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 درجة( 16)                                                                                 -:السإال األول

مباتفسر -أ
  بعض الفطرٌات علً الثمار أو  البٌئة فً المعمل الحلمً ل نموال -1

الفطرٌات تنتج دوائر حلمٌة من التجرثم الالجنسً على أسطح اآلجار مستجٌبة نظرا لتعالب اللٌل والنهار او الضوء والظالم ف

 إلً التعالب الٌومً للضوء والظالم

 عدم جدوي استخدام الدورة الزراعٌة فً مماومة مرض صدأ الساق فً الممح  -2

الن الرٌاح هً التً تموم بنمل الجراثٌم االسٌدٌة التً تبدأ منها االصابه فً بداٌة الموسم كل عام من اوروبا وبالتالً ال تجدي 

 الدورة الزراعٌة فً مماومة المرض

 ساتٌن التفاح والكمثريبٌن المناحل وب كبٌرة مسافةضرورة وجود  -3

 حٌث ٌعتبر النحل عامل رئٌسً فً نمل البكتٌرٌا المسببة لمرض اللفحة النارٌة للتفاح والكمثري

فً حٌن أن درجة الحرارة المثلً  لنمو  21انخفاض درجة حرارة التربة إلً فً الممح مع  Take-allاإلصابة بمرض  ةٌادز -4

 م.11-12الفطر فً المعمل 

المرتفعة تكون مفضلة للكائنات الحٌة الدلٌمة األخرى إلى جانب كونها  درجة الحرارةالسبب الرئٌسً فً ذلن أن  حٌث ان

-Take فطرالتً تثبط  Pseudomonads fluorescent هذه المٌكروبات األخرى تتضمن Take-all مفضلة لفطر

all ولكن بانخفاض درجة الحرارة ال ٌنخفض نمو البكتٌرٌا وتزداد االصابه بفطر  عن طرٌك التضاد الحٌويTake-all. 

 ويرجع ذلك  عدم انتمال الكثٌر من الفٌروسات عن طرٌك البذور -5

 (Antibiotic) حالة تؤثٌر مضاد   -أ

الحٌوٌة كما تتجمع فً البذور  الناضجة بعض المواد التً تإثر تحدث هذه الحالة فبذور الكاملة النضج لضعف العملٌات 

 .على بعض الفٌروسات

( فً جدران الخالٌا المرستٌمٌة فً جنٌن الذرة وبالتالً عدم وجود خٌوط بالزمٌة Pits)  عدم وجود نمر -ب

(Plasmodesmataالتً تصل بٌن الخالٌا ببعضها والذي ٌجعل الفٌروس غٌر لادر على االنتم )ال إلٌها. 

 .عدم تمكن الفٌروس من االدمصاص ببروتٌن البذور ٌسبب عدم لدرة الفٌروس على التكاثر -ج

 ل التالية في انتشار األمراض النباتية )أكتب في أثنين فقط(:موضح دور كل من العوا  -ب
 في انتشار األمراض النباتيةدور التماوي  -2

تتلوووث التربووة بمسووببات األمووراض بوسووائل مختلفووة  منهووا زراعووة تموواوي ملوثووة أو مصووابة. وكووذلن موون التربووة الملتصوومة 
بالجذور والدرنات واألبصال والعمل والكورمات  أو أثناء العملٌات الزراعٌة المختلفة كالحرث والتزحٌف والتمصٌب وكوذلن بواسوطة 

 .التربة أو تحمل على أرجل عمال المزرعة
ومتى تلوثت التربوة فو ن إنتشوار مسوببات األموراض ٌتولوف علوى عودد مون العوامول المتداخلوة وأوضوحها هوو تكورار زراعوة 
محصول لابل لإلصابة ولد شجع على ذلن طرق الزراعوة الكثٌفوة التوً أدت بودورها إلوى ازدٌواد كثافوة مسوببات األموراض فوً التربوة 

 فً صورة وباء. ومن العوامل األخرى التالإم بٌن التربة ومسببات األمراض.بصورة واضحة لها المدرة على إحداث المرض 
تنتشر بعض الفٌروسات عن طرٌك التربة أي أن اإلصابة تحدث فً األجزاء النباتٌة التً تحت سطح التربة أي فً منطمة الجذور 

 :وٌرجع انتمال وانتشار الفٌروسات النباتٌة عن طرٌك التربة إلى
محمولة على حبٌبات التربة وتدخل إلى الجذور عن طرٌك الجروح التً تحدث للجذور أثناء نموها أو  توجد الفٌروسات .2

