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 مع اإلستعانة بالرسم والمعادالت كلما أمكن جميع األسئلة اآلتيةعن يجيب الطالب 

  السؤال األولطريقة إجابة 

 خمسة درجات لكل نقطة( –درجة  15)      بينها: يقارنوالثة نقاط فقط ثيختار الطالب 

 فى البكتريا.( Piliوالشعيرات ) (Capsuleوظيفة الكبسولة ) -أ

 أوال: الكبسولة  

  خاصة الجفاف. من الظروف السيئة الخلية تحمي •

  .تلصق الخاليا بعضها ببعض •

د العلبة ألنها تحمى الميكروب من هجوم كرات المرضية بوجو لميكروباتلضية امرترتبط القدرة اإل •

 .الدم البيضاء واالجسام المضادة بجسم العائل

 صفة تقسيمية هامة لألنواع البكتيرية. •

 ثانيا: الشعيرات

 .لها عالقة بالتزاوج فى البكتريا 

 .منها ما يعمل على لصق الخاليا ببعضها او باألسطح األخرى أو بخاليا الكائنات األخرى 

 قة بالقدرة اإلمراضية للبكتريا.لها عال 

 . تأثير الحرارة المرتفعة والمنخفضة على نمو البكتريا -ب

 اوال: الحرارة المرتفعة  

تالف للبروتين اإلنزيمى والبروتين الخلوى مما يؤدى إإذا إرتفعت درجة الحرارة عن الدرجة القصوى فإنه يحدث 

والحرارة الرطبة  بإرتفاع درجة الحرارة ل الموت يزداد لوغاريتميا  وقد وجد أن معد إلى موت الخلية البكتيرية. 

أشد تأثيرا  على الخاليا البكتيرية من الحرارة الجافة حيث أن الرطوبة تساعد على نفاذية الحرارة وبالتالى إلى 

  coagulationسرعة إتالف البروتينات وتجمعها 

 ثانيا: الحرارة المنخفضة

سكون عندما تنخفض الرة فإن التمثيل الغذائى للخاليا يقل بسرعة حتى يصل الى حالة عند إنخفاض درجة الحرا

فإذا وصلت درجة الحرارة إلى التجمد فإن بعض الخاليا تموت . حرارة عن الدرجة الدنيا لنمو الميكروبالدرجة 

من الخاليا قد يتحمل التجميد  بطريقة ميكانيكية بسبب تمزيق بللورات الثلج المتكونة للخلية البكتيرية ولكن الكثير

لمدة طويلة . ولذا فإن التجميد ال يعتبر طريقه من طرق التعقيم. ويتوقف تأثير التجميد على الخاليا البكتيرية على 

 السرعة التى يتجمد بها الماء داخل الخلية. 

 األهمية التطبيقية للطور الالجى واللوغاريتمى. -ج

 اوال: الطور الالجى  

من إطالة الطور التمهيدي في الحياة العملية تبريد اللحوم فور ذبحها لحين استهالكها وبذلك تبقي البكتريا  يستفاد

 الملوثة للحوم اطول فترة ممكنة في هذا الطور.

 ثانيا: الطور اللوغاريتمى 

كتيك و كذلك في نتاج البادئات مثل باديء بكتريا حامض الالإنتاج الخميرة و إالطور في هذا من اطالة  يستفاد

 انتاج اللقاحات البكتيرية التي تستخدم كمخصبات حيوية مثل  لقاحات الريزوبيا.   

 آليات تأثير الكلور ومركبات السلفا على نمو وتكاثر البكتريا. -د

 اوال: الكلور: 

 :عند إضافة الكلور إلى الماء يحدث التفاعل األتى 

Cl 2 + H2O  HCl + HOCl         Hypochlorous acid  
HOCl         HCl + O               Nascent Oxygen 

 وعلى ذلك يؤثر غاز الكلور على الميكروبات بطريقتين :

 باألكسدة باألكسجين حديث التولد الذى يتكون عند تفاعل غاز الكلور مع الماء . -1



 Chlorinationيتفاعل الكلور مباشرة مع بروتين الخلية ويتحد معها بعملية تسمى بالتفاعل المباشر حيث  -2

 وبذلك يوقف نشاط الخلية .        

