
 
 قسم المحاصيل   

 إنتاج نباتىشعبة   الثالثةالفرقة   تربية محاصيل مقاومة لؤلمراض والحشراتنموذج إجابة إمتحان 
 الزمن : ساعتان     4105/ 4102إمتحان الفصل الدراسى الثانى لمعام الجامعى 

 
   درجة) 05 (            السؤال األول :إجابة 

 أصناف مقاومة لؤلمراض والحشرات؟لماذا يمجأ المربى الى إنتاج  .أ 
 ليحقق األغراض األتية:

التغمب عمى مشاكل المقاومة الكيماوية والتى تتمثل فى ارتفاع التكاليف وتحتاج الى ميارة  -0
عالية فى التطبيق كما انيا تحتاج الى تطبيقيا عدة مرات خالل الموسم الزراعى وتعمل 

 عمى تموث البيئة وغيرىا.
 صمح معيا المقاومة الكيماوية مثل األمراض القاتطنة لمتربة وغيرىا.بعض االمراض ال ت -4

 قارن بين المقاومة األفقية والمقاومة الرأسية. .ب 
 HRالمقاومة االفقية  VR الرأسية المقاومة

 تكون متخصصة لساللة مرضية معينة
Pathotype – specific 

 توجو الى جميع سالالت الطفيل
Pathotype- non- specific 

يتتتت كم اييتتتر جتتتين رديستتتى  و  تتتدد  ميتتتل 
 من الجينرت

غرلبتتتتتتر متتتتتتر يتتتتتتت كم اييتتتتتتر جينتتتتتترت 
 ديدة ذات تأثيرات بستيطة ونتردرا  

 جين رديسى
 تسمك سموك صفة كمية تسمك سموك صفة بسيطة  و نو ية

غرلبتتتر ت يتتتتر اييتتتتر تفتتتتر الت ال سرستتتتية 
 الفردقة

 ال ت ير ايير ىذه التفر الت

  stableتكتتتون مقرومتتتة مستتتتقرة  صنف .ال تستمر لمدة طويمة مع ال
 .  durableوتستمر لمدة طويمة

يفيتتتتد استتتتتخدامير اتتتتى الم رصتتتتيل  يفيد استخدامير اى الم رصيل ال ولية.
 ال ولية والمعمرة .

 اكثر صعوبة . يسيل التربية لير  .
تكتتتتتتتون اعرلتتتتتتتة اتتتتتتتى مقرومتتتتتتتة ا متتتتتتترا  

وتكتتون ا تتل  immobileالقرطنتتة لمتربتتة 
را  التتتتتتتتتتى تنتقتتتتتتتتتل اعرليتتتتتتتتة اتتتتتتتتتى االمتتتتتتتتت

  mobileجراثيميتتر  تتن طريتتا اليتتوا  
اال اذا استتتتتتخدمت اصتتتتتنرف اتتتتتى صتتتتتورة 

او   multilinesستتتتتالالت متعتتتتتددة 
او   mixturesمختتتتترليط االصتتتتتنرف 

استتتتتتتتتتخدمت اصتتتتتتتتتنرف تبعتتتتتتتتتر لممنتتتتتتتتترطا 
 الجغرااية  .

تستتتتتخدم لمقرومتتتتة كتتتتل المستتتتببرت 
 . يةالمر 

 .Disease Resistance,  Disease Escapeما ىو الفرق بين   .ج 
Disease escape   وغير = ىو اليروب من المرض ألسباب زراعية  مثل التبكير فى النضج

 ، وال يعتبر النبات مقاوما وراثيا.ذلك

Disease resistanceجينات( تكون مسئولة عن  ة= يعنى ان النبات يحمل عوامل وراثي(
 مقاومة النبات لممرض او الحشرة.



 المختمفة الموجودة قبل حدوث العدوى مع شرح أحداىا بالتفصيل.أذكر الدفاعات التركيبية  .د 
يتكون الكيوتيكل من الكيوتين والشموع ،  وسمك طبقة الكيوتين وكمية الشموع  الكيوتيكل: -0

الموجودة عمى سطح النبات يحدد كفاءة طبقة الكيوتيكل كخط الدفاع األول ضد اليجوم 
 قائق التالية :الطفيمى . ومن دراسة ىذه الطبقة تتضح الح

+  من المعروف انو  ال يوجد طفيل لو المقدرة عمى افراز  انزيمات ليا القدرة عمى تحمل 
الشمع الكيوتيكمى ، وعمى ذلك فإن الشموع تمثل مكون اساسى فى الدفاع التركيبى وتجعل 

 لمعائل .  أو الحشرة الكيوتيكل عقبة امام اختراق الطفيل 
ع قطرات الماء عمى سطح الخاليا ومن المعروف أن معظم +   وجود الشموع يمنع تجم

الفطريات تحتاج الى الماء عمى سطح العائل لكى يتم انبات جراثيم الفطر  وطبيعى ان ذلك 
 يقمل من حدوث العدوى المرضية .

