
 

 

   
 

  
الشةبة::          الثالثة الفرقة::         النبات الزراعً:قسم 

  أمراض النباتالمادة:          وراثـــ 
 االمتحان النهائىنموذج إجابة 

الاممن                                                             9000/ 9009للعاا  الجاامعى  الثانيصل الدراسى الف 

 ساعتان
       

 درجات( 05)      أجب عن اثنٌن من ثالث   : السؤال األول
أولى خطوات التعامل مع األمراض النباتٌ  سواء كان ألغراض التربٌ  الوراثٌة  أو وعةع بةرامك مكا مة  متكام ة  -أ

 . أو العمل  ً مجاالت االستزراع أو التسوٌق والتخزٌن والتصدٌر تتمثل  ً التشةخٌ  الةدقٌق ألمةراض النبةات
 ما هً الخبرات الواجب توا رها  ً من ٌقوم بعم ٌات تشخٌ  المرض النباتً سواء  ةً المقةل أو الصةوب  أو 

 المعمل؟ وما أهمٌ  التشخٌ ؟
ما هً أوعح صور التنا س بٌن الكائنات المٌ  الدقٌق  والذي تمت االستفادة منه  ً مقاوم  أمراض النبات؟ ومةا -ب

 مراض ودرجاتها المخت ف ؟ هً صور مقاوم  النباتات لأل
مع التغٌرات المناخٌة  التةً ٌتعةرض لهةا كوكةب األرض أصةبمت الكثٌةر مةن النباتةات عرعة  ل ت ة  بفعةل هةذ   -جـ

 التغٌرات. هات أمث   لذلك الت   وكٌ  ٌمكن تجنبه؟

 اإلجاب :
  -أ

 المقل .  ًمالمظ  جٌدة جدا لتوزٌع المال   -0
 . بفمصهسو  ٌقوم  الذيعن هذا النبات  شًءمعر   كل  -9
ع ى المشخ  المبتدئ أن ٌستعٌن بكتب أو كتٌبات أمةراض النبةات ذات الصةور الم ونة  لٌطةابق ع ٌهةا  -3

 ما ٌرا  ، نظرا ل تشابه الكبٌر بٌن أعراض أكثر من مرض ع ى النبات الوامد .
 م ها .التعر  ع ى المشك     ًمعر   بعض المع ومات من المزارع قد تفٌد المشخ   -4
ٌفقةةد  ال كةةًٌقةةوم بخةةداع المةةزارع نذا كةةان المشةةخ  ال ٌعةةر  المةةرض  أنال ٌجةةب ع ةةى المشةةخ   -5

 . آخرالمشخ  ، وٌجب ع ى المشخ  عرض المشك   ع ى شخ    ًالمزارع الثق  
 الترب . أوعٌن  من النبات المصاب  أيقبل اخذ  ناالستئذا -6
 المقل.  ًالمشك    لم تتمكن من مل نذاالمعمل  نلىاخذ عٌن   -7
 أن ٌكون ع ى دراٌ  بكٌفٌ  التفرق  بٌن أعراض وعالمات المرض والطٌ  المرعً.-8

 ٌجٌد استقصاء مدى انتشار االصاب   ً مواقع مخت ف  وأصنا  متنوع  وتقدٌر نسب  وشدة اإلصاب .-9
والعالمةةات  لموامةةللفمةة  الجةةراثٌم وا (القطةةع –الكشةةط  -المعمةةل )السةة     ةةًالعٌنةة   أخةةذطةةرق ٌ ةةم ب-00

 . الخاص  بالمسبب المرعً
 همي: تشخيص المرض:أ

أول خطوات التعامل مع األمراض النباتٌة  سةواء كةان ألغةراض التربٌة  الوراثٌة  أو وعةع بةرامك مكا مة  
متكام ةة  أو العمةةل  ةةً مجةةاالت االسةةتزراع أو التسةةوٌق والتخةةزٌن والتصةةدٌر تتمثةةل  ةةً التشةةخٌ  الةةدقٌق 

 ألمراض النبات.
مةال   ةًاألمراض النباتٌ  نلى نق   ً كمٌ  ونوعٌ  المنتجةات النباتٌة  ولةذلك ٌجةب مقاومتهةا مٌث تؤدي 

المكا مةة  ومنةةةع الخسةةةارة   ةةةً األسةةةاس هةةًوعم ٌةة  التشةةةخٌ   منهةةا قبةةةل ظهورهةةةا الوقاٌةةة  أوظهورهةةا 
، رة ع ٌهةازٌةادة المشةك   وبةذلك ٌصةبح مةن الصةعب السةٌط نلةىاالقتصادٌ ، وقد ٌؤدى التشةخٌ  الخةاط  

عم ٌةه   ةًتسةاعدنا  التةًو المهمة ن ةم بةبعض المصةط مات  أنع ٌنةا  النبةاتًٌتم تشخٌ  المةرض  أنوقبل 
 .التشخٌ  الس ٌم

 
 

