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  مما يلي فقط ثٌنيأأخة عي  - أ

لمرض وماهً االدوات الالزمة التً ٌجب ان عرف تشخٌص المرض النباتً موضحاً أهمٌة تشخٌص ا -1
 تكون بحوزة مشخص أمراض النبات فً الحمل؟

تشخٌص المرض بأنه علم و مهارة التعرف علً وجود مرض و ذلن بناء علً الحس الدلٌك و اإلدران 
 والمسبب.و من ثم التعرف على المرض  ، خصابصهو  هالواعً ألعراض

 أهمٌة تشخٌص المرض 

لتشخٌص هً األساس الذي تعتمد علٌه مكافحة المرض ،خاصة إذا تطلب األمر عالجا تعتبر عملٌة ا
كٌماوٌا متاحا لهذا المرض وعلً ذلن فإن دلة التشخٌص و سرعته أٌضا سٌكون لها بالغ األثر فً 
محاصرة الحالة ومنع أو تملٌل الخسارة االلتصادٌة علً عكس ذلن فإن التشخٌص الخاطا سٌؤدي إلى 

ٌة اإلجراءات المتخذة و هذا ٌعنً تفالم المشكلة من ناحٌة و إلى مزٌد من الخسابر من ناحٌة عدم فعال
 أخرى

 االدوات الالزمة التً ٌجب ان تكون بحوزة مشخص أمراض النبات فً الحمل
 آٌر تٌصص٠ًٛ ، ػٍٝ أْ شىْٛ ِٓ ٔٛع ؼ١ه ٚ ٠ّىٕٙث شم٠ًح تٌصٛي.         ·

 ًتض ٚ تٌؼالِثز خهلٗ . ٌففص تألػ  ػهِر ٠ه٠ٚر        ·

 ٌشك تٌٕدثز إوت شطٍح تٌدفط ػٓ ػالِثز نتل١ٍٗ.   ِه٠ٗ صغ١ًذ        ·

 ٌمص أفًع تألشؽثي ٚ ففصٙث خهلٗ أٚ ألى ػ١ٕر ِٕٙث.   ِمص شم١ٍُ        ·

 شمًف صغ١ً إلٌتٌر تٌصًخر ـٛي تٌؽىي ٚ تلصالػٙث ٌففصٙث .         ·

 ٌٟٛ إظ١ٍ١ٓ أللى ػ١ٕثز ٔدثش١ر أٚ ػ١ٕثز ِٓ تٌصًخر إٌٝ تٌّؼًّ إوت ٌٍَ تألًِ. أو١ثَ ٚيل١ر ٚ ألًٜ ِٓ تٌد        ·

 خطثلثز شه٠ٚٓ خ١ثٔثز ٚ ألالَ ٌٍىصثخر ػٍٝ أو١ثَ تٌدٌٛٝ إ٠ع١ٍ١ٓ .         ·

  خطثلثز خ١ثٔثز ششم١ص ًِض ٌؽّغ وثفر تٌد١ثٔثز تٌصٟ ٠ّصؼ١ٓ خٙث فٟ تٌصشم١ص.        ·

 مراعاتها عند زٌارته للحمل وضح ذلن ة ٌجب علً المشخصالكثٌر من االمور الهامهنان  -2
 ٠ؽح ػٍٝ تٌّشمص ػٕه تٌى٘ثج إٌٝ ـمً تٌّشىٍر أْ ٠ًتػٝ تألشٝ . 

ٌص٠ٌٛغ تٌفثٌر فٝ تٌفمً ٚ تألػًتض ٚوً ِث ٠ف١ػ خثٌّشىٍر ِٓ ظرًٚف ِعرً غدٛاًتف١رر  ِالـظث ؼ١هتأْ ٠ىْٛ  .1

    تأليض ٚ ٔٛع تٌصًخر ٚ ٔظثَ تًٌٜ

تع فًخّرث ٠ىرْٛ فرٝ شٍره تٌّؼٍِٛرثز ِفصرثؾ ـرً تٌّشرىٍر أٚ يٌىً ِث ٠ً٠ه ِؼًفصٗ ِٓ تٌٍ ؼ١هِّصمصٝ أْ ٠ىْٛ  .0

٠ٚفعرً أْ شىررْٛ   تِرصدؼثن سِرصٕصثغ ِدرهبٝ لرثغا. ٚفرٝ ٘رىت تٌشررنْ ٠ؽرح أْ شىرْٛ تألِرةٍر لصر١ًذ ٚٚتظرفر

  .س تإلؼثخر ػ١ٍٙث خٕؼُ أٚ

ٍتيع خرىٌه ّرِؼر١ٓ ف١ؽرح ػ١ٍره ِصرثيـر تٌإوت وثٔس تٌفثٌر ١ِةَٛ ِٕٙرث ٕٚ٘رثن ِؽرًن تـصّرثي ٌؽرهٜٚ إؼرًت   .3

 ـصٝ س شىْٛ ِفثؼنذ ٌٗ فٝ ـثٌر ػهَ تٌفصٛي ػٍٝ ٔص١ؽر . 

