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 Eggplant Diseasesأمراض الباذنجان 

فىى  علىىا رغىىمن  هىىم هنباتىى  لببذىىبن رغبببل ىىبا هىىم ةبىى  لعىىضرت نلفىىمة هىىم رغتتم ىىبن رغ  مفىى   رغب  م    

 يسى ب   فى ا بف  غبعض رغتتم بن رغبيضي  رغ ي ذى  لللنىب ذيىني يب إغىا هتل ى   م هإ رغ يم سي   رغنيتبذوتر 

 له  رألهمرض رغ ي ذؤثم سلبب علا لوعي    تي  رغحبص  هي:

 (Bacteria  Diseases caused by (سبة عن البكتريا: األمراض المتأوال
  (Bacteria Canker)رغ لمح رغب  يمي  .1

 Bacterial Spotرغ بلع رغب  مي  .2
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 Bacteria Stem&Peduncle}ذلىىمح رغسىىيلبا  لورهىى  رأ  رل ل  رغىى ع م رغب  يىىمي رغم ىى   .3

Canker ( Bacterial Soft Rot)} 

 (Bacteria Wilt )رغذبول رغب  يمي  .4

 غ ح  سيمل ب في رغببت رن  ذبلع رأ  رل  .5

 

 

 Disease caused by Fungi: األمراض المتسببة عن الفطريات ثانيا
  Anthracnoseللثمر نوز  .1

  Cercospora Leaf Spot( Frogeye)ذبلع رأل  رل رغسيم وسبو ي)عيم رغض ضع(  .2

  Choanephora Blight ( Wet Rot) )غ ح  اورلي و ر ل  رغ ع م رغم    .3

  (Damping-off)سلو  رغببت رن  .4

  (Fungal Fruit Rot )ذع م رغثتب  رغ  مي  .5

   (Fusarial Wilt )رغذبول رغ يوزر هي  .6

   (Gray Leaf Spot )ذبلع رأل  رل رغمهبتي  .7

  (Gray Mold )رغع م رغمهبتي  .8

  (Leaf Spots)ذبلعبن رأل  رل  .9

   (Phomopsis Blight)سيسڀغ ح  فوهو .10

   (Powdery Mildew )رغبيبض رغضةيلي  .11

  (Root Rot)ذع م رغ ذ    .12

 رغل ح  رغ نوبي  )ببول سي ليم شيوم (  .13

  (Verticillium Wilt)رغذبول رغ يمذيسيلي  .14

 White mold (Pink Rot;Watery}رغع م رألبيض ل  رغ ع م رغو تي ل  رغى ع م رغتىب ي رغم ى   .15

Soft Rot)}  . 

 Diseases causedمملكة كروميستا( : أمراض متسببة عن أشباه الفطريات )ثالثا

by Fungal Like Organisims (Chromista ) 
 )  (Phytophthora Blightغ ح  رغتتمض فبف وفثو ر  .1

 ( (Seed Rotذع م رغبذ    .2

 ( (Late Blightرغل ح  رغت أخمة  .3

 ((Damping-offسلو  رغببت رن  .4

 ) Root Rotذع م رغ ذ   ) .5

 ( Fruit Rotذع م رغثتب  ) .6

 Diseases caused byرابعا : األمراض المتسببة عن فيروسات وفايتوبالزما 

Viruses&Phytoplasma 
Alfalfa mosaic virus  (AMV) 

Andean potato mottle virus (APMV) 

Beet  curly top virus ( BCTV) 

Broad bean wilt virus (BBWV) 

Cowpea mild mottle virus  ( CPMMV) 

Cucumber mosaic virus ( CMV) 



4 
 

Eggplant blister mottled virus  (EBMV) 

Eggplant mottle crinkle virus ( EMCV) 

Eggplant mosaic virus  (EMV) 

Eggplant mottled dwarf virus ( EMDV) 

Eggplant  severe mottle virus ( ESMV) 

Eggplant  yellow mosaic virus (EYMV) 
Grapevine algerian latent virus nipplefruit strain (GALV-NF) 

Pepino  mosaic virus (PepMV) 

Potato virus X  (PVX) 

Potato virus Y  (PVY) 

Tobacco mosaic  virus (TMV) 

Tobacco ringspot virus (TRSV) 

Tomato chlorosis virus   (ToCV) 

Tomato chlorosis virus   (ToCV) 

Tomato chlorosis virus   (ToCV) 

Tomato chlorosis virus   (ToCV) 

Tomato mild mottle virus  (TomMMoV) 

Tomato ringspot virus (ToRSV) 

Tomato  spotted wilt virus (TSWV) 

Tomato  yellow leaf curl  virus  (TYLCV) 

Phytoplasma   

 

 Diseases caused by Nematodeخامسأ:األمراض المتسببة عن النيماتودا 
 ( Root Gall) لهتنب ذعلض رغ ذ   

 Noninfectious Diseasesسادسا: امراض غير معدية 
  ذع م رغ مف رغلهمي  للص رغعنبصم  رإلانبترن رغتخ ل   ... 
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 الفيروسات التي تصيب الباذنجان 

دائرة البحوث الزراعية –تخصص فيروسات  ،للدكتور حيدر رشيدالشكر والتقدير 

العراق لمراجعته هذا الجزء –بغداد –وزارة العلوم والتكنولوجيا  /  

 األعراض المرضية في الباذنجان المتسببة عن الفيروسات 

    رغبببل بليهم بلي  هحبصي  رغعب لببغتلب ل  علا رغمن  هم را رغبببل با رة  لسبسي  غل يم سبن      

ث لي با . غبببلر بغ تب    رغ ل     إأ لا هنبك ه توع  غيست ببغلليل  هم رغ يم سبن ةض ذ  ذشخيينب علا 

ل غولظ في غبنبا علا سبي  رغتثبل بأا هنبك لعمرض ذبلع هخ لف نيم ف مي ل  ب  يمي علا ل  ر

  تفع . إا هاللظ  هذر رغنوع هم رألعمرض رغتم ي (Bekaa Vally)رغبببل با رغنبهي في  رتي بي ب 

غعت  ذشخيص هسبببن ذلك رألعمرض رغتم ي .  ةب  رغبضء بب رغا رغتخ ييم إامرء ت رس  هسحي  هضفت

  شمنةض ل غولظ بأا هنبك رعضرت ةليل  هم رغ لب فم عم فيم سبن رغبببل با في ت ل لوض رغبحم رغت وسط

ا سبي   يب علي ب م عم فيم سبن رغبببل با في غبنبا ببغتلب ل  هع رغ يم سبن رغت  ش   في ذمر  أفواض 

 رغتثبل. 

 15م ه با رأل ثم إل شب ر ليث  علل هم ل ثم  Potato virus Y (PVY) اض بأا فيم س رغب ب ب  ري 

 يم س رغم بحثي خبغيه ه% هم رغنتببج رغ ي اتعت  غ  ذ م لي هن ل  هم رغتنب ق  رغ ي زر هب رغ مفق رغ

PVY  س    اوت فيم س ذبمةش رغبببل با رغت للم .Eggplant mottled dwarf virus (EMDV) 

 رغذي فنل  بورس   ل ب  رأل  رل  Alphanucleorhabdovirusرغ ببع غل نس رغ يم سي 

(Leafhopper). ب ب ب     رغس    اوت هذر رغ يم س في هحبصي  رغعب ل  رغبببل بلي   بغبببل با   رغ تب

 EMDVيم س  رغ ل     ذغك في هحبصي  رخمى هث  رغخيب   رغ بغ  لببذبن زفن   لببذبن بمف   . فن شم ف

ا  إس و هتبفي هنب ق لوض رغبحم رغت وسط   لع بم  اوت رغ يم س علا رغبببل با في غبنبا ذس ي  ل ل 

 . لا ذ وا عليه ت رسبن ت  ف  ه ث   غبيبا رغتضى رغعب لي  غه غغمض غلحض هم إل شب  رغ يم س

  با لة  ذمتتر هم  Cucumber mosaic virus (CMV)رغلبنبلي فيم س  Bekaa اض في  رتي 

صبب  عبغي  رغ يم سبن رألخمى   فلض  اض فلط في نمب رغورتي ليث ذن شم ز رع  رغ ل     بلت شضة رإل

علا لببذبن رغ ل  .  هم رغ ضفم ببغذ م بأا رغ يم سبن رغثالث   بلت ذن شم في رغحلول رغت شوف  بورس   

-non)فنلالا بحشمرن رغتم  ببغ مفل  رغغيم ببةي   PVY   CMVلشمرن ه نح   إا  ال هم 

persistently transmitted ) بينتب فن شم فيم س  Eggplant mottled dwarf virus (EMDV)  

   ف وا رغنل  بورس   Cicadellidaeرغ ببع غلعب ل  رغحشمف   Agallia vorobjeviبورس    ل ب  رأل  رل 

  غذغك أبض هم ه بفح  رغحشمرن رغنبةل  ( persistent-circulative transmissionرغ مفل  رغببةي ) 

  خ وة لسبسي  غتنع إل شب  رغ يم سبن رغثالث  رغتذ و ة. 

في غبنبا  هذر رغ يم س  Bekaaفي شتبل  رتي   Potato virus X  (PVX)شخيت لعمرض  رغ يم س

% هم رغنببذبن 60   45هببيم  PVXهن شم في لنل  بلبع رغعبغ . ذمر لت هعضأن رإلصبب  ب يم س 
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في  PVXرغت حوص      هذر رغتضى هم رإلصبب  ةض س   في ت رس  هسحي  في إفمرا . شخص فيم س 

. علفت لسببب  (Symptomless )ثالث  لببذبن بض ا لا ذبض  علا ذلك رغنببذبن لف  لعمرض هم ي  

إغا رألفضي رغعبهل  في رغحلول  إغا إل لبل رغتعضرن رغل رعي  بيم رغحلول . فت م هنع  PVXإل شب  فيم س 

هم رغنببذبن  في رغحل  ل  رغتن ل  رغل رعي  هم خالل رغ خلص رغتس تم PVXإل شب  فيم س 

   ذ بيق هببتئ رغنظبف   رغ أ ض هم هيض  ببت رن رغبببل با ل  رغبذ     ذغك   (Roughing)رغتيبب 

هحب غ  ذشخيص رغنببذبن ) خبص  رأتنبل( رغ ي فت م را ذيبب بنذر رغ يم س  رغ خلص هننب ألنب س  وا 

غبببل با    تب هس   سببلب في علا ل س لببن ر PVX&PVYهيض  رأصبب . س لت إصبببن غل يم سيم 

رغب ب ب  رغ بغ  رغ تب ه ليث  اض بأا  آل رغ يم سيم   في لببن  رلض  هذر عبتة هب فلوت إغا زفبتة رغضم  

 للورع رخمى هم  PVX. ف وةع رغتخ ييم بأا رغ ضرخ  هببيم رغ يم س  ( (Synergismعلا بغك رغنببن 

في رغنببذبن رغتيبب    PVXعمرض رغتم ي  غل يم س رأ ةض فلفض هم Potyvirusرغ نس رغ يم سي 

ببغتلب ل  هع  اوت رغ يم س غولضه . لس عمض لتلبه عضت هم رألعمرض رغتم ي  رغ ي ذ ش ت علا رغبببل با 

 .( Bekaaرغتل  ع في غبنبا ) هن ل  ز رع  رغبببل با في غبنبا في  رتي 

 أعراض مرضية على الباذنجان إلصابات فيروسية  

 

Leaf mottling (LM) & Plant Dwarf (PD)  
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 Leafعلى الباذنجان  التي تتضمن تبرقش األوراق  Eggplant mottled dwarf  virus(EMDV)أعراض فيروس 

mottle(LM)  و تقزم النباتPlant Dwarf(PD)  

 

 اوراق الباذنجان على   Mosaic Symptoms (M S)أعراض موزائيك 
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 Potato Virus Y (PVY)فيروس البطاطا واي أعراض موزائيك بسبب

 

 Cucumber mosaic virus (CMV)باذنجان بسبب فيروس موزائيك الخيار الأعراض البقع المصفرة  على أوراق 
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 Potato virus X (PVX)على أوراق الباذنجان بسبب فيروس البطاطا أكس  Ring Spot (RS)أعراض البقع الحلقية 

 

 PVYو  PVXأعراض البقع الحلقية في أوراق الباذنجان بسبب الفيروسين 
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 جدول : الفيروسات التي تصيب الباذنجان 

Viruses Genera Family Transmission Symbol 

Alfalfa mosaic virus Alfamovirus Bromoviridae Aphids/seeds AMV 

Andean potato mottle virus Comovirus Secoviridae Mechanical  APMoV 

Beet curly-top virus Curtovirus Geminiviridae Leafhopper  BCTV 

Tomato yellow leaf curl virus Begomovirus Geminiviridae White flies TYLCV 

Tomato chlorosis virus Crinivirus Closteroviridae Whiteflies ToCV 

Cowpea mild mottle virus Carlavirus Betaflexiviridae Whiteflies CPMMV 

Tomato mild mottle virus Ipomovirus Potyviridae Whiteflies TomMMoV 

Potato virus Y Potyvirus Potyviridae Aphids PVY 
Pepper veinal mottle virus Potyvirus Potyviridae Aphids PVMV 
Eggplant blister mottled 

virus* 
Potyvirus Potyviridae Aphids EBMV 

Cucumber mosaic virus* Cucumovirus Bromoviridae Aphids CMV 
Broad bean wilt virus Fabavirus Secoviridae Aphids BBWV 
Tomato ringspot virus Nepovirus Secoviridae Nematodes ToRSV 
Tobacco ringspot virus* Nepovirus Secoviridae Nematodes TRSV 

     

Pepino mosaic virus Potexvirus Alphaflexivirid

ae 

Contact/seed

s 

PepMV 

Potato virus X Potexvirus Alphaflexivirid

ae 

Contact/seed

s 

PVX 

Tobacco mosaic virus* Tobamovirus Virgaviridae Contact/seeds TMV 

Tomato bushy stunt virus Tombusvirus Tombusviridae Seed TBSV 

Eggplant mottled crinkle 

virus 

Tombusvirus Tombusviridae Unknown EMCV 

Tomato spotted wilt  virus Orthotospovi

rus 

Tospoviridae Thrips  TSWV 

*Eggplant mottled dwarf 

alphanucleorhabdovirus 

Alphanucleor

habdovirus 

Rhabdoviridae Leafhoppers EMDV 

     

Eggplant mosaic virus Tymovirus Tymoviridae Beetles EMV 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/agriculture-11-00126-v2%20(4).pdf 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/agriculture-11-00126-v2%20(4).pdf
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Alfalfa mosaic virus (AMV) فيروس موزائيك الجت. Eggplant-V1 

 

 أعراض  فيروس موزائيك الجت في الباذنجان 

 :Group)للض رغ يم سبن رغتتم   غتضى  رسع هم رغتحبصي  رغبلوغي  فن تي غلت توع  رغمربع       

Group IV)   لي ه توعssRNA  هي رغ يم سبن رغ ي ف ش   استنب هم شمفط  رلض هم رغحبهض 

هم رغ نس  (Family: Bromoviridae). ف بع رغ يم س رغتذ و  رغعب ل  رغ يم سي   RNAرغنو ي 

(Genus: Alfamovirus)  غذغك ف ا لوع رغتسب  رغتتمض غتوزر يك رغ ت هو  Alfalfa mosaic 

virus .  ف    رغ يم س إخ يب رAMV    ذغك فعمف بـLucern mosaic virus   لPotato calico 

virus  هو هن شم في هعظ  هنب ق رغعبغ  . ذ  شف لعمرض رغ يم س رغتذ و  علا ش   ذبمةش هي م 

هم ةب   1931. س   رغ يم س رغتذ و  أل ل همة عبم  (Necrosis)رغلوا  ةض فؤتي إغا لض ث رغ نخم 

Weimer J.L.   للورع هم رغتم لشنمهب  10علا لببذبن رغ ت . فنل  رغ يم س بورس   ل ثم همMyzus 

persicae    ل  رغبذ   ل  لبوب رغللبح . ذواض لستبء همرتف  غل يم س إس خضهت سببلب هثAlfalfa Virus 

1 and 2   Marmor medicaginis   ذ وا لش بل الفئبن رغ يم س عيوف  رغش .(Bacilliform) 

. فسب  رغ يم س لعمرض هم ي  هخ ل   ذبعب غلعب    (60nm)لبلوهي م  60 ورل هخ ل   ةض ذي  إغا بأ

رغنببذي ذ مر ح هم رغتوزر يك في ل  رل رغ ت رغذي ةض ذخ  ي لعمر ه في لشنم رغييف رغحب ة  غ ننب ذلترت 

 لببذبن رغلوبيم  رغبببل با  شضة خالل رألشنم رغبب تة  بينتب فسب  ذنخم ت لبن رغب ب ب   ذغك فيي  رغ بغ

(Lupin)   ذنخم فسب    رغبمسي  رألبيض  رأللتم  رغخس  رغ مفس  رغ بصوغيبء  رغبلرغيب  رغ ل    رغلوبيب

 رغ تب    ببول رغحتص 
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 توصف.  السعودية العربية والمملكة وتركيا  الهند في الجت موزائيك بفيروس  الباذنجان إصابة سجلت

 زمتق و األوراق العروق،تمزق على مصفر تحزم: التالي النحو على الباذنجان على الفيروس أعراض

 حشرة بواسطة الفيروس ينتشر. (Chlorotic vein- banding , Leaf distortion, Stunting) النباتات

ل    ذغك بورس   رغن (Non-persistent manner)ببغ مفل  رغغيم ببةي   (Aphis gossypii) الَمن

  (Bacilliform)الفئبن فيم س هوزر يك رغ ت بألنب عيوف  رغش    ذوصفرغتي بلي ي غلعيب ة رغنببذي .

https://www.researchgate.net/publication/298646166_Alfalfa_mosaic_virus_AMV_on_alfal

fa_Medicago_sativa_L_in_Saudi_Arabia  

 

مع صور لجزيئات الفيروس  على الجت والتبغأعراض فيروس موزائيك الجت   

 
https://www.google.com/search?q=image+of+alfalfa+mosaic+virus+symptoms+on+eggplan

t&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02HxrBFee-

QbC82Je4yXLLTiiVOfg:1624831720483&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=P9bgY_saf0N

a7M%252CqyvVRpr2fDqZoM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kQqhe1XSO0_d3xYM0tdelcx0SpA8g&sa=X&ved=2ahUKEwiH-

5Ls6bjxAhUDCM0KHfUeAf0Q9QF6BAgNEAE#imgrc=N91olbEkpetKhM  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/298646166_Alfalfa_mosaic_virus_AMV_on_alfalfa_Medicago_sativa_L_in_Saudi_Arabia
https://www.researchgate.net/publication/298646166_Alfalfa_mosaic_virus_AMV_on_alfalfa_Medicago_sativa_L_in_Saudi_Arabia
https://www.google.com/search?q=image+of+alfalfa+mosaic+virus+symptoms+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02HxrBFee-QbC82Je4yXLLTiiVOfg:1624831720483&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=P9bgY_saf0Na7M%252CqyvVRpr2fDqZoM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQqhe1XSO0_d3xYM0tdelcx0SpA8g&sa=X&ved=2ahUKEwiH-5Ls6bjxAhUDCM0KHfUeAf0Q9QF6BAgNEAE#imgrc=N91olbEkpetKhM
https://www.google.com/search?q=image+of+alfalfa+mosaic+virus+symptoms+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02HxrBFee-QbC82Je4yXLLTiiVOfg:1624831720483&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=P9bgY_saf0Na7M%252CqyvVRpr2fDqZoM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQqhe1XSO0_d3xYM0tdelcx0SpA8g&sa=X&ved=2ahUKEwiH-5Ls6bjxAhUDCM0KHfUeAf0Q9QF6BAgNEAE#imgrc=N91olbEkpetKhM
https://www.google.com/search?q=image+of+alfalfa+mosaic+virus+symptoms+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02HxrBFee-QbC82Je4yXLLTiiVOfg:1624831720483&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=P9bgY_saf0Na7M%252CqyvVRpr2fDqZoM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQqhe1XSO0_d3xYM0tdelcx0SpA8g&sa=X&ved=2ahUKEwiH-5Ls6bjxAhUDCM0KHfUeAf0Q9QF6BAgNEAE#imgrc=N91olbEkpetKhM
https://www.google.com/search?q=image+of+alfalfa+mosaic+virus+symptoms+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02HxrBFee-QbC82Je4yXLLTiiVOfg:1624831720483&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=P9bgY_saf0Na7M%252CqyvVRpr2fDqZoM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQqhe1XSO0_d3xYM0tdelcx0SpA8g&sa=X&ved=2ahUKEwiH-5Ls6bjxAhUDCM0KHfUeAf0Q9QF6BAgNEAE#imgrc=N91olbEkpetKhM
https://www.google.com/search?q=image+of+alfalfa+mosaic+virus+symptoms+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02HxrBFee-QbC82Je4yXLLTiiVOfg:1624831720483&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=P9bgY_saf0Na7M%252CqyvVRpr2fDqZoM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQqhe1XSO0_d3xYM0tdelcx0SpA8g&sa=X&ved=2ahUKEwiH-5Ls6bjxAhUDCM0KHfUeAf0Q9QF6BAgNEAE#imgrc=N91olbEkpetKhM
https://www.google.com/search?q=image+of+alfalfa+mosaic+virus+symptoms+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02HxrBFee-QbC82Je4yXLLTiiVOfg:1624831720483&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=P9bgY_saf0Na7M%252CqyvVRpr2fDqZoM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQqhe1XSO0_d3xYM0tdelcx0SpA8g&sa=X&ved=2ahUKEwiH-5Ls6bjxAhUDCM0KHfUeAf0Q9QF6BAgNEAE#imgrc=N91olbEkpetKhM
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Eggplant-V2 

Andean potato mottle virus (APMV) فيروس تبرقش أندين في البطاطا 

  

 الباذنجان على اوراق  Andean potato mottle virus (APMV)أعراض فيروس 

ألله   Andean Mottle Virusعنض إ  شبفه بـ  بل لق علا رغ يم س رغذي فسب  ذبمةش ل  رل رغب ب 

ب ة شع  رأللضفل. فن تي رغ يم س ضل  سف في هن ل  اببل رأللضفل في لهمف ب رغ نوبي   ليث هورةع ل

 رغ ببع غلعب ل  رغ يم سي   Comovirusغل نس رغ يم سي غل نس رغ يم سي 

 Secoviridae  ةض فمهل غه APMoV فن شم رغ يم س في همذ عبن .Andean  في    هم شيلي

 Rio de Janero-C strain    Santa Catarina B     ذغك رغبمرزف  ) رغسالغ يم رإل ورت    بيم

Strain   غ م رغ يم س ه لوت في ل  بب . هم رغ ضفم ببغذ م  بأا هعظ  فيم سبن رغ نس   Comovirus 

 APMoV   ةض  اض بأا علأن رغ يم س  (beetle transmitted viruses )ذن شم بورس   رغخنبفس 

بورس   رغخن سبء    ذغك علل هم رغبببل با .  فن شم رغ يم س علغت هم رغعب   رغنببذي رغ ل   

Diabrotica balteata  ) خن سبء رغخيب(. 

 

Diabrotica balteata 
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 .Diabrotica  sp)  (رلورع لخمى هم رغ نس  Diabrotica viridula كما ان الفيروس ينتقل بواسطة النوع

. فن ل  رغ يم س APMoV  بلت ذلك رغخنبفس هن شمة في رغحلول رغ ي علل هم لببذبذنب رغ يم س 

APMoV   لفضب ببغ مل رغتي بلي ي   هننب رغلتس   ذغك فن ل  بورس   ت لبن رغب ب ب   غ نه أفن ل

 س . ذوصف لعمرض فيم C   B  Hبورس   رغبذ   .     رغ يم س رغحبغي عضت هم رغسالأن هث  

APMoV  بألنب خليط هم رغتوزر يك  رغ بمةش( Mosaic & Mottle)    علا اتيع لببذبن رألصنبف

 ) رغ للم  ( Systemic top necrosis )رغبيم في     ةض ذبض  علا رألصنبف رغحسبس  ذنخم رغلت  رغ نبزي 

Stunting)    ذشوه رأل  رل ( Leaf deformation)  خالل رأاورء رغبب تة  . ف  و  علا لببذبن رغب ب ب

لبلوهي م. لس خضم  28ذبلع رص م رغلوا   غ خبن ل  إص مر  علا رأل  رل . ذبلغ لة ب  الفئ  رغ يم س 

ليث ذ  شف عليه لعمرض هوزر يك علا ش   غ خبن بلوا  Nicotiana bigeloviiرغنببن رغ بشف 

   (Dark green blotches and sometimes Necrotic areasلخضم تر م  لليبلب هنب ق ه نخمة 

 Nicotianaبينتب  ذ  شف ل س رألعمرض  غ م بض ا هنب ق ه نخمة عنضهب ذلوث ل  رل رغنببن رغ بلص 

clevelandii  ذبض  علا ل  رل  .Nicandra physalodes   Lycopersicon chinense  لعمرض

 Vein)  وح رغعم ل     (Interveinal mosaic )هوزر يك في رغتسبلبن رغورةع  بيم رغعم ل 

clearing)  ذبلع هي م( Chlorotic Spotting)   لليبلب لعمرض epinasty  ري هيالا لبه  رأل  رل  (

 هم فيم سبن رغح م رغل رعي .   APMoVغألس   . لع بم فيم س 

 

 في نباتات طماطة   Epinastyالعرض المرضي 

 Chenopodiumو   Chenopodium quinoaال تتكشف أية أعراض على العائلين 

amaranticolor . عندما تلوث  

)Solanum إصببت لببذبن رغبببل با  Andean potato mottle virus علغت سالغ  هم رغ يم س 

) melongena  بيو ة  بيعي  في هن ل Campo Grande ,Rio de Janero  رغبمرزفلي  . للي رغ يم س

 C  شخص   صف  ةض  اض بأا هذه رغسالغ  ذيي  لببذبن رغعب ل  رغبببل بلي  فلط  هي هشببنه غلسالغ  

في لببذبن رغبببل با رغنبهي  في للض هنب ق  APMoV   اوت فيم س س رغ ي  ص ت في بيم .  

 ةض  اض بأله فن شم بورس   للض رغخنبفس  ببغ مفل  رغغيم ببةي    تب فن ل   1993رغبمرزف  عبم 

 رغ يم س هي بلي يب عبم رغعييم رغنببذي   ذغك هم خالل ذالهس رغنببذبن  .



15 
 

 

Ref.Brioso, P.S.T.; Pimentel, J.P.; Louro, R.P.; Kitajima, E.W.; Oliveira, D.E. 

1993. [Andean potato mottle virus characterization of a strain naturally infecting 

eggplant (Solanum melongena)]. Fitopatologia Brasileira 18, 526-533. 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/datasheet_APMOV0.pdf  
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characterization of a strain naturally infecting eggplant (Solanum melongena) 

Beet curly top virus (BCTV)    تجعد قمة البنجرفيروس .Eggplant-V3 

 

  
 

مع مقارنة بين نباتات صنف على نباتات البنجر  Beet Curly top virus (BCTV)اعراض فيروس تجعد قمة البنجر 

 حساس ونباتات صنف مقاوم 

رغنيف  للول رغبن م رغس مي رغتواوتة في  ذ  شف لعمرض ذ عض ةت  رغبن م رغس مي بش     يسي في     

ت ل في لوض رغبحم رألبيض رغت وسط . فيي  فيم س ذ عض ةت  رغبن م رغغمبي هم لهمف ب رغشتبغي   عضة 

Beet curly-top virus (BCTV)  رغ ببع غل نس رغ يم سي(Genus: Curtovirus)   تم رغعب ل 

 عب ل   50ذن تي أل ثم هم هم  تننب رغبببل با لوع لببذي  150هم  ل ثم Geminiviridaeرغ يم سي  

 Beet curly top Iran.علل فيم س هم لببذبن بببل با هل  ع  في للض رغتنب ق رإلفمرلي  ل لق عليه 

virus (BCTIV)  با هم رغ يم سبن رغتضهمة غنببذبن رغبببل با .  اض بأا رغ يم س فيي  رغبببل با  

 فمرا  رغ ل   رغحب   رغ ل   رغحلو رغتل  ع  في شتبل شمل ر

x-00218-020-https://link.springer.com/article/10.1007/s42360 

 إلا ذستي  رغ نس ةض لش لت  Curtovirusفتث  رغنوع رألصلي غل نس  BCTV هم رغ ضفم ببغذ م بأا  .

