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الشعععع  ة:     الثالثةالفرقة:      النبات الزراعى:قسم 

  النبات أمراض.

 أمراض كامنت فى انتربت: لمادة  ج االجابة ذنمو

 2102/ 2102للعام الجامعى  الثانىصل الدراسى الف
       

  األول:اجابة السؤال 
 كائنات مؤثرة فى التربةحيوانات التربة ك –األكتينوميستس  –أذكر ما تعرفو عن الفطريات  -1

 :Fungiانفطرٌاث  -ا

.. ٔذهعاة ٚرُأل انطانة فٗ اظاترّ ذعهٚفا يثٍؾ نهفطهٚاخ ٔذهكٛثٓا ٔإَٔاعٓاا ٔؽهٚةاح ذعهشًٓاا ٔذةٍاًٛٓا ٔانطٕالاا انراتعاح نٓاا

ٔ عهٗ انًعًٕع انفطهٚاخ قٔنا ْايا فٙ أيهاع انُثاخ ٔذٍثة انكصٛه يٍ انكٕانز ٔانفٍاله نشرٗ انًؽاطٛم ٌٕاء فٙ انرهتح أ

 .انفؼهٖ

  Actinomycetesاألكتٍنىمٍضٍتش:     -ب

ذرشاتّ ْمِ انًعًٕعح يٍ انكالُاخ انكقٛةح يع انفطه فٙ أٌ كصٛه يُٓا ًُٕٚ تاٌرطانح قًح انٓٛفا اٖ أَٓاا   ذرىاٚاك فاٙ انكرهاح 

يٛكااهٌٔ   0.1 -0يصاام ٌاًل انٓٛفااا   تا َةٍااو انصُااالٙ تام تااانًُٕ انةًاٗ ْٔااٗ ذرشااتّ يااع انثكرهٚاا فااٙ تعاغ انفظااالض انٓاياح 

ٔذةانب ًٌل انفهٛح انثكرٛهٚح ٔ  ذفرها ا َٕاع انًةًٍح يُٓا كصٛها عٍ ا َإاع انثكرٛهٚاح انراٙ  ذٕظاك فاٙ ٌسٌام ٌٔاٛرٕتسوو 

رً ا كرُٕٛيٍٛٛرً يرعااًَ ٔ  ذٕظاك تاّ فها ااخ كًاا فاٙ انثكرهٚاا ٔتفاس  انفطاه. كًاا ٚظاعة نإٚاح انُإاج فاٙ ا كرُٕٛيٍٛاٛ

ٔيعكل انًُٕ فٛٓا يُففغ كًا فٙ انثكرهٚا ٔا هثٓاا يٕظاة نعاهاو ٔ  ذرؽًام انؽًٕػاح ْٔاٗ فإك كام لنال ذرشااتّ ياع انثكرهٚاا 

ٔذفرها عٍ انفطه ٔـاطح تانٍُثح نعسقرٓا تًظااقن انطاقاح ٔانٓإاء. ٔا كرُٕٛيٍٛاٛرً ياٍ يكَٕااخ يٛكهٔفهإنا انرهتاح انٓاياح 

 اخ انؽٕٛٚح انرٙ  ذهعة قٔنا ْايا فٙ يةأيح انُثاذاخ نأليهاع.ٔذشرٓه تُشاؽٓا فٙ اَراض انًؼاق

  Soil Faunaحٍىاناث انتربت:  -ج

ذةٍااى ؼٕٛاَاااخ انرهتااح انااٗ ياكهٔفَٕااا، يٛىٔفَٕااا، يٛكهٔفَٕااا ؼٛااس ذااكنض اؼعايٓااا يااٍ انكثٛااهج فانًرٌٕااطح فانكقٛةااح. ٔأْااى 

ٛاح كثٛاهج َااها نطهٚةاح  امالٓا تااترسع انرهتاح ٔاـهاظٓاا ْٔٗ لاخ اًْ Earthwormsؼٕٛاَاخ انًاكهٔفَٕا ْٙ قٚكاٌ ا نع 

ـه ذٍارفٛك يُاّ انكالُااخ انكقٛةاح  ـاانض اناكٔنج. ٔذعًام انكٚاكاٌ عهاٗ عهاٗ ذؽٍاٍٛ ذٕٓٚاح انرهتاح أتعك اٌ ذكٌٕ قك ْؼًد ظىءا 

خ انكقٛةااح. ٔذعااٛ  ٔقفااٍ انًاااقج انعؼاإٚح  ٛااه انًرؽههااح  أٔناك انشااعه ٔ ٛهْااا  فااٙ انرهتااح فرظااثػ أكصااه عهػااح نفعاام انكالُااا

 انثااا ٌاإاء كاَااد يااٍ لٔاخ ا نااا قااكو  Arthropodaانًٛىٔفَٕااا فااٙ يٍاااو انرهتااح ْٔاامِ انًعًٕعااح يااٍ يفظااهٛاخ ا نظاام 

Myropoda  أٔ يااٍ انعُاكااةArachnida أٔ انؽشااهاخInsecta   ٙٔكصٛااها يااٍ ْاامِ انكالُاااخ ذعااٛ  عهااٗ انًاااقج انعؼاإٚح فاا

ٔذفرهاا   Nematodaٔفَٕا فآًْا ياا ذشاًهّ انؽٕٛاَااخ ا ٔنٛاح يصام انثهٔذإؤا ٔانًُٛااذٕقااؽٕان انرؽهم انًفرهفح . أيا انًٛكه

 Saprophagousيٛكااهٌٔ ٔناإ أٌ انةهٛاام يُٓااا قااك ٚظاام انااٗ عااكج ٌااُرًٛرهاخ ٔا هثٓااا نيااٗ  111-211ؽاإل انًُٛاااذٕقا تااٍٛ 

ٕاَاااخ ا ٔنٛااح انًٛكهٌٔااكٕتٛح قااك ذر اامٖ ٔتعؼاآا يرطفاام عهااٗ انُثاااخ ٔانؽٛاإاٌ. ٔانؽٛ Predatorsٔتعؼاآا يفرااهي  يهاارٓى  

 تايرظاص انًٕاق انمالثح الا ذٕفهخ ٔنكُٓا  انثا ذر مٖ تبنرٓاو انفسٚا انثكرهٚح ٔـسٚا انطؽانة انًٛكهٌٔكٕتٛح ٔ ٛهْا.

 

 العوامل المؤثرة عمى سرعة تحمل المبيدات فى التربة -2

 إلَىًٚاخ انًؽههح نرهل انًثٛكاخ ذؽراض انٙ أكٍٛعٍٛ.اناهٔ  انسْٕالٛح ذطٛم عًه انًثٛك فٙ انرهتح ؼٛس أٌ ا -0

ألٌ عًهٛااح اإلقيظاااص نٓااا قٔناا كثٛااهاا فااٙ ذةهٛاام قاتهٛااح ذهاال انًثٛااكاخ نرؽهاام  انرهتااح عًهٛااح انرؽهٛاام ذفرهااا تاااـرس  قاإاو -2

 انًٛكهٔتٙ ؼٛس أَّ قك ٚؽكز اقيظاص نكم يٍ انًثٛك ٔاإلَىٚى انًؽهم عهٗ ؼثٛثاخ انطٍٛ ان هٔٚح.

 كم انعٕايم انًئشهج عهٗ انُشاؽ انًٛكهٔتٙ فٙ انرهتح ُٚعكً أشهْا عهٗ قكنج انًٛكهٔتاخ عهٗ ذؽهٛم انًثٛكاخ . -2

 انرؽهم أٌهع فٙ انٌٕؾ انًرعاقل عٍ انٌٕؾ انؽايؼٙ. -4

 ذهكٛة انًعًٕعح انًٛكهٔتٛح نهرهتح عايم يئشه ٔأٌاٌٙ عهٗ ٌهعح انرؽهم. -1

 كثٛه عهٗ يةأيح انرؽهم نًا نٓا ذؤشٛه عهٗ انُشاؽ انًٛكهٔتٙ فٙ انرهتح.نكنظح انؽهانج ٔانهؽٕتح ذؤشٛه  -6

 

 مالمقصود بالسايدرفورز ودوره فى مقاومة األمراض الكامنة فى التربة  -3

ذفهو ياقج انٍاٚكنفٕنو تٕاٌطح انكالُاخ انؽٛح انكقٛةح ْٔاٙ يهكثااخ ـانظاح ياٍ انفهٛاح ٔوَٓاا انعىٚفاٙ ياُففغ نٓاا 

ك انًفهثااٙ فااٙ ذكااافئِ انصسشااٙ  ؼكٚااكٚل  ٔتانرااانٙ فٓااٙ ذععاام قٔناا كثٛااهاا فااٙ ذصثااٛؾ تعااغ انكالُاااخ انكقٛةااح ظالتٛااح عانٛااح نهؽكٚاا

 انًًهػح تٕاٌطح كالُاخ أـهٖ ذفهو ْمِ انًاقج يًا ٚععم عُظه انؽكٚك  ٛه يراغ نهًًهػاخ.
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انًهكاة ٚاهذثؾ تانؽكٚاك  ْامأ Pseudomonas florescensٔيٍ انكالُاخ انكقٛةاح انًُرعاح نهٍااٚكنفٕنو ْاٙ تكرهٚاا 

انًٕظإق فااٙ انًعاال انعاامن٘ ٔٚععهااّ  ٛاه يراؼاااا نهكالُاااخ انًًهػاح األـااهٖ ٔقاك ٔظااك أٌ انٍاااٚكنفٕنو َهعاة قٔناا ْاياااا فااٙ 

 .Fٔفااٙ يةأيااح  Pythium ultimumيةأيااح انكصٛااه يااٍ انكالُاااخ انًًهػااح انفطهٚااح ٔانثكرهٚااح فةااك اٌاارفكيد فااٙ يةأيااح 

oxysporum انًرعكقج ٔقك أظٓهخ أٚؼا يةأيح ظٛكج ذعاِ تكرهٚا تٍس ذ ّErwinia cartovora. 