 .أثناء عملٌات الري
 .ٌحمل الفٌروس إلى أنسجة النبات عن طرٌك بعض أنواع الكائنات الدلٌمة مثل البكترٌا والفطرٌات .1
)الدٌدان الثعبانٌة( أو بعض الحشرات التً تصٌب  ٌحمل الفٌروس عن طرٌك بعض الحٌوانات مثل دٌدان النٌماتودا .1

 .الجذور
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 في انتشار األمراض النباتيةدور الهواء  -1

تنتشر معظم الجراثٌم الفطرٌة وإلى حد ما بذور معظم النباتات المتطفلة بواسطة التٌوارات الهوائٌوة التوً تحملهوا كوؤجزاء خاملوة إلوى 
مسافات مختلفة. تلتمط التٌارات الهوائٌة الجراثٌم والبذور معاً بعٌداً عون الحوامول الجرثومٌوة أو أثنواء لوذفها بمووة أو لودى سوموطها 

هذا ٌعتمد على سرعة واضطراب الهوواء وبوذلن ٌمكون أن تحمول الجوراثٌم إلوى أعلوى أو أفمٌواً بطرٌموة تشوبه الجزٌئوات عند النضج. و
الغبارٌة الموجودة فً الدخان. بٌنما ٌكون الهواء حامالً للجراثٌم ف ن بعض الجراثٌم ٌمكون أن تالموس سوطوحاً رطبوة وبوذلن تلتصوك 

وث أمطار ف ن الجراثٌم البالٌة تسمط أو تنمل إلى أسفل من الهواء بواسطة لطرات المطور. بها وعندما تمف حركة الهواء أو عند حد
اإلنتشار الناجح للجراثٌم ٌمكنه االحتفاظ بحٌوٌته والبماء حٌاً لبعض مئات آالف من األمتار  وجوراثٌم فطرٌوات أخورى خاصوة أصوداء 

ى كول المسوتوٌات وعلوى ارتفاعوات عالٌوة فووق الحموول المصوابة لوذا الحبوب تكون عالٌة المدرة على االحتمال وتظهر بشكل عام علو
ف ن جراثٌم هذه الفطرٌات غالباً ما تكون محمولة إلى مسوافات بعٌودة تبلوي كٌلوومترات عدٌودة  ولود وجودت جوراثٌم صودأ السواق علوى 

كوون محودود المودى كموا فوً حالوة وانتموال مسوببات األموراض بواسوطة الرٌواح إموا أن ٌ ألف لدم فووق الحموول المصوابة  12 ارتفاع
مرض التفحم السائب فً الممح والشعٌر وكوذا فوً مورض النودوة المتوؤخرة فوً البطواطس والطمواطم. أو ٌكوون بعٌودة المودى كموا فوً 
حالة صدأ الساق فً الممح   فمد ثبت من التجارب التً أجرٌت فً مصر خالل شهر مارس أن الجراثٌم الٌورٌدٌة للصدأ توجد بكثرة 

 لدم. 2666ً الوجه البحري على ارتفاع ٌزٌد على ف

 في انتشار األمراض النباتية دور التربة -1

تنتشوور مسووببات األمووراض عوون طرٌووك التموواوي سووواء كانووت بووذوراً أو ثموواراً أو أجووزاء أخوورى كالوودرنات واألبصووال والعموول وغٌرهووا  
وٌمكون تمسووٌم مسووببات األموراض التووً تنتموول بواسوطة التموواوي إلووى مسووببات تنمول معهووا ومسووببات تحمول علووى سووطحها أو داخلهووا. 

ول البرسٌم الذي توجد بذوره مختلطة مع بذور البرسٌم وفطور صودأ الكتوان حوٌن تخوتلط والمجموعة األولى تضم الحامول ومنه حام
أجزاء مصابة من الكتان مع بذوره. و كذا فى حالة مرض اإلرجوت فى الراى ف ن أزهار العائول المتفتحوة تسوتمبل الجوراثٌم األسوكٌة 

تصبح فى النهاٌة ممتلئة باألجسام الحجرٌة للفطر و الذى ٌهاجم مباٌض األزهار و ٌخترلها و   Claviceps purpureaللفطر 
عنود اجوراء عملٌوات الحصوواد و الودراس فو ن هوذه األجسووام الحجرٌوة تخوتلط مٌكانٌكٌوواً ببوذور الوراى و تصول للتربووة مورة أخورى عنوود 

ٌمكون أن تصول الوى التربوة و زراعة البذور و كذلن ٌالحظ اختالط ثآلٌل الممح المملوءة بالدٌدان الثعبانٌوة بوالحبوب السولٌمة و التوى 
 تلوثها عند زراعة هذه الحبوب.

