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 3-16 يتشخيصبروتوكول  ية لوقاية النباتاتاالتفاقية الدول

 معلومات عن اآلفة -1
 

تتغذى يرقاتها  ةصغير اتمن ذباب Agromyzidae تتكّون فصيلة ذبابات الورق )أغروميزيدا( 

 غالبيةتكون ولسيقان. ل اتأو نقاب قللور ات  نقابّ وتكون في غالب األحيان لنبات، ل الداخلية نسجةباأل

على مجموعة صغيرة من  مقتصرة وإما في عوائل معينةمتخصصة  إما الورق ذباباتأنواع 

قد  هاعوائلالتي تتميز بارتفاع عدد  هاأنواع بعض إال أن. المرتبطة الواحدة باألخرىالنباتات 

 أنواع أربعة هذه األخيرة ؛ وتتضمنالعالمالعديد من أنحاء آفات زراعية وبستانية في إلى  تتحول

مختلفة،  بلدان لدىالحجر الزراعي  لوائحالواردة في  ابات الورقنقّ  (Liriomyza) ليريوميزا من آفة

 ساتيفا وليريوميزا،  L. huidobrensisهويدوبرنسيس ليريوميزاو ،L. bryoniae اليريوميزا بريوني :وهي

L. sativae تريفوليي ليريوميزاو L. trifolii. محاصيل الزينة ب قتاتتالعوائل كلها آفات متعددة  يوه

على  فتقتصر األنواع في هذا البروتوكول على مستوى اآلفة هويةعملية تحديد أما . تواوالخضر

 .هذه األنواع األربعة
 

ً  Liriomyza)ليريوميزا(  ابات الورقنقّ توجد   ً أنواعإال أّن في المنطقة المعتدلة الشمالية،  أساسا  ا

ً  قد ظهرت منها والمناطق  ة الجديدةحجريمال والمناطق، ةاإلفريقي ةمحجريالمناطق الفي  أيضا

من  كبير على قدر Liriomyzaمن نقّابات الورق )ليريوميزا(  300الـ ذبابات األنواع والشرقية. 

عامة حين ينظر  داءوتبدو سو( اتمليمتر 3و 1يتراوح طولها بين ) الحجم صغير افجميعه: التشابه

(. 1الشكل  مثال على ذلك) في معظم األنواع،صفراوين  قصيعةو جبهة وجود ، معإليها من فوق

من أجل تحديد فضالً عن ذلك، جنس. هذا الأنواع  بين فصلالقد يكون من الصعب  ولهذا السبب

بين هذه  يكتفي بالتمييزأالّ يتعيّن على المشّخص  ،زراعيالحجر ال لوائحبالمشمولة األربعة نواع األ

 األنواع األصليةبساسية ذات الصلة عن الحيوانات األ كذلك تمييزها إذ ينبغياألنواع األربعة، 

 .Liriomyzaنقّابات الورق )ليريوميزا( ل

 

المنطقة  المنتشرة في نواعاألمن في األساس  L. bryoniae (ابة ورق القرع )ل. بريونيانقّ  

مصر والمغرب في شمال في جميع أنحاء أوروبا وآسيا، وفي  اأفيد عن ظهورهو ،القطبية الشمالية

سجلت إصابته ألكثر قد  يتميز هذا النوع بالعدد المرتفع جداً لعوائله إذ(. CABI، 2013أفريقيا )

)السيما  ياتالطماطم والقرعاآلفات التي تصيب  وهي من(. Spencer ،1990) نوعاً من النبات 16 من

والفاصوليا ونباتات الترمس  المزروع في البيوت الزجاجيةالبطيخ والخيار( والخس الشمام و

(Spencer ،1989 ،1990.) 

 

قد نشأت في أمريكا  L. huidobrensis ذبابة العروق )ل. هويدوبرنسيس( أن تكون عتقدويُ  

أمريكا  منبعض المناطق في أنحاء كثيرة من العالم، بما في ذلك  وهي اليوم منتشرةالجنوبية 

األنواع  غير أنّ (. CABI ،2013؛ Lonsdale ،2011الشمالية وأوروبا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ )

ً التي كان تّم تحديدها   وهما: مموه ن بمظهريتسما إلى نوعين مؤخراً  قُّسمت قد السابقفي  تصنيفيا

النجاي(  )ل. كاليفورنيا بازالءوذبابة ورق  L. huidobrensisذبابة العروق )ل. هويدوبرنسيس( 

L. langei - ذبابة ورق  ؤّكد وجوديُ لم ، ت الراهنففي الوق. أما توزيعهما النسبي المحدد فغير أكيد

 أن الواليات المتحدة، ومن المرجح جداً  جانبمن  إال L. langeiالنجاي( بازالء كاليفورنيا )ل. 

ذبابة العروق )ل.  من نوعخارج الواليات المتحدة  الموجودة الغازية األعدادجميع  تكون

ً تصنيفي اآلني معّرفة ه بحسب ما L. huidobrensisهويدوبرنسيس(  ، ؛ Lewis ، 2001و Scheffer) ا

Scheffer  ،؛ 2001وآخرونTakano ،؛ 2008 وآخرونLonsdale ،2011). ذبابة العروق )ل.  عدّ وت
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ً من  14لـ  اسجلت إصابته إذ، األنواع متعددة العوائلمن  L. huidobrensis هويدوبرنسيس( نوعا

ً األكثر أهمي المحاصيل أما(. Spencer ،1990)النبات   شمندر فهي هذه اآلفة هاهاجمت التي ة اقتصاديا

ً  هاأكثرمن السكر والسبانخ والبازالء والفول والبطاطس ونباتات الزينة ) نبتة الجصية  شيوعا

 (.Spencer ،1989القرنفل واألقحوان( ) في حاالت نادرة،، وGypsophila )جيبسوفيال(

 

أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى  في  L. sativae ذبابة ورق الخضروات )ل. ساتيفاي( نشأت 

ها المحيط الهادئ، لكنبلدان آسيا وأفريقيا و منكثيرة نحاء أ في منتشرة اليوموأصبحت والجنوبية، 

 علوماتالمتكون  يحتمل أنولكن . (CABI ،2013؛ Lonsdale ،2011) ياأو أسترالأوروبا  بلغلم ت

هناك أدلة تشير  إذ إنغير مكتملة  L. Sativaتيفاي( ذبابة ورق الخضروات )ل. ساالمتعلّقة بتوزيع 

ً  هيبسرعة. و هنطاق أن هذا النوع يواصل توسيعإلى  األخرى التي تتميز بالعدد فات اآلمن  أيضا

وقد تم (. Spencer ،1973 ،1990)واألزهار العديد من محاصيل الخضر تهاجم هي و فع لعوائلهاالمرت

ً  نباتمن الأنواع ة تسعل اتسجيل إصابته  اتالقرعي عوائل من فصيلة فيوإن كانت توجد أساسا

 (.Spencer ،1973 ،1990) اتوالباذنجاني اتالبقوليو

 

في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ، أيضاً L. trifoliiذبابة ورق النفل )ل. تريفوليي(  نشأت 

ا والمحيط الهادئ، على آسيوأفريقيا ومن أوروبا أنحاء كثيرة  في من ثم انتشرت وقد والجنوبية

، Lonsdale، 2011 ،CABI؛ Etienne، 2002و Martinez)األقحوان  بعقالتاألرجح نتيجة التجارة 

ألكثر  الت إصابتهجّ سُ  عدد عوائلها إذل الملحوظ رتفاعالوهي من األنواع التي تتميز با(. 2013

ً من النبات 25 من أهميةً من الناحية  هاجمهات التي أما أكثر المحاصيل(. Spencer ،1990) نوعا

 الجصيةو، gerberasالجربارة نباتات الفاصوليا والكرفس واألقحوان والخيار و االقتصادية فهي

 (.Spencer ،1989والخس والبصل والبطاطس والطماطم )

 

لواردة األنواع ا بين من، L. strigata )ل. ستريغاتا( اسمه (خامسنوع )وهناك نوع آخر  

من  يجعله ما، L. huidobrensisو L. bryoniae بنوعيوثيق ال الرتباطهالتشخيص بروتوكول  ضمن

ة المشمول األربعة ألنواعل اإليجابي تحديداللدى السعي إلى استبعادها األنواع التي على المشخص 

 وآخرون Pitkin) األوراسيةاألنواع من  L. strigata )ل. ستريغاتا( آفة عدّ تو .الحجر الزراعي بلوائح

 وآخرون Papeو ،Ellis (2013)و ،Dempewolf (2001)و ،Spencer (1976)عن  ( نقالً بدون تاريخ)

جبال  ما بعديمتد إلى  انطاقهبشكل واضح، لكن  اعرف الحدود الشرقية لتوزيعهتُ ال و(. 2013

في جنوب شرق آسيا  اعن ظهوره مشكوك فيها وثمة إفادات( Spencer ،1976ورال )األ

(Dempewolf ،2004 .)نوعاً من 29 لـ اسجلت إصابته إذ اعدد عوائلهل الملحوظ رتفاعالتميز بات يوه 

 (.Spencer ،1990العالم ) حول نباتال
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 تصنيفيةالمعلومات ال -2
 

 Mik  ،1894(، Liriomyza)ليريوميزا   :االسم

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

Praspedomyza Hendel, 1931 , Craspedomyza Enderlein, 1936, Triticomyza 

Blanchard, 1938  

الوضع 

 :التصنيفي

  Agromyzidae ،Phytomyzinae ورق ذبابة (،Diptera) ، من ذوات الجناحينحشرة

 Liriomyza bryoniae (Kaltenbach ،1858) بريونيا يريوميزال  :االسم

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

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

Rohdendorf, 1950; Liriomyza nipponallia Sasakawa, 1961 

 ( Tomato leafminer) الطماطم ورق نقّابة :االسم الشائع

 Liriomyza huidobrensis  ( Blanchard  ،1926) :االسم

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

Liriomyza dianthi  ،Frick ،1958 

 

L. huidobrensis (Blanchard ) ن ذبابة العروق )ل. هويدوبرنسيس(العالقة التصنيفية بيتتسم  

 Blanchard (1926) قد وصفف. بتعقيدها L. langei (Frick) )ل. النجاي( كاليفورنيا بازالء ورق ذبابةو

نبتة عينات مأخوذة من  انطالقاً من في األصل L. huidobrensis ذبابة العروق )ل. هويدوبرنسيس(

ق بازالء كاليفورنيا )ل. ذبابة ور Frick (1951)صف وفي األرجنتين. و Cinerariaالرمادية 

في  يصيب البازالء أنه الحظكنوع  األمريكية والية كاليفورنيا الموجودة في L. langei النجاي(

اعتبر  ،1973في عام ثّم ومن . Aster النجمية نباتب قد أضّر كذلك على الرغم من أنه لالمقام األو

Spencer  وال تزال هذه الحالة ) يمورفولوجال ستوىعلى الم امالتمييز بينه لتعذر مرادفينكالنوعين

 ً  المتقدّريوالحمض النووي  الحمض النوويسالسل  حولأُجريت بعد دراسة و .(قائمة حكما

(Scheffer ،2000 ؛Scheffer وLewis ،2001 وبدعم ،)التي أُجريت عليهما التربية من تجارب  ً  الحقا

(Takano  ،2008وآخرون ،) ً  موهةالماثنين من األنواع نوعين  همابوصف تم فصل النوعين رسميا

(Lonsdale ،2011 .)ل. النجاي ثّم استُعيد اسم L. langei (Frick) من المموهة األنواع أُطلق على و

لى األنواع ع L. huidobrensis ((Blanchard ل. هويدوبرنسيس اسم أطلقفيما والية كاليفورنيا، 

 .الجنوبية والوسطى األمريكتينمن  موهةالم

 

تمييز  واسطتهاب ( تحديد الصفات المورفولوجية التشخيصية التي يمكن2011) Lonsdaleحاول  

ً  ةداخلتمو دقيقة جداً "أن سماتها  وجد هلكن هذين النوعين،ل التي تعود ناتعيّ ال"معظم"  " أحيانا

 ناونووالمتع Scheffer تعتبروكلما أمكن ذلك.  ويتهاهلدعم تحديد أوصى باستخدام بيانات جزيئية ف

 ل. هويدوبرنسيس ظهور سجلقد Lonsdale (2011 )كان وإن ) نتداخاليالنوعين ال  نطاقيأن  معها

L. huidobrensis ال أنه ب فادأو، 2008في عام   أخرىومرةً  1968في عام  ةً والية كاليفورنيا، مرّ  في

 سبق أن زية التيالغا األنواعجميع وأن (، في المكان مستقّرة األعداد تلكت إذا كان ما يُعرف

 Scheffer) ابحكم تعريفه L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس مجموعةإلى تنتمي  كانت وهادرس

التقارير الواردة من  اعتبار بالتأكيده ينبغي (. وهذا يعني أن2001، وآخرون Scheffer؛Lewis ،2001و
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 .L ل. النجاي آفة نطبق علىت اأنه على  Schefferعمالأسبقت المؤلفات التي والية كاليفورنيا في 

langei وتعتبر هذه األخيرة  ً هاواي وأوريغون  واليات أُدخلت إلىمهيمناً في كاليفورنيا مع أنها  نوعا

وفيرجينيا في  هفلوريدا ويوتا اتواليالتي كانت موجودة في  عداداأل أما ؛على ما يبدو وواشنطن

 ل. هويدوبرنسيس لم يؤّكد غير وجود(. وLonsdale ،2011)  فيهافلم تستقرّ  التسعينات منتصف

L. huidobrensis ( في المكسيكLonsdale ،2011لكن ،)Takano  أن عينات منأفادوا ( 2005) وآخرون 

في موقع  عثر عليهاقد ( الكاليفورني الفرع الحيوي الموصوفة على أنها) L. langei ل. النجاي

 المكسيك. تفتيش ياباني على الخضروات الطازجة القادمة من
 

األسماء 

 :الشائعة

Serpentine leafminer, pea leafminer, South American leafminer, potato 

leafminer fly  

 Liriomyza sativae Blanchard, 1938 :االسم

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

Liriomyza pullata Frick, 1952; Liriomyza canomarginis Frick, 1952; Liriomyza 

minutiseta Frick, 1952; Liriomyza propepusilla Frost, 1954; Liriomyza munda 

Frick, 1957; Liriomyza guytona Freeman, 1958; Lemurimyza lycopersicae Pla 

and de la Cruz, 1981. 

