
 
  

 
 

 2016/2017الفصل الدراسى االول                                    قسم المحاصيل
 نموذج اجابة

 امتحان مادة تربية المحاصيل للظروف المعاكسه
 قديمهخطه 

الصفات الفسيولوجية واسرتاتيجيات الرتبية هلا دور كبري    الرتبيرية اواو رية :1س 
 أشرح ذلك بالتفصيل؟ –اجلفاف 

 الصفات الفسيولوجية التي تساعد النباتات على مقاومة الجفاف , منها: :2ج
 مساحة سطح الورقة. .1
 التفاف وانثناء األوراق. .2

 فتح وقفل الثغور. .3

 الطبقة الشمعية التي تغطي الورقة. .4

 حجم وعدد الثغور على السطح العلوي للورقة. .5

 وضع الورقة على الساق. .6

 ري.ذحجم وعمق المجموع الج .7

 ري إلى الخضري.ذوع الجنسبة المجم .8

 السقا.وجود  .9

 استراتيجيات التربية لتحمل الجفاف:
هللل مللتم االنتخللال للسللالة المقاومللة للجفللاف تحللي الظللروف البيييللة الجيللدة    للم مللتم اختبللار 

ملتم االنتخلال تحلي ولروف الجفلاف مبا لرة   الساالت المنتجلة تحلي ولروف الجفلاف   ل  هلل 
 وهناك  اث آراء حول ذلك:

 رلي األول:ال 

يعتمللد علللى لن الصللن  عللالي المحصللول تحللي الظللروف الجيللدة سللوف يعطللي ليضللا  إنتاجللا  
 عاليا  تحي الظروف الجيدة يسمح للصفات الورا ية بالتعبير عن نفسها.

 :الرلي الثاني 



يعتمد عللى لن االنتخلال لمقاوملة الجفلاف يجلت لن تلتم ولروف الجفلاف مبا لرة فلي حقلول 
 ومتبامنة في الجفاف. خاصة ومناطق متعددة

 :الرلي الثالث 

يعتمد على انتخال ساالت عالية المحصول تحي الظلروف المناسلبة للنملو وسلاالت لخلر  
مقاوملة للجفلاف   عللى لن ملتم التهجلين اينهملا سنتلاج سلاالت عاليلة المحصلول ومقاوملة 

 للجفاف. 
 
 نسبية لكل  نها؟أشرح تونيات غربلة ااواو ة للجفاف؟  وضحًا األهمية ال: 2س
: يجت لن يكون هناك تقنيات اختيار الصفات المساهمة فلي رفلع افلاءة اسلتهاك الملاء فلي 2ج

النبات   ولن تكون بسيطة وسريعة   لتطبيقها على النباتات في وقلي قصلير جلدا    اتلوفير علدد 
 نذار منها:من المناطق  به الجافة   

 ائية(.قياس الكمون المائي في النبات )السعة الم .1

 قياس الكمون االسموزي للنبات. .2

 القياسات الفسيولوجية والتمثيل الغذائي. .3

 قياسات مساحة الورقة. .4

 قياسات نمو الجذور. .5

 قياسات التجفي . .6

 اجابة السؤال الثالث:
 األجهاد الحراري انوعية وما هي الصعوبات التي توجهه 

 األجهاد  الحراري لدرجات الحرارة المرتفعة :   -

ت الحرارة الني تزيد عن درجات الحرارة العظمي لنمو النباتات وتختل  هذه وهو درجا -
 الدرجة باختاف المحصول 

 األجهاد الحراري لدرجات الحرارة المنخفضة : -

وهو درجات الحرارة التي تقل عن درجة صفر النمو وهو لدني درجة حرارة نمو النباتات  -
 وتخت  باختاف المحصول 

 تحسين صفة تحميل االجهاد:   الصعوبات التي تواجهه

 قلة فهم األسس للورا ة والفسيولوجية التي تؤدي الي تحمل النباتات لحرارة المرتفعة -1



 عد  قدرة لو صعوبة التحكم في درجة الحرارة تحي الظروف البييية والطبيعية -2

 عد  القدرة علي الفصل اين تا يرات الحرارة وتا يرات الجفاف وصفات النمو للنباتات-3
 تحي وروف الحقل لو العمل 