ومن مسببات األمراض التً تحمل على السطح التفحم النتن فً الممح والتفحم المغطى فً الشعٌر والتفحم الحبً فً الذرة 
  Ustilago triticiطر الرفٌعة  حٌث تحمل الجراثٌم على أسطح الحبوب. أما مسببات األمراض التً توجد فً الداخل فٌعتبر الف

الذي ٌسبب مرض التفحم السائب فً الممح نموذجاً مثالٌاً لألمراض الجهازٌة التى تنتمل عن طرٌك البذور حٌث ٌكون الطفٌل على 
صورة مٌسٌلٌوم داخل بذرة الممح و تحدث االصابة ألزهار النباتات السلٌمة من جراثٌم الفطر المتناثرة من سنابل مصابة و تكون 

حبوب الناتجة حاملة لجراثٌم الفطر إما فى نسٌج الحبة وحده أو فى كل األنسجة بالمبٌض أو تصل الى أنسجة الجذور األولٌة و ال
 ذلن حسب صنف الممح المصاب.

 كما أن درنات البطاطس وعمل المصب والعنب المصابة والتً تستعمل كتماوي تعمل على إنتشار كثٌر من مسببات األمراض.
فٌروسات النباتٌة عن بعضها فً إمكانٌة انتمالها عن طرٌك البذور كما فً حالة الفٌروس المسبب لمرض موزاٌن تختلف ال

معظم الفٌروسات النباتٌة ال تنتمل عن طرٌك البذور ولكن ٌحدث النمل بنسب مختلفة فً  الفاصولٌا وفٌروس موزاٌن الخس ولكن
 .معٌنة وتعرف هذه الفٌروسات باسم الفٌروسات المنمولة عن طرٌك البذوربعض النباتات البمولٌة والمرعٌة لفٌروسات 

و ٌإثر على طول فترة بماء الطفٌل لادراً على احداث االصابة عوامل متعددة منها طبٌعوة الطفٌول نفسوه و الظوروف التوى حودث فٌهوا 
ه بممارنوة توؤثر حٌوٌوة بوذور النبواتٌن البرسوم و التلوث بالطفٌل نفسه و طرٌمة تخزٌن البوذور. فوى حالوة التلووث ببوذور الحوامول ف نو

أموا فوى حالوة اإلرجووت فالعاللوة هنوا بوٌن بوذور الوراى و األجسوام الحجرٌوة  –الحامول بالتخزٌن ٌمكن معرفة مدى مدة بماء الطفٌل 
 للفطر و ٌلزم فى هذه الحالة معرفة تؤثٌر الظروف الخاصة بالتخزٌن على كال من العائل و الطفٌل.

سونوات أموا جوراثٌم الوتفحم  26لمعروف أن ثآلٌل الدٌدان الثعبانٌة المحفوظوة فوى حالوة جافوة ٌمكون أن ٌبموى لمودة تزٌود عون و من ا
سونة كموا انتجوت الحبووب  21سونة و الوتفحم المغطوى فوى الشوعٌر لمودة  21النتن فتبمى فى حالة مٌتة داخل الحبوب لمدة تزٌود عون 

سنة. و عموماً ف ن الطفٌلٌات التى تلوث البذور مون الخوارج تفمود حٌوٌتهوا  22خزٌنها لمدة المصابة فى الشعٌر سنابل مصابة بعد ت
أسرع من تلن التى تكون كامنة داخل أنسجة البذور. كموا أن طبٌعوة الطفٌول الملووث للبوذور لهوا دوراً كبٌوراً كوؤن ٌكوون علوى صوورة 

 ل أو خارج البذور.جراثٌم كونٌدٌة أو كالمٌدٌة أو أجسام حجرٌة أو مٌسٌلٌوم داخ

 
 
 
 
 
 



 

 درجة( 16)                                                                                  :السإال الثانً

 األمراض النباتية )أكتب في أثنين فقط(: وتطور وءشنل التالية في موضح دور كل من العوا  -أ
 األمراض النباتية نشوء وتطورفي الحرارة دور  -2

ٌتطلووب كوول موون الطفٌوول والعائوول درجووة حوورارة معٌنووة لنموووه وتختلووف العوائوول فٌمووا  بٌنهووا كمووا تختلووف أٌضوواً الطفٌلٌووات فووً  
احتٌاجاتها الحرارٌة ففطرٌات البٌاض الزغبً و اللفحة المتؤخرة والصدأ األبٌض ٌزداد نموها ونشاطها عنودما تكوون درجوة الحورارة 