األسماء 

 :الشائعة

Vegetable leafminer ،American leafminer ،chrysanthemum leafminer،serpentine 

vegetable leafminer ،melon leafminer  

 Liriomyza trifolii (Burgess, 1880) :االسم

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

األسماء 

 :الشائعة

American serpentine leafminer, serpentine leaf miner, broad bean leafminer, 

Californian leafminer, celery leafminer, chrysanthemum leaf miner 

 

 الكشف -3
 

ً الموجودة في األوراق عادة  األنفاقثقوب التغذية وتشّكل    العالمات األولى واألكثر وضوحا

 سهولةمرئية ب أن تلك األنفاق تكون وفيما. Liriomyza (ليريوميزا) ورقنقّابة ال وجود على دالّةال

ً  تكون لى اإلصابةإمبكرة المؤشرات الف، الزراعيالحجر لين عن وللمسؤ بدرجة  أقل وضوحا

تغيير  أي دونعلى حالها وب األنفاقتبقى تلك (. Spencer ،1989) بسهولة عنها والسهيمكن و كبيرة،

ً . زمنمن ال على مدى أسابيع ً  دليالً األنفاق ما يعتبر شكل هذه  وغالبا  أنواع تحديد هوية على موثوقا

(. حددةائل موعلى عاألنواع تقتصر هذه كثير من هذه الحاالت ال في) agromyzidالورق  ذباب

يولوجي يزوالف ماديال وضعالبو العائلاألنفاق بشكل ائل يتأثر ومتعددة العاألنواع  في حال، نلكو

ً التي  يرقاتالعدد بو ورقة،لكل   أنه ينبغي التنّوع األكبرهذا . ويعني نفسها ورقةال في تنقّب أنفاقا

 شكل لىأمثلة عترد (. وEPPO، 2005) بحذر وحده األنفاقالقائم على شكل  الهوية تحديد تناول

في  L. strigata ل. ستريغاتا بنوعو الزراعيالحجر ب شمولةاألنواع األربعة المب األنفاق الخاصة

 .4إلى  2األشكال من 

 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب 

 7-16 يتشخيصبروتوكول  ية لوقاية النباتاتاالتفاقية الدول

أوراق  في من أجل إحداث ثقبالبيض( مل لح جهازها و)أ هامسرأأنثى الذباب تستخدم  

 واإلناث والذكور( أالذباب كل من للتغذية )ل كمواقعتُستخدَم جروح بسبب فتتالنباتات العائلة، 

، ملم 0.2عادة  لغ قطرهايب ،مستديرة Liriomyza ليريوميزا ثقوب تغذية أنواعتكون والبيض. لوضع 

 وضع البيض أصغرل المخصصة ثقوبال وتكونالسطح العلوي للورق.  تعترييضاء ب بقعك وتبدو

ً بالعادة ع انوأ نقر التغذية التي تحدثهاوتكون . أكثر ميالً إلى االستدارةشكلها ملم( و 0.05) حجما

  Chromatomyia horticolaالهورتيكوكروماتوميا  أي العوائل ةمتعددال agromyzidالورق  ذباب

ً  Chromatomyia syngenesiaeكروماتوميا سينجينيسيا و من تلك أكثر بيضاوي وشكلها  أكبر حجما

وضع البيض عن شكل ثقوب التغذية  نقرال يختلف شكل . Liriomyza ليريوميزا يحدثها ذبابالتي 

األنواع.  هوية ورقة لتحديدالعلى توزيعها  نمط وال يمكن استخدام، Liriomyza ليريوميزاأنواع  لدى

 ،EPPOللعين المجردة )بوضوح  ظاهرةتدمير عدد كبير من الخاليا وتكون بتغذية ال نقروتتسبّب 

2005.) 

 

داخل األنسجة  حفر أنفاقعبر  ورقةللالجزء العلوي  من بشكل رئيسيتتغذى اليرقات  

ً عادة األنفاق هذه  لون كونيو. نةضالخضراء الحا براز مسالك من المع  ، إلى الصفرةأبيض ضاربا

 صغيرةالفي المنطقة  ةالمتكررتالفيف ؤدي التورقة. والعلى طول كّسرة تسوداء مخطوط ك وتبد

مناطق وة مبللظهور مناطق سوداء مع ، النفقلون  ن إلى تغيّرفي كثير من األحياورقة المن  نفسها

 (.EPPO، 2005)الورق  ابةنقّ ل ةالنبتنتيجة لردود فعل كعادة وذلك ، افّةجبنية 

 

اليرقات بشكل تتغذى و داخل األوراق. خاللها كلها اليرقاتهناك ثالث مراحل يرقية، تتغذى  

األوراق  .Liriomyza sppليريوميزا  نوع يرقاتوتغادر البيض.  فيها ضعالتي وُ النبتة من رئيسي 

عادة  هامخرجفتحة وتكون (، Bethke ،1984و Parrella) لكي تصبح خادرات جاهزةكون عندما ت

ك. و C. horticola ك. هورتيكوال يرقات من عكسالعلى و؛ نصف دائري شقعلى شكل 

 مع نتوء ،ياليرقنفق الالجزء األخير من ورقة في الداخل التي تخدر   C. syngenesiaeسينجينيسيا

 خادرات لىالعثور عبالتالي يمكن من السطح السفلي للورقة. عادة فتحات التنفس األمامية 

 األحيان على سطح الورقة. بعض في وفي التربة أوالمحاصيل  مخلفات ، فيLiriomyzaليريوميزا 

 

، على تطّورهامراحل  حسبب ،اومحيطه ةاألنواع في مواقع مختلفة من النبت قد توجد بعضو 

 :التالي والنح
 

 سطح الورقة تحتيغرس تواً البيض:  -
 

 الورق أنفاقداخل  اليرقات: -
 

 بعض األحيان على سطح الورقةفي  والتربة أو في أالمحاصيل  بقايافي  :الشرانق -
 

ً للتغذية تُنتج فيماعلى سطح األوراق قبع ي وأ طير في الجوي: البالغ الذباب - لوضع و ثقوبا

 .البيض

 
 وحفظهاجمع العيّنات  3-1

 

ً  في المراحل السابقة لنضوجه Liriomyzaليريوميزا  يمكن جمع ذباب   من ورقعينات ب مقترنا

المورفولوجية  خصائصالوبما أن . يكتمل نمّوه، كما يمكن جمعه عندما ينطوي على أنفاق



16بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 8-16بروتوكول التشخيص 

 ةذكور بالغإلى هناك حاجة فلتشخيص األنواع تعتمد على األعضاء التناسلية الذكرية،  ةستخدمالم

في كثير من بيقين ييزها يمكن تمفال  البالغةاإلناث أما األنواع.  هوية تحديد ثبت منمن أجل الت

من يزيد أن  ما موقع من وأ نبتةجمع عينات متعددة من من شأن جنس. وإال على مستوى الاألحيان 

جزيئية  يكن من المزمع إجراء اختباراتما لم مر مهّم أ ذاوهاحتمال الحصول على ذباب ذكور، 

 .غير المكتمل والنمتشخيص مراحل ل
 

 الذُّباب البالغجمع  3-1-1

 

 أوراق الشجر عن و كسحهجمعه باليد أر، ويمكن اشجأليوجد الذباب البالغ عادة على ورق ا 

 مضّخةاستخدام ب جمعه يمكن وأداخل قوارير زجاجية، ووضعه من ثّم بواسطة شبكة يدوية 

ً عن ذلك،. جمع العيناتل خوائية ، الالصقة المصائد الصفراءباستخدام يمكن جمعه  وعوضا

 ثلم قات الورنقّاب لجمع وموثوقيةالطريقة األكثر عملية  غير أنّ الزجاجية. وخاصة في البيوت 

يرقات حية.  على تحتويو حفرت فيها أنفاقجمع أوراق  تتمثل في Liriomyzaليريوميزا  أنواع

ويرد وصف . في المختبر كبير من أجل تربيتها حتى تصبح ذباب بالغ مستوعب في فتوضع

 (.2005وآخرون ) Fisherو Griffiths (1962) عند agromyzids الورق ذباب تقنيات تربية

 

 في المائة 70 محلول يحتوي على إيثانول بنسبة واليرقات فييمكن وضع الذباب البالغ  

ً  أن لونها يبهت ولووتخزينها إلى أجل غير مسمى،  أن تكون وينبغي مع مرور الوقت.  تدريجيا

 وضبة فيوم السائل لتجنب تسربمقفلة بإحكام  ،إليثانولفي االمنقوعة العينات  التي تضم واريرقال

ً ويمكن حفظ الذباب البالغ أيضاً . مقّوى صندوق داخل ة للصدماتواد مخففم تعليق عبر  حفظاً جافا

 .مثالً  دبابيس بواسطةالعينات 

 

في محلول يحتوي على إيثانول بنسبة  حفظها فينبغيلتشخيص الجزيئي ل الالزمةأما العينات  

درجة مئوية تحت  4.0و 20على حرارة تتراوح بين مجمدة ) هاتخزينو، في المائة 100إلى  96

 (.2015وآخرون،  Blacket) FTA (Whatman)1 بطاقات على هاحفظ و( أالصفر

 
 غير المكتمل والنمجمع اآلفات في مراحل  3-1-2

 

يشتبه التي  ينبغي قطف األوراق، وحفظها النباتاتمن جمع عينات  وإذا كان القصد ه 

 .ببطء بما يتيح تجففها ورقتي جريدةووضعها بين  أنفاقعلى  وأ تغذيةلل نقر باحتوائها على
 

من أجل الحصول على يُعتََزم تربيتها في المختبر التي تأوي أنفاقها يرقات  األوراقأّما  

مخبرية أنسجة ب تغليفهافينبغي  بغية تحديد هويتها، ذباب بالغ، وال سيما هاتطّورمراحل مختلف 

في وومختومة.  ةنأكياس مبطّ  ضمنرسل بالبريد ، وتُ غير مفرطة الرطوبة ولكن قليالً  مبتلّة

 مختومة (Petri) ترييفي أطباق بحية يرقات  ذات األنفاق التي تسكنهاتوضع األوراق ، المختبر

ً  درجة مئوية 23 حرارة على تخزينها في حاضنةثم رطبة أوراق ترشيح  مع جب أن ي) تقريبا

 فطريات وبكتيريا وغيرها(. تنمو فيهاثالثة أيام إلزالة األوراق التي  وكل يومين أ تُفحص



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب 

 9-16 يتشخيصبروتوكول  ية لوقاية النباتاتاالتفاقية الدول

 الهوية تحديد -4
 

عينات ذكور بالغة، إذ ال على  المعاينة المورفولوجيةبالورق  نقّاباتيقتصر تحديد هوية  

 واليرقات أ والبيض أ وأ على مستوى النوع اإلناث البالغةتحديد هوية على مالئمة  أدلة توجد

خاصة بو، الصفات المورفولوجيةعن طريق معاينة البالغ  لذبابويمكن تحديد هوية ا .الشرانق

ألعضاء التناسلية الذكرية تحت لالمورفولوجية  خصائصيتم فحص الو. للذكوراألعضاء التناسلية 

مع م هذا البروتوكول استخداومن شأن (. مرة 100حوالي  بقدرة تضخيم تبلغ)القدرة  عالي مجهر

األربعة  الزراعيالحجر ب المشمولةالبالغة  األنواعسمح بالتعّرف إلى يأن  ،عينات حسنة اإلعداد

ل.  )باستثناء. اوحده ةالمورفولوجي معاينةمن خالل ال بشكل أكيد Liriomyzaميزا ويللير

 (.1ت في القسم لألسباب التي نوقش L. Langeiل. النجاي و L. huidobrensis هويدوبرنسيس
 

 و، بما في ذلك مراحل النمتطّوريمكن استخدام االختبارات الجزيئية في جميع مراحل الو 

ضافة إلى باإلو .استناداً إلى الخصائص المورفولوجيةغير المكتمل، عندما يتعذر تحديد األنواع 

ية تلك األنواع عندما هو حولة مهمّ ال مزيداً من المعلوماتذلك، فإن االختبارات الجزيئية قد توفر 

 تخصصيتعين تفسير تلك المعلومات بدقة ألن  ولكن تالفة. وادية أتيعاتكون العينات البالغة غير 

هذه االختبارات ألغراض معينة وتم تقييمها على أساس  تاالختبارات الجزيئية محدود، وقد وضع

نتائج تلك لذا يتعين تفسير  باستخدام عينات من مناطق جغرافية مختلفة.د من األنواع، وعدد محد

 . بحذر االختبارات الجزيئية

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

 