خؼرهَ شٛصرٍٗ ٌصشرم١ص ِفرهن ٚ   ٍتيعّرفإوت ٌُ ٠ىٓ ٚتظمث شّثِث ِٓ ششم١صٗ فؼ١ٍٗ إخرالؽ تٌ  ٍتيع٠ّمهع تٌ  أس .4

أفعررً ِررٓ ” س تػررًف ” ّررر فىٍ  خرنْ تألِررً ٠صطٍررح إؼررًت  خؼررط تٌففررٛال تٌّؼ١ٍّررر س شّررثَ ػ١ٍّررر تٌصشررم١ص



 

وّررث أْ تٌؼ١ّررً لرره ٠ىررْٛ ػررًض تٌّشررىٍر ػٍررٝ ِشررمص آلررً لدٍررٗ أٚ  ٍتيع،ّررتٌمررهتع ألْ تٌمررهتع ٠فمررهٖ ظمررر تٌ

 ١ِؼًظٙث ػٍٝ آلً خؼهٖ . 

شرؽثي أللرى ػ١ٕرر ِرٓ تٌؽرىٚي ، ػٍرٝ تألًخرر ـرٛي صظ١ف فرإوت شطٍرح تألِرً ـفرً تٌ ٠ٗصىوً أٔ ْػٍٝ تٌّشمص أ .5

 ّصنوْ فٝ وٌه . ِد١ً تٌّعثي ، فؼ١ٍٗ أْ ٠

 إوت وثْ خثٌٍّيػر ٔدثشثز أٚ أشؽثي ِعًّذ فال شّصه ٠هٖ ٌصٕثٚي ظّثي إس إوت نػٝ إٌٝ وٌه  .6

  أْ ٠ؼصدً وً ِشىٍر ٠مَٛ خصشم١صٙث ونٔٙث شفهٜ شمصٝ ٌٗ . .7

  .أْ ٠ّٛنٖ تٌصفثؤي ٔفٛ ـً تٌّشىٍر .8

ر فؼ١ٍررر أْ ٠نلررى ػ١ٕررر إٌررٝ إوت ٌررُ ٠ررٕؽؿ تٌّشررمص فررٝ ششررم١ص تٌفثٌررر فررٝ تٌفمررً ٚ إػطررث  تٌصٛصرر١ر تٌّٕثِررد .9

 تٌّؼًّ إلؼًت  ففٛال ِؼ١ٍّر نل١مر ٚ ِٕثلشر تٌفثٌر ِغ ٌِال ٖ إوت شطٍح تألًِ . 

موضحا ما ٌجب علً المشخص مراعاته عند فحص  وضح خطوات التشخٌص الحملً السلٌم -3
 االعراض؟

 لطٛتز تٌصشم١ص تٌفمٍٝ 

 ِالـظر ش٠ٌٛغ تًٌّض فٟ تٌفمً -1

 تٌٕدثز ِالـظر ش٠ٌٛغ تألػًتض ػٍٝ -0

 ففص تألػًتض ٚ تٌؼالِثز خهلر ػٍٟ تٌٕدثز -3

 تٌفصٛي ػٍٟ خؼط تٌّؼٍِٛثز -4

 ما ٌجب علً المشخص مراعاته عند فحص االعراض
شهلً فٟ تسُِ تٌشثبغ ًٌٍّض ،   خ١ّٕث شىْٛ خؼط تألػًتض ١ٍِّذ ًِٚشدطر شّثِث خنًِتض ِؼ١ٕر ـصٟ أٔٙث   .1

 له شصشثخٗ ِغ أظًتي خ١ة١ر .  فٕٙثن ًِّظثز شؼطٟ أػًتض شه٠هذ تٌصشثخٗ خً أٔٙث

  . تٌد١ة١رله شمصٍف أػًتض تًٌّض تٌٛتـه خثلصالف تٌظًٚف     .0

 له ٠ّدح ًِّض ِث أػًتظث ِمصٍفر ػٍٟ ٔفُ تٌؼثبً خثلصالف ًِتـً ّٖٔٛ.     .3

له ٠صرثـح تألّٔرؽر تٌّصرثخر ٚؼرٛن ورثبٓ ـرٟ نل١رك أٚ أوعرً ٚ ٌىرٓ وٌره ٌر١ُ خثٌؼالِرثز تًٌّظر١ر ٚس ٘رٟ     .4