ض المتسببة عنها تزداد فً المناطك الشمالٌة والمناطك تحت االستوائٌة فً فصول الشتاء بٌنموا منخفضة نوعاً ما ولذلن ف ن األمرا
تسود فطرٌات الذبول الفٌوزارٌومً   وبكتٌرٌا الذبول البكتٌوري : واللفحوة النارٌوة ونٌمواتودا الجوذور فوً الجوو الوداف  نوعواً  درجوة 

تختلف باختالف الطفٌل والعائل وتختلوف طوول فتورة الحضوانة لكول مورض  الحرارة المثلً الالزمة لتكشف المرض وظهور األعراض
م وبعود 5ٌوموا علوى درجوة  11باختالف درجات الحرارة فمثالً صدأ الساق األسود فً الممح تتكشف أعراضه علوى نبوات المموح بعود 

 م.111أٌام على درجة  0م وبعد 261ٌوماً على درجة حرارة 25
جة الحرارة المثلً لتكشف المرض عن الحرارة المثلً لكل من الطفٌل والعائل ففً مرض العفن وفً بعض الحاالت لد تختلف در

ف ن درجة الحرارة المثلً لتكشف المرض تمع بٌن   Thielaviopsis basicolaاألسود فً جذور الدخان المتسبب عن الفطر 
م لٌست مثلً 111: 22م ومن المالحظ أن الدرجة 111 :11م ولنمو الفطر بٌن 191: 11م ومن لنمو نبات الدخان تمع بٌن 11:221

لنمو أي من الطفٌل أو العائل ولكنها موافمة للعاللة بٌن الطفٌل والعائل والالزمة ألحداث المرض أذن لٌس من الضروري أن تكون 
ن ذلن ف ن درجة الحرارة لد درجة الحرارة الالزمة لتكشف المرض هً نفس الدرجة الالزمة لنمو الطفٌل أو لنمو العائل بل أكثر م

على نبات الدخان عمب إصابتها   Local lesionsم تتكون لرح موضعٌة 151تتحكم فً نوع اإلصابة فعلً درجة حرارة 
م تبدأ هذه المرح الموضعٌة فً االلتحام مع بعضها وإذا رفعت درجة الحرارة إلى 111بالفٌروس فً حٌن أن رفع درجة الحرارة إلى 

زو شامل للنبات بواسطة الفٌروس وتظهر على النبات حالة إصابة جهازٌه بالموز أٌل ولو رجعت النباتات إلى درجة م ٌحدث غ151
وهذا المثل ٌوضح بجالء كٌف   Complete necrosisم ف نها تموت فورا نتٌجة لحدوث تمرح كامل 161الحرارة منخفضة 

ولد استخدمت الحرارة المرتفعة لعالج النباتات التً تعانً من هذه األمراض تتحكم درجة الحرارة فً العاللة بٌن العائل والطفٌل. 
ومن األمثلة المشهورة والمستخدمة على نطاق التصادي معاملة   Thermotherapyوتسمً طرٌمة العالج الحراري هذه بالـ 

 ا من مرض تمزم الخلفةم  لمدة ساعتٌن لتخلٌصه561عمل المصب لبل زراعتها بالغمر فً الماء الساخن على درجة 

 األمراض النباتية نشوء وتطورفي الضوء دور  -2

ٌعتبر الضوء ألل أهمٌة من الحرارة والرطوبة لتكشف األمراض النباتٌة إال أنه هنان مون األموراض النباتٌوة موا ٌتوؤثر بطوول  الفتورة 
أو لطرها وعموماً ف ن الكشوافة الضووئٌة الملٌلوة لبول العودوى تزٌود مون لابلٌوة النباتوات المعوداه لإلصوابة بالطفٌلٌوات االختٌارٌوة كموا 

اذ ٌستحسن حفظ النباتات فً الظالم لفتورة محودودة لبول إجوراء العودوى   Botrytis spنباتات الطماطم بالفطر ٌحدث عند عدوى 
 إال أن الكثافة الضوئٌة الملٌلة لبل حدوث العدوى تزٌد من مماومة بعض العوائل للطفٌلٌات اإلجبارٌة.

