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 درجة( 02)                                                                                 -:السؤال األول

(اتدرج 12)مباتفسر -أ
 صدأ الساق في القمحعدم جدوي استخدام الدورة الزراعية في مقاومة مرض  -1

الن الرياح هي التي تقوم بنقل الجراثيم االسيدية التي تبدأ منها االصابه في بداية الموسم كل عام من اوروبا وبالتالي ال تجدي 
 الدورة الزراعية في مقاومة المرض

 

 الرطب المعتدلزيادة انتشار مرض الندوة المتأخرة في الطماطم والبطاطس في الجو البارد الممطر عن الجو  -2

إنبات غير مباشر وفي هذه الحالة كل كيس في الجو البارد الممطر فان الكيس االسبورانجي للفطر المسبب للمرض ينبت  ألنه
أما في الجو المعتدل  فان الكيس  إلصابة قادرة علي إحداث اكل جرثومة كثيرة جرثومي يخرج منه جراثيم متحركة 

 ويعطي انبوبة أنبات كجرثومة واحدة إنبات مباشرللفطر المسبب للمرض ينبت  االسبورانجي
 

 الكاذب في النخيل في الدلتا ويكاد يكون منعدم في جنوب مصرمرض التفحم زيادة انتشار  -3

 و درجات الحرارة المعتدلة في الدلتا والمناسبة النتشار المرض وعدم توافرها في جنوب مصر العاليةلتوافر الرطوبة 
 

 بين المناحل وبساتين التفاح والكمثري كبيرة مسافةضرورة وجود  -4

حيث تعمل حشرة النحل علي نقل البكتيريا المسببة لمرض اللفحة النارية في التفاح والكمثري من شجرة إلي أخري وبذلك 
 ن الحد من انتشار المرضيمك

 

 االقالل من التسميد باألسمدة الفوسفاتية في حاله اإلصابة باألمراض الفيروسية -5

   MVزيادة عنصر الفوسفور يقلل مقاومة القرع لفيروس الن 
 

 (اتدرج 12)      انتشار األمراض النباتية )أكتب في أثنين فقط(: ل التالية فيموضح دور كل من العوا  -ب
 النيماتودا -3الهواء                    -0                   النباتية المخلفات -1             

 في انتشار األمراض النباتيةدور المخمفات النباتية  -1
المخلفات النباتية ولو أنها ليست في أهمية األجزاء والمنتجات النباتية من حيث تداولها إال أن تراكمها قد يكون عامالً هامااً 
في إنتشار مسببات األمراض، فأكوام درنات وعروش البطاطس المصابة بمرض الندوة المتأخرة تحمل مسابب المارض إلال الموسام 

عتادالً فتتكاون جاراثيم تعمال كمصادر لعادوا المحاصايل المجااورة القابلاة لذصاابة، وكاذلك فاي مارض التالي خاصة إذا كان الشتاء م
 البياض الزغبي في البصل فإن بعض أطوار المسبب توجد مع بقايا المحصول.

ماراض ومخلفات التقليم واألوراق المتساقطة من النباتات المصابة يمكن اعتبارها من العوامال الهاماة فاي نشار مساببات األ
حيث تمكن المخلفات النباتية ولو أنها ليست في أهمية األجزاء والمنتجات النباتية مان حياث تاداولها إال أن تراكمهاا قاد يكاون عاامالً 
هاماً في إنتشار مسببات األمراض، فأكوام درناات وعاروش البطااطس المصاابة بمارض النادوة المتاأخرة تحمال مسابب المارض إلال 

ذا كان الشتاء معتدالً فتتكون جاراثيم تعمال كمصادر لعادوا المحاصايل المجااورة القابلاة لذصاابة، وكاذلك فاي الموسم التالي خاصة إ
 مرض البياض الزغبي في البصل فإن بعض أطوار المسبب توجد مع بقايا المحصول.