الجزء الطرفي من  األعضاء التناسلية الذكرية )على وجه الخصوص، من الضروري معاينة 

من  خص أي نوعيفيما  إيجابيمن أجل تحديد الهوية بشكل  ((،5)الشكل  distiphallus القضيب

عداد إلجيدة طريقة ل ويرد أدناه عرض موجز. Liriomyza لليريوميزااألنواع األربعة المستهدفة 

 وأمزيد من التفاصيل حول الطريقة ويرد . (Ridland، 2008و Malipatilاستناداً إلى العينات )

EPPO(2005 .) وSteyskal (1986 )و Spencer (1981 ،1992) ،Spencerفي األسلوب لدى االختالفات 

أن تقارن بالسمات  distiphallusلجزء الطرفي من قضيب الذكر ا لقرائن الدالة على هيكللوينبغي 

 األنواع.هوية ( من أجل تأكيد تحديد 1)الجدول  المورفولوجية

 
  للفحص المجهري Liriomyzaا زيموليريفة آل األعضاء التناسلية للذكر البالغ تحضير 1-1 -4

 

 تحديد جنس الذباب 4-1-1-1

 

أقل و ومزغبةاللون داكنة  epandrium العضو المسمى فصوصتكون الذكور،  لدى الذباب 

جانبي ، من هأسفلوصوالً إلى الجزء الخلفي من البطن حول  تلتفوهي ، تصلباً من أنبوب اإلناث

 مثلثة تصبحبين الفصوص، شّق صغير حة على شكل فت هناك)أ((. و 6بطن )الشكل وال ظهرال

تمتدّ بالكاد وبقية األعضاء التناسلية الذكرية.  رؤية ان خاللهويمكن م، بالكاملفتح تالشكل عندما 

 قسمال ما بعدالبطن  أقسامتشّكل ، ة األنثىولدى الذباب. الصفيحة الظهرية األخيرة بعدما لفصوص ال

ً أسود شديد التصلّب  6 وهناك )ب((،  6الشكل ) ةالسادس بعد الصفيحة الظهريةما  يمتد إلىأنبوبا



16بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 10-16بروتوكول التشخيص 

 تغطي الشريحة الظهرية السادسةوفي نهاية األنبوب. من الخلف  للعيان فتحة دائرية واضحة

 الجانبية والبطنية. ة من الناحيتينمرئي انبوب من فوق، على الرغم من أنهأللالنصف القاعدي 

 

 للمعاينة distiphallus من قضيب الذكر لجزء الطرفيا تحضير 4-1-1-2

 

. ويمكن تحقيق ذلك راقبةتنظيف األنسجة والمكي يتسنى ن الجسم لعالبطن  ينبغي فصل 

 مصغرةلدبابيس الل الطرف المستديرصنعها بلصق )والتي يمكن  الدقيقة تشريحلااستخدام إبر ب

(، لفصل البطن س عاديسطحي بدبوبعد حفر ثقب  عود ثقاب خشبي، طرفبإدخاله و المروسة

هيدروكسيد  في المائة من 10يحتوي  حلولمطن في ويمكن غلي الب. بعناية الذبابةبدن عن بقية 

 في هتركبدالً من ذلك،  وأ ائق،دق 4-2لمدة ( NaOHهيدروكسيد الصوديوم ) وأ( KOHالبوتاسيوم)

هيدروكسيد الصوديوم  وأ (KOHهيدروكسيد البوتاسيوم ) في المائة 10 يحتوي علىمحلول بارد 

(NaOH) تحييدكفيل بالماء المقطر  إلىج البطن المعالَ إن نقل األنسجة.  بيانتمن أجل ليلة كاملة ل 

إلى قطرة  هلنقلاً البطن جاهزيصبح وبعد ذلك . هيدروكسيد الصوديوم وأ هيدروكسيد البوتاسيوم

 .مجّوفةعلى شريحة  الغليسرينمن 

 

ع األعضاء التناسلية ومجم فصليُ ، قيقةدإبر التشريح الاستخدام بو نينمجسام ثنائي العيتحت  

، قيقةدإبر التشريح ال وبواسطة والعضالت المرتبطة بها.القشيرات و ةالمحيطاألغشية  عنبعناية 

بقدرة تضخيم تبلغ الجنب تحت مجهر مركب مشاهدتها من  بشكل يتيح األعضاء التناسليةتوضع 

لجزء الطرفي من قضيب ابشكل يتيح رؤية األعضاء التناسلية  يةر وضعغييتم تثم ي مرة. 400 حتى

وينبغي  .إضافة الساترةدون ب، مرة 400 بقدرة تضخيم تبلغ نمن جهة البط distiphallus الذكر

عرض جانبي  مثالً،)وجهات مختلفة  من distiphallus الجزء الطرفي من قضيب الذكر مشاهدة

 .أقلّ  المجهر بقوة تضخيمتحت  تغيير وضعيتهيتطلب بطني(، األمر الذي وظهري و

 

(، ينبغي نقل األعضاء مثالً  الروتينيالهوية تحديد  لغرضالشرائح شبه دائمة )ولكي تصبح  

تُغَطس األعضاء التناسلية فعلى شريحة مسطحة نظيفة.  غليسرينقطرة من ال ووضعها فيالتناسلية 

 .المحلول بالتساوي من أجل مدّ ة ديرمستساترة ا وضع عليهت، والمحلولفي  رفقب

 

 محلول هيدروكسيد البوتاسيوم البطن فيتنظيف يجب فدائمة، ائح شر إلىحاجة دعت الإذا و 

KOH  البطن نقل يمكن موضح أعاله. ثم  وحمض الخليك الجليدي البارد كما هوتحييد مفعوله في

تحت قيقة دال تشريحالستخدام إبر اب، وفي المائة 70يحتوي على إيثانول بنسبة ووضعه في محلول 

القشيرات و ةالمحيط األغشية نعع األعضاء التناسلية بعناية ومجمفصل ي، سام ثنائي العينينمج

ووضعها في  فصولةالمنقل األعضاء التناسلية ينبغي في مرحلة أولى والعضالت المرتبطة بها. و

فيه تخزينها تي يمكن إن اقتضى األمر زيت القرنفل )الفي دقائق، ثم  4-2يثانول المطلق لمدة إلا

 المائة في 70 يحتوي إيثانول بنسبةمحلول  يتم نقل األعضاء التناسلية إلىوة من الوقت(. مدألية 

 (، وأخيراً دقائق 10)لحوالي  في المائة 95محلول يحتوي إيثانول بنسبة (، ثم إلى ائقدق 10)لحوالي 

األعضاء التناسلية بشكل ويمكن بعد ذلك وضع قل(. دقائق على األ خمست القرنفل )لمدة إلى زي

بيانات بالدائمة الشرائح  كل ويجب توسيمكندا تحت ساترة. بلسم قطرة من في ، دائم على شريحة

( ةمعروفن كانت )إ الجمععلى  القائمةالجهة اسم ووتاريخ الجمع  العائلاسم ول المكان افية تفصّ و

 بقية العينة.فيما يخّص  تضمينه إشارات مرجعيةل عالمة التعريف، وكوداسم النوع، وو
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 11-16 يتشخيصبروتوكول  ية لوقاية النباتاتاالتفاقية الدول

مع وضع رقعة مناسبة  ،التسمية المناسبةبعلى بطاقة  ذبابالما تبقى من عينة وينبغي وضع  

 التناسلية. ءعضااألإلى مرجعية  اتإشارعلى الشريحة تنطوي على 
 
 Agromyzidaeذبابات الورق فصيلة هوية تحديد  4-1-2

 

(. Spencer ،1989 ،1990نووع فوي جميوع أنحواء العوالم ) 2 500حووالي رق الو ذباب فصيلةتضم  

 Dempewolfو Spencer (1972 ،1973 ،1987،) لودىلمورفولوجيوا ذبواب الوورق وصف تفصيلي ويرد 

 Boucher (2010.)و(، 2004)

 

ً 2004ن )يوآخر  Yeatesفي هذه الوثيقةالتسميات الشكلية وتتبع   الرجوع إلى  (. ويمكن أيضا

ً تشريحعرض بشكل واضح تالتي  الرسوم التوضيحيةالمصدر على اإلنترنت لالّطالع على ذا ه  ا

ً نموذجي  األوراق(. نقابات)مثل  acalyptrateذبابة ل ا

 

، Spencer ؛Hennig ،1958) بالمجموعة التالية من الخصائص األوراق تتسم فصيلة نقابات 

 (:7( )الشكل Boucher 2010؛ 1987
 
   ملم 3و 1ملم ولكنه يكون عادة ما بين  6-1يتراوح طولها بين  مالحج ةصغير -

 األنففي  وجود شعيرات -

 في الجبهة  قرون استشعارمن واحد إلى سبعة  -

 الترس الصدريقمة  عند جناح مع فاصل في الضلع -

 لجناحإلى حافة ا يصالن ال A1 + 2CuA الجناح ااإلبطية صغيرة؛ عرقلجناح خلية ا -

يندمج معها مجمع من  يةتناسلعضاء الألا الواقعة ما قبل منطقةفي الدى الذكر صلبات لتوجد  -

صفيحة ال بين تين فقطتنفسي ينفتحتمع ، 8و 6يتراوح عددها بين  المتصلبة يةصفائح الظهرال

 ية.عضاء التناسلاأل الجزء الذي يضمو 5الظهرية 

 .(البيض وضع جهاز) المسرأ شكلياألنثى  لدى 7 القسم األمامي من الجزء البطني -

 

ً )الشكل   مع األمامي،  في قسمها سنونةمسطوانية الشكل، أ)أ((  8تكون اليرقات عموما

 مامية منهااألقع تبحيث )د((، و)ب(  8)الشكل  األمامية والخلفية تنفسيةالفتحات ال نتوءات تحمل

تكون أجزاء والخلف. لى إاألخيرة موجهة فيما ، للجزء الداخلي من الصدر على السطح الظهري

إلى بقية عند الزاوية القائمة في اتّجاه المحور الطولي الفك السفلي يكون فمها أيضاً جدّ متصلّبة؛ 

أكثر من  ووعادة ما تحمل اثنين أ)ج((،  8)الشكل  cephalopharyngealالبلعومي  - الهيكل الرأسي

مقترنتين  "نيعاذر"عبارة عن ) ةطنيقرون بواألمام، إلى أزواج أسنان متساوية الحجم موجهة 

 الظهرية. القرونأقصر من عادة تكون ( موجهتين نحو الخلف

 

األنسجة الحية  من تتغذى يرقاتها ألنفي الممارسة العملية ذبابات الورق يسهل التعرف على  

ات الحشرأخرى من  فصائل ضمنورق  نقّاباتتوجد لكن (. ورقلل نقّاباتها لنباتات )ثالثة أرباعل

. للحصول Drosophilidaeذباب الخّل و Anthomyiidaeمثل ذباب األزهار  dipteranالمزدوجة الجناح 

في  ةبيولوجيالو ةالمورفولوجي agromyzids ذباب الورق خصائصلمعلومات عن ا موجزعلى 



16بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 12-16بروتوكول التشخيص 

 - الرأسيلهيكل لرسوم توضيحية إضافة إلى ببليوغرافيا واسعة النطاق وأطوارها غير الناضجة، 

 Ferrar  (1987.)أنظرلعدد من األنواع،   الفتحات التنفسيةو cephalopharyngealالبلعومي 
 

  Liriomyzaتحديد جنس ليريوميزا  4-1-3

 

التالية  المورفولوجيةبالسمات  Liriomyza جنس ليريوميزامن  ومكتمل النمالذباب اليتميّز  

(EPPO ،2005 ؛Spencer ،1976:) 
 
  إلى الخلف(ةً )متّجه والمحجر الجبهةى عل مائلة شعيرات -

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

 أصفر

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

 وينتهي داخل الضلوع بصورة منفصلة عند الطرفالجزء السفلي للضلع ينثني  -

 1M+2 الضلع إلى العرقيمتد  -

 الحجم صغيرة( dmة )قرصيالخلية ال -

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

 "مبردو"؛ الخلفي الفخذعلى افات قرنية حالذكور )"مكشطة"، لدى  موجودالصرير جهاز  -

 الصفائح الظهرية على الغشاء الذي يربط المنخفضةالقشور القرنية  يتكون من سلسلة من

 الصفائح البطنية السفلية(.ب

 

)بما في ذلك األنواع المستهدفة  Liriomyzaليريوميزا  معظم أنواع بدوتفي الممارسة العملية،  

سوداء في معظمها بجبهة صفراء وحرشفة  األربعة الواردة في هذا البروتوكول التشخيصي(

األنواع هذه تمتلك وسب مختلفة. بن   ءصفرا وسيقانها صفراء زاهية، حين تشاهد من فوق،

( واألعضاء التناسلية الذكرية التي توجد عامة لدى 9)الشكل  للجناحينالتعّرق االعتيادي المستهدفة 

 كافة أفراد هذا الجنس.

