
 1 

  أهزاض هحاصٍل / راتع ّلاٌح                                                                                        حهٌاثالوحاظزج ال

 أهزاض الوحاصٍل الشٌرٍح
  Sun Flower Diseasesأهزاض سُزج الشوض 

 

  Downy mildewهزض الثٍاض الشغثً :  -1

فٌ مؼظم مناطق وناػح وههج الشمً فيٌ الؼيالم و همهمَيح النثياخ اادرةياقٍح ذنثيغ مي  ٍنرشه المهض               

كونييي ٍٍييرفكف ػللييا للؽَوانيياخ كاٌييرفكاف تييمهنة كؼستييق مهكييىج هاٌييرفكاف مظىاتييي الف ييها  كؼستييق ـ ييها  

 للؽَواناخ ػسهج ػلي اٌرفهاض الىٍد النثاذٌ م  تمهنة لسٌرفكاف الثشهً.

 

  Plasmopara    halstedii       الوظثة الوزظً :

P.    helianthi                                 
 

           
 األعزاض على الظطح العلْي                           األعزاض على الظطح الظفلً

 تمع فاذحح اّ صفزاء اللْى هحدّدج الٌوْ                         ًوْاخ سغثٍح تٍعاء اللْى                         
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 أعزاض الوزض :
عيمٍه شيم الفيٌ منقةيح الثياقناخ ػليي فيٌ الثكاٍيح  اإلصياتحذؽيكز ؼَيس ٍةَة هما المهض النثاخ تعمَغ مطيوانة و 

ذظهيه اعػيهاض ػليي الثياقناخ تشيعل تةيغ فاذؽيح اه صيلها   ؼَيسٍنرةل اللقه ظهاوٍا تاذعاة الةميح النامَيح للنثياخ 

ذمرييك مييغ نمييو النثيياخ لؽييَ  صهييون اعدييها  اه النييوناخ  شييملنمييو ػلييي اعٌييقػ الؼلوٍييح ليي هنا  اللييوم مؽييكهقج ا

الىههٍح هذظهه ذؽد الثةغ الةلها  اللاذؽح نمواخ وغثَح تَ ا  اللوم ههٌ ػثانج ػي  الزيىا اللقيهً هالؽواميل 

ن ػلي اعٌيقػ الٍيللَح لي هنا  الٍثونانعَح م  منقةح الصزو الؽوافظالٍثونانعَح . ذفهض همة الؽوامل هالؽوافظ 

 مما تشعل منلهق اه تمعامَغ.

ترةييكف نمييو النثيياخ هذقييون اإلصيياتح ذلرييج اعهنا  هذرعؼييك هٍرةييىف النثيياخ هذعييوم اعدييها  اػرَاقٍييح  ا مم مؼظييم 

 ؼثوتها ذعوم فانغح.

 

 هوٍشاخ الفطز:
ممةياخ اليي قاـلهيا للؽةيوا ػليي ههو م  اللقهٍاخ الثَ َح و ٍعوم غىا فقهٍا ٍنمو تَ  الفسٍيا هٍهٌيل  

لللقييه تهنهييا لاخ ذلهػيياخ و هذعييوم الرلهػيياخ تىاهٍييح داتمييح مييغ الؽامييل  ٍييثونانعَحالزييما  .هذمريياو الؽوامييل ال

ذلهػياخ ذرليهع تقهٍةيح مماشليح.  4 – 2اعصلٌ و كما ٍرعوم ػلي كل ذلهع مهلي ذلهػاخ شانوٍح تؼيكق  ٍثونانعٌال

الٍييثونانعَحو ذؽمييل هييمة تواٌييقح الهٍيياغ اه المييا  . ذنثييد هييمة  الؽييوافظل هذنرهييٌ هييمة الرلهػيياخ تىهاتييك ذؽميي

ذفييييهض ميييي    Zoosporesالٍييييثونانعَاخ و توظييييوق الهطوتييييحو  نثاذييييا غَييييه مثاحييييه ترعييييوٍ  ٌييييثوناخ ٌيييياتؽح 

