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  أمراض النباتاملادة:              وراثـــةالشعبة:           الثالثةالفرقة:         النبات الزراعي:قسم 
 الزمن : ساعتان                                    0213/ 0210للعام الجامعي  الثاني الدراسيصل امتحان الف

 ات المرضية والرسم كلما أمكن ذلك()في جميع اإلجابات تذكر االسم العلمي للمسبب
 (ةدرج 02)           : السؤال األول

ونةا يةأ أو ةل التعةاو  لةا  لمةاء الوراثة  و لمةاء          –كيف يستفيد العلماء يف جمال الوراثة  نةد ارا ة  أنةاان ال  ةا        -أ

 أناان ال  ا ؟

   اآلتي :كيف؟ وإىل أي ت تمأ اإل ااءا –ختتلف إ ااءا  املكافح   د املقاون   -ب

 زرا   أص اف ن اتي  ناجت  ند تالي  أص اف قمح نقاون  لألصداء. -1

 املقاون  اجلهازي  ضد فريوس نوزايك اخليار . ال تحثاثرش ن اتا  الطماطم حبانض السلسليك  -2

 مجع األ زاء أو ال  اتا  اليت ت دي أ اان اإلصال  لأي نان أواًل لأول والتخلص ن ها لاحلاق. -3

 ل عض امل يدا  اجلهازي  ضد نان اللفح  يف ال طاطس. أ  و ال الاش الدوري ك -4

 الزرا   امل كاة أو املتأخاة تسا د ن ا  القطد  لى اهلاوب ند أناان نعي  . -5

 اإلجابة:

يوضح الطالب ندى ا تفااتل شخصيًا لدرا   ن هج أناان ال  ا  يف جمال ختصصل يف جمال الوراث  وكيفي   -أ

  لماء الوراث  وأناان ال  ا  وفقًا لقااءاتل وثقافتل يف جمالل التعاو  املشرتك لا

راوا فعل ال  ا  املصاب جتاه املان, وتتمثل املقاون  يف الصفا  ال  يوي  والفسيولو ي  املوروث  يف تتمثل املقاون  يف -ب

ف  ترتاوح لا احلسا ي  أو ال  ا  و اليت تؤاي إىل ن ع أو  اقل  حدوث املان. وملقاون  ال  ا  للمان ار ا  خمتل

. وتقع لي هما ار ا  خمتلف  ند املقاون  Immunityولا املقاون  املطلق  أو امل ا    Susceptibilityالقاللي  

 إنتا ليؤثا كثريًا  لى  ويأ نقاون  نس ي  تعرب  د حتمل ال  ا  للمان حبيث ال Toleranceون ها التحمل 

ل  اإل ااءا  واأل اليب واملواا اليت يستعملها اإلنسا  حلماي  ال  ا  ند اإلصال  فهأ مجأنا املكافح     ال هائأ.

 لاملان أو القضاء  ليل أو احلد ند أضااره .

 )نقاون (  زرا   أص اف ن اتي  ناجت  ند تالي  أص اف قمح نقاون  لألصداء. -1

 )نقاون ( وس نوزايك اخليار .رش ن اتا  الطماطم حبانض السلسليك ال تحثاث املقاون  اجلهازي  ضد فري -2

 )نكافح ( مجع األ زاء أو ال  اتا  اليت ت دي أ اان اإلصال  لأي نان أواًل لأول والتخلص ن ها لاحلاق. -3

 )نكافح ( الاش الدوري كل أ  و ا ل عض امل يدا  اجلهازي  ضد نان اللفح  يف ال طاطس. -4

 )نكافح ( اهلاوب ند أناان نعي  .الزرا   امل كاة أو املتأخاة تسا د ن ا  القطد  لى  -5

 أجب عن اثنين فقط
 درجة( 02)           : السؤال الثاني

فمةا يةأ   -إذا كانت أ ةاان أي نةان تتمثةل يف تجةري  زئةأ أو كلةأ يف شةكل أو لةو  أو قةواة أو رائحة  ال  ةا  املصةاب             -أ

 حي  لعالنا  نس  ا  ناضي  خمتلف ؟يأنثل  توض أربعة النا  املان نع ذكا 

 وا ت  ط ن ها نا يلأ: Puccinia graminis triticiار م اورة حياة فطا صدأ الساق األ وا يف القمح  -ب

 طور السكو  لا نوا م الزرا  -2  ونا يو أول أطوار اورة املان-1

 الطور املسئول  د لداي  العدوى يف القمح-4  وملاذا؟ –الطور اجل سأ يف الدورة -3

 ومباذا يسمى وملاذا؟ –سائا االقتصااي  يف القمح الطور املسئول  د اخل-5
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ملةاذا؟ ويةل ي ةاك     –زغيب الة  يةان  اللعض كتب أناان ال  ةا  تطلةع  لةى لعةض أنةاان ال يةان الةدقيقأ نسةمى          - ة

 فاق لا كل أناان ال يان الدقيقأ والزغيب يف العوائل املختلف ؟

 اإلجابة:

فةن   -و كلأ يف شكل أو لو  أو قواة أو رائح  ال  ا  املصابإذا كانت أ اان أي نان تتمثل يف تجري  زئأ أ - أ

  النا  املان تتمثل يف و وا لعض الرتاكيب اخلاص  لاملس ب املاضأ أو يو نفسل فوق نكا  املان كما يف

 : )نسمى األنثل  غري نقيد للطالب لكد شاط العالن (األنثل  اآلتي 

Bremia lactucae 

Erysiphe cichoracearum 

Puccinia striiformis 

Clavibacter michiganensis 

subsp. sepedonicusOoze 

  Puccinia graminis tritici اورة حياة فطا صدأ الساق األ وا يف القمح - ب

أول أطةةةةةوار اورة  -الةةةةةدورة يتةةةةة ا أ : نةةةةةد 

وطةةور السةةكو  لةةا   املةةان  يةةو ال ازيةةدي   ,   

املوا ةةةم وفيةةةل تةةةدث التكةةةاثا اجل سةةةأ يةةةو   

الطةةةور التيلةةةييت )ألنةةةل تةةةدث فيةةةل اإلحتةةةاا  

ال ةةووي يف الةةدورة(  , ت ةةةدأ العةةدوى يف ن ةةةا     

القمح جبااثيم الطور اآل يدي , وي تج  ةد  

د لثةةةةاا  يوريديةةةة  ت ف ةةةةا   اآل ةةةةيدي تكةةةةوي 

لسهول   لةى ال  ةا  الجةض لتخةاا  ةااثيم      

تكار العةدوى طةوال نو ةم ال شةاط     يوريدي  

)لةة ا يسةةمى الطةةور املتكةةار( ويةةو الةة ي يةةؤثا   

  ل ًا  لى احملصول.

تكو  إ  اري  التطفل ااخلي  فتظها أ ااضها لوضوح وكأنها ليان زغيب )اصفاار ال يان الدقيقأ فطايا  لعض  - ة

لكةد ييزيةا  ةد ال يةان الةزغيب       سةمى ليةان زغةيب   شايد ند كال  طحأ الورق  يجطيل منوا  زغ ية  ليضةاء( لة ا ت   ي

احلقيقةةأ أ  نسةة  ا  ال يةةان الةةدقيقأ تت ةةع الفطايةةا  األ ةةكي  )خيوطهةةا نقسةةم (  كةةس الفطايةةا  ال يضةةي  )غةةري    

 نقسم  اخليوط(

نةع ال يةةان الةدقيقأ )الةةزغيب( يف الفلفةةل    Plasmopara viticolaأنثلة   لةةى ذلةك تشةةالل ال يةان الةةزغيب يف الع ةب     

Leveilulla taurica 
 أجب عن اثنين فقط

 درجة( 02)           : السؤال الثالث
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فهةل   –أث اء ت اولك لشاائح ال طاطس احملماة املعدة جتاريًا الحظت حزانًا ل يةًا ااك ةًا لةالقاب نةد  حافة  الشةات         -أ

 وضح؟  –ار ت نا يفسا ذلك 

األوراة والتشةةةةويا  الشةةةةكلي  نتي ةةةة  زيةةةةااة ح ةةةةم  ةةةةزء أو كةةةةل ال  ةةةةا  نتي ةةةة  زيةةةةااة يف نشةةةةاط لعةةةةض الو ةةةةائف        -ب

تة كا   –الفسيولو ي   د املعدل الط يعأ   ارة  ةد راوا أفعةال ال  ةا  نتي ة  تعاضةل للعديةد نةد املسة  ا  املاضةي           

 واملس ب والعان املميز؟ مناذا ملس  ا  ناضي  خمتلف  نوضحًا ا م املان مخسةند ارا تك 

إضاف  ناك ا  ال ورا  للرتلة  أو رشةها  لةى اعمةوض اخلضةاي للكةثري نةد ال  اتةا  ضةمد االيتمةاة لالتسةميد تةأتأ              -ة 

 اشاح ي ه الع ارة؟ –لثماريا يف حتسا ال مو ال  اتأ ومحايتل ند الكثري ند أ اان التلف 

 اإلجابة:

يالحةةو و ةةوا إطةةار لةةر ااكةةد قةةاب حافةة  الشةةات         املعةةدة جتاريةةًا  أث ةةاء ت ةةاول شةةاائح ال طةةاطس احملمةةاة      

وتوضيحًا ل لك ي كا أ  ارنا  ال طاطس ) اق( تصاب ل كترييا 

 Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 

كةو   يف ن طق  األو ي  ال اقل  يف الدرن  قاب احلاف  واليت حتلل ال شا إىل  لوكوز تةرتق أث ةاء الةتحمري لي   

 ذلك اإلطار ال ر يف الشاائح.

