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 الزمن : ساعتان    م     2015/ 20014الثاني للعام اجلامعي صل الدراسي امتحان الف إجابةمنوذج 
       

 درجات(. 5)عرف الذبول ؟ ما هي مسبباته ؟ وكيف يحدث ؟ -)أ(  -: األولالسؤال ا

 الفسيولوجي لبوذوال  Vascular wiltالذبول الوعائي 
في أمررا  الرذبول يوجره عراخ يالرذ الافيري ااوعيري اللنربيي لدابرات ميرداوا لانراله وأعررا  الرذبول 

مسببات الذبول شريوعا أوروا   وأكثر موت الاباتثم أغدب الحاالت وهي تااهي غالبا بذبول ااوراق  تانابه في

Fusarium   الوعائيري وأوروا Verticilliumو Cephalosporium   كمرا هاران ورو   والبكاريرا الوعائيري

اتج عن عدخ قدرة الابات عدى اماصاص المرا  وايةري مدو ري الاربري الذبول هو الذبول الفسيولوجي الا آخر من

 :وهي  الوعائي وهاان ثالث وظريات لافسير الذبولالظهيرة  أثاا أو العاش الااتج عن ارتفا  درجي الحرارة 

 ( وظريي اوسداد ااوعيي:1)

وتعزو هذه الاظريي الذبول الى اوسداد ااوعيي اللنبيي لدابات واعاقاها سير العصارة الايئي وايحي لامو 

الافيي في ااوعيي اللنبيي وافرازاتها الصمغيي ويعار  عدى هرذه الاظريري برعد عردد ااوعيري اللنربيي الاري 

 ضئيدي من مةمو  ااوعيي اللنبيي ها الافيي في الغالب ما يكود وسباهيسد

 ( وظريي االفرازات السامي:2) 

تعزو هرذه الاظريري الرذبول الرى افرراز الافيري لمرواد سرامي مثري  مري الفيوزاريرع تاةدهرا العصرارة الرى 

يررات الارري تسرربب الررذبول لهررا الةرردرة عدررى افررراز هررذه المررواد السررامي ااوراق فامرروت وقررد وجررد أد أغدررب الافيد

Toxins  ويعار  عدى هذه الاظريي عدى أد هاان عددا من مسببات الذبول ال تكود مثي هذه المواد أوتكووها

 بةدي.

 ( وظريي اضاراب الااح:3)

 ا  بالزيادة أو الاةصاد.تعزو هذه الاظريي ذبول الاباتات المصابي الى اضاراب معدل واح ااوراق سو

والظاهر أد سبب الذبول أكثرر تعةيردا ف ففري مبردأ اسراةرار الفارر فري أوعيري اللنرب  يفررز االوزيمرات 

المحددي لدمواد البكايايي الموجرودة فري جردر ااوعيري كمرا تاانرر االوزيمرات أيدرا فري جردار بارونريمي اللنرب 

نبيي مكووي كادي غرويي قد تحارو  أيدرا عدرى مرواد غيرر وبذلع تاانر جزيئات  مي البكايع في ااوعيي الل

 بكايايي ومثي هذه الكاي الاي تسد ااوعيي من المعاةد أوها سبب اولفا  الااح.

ود دومن ااعرا  المميزة لدذبول المرضي أوه إذا شق الةذر لوليا يال ظ تدود ااوعيي اللنبيي بال

 الباي كما في الذبول الوعائي في الامالم.
 

ثم أجب عما يدي بوضع خط تحت اإلجابي  -الفار المسبب لمر  صدأ الساق في الةمح( وضح بالرسم والبياوات دورة  ياة ب)

 درجات( 10الصحيحي؟ )



 
 ااسيد (. -اليوريد  -البازيد  -الاور الماكرر في دورة الحياة هو)الايدياي-1

 .سبق( كي ما-اائي الدورةث-و يدة الدورة -عديدة الدورةيعابر المر  من اامرا  )-2

 .كي ما سبق(-يد العائيدع-ثاائي العائي -يعابر الفار المسبب)و يد العائي-3

الةراثيم  -اييدالةراثيم الاي -ييديرالةراثيم اليو-الةراثيم ااسيديي -مصدر العدوى بالمر  في مصر)الةراثيم الكوويديي-4

 ااسيديي واليوريديي(.

