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مه صىف ) Capsicum وLycopersiconبتىظٍم تداول األغزاص أو أجشاء األغزاص انمىتمٍت نفصٍهتً 

Solanacees)  انتً مه شأوها أن تىقم فٍزوص األوراق انصفزاء انذي ٌصٍب انطماطم

( Tomato Yellow Leaf Curl Bigeminivirus.) 

 

 
 

وسٌز انفالحت وانتىمٍت انقزوٌت وانصٍد انبحزي، 

غالبت انظذٍت نهُببحبث ؛  (1927 ؿبخًبغ 20 )1346 يٍ عبٍع األٔل 23بُبء عهى انظٍٓغ انشغٌف انظبصع ًف  بخُظٍى اًن

ببحبث  (1949 صٌـًبغ 24 )1369 عبٍع األٔل 2ٔعهى انظٍٓغ انشغٌف انظبصع ًف  بئدضاد يغالبت عهى إَخبج بعغ اُن

ب ٔبٍعٓب ٔغغؿٓب ٔالؿًٍب انفظم   يُّ ؛ 2ٔحضأٓن

ببحٍت  (1950 ٌُبٌغ 14 )1369 يٍ عبٍع األٔل 24ٔعهى انمغاع انظبصع ًف  بخُظٍى يغالبت إَخبج بعغ األطُبف اُن

ب ٔبٍعٓب ٔغغؿٓب، كًب ٔلع حغٍٍغِ ؛  غغٔؿت ٔحضأٓن اًن

ٌ بعغ األغغاؽ يٍ فظٍهت ٌ حُمم  (Solanacéesيٍ طُف) Lycopersicon ٔCapsicumٔدٍذ إ انخً يٍ شأَٓب أ

أٔ فٍغٔؽ األٔعاق انظفغاء انظي  (Tomato Yellow Leaf Curl Bigeminivirus) طفٍهٍب سطٍغا ٌعغف ببؿى

ٌظٍب انطًبطى ؛ 

 Lycopersiconٔالؿًٍب يُٓب فظٍهخً  Solanacéesٔاعخببعا نؼغٔعة حجُب اَخشبع األيغاع انفٍغٔؿٍت ًف ػعاعبث 

ٔCapsicum  ؛

غالبت انخمٍُت ٔػجغ انغش،  ببحبث ٔاًن ٔببلخغاح يٍ يضٌغ دًبٌت اُن

 

 : قزر ما ٌهً

 

ُظٕص عهٍٓب ًف أدكبو انظٍٓغ انشغٌف بخبعٌز : انمادة األونى  صٌـًبغ 24 ) 1369 عبٍع األٔل 2حشؼع نهًغالبت اًن

ًٓب أعالِ األغغاؽ أٔ أجؼاء األغغاؽ  (1950 ٌُبٌغ 14 )1369 يٍ عبٍع األٔل 24ٔانمغاع بخبعٌز  (1949 شبع إٍن اًن

ببحٍخٍٍ انخبنٍخٍٍ ُخًٍت نهفظٍهخٍٍ اُن  : اًن

- Lycopersicon spp ; 

- Capsicum spp. 

جبٌ : 2انمادة  بصة األٔنى أعالِ ٔنٕ ببًن ًٓب ًف اًن شبع إٍن ُخًٍت نهفظٍهخٍٍ اًن ال ًٌكٍ بٍع األغغاؽ أٔ أجؼاء األغغاؽ اًن

 .َٔمهٓب إال صاسم يُبطك يذضصة

بصة  ُظٕص عهٍّ ًف اًن ببحبث سالل َمهٓب بظٕعة إنؼايٍت ببنخغسٍض اًن ٌ حغفك انكًٍبث يٍ ْظِ اُن  يٍ انمغاع 5ٌجب أ

ؤعر ًف  ّ أعالِ اًن شبع إٍن  .(1950 ٌُبٌغ 14 )1369 يٍ عبٍع األٔل 24اًن
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ٌ ًٌُخ اؿخثُبءاث نهًبصة انثبٍَت أعالِ بًٕجب يمغع، ٔال ٌخى انخضأل دٍُئظ إال ٔفك : 3انمادة  إال أَّ ٌجٕػ نٕػٌغ انفالدت أ