ي نشار مساببات األماراض ومخلفات التقليم واألوراق المتساقطة من النباتات المصابة يمكن اعتبارها من العوامال الهاماة فا
حيث تمكن األمراض من اإلنتشار والبقاء حية في موسم النمو التالي كما في البياض الزغبي في العنب وصدأ الورد وجرب الكمثرا 

 وتجعد أوراق الخوخ. لذا ينصح بالتخلص من المخلفات بجمعها وحرقها.
أو  B. cinereaالمخلفاات النباتيااة كماا فاال حالااة فطار  و فال أحيااان أخارا تتجاارثم بعااض الفطرياات و تاازداد فال العاادد علاال

Penicillium spp.  كما تنمو بعض الفطريات المتطفلة اإلختيارية علل المخلفات النباتية لحين وجود العائل التل يصايبها مثال 
Rhizoctonia solani  ا و المثاال علال ذلاك و تبقل كثير من الطفيليات علل المخلفات النباتية لحاين زراعاة أو وهاور عوائلها



 

 

أوراق النباتات المتساقطة لألشجار الحولية حيث تبقل عليها الطفيليات للموسم التالل مثل مرض جرب التفاح و البقعة الساوداء فال 
 .Diplocarbon rosaeالورد و المتسبب عن الفطر 

وصادأ الاورد وجارب الكمثارا وتجعاد أوراق  من اإلنتشار والبقاء حية في موسم النمو التالي كما في البياض الزغبي في العناب
 الخوخ. لذا ينصح بالتخلص من المخلفات بجمعها وحرقها.

 

 في انتشار األمراض النباتيةدور الهواء  -2
 تنتشر معوم الجراثيم الفطرية وإلل حد ما باذور معوام النباتاات المتطفلاة بواساطة التياارات الهوائياة التاي تحملهاا كاأجزاء
خاملة إلل مسافات مختلفة. تلتقط التيارات الهوائية الجراثيم والبذور معاً بعيداً عن الحوامل الجرثومية أو أثناء قذفها بقوة 
أو لدا سقوطها عند النضج. وهذا يعتمد علل سرعة واضطراب الهواء وبذلك يمكن أن تحمل الجاراثيم إلال أعلال أو أفقيااً 

الموجاودة فاي الادخان. بينماا يكاون الهاواء حاامالً للجاراثيم فاإن بعاض الجاراثيم يمكان أن بطريقة تشبه الجزيئات الغبارياة 
تالمس سطوحاً رطبة وبذلك تلتصق بهاا وعنادما تقار حركاة الهاواء أو عناد حادوث أمطاار فاإن الجاراثيم الباقياة تساقط أو 

ه االحتفااو بحيويتاه والبقااء حيااً لابعض تنقل إلل أسفل من الهواء بواسطة قطارات المطار. اإلنتشاار النااجح للجاراثيم يمكنا
مئات آالر من األمتار، وجراثيم فطريات أخرا خاصة أصداء الحبوب تكون عالية القدرة علل االحتمال وتوهر بشاكل عاام 
علل كل المستويات وعلل ارتفاعات عالية فوق الحقول المصابة لذا فإن جراثيم هذه الفطريات غالباً ما تكون محمولاة إلال 

 ألار قادم فاوق الحقاول المصاابة، 11فات بعيدة تبلغ كيلومترات عديدة، وقاد وجادت جاراثيم صادأ السااق علال ارتفااع مسا
وانتقااال مسااببات األمااراض بواسااطة الرياااح إمااا أن يكااون محاادود الماادا كمااا فااي حالااة ماارض الااتفحم السااائب فااي القمااح 

أو يكون بعيدة المدا كما في حالة صدأ الساق في القمح  والشعير وكذا في مرض الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم.
، فقاد ثبات ماان التجاارب التااي أجريات فااي مصار خااالل شاهر ماارس أن الجااراثيم اليوريدياة للصاادأ توجاد بكثاارة فاي الوجااه 

 قدم. 1222البحري علل ارتفاع يزيد علل 
 

 في انتشار األمراض النباتية دور النيماتودا -3
عاماااال لنقاااال اإلصااااابة بفطاااار  Anguina triticiالنيماااااتودي والااااذي تسااااببه النيماااااتودا أن ماااارض القمااااح نجااااد 

Dilophospora alopecuri  ويجب أن يصال إلال القماة النامياة للنباات القابال لذصاابة حتال يمكناه أن يبادأ عالقتاه
التطفلية. وهو يصل إلل القماة النامياة محماوالً علال الساطح الخاارجي لهاذه اليرقاات فتلتصاق الجاراثيم جياداً علال الديادان 