 .عاليي جدا( - معادلي -مالفدي -المر  إلى درجي  رارة )عاليي هذا يحااج اوانار-5

 أجب عن ثالثة فقط -:الثانيالسؤال 
 درجات(. 5)كيف تفرق بين المر  البكاير  والمر  الفار  في الذبول الوعائي في الامالم؟ وضح  )أ( 

  -االجابي:

الذبول الوعائي البكاير  في  الفار  في الامالم الوعائي الذبول 

 مالامال

انريحيي إذا قاعت جذور الاباتات المصابي أو العرا  قي اا ااعرا 

سيةاوها لولياف يال ظ أد ااساواوي الوعائيي تظهر بها خاول لووها 

باي داكن وهذا الدود وايةي تعثير الافيي عدي أوسةي العائي وتماد 

من الةذر إلي الساق وإذا عمي قاا  عرضي في جذر وبات مصاب 

سكوبيا تناهد هيفات الفار في ااوعيي اللنبيي ولكن وفحص ميكرو

مهما كاوت كميي الهيفات الموجودة فعوها ال تسد مةاع الوعا  

 اللنبي كده كما كاد يعاةد قديما.

يعز  تدود خاليا اللنب بدود باي أو أسود إلي ونال  

والذ    Polyphenol oxidaseاإلوزيم المؤكسد لمركبات الفياول 

إلي مركبات الميالوين   Quinonesت الكياود يؤكسد مركبا

melanins   الداكاي الدود 

 

يمكن الكنف عن وجود إصابي 

بالذبول الوعائى البكايرى عن 

لريق قاع الساق بسالح  اد 

قاعاً عرضياً وسحب الةزئين 

المةاوعين بباى . عادئذ يمكن 

مناهدة مواد لزجي موجودة بين 

ساحى الةاع عاد بدايي فصدها. 

ما يمكن أيداً أخذ جز  صغير ك

من الساق أو أعااق ااوراق 

المصابي. ووضعي فى قارة من 

الما  ثم فحصي ميكروسكوبياً 

 يث تظهر كاي من البكايريا 

خارجي من الحافي المةاوعي 

 لدحزخ الوعائيي.

 درجات(. 5) -فرق بين كي مما يدي: )ب(  

 اإلوبات المباشر والغير مباشر لألكياس االسبوراوةيي؟ -2                 العدوى االبادائيي والعدوى الثاوويي -1

 اإلوبات المباشر والغير مباشر لألكياس االسبوراوةيي. -1  

وذلع في درجات  بارق غير مباشرة بإوااج الةراثيم السابحي في الفاريات المسببي لدبيا  الزغبي ااكياس الةرثوميي ابتت

أوابيب اإلوبات وتعابر كعوها جرثومي  مكووي مباشرة فاابتدرجات الحرارة العاليي  ىأما عد الحرارة المالفدي وسةول المار

وتلرج ماه  ير تلرج أوبوبي مباشرة أما في اإلوبات الغير مباشر فيمزق الكيس الةرثوموفي  الي اإلوبات المباش .مساةدي



جراثيم ماحركي وكي جرثومي كدويي النكي تةريباً ولها سولاد جاوبياد ويحدث لهذه الةراثيم أد تسبح في الما  الحر لفارة 

 .أوبوبي اإلوبات لاعاي م تاحوصي ثم تابتث

 اووييالعدوى االبادائيي والث -2

العاخ الماضي .أما العدوى الثاوويي فاحدث من الدةاح  يإصابج من تح الاااث العدوى االبادائيي في بدايي الموسم من الدةتحد

 وتاكرر عدة مرات أثاا  الموسم. الموسم أثاا  اإلصابيج من تالاا

 

 درجات(. 5)بالافحمات؟ أذكر أمثدي توضيحيي لكي لريةي؟ما هي لرق االصابي )ج( 

 ra infection       oFlإصابي أزهار  -1

كاماا بداخدها بعد تكنف الحبوب عاد إوبات هذه الحبوب يانط تام بمهاجمي الميسديوخ الثاوو  لمبيا  اازهار ويظي  