الٍثونانعَاخ ٌاتؽح فٌ الما  لرةَة العمهن تؼك مم ذرعًَ هذنثد معونح مناتَية  نثياخ و ديك ذنثيد الٍيثونانعَاخ 

احهج معونح منثوب  نثاخ ٍفره  منٍعح النثياخ إلؼيكاز اإلصياتح. هفيٌ نهاٍيح الموٌيم ذرعيوم الٍيثوناخ الثَ يَح مث

Oospores   .ههٌ القون العنٌٍ لللقه 

  

 

 

 
 
 الطْر الجٌظً                                                                                الطْر الالجٌظً                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Oospore 

 الظثْر ألثٍعً

 ٌظً()طثْر ج

اه  الحاهل الكًٍْدي

 الٍثونانعٌ

الحْافظ 

 الظثْراًجٍح

Sporangium 
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  Powdery mildewهزض الثٍاض الدلٍمً   -2

     Erysiphe   cichoracearum:       الوظثة الوزظً
 األعزاض:

تةغ تاهقنٍح تَ ا  اللوم غَه مؽكهقج النمو ػلي اعٌقػ الؼلوٍح ل هنا    ذظهه اعػهاض فٌ الفهٍج تشعل

ههٌ ػثانج ػ  الزىا اللقهً هالعهاشَم العونَكٍح هؼواملها لللقه المٍثة . هٍسؼظ انرشانها ػلي ظمَغ مظىا  

 النثاخ فةك ذظهه ػلي اعٌقػ الٍللَح ل هنا  هػلي الٍا  هالثمهن هالنونج الىههٍح.

 

  
 :هوٍشاخ الفطز

ـانظَا رقلل  ظثانً( و ٍنمو غىلي اللقهً )الماقج الثَ ا  الثاهقنٍح( ههو م  اللقهٍاخ العٍََح )ههو م    

ػلي تشهج النثاخ هٍهٌل ممةاخ الي قاـل ـسٍا النثاخ للؽةوا ػلي الزما  و هٍعوم ظهاشَما كونَكٍح و كل 

اخ ظهشومح كونَكٍح ذرعوم م  ـلَح هاؼكج تَ وٍح اه كههٍح ذؽمل تشعل ٌسٌل ػلي ؼواملها ههمة ذكػي اهٍك

Oidium  و ههٌ ذمصل القون السظنٌٍ لللقه المٍثة. ذرؽهن العهاشَم العونَكٍح م  ؼواملها هذٍةط ػلي ٌقػ

 النثاخ شم ذنثد توظوق نطوتح ػالَح فٌ الهوا  و هذؽكز اإلصاتح الصانوٍح ـسا الموٌم.  

ٍاف قدَةح ظكا هقاكنح اللوم هفٌ نهاٍح الموٌم ٍرؽوا لوم الماقج الثَ ا   لي اللوم الهماقً تٍثة ذعوم مظ 

ههٌ ػثانج ػ  اعظٍاف الصمهٍح لللقه هالرٌ ذمراو تعونها كههٍح الشعل هم  النوع المزلق و هلاخ وهاتك هاٍلَح 

ٌثوناخ كٍََح ههمة اعظٍاف الصمهٍح  ذمصل القون العنٌٍ  8ذؽمل تكاـلها ػكق م  اعكَاي و هكل كًَ ٍؽمل 

 العٌٍَ لللقه المٍثة. 

 

                      
 الطْر الالجٌظً                                                       الطْر الجٌظً

 

جزاثٍن اّطثْراخ 
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   Rot  Diseasesأهزاض الرعفي         -2

هما المهض فيٌ مؼظيم منياطق وناػيح وهيهج الشيمً فيٌ الؼيالم و هتياعـا فيٌ المنياطق لاخ ٍنرشه   

 الهطوتح الؼالَح اه مشنا  ٌةوط اعمقان ـسا فرهج الرىهَه.