  ٚلره شىرْٛ تٌفثٌرر ِر٠ًؼث.ًّض إو أْ تٌىع١ً ِٓ ت١ًٌِثز ٌٙث تٌمهيذ ػٍٟ تٌّٕٛ ػٍٟ ت١ٌّٕػ تٌّصثج خّّدح تٌ

  ًِّض.ِصّددر ػٓ أوعً ِٓ 

له شظًٙ أػًتض تًٌّض ػٍٝ تٌّؽّرٛع تٌمعرًٜ إس أْ تإلصرثخر خرثًٌّّض شىرْٛ فرٝ تٌؽرىٚي ، ػٍرٝ ِرد١ً    .5

تٌؽىٚي ١ّٔٚثشٛنت تٌؽىٚي ٚ تٌصرٝ شظٙرً ػٍرٝ تٌّؽّرٛع  تٌّعثي وّث فٝ ـثسز إصثخر ؼىي تٌٕدثز خفط٠ًثز أػفثْ

ـرهٚض ِررٛز فررٝ أّٔرؽر تٌٛيلررر خّررث ٠شرردٗ   تٌمعرًٜ أػررًتض تٌؼطررق ٚ ٔمرص تٌؼٕثصررً ٚلرره ٠صرً تألِررً إٌررٝ

 .   شدمؼثز تألٚيتق

تٌّرًض تًٌّورح    خّؼٕٝ أْ أٔٙث ٔثشؽر ػرٓ ًِّظر١ٓ أٚ أوعرً ، ِعرً تإلصثخر ًِودرفٝ خؼط تٌفثسز شىْٛ     .6

ػٍرٝ تٌٕدرثز أػرًتض ٌّرًض   .ِٓ ٔثـ١ر ألًٜ له شظٙرwilt complex-  Root rotًؽىٚي ٚ تٌىخٛي ػفٓ تٌ

ِررغ ألررًٜ ٔثشؽررر ػررٓ تظررطًتخثز فّرر١ٌٛٛؼ١ر ، ٚ ِررٓ أِعٍررر وٌرره أْ إصررثخر تٌٕدررثز خررنًِتض تٌررىخٛي   غف١ٍررٝ

تض ٔمرص ًِورح ٚ تألًِتض ت١ٌّٕثشٛن٠ر تٌصٝ شص١ح تٌؽىٚي اثٌدث ِرث ٠صرثـدٙث أػرً  تٌٛػثبٝ ٚ أػفثْ تٌؽىٚي

 ٌٍؼٕثصً ٌؼهَ ـصٛي تٌٕدثز ػٍٝ تـص١ثؼثشٗ ػٍٝ ٔفٛ وثف ػٕه تإلصثخر خّعً ٘ىٖ تألًِتض . 

له ٠ظًٙ ػٍٝ تٌٕدثز إٌٝ ؼثٔح تًٌّض تٌّّدح ٌٍّشىٍر أـره تألِرًتض ا١رً تٌّر ظًذ خهيؼرر ود١رًذ ػٍرٝ وٌره    .7

٠ؽصرىج تٔصدث٘رٗ تٌّرًض تٌم١ٍرً تٌّفصٛي فٝ ِعً شٍه تٌظًٚف ، ٠ٚؽح ػٍٝ تٌشمص أْ ٠ًتػٝ وٌره خهلرر ٚ س 

 تأل١ّ٘ر ػٓ تًٌّض تٌّّ ٚي فؼال ػٓ تٌّشىٍر . 

 ، ٠رًتٖػٍٝ تٌّشمص تٌّدصهئ أْ ٠ّصؼ١ٓ خىصح أٚ وص١دثز أًِتض تٌٕدثز وتز تٌصٛي تٌٍّٛٔر ١ٌطثخك ػ١ٍٙث ِرث  .8

  . تٌٛتـهٔظًت ٌٍصشثخٗ تٌىد١ً خ١ٓ أػًتض أوعً ِٓ ًِض ػٍٝ تٌٕدثز 

 يت٠ر شثِر خثألػًتض تٌّمصٍفرػٍٟ تٌّشمص أْ ٠ىْٛ ػٍٟ ن

 

 

 



 

                                -:فقط حمخس كتة املذلول العلوي للوصطلحاخ التاليحا -ب

 :Wilt تٌىخٛي   -1

ٕ٘ررثن ٔٛػررثْ ِررٓ تٌررىخٛي : وخررٛي ِ لررس ٠ٚفررهض ٌٍٕدثشررثز ٔص١ؽررر تٌفررًتيذ تٌشرره٠هذ ِررغ لٍررر تًٌغٛخررر ٚس شٍدررط  

 د١ؼ١ر خٍٚتي تٌظًٚف تٌطثيبر ٚتٌٕٛع تأللً ٘ٛ تٌىخٛي تًٌّظٟ تٌهتبُتٌٕدثشثز أْ شّصًؼغ ـثٌصٙث تٌط

