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 :تىأيمما  أربع نقاط فقطاجب عن  :أواًل الخضر

 اجابة السؤال االول
تعتبر درجة حموضة وملوحة التربة من أهم العوامل األرضية التي تؤثر على نمو  -1

 درجات(5وإنتاجية نباتات البساتين وضح ذلك )

 Soil – pHحموضة التربة:  -ا

 Soilلتعبررة ويعتبررع أعا رر  ا pHيعبررع  ررل ب ترروز أعونرر  أليونرران اليرروروجنل الماتررول الراررم با رر    ر رر  الامواررة 

reaction  ألو حمواررت ا بررل العوابرر  ال ابررة الترر  أررؤ ع  ترر  أنسررنع وابتارراص العطا ررع اللناانررة بوا رر ة جررنور الطباأرران
 البستاننة وما هو بواح بالجوول التالم:

 Macronutrientsألواًل: العطا ع الملنية الكبعي: 

 بعى:جوول يواح ر   الامواة المطا ب البتااص العطا ع الملنية الك

ر   الامواة الم ا   ا   العطاع
 الاورة الت  يمتص  تن ا البتااص

Nitrogen 5-8-6 الطنتعوجنل NH4+ أليون البوننوم 
 5.5-5 NO3_ أليون الطتعان 

Phosphorus 
 العو عور

6.5-7.5 HpO4- -- H2 PO4-  فو عان ألحادي
 و طاا 

Potassium 10-6 البوأا نوم K+   واأنون 
Calcium 9-6.5 السنومالك Ca++  واأنون 

Magnesium 
 الملطسنوم

7-8.5 Mg++  واأنون 

Sulphur 10-6 الكبعيت SO4—وبعيتان 
 

 Macronutrients اننًا: العطا ع الملنية الالعي: 
 جوول يواح ر   الامواة المطا ب لتتعبة البتااص العطا ع الملنية الالعى:

ر   الامواة الم ا   ا   العطاع
 البتااص

 لاورة الت  يمتص  تن اا

ورراأنون ز زنررك   Zinc 5-7 Zn++ . Zn-EDTAال نك    
 بختب 



حويرووز ز الاويرو  Ferric 4-6 Fe++. Fe- EDTAالاويو     
 المختب 

بطجطنرررر  ز  Mangan 5-6.5 Mn++, Mn- EDTAالمطجطن     
 بطجطن  بختب 

 بوران Boron 5-7 Bo3---,HBO3—H2BO-3البورون    
 بولبنوان --Molbdenum 7-8.5 MoO4نن    المولبنو

نااس  –واأنون   Cupper 6-7 CU++. CU- EDTAالطااس   
 بختب   

 ألننون -Chlor 6-7 Clالكتور    

( فنمرررا  ررروا 5.5-7يمنررر  لاموارررة ألو التعرررادل    pHوهكرررنا يتمرررح برررل الجررروولنل ألن بعلررر  العطا رررع الملنيرررة أمرررتص  طرررو  
( . هرنا  ر وة  تر  أر  نع ر ر  حموارة التعبرة 7-5.5ط يمن  إلرم ال تويرة الخعنعرة ألو التعرادل   المولنبونن  النى يمتص فم و 

pH .ت  نشاط وأكا ع الحناء الو ن ة ب ا  

هنا وأختتف باا ن  البساأنل فم درجة الاموارة الم امرة لطموهرا ف طراا باا رن  أتامر  ال تويرة وألمرعى أتامر  الاموارة  
 بثال لطمو بطل  الاا  ن البستاننة. 6.5-5.6واة الطسبنة ويعتبع ر   الام

 المطا بة لطشاط اإلحناء الو ن ة الماتتة لتمواد العموية الموجودة بالتعبة.

 Soil Salinityبتوحة التعبة:  -ز

ال شك أن وجود األمالح الضارة بالتربة مثل األمالح الذائبة من كلوريد وكبريتات الصوديوم والبوتاسيوم 

م والكالسييييوم ييييؤدز إليييي حييييادة ملوحييية المحليييول األرضيييي مميييا ي ليييل  رصييية د يييول الميييا  والمغنسييييو

وامتصاصييب بواسييذة جييذور النباتييات وعنييد حيييادة تركيييح هييذ  األمييالح بالتربيية   ييد ال تسييتذي  الجييذور 

الحصول على الما  وال تنبت البذور ويظهر على النباتيات أعيراا اليذبول وهيو ميا يعير  باسيم العذي  

لوجي وتنشأ ملوحة التربية نتيجية وجيود األميالح ال ابلية لليذوبان بهيا أصيالج أو نتيجية الير  بمييا  الفسيو

اآلبار عالية الملوحية أو نتيجية المغياالة  يي التسيميد  اصية السيماد األحوتيي عنيد إضيا تب بكمييات كبييرة 

بب ميوت النباتيات بال رب من جذور النبات مما يسبب حيادة ملوحة المحليول األرضيي عنيد الير  و يد يسي

ل اليا الجذور. وال شك أن الت لص من هذ  األمالح الضيارة مين التربية عين  Osmolysisنتيجة البلحمة 

ذريييا الغسييل والصيير  الجيييد يعتبيير أميير ضييرورز  بييل حراعتهييا وجييدير بالييذكر أن محاصيييل الفاكهيية 

 .وال ضر والحينة ت تل   ي مدز تحملها لدرجات الملوحة الم تلفة بالتربة

اذكر التأثيرات الم تلفة للرياح على نمو نباتات البساتين وكي  يمكن التغلب على  -2

 درجات(5التأثيرات الضارة للرياح             )