 

 هزض ذعفي األلزاص الظكلٍزّذًٌٍ  –أ 
   Sclerotinia    sclerotiorum:    الوظثة الوزظً

 األعزاض :
غ ماتٌ ػلي الؽثوب اه اعدها  و هترةكف اإلصاتح ذعج همة الرؼلناخ مٍثثح ذليوم ذثكم اعػهاض تشعل ذؼل  مه ذثة

 اعنٍعح المةاتح تلوم اتَض ماتل الي الونقً .

ٍظهه نمو دقنٌ تَ  الؽثوب فيٌ اعديها  هتياعـا فيٌ الظيههط الهطثيح و ههيو ٍمصيل الزيىا اللقيهً للمٍيثة 

فةط اعهػَح النادلح هاعلَياط ٌيلَمح مميا ٍؼقيٌ اللقيه مظهيه  المهضٌ ٍؤقً الي ذؼل  الةه  كلَا مه ظىتَا ذانكا

 اللهحاج .ذرعوم تؼك الزىا اللقهً مظٍاف ؼعهٍح صلثح كثَهج الؽعم هقاكنح اللوم و ذؽد اه تَ  الؽثوب المةاتح .

 
 هوٍشاخ الفطز:

هٍؼوق الي صج اللقهٍاخ العٍََح و ٍعوم مظٍاما ؼعهٍح ٌوقا  صلثح ذنثد تروفه الظيههط المستميح فررعيوم  

لاخ ػنق طوٍل ناذعح ػ   نثاخ العٍم الؽعيهً و ذرعيوم ػليي  Apotheciaمظٍاما شمهٍح طثةَح الشعل  م  نوع 

هتيكاـلها ٌيثوناخ كٍَيَح ذرفللهيا ـَيوط ػةَميح ذنقليق فيٌ الهيوا  فرٍيةط ػليي مدييها  اه ن هي ٌيقؽها مكَياي 

 ؼكٍصح الرعوٍ  فرٍثة  لها اإلصاتح .

 

                                    

 األجظام الحجزٌح للفطز

Sclerotinia  

sclerotiorum 
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  ض ذعفي األلزاص الزاٌشّتً هز - ب

 

 Rhizopus    spp:           الوظثة الوزظً

 هذظهه تؼك ذعوم اعوهان : األعزاض :

صهييون تةييغ ماتَييح اه ذؼليي  ميياتٌ ػلييي منٍييعح اعدييها  اه الؽثييوب المةيياتح نرَعييح  فييهاو اللقييه منىٍميياخ ذؽلييل 

 الةلَؽح الوٌقي للفسٍا.

تيَض الليوم ػليي اه تيَ  الؽثيوب ٍمصيل الزيىا اللقيهً هاليمً ذرعيوم ػلَيي فٌ اعظوا  الهطثح ٍظهه نمو فقيهً ا

 وفَما تؼكو ذهاكَة صزَهج ٌوقا  ذشثي ن هي الكتاتًَ و ذمصل الؽوافظ الٍثونانعَح لللقه المٍثة.

 

 

 دكٍض ّاح

 
هجوْعح هي 

األكٍاص 

ٌحْي كل 

 8كٍض 

طثْراخ 

 كٍظٍح

الجظن الثوزي 

 الطثمً

Apothecium 

 ًوْ فطزي اتٍط اللْى

ٌوثل الحْافظ الظثْراًجٍح 

للفطزّالظثْراخ الظاكٌح   

 خٍط عمٍن

Paraphysis 
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 : هوٍشاخ الفطز

ههو م  اللقهٍاخ الىاٍعوذَح )السدؽَح( و هالزىا اللقهً لي غَه مةٍم  ٍؼَش تشعل نمٌ ػليي تةاٍيا 

 Sporangium النثاذيياخ فييٌ الؽةييل و ٍنرةييل تواٌييقح الهٍيياغ الييي اعدييها  الٍييلَمح ػلييي هَ ييح ؼييوافظ ٌييثونانعَح

ا معونا ؼوامل ه ؼيوافظ ٌيثونانعَح  كههٍيح الشيعل هالريٌ ذؽيوً لَؽكز اإلصاتح و ؼَس  ٍنمو ػلي الؽثوب هتَنه