 : مركبات السلفاثانيا

مض الباراأمينوبنزويك ، فتتحد وتأثير مركبات السلفانيالميد على الميكروبات يعود إلى أنها تعتبر مواد تنافسية لح

بانزيمات التمثيل الغذائى بدال من الحمض المذكور نظرا  لتشابهها معه فى التركيب وتسمى هذه الظاهرة   

competitive inhibition  

 

  السؤال الثانىطريقة اجابة 

 خمسة درجات لكل نقطة( –درجات  10يجيب الطالب عن إثنين فقط مما يلى:       )
 قارن بين خطوتى النشدرة والتأزت التى تحدث فى التربة أثناء معدنة النيتروجين العضوى. -أ

 أوال: النشدرة  

مىن إنزيمىات خارجيىة بتحليىل البىروتين إلىى أحمىاض  تقوم أعداد ضخمة من ميكروبات األراضىى بمىا تفىرزه

 Pseudomonas , Bacillusأمينيىىىىة ومىىىىن أهىىىىم هىىىىذه الميكروبىىىىات البكتريىىىىا الهوائيىىىىة والالهوائيىىىىة مثىىىىل

 Aspergillus , Penicilliumوالفطريات مثل  Streptomycesواألكتيوميسيتات مثل 

أما تحت الظروف  O 2, H 2COو  3NHية هى وتحت الظروف الهوائية تكون نواتج تحلل البروتين النهائ

الالهوائية فإنه يصحب التحلىل تكىون روائىح كريهىة لحىدوث تعفىن حيىث تكىون النىواتج النهائيىة عبىارة عىن أمونيىا 

ومركبىىات كبريتيىىه و يتحلىىل البىىروتين علىىى خطىىوات  2S, CO2Hوأمينىات وأحمىىاض عضىىوية واحمىىاض أمينيىىة و

 كألتى: 

          Proteinases            Proteases               Peptidases               Protein ---->    

Proteose ----> Peptides -----> Amino acids  

ثم تتعرض األحماض األمينية للتحلل الميكروبى بطرق عديدة وذلك حسب ظروف التربة والميكروبىات حيىث 

وتتكىىىىون  Decarboxylationالكربوكسىىىىيل أو نىىىىزع مجموعىىىىة  Deaminationيىىىىتم نىىىىزع جىىىىزىء األمىىىىين 

+األمونيا.واألمونيا المتكونة قد تتطاير أو تذوب بالتربة وتكون 
4NH .أو تتأكسد إلى نترات 

 

     Nitrificationثانيا: التأزت )النترته (        

ن ، لكىىل تقىىوم ميكروبىىات األراضىىى بتحويىىل األمونيىىا المتجمعىىة إلىىى نتىىرات باألكسىىدة ويىىتم ذلىىك علىىى مىىرحلتي

أوتوتروفيه حتما وتحصل على الطاقىة الالزمىة  -مرحلة مجموعه من البكتريا المتخصصة لها وكلها بكتريا هوائية 

 لها من عملية األكسدة.

وتقوم هذه البكتريىا  Nitrosomonasأكسدة األمونيا إلى نتريت بواسطة البكتريا المؤكسدة لألمونيا مثل  -أ

 بالتفاعل التالى:

O + Energy2+ 2H2 > 2HNO---------- 2+ 3O 32NH  

وتقىوم هىذه البكتريىا   Nitrobacterأكسدة النتريت إلى نترات بواسطة البكتريا المؤكسدة للنتريىت مثىل  -ب

 بالتفاعل التالى :

O + Energy2+ 2H 3> 2HNO------------ 2+ O 22HNO  

 لى نترات مفيدة للنبات.  والنتريت فى الخطوة األولى سام للنبات فبمجرد تكونه يتأكسد إ

 

 طريقة كاربون هى من أهم طرق تعطين الكتان، إشرح ذلك موضحا  الظروف المناسبة إلجراءها. -ب

يىىذكر الطالىىب ان هنىىات طىىريقتيين اساسىىيتين لتعطىىين الكتىىان همىىا الطريقىىة الهوائيىىة والالهوائيىىة وأن طريقىىة  

 كربول هذه هى غحدى الطرق الالهوائية 

نقع الكتان فى ماء جارى أو راكد ، وهنا يتم التعطىين أساسىا بفعىل البكتريىا وتشىمل ثىالث مراحىل وهذه تشمل 

 هى المرحلة الطبيعية والمرحلة البيولوجية والمرحلة الميكانيكية. 