 

األصناف  بين فصلاليمكن . Liriomyzaالتباس بين عدة أجناس وبين جنس ليريوميزا  قد يطرأ 

فيتوليريوميزا و Chromatomyiaكروماتوميا و ،Phytomyzaأي فيتوميزا  ،هاوثيقة الترابط فيما بين

Phytoliriomyza ليريوميزا وبين Liriomyza مائلة ال بهة والمحجرشعيرات على الجمن خالل ال عامة

ً تكون ) إلى األسفل )متّجهةً إلى األمام( ً  متّجهة إلى أسفل دائما منعدمة لدى  ومستقيمة أوأحيانا

ً  ها تظهرلكنسوداء  ورمادية أعموماً (، وبالحرشفة الصغيرة التي تكون Liriomyzaا ليريوميز  أحيانا

ذبابات ليريوميزا  معظم لدى بشكل تامأصفر  الوسط يكون)في وسطها  لون  أصفر فاتحمع 

Liriomyza .)نوعي فيتوميزا ولدى Phytomyza وChromatomyia ، 4+5 العرق إلىإال ال يمتدّ الضلعR ،

 1M+2 عرقإلى ال Liriomyza ليريوميزاو Phytoliriomyza فيتوليريوميزا يمتد لدى آفتيحين  في

(Spencer، 1977.) أنواع  وتشّكلPhytoliriomyza تتغذى من وورقة( ال وجذع أال)على  عفصات

 .الورق نقّاباتمن عادة  Liriomyzaو Phytomyzaو Chromatomyiaأنواع  عدّ ت الداخل، في حين
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 13-16 يتشخيصبروتوكول  ية لوقاية النباتاتاالتفاقية الدول

 Liriomyza تحديد هوية أنواع ليريوميزا  4-1-4
 
 البالغ Liriomyza spp لذباب ليريوميزالوجية ورفوالخصائص الم 4-1-4-1

 

ل. ، وL. bryoniae ل. بريونيا الرئيسية لتشخيص بالخصائصيرد ملخص مبسط  

ل.  لك آلفة)وكذ L. trifoliiل. تريفوليي و L. sativae ل. ساتيفاو، L. huidobrensisهويدوبرنسيس 

ً برسوم توضيحية وصور 1ألغراض استبعادها( في الجدول  L. strigata ستريغاتا ، مصحوبا

 .11و 10الشكلين في  distiphallusمن قضيب الذكر  طرفيجزء الللمجهرية 

 

 عند هذه األنواعلمورفولوجية اللتشكيلة لرسوم توضيحية و وصف أكثر تفصيالً يرد و 

Spencer (1965 ،1973)، وDempewolf (2004)، وMalipatil ( 2004وآخرون)، وShiao (2004 .)

أ، Malpatil 2007) (PaDIL) مكتبة صور اآلفات واألمراضة في يالتشخيص الرئيس سماتوتظهر 

 (.ج2007ب،  2007

 

  ً  Ridlandو Malipatilوقد قدم  مفاتيح.ال الذبابات البالغة باستخدامتحديد هوية  ويمكن أيضا

ً ( مف2008) ً لسب تاحا بعض األنواع  فيهاذات األهمية االقتصادية، بما  فاتاآل من عة عشر نوعا

تحديد أنواع اآلفات لنظام  Dempewolf (2004) وفر فيوباإلضافة إلى ذلك، يت. المتوّطنة في أستراليا

 أنواعتعني إشارة خاصة إلى مفاتيح صور مجهرية. وهناك استناداً إلى من جميع أنحاء العالم 

 اإلقليمية الواسعة ومفاتيح متاحة من خالل أعمال في بعض الكاتالوغات Liriomyza يريوميزال

Spencerتختلفالتي  ،ساسيةاأل اإلقليمية الحيوانيةلكائنات ا تشمل هذه األعمال. و  ً من منطقة  طبعا

نواع غير األ استبعادالعملية اإليجابية الرامية إلى  في بصور متفاوتةؤثر تبذلك هي إلى أخرى، و

 مراعاةفإن . باإلضافة إلى ذلك، Spencer ((1973 هذه األعمال فيبقائمة كاملة  تردوالمستهدفة. 

الحجر ب ا والمشمولةالمشتبه به Liriomyza ريوميزااكتُشفت فيه أنواع ليالذي العائل النبات 

خرى التي قد المحتملة األ agromyzid ذباب الورق أنواعقليص ساعد في تتيمكن أن  ،الزراعي

في )على سبيل المثال  وضعها في الحسبانينبغي عدم سياق البيولوجي نفسه والتي الفي  ظهرت

 (.بدون تاريخ) Ellisنظر أأوروبا، 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 14-16 يتشخيصبروتوكول 

Liriomyza ليريوميزا ذبابرفولوجية لدى أنواع مختارة من والخصائص الم  -1الجدول 
† 

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

الجزء الطرفي من 

 قضيب الذكر
distiphallus 

 ؛طرفيتانبصلتان 

حواشي البصلة 

  .مستديرة

 دال تلتقيان إال عنطرفيتان بصلتان 

نحو تمتدّ حاشية البصلة ، تيهمااشيح

 األمام على مستوى البطن

 مع انقباض واحدة ةطرفيبصلة 

طفيف بين النصفين العلوي 

الظهري  مستوىعلى الوالسفلي 

البصلة أكثر تصلّباً  وتبدوالبطني؛ 

 أقصر ةبساق قاعدي

تلتقيان  تان،طرفيبصلتان 

إلى القاعدة،  ةمن الحاشي

نحو تمتدّ حواشي البصلة 

 األمام على مستوى البطن

 مع انقباض طرفيةبصلة 

بارز بين النصفين العلوي 

 على المستوىوالسفلي 

 وتبد الظهري والبطني؛

ً قّل البصلة أ بساق تصلّبا

  ية أطولقاعد

قرون استشعار 

 عمودية

قرنا استشعار 

ان على أرضية عمودي

 صفراء

قرنا استشعار عموديان على أرضية 

 سوداء

 ةخارجي ةعمودياستشعار  ونقر 

إلى  تصلعلى أرضية سوداء قد 

، ةالداخلي ةالعمودياالستشعار  ونقر

على  فيما عدا ذلك كونتي تال

 أرضية صفراء 

ود خلف العينين يمتدّ لون أس

ن وقرحتّى على األقّل 

 ةالعمودياالستشعار 

ن وقر، لكن ةالخارجي

 ةالداخلي ةالعمودياالستشعار 

 كون على أرضية صفراء ت

قرنا االستشعار العموديان 

 على أرضية صفراء

الجزء الظهري 

 عظم القصمن 
Anepisternum 

في الغالب، أصفر 

عالمة سوداء صغيرة 

لسفلي هامش االعلى 

 األمامي

تمتد  الشكل متفاوتةسوداء  بقعةبأصفر 

 ً  الجزء السفلي ثالثة أرباع لىع عموما

 داكنة منطقةبأصفر في معظمه، 

تتراوح في حجمها من شريط 

صغير على طول الهامش السفلي 

 األمامي إلى طول الجزء السفلي

هامش ثّم إلى الالهامش، من بأكمله 

هامش إلى يصل لضيق ياألمامي و

 لفصّ ا

سوداء  ولكن مع بقعةأصفر 

في الهوامش  الشكلمتفاوتة 

تمتد وقد ، ةألماميلسفلى وا

 على طول النصف السفلي

أصفر، عالمة صغيرة 

رمادية تميل إلى اللون 

األسود على الهامش 

 األسفل األمامي

 Cu 1Aالعرق 

 

طول )أ( ضعف طول 

 )ب( 

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

 )ب( 

طول  مرات 4-3طول )أ( 

 )ب( 

الثالث من  مقطعال

 قرون االستشعار

 صغير، أصفر أصفرصغير،  صغيرـ أصفر ضخم بعض الشيء، داكن عادةم أصفرصغير، 
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 15-16 يتشخيصتوكول برو االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

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

الجبهات 

 والمحاجر

الجبهة بلون أصفر 

المحجران أكثر   المع،

 شحوباً 

لى أكثر إ الجبهة صفراء، تميل عموماً 

إلى اللون األصفر  االلون البرتقالي منه

 المحجران العلويان؛ الليموني الشاحب

عند على األقل  بعض الشيء، انداكن

 العلوي حجريلمقرن االستشعار ا

 المحجرانوهة بالج زاهبلون أصفر  حجرانوالمهة بالج

 صفراوان

 المحجرانوهة بالج

 صفراوان

 

بخطوط  أصفر زاهي الفخذ

 البنّي تميل إلى اللون

ً  داكنأصفر،   سوداءبخطوط  أحيانا

 

بخطوط تميل إلى أصفر  أصفر زاهي

 اللون البنّي

خطوط أحياناً أصفر تتخلله 

 تميل إلى اللون البنّيرقيقة 

الجانب الظهري 

  لوسط الصدر

لماع بنسبة  ،أسود

مع مسحة من  كبيرة

 لون خفيف كامد

ة مع لمسة كامدأسود المع  المع  ،أسود كامد ،أسود

 طفيفة

كامد مع لمسة رمادية  أسود

 طفيفة

الصفائح البطنية 

  للذكور
الصفيحتان الثانية 

والثالثة مرئيتان يفصل 

أخدود وسطي  نهمايب

  أصفر

مقسمة  وحدها الصفيحة الثانية المرئية

 بأخدود وسطي أصفر

وحدها الصفيحة الثانية المرئية 

 مقسمة بأخدود وسطي أصفر

لى إ ةمن الثانيالصفائح  –

مقسمة بأخدود  ةالخامس

 وسطي أصفر

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

صفائح  معلومات عنالو EPPO (2005): من distiphallus الجزء الطرفي من قضيب الذكروالمعلومات المتعلقة بSpence (1973 ،1976 ،) من المعلومات الواردة في الجدول المصدر: تم تجميع
 تحليله(. في L. Strigata تناولي( )الذي لم 2004) Shiaoبطن الذكور من 

 .11إلى  7اُنظر أيضاً األشكال   † 
 من الناحية المورفولوجية. .Huidobrensis L و .iLange L بين تمييزالال يمكن   ‡ 
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 16-16 يتشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

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

في هذا الفصل إلى مجموعتين طبيعيتين تختلف  المدروسة  Liriomyzaتنقسم أنواع ليريوميزا 

من  الجزء الطرفياألعضاء التناسلية الذكرية )وال سيما بنية إحداهما عن األخرى بحسب 

 الفتحات التنفسية الخلفية لليرقات:وبنية القضيب( فضالً عن لون الجسم 
 
، ل. ستريغاتا L. huidobrensis، ول. هويدوبرنسيس L. bryoniaeل. بريونيا  :1المجموعة ا -

L. strigata 

 L. trifoliiول. تريفوليي  L. sativae ل. ساتيفا: 2المجموعة   -

 

(، وال سيما 1 )الجدول هويته مفيدة في تحديدالغير أن السمات الخارجية للذباب البالغ 

 للون، ال تندرج بوضوح في هاتين المجموعتين.السمات القائمة على ا

 

 واألغشية. وه حيط بهات ةهشو عبارة عن بنية صغيرة جداً  من القضيب الجزء الطرفيو 

 (5جزء من األعضاء التناسلية الذكرية( )الشكل  والجزء الطرفي من القضيب )جهاز اإليالج، وه

من القضيب يتميز بسمة  الجزء الطرفي. فاليةعقيمة تشخيصية ب األبعاد ةثالثي بنيته المعقدة تتسمو

وتختلف البنية فريدة يمكن من خاللها تحديد جميع األنواع األربعة المستهدفة تحديداً موثوقاً. 

للجزء القمي من القضيب بين المجموعتين الطبيعيتين من هذا النوع من اآلفات: ففي  األساسية

ً إل، هناك بصيلتان طرفيتان 1المجموعة  ، فهناك 2(، أما في المجموعة 10)الشكل ى جنب جنبا

(. 11بصيلة طرفية واحدة، منقبضة في الوسط بحيث تنقسم إلى قسمين، سفلي وعلوي )الشكل 

من الجزء الطرفي ويرد أدناه مفتاح لتسهيل التعرف على األنواع األربعة المدروسة باستخدام 

 ً ، التي ترتبط ارتباطاً L. strigata تااستريغ اميزليريوالقضيب. وتيسيراً للفهم، يشمل المفتاح أيضا

ً بـ ً آفة L. huidobrensis هويدوبرنسيس ليريوميزاو، L. bryoniae بريونيا ليريوميزاوثيقا ، وهي أيضا

 في نباتات عائلة مماثلة. بالتالي العثور عليهاويمكن  متعددة العوائل

 

الجزء الطرفي  بنية وينبغي التحقق من طفيفة هذه اآلفةغير أن االختالفات بين بعض أزواج  

بنية ( للتأكد من عدم الخطأ في تفسير 1)الجدول باستخدام الدالئل المورفولوجية من القضيب 

. وإذا تطابقت جميع األدلة، يمكن آنذاك استبعاد جميع األنواع األخرى من القضيب الجزء الطرفي

 . تتناولها هذه الوثيقةالتي ال، بما فيها األنواع Liriomyza ليريوميزامن 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب 

 17-16 التشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

من الجزء الطرفي من خالل  Liriomyzaهوية أنواع ليريوميزا المفتاح التشخيصي لتحديد 

 القضيب الذكري
 

 .11و 10الشكلين باالقتران مع ينبغي استخدام هذا المفتاح  
 

......  ..)ه( و)و(( ........................................11بصووووووويلة طرفيوووووووة واحووووووودة )الشوووووووكل  -1

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

 )ك(( .....................................-)ج( و)ز(-)أ(10بصووووووووووويلتان طرفيتوووووووووووان )الشوووووووووووكل  -

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

القاعدي من البصيلة: القسوم القاعودي شوديد التقووس  الطرفي والجزءالجزء انقباض شديد بين  -2

 ليريوووووووووووميزا.......... ......................................)و( ................................11)الشووووووووووكل 

 L. trifolii تريفوليي
 

والجوزء القاعودي مون البصويلة: القسوم القاعودي لويس الجوزء الطرفوي فقط بوين  طفيف انقباض -

 ..........)ه(( ............................................................11شوووووووووووديد التقووووووووووووس )الشوووووووووووكل 

 L.sativae ساتيفا ليريوميزا....
 