 

 انجىع انكربىنى وانجىع اننتروجٍنى نهكائناث انحٍت اندقٍقت فى انتربت -4

ٚرُأل انطانة فٗ اظاترّ قٔن انكالُاخ انًؽههح نهٍهٛهٕو فٙ عًهٛح انرؽهٛم انًالٗ نّ ٔتظفح ـاطح قٔن انفطهٚاخ فٙ ْما 

ل. ؼٛس ٚكٌٕ ذؽهٛم انٍهٛهٕو تؤعهٗ يعكل نّ فٙ انًُطةح انًؽٛطح يثاشهج نٓٛفااخ انفطاه انًؽهام نٍاهٛهٕو ٔٚةام يعاكل ذؽهام انًعا

انٍهٛهٕو كهًا تعكخ انًٍافح تاٍٛ انًااقج انٍاهٛهٕوٚح ْٔٛفااخ انفطاه. ٔتانراانٗ فااٌ ذإفه َإاذط ذؽهام انٍاهٛهٕو  ٌاهٕتٛى ٔظهٕكإو  

ٔاقام ياا ًٚكاٍ تعٛاكا عُٓاا، ٔ  ٍٚارفٛك ياٍ ذؽهام انٍاهٛهٕو انفطاه انًؽهام ناّ ٔؼاكِ تام اٌ َٕاذعاّ  ٚكٌٕ أعهٗ يا ًٚكٍ قهب انٓٛفا

 .Commensal organismisٍٚرعًهٓا كمنل انًٛكهٔتاخ انةهٚثح ٔانرٙ  ذعه  تانكالُاخ انًهافةح 

قج ْٔٛفاا انفطاه انًؽهام ٔعهاٗ لنال فبَاّ تعاك   انًاقج انٍهٛهٕوٚح كُرٛعح نرؽههٓا اٌ ذثرعك انًٍافح تٍٛ انًاerosionُٔٚرط عٍ ذآكم  

   –عهاٗ اٌ لنال  –أٌ ذٍرُفم َٕاذط انرؽهم تٕاٌطح انفطه ٔانكالُاخ انًظاؼثح نّ فااٌ انٓٛفاا ذًإخ َرٛعاح نفةاك عُظاه انكهتإٌ 

هٛاام ٚاائقٖ انااٗ ياإخ انًٍاارعًهج يااا قايااد قاااقنج عهااٗ انٌااال ْٛفاااخ اـااهٖ فااٙ اذعاْاااخ يفانفااح ذٍاارطٛع اٌ ذٕاطاام عًهٛااح ذؽ

ا  أٌ اَرااض ْٛفااخ ظكٚاكج ٚرٕقاا عهاٗ ذإفه انعُاطاه األٌاٌاٛح األـاهٖ ٔتظافح ـاطاح انُٛراهٔظٍٛ انامٖ ذؽرااض انٛاّ  انٍهٛهٕو.

ٔيراٗ أٌارُفم انُٛراهٔظٍٛ  –ٔيا قاو انُٛرهٔظٍٛ يرٕفها فاٌ انفطه ٍٚارًه فاٙ ذؽهٛام انٍاهٛهٕو  انفسٚا انعكٚكج تكًٛاخ ٔافهج ٍَثٛا.

ٔانفسطح أَّ الا ًَٗ فطه يؽهم نهٍهٛهٕو فٙ ٌٔؾ يرٕفه فّٛ انٍهٛهٕو فاٌ يٕخ انٓٛفاخ ُٚرط  ًٕخ نُةظّ.فبٌ انًٍرعًهج ككم ذ

 .Nitrogen starvationأيا يٕخ انًٍرعًهج ككم ُٚرط عٍ انعٕع انُٛرهٔظُٛٗ  Carbon starvationعٍ انعٕع انكهتَٕٗ 

ُٗ ٔنكٍ يعكل ًَْٕا ُٚففغ، ٔتانرانٗ يعكل ذؽهٛام انٍاهٛهٕو ٚاُففغ ٔفٙ انٕاقع فاٌ انًٍرعًهج   ذًٕخ َرٛعح نهعٕع انُٛرهٔظٛ

 Autolysisَّ عُكيا ذًإخ تعاغ انٓٛفااخ َرٛعاح نهعإع انكهتإَٗ فااٌ تةاٚاْاا ذرؽهام َرٛعاح نفعام اَىًٚاذٓاا انماذٛاح اكصٛها ٔلنل 

نهٍهٛهٕو أٔ ٚؽم يؽهّ كالُاخ ققٛةاح اـاهٖ  َٔرٛعح نفعم انثكرهٚا فررٕفه كمنل كًٛح أـهٖ يٍ انُٛرهٔظٍٛ ٕٚاطم تٓا انفطه ذؽهٛهّ

ٔانثةاٚاا انُثاذٛاح تظافح  -ٔٚآه يٍ لنل اٌ ُْاا  قٔنج َٛرهٔظُٛٛاح ذهعاة قٔنْاا فاٙ ذؽهٛام انٍاهٛهٕو  فطه أٔ تكرهٚا  ذةٕو يةايّ.

 Totalعهاٗ  ٔذشره  فٛٓاا كالُااخ يفرهفاح يؽههاح ٔ ٛاه يؽههاح نهٍاهٛهٕو، ٔعهاٗ لنال فااٌ يعاكل ذؽهٛام انٍاهٛهٕو ٚرٕقاا –عايح 

volume of microbial protoplasm  كرهااح انثهٔذاإتسوو انًٛكهٔتااٗ انًشااره  فعااس فااٙ ذؽهٛاام انٍااهٛهٕو، ٔذرٕقااا كرهااح

 انثهٔذٕتسوو انًٛكهٔتٗ عهٗ كًٛح انعُاطه ان مالٛح انًرٕفهج فٙ انرهتح ٔتظفح ـاطح انُٛرهٔظٍٛ انسوو نرفهٛق انثهٔذٕتسوو.

انًاااقج انٍااهٛهٕوٚح فااٙ انُثاذاااخ انفؼااهاء تٍااهعح أكثااه يااٍ انًاااقج انٍااهٛهٕوٚح فااٙ انُثاذاااخ انثان ااح يًااا ٌااثق ٚرؼااػ نًااالا ذؽهاام 

ٔانفشااثٛح. فااا ٔنٗ ذؽراإٖ عهااٗ ٍَااثح أعهااٗ يااٍ انعُاطااه ان مالٛااح ٔتظاافح ـاطااح انُٛرااهٔظٍٛ، يًااا ٚاائقٖ انااٗ وٚاااقج كرهااح 

هم انًاقج انٍاهٛهٕوٚح فاٙ انُثاذااخ انثان اح تبػاافح كًٛاح كافٛاح انثهٔذٕتسوو انًٛكهٔتٗ انًشره  فٙ انرؽهٛم ًٔٚكٍ وٚاقج ٌهعح ذؽ

ٔذفرها انثكرهٚا عٍ انفطه فٙ ذؽهٛهٓا نهًااقج انعؼإٚح تفهْٕاا ياٍ ظٓااو لاذاٙ نسـراهاك ٔنكُٓاا ياٍ َاؼٛاح  يٍ انُٛرهٔظٍٛ انٛٓا.

اًْٛح كثٛهج ٔيةكنج فالةح عهاٗ انُشااؽ  اـهٖ ذرًرع تفاطٛح ْايح ْٗ كثه يٍاؼح يٍطػ انفهٛح انثكرٛهٚح تانٍُثح نٕوَٓا يا ٚعطٗ

ا َىًٚااٗ عهااٗ األٌااطػ انًسلًااح نٓااا َٔاااها نًةااكنج انفطهٚاااخ لاذٓااا عهااٗ ا ـرااهاك ف انثااا يااا ذكاإٌ ْااٗ انًٍاارعًهاخ األٔالاام 

(Pioneer colonizers)   .ألٍَعح انُثاذاخ انًٛرح فٙ انرهتح يرثٕعح تانثكرهٚا ٔ ٛهْا يٍ انكالُاخ انكقٛةح 

ن فاٌ انفطهٚاخ أكصه أًْٛح عاٍ انثكرهٚاا فاٙ ذؽهٛام انًااقج انكهتَٕٛاح انًعةاكج ٔان ٛاه قاتهاح نهامٔتاٌ، ٔنكاٍ اكرًاال عًهٛاح ٔتاـرظا

يعًٕعااخ  Successionانرؽهٛم   ذُفهق تّ يعًٕعح قٌٔ ٌٕاْا يٍ انكالُاخ انكقٛةح تم ذشره  فّٛ ٌٕاء تانًظاؼثح أ تانررااتع 

 يرثاُٚح يٍ ْمِ انكالُاخ.