فع بم رغ يم س رغتذ و  هم رغتتم بن رغتضهمة غتحبصي  عضفضة هننب رغبن م  هم إس  رغنوع رألصلي. 

 رغسببلغ . فسب  رغ يم س ة   رغنببذبن رغحضفث   فحضث  (Melon)رغس مي  رغ بصوغيبء  رغ تب    رغب يخ 

 رغ للم  رغ شوه  إخ لرل رغحبص  فضال عم ذخ يض لوعي  رغحبص  في رغنببذبن رغلضفت  . فحضث  ثيمر لا

ذ وا رغخسب ة  بيمة هتب فؤتي إس حبغ  إعبتة ز رع  رغبن م في رغتن ل  غعضة سنورن. ذوصف ل  رل رغنببذبن 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/datasheet_APMOV0.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s42360-020-00218-x
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رغتيبب  بألنب لصغم ل تب  غ م لنل  لورف رأل  رل ه  عضة غألعلا ل  غألس    هنبك إل  بخ في رغعم ل 

ض رغ  عض إغا رغلوا رألص م  هم ث  هع ذ شف ز ر ض ذشبه رألشورك . ذ حول رأل  رل رغ ي ذ  شف فينب لعمر

ذبض  اذ   رغنببذبن رغتيبب  ه لله  إغا رغلوا رغبني  هي تأغ  علا ةمب هون ذلك رأل  رل بش   هب م. 

لفضب  هشوه  نبغبب هب ذل    ةض  فاللظ علا اذ   رغنببذبن رغتيبب  ذشوه فيبلبه  ثبف  في رغشعيمرن 

  عنض لخذ هلب ع عم ي  غل ذ   غتاللظ   رغ لوا رغبني  رغذي رغ ذ ف  . فت م رغ حمي عم رعمرض إصبب

ف وا علا ش   للل   ضغي  علا ذحل  للس   رغلحبء  ةض ذبض  لعمرض رغ لوا رغبني علا ش   خط  وغي عنض 

بورس    (BCTV)فحص هلب ع  وغي  في اذ   رغنببذبن رغتيبب . فن ل  فيم س ذ عض رغلت  في رغبن م 

. ف حضت  (persistent manner)ببغ مفل  رغببةي    Leafhopper (Circulifer tenellus)ل ب  رأل  رل 

بء  رغخالفب رغبب رل يتي  رغت ب  ة غلحبء   تب لله فبلا عبم رغتورس  في حذوراض الفئبن رغ يم س في للس   رغل

 في لببذبن رغلفن  رغتعتمة  في رغنببذبن  ذ وراض في رغحلول غتوستيم   رغنببذي  رغتعتمة  رألعشبب رغ يرغعور 

رغحوغي  ترخ  رغبيون رغلاباي   لليبلب ترخ  رغحشمرن رغ بهل  غلنبة  . ذ  بن بح ذللي  فمص لض ث إصبببن 

 س خضرم هبيضرن لشمف  علا بعلا رغبن م في بعض رغوأفبن رألهمف ي  هم خالل رغلضبء رغ بم علا رغنبة  

 تب  و ن لصنبف  تب      بة     تب ذ  ذ وفم لصنبف هلب ه  غنذر رغ يم س اتيع رغعور   رغخبص  ببغن

 هم رغ ضفم ببغذ م ف ا هم ي ذ عض ةت  رغبن م  هوزر يك رغ بغ فعضرا ل ل هلب ه  غل يم س رغتذ و .

ثبلي عمض هم ي ل ذبط هع رألهمرض رغ يم سي  رغ ي ذ   صضهب في ل رخم رغلما رغ بسع عشم  فعض رأل ل 

 Dwarf Disease of)  با ذللم رغمز في رغيبببا   Beet Leafhopperرأل  رل  رغذي فعمف بـ  ل ب 

Rice)  .. هو ل ل عمض هم ي ل ذبط بن ب  رأل  رل 

  

Beet leafhopper.  

 بسب  رأل مر  رغ بيمة رغ ي فسببنب هذر رغتمض رغ يم سي علا صنبع  رغس م في رغوأفبن رغت حضة 

فلض ل غي إه تبهب  بيمر هتب لس من ذلك رغ نوت عم ذ وفم لصنبف هلب ه  انبت صنبع  رغس م رألهمف ي    

هخب م  بيمة.  هم رغتاللظبن رغتس ل  عم ذ و  رغعت  هع رغتمض رغتذ و  عمفت ل غيبن ذ شف 

في  (Garden Beets)ل مر   بيمة علا لببذبن بن م رغحضر ق  1888لعمر ه   فلض  لضثت ةب  عبم

بأا شم   س م فوذب ذعبلي هم خسب ة  بيمة في لبص   George Austin      1897 ب    في عبم لبمرس

غلض  صضن   صف في  ة نب بتب ف ببق لعمرض ذ عض رغلت  لتو لببذبن رغبن مرغبن م رغس مي ل ي   غ شوه 

 بج رغس م ليث س لت خسب ة شضفضة غتيبلع إل 1890sلعمرض رغتمض في  أف   بغي و ليب خالل لعورم 

عض رغلت  في لنل  للول رغبن م رغس مي رغتواوتة في اتيع  أفبن  رغ ي للشأن لضفثب.  إل شمن لعمرض ذ

https://www.apsnet.org/publications/apsnetfeatures/Article Images/CurlyTop1.jpg


17 
 

   بذغك إل شم رغعمض رغتم ي ةب   ذلتهم فينب صنبع  رغس م هم رغبن م رغس مي ليث رألهمف ي رغغمب 

 .لا فشخص  تمض

شخيت في رغ يم س رغتسب  غ  عض ةت  رغبن م عضة  مز ل  سالأن إع تبتر علا إخ الفبن شضة رإلصبب    

سن    لهب رغسالأن رغ ضفضة فلض ذ  إتره نب في رغبيون رغلاباي  .   50 ةض لل  ظ ببغسالغ  رألصلي  أل ثم هم 

 ذضتنت رغسالأن  رغثالث  رألستبء ل  رغ نيبن رغ بغي : 

1. CFH,  2. Worland  3. Cal/Logan  

 لي: فف بلت  تب  DNAذ  ذحضفض لستبء غنذه رغسالأن أللب إع تبتر علا إخ بب رن رغحبهض رغنو ي 

  Worland  ستيت رغسالغ    Beet severe curly top virus ( BSCTV)بـ  CFHستيت رغسالغ  

  هثفلض لصبح إستنب  Cal/Loganلهب رغسالغ  رغثبغث    Beet mild curly top virus(BMCTV) ب س 

 Beet mild curly top virus(BMCTV)رغسالغ  رغثبلي  

 California)بـ بوأف   بغي و ليب )رغعلغ  رألصلي ( همذب    BCTV علا رغمن  هم لا رغ يم س 

Agricultural Production)  إأ للنب لبت ة رغواوت في لي لل  هم للول رغبن م رغس مي   فلض لامفت  

علا للول رغبن م رغس مي في رغوأفبن رغت حضة لس من عم شيوع   1995   1994هسولبن خالل هوستي 

هم   BCTVعلغت رغسالغ  رألص    بينتب  ليث  ذوراضر في    رغحلول BSCTV    BMCTVرغسالغ يم 

عضت ةلي  هم رغحلول....  ةض لامفت ت رس  هسحي  بعض عشمة سنورن لس من عم ل ب ج هتبثل     غذغك 

 إس نبتر غنذه رغض رسبن رغتسحي  ف ا ل ثم رأل مر  رغذي ذحي  لبغيب غنببذبن رغبن م رغس مي لبذ   عم 

غعب لي   فلض لصبحت . لتى إل شب  رغسالأذيم  إغا  إذسبع رغتضى ر BSCTV   BMCTVرغسالغ يم 

عب ل  هم  تننب بن م رغتب ضة  44لوع لببذي ذببع غـ 300ذ عض رغلت  ذ  شف علا هبفلفض عم لعمرض 

 Swiss chard    Spinach   Tomato   Pepper    (Sugar and Table beet) رغبن م رغس مي 

   Bean   Flax   عضت هم لببذبن رغعب ل  رغلمعي  ل  رغلثب ي  هث Melons   Squash   Pumpkin   

Cucumber  ةض علل  شخص رغ يم س هم لببذبن بببل با هل  ع في شتبل شمل رفمرا  ةض ر بف 

رغنبة   ل ب  ل  رل رغبن م اض بأا رغلب تيم ببغض رس  إس  إفمرا علا رغعلغ  رغت  ش    تب ب ملب لعاله. 

فت لك لفضب هضى عب لي  ذت نه هم لل  رغ يم س غ لك رغنببذبن . فت م غن ب  ر  رل رغبن م إل بج  غل يم س 

سبعبن علا ذغذي رغحشمة علا لببن هيبب  4ثالث  لايبل ل  ل ثم خالل رغتوس  رغورلض. فح بج هم   

 غ  وا ةبت ة علا لشم رغ يم س إغا لببذبن اضفضة 

Beet+curly+top+virus++on+egghttps://www.google.com/search?q=image+of+

-5oKokbrxAhUP9awKHYELBIwQ2-&tbm=isch&ved=2ahUKEwjplant

+on+eggplant&gs_lcp=cCegQIABAA&oq=image+of+Beet+curly+top+virus+

CgNpbWcQDFDHlQ5Yx5UOYJCzDmgAcAB4AIABwgGIAcIBkgEDMC4x

mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=gqbZYP6dLo_

qswWBl5DgCA&rlz=1C1GGRV_enUS751US753#imgrc=M8IindidKvLiMM 

https://www.google.com/search?q=image+of+Beet+curly+top+virus++on+eggplant&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-5oKokbrxAhUP9awKHYELBIwQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+Beet+curly+top+virus++on+eggplant&gs_lcp=CgNpbWcQDFDHlQ5Yx5UOYJCzDmgAcAB4AIABwgGIAcIBkgEDMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=gqbZYP6dLo_qswWBl5DgCA&rlz=1C1GGRV_enUS751US753#imgrc=M8IindidKvLiMM
https://www.google.com/search?q=image+of+Beet+curly+top+virus++on+eggplant&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-5oKokbrxAhUP9awKHYELBIwQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+Beet+curly+top+virus++on+eggplant&gs_lcp=CgNpbWcQDFDHlQ5Yx5UOYJCzDmgAcAB4AIABwgGIAcIBkgEDMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=gqbZYP6dLo_qswWBl5DgCA&rlz=1C1GGRV_enUS751US753#imgrc=M8IindidKvLiMM
https://www.google.com/search?q=image+of+Beet+curly+top+virus++on+eggplant&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-5oKokbrxAhUP9awKHYELBIwQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+Beet+curly+top+virus++on+eggplant&gs_lcp=CgNpbWcQDFDHlQ5Yx5UOYJCzDmgAcAB4AIABwgGIAcIBkgEDMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=gqbZYP6dLo_qswWBl5DgCA&rlz=1C1GGRV_enUS751US753#imgrc=M8IindidKvLiMM
https://www.google.com/search?q=image+of+Beet+curly+top+virus++on+eggplant&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-5oKokbrxAhUP9awKHYELBIwQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+Beet+curly+top+virus++on+eggplant&gs_lcp=CgNpbWcQDFDHlQ5Yx5UOYJCzDmgAcAB4AIABwgGIAcIBkgEDMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=gqbZYP6dLo_qswWBl5DgCA&rlz=1C1GGRV_enUS751US753#imgrc=M8IindidKvLiMM
https://www.google.com/search?q=image+of+Beet+curly+top+virus++on+eggplant&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-5oKokbrxAhUP9awKHYELBIwQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+Beet+curly+top+virus++on+eggplant&gs_lcp=CgNpbWcQDFDHlQ5Yx5UOYJCzDmgAcAB4AIABwgGIAcIBkgEDMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=gqbZYP6dLo_qswWBl5DgCA&rlz=1C1GGRV_enUS751US753#imgrc=M8IindidKvLiMM
https://www.google.com/search?q=image+of+Beet+curly+top+virus++on+eggplant&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-5oKokbrxAhUP9awKHYELBIwQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+Beet+curly+top+virus++on+eggplant&gs_lcp=CgNpbWcQDFDHlQ5Yx5UOYJCzDmgAcAB4AIABwgGIAcIBkgEDMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=gqbZYP6dLo_qswWBl5DgCA&rlz=1C1GGRV_enUS751US753#imgrc=M8IindidKvLiMM
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Broad bean wilt virus .  فيروس ذبول الباقالء. Eggplant-V4 

علا  Broad bean wilt virus (BBWV 2)في رغييم فيم س ببول رغببةالء  2020شخص عبم     

رغ ببع غلعب ل  رغ يم سي   Fabavirusesرغبببل با. فن تي رغ يم س رغتذ و  غل نس رغ يم سي 

Comoviridae  ف يف رغ يم س رغتذ و  بلببلي  إهمر ي  غتضى  رسع هم رغعور   رغنببذي  هننب عضت هم   

رغييني  علا   Anhuiفي للض هنب ق هحبفض   2018هحبصي  رغخضم  رغلفن  رغتنت  . شوهضن عبم 

 ,Stunting )لببذبن بببل با في للول ذ ب ف  لعمرض ذللم  ذنخم  هوزر يك لص م علا رأل  رل 

necrosis & yellow mosaic)  لللت  رغعيب ة رغنببذي  أل  رل لببذبن رغبببل با بورس   ذلني . RT-

PCR  غلوصول غ أ يض رغ يم س رغتسب  غ لك رألعمرض.  هع رغ يم سبن رغ بغي 

cucumber mosaic virus (CMV), tobacco mosaic virus (TMV), pepper mild mottle 

virus (PMMoV), broad bean wilt virus 2 (BBWV-2) or tomato spotted wilt virus 

(TSWV). 

 Anhuiفي للول رغخضم ترخ   هحبفض   2هسحي  عم  اوت فيم س ببول رغببةالء  اض هم خالل ت رس  

% هم لببذبن 50-35 يلوه م همبع فواض بأا  3رغييني   . هسحت للول خضم بتسح  

رض علينب لعم  (Eggplant) رغبببل با  (Pepper) رغ ل    (Cowpea) رغلوبيب  (Cucumber)رغخيب 

سي  هع لتوبج هم لببذبن رغبببل با علينب لعمرض فيم  13علا  PCR-TRهم ي  فيم سي  . لس م ذحلي  

 Broad bean wilt virus -2لتببج هم لببذبن بببل با خبغي  هم لي عمض هم ي عم  اوت فيم س  3

 Cucumber mosaic virus (CMV)في ثتبلي   لتببج هم لببذبن بببل با    لتوبايم بنب فيم س 

 لببن فيم س  رلض عليه لعمرض  Tobacco mosaic virus(TMV) لتوبايم غ يم س هوزر يك رغ بغ 

أ اوت )لبي  سفيم سي    بينتب  بلت ل ب ج ذحلي  ثالث  لببذبن بببل با أذحت  لي هننب لعمرض فيم سي  

 ضن تب لغببةالء   ألي فيم س في رغعييم رغخلوي( هتب فؤ ض رألعمرض رغتم ي  رغ يم سي  في لببذبن ر

 لبل بورس   هو رأل ثم  مر ة علا رغبببل با  هو ابهل غإلل 2ل ب ج رغض رس  بأا فيم س ببول رغببةالء 

 غضم  علاضرث رلشمرن رغَتم   غذغك أبض هم رغبضء ببغعت  إلتر ة هذر رغ يم س غغمض رغحض هم إل شب ه  إل

رغ نس  ل ل ذس ي  أللض للورع  2يم س رغببةالء رغببل با رغتل  ع في ذلك رغتحبفض  رغييني . عض ف

  نل  بورس ففي رغتحبفض  رغييني .  هم رغ ضفم ببغذ م بأا فيم س ببول رغببةالء  Fabavariusرغ يم سي 

 ةض ذمر لت هعضل لل  رغ يم س  Myzus persicaeرغنوع  و Aphis gossypiiلشمة رغَتم غلنوع 

) Infection rate( ذأ يض  ليث ذ %  ببغ مفل  رغغيم ببةي   فق ت رس  هسحي  في غبنبا 90  60هببيم

ت توع  لا رغرغتضى رغعب لي رغورسع غل يم س رغتذ و . ةس  فيم س ببول رغببةالء إغا ه توع يم : ل لق ع

  Broad bean wilt virus 2 (BBWV2) رغثبلي   Broad bean Wilt virus 1 (BBWV1)رأل غا 

. عمف فيم س  +)RNA )dsRNAهم شمف يم هم رغحبهض رغنو ي  BBWV2ا الفئ  فيم س . ذ  و

 : )Synonyms (ببول رغببةالء ببألستبء رغتمرتف  رغ بغي  
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Catalpa chlorotic leaf spot virus; Tropaeolum ringspot virus; Nasturtium ringspot 

virus; Nasturtium ring mosaic virus; Petunia ringspot virus; P.O. pea streak virus; 

parsley virus 3. 

Ref:Peng-Huan Rui; Lei Jiang;Shuai Li;Xi-Zi Jiang;Qing-Qing Zhao;Ji Ying 

Feng and Tong Jiang .2020. Broad bean wilt virus 2 detected from Eggplant in 

China. Journal of Plant Pathology volume 102, :543  

 

A: vein chlorosis )إصفرار العروق( ; B:Mosaic (   2)أعراض موزائيك نتيجة إصابة مفردة بفيروس ذبول الباقالء 

  ، C:  مع فيروس موزائيك الخيار 2تبرقش وإصفرار بسبب تلويث بفيروس ذبول الباقالء  

D:   أعراض شديدة )موزائيك أصفر وتشوه  ( بسبب تلويث بثالثةالفيروسات الثالثة 

Broad bean wilt virus 2+Cucumber mosaic virus +CMV+Pepino mottle virus  

https://link.springer.com/article/10.1007/s42161-019-00434-z#auth-Peng_Huan-Rui
https://link.springer.com/article/10.1007/s42161-019-00434-z#auth-Lei-Jiang
https://link.springer.com/article/10.1007/s42161-019-00434-z#auth-Shuai-Li
https://link.springer.com/article/10.1007/s42161-019-00434-z#auth-Xi_Zi-Jiang
https://link.springer.com/article/10.1007/s42161-019-00434-z#auth-Qing_Qing-Zhao
https://link.springer.com/article/10.1007/s42161-019-00434-z#auth-Ji_Ying-Feng
https://link.springer.com/article/10.1007/s42161-019-00434-z#auth-Ji_Ying-Feng
https://link.springer.com/article/10.1007/s42161-019-00434-z#auth-Tong-Jiang
https://link.springer.com/journal/42161
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Eggplant-V5 

Cowpea mild mottle virus(CPMMV). فيروس التبرقش المعتدل في اللوبيا 

 تم    Cowpea mild mottle virus(CPMMV) فينف  فيم س رغ بمةش رغتع ضل  في رغلوبيب      

 تم رغمذب    Betaflexiviridaeرغ يم سي   رغ ببع غلعب ل  رغ يم سي      Carlavirus رغ نس رغ يم سي 

Tymovirales   في رغت توع  رغ يم سي  رغمربع(Group: IV )   ذ  وا الفئ  رغ يم س .CPMMV   هم

. عمف رغ يم س سببلب بأ بع  لستبء عضن لبغيب  RNA  (ssRNA) شمفط  رلض هم رغحبهض رغنو ي 

  هي:  CPMMV  غإلس  رغحبغي لستبء همرتف

Bean angular mosaic virus; Voandezia mosaic virus; Groundnut crinkle virus; 

Psophocarpus necrotic mosaic virus. 

  إأ لا  (Leguminous species) علا رغمن  هم لا لنلبي  لببذبن رغتضى رغعب لي ذببع  غلعب ل  رغبلوغي  

ف وراض  بيعيب علا  لببذبن رغ تب   في    هم فلس يم  لبف يمفب  تب س    اوته  CPMMVرغ يم س 

علا لببذبن بببل با في رأل تا  ذبيم بأا هنبك هبفشبه رغ خيص رغ سل ي في هذر رغ يم س . فن شم 

عور   هي بلي يب  ذ  للله ذ مفبيب إغا  لببذبن ذببع  غلرغ يم س بورس   عييم رغنببذبن رغتيبب  لي للال 

 Amaranthaceae    Fabaceae    إغا للورع هم رغعور Aizoaceae  Asteraceae   

Chenopodiaceae  Cucurbitaceae   Pedaliaceae   Scrophulariaceae   رغعب ل  رغبببل بلي 

Solanaceae  لخيمر Sterculiaceae . 

( رغ ي ذ غذى علا رغس وح hitefliesW( بورس   رغذببب  رغبيضبء فيم س رغ بمةش رغتع ضل في رغلوبيب فن ل  

رغس لا غأل  رل . ذ ضتم لعمرض رغ يم س علا ل  رل رغ بصوغيبء ذشوه رغو فلبن  لعمرض هوزر يك ل  

علا سيلبا فول رغيوفب. شخص   (Necrosis)  رغ يم س ذنخم تب فسب   هبفشبه رغبلع علا رأل  رل

بفلنض  رغ لبيم ذرغننض  للضلوسيب  سبل  رغعبج  لبف مفب     رغ يم س  لعمر ه رغتم ي  في    هم رغييم 

 رغسوترا  الفمة بببور..  بسب  ذوسع ز رع  رغ بصوغيبء  تحيول نذر ي   يسي في رغبمرزف  ف ا إصبب  

في رغحبص  . ل  ش ت لعمرض رغ يم س   بيمة  ع هم رغ يم سبن رغخ مة ةض فسب  خسب ةرغنببذبن بأي لو

  غ نه رغيوم هن شم في لنل  للول رغ بصوغيبء ليث  1983رغتذ و  علا لببذبن رغ بصوغيبء أل ل همة عبم 

في رغو فلبن.  غغمض رغ أ ض هم لا ذلك  ذ عض هوزر يك لص م  ذشوه  ذ ضتمشوهضن لعمر ه رغ ي 

     ت رغ لنيبن رغ لفئي  في ذأ يض رغ شخيص   ليث  اض  CPMMVرألعمرض خبص  ببغ يم س 

%  في 100% هم لتببج هن ل  لخمى  90% هم رغنتببج رغت توع  هم للض رغتنب ق  80رغ يم س في 

  بصوغيبء. هن ل  ثبغث  هتب فشيم إغا إل شب  رغ يم س في لنل  للول رغ

 Peaلوع )فيم س( بعظنب هث    50فض  ل ثم هم  Carlavirus هم رغ ضفم ببغذ م بأا رغ نس رغ يم سي 

streak virus   Poplar mosaic vius  فسب  لهمر ب خ يمة    هع بغك ف ا  بعض فيم سبن رغ نس

في بعض رغعور   . رغتذ و  ذسب  لهمر ب برن لعمرض هم ي  ه وس   ل  لعمرض نيم هم ي  ببغ به  

هع فيم سبن لخمى غلفبتة رغضم   تب   (Synergistically)ذش مك بعض فيم سبن رغ نس بعالة  ذآز ف  

غل سب  في هب   Lily symptomless virus       cucumber mosaic virusفحضث عنض رغ ضرخ  بيم 

هم شمفط  رلض هم   Carlavirus.  ذ أغف الفئ  فيم س للورع رغ نس  fleck Diseaseل لق عليه 

لبلوهي م  700-610 بأش بل عيوف  همل   بأ ورل  ذ مر ح هببيم  RNAرغحبهض رغنو ي 

(nanometers)   لبلوهي م. ذ  بثم الفئبن رغ يم س ترخ  سبف وبالزم خالفب رغعب    15-12 ة م هببيم

وع هم رألش بل رغننضسي  رغثبب  .  ذن ل  فمتفأ ر  علا ش   ه بهيع ل      بض ا لا ذ ش   هم ذ تعنب  لي ل

فيم سبن رغ نس بورس   لشمرن رغتم ل  بورس   رألالرء رغخضمف  رغ  بثمف   بعضنب فن ل  بورس   

https://en.wikipedia.org/wiki/Carlavirus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carlavirus
https://en.wikipedia.org/wiki/Betaflexiviridae
https://en.wikipedia.org/wiki/Betaflexiviridae
https://en.wikipedia.org/wiki/Tymovirales
https://en.wikipedia.org/wiki/Whiteflies
https://en.wikipedia.org/wiki/Whiteflies
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رغلتس ل  رغ تبس هببيم رألالرء رغتيبب   رغسليت  ل  خالل ذضر ل رغنببذبن رغتيبب  بيم رغعبهليم في رغحل  ل  

 خم فن ل  بورس   رغذببب  رغبيضبء  لخيمر هنبك للورع ذن ل  بورس   رغبذ  . رغبيون رغلاباي   رغبعض رآل

 

 
 

  Cowpea mild mottle virus (CPMMV)جزيئات فيروس 

 

لعمرض هوزر يك  ذ ش ت عليه الفئبن فيم س هم لببن بببل با في رأل تا   2008عبم علغت 

هع ضل   بلت الفئبن رغ يم س رغعل ل خي ي  رغش   هع إلحنبء خ يف  ةض بلغت ل ورل رغ لفئ  

لبلوهي م   با غلعلغ  هضى عب لي  يق هحيو  بنببذبن رغعب ل  رغبببل بلي  . فنل   653رغورلضة 

-non)ببغ مفل  رغغيم ببةي   Bemisia tabaciرغ يم س رغتعل ل بورس   رغذببب  رغبيضبء 

persistence manner)  غ م غيس بورس   لشمرن رغَتم (Myzus persicae)  ذ  ذشخيص .