وتظهر ااعرا  عدي أزهار الحبوب المصابي. فاكود بذلع فارة  داوي المر  ساه كامدي ومصدر العدوى هو الميسديوخ 

 .كما هو الحال في مر  الافحم السائب في الةمح الثاوو  الكامن بداخي الحبي

  infectionSeedling  اتصابه بادرإ -2

يهاجم ميسديوخ بادرة العائي الااباي ويامو في أوسةاها  المرسايميي في الةمي. وعاد لرح الساابي والحبوب تاكنف  

في هذه الحالي توجد الةراثيم الاي هي مصدر و فكاميومو  موسم بذلع تكود فارة  داوي المر  هيو عديها ااعرا 

 .كما في الافحم المغاى في الةمح بوب أو توجد في الاربيالعدوى ااوليي محمولي خارجياً عدي الح

         Local infection اإلصابي الموضعيي -3

تحدث اإلصابي عدي العدو الاباتي الذ  تسةط عديه الةرثومي إذا توفرت الظروف المااسبي لذلع. وتام اإلصابي عادة   

اي تحمي بالهوا  أو الاي توجد أصالً عدي بةايا الاباتات عن لريق الةروحف ومصدر اإلصابي ااوليي هي الةراثيم ال

 .كما في الافحم العاد  في الذرة النامييوالمال ظ أد فاريات الافحم تفدي دائماً ااوسةي المرسايميي 

ما هي أعرا  اإلصابي وما هي إجرا ات المكافحي الاي يةب عديع إتباعها  –كدفت باإلشراف عدى أ د مزار  العاب )د( 

 درجات(. 5) لافاد  اإلصابي بمر  البيا  الدقيةي؟

ا  الدقيةي وجود بةع بيدا  دقيةي المظهر تنبه الدقيق الماثور عدي الورق وهذه الاموات هي عبارة عن م أعرا  البيهأ -ااعرا :

حوامي الكوويديي والةراثيم الكوويديي لدفار ويوجد أسفي الاموات في وسيج الورقي اصفرار وايةي لدعف وسيج الورقي وفي الاهايي ياحول ال

أيداً الثمار  يث يوجد عديها  كما تصاب لاليا أما في  االت اإلصابي النديدة تموت الورقي تماماً. الدود ااصفر إلي الباي وايةي لموت ال

 الثمرة . قنةابةع دقيةي جداً بايي الدود تعاي خنووي لساح الثمرةف وفي  االت اإلصابي النديدة ممكن أد ت

 -مكافحي البيا  الدقيةي في العاب:

يمكن أد يسالدخ مسحوق الكبريت في الاعفير كما يمكن اساعمال الكبريت الةابي لدبدي باركيز رش الاباتات بالمبيدات الفاريي ف -1

  %0.25 % رشاً عدي الابات ويمكن اساعمال أيداً الكبريت الميكرووي رشاً عدي الابات باركيز1

في صورة مسحوق % 0.1 باركيز  Karathineو % 0.6 باركيز  Benlateيمكن اساعمال مبيدات فاريي غير كبريايي مثي  -2

ف   Nimrodeوتوجد أيداً مبيدات  ديثي مثي   Ifuganف   Morestanأو معدقف ويمكن اساعمال مبيدات أخر  مثي 

Bavisten   لارف 100/مي40باركيزBayleton  0.25 باركيز%. 

 وسم الاالي.ميسديوخ ساكن في البراعم يكرر اإلصابي في الم اتةدم اافر  المصابي اوه يمكن أد يكود به -3

 .معدويوجد عدي وااق الاةارب إمكاد مةاومي المر  عن لريق الرش بامالح الفوسفات في وجود مادة واشرة أو زيت   -4

 

 أجب عن ثالثة فقط -السؤال الثالث:
الثاوي فيروسي مع ذكر أهم ااعرا  المرضيي ولريةي  و هما فار امن اامرا  الاي تصيب الموز أ دتكدم عن اثاين )أ( 

 .درجات ( 5) المسبب ؟ واسم فحياكالم

 المر  الفيروسي تورد الةمي في الموز المر  الفار  عفن لفيي السيةار في الموز 

 Verticillium theoberomae Banana Bunchy-Top Virus اسم المسبب

(BBTV) 

