
1 

 

   
 
  
 

جاهعت 

بٌها 

كليت      

الضساعت بوشتهش 

 2015/ 2014األول للعام الجامعً  الدراسًصل امتحان الف

 

 
 ساعتان: الزمن 

(الئحت جذيذة) الرابع: الوستىي وقاية: بشًاهج  الرابعة: الفشقت  أمراض النبات:قسن 

  النبات أمراض: الشعبت  

( 403ن ب ت ) م الكىديالشق   الفيروسية النبات أمراض: الوادة

       
 (درجة 15)     :من العناصر اآلتية ثالثت فقط أجب عن: إجابة السؤال األول

   مع ذكر أمثلة؟  (ssRNA-)و  (ssRNA+)ما معنى   -1

(+ssRNA)  تعرف بالـPositive sense  وحعني أن الجُىىم الفيروس ي املخمثل في الخُؽ املفسد للحمع الىىويRNA زحمت شفسة ًلىم بذ

بىطىماث العائل هـ  لخكىًٍ البروجين الفيروس ي، وهره الصفت هي الظائدة بين الفيروطاث  mRNAالبروجين التي ًدملها بين وخداث ٍز

. الىباجُت

(-ssRNA)  تعرف بالـNegative sense  وحعني أن الجُىىم الفيروس ي املخمثل في الخُؽ املفسد للحمع الىىويRNA  ًلىم بىلل شفسة

بىطىماث العائل هـ ال لترحمت  mRNAبسوجين التي ًدملها إلى الخُؽ املكمل له الري ًخكىن في هىاة الخلُت  وجيخلل اليسخت بين وخداث ٍز

. وجكىًٍ البروجين الفيروس ي

     ANTIGEN , HAPTENما الفرق بٌن  -2

Hapten:  وب الازخباز ومىه هىعان هابخين معلد وهابخين بظُؽ فهى ال ًكىن أحظام مظادة عىد خلىه ولكىه له وشاغ طيرولىجي في أهب

، املعلد له اللدزة على الاجداد مع ألاحظام املظادة و حعؼي زاطب أو جفاعل حصئي أما البظُؽ فال ًكىن زاطب بل ًمىع الترطِب باجداده 

 .مع الجظم املظاد
حظم الحُىان املدلىن بها هما أن لها اللدزة على الخفاعل  عبازة عً مادة بسوجُيُت جؤدي إلى إهخاج أحظام مظادة في :Antigen أما 

  .معه وهي جدىي البروجين وعدًداث الدظكس والدهىن وغيرها
   ما هً العوائل المشخصة والعوائل المفرقة وعائل اإلكثار -3
هرا الفيروض أو أي طاللت مىه ال جخكسز هى هباث عىدما ًصاب بفيروض ما ٌعؼي أعساض واضحت مخميزة ل: Diagnostic hostsالعىائل املشخصت -

. هره ألاعساض مع فيروض آزس

 كد ًصاب العائل املفسق : Differential hostsالعىائل املفسكت  -
ً
هي هباجاث حعؼي أعساض واضحت ومخميزة ومخباًىت لعدة فيروطاث مسخلفت ، فمثال

ظخدُل إصابخه بفيروض آزس . بفيروض ما َو

: هباث ًدلً بالفيروض بغسض إهثازه بكمُت هبيرة ولهرا الغسض البد أن عائل إلاهثاز: Propagative hostعائل إلاهثاز  -

س الىمى -1 ع وغٍص  أن جددر فُه إصابت مسخلؼت بالفيروطاث      -2     طَس
ً
 بأكل كدز مً الللاح-3هادزا

ً
ا . ًصاب حهاٍش

 اقترح إجراءات من شأنها الحد من خطورة األمراض الفٌروسٌة؟  -4

( يتخيش الطالب هايشاء هٌها) هىان العدًد مً إلاحساءاث والؼسق زبذ هجاخها في الحد مً زؼىزة ألامساض الفيروطُت

           :السؤال الثانًإجابة 
 (درجة 15) 

 من العناصر اآلتية فقط اثٌيي أجب عن
  –ف عن الفٌروسات فً العٌنات النباتٌةللكش Direct-ELISAوزارة الزراعة فً معاملها ومراكز أبحاثها طرٌقة  تستخدم  -1

    ؟ وكٌفٌة اجراءها باختصار -لماذا اختارت هذه الطرٌقة و ماهو األساس العلمً الذي بنٌت علٌه 

ELISA  (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay ) ئاث الفيروطُت ًلىم على أطاض ادمصاص ( (Antigensالجٍص