رغ يم س هم خالل رغتظنم رغخب اي غل لفئ    رس   رغنل   رغ  بع  رغلوي في 

Immunoelectron microscope  اض بأا علغ ي رأل تا  فلس يم رغ با علغ ب هم لببذبن  . )

ع  غلعب ل  رغبببل بلي  )بببل با   تب   علا رغ ورغي( ه شببن با  غ ننتب هخ ل  با عم علأن ذبب

لخذن هم  CPMMVرغنببذبن رغبلوغي  رغ ي علغت في رغننض  نمب لفمفليب.  تب  اض بأا علأن 

ن رأل تا لببذبن بلوغي  في رغبمرزف   بلت هشببن  غعلأن رغنببذبن رغبلوغي   غ ننب نيم هشببن  غعلأ

فلترت إل شب ه  ذم يله في رغنببذبن خالل رغخمفف ببغتلب ل  هع  CPMMV. غولظ بأا رغ يم س 

رغش  (  ةض فش   رغنببن Solanum incanum(هوس  رغنتو خالل رغمبيع . شخص رغعب   رغنببذي 

 خالل رغييف في رأل تا. ) (CPMMV reservoirرغتذ و  خلرا تر تي  غل يم س
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Ref: Mansour, A.;A. Al-Musa, A.; Vetten, H. J. and  Lesemann, D. E. 2008. 
Properties of a Cowpea Mild Mottle Virus (CPMMV) Isolate from Eggplant in 

Jordan and Evidence for Biological and Serological Differences Between CPMMV 

Isolates from Leguminous and Solanaceous Hosts.First published: 28 June 2008 

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1439-0434.1998.tb04752.x 

https://doi.org/10.1111/j.1439-0434.1998.tb04752.x 

Cucumber mosaic virus(CMV) فيروس موزائييك الخيار .Eggplant.V6 

  

أعراض فيروس موزائيك الخيار على الطماطة والباذنجان    

 

 وثمار الخيار   ق اعلى أور Cucumber mosaic virus (CMV)فيروس موزائيك الخيار مرضية  لأعراض 

غل نس رغ يم سي  CMV( Cucumber mosaic virus(فن تي فيم س هوزر يك رغخيب       

Cucumovirus  ضمن العائلة الفيروسية ،Bromoviridae  رغ ببع  غلت توع  رغ يم سي  رغمربع    ذحوي

علا شمفط لبلوهي م     30- 28بل م  ( (isometric particle ش   ه تبث  رغواوهبرن الفئ  رغ يم س 

أربعة أنواع )فيروسات( من بينها النوع  Cucumovirus. فض  رغ نس RNA  رلض هم رغحبهض رغنو ي
 .  Cucumber mosaic virus والمتمثل بالفيروس الحالي  )Type Species (األصلي للجنس 

فلض ةض ن  فن شم فيم س هوزر يك رغخيب  في    للحبء رغعبغ    غه رغلض ة علا إصبب  هضى عب لي  رسع   

 فتلك  رغ يم س رغحبغي  ل سع هضى عب ليعب ل     غذغك فلض  80لوعب لببذيب ذن تي غـ  750عور له بتبفلب ب 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Mansour%2C+A
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Al-Musa%2C+A
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Vetten%2C+H+J
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Lesemann%2C+D-E
https://doi.org/10.1111/j.1439-0434.1998.tb04752.x
https://en.wikipedia.org/wiki/Cucumber_mosaic_virus
https://en.wikipedia.org/wiki/Bromoviridae
https://en.wikipedia.org/wiki/Cucumber_mosaic_virus
https://en.wikipedia.org/wiki/Cucumber_mosaic_virus
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 فشت  هحبصي  رغخضم  رغلفن   رغنببذبن رغخشبي   ةض ف وا هضره رغعب لي ل سع هم هضى عب لي لي فيم س

 (Discoloration) رغ لوا   (Mottling) فؤثم رغ يم س علا عور له هم خالل رغ سب  في رغ بمةش. آخم

   تب فخ لل رغ يم س لل بم رغنببذبن ل  فؤتي  اوته   (Distortion) رألزهب   رغثتب  , ذشوه رأل  رل 

لسببيع  غذغك هم رغنبت  إصبب   6ة   رغنببذبن. ذبضل إصبب  رغنببذبن في رغحل  عنضهب ف وا عتمهب لورغي 

رغش بء علا عضة  CMVفوم هم رغ لوفث . فلضي فيم س  5-4رغنببذبن رغيغيمة  . ذ  شف رإلصبب  بعض

 ةض ذلوم بعض رغنببذبن بح ظ رغ يم س في  (Perennial Weeds)تنبل رغتعتمة لببذبن هعتمة  خبص  رأل

 تب م بنل   لشم رغ يم س اذ  هب خالل رغش بء  فن ل  خالل رغمبيع غلنتو رغخضمي غ لك رغنببذبن.  فلوم رغت  

 فن شم بورس   رغعبهليم هم خالل رغنل  رغتي بلي ي )رغعييم رغنببذي( .

 رستبء رخمى هننب: بلب سب ر لق علا رغ يم س 

Cucumber  virus 1 ; Cucumis virus 1 ; Marmor cucumeris ; spinash blight virus ; 

tomato fern leaf virus 

 ذضل عليه  Nicotiana clevelandii  بغنوع   Nicotianaرغ يم س  في رلس    رلورع  رغ نس   ف  بثم

 Cowpea ( Vigna }علا ل  رل رغلوبيب    (Local Lesions)ذ شف بلع ر  هنب ق ه نخمة 

unguiculata ssp. unguiculata    Chenopodium amaranticolor    Chenopodium 

quinoa   . 

ي  غغيم ببةفل  رس   لل  فيم س هوزر يك رغخيب  هي بلي يب   ذغك بورس   عضة رلورع  هم لشمة رغَتم  ببغ م

( non-persistence manner) 
https://www.apsnet.org/publications/PlantDisease/BackIssues/Documents/1980Articles/Pla

ntDisease64n04_371.PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 

https://www.apsnet.org/publications/PlantDisease/BackIssues/Documents/1980Articles/PlantDisease64n04_371.PDF
https://www.apsnet.org/publications/PlantDisease/BackIssues/Documents/1980Articles/PlantDisease64n04_371.PDF
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Eggplant-V7 

Eggplant blister mottled virus(EBMV) فيروس التبرقش البثري في الباذنجان   

 

 

 Eggplant اعراض مرضية على باذنجان مصاب بفيروس التبرقش البثريفوق جزيئة فيروس التبرقش البثري ، أسفل: 

blister mottled virus(EBMV) ،تتضمنA أعراض التبرقش :(Mottle)  ،B تبرقش ومظهر بثري :(Blister)  ،

C تشوه شديد على األوراق الحديثة : 

ب لصب Potyvirus ش ت  ت رس  في رغعمرل عم إل تبغي   اوت لوع اضفض هم رغ نس رغ يم سي      

 رغ  عض  (Mottling)في رغعمرل . ذ  شف لعمرض رغ بمةش  (Solanum melongena)رغبببل با 

(Crinking)   رغبثمف ( Blistering)   ببغتيبلب  هع رغ للم(Stunting)   رل رغحضفث    ذشوه  بيم غأل

للض  osaGomphrena glob  ذغك رغثتب . ذ  لل   رغ يم س رغ ضفض هي بلي يب  رغتي بلي ي  إغا    هم 

ة   ليث سب  بلع هو عي  ه نخم هو رفضب هم لببذبن رغلفن    Zinnia elegansلببذبن رغلفن    

)Necrotic Local Lesions(  ن في لببذب في رغيوم رغخبهس هم رغ لوفث   بينتب فسب  إصبب  انبزف   بهن

  غ  ذ  شف لف  لعمرض هم ي  علا رغعور   رغنببذي. Chenopodium amaranticolorرغعب   رغ بلص 

 رغ بغي :

 ;Capsicum annum ;Chenopodium quinoa ;Chenopodium murale

.Vigna unguiculata ;vulgarisPhaseolus  
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Zinnia elegans &Gomphrena globosa  

 ضمن العائلة Potyvirus للجنس الفيروسي Eggplant blister mottled virusينتمي الفيروس 

Potyviridae  وهي م لي لبل 720رس خضم رغت نم رألغ  م لي غل عمف علا  ول الفئ  رغ يم س ف بلت  ةض

 بورس   لشمة رغتم  ببغ مفل  رغغيم ببةي  . . فن شم رغ يم س خي ي رغش   

 

  Zinnia elegans(B)و Gomphrena globosa(A) البقع الموضعية المتنخرة على العائل النباتيأعراض 
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مع التبرقش واإلصفرار الخفيف على أوراق على مجموعة من   باإلرتباط   (Vein Clearing)أعراض وضوح العروق 

 Eggplant mottle)التالية بعد تلويث النباتات  بعصير نبات مصاب بفيروس تبرقش الباذنجان المتقزم العوائل النباتية 

dwarf virus ) 

A:Datura ennoxia; B:Datura stramonium; C:Nicotiana glutinosa; D:Nicotiana tabacum var 

samsun;E:Solanum nigrum ; F:Withania samnifera  

6_Eggplant_blister_mottlehttps://www.researchgate.net/publication/25938515

d_virus_EBMV_A_possible_new_potyvirus_characterized_from_Iraq 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/259385156_Eggplant_blister_mottled_virus_EBMV_A_possible_new_potyvirus_characterized_from_Iraq
https://www.researchgate.net/publication/259385156_Eggplant_blister_mottled_virus_EBMV_A_possible_new_potyvirus_characterized_from_Iraq
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Eggplant mosaic virus(EMV) فيروس موزائيك الباذنجان.Eggplant-V8 

 

  

باذنجان الاعراض فيروس موزائيك الباذنجان على نبات   

هم لببن  {Eggplant mosaic virus(EMV)}همة عم فيم س هوزر يك رغبببل با ذ  رغ شف أل ل     

بببل با لبهي في للض هنب ق ذمفنيضرت   ليث  اض بأله فن ل  بورس   رغعييم رغنببذي   فلض له م للله إغا عضت 

 (sap inoculation method)هم رغعور   رغنببذي  رغ ببع  غلعب ل  رغبببل بلي   بورس   رغعييم رغنببذي 

ه تبثل  رغواوه  EMVسورء غنببذبن ذببع  غلعب ل  رغبببل بلي  ل  نيم رغبببل بلي  .  اض بأا الفئ  رغ يم س 

 Andean potato إا هذر رغ يم س ةمف  اضر هم فيم س  (isometric particles)لبلوهي م  30بل م 

latent virus   غه هضى عب لي هتبث   غ نه ل ثم إهمر ي   هم Andean potato latent virus  تب  .

م  24-20علا ت ا   Nicotiana clevelandiiف  تع لسمع في ل  رل رغعب    EMV اض بأا فيم س 

في ل  رل ل س رغعب   عنضهب ذ وا   Andean potato latent virusببغتلب ل  هع ذ تع سمفع فيم س 

له م هاللظ   اوت ˚ . م 24 اوته علا ت ا    هو هعيب  ذ مفلي ايض  ةض أف  شف˚  م 15ت ا  رغحمر ة 

 Tymovirus. فن تي فيم س هوزر يك رغبببل با غل نس رغ يم سي  EMVعضة  مز ل  سالأن  غ يم س 

.ذ  وا الفئ  رغ يم س  Tymovirales تم رغمذب  رغ يم سي   Tymoviridaeرغ ببع غلعب ل  رغ يم سي  

. فن شم رغ يم س في رغض ل رغ بغي    فلب غ حضفث  RNA (+ssRNA)هم شمفط  رلض هم رغحتض رغنو ي 

 ذمفنيضرت   ذوبب و   ل ان يم   بوغي يب    بمرزف    شيلي    وغوهبيب : 2020رغشنم رغورلض هم عبم 
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حيث  1997سجل فيروس موزائيك الباذنجان في غرب الهند عام  إ ورت    سو فنبم  بيم   فنلفوفال.
  Epitrix Fuscula    العصير النباتي للنباتات المصابة وكذلك بواسطة الخنفساء وجد بأنه ينتشر بواسط

. تمت تنقية  (non persistent manner)وبالطريقة الغير باقية Myzus persicae وحشرة الَمن 
نانوميتر. وجد في أحد الدراسات  في فنزيويال بأن  30و  28الفيروس وتراوحت أقطار الجزيئات مابين 

 (Solanaceae))أحد األدغال التابعة للعائلة الباذنجانية  Solanum seaforthianumالعائل النباتي 
  EMVمن الفيروس  ساللة  في البرازيل عزلت ، كما  Eggplant mosaic virusأصيب بالفايروس 

من نبات تبغ مصاب بشكل طبيعي . ومن الجدير بالذكر بأن إصابات الباذنجان بالفيروس المذكور تحدث 
 بشكل طبيعي في مقاطعة أونتاريو الكندية. 

https://www.google.com/search?q=image+of+eggplant+mosaic+virus+sympto

ms+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk03p27Wd_

WylYGp33T6BIf2Hs8a1fg:1625075651478&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir

=qyb600Oks-ygvM%252CC88BQWqEdz8WNM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kQkBo55J2fnqVIKpTzRE5RIY8liuQ&sa=X&ved=2ahUKEwiKmcHH9r_xA

hVtmmoFHX1YDNgQ9QF6BAgJEAE#imgrc=qyb600Oks-ygvM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=image+of+eggplant+mosaic+virus+symptoms+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk03p27Wd_WylYGp33T6BIf2Hs8a1fg:1625075651478&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qyb600Oks-ygvM%252CC88BQWqEdz8WNM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQkBo55J2fnqVIKpTzRE5RIY8liuQ&sa=X&ved=2ahUKEwiKmcHH9r_xAhVtmmoFHX1YDNgQ9QF6BAgJEAE#imgrc=qyb600Oks-ygvM
https://www.google.com/search?q=image+of+eggplant+mosaic+virus+symptoms+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk03p27Wd_WylYGp33T6BIf2Hs8a1fg:1625075651478&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qyb600Oks-ygvM%252CC88BQWqEdz8WNM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQkBo55J2fnqVIKpTzRE5RIY8liuQ&sa=X&ved=2ahUKEwiKmcHH9r_xAhVtmmoFHX1YDNgQ9QF6BAgJEAE#imgrc=qyb600Oks-ygvM
https://www.google.com/search?q=image+of+eggplant+mosaic+virus+symptoms+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk03p27Wd_WylYGp33T6BIf2Hs8a1fg:1625075651478&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qyb600Oks-ygvM%252CC88BQWqEdz8WNM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQkBo55J2fnqVIKpTzRE5RIY8liuQ&sa=X&ved=2ahUKEwiKmcHH9r_xAhVtmmoFHX1YDNgQ9QF6BAgJEAE#imgrc=qyb600Oks-ygvM
https://www.google.com/search?q=image+of+eggplant+mosaic+virus+symptoms+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk03p27Wd_WylYGp33T6BIf2Hs8a1fg:1625075651478&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qyb600Oks-ygvM%252CC88BQWqEdz8WNM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQkBo55J2fnqVIKpTzRE5RIY8liuQ&sa=X&ved=2ahUKEwiKmcHH9r_xAhVtmmoFHX1YDNgQ9QF6BAgJEAE#imgrc=qyb600Oks-ygvM
https://www.google.com/search?q=image+of+eggplant+mosaic+virus+symptoms+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk03p27Wd_WylYGp33T6BIf2Hs8a1fg:1625075651478&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qyb600Oks-ygvM%252CC88BQWqEdz8WNM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQkBo55J2fnqVIKpTzRE5RIY8liuQ&sa=X&ved=2ahUKEwiKmcHH9r_xAhVtmmoFHX1YDNgQ9QF6BAgJEAE#imgrc=qyb600Oks-ygvM
https://www.google.com/search?q=image+of+eggplant+mosaic+virus+symptoms+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk03p27Wd_WylYGp33T6BIf2Hs8a1fg:1625075651478&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qyb600Oks-ygvM%252CC88BQWqEdz8WNM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQkBo55J2fnqVIKpTzRE5RIY8liuQ&sa=X&ved=2ahUKEwiKmcHH9r_xAhVtmmoFHX1YDNgQ9QF6BAgJEAE#imgrc=qyb600Oks-ygvM
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Eggplant –V9 

Eggplant mottle crinkle virus . فيروس التبرقش المجعد في الباذنجان.(EMCV) 

 

أعراض إصابة أوراق وثمار الباذنجان النامي في البيت الزجاجي حيث جرى التحري بنجاح عن فيروس التجعد المبرقش في 

وقد أتصفت جميع نباتات الباذنجان المصابة بالتقزم  { Eggplant mottled crinkle virus(EMCV) }الباذنجان

 & Mottling)و تبرقش األوراق وإصفرارها  (B) (Top necrosis)وتكشفت عليها أعراض تنخر األطراف العليا 

Yellowing)  (C)   مع تشوه شديد لثمار النباتات المصابة :( Severe Fruit malformation)  حلقية متنخرة  و بقع

( necrotic ringspot )   على أوراق الكأس ) األوراق الخضراء الموجودة في منطقة مناطق إتصال الثماروكذلك على

، كما (E-H)ومناطق متنخرة داخل األنسجة اللحمية في الثمار تبدة واضحة عن إزالة القشرة السوداء.  (D)حوامل الثمار  

 ( (Iالفلفل ظهرت أعراض اإلصابة على أوراق 

https://apsjournals.apsnet.org/doi/pdfplus/10.1094/PDIS-03-21-0611-PDN  

   Monarca(F1)إصبب  فيم سي  شضفضة علا لببذبن رغبببل با ) ه يم   2021-2020غولظت خالل ش بء 

بب  بن رغتيلبهي  في ثالث  بيون زاباي   في رغيولبا. بلغت رغنسب  رغتئوف  غلنببذ Angela (F1)ه يم 

 %    ةض ذضتنت رألعمرض رغتم ي  رألش بل رغ بغي : 100

https://apsjournals.apsnet.org/doi/pdfplus/10.1094/PDIS-03-21-0611-PDN
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 ,Leaf Moltting)ذبمةش رأل  رل  إص مر  هع ذللم غلنببذبن رغتيبب   ذنخم في ل مرف رغنببذبن 

Yellowing, stunting & Apical necrosis)  . فبض  بأا هس وفبن رإلصبب  رغعبغي  ةض إلع ست علا

 رغثتب    ليث  بلت رغثتب  هشوه  اضر بسب  رأللس   رغت نخمة 

 Nicotiana rustica   Chenopodiumعلا    هم   (Local lesion)ذ ش ت هنب ق إصبب  هوةعي  

quinoa   هنب ق هوةعي  زر ضر ذنخم انبزي (Systemic necrosis(  : علا رغعور   رغ بغيNicotiana 

rustica   Chenopodium quinoa    هنب ق هو عي  ه نخمة زر ضر ذنخم انبزي علا رغعور 

Nicotiana tabacum cv. xanthi-nc,Cultivar Samsum   Nicotiana glutinosa    إلنيب  

  ذبمةش ل  رل زر ضر ذللم علا  Nicotiana benthamianaغلعب    Systemic Collapse)انبزي 

 Ace.  علا رغمن  هم عضم هشبهضة رف  رعمرض هم ي  علا رغ تب   صنف  Yoloلببذبن صنف رغ ل   

. لي إا رغ تب   ةض ذحت  رغ يم س RT-PCR  إأ لا هنبك إصبببة انبزف  ذ  رغ شف عننب بورس    55

 Eggplant mottle crinkleنم علا رغنببذبن لف  لعمرض هم ي . عض ذشخيص فيم س بض ا لا ذظ

virus  (EMCV)  أ ل ذس ي  في رغيولبا .  هم رغ ضفم ببغذ م بأا رغ يم سعلا رغبببل با EMCV  ةض

 هو هواوت خب ج هن ق رإلذحبت رأل  بي  بش   خبص في رغننض  رغيبببا  1981 صف في غبنبا عبم 

في لش ب    EMCV ( Latent infection)إفمرا  فلس يم . شخيت إصبب   بهن  غل يم س  ذبفورا  

 Exotic)هم رغ يم سبن رألانبي   EMCV. لع بم رغ يوس  2002في إف بغيب عبم   (Pear)رغعمهو  

virus)  :  علا لش ب  ذببع  غألانبس رغنببذي  رغ بغي Cydonia  Malus   Pyrus بذغك فنو  تم ةورليم  

رغح م رغل رعي غض ل رإلذحبت رأل  بي . إا شضة إصبب  لببذبن رغبببل با ةض ةبتن رغتخ ييم إغا لا هذر 

رغ يم س ةض فضهم ز رع  رغبببل با في رغبيون رغلاباي    ةض عض بأله رغخ م رأل بم علا ز رع  رغبببل با 

نض ذ بع إل شب  رغ يم س  ف ا ل ل في رغيولبا  ل  بب.  ع  (Solanaceae) هحبصي  رغعب ل  رغبببل بلي  

. ذوصف الفئ   2008 إفمرا عبم   1989ةي غبنبا  بينتب ظنم في رغننض عبم  1981ذس ي  غه عبم 

رغذي ذن ل   Tombusvirusلبلوهي م  فن تي غل نس  40    37رغ يم س بألنب  م ف  رغش   بأة ب  هببيم 

 للوعه ببغ مر ق رغتي بلي ي  )رغلتس  رغخنبفس  رغتم ( 

Ref:Makkouk, K.M.; Koenig, R. Lessemann D.E. 1981. Characterization of a 

Tombusvirus isolated from eggplant. Phytopathology, 71: 572-577 

Raj, S.K.; Aslam, M. Srivastava K. M. Singh, B. P. 1989. Occurrence and 

identification of Eggplant mottled crinkle virus in India. J. Phytopathol., 3: 283-

288. 

Rasoulpour R and Izadpanah, K. 2008. First report of Eggplant mottled crinkle 

virus in geranium in Iran. Plant Pathol., 57: 397. 
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Eggplant-V10 

Eggplant mottle dwarf virus (EMDV).  فيروس التقزم المبرقش 

 

  

 نعلى الباذنجاEggplant mottle dwarf virus(EMDV) } {فيروس الباذنجان المتقزم المبرقشأعراض جزيئات و

 تم  Eggplant mottle dwarf virus(EMDV) صنف فيم س رغبببل با رغت للم رغتبمةش        

 Rhabdoviridaeرغ ببع غلعب ل   Alphanucleorhabdovirus ر  Rhabdoviruses رغ نس رغ يم سي  

بيض رأرغبحم . س    اوت رغ يم س رغحبغي في هنب ق لوض  Mononegavirales   تم رغمذب  

  ذغك س    اوته في رغشتبل رأفمفلي  انوب ر  بب  رغشمل رأ سط   . عمف  1969م رغت وسط هنذ عب

. س    اوت رغ يم س  Agalia vorobjeviعم رغ يم س بأله فنل  هي بلي يب   ذغك بورس   ل ب  رأل  رل 

عب اضفضر علا رغبببل با في رأ تا  رفمرا  إف بغيب  رغ لر م  لع ي إس  غل يم س في ذولس ليث لع بم لو

.  ذحوي الفئ  رغ يم س علا شمفط  رلض هم رغحبهض  Tunisia mottled dwarf of eggplantب س  

لبلوهي م  ة م  400   100بأ ورل ذ مر ح هببيم  (Bacilliform) ف وا ش لنب عيوي  RNAرغنو ي 

فملسب إصبب  شضفضة لبلوهي م . ل  شف في بضرف  ثتبلينبن رغلما رغعشمفم  في انوب شمل  100إغا  40هم 

 ةض ذضتنت رألعمرض رغتم ي    وح  Rhabdovirusعلا لببذبن خيب  ه سبب  عم فيم س ذببع غل نس 

هع   (Inward Curling)  ذ عض غلضرخ  غأل  رل رغحضفث   (Vein clearing)عم ل رأل  رل رغلضفت  

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/mononegavirales
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 غذغك ل لق علا  (Toad Like appearance)ذعمج هسب  رغعمل رغوس ي غلو ة  بتب فشبه الض رغض ضع 

.  ل  شف لضفثب بأا رغ يم س رغتذ و  عبب ة عم سالغ    Cucumber toad skin virusرغ يم س رغتسب  

في  EMDV. س   رغ يم س  Eggplant mottle dwarf virus (EMDV)هم  (Strain)ل   مب 

ليث  بلت رغنببذبن رغتيبب  ه لله    ليث ذت بز سيلبلنب بليم  (melon)إف بغيب هم خالل إصبب ه غلب يخ 

   تب شوهضن لعمرض  (Vein yellowing) إص مر  رغعم ل  (Short internodes)رغتسبفبن بيم رغعلض 

ذشوه رغثتب  في    هم رغخيب   رغب يخ .  علا رغمن  هم لا هنبك إصبببن ه  مة  في رغحلول رغت شوف    إأ 

 Eggplant mottle dwarfببذبن نبغبب هب ذ وةف عم إل بج رغثتب  . ت س رغتضى رغعب لي غل يم س لا ذلك رغن

virus (EMDV)  ف بيم بأله  رسع  ةض    ه توع  هم للورع ذببع  غلعب ل  رغبببل بلي  هث  رغبببل با

 توع هم رألتنبل   ه  Pittosporum tobira رغ ل    رغ بغ  رغ تب   فضال عم لببذبن زفن  هعتمة هث  

(Weeds) ت س إل لبل رغ يم س .EMDV   في رغتخ بم   ف بيم بأله فنل  هي بلي يب إغا رغنببن رغ بشف

Nicotiana glitinosa   بينتب ف وا للله هي بلي يب إغا لببذبن رغخيب  ل  رغب يخ ل ثم  بببي(more 

erratic)  اض في فملسب بأا هب ل لق عليه  .Cucumber toad skin virus   هو  تب ب ملب  مز 

  Anaceratagallia laevisفن ل  بورس   لوعيم هم ل ب  رأل  رل  هتب  EMDVهتمض هم رغ يم س 

  Anaceratagalia ribauti  س    اوت فيم س  .EMDV    في ت ل رغبحم رألبيض رغت وسط  بش

ببليب علا رغخيب    بينتب س   علا خبص في هيم    ةض س   في فملسب  إف بغيب  رغيولبا   بلغب فب  إس

في إف بغيب فلط.  هم رغ ضفم ببغذ م هنبك إخ الفبن بسي   في رغتضى رغعب لي غعضت هم   (Melon)رغب يخ 

. غولظ في عضت هم رغحلول هم هنبك إصبببن في بضرف  رغحلول ل ي   غضخول  EMDVعلأن رغ يم س 

 ل  إهب لا ف وا هعض هب ل   عي ب اضر . رغ يم س     غ م رإلل شب  رغثبلوي  ترخ  رغح

 

Eggplant+mottled+dwarf+virushttps://www.google.com/search?q=image+of+

-rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02mF2iclBbU4rh&

=isch&source=iu&ictx=1&fir=tu09jObue7lmuOabn6cw:1625055500066&tbm

-i6BTNn6M%252CeOcZJ96y0RFvYM%252C_&vet=1&usg=AI4_

-kSnn7W5c8gzyHR1kmU8wgMuf_L6HA&sa=X&ved=2ahUKEwicgMm

q7_xAhUImGoFHUZAABoQ9QF6BAgJEAE#imgrc=dTzfd8Dx5U6O9M  

https://www.google.com/search?q=image+of+Eggplant+mottled+dwarf+virus&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02mF2iclBbU4rh-bue7lmuOabn6cw:1625055500066&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tu09jOi6BTNn6M%252CeOcZJ96y0RFvYM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSnn7W5c8gzyHR1kmU8wgMuf_L6HA&sa=X&ved=2ahUKEwicgMm-q7_xAhUImGoFHUZAABoQ9QF6BAgJEAE#imgrc=dTzfd8Dx5U6O9M
https://www.google.com/search?q=image+of+Eggplant+mottled+dwarf+virus&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02mF2iclBbU4rh-bue7lmuOabn6cw:1625055500066&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tu09jOi6BTNn6M%252CeOcZJ96y0RFvYM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSnn7W5c8gzyHR1kmU8wgMuf_L6HA&sa=X&ved=2ahUKEwicgMm-q7_xAhUImGoFHUZAABoQ9QF6BAgJEAE#imgrc=dTzfd8Dx5U6O9M
https://www.google.com/search?q=image+of+Eggplant+mottled+dwarf+virus&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02mF2iclBbU4rh-bue7lmuOabn6cw:1625055500066&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tu09jOi6BTNn6M%252CeOcZJ96y0RFvYM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSnn7W5c8gzyHR1kmU8wgMuf_L6HA&sa=X&ved=2ahUKEwicgMm-q7_xAhUImGoFHUZAABoQ9QF6BAgJEAE#imgrc=dTzfd8Dx5U6O9M
https://www.google.com/search?q=image+of+Eggplant+mottled+dwarf+virus&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02mF2iclBbU4rh-bue7lmuOabn6cw:1625055500066&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tu09jOi6BTNn6M%252CeOcZJ96y0RFvYM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSnn7W5c8gzyHR1kmU8wgMuf_L6HA&sa=X&ved=2ahUKEwicgMm-q7_xAhUImGoFHUZAABoQ9QF6BAgJEAE#imgrc=dTzfd8Dx5U6O9M
https://www.google.com/search?q=image+of+Eggplant+mottled+dwarf+virus&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02mF2iclBbU4rh-bue7lmuOabn6cw:1625055500066&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tu09jOi6BTNn6M%252CeOcZJ96y0RFvYM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSnn7W5c8gzyHR1kmU8wgMuf_L6HA&sa=X&ved=2ahUKEwicgMm-q7_xAhUImGoFHUZAABoQ9QF6BAgJEAE#imgrc=dTzfd8Dx5U6O9M
https://www.google.com/search?q=image+of+Eggplant+mottled+dwarf+virus&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02mF2iclBbU4rh-bue7lmuOabn6cw:1625055500066&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=tu09jOi6BTNn6M%252CeOcZJ96y0RFvYM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSnn7W5c8gzyHR1kmU8wgMuf_L6HA&sa=X&ved=2ahUKEwicgMm-q7_xAhUImGoFHUZAABoQ9QF6BAgJEAE#imgrc=dTzfd8Dx5U6O9M
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Eggplant-V11 

Eggplant severe mottle virus (ESMV)   . ن الشديدفيروس تبرقش الباذنجا

 Eggplant severe mottle virus}س   أل ل همة في لبف مفب  فيم س ذبمةش رغبببل با رغشضفض  

(ESMV)}  رغذي فنل  بورس   لوعيم هم لشمة رغَتمMyzus persicae   Aphis craccivora 

. ف ي ت رس  عم لعمرض هم ي  فيم سي  علا  (Non-persistence manner) ببغ مفل  نيم رغببةي  

ذ   رغحيول علا علغ يم ذببع يم غل نس رغ يم سي.  Ex Benin   Ex Josلببذبن بببل با غلين يم  

   (severe systemic moltle) تت رألعمرض رغتم ي  علا لببذبن رغين يم   ذبمةش انبزي شضفض 

  ذسنم نيم إع يبتي  (Malformation)رأل  رل همذ ع  عم رغس ح  ذشوه في  (Blistering)بثو  

 .  (abnormal serration of leaf margins)غحورف رأل  رل 

Ref:Ladipo JI, Leseman DE, Koeing R 1988. Host ranges, serology and 

Cytopathology of eggplant and tomato strains of Eggplant severe mottled virus, a 

new potyvirus from Nigeria. J. Phytopathol., 122: 359-371. 

