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 (ةدرج 02)                 :مما ٌلً أثنٌن فقطعن  أجب -السؤال األول:

ومة الحٌوٌة أحد وسائل المقاومة االمنة والتً أعطٌت نتائج جٌدة فً اآلونة االخٌرة. ار المقبتعت - أ

القوي التً  تعمل على موضحاً بإٌجاز ما هو المقصود بالمقاومة الحٌوٌة وما هً أشرح هذه العٌارة 

 درجات( 02)                                                   .مٌزات المكافحة الحٌوٌةم و ماهً  اساسها
 :االجابة

  ة الحيويةوماقتعريف الم
المحسنة وراثيا فى مقاومة او  ة الحيوية بأنها استخدام الكائنات الدقيقة الطبيعية اووماقتعرف الم

باستخدام كائنات من البيئة نفسها مباشرة او إحداث  القضاء عمى الكائنات الدقيقة الممرضة ، وتتم
 يؤدى النتشارها وزيادة فعاليتها او استخدام احد منتجاتها تغيير فى خصائصها مما

 و تعمل المقاومة الحيوية النباتية على اساس ثالث قوي وهى:

تسمى مضادات الممرضات النباتية  خفض كثافة اللماح للكائن الممرض بواسطة كائنات دليمة مضادة لة -1

 او الكائنات الصديمة لد تكون الكائنات دليمة او مستوطنة فية.

 ضد عدو ممرض لهذا النبات.preinoculum حماية سطح النبات بوضع لماح مسبك  -2

والكائن الممرض او  باستخدام الهندسة الوراثية يمكن احداث عدم توافك فسيولوجى بين العائل النباتى -3

 باستخدام التطعيم بكائن دليك ممرض الل شدة او غير ممرض للعائل على االطالق.

 ميزات المكافحة الحيوية:م 
 : تتميز المكافحة الحيوية بما يمي

 طريقة اقتصادية في مكافحة اآلفات -1
 طريقة ذاتية التكاثر وتتصاعد فعاليتها دون تدخل يذكر وخاصة في األشجار    -2
 نتشر األعداء الطبيعية من مكان إطالقها إلى مسافات بعيدة وتغطي مساحات شاسعةت  -3
 اضرر منها عمى اإلنسان أو الحيوان أو البيئةعدم وجود  -4

 

 

 

 

 



 

 درجات( 02)  ؟األمراض الكامنة فى التربةوضح إلً أي مدى نجحت المقاومة الحٌوٌة فً مقاومة فً ضوء  -ب

 :االجابة
 .T ٌوجد العدٌد من النتائج المبشرة فى مجال المماومة البٌولوجٌة فى التربة. ثبت نجاح التراٌكودرما 

harzianum  فى مماومة R. solani  المسبب لعفن الجذر السود فى الفراولة عندما إستخدمت
 مستحضرات التراٌكودرما فى المشاتل وحمول األثمار. 

 
التراٌكودرما مع ردة الممح او إضافة الشٌتٌن من نمو نباتات الفاصولٌا فى كما ان  تزوٌد مستحضر 

بكفاءة أكبر عن معلك الجراثٌم لنفس الفطر وفى نفس الولت فإن  S. rolfsii اآلراضى الغٌر ملوثة ولاوم
مستحضر ردة الممح بدون الفطر لد زود من نسبة حدوث المرض ، وبهذه الطرٌمة وبإستخدام لماح 

فى  R. solani , S. rolfsii كودرما مع ردة الممح أمكن تملٌل المرض الناتج عن كل منالتراٌ
 . الفاصولٌا

على مخلوط من المواد النباتٌة النصف متفحمة وردة الممح لد لاوم  T. hamatum وجد أن مستحضر 
وكذلن  فى البسلة والخٌار والطماطم والفلفل والجٌبسوفٌلبل  aphanidermatum  Pythium فطر

فى الفاصولٌا والخٌار والبسلة المغطاه البذور عند الزراعة  S. rolfsii , R. solani مماومة
 بالتراٌكودرما. 

. ولد وجد بعض . Ph إستخدام مخلوط من العزالت ٌزٌد الفعالٌة على مدى واسع من درجات الحرارة و
فن التاج الفٌوزارٌومى فى الطماطم الناتج لد للل بكفاءة ع T. harzianum العلماء اٌضاً أن إستخدام     

فى مماومة  T. viride كما ألر البعض اآلخر نجاح F. oxysporum F. lycopersici عن فطر
إستخدمت بكفاءة فى صورة  T. harzianum ذبول الكرٌزانثٌمم. كما وجد أٌضاً عزلة من التراٌكودرما

ً ولد لللت العزلة 1:1)بذور مغطاه بالكونٌدٌات أو مستحضر الفحم والردة  ( فى اآلراضى الملوثة طبٌعٌا
 فى المطن و F. oxy. f. vasinfectum فى الشمام و F. oxy. f. melonis األمراض الناتجة عن
F. culmarum الممح وضد فى S. rolfsii , R. solani التى تهاجم البادرات . 