  :السؤال الثانىبة اجا
 قدرة التنافس الرمى لبعض الفطريات الكامنة في التربة ودورىا في إحداث اإلصابة -1

ٔاألًٌ انرٙ ذثُٙ عهٛٓا ٔانعٕايم انًئشهج عهٛٓا ٔأيصهح عٍ ذًٛى  يفرظها نةكنج انرُافً انهيٗانطانة فٙ اظاترّ ذعهٚفا  ٚرُأل

 اتح تٍثة ذفٕقٓا فٙ قكنذٓا عهٙ انرُافً انهيٙ.تعغ انفطهٚاخ عٍ  ٛهْا فٙ قكنذٓا عهٙ اإلط

 الفطريات المتطفمة والمفترسة لكثير من أنواع وأجناس النيماتودا الممرضة لمنبات فى التربة مع توضيح تمك العالقات. -2
  Fungal parasitism of nematodes تطفم انفطرٌاث عهً اننٍماتىدا: -ا

انفطااه   Sherbakoffعُااكيا ٔطااا شااٛهتا كاإ   0322ٕقا يُاام عاااو عهفااد انفطهٚاااخ كطفٛهٛاااخ عهااٙ انًُٛاااذ

اناام٘ ٚكإٌ ظااهاشٛى كَٕٛكٚاح ؼهةٛااح انشااكم ، ذُثاد عُااك قـاإل  Annulosporium nematogenumإَٔٛنٌٕاثٕنٚى ًَٛاااذٕظُٛى 

ا يعًٕعح يٍ انفطهٚااخ انًُٛاذٕقا ـسنٓا ، يكَٕح يٍٛٛهٕٛو ٚفرهك انكٚكاٌ ٔٚةؼٙ عهٛٓا. ذًصم انفطهٚاخ انًرطفهح عهٗ انًُٛاذٕق

ذشااااره  يعااااا فااااٙ يٓاظًااااح ٔأٌااااه ٔقراااام انًُٛاااااذٕقا ٔانؽظاااإل عهااااٗ  اااامالٓا يُٓااااا. يااااٍ ْاااامِ انًعًٕعااااح انفطااااه كاذُانٚااااا 

انم٘ أـرثه عهٙ إَٔاع عكٚكج يٍ انًُٛاذٕقا فٙ ؼا خ ؼٕٛٚاح يفرهفاح ، فبػاٛفد ياىانع  Catenaria angulillulaeأَعٕٚههٛس

و ٔاألـهٖ يٍرؼعفح تانؽهانج ٔانصانصح  ٛاه يعايهاح ، فٕظاك أٌ كام انًُٛااذٕقا  61انًاء انٍاـٍ عهٙ انفطه انٙ ًَٛاذٕقا يةرٕنح ت

انًةرٕنااح تااانؽهانج ْٕظًااد تااانفطه انًرطفاام ، ٔانةهٛاام ظااكا يااٍ ذهاال انًُٛاااذٕقا ان ٛااه يعايهااح ْٕظًااد تااانفطه ، أيااا انًُٛاااذٕقا 

اٌارطاعح تعاغ األَإاع انراتعاح  Thorne (1940)  نًعايهح. كًاا أكاك انًٍرؼعفح تانؽهانج فةك ْٕظًد تانفطه أكصه يٍ ان ٛه ا

ًٌٔٗ ْاما انُإع ياٍ  Pratylenchus pratensisأٌ ذظٛة ٔذرطفم عهٗ ظهك إَٔاعاا يٍ انًُٛاذٕقا يصم  Microsporaنعًُ 

 Entomophthoraً اإلطاتاخ تبطاتاخ انعهك. ٔٚرطفام عاكق كثٛاهيٍ انفطهٚااخ عهاٙ انًُٛااذٕقا ، ٔياٍ ْامِ انفطهٚااخ انعاُ
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اناام٘  Nematoctonusانام٘ ٚرثاع انفطهٚااخ انطؽهثٛاح ٔٚظاٛة انؽشاهاخ عااقج ، ٔٚظاٛة عاكق ياٍ إَٔاعاّ انًُٛااذٕقا ٔانفطاه

  أٌ انفطاااه  Goffart  0322يًاااا ٚشاااٛه اناااٙ أَاااّ ٚرثاااع انفطهٚااااخ انثاوٚكٚاااح كااامنل ٔظاااك  Clamp connectionsٚكااإٌ 

Cylindrocarpon radicola خ األٌكٛح انرٙ ذظٛة ظمٔن َثاذاخ يؽاطٛم يفرهفح ، ٚظٛة كامنل ًَٛااذٕقا ْٕٔ يٍ انفطهٚا

Heterodera avenae  ٔتعغ إَٔاع انفطه ،Harposporium .  ًٔٚراو انفطه ْانتٌٕثٕنٚى تركُّٕٚ نعهاشٛى يُعهٛاح انشاكم

ذفراهك ذعٕٚاا انعٍاى ، ٔـاسل لاخ أؽها  يكتثح ذكـم فٙ ذعٕٚا انًه٘ء ، عةة اترسعٓا ، شى ذُثد انعاهاشٛى يعطٛاح اَثااخ 

فرهج ٔظٛىج ذًرهٙء أظٍاو انكاٚكاٌ انًظاتح تٓٛفاخ انفطه. كًا ذفهو تعغ انفطهٚاخ يؼااقاخ ؼٕٛٚاح ذةرام انًُٛااذٕقا عاٍ ؼٛاس 

 ٔ ٛهْا ذًُع ًَٕ انًُٛاذٕقا فٙ يىانعٓا . Aspergillus , pencilliumيٍ انًعهٔ  أٌ فطهٚاخ كصٛهج يصم 

 

  Fungal predation of nematodesهنٍماتىدا: إفتراس انفطرٌاث ن -ب

ٚكصه ذٕاظك انفطهٚاخ انرٙ ذٓاظى ٔذر م٘ عهٙ انًُٛاذٕقا ، ٔـاطح فٙ انعىء انعهٕ٘ يُٓا، ؼٛس ذكصه انًإاق انعؼإٚح 

 امالٓا  انًرؽههح. ٔنةك عه  أكصه يٍ ـًٍٍٛ َٕعا يٍ ذهل انفطهٚاخ انرٙ ذٓاظى انًُٛاذٕقا ٔذةثغ عهٛٓا شى ذؽههٓا ٔذؽظم عهاٙ

ٔكهٓاا إَٔاعاا ذاتعاح ألظُااي  Monilialesيٍ َٕاذط انرؽهٛم، ا  أٌ أكصهْا أًْٛح ٚرثع انفطهٚاخ انُاقظح ذؽد نذثاح انًَٕٛهٛااخ 

   كصٛهاا ياٍ Drechsler  0321 &   Dudding  0311ٔقك ٔطا  .Dactylellaٔقاكرٛهس  Arthrobotrysأنشهٔتٕذهًٚ 

ؼٛااس أٌ انااثعغ يااٍ ْاامِ انفطهٚاااخ ذكاإٌ انرفافاااخ  Dactylella , Arthrobotrysُاااي أَاإاع ْاامِ انفطهٚاااخ انراتعااح ألظ

buckles  ّأٔ شثا   طةadhesive nets  ذفاهض يُٓاا ْٛفااخ ذصةاة ؽثةاح انكٕٛذٛكام فاٙ انًُٛااذٕقا انًشاهٕنح انؽهكاح ٔناثعغ

ٌ نثعؼآا ؼهةااخ ؼااوج أٔ ػاا طٛح أٔ ْٛفااخ  طاةح أٔ كَٕٛاكاخ  طاةح. كًاا أ peduncleانفطهٚاخ األـهٖ تهاعى  طاةح 

constricting rings  .ذرةهض ـسٚاْا فعؤج عُك قـٕل انًُٛاذٕقا فٛٓا ٔذٍثة يٕذٓا ، 

 وعهى ذنك ٌمكن تقضٍم انفطرٌاث انتً تفترس اننٍماتىدا إنً مجمىعتٍن :  

هاكٛاة ذكإٍٚ شاثا   طاةح تٕاٌاطح انًعًٕعح األٔنٙ ْٔٙ انرٙ ذرظاٛك انًُٛااذٕقا تٕاٌاطح ذهاكٛاة  طاةح، ٔأْاى ْامِ انر – 0

ٔعُاكيا ذٍاةؾ انًُٛااذٕقا فاٙ أؼاك٘ ْامِ انشاثا   anactomosing hyphaeْٛفاخ ذهرؽى يع تعؼٓا اناثعغ فاٙ شاسز اذعاْااخ

ذفرهك اظٍايٓا ْٛفاخ يٍ اَرفاـاخ ْٛفٛح ، ُْٔا  ذهاكٛة أـهٖ  طةّ يصم ٔظٕق عةك أٔ أفاهع ظاَثٛاّ ذهرظاق تعٍاى انٛهقاح. 