كعامل   Anguina triticiل النيماتودا بواسطة زوائد متفرعة موجودة علل طرفي الجرثومة اإلسطوانية الشكل وال تعم
لنقل العدوا فقط، بل يوهر أن وجودها ضروري لحادوث اإلصاابة باالفطر. وفاي الطبيعاة فاإن الفطار ال يحادث اإلصاابة فاي 
النباتات الخالية من اإلصابة بالنيماتودا وال يمكنه أن يستمر في أنشطته الممرضة في النباتات المصابة في حالة موت هاذه 

يدان أو النباتاات التاي قاد كونات أوراقهاا. وقاد نجاح تحات الوارور الماتحكم فيهاا فاي إحاداث اإلصاابة لألنساجة الحديثاة الد
أول ناوع ثبتات عالقتاه بنقال  Xiphinema indexللباذور النامياة بواساطة جاراثيم الفطار بمفردهاا. وكانات النيمااتودا 

روسات المنقولة بواسطة الترباة لمارض الورقاة المروحياة لنباتاات أدلة علل أن الفي وهناكاإلصابة باألمراض الفيروسية، 
العنب يمكنها أن تنتقل إلال النباتاات الساليمة بواساطة النيمااتودا ومناذ ذلاك الوقات أمكان التعارر علال عادد مان النيمااتودا 

 ان والتبقع في الدخان.الخارجية التطفل والتي تنقل تسعة أنواع من الفيروسات بما فيها فيروس األوراق الجافة في الدخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 درجة( 02)                                                                                  :السؤال الثاني

 (اتدرج 12)           )أكتب في أثنين فقط(: تجرثم الفطريات عمي ل التاليةموضح دور كل من العوا  -أ

  الضوء -3                          الحرارة - 0 الرطوبة                 -1             
 

     تجرثم الفطريات عميالرطوبة دور  -1

تؤثر الرطوبة فل تكوين الحوامل الجرثومية لعديد من الفطريات الممرضة للنبات كماا هاو الحاال فال الفطار المسابب لمارض النادوة 
% لمادة قصايرة، كاذلك 5المتأخرة فل البطاطس و الطماطم حيث يقر تكوينها اذا تعرضات لرطوباة أقال مان الدرجاة المثلال بمقادار 

لتل تتجرثم فقط فل الجو الرطب فالحوامل و الجراثيم الكونيدية لفطر البياض الزغبل فال البصال الحال فل فطريات البياض الزغبل ا
% فال حاين تتكاون فال فطار البيااض الزغبال فال الخاس فال نطااق أضايق )رطوباة 122-02تتكون فل نطاق رطوبة نسبية قدرها 

تشابه فطرياات البيااض   Cladpsporium , Botrytis%( و هناك العديد من الفطريات الناقصة مثل فطارا 122-09نسبية 
الزغبل فل حساسيتها لرطوبة الجو، و هناك بعض الفطريات التل يتأثر تكاثرها بزيادة الرطوبة و أحياناً يقار التجارثم عنادما تصال 

مان يكون جراثيم كونيدية كثيرة فل رطوبة نسابية   Sphaerotheca humuli% ، فنجد أن الفطر 122الرطوبة النسبية الل 
 % و لكن يقل عدد الجراثيم كثيراً بزيادة الرطوبة.03-09

 Choanephoraو تاؤثر الرطوباة علال ناوع و شاكل الجاراثيم التال تكونهاا الفطرياات، فاالفطر المسابب لمارض عفان الكوساة 
cucurbitarum 31-32تفعة )يكون أكياس اسبورانجية تحتوا علل الكثير من الجراثيم اإلسبورانجية عند درجة الحرارة المر 

بينما عند انخفاض الرطوبة النسبية يكون الفطر جاراثيم كونيدياة )و  –% و ال يكون كونيديات 122درجة مئوية( و رطوبة نسبية 
 هل عبارة عن اكياس اسبورانجية وحيدة الجرثومة(.

طح العائال المصااب. أماا نضاج و عموماً نجد أن معوم الفطريات تحتااج الال رطوباة عالياة عناد خاروج الحوامال الجرثومياة الال سا
المسابب لمارض   Monilia fructigenaالجراثيم فقد يحتاج الل انخفاض بسيط فل الرطوبة بعد ذلك ، كما هو الحال فل الفطر 

العفن البنل فل الحلويات و العكس قد يحدث فل فطر جرب التفاح الذا قد يحتاج الل فيلم من الماء حتل تتكون الجاراثيم الكونيدياة. 
 و لهذا ال يمكن عمل قاعدة معينة عن تأثير الرطوبة علل تجرثم الفطريات الممرضة بل يجب دراسة كل طفيل علل حدة.