Ref: Raied Abou Kubaa;Elia Choueiri;Angelo De Stradis;Fouad 

Jreijiri;Maria Saponari and  Fabrizio Cillo. 2021.Occurrence and Distribution 

of Major Viruses Infecting Eggplant in Lebanon and Molecular Characterization of 

a Local Potato Virus X Isolate.Agriculture,11(2):126. 

https://doi.org/10.3390/agriculture11020126 

ذكر في    Eggplant blister mottled virus (EBMV)يطلق البعض إسم آخر لهذا الفيروس وهو  

 Eggplant-V7الموضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sciprofiles.com/profile/1375052
https://sciprofiles.com/profile/1458115
https://sciprofiles.com/profile/1349107
https://sciprofiles.com/profile/author/VGZUa05va25rbTZBZW9jMlE4Zkg3WmNwK3VVWGllY3M2a2NDbVRsdFFLWT0=
https://sciprofiles.com/profile/author/VGZUa05va25rbTZBZW9jMlE4Zkg3WmNwK3VVWGllY3M2a2NDbVRsdFFLWT0=
https://sciprofiles.com/profile/809185
https://sciprofiles.com/profile/393302
https://doi.org/10.3390/agriculture11020126
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Eggplant yellow mosaic virus(EYMV). Eggplant-V12. 

 

https://www.shutterstock.com/search/eggplant+yellow+mosaic+virus 

 

 

 

https://www.shutterstock.com/search/eggplant+yellow+mosaic+virus
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Eggplant.V13 

 (nipplefruitفيروس العنب الجزائري الكامن )طرز ثمار 

Grapevine Algerian latent virus nipplefruit strain (GALV-Nf) 

 

بعد أربعة أسابيع من التلويث { nipplefruit(Solanum mammosum}اعراض مرضية على العائل النباتي نمقارنة بي

 ،A-B أعراض موزائيك مع تشوه شديد لألوراق العليا بسبب فيروس:Grapevine algerian latent virus 

nipplefruit strain(GALV-Nf)  ،C-D  أعراض موزائيك واضحة  على السطح العلوي بسبب الفيروس :Tomato 

bushy stunt virus nipplefruit strain (TBSV-Nf) 

https://www.semanticscholar.org/paper/Characterization-of-Grapevine-Algerian-latent-

virus-Ohki-Uematsu/f0e3226f7f22ea14fc9b10c3335cec54eb4a1f25/figure/3 

 nipplefruit(Solanum فعمف بـ شوهضن لعمرض هم ي  فيم سي  علا لببذبن ذببع  غلعب ل  رغبببل بلي  

mammosum)  : سبب نب رغ يم سبن رغ بغي 
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Alfalfa mosaic virus (AMV); Cucumber mosaic virus (CMV); Potato virus Y 

(PVY); Tomato bushy stunt virus nipplefruit strain (TBSV-Nf),    

 Chibaلبهي في هن ل    nipplefruitفضال عن جزيئات كروية الشكل تم عزلها من اوراق نبات 

Prefecture   ذ  ذشخيينب علا للنب الفئبن رغ يم س: رغيبببلي 

Algerian latent virus nipplefruit strain (GALV-NF) Grapevine 

رغتيبب   Nipplefruit.  ص ت لببذبن Tombusvirusغل نس رغ يم سي  GALV-NFفن تي رغ يم س 

س ي  ل ل ذ رأل  رل  لعمرض هوزر يك  ر ح  . عض إ  شبف رغ يم س رغتذ و بألنب شضفضة رغ للم هع ذشوه 

  في رغيبببا

 

Nipplefruit 
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Pepino mosaic virus (Pep MV).Eggplant-V14 

 

لطرز ا: Nicotiana occidentalis  ،aأوراق النبات الكاشف  ينو علىڀيڀاألعراض المرضية الجهازية لطرز فيروس 

EU-tom  1066عزلة  ،b الطرز :Ch2  عزلةPCH06  ،c الطرز :US1  عزلةPRI  يوم من التلويث . 7بعد مرور .

 :dبالمقارنة مع ورقة نبات سليم 

 Potexvirusغل نس رغ يم سي  ) PepMV)}  {Pepino mosaic virusينوڀيڀفن تي فيم س هوزر يك  

 500  خي ي رغش   ةض ذي  ل ورل الفئ  رغ يم س  Alphaflexiviridaeرغ ببع غلعب ل  رغ يم سي  

  Potexvirus.   ألض للورع رغ نس  RNAلبلوهي م  ذ  وا هم شمفط   رلض هوا   غلحبهض رغنو ي 

علا  نبك لتغ ح . هف ا رغ يم س رغحبغي فن شم هي بلي يب بيم رغنببذبن )رغلتس ( بض ا لا ف وا هنبك لبة   ر 

بب  رغبيضبء   رغذب  Olpidium virulentusرغ  م  رغتلي  في رغ مب     ذغك   bumble beesلا هبف لق عليه 

غمي رغسيحي رذنشم رغ يم س غتسبفبن بعيضة بينتب ذنشم هيبه  Pepinoةض ذنشم رغ يم س رغتذ و   تب إا بذ   ثتب  

 رغ يم س  تم رغحل  رغورلض   غلحلول رغت ب  ة رغ ي ذتم فينب هيبه رغمي. 

 

bumble bees 
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 ةض رصبح عبم  (1990s)ل ل همة في ل  بب ل رخم  ذسعينيبن رغلما رغتب ي  PepMVس   فيم س 

هم    اض ببا رغ يم س فيي  رغ تب   في هنب ق إل بانب في هوغنضر  بمف بليب   هتب اعله   1999

 .    بي ل رألرغتتم بن رغخ مة رغتنضتة  غتحيول رغ تب   في عضة ت ل ر  بي  ألله  اض في لنل  رغض

يم  أ  بشخص رغ يم س في هنب ق خب ج ر  بب  هث  رغوأفبن رغت حضة   نضر  شيلي  إ ورت    نورذيتب

ب  إ  شبف في    هم رغت سيك  رغيولبا  انوب لفمفليب .  بس 2011 رغتغمب  رغييم  تب ذ  ذس يله عبم 

علضل. همر هلهو وع لتبف  رغنببذبن هنه  ثالث  ل  ختس   مز هم ي  غل يم س رغتذ و  في ل  بب فلض لصبح

 اضن في رألص  في رغعب     Peruvian (PE) strainل  ش ت في بيم  سالغ  ل لق علينب 

   رغ مز رغ بغي  : EU-tomato (EU-tom)  ذغك رغ مز  muricatum)   {Pepino (Solanumرغنببذي

US1/Ch1 strain; Chile-2 (Ch2) strain; PES strain of PepMV recently found  

 )ببإل بف  غل تب   عضة عور   لببذي  ذببع  غلعب ل  رغبببل بلي    PepMV    رغتضى رغعب لي غ يم س 

Solanaceae) :هننب رغبببل با  تب إا رغنببذبن رغ بلي  غواوته  هي   

Datura stramonium; Nicotiana benthamiana; Physalisfloridana; 
{Eggplant(Solanum melongena);Solanum tuberosum(Potato);  

https://link.springer.com/article/10.1007/s10658-015-0664-1/figures/1  

Potato virus X  Eggplant-V15 فيروس البطاطا أكس .

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10658-015-0664-1/figures/1
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ع هم رغ يم سبن رغتسبب  أل مر   بيمة علا اتي (Potato virus X)فعض فيم س رغب ب ب ل س     

ي اتيع للحبء رغعبغ   هننب رغبببل با. فن شم رغ يم س ف  (Solanaceae)رغتحبصي  رغ ببع  غلعب ل  رغبببل بلي  

 13 عمض  لبلوهي م  580-470رغ ي ذنتو فينب رغب ب ب . ذوصف الفئ  رغ يم س بألنب خي ي  همل  بأ ورل

رغ ببع غلعب ل  رغ يم سي   Potexvirus    فن تي رغ يم س غل نس رغ يم سي لبلوهي م 

.Alphaflexiviridae ذ  وا الفئ ه هم شمفط هوا   رلض هم رغحبهض رغنو ي   RNA )ssRNA( + 

غك هم خالل هي بلي يب هم خالل رغعييم رغنببذي غلنببذبن رغتيبب    ذ Potato virus X. فن شم رغ يم س 

   في رغ تبت لبن رغب ب ب  غ  ذذ م رغحشمرن  نبة  غل يم س.  فن شم رغ يم س في لنل  للول رغب ب ب  

ي رغننض . ف Potato virus X مرا  ةض  اض بأا رغ يم س رغذي علل هم لببذبن رغبببل با فتبث  رغ يم س إف

فمرا إل في س   رغ يم س علا رغ ل   لفضب  ةض عض اوت لعمرض رغ يم س علا رغبببل با  رغ ل   ذس ي  ل 

بلت غ ي ذ  هسحنب     ليث  اض بأا رغ يم س رغحبغي هواوت علا لببذبن اتيع رغحلول ر 2018عبم 

لا ع Alborz% في للول هحبفض ي  نمرا   14     12.5هببيم   )Infection rate(هعضأن رإلصبب  

ض  اوت علا رغبببل با  رغ ل   . ذ  ذأ ي Potato Xرغ ورغي   با هم بيم رإلصبببن لعمرض رغ يم س 

 . رغ يم س هم خالل ذلني  رغحبهض رغنو ي  

Ref:Elham Ravanbod, Farshad Rakhshandehroo  and Alireza 

Golnaraghi .2018. Survey of potato virus X in vegetable fields of Iran. Journal of 

Plant Pathology,100:137. 

 

https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_online_report/positive-sense-rna-

potexvirus-dae/1330/genusviruses/w/alphaflexiviri 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s42161-018-0026-x#auth-Elham-Ravanbod
https://link.springer.com/article/10.1007/s42161-018-0026-x#auth-Farshad-Rakhshandehroo
https://link.springer.com/article/10.1007/s42161-018-0026-x#auth-Alireza-Golnaraghi
https://link.springer.com/article/10.1007/s42161-018-0026-x#auth-Alireza-Golnaraghi
https://link.springer.com/journal/42161
https://link.springer.com/journal/42161
https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_online_report/positive-sense-rna-viruses/w/alphaflexiviridae/1330/genus-potexvirus
https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_online_report/positive-sense-rna-viruses/w/alphaflexiviridae/1330/genus-potexvirus
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يمين : أعراض موزائيك بطاطا أكس ، يسار: أعراض لفيروسي أكس و واي فوق جزيئات فيروس البطاطا أكس ، أسفل: 

(X&Y) 

https://www.google.com/search?q=image+of+Potato+X+virus&rlz=1C1GGR

--V_enUS751US753&sxsrf=ALeKk03sbZ

p75pb8jFYqWLf32nFJo6ZQ:1625442283015&tbm=isch&source=iu&ictx=1

us87J0p0kAgbM%252CybS2S9bigHUoaM%252C_&vet=1&usg=AI4fir=U&

-_

kSGUjHjVSvRdQ4StuX7ZJBSouYn_w&sa=X&ved=2ahUKEwiBsYavzMrx

AhVblGoFHb1iBXcQ9QF6BAgMEAE#imgrc=G2GlXr7bATsA3M  

 

Potato virus Y (PVY). فيروس البطاطا واي.Eggplant-V16 

 

https://www.google.com/search?q=image+of+Potato+X+virus&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk03sbZ--p75pb8jFYqWLf32nFJo6ZQ:1625442283015&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Uus87J0p0kAgbM%252CybS2S9bigHUoaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSGUjHjVSvRdQ4StuX7ZJBSouYn_w&sa=X&ved=2ahUKEwiBsYavzMrxAhVblGoFHb1iBXcQ9QF6BAgMEAE#imgrc=G2GlXr7bATsA3M
https://www.google.com/search?q=image+of+Potato+X+virus&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk03sbZ--p75pb8jFYqWLf32nFJo6ZQ:1625442283015&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Uus87J0p0kAgbM%252CybS2S9bigHUoaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSGUjHjVSvRdQ4StuX7ZJBSouYn_w&sa=X&ved=2ahUKEwiBsYavzMrxAhVblGoFHb1iBXcQ9QF6BAgMEAE#imgrc=G2GlXr7bATsA3M
https://www.google.com/search?q=image+of+Potato+X+virus&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk03sbZ--p75pb8jFYqWLf32nFJo6ZQ:1625442283015&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Uus87J0p0kAgbM%252CybS2S9bigHUoaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSGUjHjVSvRdQ4StuX7ZJBSouYn_w&sa=X&ved=2ahUKEwiBsYavzMrxAhVblGoFHb1iBXcQ9QF6BAgMEAE#imgrc=G2GlXr7bATsA3M
https://www.google.com/search?q=image+of+Potato+X+virus&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk03sbZ--p75pb8jFYqWLf32nFJo6ZQ:1625442283015&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Uus87J0p0kAgbM%252CybS2S9bigHUoaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSGUjHjVSvRdQ4StuX7ZJBSouYn_w&sa=X&ved=2ahUKEwiBsYavzMrxAhVblGoFHb1iBXcQ9QF6BAgMEAE#imgrc=G2GlXr7bATsA3M
https://www.google.com/search?q=image+of+Potato+X+virus&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk03sbZ--p75pb8jFYqWLf32nFJo6ZQ:1625442283015&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Uus87J0p0kAgbM%252CybS2S9bigHUoaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSGUjHjVSvRdQ4StuX7ZJBSouYn_w&sa=X&ved=2ahUKEwiBsYavzMrxAhVblGoFHb1iBXcQ9QF6BAgMEAE#imgrc=G2GlXr7bATsA3M
https://www.google.com/search?q=image+of+Potato+X+virus&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk03sbZ--p75pb8jFYqWLf32nFJo6ZQ:1625442283015&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Uus87J0p0kAgbM%252CybS2S9bigHUoaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSGUjHjVSvRdQ4StuX7ZJBSouYn_w&sa=X&ved=2ahUKEwiBsYavzMrxAhVblGoFHb1iBXcQ9QF6BAgMEAE#imgrc=G2GlXr7bATsA3M
https://www.google.com/search?q=image+of+Potato+X+virus&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk03sbZ--p75pb8jFYqWLf32nFJo6ZQ:1625442283015&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Uus87J0p0kAgbM%252CybS2S9bigHUoaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSGUjHjVSvRdQ4StuX7ZJBSouYn_w&sa=X&ved=2ahUKEwiBsYavzMrxAhVblGoFHb1iBXcQ9QF6BAgMEAE#imgrc=G2GlXr7bATsA3M
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 (Potato virus Y)أعراض التنخر بسبب فيروس البطاطا واي 

 760 غـ ل ورغه  ذي  RNA رغنو ي رغحبهض هم  رلض شمفط هم  ري رغب ب ب فيم س الفئ  ذ  وا

 .  رغ بغ  رغبببل با  رغ ل    رغ تب   رغب ب ب هننب رغبببل بلي  رغعب ل  لببذبن إصبب  علا رغلض ة  غه لبلوهي م

 رغتعم ف )strain Common(  رغشب ع رغ مز هننب رغ مز ل  رغضم ب هم عضت رغتذ و  رغ يم س   

 رغ يم س هم آخم  مب فيف رغنببذي . رغعور   لنل  في رغتوزر يك ألعمرض رغتسب  PVYO ببإلس 

Y virus Potato رغ نخم لعمرض فسب  بأله strain(PVYN) Necrosis{ رغضمب هع  فش مك 

PVYNTN ذنخم رألخيم رغضمب فسب   تب   رغ بغ ل  رل في رغعم ل بيم رغورةع  رأللس   ذنخم ب لضرث 

“ tuber Potato  رإلس  رغب ب ب ت لبن ذنخم  علا ف لق .  هحضتة ألصنبف رغب ب ب ت لبن بألس  

”Disease(PTNRD) ringspot necrotic.  

 عضت س  بور )manner persistence-non( ببةي  رغغيم ببغ مفل   بيعي بش    ري رغب ب ب فيم س فن شم

 هيبب نلبب علا رغتم لشمة ذغذف  عنض رغ يم س فن ل  . رغتي بلي ي رغنل  عم فضال رغَتم لشمة للورع هم

 مه غحضر هحب أن ذيع   غذغك رغ غذف    هم ثورلي عضة ل  تةب ق عضة رغ يم س إ  سبب أفس غمل  ةض

  رغحل . في لخمى لشمرن ري ل  رغَتم لشمرن غ وراض ذبم هنع خالل هم إأ رغ يمس إل شب 

 رغ  مفق فت م فلض    بيننب غل  مفق    رلضة  مفل   اوت غعضم سنال غيس PVY رغ يم س  مز ذشخيص فعض

)Serology  رغتيلي رإلخ بب  خالل هم ( رغ نخم ) مزPVYN   رغشب ع( )رغ مز PVYO  رغ مزفم بيم

)Test رغ مز بيم غل ي  أفيلح رإلخ بب  هم رغنوع هذر  غ م N رغ مز  NTN.  

 

Tobacco mosaic virus (TMV). فيروس موزائيك التبغ. Eggplant-V17 

  
علا رغبببل با  {Tobacco mosaic virus (TMV)}ذ  شف لعمرض هخ ل   غ يم س هوزر يك رغ بغ 

إع تبتر علا رغينف  سالغ  رغ يم س   ليث ذ  شف لليبلب لعمرض هوزر يك هع ضغ  علا ل  رل رغبببل با 

ببغتظنم رغخنشب ي  بضتننب هب ل لق عليه  (Leaf malformation)ببغتيبلب  هع ذشوه رأل  رل 

(fernlike appearance)  رل رغـلي إا ل  رل رغبببل با ذيبح  فيع    ألنب ل fern   تب ذبض  ل  رل .

 هي ببغتنبسب  ذشبه  (Shoestring like Symptoms)رغبببل با  فيع   ةض شبنت بأشم   رأللذف  

لعمرض فيم س هوزر يك رغخيب  علا رغ تب   . ذ  شف علا ثتب  رغبببل با هنب ق ه نخمة   ألنب لوع هم 

بأا لنل  رإلصبببن ذحضث علا رغببت رن ألا .  هم رغ ضفم ببغذ م  (Necrotic patterns)رغلخمف  

فيم س هوزر يك رغ بغ فن ل  هي بلي يب  بذغك ف ا لفضي رغعبهليم علا نمس ش الن رغخضم  هننب رغبببل با ةض 

فنشم ا رغ يم س بيم رغببت رن . ذواض  مر ق عضفضة فن ل   فن شم فيم س هوزر يك رغ بغ هننب علا سبي  

   رغبببل با  هخل بن رغنببذبن رغتيبب   هعضرن رغل رع    اتع رغحبص  . ذ يف رغتثبل هن  بن رغ بغ  بذ

 إلنب  , بألنب أذن ل  بورس   رغحشمرن ل  رغنيتبذوتر ل  رغ  مفبن   Tobamovirusفيم سبن رغ نس 

الفئ  فيم س هوزر يك  ذوصففيم سبن هس لمة  ةض ذبلا في هخل بن رغنببذبن رغتيبب  سنورن عضفضة . 
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لبلوهي م   ذ  وا  18لبلوهي م  بعمض هبفلب ب  300بألنب عيوف  رغش     ليث ذبلغ ر ورل الفئبذه رغ بغ 

 رغ يم سيغل نس   TMV. فن تي فيم س RNA (+ssRNA)شمفط  رلض غلحبهض رغنو ي هم  

Tobamovirus   رغذي ذيي  للورعه هضى عب لي هم رغنببذبن  خبص  رغ بغ  هحبصي  لخمى ذببع  غلعب ل

في ه توع يم هم  ه بهيع رألعمرض رغتم ي   TMV. ذلع لعمرض رغ يم س  )Solanaceae(رغبببل بلي  

 (ا رأل  رل ذلو  )  mottling like-"mosaicرغ يم سي  في رغنببذبن  هي رغتوزر يك رغتشببه غل بمةش 

leaves discoloration on the (  هم رغ ضفم ببغذ م بأا فيم س هوزر يك رغ بع هو ل ل فيم س  .

 غ  ف م في ليننب لي إ  شبف  )1890s(ل  شف    علا رغمن  هم لله عمف هنذ لنبف  رغلما رغ بسع عشم 

صبب  ب  يمف  علا لببذبن رغ بغ   فلض ذ  إةمر  بأا رألعمرض رغتم ي  علا لببذبن رغ بغ لعمرض إصبب  ألي إ

 Tobaccoفيم سي  ف أا ل ل فيم س فشخص في رهمرض رغنببن.   صنف فيم س هوزر يك رغ بغ 

mosaic virus  ضمن الجنس الفيروسيTobamovirus   رغ ببع غلعب لVirgaviridae  فق للض 

 . Alsuviricetes رغيف  Martelliviralesرغتين بن رغ ببع  غلمذب  رغ يم سي  

 
اعراض فيروس موزائيك التبغ على نبات باذنجان )أعراض اإلصفرار واإلبيضاض (    

 

رغييني  لعمرض فيم سي  علا لببذبن بببل با  ذن تي غلنوع  Yunnanل  شف في للض هنب ق هحبفض  

S. khasianum)=aculeatissiumSolanum Dutch eggplant ( {   هو للض رألتنبل رغ ببع  غلعب ل 

رغبببل بلي  ف وراض  بيعيب في لنل  رغحلول  غه إس خضرهبن  بي  ألله فحوي علا  تيبن  بيمة هم رغتم   

في رأل  رل  رغسيلبا  رغثتب  فضال عم رغبذ   . ل  ش ت رألعمرض خالل ت رس   Solasodineرغللوي 

 بلت  )Mosaic&Mottling (. ذضتنت رألعمرض رغتم ي  هوزر يك  ذبمةش   9-7لشنم هسحي  خالل 

}Nicotiana tabacumcured tobacco (-Flue ه وراضة علا لببذبن بببل با لبهي  لول لببذبن ذبغ 

)}Culticar Yunyan 87   لللت لتببج ل  رل هم لببذبن علينب لعمرض هم ي  بورس .

microscopy (TEM) Transmission  electron   ص ت الفئبن رغ يوس بألنب عيوف  .-Rod(

)shaped  لبلوهي م  ةض شوهضن الفئبن رغ يم س في اتيع لتببج  18-17لبلوهي م  عمض  300بأ ور

Duch Eggplant 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tobamovirus
https://en.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Mottling
https://en.wikipedia.org/wiki/Mosaic
https://en.wikipedia.org/wiki/Mosaic
https://en.wikipedia.org/wiki/Leaf
https://en.wikipedia.org/wiki/Tobamovirus
https://en.wikipedia.org/wiki/Virgaviridae
https://en.wikipedia.org/wiki/Martellivirales
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https://www.google.com/search?q=image+of+tobacco+mosaic+virus+on+solanaceae+plants&tbm=isch&ved=2ahUKEwjhiIu_ocPxAhUKaKwKHapjC6cQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+tobacco+mosaic+virus+on+solanaceae+plants&gs_lcp=CgNpbWcQDDoECCMQJzoECAAQQzoCCAA6BggAEAgQHjoECAAQGDoECAAQHlD5GVjqogNgsdEDaABwAHgCgAHCD4gB64EBkgENMTUuMTQuNi0yLjIuNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=b2_eYKGVLYrQsQWqx624Cg&bih=547&biw=1222&rlz=1C1GGRV_enUS751US753
https://www.google.com/search?q=image+of+tobacco+mosaic+virus+on+solanaceae+plants&tbm=isch&ved=2ahUKEwjhiIu_ocPxAhUKaKwKHapjC6cQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+tobacco+mosaic+virus+on+solanaceae+plants&gs_lcp=CgNpbWcQDDoECCMQJzoECAAQQzoCCAA6BggAEAgQHjoECAAQGDoECAAQHlD5GVjqogNgsdEDaABwAHgCgAHCD4gB64EBkgENMTUuMTQuNi0yLjIuNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=b2_eYKGVLYrQsQWqx624Cg&bih=547&biw=1222&rlz=1C1GGRV_enUS751US753
https://www.google.com/search?q=image+of+tobacco+mosaic+virus+on+solanaceae+plants&tbm=isch&ved=2ahUKEwjhiIu_ocPxAhUKaKwKHapjC6cQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+tobacco+mosaic+virus+on+solanaceae+plants&gs_lcp=CgNpbWcQDDoECCMQJzoECAAQQzoCCAA6BggAEAgQHjoECAAQGDoECAAQHlD5GVjqogNgsdEDaABwAHgCgAHCD4gB64EBkgENMTUuMTQuNi0yLjIuNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=b2_eYKGVLYrQsQWqx624Cg&bih=547&biw=1222&rlz=1C1GGRV_enUS751US753
https://www.google.com/search?q=image+of+tobacco+mosaic+virus+on+solanaceae+plants&tbm=isch&ved=2ahUKEwjhiIu_ocPxAhUKaKwKHapjC6cQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+tobacco+mosaic+virus+on+solanaceae+plants&gs_lcp=CgNpbWcQDDoECCMQJzoECAAQQzoCCAA6BggAEAgQHjoECAAQGDoECAAQHlD5GVjqogNgsdEDaABwAHgCgAHCD4gB64EBkgENMTUuMTQuNi0yLjIuNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=b2_eYKGVLYrQsQWqx624Cg&bih=547&biw=1222&rlz=1C1GGRV_enUS751US753
https://www.google.com/search?q=image+of+tobacco+mosaic+virus+on+solanaceae+plants&tbm=isch&ved=2ahUKEwjhiIu_ocPxAhUKaKwKHapjC6cQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+tobacco+mosaic+virus+on+solanaceae+plants&gs_lcp=CgNpbWcQDDoECCMQJzoECAAQQzoCCAA6BggAEAgQHjoECAAQGDoECAAQHlD5GVjqogNgsdEDaABwAHgCgAHCD4gB64EBkgENMTUuMTQuNi0yLjIuNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=b2_eYKGVLYrQsQWqx624Cg&bih=547&biw=1222&rlz=1C1GGRV_enUS751US753
https://www.google.com/search?q=image+of+tobacco+mosaic+virus+on+solanaceae+plants&tbm=isch&ved=2ahUKEwjhiIu_ocPxAhUKaKwKHapjC6cQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+tobacco+mosaic+virus+on+solanaceae+plants&gs_lcp=CgNpbWcQDDoECCMQJzoECAAQQzoCCAA6BggAEAgQHjoECAAQGDoECAAQHlD5GVjqogNgsdEDaABwAHgCgAHCD4gB64EBkgENMTUuMTQuNi0yLjIuNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=b2_eYKGVLYrQsQWqx624Cg&bih=547&biw=1222&rlz=1C1GGRV_enUS751US753
https://www.google.com/search?q=image+of+tobacco+mosaic+virus+on+solanaceae+plants&tbm=isch&ved=2ahUKEwjhiIu_ocPxAhUKaKwKHapjC6cQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+tobacco+mosaic+virus+on+solanaceae+plants&gs_lcp=CgNpbWcQDDoECCMQJzoECAAQQzoCCAA6BggAEAgQHjoECAAQGDoECAAQHlD5GVjqogNgsdEDaABwAHgCgAHCD4gB64EBkgENMTUuMTQuNi0yLjIuNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=b2_eYKGVLYrQsQWqx624Cg&bih=547&biw=1222&rlz=1C1GGRV_enUS751US753
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Eggplant-V18 