ؼٛاس ٚكإٌ انفطاه ْٛفااخ  oligospora Arthorobotrysعاح األٔناٙ ذشاًم انفطاه أٔنشهٔتإذهًٚ أنٛعٌٕاثٕنا ْٔمِ انًعًٕ

ٚةااع فٛٓااا انظااٛك ياٍ انًُٛاااذٕقا انرااٙ ذؽااأل ظاْاكج انفااهٔض يااٍ انفااؿ ، ٔنكااٍ  loopsنىظاح انًهًااً ي ىٔنااح كانشااثكح ٔتٓاا عةااك 

هل انكٚكاٌ ٔذهرؽى يع انٓٛفاخ األطهٛح يكَٕح شثكح ؼٕل انفهٍٚح ٌهعاٌ يا ٚكٌٕ انفطه ًَٕاخ ْٛفٛح ظاَثٛح قظٛهج ذهرا ؼٕل ذ

، ٔأشُاء لنل ذشم انفهٍٚح تفعم انًإاق انٍاايح انًٕظإقج فاٙ اإلفاهاواخ انهىظاح نٓٛفااخ انفطاه ـاسل ٌااعاخ قهٛهاح ٚكإٌ انفطاه 

نًعًٕعح يٍ انفطهٚاخ أٚؼا ياا ٚكإٌ انظالك قك تكأ فٙ اـرهاك فهٍٚرّ ، شى ًُٕٚ قاـهٓا ًٔٚرض يؽرٕٚاذٓا   شكم  . ٔيٍ ْمِ ا

 .Dactylella gephyropaga       ى  فطهٚا نىظا ٌهًٙ انشكم يصم انفطه قاكرٛس  ظفٛهٔتاظا

انًعًٕعح انصاَٛح يٍ انفطهٚاخ انًفرهٌح ذكٌٕ يظالك يٍ ؼهةاخ ؼاوِ أٔ  ٛه ؼاوِ ٔاإلشُاٌ ٚركَٕاٌ تطهٚةاح ٔاؼاكج ا  أٌ  – 2

ٍٚح ٔذثةٙ يرظهح تانٓٛفاخ األو ، أيا انؽهةاخ ان ٛه ؼاوج فس ذرةهض ْٔٙ ذُفظم تٍٕٓنح عاٍ انٓٛفاا األو انؽاوِ ذرةهض عهٗ انفه

ٔذثةٙ يعهةح عهٙ ظٍاى انًُٛااذٕقا ، ٔفاٙ انُإعٍٛ ذفاهض ْٛفااخ ياٍ انؽهةاح نرًارض يؽرٕٚااخ ظٍاى انًُٛااذٕقا. ْٔامِ انًعًٕعاح 

ؼٛس ٚكٌٕ انفطه يظاٚك ؼهةٛاح ، ذركإٌ كام ؼهةاح ياٍ ـهٛراٍٛ أٔ شسشاح  D. leptosporaنثرٌٕثٕنا انصاَٛح ذشًم انفطه قاكرٛهس 

ذؽًم فٙ َٓاٚح ْٛفاخ ذًُٕ عًٕقٚا عهٙ انًُٕ انٓٛفٙ نهفطه. ٔعُكيا ذكـم انًُٛاذٕقا ْمِ انؽهةاخ أشُااء شاق ؽهٚةٓاا فاٙ انرهتاح ، 

شاح أيصاال ؼعًٓاا انعااق٘ ، ٔتامنل ٚؼاٛق انفُااك ٔتًعهق يسيٍح ظًٍٓا نفسٚا انؽهةح ذُرفؿ ـسٚا انؽهةاح ٌاهٚعا اناٙ ؼإانٙ شس

عهٙ انفهٍٚح تطهٚةح ٍٚرؽٛم يعٓا عهٗ انفهٍٚح اإلفسخ يٍ انؽهةاح ، شاى ذفراهك يًظااخ ياٍ ـسٚاا انؽهةاح ظٍاى اناكٔقج ٔذةرهٓاا 

 ٔذر م٘ عهٛٓا. 

انظُاعٛح ، ٔنكٍ أيكٍ قفع انفطه  ٔنةك ٔظك أٌ ُْا  انكصٛه يٍ انفطهٚاخ انظالكج نهًُٛاذٕقا   ذكٌٕ أعؼاء نهظٛك عهٙ انثٛفاخ

. ٔقاك  Neminعهٙ ذكٍٕٚ أعؼاء طٛك عهٗ انثٛفاخ انظُاعٛح تبػافح يااقج ذٍاًٙ ًَٛاٍٛ  A. conidesأنشهٔتٕذهًٚ كَٕٛكي 

أٔػؽد انكناٌاخ انرٙ ذًد فٙ ْاما انًعاال أٌ نكام فطاه ياٍ ْامِ انفطهٚااخ يااقج ـاطاح ذكفعاّ نركإٌ يظاالكِ. ٔذعاهٖ فاٗ 

 ٔ ٛهْا.  Meloidogyneؽأ خ ظاقج إلٌرفكاو انفطهٚاخ انًفرهٌح فٙ يةأيح ًَٛاذٕقا انـ انٕقد انؽانٗ ي

حداث اإلصابة ببعض الفطريات والفيروسات والبكتريا الكامنة فى التربة -3  عالقة نيماتودا التربة بنقل وا 
 عالقت اننٍماتىدا بانفطرٌاث انممرضت نهنباث: -ا

ٕقا انرهتح تًفهقْا أقم أًْٛح ياٍ َاؼٛاح أياهاع انُثااخ عاٍ ذفاعهٓاا ياع يٛكهٔفهإنا يٍ انعالى أٌ ذكٌٕ يهػٛح ًَٛاذ

 . ٔقاك أٔػاؽد انثؽإز انؽكٚصاح انعسقااخ انرٕافةٛاح انًعةاكج تاٍٛ Mountain 1665)انرهتح ٔيا ذؽّٕٚ يٍ يٍثثاخ نأليهاع 

 اخ:انًُٛأذٕقا ٔيٍثثاخ األيهاع انفطهٚح ٔانثكرهٚح ٔانفٛهٌٔٛح ٔأْى ْمِ انعسق

  Sedentary endo-parasitic Nematodesاألنىاع انغٍر مهاجرة داخهٍت انتطفم:  – 0

 : Meloidogyneانجنش  –ا 

ؼٛاس  Fusariumذشٛه انكصٛه يٍ انًهاظع انٙ انعسقح تٍٛ ْما انعًُ ٔتٍٛ كالُاخ انرهتح انكقٛةاح ٔتظافح ـاطاح اناـ 

كاٌ ذصؤنام   ذعةاك   انعامٔن ٔياا ذٍاثثّ ياٍ ذكإٍٚ ًَإاخ ذرهكاة ياٍ   أٌ اطاتح ظمٔن َثاذااخ انةطاٍ تكٚا Rosen  0321ٔظك 

ٍَااٛط تهاَشااًٛٙ نـاإ ٚرًٛااى تةهااح انركُٕٚاااخ انفٛهُٛٛااح ٔانفشااثٛح يًااا ٚٓٛاال أياااكٍ يُاٌااثح ظااكاا ن طاااتح تفطااه فٕٛوانٚاإو انةطااٍ  

Fusarium  oxysporum f. sp .vasinfectum   ٍكًاا ٔظاك كام ياMartin  Newson , Gones &  0316  ٌأ  

. كًا ٔظاكا  Meloidogyne incognitaاطُا  انةطٍ انًةأيح ٔانةاتهح ن طاتح ذظاب ظًٛعٓا تمتٕل انفٕٛوانٕٚو فٙ ٔظٕق 

Jenkins  Coursen &   0311 أٌ فطاه لتإل انطًااؽى  F. oxysporum f.   sp.  lycopersici      يُفاهقاا ، أٔ ياع
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 Meloidogyneانًةاأو ، ٔنكاٍ الا أػاٛا اناٙ انرهتاح   (Chesapeake)نطًااؽى ذعهٚػ انعمٔن   ٍٚثة لتإ ا فاٙ طاُا ا

hapla  ٌيٍ انُثاذاخ ٚظاب ، ٔالا أػٛا 61فب %M. incognita acrita   ياٍ انُثاذااخ . كامنل أٔػاؽد  011ٚظااب %

عسقاح يشااتٓح تاٍٛ    ذفاعم فٕٛوانٕٚو لتٕل انطًاؽى يع ًَٛاذٕقا ذعةك انعامٔن ، كًاا ٔظاكخChon & Minz  0361ذعانب 

ٔانةهَفم. ٔٚثاكٔ أٌ انعسقاح تاٍٛ انًُٛااذٕقا  فٕٛوانٕٚو انمتٕل ًَٔٛاذٕقا ذعةك انعمٔن فٙ كم يٍ انثهٌٛى انؽعاو٘ ٔانهٕتٛا ٔانًٕو

ٔانفٕٛوانٕٚو نٍٛد يعهق ذٓٛفح أياكٍ نكـٕل انفطه تم ْٙ أعةك ياٍ لنال تاكنٛم أٌ تعاغ أَإاع انًُٛااذٕقا أكصاه قاكنِ عهاٙ َةام 

 ٕٛوانٕٚو يٍ األَٕاع األـهٖ.انف

 :Heterodera  انجنش  -ب

 ,Colletotrichumٚظاؼة اإلطاتح تثعغ انفطهٚاخ فٗ انرهتح يصم Heterodera ٔظك تعغ انعهًاء أٌ انعًُ 

Fusarium ,  Thielaviopsis   ًُٔنكٍ نى ٚصثاد ٔظإق عسقاح ذفاعهٛاح تاٍٛ ْامِ انفطهٚااخ ٔانعاHeterodera كامنل فةاك .