 طريقة كاربول

  Cl. felsineumوفيها يتم التعطىين تحىت الظىروف الالهوائيىة أيضىا حيىث يسىتعمل بىادىء مىن ميكىروب    
كجم من النباتات الجافة. فى هذه الطريقة ترتفع درجة الحرارة فى أحواض التعطين إلىى  10لتر إلى  1بة بنس

سىىاعة .  50م ,)وهىىى الدرجىىة المثلىىى لنمىىو هىىذا الميكىىروب (, وتسىىتغرق عمليىىة التعطىىين  ° 38– 37درجىىة 

الحصىول علىى تصىافى غاليىة  وتجدر اإلشارة إلى أن إجراء هذه الطريقة بعناية كبيرة وخبرة دقيقة يؤدى إلىى

 وألياف ذات صفات جيدة ولون المع .



 

تتعرض المواد النشوية فى التربة للتحلل بفعل النشاط الميكروبى، أذكر تركيب تللك المواد وأهم الميكروبات  -ج

 واإلنزيمات المحللة.

 التركيب: 

دية مىن النىوع ألفىا . ويتكىون النشىا يتركب النشا من وحدات من الجلوكوز مرتبطة مع بعضها بروابط جليكوسىي

من نوعين من المركبات هما األميلوز واألميلوبكتين واألول يتركب من سالسل مستقيمة من وحدات الجلوكىوز 

أمىا األميلىوبكتين فيتركىب مىن سالسىل مىن نفى  النىوع     - 1-4    glycosidic bondsمرتبطىة بىروابط 

 ،  - 1.6ط الوضع ولكنها متفرعة وعند التفرع تأخذ الرواب

 
 التركيب الكيميائى للنشا

 اإلنزيمات المحللة:

 -خارج الخلية وأهمها  Extracellularوتفرز الميكروبات المحللة للنشا إنزيمات األميليز وهى إنزيمات 

amylase  ،  الذى يكسر الروابط الجليكوسيدية عشوائياβ- amylase   الذى يكسر كل ثانى رابطة بانتظام

 ون الناتج عبارة عن السكر الثنائى مالتوز ثم يتحول األخير إلى جلوكوز بواسطة إنزيم المالتيز .فيك

 الميكروبات المحللة:

 والميكروبات المنتجة لألميليز كثيرة تتضمن العديد من الفطريات والبكتريا واألكتينوميسيتات.   

 السؤال الثالث:طريقة اجابة 

 خمسة درجات لكل نقطة( –درجة  15)مما يلى:      طثالثة نقاط فقيناقش الطالب 

 وأهميتها للخلية البكتيرية. الجراثيم الداخلية -أ

لبعض أنواع البكتريا القىدرة علىى تكىوين جىراثيم داخىل الخليىة ومىن هىذه األنىواع البكتريىا العصىوية التابعىة لجىن   

Clostridium, Bacillus  وبعىىض البكتريىىا الكرويىىة مثىىلSporosarcina urea  وبعىىض البكتريىىا الحلزونيىىة

Sporovibrio والخليىىة البكتيريىىة الواحىىدة تكىىون جرثومىىة واحىىدة ، تنىىتج الجرثومىىة خليىىة واحىىدة ومعنىىى ذلىىك أن .

التجرثم فى البكتريا )ما عدا األكتينوميستات( هو طريقة من طرق حفظ النوع ولي  من طرق التكاثر كما هو الحىال 

 ث تعتبر الجراثيم وسيلة من وسائل التكاثر.فى الخمائر والفطريات حي

    Characteristics of bacterial sporesمميزات الجراثيم البكتيرية   

الجرثومىىة الداخليىىة عبىىارة عىىن جسىىم كثيىىف يتكىىون داخىىل الخليىىة فىىى الكائنىىات الحيىىة الدقيقىىة المتجرثمىىة  

 وتشغل الجرثومة المتكونة حوالى عشر حجم الخلية.