تظهر أعرا  اإلصابي عدي الثمار في ألوار الادج الملادفي. ويبدأ  ااعرا 

ي الثمرة المصابي بنكي اسوداد قرب الارف ظهور المر  عد

الزهر  ويماد تدريةياً عدي لول الثمرة وقد ينمي وصف الثمرة أو 

أكثر ويصحب االسوداد  اوكماش وجفاف ااوسةي المصابي وتةعدها 

بنكي  دةات مااالييف ال يدبث أد يظهر عديها ومو مسحوقي رماد  

كوويدييف فيظهر الةز  الدود هو عبارة عن  وامي وجراثيم الفار ال

المصاب من الثمرة بنكي ينبه بةايا الةز  المحارق من السيةار. 

ويوجد  د فاصي بين الةز  المصاب والةز  السديم من الثمرة. وقد 

تلادف شده اإلصابي عدي سبالي الموز المفردة ففي اإلصابات 

اللفيفي تظهر بعي الثمار مصابي وبعدها سديم بياما في  الي 

 بات النديدة فةد تنمي اإلصابي معظم السبالي أو كدها.اإلصا

تبدأ اإلصابي بظهور خاول داكاي  -

عدى الساح السفدي وباول العرق الوساي 

لألوراق يمكن رؤياها بوضوح إذا أزيدت 

 الابةي النمعيي الاي تغاي ااوراق.

اللاول تانكي من عدة خاول  -

 قصيرة ماةاعي تنبه شفرة مورس.

صابي تصبح اللاول باةدخ اإل -

 الداكاي أوضح اادلي عدى  دوث المر .

تادف بعي كفوف السبالي  -

 والبعي يعاي ثمار ضعيفي.

اللدفات الااتةي بعد اإلصابي تظهر  -

 شديدة اإلصابي ماةزمي وماوردة.



ااوراق عادة قصيرة خناي صدبي  -

ضيةي الاصي عن السديمي  وافها صفرا  أو 

 مياي  

 

لرق 

 المكافحي

الالدص من بةايا الاباتات المصابي  يث أوها تكود مصدراً  -1

 لدعدوى .

إزالي ااغدةي الزهريي بمةرد ظهور الاورات  يث يااةي ماها  -2

 الفار المسبب إلي الثمار أثاا  الامو.

 عدخ زراعي الاباتات مازا مي  اى تايسر الاهويي الةيدة.-3

 فاريي الاحاسيي.رش ااجزا  المصابي بع د الماهرات ال -3

ليس هاان أصااف موز معروفي  •

 بمةاوماها لهذا المر  بعد.

مةاومي  نرة من الموز الااقدي  •

 لدمر .

الالدص من الاباتات المصابي  •

بالحرق وصاع  فرة كبيرة ورش الكيروسين 

 فيها وإشعاله.

تاهير اادوات الزراعيي المسالدمي في 

 ااراضي الموبؤة بالمر .

 

بعد شهرين عدى زراعي محصول الباالس وعةب موجه بارده وسةول أماارف هر  اليع ا د الزرا  يبدغع بوجود بةع )ب( 

توصيات  يوما ه –اللدر  في الحةيف فما هو توقعع لدمر   كبيرة عدى المةمو  مائيي مسودة ولفحي تعم مسا ات

 درجات(.5)   اى وهايي الموسم؟ المكافحي الاي تاصحه بها

 المر  الماوقع هو الدفحي الماعخرة في الباالس

 -توصيات المكافحي لدمر :

 : كافحيالم

 ساللي ثاباي وال يوجد عادة صاف مةاوخ لةميع هذه السالالت ولكن 16يوجد لهذا الفار سالالت كثيرة معارف دولياً بوجود  -1

أووا  من الباالس مةاومي لبعي هذه السالالت ولذلع بعد الاعرف عدي السالالت الموجودة في المااةي يمكن زراعي  يوجد

 . Essex , Plymouthصاف الباالس المةاوخ لها مثي صاف 

  ةي سديم.من خذ الاةاو  ؤزراعي تةاو  الباالس سديمي وال تحاو  عدي أ  إصابي ويةب أد ت -2

  , Dithane M – 45وماها  Dithiocarbamatesالرش بالمبيدات الفاريي ومن أهم المركبات المساعمدي مركبات  -3