 Sporangiophoreو ٍنرهييٌ الؽامييل الٍييثونانعٌ Aplanospores تييكاـلها ػلييي ٌييثوناخ ٌيياكنح غَييه مرؽهكييح

 Stolonٌثونانعَح ٍوظك ـَط  فقهً ٍكػي مكاق مه  ؼافظرَ و هتَ  كل  Rhizoidترهاكَة ذٍمي محثاة العمهن 

قييون السظنٍييٌ لللقييه هفييٌ نهاٍييح الموٌييم ٍعييوم اللقييه القييون العنٍييٌ ههييو ػثييانج ػيي  العييهاشَم . ههييما ٍمصييل ال

 . Zygosporesالىاٍعوذَح لللقه 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطْر 

 الالجٌظً

الطْر 

 الجٌظً

ْراًجٍحط حفظاح حاهل  

 طثْراًجً

الجزاثٍن 

الظثْراًجٍح 

 الظاكٌح

أشثاٍ 

 الجذّر

 هداد

Stolon 

 اذحاد ًّْي

 اًمظام اخرشالً

 اد تالسهًاذح

Zygospore 

 طثْر ساٌكْذً ًاتد

 

-   + 
 

Zygospore 

 طثْر ساٌكْذً         
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    Safflowerأهزاض العصفز 
 

    Downy Mildewهزض الثٍاض الشغثً  .1

هٍؼرثييه ميي  اعمييهاض الفقييهج  1791ٌييعل المييهض عها مييهج فييٌ الؼييها  ػلييي الؼةييله فييٌ ػيياف 

هالمؽكقج لىناػح المؽةوا  لا ذوفهخ لي الظههط المستمح مي  تيههقج هنطوتيح ػالَيح هتياعـا  لا صهيهخ 

 . اإلصاتح تودد مثعه

 

  Bremia Lactucae f. sp carthami: الوظثة الوزظً

 

 :األعزاض
ذظهه تشعل ذثةؼاخ لاخ لوم اصله حاؼة ػليي الٍيقػ الؼليوً لي هنا  العثَيهج هالةهٍثيح مي  ٌيقػ 

 الؽييوافظالرهتييح ٍةاتلهييا ػلييي الٍييقػ الٍييللٌ نمييو وغثييٌ اتييَض اللييوم ٍمَييل  لييي الهميياقً ٍمصييل الؽوامييل ه

ةييكف اإلصيياتح ذعييج اعهنا  هذمييوخ . لا مصييَثد النثاذيياخ الةييزَهج فسنهييا ذرةييىف و ٍٍييثة الٍييثونانعَح لللقه.تر

 المهض دلح فٌ المؽةوا هنقا ج النوػَح.

 

 : فٌ اللقهٍاخ الثَ َحهوٍشاخ الفطز

ٌثونانعَح .هذعوم الؽوامل الٍثونانعَح لاخ ذلهػاخ شناتَح هفيٌ نهاٍيح  ؼوافظٍمراو ترعوٍ  ؼوامل ه

)العونَيكٍا(هالرٌ ذنثيد  نثياخ  الؽيوافظذؽميل  Sterigmaهكَية كليٌ ػلَيي وهاتيك اه لنَثياخ الرلهػاخ ٍرعوم ذ

فيٌ نهاٍيح الموٌيم و كههٍيح  Oospores.ٍعوم اللقه مٍ ا ظهاشَميا تَ يَح ظنٍيَح مثاحه ترعوٍ  منثوب منثاخ 

 ح النثاخ وٍة ٌ اللقه تواٌقرها فرهج الرشرَح هٍؼرثه مةكنا لإلصاتح اعهلَح فٌ الؽةل.الشعل قاـل منٍع

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الحاهل الظثْراًجً

 ّذفزعاذَ الثٌائٍح

 

 ذزكٍة كفً

 ٌٌرًِ  تذًٍثاخ

الحافظح 

 الظثْراًجٍح
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 Rust. هزض صدأ العصفز   2
ٍنرشه المهض فٌ ظمَغ منياطق وناػيح الؼةيله فيٌ الؼالم.ٌيعل الميهض عها ميهج فيٌ الؼيها  ػياف 

1792 . 