 

    تجرثم الفطريات عميالحرارة دور   -2

يحدث التجرثم فل نطاق معين من درجات الحرارة ، كما أن الحرارة تؤثر فل نمو الحوامل الجرثومية و عادد الجاراثيم و أنواعهاا و 
 3نجد أن المدا المالئم لتكوين األكياس اإلسبورانجية هو من   Phytophthora infestansشكلها الخارجل فمثالً فل الفطر 

درجااة مئويااة تنباات األكياااس  10درجااة مئويااة ، و عنااد الاادرجات المنخفضااة  00-19لمثلاال درجااة مئويااة و الدرجااة ا 09الاال 
درجة مئوياة تنبات انباتااً مباشاراً بواساطة  05اإلسبورانجية انباتاً غير مباشراً بتكوين الجراثيم الهدبية بينما فل الدرجات المرتفعة 

 انبوب انبات. 
  Choanephora cucurbitarumلجرثوميااة كمااا هااو الحااال فاال الفطاار و تااؤثر الحاارارة فاال حجاام الجااراثيم و الحواماال ا

 Peronosporaالمساابب لعفاان ثمااار الكوسااة حيااث ياازدادا حجاام الجااراثيم بارتفاااع درجااات الحاارارة. بعكااس الحااال فاال الفطاار 
parasitica   03يكون فيها حجم الكونياديا X 10.5  02درجاة مئوياة و لكنهاا تصابح  02ميكارون علال درجاة حارارة X 03 

 درجة مئوية. 5ميكرون علل درجة حرارة 

 

                            تجرثم الفطريات عمي الضوءدور  -3
( فل الفطريات واهرة معروفة جيداً حيث تتكون حلقات متبادلة من الجراثيم و األجسام Zonationيعتبر النمو الحلقل )           

  Monilia fructigenaالثمرية تتبادل مع ميسيليوم الفطر، و يرجع ذلك لتعاقب النهاار و الليال و أحسان دليال علال ذلاك الفطار 
 حيث يعتمد التجرثم تماماً علل الضوء.

لنهاار ياؤثر فال انتااج و انطاالق جاراثيم الفطرياات المساببة للبيااض الادقيقل و بعاض فطرياات و ا لأن تبادل اللي ولقد وجد 
و يختلار تاأثير الضاوء علال تجارثم الفطرياات فقاد يكاون عاامالً  البياض الزغبل و كذلك الفطر المسبب لمرض تجعد أوراق الخاوخ.

 Moniliaا يااؤثر الضااوء عكسااياً علاال الفطاار بينماا  Monilia fructigenaمشااجعاً علاال تكااوين الجااراثيم كمااا فاال الفطاار 
fructicola   فيضعر من تجرثمه. كذلك هناك العديد من الفطريات الممرضة للنبات المكونة لألوعية البكنيدية يعمال الضاوء علال

 تشجيع تكوينها بينما فل البعض اآلخر يثبط تكوينها.

 



 

 

  المسبب المرضي والظروف المالئمة النتشار األمراض التالية )اختار خمسة فقط( أكتب في جدول -ب
 اللفحة وخناق الرقبة فل األرز -0                                   التفحم العادا فل الذرة الشامية -1
      صدأ الفول البلدا -1                                         التفحم السائب فل القمح   -0
 في الطماطم المتأخرةالندوة  -2           صدأ الكتان - 9              التبقع الشبكي في الشعير -5
 

 Ustilago maydis     العادا فل الذرة الشاميةالتفحم  -1
م وذلك  31 - 09بين  فيه درجة حرارة التربة والهواء ما تتراوحيحتاج الفطر المسبب لهذا المرض لجو دافئ     

% لذا تكثر اإلصابة به فل  25 – 95ما بين  تتراوحفل الفترة الممتدة من مايو حتل أغسطس مع رطوبة معتدلة 
رطوبة التربة والهواء فل  انخفاضدرجات الحرارة و  الرتفاعنحو جنوب الوادا نتيجة  باالتجاهدلتا النيل وتقل 

 االتجاه.نفس 
 

   Pyricularia oryzae   األرز اللفحة وخناق الرقبة فل -0
م لذلك تشتد اإلصابة به  02 -00يالئم هذا المرض الجو الرطب المعتدل حيث تتراوح درجة الحرارة المثلل ما بين 