رثومىىىىة بشىىىىدة مقاومتهىىىىا للظىىىىروف السىىىىيئة، كىىىىالحرارة والبىىىىرودة والجفىىىىاف والكيماويىىىىات وتتميىىىىز الج 

واألسىموزية، ولتوضىيح مىدى مقاومىة الجىراثيم للظىروف السىىيئة، فىإن كثيىرا  منهىا يمكنىه أن يحىتفظ بحيويتىه لعىىدة 

ا تهلىك الخاليىىا سىنوات وهىىى فىى حالىىة جفافىه كمىىا أنهىا يمكنهىىا أن تتحمىل الغليىىان لعىدة سىىاعات دون أن تمىوت بينمىى

م لعدة دقائق. وبسىبب مقاومىة الجىراثيم الشىديدة للظىروف السىيئة فإنىه للىتخل  5 80الخضرية لو تعرضت لدرجة 

 منها يلزم إجراء عملية التعقيم باستخدام األوتوكالف أو الهواء الساخن على درجة حرارة مرتفعة ولمدة طويلة.

 ستير.التنف  الالهوائى فى البكتريا وتأثير با -ب

فى هذا النوع من التنف  تتأكسد مادة التفاعىل بنقىل األيىدروجين منهىا إلىى مىادة أخىرى غيىر األكسىجين الجىوى  

وبىىالطبع فىىإن األكسىىدة تكىىون غيىىر كاملىىة وينىىتج عنهىىا تكىىوين غىىازات وأحمىىاض عضىىوية وكحىىوالت ومىىواد أخىىرى 

الهوائيىة نتيجىة اسىتهالت وحىدة واحىدة مىن  كاألسيتون مثال . وتجدر اإلشارة إلى أن نمو الميكىروب تحىت الظىروف

مىرات نمىوه فىى غيىاب األكسىجين بمعنىى أنىه فىى حالىة التىنف  الهىوائى تنطلىق كميىة مىن  6-5مادة التفاعل يعىادل 

الطاقىة أكبىىر بكثيىىر منهىىا فىىى حالىىة التىىنف  الالهىىوائى فنجىىد مىىثال الخميىىرة تسىىتطيع أن تنمىىو تحىىت كىىل مىىن الظىىروف 

كنها تستغل المواد الغذائية وخصوصا  الكربوهيدراتية بكفىاءة أكبىر تحىت الظىروف الهوائيىة الهوائية والالهوائية ول

 عن الالهوائية .

 

 



 تأثير باستير

الهوائيىة جىرام جلوكىوز تحىت الظىروف  10-4جىرام خميىرة مىن  1وقد أوضح باستير أنه يمكن الحصول علىى 

جرام جلوكوز للحصول على نف  كمية النمو وتحت الظروف الالهوائية وهذا يطلق عليىه  80-60بينما تحتاج إلى 

 . Pasteur effectتأثير باستير 

 (.Compostالدور الذى تقوم به الميكروبات فى إنتاج السماد العضوى ) -ج

ات بعمليىة تحلىل للمىواد الكربونيىة العضىوية تطريات وأكتينوميسيتقوم الكائنات الحية الدقيقة الهوائية من بكتريا وف 

حيث تحلل في البداية المواد سهلة التحلل ثم المواد الصىعبة ونتيجىة لىذلك تىنخفض نسىبة الكربىون إلىي النيتىروجين 

 بسبب تطاير كمية كبيرة من الكربون في صورة ثاني أكسيد الكربون . 

حية الدقيقة تقوم بتمثيل مركبات النيتروجين المعدنية المتاحة وخاصة وتجدر اإلشارة إلي أن الكائنات ال 

الصورة النشادرية لبناء أجسامها ثم تبدأ هذه الكائنات بعد ذلك في تحليل مركبات النيتروجين العضوية وتنطلق 

استمرار لخفض األمونيا ، قد يحدث فقد في كمية األمونيا نتيجة ارتفاع درجة الحرارة لذلك يجب ترطيب الكومة ب

درجة الحرارة ، بزيادة نضج المخلفات وبانخفاض درجة الحرارة تبدأ بكتريا التأزت في أكسدة األمونيا إلي نترات 

حيث أن زيادة  .هذا ويجب المحافظة علي النترات من الفقد سواء بالغسيل أو االختزال بعدم زيادة رطوبة الكومة

ت وتتكون أكاسيد وغاز النيتروجين ، ويمكن إضافة صخر الفوسفات الرطوبة يؤدي إلي حدوث عملية عك  التأز

إلي المخلفات عند كمرها حيث يؤدي ذلك إلي تقليل الفقد من عنصر النيتروجين وزيادة  %2المطحون بنسبة 

 نشاط األحياء الدقيقة في عملية التخمير .