المسوبب لمورض صودأ السواق األسوود توزداد     Puccinia graminis f.sp. tritici موثالً عنود عودوى نباتوات المموح بوالفطر
علوى العكوس فو ن   Melampsora liniاإلصابة به عند تعرٌض النبات لفترة طوٌلة مون الضووء وبالمثول فوً حالوة صودأ الكتوان 

نجود أنوه   Fusarium oxysporum f.sp. lycopersiciمرض الذبول الفٌوزارٌوومً فوً الطمواطم المتسوبب عون الفطور 
 المرض عند تعرٌض النباتات إلى فترات ضوئٌة لصٌرة. ٌزداد

 Tobaccoهذا وتزداد لابلٌة النباتات لإلصابة بالفٌروسات عندما تمل الفترة الضوئٌة ) نهاراً لصوٌرا( فوالفٌروس مزاٌون الودخان 
mecrosis virus   موثالً ٌسوبب حالوةComplete necrosis  طوً للٌول مون فوً إنجلتورا فوً خوالل فتورة الشوتاء ولكنوه ٌع

المرح الموضعٌة أو ال تظهر أعراض فً فصول الصوٌف ولود ثبوت أن ذلون ٌرجوع الختالفوات الكثافوة الضووئٌة ولوٌس إلوى االختالفوات 
 الحرارٌة حٌث أن تظلٌل النباتات فً فصل الصٌف ٌزٌد زٌادة ملحوظة من عدد المرح الموضعٌة على أوراق النباتات.

          

 األمراض النباتٌة وتطورنشوء فً  الرطوبةدور  -1
تإثر الرطوبة أٌضاً بوسائل مختلفة على تكشف األمراض النباتٌة و أهم تؤثٌر لها هو المساعدة علوى انبوات جوراثٌم الفطرٌوات و     

 ً  اختراق انسجة العائل بواسطة انبوب العدوى   و تإثر الرطوبة على حدوث كثٌر من األموراض النباتٌوة اذا ٌكوون انتشوارها واضوحا
فى المواسم الممطرة كما فى حالة أمراض الندوة المتؤخرة فى البطاطس و الجرب فى التفاح و البٌاض الزغبى فى العنب و فى مثول 
هووذه األمووراض و غٌرهووا فوو ن سووموط األمطووار و درجتهووا ٌكووون عووامالً محوودداً النتشووار هووذه األمووراض و أحٌانوواً ٌكووون عووامالً محوودداً 

 موسم ما. لظهورها أو عدم ظهورها فى
و فى بعض الفطرٌات تحتاج جراثٌمها عادة الى غشاء رلٌك من الماء النباتها كما لد تحتاج الى المواء فوى المسواعدة علوى تحورر و 
انتشار الجوراثٌم و لووحظ فوى بعوض األموراض أن عودد مورات سوموط األمطوار ٌحودد عودد دورات الحٌواة للفطور خاصوة اذا كانوت مودة 

اعدة علوى إحووداث عودوى جدٌوودة. و بوالرغم موون أن معظوم الفطرٌووات و البكتٌرٌوا تحتوواج لغشواء بسووٌط موون سوموط المطوور كافٌوة للمسوو
الرطوبووة علووى أسووطح األجووزاء النباتٌووة حتووى تووتمكن موون إحووداث االصووابة اال أن بعووض الفطرٌووات ٌمكوون لجراثٌمهووا االنبووات و إحووداث 

دون أن ٌكون هنان ماء حر و من أمثلة ذلن فطرٌوات البٌواض الودلٌمً االصابة اذا كانت درجة الرطوبة النسبٌة حول النبات مرتفعة 



 

% و فوً مثول هوذه الفطرٌوات نجود أن االصوابة تونخفض 25-56اذا تكون االصابة بها شودٌدة عنودما تتوراوح الرطوبوة النسوبٌة بوٌن 
 التى ٌسمط فٌها سموط االمطار.بارتفاع الرطوبة النسبٌة و بمعنى آخر ف ن شدة االصابة بالبٌاض الدلٌمى تزداد فى المناطك 

أما فى حالة فطرٌات التربة و التى تصٌب األجزاء األرضٌة من النبات كالجذور و الدرنات ف ن المورض ٌوزداد بزٌوادة رطوبوة التربوة 
 حتوى لوورب نمطوة التشووبع و لعوول ذلون ٌرجووع الووى زٌوادة أن زٌووادة الرطوبوة ٌسوواعد علووى زٌوادة نشوواط هووذه الفطرٌوات خاصووة الجووراثٌم
الهدبٌة كما فى الفطر بٌثٌم المسبب لمرض موت البادرات و فى نفس الولت ف ن زٌادة الرطوبة تملل من نشاط العائل نتٌجة لضوعف 

 الجذور.
ٌكون انتشار البكتٌرٌا و زٌادتها فى العدد اكثر وضوحاً داخل االنسجة النباتٌوة عنودما ترتفوع الرطوبوة حوول النبوات و ٌوزداد  

انتفوا  الخالٌوا و هوذا ٌوإدى الوى زٌوادة تركٌوز البكتٌرٌوا فوى الجوزء المصواب و خروجهوا الوى سوطح النبوات لتعٌود امتصاصه للمواء و 
 االصابة مرة أخرى اذا كانت الظروف الرطبة ما زالت سائدة.