 
مجال المماومة البٌولوجٌة فى التربة المبخرة أو التربة الملوثة  ٌوجد العدٌد من النتائج المبشرة فى

ً تحت ظروف الصوبة وعلى سبٌل المثال عوملت بذور الفول السودانى بمستحضر  .T طبٌعٌا
harzianum  ولد أعطت نتائج جٌدة فى مماومة       2جم مستحضر / م15فى ردة الممح عند تركٌز S. 

rolfsii , R. solani . 
فى الحمل المزروعة بالمطن حٌث كانت نسب اإلصابة للنباتات فى   R. solaniجحت مماومةكما ن

ٌوم من الزراعة ، ونجحت أٌضاً  22% على التوالى بعد  23،  44اآلراضى الغٌر معاملة والمعاملة هى 
ً عند إستخدام S. rolfsii مماومة ض لتخفٌ T. harzianum على الطماطم فى األرض الملوثة طبٌعٌا

 % . 22نسبة النباتات المصابة بحوالى 
هما مسببان مرضٌان هامان فى الفول  A. niger, A. flavus وفً الفول السودانى فإن فطرى

السودانى وٌظهر معهما مجموعة أخرى من األسبرجلس ومنها الممرض ومنها المنتج لؤلفبلتوكسٌنات 
لللت بصورة كبٌرة وبدرجة أفضل من   T. harzianum   ومعاملة التربة أو البذرة بالتراٌكودرما

 إستخدام المبٌدات المرض الناتج عن اإلسبرجلس فى الفول السودانى.
 

 
 
 
 
 



 
 درجات( 02)                                             وضح دور المٌكروهٌزا فً المقاومة الحٌوٌة؟ -ج

 :االجابة
على بادرات أحد أنواع  P. tinctoriusٌكونها الفطر  وجد أن المٌكورهٌزا الخارجٌة التى

الذى ٌصٌب  R. solaniالصنوبر ٌزٌد من درجة مماومتها وعدد البادرات التى تظل حٌة فى وجود الفطر 
جذورها. و وجد باحث آخر أن بادرات أحد أنواع الصنوبر المحمونة بفطر المٌكورهٌزا الخارجٌة 

Suillus granulatus ٌنما البادرات األخرى المحمونة بالفطر تنمو جٌدا بMycelium radicus 
atrovirnex  الممرض للجذور ظهرت علٌها أعرض اإلصفرار والتمزم الشدٌد وعند حمن هذه البادرات

بكبل من فطر المٌكورهٌزا الخارجٌة والفطر الممرض إختفى اإلصفرار والتمزم التى ٌسببها الفطر الممرض 
 فس لوة البادرات المحمونة بفطر المٌكورهٌزا الخارجٌة بمفرده.ونمت هذه البادرات بن

ٌسبب تلون شدٌد   Phytophthora cinnamomiتحت ظروف الصوبة لوحظ أن الفطر 
وموت الجذور لبادرات أحد أنواع الصنوبر الشدٌدة المابلٌة لئلصابة به و وصلت نسبة البادرات الحٌة إلى 

طر الممرض بمفرده.  ولد أظهرت تلن البادرات درجة عالٌة من % بعد شهرٌن من حمنها بهذا الف42
ولد وجد أن  P. tinctoriusالمماومة عند حمنها بالفطر الممرض فى وجود فطر المٌكرهٌزا الخارجٌة 

% 02% فمط من جذور البادرات لد رفع نسبة البادرات السلٌمة إلى 25وجود المٌكورهٌزا الخارجٌة على 
 لممرض. عند حمنها بالفطر ا

وفى دراسات مماثلة وجد أن بادرات أحد أنواع الصنوبر لصٌر األوراق والمتكون علٌها 
بٌنما أدت اإلصابة بهذا الفطر الممرض فى  P. cinnamomiالمٌكورهٌزا الخارجٌة لم تتأثر بالفطر 

الخضرى  غٌاب فطر المٌكورهٌزا الخارجٌة إلى حدوث نمص معنوى فى األوزان الجافة لكل من المجموع
والجذرى وتكون عدد للٌل من الجذور الجانبٌة ممارنة بالبادرات الغٌر مٌكورهٌزٌة التى لم تتعرض 
لئلصابة بالفطر الممرض. ولمد وجد أن بادرات هذا النوع من الصنوبر والمتكون علٌها مٌكرهٌزا خارجٌة 

عراض السابمة عند لم ٌظهر علٌها األ Conoccum graniformae or P. tictoriusبالفطرٌات 
تعرضها للفطر الممرض فى حالة عدم تكون المٌكورهٌزا الخارجٌة. كما ظهر بوضوح أن تكون 

%( على تلن البادرات ٌملل من كمٌات األنسجة المابلة لئلصابة 92-02المٌكورهٌزا لخارجٌة بنسبة عالٌة )
طر الممرض وتطور المرض. مع نمص فى كثافة مادة لماح الف P. cinnamomiوالتى ٌهاجمها الفطر 

ولمد أوضحت لدراسات السابمة أن النباتات التى ٌتكون علٌها المٌكورهٌزا الخارجٌة ال ٌظهر علٌها نمص 
فى النمو أو إصفرار أو ضعف تكون الجذور أو الموت فى النهاٌة وتكون عادة أكثر مماومة للطفٌلٌات 

كورهٌزا الخارجٌة. وظهر بجبلء أنه بزٌادة تكون الممرضة للجذور بالممارنة مع النباتات عدٌمة المٌ
 المٌكورهٌزا الخارجٌة ٌحدث نمص واضح فى كمٌة الجذور المابلة لئلصابة بالطفٌلٌات الممرضة للجذور.