لتعيا  دور هام فم ومنة المااول ولكطه غنع رانسم إذا با  نست بالطسبة لتوور النى أتعبه الاعارة ولكرل أعتبرع العيرا   رابً  
را ررة العاو ررة  عيمررة الوراع فررم بعررو المطرراال وذلررك بثرر  المرروز والتررنل حنررر أسرربب العيررا  أمرر ع الوراع بارروداً النتشررار ز 

ومرا ألن العيرا  أرؤ ع  تر  التعبرة وأسربب انجعاف را وأععيرة الجرنور ويمكرل حارع ارعر   -وأ   وعاءأ ا فم  متنة التمثنر  اللرناام
   الطباأان.العيا  فم الت  نع المنكاننكم والت  نع العسنولوجم  ت

 الت  نع المنكاننكم: -0



يتتخص المرعر المنكراننكم الرنى يطرت   رل العيرا  فرم وسرع الفرعأل و ر وط الوراع والزهرار والثمرار ألبرا العيرا  الشرويوة ف رم 
أسبب ا رت أل الجرجار ألو  رع  العبرال  تن را وردب را ومرا يارون فرم المطراال الاراعاوية ونتنجرة ال رتمعار هبروز العيرا  برل  

  ة واحوة فإن الججار  و أطمو فم اأجاه بعنل ألو أطاطم  ن ان ا فتعنل نمو هنه الججار.ج

 الت  نع العسنولوجم: -2

وثعة العيا  وا تمعارها لعتعان اويتة أؤدي إلم امت ل التوازن المراام دامر  الطبران نلرعاً لسرع ة أبخرع المراء برل الوراع وبرل 
المراء برل التعبرة ولكرل ب رورة الجرنور  تر  االبتاراص  رو ال أتطا رب بر   رع ة أبخرع  حول ا الججار وبرنلك ير دادا ابتاراص

المرراء أل طرراء الطررتح السررعي  فنطررت   ررل ذلررك ذبررول الوراع وأسررا   ا ومررا يكررون المررعر جررويو فررم حالررة وجررود الثمررار والترر  نع 
ا اأمرح ألنره يرؤ ع  تر   رنع العمتنران الانويرة العسنولوجم لتعيا  يعتبع ألجو م عاً  ت  الطبان بل التر  نع المنكراننكم حنرر ومر

 دام  الطبان.

 وبل الاعار الجانبنة لتعيا  با ي أم:

 ن ص أت نح الزهار نتنجة البتطاأل الطا  والاشعان الطافعة  ل زيادة الزهار أل طاء العيا  الشويوة. -أل

 وز العيا  ع تة  متنان ب اوبة اآلفان ال يمكل ألجعاء العش ألو التومنل أل طاء هب -ز

 أسا و العيا   ت  انت ال البعاض والاشعان وونلك انتشار بنور الاشااش المارة بل بكان إلم ألمع. -جر

 العيا  المامتة بالعبال أسبب أجعيح الثمار فنس   إ ابت ا بالبعاض. -د

  ا:وبالعغ  بما  بل فإن لتعيا  الخعنعة  والت  لنست فم هنبة  وا ف( بعو العوااو ال ابة بط

 ألن ا أسا و فم إأمام  متنان التت نح وذلك بط   حبوز الت ا  فم نباأان السبانخ -أل

 فم التنالم الباردة أ ت  العيا  بل ألاعار الا ن  نلعاً لت تنب ال واء -ز
 م اومة أضرار الرياح: -3

 ويوة وم زرا ة النواأل وال طاف الت  ال أ اوم العيا  فم المطاال المععاة ل بوز ريا  ج -0 

 انت اء ال ول المواف ة لتت عن  وال يس   انكسارها فم حالة هبوز العيا  الشويوة -2

 زرا ة الججار ب دحمة أؤدي إلم أ تن   الاعار الطاأجة  ل العيا  -2
يجب حراعة مصدات الرياح حول الحدي ية  بيل إنشيائها بسينة أو أثنيين عليى األ يل وذليك  يي صيفو  كيل  -4

 يد ال تكفيى مصيدات الريياح لحمايية األشيجار الحديثية الحراعية  تعميل لهيا حراييب متر من بضيعها و 111

 لحمايتها.

 درجات(5)  سم النباتات البستانية على حسب احتياجاتها الضوئية -3

فرم دورة  day- lengthل ول العترعة المروانة أر  نع ألمرع ب ر  فرم أاويرو ابنعرة نمرو الطباأران فتعرود  را ان الط رار 
 ررا فررم أاويررو بررا إذا ورران المااررول المطرر رأل  ررنكم  نمرروه حسرربما يعغررب المطررت  ويطتمررم ألم ألنرره  ررنتجه فجرر ة إلررم ألهمنت -يوبنررة

اإلزهار بنلك يتعوي اور اال ت  ا والتسويل ويسبب مسارة فادحة لت راأل. وربمرا أل  ر  الماارول نمرو ممرعي ف رط دون ألن 
  زبة لإلزهار.ي هع او رغبة الم ارأل حنر ال أتوفع له ظعوف اإلااءة ال



ووطتنجة لألباان الجويوة الت  ألجعيت لورا ة أعا   التو نت الموام أل بح بل السر   ألن أ سر  الماا رن  البسرتاننة الخمرع 
 إلم المجابن  الث  ة اآلأنة: كحسب احتناجاأ ا الموانة لك  أبوأل فم اإلزهار وأكم  نموها الثمعى والتكا ع بعو ذل