 الرتفاعكلما اتجهنا جنوباً نوراً  انتشارهرديئة الصرر ويقل  واألراضيفل دلتا النيل خاصة فل الزراعات المتأخرة  
 الرطوبة النسبية بدرجة كبيرة انخفاضدرجات الحرارة فل شهر يوليو و أغسطس وسبتمبر و 

 

 Ustilago tritici    القمحالتفحم السائب فل  -3

ينتشر هذا المرض بشكل وبائل فل المناطق التل تمتاز بارتفاع نسبة الرطوبة فتشتد اإلصابة بهذا المرض فل الدلتا 
ويرجع ذلك الل سرعة إنبات البادرات فل جو وادا النيل الحار مما يساعد علل تفادا  بدرجة أكبر من الوادا

م و  01 – 10اإلصابة بهذا المرض , حيث يالئم الفطر المسبب الجو الرطب علل أن تتراوح درجة الحرارة ما بين 
 . لبيئية األخرام حتل و لو توفرت جميع الورور ا 29ال تحدث اإلصابة إذا ارتفعت درجة الحرارة الل 

 
   Uromyces fabae  صدأ الفول البلدا -1

الرطوبة الجوية المحيطة بالنباتات  ارتفاعالمرض الرطوبة األرضية المرتفعة حيث تعمل علل  وانتشاريالئم وهور 
لذا تشتد اإلصابة  00و  19تساعد علل نشاط وسرعة إنبات الجراثيم وخاصة إذا كانت درجة الحرارة ما بين  والتل

 به فل مراكز دلتا النيل وبدرجة متوسطة فل شمال الوادا و ال يحدث هذا المرض أضراراً كبيرة فل جنوب الوادا

    
 Helminthosporium teres  التبقع الشبكي في الشعير -5

المرض عامة فل مناطق زراعة الشعير ذات الجو الرطب نوعاً وفل مصر يكثر المرض فل الجهات الشمالية يوجد 
ً القضاء علل المحصول كله  . من الدلتا خاصة فل محافوة كفر الشيخ حيث تسبب اإلصابة أحيانا

تحدث  م و ال 02 – 12يالئم هذا المرض الجو الرطب المعتدل و أفضل درجة حرارة لنمو الفطر المسبب ما بين 
 . م 02اإلصابة إذا ارتفعت درجة الحرارة عن 

 
     Melampsora lini      صدأ الكتان  -9

يالئم هذا المرض الرطوبة المرتفعة والندا الغزير الذا يعمل علل إبتالل سطوح النباتات لمدة كافية إلنبات الجراثيم 
مئوية لذا تشتد اإلصابة به شمال الدلتا وتقل بدرجة ليست معنوية فل  01الل  12ما بين  تتراوحفل درجات حرارة 
 . كلما اتجهنا جنوباً فل الوادا انتشارهجنوب الدلتا و يقل 

 

 Phytophthora  infestans   في الطماطم المتأخرةالندوة  -2
المناطق غزيره االمطار درجات الحرارة المنخفضة وبصوره وبائيه في  الطماطمينتشر مرض الندوه المتاخره في 

وتقل خطورته في المناطق التي ينخفض فيها معدل سقوط االمطار ويندر يحدوثه في المناطق الجافه فيما عدا تلك 
وقد يمكن تعليل ذلك بتاثير المطر علي العائل وجعله اكثر قابليه لالصابه  التي تستخدم فيها وسائل الري المعرور.

 ي بناء وتكوين كميات كافيه من اللقاح المعدي للفطر الممرض وانا غزراه االمطار تساعد عل

 
 
 
 



 

 
 
 

 درجة( 02)                                                                               -:السؤال الثالث

 (اتدرج 12)                                                               -مما يمي: فقط واحدأكتب في  -أ 

   لجراثيم فل الفطرياتاشرح مفهوم التحرر السلبي والتحرر االيجابي موضحا صور التحرر االيجابي ل -1
 : Passive Liberation التحرر السلبل 

نجد أن جراثيم الفطريات من هذا النوع و الموجودة داخل االنسجة النباتية البد ان تنتور حتل تتحلل االنسجة فل بعض الحااالت  
و فل حاالت اخرا نجدها تضغط علل البشرة و تمزقها و تعرض الجاراثيم للهاواء او ألا عوامال اخارا تقاوم بنشارها و هاذا  -

جد فيها أن الجاراثيم الكونيدياة علال الحوامال ال يوجاد لهاا طريقاة معيناة لتحررهاا و لكان بصرر النور عن بعض الشواذ التل ن
 ببساطة تسقط و تحمل بالهواء او الحشرات او غيرها من العوامل.