: وهً شائع   ً مجال األعشاب العارة التً تنا س المزروعات. و ٌعنً Competitionظاهرة التنا س -ب
ائً والبٌئً . و ً بعض الماالت ٌنشأ عن التنا س مشارك  أكثر من كائن ع ى نفس المصدر الغذ التنا س



 

 

وهً ن راز نمدى الكائنات المتنا س  لمواد مثبط  لنمو الكائنات األخرى وهً  Antagonismظاهرة التعاد 
 . ً المقاوم  المٌوٌ  ألمراض النباتوالتً ٌستفاد منها  والبكترٌا شائع  لدى الفطور

دود  عل النبات المصاب تجا  المرض, وتتمثل المقاوم   ً الصفات ع ى ر Resistanceٌط ق اسم المقاوم  و
البنٌوٌ  والفسٌولوجٌ  الموروث   ً النبات و التً تؤدي نلى منع أو عرق   مدوث المرض. ولمقاوم  

وبٌن المقاوم  المط ق  أو  Susceptibilityالنبات ل مرض درجات مخت ف  تتراوح بٌن المساسٌ  أو القاب ٌ  
وهً مقاوم  نسبٌ   Tolerance. وتقع بٌنهما درجات مخت ف  من المقاوم  ومنها التممل Immunity المناع 

النهائً. و تقاس درجات المقاوم   ننتاجهٌؤثر كثٌراً ع ى  تعبر عن تممل النبات ل مرض بمٌث ال
 :كاآلتً 9باستعمال س م أرقام ٌتراوح بٌن الصفر و 

 عالً المساسٌ  مساس لمقاوم معتدل ا مقاوم عالً المقاوم  منٌع

0 0 3 5 7 9 

أما المكا م   هً جم   اإلجراءات واألسالٌب والمواد التً ٌستعم ها اإلنسان لمماٌ  النبات من اإلصاب  
 بالمرض أو القعاء ع ٌه أو المد من أعرار  . 

ع ةةى النباتةةات أعةةرار التغٌةةرات المناخٌةة  المتطر ةة  ع ةةى النبةةات مثةةل لفمةةات الشةةمس  الطالةةب ٌةةذكر-جةةـ
والتصةةمر والجفةةا  وكةةذلك أعةةرار الصةةقٌع وكٌفٌةة  مماٌةة  المزروعةةات مةةن ت ةةك التطر ةةات المناخٌةة  قةةدر 

 المستطاع.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 درج ( 05)      أجب عن اثنٌن من ثالث   : السؤال الثانً
ٌؤثر وعع الكائنات المٌ  الممرع   ً النظام البٌئً تأثٌراً ٌنعكس بوعةوح ع ةى طبٌعة  المةرض النةاتك -أ

 عن مهاجم  ت ك الكائنات ل نبات وع ى األعراض والعالمات الممٌزة لها؟
ممصول القمح لسد الثغرة الغذائٌ  الناتج  عن ق   ننتاجه دون  كٌ  تساهم بفكرك ومقترماتك  ً زٌادة -ب

 استخدام مواد أو تقنٌات عارة بالبٌئ  أو الصم  العام ؟
خالل دراستك تعرعت لكثٌر من األمراض المخت ف  التً ٌتمكم  ً وعوح أعراعها الظاهرٌ  مدوث -جـ

hyperplasia  متبوع بـhypertrophyعٌ  مخت ف  توعح ذلك؟. ص  بدق  أعراض نماذج مر 
 اإلجاب :

تعٌش الكائنات المٌ   ً النظام البٌئً  ً صورة التطفل اإلجباري أو الترمم اإلجباري وما بٌنهما من -أ
درجات اإلختٌارٌ  والتمول أمٌاناً من طور نلى طور ولكل صورة تطفل أو ترمم أعراض وعالمات 

ً مثل البٌاض الدقٌقً وداخ ً مثل البٌاض الزغبً ،  هناك تطفل نجباري خارج وأطٌا  مرعٌ  متباٌن 
واإلصاب  بالفٌروسات أو الفٌتوبالزما أو الفٌروٌد وكثٌر من البكتٌرٌا والنٌماتودا. وهناك كائنات مترمم  

 تسبب أعفان ألجزاء مخت ف  من النبات بداٌ  من البذور نلى الثمار وغٌرها من األعراض.