إلى التربة المحمونة بالفطر  Laccaria laccataكما ان إضافة الجراثٌم البازٌدٌة للفطر 
Fusarium oxysporium 122ت بادرات أحد أنواع األشجار الخشبٌة بنسبة أدى إلى تملٌل مو %

 واضحا حتى من لبل تكون المٌكورهٌزا الخارجٌة. Laccaria laccataتمرٌبا. وكان تأثٌر فطر 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 (ةدرج 02)                         مما ٌلً فقط أربعةأجب عن  -:السؤال الثانً

 درجات( 5)               والمركبات المتطاٌرة فً المقاومة الحٌوٌة؟ وصح أهمٌة كال من الساٌدفورز -1

 :االجابة    
 :    Siderophoresالساٌدروفورز-1

 هنان مركبات غٌر المضادات الحٌوٌة, تدخل اٌضا فى المماومة الحٌوٌة للكائنات الممرضة النباتٌة,تفرز 
هى مركبات   Siderophoresاٌضا بواسطة الكائنات الحٌة الدلٌمة واكثر هذه المواد دراسة هى مادة 

خارجة من الخبلٌا ,ذات وزن جزٌئى منخفض  لها جاذبٌة عالٌة للحدٌد  المخلبى فى التكافؤ الثبلثى 
من مركباتة تعطى فائدة  )حدٌدٌن( الذى ٌنمل الحدٌد الى الخبلٌا البكتٌرٌة وان الممدرة على فصل الحدٌد

كبٌرة للكائن الدلٌك فى المنافسة وهنان ما ٌثبت بان مركبات الساٌروفورز ٌمكن ان تلعب دورا نشٌطا فى 
تثبٌط بعض الكائنات الدلٌمة الممرضة  بواسطة كائنات دلٌمة اخرى تفرزها بحٌث تجعل الحدٌد الل اتاحة 

 للمرضات.
وذكر اهمٌة انتاجها فى عمل  Kloepper (1980)ات هو اول من اجرى ابحاث على هذة المركب 

   المماومة الحٌوٌة ,ثم ذكر ان هذة المركبات تدخل فى تثبٌط انواع واشكال من الفطرٌات منها
Fusarium  oxysporum  وانواع Fusarium Sp. ونظرا الن الساٌدروفورز تفصل كمٌة الحدٌد

 ,وبالتلى فانها تحدد توفرها للكائنات الممرضة وتثبط نموها. الثبلثى المتوفرة فى الرٌزوسفٌر وترتبط بها
  Volatile Substancesالمركبات المتطاٌرة -1

 Entrobacter  cloacaeلم تدرس المركبات المتطاٌرة واثرها فى المماومة الحٌوٌة ولكن وجد 
تعتمد على المركبات المتطاٌرة. وجد فى المعمل ان هذا  عامل هام فى المماومة الحٌوٌة المراض البادرات

 الكائن , ٌثبط تثبٌطا متناسما  النمو االشعاعى للفطرٌات الممرضة النباتٌة ,مثل:    
  ultimum & Pythium  V. dahliae & R. solani  . 

 : اهم المركبات المتطاٌرة  
 اٌزوبٌوترك اسد -4اٌزواماٌل الكحول          -3            اٌزوبروبانول -2اٌثانول          -1   

 اهم الفطرٌات التى تنتج مركبات متطاٌرة:
Boletus varigatus     , T. harzianum,Enterobacter  cloacae 

,  Phytophthora  cinnamomi وجد ان االٌثانول بشكل عام ٌسبب تشجٌع الفطر    
المعمل ,بٌنما المركبات االخرى تثبط هذة الكائنات الممرضة بتركٌزات  فى  Fomes  annosusوالفطر
 معٌنة.
 

 درجات( 5)                         ماهً االسباب التً دعت العلماء إلً االتجاه إلً المقاومة الحٌوٌة؟ -2

 :االجابة
تلوث البٌئة هنان االف االطنان من المبٌدات الكٌماوٌة تستعمل سنوٌا على المنتجات الزراعٌة وهذه  -1

المبٌدات لها تكالٌف التصادٌة عالٌة وبغض النظر عن ذلن فانها تموم بتلوٌث البٌئة من  حٌث الهواء والتربة 
الى الحد الفعال فٌبداء ظهور االعراض  والماء ولها اثرها تدرٌجٌا حٌث انها تتراكم فى جسم االنسان وتصل

 تدرٌجٌا.
االثر المتبمى على المنتجات الغذائٌة واستعمال المبٌدات على المنتجات الزراعٌة  ٌؤدى الى بماء نسبة  -2