و هناك عالقة كبيرة بين األمطار و قدرتها علل تحرر جراثيم و خاليا عديدة من الكائنات الحية التال تنتشار خالياهاا فال الهاواء 
و ذلك بواسطة العملية المعروفة باسم الطرطشة و تعتبر هذه العملية مهمة فال البكتيرياا و الجاراثيم اللزجاة مثال جاراثيم الفطار 
فيوزاريوم و فطريات االنثراكنوز و غيرها حيث يعلل وجودها فل الجو بكميات كبيرة لوجودها مطلقة علل هيئة ايروسوالت فال 

ميكانيكل لذرات التراب المالماس للمطار مماا يناتج عناه ان تعمال هاذه الاذرات كاأرفر تعلاق الجو و ذلك بسبب حدوث اضطراب 
 عليها الجراثيم فل الهواء و بذلك تحمل الل طبقات الجو العليا.

 :Active Liberationالتحرر الموجب 
 :أوالً: تحرر و انطالق خاليا وجراثيم البكتيريا

تتحرر بها البكتيريا و تنطلق بها الل الهاواء ماا زالات غيار معروفاة تمامااً حياث ان تياار الهاواء المتحارك ال  تعتبر الطريقة التل
من سطح المستعمرات البكتيرية النامية أو علل االقل حينما تكون لزجاة و يقتارح ان وجاود  ايستطيع عادة ان يفصل كال البكتري

الميكاانيكل للغباار و ذرات التاراب و المالباس و غيرهاا مماا يلاوث الهاواء باذرات البكتيريا فل الهواء قد يرجاع الال االضاطراب 
التراب الحاملة للخاليا البكتيرية حيث تعمل هذه الذرات كأرفر لحملها و ترتفع ذرات التراب الحاملة للبكتيرياا الال طبقاات الجاو 

 ثيم الفطريات اللزجة.العليا عن طريق الرياح او المطر او غيرها و ينطبق ذلك ايضاً علل جرا

 ثانياً: تحرير الجراثيم فل الفطريات:

 ,Botrytisوجاد بعاض البااحثين ان هنااك بعاض جاراثيم الفطرياات مثال: انتشار الجراثيم تحات تاأثير الجاذبياة األرضاية:  -1
Helminthosporium and Fusarium  عيفة يمكن أن تنتشر تحت تاأثير الجاذبياة األرضاية كماا أن تياارات هاواء ضا

 يمكن أن يحرر جراثيم بعض هذه الفطريات.

هناك جراثيم بعض الفطريات يمكن أن تحمال الال اعلال بواساطة تياارات الحمال  انتشار الجراثيم فل تيارات الحمل الصاعدة: -0
بهاذه بينماا ال يمكان لجاراثيم اخارا ال تساتطيع ان تحارر و تنتقال الال الهاواء   Botrytis cineraeكما هاو الحاال فال فطار 

 الطريقة.

يحدث ذلاك غالبااً لعدياد مان فطرياات العفان كالتفحماات و الجاراثيم اليوريدياة كماا فال انتشار الجراثيم نتيجة لهبوب الرياح:  -3
االصداء. فغالباً ما توجد جراثيم هذه الفطريات علل حوامل عالية كما ان معوم الفطريات التل تصيب االوراق و السايقان ترتفاع 

سطح العوائل التل تصيبها و من المعرور حالياً ان كمية الجراثيم الموجودة فل الهواء تتناسب طرديا مع سرعة  حواملها علل
 الرياح.