+ ويالحظ ايضا أن األحماض الدىنية  فى طبقة الكيوتين تضفى عمى سطح  النبات  
 جراثيم الطفيل ذات الشحنة السالبة . إبعادؤدى الى شحنات  كيربية سالبة ت

+ كما أن سمك طبقة الكيوتيكل يعرقل خروج الطفيل من داخل النبات وىذا يقمل من انتشار 
 العدوى فى العشيرة .

 تركيب الجدر الخموية لخاليا البشرة. -4
 تركيب وعدد الفتحات الطبيعية. -3
 التراكيب الداخمية: -2

   درجة) 05 (        السؤال الثانى :إجابة 
والتى  يشمل ذلك التيجينات، واالتحادات الجديدة، وتعدد واختالف االنوية، والدورة شبو الجنسية .أ 

 الميوزى االنقسام فى عمييا المتعارف تمك غير بوسائل جديدة وراثية اتحادات تكوين بيا يقصد
ايضا عمى  يطمق كما.   تزالواالخ االنعزال وعمميات الجديدة االتحادات بين تناسق يحدث ال حيث

 .  ةكل الوسائل التى يترتب عمييا تكوين اتحادات جديدة غير ميوزي
)الصفة البسيطة ىى الصفة التى يتحكم فييا عدد قميل من العوامل الوراثية وال تتأثر بالظروف 

 ة(.ئيالبيئية بينما الصفة الكمية يتحكم فييا العديد من العوامل الوراثية وتتأثر بشدة بالب
 ة:قماذا يقصد بتفاعالت الحساساية الفائ .ب 

 سبق والتى والفسيولوجية التركيبية الدفاعات من كل الفائقة الحساسية تفاعالت وتشمل
 لممسببات العائل النبات دفع فى جدا ىاما دورا الميكانيكية ىذه وتمعب.   عنيا الحديث

الندوة المتأخرة فى البطاطس ،  لمرضية ،  وقد لوحظت تفاعالت الحساسية الفائقة فى مرضا
وتؤدى تفاعالت   وكذلك مرض المفحة فى األرز وكذلك أمراض األصداء والفيروسات .

الحساسية الفائقة الى الموت السريع لخاليا العائل التى تحيط بموقع االصابة مع تراكم المواد 
احتياجاتو وعدم  المضادة لمكائنات الممرضة مما يترتب عميو فشل الطفيل فى الحصول عمى

 .ةقدرتو  عمى  االنتشار  داخل  الخاليا النباتي
 



 ما ىى اسباب فقد المقاومة الوراثية. .ج 
 برنامج اثناء االختبار عممية فى يحدث الذى االىمال الى الوراثية المقاومة فقد يرجع ربما -0

 . التربية
الخمط الوراثى  وغيرىا من  االنعزاالت التى قد تحدث فى األصناف المنزرعة أو الطفرات أو -4

 االسباب التى تؤدى الى تغيير التركيب الوراثى فى النبات العائل .
حدوث االختالفات الوراثية فى الكائنات الممرضة ، وقد سبق دراسة االسباب التى تؤدى الى  -3

 حدوث ىذه التباينات .
ع الفطريات عن طريق تفرزىا بعض أنوا فطرية سموم عن عبارة= Aflatoxinsماذا يقصد بـ  .د 

 ويكون ليا تأثير مضر وسام ويسعى المربى إلنتاج نباتات مقاومة ليذا التأثير.التمثيل الغذائي 
مركبات مضادة لمكائنات الدقيقة وتتكون فى النبات  ىى= Phytoalexinsالفيتو االكسينات  )

بالكائنات  اإلصابةنتيجة دوى نتيجة التفاعل بين العائل والطفيل وتتراكم فى مكان حدوث الع العائل 
ن الفيتواالكسينات يماثل ميكانيكية الدفاع بإنتاج األجسام المضادة فى عالم ي.  وتكو  الدقيقة