%( 4- 3)بمعدل   Cuprosanكوبروزاد  ووحاس وكدور يمكن اساعمال مركبات أخر  وحاسيي مثي أكسي%( و0.3)بمعدل 

أياخ وعدد مرات الرش  10-7ويحااج الرش إلي كي %( 0.30 – 0.25)بمعدل   ,Orthocide-50أو  Captan كاباادأو 

ويمكن   Agral-90, Agral-Lأو  Triton-B1956  مادة الصةي لدمبيد مثي يضافإعدي  سب اإلصابي وشدتها ويساحسن 

 . Ridomyl Mancozebكما يمكن اساعمال المبيد الةهاز    Mancoperاساعمال

 يث توجد   Forcastingفي  الي هذا المر  في البالد الاي تزر  الباالس في مسا ات واسعي يمكن عمي تابؤ بالةو -4

وبالاالي يصدر في  يث يمكن الاابؤ بحدوث ااماار ومدى درجي الحرارة محاات لألرصاد الةويي مالصصي للدمي المزراعين 

 الخ وبذلع ياصح المزارعين بالرش أو عدخ الرش.… 3توجيه لدمزراعين بحالي الةو بعد يوخ أو  اإلذاعات

 

داعرف عدى للدمر  الاباتيف بين ذلع؟ هي ااعرا  كافيي  Symptomsوااعرا   Signs هي هاان فرق بين العالمات)ج(  

 وضح ذلع؟ المسبب المر  الاباتي؟

 االجابي وعم هاان فرق

لدرجي الاي تغيرات في شكي الابات وتركيبه وومو أعدائه الى ا هو عبارة عن  Disease Symptomالعر  المرضي  -1

الاعبير المظهر  لرد الفعي اللارجي أو الداخدي اوسةي العائي أو الاحور في لبيعي وموه ووايةي  تؤثر في مظهره أو أوه

 لمهاجماه بكائن مرضي معين أو تعرضه لظروف بيئيي غير موافةي لاموه الابيعي .

سبب وفسه أو جز  ماه أو تراكيبه  مصا با لدعر  هي عبارة عن مناهدة الكائن الم Disease Signs عالمات المر   -2 

المرضي المال ظ عدى الابات المريي مثي الميسيديوخ وااجساخ الحةريي وااكياس والبثرات وااوعيي البكايديي والثمار 

بدرجي أكثر ااعرا  بعوها دليي مباشر عدى وجود المر . وغالبا ما يعامد عديها لداعرف عدى اامرا  وتاميز عن اااسكيي.

  من أعرا  المر .

المر  الاباتي اد االعرا  تاماثي وتانابه عاد االصابي بكثير من المسببات مسبب واالعرا  غير كافيي لداعرف عدى 

 الي  ي وقد يكود بكاير  وقد يااج عن وةص العااصر أما فيسرالمرضيي مثي االصفرار مثال قد يكود فار  وقد يكود في

 العالمات فإد االجساخ الثمريي مثال دليي عدى أد االصابي فاريي

      الزغبيأمرا  البيا  مسببات ما هي الصفات الاي يعامد عديها في تةسيم و؟ الزغبيالوانار أمرا  البيا   ىما هي الظروف المثد )د(

 درجات(. 5)؟وضح إجاباع بالرسم إلى أجااس ملادفي

 درجات(. 5)-اآلتيي:اامرا  من  فةط ثاينالمصادر العدوى و المسبب م(اذكر اس)أ -السؤال الرابع :

 البيا  الزغبي في البصي -3   الافحم العاد  في الذرة الناميي -2  السائب في الةمحالافحم  -1            

 Ustilago tritici الفار  والمسبب الميسديوخ الكامن في الحبوب()مصدر العدوى  السائب في الةمحالافحم  -1  



مصدر العدوى الةراثيم االايديايي الموجودة في الاربي   Ustilago maydisالمسبب الفار  الافحم العاد  في الذرة الناميي -2  

 والةراثيم االسبوريديي المحمولي بالهوا 

ومصدر العدوى الةراثيم البيديي لدفار والاي تاواجد عدى  Peronospora destructorالمسبب الفار  البيا  الزغبي في البصي -3  

 بةايا المحصول وفي الاربي

 درجات( 5) -عدي لما يدي:)ب(

 مةاومي بعي أصااف الباالس لمر  الدفحي -1

بسبب وجود لبةي كثيفي من النعيرات تعوق عمديي اساةرار قدرات العدوى عدى ساح البنرة و إعاقي عمديي 

 االلاصاق و إرسال الممص  .