 مراحل تحلل المواد العضوية ميكروبيولوجيا  إلنتاج البيوجاز.  -د

 تمر عملية تحلل المواد العضوية ميكروبيا لتكوين غاز البيوجاز بالمراحل الرئيسية التالية : 

               Hydrolysis stage  المائىمرحلة التحلل  -1 

 , B.cereus ,B.megateriumفىىي هىىذه المرحلىىة تنشىىط البكتريىىا المترممىىه العصىىوية والكرويىىة مثىىل 

Clostridium , Bacteroides and Ruminococcus     وتحلل المواد العضوية المعقدة إلى مىواد أبسىط منهىا

لتنتج في النهاية أحماضىا  عضىوية دهنيىة قصىيرة السلسىلة مثىل : الفورميىك ، الخليىك ، البروبيونيىك ،البيوتيريىك ، 

تم مرحلىة التحلىل  وتى، 2H  3S ,NH2H  2CO وكحوالت مثل : الميثانول ، اإليثانول ، البنتانول ، وغىازات مثىل   

المائى في ظروف هوائية، حيث يتحلل  السليولوز والهيميسىليولوز، واللجنىين والبروتينىات والىدهون إلىي جزئيىات 

صىىغيرة بمسىىاعدة اإلنزيمىىات التىىي تفرزهىىا الميكروبىىات الهوائيىىة الناميىىة وينىىتج السىىكريات واألحمىىاض األمينيىىة 

 والجليسرول كما يتضح من المعادالت التالية. والجلسريدات واألحماض الدهنيه قصيرة السلسلة

 

Carbohydrates                                                  Sugars         Proteins                                                         

Amino acids 

                                  

                               Fatty acids 

Fats   

 

                          Glycerol 

   Glycerol 

   Sugars                                                             Organic acids+ Alcohols +CO2 +H2 

   Amino acids 

           Acids formation stageمرحلة تكوين األحماض  -2 

نشط في هذه المرحلة البكتريا المحللة للمواد الكربوهيدراتية والبروتينيىة والىدهون والمنتجىة لألحمىاض ت 

العضىىوية والغىىازات والكحىىوالت واأللدهيىىدات لتسىىتكمل عمليىىة تحليىىل المىىادة العضىىوية )تحىىت الظىىروف الالهوائيىىة( 

 منتجة في ذات الوقت أحماضا  دهنية وكحوالت وغازات.

Fatty acids                       Acetate +CO2 +H2 

تشىىمل األحمىىاض العضىىوية المتكونىىة فىىي هىىذه المرحلىىة أحماضىىا كثيىىرة مثىىل األحمىىاض الدهنيىىه القصىىيرة  

السلسلة ومنها أحماض الفورميك والخليىك والبروبيونيىك والبيوتريىك والالكتيىك، أمىا الكحىوالت البسىيطة المتكونىة 

 2COيزوبروبانول والبنتانول، كذلك يتكون مخلوط غازات من ثاني أكسيد الكربىون فتضم اإليثانول والميثانول واأل

بتحليل  2H، وفي نهاية المرحلة الحامضيه تقوم بكتريات حمض الخليك المنتجة لغاز األيدروجين 2Hواأليدروجين 

 2COربىىىون وغىىىاز ثىىىاني أكسىىىيد الك Acetateاألحمىىىاض الدهنيىىىه المتكونىىىة فىىىي بدايىىىة المرحلىىىة مكونىىىة الخىىىالت 

 .2Hواأليدروجين 

 

        Methane formation stage مرحلة تكوين الميثان          -3

  Methanogenic bacteria)أ( تكوين الميثان بواسطة بكتريا الميثان     

تنشىىط فىىي هىىذه المرحلىىة بكتريىىا الميثىىان حيىىث تقىىوم باسىىتخدام وتحليىىل نىىواتج تحلىىل المراحىىل السىىابقة مىىن  

إلىىي جانىىب غىىاز ثىىاني أكسىىيد  4CHلدهنيىىة والكحىىوالت واألسىىيتات واأللدهيىىدات مكونىىة غىىاز الميثىىان األحمىىاض ا

 الكربون.