هناك جراثيم بعض الفطريات توجد فل كتل لزجة و بذلك تلتصق فل مجموعات : رانطالق الجراثيم و انتشارها بواسطة المط -1
فقااد ذكاار انااه باسااتعمال  العمليااة مهمااة ايضااا فاال انتشااار الجااراثيم الجافااة فاال الطبيعااةكمااا تعتباار هااذه  –عنااد حملهااا بالرياااح 

الفيوزاريوم فل اختبار قدرة قطرات الماء التل تساقط مان ارتفاعاات مختلفاة علال حمال الجاراثيم عناد ارتادادها و انفصاالها الال 
مللام  2.1ر علال فايلم مان معلاق جاراثيم سامكه مت 2.1مللم من ارتفاع  5قطرات صغيرة فمثال عندما سقطت قطرة ماء قطرها 

ميكارون  5قطرة صغيرة عند ارتدادها و كانت تلك القطرات الصاغيرة تتاراوح فال قطرهاا مان  5222نتج عنها حوالل اكثر من 
 سم. 02 – 12ميكرون كما ان المسافة االفقية التل انتشرت اليها هذه القطيرات كانت  0122الل 

و يعتمد ذلك علل التغيرات السريعة فل رطوبة الهاواء ة الحركة الهيجروسكوبية للحوامل الجرثومية: تحرر الجراثيم بواسط -5
 الجوا و التل غالباً ما تصل الل اقصاها فل الصباح الباكر.

توجااد هااذه الطريقااة فاال اغلااب الفطريااات االسااكية و التاال يحاادث فيهااا تماادد فاال االكياااس تحاارر الجااراثيم بواسااطة االنفجااار:  -9
مللم الل عادة  1االسكية عند نضجها و انفجارها عند القمة مما يؤدا الل قذر الجراثيم االسكية فل الهواء لمسافة تتراوح بين 

سنتيمترات و تتناسب المسافة التل تصل اليها الجراثيم فل الهواء طردياً مع حجمها فالجراثيم االكبر حجما تنتشر لمسافة اكبار. 
نتيجاة لتحاول الجليكاوبروتين المخازن فال االكيااس االساكية الال الساكريات مماا ياؤدا الال زياادة فال  و يرجع انطاالق الجاراثيم

الضغط االسموزا و لذلك تماتص االكيااس االساكية كمياة كبيارة مان المااء و هاذا ياؤدا فال النهاياة الال امتالئهاا بدرجاة كبيارة 
 فتنفجر االكياس االسكية بقوة مما يؤدا الل تحرر الجراثيم.



 

 

 
 يمكن تفادي الكثير من االمراض أشرح مفهوم هذه العبارة. وبيئة التخزين والنقل تنويم بيئة الصوبةب -0

 

 بيئة الصوب

يعتبر انتاج األزهار والخضراوات في الصوب من نوع االنتاج المرتفع القيمة والذي يحدث في وارور الزراعاة الكثيفاة. ويتسابب    
عادة عن مثل هاذه الحالاة، وارور مان الرطوباة والحارارة تخاالر تماماا وارور الزراعاات النامياة طبيعياا. فكثيارا ماا توهار بعاض 

دية، ال توهر داخل الصوب. كما ان أمراضا قد تكون قليلة األهمية فاي الزراعاات الخارجياة تسابب أمراض في الزراعات الحقلية العا
أضرارا جسيمة في زراعات الصوب. فمحصاول الطمااطم ماثال، الاذي يازرع فاي الوالياات الشامالية كمحصاول صايفي فاي الحقال، أو 

وتبقع األوراق المتسبب عن سابتوريا ليكوبيرسايكي  كمحصول شتوي في الصوب يصاب عادة نموه الخضري بمرض الندوة المبكرة
Septoria lycopersici  في الحقال، فاي حاين ال يصااب باه المحصاول الناامي فاي الصاوب. وال يوهار مارض تصاور األوراق

، فااي المحصااوالت الناميااة طبيعيااا فااي الحقاال فااي المناااطق  Cladosporium fulvumالمتساابب عاان كالدوساابوريوم فولفااوم 
الشمالية وينتشر بشدة، ويحدث تلفا للمحصول النامي في الصاوب  وذلاك ألن الرطوباة الجوياة يازداد ارتفاعهاا بانتواام خاالل اشاهر 

حاة علاي تهوياة الصاوب مان الخرير مهيئة بيئة صالحة لتجرثم الكالدوسابوريوم فولفاوم وإلحاداث االصاابة. وتعتماد المقاوماة الناج
حين آلخر. وذلاك للحاد مان درجاة الرطوباة المالئماة لنماو الكاائن المسابب للمارض. وتكيار الصاوب التاي ينماو فيهاا نباات الطمااطم 
بالحرارة المالئمة خالل أشهر الخرير، مبكرا في أغسطس. وذلك لمداومة التهوية، وتخفيض الرطوبة. وينتج عادة عن اجراء هاذه 

 دقة، نتائج طيبة في المقاومة.  العملية ب

 

 بيئة التخزين والنقل 

القت التعليمات الخاصة بشروط التخزين والنقل، خالل األعاوام الساتين المنصارمة، الكثيار مان االهتماام، وذلاك ألن معوام انتااج     
وتحد درجة الحرارة  المنخفضاة،  المزروع من الفاكهة والخضر يشحن الي مسافات بعيدة. ويخزن عادة لمدد طويلة قبل االستهالك.