 Short day plantsنباأان الط ار ال انع  -

 را ان ور  يروم و رو يارون اإلزهرار ولكطره  01نباأان هنه المجمو ة أ هع ف ط فم حوود فتعان إااءة نسبناً حروال 
ألبرا إذا حرون واالرت فترعة اإلاراءة ألوثرع برل ذلرك ألو  - را ة أ عيبراً  02يكون ب نبا ألو أل   غ ارة إذا االت فتعة اإلاراءة حتر  

الشرتنك  -أان ال أ هع ب ت اً ب  أستمع دااما فم حالة نمو ممعى وبث  هنه الماا ن  الب اااأل بات بستمعة فإن هنه الطبا
 الخعجوف وبعو أل طاف فول الاويا والبا . وأعتبع الراوال بل نباأان الط ار ال انع. –

 Long day plantsنباأان الط ار ال وي   -2

 ا ة(  و أا  إلرم اإلاراءة المسرتمعة  01ءة اويتة نسبناً   < وفم الطباأان الت  ال أ هع إال إذا أععات لعتعان إاا
 02. وغالبًا با يكون اإلزهار وثنعاً وب  عأل با يمكل أات ظرعوف اإلاراءة ال ويترة جرواً . ألبرا أارت ظرعوف اإلاراءة ال ارنعة   

ة اإلاراءة ف رو أسرتمع الطباأران فرم وإذا زاد  ارع فترع  – ا ة( فإن إزهرار نباأران هرنه المجمو رة يكرون ب نبراً وبكثافرة أل ر  وثنرعاً 
 –الخررر   –العجررر   –البطجرررع  –نموهرررا الخمرررعى إلرررم برررا ال ن ايرررة وبرررل برررنل نباأررران بجمو رررة الط رررار ال ويررر  نرررنوع السررربانخ 

 وبعو أل طاف البا . ويعتبع ألججار البوانسنانا امل هنه المجمو ة. -الب اا 

العترعان ال زبرة لكر  برل إزهرار ال سرمنل السراب نل ولكط را  وبل المعتوم ألن هنه العترعان برل اإلاراءة لنسرت هرم فعر ً 
 أعتبعان أل ا اً لعتعة اإلااءة الاعجة.

 Critical photoperiodفتعة اإلااءة الاعجة: 

وفتعة اإلااءة الاعجة لى نبان هم فتعة اإلااءة الت  فو  ا يستجنب الطبان فم اأجاه وأات ا يسرتجنب الأجراه ألمرع 
ازهعن الطباأان فم فتعة إااءة ألاول بل العتعة الاعجرة فإنره ي رال لره نبران اوير  الط رار وإذا ازهرعن فرم فترعة  كسم. فمثً  إذا 

 إااءة أل   بل العتعة الاعجة فإنه ي ال له نبان  انع الط ار.

هناك ارتباذ وثيا بين ذور النمو ال ضرز والنمو الثمر    ي النبات اشرح هذ   -5

توازن النمو الخضري  واحن بين هذين الذورينالعبارة م  توضيح أهمية الت
 درجات(5) واإلثمار وعالقتو بالكربوىيدرات:

هطاا ارأباط و نل بنل ال وريل الخمرعي والثمرعى فرم الطبران ف رو أارون  رنادة ال رور الخمرعي  تر  الثمرار ألو  رنادة 
الممكررل ألن يتكررون ال ررور الخمررعي دون  اال مررار  ترر  ال ررور الخمررعي ألو يكررون هطرراا أرروازن بررنل هررنيل ال رروريل ولكررل لررن  بررل

اإل مار ألو يكون هطاا إ مار بوون الطمو الخمعي وبمعط  ألمع فإن  نادة الطمو الخمعي فرم باارول برا ال يعطرم غنراز اإل مرار  
وتنررة ومررا ألن  ررنادة اررور التكررا ع ال يعطرر  غنرراز ال ررور الخمررعي وبمررا يررول  ترر  ذلررك ألن ان سررام الختنررة اررعورة لطمررو أل مرراء 

كا ع والتخ يل إال ألن  ود الخ يا ال زبة الوتمال نمو هنه ال ماء يكون  لنعاً إذاً  ورن بالعود ال زم الوتمال نمو السروع الت
 والوراع والجنور ولنلك فإن التوازن بنل ال وريل الخمعي والثمعى ال يعط  وجود ألو غناز ألحواهما.

طرراء نمررو الطبران أسررود ظراهعة ا ررت  ا الكعبوهنروران  ترر  ظرراهعة و طرو  ررنادة ال رور الخمررعي  تر  ال ررور التكرا عي أل 
أعاوم ررا وبررنلك أسررت تك بررل الكعبوهنرروران  ومنرران ألوثررع بررل الترر  أخرر ن و ترر  العكرر   طرروبا يسررود اررور التكررا ع  ترر  ال ررور 



 ن ألوثرع برل التر  الخمعي أسود ظاهعة أعاو  الكعبوهنوران  تر  ظراهعة ا رت  و ا وبرنلك أكرون ومنرة الكعبوهنروران التر  أخر
أسرررت تك وفرررم حالرررة أررروازن ال ررروريل الخمرررعي والثمرررعى يكرررون هطررراا أليمررراً أررروازن برررنل اال رررت  ا والتخررر يل فتتسررراوي ومنررران 

 الكعبوهنوران المخ نة والمست تكة وفنما يتم بل ع الطباأان فم هنه الااالن الث  ة:

  نادة ال ور الخمعي: -أل

ر االبتارراص وبنررعاً ومررا أكررون السرروع غمررة والوراع وبنررعة و تن ررا اب ررة بررل وفنرره يكررون نمررو السرروع والوراع وجررنو 
الكنررروأنل ر ن رررة و رررو ال أتكرررون الزهرررار ألو الثمرررار ألو أكرررون  تنترررة جرررواً ومرررا أكرررون جرررور الخ يرررا ر ن رررة بمعطررر  ا رررت  ا بعلررر  

 ة  ررل  ررنادة ال ررور الخمررعي  ترر  اررور الكعبوهنرروران لتكشررف البررعا   ال هعيررة والزهررار والثمررار والبررنور وأعبررع الاالررة السرراب
التكا ع وونلك  نادة ظاهعة ا ت  ا الكعبوهنوران  ت   ظاهعة أخ يط ا وجوة الطمو فم  مة الطبان الماراوبة برط ص فرم نمرو 

 رب درجرة الزهار والثمار والبنور أت   طوبا أكون الطباأان فم الاوار الول  بل نموهرا وي يرو فن را بعرول التمثنر  المروام وأتطا
الاررعارة  ررع ة ان سررام الختنررة ويوجررو المرراء والمررواد الولنررة ال ا ررنة بكمنرران وبنررعة وأتاررو  ومنرران الكعبوهنرروران الماررطعة برر  

 المعوبان  الطتعوجنطنة لتكويل البعوأوب م فم ال م  الطابنة لتجنور والسوع وبنلك أسود العمتنان الخمعية  ت  ال مار.

  نادة اور التكا ع: -ز

يكون الطبان اعنعًا فم نموه الخمعي وي   نمو وأكويل الوراع والسوع وأاربح السروع مشربنة و ر بت ا  ارنعة ألبرا 
الوراع فتكررون  ررلنعة نسرربناً و تن ررا اب ررة  ررمنكة بررل الكنرروأنل وأارربح الزهررار واإل مررار وااررانل وأكررون جررور الخ يررا  ررمنكة 

ئ ألنسررجة التخرر يل بالطشررا ونلررعاً لن السرروع الزبررة لتررو ن  الزهررار والثمررار ونمررو جرواً والنسررجة الطا تررة جنرروة التكشررف ومررا أمتترر
هنه السوع والوراع اعنعة نسبنًا فرإن الماارول يكرون بالترالم بطخعمراً وأعبرع هرنه الاالرة  رل  رنادة ارور التكرا ع  تر  ال رور 

طباأران المرعنعة ال  بنرة  طروبا يرطخعو بعرول وأتكرون ال –الخمعي و نادة ظراهعة أخر يل الكعبوهنروان  تر  ظراهعة ا رت  و ا 
التمثنرر  المرروام بورجررة وبنررعة و رروم بطا رربة درجررة الاررعارة ألو  رروم وعايررة المرراء والعطا ررع ال ا ررنة الن سررام الختنررة ويتعأررب  ترر  

 ذلك أعاو  الكعبوهنوران وا تطعاذها فم  متنان التكا ع بورجة ألوبع بل العمتنان الخمعية.

  وريل الخمعي واإل مار:حالة أوازن ال -جر

يكون الطبان بتو ط فم نموه الخمعي والثمعى وأكرون السروع  ارنعية السر بنان بتو ر ة ال رول ألبرا الوراع أكرون  
وبنعة نو ًا وأل م ب ب ة بتو  ة بل الكنوأنل ويتمشم اإلزهار واإل مار ب  نمو الساع والوراع وجنور االبتاراص وأكرون جرور 

وأطمرو الو نرة الطا ترة ب عي رة  اديرة وأكرون ومنرة الكعبوهنروران التر  أسرتطعن برا يب ر  فن را برل نمرو اإلزهرار  الخ يا  منكة نو راً 
والثمار وأل ماء التخ يل  وحنر ألنه ال أوجو  نادة بنل ال وريل الخمعى والثمعى فنكون با يست تك بل الكعبوهنوران بساوي 

المااوز بطمو اإلزهار والثمار ألو البنور  طوبا يكون بعول التمثنر  المروام لما يخ ن بط ا وياون المتو ط فم  مة الطباأان 
بعأععراً فررم الطبرران و طرروبا أ ار  درجرران الاررعارة واللررعوف البنبنررة بعرول ان سررام الختنررة بورجررة بتو ر ة ويتعأررب  ترر  ذلررك  رروم 

 نمو اإلزهار والثمار.ا ت  ا جمن  الكعبوهنوران فم نمو السوع والوراع ويتب   ج ء بط ا يستطعن فم 

ويمكل ألن نستطت  بما  بل ألن ا ت  ا الكعبوهنوران ي زم نمو السوع والوراع فم حنل ي زم أعاو  الكعبوهنروران 
نمو اإلزهرار والثمرار والبرنور وال مراء  التامنرة هرنا باإلارافة إلرم ألنره يجرب ألن نترنوع ألن ظراهعة ا رت  ا الكعبوهنروران ير زم  

ومرا ألن ظراهعة أرعاو  الكعبوهنروران ير زم  رعان ألمرعى   -لمعغوبة فم بعو الطباأران فتاربح لامنرة ألو  ارنعيةظ ور الاعان ا
بعغوبة فم نباأان ألمعى فتابح مشبنة وناارجة أ راوم درجران الارعارة المعأععرة والمطخعمرة وو ا روة  ابرة فرإن جمنر  الطباأران 

   أ س  الاا  ن البستاننة بعو هنه المعحتة إلم:أاتاج إلم  نادة ال ور الخمعى م ل بعحتة اإلنبان   



بااوالن  شبنة أاتاج إلم  نادة ال ور الخمعي فم بعاح  الطمو الول  و نادة ال ور الثمعى فرم المعاحر  المرعى بر   -0
 –نعر  ال ع  –البار   -الب راا  -الكرعف  -الت جم التوريجم لسنادة ال ور الخمعى فرم بعحترة الطمرو الو ر م بثر  الكعنرب

 الراولة.