معٌنة تمدر باجزاء فى الملٌون  تبمى داخل الثمرة او على االجزاء الخضرٌة التى ٌتغذى االنسان علٌها وهذه 
 ٌلة عندما تدخل جسم االنسان تحدث اثرها الضار على الصحة العامة للمستهلن.النسبة الضئ



هنان بعض الدول تمنع استٌراد المنتجات الزراعٌة حتى  لو كانت نسبة االثر المتبمى من المبٌدات 
 علٌها منخفضة جدا وكذلن بالنسبة لمواد االعبلف للحٌوانات حٌث انة فى الحالة االخٌرة ٌنتمل تاثٌر

 المبٌدات الى المنتجات الحٌوانٌة التى ٌتغذى علٌها االنسان.
هنان كثٌر من االمراض النباتٌة ٌصعب مماومتها كٌماوٌا اما لعدم فعالٌة المبٌدات الكٌماوٌة المكتشفة -3

 ,او لصعوبة تطبٌك واستعمال هذة المبٌدات من الناحٌة العملٌة اوااللتصادٌة.
النبات تظهر سبلالت جدٌدة من الكائنات الممرضة وتكون مماومة فى كثٌر من مسببات امراض  -4

للمبٌدات الكٌماوٌة وبالتالً ٌلزم استعمال مبٌدات كٌماوٌة جدٌدة لمماومة السبلالت الجدٌدة وبعد فترة 
تظهر سبلالت جدٌدة اخرى من المسبب المرضى تكون مماومة لهذة المواد الكٌماوٌةوهكذا اال ان سرعة 

الت المرضٌة الجدٌدة المماومة للمبٌدات الفطرٌة  اسرع بكثٌر من ظهور المبٌدات الكٌماوٌة ظهور السبل
 الجدٌدة  وبالتالى تبمى الحالة راجحة باتجاة السبلالت الممرضة الجدٌدة وانتشارها.

ن ما اما الطرٌمة الكبلسٌكٌة لتربٌة النباتات المماومة لبلمراض فان االصناف الجدٌدة المماومة سرعا -5
تنكسر مماومتها عند ظهور طفرة او سبللة جدٌدة من الكائن الممرض وبالتالى تعاد الكرة ثانٌة إلٌجاد 

 اصناف مماومة وهذا ٌحتاج الى ولت طوٌل.
هنان انواع عدٌدة من النباتات الٌتوفر فٌها االصناف المماومة لبلمراض مما ٌضطرالى استعمال  -6

 .المماومة الحٌوٌة
 

 درجات( 5)  ؟صفات الكائن المضاد المثالى الذى ٌستعمل فى المقاومة الحٌوٌة ألمراض بعد الجمعماهً  -3

 :االجابة
     1-  ً  .أن ٌكون ثابتاً وراثٌا
 أن ٌكون فعاألً على تركٌزات منخفضة. -2
 أال ٌكون شدٌد الحساسٌة فى متطلباته الغذائٌة. -3
ً فى-4 الظروف البٌئٌة المعاكسة )تشمل الحرارة المنخفضة وجو  أن ٌكون ذا ممدرة على البماء حٌا

 مخزن متحكم به(.
 .أن ٌكون فعاالً ضد مدى واسع من الكائنات الممرضة على ثمار وخضروات مختلفة -5
 أن ٌكون سهل االنمٌاد إلنتاج كمٌات كبٌرة على بٌئة غذائٌة غٌر غالٌة الثمن.  -6
 أن تكون لدٌه المدرة وبسهولة لتكوٌن مكونات ذات سمف حٌاة مرتفع.  -0
 أن ٌكون سهل االنتشار أثناء االستعمال.  -9
 أال ٌكون منتجات أٌضٌة تكون ضارة بصحة االنسان.  -2

ً لمبٌدات االفات -12 ً للمنتجات  أن ٌكون مماوما ومتوافك مع االجراءات التجارٌة وأال ٌكون ممرضا
 الزراعٌة التى ٌستعمل علٌها. 

 
 درجات( 5)                                        ؟استراتٌجٌات استخدام المكافحة الحٌوٌة بالحقلما هً  -4

 :االجابة
 : الحٌوٌة الطبٌعٌة " من خاللوتسمى " بالمكافحة  أوال : تشجٌع نمو الكائنات المضادة النافعة

  الدورة الزراعٌة  -1
  . وفٌها ٌسمح للكائنات الحٌوٌة بالنمو وفعل التضاد فى تطهٌر التربة من تكاثر الكائنات الممرضة

  حرث وتقلٌب التربة -2
ضارة للمسببات المرضٌة .  وهى هامة لبعض النظم البٌئٌة لعدد من الكائنات الحٌوٌة وفى نفس الولت

الذى ٌعمل على إزالة األمبلح وتملٌل الرطوبة  رث العمٌك ٌعمل على تهوٌة األرض وتحسٌن الصرفوالح
  . وزٌادة التهوٌة حول الجذور

  ثانٌا : استخدام األعداء الطبٌعٌة المضادة
  الكائنات الدقٌقة التى تستخدم فى المكافحة الحٌوٌة -2



