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  املادة:  )الئحة قدمية(   الشعبة:  الفرقة:   :قسم 
 الزمن : ساعتان                                  2015/ 2014للعام الجامعي  الثاني الدراسيصل امتحان الف          

       
 درجة(20)          : السؤال األول

يسوو لثثيور مول البوعوب أهمية محاصيل الحبوب تزداد يومًا بعد يوم نظرًا ألنها تمثل القوو  الحقيقوو والر 
وما تعرض  له مل نقص فو اإلنتاج وارتفاع فو األسعار يستوجب المحافظة على هذا المصودر مول الفقود 

فما هو  –المؤدية لخسا ر ملحوظة فو إنتاجياتها القمح والذرة بالعديد مل األمراض صاب ي –أو الخسا ر 
مثافحتهوا برورض تقليول أو انعودام  قايوة منهوا أووضوحًا ثيفيوة الو و التوو تصويبهما األصداء والتفحما  أهم 

 الخسا ر؟
 اإلجابة : 

يتم  لتمكييتتل  اتتر ل اتتكلت لتمتتا متي ك لتتالا وتتا ة تم تت  لتا  ليتتل اا لتل حيتل  اتتر لتوتت م  لتاة تتاتا تا اتت  اا 
 لتذكة ، اياين ذيكه  وتا  تاكة ا  كوت ي وتا لتحلام اا اووتكحة ايتذيك لتم تتا اهت  الت لم لتاا يتل اا اي وةتل

 اع لتمكييل  ار ال لم لتاي وةل لتما ال ملمخح  وي   لتا يحلي لتييا ايل إال وا اضيق لتةحاح. –لتاكت 
 اان اا ال ا حلا لت ا :

  حا ل اكلق ل  وك )لتاخمم(  -2   حا لتل ق ل لاح -1
  الاة  ار  حا لتذكة لتش ايل  لت حا لت وا اا لت كم  تا -3

 تما م يا لت ا  التذكة لتش ايل اع ذيك مو  يم اي وةم  اي  كن  ين اه  لتموةا ي ل
 ا م لتموة  لتل حي وا لتذكة لتش ايل

 لتموة  لتاغمر وا لت ا 
 لتموة  لتل لا وا لت ا 

 وقد تم ترك السؤال مفتوحًا وواضحًا ليجيب ثل طالب وفق درجة اطالعه وواقعه ومعلوماته
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 أجب سؤالين فقط مما يأتي
 درجة(20)          : السؤال الثاني

 
التبوه بالزيادة فو حجم الخاليا أو عددها عل الوضو  الطبيعوو قود يحودو بصوورة مبابورة أو ايور مبابورة 

فطريوة و بثتيريوة و أذثور ثالثوة أموراض . لمرضيةفو الثثير مل النباتا  نتيجة التعرض لبعض المسببا  ا
 هذا المعنى؟ م  ذثر المسبب وأعراض المرض؟ وثيف يمثل الوقاية منها؟توضح نيماتودية 

 
 إلجابة : ا
 تعقد اجلذور النيماتودي التدرن التاجي يف احللويات اجلذرالصوجلاني يف الكرنب 

املسبب
 فطر  

Plasmodiophora brassicae 

 بكرتيا
Agrobacterium tumefaciens 

 نيماتودا
Meloidogyne spp. 

ض
األعرا

 

 مضخ  لتلذك ل  اا تاو  ي 
 م ا ع لتلذاك لت  وايل 
  اتتح مميتتان لومو ختت ي  اتتر لتلتتذاك اا

 ا  حة لتل ق

ظ تتتتتتتتاك ااكل  امو امتتتتتتتتل ل ةلتتتتتتتت    وتتتتتتتتح 
اوم تتتتل لتمتتتت ؤ )اهتتتتا يتتتتي ك وتتتتا اظيوتتتتل 
لتلتتتتتتتذاك( اا يميتتتتتتتان  اتتتتتتتر لتلتتتتتتت ق اا 

اكلق )اهتتا ااتتم ضتتككل ( اتتح ل وتتكأ اا ل 
 ميان ل اكل  غضل اا ل ول

   مشتتتتاج لتلتتتتذاك اظ تتتتاك   تتتتح اا ااكل
غيك اومظال لتشيم اع مضتخ  ةلت  

 لتلذك،
    ااي لت كل 
    ل وكلك لتل ق ال اكلق اضلف  ت

 تاو  ي

ردة الفعل
 Hypertrophy Hyperplasia and hypertrophy Hypertrophy, hyperplasia  

الوقاية
 

 هما     تكي الت كفلال 
  م ايتتتتتتم ةااضتتتتتتل لتمك تتتتتتل   ضتتتتتتت ول

 لتليك
 ال اال لتمك ل   تا يحلي لتومكيل 
 

   للم ل ح لتو  م ي لتا   ل اةكا 
 لتمملي   ار ا ام اويلل 

   تتتتح  لتتتتكا لتو  متتتت ي اتتتتكا لتتتتم 
 لتمك ل

  للتتتتتمخحل  لتا  ااتتتتتل لتةيايتتتتتل   ةتتتتتح
 اوالأ لت يمكي  لتال  ل تااكت

 