Tobacco Ringspot virus (TobRSV)(TRSV) فيروس التبقع الحلقي في التبغ  

 
 

  ىتم Nepovirusغل ىنس فن تىي رغ يىم س رغتسىب   للض رألهمرض رغ يم سي  رغتعضف  في رغ بىغ ليىث        

 هىىي رغت توعىى  رغ ىىي ذ ىىأغف لاسىىبم هتم ىىبذنب هىىم     Picornavirales رغمذبىى   Comoviridaeرغعب لىى  

ذ  شىىف لعىىمرض . Single-Stranded,RNA Viruses)لىىبهض  فبوسىىي خي ىىي ل  شىىمف ي  ه ىىمت)

. ذسىب  رإلصىبب  رغشىضفضة تر مف  هيى مة رغلىوا ل  بلىوا بنىي فىي رأل  رل رغحضفثى  بنش   شب  رغتمض علا 

فظنىم رغعىمض رغتم ىي بعض رأل  رل ل  ةض ذتون رأللس   رغت وراضة في هنب ق رإلصبب  هتب  لليبلب هون 

 . ذظنىم علىا رغنببذىبن رغتيىبب  (Shoot-Hole)ف ح  رإل الةى   علا ش   ثلوب في رأل  رل  رغتعم ف بـ 

لعىىمرض رغ لىىلم  ذ ىىمر ح رغخسىىب م رغنبذ ىى  بسىىببه هىىم رغلليىى   رليبلىىب أ فسىىب  لي خسىىب م ذىىذ م إغىىا   ىىذغك 

. ذظنىم لعىمرض  (Oak Leaf)هس وفبن عبغي . ف لق علا رأل  رل رغتيبب  بنذر رغ يم س بـ   ة  رغبلىو   

ذ عبفا رنلى  رغنببذىبن رغتيىبب  .  لل  رغببت رن غلحلول رغتمض بش   هب م في رغحل   ةض ذ وا بعض ف مة هم 

خالل رغتوس . فن ل  رغ يم س رغتسب  بورسى   رغنيتىبذوتر   غىذغك ةىض ذىمى رغنببذىبن رغتيىبب  ه  تعى  فىي بلىع 

فعىمف رغعىمض رغتم ىي غل بلىع رغحللىي فىي رغ بىغ ل  ذ وا رغنببذبن رغتيبب  فمتف  ه  مة .  رغحل هن شمة في 

بعىض لعىمرض رغتىمض ذ  شىف ترخى    ةى  رغ بىغ بتىب فشىبه   ةى   ب س  نمف   هو   ة  رغبلو   بغىك ألا

 Dagger)رغبلو  .  هىم رغ ىضفم ببغىذ م بىأا رغ يىم س رغتسىب  فنلى  بورسى   للىض للىورع رغنيتىبذوتر رغحىبفمة 

Nematode)  Xiphenema americanum   ةض ذ  شىف لعىمرض رغتىمض علىا ل  رل بىبت رن رغ بىغ   

 هي في رغتشبذ   ةب  لللنب غلحل .  اض بأا رغ يم س ةض فبلا عبم رغتورس  علىا رغنببذىبن رغتعتىمة رغت وراىضة 

ببغلمب هم للول رغ بغ .  اض لا لببذبن رغ بغ رغتل  ع  في لل   با ةض ز ع ببغتحبصي  رغبلوغيى   بغ ىت ل  

فول رغيوفب ذىلترت فىمص إصىبب نب بىبغتتمض رغتىذ و  ألا ذلىك رغتحبصىي  ذتثى  هيىبت  ذلوفىث  رغبمسي  ل 

ايضة. ذتث  رعىمرض رغ يىم س علىا ثتىب  رغخضىم ر ثىم رهتيى  هىم ذلىك رغ ىي ذ  شىف علىا رأ  رل . فلضىي 

بوسىب   عضفىضة رغ يم س ف مة رغش بء في رغعور   رغبمف   في بذ   رغنببذبن رغتيبب  .  اض ببا رغ يم س فن لى  

 ) ثمبس رغ بغ  خنبفس رغ بغ  (grasshoppers)فببإل بف  غتبب م لعاله  فنو فن ل  بورسط ل ب  رغحشب ش 

tobacco flea beetles)   .عضة للورع هم رغحشمرن  

 

غل نس   Tobacco ringspot virus (TRSVor TobRSV) }فن تي فيم س رغبلع رغحللي  في رغ بغ      

ترخ   رغعور   رغنببذي   رغ يم س بيم هورس  . فبلا  Comoviridae   تم رغعب ل   Nepovirusرغ يم سي 

  {(Xiphinema americanum رألتنبل  لببذبن بمف  فضال عم رغبذ    فمةبن رغنيتبذوتر رغحبفمة

{Dagger Nematode (  غلعب   رغنببذي بذ   رغنببذبن رغتيبب   بورس  % 2.5رغ يم س بتبفعبتل   . فنل
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Butternut Squash  غ  فحي  لا س   إل لبغه ببذ   لي هحيول ةثب ي آخم. س   إل لبل رغ يم س 

TRSV ببذ   رغخس (Lettuce)  رغب وليب    فول رغيوفب  (Soybean)  . رغنيتبذوتر فمةبن ذح  ظ  رغ بغ

لل    بسب  إه بلي  ˚ .  م 10غ مب  إسبوع عنضهب ذ وا ت ا  لمر ة ر 49بلض ذنب علا لل  رغ يم س غ  مة 

رغتعضرن رغل رعي  رغتس خضه  في  ف  ل  رغحذ  هم إس عتبل  رغ يم س بورس   فمةبن رغنيتبذوتر رغحبفمة 

ذنيئ  رغحلول رغ ي ذ نل  بيم رغحلول ) ذأايمل  إس عب ة(  ه ب م رغحمرث  .  اض بأا ت ا  رغحمر ة رغتثلا 

 ةض فمذبط بغك ب ل ذرب فمةبن رغنيتبذوتر لحو رغ ذ  . ب من  ˚م28خيب  هثال إل  سبب رغ يم س  للله إغا رغ

 ,Mites, thrips )بعض لورة  رغ يم س هث  للورع  هم رغحل   رغثمبس  ل ب  رأل  رل  بعض رغخنبفس 

grasshoppers & flea beetles)  غتب  با رغنل  رغتي بلي ي فعبأ في لل  رغ يم س رغحبغي ف ا ذ شف  .

عمر ه في لنل  رغحضر ق   رغتلر ع رغيغيمة لبغ  عبه  . ذ  إثببن  بأا لبوب غلبح هم لببذبن هيبب  ل

فوم هم رغ لوفث رغتي بلي ي. غولظت ظبهمة ذ و   3ذنل  رغ يم س لفضب. ذ  شف لعمرض رإلصبب  بعض 

ة  لخمى هننب رغحل  بأا رإلصبب  بضل هم لبفبن رغحل  لحو رغضرخ   غيس رغع س هتب فع ي تغيال علا ت   لور

ف وا هو رغنبة  رأل ثم إل تبأ  هم رغنيتبذوتر  عنضهب ف وا رإلل شب  هم رغضرخ  غلخب ج ف ا بغك ةض فعلى 

غلنيتبذوتر  ل ثم هم لا ف وا بسب  رغثمبس ل  رغحل . غذغك ةض أذ وا رغنيتبذوتر هي رغنبة  رغوليض غل يم س. 

عنضهب فيي  رغبببل با ألا لشنم لعمرض  (Yellows) س  رإلص مر إش نم فيم س ذبلع رغ بغ  رغحللي ب

 اوته إص مر  ل  رل رغبببل با في بضرف  ذ شف رألعمرض  هم ث   فشت  رإلص مر  اتيع ذمر ي  رغنتو 

 رغخضمي فول س ح رغ مب .  

https://www.gardeningknowhow.com/edible/vegetables/eggplant/eggplant-tobacco-

ringspot-virus.htm   

   ث  رغ تبضفضة هعإأ لله ةبت  علا إصبب  عور   لببذي   علا رغمن  هم لا إس  رغ يم س ةض إ ذبط ببغ بغ   

رلي نس رغحيوع رغ  رغب ب ب  رغخيب   رغ ل   فضال عم رغبببل با. فن شم رغ يم س  تب ب ملب بورس   للض للور

 تب لله    (Dagger nematodes) رغتعم ف  ببغنيتبذوتر رغخن مف   Xiphinemaرغ ببع غلبيل  رغنيتبذوتر

  بل با ص رغبب رس   رغبذ    هخل بن رغنببذبن رغتيبب  . فعض إص مر  رأل  رل رغ مفي  في لببذبنفن شم بو

  هبيض  ض ذبضةذ مفلي  إلصبب  رغنببن بنيتبذوتر رغ بلع رغحللي في رغ بغ    تب إا ل  رل بعض رغنببذبن 

(Whitening) ع  ف رغوةت  هم ث   . فن ل  إص مر  رأل  رل غأل  رل رغس لا عنض ذ و  رإلصبب  هع

في رغ بغ ةض   هم رغ ضفم ببغذ م بأا فيم س رغ بلع رغحللي رإلص مر  اتيع رغنتو رغخضمي ةب  را فتون . 

لل   فسب   م ر  بيمر غيس غلبببل با ب  غتحبصي  خضم لخمى . فت م ذ ن  رغ يم س رغتذ و  في لي

 (Certified seeds)ببت رن هم بذ   هيضة  هم خالل إخ يب  لصنبف هلب ه  غل يم س رغتذ و  ل  إل بج 

رةب  علا هلر عي رغخضم هم هم انبن هوثوة  هع ذ ن  إس عب ة بذ   هم رغتلر عيم بح ج هخ ل   . 

ل لببذبن رغبببل با غ شف بضرف  ذ شف رألعمرض رغتم ي   هي لعمرض هتيلة هم خالل إص مر ل  ر

 بيق ذلر ع غ و   عضم  هينب ابلبب   تب ف  ل  هم رغترغنببذبن  ليث ف وا  رغ خلص هننب  لمةنب علا ر

س. فت م غل خلص هم اتيع رألتنبل رغ ي فت م لا ذس ضيف رغ يم    (Sanitation) به  غتبضل رغنظبف  

 مب بخيم رغ ننب ذغلتلر ع رغذي فعبلي هم هذر رغ يم س في رغتورس  رغتب ي  ه بفح  رغنيتبذوتر ب مر ق عضة ه

(Soil Fumigation) ص غل خل     ةض فل أ رغتلر ع غ  بيق ت  ة ز رعي  غتحبصي  نيم عب   غعضة سنورن

 هم  رغنيتبذوتر بش   لسبسي.  

 

https://www.gardeningknowhow.com/edible/vegetables/eggplant/eggplant-tobacco-ringspot-virus.htm
https://www.gardeningknowhow.com/edible/vegetables/eggplant/eggplant-tobacco-ringspot-virus.htm
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 أعراض التبقع الحلقي في التبغ على أحد نباتات التبغ 

https://www.google.com/search?q=image+of+tobacco+ringspot+virus+on+egg

plant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02pDfBtNBHtucPhYqT

c_oskKcunKQ:1625253934111&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ut_No448

-usg=AI4_o2ZbJM%252Cf9YqQSftJCRXXM%252C_&vet=1&

-kQ7xVVqPXceHYXdp_MnyKH

GuKrFA&sa=X&ved=2ahUKEwj84KXbjsXxAhXJmWoFHTXeBbEQ9QF6B

 AgMEAE#imgrc=6oy0sxjnXS4a9M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=image+of+tobacco+ringspot+virus+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02pDfBtNBHtucPhYqTc_oskKcunKQ:1625253934111&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ut_No448o2ZbJM%252Cf9YqQSftJCRXXM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ7xVVqPXceHYXdp_MnyKH-GuKrFA&sa=X&ved=2ahUKEwj84KXbjsXxAhXJmWoFHTXeBbEQ9QF6BAgMEAE#imgrc=6oy0sxjnXS4a9M
https://www.google.com/search?q=image+of+tobacco+ringspot+virus+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02pDfBtNBHtucPhYqTc_oskKcunKQ:1625253934111&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ut_No448o2ZbJM%252Cf9YqQSftJCRXXM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ7xVVqPXceHYXdp_MnyKH-GuKrFA&sa=X&ved=2ahUKEwj84KXbjsXxAhXJmWoFHTXeBbEQ9QF6BAgMEAE#imgrc=6oy0sxjnXS4a9M
https://www.google.com/search?q=image+of+tobacco+ringspot+virus+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02pDfBtNBHtucPhYqTc_oskKcunKQ:1625253934111&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ut_No448o2ZbJM%252Cf9YqQSftJCRXXM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ7xVVqPXceHYXdp_MnyKH-GuKrFA&sa=X&ved=2ahUKEwj84KXbjsXxAhXJmWoFHTXeBbEQ9QF6BAgMEAE#imgrc=6oy0sxjnXS4a9M
https://www.google.com/search?q=image+of+tobacco+ringspot+virus+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02pDfBtNBHtucPhYqTc_oskKcunKQ:1625253934111&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ut_No448o2ZbJM%252Cf9YqQSftJCRXXM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ7xVVqPXceHYXdp_MnyKH-GuKrFA&sa=X&ved=2ahUKEwj84KXbjsXxAhXJmWoFHTXeBbEQ9QF6BAgMEAE#imgrc=6oy0sxjnXS4a9M
https://www.google.com/search?q=image+of+tobacco+ringspot+virus+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02pDfBtNBHtucPhYqTc_oskKcunKQ:1625253934111&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ut_No448o2ZbJM%252Cf9YqQSftJCRXXM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ7xVVqPXceHYXdp_MnyKH-GuKrFA&sa=X&ved=2ahUKEwj84KXbjsXxAhXJmWoFHTXeBbEQ9QF6BAgMEAE#imgrc=6oy0sxjnXS4a9M
https://www.google.com/search?q=image+of+tobacco+ringspot+virus+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02pDfBtNBHtucPhYqTc_oskKcunKQ:1625253934111&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ut_No448o2ZbJM%252Cf9YqQSftJCRXXM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ7xVVqPXceHYXdp_MnyKH-GuKrFA&sa=X&ved=2ahUKEwj84KXbjsXxAhXJmWoFHTXeBbEQ9QF6BAgMEAE#imgrc=6oy0sxjnXS4a9M
https://www.google.com/search?q=image+of+tobacco+ringspot+virus+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02pDfBtNBHtucPhYqTc_oskKcunKQ:1625253934111&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ut_No448o2ZbJM%252Cf9YqQSftJCRXXM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ7xVVqPXceHYXdp_MnyKH-GuKrFA&sa=X&ved=2ahUKEwj84KXbjsXxAhXJmWoFHTXeBbEQ9QF6BAgMEAE#imgrc=6oy0sxjnXS4a9M
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Tomato chlorosis virus (ToCV). فيروس إصفرار الطماطة. Eggplant-V19 

 
 

غل نس رغ يم سي  {(Tomato chlorosis  virus )ToCV}فن تي فيم س إص مر  رغ تب       

Crinivirus رغذي    لوع آخم  هوLettuce infectious yellows virus  ف بعبا رغعب ل   لينتب  
.  RNAذ  وا الفئ  رغ يم س هم شمفط إف ببي  رلض غلحبهض رغنو ي  .Closteroviridaeرغ يم سي  

في لببذبن رغ تب   هتب فن ج عنه  م   بيم  yellow leaf disorder فسب  رغ يم س رغعمض رغتم ي

 رغ بغ   Pepper (Capsicum annuum)}بج رغ تب    تب س   إصبب ه غنببذبن رغ ل   ل غعتلي  إ

(Nicotiana benthamiana)  . غتب  با رغبببل با هم هحبصي  رغخضم رغتنت  في رغييم   ف ا 

لعمرض إص مر   2014رغ يم س رغتذ و  ةض فسب  ل مر ر  بيمة علا هذر رغتحيول. غولظت عبم 

في للض هنب ق  (Interveinal Chlorosis )رأل  رل  إص مر  رغتسبلبن رغتواوتة بيم عم ل رأل  رل 

بضن علا رأل  رل  رغنب    لعمرض رإلص مر  ببغتلب ل  هع رأل  رل رغحضفث   . Beijingرغعبصت  رغييني  

%  ةض صبل  بغك رغتس وى 80 ةض بلغت رغنسب  رغتئوفى  غلنببذبن رغ ي ذ ش ت علينب رألعمرض رغتم ي  

.  غغمض ذشخيص رغ يم س  White fly ( Bemisia tabaci)}هم رإلصبب  ذوراض  ثيف غلذببب  رغبيضبء 

    ف ا لتببج هم ل  رل رغنببذبن رغتيبب   ل  رل هم لببذبن أذبض  علينب لف  لعمرض هم ي  . ذ  رغتسب

 Tomato Chlorotic virusذأ يض  اوت رغ يم س في لتببلج رغنببذب رغتيبب   ةض عض ذشخيص فيم س  

  أ ل ذس ي  في رغييم. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lettuce_infectious_yellows_virus
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  Tomato Chlorotic virus (ToCV)لعمرض فيم س 

https://www.google.com/search?q=image+of+Tomato+chlorosis+virus+on+eggplant&tbm=

isch&ved=2ahUKEwj8j4-h-szxAhVDVawKHbEZBKMQ2-

cCegQIABAA&oq=image+of+Tomato+chlorosis+virus+on+eggplant&gs_lcp=CgNpbWcQ

DFCs0cACWM6DwQJg75nBAmgAcAB4AIABngGIAdEKkgEDNi42mAEAoAEBqgELZ3

dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=eYTjYLzvEcOqsQWxs5CYCg&rlz=1C1GGRV_

enUS751US753#imgrc=TqGi-ch6S3RuVM 

https://www.google.com/search?q=image+of+Tomato+chlorosis+virus+on+eggplant&tbm=isch&ved=2ahUKEwj8j4-h-szxAhVDVawKHbEZBKMQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+Tomato+chlorosis+virus+on+eggplant&gs_lcp=CgNpbWcQDFCs0cACWM6DwQJg75nBAmgAcAB4AIABngGIAdEKkgEDNi42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=eYTjYLzvEcOqsQWxs5CYCg&rlz=1C1GGRV_enUS751US753#imgrc=TqGi-ch6S3RuVM
https://www.google.com/search?q=image+of+Tomato+chlorosis+virus+on+eggplant&tbm=isch&ved=2ahUKEwj8j4-h-szxAhVDVawKHbEZBKMQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+Tomato+chlorosis+virus+on+eggplant&gs_lcp=CgNpbWcQDFCs0cACWM6DwQJg75nBAmgAcAB4AIABngGIAdEKkgEDNi42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=eYTjYLzvEcOqsQWxs5CYCg&rlz=1C1GGRV_enUS751US753#imgrc=TqGi-ch6S3RuVM
https://www.google.com/search?q=image+of+Tomato+chlorosis+virus+on+eggplant&tbm=isch&ved=2ahUKEwj8j4-h-szxAhVDVawKHbEZBKMQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+Tomato+chlorosis+virus+on+eggplant&gs_lcp=CgNpbWcQDFCs0cACWM6DwQJg75nBAmgAcAB4AIABngGIAdEKkgEDNi42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=eYTjYLzvEcOqsQWxs5CYCg&rlz=1C1GGRV_enUS751US753#imgrc=TqGi-ch6S3RuVM
https://www.google.com/search?q=image+of+Tomato+chlorosis+virus+on+eggplant&tbm=isch&ved=2ahUKEwj8j4-h-szxAhVDVawKHbEZBKMQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+Tomato+chlorosis+virus+on+eggplant&gs_lcp=CgNpbWcQDFCs0cACWM6DwQJg75nBAmgAcAB4AIABngGIAdEKkgEDNi42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=eYTjYLzvEcOqsQWxs5CYCg&rlz=1C1GGRV_enUS751US753#imgrc=TqGi-ch6S3RuVM
https://www.google.com/search?q=image+of+Tomato+chlorosis+virus+on+eggplant&tbm=isch&ved=2ahUKEwj8j4-h-szxAhVDVawKHbEZBKMQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+Tomato+chlorosis+virus+on+eggplant&gs_lcp=CgNpbWcQDFCs0cACWM6DwQJg75nBAmgAcAB4AIABngGIAdEKkgEDNi42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=eYTjYLzvEcOqsQWxs5CYCg&rlz=1C1GGRV_enUS751US753#imgrc=TqGi-ch6S3RuVM
https://www.google.com/search?q=image+of+Tomato+chlorosis+virus+on+eggplant&tbm=isch&ved=2ahUKEwj8j4-h-szxAhVDVawKHbEZBKMQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+Tomato+chlorosis+virus+on+eggplant&gs_lcp=CgNpbWcQDFCs0cACWM6DwQJg75nBAmgAcAB4AIABngGIAdEKkgEDNi42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=eYTjYLzvEcOqsQWxs5CYCg&rlz=1C1GGRV_enUS751US753#imgrc=TqGi-ch6S3RuVM
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Eggplant –V20 

Tomato mild mottle virus (TomMMoV(. فيروس تبرقش الطماطة المعتدل 

 

 

:A أعراض التبرقش األخضر المعتدل على االوراق العليا لنبات باذنجان مصاب طبيعيا بفيروسTomato mild mottle 

virus (TomMMoV); b-d: أعراض بثور(Blestering)    وإنتفاخات على ثمار باذنجان مصابة بشكل طبيعي بفيروس

:ثمار باذنجان لنباتات مصابة بفيروس تبرقش  e،  (Jordan Valley)تبرقش  الطماطة المعتدل  نامية بوادي االردن 

 2009:صورة لحقل باذنجان مصاب بشدة بفيروس تبرقش الطماطة المعتدل خالل موسم f الطماطة غير صالحة للتسويق، 

: صورة بالمجهر األلكتروني لجزيئات الفيروس من نبات مصاب gفي وادي األردن ونظر الثمار التي التصلح للتسويق، 

Nicotiana glutinosa  نانوميتر. 750و  720وقد تراوحت أطوال الجزيئات مابين      

في وادي األردن ..  2003تكشفت أعراض مرضية فيروسية على نباتات باذنجان شوهدت خالل موسم   

، كما  EMLMV( virus    Eggplant mild leaf mottle (تلك األعراض اإلسممسبب وقد أطلق على 

وجد بأن أعراض المرض تنتقل ميكانيكيا من النباتات المصابة إلى النباتات الكاشفة داخل المختبر. أسفرت  

لمستحضر نقي من العصير الخلوي وجود جزيئات فيروس خيطية  )TEM(فحوصات المجهر األلكتروني 

وجد بأن جزيئات الفيروس نانوميتر.  720بلغت أطوالها  )flexible filamentous  particles(مطاطة 
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من اليمن وصفت على أنها تنتمي  Tomato mild mottle virus (TomMMoV)تفاعلت إيجابيا مع 

. أثبتت الدراسة  Myzus persicaeوتنتقل بواسطة حشرات الَمن للنوع   Potyvirusللجنس الفيروسي 

وليس }Bemisia tabaci(Whitefly{( ينتقل بواسطة الذبابة البيضاء  EMLMVمن أن الفيروس 

 بواسطة أي نوع من الَمن 

لعمرض هم ي  علا لببذبن بببابا لبهي في لل  ه شوف   ذحت لل بل  رسع   2003غولظ خالل خمفف 

(Walk-in tunnels)    في للض هنب ق  رتي رأل تا  ةض إل شمن ذلك رألعمرض في لنل   هنب ق رأل تا

علا رأل  رل  ت ابن هخ ل   هم ذشوه  (Mild mottling)ل . ذ ضتم رألعمرض رغتم ي  ذبمةش هع ض

 ةض فيبل  هذه رألعمرض لليبلب هبفشبه رغبثو  خشن  رغتلتس علا  (Fruit distortion ) ذتلل رغثتب  

.ذتت ذستي  رغ يم س بتب ف نبس  هع رألعمرض رغتم ي  رأل ثم ذ ش ب  Blisteringرغثتب  ف لق علينب 

. لغحق رغ يم س ببغ نس رغ يم سي  Eggplant mild leaf mottle virus (EMLMV) ب متت عبغي 

Ipomovirus      رغ ببع غلعب ل  رغ يم سيPotyviridae  رغ ي  تت سبع  لانبس . لس من رغ حليالن

 Tomato mild فيم س  )  (EMLMNعالة  ةمفب  اضر بيم رغ يم س رغتذ و  اوت رغ لفئي  عم 

mottle virus (TomMMoV)  هو رغ يم س  رغذي  اض علا رغ تب   في رغيتم 

Ref:  Dombrovsky, A.;  Sapkota, R.; Lachman, O.; Pearlsman, M.  and 

Antignus, Y.2012. A new aubergine disease caused by a whitefly-borne strain 

of Tomato mild mottle virus (TomMMoV).J.of Phytopathology, 

https://doi.org/10.1111/ppa.12004 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Dombrovsky%2C+A
https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sapkota%2C+R
https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Lachman%2C+O
https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Pearlsman%2C+M
https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Antignus%2C+Y
https://doi.org/10.1111/ppa.12004
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Eggplant-V21 

 

 Ring Spot Virus Tomato (ToMV)في الطماطةالتبقع الحلقي الفيروسي 

 

  
 والفلفل  أعراض فيروس التبقع الحلقي على أوراق الطماطة

  في ل بع للول لعمرض هم ي  علا لببذبن بببل با لبهي 2011   2010شوهضن خالل هوستي       

هع    هوزر يك   (Leaf distoration)ببغلمب هم رغعبصت  رإلفمرلي   نمرا ذلخيت في ذتلل ل  رل 

.  لتوبج أل  رل هم لببذبن بببل با رألعمرض رغتذ و ة 104. اتعت  (Mosaic & Stunting)ذللم 

غل حمي عم  اوت رغ يم سبن  DAS-ELISA   dot-blot assay(DIBA)خضعت رغنتببج غ حلي  

 رغ بغي : 

Tomato mosaic virus (ToMV); Arabis mosaic virus (ArMV); Cucumber mosaic 

virus (CMV); Tomato ringspot virus (ToRSV). 
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 Tomato ringspot virus(ToRSV)لظنمن ل ب ج رغض رس  عم  اوت فيم س رغ بلع رغحللي غل تب   

في رغنتببج  ToMVل   CMVل  ArMV%  هم رغنتببج   بينتب غ  ف م لي  اوت غل يم سبن 23في 

 Gomphrena globosa   Chenopodiumهي بلي يب غ   هم   ToRSVرغتخ بمة. ذن ل  الفئبن 

quinoa  رغعور   رغ بغي : رغخيب   هي بلي يب إغا ل  رل هم رغبلع رغتو عي   هم ث  ذ  للله(Cucumis 

sativus)    رغ تب (Lycopersicon esculentum )  رغبببل با  (Solanum melongena)  رغنببن 

لس من عتليبن رغ لوفث ب  شف هوزر يك انبزي هع . (Chenopodium amaranticolor) رغ بشف

علا رغنببن رغ بشف   (Necrotic Local lesions)ذبمةش علا ل  رل رغخيب   ذبلع ه نخم هو عي 

Chenopodium amaranticolor  رغ تب   بينتب ذ ش ت علا  ذتلل رأل  رل هع رغ للم  في لببذبن

. ذ  ذأ يض  اوت  (Mosaic,mottle &Stunting)لببذبن رغبببل با لعمرض رغتوزر يك  رغ بمةش  رغ للم 

 ELISA   RT-PCRهم خالل إخ بب ي  (Inoculate plants)في رغنببذبن رغتلوث   ToRSVرغ يم س 

ةض  ToRSVغمن  هم لا رغ يم س هم للس   ل  رل علينب لعمرض هم ي  .  علا ر RNAليث لس خضم 

 هم  س   سببلب علا رغ تب   في إفمرا   إأ لا  اوته علا لببذبن بببل با  عض ل ل ذس ي  في إفمرا. 