   

 :Necrosis ِٛز تألّٔؽر  --0

ٔص١ؽر ٌإلصثخر له ٠فهض ِٛز ِفثؼا ٌألّٔؽر تٌّصثخر ٠ٚصفٛي ٌٛٔٙث إٌٝ تٌٍرْٛ تٌدٕرٟ أٚ تٌدًٚٔرٍٞ أٚ تألـّرً  

تٌّٛز ِؽّٛػثز ِفهٚنذ ِٓ تٌمال٠رث وّرث فرٟ ـ١ط ٠شًّ   Local necrosisأٚ تألخ١ط ٚله شىْٛ ٘ىٖ تٌفثٌر ِفهٚنذ 

  Complete necrosisٚلره شىرْٛ تإلصرثخر ػثِرر   Bitter pitـثٌر ًِض تٌٕمرًذ تٌّرًذ فرٟ تٌصفرثؾ تٌرىٞ ٠ؼرًف خثٌر  

ـ١ط ٠شًّ تٌّٛز أ٠عثً أػعثً  ٔدثش١ر ٚله ٠شًّ تٌٕدرثز خنوٍّرٗ ٠ٚطٍرك ػٍرٝ ٘رىٖ تٌفثٌرر إِرُ تٌٍففرر ٚلره ششرًّ تألفرًع 

 . Twig blightٌففر تألفًع  ٠ٚطٍك ػ١ٍٙث

 : Dwarfing  تٌصمٍَ -3

فثٌصمٍَ أـه تٌفثسز تٌٕثشؽر ػٓ لٍر شًو١ٍ ِفصٜٛ تٌمال٠ث ِٓ تٌؼٛتًِ تٌّٕشطر ٌٍّٕٛ تٌّمصٍفرر فصٕرصػ ِرال١ِثز  

أٚ  لص١ًذ ػ١ٍٙث أٚيتق أٚ ظّثي أٚ أٌ٘ثي أصغً وع١ًت ِٓ ـؽّٙث تٌّؼصثن وّث ٠فهض فٟ ًِض تٌٛيلر تٌصغ١ًذ فٟ تٌصفرثؾ

تٌعًّذ تٌصغ١ًذ فٟ تٌمٛق ٚا١رً وٌره. ٚفرٟ خؼرط تٌفرثسز لره ٠درهٚ تٌٕدرثز وٍرٗ ألرً ِرٓ تٌفؽرُ تٌطد١ؼرٟ ِٚعثٌٙرث ِرًض 

 تٌصمٍَ تألصفً فٟ ت١ًٌٍِ أٚ شٛين تٌمّر فٟ تٌٌّٛ

 

 :  ypertrophyH تٌفؽُت٠ٌٍثنذ فٟ  -4

تٌٕدرثز ِرٓ ِٕظّرثز تٌّٕرٛ ٚشًؼرغ ت٠ٌٍرثنذ ٚ٘ٛ أ٠عثً ِٓ تألػًتض تًٌّظ١ر تٌصٟ شٕصػ ػٓ تلصالي شٛتٌْ ِفصٛٞ لال٠رث  

 فٟ ـؽُ تألػعث  تٌٕدثش١ر إٌٝ ٠ٌثنذ فٟ ـؽُ لال٠ث

 Mummification تٌصف١ٕػ:  -5

٠طٍرررك ػ١ٍٙرررث ١ِِٛرررثٚتز   Shriveledِرررٓ تٌشرررثبغ أْ شصفرررٛي خؼرررط تٌعّرررثي تٌّصرررثخر إٌرررٝ شًتو١رررح ؼثفرررر ِىًِشرررر 

Mummies ػمرح تإلٔصٙرث  ِرٓ ؼّرغ تٌّفصرٛي. ففرٟ تٌؼرثنذ شرصؼفٓ  ، ٚػثنذ ِث ششث٘ه ٘ىٖ تٌعّثي ػثٌمرر ػٍرٝ تألشرؽثي

 تٌعًّذ أٚسً ٚفٟ ٔفُ تٌٛلس ٠ّٕٛ ١ٍ١ّ١َِٛ تٌفطً خغٍتيذ فٟ ت١ٌّٕػ تٌهتلٍٟ ٌٍعًّذ ظُ خؼه وٌه شؽف ٚشصىًِق

 

 :Malformation ششٖٛ تٌٕدثشثز  -6

ٛ خط٠ًمرر ا١رً ظرّٓ ٘رىٖ تٌّؽّٛػرر ِرٓ تألػرًتض ٚف١رٗ شّٕر  Hairy rootشؼصدرً أػرًتض تٌؽرىي تٌشرؼًٞ  

 ػثن٠ر ػه٠ه ِٓ تٌؽىٚي تٌؼًظ١ر تًٌف١ؼر ٚت١ٌٍف١ر تٌّظًٙ ٚاثٌدثً ِث شصمى شىً  تٌّفصٍر تٌّصّثِىر. 