املصاب على أطؼذ فساغاث أػباق املىحىدة في العصير املصفى للىباث 

وبعد الغظُل جظاف (  Microtiter ELISA plate)زاصت مً البىلي إزُلين 

املخسصصت لترجبؽ مع  Antibodies (Antiserum)ألاحظام املظادة 
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م ( IgG)أحظام مظادة هلُت  جظاف ، زم Primary antibodyالفيروطاث   ،  الاحظام ألاولى لترجبؽ مع  Secondary antibodyمسجبؼت بئهٍص

. زم ًظاف دلُل جفاعل ٌعؼي لىن مميز بترهيزاث جدل على جسهيز الفيروض املىحىد في العُىت

لت الغير مباشسة  هي املعخمدة في معامل وشازة الصزاعت ومعامل إدازاث الحجس الصزاعي خُث  Indirect ELISAحدًس بالرهس أن الؼٍس

وجىاطب فدص عدد هبير مً العُىاث في  (مسجفعت الخكالُف) طام املظادة املخسصصتأنها جىفس اطتهالن همُاث هبيرة مً ألاج

 .هفع املدة
 
هل تعلم أن بعض األمراض الفٌروسٌة ذات عائد اقتصادي كبٌر لذلك تلقى عناٌة متمٌزة وتنوع فً الوسائل الحدٌثة للنهوض   -2

 فسر ذلك فً ضوء ما درست؟         –بهذا األمر 

فً مناطق كثٌرة من دول العالم هذان المرضان وتقوم الدول المتقدمة على  نباتات الزٌنة التً تصٌب  اتمن الفٌروس
حقن النباتات السلٌمة بالفٌروسات المسببة للمرض بل وتنفق الكثٌر على عملٌات الهندسة الوراثٌة للفٌروسات قبل 

ٌد مما ٌزٌد من جمال النباتات المصابة ومن ثم حقنها لتحصل على النقوش أو الزركشة التً ترٌد وباللون الذي تر
بٌعها بأسعار عالٌة تحقق أرباح اقتصادٌة مرتفعة 

فيشوط هىصايك أبى تيلىى  -

 Abutilon Mosaic Virus (AbMV) 

(. ssDNA)هاهىمتر  33×  20أبعاده  geminate جىأمي -

 
ً
يخلل بالرباب ألابُع –وبالخؼعُم  –ًيخلل مُكاهُكُا  ٍو

Bemisia tabaci 

فيشوط تبشقش التيىليب  -

 Tulip Breaking Virus (TBV) 

ل  -  (.ssRNA+)هاهىمتر  4×  770 -750زُؼي ػٍى

-  
ً
 –ال ًيخلل بالبروز  –وبالخؼعُم  –ًيخلل مُكاهُكُا

 ,Aphis gossypii :ًىلله أهىاع مً املً منها

Macrosiphum euphorbiae and Myzus persicae 

 
 ,Thrips tabaciعوائلً واسع وال ٌمكن نقله تجرٌبٌاً بسهولة إال باستخدام حشرة التربس من نوعً  أحد الفٌروسات ذات مدى -3

   Frankliniella occidentalis   ما هو هذا الفٌروس ذو األعراض الممٌزة وماذا ٌصٌب؟

ة من األمراض الفٌروسً Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)   هشض الزبىل الوتبقع في الطواطن

ٌصعب نقله بالحقن بالعصٌر إال بعد شروط خاصة وٌنتقل بٌرقات التربس فقط ولم ٌثبت إنتقاله باألطوار البالغة ألنواع تربس التً 
واعراضه على نباتات الطماطم والعوائل الكثٌرة التً ٌصٌبها متمٌزة جداً ,  Thrips tabaci,    Frankliniella occidentalisمنها  

فتتكون على أوراق الطماطم بقع برونزٌة واضحة وبقع دائرٌة مختلفة األلوان على الثمار تختلف . عراضعن غٌرها من األ
. ألوانها على الثمار حسب درجة نضج الثمار

:          الثالثإجابة السؤال 
 (درجة 15) 

 فسر ذلك؟ -هتوضح طرٌقة التخلص من أحد األمراض الفٌروسٌة التً تصٌب احد نباتات الفاكهة مدى خطورت -أ 

مً ألامساض التي جفخك  Banana Bunchy-Top Virus (BBTV) فيشوط تىسد القوت في الوىص

م خشسة مً املىش  فئذا أصِبذ الخلفاث  Pentalonia nigronervosa  بمدصىل املىش والتي ٌظهل إهخلالها إلُه عً ػٍس