فن شم   {Tomato ringspot virus(TomRSV)}فيم س رغبلع رغحللي  في رغ تب    رغ ضفم ببغذ م بأا 

فن تي فيم س  هعظ  هنب ق ز رع  رغ تب    هحبصي  رغعب ل  رغبببل بلي   هننب رغبببل با في رغعبغ .   في 

TomRSV    غل نس رغ يم سيNepoviruses    تم رغعب ل  رغ يم سي Secoviridae    رغ ببع  غلمذب

Picornavirales   فن ل  بورس   للض لانبس رغنيتبذوتر.  علا رغمن  هم لله رلض رألعمرض رغتم ي 

رغثبلوف  في رغ تب     غ نه فسب  خسب م شضفضة في هحبصي  هعتمة لخمى . فسب  هذر رغ يم س ت ابن 

في   (Systemic Necrosis)عمرض رغتوزر يك  رغ بلع رغحللي  فيبلبه ذنخم انبزي ه  ب ذ  هم ر

رغتحبصي  رغتوستي   بعض رغعور   رغتعتمة.  علا رغمن  هم عضم ذ شف لعمرض  ر ح  علا ل  رل 

تر هعظ  رغتحبصي  رغتعتمة إأ إله فؤثم علا ةورعض رغنببذبن.  فن ل  رغ يم س بورس   رلورع هم انس رغنيتبذو

spp. Xiphinema   هع إه بلي  للله بورس   رغبذ   في عور   لببذي . فيي  رغ يم س عور   هخ ل   هث  

رألش ب  رغ  بلي   لش ب  رغثتب  رغح مف   رألصول   ذغك ش يمرن رغثتب  رغيغيمة  بغعن   رغشليك ليث 

ذنخم هنب ق رغ  عي     ذغك  (Decline) رغ ضهو    (Stem Pitting)ذ  شف رعمرض ذنلم رغسيلبا

  ذضهو  رش ب  رغ  بح  إص مر  عم ل ر  رل رغعن .ذظنم لعمرض رإلصبب  في بعض رألش ب  علا ش  

 5-3 رليبلب فحضث رغتوث في خالل   (Twig Die Back) رغتون رغماعي غألنيبا إص مر  رأل  رل

 سنورن هم ظنو  رألعمرض في هورةع رغ  عي .

 رغ بغي :   (synonyms)ببألستبء رغتمرتف    Tomato ringspot virusعمف رغ يم س 

Blackberry Himalaya mosaic virus;Euonymus ringspot virus;Grape yellow vein 

virus;Grapevine yellow vein virus;Peach yellow bud mosaic virus;Pprune brown 

line virus;Prunus stem-pitting virus;Red currant mosaic virus;Tobacco ringspot 

virus 2;winter peach mosaic virus. 

Ref: Sokhansanj,Y.; Rakhshandehroo, F. and Pourrahim, R..2012.First report 

of Tomato ringspot virus  on Eggplant in.Journal of Plant Pathology , 94 (4, 

Supplement), S4.85-S4.105 

https://en.wikipedia.org/wiki/Secoviridae
https://en.wikipedia.org/wiki/Picornavirales
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Tomato spotted wilt virus (TSWV).Eggplant-V22 

  

 على نباتات باذنجانTomato spotted wilt virus(TSWV))أعراض فيروس ذبول الطماطة المتبقع 

ه توع  هم رغتحبصي   {Tomato spotted wilt virus (TSWV)}فيي  فيم س  رغذبول رغت بلع       

رغ ببع  غلعب ل  رغبببل بلي  فضال عم رغ تب    بغبببل با  رغ ل    رغب ب ب . ذلترت رغخسب ة في رغحبص  عنضهب 

ذيبب رغببت رن ليث فت م غل يم س إلضرث ذللم  غلنببذبن  نبغبب هب ذتون رغنببذبن بعض بغك خبص  إا 

صبب  علا رأل  رل ذبعب غعتم رغنببن . فبضل ذ و  رألعمرض لضثت رإلصبب  بتوعض هب م. ذ ببفم لعمرض رإل

عنض رأل مرف رغعلوف  غلنببذبن  ليث  ذ  شف هسبلبن  بيمة بلوا بني نبهق إغا هسوت  ف وا ذوراضهب 

.    تب  ذ  شف هنب ق نبهل  علا  (Ringspot)رأل ثم عنض ةورعض رأل  رل هع لعمرض بلع ه حلل  رليبلب 

رغعليب في رغنببذبن   (Growing Points)أل  رل . فسب  رغ يم س لليبلب ة   هنب ق رغنتورغسيلبا  لوره  ر

رغتيبب     ب لا ذ شف رألعمرض علا رغثتب  فخ ض هم ةيت نب رغ سوفلي  .فبضل ذ شف لعمرض رإلصبب  علا 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/2745-1987-1-PB.pdf
https://www.google.com/search?q=image+of+tomato+Ring+Spot+Virus++on+eggplant&tbm=isch&ved=2ahUKEwjeiu2ivsfxAhUYyKwKHXg1AfQQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+tomato+Ring+Spot+Virus++on+eggplant&gs_lcp=CgNpbWcQDFAAWABgwImOAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=fKbgYN7cBpiQswX46oSgDw&rlz=1C1GGRV_enUS751US753
https://www.google.com/search?q=image+of+tomato+Ring+Spot+Virus++on+eggplant&tbm=isch&ved=2ahUKEwjeiu2ivsfxAhUYyKwKHXg1AfQQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+tomato+Ring+Spot+Virus++on+eggplant&gs_lcp=CgNpbWcQDFAAWABgwImOAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=fKbgYN7cBpiQswX46oSgDw&rlz=1C1GGRV_enUS751US753
https://www.google.com/search?q=image+of+tomato+Ring+Spot+Virus++on+eggplant&tbm=isch&ved=2ahUKEwjeiu2ivsfxAhUYyKwKHXg1AfQQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+tomato+Ring+Spot+Virus++on+eggplant&gs_lcp=CgNpbWcQDFAAWABgwImOAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=fKbgYN7cBpiQswX46oSgDw&rlz=1C1GGRV_enUS751US753
https://www.google.com/search?q=image+of+tomato+Ring+Spot+Virus++on+eggplant&tbm=isch&ved=2ahUKEwjeiu2ivsfxAhUYyKwKHXg1AfQQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+tomato+Ring+Spot+Virus++on+eggplant&gs_lcp=CgNpbWcQDFAAWABgwImOAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=fKbgYN7cBpiQswX46oSgDw&rlz=1C1GGRV_enUS751US753
https://www.google.com/search?q=image+of+tomato+Ring+Spot+Virus++on+eggplant&tbm=isch&ved=2ahUKEwjeiu2ivsfxAhUYyKwKHXg1AfQQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+tomato+Ring+Spot+Virus++on+eggplant&gs_lcp=CgNpbWcQDFAAWABgwImOAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=fKbgYN7cBpiQswX46oSgDw&rlz=1C1GGRV_enUS751US753
https://www.google.com/search?q=image+of+tomato+Ring+Spot+Virus++on+eggplant&tbm=isch&ved=2ahUKEwjeiu2ivsfxAhUYyKwKHXg1AfQQ2-cCegQIABAA&oq=image+of+tomato+Ring+Spot+Virus++on+eggplant&gs_lcp=CgNpbWcQDFAAWABgwImOAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=fKbgYN7cBpiQswX46oSgDw&rlz=1C1GGRV_enUS751US753
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ن. فن شم فيم س رغثتب   هي في  و  رغنتو )خضمرء رغلوا(  ةض ذؤتي رإلصبب  إغا سلو  رغثتب  هم رغنببذب

رغذي ف  س  رغ يم س بسمع   بيمة  بأة    (Flower thrips)ببول رغ تب   رغت بلع بورس   ثمبس رغلهمة 

 ةت  غذغك أبض هم ه بفح  رغثمبس بت توع  ه نوع  هم رغتبيضرن أسيتب  لا رغثمبس رغتذ و  ةض  و  

سب  عم هذر رغ يم س  فلض ذ  ذ وفم لصنبف هلب ه  عضت هم رغتبيضرن رغحشمف .  بسب  رغضم  رغ بيم رغت 

.  غلحض هم فمص لض ث رإلصبب  ف   عضم ببت رن  تب   في رغبيت رغلاباي إا  با   تب   هلب ه  غه

ببول رغ تب   رغت بلع فتلك هضى عب لي  رسع    تب ف   رغ خلص هم هل  عب بنببذبن زفن  ألا فيم س 

 وا هيض ر غ لوفث رغنببذبن . رغنببذبن رغتيبب   لمةنب فو ر غ ي أذ 

 

https://blogs.cornell.edu/livegpath/gallery/tomato/tomato-spotted-wilt-

virus-tswv/  
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https://blogs.cornell.edu/livegpath/gallery/tomato/tomato-spotted-wilt-virus-tswv/
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Eggplant .V23 

 

 Tomato yellow leaf curlاألصفرالفيروسي   الطماطةتجعد أوراق فيروس 

virus(TYLCV) 
 

   
 

 Tomato yellow leaf}  {(TYLCV)ذ عىض ل  رل رغ تب ى  رألصى م  رغ يم سىي فيىم سفتثى         

curl virus(ضبءيرغذي ذنشمه رغذببب  رغبBemisia tabaci   للورع رغ ىنس رغ يم سىي  للض Geminivirus 

رغعمبيىى  رغتن لىى  رغعىىبغ   خبصىى  ت ل رغشىىمل رأل سىىط    فىىي هنىىب ق ز رعىى  رغ تب ىى     هن شىىم فىىي لنلىى  

 انوب شمل رسىيب  فىي شىتبل  شىمل رفمفليىب   ىذغك فىي هعظى   هنىب ق انىوب ل  بىب أللىه نبغبىب هىب فسىب  

 برن ل  رل صىغيمة بىبغ للم  ببغ يم س رغتىذ و  خسب ة  بيمة في  لبص  رغثتب  . ذ يف رغنببذبن رغتيبب  

ذل ىىف  ر  رل رغنببذىبن رغتيىىبب  غألعلىىا ل   اىضر    ىىذغك ذ ىوا رغت ىىبهيع رغ ذ فى  غلنببذىىبن رغتيىىبب  صىغيمة.

فغل  علينب رإلص مر . ذؤتي رإلصبب  إغا ذسىبةط رألزهىب   فشى  علىض رغثتىب   عىضم  غلضرخ   ذيبح هشوهه 

بذبن   غذغك ف ا رإلصبب  رغتب مة نبغبب هب ذؤتي إغىا إه بلي  اني لي ثتب  برن هورص بن ذسوفلي  هم ه ذر لب

.  ذح ىبج رغحشىمة غ  ىمة ذغذفى  هىب   ssDNAرغذبببى  رغبيضىبء   فنل  رغ يم س بورس   خسب ة  بهل  غلحبص . 

تةيل  علا لببذبن هيبب  ةب  لا ذ  سى   رغلىض ة علىا إصىبب  لببذىبن لخىمى علىا لا فسىبلنب  30إغا  15بيم 

سىىبع . ذبلىىا هثىى  هىىذه رغحشىىمرن لبهلىى  غل يم سىىبن  21 سىىبن بىىضرخ  رغحشىىمة غ  ىىمة ف ىىمة لضىىبل  غل يم

(Viruliferous)   غتضة رسبوعيم.  بسب  ةض ة فيم س ذ عض ر  رل رغ تب   رألص م هم إصبب  عور   لببذي

تورسى    لخمى     ف ا ذلك رغعور   عبتة هب ذ وا  عور   بضفل ل  عور   فلضي فينب رغ يم س ف مرن هب بيم رغ

ت بفح  ةض ذ وا صعب  اضر. ذتث  رألصنبف رغتلب ه   رغ ي ذ  ذ وفمهب هم خالل بمرهج ذمبي  هىع رغغذغك ف ا 

رألصنبف رغبمف  هم رغخيب رن رغ يضة  رآلهن  آلسيتب  إا إسى خضرم رغتبيىضرن رغحشىمف  رغ عبغى   ةىض فحلىق ل ىبح 

هىم خىالل ذ نى   رغ يىم س غ لليى   ىم  هىذر ال ي غ نه ه لىف. فت ىم ذ بيىق بعىض رغتتب سىبن رغل رعيى  

فىي ل ةىبن إلخ ىبض سى با رغحشىمة رغنبةلى  .  هىم  رغشى النز رع  رغ تب   ببغلمب هم لببذبن ةضفت   إعىضرت 

انىوت  بيىمة  فىي ه ىبل  علىا رغ تب ى    ف ىمي لبغيىب ذ ىمفس رغ يم س رغ ضفم ببغذ م   بسب  خ و ة هذر 

 رغ يم س     ةبت ة علا هلب ه  رغو رثي  غ  وفم لببذبن  تب رغننضس 
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فت ىم رغضىغط علىا رغىمربط   Tomato yellow leaf curl virus غلتلفىض هىم رغتعلوهىبن عىم فيىم س   

 رغ بغي: 

https://ipm.ifas.ufl.edu/agricultural_ipm/tylcv_home_mgmt.shtml 
 

Eggplant-V24 أعراض مجموعة توسبو الفيروسية .Tospovirus Symptoms 

    

 
 

هىىم فيىىم س رغىىذبول  Tospovirusesرسىى  رغ ىىنس   لعىىمرض هم ىىي  فيم سىىي  هعضفىى  لخىىذن إسىىتنب هىىم     

ليىىث فتثىى  هىىذر رغ ىىنس  رلىىضر هىىم لانىىبس رغعب لىى   (tomato spoted wilt virus)رغت بلىىع فىىي رغ تب ىى  

Banyaviridae  رغ ي ذظ  عضة لانبس فيم سي . ذسب  هذه رغت توع   بب يبن في رغتنب ق رإلس ور ي   شبه

إس ور ي  فضال عم بعض رغتنب ق رألخمى عم  مفىق ذ ىب ة  ذىضر ل لببذىبن رغلفنى  عبىم رغحىض ت هىع ذوراىض 

  هم رغثمبس رغنبة . ذ يف فيم سبن هذر رغ نس بتضى عب لي  رسع  ليىث ذسى  يع لفىمرته  ثبف  س بلي  عبغي

لوع هم لببذبن رغلفن   رغخضم  رغ ور ه  نيمهب هم رغنببذىبن رغحوغيى   رغتعتىمة  رغ ىي  500إصبب  ل ثم هم 

)Composite ( رغتم بى   )Solanaceae(. تعتبرر نباترات العوائرل الباذنجانيرة عب لى  50ذن تي أل ثم هىم 

. ذىى  لبغيىىب ذشىىخيص ثتبليىى   مجرراميع حساسررة لفيروسررات هررذه المجموعررة )Leguminoseae ( رغبلوغيىى  

فيم سىىبن هىىم هىىذر رغ ىىنس  هنىىبك علىىا رألةىى  ختسىى  فيم سىىبن فع لىىض بألنىىب ذن تىىي غنىىذر  رغ ىىنس. ذسىى  يع 

بىيم رغتحبصىي  رغ ىي نبغبىب هىب  فيم سبن هذر رغ نس هم إصبب  لعضرت هم ب رن رغ لل يم  رغ لل  رغورلضة    هم

ذيىىبب بشىىضة رغ تب ىى   رغ بىىغ  فسىى ق رغحلىى   رأللبلىىبس  رغببببفىىب  رغخىىس. ذخ لىىف رألعىىمرض رغتم ىىي  رغ ىىي 

https://ipm.ifas.ufl.edu/agricultural_ipm/tylcv_home_mgmt.shtml
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لس  رغعور    رألالرء رغنببذيى  رغتيىبب  فضىال عىم عتمهىب عنىض لىض ث  Tospovirusesذسببنب فيم سبن 

 Necrotic)ل  ه نخمة (Yellow Rings)مرء رإلصبب . ذظنم رألعمرض بش   عبم  علا ش   لللبن ص 

rings)   لبا   ذلىوا بم لىلي يل  خ و  ر  بلع علا رأل  رل  رغسىيلبا  رغثتىب   خ ىو  ه نخىمة علىا رغسى

 ع ذ عض رأل  رل  بلع تر مف  ه نخمة  ذشوه رغثتب   رغ للم هع ذنخم هنب ق رإلصبب  ل  في رغنببن رغتيبب ه

 110إغىا  80ن رغتيبب . ذ ىوا الفئىبن رغ يم سىبن  م فى  رغشى   بأة ىب  إخ لرل  ر ح في لبص  رغنببذب

لبلوهي م. ذن ل  فيم سبن هذر رغ نس بورس   سىبع  رلىورع هىم رغثىمبس علىا لةى  ذلىضفم هننىب ثىمبس رألزهىب  

 Common Blossom) ثىمبس رغ بىغ  ثىمبس رألزهىب  رغعىبتي  (Western Flower Thrips)رغغمبىي 

Thrips)  ثىىمبس رغب ىىيخ. فت ىىم غ بفم سىىبن هىىذر رغ ىىنس إ  سىىبب رإلصىىبب  هىىم رغنببذىىبن   ثىىمبس رغبيىى  

تةيل  ل  ل ثم  هتب ف ع  رغولضرن رغللبلي  ه وراىضة فىي  30رغتيبب  بورس   فمةبن رغثمبس عنض ذغذف نب غتضة 

مةبن ذغذن رأل ور  رغ بغي . أ فحضث هذر رإل  سبب في لبغ  رغحشمرن رغ بهل . ذ يف رغحشمرن رغنبذ   هم ف

ذبلا فبفم سبن هذر رغ نس هم هوسى   علا لببذبن هيبب  بلض ذنب علا إصبب  رغنببذبن رغسليت   يل  ليبذنب . 

آلخم علا رغعور   رغنببذي  سورء رغحوغي  ل  رغتعتمة. فن شم رغ يم س غتنب ق رغلحبء  رغخالفب رغبمرل يتي  ليث 

 خالفبهب. (Protoplasm)ف ضبعف في ابل  

Phytoplasma. Eggplant –Phy- 
 

 األمراض المتسببة عن الفايتوبالزما

  
 

 حاء أعراض التوريق في الباذنجان بسبب أحد أنواع الفايتوبالزما  و أجسام الفايتوبالزما  داخل انسجة الل

-https://www.researchgate.net/publication/333358748_First_report_of_16SrII

 _phyllody_in_China/figures?lo=1_with_eggplantphytoplasma_associatedD_ 

 

مرت األعراض المرضية التي شخصت حديثا بأنها بسبب أحد أنواع الجنس فايتوبالزما بمراحل عديدة،  فقد كانت أغلب 

 األعراض المرضية التي تم إعادة تشخيصها في السنوات األخيرة بأنها ليست أعراض فيروسية وإنما أعراض فايتوبالزما. 

تم   غلنببذبن شىبين  ببألليىبء رغت نمفى  ذى  رع تبتهىب هىؤخمر  هم رغ ضفم ببغذ م بأا رغ بف وبالزهب  ب نبن ه

غ تييلهب عم رغتبف وبالزهب رغ ىي خييىت  تسىبببن هتم ى  غلحيورلىبن. ذسىب  رغ بف وبالزهىب ه توعى  هىم 

رألعمرض رغتم ي  نبغبب هب ذظنم بأش بل هخ ل   هننىب  ذشىوه فىي لتىو رأللسى   رغنببذيى  هثى  ذ ل ىح رغسىيلبا 

ر ي   رغ  بف رغلت  رغبن س ي  ذىو ل رألزهب  إخضىمر  رغحتضىيبن  ذضىخ  رغبىمرع   ه نسى   رغض لبن رغنو

هتىب فىؤتي  (Phloem Sieve Elements)رغسبلمة. ذ وراض لاسبم رغ بف وبالزهب في رأللببي  رغتنخلي  غلحبء 

فت ىىم ذلسىىي   إغىىا إعبةىى  ل  نلىىق هسىىب رن إل لىىبل ل باىىبن عتليىىبن رغ م يىى  رغضىىو ي ألاىىلرء رغنبىىبن رغسىى لا.

https://www.researchgate.net/publication/333358748_First_report_of_16SrII-D_phytoplasma_associated_with_eggplant_phyllody_in_China/figures?lo=1
https://www.researchgate.net/publication/333358748_First_report_of_16SrII-D_phytoplasma_associated_with_eggplant_phyllody_in_China/figures?lo=1
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 ذىىىىو ل رألزهىىىىب    (Decline)رغتسىىىىب  رغتتىىىىمض إع تىىىىبتر علىىىىا رألعىىىىمرض رغتم ىىىىي  هثىىىى  رغ ىىىىضهو 

(Phylloidy)  فت م رغلول بأا رغ بف وبالزهب عبىب ة عىم ب  مفىب ه خييى  اىضر  برن ذ  ى  إابىب ي علىا .

  رغعلتيىيم ل ل هىمة عىبم للس   غحبء رغنببن  رغحشمرن رغنبةل  غل يم سبن رغتتم   . ل  ش ت رألاسبم هم ةب

 (Mycoplasma-Like Organisms) ل لق علينب في ليننب ببغتبف وبالزهب رغشبيه ببغ ب نبن رغحي   1967

. ذ يف رألاسبم رغتتم   بعضم إه بلي  ز رع نب في رغتخ بم علىا لي  سىط ز عىي MLOs ذ    بييغ  

رألنشىي    إلنىب ذحىوي علىا بىم ذيم  رلىض    ةىض ذيى   للنب فبةضة رغ ض را غ ننب ذ حيم بثالثى   بلىبن هىم 

هي م ا . ذتث  رغ بف وبالزهب عوره  هتم   غلعضفض هم رغتحبصي    ليث ذسب  هضى  1لة ب هب إغا لة  هم 

 هي ل ثىم إل شىب ر     رسع هم رألعمرض رغتم ي  ف مر ح هم رإلص مر  رغخ يف إغا هون رغنببذبن رغتيبب 

ذن شىىىىم رغ بف وبالزهىىىىب بورسىىىى   ل ىىىىب  رأل  رل  شىىىىبه رإلسىىىى ور يه هىىىىم رغعىىىىبغ .  فىىىىي رغتنىىىىب ق رإلسىىىى ور ي 

(Leafhopper)  ةض ذيلا خالل رغش بء ترخ  رغحشمة ل  ببغنببذبن رغتعتمة. ذضخ  رغ بف وبالزهب رغحشمة خالل 

  . ليث ذس عتم رغغضت رغلعببي Haemolymphرغمهح رغتبص   ث  ذ حمك خالل رغتعضة ةب  لا ذت ص هم ةب  

ذس غمل عتلي  إس عتب  رغغضت رغلعببيى  ةمربى  ثالثى  لسىببيع   بعىضهب ذ ىوا اتيىع لعضىبء رغحشىمة لب فى  علىا 

لاسبم رغ بف وبالزهب. ف لق علا رغ  مة رغورةعى  بىيم لخىذ رغحشىمة رغ بف وبالزهىب هىم ل  رل لبىبن هيىبب  بىيم 

.  فت ىم لا ذن شىم رغ بف وبالزهىب بورسى    (Latency Period) صول رألاسبم غلغضت رغلعببي  ببغ  مة رغ بهنى  

 ل  رغبىىىىىىىىىىىىىىمرع  رغتسىىىىىىىىىىىىىى خضه  فىىىىىىىىىىىىىىي عتليىىىىىىىىىىىىىى  رغ  عىىىىىىىىىىىىىىي  . (Dodder)لبىىىىىىىىىىىىىىبن رغحىىىىىىىىىىىىىىبهول 

 رغ ي ذ ضتم إزرغ  اتيع رغنببذبن رغ ي ذبض  علينب رعمرض نمفب   نيم إع يبتف   (Sanitation)ذعض رغنظبف  

غت بفح ى  إا  هورعيض  صول ل ىب  رأل  رل هع رغ خلص هم رألتنبل رغتحي   ببغحل  رغتل  ع  رغ حمي عم

 ذ ل  رألهم. 

وألول مرة أعراض مرضية على نباتات باذنجان  نامية في أحد حقول محافظة   2018تكشفت عام 

Guangdong  الصينية  إتخذت األشكال التالية: التوريق(Phyllody)  و مكنسة الساحرة( Witches 

broom)  و الورقة الصغيرة( Little leaf)من أوراق تلك النباتات  نووي . تم إستخالص الحامض ال

 Phytoplasma Universal} حيث قورن مع الحامض النووي لفايتوبالزما

Premers(R16mF2/mR1,P1/P7)} and SECafor1/SecArev3 

 كل من مع  (%100)اثبتت النتائج على تطابق كامل 

1.Celosia argentea phytoplasma Strain Cal. 