٘ىت ٚله شفهض خؼط تٌّٕٛتز تٌٍتبهذ ِرٓ ٔفرُ ّٔر١ػ تٌٛيلرر ػٍرٝ ِرطؿ تألٚيتق فرٟ تٌٕدثشرثز تٌّصرثخر ٠طٍرك  

 . Cauliflower mosaic virusث خثٌ  وّث ٘ٛ تٌفثي فٟ أٚيتق تٌىًٔح ػٕه إصثخصٙ  Enationsػ١ٍٙث 

 .ػٍٝ أػعث  تٌٕدثز  Galls or tumorsٚششًّ تٌصشٛ٘ثز أ٠عثً ظٙٛي تألٚيتَ 

7- Acervulus تٌى٠ّٛر تٌى١ٔٛه٠ر 

ػدثيذ ػٓ أـه تٌصًتو١ح تٌصٝ شىٛٔٙث خؼط تٌفط٠ًثز تٌّّددر ألًِتض تإلٔعًتوٌٕٛ )ِعً تٌفطً و١ٌٛصٛش٠ًىَٛ( 

١ر ٚ٘ٛ ػثنذ ِث ٠ىْٛ ِطف١ث ِٚغطٝ خدشًذ تٌؼثبً ٚأـ١ثٔث ٠صىْٛ فٛق غدمر و١ٛش١ىً إلٔصثغ ؼًتظ١ّٙث تٌالؼّٕ

تٌؼثبً ٚشٍّلٙث ِّث ٠ نٜ إٌٝ تٔصعثي ٚتٔصشثي  تٌؼثبً ٚأـ١ثٔث ألًٜ شفصٙث ٚػٕه ٔعػ تٌؽًتظ١ُ شعغػ ػٍٝ خشًذ

تٌؽًتظ١ُ ٚأوعً ِث ١ّ٠ٍ شٍه تٌصًتو١ح ٘ٛ ٚؼٛن ِث ٠شدٗ تألشٛتن ِمصٍطر خثٌفٛتًِ ٚتٌؽًتظ١ُ تٌصٝ ٠ىٛٔٙث 

 تٌفطً ٚشؼًف خثٌشؼ١ًتز تٌؼم١ّر.

  

 
 



 

 نيؼر( 02)                                  مما يلي  فقط أرتعحعي أخة  -:السؤال الثاًي
 Necrotrophic Fungiو  Biotrophic Fungiلارن بٌن  -1

 تعيش على نسيج حى 
Biotrophic Fungi 

        تعيش على نسيج ميت  
Necrotrophic Fungi 

يدخل النبات باخرتاق األنسجة ميكانيكيا أو باالستعانة   يتخلل النبات من خالل الفتحات الطبيعية 
 باإلنزميات احملللة 

 هتاجم اخلاليا و تقتلها للحصول على الغذاء  ات دقيقة المتصاص الغذاء من اخلاليا احلية ترسل دمص

 خاليا العائل متوت سريعا  خاليا العائل تبقى حية و ال متوت إال ىف مراخل متأخرة من ادلرض 

متخصصة على عوائلها فالنوع الواحد يصيب نووع نبواتى واحود أو 
 لة نباتية واحدة عدد حمدود من العوائل من عائ

غري خمتصة ، فهى تصيب عدد كبري من العوائل تابعوة لعوائالت 
 نباتية خمتلفة . 

 تنتج أنزميات حمللة جلدر خاليا النبات   ال تنتج أنزميات حمللة جلدر خاليا النبات , أو قد تنتجها بقلة 

 كسينات سامة للنبات ميكن أن تنتج تو  ال تنتج توكسينات سامة للنبات ، أو قد تنتجها بقلة 

 تنمو بسهولة على البيئات ادلغذية الصناعية  ال على البيئات ادلغذية الصناعية ، أو تنمو بصعوبة 

 غالبا ما يصيب النبات  مرحلىت البادرة و الشيخوخة  غالبا ما يصيب النبات ىف منتصف حياته 

 هالارن بٌن أعراض المرض وعالمات المرض مع ذكر مثالٌن لكل من -2
ونمهو أعضهابه الهى  هو عبارة عن تغٌرات فً شكل النبات وتركٌبهه  Disease Symptom العرض المرضً 

الدرجة التً تؤثر فً مظهره أو أنه التعبٌر المظهري لرد الفعل الخارجً أو الداخلً ألنسجة العابهل أو التحهور فهً 

بٌة غٌر موافمة لنموه الطبٌعً مثل الهذبول طبٌعة نموه ونتٌجة لمهاجمته بكابن مرضً معٌن أو تعرضه لظروف بٌ

 والمزم واالحمرار والتبرلش وغٌرها.

