
 

  جامعـــت 

 

 

 

 

 
 2014/2015 األولامتحان انفصم انذراسٌ ـــــت  ـــــــــــــزراعــــــــكهَت ال

 ( انوقاٍت واألمراض)وقاٍت وباث : شعبتانفرقت انثانثت نطهبت أمراض انىباث  ـم ــــقس

أمراض خضر وزٍىت : انمـادة 

:  اء هيئة التدريسالقائمين بالتدريس ووضع االسئلة والتصحيح السادة أعض
فاتن عبد اللطيف ./ دمحمد السيد حافظ  ./ د  نوال عبد المنعم عيسي./ د.أفتحي جاد محمد ./ د.أ 

نموذج االجابة 
( درجة 20.........................................................................): :السؤال األول

 .التقاوي -المياه:  بالوسائل التالية النباتية طرق انتشار مسببات األمراضتكلم عن  -أ

: االوتشار بواسطت انمَاي

جنطٙ ضُطؾش ذٕجعططٓح  جنٓحيس  يٛحِ جنش٘ فٙ جألَٓحس ٔجنفٛعحَحش ٔجأليطحس يٍ جنؼٕجيمضؼذ جنًٛحِ جنًطًػهّ فٙ 

ء جنُذٖ ٔيٛحِ جأليطحس يغررحش جأليشجض خحصس أيشجض جنرٛحض جنضغرٙ ضغحػذ جنًٛحِ جنطٙ ضطؿًغ ػهٗ أعطف جنُرحش كًح

ػهٗ جَطؾحس يغررحضٓح فٙ يكٛػ ظٛك ٔرنك ئيح ذٕجعطس قشكس جنؿشجغٛى جنٓذذٛس رجضٓح أٔ ذكشكس جنًحء جنًكًم ذأؾضجء 

ٔضهؼد يٛحِ جنًطحس دٔسج كرٛشج فٙ جَطؾحس يغررحش جأليشجض فٙ يُحغك يكذٔدز فأغُحء عمٕغ يطش غضٚش ضكذظ . جنفطش

َمم جنركطشٚح ٔؾشجغٛى جنفطشٚحش يٍ جنطشذس ئنٗ جنغطف جنغفهٗ نألٔسجق خصٕصح جنمشٚد ضؼًم ػهٗ  splashingغشغؾس  

كًح جٌ جنػحذص أٌ جنركطشٚح ضُطمم يٍ جنطشذس ٔذمحٚح جنُرحضحش ئنٗ أٔسجق جنُرحش جنغهٛى فٙ لطشجش جنًحء جنطٙ . يُٓح نألسض

.  ضططحٚش ػُذ جَؼكحط جنًطش يٍ عطف جنطشذس َطٛؿس لٕز جَذفحػّ

: ار بواسطت انتقاوًاالوتش

ضُطؾش يغررحش جأليشجض ػٍ غشٚك جنطمحٔ٘ عٕجء كحَص ذزٔس أٔ غًحسج أٔ أؾضجء خعشٚس كحنذسَحش 

ًٔٚكٍ ضمغٛى يغررحش جأليشجض جنطٙ ضُطمم ذٕجعطس جنطمحٔ٘ ئنٗ يغررحش ضُطمم . ٔجنكٕسيحش ٔجألذصحل ٔجنؼمم ٔغٛشْح

جش جنًصحذس ٔجنطٙ ضغطؼًم كطمحٔ٘ ػهٗ جَطؾحس كػٛشز يٍ ٔضؼًم دسٌ. يؼٓح ٔيغررحش ضكًم ػهٗ عطكٓح أٔ دجخهٓح

 .يغررحش جأليشجض جنركطٛشٚس ٔ جنفٛشٔعٛس

وضح ذلك في ضوء دراستك مع .... هناك عالقة طردية بين وجود النيماتودا في التربة وأمراض الذبول  -ب

 .التوضيح بمرض عن كل حالة

يشض ضؼمذ ِ يٍ أيشجض ػهٙ َرحضحش جنخعش ٔجنضُٚس يػم أظشجس جنًُٛحضٕدج ٔيحضغرد ئؾحذطّٚطُحٔل جنطحند فٙ 

ػهٙ ؾزٔس   Meloidogyne spقٛع ضكذغّ ًَٛحضٕدج ( كعشس يرحؽش ػهٙ َرحضحش جنخعش ٔجنضُٚس)جنؿزٔس جنًُٛحضٕد٘ 

جنطًحغى ٔجنفهفم ٔكزنك ئقذجغٓح نهؿشٔؼ ػهٙ جنًؿًٕع جنؿزس٘ قٛع ضؼطرش ضهك جنؿشٔـ جنطشٚك جنز٘ ضغهكّ فطشٚحش 