2. Crotalaria witches broom phytoplasma strain CrWB-Hnsy1 

3.pear decline phytoplasma (Taiwan II) isolate Heping  

 
 اعراض إصابة الباذنجان بالفايتوبالزما
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في إفمرا     2018-2015ل  شف خالل ت رس  هسحي  في للول رغ تب    رغبببل با خالل رألعورم  تب 

 Phytoplasma type ) اوت لعمرض هم ي  نبغبب هب ذع س إصبببن أللورع هم رغ بف وبالزهب 

symptoms)  ةض  اضن ذلك رألعمرض رغتم ي  في اتيع رغتورةع رغتشتوغ  ببغض رس  رغتسحي . اتعت 

 اضن ب ل . غلتل 16rDNAلببن بببل با علينب لعمرض  لخ بم  اوت رغ بف وبالزهب فينب بواوت   350

 راسبم رغ بف وبالزهب في اتيع رغنتببج 

 
 )وقصر المسافات البينية  (Little Leaf)والورقة الصغيرة  (Severe Stem Proliferation )أعراض تشوه الساق 

short internode)    قد تم تلويثها بواسطة التركيب  يسار : وطماطة يمين على نباتات باذنجان(Graft 

Inoculation)  معRoodan eggplant phyllody Agent 

 

https://www.semanticscholar.org/paper/Association-of-a-16SrIX-C-phytoplasma-

with-eggplant-Tohidi-

Salehi/0ccf12bce5683b66c34a5a4a2b6f61eb5790dbc5/figure/2 

https://www.semanticscholar.org/paper/Association-of-a-16SrIX-C-phytoplasma-with-eggplant-Tohidi-Salehi/0ccf12bce5683b66c34a5a4a2b6f61eb5790dbc5/figure/2
https://www.semanticscholar.org/paper/Association-of-a-16SrIX-C-phytoplasma-with-eggplant-Tohidi-Salehi/0ccf12bce5683b66c34a5a4a2b6f61eb5790dbc5/figure/2
https://www.semanticscholar.org/paper/Association-of-a-16SrIX-C-phytoplasma-with-eggplant-Tohidi-Salehi/0ccf12bce5683b66c34a5a4a2b6f61eb5790dbc5/figure/2
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لى نبات ع (internode shortening )قصر المسافات البينية بيم العقد   (Little leaf)إصفرار شديد ، ورقة صغيرة 

periwinkle  بـ  لوثRoodan eggplant phyllody agent  ِ(A بالمقارنة مع نبات  )Periwinkle ( سليمB)  

 

 
:أعراض مكنسة b-c:مقارنة بين نبات سليم ونبات مصاب بالفايتوبالزما ، aأعراض الفايتوبالزما على نباتات باذنجان ، 

 (Phyllody): أزهار تحولت إلى اوراق d،   (witches broom)الساحرة 
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أمراض غير معدية في الباذنجان : Eggplant -NI  

. Eggplant -NIA تعفن الطرف الزهريBlossom-end Rot 

 

لتعفن الطرف على الرغم من وجود عوامل عديدة قد تكون بمجموعها أو بتواجد أي منها كمسبب    

إنه نقص في .....، إال إن هناك مسبب رئيسي البد وأن تكون نتائج وجوده أو حدوثة  ذلك التعفن الزهري 

ولكي نفهم لماذا يسبب نقص عنصر غير رئيسي )بالمقارنة مع العناصر  .تركيز الكالسيوم الواصل للثمار

مار أغلب الخضر ، علينا الرئيسية النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم(  في التربة هذا الدمار الكبير في ث

تنشيط األغشية الخلوية أن نعرف دور هذا العنصر في النبات. تكمن اهمية الكالسيوم في دوره الرئيسي في 

ولذلك فإن أغلب التشوهات الحاصلة في ثمار محاصيل الخضر غالبا ما  و تدعيم جدران الخاليا النباتية،

وليس لعدم جاهزية الكالسيوم لجذور النباتات بدليل ... تعزى إلى وجود ظروف نمو غير مالئمة للمحصول..

إن النمو السريع في محاصيل حصول األعراض المرضية في ترب التعاني من اي نقص في الكالسيوم . 

الخضر خالل األجواء الحارة والمصحوبة بالرياح تمثل العامل األخطر،  ألن هذه الظروف تؤثر سلبا على 

ونات النبات من الساق واألوراق والثمار بهذا العنصر....كما يسبب النمو السريع قدرة الجذور في تجهيز مك

. توجد عوامل للنباتات تحت ظروف رطوبة جيدة حدوث أعراض النقص لعدم التوازن بين العرض والطلب  

تشجع تكشف العرض المرضي  مثل فرط الري ، تملح التربة، تسميد مفرط بالبوتاسيوم أو وجوده بكميات 

عالية في التربة أو السماد المستخدم ، التسميد المفرط باألمونيا كمصدر للنيتروجين وأخيرا تمرض الجذور 

نتيجة لعامل حيوي أو غير حيوي وخاصة مهاجمتها من قبل مسببات تعفن الجذور ألن تعفن أطرافها سوف 

كالسيوم  خالل نظام النتح في .  يتحرك اليختزل كفائتها في إمتصاص العناصر التغذوية ومنها الكالسيوم

لذلك فإن أعراض نقص هذا ليصل أول مرة  إلى األوراق القديمة...  (Transpiration System)النبات 

ألن معدالت النتح في تلك العنصر عادة ما تالحظ أول مرة في األوراق الحديثة وفي نقاط النمو في النبات،  
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فإن النقص عن األعراض المرضية التي ستظهر على األوراق،  المناطق عادة ما تكون واطئة.  ....وبعيدا

الشديد في الكالسيوم سوف يجهض عملية عقد الثمار وهو أفضل أسباب سقوط األزهار أو حدوث موت 

. إن الثمار المتكونة في ظروف نقص الكالسيوم إن تكونت ، عادة ما تكون صغيرة لنقاط النمو في النبات 

في أن تنمو بشكل طبيعي .وقد يدمر نقص العنصر في حقول الخس  أي إنتاج قابل  وعديمة الطعم وقد تفشل

( ومن الجدير بالذكر بأن عنصر الكالسيوم متواجد ضمن مكونات المحاليل المغذية بمعدل 4للتسويق )شكل 

الكهربائي  في المحلول أو التوصيل تم السيطرة على درجة التأين تجزء بالمليون على أن  150-200

، ألن نقص العنصر يزداد تاثيره السلبي على النباتات عند زيادة درجة  2dS/mيزيد عن  (Ec)لمغذي ا

التأين عن ذلك. ولما كان تواجد الكالسيوم في التربة البد وان يتزايد خالل فترة نمو الثمار.. ألن تواجده 

فترات نمو الثمار سوف يؤدي  ضروري لتدعيم نمو إعتيادي للثمار... فإن حدوث أي خلل في التغذية خالل

إلى حدوث كسر في الحلقة المتواصلة ... وبالتالي فقد تتوقف وتيرة النمو في مرحلة معينة ... تزداد 

المساحة المتضررة إن أهملت معالجة المسبب .. أو تتناقص إن عولجت أسبابها... لذلك يمكن القول بأن 

وازن بين الكميات المطلوبة من الكالسيوم لدعم النمو تكشف األعراض المرضية يكون منوطا بحدوث عدم ت

السريع للثمار وبين الكميات المجهزة للنباتات من قبل الجذور، بغض النظر عن  الوسط الزرعي . سجلت 

منها ، دراسات عديدة أسباب تكشف أعراض تعفن الطرف الزهري في ثمار النباتات المزروعة في التربة 

 Compacted)لمائي أو الزراعة في ترب رديئة الصرف أو ترب مضغوطة على سبيل المثال الشد ا

Soil)  أو حصول تفاوت في زيادة المحتوى الرطوبي للتربة مما  يختزل إمتصاص أو حركة الكالسيوم من

قبل النباتات أو حصول زيادة سريعة في نمو الثمار  بسبب التسميد النيتروجيني للتربة وعوامل أخرى 

عنها في فقرة إدارة المرض وذلك ألن أحد متطلبات إدارة المرض من قبل العاملين معرفة سيتم الحديث 

 تامة بالمسبب ،  ليتم وضع الحلول المناسبة لتقليل أهميته أو منع تأثيره السلبي .

  (Disease Management)إدارة المرض

 مل علىتساهم في إحداثة والعيمكن تقليل أو منع حدوث العرض المرضي من خالل معرفة العوامل التي 

 تجاوزها كما في الممارسات التالية:

حص ف أو بعد إضافة الجير المطفي )كاربونات الكالسيوم ( عند الزراعة في الترب الحامضية  .1

شتالت تواجدالكالسيوم في التربة بهدف تدعيم وجوده على أن يكون موعد اإلضافة قبل نقل ال

غلب أ. وعلى الرغم من  6.5اليقل عن  (pH)روجيني للتربة للحقل.يفضل أن يكون األس الهيد

د قمحمية الترب العربية غير حامضية إال إن الوسط الزرعي المستخدم في بعض انماط الزراعة ال

 يكون حامضيا. 

يعتبر الطلب الكبير على عنصر الكالسيوم في مناطق النمو حالة عامة ، فإن حدوث نمو سريع في  .2

الثمار قد يسبب حدوث  خلل في وتيرة التجهيز.... يتكرر حدوث مثل هذا الخلل تحت  ظروف المناخ 

وبسبب  الدافيء ، حيث تزداد  حركة الماء داخل النبات وخاصة بإتجاه األوراق وليس الثمار .....

هذا التباين في سرعة اإلنتقال ، فإن جاهزية الكالسيوم للمناطق البعيدة من الثمار المتكونة حديثا 

سوف تتأثر أو تتحدد. كما إن درجات الحرارة العالية داخل المنظومة بالمصاحبة مع إجهاد مائي 

مرض اليقتصر يساهم بشكل كبير في تذبذب جاهزية الكالسيوم للنباتات . إن تكشف أعراض ال

بل إن زيادة الماء في الوسط بما حدوثه في النباتات المتعرضة لعاملي الحرارة والعطش فقط،  
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، ألن الغدق يختزل قدرة  يماثل الغدق  ولفترة طويلة سوف يشجع تكشف األعراض المرضية

اته اإلمتصاص عند الجذور مما يقود إلى حصول نقص في تجهيز الكالسيوم حتى وإن كانت مستوي

في الوسط جيدة ، لذلك فإن المحافضة على الري المنظم ومراقبة درجات الحرارة من العوامل 

المهمة التي تمنع تكشف األعراض. تحتاج النباتات إلى رطوبة مستمرة يمكن تصورها من خالل 

مليليتر في إسبوع واحد ) أي كل متر مربع   30-25الرطوبة التي  تحدث عند سقوط أمطار بكمية 

لتر ماء خالل إسبوع واحد( .  30-25من الوسط الزرعي أو التربة المزروعة بالنباتات  يحتاج إلى 

ومن الجدير بالذكر إن أسوأ توقيت لحدوث الشد المائي هو في مرحلة تطور الثمار لنباتات زرعت 

ئي .. لذلك على العاملين أن يحرصوا على تجنب حدوث الشد المامبكرا ونمت تحت ظروف  جيدة.

على النباتات المزروعة بشكل مبكر .. ألن حدوث الشد المائي المفاجيء في مراحل تطور الثمار 

البد وأن يتكشف عن أعراض المرض المذكور . إن إختالف وقع الشد المائي على النباتات 

المزروعة بمواعيد مختلفة أو نباتات أصناف مختلفة غالبا ما يعتمد على المرحلة التطورية لنمو 

النباتات ، لذلك فعلى العاملين أن يولوا أهمية كبيرة لموضوع إختالف أعمار النباتات في الموقع 

 الواحد ليتم تجنب حدوث أي شد مائي خالل مراحل نمو الثمار حصرا.   

ح في تجميع األماليقود حصول الشد المائي بسبب عدم تنظيم عمليات الري في بعض الترب إلى  .3

تظام إن إنف، لذلك ذور، مما يؤدي أو يشجع سيادة أمالح اخرى على الكالسيومالتربة المحيطة بالج

غسل لية الري النباتات أو الري بالتنقيط سيؤدي بدون شك إلى عدم تراكم األمالح بسبب حدوث عم

 المنظم. 

شوء لية لنتجنب إحداث أي نوع من تجريح أو تقطيع جذور النباتات المزروعة أثناء المراحل األو .4

إن  لخضري .لتأثيره السلبي  على حالة التوازن الحاصل بين المجموع الجذري والمجموع ا ،مارالث

يد  أي خلل في المعادلة بين الجذور واألوراق سينعكس بدون شك على كفاءة الجذور في تزو

..إن ل جيد.األخير بالمستلزمات التغذوية ومنها الكالسيوم على الرغم من تواجده في التربة بشك

 مرض. ضل طريقة للتحقق من حدوث ذلك هو تناثر النباتات التي تظهر على ثمارها أعراض الأف

بة في النباتات المزروعة في مناطق باردة حيث درجة حرارة الترتظهر أعراض المرض كذلك  .5

نمو هيز الالواطئة غالبا ما تسبب ضعف المجموع الجذري مما يجعل تلك الجذور غير قادرة على تج

لتبكير اعند   الخضري بالكميات الكافية من الماء والعناصر الغذائية خالل فترة الشد المائي ، أو

صبح تلكنها وبموعد نقل الشتالت للتربة . تتكشف األعراض على الثمار األولى من تلك النباتات ، 

يجنب  قليلة الحدوث أو معدومة  مع الزمن، لذلك فإن زراعة الطماطة في الترب الدافئة سوف

 تكشف أعراض المرض... 

 

، وذلك لضعف إمتصاص اليفضل إستخدم التسميد الورقي الغني بالكالسيوم لمعالجة الحالة .6

النبات وصوال للثمار حيث  الكالسيوم من قبل المجموع الخضري للنباتات أوال وصعوبة حركته في

أما إن كانت هناك حاجة مستعجلة لتدارك إرتفاع مستوى تكشف األعراض الحاجة إليه ثانيا ..

. يتطلب أن  تدار عملية  (CaCL2)المرضية من خالل رش النباتات بمحلول كلوريد الكالسيوم

ا للنباتات إن تكرر المعالجة بالرش من قبل ذوي الخبرة، ألن كلوريد الكالسيوم قد يكون سام

إستخدامه أو إستخدم بإفراط . ينصح بتذويب بما يوازي ملعقة صغيرة )ملعقة شاي ( من كلوريد 

مرة على أكثر  4-3%( بلتر واحد من الماء على أن تعاد عملية الرش لـ 96الكالسوم )تركيز 

ظاهيها أي عملية رش تقدير، ، ومع ذلك فإن معاملة التربة أو مياه السقي بمصادر الكالسيوم الت

غم/لتر .  8إستخدام نترات الكالسيوم رشا على المجموع الخضري بواقع للنباتات. يفضل الكثير 

 تجنبا لحدوث أي تسمم بسبب كلوريد الكالسيوم. 
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 أيونات .. ألن النيتروجين المستعمل في التسميد نترات بدآل من األمونيايفضل أن يكون مصدر  .7

جوده في ( تختزل قدرة النباتات في إمتصاص أو أخذ  الكالسيوم على الرغم من و(NH4األمونيا 

فها يمكن توضي (NPK)التربة.  توجد أنواع أو باألحرى توليفات محددة من  السماد المركب 

قصان . لذلك يمكن القول بأن ن5:20:5أو    4:12:4لتقليل إحتمال تكشف أعراض المرض مثل: 

 ليورياابيرة في عنصري البوتاسيوم والمغنيسيوم أو زيادة في إستخدام الكالسيوم أو زيادة ك

ن كمصدر للنيتروجين كلها عوامل محفزة لتكشف األعراض المرضية. ومن الجدير بالذكر بأ

رسات إستخدام مفرط لألمونيا كمصدر وحيد للنيتروجين عند أغلب المزارعين يمثل أحد المما

 ية . السائدة في كثير من الدول العرب

سفة فل  همفمن األخطاء الشائعة لدى غالبية أصحاب الزراعات المحدودة أو الزراعة المحمية عدم  .8

ل كوميا أو يإلن بعض األيدي العاملة في الزراعة المحمية ترش أوراق النباتات  ... ري النباتات

اء عن ل المحتى لو كان يوميا لن يكون بديال عن دخو فإن رش أوراق النباتاتيومين... لذلك 

ية طريق إمتصاص الجذور له..ألنه كما ذكرنا في الفقرة السادسة حول كمية الماء الضرور

ألن ة للنباتات. من جهة أخرى، فإن التفريط في ري النباتات قد يشجع تكشف األعراض المرضي

 لك. لذ في إمتصاص العناصر الغذائية وخاصة الكالسيومالغدق يختزل كفاءة الشعيرات الجذرية 

نع سائل مفإن الري بالتنقيط هو الطريقة المناسبة لمنع حدوث أي إجهاد مائي أوال وهو أفضل و

 التراكم الملحي في منطقة الجذور التي قد تعيق جاهزية الكالسيوم للنباتات ثانيا. 

وأخيرا على الرغم من وجود إختالفات واضحة في سلوك أصناف المحصول الواحد ، إال إن تلك  .9

األختالفات قد ال تشكل دليال قاطعا على وجود مصادر مقاومة ولكن قد تكون هناك أصناف أكثر 

تحمال للشد الحراري . وقد تمكن مؤخرا وألول مرة  فريق علمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا 

، فبدون هذا البروتين تشخيص بروتين مسؤول عن نقل الكالسيوم من الجذور للساق ورية من الك

الناقل، تبدو النباتات متقزمة  وهي أحد األعراض المرضية لنقص الكالسيوم في النباتات... كما 

 Epidermal Rootخاليا بشرة الجذور    وجد الفريق البحثي بأن الكالسيوم يمتص عن طريق

Cell) )  وليس كما هو معروف بالخاليا الداخلية(Endodermal Root Cells)  إن اإلكتشاف .

يفتح الطريق أمام إمكانية تطوير أصناف خضر تحوي في تراكيبها الجينية الجين أو المذكور قد 

 المورث .   
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. Eggplant-NIB ضرر البرودةChilling Damage  
حسبسي نب غإغا ل مر  بليغ   ˚م 10ذ عمض ثتب  رغبببل با عنض إلخ بض ت ا  رغحمر ة إغا لة  هم      

 ا  رغلوعلا ش    هنب ق بم للف   ˚م 5غلبم تة ليث ذ  شف رأل مر  عنض  صول ت ا  رغحمر ة إغا 

  عنض رأل مر عم س ح رغثتمة هع ذلوا رغبذ    إل  بخ رأللس   رغشحتي  رغضرخلي  . ذ ضبعفةليال هنخ ض  

  Alternariaليول إصبببن ثبلوف  ب  مفبن املي  ذن شم  لضرذنب رغللبلي  في رغنورء  ألورع رغ نس 

 حمر ةض.  هم رغ ضفم ببغذ م بأا ل مر  إلخ بض ت ابن رغ هي رأل ثم ذوراضر عنض ليول ذلك رألعمر

أن هي لب علا ثتب  رغبببل با ةض ذبضل هم رغحل   ذ  و  خالل رغ سوفق  رغخلا ل  ذ  و  خالل رغخلا 

الل اني ر  خ هن شمة في ثتب  رغبببل با غحسبسي  رغثتب  غلض ابن رغحمر ف  رغتنخ ض  سورء في رغحل  ةب 

 تخلا. رغثتب  ل  في رغ

 

 
 

 



66 
 

 

 
https://www.google.com/search?q=image+of+chilling+damage+to+eggplant&rlz=1C1GGR

V_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02X4AqsEkYIldFmb2pWUu5JgspH3Q:1625821560296&

tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=EKOW5-

CkiCLvwM%252Cte_0w7dSIbTWyM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kSQ36Hnf1SLJxEtsoM2ShSpOpDjLQ&sa=X&ved=2ahUKEwjp3Mak0dXxAhVMXM0K

HRSkCbsQ9QF6BAgJEAE#imgrc=PQE3mK8z2VZ9_M  
 

https://www.google.com/search?q=image+of+chilling+damage+to+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02X4AqsEkYIldFmb2pWUu5JgspH3Q:1625821560296&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=EKOW5-CkiCLvwM%252Cte_0w7dSIbTWyM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSQ36Hnf1SLJxEtsoM2ShSpOpDjLQ&sa=X&ved=2ahUKEwjp3Mak0dXxAhVMXM0KHRSkCbsQ9QF6BAgJEAE#imgrc=PQE3mK8z2VZ9_M
https://www.google.com/search?q=image+of+chilling+damage+to+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02X4AqsEkYIldFmb2pWUu5JgspH3Q:1625821560296&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=EKOW5-CkiCLvwM%252Cte_0w7dSIbTWyM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSQ36Hnf1SLJxEtsoM2ShSpOpDjLQ&sa=X&ved=2ahUKEwjp3Mak0dXxAhVMXM0KHRSkCbsQ9QF6BAgJEAE#imgrc=PQE3mK8z2VZ9_M
https://www.google.com/search?q=image+of+chilling+damage+to+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02X4AqsEkYIldFmb2pWUu5JgspH3Q:1625821560296&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=EKOW5-CkiCLvwM%252Cte_0w7dSIbTWyM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSQ36Hnf1SLJxEtsoM2ShSpOpDjLQ&sa=X&ved=2ahUKEwjp3Mak0dXxAhVMXM0KHRSkCbsQ9QF6BAgJEAE#imgrc=PQE3mK8z2VZ9_M
https://www.google.com/search?q=image+of+chilling+damage+to+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02X4AqsEkYIldFmb2pWUu5JgspH3Q:1625821560296&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=EKOW5-CkiCLvwM%252Cte_0w7dSIbTWyM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSQ36Hnf1SLJxEtsoM2ShSpOpDjLQ&sa=X&ved=2ahUKEwjp3Mak0dXxAhVMXM0KHRSkCbsQ9QF6BAgJEAE#imgrc=PQE3mK8z2VZ9_M
https://www.google.com/search?q=image+of+chilling+damage+to+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02X4AqsEkYIldFmb2pWUu5JgspH3Q:1625821560296&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=EKOW5-CkiCLvwM%252Cte_0w7dSIbTWyM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSQ36Hnf1SLJxEtsoM2ShSpOpDjLQ&sa=X&ved=2ahUKEwjp3Mak0dXxAhVMXM0KHRSkCbsQ9QF6BAgJEAE#imgrc=PQE3mK8z2VZ9_M
https://www.google.com/search?q=image+of+chilling+damage+to+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk02X4AqsEkYIldFmb2pWUu5JgspH3Q:1625821560296&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=EKOW5-CkiCLvwM%252Cte_0w7dSIbTWyM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSQ36Hnf1SLJxEtsoM2ShSpOpDjLQ&sa=X&ved=2ahUKEwjp3Mak0dXxAhVMXM0KHRSkCbsQ9QF6BAgJEAE#imgrc=PQE3mK8z2VZ9_M
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Drought Damage ضرر الجفاف .Eggplant.NIC 

 (Drought Stress)علا رغمن  هم را رغبببل با هم رغتحبصي  رغت حتل  غل  بف إأ لا إانبت رغ  بف     

 هو  Catalase    Carotenoid   prolineفحضت    هم رغنتو  ذ و  رغتحيول  تب لله فسب  زفبتة في 

رغعبهليم علا لتبف  لببذبن . فنيح  (Antioxidant activity )هب فؤتي إغا زفبتة رغنشب  رغتضبت غأل سضة 

غ للي  رغ أثيم رغسلبي غنلص رغتيبه  غ حسيم لتو  (Mulching)رغبببل با ذغ ي  رغتسبلبن بيم رغنببذبن 

رغنببذبن  ذللي   تيبن رغتبء رغالزه  غمي رغنببذبن . غولظ بأا إصبب  رغبببل با ببغ  م رغتسب  غلذبول 

ذحت ظمف إانبت رغ  بف.  ف مي لبغيب ذن يذ بملبهج ذمبي   ذحسيم  رغ يمذيسيلي ذلترت عنضهب ذنتو  رغنببذبن

رغبببل با فنضف إغا ذ وفم لصنبف اضفضة ذحت  ص بن هلب ه  هسبببن رغذبول فضال عم رغ  بف هم خالل 

 Solanum elaeagnifolium   Solanumرغليبم ببغ حمي عم ذلك رغي بن في رأللورع رغبمف  هث  

incanum تل با ص   ذحت   بيم غل  بف .   ذش مك في هذر رغبملبهج هؤسسبن علتي  عضفضة ألا  لينتب ف

هننب ابهع    م رغشيخ رغتيمف   ت  هب في رامرء ذ ب ب إخ بب  هلب ه  ل ب ج رغبملبهج  ض رغ  م رغتسب  

ب فحص بذ   غلذبول رغ يوزر هي  رغنيتبذوتر  تب ذلوم شم بن إل بج رغبذ   هم رغ لبيم  هيم  فملسب  إسببلي

رغ مر ي  رغو رثي  غلن م رغورعضة غغمض إل خبب رألفض  غ  وا رصنبف اضفضة.  غلتلفض هم رغ عمف علا هذر 

 رغبملبهج رغعلتي  فت م رغضغط علا رغمربط رغ بغي: 

-extreme-resistant-varieties-eggplant-03-tps://phys.org/news/2020ht

.htmlconditions 

  

Solanum incanum      &                Solanum elaeagnifolium  

 

https://phys.org/news/2020-03-eggplant-varieties-resistant-extreme-conditions.html
https://phys.org/news/2020-03-eggplant-varieties-resistant-extreme-conditions.html
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Herbicide Damage أضرار مبيدات األدغال. Eggplant –NID 

ذس خضم هبيضرن رأتنبل في للول رنل  رغخضم  خبص  رغبببل با غلسي مة علا رأتنبل  ةض ذ وا      

لي إلنب ذل   اتيع رغنببذبن رغت عم   غ لك رغتبيضرن  ل  ذ وا  (non-selective )رغتبيضرن نيم إل خببي  

   تب ذخ لف  مر ق رغ ع   إل خببي  لي هوان   ض لتنبل  فيع  رأل  رل ل   ض لتنبل عمفض  رأل  رل(

فتننب هنظتبن لتو  هننب هثب بن إلل بج رغحورهض رألهيني  ل هثب بن  ذينيع رغضهوا ل  هثب بن عتلي  

رغ ن س  لنل  هذه رغلض رن ذوثم علا  عتلي  رغ م ي  رغضو ي  لتو رغ ذ    نيمهب هم عوره  لتو رغنببن. 

ل  إل  بخنب  هتب ف ع  لعمرض  لم هب علا رغ ذ    فسب  عضت هم هبيضن رألتنبل ذللم اذ   رغنببن

 )همب ب ألةمب رغشبه هع ل مر  رغنيتبذوتر. ذسب  هبيضرن لتنبل لخمى بلع  هي مة ل  ه نخمة 

Necrotic/Chlorotic Spots))   ل  علا ش   غ خبن(Blotches)  علا رأل  رل هتبثل  ألعمرض

مرض رغ عمض غعضت هم هبيضرن رألتنبل هتبثل  ألعمرض إصبب  هسبببن  لهمرض رأل  رل    ةض ذ  شف لع

 vein )ل  ذحلم رغعمل رغوس ي غلو ة   (Leaf distortion)ل  ذتلل رأل  رل  (Mottling )رغ بمةش 

banding)  هتبث  ألعمرض عضت هم رغ يم سبن.فعلا سبي  رغتثبل ف ا هبيض رألتنبلPhenoxy 

herbicide 2-4D   والقطن والطماطة والباذنجان وعدد آخر من النباتات وقد  فسب  ذتلل ل  رل رغعن

تماثل تلك األعراض مع أعراض فيروسات أو نقص عناصر. تملك عدد من مبيدات األدغال تأثيرات سلبية 

لمتبقياتها لفترة طويلة حيث تبقى في التربة مما يجعلها مسببات ألعراض مرضية قد تتكشف على 

مسافة زمنية بين إستخدام عدد من مبيدات األدغال قبل زراعة بذور أو  المحصول التالي. يفضل أن تترك

بادرات المحصول وإن هذه الفترة الزمنية غالبا ما تختلف إعتمادا على الظرف البيئي أو عوامل التربة ، فقد 

ث يؤثر على نباتات حقل لم يستخدم أي مبيد أدغال خالل الموسم لكن التأثير كان من الحقل المجاور حي

 إستخدم أحد مبيدات األدغال التي إنجرفت إألى الحقل المجاور.  

https://www.clemson.edu/cafls/research/weeds/management/crops/eggplant.ht

ml & https://edis.ifas.ufl.edu/publication/WG030  

 

 2,4-D Damage  

https://www.clemson.edu/cafls/research/weeds/management/crops/eggplant.html
https://www.clemson.edu/cafls/research/weeds/management/crops/eggplant.html
https://edis.ifas.ufl.edu/publication/WG030
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 Command (Clomazone) damage to eggplant 

foliage. 