Acid producing          
      bacteria    



Fatty acids , Alcohols         Methanogenic bacteria                  CH4 +CO2  

 

  Homoacetogenic bacteriaتكوين الميثان بواسطة بكتريا الميثان   )ب(  

 Acetateفىىي هىىذه المرحلىىة بتمثيىىل الخىىالت  Homoacetogenic bacteriaالميثىىان تقىىوم بكتريىىا  

 وتكوين غاز الميثان إلي جانب غاز ثاني أكسيد الكربون.

Homoacetogenic bacteria     

Acetate                                                         CH4 +CO2 

 السؤال الرابعطريقة اجابة 

 خمسة درجات لكل نقطة( –درجات  10تب الطالب ما يعرفه عن إثنين فقط مما يلى:        )يك
 التفرقة بين أجناس فطريات البياض الزغبى.  -أ

                          Peronosporaجن   -1 

الصىليبيات  الذي يسىبب مىرض البيىاض الزغبىي فىي P.  parasiticaمن أهم األنواع التي تتبع هذا الجن  فطر     

.و أفراد هذا الجن  تكون حوامل جرثومية متفرعة تفرعات ثنائية شجيرية المظهر تنتهي بنهايات  زوجية تستدق 

 وتتدلي لتحمل األكياس اإلسبورانجية الذي يوجد بداخلها الجراثيم اإلسبورانجية ويحمل كل منها جرثومة واحدة .

 
Peronospora parasitica                                 Plasmopara viticola 

  

 Plasmoparaجن                                        -2

في العنىب ويختلىف هىذا  الذي يسبب مرض البياض الزغبي P.  viticolaمن أهم األنواع التي تتبع هذا الجن       

بورانجى و يوجىد نوعىان مىن الحوامىل الفطر عن الجنسين السابقين في أنىه يخىرج مىن كىل ثغىر أكثىر مىن حامىل إسى

اإلسبورانجية .النوع األول عبارة عن حوامل إسبورانجية ذات تفرعات أحادية عمودية علي التفرع األصلي وتحمل 

في نهايتها األكياس الجرثوميىة أمىا النىوع الثىاني عبىارة عىن حوامىل إسىبورانجية قصىيرة متفرعىة كىل منهىا ينتهىي 

 جراثيم إسبورانجية. 10-8داخلة من بكي  جرثومي كبير يتكون ب

   طرق إنتقال الفيروسات النباتية.  -ب

االنتقال الميكانيكى : نتيجة إجراء بعض  العمليات الزراعية كالعزيق والشتل ومرور العمال بىين النباتىات فىى  -1 

 المزرعة.

طريق جرح عليها ، وكىذلك االنتقال عن طريق التربة : تنتقل بعض الفيروسات إلى السويقة أثناء نموها عن  -2

 تتمزق بعض الشعيرات الجذرية عند نمو الجذور.

االنتقال عن طريق البىذور : عىن طريىق بىذور النباتىات المصىابة فىى الطبيعىة فىى بىذور النباتىات وبهىذا ينتقىل  -3

 الفيروس من عروة إلى عروة ومن عام إلى عام .

البطىىىاط  تنتقىىىل خىىىالل الىىىدرنات ، وتخىىىزن االنتقىىال عىىىن طريىىىق التكىىىاثر الخضىىىرى : فكثيىىىر مىىىن فيروسىىىات  -4

 الفيروسات التى تصيب نباتات العائلة الزنبقية فى األبصال.

االنتقال بواسطة النباتات المتطفلة : يمكىن للفيروسىات أن تنتقىل مىن نبىات مصىاب إلىى نبىات سىليم مىن خىالل  -5

 أنسجة النباتات المتطفلة التى توصلها ببعضها .