الحٌوٌة كالفطرٌات والبكتٌرٌا والخمائر  معامبلت المماومة ٌوجد العدٌد من الكائنات الدلٌمة التى تستخدم فى
  . واألكتٌنومٌستات والمٌكروهٌزا

  ثالثاً :المقاومة المستحثة
وظٌفٌة تتم داخل أنسجة النبات  تعرف على أنها التفاعبلت المضادة للكائنات الحٌوٌة المضادة نتٌجة عوامل

 Fusarium ) استخدام العزالت غٌر الممرضة من الفطر. كما تعرف على أنها المماومة المضادة –
oxysporum V. lycopersici )  أو استخدام العزالت المضادة مثل (Pseudomonas 

fluorescens ) الفٌوزارٌومى لحماٌة نباتات الطماطم من الفطر المسبب لذبول .  
 : أنواع عدٌدة من الفطرٌات نذكر منها األتى

  ( Gliocladium) . فطر ( T.harzianum و T.viridae ) مثل ( Trichoderma spp) .فطر
أى أضرار لها سواء على  النافعة والتى لم ٌثبت حتى اآلن اكتشاف Yeast ومجموعة كبٌرة من الخمائر

نشرت فى العالم وكثٌر من هذه الخمائر ٌندرج تحت  صحة اإلنسان أو البٌئة وذلن فى جمٌع األبحاث التى
وهى مجموعة من الخمائر التى تدخل فى مجال الصناعات الغذائٌة مثل  ( Industrial Yeast ) أسم

الخمائر التى  وهى ( Yeast  Fruit) أو المشروبات الروحٌة وكثٌر منها أٌضا ٌندرج تحت أسم العجائن
الطازجة وكذلن تعٌش على أفرع  على أغلفه الثمار والخضروات ( Saprophytic ) تعٌش مترممة

  . التربة ق هذه األشجار والبعض منها ٌعٌش وٌمطنوأورا

 
 درجات( 5)                                            تكلم عن دور التضاد الحٌوى فً المقاومة الحٌوٌة؟ -5

 :االجابة
 تعتبر ظاهرة التضاد الحٌوى من اهم الظواهر التى تستعمل فى المماومة الحٌوٌة المراض النبات ,فهى
تسبب تثبٌط نمو الكائن الحى الممرض او تمضى علٌة كلٌة او انها تولف نشاطة او انبات الوحدات التكاثرٌة 

الظاهرة على ممدرة احدى الكائنات الدلٌمة المضادة )الكائن الصدٌك( على انتاج مضادات  وتعتمد هذه له
لبلٌض الغذائى او  Secondary  productsحٌوٌة تتكون من مواد سامة وهى نواتج ثانوٌة ٌطلك علٌها 

مثل تلن التى ٌطلك علٌها المضادات البكتٌرٌة )الترٌالات البكتٌرٌة( و  انها تنتج توكسٌنات ) مواد سامة(
 هذه المواد السامة تسبب ولف النمو الخضرى وموت مٌسلٌوم الفطر الممرض بطرٌمة مباشرة.

من العناصر   Pseudomonalesمن مجموعة  ولد اعتبرت البكتٌرٌا الومٌضٌة المفرزة للفلورسنس
عن طرٌك انتاجها لمواد سامة ناتجة عن االٌض الغذائى  الهامة فى المكافحة البٌولوجٌة لممرضات النبات,

مثل مادة التروبولون التى  البكتٌرٌا مضادات حٌوٌة ههذ او بمٌامها بنشاط مٌكروبى مضاد, اذ تنتج انواع من
الممرضة للنبات كما لها المدرة على الهدم السرٌع للمستعمرات الفطرٌة  البكترٌاتمنع وتمتل مدى واسع من 

 الكامنة فى التربة.
وجد ان بعض المضادات البكتٌرٌة التوثر االعلى االنواع البكتٌرٌة لبمربٌة تمسٌمٌا .كان اول استعمال  

 Agrobacterium  radobacterالبكتٌرٌا للبكتٌرٌا فى المماومة الحٌوٌة هو استعمال 
 .tumefaciens Agrobacterium لمماومة مرض التدرن التاجى فى الحلوٌات

اخٌرا ظهرت سبلالت مماومة من  هاال ان Agrocine 84تنتج المماومة عن طرٌك انتاج مضاد حٌوى 
الناتج من البكترٌا المضادة اما بالنسبة للفطرٌات فمد لوحظ ان الكائن الممرض مماوم للمضاد الحٌوى 

ماومة الحٌوٌة المراض النبات حٌث مالفطرٌات االكثر انتشار واستعماال فى التضاد الحٌوى ولها دورا فى ال
 كائن الممرض ومن هذة الفطرٌات.لعلى حٌاة ا تأثٌرتفرز المضادات الحٌوٌة  وهى ذات 

 . Pythium ultimumٌماوم فطر virens Gliocladiumفطر  -1
 . Venturia inaequalis ضد الفطر  ٌفرز مضاد حٌوٌا Athelia  bombacinaفطر  -2
 ٌفرز مضاد حٌوى )الكٌتونٌن( ضد فطر جرب التفاح السابك.  Chaetomium   globosumفطر  -3
 . Lentinus  lepideusٌفرز المضاد الحٌوى اسكٌتالٌدٌن ضد الفطر  Scytalidium spفطر  -4
-Verticillium   alboٌفرز مضاد حٌوى ضد الفطر   Penicillium  chrysogenumفطر -5

atrum. 
 