الوبطن(؛ ومتصولبتان علوى  نحو األمام على مستوىن )غير ممتدتين ين دائريتيالبصيلتحاشيتا  -3

 ليريووميزا....)أ(( ......................................................................10متكافئ )الشوكل  ونح
 L.bryoniae بريونيا

 

)ب( و)ج( 10الوبطن( )الشوكل  نحو األموام علوى مسوتوىالبصيلتان حلزونيتان )ممتدتان حافتا  -

............... .4 
 

)ح(( 10فقووووووووووط )الشووووووووووكل عنوووووووووود حافتيهمووووووووووا البصوووووووووويلتان تلتقيووووووووووان فووووووووووي الوسووووووووووط  -4

 هويدوبرنسووووووووووووووووووووويس ليريووووووووووووووووووووووميزا.... ...............................................................

L. huidobrensis* 
 

)ط(( 10إلووووووى قاعووووووديتهما )الشووووووكل حاشوووووويتيهما البصوووووويلتان تلتقيووووووان فووووووي الوسووووووط موووووون  -

 L. strigata ستريغاتا ليريوميزا................................................................................
 

باالسوتناد إلوى  L. huidobrensis سويسهويدوبرن ليريووميزاو L. langei النجواي ليريوميزابين  يتعذر التمييز* 

 الخصائص المورفولوجية

ألربعوة المسوتهدفة فوي مراحول اLiriomyza  ليريووميزا الخصائص المورفولوجية ألنوواع 4-1-4-3

 ما قبل النضج
 

وحده الذي يمكن التعرف عليه بشكل قاطع في مراحل الحياة  وإن الذباب الذكر البالغ ه 

السمات  باالستناد إلىوالحشرة البالغة( على مستوى النوع  والشرنقةاألربع )البيضة واليرقة 

ويمكن استخدام الخصائص المورفولوجية لليرقة  المورفولوجية )شكل األعضاء التناسلية الذكرية(.

 في القسمالموصوفتين للتمييز بين أعضاء المجموعتين الطبيعيتين من هذا النوع  والشرنقة

من أجل وحدها لاألنواع، ولكنها ال تكفي  هوية م هذه المعلومات في تحديد. ويمكن أن تساه4-1-4-2



روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 لدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية ا 18-16بروتوكول التشخيص 

مورفولوجي، يمكن استخدام االختبارات  الهوية على أساس . وبغية استكمال تحديدتلك الغاية

 (.2-4في البروتوكول )القسم  المذكورةالجزيئية للتمييز بين األنواع 
 

 البيض
 

وي الشكل، ويبلغ اأبيض اللون وبيضيكون البيض رق. والبيض في أنسجة الو تضع الذبابات 

 النوع. وملم. وال يمكن في هذه المرحلة تحديد الجنس أ 0.25طول البيضة حوالي 

 

 والشرنقةاليرقة 
 

نفق في نسيج الورقة. يبلغ طول اليرقة  من خالل شقّ ثالثة أطوار، وتتغذى بتمر اليرقة  

ملم عندما يكتمل نموها. وهي مثال نموذجي  3.0ل إلى ملم، ولكنه يص 0.5حوالي  وءحديثة النش

)الشكل  الشرنقة(. أما 2-1-4نظر القسم أشكلها اإلجمالي ) من حيث agromyzids ذباب الورق على

ها مسطح بعض ملم، بطن 2.0وية الشكل، يبلغ طولها حوالي ا( فهي عبارة عن أسطوانة بيض12

 والشرنقة. ويمكن التمييز عملياً في مرحلتي اليرقة ناتئة، ولها فتحات تنفسية أمامية وخلفية الشيء

بين المجموعتين الطبيعيتين )ولكن ال يمكن التمييز بين األنواع داخل المجموعتين( بناًء على 

 التالي. والخصائص المورفولوجية على النح

 

 1يرقات المجموعة 

 

 L. huidobrensis وبرنسيسهويد وليريوميزا L. bryoniae بريونيا ليريوميزايرقات تكون  

بقعة صفراء  تتشكل الطور النهائيولكن في ، لون قشديذات  L. strigataا ستريغات ليريوميزاو

(. وتتألف كل 13يمكن أن تمتد لتشمل سطح البطن )الشكل  على القسم األمامي من ظهرها برتقالية

 اي يحددهتحظة عدد المسام المال وقد تصعبفتحة تنفسية خلفية من إهليج توجد على هامشه مسام. 

Spencer (1973)  :بريونيا ليريوميزاكاآلتي L. bryoniae مامس 12و اتمسام 7، ما بين ً  ليريوميزا، وا
، ما بين L. strigata ستريغاتا ليريوميزا؛ واتمسام 9و 6ما بين ، L. huidobrensis هويدوبرنسيس

ً مس 12و اتمسام 10 ً  الشرنقة يتخذ غالف. اما مختلفة، تتراوح ما بين األصفر البرتقالي  ألوانا

 ستريغاتا ليريوميزاو L. bryoniae بريونيا ليريوميزا شرنقةوالبني الداكن. ويميل لون غالف 
L. strigata ،،ًليريوميزاإلى الجانب األخف من فئة اللون. أما لون غالف  عامةً وليس حصرا 

ليريوميزا  شرنقة لى الفاحم. ويحتفظ غالففيميل في الغالب إ L. huidobrensis هويدوبرنسيس
وإن كان اليرقة  بشكل الفتحات التنفسية التي تتكون في مرحلة L. huidobrensis هويدوبرنسيس

 .حبوضو المسام يتعذر تمييز

 2يرقات المجموعة 
 

ً  نشوئهاعند  L. trifolii تريفوليي ليريوميزاو L. sativae ساتيفا ليريوميزاتكون يرقات    حديثا

الً مثلث برتقالي. وتتخذ كل فتحة تنفسية خلفية شك –شفافة، ثم يعم جسدها كله فيما بعد لون أصفر 

فيما يكون المسامان الخارجيان ثالثة مسام، يقع كل واحد منها في موقع أمامي بارز،  مع الزوايا

ً يميل إلى األصفر، ويكون لونها أ الشرنقة غالف خذيت. وممدودين ً برتقاليا ً ذهبياً لونا ً بنيا حيانا

بشكل الفتحات التنفسية التي تتكون في مرحلة اليرقة، ولكن  الشرنقةأغمق. ويحتفظ غالف 

 . تعود ظاهرة بوضوح للعيانالتفاصيل الدقيقة ال



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب 

 19-16 التشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 االختبارات الجزيئيةباالستناد إلى  Lyriomizaتحديد هوية أنواع ليريوميزا  4-2
 

تحديد من أجل  التفاعل المتسلسل للبوليميرازناداً إلى استُخدمت اختبارات جزيئية شتى است 

 الشظاياتعدد أشكال طول  - التفاعل المتسلسل للبوليميراز، بما في ذلك Liriomyza ليريوميزاأنواع 

ّدة ) المرتبطة  بوادئفي نقطة النهاية باستخدام ال التفاعل المتسلسل للبوليميراز(، وRFLPالمَحد 

أدناه وترد . حمض النووي، ومقارنة تسلسل النياآل متسلسل للبوليميرازالتفاعل الباألنواع، و

 ل. بريونيا ياالختبارات التي يمكن استخدامها للتمييز بين األنواع األربعة المستهدفة )أ

L. bryoniae ،ل. هويدوبرنسيس وL. huidobrensis ،ل. ساتيفا وL. sativaeل. تريفوليي ، وL. trifolii )

 .L. langeiل. النجاي و L. huidobrensis يدوبرنسيسل. هو بين وأ

 

فووي البروتوكووول التشخيصووي هووذا جوورى وصووف الطوورق )بمووا فيهووا اإلشووارة إلووى األسووماء  

التجاريووة( بحسووب مووا هووي منشووورة، إذ أنهووا تحوودد المسووتوى األصوولي للحساسووية أو التخصووص و/أو 

أو الموواد الكيميائيوة أو التجهيوزات فوي قابلية النسخ الذي توم بلوغوه. وإن اسوتخدام أسوماء الكواشوف 

على تأييدها من أجل استثناء أخرى قد تكون مناسوبة هوي البروتوكوالت التشخيصية هذه ال ينطوي 

أيضوواً. ويجوووز تعووديل اإلجووراءات المخبريووة الووواردة فووي البروتوكوووالت لكووي تتووواءم مووع معووايير 

 المختبرات الفردية، شريطة المصادقة عليها بالشكل المناسب.

 

ذي قُيّمت على ال Liriomyzaليريوميزا كل طريقة. ويشير ذلك إلى نوع  يرد أدناه تخصص 

أساسه كل طريقة واالستخدام األصلي الذي ُصمم االختبار من أجله. ونظراً إلى القيود المحددة 

المفروضة على االختبارات الجزيئية، فإن الحصول على نتيجة سلبية لالختبار الجزيئي ال يستبعد 

 إمكانية التوصل إلى تحديد إيجابي عن طريق االختبارات المورفولوجية.

 
 االختبارات الجزيئية شواهد 4-2-1

 

بحسوب نووع  -لكي يؤخذ بنتيجة االختبار التي تم التوصل إليهوا، ينبغوي تنواول شوواهد مالئموة  

سل عزل حموض النوواة وتضوخيمه اللكل سلسلة من س -االختبار المستخدم ودرجة اليقين المطلوبة 

، يتوألف تفاعول المتسلسول للبووليميرازلوى اللآلفة المسوتهدفة أو حموض النوواة المسوتهدف. وبالنسوبة إ

الحد األدنى من الشواهد واجبة االستخدام من شاهد إيجابي لحمض النواة وشاهد سلبي للتضخيم )ال 

 ، وعند االقتضاء، شاهد سلبي لالستخالص.شاهد نموذج(

 
 الحمض النووي استخالص 4-2-2

 

يمكن أن يستخلص  ليميرازالتفاعل المتسلسل للبولتطبيقات إن الحمض النووي المناسب  

بالغة، باستخدام ال ذباباتها وأ نقهااشر وأ Liriomyzaليريوميزا  من عينة واحدة من يرقات بنجاح

ً وباتباع تعليمات الجهة الحمض النووي أدوات استخالص  منوعة من مجموعات المتاحة تجاريا

(. 2013وآخرون،  Nakamuraو؛ 2005وآخرون،  Koxو؛ 2006و 2001وآخرون،  Schefferالمصنّعة )

وللحصول على معلومات إضافية عن مجموعة األدوات المستخدمة في كل واحد من االختبارات 

أن تقنيات  معينة وقد تستنتج مختبرات المصدرية. ثيقةالمعروضة أدناه، يرجى الرجوع إلى الو

طريقة من ة دام أيباستخالحمض النووي االستخالص البديلة مناسبة بالمثل؛ فباإلمكان استخالص 



روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 لدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية ا 20-16بروتوكول التشخيص 

باستخدام  طحنتُ  وطرائق االستخالص المناسبة للحشرات المدروسة. وتُسحق األنسجة المعالجة أ

 جهاز مماثل في جميع البروتوكوالت المنشورة. وأداة طحن دقيقة معقمة أ

 

م ل وما إذا كان االختبار قد نُفذ أ رصدل شاهد. يُستخدم هذا الاإليجابي للحمض النووي شاهدال 

اإليجابي أي  شاهد. ويمكن أن يكون الاالختباريةيُنفَّذ وفقاً للتوقعات في ظل الظروف والبارامترات 

النووي الذي سبق  Liriomyzaليريوميزا حمض نووي يحتوي على التسلسل المستهدف )أي حمض 

 تحليله(.

 

تسلسل لتفاعل الملضروري  شاهد. هذا النموذج( شاهددون بالسلبي للتضخيم ) شاهدال 

أثناء تحضير خليط  الناجمة عن التلوث الكاذبةمن أجل استبعاد النتائج اإليجابية  للبوليميراز

 سبق أن الذي لتفاعل المتسلسل للبوليميرازل المالئم ماءال. ويُضاف محددتضخيم غير  والتفاعل أ

 في مرحلة التضخيم.الحمض النووي استُخدم لتحضير خليط التفاعل بدالً من حجم 

 

لرصد التلوث خالل استخالص الحمض  شاهد. يُستخدم هذا الالسلبي لالستخالص شاهدال 

دون بتفاعالً في مرحلة االستخالص  شاهد. ويشمل اللعائلمع نسيج ا متبادلالتفاعل ال والنووي و/أ

 إضافة عينة من النسيج.

 
تعدد أشكال طول  - للبوليميرازالتفاعل المتسلسل  هوية األنواع األربعة المستهدفة بواسطة تحديد 4-2-3

ّدة  الشظايا  المَحد 

 

تعدد أشكال طول  – التفاعل المتسلسل للبوليميراز ( عن اختبار2005وآخرون، ) Koxأفاد  

دة شمل جزءاً من جين الشظايا Cytochrome oxidase II (COII ) الثانيأوكسيداز  سيتوكروم ةالمحدّ 

االختبار بتحليل أربعة  تخصصألربعة المستهدفة. ثم دُرس استخدامه للتمييز بين األنواع ا مكني

ل. و، L. langeiل. النجاي ، وL. strigata  ل. ستريغاتا هي: Liriomyzaليريوميزا أنواع إضافية من 

ل. النجاي  . ولم يتسن التمييز بين عينتيL. scorzoneraeل. سكورزونيرا و، L. chinensisكيننسيس 
L. langei ،رنسيس ل. هويدوبوL. huidobrensis هذا االختبار. أما األنواع الثالثة األخرى  بواسطة

 فقد تسنى الفصل بينها.