للة لها. و من و تإثر الرطوبة على االصابة باألمراض الفٌروسٌة من خالل تؤثٌرها على النبات العائل و كذلن على الحشرات النا
المعروف أن الفٌروس ٌتزاٌد جٌداً فى األعضاء النباتٌة الصغٌرة السن و األنسجة النامٌة و لما كان ارتفاع الرطوبة ٌساعد على 
زٌادة النمو الخضرى ف نه بالتالى ٌإثر على زٌادة تضاعف الفٌروس و تكشف المرض. و ٌالحظ فى كثٌر من األمراض الفٌروسٌة 

كما  –اض الشدٌدة للنبات المصاب الموجودة تحت ظروف حرجة من الرطوبة عن المنزرعة فى ظروف مثالٌة منها اختفاء األعر
أن كثٌرأ من النباتات المصابة ال تظهر علٌها اعراض تمرٌباً خاصة فى المواسم الجافة. و ٌإثر سموط األمطار و ارتفاع الرطوبة 

ة فى حٌن أنها تزٌد من نشاط فطرٌات التربة و النٌماتودا و لذلن ف نه ٌمكن المول على حركة الحشرات الناللة لألمراض الفٌروسٌ
 بؤن األمطار تملل من انتشار األمراض الفٌروسٌة التى تنملها الحشرات بٌنما تزٌد تلن التى تنملها النٌماتودا.

  

 )اختار خمسة فقط(ألمراض التالية االمسبب المرضي والظروف المالئمة النتشار  أكتب في جدول - ب
 فً الطماطم  المتؤخرةالندوة  -1التبمع البنً فً الفول البلدي       -1فً الممح        المغطىالتفحم  -2
 التبمع الشبكً فً الشعٌر  -0   البٌاض الزغبً  فً الكرنب      -5         صدأ الورد               -1  

 
 فً الممح  المغطىالتفحم  -2

ً لذا نجد أن المرض ٌنتشر فى حمول وادى  انتشارهٌوجد المرض فى المناطك الرطبة ولكن ٌكثر  فى المناطك األكثر جفافا
  .صوب الدلتا ذات الرطوبة الجوٌة العالٌة باالتجاهالنٌل الجاف والحار وٌمل 

  : التبمع البنى فى الفول -1
الرطوبة و نزول األمطار خالل  وٌالئم انتشارهإصابته بالتبمع البنى  من أهم مشكالت الفول البلدى فى دلتا النٌل هى

 إدى الى جفاف األوراق و سموطها وٌشهرى ٌناٌر وفبراٌر ودرجة الحرارة المنخفضة وخاصة فً 

 الندوة المتؤخره فً الطماطم -1
المناطك غزٌره االمطار وتمل درجات الحرارة المنخفضة وبصوره وبائٌه فً  الطماطمٌنتشر مرض الندوه المتاخره فً 

خطورته فً المناطك التً ٌنخفض فٌها معدل سموط االمطار وٌندر حدوثه فً المناطك الجافه فٌما عدا تلن التً تستخدم 
وانا غزراه االمطار  لإلصابةالمطر علً العائل وجعله اكثر لابلٌه  بتؤثٌرولد ٌمكن تعلٌل ذلن  فٌها وسائل الري المعروف.

 بناء وتكوٌن كمٌات كافٌه من اللماح المعدي للفطر الممرض  تساعد علً

  : صدأ الورد -1
فى الجهات الشمالٌة من الدلتا  انتشارهوهو منتشر فى زراعات الورد فى العالم وتزداد شدته فى األماكن الرطبة لذا ٌكثر 

 . جنوب الوادى ًكلما اتجهنا جنوباً حتى ٌكاد ٌختفى فى ألاص انتشارهخاصة مع توفر درجات الحرارة المالئمة وٌمل 
 

    البٌاض الزغبً  فً الكرنب      -5

 األمطار والرطوبة العالٌة مش الندي او فً وجود درجات الحرارة المنخفضة بصوره وبائٌه فً ٌنتشر المرض 