(Photo: UK Vegetable IPM Team) 

 

 

Dicamba Herbicide 
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لعمرض   Epinasty ذشوه رغنتو رغحضفث  بسب  هبيضرن لتنبل     

العناصر  نقص . Eggplant –NI-E 

نببن  هو  رع  رغذتث  ذغذف  رغنببن غولضهب  للض رغعوره  رغتؤثمة   رغتعلضة علا رغنضف رغم يسي هم ز     

  لخمى  ل  للص عنبصمرغحبوب  رغثتب     ةض أفعت  رغعنيم رغغذر ي بش   هس ل  ألله ف أثم بواوت 

ب ببذبن هت  رغنرزا رغ غذ ي في هن ل  اذ  غذغك ف ا للص رغعنبصم نبغبب هب فلوت إغا خل  ل ي   غعضم رغ و

نببن تو رغلفنع س في ذ شف لعمرض هننب ذشوه في لتو رأللس   رغنببذي    إخ لرل هسبل  رأل  رل  ذحضت 

غعنيم ر  ع  فلا سبي  رغتثبل ف ا للص رغبوذبسيوم فتنع عبتة هب فنع س في إخ لرل  زا رغنتو رغخضمي. فع

ألفضي  ربغيبن في فعبغي  رألللفتبن  هننب لللفتبن ذينيع رغبم ذيم  ةض فؤثم بغك لفضب علا رغ عرغتذ و  

ت  تي   او    غذك ف اغلعنبصم رغ غذ ف  رألخمى  بغني م ايم رغذي فلع  ت  ر فعبأ في ذينيع رغبم ذيم

 ذبسيوم..رغبو ني م ايم في رغتحلول رغتغذي   إأ لا رغنشب  رألفضي ف أثم سلبب بسب  فلضراهنبسب  هم رغ

هلف    ذغك ذ بثم ابهلف  عنبصم لخمى عنضهب ذ وا هنبك  عنبصم لخمى ب مر يل عبغي  ل  ذ أثم اب

     .غغذر ي رنبصم رغعنبصم بعوره  لخمة  نس   رغ مب   رغتلول  . لس خضم  هحلول هو اللض رغحب ي علا    رغع

 

Interveinal Chlorosis in Eggplant 

 



71 
 

: إرتفاع النباتات وأعداد أوراقها والمساحات الورقية ومعامل الكلوروفيل ومعدالت التركيب 1جدول 

بالمقارنة في المحلول المغذي  الكبرى الضوئي لنباتات باذنجان نامية تحت ظروف غياب العناصر الغذائية 

تحت ضروف تغذية كامل.                                      مع نباتات نامية   

 

نجان نامية تحت ظروف غياب  : األوزان الجافة للكتل الخضرية والمجموع الجذري لنباتات باذ2جدول 

 العناصر الغذائية  الكبرى  

 

https://www.researchgate.net/publication/276131338_Growth_and_Nutritiona

l_Disorders_of_Eggplant_Cultivated_in_Nutrients_Solutions_with_Suppresse

d_Macronutrients 

https://www.researchgate.net/publication/276131338_Growth_and_Nutritional_Disorders_of_Eggplant_Cultivated_in_Nutrients_Solutions_with_Suppressed_Macronutrients
https://www.researchgate.net/publication/276131338_Growth_and_Nutritional_Disorders_of_Eggplant_Cultivated_in_Nutrients_Solutions_with_Suppressed_Macronutrients
https://www.researchgate.net/publication/276131338_Growth_and_Nutritional_Disorders_of_Eggplant_Cultivated_in_Nutrients_Solutions_with_Suppressed_Macronutrients
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ي م ايم بب رغن في ذ مب  غض رس   رألثم رغسلبي غنلص رغعنبصم رغ بمى علا لببذبن بببل با  اض بأا ني . 

غو ةي  بل  ر رغتسسب  إخ لرل في رغنتو رغخضمي شت  ص بن إ ذ بع رغنببذبن  لعضرت ل  رل رغنببن رغورلض 

رغضو ي   م ي فضال عم إلخ بض رغضغي  رغنسبي غل لو   في     سلوك  ثغو  رأل  رل  رغتعضأن رغنسبي  غل

)Chlorophyll relative index & Stomatal conductance(    لخيمر رغتعضل رغيبفي غل م ي 

 .  تب في رغ ض ل رغ بغي   )netphotosynthesis rate(رغضو ي 

 
https://www.researchgate.net/publication/276131338_Growth_and_Nutritiona

l_Disorders_of_Eggplant_Cultivated_in_Nutrients_Solutions_with_Suppresse

d_Macronutrients 

https://www.researchgate.net/publication/276131338_Growth_and_Nutritional_Disorders_of_Eggplant_Cultivated_in_Nutrients_Solutions_with_Suppressed_Macronutrients
https://www.researchgate.net/publication/276131338_Growth_and_Nutritional_Disorders_of_Eggplant_Cultivated_in_Nutrients_Solutions_with_Suppressed_Macronutrients
https://www.researchgate.net/publication/276131338_Growth_and_Nutritional_Disorders_of_Eggplant_Cultivated_in_Nutrients_Solutions_with_Suppressed_Macronutrients
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غم  فضال عن انواع الفايتامين  100كميات العناصر الغذائية الموجودة في ثمار الباذنجان ملغرام لكل 

غم ايضا  100وكمياتها محسوبة لكل   

 Eggplant –NIE1.نقص النيتروجين 
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  ل با بش بذبن رغبببفتث  عنيم رغني م ايم ل ثم رغعنبصم رغغذر ي  رغتحضتة غنتو رغنببذبن بش   عبم  غنب     

رل إخ ل خبص فنع س تر تب في ةي  رأل زرا رغ بف  غلنتو رغخضمي ل  رغت توع رغ ذ ي  فلض ذلترت لس 

ذوصف  ه   .هحلول ذغذف   بف رغ بف  غلنببذبن رغنبهي  ذحت ظم  غأل زرا %  ببغنسب   90رغوزا عم رغـ 

س لي  رأل  رل رغ إص مر  رأل  رل  خبص   رأل  رل لعمرض للص رغني م ايم رغتم ي  بيغم رغنببذبن 

 شحوب ب لل بهن . فنع س للص رغني م ايم لفضب علا رغثتب  رغ ي ذخ لل   تب ذبض  رأل  رل ه يبس  رغثالث  

أل  رل ي ذحمل ر. فؤتي رإلفمر  ببغ ستيض رغني م اين رغنضوج رغتب م  ذ يف بمة  نالفنب رغخب اي لغورلنب 

  Ammonium رغثتب   خبص  إا لع ي رغستبت علا ش   

 

https://www.researchgate.net/publication/276131338_Growth_and_Nutritional_Di

sorders_of_Eggplant_Cultivated_in_Nutrients_Solutions_with_Suppressed_Macro

.[accessed Jul 07 2021] nutrients 

 

 Eggplant-NIE2.نقص الفسفور 

 
       

انها توصف أوراق النباتات النامية تحت ضروف نقص الفسفور بأنها صغيرة الحجم أوال وألو
ال اواألوراق القديمة  تتأثرووقد تكون األلوان إرجوانية او رمادي مخضر خضراء داكنة 

رية من وقد تتساقط مما ينتج عنه سيقان عا (Senesce)وتبدو عليها أحيانا أعراض الشيخوخة 
وب كما يسبب نقص الفسفور صغر الثمار وشح. االوراق وخاصة النصف السفلي من النباتات 

ية في ور إختزال عملية تجميع العناصر الغذائيسبب إهمال الفسف .الوانها ونضوجها المبكر
يوم غتغنيس رغ  ل  رغ ذ ف  فمرفلنب إلخ بض ذ تع رغني م ايم  رغبوذبسيوم  رالكتلة الخضرية 

 ببذبن رغ بمفت في رغ  ل  رغخضمف   رغ ذ ف   ببغتلب ل  هع هس وفبن ذلك رغعنبصم في رغن

أ لك ل  ألا رغنببذبن رغنبهي  ذحت ظمف للص رغ س و  ذت رغنبهي  ذحت ظم ف رغ غذف  رغ بهل 

.  اض بأا للص رغ س و  في   (Macronutrients)  بءة في إه يبص رغعنبصم رغ بمى 

% غل  ل  رغ ذ ف   رغخضمف  فول س ح رغ مب  علا  46  40رغنببذبن فسب  للص هببيم 

 رغ ورغي. 

https://www.researchgate.net/publication/276131338_Growth_and_Nutritional_Disorders_of_Eggplant_Cultivated_in_Nutrients_Solutions_with_Suppressed_Macronutrients
https://www.researchgate.net/publication/276131338_Growth_and_Nutritional_Disorders_of_Eggplant_Cultivated_in_Nutrients_Solutions_with_Suppressed_Macronutrients
https://www.researchgate.net/publication/276131338_Growth_and_Nutritional_Disorders_of_Eggplant_Cultivated_in_Nutrients_Solutions_with_Suppressed_Macronutrients
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 Eggplant NIE3.نقص البوتاسيوم 

 
 

ذبضل لعمرض للص رغبوذبسيوم عنض رأل  رل رغلضفت   هم ث  ذ  و  غ ي  رألعمرض غأل  رل رغحضفث  إا      

بم للي هع ذحمل  ذل خبن بلواغ  ذعبغج رغنببذبن. ذبض  علا ل  رل رغنببذبن رغنبهي  بظمف للص رغعنيم 

. ذبض   (Necrotic lesions) هنب ق برن رلس   ه نخمة لورف رأل  رل  ةض ذ  شف لعمرض رإلص مر  

ببغتلب ل  هع لببذبن لبهي  بظم غ رغ غذف  رغ بهل   تب إا رغنببذبن ذن ج لة  عضت هم  ه لله   رغنببذبن صغيمة 

 بذغك  (Biomass)فلوت ذح ي  رغبوذبسيوم إغا ذ تع لصغم في رغ  ل يم رغعليب  رغس لا غلنببذبن  رغثتب . 

م  رغتغنيسيوم  رغ بمفت في رغ  ل يم رغعليب  رغس لا عنضهب فلب ا سوف فخ لل ذ تيع رغني م ايم   رغ بغيسيو

هع رغنببذبن رغنبهي  ذحت ظم ف رغ غذف  رغ بهل . ذعبلي رغنببذبن رغنبهي  ذحت ظمف للص رغبوذبسيوم إخ لرل 

في   بءة إه يبص  رغبوذبسيوم  رغ س و  لفضب هتب فنع س في إخ لرل إ ذ بع رغنببذبن  لة ب  سيلبا 

فعض  عنيم رغبوذبسيوم هم رألهي   غنببذبن رغبببل با  هو . بذبن   عضت رأل  رل  رغتسبل  رغو ةي  رغنب

% هم رغ  ل   90رغعنيم رغتن  رغثبغث رغتسؤ ل عننتو رغننببن فلض فسب  فلضه في رغنببن إخ لرل ل ثم هم 
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رغخضمف   رغ  ل  رغ ذ ف  .  فنع س للص رغبوذبسيوم  علا ش   ذللم  إص مر  هع عضم إل ظبم ل مرف 

 رأل  رل  إص مر  لورفنب  ةض ذ  و  علا رأل  رل بلع هي مة ةض ذ نخم للس  نب أللب. 

 

 
 

 أعراض نقص عنصري النيتروجين والبوتاسيوم في الباذنجان

. Eggplant-NIE4.  الكاليسيومنقص 

 

ذشوه ل مرف لتو رغنببذبن  فعض   فبضل ذ شف لعمرض للص رغ بغيسيوم علا رغنتو رغحضفث      

إص مر    تب فسب  للص رغ بغيسيوم       )رأل  رل رغحضفث ( لبمز عالهبن للص رغ بغيسيوم.
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ببغتيبلب  هع ذنخم  (Interveinal Chlorosis)رغتنب ق رغورةع  بيم عم ل ل  رل رغبببل با 

. إا ذ شف لعمرض ذنخم لبفبن ) ذنخم لبفبن رأل  رل رغحضفث ( لورف ل  رل هنب ق رغنتو

 ةض ذ تلل ر  رل رغنببذبن  رغلت  رغنبهي  غ لك رغنببذبن رأل  رل رغ مفي  نبغبب هب فعلبه هون 

   غيمه هم رغعنبصم .  (Blossom end rot) ذ  شف رعمرض ذع م رغ مف رغلهمي 

  فحضث فينب للص رغ بغيسوم رغغذر ي  رغ بمى   ف ا رغنببذبن رغ ي ذعبلي هم للص لبت غعنيم 

 بيم في ذ تيع رغعنبصم رغغذر ي  سورء في رغت توع رغخضمي فول س ح رغ مب  ل  في 

   تب إا للص رغ بغيسيوم فخ لل إه يبص رغني م ايم  رغبوذبسيوم رغت توع رغ ذ ي 

 فلل  هم ةض ة رغنببذبن علا وع رغ ذ ي  في رغت توع رغخضمي  رغتغنيسيوم في رغت ت

إه يبص رغ بغيسيوم علا رغمن  هم را للص رغعنيم فخ لل   بءة رس خضرم عنبصم 

رغني م ايم  رغ س و   رغبوذبسيوم  رغتغنيسيوم  رغ بمفت . ذ  شف لعمرض للص رغ بغيسيوم 

و ةي  علا ش   ةيم رغنببذبن   إخ لرل لة ب  رغسيلبا  عضت رأل  رل   إخ لرل رغتسبل  رغ

 هو هب فنع س في إخ لرل ل زرا رغت توع رغخضمي  رغ ذ ي . فسب  للص رغ بغيسيوم 

ذوصف سيلبا لببذبن رغبببل با  % هم ل زرا رغنتو رغخضمي  رغ ذ ي. 84   76إخ لرل 

رغنبهي  ذحت ظمف للص لبت غل بغيسيوم بألنب ستي    خشبي  رغنس    ةض ذ  و  علا رغثتب  

  بني شبل  . هنب ق هنخ ض  بلوا 

المغنيسيومنقص  . Eggplant-NIE5 

 

فلوت للص عنيم رغتغنيسيوم في لببذبن رغبببل با إغا إخ لرل ذ تيع ل س رغعنيم في رغت توع     

رغخضمي  رغت توع رغ ذ ي   تب  فسب  عضم ذورزا في رغلض ة علا ذ تيع عنبصم لخمى  بغني م ايم  

في رغنتو رغخضمي  ذحت  س ح رغ مب    بينتب فخ لل ذ تيع رغ بمفت في  رغ س و   رغبوذبسيوم  رغ بغيسيوم  

% هم رغوزا رغ بف غلنتو رغخضمي  82%   51رغت توع رغ ذ ي.   اض بأا للص رغتغنيسيوم فخ لل 

 رغت توع رغ ذ ي علا رغ ورغي. فسب  للص رغتغنيسيوم رألعمرض رغظبهمف  رغ بغي : إص مر  رأللس   

 هم ث  ذ  و  هذه في رأل  رل رغس لي    (Interveinal Chlorosis ) رغلضفت   رأل  رلرغورةع  بيم عم ف 

 Necrotic)رألعمرض غ   شف علا رأل  رل رغحضفث .  ةض ذيبح رغتنب ق رغتي مة هنب ق ه نخمة 

tissues)  . 
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الكبريتللص  .Eggplant.NIE6 

 

ح يث ذيبل با شحوب غوا رأل  رل لرغبببرغذي ذم ى به لببذبن  سب  نيبب رغ بمفت في رغتحلول رغتغذي

يبب نب إا بعض ليم بلوا لص م شبل  هع ذأخم لتو رغنببذبن  ذيبح رأل  رل رغحضفث   فيع   هي مة .  ت

رغت توع  نب )عنيم رغ بمفت سب  إخ لرل   بءة رغنببن في ذ تيع رغعنبصم رغغذر ي  فول س ح رغ مب  ل  ذح

يوم ت توع رغ ذ ي(. ف أثم ذ تيع عنبصم رغني م ايم  رغ س و   رغبوذبسيوم  رغ بغيسرغخضمي  رغ

بغك   رغتغنيسيوم .  تب إا   بءة إه يبص رغ بمفت بظ  لليه في للس   رغنببن ذخ لل بشضة  ف وا

 خ لرلإببغتيبلب  هع إخ لرل   بءة إه يبص رغعنبصم رغ بمى رألخمى.. ذنع س آثب  للص رغ بمفت في 

 رغو ةي  غتسبل  عضت ل  رل رغنببن  ر ورل رغنببذبن  إخ لرل لة ب  رغسيلبا  إخ لرل  عضت ل  رل رغنببن ل

ن ف ا تو رغنببلي غن ل زرا رغ  ل  رغخضمف   رغ ذ ف  .  هم رغ ضفم ببغذ م ف ا رغ بمفت هو رغعنيم رغتن  رغثب

 ورغي    ل  رغت توع رغ ذ ي علا رغ%  هم  زا رغ  ل  رغخضمف   92      96لليه فلوت إغا إخ لرل 

بض  ذ.  {Complet solution (CS)}ببغتلب ل  هع ل زرلنب في لببذبن لبهي  ذحت ظم ف ذغذف   بهل  

 تب ذبض   فث   رغنببذبن رغنبهي  ذحت ظمف للص رغ بمفت نيم هن ضت  رغنتو ف بعنب إص مر  في رأل  رل رغحض

 لش بل هغلغي  . رأل  رل رغلضفت  بلوا لخضم فبذح  برن 
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 Eggplant-NIE7.نقص البورون 

 
:فت م ذلخيص رعمرض للص رغبو  ا في لببذبن رغبببل با علا رغنحو رغ بغي  

 

 (Brittle)ذحول لغورا رأل  رل رغلضفت  إغا رألص م  ذ وا  فشي  رغش   .1

 ذنخم رلس   هنب ق رغنتو   هم ث  هوذنب.2

 رغنب    ..ذنخم لبفبن  ل مرف رأل  رل 3

 زهب  .فض رأل.ذ أثم ثتب  رغنببذبن   ليث ف  شف علينب هنب ق برن لس   فيليني   ةض ذ  شف لليبلب هبب4

غولحظ علا لببذبن بببل با لبهي  في رغبيت رغلاباي ذحت ظمف للص رغبو  ا إص مر  

   (Young Fully developed Leaves)رأل  رل رغحضفث  رغ بهل   

image+of+boron+deficiency+in+eggphttps://www.google.com/search?q=

ant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk01AiKqgRkr7D8Xi9l

-Vnsw

1mKohJ_g:1625675608489&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=SLP7H31

-d_3MwgM%252C0EP2Bsg4ONDXrM%252C_&vet=1&usg=AI4_

kQC1hlmD1VNEZXgxCA4X8YuX6bmMA&sa=X&ved=2ahUKEwino6fJ

rc=Ovljo9JrlRsfKMsdHxAhWfnGoFHW00DAQQ9QF6BAgIEAE#img 

 Eggplant-NIE8 .نقص النحاس 
أللب   ذبضر لعمرض للص رغنحبس علا ش   ببول رأل  ل رغحضفث   رغ ي ذ حول لغورلنب       

ت إغا لخضم هل ل هع ذ عض لبفبذنب غألعلا . ذ يف رغنببذبن رغنبهي  ذحت ظم ف للص لب

 .  (Stunted & Chlorotic)غلنحبس بألنب ه لله   هي مة 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=image+of+boron+deficiency+in+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk01AiKqgRkr7D8Xi9Vnsw-1mKohJ_g:1625675608489&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=SLP7H31d_3MwgM%252C0EP2Bsg4ONDXrM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQC1hlmD1VNEZXgxCA4X8YuX6bmMA&sa=X&ved=2ahUKEwino6fJsdHxAhWfnGoFHW00DAQQ9QF6BAgIEAE#imgrc=Ovljo9JrlRsfKM
https://www.google.com/search?q=image+of+boron+deficiency+in+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk01AiKqgRkr7D8Xi9Vnsw-1mKohJ_g:1625675608489&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=SLP7H31d_3MwgM%252C0EP2Bsg4ONDXrM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQC1hlmD1VNEZXgxCA4X8YuX6bmMA&sa=X&ved=2ahUKEwino6fJsdHxAhWfnGoFHW00DAQQ9QF6BAgIEAE#imgrc=Ovljo9JrlRsfKM
https://www.google.com/search?q=image+of+boron+deficiency+in+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk01AiKqgRkr7D8Xi9Vnsw-1mKohJ_g:1625675608489&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=SLP7H31d_3MwgM%252C0EP2Bsg4ONDXrM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQC1hlmD1VNEZXgxCA4X8YuX6bmMA&sa=X&ved=2ahUKEwino6fJsdHxAhWfnGoFHW00DAQQ9QF6BAgIEAE#imgrc=Ovljo9JrlRsfKM
https://www.google.com/search?q=image+of+boron+deficiency+in+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk01AiKqgRkr7D8Xi9Vnsw-1mKohJ_g:1625675608489&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=SLP7H31d_3MwgM%252C0EP2Bsg4ONDXrM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQC1hlmD1VNEZXgxCA4X8YuX6bmMA&sa=X&ved=2ahUKEwino6fJsdHxAhWfnGoFHW00DAQQ9QF6BAgIEAE#imgrc=Ovljo9JrlRsfKM
https://www.google.com/search?q=image+of+boron+deficiency+in+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk01AiKqgRkr7D8Xi9Vnsw-1mKohJ_g:1625675608489&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=SLP7H31d_3MwgM%252C0EP2Bsg4ONDXrM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQC1hlmD1VNEZXgxCA4X8YuX6bmMA&sa=X&ved=2ahUKEwino6fJsdHxAhWfnGoFHW00DAQQ9QF6BAgIEAE#imgrc=Ovljo9JrlRsfKM
https://www.google.com/search?q=image+of+boron+deficiency+in+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk01AiKqgRkr7D8Xi9Vnsw-1mKohJ_g:1625675608489&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=SLP7H31d_3MwgM%252C0EP2Bsg4ONDXrM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQC1hlmD1VNEZXgxCA4X8YuX6bmMA&sa=X&ved=2ahUKEwino6fJsdHxAhWfnGoFHW00DAQQ9QF6BAgIEAE#imgrc=Ovljo9JrlRsfKM
https://www.google.com/search?q=image+of+boron+deficiency+in+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&sxsrf=ALeKk01AiKqgRkr7D8Xi9Vnsw-1mKohJ_g:1625675608489&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=SLP7H31d_3MwgM%252C0EP2Bsg4ONDXrM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQC1hlmD1VNEZXgxCA4X8YuX6bmMA&sa=X&ved=2ahUKEwino6fJsdHxAhWfnGoFHW00DAQQ9QF6BAgIEAE#imgrc=Ovljo9JrlRsfKM
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 Eggplant –NIE9.نقص الحديد 
م عم ل ذ  شف لعمرض للص رغحضفض في رغبببل با علا ش   إص مر  رأللس   رغورةع  بي       

إا غ   ف بعنب إص مر  عبم غ تيع ل  رل رغنببن (Interveinal Chlorosis)رأل  رل رغحضفث  

لوا . فبلا لخضم رغ (Midrib)فعبغج رغنلص.  هم رغ ضفم ببغذ م بأا رغعمل رغم يس رغوس ي 

 ذبض  علا رغنببذبن لعمرض رإلبيضبض  ف بعنب ا بف  هون رأل  رل . 

 Eggplant –NIE10 .نقص المنغنيز 
 ل ذ  شف لعمرض للص رغتنغنيل علا رأل  رل رغحضفث    ليث ذي م رغتسبلبن بيم عم     

بذبن ف رغنبرأل  رل خضمرء . ذ يرأل  رل فعلبنب ذنخم رأللس   هع بلبء رغعم ل رغم يسي  غ لك 

 لفضب بيغم ل   رأل  رل  ف وا إص مر  رغتسبلبن بيم عم ل رأل  رل رغحضفث  بمذلبغي

 .( ف بعه  تب ب ملب ذنخم رأللس   (Mottlingهي م  فشبه رغ بمةش 

Eggplant –NIE11نقص الزنك . 
  )رغخب صيم( ستي ذبض    رل لببذبن رغبببل با رغنبهي  ذحت ظم ف نيبب رغللك       

إغا  فتي   ه  عضة لحو رغضرخ   ةض ذل وي لوره  رأل  رل . ذبض  علا رأل  رل رغلضفت  إص مر 

 رغلوليم رغبمذلبغي  رغبني

 

 الظروف المناسبة لتطور اعراض نقص العناصر
ر لعناصتزداد فرص حدوث نقص العناصر على النباتات النامية في ترب حامضية او قاعدية بسبب حركة ا

وطة الغذائية . كما تتأثر جاهزية العناصر للنباتات بعواما بحالة التربة وخاصة التربة المضغ
(Compaction Soil)  . أن ببالذكر ومن الجدير وإنخفاض درجة حرارة التربة أو زيادة رطوبة التربة

سببات ما إن تشوه النباتات بسبب نقص العناصر قد يتسبب أيضا بسبب زيادتها أو عدم توازن التسميد / كم
لبا سأمراض الجذور كالتعفن والذبول قد تستحث  تكشف أعراض نقص العناصر ألن تعفن الجذور يؤثر 

بد أن  الاتات التوازن التغذوي للنب على كفاءة إمتصاص العناصر الغذائية من التربة. ولغرض السيطرة على
بالجير  امضيةيعتمد تحليل التربة والنمو الخضري للنبات لتبيان مواطن الخلل كما يفضل تدعيم الترب الح

(Liming)  أو تدعيم الترب القاعدية بالكبريت أوacid –forming fertilizer ناصر لزيادة جاهزية الع

 للنبات . 
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Salinity damade الملوحة ضرر   .Eggplant-NIF 

 

 اضرار الملوحة على اوراق وثمار الباذنجان 

https://www.researchgate.net/publication/325341036_Potassium_Fertilization_in_the_Prod

uction_of_Vegetables_and_Fruits      

نالك فلض  اض بأا إس  ( Moderately sensitive)صنف رغبببل با   تم ل توع  رغحسبسي  رغتع ضغ  

رغتلول .  ذل  بلفبتة   (water use efficiency)    بءة إس خضرم رغتبء  (Water consumption)رغتبء 

 سببت رغتلول  لليبا هح وى رغبوذبسيوم  زفبتة هح وى رغ لو  في ل  رل رغبببل با. 

 هم رغ ضفم ببغذ م بأا هنبك ذيني بن ه ضب ب  لول سلوك لببذبن رغبببل با ذ به رغتلول    فننبك  لي بأا 

   غ  سيم هذر رإلخ الف فلض ف وا  (Bresler et al 1982 )رغخضم رن رغحسبس  غلتلول  رغبببل با هم 

فتث  رغ ض ل رغ بغي رألثم رغسلبي إل ذ بع هلول  هبء رغسلي بغك ب أثيم    هم رغينف  رغظم ف رغبيئي  . 

 Electric}علا رغت توع رغخضمي  رغ ذ ي غنببذبن بببل با   فت بتيبه برن ذوصي   نمبب ي 

) Conductivity   1 {ه نوع-dSm 7.0;5.0;3.5;2.5;1.5;0.75{  . 

 

https://www.researchgate.net/publication/325341036_Potassium_Fertilization_in_the_Production_of_Vegetables_and_Fruits
https://www.researchgate.net/publication/325341036_Potassium_Fertilization_in_the_Production_of_Vegetables_and_Fruits
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 إس  بب  لببذبن بببل با غتلول  هيبه رغسلي    .1اض ل 

 

 وهو تأكيد على إن الباذنجان من مجموعة الحساسية المعتدلة للملوحة .. 

https://www.google.com/search?q=salinity+effect+on+eggplant&rlz=1C1GGR

V_enUS751US753&oq=salinity+effect+on+eggplant&aqs=chrome..69i57j0i22i

30j0i390l5.25060j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8  

 

.Eggplant-NIGلسعة الشمسSunscald  

 

 أعراض لسعة الشمس على ثمار الباذنجان 

https://www.google.com/search?q=salinity+effect+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&oq=salinity+effect+on+eggplant&aqs=chrome..69i57j0i22i30j0i390l5.25060j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=salinity+effect+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&oq=salinity+effect+on+eggplant&aqs=chrome..69i57j0i22i30j0i390l5.25060j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=salinity+effect+on+eggplant&rlz=1C1GGRV_enUS751US753&oq=salinity+effect+on+eggplant&aqs=chrome..69i57j0i22i30j0i390l5.25060j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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