 .وعية معيشة ومسبباتهايذكر الطالب نماذج مرضية لكل ن
هذا السؤال ٌعتمد ع ى  كر الطالب ومدى استفادته من دراسته كمتخص   ً ع م الوراث  مستفٌداً مما  -ب

 درس مول األمراض التً تصٌب القمح وكٌ  سٌفكر  ً طرٌق  لمل هذ  المشك   بطرٌق  ع مٌ  وعم ٌ 
بصور متباٌن  مسب نوع المسبب المرعً  تؤدي ت ك الظواهر نلى مدوث أورام وتشوهات  ً النبات-جـ

 . وهذ  الظواهر تتسبب عن األصاب  ببعض الفطرٌات أو البكتٌرٌا أو النٌماتودوالجزء المصاب

 .يذكر الطالب نماذج مرضية لكل نوعية ومسبباتها
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 درج ( 05)      أجب عن اثنٌن من ثالث   : السؤال الثالث
ٌنتشر مرض البٌاض سواء الزغبً أو الدقٌقً ع ى الكثٌر من النباتات وقد ٌجتمعان ع ى نبةات وامةد  ةً -أ

بعض المنةاطق المناخٌة  ، وقةد تتةداخل أعةراض أمةدهما مةع اآلخةر.  ةً عةوء مةا درسةت وعةح هةذ  
 الفرق الجوهري بٌن االثنٌن والذي ٌستفاد منه  ً المد من خطورة المرض؟العبارة؟ ووعح 

تتعةرض جمٌةةع أصةةنا  وهجةن الطمةةاطم المنزرعةة   ةً مصةةر لمةةرض ال فمةات  ةةً عةةروات زراعتهةةا  -ب
المخت ف .  ما هً ال فمات التً تتعرض لها الطماطم وهل ٌمكن أن ٌجتمةع ع ةى النبةات أكثةر مةن لفمة  

 دور األصنا  والهجن  ً المد من خسائر المرض؟  ً نفس الوقت؟ وما هو
ٌغفل الكثٌر دور البورون كعنصر غذائً مهم ٌنتك عن نقصه  ً الترب  آثار س بٌ  خطٌرة ع ى الكثٌةر  -جـ

 من المماصٌل المخت ف . وعح ذلك؟ وكٌ  تعالك نقصه  ً الترب ؟
 اإلجاب :



 

 

مث ها  ةً ذلةك مثةل بقٌة   طرٌةات    التطقل داخ ٌاً نجبارٌمن بٌن مسببات البٌاض الدقٌقً بعض الفطرٌات -أ
البٌةاض الزغبةً ممةا جعةل الةبعض ٌةذكرون  ةً كتةبهم مسةمى البٌةاض الزغبةً ع ةى أمةراض البٌةةاض 

، والفرق الجوهري باألمري بٌن التطفل اإلجباري الةداخ ً والخةارجً ٌتمثةل  ةً دقٌقً داخ ً التطفل 
قبةل خةروج ى كةال سةطمً الورقة  أو مكةان اإلصةاب  ظهور بقع صفراء تشةاهد  ةً معظةم النباتةات ع ة

مما ٌعتبر تمذٌرا ٌتٌح لمن ٌراقب النباتات  رص  التخ   من مصةدر العةدوى عالمات الفطر المسبب 
دونما ننذار  بعالماته، ع ى العكس ٌبدأ البٌاض الدقٌقً  ً الظهور المفاج   أو البداٌ  المبكرة لمكا مته

 د نذا ما تو رت الظرو  المالئم  لنموهما معاً.، وقد ٌجتمعان ع ى نبات وام

 .يذكر الطالب نماذج مرضية لكل نوعية ومسبباتها 
تصاب أصنا  وهجةن الطمةاطم المخت فة  بال فمة  المبكةرة والمتةأخرة المتسةبب  عةن  طرٌةات األلترنارٌةا -ب

نذا تةةوا رت   ةةً مرامةةل وعةةروات مخت فةة  لزراعةة  الطمةةاطم وقةةد ٌجتمعةةان ع ٌهمةةا معةةاً والفٌتو ثةةورا 

بعااد ذكاار المسااببار وايعاارال يفصاال الطالااب باعتبااار  مت صاا    ،الظةةرو  المالئمةة  لكةةل منهمةةا 

وراثة كيف يقترح حالً لتلك المشكلة من منظور علمي يستفيد فيه بت صصه ودراساة مانهأ رمارال 

 النبار.
اتات المخت ف  ثم كٌ  ٌعةالك ٌذكر الطالب دور البورون  ً تغذٌ  النبات وما هً مظاهر نقصه ع ى النب-جـ

 ذلك النق 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

 

 درج ( 05)     أجب عن عشرة  قط  : الرابعالسؤال 

 ما هً أعراض األمراض اآلتٌ ؟ مع ذكر مسبباتها المرعٌ ؟
 العفن القطنً االسك ٌروتٌنً-    ص ٌبٌاتالتصوبع  ً ال -

 تعقد الجذور-    جرب التفاح والكمثرى -

 نلتفا  أوراق البطاطس-     التدرن التاجً -

 الذبول  ً القطن-    العفن األبٌض  ً البصل -

 التفمم العادي  ً الذرة-  العفن الرمادي  ً ثمار الخعر والفاكه  -

  ً مماصٌل المبوباألرجوت -   صدأ الساق األسود  ً القمح -

 
 اإلجاب :

ي تار الطالب عشرة رمرال يضعها في جدول ذاكراً ره  ايعرال المميمة لكل مرل واالس    -

 العلمي للمسبب المرضي
 ،،، الممتمنون

 
 
 
 