 Puccinia  carthami:  الوظثة الوزظً

 

 :األعزاض

ه المهض تمهؼلرَ  واعهلي ػلي الثاقناخ هالصانَيح ػليي النثاذياخ العثَيهج و ؼَيس ذظهيه اعػيهاض ٍم

  Basidiosporesػلي العى  الف هً.ذظهه اعػهاض ػلي الثاقناخ نرَعح  صياترها تالٍيثوناخ  الثاوٍكٍيح 

 فٌ الرهتح.المؽمولح تالثمهن مه الموظوقج  Teliosporesالناذعح ػ   نثاخ الٍثوناخ الرَلَح  

ذنثد الٍثوناخ الثاوٍكٍح مفرهدح منٍعح النثاخ لرعوم تصهاخ لاخ لوم تنيٌ ػليي الٍيوٍةح هتكنظيح اديل  

مٍيياف ذظهييه اعهػَييح ااٍشييَح     9-4هتؼييك   Pycniumػلييي اعهنا  الللةَييح ههييٌ ػثييانج ػيي  اعهػَييح الثعنَييح    

Aesium   و هنرَعح اإلصاتح ذنرلؿ الٍوٍةح العنَنَح هذنؽن .ٌ 

مما ػلي النثاذاخ العثَهج فرظهيه الثصيهاخ الَونٍكٍيح تةيونج منرشيهج هديك ذظهيه تشيعل ؼلةياخ مركاـليح 

ػلي ٌقؽٌ الوندح الؼلوً هالٍيللٌ و كميا ٍظهيه ذؽلَيق هذ يفم هاضيػ ػنيك داػيكج الٍيا  و ذرؽيوا الثصيهاخ 

ٌ نهاٍيح الموٌيم هذمصيل الثصيهاخ الَونٍكٍح  ليي الليوم اعٌيوق نرَعيح لرعيوم العيهاشَم الرَلَيح للمٍيثة المهضيٌ في

 الرَلَح.

  
 

 :فطزهوٍشاخ ال

 

م  اللقهٍياخ الثاوٍكٍيح مؼياقً الؼاتيل وذظهيه ظمَيغ مطيوانة ػليي نثياخ الؼةيله وطوٍيل قهنج الؽَياج 

همؼنةييح مميا الٍييثوناخ الَونٍكٍييح لاخ ظييكان ٌيمَ  ؼَيس ٍعييوم ـمٍيح مطييوان والٍيثوناخ الرَلَييح شناتَييح الفلَيح 

 َح تَ وٍح اه كههٍح الشعل هظكانها مشوك. فرعوم هؼَكج الفل
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 راتع ّلاٌح -أهزاض هحاصٍل عولً                                                                             )األخٍزج(ح طعارالوحاظزج ال

 وحاصٍل الثمْلٍحأهزاض ال

 أهزاض الجد
Alfalfa Diseases 

 هزض الثٍاض الشغثً  : -1

 
 م  اللقهٍاخ الثَ َح     Peronospora   trifoliorum              -ظثة الوزظً :الو   

 األعزاض :
     صهون تةغ صلها  تاهرح همؽكقج ػلي الٍقػ الؼلوً ٍةاتلها نمواخ وغثَح نماقٍح اللوم ػلي الٍقػ الٍللٌ   

 ل هنا  مغ انرلاؾ ؼافاخ اعهنا  

  
 

  -:هوٍشاخ الفطز 

المةاهميح للظيههط    Oosporesرعوٍ  العيهاشَم الثَ يَح ههو م  اللقهٍاخ الثَ َح و ٍرعاشه ظنٍَا ت

غَييه المستمييح و ههييمة العييهاشَم ذؼرثييه مةييكنا لإلصيياتح اعهلَييح و ممييا الرعيياشه السظنٍييٌ فَييرم ترعييوٍ  الؽييوافظ 

ذلهػياخ شناتَيح ذنرهيٌ ترلهػياخ شناتَيح مـيهى ميكاج ػلي ؼوامل ٌيثونانعَح مرلهػيح  الٍثونانعَح مه العونَكٍح