از فئنها جيخج زماز طِئت الجىدة ال ًمكً اطخسدامها ، وجكمً الصغيرة فال جيخظس هباث مثمس  وإذا أصِبذ الىباجاث اللابلت لإلزم

لت الخسلص مً املسض املخمثلت في اكخالع الىباجاث املصابت أو خلنها في مكانها باملبُداث اللاجلت للىباث زم جصال  الخؼىزة في ػٍس

خم إشعاله وجىطع جسبت حدًدة مكانها ختى ٌظخسدم هفالتربت  ظب الكيروطين مكانها ٍو  .ض املكان في الصزاعت مسة أزسي َو
 افتراض أنمع  –عند مرورك بحقل خضر شاهدت بادرات فاصولٌا صغٌرة جداً عمرها أٌام قلٌلة علٌها أعراض الموزاٌك  -ب 

فكٌف أصٌبت؟       –بعد تمسها  الحشرات لم

مً ألامساض الفيروطُت Bean Common Mosaic Virus (BCMV)   الشائع هىصايك الفاصىليا هشض

لرلك إذا ظهسث % 50إلى % 30أزبدذ الخجازب إهخلاله زالل بروز الفاصىلُا بيظبت جصل مً وكد التي جصِب الفاصىلُا 

. ًدخمل أن جكىن بروز جلك الىباجاث خاملت للفيروضفي أػىاز البادزة  ألاولى فإلاصابت مبكسة باملسض 

    :        السؤال الرابعإجابة 

 (ةدرج 15) 
 الزهرٌة المتطفلة بنصٌب فً نشر األمراض الفٌروسٌة بٌن النباتات المصابة والسلٌمة وضح ذلك مع أمثلة؟تؤثر النباتات  -أ 
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جلىم هباجاث الحامىل التي ال جخصل بالتربت بعمل  Cuscuta californica, C. campestris or C. subinclusaهباث الحامىل 

مظبباث مثل  فيروطاثباث طلُم فخلىم هباجاث الحامىل بىلل كىؼسة بين أوعُت لحاء هباث مصاب بالفيروض مع لحاء ن

 :ألامساض الخالُت

 Tomato Mosaic Virus (ToMV)  فيشوط هىصايك الطواطن

 Potato X Virus (PXV) البطاطظ Xفيشوط 

 Broad Bean Wilt Virus (BBWV) فيشوط ربىل الفىل

 

فسر  -ٌاتات واحٌاناً تصطحب معها بعض الفٌروسات إلى بعض النباتاتمعلوم أن معظم النٌماتودا تصٌب األجزاء األرضٌة من الن -ب 
 ذلك؟           

م حسوح دكُلت   Longidorusبأهىاعه العدًدة وغيره مثل    Xiphinemaمثل حيع  جخغري الىُماجىدا السمدُت عً ػٍس

 جدر
ً
ئاث الفيروطُت على أحصاء فمها أو جفخذ حسوخا ئاث الفيروطُت جددثها في الىباث مصؼدبت الجٍص ل منها الجٍص

 مثل أمساض
ً
: مُكاهُكُا

 Peach Rosette Mosaic Virus (PRMV)فيشوط الوىصايك الوتىسد الخىخ 

 Grapevine Fan-Leaf Virus (GFLV)فيشوط الىسقت الوشوحيت في العٌب 

 
 

 هذ التداخل على ذلك النبات؟ وضح بالتفصٌل نتٌجة.. مما درست مرض ٌجمع أحد الفطرٌات وأحد الفٌروسات على نبات واحد -ج 

 Potato X Virus (PXV)  البطاطظ  Xفيشوط  

أو مرض سرطان البطاطس  Synchytrium endobioticumتصاب نباتات البطاطس بمرض التثألل األسود وٌسببه فطر 

 Xروس حٌث ٌصٌب المرض كل النبات ماعدا الجذور وتقوم الجراثٌم الهدبٌة المتحركة للفطر  بنقل جزٌئات فً
فقط  Carrierالبطاطس الذي تختلف درجة إصابته باختالف صنف البطاطس فبعض األصناف تعتبر حاملة للمرض 

 .دون ظهور أي أعراض علٌها و البعض ٌبدي أعراض متوسطة إلى خفٌفة والبعض ٌتأثر بشدة بالمرض
 

 
 حافظالسيدمحمد /دمع أطيب أمنياتنا بالتوفيق والنجاح ،،،