   التبمع الشبكً فً الشعٌر   -0

تحدث اإلصابة إذا  م و ال 16 – 26المعتدل و أفضل درجة حرارة لنمو الفطر المسبب ما بٌن ٌالئم هذا المرض الجو الرطب 
خاصة فى ولذا ٌنتشر المرض بصورة شدٌدة فى دلتا النٌل خاصة الجهات الشمالٌة  . 12ارتفعت درجة الحرارة عن 

 محافظة كفر الشٌخ منها وٌمل كلما اتجهنا جنوباً ناحٌة الوادى

 
 
 



 

 درجة( 16)                                                                               -:الثالثالسإال 

 -:مما يمي فقط واحدأكتب في  -أ 
 ً حدوث وتطور اإلصابة بمرض الذبول الفٌوزارٌومً فً الطماطم ر التفاعل بٌن العوامل البٌئٌة فدو -2

وٌتضوح ذلون مون خوالل  اإلصابة بمورض الوذبول الفٌوزارٌوومً فوً الطمواطمللتفاعل بٌن العوامل البٌئٌة دور كبٌر فً تكشف وتطور 
 االتً:

 تتهٌؤ نباتات الطماطم للذبول فً وجود:

 درجات حرارة تربة وحرارة هواء لرٌبة من الدرجة المثلً لنمو العائل. ( أ)

 رطوبة تربة منخفضة.  ( ب)

 األمد.)ج( ٌوم لصٌر 

 )د( شدة ضوء منخفضة.

 )ه( مادة مغذٌة ٌمل فٌها األزوت  أو ٌمل منها الفوسفور  أو ٌكثر فٌها البوتاسٌوم  أو ٌنخفض فٌها تركٌز أٌون األٌدروجٌن. 

 زاد تبعا لذلن المماومة فً وجود :تلابلٌة النباتات لإلصابة و نخفضتهذا و

 الدرجة المثلً لنمو النبات.درجات حرارة تربة أو هواء أعلً أو ألل من  ( أ)

 تربة رطبة جدا. ( ب)

 )ج( فترات اضاءة ٌومٌة طوٌلة.

 )د( شدة ضوء عالٌة.

 )ه( مادة مغذٌة ٌكثر فٌها الفوسفور  وٌمل فٌها البوتاسٌوم  وٌكثر فٌها األزوت  وٌرتفع فٌها تركٌز أٌون األٌدروجٌن.

الطماطم بالذبول  بعد الشتل فً التربة الملوثة  لد تتحدد بالظروف  وٌتضح من ذلن  اذن أن الدرجة التً تتؤثر فً وجودها نباتات
  التً زرعت فً وجودها الشتالت  وأٌضا بالظروف التً تسود بعد اإلصابة.

 
 نبإ المبنً علً أساس الظروف الجوٌةتما الممصود بالتنبإ باألمراض النباتٌة وماهً أنماط االوبئة ثم أشرح مثال لل -1

جمٌع الوسائل و األنشطة التى ٌمكن بها أن نإكد أو ننذر المزارع فى منطمة ما باحتمال حدوث انتشوار الوبواء بمورض ٌشمل التنبإ  
 معٌن حتى ٌمكن استعمال و سائل المماومة الفعالة و بذلن ٌمكننا تملٌل الخسائر التى لد تنجم عن انتشار المرض بصورة وبائٌة

 أنماط االوبئة

 بئة األمراض النباتٌة وهً: توجد ثالثة أنماط لألو

 وباء وحٌدة الدورة  -2

عنً أخر ف نه ال ٌكون لماح نشط ٌجدد اإلصوابة خوالل دورة المحصوول  مٌتم الممرض دورة واحدة خالل دورة المحصول  ب
 وبالتالً فالمرض ٌتم جٌل واحد خالل دورة المحصول. أي الوباء البسٌط. 

 وباء عدٌد الدورة  -1

ٌكون الممرض فً هذه الحالة عدٌد من الدورات خالل الودورة المحصوولٌة الواحودة  وذلون لمدرتوه علوً تكووٌن لمواح نشوط 
 ٌجدد اإلصابة أكثر من مرة خالل الدورة المحصولٌة الواحدة أي الوباء المركب. 

 وباء عدٌد الدورة عبر السنوات  -1

ة من عدة مواسم. ٌعتبر ذلن هاما خاصة بالنسوبة للمحاصوٌل المعمورة ٌتطلب األمر فً بعض الحاالت تتبع المرض عبر فتر
مثل محاصٌل الرعً وبساتٌن الفاكهة وأشجار الغابات والمسطحات الخضراء  وكوذا فوً المحاصوٌل الحولٌوة التوً توزرع فوً منواطك 

 معٌنة بطرٌمة المحصول المتكرر  أي بتكرار زراعته عاماً بعد أخر دون دورة زراعٌة. 