 انتشار الفيروس بالحشرات يتم بطريقتين. االنتقال بواسطة الحشرات : -6

o .الطريقة الميكانيكية : وفيها يلعب المن دورا  هاما  فى النقل بهذه الطريقة عن طريق الحقن بالعصير 

o  الطريقة البيولوجية : فى هذه الطريقة يدخل الفيروس المسبب فى عالقىة بيولوجيىة مىع الحشىرة الناقلىة

الحشىىرة علىىى النبىىات المصىىاب حتىىى تغىىذيها علىىى نبىىات سىىليم وظهىىور  وتسىىمى المىىدة التىىى تبىىدأ مىىن تغذيىىة

 اإلصابة مدة الحضانة ، ويتوقف طول هذه المدة على الصفات البيولوجية للفيروس وللحشرة الناقلة.

االنتقال عن طريق النيمىاتودا : أكتشىف حىديثا  الىدور الىذى تلعبىه النيمىاتودا فىى نقىل الفيروسىات التىى تعىي   -7

 ة بالتربة الزراعية.بصفة مستديم

 الخصائ  العامة لشعب الفطريات المختلفة.  -ج

               Phylum : Zygomycota    أوال: شعبة الجراثيم الزيجية  

الفطريات الزيجية تتكاثر الجنسيا عن طريق إنتاج الجراثيم اإلسبورانجية غير المتحركة التي تتكون داخل 

يد من الجراثيم. وتتكاثر الفطريات الزيجية جنسيا بواسطة الجراثيم الزيجية يوجد به عد  Sporangiaأكياس 

Zygospores   يتكون الجدار الخلوى فى هذه الفطريات من الكيتين وهى فطريات رميه والقليل منها متطفل .

 . ويتكون فيها الميسليوم بغزارة وهو غير مقسم )إال فى بعض الهيفات المسنه فقد تظهر مقسمة(.



 Phylum :Ascomycota                    شعبة الفطريات األسكيةانيا: ث

معظم أفراد هذه المجموعة تعي  مترممة فى التربىة وبعضىها متطفلىة علىى النبىات والىبعض اآلخىر يتطفىل علىى 

از اإلنسان وبعض األنواع مهم من الناحية الصناعية مثل الخميرة التى تسىتخدم فىى إنتىاج الكحىول وخميىرة الخبى

 ومن أهم صفات هذه المجموعة :

 تكون ميسليوم مقسم أو ميسليوم كاذب أو خاليا فردية . -

 تتكاثر جنسيا  بتكوين جراثيم أسكيه . -

 تتكون الجراثيم األسكية داخل كي  أسكى مفرد ويتجمع مع بعضه داخل جسم ثمرى . -

باالنقسىىام الثنىىائى أو بىىالجراثيم المفصىىليه أو تتكىىاثر الجنسىىيا  بتكىىوين الجىىراثيم الكونيديىىه أو بىىالتبرعم أو  -

 الكالميدية أو الجراثيم البرعمية .

 الجدار الخلوى للخاليا به نسبة عالية من الكيتين . -

  Phylum: Basidiomycota  ثالثا: شعبة الفطريات البازيدية  

التى تحمل خارجيا  على حوامل تتميز هذه الفطريات بأنها تكون جراثيما  جنسية تسمى الجراثيم البازيدية   

وعادة توجد أربعة جراثيم على كل  Sterigmataصولجانيه وتتصل بالحامل بواسطة نتوءات صغيرة تسمى 

 حامل وتتميز هذه المجموعة باآلتى :

الميسليوم أبيض مقسم وهو أما ميسليوم أولىى يحتىوى علىى نىواة واحىدة أو ميسىليوم ثىانوى ويحتىوى خاليىاه  -

 والجدر العرضية ال تسمح بمرور األنوية خالل الميسليوم .على نواتين 

 تتكاثر جنسيا  بتكوين الجراثيم البازيدية وقد سبق شرحها . -

 تحمل عليها الحوامل البازيديه . Basidiocarpقد تتكون أجسام ثمرية بازيديه غاية فى التعقد تسمى  -

فصىلية أو بتجزئىة الميسىليوم أو بىالتبرعم وقىد تتكىون تتكاثر الجنسيا  بتكوين جراثيم كونيديىه أو كالميديىة أو م -

 أنواع أخرى من الجراثيم الالجنسية أثناء دورة حياة بعض فطريات األصداء.
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