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

 

م العينات في خليط تفاعل مقداره 2005وآخرون ) Koxوفقاً لما أورده    اً ميكرولتر 50(، تُضخَّ

مليموالر من  0.2ميكرومتر من كل بادئ، و 0.6ية التالية من الكواشف: النهائالكميات يتكون من 

دارئ  1x، و1HotStarTaqالحمض النووي ، ووحدة من بوليميراز النكليوتيدات ثالثية الفوسفات

. ويتضمن كل تفاعل 2MgCl كلوريد المغنيزيوم مليموالر من 5.1و ،لتفاعل المتسلسل للبوليميرازل

                                                      
)بما في ذلك اإلشارة إلى األسماء التجارية( بالصيغة التي  طرق المتبعةفي هذا البروتوكول التشخيصي، تُعرض ال  1

أُحرز في البداية. وال يعني استخدام قابلية التكرار الذي  نُشرت بها، ألنها هي التي تحدد مستوى الحساسية والتخصص و/أو

األجهزة في هذه البروتوكوالت التشخيصية المصادقة عليها واستبعاد غيرها مما قد  المواد الكيمائية أو أسماء الكواشف أو

ً أيضاً. ويمكن تعديل اإلجراءات المخبرية الواردة في هذه البروتوكوالت لتتوافق مع معايير كل مختبر على  يكون مناسبا

 كاف. حدة، شريطة التحقق من صحتها على نحو



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب 

 21-16 التشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ً كنموذج الحمض النووي من  اتميكرولتر 5-1إما   لتفاعل المتسلسل للبوليميرازل وإما ماء مناسبا

 ادئ التالي:وباستخدام زوج الب التفاعل المتسلسل للبوليميرازسلبي. ويُنفَّذ  شاهدك
 

TL2-J-3037-forward (F): 5´-ATGGCAGATTAGTGCAATGG-3´ (Simon et al., 1994) 
 

K-N-3785Lir-reverse (R): 5´-GTT(A/T)AAGAGACCATT(A/G)CTTG-3´ (Kox et al., 

2005)  
 

إلزالة  أولية مرحلة فهي لتفاعل المتسلسل للبوليميرازالحراري ل تدويربارامترات ال أما 

 94 على حرارةدورة ) 35دقيقة، تليها  15درجة مئوية لمدة  95حرارة  الخواص الطبيعية على

ثانية(،  45درجة مئوية لمدة  72 فـلمدة دقيقة واحدة، درجة مئوية  55ثانية، ثم  15درجة مئوية لمدة 

قبل أن تبّرد على دقائق،  10درجة مئوية لمدة  72 حرارة تبلغعلى استطالة أخيرة  مرحلةوتعقبها 

ميكرولترات  5خضع ت، التفاعل المتسلسل للبوليميرازبتضخيم ال. وبعد درجة حرارة البيئة المحيطة

في دارئ من ثالثي  ةفي المائ 1.5 نسبةب جاروزاألكهربائي على هالم للرحالن ال التفاعل من ُمنتج

حمض نووي يبلغ حجمه ( على سلم TAE) (EDTAالخليك ) رباعي اإليثيلينديامين أسيتات حمض

تعدد أشكال قبل تحليل  التفاعل المتسلسل للبوليميرازلتأكيد وجود منتجات  (bpواعد )زوج ق 100

ّ  الشظايال طو  .دةالمَحد 

 

إال في الحالتين صالحاً أوكسيداز الثاني  سيتوكرومل التفاعل المتسلسل للبوليميرازوال يُعتبر  

 التاليتين:
 

أوكسيداز  سيتوكروملجينة الحجم المتوقع باإليجابي إلى منتج تضخيم  شاهدإذا أدى ال -

 ةالثاني المستهدف
 

الحجم بتضخيم إلى منتج تضخيم السلبي لل شاهدالسلبي لالستخالص وال شاهدإذا لم يؤد ال -

 .ةأوكسيداز الثاني المستهدف سيتوكروم لجينة المتوقع 

 

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

 

بأنزيمات القطع  التفاعل المتسلسل للبوليميرازميكرولترات من منتج  5 هضمفي كل عينة، تُ  

DdeI وHinfI وSspI وTaqIلتعليمات الجهة المصنّعة. ثم يُفَصل مستقل ، كل منها في تفاعل ً ، وفقا

في  3بتركيز  جاروزالكهربائي على هالم األ الرحالنالمفكَّك ب التفاعل المتسلسل للبوليميرازمنتج 

( ليتسنى تحديد bp) واعدزوج ق 100من  حمض نوويالمائة في دارئ من ثالثي أسيتات على سلم 

 .ظاياشحجم ال

 

ظروف  ضمن لتي تم فصلهاا هضومةالمنتجات المشظايا بدقة حجم  وال يمكن أن يُحدد 

تعدد قيم فصل نسبية تُستخدم لمقارنة النتائج بمالمح إال أن الكهربائي المعروضة أعاله،  الرحالن

ّدة ظاياالشأشكال طول  اإليجابية التي تضم  شواهدالمتوقعة لألنواع. ويمكن اختبار عينات ال المَحد 

وأنماط معروفة بموازاة عينات االختبار كي يتسنى مقارنة األحجام بدقة أكبر.  ذات أحجام شظايا

الحمض إيجابي في كل أنزيم قطع يخضع لالختبار للتأكد من أن األنزيم يقطع  شاهدوينبغي إدراج 

دة صحيحاً إال إذا أنتج  ظاياالشمتوقع. وال يُعتبر اختبار تعدد أشكال طول  وحسبما هالنووي  المحدّ 

. ة( المستهدفCOIIأوكسيداز الثاني ) سيتوكروملجينة من الحجم المتوقع شظايا اإليجابي  شاهدال



روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 لدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية ا 22-16بروتوكول التشخيص 

د ظاياالشوتتيح أنماط تعدد أشكال طول  إمكانية التمييز بين  جاروزاألعلى هالم ة التي تظهر المحدّ 

 2ي الجدول األربعة المستهدفة. وترد المالمح التشخيصية لألنواع ف Liriomyzaليريوميزا أنواع 

أحد  ظيةالمركبة في عيّنة ما تطابق المالمح المعروفة لش الشظيةبحسب األنزيم. وإذا كانت مالمح 

األنواع الخمسة الواردة في الجدول، يمكن االستنتاج بأن العيّنة تمثل ذلك النوع بناًء على االختبار. 

األنواع، فال تُشخَّص العينة أحد  ظاياشالمالمح المعروفة ل الشظاياأما إذا لم تطابق مالمح 

ل.  باعتبارها تمثل أحد األنواع بناًء على االختبار. وإذا ُشخصت عينة باعتبارها تمثل

، فقد تكون هناك حاجة إلى إجراء مزيد من االختبارات للتأكد من L. huidobrensis هويدوبرنسيس

 (.5-2-4 )القسم L. langeiالمموه ل. النجاي  أنها ليست النوع

 

دة ألنواع  ظاياالشمالمح تعدد أشكال طول  -2لجدول ا  Liriomyzaليريوميزا المحدّ 
 
 ( بحسب أنزيمات القطعأزواج القواعد) شظايااألحجام المتوقعة لل 

 DdeI  HinfI SspI TaqI  النوع

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

 ويدوبرنسيسه ليريوميزا
huidobrensisL. † 

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

 L. sativae ساتيفا ليريوميزا

 ‡"األمريكية المتحدة الواليات"

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

 L. sativae ساتيفا ليريوميزا
 ‡"ا"آسي

 81و 163و 210و 306 73و 717 59و 310و 421 790
 30و

 72و 141و 219و 267 391و 399 27و 342و L. strigata 790 421 ستريغاتا ليريوميزا
 67و

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

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

 .(2005) نيوآخر Kox تقاة منالمصدر: بيانات مس
 .langei. L المموه ل. النجايبما في ذلك النوع  †
 .sativae .L من نوع ل. ساتيفا كالهماو، من السالالت البديلة "آسيا"و "الواليات المتحدة األمريكية" إن ‡
 

 ة المستهدفةالمرتبطة باألنواع لتحديد األنواع األربع التفاعل المتسلسل للبوليميراز بوادئ  4-2-4

 

للتمييز  الطبقات متعدد متسلسل للبوليميرازتفاعل ( عن اختبار 2013وآخرون ) Nakamura أفاد 

بعوود التفاعوول. مووا بووالقطع  لهضووما تنفيووذ عمليووة دون الحاجووة إلووىبوواألنووواع األربعووة المسووتهدفة بووين 

رتبط كول تو(. وCOIأوكسويداز األول ) سويتوكروم ةتسوتهدف جينو بووادئويستخدم هذا االختبار سوتة 

، Liriomyzaليريوووميزا أنووواع  يتفوورد بهووا نوووع محوودد موونالخمووس بسلسوولة  بوووادئموون هووذه ال ةبادئوو

 ةرتبط بجووزء موون جينووتووف ةالسادسوو ةأماميووة. أمووا البادئوو بوووادئالخمووس باعتبارهووا  بوووادئوتُسووتخدم ال

، ويستخدم بمثابة Liriomyzaليريوميزا جميع أنواع  لمحفوظ لدى( اCOIأوكسيداز األول ) سيتوكروم

التفاعوول المتسلسووول . ويمكووون اسووتخدام حجووم منتجووات بوووادئ، السووتكمال مزاوجووة الةعكسووي ةبادئوو

 .Lل. ساتيفا و، L. huidobrensisل. هويدوبرنسيس ، وL. bryoniae ل. بريونيا للتمييز بين للبوليميراز

Sativae ،ل. تريفووليي وL. trifoliiل. كيننسويس ، وL. chinensisالتفاعول المتسلسوول فواً الختبوار . وخال

ّدة ظاياالشتعدد أشكال طول  - للبوليميراز (، 3-2-4( )القسوم 2005وآخورون ) Koxالذي أجوراه  المَحد 

 .L. strigata . ستريغاتالهذا االختبار فيما يتعلق بـ  تخصصمن  تم التثبتلم ي

 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب 

 23-16 التشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 (COIل )أوكسيداز األو سيتوكروم ةتضخيم جين 4-2-4-1

 

ً لم  م العينات في خليط تفاعل مقداره 2013وآخرون ) Nakamuraا أورده وفقا (، تُضخَّ

من  ةميكرومتر من كل بادئ 0.5لكواشف: لالتركيز النهائية التالية  نسب يتكون من اتميكرولتر 10

الحمض ، ووحدة من بوليميراز ثالثي الفوسفات ن نكليوتيداتم مليموالر 0.2الستة، و بوادئال

 مليموالر 2، و1x  1TaKaRa Ex Taq لتفاعل المتسلسل للبوليميراز، ودارئ ل 1Ex TaqTaKaRaالنووي 

كنموذج الحمض النووي ميكرولتر من  5.0. ويتضمن كل تفاعل إما 2MgCl كلوريد المغنيزيوم من

 التفاعل المتسلسل للبوليميرازسلبي. ويُنفَّذ  شاهدك لتفاعل المتسلسل للبوليميرازل صالح ماء وأ

 (:2013وآخرون ) Nakamuraالستة التالية التي صممها  بوادئدام الباستخ
 

Lb600-F: 5′-CTAGGAATGATTTATGCAATG-3′ 

Lc920-F: 5′-CATGACACTTATTATGTTGTTGCA-3′ 

Lh1150-F: 5′-CAATCGGATCTTCAATTTCCCTTC-3′ 

Ls1040-F: 5′-TTATTGGTGTAAATTTAACC-3′ 

Lt780-F: 5′-TTATACACCAACTACTTTGTGAA-3′ 

L1250-R: 5′-GAATWGGRWAAATYACTTGACGTTG-3′ 

 

إلزالة  أولية مرحلة فهي لتفاعل المتسلسل للبوليميرازلالحراري  لتدويربارامترات ا أما 

على حرارة دورة ) 32درجة مئوية لمدة دقيقة واحدة، تليها  94حرارة تبلغ على  الخواص الطبيعية

درجة مئوية لمدة دقيقتين(.  72ثانية، و 30ية لمدة درجة مئو 55ثانية، ثم  30درجة مئوية لمدة  94

 جاروزاألالكهربائي على هالم  الرحالنب التفاعل المتسلسل للبوليميرازويمكن رؤية منتجات 

 ليتسنى تحديد حجم المنتج. واعدزوج ق 100من حمض نووي في المائة على سلم  1.8بتركيز 
 

أوكسيداز األول صحيحاً إال في  سيتوكروممتعدد لال التفاعل المتسلسل للبوليميرازوال يُعتبر  

 الحالتين التاليتين:
 

أوكسيداز  سيتوكروملجينة اإليجابي إلى منتج تضخيم من الحجم المتوقع  شاهدإذا أدى ال -

 ةاألول المستهدف
 
الحجم بالسلبي للتضخيم إلى منتج تضخيم  شاهدالسلبي لالستخالص وال شاهدإذا لم يؤد ال -

 .ةأوكسيداز األول المستهدف سيتوكروم لجينةالمتوقع 

 

زوج  649 فهي المتوقعة لألنواع الخمسة التفاعل المتسلسل للبوليميرازأحجام منتجات  أما 

 قواعدأزواج  107(، وL. chinensis ل. كيننسيس)زوج قواعد  359(، وL. bryoniae ل. بريونيااعد )وق

 .Lل. ساتيفا اعد )وأزواج ق 207(، وL. langeiل. النجاي /L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس)

sativaeج قواعدازوأ 461(، و (.تريفوليي ل L. trifolii وال يمكن أن يُحدد بدقة حجم .)منتجات  ظاياش

 ولكنالكهربائي المعروضة أعاله،  الرحالنالمفصولة في ظروف  التفاعل المتسلسل للبوليميراز

المرتبطة باألنواع والمتوقعة لها. ويمكن  بوادئبمالمح ال تُستخدم قيم فصل نسبية لمقارنة النتائج

اإليجابية التي يُعرف حجم شريطها الخاص باألنواع بموازاة عينات  شواهداختبار عينات ال

 االختبار كي يتسنى مقارنة األحجام بدقة أكبر.