القصور في اافة ودقة االختيارات المعملية والتي علي لساسها متم االنتخال  --4
 للصفات الفسيولوجية او فهم الطرق الفسيولوجية التي تؤدي الي افضل تحمل للحرارة 

نمو النبات او صفات االنسجة واالعضاء النباتية عد   الفهم الكافي عن المراحل -5
التي يمكن اعتبارها معامير لانتخال في ارامج التحسين لتحمل النباتات للحرارة 

 المرتفعة 

 المعلومات المحدودة عن مدي التبامن الورا ي لصفة تحمل الحرارة -6

 االختبارات لصفة تحمل الحرارة المرتفعة :
 االختبارات المعملية :-1

ا عد  المقدرةعلي التحكم ادقة في درجات الحرارة المحيطة في وروف البيية الطبيعية فيمكن نظر 
إستخدا  الصول واالختبارت المعملية  لصفة تحمل الحرارة العالية مثل  قياس الحراة االنسيااية 

 قياس درجة التسرل األموني  –عملية قياس افاءة التمثيل الضوئي  –للبروتو ااز  
 رات الحقلية : االختبا-2

يمكن من خال دراسة التصنيات الورا ية للنباتات تحي ادراسة  يمكن المراد بانبات 
اختيار الترايت الورا ي واالنتخال تحي وروف  الحقل ويمكن من خال الصفات 
المرتبطة ادرجة الحرارة العالية وتحملها الجراء عملة االنتخال لهذة الصفات تحي 

ري  مثل اختيار المحصول العالي لو الصفات المرتبطة اتحمل وروف االجهاد الحرا
 الجاف لتحقيق هدف تحسين التحمل حرارة  

 السؤال الرابع : 
مقاومة -ملوحة  -جفاف -حرارة:تحمل وروف االجهاد  لتربية فى الدور البيوتكنولوجي 
 لألمراض والحشرات 

 وف االجهاد مثل :ملعت اايوتكنووجي دورا هاما في إنتاج نباتات تتحمل ور 
 إستخدا  زراعة االنسجة -1



 إستخدا  امعلمات الجزئية -2

 إستخدا  الهندسة الورا ية -3

يمكن من خال زراعة األنسجة وطرقها امختفة إنتاج نباتات تتحمل االجهاد من خال  -
 –إنتاج النباتات المتضاعفة االحادية  وهي تمثل اية جيدة النتخال لظروف االجهاد 

االختافات  –مي النتاج خاية مختلفة ورا يا النتاج نباتات متحملة التهجين الجس
 زرعة المتوك والبوضات  –الجسمية  واالنتخال للخاية المتحملة 

يمكن استخد  ما يعرف بامعمات جزييية من خال هذة الطريقة تعيين وعرفة الجينات  -
اما يمكن من خال   المسؤولة عن المقاومة وتحمل وروف االجهاد بانواعها المختلفة

هذه الظريقة رسم الخراط الكروموزمية او الورا ية لمعرفة مواقع الجينات المسؤولة عن 
اما يمكن من خال استغال ما يعرف باالنتخال بمساعدة  –التحمل لظروف االجهاد 

المعلمات الجزييية حيث يمكن  الربط اين المعلم الجزييي ووجودة وصفة تحمل االجهاد 
 تخال لها .واالن

كما يمكن باستخدا  ما يعرف بالهندسة الورا ية وانتاج نباتات محولة ورا يا لتحمل  -
وروف االجهاد واستخدا  ما يعرف بطرق النقل الجيني المختلفة لنقل  صفة تحمل 

االجهاد من النباتات البرية المتحملة الي النباتات المنزرعة فيما يعرف بانتاج النباتات 
 يا والمقاومة لظروف االجهاد المختلفة سواء حرارة او جفاف او ملوحة المتحولة ورا

 اومقاومة لألمراض والحشرات  والظروف الغير مناسبة .

 
 مع التمنيات بالتوفيق

 ل.د/ عدلى مرسى      ل.د/ محمود الزعباو  محمود البدو  

 
 

 

 