عادة من نشاط المسببات المرضية الفطرية والبكتيرية. ولذلك فأنها تعتبار مان أهام العوامال فاي مقاوماة المارض. ويتادخل كثيار مان 
باة العوامل في تقادير درجاات الحارارة المناسابة للفاكهاة أو للخضار. فبينماا تكاون درجاة الحارارة القريباة مان الصافر المئاوي مرغو

م، يتغياار طعاام 50م و 20لوقاار نشاااط المساابب المرضااي، تكااون أحيانااا غياار مرغوبااة بالنساابة للنبااات العائاال  ففااي الاادرجات مااا بااين 
البطاطس االيرلندي الي الحالوة، كماا قاد تتكاون أحياناا، منااطق داخلياة ميتاة فاي درناات البطاطاا. وتشاجع الرطوباة المرتفعاة انباات 

عن الرطوبة المنخفضة تكرمش الجذور. وقد تتجمع الغازات المتسربة من اجهازة التبرياد الاي درجاة عيون البصل، في حين يتسبب 
يتسبب عنها جرب في التفاح. ولذلك فقد أصبح من الضروري تقدير الورور المالئمة والواجب توافرهاا فاي أثنااء نقال وتخازين كال 

الحقاائق, امكان مقاوماة المارض عان طرياق التنوايم الصاحيح لبيئاة  المنتجات الهامة المعرضة للتغير والتلر. واذا عرفات مثال هاذه
 التخزين مع احتفاو المنتجات بقيمتها تسويقيا واستهالكيا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (اتدرج 12)                       . الفول البلدي لمرض التبقع البنيتم إجراء تجربة لتقييم مدي مقاومة ثالث أصنار من  -ب

ماان كاال صاانر وتاام توزيااع أوراق نباتااات العينااة علااي الاادرجات الخاصااة بالمقياااس  ورقااة  322أخااذت عينااة عشااوائية بمعاادل 

                                                                                                                 فكانت النتائج التالية. 5المرضي المكون من الدرجة صفر إلي الدرجة 
 

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

35 2 02 2 92 2 
15 1 92 1 52 1 
52 0 92 0 55 0 
22 3 32 3 25 3 
122 5 12 5 12 5 

 

 المطلوب حساب كل من :
 ذي توصي بزراعته.لما هو الصنر ا -0النسبة المئوية لذصابة وشدة اإلصابة لكل صنر.    -1

 

 فئة االصابة +..+....( xالمصابة  االوراقمجموع )عدد                                  
     x 122 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     =  شدة االصابة

  أعلي تدريج لشدة االصابة xالمفحوصة  االوراقإجمالي عدد                             
 

 المصابة  االوراقعدد                                              
    x 122النسبة المئوية لذصابة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 المفحوصة  االوراقإجمالي عدد                                    
                                                 095  

 x 122    =99.33%ــــــــــــــــــــــ   =للصنر )أ( النسبة المئوية لذصابة 
                                                322   

                                                012  
 x 122     =22%ـــــــــــــــــــ   = للصنر)ب( النسبة المئوية لذصابة

                                                322   
                                                002  

 x 122    =23.33%ـــــــــــــــــــ   = للصنر)ج( النسبة المئوية لذصابة
                                                322   

 (x1 +52 x0 +22 x3 +122 x5 15مجموع )                                   
 x 122     =52% ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  للصنر )أ( شدة االصابة

                                                           322 x 5  

 (x1 +92 x0 +32 x3 +12 x5 92مجموع )                                     
 x 122   =30.92% ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  للصنر )ب( شدة االصابة

                                                            322 x 5  

 (x1 +55 x0 +25 x3 +12 x5 52مجموع)                                      
 x 122     =30% ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = للصنر )ج( شدة االصابة

                                                            322 x 5  

( حيث أنه كان اقل االصنار في شدة االصابة بوبناء علي النتائج المتحصل عليها نوصي بزراعة الصنر )
 ويعتبر أكثرها مقاومة
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