عهٗ انةطٍ ٔفٕل انظٕٚا. ٔنى ٍٚركل عهٗ أٌ ًَٛااذٕقا  Meloidgyne  ًَٔٛاذٕقا Rhizoctoniaُْا  عسقح تٍٛ فطه ٔظك أٌ 

 .  Verticilliumذعةك انعمٔن نٓا أٚح عسقح تاإلطاتح تفطه 

  Migratory endo-parasitic Nematodesاننٍماتىدا انمهاجرة داخهٍت انتطفم: – 2

 :Pratylenchusانجنش  – 1

انم٘ ٍٚاثة انامتٕل فاٙ  Verticllium dahliae , Pratylenchus penetransأشثد تعغ انعهًاء ٔظٕق عسقح ذٕافةّٛ تٍٛ 

عكق يٍ انعٕالم ـاطح انثالَعاٌ ٔتكنظح أقم فٙ انطًاؽى. ٔقك أذؼػ أَّ فٙ ٔظٕق انًُٛاذٕقا ذؽكز اإلطاتح تفطه انامتٕل عهاٗ 

عهاع تٍهعح ٔتكنظح شاكٚكج ، ٔٚثاكٔ أٌ انرةاهغ انام٘ ذؽكشاّ انًُٛااذٕقا فاٙ ظامٔن يٍرٕ٘ يُففغ ظكاا يٍ انهةاغ ، ٔذآه األ

انُثاذاخ ٍٚاعك انفطه عهٗ قـٕل انعالم ، ٔفٙ َفً انٕقاد ذؽاكز اإلطااتح تانامتٕل وٚااقج كثٛاهج فاٙ كًٛاح انًُٛااذٕقا انكالُاح فاٙ 

   Pratylenchus penetrans  ًَٔٛاذٕقا Verticillium ablo – atrumانعمٔن. ٔذٕظك عسقح يشاتٓح تٍٛ فطه 

عهٙ َثاذاخ انفهأنح ٔ  ذئشه انعسقح تٍٛ انًُٛاذٕقا ٔانفطه عهٗ قنظح يةأيح أطُا  انفهأنح انًةأيح نهمتٕل . كًا ٔظك أٚؼاا 

ٍ يعاا كااٌ عهٗ َثاذاخ انُعُاع ٔلكه أٌ ٔظٕق األشُٛ  Verticillium dahliae, Pratylenchus minyusعسقح ذٕافةٛح تٍٛ 

 يظؽٕتاا تىٚاقج ٍَثح ٔشكج اإلطاتح كًا أٌ انفطه واق يٍ يعكل ذكاشه انًُٛاذٕقا.

 عالقت اننٍماتىدا بانبكترٌا انممرضت نهنباث: -ب

 ُْا  أيصهح كصٛهج عٍ ٔظٕق عسقح ذٕافةٛح تٍٛ إَٔاع يعُٛح يٍ انًُٛاذٕقا ٔانثكرهٚا انًٍثثح نأليهاع.

1 – Meloidogyne incognita + Ps. solanacearum 
ذاىقاق فاٙ   ٔظإق انًُٛااذٕقا ٔقاك     Ps. solanacearumٔظك تعغ انثاؼصٍٛ أٌ اطاتح َثاذاخ انكـاٌ تاانًٛكهٔب  

اقرهؼٕا أٌ انعسقح تٍٛ انثكرهٚا ٔانًُٛاذٕقا عسقح تٍٛطح ذةرظه عهٙ ذٓٛفح انعهٔغ انسويح ناكـٕل انثكرهٚاا ، ٔقاك أشاان اناثعغ 

أٌاتٛع ذٍثة وٚاقج كثٛهج فٙ اإلطاتح ، كًا أشاٛه اناٙ عاكو  4 – 2ح تانًُٛاذٕقا قثم اػافح نةاغ انثكرهٚا تفرهج انٙ أٌ عكٔ٘ انرهت

 يسؼاح ٔظٕق انثكرهٚا قاـم انٛهقاخ .

2 – Aphelenchoides ritzemabosi + Cor. fascians   
ُطةح انراض فٙ َثاذااخ انفهأناح ، ٔتاكٌٔ لنال   نهثكرهٚا يٍ انرهتح انٙ يهٌٛرى تهاعى ي Vectorذعًم انًُٛاذٕقا كُاقم  

ذٍرطٛع انثكرهٚا أٌ ذٍثة اإلطاتح تًُٛا انًُٛااذٕقا تًفهقْاا ذٍاثة ظٓإن  شاان يؽاكٔقج نًٕاػاع ذ امٚرٓا ياع اـراىال فاٙ ذكشاا 

انًآاه انام٘ انراٙ ذعطاٙ نهُثاذااخ  Leafy gallsاألٔناك ، أيا انًُٛاذٕقا يع انثكرهٚاا فرٍاثة ظٓإن أعاهاع انرؼافى انإنقٙ 

 ٚعه  تّ انًهع ْٕٔ انةُثٛؾ. 

3 – Anguina tritici + Cor. tritici  

ذعًام انًُٛاااذٕقا كُاقاام نهثكرهٚاا نرٕطااهٓا انااٙ انةًااح انُايٛاح نثاااقنج انةًااػ نرٍااثة انًاهع انًعااهٔ  تااانٓسل األطاافه ، 

ُع ذكٌٕ انؽثاح ، ٔتانراانٗ ذاكـم شآنٛام انًُٛااذٕقا ٔانثكرهٚا ذًُٕ ٌطؽٛاا ٔعُك تكء ذكشا انٍُثهح ذكـم تٍٛ انًؽٛطاخ انىْهٚح ٔذً

انرٙ ذُةم اإلطاتح انٙ انًٌٕى انرانٙ ، أ٘ أٌ انعسقح تٍٛ انًُٛاذٕقا ٔانثكرهٚا ذثكأ ذٕافةٛاح ٔنكُٓاا ذُرٓاٙ تاؤٌ ذةؼاٙ انثكرهٚاا عهاٗ 

 ذكٌٕ انؽثٕب فٙ انعالم ٔكمنل عهٗ ٚهقاخ انًُٛاذٕقا يعاا.

 انممرضت نهنباث:ث بانفٍروصاعالقت اننٍماتىدا  -ج

انم٘ ٚظٛة انعُة فٙ انٕ ٚاخ انًرؽكج  ْٕ أٔل األيهاع انفٛهٌٔٛح انرٙ  Faunleaf ٚعرثه يهع انٕنقح انًهٔؼٛح

شى أكرشفد عاكج ؼاا خ أـاه٘ إلَرةاال انفٛاهٔي عاٍ ؽهٚاق  0311عاو  Xiphenema indexشثد اَرةانٓا عٍ ؽهٚق ًَٛاذٕقا 

قا انُاقهاح نهفٛاهٔي ؽفٛهٛااخ ـانظٛاح ، ذر ام٘ ٌاطؽٛا عهاٗ ظامٔن انُثااخ ، ٔذعاٛ  ؼاهج ذؽاد انًُٛاذٕقا. ٔظًٛاع أَإاع انًُٛااذٕ

نرصةة ظكان انفهٛح ٔذظام  Stylet mouth spears)ٔظًٛعٓا يعٓىج تصاقة فًٙ ؽٕٚم   Migratory ecto-parasitesانرهتح 

ة ذشإْاخ عهاٙ انعامٔن ٔذةٍاى َااقسخ انفٛاهٔي انٙ يؽرٕٚرٓا ، ٔأفؼم يُاؽق انر مٚح ْٙ قًح انعمن ، ٔتعغ انًُٛاذٕقا  ذٍث

 ٔيٍ أيصهح األيهاع انرٙ ذُةهٓا: Trichodorus   ،longidorus ، Xiphenemaانٙ شسشح أظُاي:

 Xiphenema   index  فٙ انعُة ٔذُةهّ Faunleaf* انٕنقح انًهٔؼٛح 

  Xiphenema americanumفٙ انكـاٌ ٔذُةهّ         Ringspot * انرثةع انؽهةٙ

 Longidorus elongatusفٙ انطًاؽى ٔذُةهّ         Black ring*انؽهةح انٍٕقاء 

  Trichodorus teresفٙ انثٍهح ٔذُةهّ           Earlybrowning* اإلٌٕقاق انًثكه

ذٍرطع أٌ ذُةام انفٛاهٔي تعاك ذ امٚرٓا عهاٗ  Xiphenemaٔذفرها انًُٛاذٕقا فٙ ٌهعح َةهٓا نهفٛهٔي ، فؤ هة إَٔاع 

فٛهىو نكٙ ٚظثػ َاقسا نهعكٖٔ تًهع انؽهةح انٍٕقاء أٌ ٚثةٙ عهاٗ  longidorus elongatusٌاعح أيا  24ٔن انعالم نًكج ظم

انُثاذاخ انًظاتح نعكج أٌاتٛع ٔذكل انُرالط انًرؽظهح عهٗ يهع انٕنقح انًهٔؼٛح فٙ انعُة ٔ ٛاهِ ياٍ األياهاع أٌ انًُٛااذٕقا 

ج شٕٓن فٙ انرهتح انهؽثح ْٔمِ أؽٕل يٍ فرهج تةاء انفٛهٔي فٙ عظانج انُثاخ عهاٙ قنظاح ذثةٙ يعكٚح نًكج ؽٕٚهح ذظم انٙ عك
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ؼًاٚاح  ؼهانج انًعًم ، ٔ  ٚثكٔ أٌ انفٛهٔي ٚركاشه فٙ ظٍى انٛهقح كًا أَّ نًٛ ُْا  قنٛم عهٙ أَّ ُٚرةم اناٙ انثاٛغ ٔقاك أيكاٍ

عاٍ ؽهٚاق يةأياح أَإاع انًُٛااذٕقا   TRV   Tobacco rattle virusَثاذاخ انثطاؽً يٍ اإلطاتح تفٛهٔي انكـاٌ انعهٌاٙ 

Trichodorus. 