الحيوان .  وتكون ىذه المواد عندما تصبح خاليا العائل عمى اتصال مع الطفيل ويحدث تفاعل 
 (.المقاومة فقط فى الخاليا الحية

  درجة) 05 (        السؤال الثالث :إجابة 
ضع برنامجا لنقل صفة المقاومة لممرض باستخدام طريقة التيجين الرجعى عمما بأن ىذه  .أ 

 الصفة يتحكم فييا زوج من العوامل الوراثية السائدة، موضحا خطوات البرنامج.
 معينة حشرة أو ما لمرض المقاومة صفة نقل فى الرغبة عند الطريقة ىذه استخدام الى المربى يمجأ

 يصاب  ولكنو ممتازة صفاتو تجارى صنف الى الوراثية العوامل من زوجين أو زوج فييا يتحكم  وحيث
 .   ما بمرض

ولتوضيح ذلك نفترض ان  لدينا صنف  من القمح ممتاز فى  صفاتو )أ(  ولكن يصاب مثال     
نو فى ىذه بمرض الصدأ  ونريد ادخال صفة المقاومة ليذا الصنف من صنف آخر مقاوم )ب( ، فا

الى  الصنف  )ب(     Recurrent parentالحالة يتم تيجين الصنف )أ( والذى يسمى األب الرجعى 
ثم ييجن الجيل  Non- recurrent or donor parentوالذى   يسمى   اآلبي  غير  الرجعى 

عادة التراكيب الرجعى األول واألجيال االنعزالية التالية تيجينا رجعيا الى الصنف التجاري )أ(  الست
 - 5الوراثية الجيدة لآلب التجارى  مع ممارسة االنتخاب لمصفة المراد نقميا فى كل جيل  وىكذا لمدة 

اجيال حتى نحصل فى النياية عمى الصنف التجارى ذو الصفات المرغوبة باالضافة الى صفة  7
 المقاومة لمرض الصدأ .

 خطوات البرنامج :
 بين اآلبي أ ، بالسنة األولى : يتم التيجين 

 نبات من  الجيل  األول  وتمقح  رجعيا  الى اآلبي )أ(. 01 - 5السنة الثانية :  يزرع  
السنة الثالثة : تزرع نباتات التيجين الرجعى األول وتعرض لمعدوى الصناعية ويجرى التيجين الرجعى 

 نبات مقاوم . 41 - 01لآلب )أ( فى 
نبات   51 - 31صناعية فى نباتات التيجين الرجعى وينتخب   السابعة: تعمل عدوى -السنة الرابعة

 مقاوم وتيجن رجعيا الى اآلب )أ( .



نبات مقاومة لتزرع  211السنة الثامنة : نعمل عدوى صناعية فى نباتات التيجين الرجعى وتنتخب 
 فى الجيل التالى .

اجيال قبل اكثار الصنف  3 - 4لمدة وفى نياية البرنامج يمجأ المربى الى إجراء التمقيح الذاتى        
الجديد الذى يحتوى عمى الصفات المرغوبة باالضافة الى صفة المقاومة لممرض .  واذا كانت الصفة 
المراد نقميا من اآلبي الغير رجعى يتحكم فييا عوامل وراثية متنحية فان ذلك يتطمب إجراء التمقيح 

لوراثية المسئولة عن المقاومة فى حالة اصيمة ثم يتم  الذاتى بعد كل تيجين رجعى  لتجميع العوامل ا
إجراء العدوى الصناعية واستكمال البرنامج .  ويالحظ ان طريقة التيجين الرجعى يمكن ان تستخدم فى 

 تربية كال من المحاصيل الذاتية التمقيح والخمطية التمقيح عمى السواء .
 يمكن لمطالب ان يوضح ىذا الرسم إذا اراد:

 Aاألب المتأقلم  × األب المقاوم للمرض  ين األصلىالتهج
  RR  rr 
     

 Aالصنف  × F1  التهجين الرجعى االول
  Rr  rr 
   A% من جينات  05  
     

 Aالصنف  × BC1  التهجين الرجعى الثانى
  Rr : rr   rr 
   A% من جينات  50  
     

 A الصنف × BC2  التهجين الرجعى الثالث
  Rr : rr  rr 
   A% من جينات  5570  
     

 Aالصنف  × BC3  التهجين الرجعى الرابع
  Rr : rr  rr 
   A% من جينات  57750  
     
  BC4   
  Rr : rr   
   A% من جينات  577550  
إجرررررات التلقرررري  الرررر ا ى     

للحصرر ل  Rrلنبا ررات 
علررررررى نبا ررررررات اصرررررريل  

RR 
  1RR :2 Re: 1rr   

 قارن بين التربية لمقاومة األمراض والتربية لمقاومة الحشرات. .ب 
تعتبر المقاومة لؤلمراض اسيل فى اإلجراء من التربية لمقاومة الحشرات حيث ان الخشرة 

 سريعة الحركة ويصعب التحكم فييا كما ان ليا دورة حياة معقدة.

  درجة) 05 (        : الرابعالسؤال إجابة 
 وى الصناعية وأشرح احداىا بالتفصيل.طرق العد .أ 

 (  إجراء العدوى الصناعية لؤلمراض الكامنة فى التربة :0
ىناك العديد من األمراض التى تعيش فى التربة وتدخل الى النبات العائل عن طريق الجـذور أو 

مثـل    root or other underground partsاجزاء النبات الموجودة اسـفل سـطح التربـة 



الــذبول وغيرىــا .  وىنــا يجــب زراعــة األصــناف المختبــرة فــى تربــة زراعيــة ينتشــر فييــا أمــراض 
المسـبب المرضــى بصــورة طبيعيــة أو تـتم زراعــة الصــنف فــى تربـة معقمــة أضــيف الييــا مصــدر 

العدوى الخاص بالطفيـل .  والطريقـة الثانيـة أفضـل مـن األولـى  فـى تقيـيم األصـناف المختمفـة.  
ــــتم اختبــــار العــــدوى ل ــــذى يســــببو فطــــر وي ــــى الــــذرة الشــــامية وال ــــرض الــــذبول المتــــأخر ف م

Cephalosporium maydis  بيــذه الطريقــة حيــث تــتم تنميــة المســبب المرضــى فــى بيئــة
 صناعية  واضافتيا الى التربة عند الزراعة .

 عدوى األوراق : (4
 عدوى األزىار. (3
 عدوى البذور. (2
 العدوى باألمراض الفيروسية. (5

 يأتى واىميتو فى التربية لمقاومة األمراض والحشرات:ما ىو المقصود بكل مما  .ب 
 زراعة األجنة. -0

  وراثيا المتباعدة النباتية األنواع بين التيجين نتيجة تنشأ التى العقبات من مجموعة ىناك
تؤثر عمى تكوين األندوسبرم ونمو الجنين  Post fertilization barriers عمييا يطمق

التحورات الكروموسومية أو عدم التوافق السيتوبالزمى  نتيجة اختالف مستوى التضاعف أو
ولمتغمب عمى ىذه العقبات يمكن استخدام طريقة زراعة األجنة  حيث يتم زراعة  .وغيرىا

 مالجنين الناتج من التيجين عمى بيئة غذائية مناسبة تحت ظروف التعقي
 النباتات األحادية. -4

وبتضاعف ىذه النباتات باستخدام الكولشسين  نباتات تحتوى عمى نصف العوامل الوراثية )ن(،
ن(. وليا اىمية كبيرة فى برامج تربية النباتات 4يمكن الحصول عمى نباتات ثنائية عادية )

 لمقاومة األمراض والحشرات.
 االختالفات الجسمية. -3

 يطمق األنسجة زراعة عند لمنبات الجسمية الخاليا فى تظير التى الوراثية االختالفات أن
 آداة تمثل الكالوس انسجة فى تحدث التى األختالفات وىذه.   الجسمية االختالفات اعميي
 من تقمل انيا كما.   الوراثى التباين زيادة الى تؤدى النيا المحاصيل تحسين مجال فى ىامة

ترة الالزمة النتاج األصناف الجديدة الى النصف تقريبا بالمقارنة بالطرق التقميدية .  الف
أمكن و التقنية دورًا ىاما فى مجال انتاج اصناف مقاومة لؤلمراض والحشرات .   وتمعب ىذه

الحصول عمى  أصناف  جديدة باستخدام ىذه الطريقة .  واألختالفات الجسمية قد تشمل عمى 
 .ااختالفات فى أعداد الكروموسومات  أو وتركيبيا أو الطفرات العاممية  وغيرى

 