ههً عبهارة عهن مشهاهدة الكهابن المسهبب نفسهه أو جهزء منهه أو تراكٌبهه    Disease Signs عالمهات المهرض 

رات مصاحبا للعرض المرضً المالحهظ علهى النبهات المهرٌض مثهل المٌسهٌلٌوم واألجسهام الحجرٌهة واألكٌهاس والبثه

واألوعٌة البكنٌدٌة والثمار األسكٌة. وتتمٌز عن األعراض بأنها دلٌل مباشر على وجود المهرض. وغالبها مها ٌعتمهد 

 علٌها للتعرف على األمراض بدرجة أكثر من أعراض المرض. 

هذه الفروض، ثم  اشرحتطبٌك فروض كوخ. من أهم األسالٌب المتبعة فً تشخٌص أمراض النبات   -3
 ألمراض ٌستحٌل معها تطبٌك هذا األسلوب.اذكر مثالٌن ل

وهى تستخدم فً تشخٌص معظم مسببات أمراض النباتات عموما ماعهدا الفٌروسهات وٌهتم ذلهن عهن طرٌهك تطبٌهك 
 التراحات كوخ على النحو التالً.

 مصاحبة المسبب المرضى للحالة المرضٌة , وظهور أعراض واضحة. -أ
 دا عن العابل.عزل المسبب المرضى بصورة نمٌة بعٌ -ب
 ظهور نفس األعراض عند إعادة عدوى عابل سلٌم بالمسبب المرضى. -ج
 إعادة عزل المسبب المرضى ومطابمته بالمعزول سابما. -د 

وال ٌمكن تطبٌمها فً حاالت نمص العناصر او فً حاالت االمراض الناتجة عهن اشهعة الشهمس مثهل لسهعة الشهمس 
 او االمراض الناتجة عن حموضة او للوٌة التربةجٌن او االصفرار الناتج عن نمص النٌترو



 

مسببات  تعد االختبارات الفسٌولوجٌة من االختبارات الهامة التً تستخدم فً تشخٌص -4
علٌه االختبارات الفسٌولوجٌة ثم  دفً ضوء هذه العبارة اشرح االساس العلمً التً تعتم أمراض النبات

 اشرح اختبار البٌولوج.

 علٌه االختبارات الفسٌولوجٌة دً تعتماالساس العلمً الت

تعتمد على العملٌات الحٌوٌة المختلفة التً ٌموم بها المٌكروب أو بمعنى آخر لدرة المٌكروب على تحلٌل 
البصمة التنفسٌة , تخمر السكرٌات , تحلٌل الدهون , تحلٌل  ومن أهم هذه االختبارات : مركبات معٌنة .

 وتكوٌن اللوٌفان. KOH زال النترات , إفراز التوكسٌنات ,النشا , تحلٌل الجٌالتٌن , اخت

 :Biolog  اختثار الثيولوج

هو اختبار ٌستخدم فً تعرٌف الكابنات الدلٌمة )البكترٌا , الفطرٌات , الخمابر( وهو ٌتكون من 
, كما أنه  نوع من الكابنات الدلٌمة وٌمكن تحدٌثها سنوٌا 1011كمبٌوتر ولاعدة بٌانات لمراءة تضم أكثر من 

ٌمكن لراءة النتابج بالعٌن المجردة أو باستخدام لارئ أطباق مرفك بالنظام . وأٌضا ٌمكن عمل رسوم ثنابٌة 
 األبعاد لتحدٌد صلة المرابة وحساب نسبة التشابه بٌن العزالت.

حٌث أنه ٌعتمد على ممدرة المٌكروب المراد  Finger Printٌسمى هذا النظام بالبصمة التنفسٌة 
شخٌصه على استهالن مصادر مختلفة من الكربون والنٌتروجٌن واللٌبٌدات فً أطباق شبٌهة بأطباق االلٌزا. ت

وعموما استخدم هذا النظام بنجاح فً مصر لتعرٌف العدٌد من المسببات المرضٌة المختلفة , ولكنة غٌر مالبم 
 لتشخٌص الفٌروسات.

 

 وضح ماهً ممٌزات العٌنة الجٌدة -5

 

 نة الجٌدة : ممٌزات العٌ

نباتات كاملة فى حالة النباتات الحولٌة والشتالت وأن   ٌجب أن تتضمن عٌنة النباتات المصابة - 1
 تتضمن فروعا وأجزاء من الجذور فى حالة األشجار . 

