Agencyالصاور تقدماة 

 Applied and Environmental( تقدمااة 2002) .Vandekerckhove et al) ( المقتاابس عاان 2الرسااوم 

Microbiology المقتابس عان2و ،) (Gutiérrez-Gutiérrez et al (2012 تقدماة ،)European Journal of 

Plant Pathology . 
 

 X. longistilumلـالمبيض األمامي  - )أ(2
مقيا  ثؤلولية )بدون وجود بكتيريا 

 (.ا  ميكرون 20  الصور 
 

المبيض  )ب(2
 األمامي

مع  X. mesostilum لـ
بكتيريا ثؤلولية 

في  مصطفة
متوازية  جديالت

(A( )  مقيا
 20  الصور 
  (.ا  ميكرون

 المبيض األمامي )ج(2
وجود  مع X. incognitum بـ

ضغط ت( Bبكتيريا ثؤلولية )
( C)الخاليا البويضية قيد النمو 

  مقيا  الصور )
 (.ا  ميكرون 20
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جزء من المبيض الخلفيلـ  -)د(2
X. incognitumمع وجود بكتيريا ثؤلولية ، 

الخاليا البويضية قيد النمو  تضغط
 .(اتميكرون 10)مقيا  الصور   

 .Xالفرع األمامي للجهاز التناسلي ألنثى  -)ه(2

americanum s.l .ooc ،خلية بويضية ovi.  ،قنا  المبيض
S، تكافلة؛ بكتيريا مsph.  عضلة عاصر ؛ut. رحم 

 

، ذكر، X. longistilum -(ح)2
خلفي )مقيا  الصور   القسم ال

 (.ا  ميكرون 20
 

ذكر، ، X. Exile -)ز(2
مقيا  القسم الخلفي )

 (.ا  ميكرون 20  الصور 

، ذكر، القسم X. lafoense -)و(2
الخلفي. منطقة شوكة السفاد 

منطقة ل الخلفيفي القسم واإلضافات 
 في الخلفقع أبعدها توسط البطن، 

(A ) ما قبطبعيدا  عن الحليمات 
الشرجية ) (( لشرج )الحليمات ا

ضمن نطاس شوكة  واقعة )ليس 
 20السفاد( )مقيا  الصور   

  (.ا  ميكرون
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أنثى، ، X. lafoense -)ط(2
 20  مقيا  الصور ذيط )ال

 (ا  ميكرون

ذيط الأنثى، ، X. exile -)ي(2
 20  مقيا  الصور )

 (.ا  ميكرون
 

، a X. pachydermum)) –)ك( 2
، X. microstilum( bشوكة السفاد؛ )
( cشوكة السفاد، )

X. paratenuicutis شوكة السفاد ،
  (.ا  ميكرون 15  مقيا  الصور )
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منطقة ،  X. californicum -)ل(2
مقيا  ) (نمط مجاورالشفة )
  الصور 

 (.اتميكرون 5

منطقة ، X. citricolum -)م( 2
مقيا  ) (نمط مجاورالشفة )
 (.اتميكرون 5  الصور 

  

، X. pachtaicum -)ب(2
 (نمط مجاور)منطقة الشفة 

 5  مقيا  الصور )
 (.اتميكرون

 

 

   

منطقة ، X. santos -(ف)2
مقيا  ) (نمط مجاورالشفة )
 (.اتميكرون 5  الصور 

 

منطقة ، X. bricolense -)ع(2
مقيا  ) (نمط مجاورالشفة )
  الصور 

 (.اتميكرون 5

منطقة ، X. diffusum -)س(2
مقيا  ) (نمط مجاورالشفة )
  الصور 

  (.اتميكرون 5
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القسم ، X. citricolu -)ص(2
  مقيا  الصور ) الخلفي

  (.اتميكرون 10

 القسم الخلفي، X. santos -)ق(2
مقيا  )( نمط مجاور(

  (.اتميكرون 10  الصور 

 القسم الخلفي، X. floridae -)ر(2
 10  مقيا  الصور )( نمط مجاور(

  (.اتميكرون
 

 

   

القسم ، X. utahense -)ش(2
( مط مجاورالخلفي )ن

 10  مقيا  الصور )
 (.اتميكرون

القسم ، X. silvaticum -)ت(2
مقيا  )( نمط مجاور) الخلفي

 (.اتميكرون 10  الصور 

القسم ، X. bacaniboia -)ث(2
مقيا  )( نمط مجاور(الخلفي 
 .(اتميكرون 10  الصور 

  



11بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 28-11تشخيص الروتوكول ب

 

 مراحل النشر

 من المعيار رسميا   جزءا   تعتبر هذ  الفقر  ال
 Xiphinema  األساسي موضوعاللجنة المعايير  قدم  11-2004

americanum (2004-025.) 

بروتوكوالت ب للفريق الفني المعني مسود  األولىتقديم ال 12-2005

 التشخيص.

ئة تدابير الصحة النباتية يهل الدور  األولى أضاف  2006- 04

 (008 -2006موضوع برنامج عمط  النيماتودا )

 مشاور  الخبراء. 02-2014

 موافقة لجنة المعايير من أجط مشاور  األعضاء 10-2014

(2014_eSC_Nov_14). 

 مشاور  األعضاء. 02-2015

على  ببروتوكوالت التشخيص الفريق الفني المعنيموافقة  10-2015

  عتمادالعرض بروتوكول التشخيص على لجنة المعايير 

(eTPDP_Oct_01). 

خطار لبروتوكول فتر  اإلعلى لجنة المعايير  وافق  11-2015

 .(eSC_Nov_11_2015)تشخيص ال

بالنيابة عن  التشخيصبروتوكول لجنة المعايير  دتاعتم 2016- 01

اعتراضات  الصحة النباتية )مع عدم ورودتدابير  هيئة

 رسمية(.

 Xiphinema americanum .11. الملحق 27رقم  المعيار الدولي

(. روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األ ذية 2016)

 والزراعة.

 2016-04 تاريب آخر تحديث لمراحط النشر

( ، 12) اخدت هيئة تدابير الصحة النباتية ، في دورتها 04-2017

التحريرية المقترحة من قبط مجموعة مراجعة  علما بالتعديالت

 .اللغة العربية
راجع  خدمات الترجمة التابعة لمجموعة مراجعة اللغة  2018-01

الخاصة باللغة العربية برتوكول التشخيص هذا وقام  أمانة 

 االتفاقية الدولية لوقاية النبات بدمج التعديالت وفقاَ لذلأل.

01-2018  أخر تحديث لتاريب المطبوع  