يف لعةةض احلةةاال  املاضةةي  ونتي ةة  إلفةةاازا  املسةة ب املاضةةأ أو راوا الفعةةل الكيموفسةةيولو ي  لل  ةةا  أو احتةةاا   - ب

أو ا تد اء العائل ل عض افعاتةل الكيماوية  نةد أنةاكد لعيةدة       –افاازا  املس ب املاضأ نع لعض نواا العائل 

,  ي تج  د ذلك حدوث إنقساة نفاط يف اخلاليا  د ال ظةاة الط يعةأ يف ال  ةا      إىل نكا  غزو املس ب املاضأ

مما يؤاي لزيااة ح ةم اجلةزء    Hypertrophyويستت عل ا تطال  نفاط  للخاليا    Hyperplasiaويسمى 

 )الطالب غري نقيد لرتتيب ال ماذا ولكد لعدايا( املصاب  د السليم  واء لانتظاة أو غري انتظاة 

جتعد وتشةوه األوراق نةع تلونهةا للةو  أمحةا       Taphrina deformansفطا  جتعد أوراق اخلوخ 1

 ااكد أو لايت وقد يصح ل اصفاار

أوراة خمتلفةةة  األح ةةةاة تتكةةةو  يف الكيةةةزا    Ustilago zeaeفطا  التفحم العااي يف ال رة 2

وال ةةةورا  املةةة كاة و لةةةى األوراق واألغمةةةاا   

 حتى اجل ور العاضي  الد اني و

 لكترييا التدر  التا أ يف احللويا  3

 Agrobacterium tumefaciens 

 

تكةةةويد أوراة خمتلفةةة  األح ةةةاة نةةةد ح ةةةم   

احلمص  إىل كتل ك رية  لى أي  زء ند 

 ال  ا  وخاص  قاب ن طق  التاا

فريوس املوزايك األصفا يف  4

 القاض )زوكير(

Zucchini Yellow Mosaic Virus     تشةةوه شةةديد  ةةواء لالزيةةااة أو ال قصةةا  يف

 مثار أو أوراق كل ال  اتا  املصال 

 تكويد أوراة  لى أصل وأفاض  ة ور ال  اتةا    .Meloidogyne sppنيماتواا  تعقد   ور ال  اتا  5

 املصال 

ترب زيااة الكالسيوة أحد أيم أ  اب يو د ال ورو  لكميا  قليل  يف الرتل  تس ب الكميا  الك رية ن ل تسمم ال  ا , تع - ة

 .BO2 نقص ال ورو  ك لك ارتفاض نستوى املاء األرضأ و وء التهوي  , يتص  لى صورة لورا 
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 :وظائف البورون في النبات

 .يتحكم ل س   املاء ااخل ال  ا  ك لك يف انتصاص املاء ند الرتل  .1

 .لل  الق  حباك  السكايا  إىل أناكد ختزي ها .2

 .يا  التلقيح ااخل الزياةنهم لعمل .3

 .يؤثا  لى انتصاص لعض الع اصا نثل اآلزو  وال وتاس والكالسيوة .4

 .ضاوري لتكويد اهلانونا  يف ال  ا  .5

 .يلعب اورًا يف  ملي  تشكيل الربوتي ا  يف ال  ا  .6

 .توفا لضاوري لتكويد احلمض األنير تا .7

 
 :أعراض نقص البورون

 .م والقمم ال اني  ونو  أطااف اجل ور وتكسا األغصا  واألوراق لسهول أيم أ اان نقص ال ورو  نو  الربا 

 
 :وهناك أعراض خاصة تختلف باختالف المحصول أهمها

 .يف اللوزيا  التتفتح الربا م .1

 يتكو  احلب يف الس الل يف الشعري ال .2

قم  إىل األ فل ويف الثمار يف احلمضيا  تظها  لى األوراق لقع نائي  ثم تص ح شفاف  ثم تسقط ويتعاى الفاض ند ال .3

تتكو  ال  ور وتكو  الثمار  اف  و اندة والعصري قليل  يظها  لى األل يدو لقع ل ي  ويزااا مسك القشاة وال

 .وك لك نس   السكا

 يالحو القلب األ وف وال ي يظها أ وا اللو  ال   ايف  .4

 يف القان يط يص ح الساق أ وف لونل لر .5

 .ي   لى  طح الثماريف التفاح يتشكل لقع فلي  .6

يف القطد يف حاال  ال قص الشديد تأخ  ش ريا  القطد شكل اغل نتشالك لس ب قصا املسافا  لا العقد ويو   .7

ال سيج املا تيمأ وتص ح األوراق مسيك  قالل  للكسا كما تسقط الربا م الزياي  كما يالحو انتفاخ حلقأ ااكد 

 .نزوا لشعريا  كثيف   لى أ  اق األوراق

 
 :معالجة نقص البورون

 .نعاجل األ اان لنضاف  ال ورا  إىل الرتل  أو الاش الورقأ يف حال اإلصال  اخلفيف 

 بالتوفيق ،،، دعواتيمع أطيب 
 
 

 مالحظة
 نموذج اإلجابة مختصر للغاية قد تزيد مساحة إجابة الطالب عن طريق األمثلة وأسلوب الشرح دون إخالل بالمضمون