 ٌجب حفر التربة للحصول على الجذور سلٌمة ألن جذب النبات ٌؤدى إلى تمزٌك الجذور.  - 2

 نباتات تعبر عن درجات مختلفة من األعراض.  6نة ما ال ٌمل عن ٌجب أن تتضمن العٌ  - 3

 ٌوضع كل نبات مصاب فى كٌس ورلى وتوضع نباتات العٌنة مجتمعة فى كٌس من البولى إثٌلٌن.   -4

فٌما ال ٌزٌد عن   إلى ممر العٌادة  تجمع عٌنات النباتات المصابة فى الصباح و ٌجب أن تصل  -5
أو   دهور فتصبح غٌر صالحة ألعمال الفحص و فى حالة نمل العٌنة من مسافة بعٌدةأربعة ساعات حتى ال تت

 فى الجو الحار تنمل العٌنة داخل صندوق مبرد. 

ٌجب تجنب تلوٌث المجموع الخضرى للنبات بحبٌبات التربة ، أما الجذور فتغسل بحرص    -6 
أثناء الغسٌل فتزٌل جزءا هاما لعملٌة إلزالة حبٌبات التربة من على سطحها مع تجنب كشط سطح الجذر 

  التشخٌص. 

 

 

 

 

 



 

 نيؼر( 02)                                                             -:السؤال الثالث
  مما يلي فقط اثٌنيخة عي أ - أ

ات وضح االساس العلمً لالختبارات السٌرولوجٌة ولماذا ال تستخدم فً تعرٌف الفٌروٌد موضحاً كذلن ممٌز -1
  االختبارات اللونٌة

ٚس شصٍؿ فٟ شؼ٠ًف ٚ٘ٝ تٌطًق تٌصٟ شؼصّه ػٍٝ شف١ًٍ تٌدًٚش١ٓ ٚ٘ٝ شصٍؿ ِغ ِؼظُ تٌىثبٕثز تٌهل١مر ِثػهت تٌف٠ًٚ١ه 

 تٌف٠ًٚ١ه ـ١ط أٔٗ س ٠فصٛٞ ػٍٟ االف خًٚش١ٕٟ

 ممٌزات االختبارات اللونٌة 
 أوعً ـّث١ِر ِٓ تلصدثيتز تٌص١ًِح. .1

 ر ؼهت ِٓ تسٔص١ؽ١ٓ ٚتسٔص١دهٜ ِمثئر خثسلصدثيتز تأللًٜ.. تِصمهتَ و١ّثز ل0ٍ١ٍ  

 . شؼطٝ فىًذ ٚتظفر ػٓ شًو١ٍ تٌف١ًَٚ فٟ تٌؼ١ٕثز.3      

 . إِىث١ٔر تٌىشف ػٓ ػهن ود١ً ِٓ تٌؼ١ٕثز فٟ ٔفُ تٌٛلس.4     

 

 وصف مراحل هذا التفاعلأو PCRووضح األساس العلمً لتفاعل   DNAاشرح خطوات استخالص ال -2

 ِٓ تٌمال٠ث تٌف١ر  DNAتِصمالال  طٛتزلٚظؿ 

 
 نل١مر. 15ٌّهذ  rpm10222-3222ػًّ فصً ٌٙث خٛتِطر ؼٙثٌ تٌطًن تًٌّوٍٞ -1

 ( .Lysis Solutionٚوٌه خإظثفر ِفٍٛي شى١ًّ ٚشف١ًٍ تٌمال٠ث  ) -0

 نلثبك . 12شٛظغ تٌؼ١ٕثز ػٍٝ ؼٙثٌ )تٌٍٙتٌ( ٌّهذ  -3

 ظث١ٔر . 42( ٌّهذ vortexٔؼًّ ٌٙث يغ )ّٔىح تًٌتبك ٚٔفصفع خثًٌتِح ِغ ل١ًٍ ِٓ تًٌتبك ظُ  -4

تٌىٞ ٠فًٍ ٘ىت   RANase( .ِغ ت٠ٍُٔ  Cell Lysis Solutionٔع١ف ِفٍٛي شى١ًّ ِفص٠ٛثز تٌم١ٍر ) -5

 تٌفثِط تٌٕٛٚٞ

 %72ػٍٝ شىً ل١ٛغ ظُ ٠عثف تس٠عثٔٛي خصًو١ٍ  DNAٔع١ف وفٛي تإل٠ٍٚخٛخثٔٛي ِغ تًٌغ خث١ٌه ٠ظًٙ   -6

 ٠ٚففع خٗ .