 



روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 لدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية ا 24-16بروتوكول التشخيص 

المتسلسل لتفاعل ويُستنتج أن العينة تمثل أحد األنواع الخمسة إذا أدت إلى منتج وحيد ل 

 ل. هويدوبرنسيس من الحجم المتوقع لهذا النوع. وال يمكن أن يميز هذا االختبار بين للبوليميراز

L. huidobrensis ل. النجاي وL. langeiل. هويدوبرنسيس . وإذا اشتُبه في أن عينة تمثل 

L. huidobrensisأنها ليست النوع  ، فقد تكون هناك حاجة إلى إجراء مزيد من االختبارات للتأكد من

ليريوميزا  هوية (. وقد ُصمم هذا االختبار لتحديد5-2-4)القسم  L. langeiالمموه من ل. النجاي 
Liriomyza من تفاعل هذا  تم التحققلهذا الغرض. ونتيجة لذلك، لم ي تخصصه الُوجّ قد في اليابان، و

 خارج اليابان. L. trifoliiوأعداد نوع ل. تريفوليي  L. strigata ل. ستريغاتا النوع مع
 

 L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيسو L. langei المموهين ل. النجايتمييز النوعين  4-2-5
 

ّدة ل الشظاياتعدد أشكال طو - التفاعل المتسلسل للبوليميراز 4-2-5-1  المَحد 
 

ال طول تعدد أشك - لتفاعل المتسلسل للبوليميرازل( اختباراً 2001وآخرون ) Schefferوصف  

ّدة من أجل التمييز بين   شظاياال ، بناًء L. langeiل. النجاي و L .huidobrensisل. هويدوبرنسيس المَحد 

أوكسيداز األول، ولوسين  سيتوكروم ةبما في ذلك جزء من جينالمتقدري على تغير في الموقع 

م هذا اأكملهأوكسيداز الثاني ب سيتوكروم ة(، وجينtRNA) الحمض النووي الريبي المرسال . ويُضخَّ

 (:1994وآخرون ) Simonين أوردهما تباستخدام بادئ زوج قواعد 1 031الموقع الذي يضم 
 

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

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

 

ية إلزالة الخواص مرحلة أول: المتسلسل للبوليميراز للتفاعل التدوير الحراريبارامترات أما  

درجة مئوية  92على حرارة دورة ) 35درجة مئوية لمدة دقيقتين، تليها  92 على حرارةالطبيعية 

درجة مئوية لمدة دقيقتين  72ثانية، و 30درجة مئوية لمدة دقيقة و 50ثانية، ثم  30لمدة دقيقة و

دقائق. وبعد  7وية لمدة درجة مئ 72 حرارةعلى استطالة أخيرة  مرحلةوثالثين ثانية(، وتعقبها 

 للحمض النوويالكهربائي على سلم  لرحالن، يخضع ُمنتجه لالتفاعل المتسلسل للبوليميرازتضخيم 

 ظاياالش تعدد أشكال طولقبل إجراء تحليل  التفاعل المتسلسل للبوليميرازلتحقق من نجاح من أجل ا

ّدة  .المَحد 
 

أوكسيداز  سيتوكروم –أوكسيداز األول  يتوكرومسل التفاعل المتسلسل للبوليميرازوال يُعتبر  

 الثاني صحيحاً إال في الحالتين التاليتين:
 

أوكسيداز  سيتوكروم لجينةالحجم المتوقع باإليجابي إلى منتج تضخيم  شاهدإذا أدى ال -

 ةالثاني المستهدف
 
لحجم ابالسلبي للتضخيم إلى منتج تضخيم  شاهدالسلبي لالستخالص وال شاهدإذا لم يؤد ال -

 .ةأوكسيداز الثاني المستهدف سيتوكروملجينة المتوقع 

 

، كل EcoRVو SpeIبأنزيمي القطع  التفاعل المتسلسل للبوليميرازمنتج يُهضم وفي كل عينة،  

ً لتعليمات الجهة المصنّعة. ثم يُفَصل منتج  التفاعل منهما في تفاعل منفصل عن اآلخر، وفقا
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في المائة  1.5بتركيز  جاروزاألالكهربائي على هالم  لرحالناب مهضومال المتسلسل للبوليميراز

 .ظاياالش( ليتسنى تحديد حجم bp) واعدزوج ق 100من حمض نووي على سلم 

 

 الرحالنالمفصولة في ظروف  مهضومةالمنتجات ال ظاياشوال يمكن أن يُحدد بدقة حجم  

تعدد أشكال رنة النتائج بمالمح الكهربائي المعروضة أعاله، ولكن قيم فصل نسبية تُستخدم لمقا

ّدة ظاياالشطول   شظايااإليجابية التي تضم  شواهدالمتوقعة لألنواع. ويمكن اختبار عينات ال المَحد 

كي يتسنى مقارنة األحجام بدقة أكبر. وينبغي  ،ذات أحجام وأنماط معروفة بموازاة عينات االختبار

 الحمض النوويتبار للتأكد من أن األنزيم يقطع إيجابي في كل أنزيم قطع يخضع لالخ شاهدإدراج 

ً إال إذا أنتج  ظاياالشمتوقع. وال يُعتبر اختبار تعدد أشكال طول بحسب ما هو  دة صحيحا المحدّ 

 .ةالمستهدف ينةلجمن الحجم المتوقع ل شظايااإليجابي  شاهدال

 

زوج  1 031ة )ة واحدة غير متقطعظيش L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس وتُنتج عينات 

اعد( عندما وزوج ق 856و زوج قواعد 175متقطعتين )تين ظيوش SpeIبأنزيم  هضماعد( عندما تُ وق

زوج  420متقطعتين ) تينظيش L. langei ل. النجاي . وفي المقابل، تُنتج عيناتEcoRVبأنزيم  هضمتُ 

زوج  1 031ة )ة واحدة غير متقطعظي، وشSpeIبأنزيم  هضماعد( عندما تُ وزوج ق 611و قواعد

المركبة في عيّنة ما تطابق هذه  الشظية. وإذا كانت مالمح EcoRVبأنزيم  هضمعندما تُ  قواعد(

 يمكن االستنتاج بأن العيّنة تمثل ذلك النوع بناًء على االختبار.ف، ظاياشالمالمح المعروفة لل

 

 الحمض النووي مقارنة تسلسل  4-2-5-2

 

فيما الحمض النووي وتسلسل  التفاعل المتسلسل للبوليميراز معلومات عن Scheffer (2000)قدم  

أوكسيداز األول  سيتوكروملجينة يتضمن تسلسالت جزئية  متقدري وويحمض نيتعلق بموقع 

 .L ن المموهين ل. هويدوبرنسيسأوكسيداز الثاني، يمكن من خاللها التمييز بين النوعي سيتوكرومو

huidobrensis ل. النجاي وL. langei.  ن منشور الحق أصدره ( 2006وآخرون ) Schefferوتضمَّ

أوكسيداز األول لفحص تنوع األنواع. وُحللت هذه  سيتوكروم' من جين 3تسلسالت إضافية للطرف 

ر في شكل بروتوكوالت  البيانات باستخدام التقنيات التاريخية العرقية الجزيئية، ولكنها لم تُطوَّ

 تشخيصية.

 للحمض النووي التشفير الشريطي 4-2-6

 

 ما خصفيالحمض النووي تصنيفية أشمل لسجالت تسلسل  لتأسيس مصادرتُبذل حالياً جهود  

في دراسات  ةالمستخدم Liriomyzaليريوميزا أوكسيداز األول في  سيتوكروم ة' من جين5الجزء 

 وآخرون، Maharjan؛ و2011وآخرون،  Bhuiyaلحيوانات )للحمض النووي لالشفرة الشريطية 

نوعاً من  31للحمض النووي لـ ، على سبيل المثال(. وتوجد حالياً سجالت للشفرة الشريطية 2014

)بما فيها األنواع األربعة المستهدفة(، وهي متاحة على نظام بيانات الشفرة  Liriomyzaليريوميزا 

وترد (. ) (http://www.boldsystems.orgBarcode of Life Data System (BOLD)الشريطية للحياة )

عبارة عن قاعدة  و(، وهwww.q-bank.eu) Q-bank شفرات شريطية وإجراءات بديلة على موقع

وتضمنت دراسة أُنجزت مؤخراً  بيانات منظمة تضم تسلسالت مستمدة من مواد مرجعية.

(Maharjan  ،تفاصيل بشأن الفصل بين2014وآخرون ) ل. هويدوبرنسيس L. huidobrensis ،ل. و

. L. chinensisل. كيننسيس و ،L. bryoniae ل. بريونياو، L. sativae ول. ساتيفا، L. trifoliiتريفوليي 

http://www.boldsystems.org/
http://www.q-bank.eu/


روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 لدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية ا 26-16بروتوكول التشخيص 

ليست  المنهجية المتبعةفإن الحمض النووي، المتعلقة بتسلسالت  مصادرورغم هذا التقدم في ال

ألن قواعد  Liriomyzaليريوميزا وصفاً مفصالً في هذه الدراسة فيما يتعلق بتحديد أنواع  وصوفةم

تفسير هذه الموارد لم تُنشر في البحوث العلمية. وينبغي توخي العناية في تفسير نتائج تحديد 

( تضخيم تفضيلي 1، مراعاة لمسائل محتملة تشمل ما يلي: )حمض النوويالتشفير الشريطي لل

 سيتوكروملجينة نووية  متقدريةلنسخ  وألشباه الطفيليات أ لتفاعل المتسلسل للبوليميرازمحتمل ل

ً مع أنواع 2(؛ )numtنووية ) متقدريةأوكسيداز األول )أي جينات كاذبة  ( إمكانية التصنيف خطأ

لعينات ( نطاق مختلف من التغطية الجغرافية ل3شقيقة وثيقة الترابط )أي ُمرّكبات األنواع(؛ )

 .الحمض النوويالمرجعية في قواعد البيانات الخاصة بتسلسل 
. 

 السجالّت -5
 

مون المعيوار الودولي  5-2يجب االحتفاظ بالسجالت والبوراهين بالطريقوة الموصووفة فوي القسوم  

 آلفات الخاضعة للوائح(.ا)بروتوكوالت تشخيص  27لتدابير الصحة النباتية رقم 

 

 ينبغووي االحتفوواظأخوورى بنتووائج التشووخيص ثر فيهووا أطوراف متعاقوودة وفوي الحوواالت التووي قوود تتووأ 

العينووات  بطريقووة تضوومن االقتفوواء: اإلضووافية لسوونة واحوودة علووى األقوولالمووواد بالسووجالت واألدلووة و

ر فوتوغرافيووة لبنووى تصوونيفية مميووزة ومستخلصووات المحفوظووة أو الموضوووعة علووى شوورائح، وصووو

 لهالم. للحمض النووي وصور فوتوغرافية ألنواع ا
 

 جهات االتصال للحصول على معلومات إضافية -6

 

 هذا البروتوكول من: بشأن معلومات إضافيةيمكن الحصول على  

 
State Government of Victoria Department of Economic Development, Jobs, Transport and Resources, 

AgriBio, 5 Ring Road, Bundoora, Vic. 3083, Australia (Mallik Malipatil; e-mail: 

mallik.malipatil@ecodev.vic.gov.au; tel.: +61 3 9032 7302; fax: +61 3 9032 7604). 

 

Fera Science Ltd (Fera), National Agri-Food Innovation Campus, Sand Hutton, York, YO41 1LZ, 

United Kingdom (Dominique Collins; e-mail: dom.collins@fera.co.uk; tel.: +44 1904 462215; 

fax: +44 1904 462111). 

 

يمكن التقدم بطلب لتنقيح بروتوكول للتشخيص من قبل المنظمات الوطنية لوقاية النباتوات، أو  

المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أو األجهزة الفرعية لهيئة تدابير الصحة النباتية مون خوالل أمانوة 

وهووي بوودورها تحيلووه إلووى الفريووق التقنووي المعنووي   )ippc@fao.org (ة الدوليووة لوقايووة النباتوواتاالتفاقيوو

 ببروتوكوالت التشخيص.