 :السؤال الثالثاجابة 
 األسس التى تعتمد عمييا المقاومة الحيوية لمسببات األمراض الكامنة فى التربة -1

  Antibiosisانحٍىي:                                 انتضاد -ا

ًةأياح انؽٕٛٚاح ألياهاع انُثااخ فٓاٙ ذٍاثة ذُشاٛؾ ًَإ انكاالٍ انًاهع أٔ ْٔٙ يٍ أْى انإاْه انراٙ ذٍارعًم فاٙ ان

ذةؼٗ عهّٛ أٔ اٚةا  اَراض ٔؼكاذّ انركاشهٚح عٍ ؽهٚق اَراض يؼاقاخ ؼٕٛٚح كُإاذط ذًصٛام يرفظظاح أٔ  ٛاه يرفظظاح يصام 

 عٕايم انرؽهم ٔاإلَىًٚاخ ٔانًٕاق انًرطاٚهج أٔ انٍاٚكنٔفٕنو أٔ يٕاق ٌايح أـهٖ.

  Mycoparasistismم انفطري:                                    انتطف -ب

ْٔاما ٚؽاكز تعاك  Mycoparasite فعُكيا ٚرطفم فطاه عهاٗ فطاه فامنل ٚعُاٙ أٌ ْامِ اناااْهج ذٍاًٙ انرطفام انفطاه٘

م ؼٕل يٍٛاهٕٛو انفطاه يٓاظًح انفطه انًرطفم عهّٛ ٔٚركٌٕ ذهكٛثاخ ذكل عهٗ انعًهٛح يصم اـرهاك انٓٛفا انًثاشه أٔ انرفا  انطفٛ

انًرطفم عهّٛ ٔقك ٚؽكز اـرهاك نهٓٛفاخ تعك لنل نعكن انفطه انًرطفام عهٛاّ. أٔ قاك ٚةإو انفطاه انًرطفام تابفهاو اَىًٚااخ ذٓااظى 

 ظكن يٍٛهٕٛو انفطه انًًهع أٔ ذؽهم ْٛفاذّ تفعم انًٕاق انًؼاقج انًفهوج يٍ انفطه انطفٛم.

  Lysis                                      :انتحهم انفطري -ج

ْٕٔ ٚعُٙ ذؽهم أٔ ذؽطٛى أٔ لٔتاٌ أٔ ذفكل انًهكثاخ انؽٕٛٚح فٙ انكالٍ انؽٙ تٕاٌاطح اَىًٚااخ يعُٛاح ُْٔاا  َٕعااٌ 

 يٍ انرؽهم انفطه٘: 

ح :  ْٕ ذؽهم فطهٖ ـانظٙ َرٛعح ْؼى ظىلٙ اَىًٚٙ نعكان انفسٚا انؽٛح تٕاٌطح انكالُااخ انؽٛاح انكقٛةاح انُايٛااألول

 ـانظٛا.

: فٓإ ذؽهام فطاه٘ قاـهاٙ َرٛعاح لٔتااٌ تهٔذإوتسوو انفهٛاح قٌٔ ْؼاى ٌااتق ُٔٚارط لنال عاٍ ذ ٛاهاخ أما اننىع انثانً  

 يٛراتٕنٛىيٛح قاـهٛح. 

  Competitionانمنافضت:                                     -ق

طهثاّ كام يًُٓاا ياٍ انًإاق انًرإفهج أياياّ ٔٚكإٌ ٔذعُٙ انرُافً تٍٛ كاالٍُٛ أٔ أكصاه فاٙ انؽظإل عهاٗ انؽاك انام٘ ٚر

 انرُافً عهٗ ان ماء ٔتعغ عٕايم انًُٕ انفاطح ٔاألكٍعٍٛ ٔانًكاٌ ٔقك ٌثق شهغ لنل.

  Symbiotic Microorganism               :انكائناث اندقٍقت انتكافهٍت -هـ

ك انعمنٚح ٔانًٛكٕنْٛىا قٔناا ْايا فٙ وٚاقج ـظٕتح ذهعة تعغ انكالُاخ انركافهٛح انرٙ ذٍرٕؽٍ انرهتح يصم تكرهٚا انعة

انرهتح ٔوٚاقج انًؽظٕل  ٔؼًاٚح انُثاذاخ يٍ اإلطاتح ٔذٍرعًم اٌٜ تشكم فعال فٙ انًةأياح انؽٕٛٚاح ألياهاع انُثااخ ٔـاطاح 

 .Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR)يعٕعح 

 

 ودورىا فى مقاومة األمراض الكامنة فى التربةالدور الذى تمعبو الميكورىيزا فى التربة  -2

 تأثٍر انمٍكىرهٍزا عهى نمى اننباث: -ا

أشثد انكصٛه يٍ انثاؼصٍٛ ذفٕك انُثاذاخ انًعايهح تانًٛكٕنْٛىا فٙ انًُإ عاٍ انُثاذااخ ان ٛاه يعايهاح ٔظٓاه لنال ٔاػاؽاا 

ظاامن٘ قاإٖ ٔيًرااك عُااكيا عٕيهااد ْاامِ انُثاذاااخ عهااٗ َثاذاااخ انًاإانػ ؼٛااس كاَااد لاخ أٔناك أكثااه ٔنَٕٓااا قاكااٍ ٔنٓااا يعًاإع 

تانًٛكٕنْٛىا. كًا ٔظكخ ْمِ انؽاناح أٚؼااا عُاك يعايهاح َثاذااخ انةًاػ ٔانامنج تاانًٛكٕنْٛىا يًاا أق٘ انؽظإل عهاٗ ًَإ أفؼام 

اق   و VAMٔٔفهج فٙ اإلَراض انًؽظٕنٙ فاٙ انؽةام. ٔعُاكيا عٕيهاد َثاذااخ انثطااؽً تاانًٛكٕنْٛىا انؽٕٚظاهٛح انشاعٛهٚح  

اَراظٓااا انااٙ انؼااعا، ٔٚفٍااه انكصٛااه يااٍ انعهًاااء لناال تاااٌ انًعايهااح تااانًٛكٕنْٛىا ذٍاااعك انُثاذاااخ عهااٗ ا ٌاارفاقج يااٍ انعُاطااه 

انًعكَٛااح تانرهتااح ٔذؽٍااٍ انًُاإ ٔـاطااح ا ٌاارفاقج تانعُاطااه ان ٛااه يرؽهكااح كًااا أٌ انًٛكاإنْٛىا ذىٚااك يااٍ ايرظاااص األَٕٚاااخ 

ٌٕاافٕن ٔانثٕذاٌاإٛو ٔانُؽاااي ٔانؽكٚااك يًااا ٚاائق٘ انااٙ وٚاااقج انًُاإ. كًااا ذئكااك انكصٛااه يااٍ ٔايرظاااص انكصٛااه يااٍ انعُاطااه كانف

انكناٌاااخ انٍاااتةح عهااٗ ذااؤشٛه انًٛكاإنْٛىا انفانظٛااح فااٙ وٚاااقج ذكاإٍٚ انعاامٔن ٔاٌاارطانرٓا ٔوٚاااقج ٔوَٓااا كًااا فااٙ عةاام انعُااة 

ٔاَثاذٓاا عهاٗ َثاذااخ انظإُته كًاا نإؼع أٚؼااا اَففااع انًعايهح كًا نٕؼع أٚؼاا ذؤشٛه انًٛكٕنْٛىا عهٗ وٚاقج ذكٍٕٚ انثاهاعى 

عُاك يعايهرٓاا تاانًٛكٕنْٛىا، ٔكامنل عهاٗ َثاذااخ انؽًاض ٔاناثٍ ٔانرفااغ  M. incognitaاطاتح انهٕتٛاا تًُٛااذٕقا ذعةاك انعامٔن 

انًعايهح تانًٛكٕنْٛىا انٙ ٔانشا٘ ٔانفهأنح. كًا ذهعة انًٛكٕنْٛىا قٔناا كثٛهاا فٙ وٚاقج ايرظاص انعُاطه انًعكَٛح ؼٛس أقخ 

ؼٛاس نإؼع لنال ياع َثاذااخ انةًاػ ٔانامنج  وٚاقج ايرظاص عُاطه انثٕذإٌٛو ٔانؽكٚك ٔانُؽاي ٔانُٛرهٔظٍٛ ٔانىَل ٔانًُعُٛى