      %0.8شًو١ٍٖ agarose gel  خثِصؼّثي تٌصًـ١ً تٌىًٙخثبٟ ػٍٝ ٘الَ  ٠DNAصُ تٌىشف ػٓ  -7

      PCRاألساس العلمً لتفاعل 

، خؼه تِصمالصٗ ِٓ لال٠ث أٚ ِٛتبً تٌؽُّ ٚخثٌصثٌٟ تٌفصٛي DNAشعم١ُ ؼ٠ٍةثز ل١ٍٍر ِٓ تٌفّط تٌٕٛٚٞ      

شًؼّر ِدّطر ٌؼ١ٍّر تٔصّثق تٌفّط  PCR ػٍٝ و١ّثز ود١ًذ ِٕٗ ٠ّىٓ إؼًت  تٌصف١ًٍ ػ١ٍٗ. ٠ّىٓ تػصدثي شم١ٕر

  تٌمٍٛٞ أظٕث  تسٔمّثَ DNAتٌٕٛٚٞ 

 مراحل التفاعل

 تٌٙهف، أٞ فصً تٌش٠ًػ  تٌٍّنٚغ DNA ٌؽٍٞ  Thermal denaturation ًِـٍر تٌّّك تٌفًتيٞ-1

DNA ُتٌٕث٠صًٚؼ١ٕر  ت١ٌٙهيٚؼ١ٕر تٌصٟ شًخػ خ١ٓ تٌمٛتػه تًٌٚتخػوٌه ِٓ لالي شفط١ُ  .إٌٝ ش٠ًط١ٓ ِٕفص١ٍٓ ٠ٚص

 . َ 94ٚشصُ ٘ىٖ تًٌّـٍر ػٕه نيؼر ـًتيذ  خ١ٓ تٌش٠ًط١ٓ

 َ   55تٌش٠ًطٓ تٌّٕفص١ٍٓ ػٕه نيؼر ـًتيذ ِغ  primersأٞ تيشدثغ وال Primers annealing ًِـٍر يخػ -0

 dNTPs ٚوٌه خإظثفر Taq Polymeraseخّّثػهذ ت٠ٍُٔ  Annealed primers extension تسِصطثٌر-3

          .َ   70،شصُ ٘ىٖ تًٌّـٍر ػٕه نيؼر ـًتيذ 5← 3خثشؽثٖ  primerتخصهت  ِٓ

 وضح دور اإلستشعار عن بعد فى التنبؤ بحدوث األمراض النباتٌة -3
٠ؼصدً تٌصص٠ًٛ ِٓ غدمثز تٌؽٛ تٌؼ١ٍث ِٓ تٌِٛثبً تٌٙثِر وتز تٌفثبهذ تٌىد١ًذ ٌٍصؼًف ػٍٝ ٔشٛ  ِٚهٜ ًِػر إٔصشثي 

تٌصص٠ًٛ تٌؽٜٛ خإِصؼّثي تألشؼر ت١ٌٍٔٛر شفس تٌفًّت  ٌٍصؼًف ػٍٝ تإلصثخر خدؼط تألٚخةر. ٚله أِىٓ خإِصمهتَ 

تألًِتض تٌٕدثش١ر ِعً أصهت  تٌمّؿ ٚتٌٍففر تٌّصنلًذ فٟ تٌدطثغُ ٚتٌطّثغُ ٚخؼط تألًِتض تٌف١ًِٚ١ر ٚخؼط 

ِّثـثز ٚتِؼر  أًِتض تٌّٛتٌؿ. ٠ٚالبُ تإلِصشؼثي ػٓ خؼه ٚؼٛن تألًِتض خصٛيذ ٚخثب١ر أٚ فٟ صٛيذ شه٠هذ فٟ

ٍِٕيػر خّفصٛي ٚتـه ٚشّصؼًّ خىعًذ فٟ وً ِٓ تٌٛس٠ثز تٌّصفهذ تأل٠ًِى١ر ٚي١ِٚث ٚأٚيٚخث، ٕٚ٘ثن إِىث١ٔر ت٢ْ 

 فٟ تٌٛغٓ تٌؼًخٝ ِغ شطد١ك ت١ٌّثِثز تٌٍيتػ١ر تٌفه٠عر ٚش١ِٛغ ٔطثق تٌٍّى١ر تٌٍيتػ١ر. سِصمهتِٙث



 

 مما يلي فقط اثٌنيخة عي أ - ب
 تٌد١ثض تٌٍادٟ خثًٌُِ فمػ ألًِتضدر فًق خ١ٓ تسؼٕثَ تٌّّد -1

 

 تسؼٕثَ تٌّّددر ألًِتض تسصهت  خثًٌُِ فمػ فًق خ١ٓ -0

 
  

Uromyces Puccinia Phragmedium 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فرق بٌن االجناس المسببة ألمراض البٌاض الدلٌمً بالرسم فمط -3

 
 

 د/ أحمد السيسي            د/جمال عاشور             مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح    