 

 (ةدرج 02)      :مما ٌلً فقطأربعة  فً باختصار فً ضوء دراستن اكتب -:لثالسؤال الثا

 درجات( 5)                                  وضح مفهوم الوقاٌة المستنٌرة ألمراض ما بعد الجمع؟  -1

 :االجابة 
ٌكون المنتج المثالى لعامل المماومة الحٌوٌة عبارة عن تركٌب، ٌشمل جراثٌم أو األجزاء التكاثرٌة للكائن 

عامل معٌن كما سبك وذكرنا. هذا التركٌب ٌعمل بمفرده وٌستطٌع أن ٌثبط األعراض  المضاد محمولة فى
ً وألسباب مختلفة ٌكون عامل المماومة  المرضٌة دون االعتماد على شدة المرض. وعلى أٌة حال، أحٌانا

االلتراح فى الحٌوٌة غٌر لادر على االٌفاء بهذه المتطلبات بنفسه. فى األماكن ذات شدة المرض العالٌة، فإن 
هذه الحالة ٌكون عبارة عن استعمال اتحاد بٌن عامل المماومة الحٌوٌة ذى التأثٌر الولائى وعامل المماومة 
العبلجى، حٌث إن المعاملة العبلجٌة تعتمد على استعمال المبٌدات الكٌماوٌة فمط. هذا اإلجراء المستنٌر لد 

كائنات الممرضة الجرحٌة ٌجب أن تمر فى سلسلة من ، الذى ذكر أن مماومة ال1292سنة  Eckertتمدم به
 اإلجراءات هى:

 تطهٌر سطح الثمرة والبٌئة المحٌطة به.  -1
 استئصال أو كبح الجراثٌم النابتة فى مولع الجرح، عن طرٌك اتحادات من المبٌدات الفطرٌة.  -2
 وٌة. خفض لابلٌة الجرح لئلصابة باستعمال مبٌد فطرى ولائى مثل عوامل المماومة الحٌ -3

ٌعتمد على مزج )خلط( المبٌدات الفطرٌة الحٌوٌة بكمٌات  IPMإن التراح الولاٌة المستنٌرة لآلفات 
و   Mertecللحمضٌات أو  Thiabendazole(TBZ)ذات تأثٌر لوى من المبٌدات الفطرٌة المختلفة مثل 

Captan أو ألل من  1/ 12دائماً  لمنتجات األشجار متسالطة األوراق. تضاف المبٌدات الفطرٌة الكٌماوٌة
 الجرعة الموصى باستعمالها. 

عند تطبٌك الولاٌة المستنٌرة لآلفات نحصل على فائدتٌن: األولى ولاٌة فعالٌة لآلفة والثانٌة، جعل األثر 
 1/ 12المتبمى للكٌماوٌات فى ألل مستوى. ولمد ظهرت فائدة هذه الطرٌمة عند مزج منتجات الخمٌرة مع 

على   P. digitatum   &P. expansum –فى مماومة  TBZباستعماله من  المعدل الموصى
 على التفاح.   Mertecالحمضٌات، والمبٌد 

 

وضح إلً أي مدي نجح استعمال الخمٌرة األرجوانٌة مع البكترٌا الومٌضة فى مقاومة العفن األزرق  -2

 درجات( 5)                                                                                           ؟فى التفاح

 :االجابة
 Pseudomonas syingaeلمد وجد أن استعمال الكائئنٌن المضادٌن، البكترٌا الومٌضة  

على التفاح   P. expansumضد العفن األزرق المتسبب عن الطفر   S. roseusوالخمٌرة األرجوانٌة 
عن استعمال كل منهما بمفرده. إن  52:  52ٌكون أكثر كفاءة عند خلط هذٌن المضادٌن بنسب متساوٌة 

تركٌز الكائنٌن المضادٌن ٌؤثر فى شدة حدوث العفن األزرق. كلما زاد تركٌز المضادٌن، انخفضت شدة 
ل منهما ٌؤثر على تكشف البمع وعلى وحدوث المرض. كذلن فإن نسبة كل منهما إلى اآلخر وتركٌز ك

 النسبة المئوٌة للجروح المصابة. 
، فإنه ٌزٌد من كفاءة المماومة الحٌوٌة فى كل L- asparaginesعند استعمال الحمض األمٌنى  

 .Sوبالتالى ٌزٌد فى خفض شدة العفن على الثمار المصابة ولكنه ال ٌزٌد من كفاءة  P. syrinfaeمن 
roseus  تأثٌر معنوى عند اتحاد الكائنٌن مع بعضهما. ولمد وجد أن هذا التشجٌع لنشاط ولٌس لهP. 

syringae  ٌكون بسبب زٌادة ممدرة البكترٌا على التنافس ضد الكائن الممرض الفطرى، على مصدر
 النتروجٌن، وهذا ٌؤدى إلى تشجٌع النمو البكتٌرى فى مولع الجرح.  