مي  شزيون الٍيقػ الٍيللٌ للونديح تةيونج نهاٍح مكتثيح ذؽميل كيل منهيا كونَكٍيح  وذفيهض هيمة الؽواميل هذنرهٌ ت

 ملهقج مه ػلي هَ ح معامَغ و ههمة العهاشَم ذؼرثه مةكنا لإلصاتح الصانوٍح لللقه.
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 :   هزض ذثمع األّراق العادي على الجد -2
 ٍؼك هما المهض م  مكصه اعمهاض  ذسفا للمعموع الف هً       

 

 م  اللقهٍاخ العٍََح    Pseudopziza   medicaginis   -:الوظثة الوزظً 

 

 األعزاض ّهوٍشاخ الفطز :
عهنا  تةغ صزَهج قاتهٍح الشعل قاكنح اللوم ؼافاذها مرمَىج ػ  النٍَط النثاذٌ تؽكهق ذظهه ػلي ا

هاضؽح ها ذرؽك الثةغ مغ تؼ ها تل ذثةي منرشهج ػلي الونٍةاخ .دك ذرعوم فٌ هٌط الثةؼح هتوظوق الهطوتح 

ها معموػح ذؽد الثشهج ذرعوم ػلَ Stromaػلي ؼشوج فقهٍح  Apotheciumمظٍاف شمهٍح كهٌَح م  نوع 

ٌثوناخ كٍََح تاإلضافح الي هظوق ـَوط ػةَمح مٍاهٍح مه مطوا دلَس منها .ٍٍثة  8م  اعكَاي تكاـلها 

  المهض ضؼج النثاذاخ هـلض نوػَح الؼلج  ا اني ا ٍؤقً الي درل النثاخ.

     
 

 

 
  هزض هْسائٍك الجد -2

 

 AMV) )Alfalfa  Mosaic  Virus       فاٍههي موواتَ  العد   الوظثة الوزظً

 االعزاض:

ذظهه اعػهاض ػلي اعهنا  تهَ ح ـقوط صلها  مواوٍح للؼهه  مغ صهون ذثهدش اـ ه فاذػ اه 

اعهنا  هؼواملها هٍمرك الرشوة الي اعغةام الؽكٍصح . هفٌ ؼااخ  اصله وهمغ ذةكف اإلصاتح ذرعؼك هذرشوة

 اإلصاتح الشكٍكج تٍثة اللاٍههي ذنفه العمهن هضؼج النثاذاخ المةاتح هذةىمها هموذها تؼك ػكج مٌاتَغ .

ام اإلصاتح الشكٍكج فٌ الؽةل دك ذعوم غَه مهتَح تٍثة هظوق نثاذاخ ٌلَمح داقنج ػلي النمو تشعل 

 ا ٍٍمػ للنثاذاخ المةاتح م  منافٍرها وهغالثا ما ذموخ النثاذاخ المةاتح.  ظَك مما
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 هوٍشاخ الفاٌزّص:
نوع نثاذٌ و هٍنرةل  222لي ٌساخ ػكٍكج ذفرلج ػ  تؼ ها فٌ  ؼكاز ااصاتح و ٍةَة اللاٍههي  

 اللاٍههي تٍهولح تواٌقح الؼةانج النثاذَح 

هٍنرةل مٍ ا تواٌقح   Acyrthosiphon  pisumػكج انواع م  ؼشهج الم  هـةوصا م  الثىالَا الٌالل: 

 ؼثوب اللةاغ.