 مةاومي بعي أصااف اليوسفي لمر  الاةرح البكاير .  -2

قي الاركيز الالزخ من اد فاحي الثغر في هذه ااووا  تكود ضيةي جداً بدرجي تماع معها مرور معدق البكايريا أو عدى اا

 الدةاح لحدوث اإلصابي من دخول الثغر وإ داث اإلصابي

 

 مةاومي بعي أصااف الامالم لمر  الذبول الفيوزاريومي -3

عدى وز  سميي الاوكسين غير   ترجع مةاومي بعي أصااف الامالم لمر  الذبول الفيوزاريومى إلى قدرتها

 .  الغير ساخ  N-methyl fusaric acid  ده إلىيباحو  Fusaric acid  الملاص

 

  تدود الحزخ الوعائيي بالدود الباي عاد االصابي بالذبول الفيزاريومي. -4

والذ    Polyphenol oxidaseلمركبات الفياول  ةيعز  تدود خاليا اللنب بدود باي أو أسود إلي ونال اإلوزيم المؤكسد

 .الداكاي الدود   melaninsإلي مركبات الميالوين   Quinonesيؤكسد مركبات الكياود 

  

  .في الاربي والاي يصعب مةاوماهايي في البصي من اامرا  الكاماي يعابر مر  العفن ااب -5

ساي وال تابت االعاد زراعي  25الفار يكود أجساخ  ةريي صدبي مةاومي لدظروف البيئيي يمكاها البةا  في الاربي لماي   اد

 البصي أو ا د المحاصيي الاابعي لافس العائدي اد افرازات الةذور بها مادة كبريايي تنةع اوبات ااجساخ الحةريي.

 

 درجات(. 5)-:اامرا  اآلتييمن  فةط ثاينال المسبب اسمو والظروف المالئمي لإلصابي أعرا  اإلصابيفي جدول وضح  )ج(

 ااعرا  اسم المر 

جرب الافاح  -1

 والكمثرى              

والثمار الاي تصاب في وهايي الموسم بعد أد يام تكنفها تظهر عديها ظهور بةع بايي عدى ااوراق 

 تةر ات صغيرة قد تكبر أثاا  الالزين.

الادرد الااجي في  -4

 الحدويات        
في الحةم والموضع من  ةم صغير  مثي برذره البرازال  إلرى  ةرم كبيرر كحةرم Galls  تلادف ااوراخ   

تكرود ااوراخ غدره أو جافري  سرب الاباترات المصرابي . ففري الاباترات وقرد     Polo   ballكرة البولرو 

 اللنبيي تكود ااوراخ صدبي جافي. 

والاورمررات عررادة تاكررود مررن اللاليررا البرونرريميي وأوسررةي دعاميرري  ففرري الاباتررات الغدرري تكررود اللاليررا 

 السائدة . البرونيميي هي السائدة بياما في الاباتات اللنبيي تكود ااوسةي الدعاميي هي

وقرررد تاكرررود ااوراخ عدرررى الةرررذور أو السررراق أو ااوراق ومرررن أمثدررري الاباترررات الاررري تاكرررود ااوراخ عدرررى 

ويال ظ أد اامرا  السرلاويي الصغيرة ال ياكرود عديهرا لبةري    Roseالورد  ف جذورها وباتات الافاح 

 يرث تسربب تحدري أوسرةي ااوراخ  بنرة لذلع تكرود عرضري لهةروخ الكائارات الدقيةري المارممري فري الاربري

وتحولهررا إلرري لررود باررى أو أسررود وعارردما تاحدرري هررذه ااوسررةي تسررةط فرري الاربرري لاصرربح مصرردراً إلصررابي 

 وباتات جديده عن لريق مياه الرى.

 

 د/ جمال عاشور             د/ عبده مهد أ.         مع أليب الامايات بالاوفيق والاةاح