مغع ذضصة ًف ْظا اًن  .انشغٔؽ اًن

ببحبث ًف أيبكٍ انغغؽ ظهذت دًبٌت اُن ُخظًت ًن ببشغة ٔاًن  .حشؼع ْظِ األغغاؽ أٔ أجؼاء األغغاؽ نهًغالبت اًن

بٍُت ًف : 4انمادة  ذٕ انخبًن يُبطك اإلَخبج انخً ًٌكٍ صاسهٓب انخغسٍض بخضأل األغغاؽ أٔ أجؼاء األغغاؽ اًن حذضص عهى اُن

بصة األٔنى أعالِ  : اًن

  ُطمت  .حًبعة- عًبل انظشٍغاث  : Iاًن

  ُطمت ذًضٌت ٔعًبنت عٍٍ انشك  : IIاًن  .انذً انذـًُ- عًبنت اًن

  ُطمت  .عبضة- جٓت صكبنت  : IIIاًن

  ُطمت  .صععت- يبؿت - جٓت ؿٕؽ  : IVاًن

  ُطمت بػٕع : Vاًن  .إلهٍى بغكبٌ ٔإلهٍى اُن

  ُطمت  .إلهٍى انمٍُطغة : VIاًن

  ُطمت إلهٍى انعغائش   : VIIاًن

  ُطمت  .إلهٍى بُـهًٍبٌ : VIIIاًن

بصة : 5انمادة  ّ ًف اًن شبع إٍن ٌ ٌٕػخ انخغسٍض اًن شبع 2ٌجب أ ك يكبٌ يظضع األغغاؽ أٔ أجؼاء األغغاؽ اًن  بشكم صٍل

مم ٓب ًف ْظا انمغاع ٔكظا يكبٌ أٔ أيبكٍ حٕجٓٓب ٔطنك نهخًكٍ يٍ يغالبت عًهٍت اُن  .إٍن

ُبج انظي ٌخى انخؼٔص يُّ ظضع ْٕ اًن  .ٌٔكٌٕ يكبٌ اًن

خضأنت ٔحذضص حذج  ؼيع انمٍبو بّ يٍ أغغاؽ أٔ أجؼاء األغغاؽ اًن ٓبئً اًن جٓبث ًْ أيبكٍ انغغؽ اُن جٓت أٔ إن حكٌٕ إن

ؼٔص ٕجٓت كخببت إنى اًن شخغي اؿخُبصا إنى انطهببث اًن  .يـؤٔنٍت اًن

بصة انغابعت أعالِ ؛ ٌٔجب  ُطمت كًب ًْ يذضصة ًف اًن ٌ حكٌٕ أيبكٍ االَطالق ٔانٕطٕل يٕجٕصة صاسم َفؾ اًن ٌٔجب أ

ُطمت ًف انخغسٍض  .بٍبٌ ْظِ اًن

ب بضٌٔ حغسٍض حخعغع نهذجؼ ٔاإلحالف انفٕعي عهى ٌض يأيٕعي يظهذت دًبٌت : 6انمادة  كم كًٍت يخضأنت أٔ حى حضأٓن

شخغي ببحبث ٔعهى َفمت اًن  .اُن

ذضصة حخعغع نهذجغ ٔانخضيٍغ انفٕعي : 7انمادة  ُطمت اًن ب سبعج َطبق اًن كم كًٍت يغفمت بخغسٍض حخضأل أٔ حى حضأٓن

بصة  ُظٕص عهٍٓب ًف اًن  . أعال6ِٔفك َفؾ انشغٔؽ اًن

شخغي ؼٔص ٔاًن ببحبث إنى كم يٍ اًن ظبنخ انجٌٕٓت نذًبٌت اُن  .ٌٔخى حٕجٍّ يذؼغ إحالف انكًٍبث يٍ نضٌ اًن

 

غالبت انخمٍُت ٔػجغ انغش حُفٍظ ْظا انمغاع انظي ٌُشغ ًف انجغٌضة انغؿًٍت: 8انمادة  ببحبث ٔاًن  .ٌـُض إنى يضٌغ دًبٌت اُن
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