. كًا نٕؼع أٌ تعغ انًٛكإنْٛىا انؽٕٚظاهٛح انشاعٛهٚح ذىٚاك ٔانثطاؽً ٔانفٕؾ انًُىنعح فٙ أناػٗ فةٛهج فٙ عُظه انىَل

انُثاذاااخ عهااٗ ايرظاااص انًعاااقٌ انصةهٛااح كانكاااقيٕٛو لاخ انرااؤشٛه انؼااان ٔـاطااح فااٙ األناػااٙ انًٍرظااهؽح يااٍ قااكنج تعااغ 

ٔانًعايهح تًٛاِ انظه  كًا قاك ذٍااْى انًٛكإنْٛىا فاٙ وٚااقج يٍارٕٖ عُاطاه انًُعُٛاى ٔاألنٕيُٛإو اناٙ يٍارٕٚاخ ٌاايح. ٔقاك 

يًاا ٚائق٘ اناٙ وٚااقج  Rhizobiumغ ٌس خ تكرهٚاا انهاٚىٔتٛإو نٕؼع أٚؼاا أٌ ُْا  ذعاٚ  َافع نفطهٚاخ انًٛكٕنْٛىا ٔتع

 ايرظاص انفٌٕفٕن كًا ذشعع فطهٚاخ انًٛكٕنْٛىا عهٗ ذكٍٕٚ انعةك انعمنٚح انًصثرح نهُٛرهٔظٍٛ عهٗ انفاطٕنٛا ٔفٕل انظٕٚا.

د ظهٔ  يُاـٛح يرعاكقج ٔاٌعح ا َرشان الا يا قٕنَد تفطهٚاخ ا كرٕيٛكٕنْٛىا، فٓٙ ذٕظك فٙ أناػٗ ذؽ VAMٔفطهٚاخ 

يٍ ا ٌرٕالٛح انٗ انًعركنح انٗ انًُاؽق انةطثٛح، ٔاٌ كاَد ذرؤشه تُإع انرهتاح ٔانُثااخ انةاالى ٔانااهٔ  انثٛفٛاح. ْٔامِ انفطهٚااخ 



 6 

ذعٛ  تا شرها  يع ظمن انُثاخ، ٔ ًٚكٍ وناعرٓا اٌٜ فٙ  ٛاب ظمن انُثاخ انعالم، كًا ًٚكاٍ اٌٜ عىنٓاا عهاٗ أؽثااك اٜظاان 

 تانطهك انًٛكهٔتٕٛنٕظٛح انًعراقج.

ْٔٗ ذهعة قٔنا ْايا فٙ ذٍٛٛه انفٌٕفاخ نهُثاخ ـاطح فٙ أناػاٗ انًُااؽق انؽاانج ؼٛاس ذاىقاق عًهٛاح ذصثٛاد   

انفٌٕفاخ ٔذؽٕنّ انٗ طٕنج  ٛه طانؽح  يرظااص انُثااخ، عاسٔج عهاٗ أٌ قنظااخ انؽاهانج انًهذفعاح ٍَاثٛا ذىٚاك ياٍ َشااؽ 

ذرعاٚ  ياع  VAMٙ عٍ أناػٗ انًُاؽق انًعركنح انؽهانج أٔ انثانقج. اػافح انٗ يا ٌثق، فاٌ فطهٚاخ انفطهٚاخ تٓمِ األناػ

ظاامٔن يعاااى َثاذاااخ ي طاااج انثاامٔن ـاطااح انثةٕنٛاااخ ٔانُعٛهٛاااخ، كًااا ذٕظااك فااٙ ظاامٔن تعااغ يعااهاج انثاامٔن ٔانٍهـٍااٛاخ 

انراٙ ذرعااٚ  ياع  Pinaceae, Betulaceae, Figaceae ٔانؽىاوٚاخ، ٔ  ذفهٕ يُٓا ا  ظمٔن تعغ َثاذاخ قهٛهح ذرثع عاالسخ

 فطهٚاخ ا كرٕيٛكٕنْٛىا.

 انمٍكىرهٍزا وتكىٌن انمىاد اندفاعٍت فً اننباث:  -ب

انًٛكاإنْٛىا انًفرهفااح ذؽااد اناااهٔ  انطثٛعٛااح  ذئكااك انكناٌاااخ انعهًٛااح أٌ يعاااى األَاإاع انُثاذٛااح ذٍاارٕؽٍ تفطهٚاااخ

انرٙ ذُرط فاٙ انُثاذااخ ذركإٌ كاهق فعام انعًهٛاح انركافهٛاح انراٙ ذٕظاك تاٍٛ انُثااخ ٔانًٛكإنْٛىا، ٔتُاهج ققٛةح فبٌ انًٕاق انًصثطح 

 Orchinolٔكاٌ أٔل ٔطا ٔقناٌح نًصم ْمِ انًهكثاخ كاٌ فٙ يٛكٕنْٛىا األٔنكٛك ؼٛس أقخ انفؽٕص انٙ اكرشا  يهكة 

, Hircinol, P. hydroxy- benzylacohol  ٌٔقاك شثاد تانكناٌاح أOrchinol, Hircinol  ٚفهةإا فاٙ األٍَاعح انفانظٛاح

نهٚىٔياخ األٔنكٛك تاإلٌرعاتح نفطهٚاخ انًٛكٕنْٛىا. ٔنى ٚصثد أٌ فطهٚاخ انرهتح انًرهيًح ٔانُظا يرطفهاح ذؽاكز اَرااض نٓاا، 

مٔن اناكـاٌ ذئشه عهٗ عكق يٍ انفطهٚاخ ٔنكُٓا   ذصثؾ انثكرهٚا.ٔقك شثد أٌ يٛكإنْٛىا ظا Orchinol, Hircinolٔقك ٔظك أٌ 

ٔقك أنظع انةًع َرٛعح نركإٍٚ األنظُاٍٛ فاٙ  Thielaviopsis basicolaذئشه ٚشكم كثٛه عهٗ ذكٍٕٚ انعهاشٛى انكسيٛكٚح نفطه 

 انعمٔن تكًٛح كثٛهج.

ٔانراٙ  Sesquiterpenes, terpenes كًا اذؼػ أٚؼاا أٌ ُْا  ذؤشٛه كثٛه نهًعٕقاخ انفطهٚح انطٛانج نًهكثٍٛ ًْا اناـ

ا ٌرعاتح نهًٛكإنْٛىا انفانظٛاح انر مٚاح ػاك انعكٚاك ياٍ يٍاثثاخ األياهاع انكايُاح فاٙ انرهتاح  ٔٚثاكٔ أٌ انًإاق انًصثطاح ذُرط ت

انًركَٕح تا ٌرعاتح نهًٛكإنْٛىا انفانظٛاح ٔانكاـهٛاح انر مٚاح ٌإ  ذكإٌ ْاياح ظاكاا فاٙ يةأياح انكصٛاه ياٍ يٍاثثاخ األياهاع 

 أيهاع انعمٔن. انكايُح فٙ انرهتح ٔعسض انكصٛه يٍ

 خطوات تحميل كل من النشا والسميولوز والشيتين والمواد البكتينية فى التربة -3

 تحهم اننشا:   -أ

               a- amylase                                    b- amylase                 

Starch                                      dextrin                                                  maltose 

 

                           a- 1,4 glucosidase                           

Maltose                                                    glucose 

 
أٔ   ْٕالٛااا انااٗ اؼًاااع  H2O ،CO2م ْٕالٛااا انااٗ ٔانُاااذط انُٓااالٗ يااٍ انرؽهاام انثٕٛناإظٗ نهُشااا ْاإ انعهٕكاإو ٔاناامٖ ٚرؽهاا

 عؼٕٚح ٔكؽٕ خ ٔ اواخ.

 
 ذؽهم انٍهٛهٕو: -ب

    
                C1 (endo β-1,4 gluconase )                                              Cx (exo β -1,4 gluconase )                                            

Cellulose                                      smaller chain of cello-oligo saccharides 

oligo- saccharides + cellobiose 

                 β - 1,4 glucosidase (cellobiase) 

Cellobiose                                                           glucose 

 

 د انبكتٍنٍت:تحهم انمىا -د

ذعرثه انًٕاق انثكرُٛٛح يٕاق  ؼًح ذهتؾ انفسٚا انُثاذٛح تثعؼٓا ؼٛس آَا انًكٌٕ ا ٌاٌاٗ نهظافٛؽح انٌٕاطٗ ٔاٌارفكايٓا كًظاكن 

 نهكهتٌٕ ٔانطاقح ٍٚاعك عهٗ ذفكل انفسٚا ٔؼكٔز انعفٍ ٔا يهاع. ٔانًهكثاخ انثكرُٛٛح ذركٌٕ يٍ شسز يكَٕاخ اٌاٌٛح ْٗ :

 ٍٛ: ْٕٔ  ٛه قاتم نهمٔتاٌ فٙ انًاء ٔٚركٌٕ يٍ ٔؼكاخ يٍ انعسكرٕنَٔٛل أٌٛك.انثهٔذٕتكر -0

 %.1انثكرٍٛ: ْٕٔ ٔؼكاخ يٍ انعا كرٕنَٔٛل اٌٛك انةاتهح نهمٔتاٌ فٙ انًاء ٍَٔثح يعايٛع ا ٌره ؼٕانٗ  -2

 مٔتاٌ فٙ انًاء.ؼًغ انثكرٛل: ْٕٔ ٔؼكاخ يٍ انعا كرٕنَٔٛل اٌٛك انفانٛح ذًايا يٍ يعايٛع ا ٌره ٔقاتهح نه -2

 ٔيٍ إَاع ا َىًٚاخ  انرٙ  ذفهوْا انًٛكهٔتاخ فٙ انرهتح نرؽهٛم انثكرٍٛ.