 

 



 

 ل للتنبإ المبنً علً أساس الظروف الجوٌة مثا

عرفت العاللة بٌن اإلصابات الوبائٌة لمرض اللفحة المتؤخرة فً البطاطس وبٌن الجوو البوارد الرطوب منوذ أن دخول المورض 

با وعلً ذلن ف ن التنبإ بالمرض ٌعتمد أساسه علوً التنبوإ بوالظروف الجوٌوة. وفٌموا ٌلوً ننوالش واحوداً مون بورامج التنبوإ ولود وأور

جمع بٌن نظامٌن كبٌرٌن للتنبإ بلفحة البطاطس ٌعتمد األول علً تجمٌوع لٌاسوات عوامول الجوو خوالل فتورة معٌنوة لتحدٌود موعود أول 

س وإجموالً المطور °15.0ذلن هو عندما ٌون متوسط درجات الحرارة خوالل األٌوام السوابمة ألول مون رشة بالمبٌد. والٌوم المناسب ل

أسووبوع موون الظوروف الجوٌووة المالئمووة. والطرٌمووة  1-2سوونتمتر أو أكثوور. عندئوذ ٌظهوور الموورض خوالل  1خوالل العشوورة أٌووام السوابمة 

تتحودد علوً  Severity"ة الحرارة. فوً هوذا النظوام لوٌم دالشودة الثانٌة التً أدخلت فً التنبإ اعتمدت علً الرطوبة النسبٌة ودرج

 %( ودرجات الحرارة خالل فترات زمنٌة مختلفة 96أساس لٌم الرطوبة النسبٌة )األكثر من 

 

 ورلة  166أخذت عٌنة عشوائٌة بمعدل  .االصفرمن الممح لمرض الصدأ  أصناف ثالث تم إجراء تجربة لتمٌٌم مدي مماومة -ب
 5وتم توزٌع أوراق نباتات العٌنة علً الودرجات الخاصوة بالممٌواس المرضوً المكوون مون الدرجوة صوفر إلوً الدرجوة  صنفكل من 

 فكانت النتائج التالٌة.
 

 ج ب أ 
 درجة اإلصابة عدد األوراق درجة اإلصابة عدد األوراق درجة اإلصابة عدد األوراق

16 6 06 6 25 6 
26 2 16 2 15 2 
16 1 15 1 16 1 
26 1 15 1 16 1 
26 5 16 5 96 5 

 

 المطلوب حساب كل من :
 .ذي توصً بزراعتهلما هو الصنف ا -1   .صنفكل لالنسبة المئوٌة لإلصابة وشدة اإلصابة  -2

 
 فئة االصابة +..+....( xالمصابة  االوراقمجموع )عدد                       
     x 266 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     =  شدة االصابة

  x 5المفحوصة  االوراقإجمالً عدد                             
 

 المصابة  االوراقعدد                                              
    x 266النسبة المئوٌة لإلصابة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 المفحوصة  االوراقإجمالً عدد                                    
                                               216  

 x 266    =06%ـــــــــــــــــ = ـــــللصنف )أ( النسبة المئوٌة لإلصابة 
                                            166   

                                                216  
 x 266     =26%ـــــــــــــــــــ  = للصنف)ب( النسبة المئوٌة لإلصابة

                                            166   
                                                215  

 x 266    =91.5%ـــــــــــــــــــ  = للصنف)ب( النسبة المئوٌة لإلصابة
                                            166   

 
 
 



 

 
 (x2 +16 x1 +26 x1 +26 x5 26مجموع )                                   

 x 266     =12% ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     =  للصنف )أ( شدة االصابة

                                             166 x 5  
 (x2 +15 x1 +15 x1 +16 x5 16مجموع )                                     

 x 266     =11.5% ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     =  للصنف )ب( شدة االصابة

                                               166 x 5  
 (x2 +16 x1 +16 x1 +96 x5 15مجموع)                                      

 x 266     =05.5% ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     =  للصنف )ج( االصابةشدة 

                                               166 x 5  
االصناف فً شدة االصابة وبناء علً النتائج المتحصل علٌها نوصً بزراعة الصنف )أ( حٌث أنه كان الل 

 وٌعتبر أكثرها مماومة
 

 

 / جهاد الهباء   و   د/ جمال عاشورأ.د       والنجاحمع أطيب التمنيات بالتوفيق    