الخنرار  –الباذنجران  –العتعر   –ألو التكرا عي بثر  ال مراا   -بااوالن  شبنة ال يت ب ا  نادة ألى بل ال روريل الخمرعي -2
 البطعس  -البستة –

الطباأان الخشبنة الت  أاتاج إلم  نادة ال رور الخمرعى فرم الجر ء الول برل ور  بو ر  نمرو  ر   رنادة ال رور التكرا عي فرم  -2
 البنكان. –الخوخ  –المنع بطه وألبثتت ا جمن  الججار والطباأان المعمعة بث  التعا   الج ء

التم أؤدى إل  نمو وأ ور الطبان  ةأعتبع  متنة التمثن  الموام بل أله  العمتنان العسنولوجن-5
 درجان(5  -اجع  ذلك

 photosynthesisعممية التمثيل الضوئى : 

والمرراء فررم وجررود المرروء إلررم بعوبرران  مرروية وعبوننررة غطنررة بال ا ررة ألى يررت  أاررول  2ويررت  فررم هررنه العمتنررة أاويرر  ا أل
 ال ا ة الموانة إلم اا ة ونمناانة أبعاً لتمعادلة التالنة:

 

 

12 H2o+6Co2------------------------C6H12O6+o2+6H2o 

 ن المتونة بالختنة الانة دوراً هابا فم هنه العمتنة.وأتعب  بلة الكتوروفن  أل ز ز دام  الب  تنوا

(   بعررول التمثنرر  المرروام الاررافم( يسرراوى بعررول التمثنرر  Net photosynthesisووعرراءة البطرراء المرروام نتنجررة  متنررة   
 الموام الكت  ب عوحاً بطه نواأ  التمثن  الت  أكون  و ا ت تكت أل طاء ذلك بل م ل  متنة التطع .

 نواأ  التمثن  الت  أكون  و ا ت تكت أل طاء ذلك م ل التطع . -تمثن  الموام = بعول التمثن  المواموعاءة ال  

 ويمكل أ سن   تستة أعا  ن التمثن  الموام إلم بجمو تنل:

 أعا  ن الموء:

ا رة المروانة وهم الت  أت  ف ط فم وجود الموء وال أت  ع بورجة الاعارة ويت  فن ا ا  ناد ال  photolysisوأسمم 
وبنطمررا يط تررل غرراز الوسررجنل فررم الاررورة الج يبنررة يطرروب  اليرروروجنل فررم  O, H2الترر  أررؤدي إلررم انشرر ار جرر ي المرراء إلررم 

( و تر  ذلرك فرإن Nicotinamide Adenine Dinucleotide phosphate    NADPبسرت ب  اليروروجنل 
ة  رل أختنرل الكعبوهنروران وي ترل  تر  هرنه الخ روة ا ر  أعا ر   متنة ان  ع غاز الوسجنل فم التمث  الموام أعتبع بسرت ت

بسربولنة اأمرام أعا ر  هنر . ويرت  ا ر ناد ال ا رة المروانة بتاوير  الديطو رنل  NAD( وفنره يتامر  Hill reactionهنر   
هن  والعسععة فم  متنة أععف بالعسععة الموانة . ويمث  أعا    ATPإلم ألديطو نل      العو عان  ADP طاا  العو عان 

 NADPH2إلم  NADPوامت ال  ADPالموانة بعاً الجانب الموا  بل أعا  ن التمثن  الموام ويتاول فنه و  بل 

 أعا  ن الل م:

وأسمم أليمًا بوورة والعنل وأت  ع بورجة وبنعة بورجة الاعارة إال ألن ا ال أت  ع بالموء وفن را أطت ر  ذران ال نروروجنل برل 
إلرررم بعورررب  مررروي برررطخعو فرررم ال ا رررة لنطرررت  بمسرررا وة اا رررة  (NADPH2)ت ب  ونا ررر  ال نررروروجنل المررراء بوا ررر ة بسررر

 طاقة ضوئية



 ATP    إارررافة  –وعبوهنرروران أل ترر  فررم ال ا ررة وبطرره أتكررون السرركعيان . وبررنلك يطررت   ررل هررنا التعا رر  اإلمت الرر
بوايررة  متنررة التختنررل حمررو أكررون وحرروان السرركع حنررر يتكررون فررم  -الكتعونرران وذران هنرروروجنل إلررم  رران  ألوسررنو الكعبررون

فسعوجتنسررعيك وهررو بعوررب    رر  الكعبررون ياترروي  ترر  فسررعور . وورر  جرر انل بررل هررنا المعوررب يتارروان بعرراً لنع نررا جرر ي بررل 
 السكع السوا م الكعبون.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (    ةدرج 21 )                                          .مما يمى سؤالين فقطأجب عن : الزينةثانيًا  
 عرف المصطلحات التالية -أ :السؤال األول  

Multispane ةاوالنصف اسطوانى ىى صوب متصمة عمى شكل الخطوط والقنوات ذات االسقف الجمالوني
   المحورى وتتكون من اكثر من صوبتين.