 يتتتتل لكل تتتل ا تتتتو ف ا  ااتتتل اا خ ت
 ان لتاكت

 ال اال لتمك ل   تا يحلي لتاو ل ل 
 مل ي  لتمك ل   تمشايس 
 إم  أ حاكة لكل يل او ل ل 
  للتتتمخحل   لتتتت لتا يتتتحلي لتةيايتتتل

 ا م لتويا تس
 وللطالب حرية اختيار نماذج أخرى ولثل بتنوع الثالثو فطر وبثتيريا ونيماتودا
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 درجة(20)          : السؤال الثالث

أعراضه وأهم وسوا ل  –أنواعه –ته مسببا –أهميته  –أثتب تقريرًا مفصاًل عل مرض مو  البادرا  موضحًا 
 الوقاية منه؟

 اإلجابة : 
  هذا املرض يف أن فقدان بذرة أو بادرة مبكرا معناها فقدان نبات كامل أو شجرة مثمرة ةيأمهتكمن 

  Pythium debaryanumاختياري أو مرتمم 
 .Rhizoctonia solani, Fusarium spp من بينها إىل جانب عدد كبري من فطريات الرتبة –
 Heterodera schachtii  ةويليياحلنيماتودا ال

اجلور الغائبةإما يتم تعفن وتيف البذور مبجرد اإلنبات وبالتايل تظهر   
 أو تنجو البادرة حىت تظهر فوق سطح الرتبة فيتيف جانب منها يؤدي إىل سقوطها ومن مث جتف ومتوت

 :كافحةال
 .يف جتارب اللوب ميكن التغيب عيى املرض بالزراعة يف تربة معقمة 
  ليس هناك أصناف جتارية مقاومة ليمرض. ومن منتلف التسعينات بدأت معامية البذور باجلراثيم الكونيدية لبعض الفطريات

 املضادة أو املستحضرات البكتريية ليبيثيوم ولكن يف حيز جتارب اللوب فقط.
  ، احلرث اجليد وهتوية الرتبة.ليعمييات الزراعية دور يف احلد من املرض مثل االعتدال يف التسميد النيرتوجيين 
 .معامية البذور باملبيدات الفطرية املناسبة كاسية البذور 
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 درجة(20)           : رابعالسؤال ال 
ع تتوورثر بوضووور بموورض اللفحووة حتووى لوووحظ أل انووواالطموواطم والبطوواط  موول المحاصوويل المهمووة والتووو  

فهول إذا رأيو  نبوا  تجتمو  عليوه اللفحوا   –م  علوى المحصوول الواحود لتفتوك بوه تاللفحا  المختلفة قد تج
 ؟يمثنك التمييز بيل ما يصيبه مل اللفحا  مل حيو األعراض والمسبب وطرق الوقاية 

 اإلجابة : 
 طريقة املكافحة االسم العلمي للمسبب اسم املرض

 ومك م خكةالت لتاوةل
Phytophthora infestans 

  ملقاومةةة مةةرض اليفحةةة يف البطةةاطس البةةد مةةن تضةةافر
وسةائل احلجةةر الزراعةةا مةد اسةةتادام أصةةناف مقاومةةة 

 واختيار التوقيت املناسب ليرش باملبيدات.

 .زراعة تقاوي خالية من املرض 

 .حرق خميفات احمللول السابق 

  رش اجملمةةوا ارضةةري باملبيةةدات اجلهازيةةة املناسةةبة ويف
 ر املرض عيى الدرنات.الوقت املناسب يقيل أضرا

   أجريةةةةت الكثةةةةري مةةةةن التجةةةةارب لةةةةرش مةةةةواد تسةةةةتح
النبةةةةةات عيةةةةةى املقاومةةةةةة اجلهازيةةةةةة ليمةةةةةرض وقةةةةةد أدت 
لنتةةائج جيةةدة ولكةةن عيةةى مسةةتوو التجةةارب و  تةةةرق 

 بعد إىل التطبيق عيى النطاق التجاري.
 ومك لتا يكة  لتاوةل

Alternaria solani 

 .لكل ل ا و ف ا  اال 

  لإل   ل لتل   ل   تةكق. لتمخاص ان    ي 

 ياين كش  لت لتا يحلي لتل  ليل لتاو ل ل. 
 

يل يتبيل الفرق الواضح بيل أعراض المرضيلالصورتيل التاليتبوصف 
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