 

 

 أهزاض الرثغ

Tobacco Diseases 
 

  Blue Mold على الرثغ هزض العفي األسرق -1
هٍنرشه فٌ ظمَغ مناطق وناػح الرثغ   Downy mildewهٍقلق ػلي هما المهض مٍ ا مٌم الثَاض الىغثٌ 

 فٌ الؼالم 

 

 م  اللقهٍاخ الثَ َح   Peronospora   tabacina -:الوظثة الوزظً 
 

 المهض ٍةَة النثاخ فٌ ظمَغ مهاؼل نموة .: أعزاض الوزض

 م اـقه طون ٍميه تيي النثياخ هيو طيون الثياقناخ. ؼَيس ذظهيه اعػيهاض ػليي الٍيقػ الؼليوً لي هنا   

الٍييقػ تشييعل تةييغ ـ ييها  فاذؽييح مه صييلها   مؽييكقج النمييو ٍةاتلهييا نمييو فقييهً اون  مه تنلٍييعٌ اللييوم ػلييي 

الٍللٌ ل هنا  مةاتل المناطق الةلها  الموظوقج ػلي الٍقػ الؼلوً ذمصل الؽوامل الٍيثونانعَح مه العونَكٍيح 

هالؽوافظ الٍيثونانعَح مه العونَكٍيح لللقه.ذلريج مهنا  النثاذياخ هذرليوم تليوم تنيٌ فياذػ.هٍظهه النميو اللقيهً 

 هدك ٍموخ النثاخ تهكملي ػكا الةمح النامَح . اعون  تشعل هاضػ ػلي اعهنا  ـةوصاً فٌ العو الهطة

ذلوم الثمهن تلوم تنٌ هذرةىف النثاذاخ المةاتح كمل  ذةاب الثهاػم مٍ ا  هاعوهان هػلة الثيمهن. ٍظهيه 

 فٌ تؼض اعؼَام ذلوم اعهػَح النادلح تلوم تنٌ ٍظهه ػلي هَ ح ـقوط

 

          
االعزاض على الظطح الظفلً                            االعزاض على الظطح العلْي                                                  

 

  -:هوٍشاخ الفطز 

 ) نلً ما هنق حهؼي هنٌمي فٌ ممَىاخ اللقه المٍثة لمهض الثَاض الىغثٌ ػلي العد (
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 Tobacco Mosaic diseaseهْسائٍك الرثغ :   هزض  -2

م  النثاذاخ الؼشثَح مؼظمها م   ٍنرشه هما المهض تةونج هاٌؼح فٌ ظمَغ منؽا  الؼالم هٍةَة العصَه        

الف ه هنثاذاخ الىٍنح هاعقغاا هٍٍثة ـٍاته كثَهج كما هنوػا فٌ الؽاصل ػلي العصَه م  المؽاصَل 

هتاعـا ػلي الرثغ هالقماطح هاللللل ػنك ؼكهز اإلصاتح فٌ مهؼلح مثعهج م  نمو النثاخ  ا اني ناقنا ما 

 ٍٍثة موذي 

 

 أعزاض الوزض

مػهاض حلافَح الؼهه  ػلي اعهنا  الؽكٍصح ذرقون الي مػهاض ذثهدش و هغالثا ما ذرشوة  ذظهه        

اعهنا  الةزَهج هذرعي ؼوافها دلَس الي اعػلي مغ صهون انرلاـاخ ػلي الٍقػ الؼلوً ل هنا  وهدك ٍرزَه 

المةاتح هذلرج ه ذرعؼك  لوم اعوهان هذظهه مناطق مَرح فَها . هفٌ ؼااخ اإلصاتح الشكٍكج ذرةىف النثاذاخ

 اعهنا  هذةثػ نفَؼح همرقاهلح  

 

 على الرثغ                          Tobacco  Mosaic  Virus:    فاٌزّص هظثة الوزض 

 

ٍنةل اللاٍههي مَعانَعَا تواٌقح الؼةانج النثاذَح هتواٌقح الرقؼَم هٍنةل تواٌقح الثمهن ػلي تؼض 

لؼنة . هم  مكصه القه  حَوػا فٌ نةل اللَههي هٌ ػنك مسمٍح مٍكً الؼماا الؼواتل كالرلاغ هالؼهموط ها

 لنثاذاخ مةاتح شم نثاذاخ ٌلَمح 

 

 

 

 
 

هْسائٍك الرثغهزض   

لى أّراق الرثغّشفافٍح العزّق ع  أعزاض ذثزلش  
 

 

 

 