 Poly carbonate greenhouses ىى انواع من الصوب مفطاه بمادة Poly carbonate                 

 وىى نوع من انواع الفيبر جالس 

ىى مجمع صوب متصمة او تكون عمى شكل سن المنشار او عمى شكل الخطوط او القنوات    
greenhouses range 

 poly vinyle chloride ىو من اغشية البالستيك التى تغطى الصوب  
                   

 اذكر طرق إنتقال الحرارة مع ذكر أساسيات التحكم فى درجات الحرارة فى البيوت   –ب                    
 .المحمية ووسائل التوفير فى الطاقة                      

   اوالتخلل او االنعكاس التالمس –لتوصيل ا –االشعاع 
    قارن بين طرق التدفئة وطرق التبريد المستخمة فى البيوت المحمية. -أ السؤال الثاني:    

الطاقدة الشمسدية  –مددافئ الكيروسدين  –المدافئ الكهربائية  –التدفئة بانابيب الماء الساخن والبخار  -
 االشعة تحت الحمراء –
وهددى  fan and padتعددرف طريقددة التبريددد ب  التبريددد بمبددردات الهددواء و –رزاز التبريددد بددال -

طريقة التبريد المتبعة فدى البيدوت المحميدة فدى المنداطق شدديدة الحدرارة د وتعتمدد هدذ  الطريقدة علدى 
مبتلة عن طريق إجبار تيار من الهواء بالمرور من خاللها ويدتم إيصدال   padتبخر الماء من وسائد 

 رارة بمروحة كبيرة توجد فى أحد جانبى البيت بينما توجد الوسائد فى الجانب االخر.منظم الح
 ما هى االشكال الهندسية للبيوت المحمية المفردة واالشكال الهندسية للبيوت المحمية                   -ب                    

     .المتصلة                      
الشكل  –الشكل االهليجى  –الشكل النصف اسطوانى  –الشكل المكافئ الدورانى  –وية القبة الكر-            

الشكل الجمالونى الغير  -  الشكل الجمالونى المتناظر االنحدار -الشكل ذو السقف السندى –ذوالعقد القوصى 
                                                                                  .الشكل المستند الى مبنى – متناظر االنحدار

عدد أنواع الع ل الور ية م  شرح أهم العوامل التى تؤثر على تكوين الجذور على  -أ السؤال الثالث:   

 الع ل.
تزرع الورقة بأكملها أو تقطع الورقة إلى قطع مختلفة تحتوى كل قطعة على عرق رئيسى فى وسدط   -

تتكون براعم حقيقية على االوراق قبل قطعها كما فى حالة البروفيللم وقد او قد  –مثل البيجونيا ركس 
 يخرج من براعم عرضية تتكون بعد قطعها من النبات األم

 ) ورقة متصلة بالساق(  bud cuttingأو عقل ورقية برعمية  -
 أو اوراق كاملة بأعناقها ويغرس العنق فى البيئة.   -
 لتى تتكاثر بالعقلة الورقية.ويذكر الطالب امثلة لبعض النباتات ا -
 العوامل التى تؤثر على تكوين الجذور على الع ل. -



 موعد اخذ العقلة - نوع الخشب  –عمر النبات  –للنبات الحالة الغذائية  –نوع النبات  -
 العوامل البيئية: -
 الضوء -الحرارة  –التهوية  –الرطوبة  -

 
 لفسيولوجية التى تعيق إنبات البذور مع ذكر  األسباب الميكانيكية واألسباب ا قارن بين -ب      

     .إختبار قابلية البذور على اإلنبات                        
 االسباب الميكانيكية: -

 توجد بعا من النباتات لبذورها أغذية جامدة غير منفذة للما .حيث  أغذية البذرة المانعة المتصاص الما 
 وتسمى ذور السكون الكاذب.

 الفسيولوجية:االسباب  -
عدم  درة ىالجنين على  –وينشا عنها ذور السكون الح ي ى ومن اسبابها عدم اكتمال نمو الجنين  -

 وجود المنواد المان  لالنبات -النمو
  تبار اإلنبات: ا

و يب تنبت البذور تحت الظرو  البيئة المثلي لإلنبات من حرارة، وضو ، ورذوبة. وت در نسبة اإلنبات 
 ات الناتجة التي يكون نموها ذبيعيا.ج ويجرز هذا اال تبار  ي أواني اإلنبات وغيرها. بعدد البادر

 ا تبار األجنة المفصولة :
 ي هذ  الذري ة تفصل األجنة إلنباتها بمفردها. والجنين الحي ينبت أو تظهر عليب عالمات اإلنبات، بينما  

تبار  ي البذور التي ألجنتها  ترة كمون ذويلة بعد الجنين غير الحي يتغير لونب ويتحلل. ويست دم هذا اال 
 النضج وال يمكن إنبات هذ  البذور  بل مضي تلك الفترة.