عندما ٌستعمل كل منهما لوحده بممدار عشرة  S. roseusو  P. syringae تزداد تجمعات  
  P. syringaeساعة من االستعمال، ثم تبدأ بعد ذلن فى االنخفاض. كذلن فإن تجمعات  02أضعاف بعد 



ً أكثر من عشرة أضعاف بعد 52:  52فى المخلوط ) سعاة، وتكون هذه الزٌادة مشابهة  26(، تزداد أٌضا
فإن تجمعاتها عندما تكون فى المخلوط، تزداد  ،S. roseusا. أما الخمٌرة لتجمعها عند استعمالها بمفرده

 خمسة أضعاف، إال أنها تكون ألل عند استعمااله لوحدها. 
ولمد تبٌن من الدراسة أن المواد الكربوهٌداتٌة لٌست هى العامل المحدد الستعمار الجروح بواسطة  

بٌن أن للنتروجٌن دوراً إٌجابٌاً فى المماومة الحٌوٌة بواسطة الكائن المضادة غالباً بأكثر من الضعف، وهذا ٌ
الكائن المضاد المذكور؛ ألنه ٌشجع تكاثر وزٌادة أعدادها هذا الكائن، وبالتالى فإن زٌادة الكائنات المضادة 

 ٌزٌد من كفاءة المماومة الحٌوٌة.

 
 درجات( 5)                                       المقاومة الحٌوٌة ألمراض ما بعد الجمع فً البرتقال. -3

 :االجابة
 Pichia% فإن 22م ورطوبة نسبٌة    16وجد بعد تخزٌن ثمار البرتمال لمدة أسبوع على درجة حرارة 

gulliermondii  سبللةUS7  الموضوعة على غبلفMethyl cellulose (MC) ًتكون فعالة ف ،
والمخلوط  Imazalil. أما بعد أسبوعٌن فإن الثمار المغلفة بمادة  Pineappleتخفٌض العفن فً البرتمال 

، تكون أكثر فعالٌة من أي غبلف آخر. كذلن فإن ثمار البرتمال المعاملة بالسبللة نفسها US7معها السبللة 
 Methyl cellulose –من الخمٌرة، ٌكون تكشف العفن فٌها، بشكل عام، ألل من الثمار المغلفة بمادة 
والمعتمد على أساس   SHلوحدها، وأن هذا النوع من األغلفة لٌس له دور فً منع التحلل مع أن الغبلف 
الموجودة فً غبلف  US7راتنٌجات للوٌة ذائبة، ٌملل من حدوث التحلل إلى حد ما. إن السبللة المضادة 

Methyl celluloseولٌٌن من المعاملة، وكذلن ، تكون أكثر فعالٌة فً خفض التحلل خبلل األسبوعٌن األ
من الخمٌرة نفسها عند وضعها فً الغبلف نفسه ٌكون تأثٌرها أكثر فً األسبوع الثانً من  232فإن السبللة 
 المعاملة. 
ٌحدث خفض فً كفاءة الكائنات المضادة خبلل التخزٌن، وهذا ٌمكن أن ٌعزى إلى التغٌرات فً  

ٌكون مسئوالً عن جمٌع  .Penicillium spألول فإن الفطر االستجابة المرضٌة للتحلل. فً األسبوع ا
% من التعفن الحاصل ٌمكن أن ٌعزى إلى عفن طرف 61التعفنات. بعد أربعة أسابٌع من التخزٌن فإن 

، فإن هذا الفطر ال Penicilliumوعلى العكس من الفطر  Phomopsis citriالساق المتسبب عن 
عدة الثمرة )بماٌا الكاس/ الساق( لبل الجمع، وٌتكشف كلما تمدمت ٌتكشف فً الجروح ولكنه ٌؤثر على لا

الناتج من اجراءات عملٌات غسل غرف التعلٌب،  SOPPلاعدة الثمرة فً السن بعد الجمع. كما أن بماٌا 
 إذا وجد فً أماكن الجروح ٌمكن أن ٌكون له تأثٌر على الخمٌرة، باإلضافة إلى تجمعات الكائن الممرض. 

لوحده ال ٌساعد وال ٌخفى فعالٌة السبللة المضادة من الخمٌرة.  MCن استعمال الغبلف كذلن فإ 
وهذا ٌختلف عنه فً حالة استعمال المبٌدات الفطرٌة الكٌماوٌة البلزمة لكً تتحد مع شمع الثمرة لتساوى 

 كمٌة المماومة فً التحلل الناتجة من استعمال المبٌد الفطري لوحده. 