             PME (pectin methyl esterase)                             PMG( poly methyl galactorenase) 

Protopectin                                             pectin                                                 

                              PG (polygalactorenase) 

Pectic acid                                                         galacturonic acid 

                                   Pectin lyase 
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Pectic acid                                                         units of galacturonic acid 

َٛإنٍٛ ٔانهعُاٍٛ ٔانشاٛرٍٛ ٔ ٛهْاا  ٚارى ذؽهٛهٓاا فاٙ انرهتاح ُْٔا  انعكٚاك ياٍ انًإاق انعؼإٚح انكهتَٕٛاح  انكهتْٕٛكناذٛاح يصام األ

 تٕاٌطح انكالُاخ انؽٛح انكقٛةح.

 تحهٍم انشٍتٍن: -هــ 

                         Chitinase 

Chitin                                              chitinobiose + oligomers 

                          Chitinobiase 

Chitinobiose                                N- acetylglucoseamine 

 

Glucoseamine + acetic acid                        glucose + ammonia 

 
ٛةح َٕٔاذط انرؽهم انًالٗ أتٍؾ ذهكٛثا ٔأكصه قاتهٛح نهمٔتاٌ يٍ انًاقج ا طهٛح. ٔانُٕاذط انعكٚكج تطثٛعح انؽال ذٍرعًهٓا انكالُاخ انكق

 انًٕظٕقج تانةهب يُٓا ٔنًٛ فةؾ ذهل انرٙ  أفهوخ اإلَىٚى.

ٔظُٛااح ْاإ انٍااهٛهٕو ْٔاإ  ٛااه قاتاام نهاامٔتاٌ فااٙ انًاااء ٔ  ٚظااثػ لٔ فالااكج ٔأْااى يكَٕاااخ انرهتااح يااٍ انًاااقج انعؼاإٚح  ٛااه انُٛره

 نهًٛكهٔتاخ ا  تعك أٌ ٚؽهم يالٛا انٗ يكَٕاذّ يٍ انعهٕكٕو ٔانٍهٕتٕٛو انةاتسٌ نهمٔتاٌ فٙ انًاء.

 

 الظروف البيئية المؤثرة عمى نمو الكائنات الدقيقة فى التربة -4

انًٕاق انًٕقفح نهكالُاخ ٔ ذٕفه األكٍعٍٛٔ ذهكٛى إٌٔٚ انٓٛكنٔظٍٛٔ ؽهانجح ٔانؽٕتٔانه اءان مٚمكه انطانة انعٕايم انًئشهج يصم 

 يع شهغ يثٍؾ نكم عايم. انكقٛةح

 

 كيفية تحمل المادة العضوية النتروجينية في التربة بفعل الكائنات الحية الدقيقة  -5
 ٔانكانٕٚاااكاخ Amino acidsاأليُٛٛاااح ٔا ؼًااااع  Polypeptidesٔانثااإنٗ تثرٛاااكاخ  Proteinsذعرثاااه انثهٔذُٛااااخ 

Alkaloides  يٍ انًٕاق انعؼٕٚح انُٛرهٔظُٛٛح ٔانًٕظٕقج فٗ انرهتح ٔذةٕو انعكٚك يٍ انكالُاخ انؽٛح انكقٛةح فاٗ انرهتاح ترؽهٛام

ح انكقٛةاح ذهل انًهكثاخ انعؼٕٚح ٔياٍ ذهال انكالُااخ انكقٛةاح ياا ْإ ْإالٗ ٔيُٓاا انسْإالٗ ٔانثكرهٚاا ْاٗ أكصاه انكالُااخ انؽٛا

َشاؽا فٗ ذؽهٛم انثةاٚا انؽٕٛاَٛح انرٗ ذرًٛى تانذفاع يؽرٕاْاا ياٍ انًإاق انعؼإٚح انُٛرهٔظُٛٛاح َااها نرإفه انهؽٕتاح فاٗ ْامِ 

 انثةاٚا ٔانذفاع قكنذٓا عهٗ افهاو اإلَىًٚاخ انًؽههح نهثهٔذُٛاخ.

Protein                                    Proteoses                                       Peptones 

Polypeptides                                  dipeptides                          amino acids. 

ٔانرٗ ذفهوْا انًٛكهٔتااخ. ْٔامِ ا َىًٚااخ  Proteasesٔٚرى ذؽهم انثهٔذٍٛ تٕاٌطح اإلَىًٚاخ انفانظٛح انًؽههح نهثهٔذُٛاخ 

ٍاااٛه انٍهٍاااهح انثثرٛكٚاااح نعاااىٖء انثاااهٔذٍٛ تانرؽهٛااام انًاااالٗ ًٔٚكاااٍ ذةٍاااٛى ا َىًٚااااخ انًؽههاااح نهثاااهٔذٍٛ اناااٗ : ذةااإو ترك

Exopeptidases  ،Endopeptidases  ٔعًهٛح ذكٍٛه انٍسٌام انثثرٛكٚاح فاٗ ظاىٖء انثاهٔذٍٛ ٌإاء انكاـهٛاح أٔ انفانظٛاح

ؼًاااع األيُٛٛااح انُاذعااح يااٍ انرؽهٛاام ذٍاارفكيٓا انًٛكهٔتاااخ ػااهٔنٖ ظااكا ؼرااٗ ٚاارى انرؽهٛاام انكاياام نعااىٖء انثااهٔذٍٛ ، ٔاأل

 كًظاقن نهُٛرهٔظٍٛ ٔانكهتٌٕ ٔعهٗ لنل ٚكٌٕ ذؽهم ا ؼًاع ا يُٛٛح فٗ انظٕنج انرانٛح:

deaminases 

Amino acids                             organic acids  + NH2 . 

NH2-CO-NH2 + H2O                               NH2- COO- NH2                         2 NH3 +CO2. 

   (Urea)       (Ammonium carbamate) 

، ٔذؽهاام  Ammonificationٔذعااه  عًهٛااح انرؽهٛاام انًااالٗ نهًهكثاااخ انعؼاإٚح انُٛرهٔظُٛٛااح ٔاَطااسك انُشاااقن تانُشااكنج 

َااها ألٌ  Putrafactionانسْٕالٛاح ْٔإ ياا ٚعاه  تانـاـ  انثكرهٚا انسْٕالٛح انًهكثاخ انُٛرهٔظُٛٛح انعؼٕٚح ذؽاد انااهٔ 

 .CO2ٔ ،NH3انُٕاذط ذكٌٕ لاخ نالؽح كهٚٓح فًُٓا أؼًاع عؼٕٚح ٔكؽٕ خ ٔكثهٚرٕن ْٛكنٔظٍٛ ، ٔ

 ٔياء َٔشاقن.  O2  ،CO2أيا انرؽهم انٕٓالٗ فرةٕو تّ أٌاٌا انثكرهٚا انٕٓالٛح ٔانفطهٚاخ ٔا كرُٕٛيٍٛٛرً ٔذشًم َٕاذعّ 

رفاعم األيَٕٛا انًُطهةح يع أؼًاع انرهتح نركٍٕٚ أيسغ َشاقن ْٔمِ ذٍارعًهٓا قهاح ياٍ انُثاذااخ، ٔتعؼآا ٚرٍاهب اناٗ ٔذ 

شاى اناٗ َراهاخ   Nitrosomonasاألعًااك كًاا أٌ تعؼآا األـاه ذٍارعًهّ تكرهٚاا انراؤوخ تاألكٍاكج أٔ  اناٗ َٛرهٚاد تٕاٌاطح

. ٔفٗ  ٛاب ا كٍعٍٛ ذؽكز عًهٛاح عكٍاٛح أٖ ذفراىل انثكرهٚاا انسْٕالٛاح ٔلنل عُك ذٕفه ا كٍعٍٛ  Nitrobacterتٕاٌطح 

انُرهاخ كثكٚم نألكٍعٍٛ انؽه ٔذُطهق األيَٕٛا. كًاا أٌ انًإاق انكهتَٕٛاح يصام انٍاهٛهٕو ٔانهعُاٍٛ   ذرؽهام فرراهاكى فاٗ انرهتاح 

ٌ َشااؽّ ٚكإٌ فاٗ أػاٛق انؽاكٔق. ٔٚآاه ْاما لنل ألٌ ْمِ انًٕاق انًعةكج ٚةٕو انفطاه أٌاٌاا ترؽهٛهٓاا َٔااها ألَاّ ْإالٗ فاب

 انرؤشٛه فٗ انًُاؽق لاخ األيطان ان ىٚهج ٔان اتاخ انكصٛفح ؼٛس ذراكٍك انًاقج انعؼٕٚح أٔ ذرؽهم ظىلٛا.

 
 