 : ا تبار التتراحوليم
, Triphenyl Tetrazolium Chloride  (2 ,3 5, 3, 2هذ  ذري ة كيميائية، حيث تن   البذور  ي محلول

5 – TTC تتحول بفعل اإلنحيمات إلى مركب أحمر اللون غير  ابل (، وهذ  المادة تمتص دا ل ال اليا حيث
(، حيث تتلون األنسجة الحية باللون األحمر بينما األنسجة الميتة ال Formazanللذوبان يعر  باسم )

  %. 1تتلون. يستعمل لهذا الغرا محول تركيح  
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                            تعر ب عن  مسة   ذ مما يلى: ا الفاكهة: اكتب ماثالث

 درجة (    21) 

 .هاوالعوامل المؤثرة علي منذ ة االلتحام بين االصل والذعم تكوين -1
 يتم تكوين منذ ة االلتحام بين االصل والذعم كما يلى:

 االتصال المحكم بينهما. -
 من منذ ة الكامبيوم. Callus tissueتكوين نسيج الكالس  -             
 تحول بعا  اليا الكالس الى كامبيوم جديد. -           
الصل والذعم ) شب تكش  الكامبيوم الجديد الى انسجة وعائية جديدة تصل بين ا -

 للدا ل ولحا  لل ارج(.
 .البساتين لاست دام منظمات النمو  ى مجا -2

ىىىىى مركبىىىات عضىىىوية غيىىىر غذائيىىىة تسىىىتخدم بتركيىىىزات قميمىىىة بيىىىدف التىىىأثير عمىىىى  
 –الىىتحكم فىىى حجىىم النبىىات  -االكثىىار وتسىىتخدم فىىىالعمميىىات الفسىىيولوجية بالنبىىات. 

تقميىل تسىىاقط  –انتىاج ثمىىار بىدون بىىذور -خىىف االزىىار والثمىىار –الىتحكم فىىى االزىىار 
 مقاومة النبات لمظروف الغير مالئمة. -انضاج الثمار -الثمار 

 
 التربية والت ليم  ى اشجار الفاكهة. -3

ىىىى الىىتحكم فىىى شىىكل ونمىىو اشىىجار الفاكيىىة باسىىتخدام التطعىىيم او التقمىىيم او  
ى حمىىل التىىدعيم او منظمىىات النمىىو . اى تكىىوين ىيكىىل قىىوى لمشىىجرة قىىادر عمىى

 –الشىىىكل الطبيعىىىى ) اليرمىىىى  -0:اشىىىكال التربيىىىةومىىىن  المحصىىىول سىىىنويا.



القائىىىىد الوسىىىىطى  -1الشىىىىكل الكاسىىىىى. -2القائىىىىد الوسىىىىطى. -2المخروطىىىىى(.
 المحور.

ازالة اى جىز  مىن اجىزا  النبىات بغىري تحسىين شىكمو او التىأثير  التقميم ىو :
م تربيىىة وتقمىىيم عمىىى نمىىوه ومحصىىولو وجىىودة ثمىىاره. ويقسىىم التقمىىيم الىىى تقمىىي

 التأثير عمى حجم النبات. -0ومن اغراضو اثمار. 
 -1التىىأثير عمىىى نجىىاح الشىىتالت الصىىغيرة. -2التىىأثير عمىىى شىىكل النبىىات. -

 التأثير عمى تنظيم االنتاج والمحصول وجودة الثمار.
 

 . ونظم توحيعها حراعة المل حات -4
على ظاهرة عدم التوا ا  هى اشجار تحرع بغرا اتمام عملية التل يح ال لذى للتغلب

 الذاتى او ال لذى كما  ى البر وا واللوح والحيتون والمانجو والتفاح.
 شروذ المل ح الجيد: -
 متوا ا  لذيا م  الصن  المراد تل يحب. -
 متوا ا  ى موعد تحهير  م  الصن  المراد تل يحب. -
 غحير االحهار وحيوية حبوب الل اح عالية. -
 ا تصادية وذات جودة عالية.ثمار  ذات اهمية  -

 نظم توحي  المل حات

 ص  لكل ص . -1

 ص  لكل صفين. -2

 ص  لكل اربعة. -3

  شجرة لكل ثمانية اشجار. -4

  ى اشجار الفاكهة. العوامل المؤثرة على مسا ات الحراعة -5
 حجم األشجار:  -

ة تحرع أشجار الفاكهة التي تصل إلى أحجام كبيرة على مسا ات متباعدة م ارن
باألشجار الصغيرة الحجم،  مثال تحرع أشجار ن يل البلح والمانجو والحيتون على أبعاد 

 م.3-2م بينما تحرع شجيرات العنب على أبعاد 11 -7من 
 . عمر األشجار :

تحرع األشجار المعمرة على مسا ات أكبر من المسا ات التي ت صص لألشجار      
ن يل البلح والحيتون على مسا ات كبيرة ألنها غير المعمرة،   مثالج أشجار المانجو و
 تعمر أكثر من أشجار ال وخ والكمثرز.

 نوع األصل :   .
 ي حالة است دام أصول م وية تحرع األشجار على مسا ات واسعة بينما  ي حالة     

 است دام أصول م صرة  تحرع األشجار على مسا ات ضي ة.
 : صوبة التربة 

مسا ات كبيرة  ي التربة ال صبة ج ألن نموها يكون  وياج تحرع األشجار على      
  ومجوعها الجذرز منتشر م ارنة باألشجار التي تحرع  ي التربة الغير  صبة والرملية.

 : . نظام ال دمة5
يدو  ( تحرع األشجار على مسا ات  –تبعا لنظام ال دمة المتب   ي البستان )الى 

 م تلفة و تست دم ثالث كثا ات هي :
  Low intensityالكثا ة المن فضة     . أ



حيث تحرع األشجار على مسا ات متسعة بحيث يكون عدد األشجار  ي وحدة     
 المساحة  ليل وهي تصلح  ي المناذا التي تعتمد  ي ريها على األمذار.

  Medium intensity  ب. الكثا ة المتوسذة 
و تست دم  ي معظم بساتين ة يحرع عدد متوسذ من األشجار  ي وحدة المساح    

 الفاكهة.
  High intensityج. الكثا ة العالية   

حيث يتضاع  عدد ا ألشجار المحروعة  ي وحدة المساحة عدة مرات عن الحراعة  
  العادية.