 
 

 درجات( 5)                    الحٌوٌة لمرض العفن الطري البكتٌري فً درنات البطاطس.المقاومة  -4

 :االجابة
 Black (BS)نبات األفوكادو لابل لئلصابة بأمراض لبل الجمع، مثل مرض البمعة السوداء  

spot  الذي ٌتسبب عنPseudocercospora purpurea وكذلن مرض البطش الهبابٌة ،(SB)  ،
وهما أكثر األمراض أهمٌة باإلضافة إلى مرض العفن الهبابى   .Akaropeltopsis spالذي ٌتسبب عن 

% فً ثمار األشجار غٌر المطلك علٌها طرق المماومة . فهو 62بحوالً  BSلبل الجمع. تمدر الخسائر من 
تلون فً المشرة. غالباً ٌؤدى إلى خفض المٌمة التسوٌمٌة للثمار بسبب المنظر المبٌح الناتج عن سوء ال

ٌستعمل المبٌد الفطري الكلوراٌن بعد الجمع إلزالة اللون األسود النامً على السطح من الفطر 
Akaropletopsis  هنان أضراراً كثٌرة تكون مرافمة الستعمال المبٌدات الفطرٌة، ومنها صعوبة إزالة .



مدرة الكائن الممرض على تكوٌن سبلالت مماومة اآلثار المتبمٌة من مركبات النحاس فً مصانع التعلٌب، وم
 للمبٌدات الفطرٌة المستعملة، كذلن األضرار على صحة اإلنسان وتلوث البٌئة. 

 أما أمراض بعد الجمع، فهً: 
 . (SE)عفن طرف الساق  -2األنثراكنوز .  -1
أهم  (DCC) وٌكتب  Dothiorella / Colletotrichumعفن الثمار المركب الذي ٌتسبب عن  -3

 الفطرٌات التً تسبب أمراض بعد الجمع، فهً: 
1- Colletotrichium gloeosporioides  .ٌكون مترافما مع األنثراكنوز 
2- Dothiorella aromatrca  ٌسبب كبلً من مرضSE  وDCC . 

 
 

 درجات( 5)                               المقاومة الحٌوٌة ألمراض ما بعد الجمع فً ثمار األفوكادو. -5

 :االجابة
وإضافتها إلى أجزاء تماوي البطاطس،   Pseudomonasوجد أن استعمال سبلالت من البكترٌا  

وٌخفض تجمعات البكترٌا المسببة للمرض، على الجذور والدرنات المتكونة حدٌثاً، وبالتالً . عند انتمال 
هذه الدرنات إلى المخزن تكون حاملة نسبة بسٌطة جداً من الكائن الممرض. كذلن وجد أن معاملة التماوي 

 ٌؤدى إلى مماومة جٌدة للمرض بعد الجمع . Pseudomonas putidaلبل زرعها، بالبكترٌا 
لمد نشأت فكرة المماومة الحٌوٌة لمرض العفن الطري فً البطاطس عن طرٌك إضافة عوامل المماومة 
الحٌوٌة إلى تماوي البطاطس ) التماوي المكونة من درنات صغٌرة أو أجزاء من الدرنات الكبٌرة( لبل 

 ً لذلن فإنه ٌمكن الحصول على المماومة الحٌوٌة عن طرٌك كبح جماح نمو  الزراعة كمعاملة بذور. وفما
ونشاط البكترٌا الممرضة فً التربة أو على سطح الدرنة . كذلن فإن وجود ظاهرة التنافس فً المجال 
الجذري بٌن البكتٌرٌا الومٌضة ) سبلالت بسٌدوموناس( وممدرتها على إنتاج نواتج تمثٌل ثانوٌة لادرة على 

 داث تغٌٌر فً التجمعات مأخوذة من أفراد البكتٌرٌا الومٌضة . إح
وجد سبللة من األندوفاتٌن بكتٌرٌا والمعزولة من ساق وأنسجة درنات البطاطس، وهى عوامل   

 .Clavibacter michiganensis sub spمماومة حٌوٌة فعالة ضد أنواع البكتٌرٌا 
Sepedonicus ووجد أن السبللة ،CICA 90 لبكتٌرٌا الومٌضة لادرة على استعمار الجذر والساق من ا

ً وأن لها دورا كبٌراً فً المماومة الحٌوٌة عند إجراء التجارب على أصناف مختلفة من  ً وداخلٌا خارجٌا
ٌعزل منه أكبر نسبة من البكترٌا المضادة والمثبطة لنمو  Sebagoالبطاطس فً المعمل، وجد أن الصنف 

 (Eca)أنواع البكترٌا المعزولة  والتً لها تأثٌر مثبط على البكترٌا الممرضة  . من أهمErwiniaالجنس 
 هً بالترتٌب حسب كفاءتها فً تثبٌط الكائن الممرض. 

1-  Curtobacterium luteum  2- Bacillus amyloliquefaciens  
3-   Pantoea agglomerans   4-                        Pseudomonas tolaasii 
5-  Bacillus alcalophilus sub sp. Halodurans  6- Serratia liquefaciens  

ً مع تجمعات البكترٌا   ولمد وجد أن تكشف مرض العفن الطري فً البطاطس ٌتناسب عكسٌا
 . Ecaاالندوفانٌن، والتً لها لدرة على تثبٌط نمو 
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