 

 تقديرشكر و -7
 

وزارة التنمية االقتصادية ) Mallik B. Malipatil  كل من المسودة األولى لهذا البروتوكول حرر 

 Dominique W. Collinsوأسوتراليا(، ، فيكتوريوا ومناصوب العمول والنقول والمووارد فوي حكوموة واليوة

(Feraالمملكووة المتحوودة ، )وMark Blacket   وزارة التنميووة االقتصووادية، ومناصووب العموول والنقوول(
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دائورة التفتويش المعنيوة بشوؤون ) Norman Barrقوام و أسوتراليا(،، والموارد في حكومة والية فيكتوريا

بصوياغة القسوم المتعلوق  وزارة الزراعوة فوي الواليوات المتحودة(الصحة الحيوانيوة والنباتيوة التابعوة لو

 الجزيئي.بتحديد الهوية 

 

)قسوم   Stephen Gaimari مسوودة هوذه الوثيقوة:حوول تعليقوات أسوماؤهم ن التاليوة والمراجع وقدم 

)وزارة الزراعووة  Anthony Riceو ، الواليووات المتحوودة األمريكيووة(،بكاليفورنيووا األغذيووة والزراعووة

وقايوة النبوات فوي وزارة الزراعوة ل)محطوة يوكوهاموا  Ren Iwaizumiوموارد المائية، أسوتراليا(، وال

 التفيا(.إدارة وقاية النباتات، )Ramona Vaitkevica ووالغابات ومصايد األسماك، اليابان( 
  

 المراجع -8
 

ير الدوليووة لتوودابير يشووير هووذا الملحووق إلووى المعووايير الدوليووة لتوودابير الصووحة النباتيووة. إن المعوواي 

 الصوووووووحة النباتيوووووووة متاحوووووووة علوووووووى البوابوووووووة الدوليوووووووة للصوووووووحة النباتيوووووووة علوووووووى العنووووووووان

setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core. 
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روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  
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16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب 

 31-16 التشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 األشكال -9
 

 

   .Liriomyza bryoniae غة من نوع ليريوميزا بريونياذبابة بال  -1 الشكل

 .والشؤون الريفية، المملكة المتحدةغذية البيئة واألوزارة  الصورة تقدمة

 



روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 لدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية ا 32-16بروتوكول التشخيص 

  

 

، bryoniae  Liriomyza بريونيا ليريوميزاآفة  )أ( :الخصائص النمطية لألنفاق التي تحفرها -2 الشكل

 .Liriomyza strigata ستريغاتا ليريوميزا ، )ج(huidobrensis Liriomyza ا هويدوبرنسيسليريوميز )ب(

 EPPO (2005.): المصدر
 

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

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

 greater tendency than LH to cross veins إلى عبور العروق  LHتميل أكثر من ل. هويدوبرنسيس

  

    L. huidobrensis )ب( ل. هويدوبرنسيس

 note- mine not always restricted by veins ال يقيّد النفق دائماً بحدود العروق -ملحوظة

 a favourite location is towards the base of the leaf مواقعها المفضلة، باتجاه قاعدة الورقة أحد



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب 

 33-16 التشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

يميل إلى أن يكون محدداً ضمن  نفق غير منتظم معوجّ 
 مقاطع الورقة 

irregular scrolled mine tending to be restricted within 
segments of the leaf 

 يتمّوج في غالب األحيان بين سطح الورقة األعلى واألسفل
 

often undulates between upper and lower leaf surfaces 

 L. strigata (ج) ل. ستريغاتا

يتبع النفق عادة العرق الرئيسي نحو السويقة ويرسم 
 منعطفات تلتف حول نفسها في "طريق مسدود"

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

صغيرة  Liriomyzaليريوميزا  تكون ثقوب جميع آفات 
  مستديرةو

all Liriomyza punctures are round and small 

أكثر تنتشر األنفاق في نباتات البيوت الزجاجية وحولها، و
 ما يحدث ذلك في فصل الصيف

mines weeds in and around the glasshouse, most common at 
the end of summer 

 
 

 

 
  

 (ب)وLiriomyza sativae  يفاسات ليريوميزاآفة  الخصائص النمطية لألنفاق التي تحفرها )أ( -3 الشكل

  Liriomyza trifolii  ليريوميزا تريفوليي
 

 EPPO (2005.): المصدر

 

 3بيانات الشكل 
  L. sativae ل. ساتيفا

  

 نفق رخو، غير منتظم، ملتفّ 
 

 ل. تريفوليي

Loose, irregular scrolled mine 

ً ما ينتهي فيما يشبه  نفق ضيّق ومعقّد، غالبا
 بقعة

 L. trifolii 
tight convoluted mine that often ends up 
blotch-like 

توجد األنفاق في أعلى الورقة بعيدة عن 
 الساق

tendency for mines to be found up the leaf 
away from the stem 

 

 



روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 لدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية ا 34-16بروتوكول التشخيص 

 

فوي  L. Bryoniae   ل. بريونيا (a) )أ(: .Liriomyza spp ليريوميزااألنفاق النمطية التي تحفرها آفة  –4 الشكل

 L. trifolii ل. تريفووليي ؛ و)ج(ورق األقحووان علوى L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس و)ب( ؛مططماال

علوى عائول  L. strigata ل. سوتريغاتا )ه(و الفلفول علوى L. sativae سواتيفا .ل ()دو؛ األقحووان علوى ورق

 .غير محدّد الهوية

 .وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية، المملكة المتحدة تقدمةرة صوال
 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب 

 35-16 التشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

)عرض Liriomyza huidobrensis  هويدوبرنسيس األعضاء التناسلية الذكرية آلفة ليريوميزا -5 الشكل

 جانبي(

 .وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية، المملكة المتحدة الصورة تقدمة

 
 5 بيانات الشكل

 aedeagal apodeme ة للقضيبالدعامة الداخلي

 distiphallus الجزء الطرفي من القضيب

Epandrium epandrium 

 aedeagus  القضيب

 

 

 Liriomyza ليريوميزالدى آفة  وبطن األنثى )ب( بطن الذكر )أ( -6 الشكل

 .وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية، المملكة المتحدة الصورة تقدمة
 

 6بيانات الشكل 
''file'' "مبرد" 
epandrium Epandrium 
Heavily sclerotized tube أنبوب جدّ متصلّب 

 



روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 لدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية ا 36-16بروتوكول التشخيص 

  

 

  البالغ Agromyzidae السمات المورفولوجية لذباب الورق -7 الشكل

 Spencer  (1973.):المصدر

 

 7 بيانات الشكل

 Side view of typical Agromyza sp.(after Sakawa) (Sakawa حسبب) Agromyza sp لذبابة الورقعرض جانبي 

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

 منطقة الصدر (س)
notopleural  

O=notopleural area )خدّ  )ب B=cheek 

 C=jowl فكّ  )ج( P=haltere أثقال (ع)

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

 E=orbital setulae ةمحجريشعيرات  )ه( R=scutellum حرشفة صغيرة (ص)

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

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

الثاني من  مقطعال )ح( U=tergites ظهر البطن (ش)

 قرون االستشعار

H=third antennal segment 

 I=vibrissae (نفاأل)في  يراتشع )ط( V=coxa مفصل الورك (ت)

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

شعيرات وسط  )ك( X=tibia عظم الساق (خ)

 الظهر

K=dorso-central bristles 

السطح الخارجي  )ل(  Y=tarsi القدم (ذ)

 للجزء األوسط من الصدر

L=mesonotum 

 M =humerus عضد )م(  

    

 costa =1 ضلع = 1  



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب 

 37-16 التشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ثاني من الجزء ال= 2  

   لضلعا

2=second costal section 

لجزء الرابع من ا= 3  

   الضلع

3=fourth costal section 

 first cross-vein=4 العرق العابر األول= 4  

 second cross vein=5 العرق العابر الثاني= 5  

  6=1R 6=R1 

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

  8=45+ 8=M1+2 

  9=45+ 9=4+5 

الجزء الداخلي = 10  

   للضلع

10=sub-costa 

    

 

 

 

 

 

 ذباب الورق )من نوع فيتوميزا كيلوناي يرقاتالسمات المورفولوجية ل -8 الشكل

Phytomyza chelonei): )الهيكل الرأسي سية األمامية؛ )ج(الفتحات التنف لوجهة الجانبية؛ )ب(ا )أ- 

 .لخلفيةااالفتحات التنفسية  ؛ )د( cephalopharyngeal البلعومي

 Stehr (1991.): المصدر

 

 8 بيانات الشكل

 anterior spiracle فتحات تنفسية أمامية

 mandible الفّك السفلي

 
 



روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 لدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية ا 38-16بروتوكول التشخيص 

 

 Liriomyza ليريوميزاتعّرق جناحي  -9 الشكل

 .أستراليا ،والية فيكتورياحكومة  والمياه والتخطيط، يضاالبيئة واألر ةوزار تقدمةالصورة 
 

 9 بيانات الشكل

 Discal cell الخلية القرصية 

 Costa ضلع

M1+2 M1+2 

 Costa ends here ينتهي الضلع هنا

 Penultimate section of vein الجزء ما قبل النهائي من العرق

ق )= العر العرق المتقاطع الثاني

 (dm-cu المتقاطع

Second crossvein (=crossvein dm-cu 

 Last section of vein عرقلالجزء النهائي من ا

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

 B (ب)

 A (أ)

 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب 

 39-16 التشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 قدرة تضخيم)ب Liriomyza ليريوميزالدى ( Distiphallus) من قضيب الذكر الجزء الطرفي  -10 الشكل

 ل. هويدوبرنسيس عرض للوجهة األمامية؛ )ب(، L. bryoniae بريونيا ل.مرة(: )أ(  400 بلغت

L. huidobrensis ،)ل. ستريغاتا عرض للوجهة األمامية؛ )ج L. strigata،  عرض للوجهة األمامية؛

عرض جانبي؛ ، L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس )ه( عرض جانبي؛، L. bryoniae ل. بريونيا )د(



روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 لدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية ا 40-16بروتوكول التشخيص 

عرض ظهري بطني؛ ، L. bryoniae ل. بريونيا انبي؛ )ز(عرض ج ،L. strigata ل. ستريغاتا (و)

عرض  ،L. strigata ل. ستريغاتا (طظهري بطني؛ ) عرض ،L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس )ح(

)في عرض بوجهة مختلفة عن عرض ظهري بطني؛ ، L. bryoniae ل. بريونيا (يظهري بطني؛ )

عرض ظهري بطني )بوجهة مختلفة عن  ،L. huidobrensis  ل. هويدوبرنسيس)ك( وجهة )ز((؛ 

 .وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية، المملكة المتحدةالصورة تقدمة  .وجهة )ح((



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب 

 41-16 التشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 

بقدرة تضخيم ) Liriomyza ليريوميزالدى ( Distiphallus) من قضيب الذكر الجزء الطرفي -11 الشكل

، L. Trifolii ل. تريفوليي ة؛ )ب(األمامي ةعرض للوجه، L. Sativae ساتيفا ل.)أ(  مرة(: 400بلغ ت

، L. Trifolii ل. تريفوليي )د(عرض جانبي؛ ، L. Sativae ساتيفا ل. عرض للوجهة األمامية؛ )ج(

، عرض L. Trifolii ل. تريفوليي عرض ظهري بطني؛ )و(، L. Sativae ل. ساتيفا عرض جانبي؛ )ه(

 .ظهري بطني

 .ن الريفية، المملكة المتحدةوزارة البيئة واألغذية والشؤو تقدمةصورة ال



روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 لدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية ا 42-16بروتوكول التشخيص 

  

 

  .Liriomyza sp ليريوميزاآفة  شرنقة -12 الشكل

 .وزارة البيئة واألراضي والمياه والتخطيط، حكومة والية فيكتوريا، أستراليا تقدمةالصورة 

 

 
. 

 

  L. bryoniaeل. بريونيا آلفة الثالثاليرقي الطور   -13 الشكل

 .المملكة المتحدةوزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية، الصورة تقدمة 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب 

 43-16بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 مراحل النشر
 ال تشكل هذه الفقرة جزءًا رسمياً من المعيار

ليريوميزا  أنواع آفة :لموضوع األصلاأضافت لجنة المعايير  11-2006

Liriomyza spp.  (2006-017.) 

برنامج إلى موضوع الأضافت الدورة الثانية لهيئة تدابير الصحة النباتية  03-2007

 والعّث(. )الحشرات العمل

البروتوكول  شروعببروتوكوالت التشخيص م الفريق المعنياستعرض  2014-07

 وطرحهلجنة المعايير بقرار إلكتروني  عليه صادقووافق عليه لكي ت

 .مشاورة األعضاءل

صدر قرار إلكتروني عن لجنة المعايير للموافقة عليه في مشاورة  10-2014

 (.eSC_Nov_122014_) األعضاء

 مشاورة األعضاء  02-2015

 المعني ببروتوكوالت التشخيص عن الفريقصدر قرار إلكتروني   02-2016

فترة اإلشعار  خالل عليه تقديمه إلى لجنة المعايير للموافقةل بالموافقة

 (eTPDP_Feb_012016_) .الخاصة ببروتوكوالت التشخيص

لفترة اإلشعار قدّم يُ  فقةبالمواعن لجنة المعايير  قرار إلكترونيصدر   03-2016

 ً . الخاصة ببروتوكوالت التشخيص المحددة بخمسة وأربعين يوما

(_eSC_May_092016) 

نيابة عن هيئة تدابير  يبروتوكول التشخيصالاعتمدت لجنة المعايير  08-2016

 (اتأي اعتراض بدون تلقيالصحة النباتية )

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

Mik Genus Liriomyza (2016) .،منظمة  روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 عة.األغذية والزرا
( ، علما بالتعديالت 12) اخدت هيئة تدابير الصحة النباتية ، في دورتها 04-2017

 التحريرية المقترحة من قبل مجموعة مراجعة اللغة العربية

ت خدمات الترجمة التابعة لمجموعة مراجعة اللغة راجع 2018-01

الخاصة باللغة العربية برتوكول التشخيص هذا وقامت أمانة االتفاقية 

 الدولية لوقاية النبات بدمج التعديالت وفقاَ لذلك.

 2018( في CPM-13: الدورة الثالثة عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية )2018-04

 اجعة اللغات راجعت هذا الملحق.أحيطت علماً بأن مجموعة مر

2018-12: أخر تحديث لتاريخ المطبوع  