  .حراعة ال اليا واألنسجة النباتية -6
ية هي حراعة أجحا  نباتية صغيرة معحولة من النبات األم ومع مة  ي أوساذ صناع

ذات تراكيب محددة  ي أوعية  اصة لحث األجحا  النباتية على النمو والتذور تحت 

ظرو  بيئية  اصة دا ل غر  النمو إلعذا  نباتات جديدة مكتملة ومتشابهة  يما 

 بينها وتشبب النبات األم.

 مميحات است دامات ت نية حراعة األنسجة النباتية: -

 ارها بالذرا الت ليدية. إكثار بعا النباتات التي يصعب إكث -1

 إنتاج نباتات  الية من األمراا  اصة األمراا الفيروسية.  -2

 تفيد  ي برامج تربية النباتات.  -3

 إمكانية الحصول على أعداد كبيرة من النباتات  ي  ترة حمنية  صيرة.  -4

مثل مواد إنتاج مواد نباتية حيوية ثانوية تست دم  ي الصناعات الكيميائية والذبية  -5

حفظ وتكوين األغذية، المضادات الحيوية، المبيدات الحشرية والفذرية،المواد ال ام 

 لصناعة األدوية والعذور

 .التأثير المتبادل بين االصل والذعم -7
 تأثير االصل على الذعم: -

 التأثير على ذبيعة نمو الذعم. -

 التأثير على وصول الذعم لالثمار. -

 ر.التأثير على انتاجية االشجا -

 التأثير على صفات جودة الثمار. -

 التأثير على تحمل الذعم للظرو  الجوية الغير مالئمة. -

 التأثير على م اومة الذعم لبعا االمراا. -

 التأثير على المحتو  المعدنى ألوراا الذعم. -

 التأثير على مد   ابلية ثمار الذعم للت حين. -

 التأثير على انها  ذور السكون الفسيولوجى.  -

 الذعم على االصل:تأثير 

 التأثير على  وة نمو االصل. -

 التأثير على م اومة االصل للظرو  الجوية الغير مالئمة. -

 التأثير على م اومة االصل لالمراا واآل ات. -



 التأثير على م اومة االصل لظرو  التربة الغير مالئمة. -

 معامالت تشجي  انبات البذور. -8
  د  البذور:  -

 ليل صالبة أو حيادة نفاذية أغلفة البذور الصلبة أو غير المنفذة  تست دم هذ  المعاملة لت
حيث يتم تكسر األغلفة البذرية أو تشر ها أو  دشها بإحد  الذرا الميكانيكية وذلك 
باست دام ورا صنفرة أو اآلت حادة أو مذر ة أو كماشة، و ي حالة استعمال كميات 

 كبيرة من البذور يتم ال د  بالذرا اآللية.
 ن   البذور  ي الما : -

تست دم هذ  المعاملة للمساعدة على ت ليل صالبة أو حيادة نفاذية أغلفة البذور الصلبة 
وأحيانا إحالة موان  النمو أو ت ليل تركيحها. ويجرز ن   البذور  ي الما  العادز لمـدة 

  يوم و د تحيد عن ذلك. 2 - 1
 باألحماا: المعاملة 

نفاذية األغلفة الصلبة باست دام حما الكبريتيك المركح. تتو   لت ليل صالبة أو حيادة 
د ائا  11ذول  ترة المعاملة بالحما على درجة الحرارة ونوع البذور، ت تل  من 

ساعات. بعد المعاملة تغسل البذور بالما  عدة مرات، ثم تحرع وهي رذبة أو  6إلى 
 تجف  وتحفظ لحراعتها الح اج.

  Cold stratificationالكمر البارد:  -4
تجرز هذ  العملية بتعريا البذور لدرجة حرارة من فضة ولمدة معينة من الحمن  بل 

و توض  البذور  ي  1:  1إنباتها. وتست دم بيئة مكونة من الرمل والبيت موس بنسبة 
ذب ات بالتبادل م  ذب ات البيئة  ي صناديا أو أكياس مــن البولي اثيلين وغيرهـا، 

ويجب بأن تكون بيئة °( م 11ثالجـات علــى الدرجـة المناسبـة )صفر ـ وتحفظ  ي 
نفاذية أغذية البذرة  الكمر رذبة باستمرار. و تساعد هذ  المعاملة على تذرية و

 . كما تساعد على اكتمال نضج الجنين  ي البذور التي لها  ترة ما بعد النضج. الصلبة
 است دام مساعدات اإلنبات: 

يائية تعامل بها البذور وتساعد  ي اإلسراع من إنباتها، إما بواسذة كسر وهي مواد كيم
ذور الكمون  ي البذور، أو يكون لها تأثير مضاد لفعل المواد المانعة للنمو. وأهم هذ  

 المواد نترات البوتاسيوم, الثيويوريا, السايتوكينيات, الجبريلينات.
 التعرا للضو :  -6

ر البنجر، ال س، والتبغ إلى تعريضها للضو  لكي يتم تحتاج بعا البذور مثل بذو
 إنباتها. ويعتبر اإلشعاع الفعال  ي هذا الضو  األحمر واألحمر البعيد.

 الجم  بين ذري تين أو أكثر: -7
للتغلب على كمون البذرة الناتج من عدة عوامل مثل صالبة أغذية البذرة واألجنة  

  الساكنة والذز يعر  بالكمون المحدوج.
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