. ػهٙ جنؼذٚذ يٍ جنُرحضحش جنطحذؼس نُرحضحش جنخعش ٔجنضُٚس  Fusarium oxysporumيطًػهّ فٙ جنفطش   ل جنزذٕ

والعوامل المؤدية مسبباته  وضح ذلك مبينا .... البياض الزغبي من االمراض الهامة تعد أمراض -ج

 .(الزينةوكذلك علي نباتات  الخضرعلي نباتات  مثال واحد) لظهوره في الحقل

ٔجقذج يٍ جخطش جأليشجض جنفطشٚس ػهٙ َرحضحش جنخعش ٔجنضُٚس قٛع ضهؼد البياض الزغبي جض أيش

يطٕعطس يُخفظس  جنٙ جنظشٔف جنرٛثٛس دٔسج ْحيح فٙ جَطؾحس ضهك جأليشجض يٍ قٛع كَٕٓح ضططهد دسؾحش قشجسز 

نٓزِ  جالعرٕسجَؿس جنؿشجغٛى جألكٛحط ٔٔضهؼد جنشٚحـ ٔجنكؾشجش دٔسج ْحيح فٙ جَطؾحس % 100-85ٔسغٕذس ؾٕٚس يشضفؼس 

 Peronsporaceaٔفصٛهس    Peronsporalesضطغرد ػٍ ْزج جنًشض يؿًٕػس يٍ جنفطشٚحش ضطرغ سضرس  ... جنفطشٚحش

  : ٚطُحٔل جنطحند ًَٕرؼ ٔجقذ يٍ ضهك جأليشجض ػهٙ َرحضحش جنخعش ًَٕٔرؼ ػهٙ َرحضحش جنضُٚس جأليشجضٔيُٓح ضهك   

  Peronospora tabacini: انمسبب  فمػهٙ جنفم يشض جنرٛحض جنضغرٙ

  Pseudoperonspora cubensisجنفطش : جنًغرد  فٙ جنمشػٛحش يشض جنرٛحض جنضغرٙ

  Peronosora parasitlca: جنًغرد  فٙ جنصهٛرٛحش يشض جنرٛحض جنضغرٙ

 Peronospora destructorجنفطش جنًغرد  فٙ جنرصم جنرٛحض جنضغرٙ

 Bremia lactuceaeجنفطش : يغرد جل فٙ جنخظ يشض جنرٛحض جنضغرٙ



 Peronospora antirrhiniجنفطش : جنًغرد  فٙ قُك جنغرغ يشض جنرٛحض جنضغرٙ

  Peronospora trifoliorum: جنًغرد  فٙ ذغهس جنضْٕس يشض جنرٛحض جنضغرٙ

( درجة 20...........................................................................):السؤال الثاني

: عرف المصطلحات التالية -أ 

Mosaic, Ooze , Soft Rot, Blight, Yellows 
أقذ جألػشجض ػهٗ جنٕسلس،  ٔفّٛ ضظٓش يغحقحش صغٛشز ػذٚذز يطغٛشز جنهٌٕ ظًٍ خهفٛس :   Mosaicـبالانمقصود -

ٚإدٖ رنك ئنٗ ظٕٓس  رجش نٌٕ يخطهف ، ٔضًٛم ْزِ جنًغحقحش ألٌ ضكٌٕ ٔجظكس  جنًؼحنى ٔيكذدز ذحنؼشٔق،  ٔلذ

يغحقحش يعهؼس خعشجء ظًٍ خهفٛس صفشجء جنهٌٕ فٗ جنغحند ، أٔ أٌ جنًغحخحش جنًكصٕسز ذٍٛ جنؼشٔق لذ ضصرف 

ٔضكذظ يػم ْزِ جألػشجض ػحدز فٗ جإلصحذحش نفٛشٔعٛس ػهٗ  يصفشز يؼطٛس يٕصجٚك أصفش ػهٗ أسظٛس خعشجء

ٔلذ ضكذظ   Tumip yellow Masaic Virusػهٗ جنهفص  ٔيٍ أٔظف جأليػهس  لٛشٔط جنًٕجصٚك جألصفش. جألٔسجق 

فٗ ضأغٛش ذؼط عالالش   Interveinalذًُٛح ٚطؿغذ جنًٕصجٚك جنرٍٛ ػشلٗ . أًَحغ يٕصجٚك فٗ جنغحند ذٍٛ جنؼشٔق جنكرٛشز 

 . فٛشٔط يٕصجٚك جنمشَرٛػ ػهٗ َرحش جنخظ

ذس ذحأليشجض جنركطٛشٚس ػحدز، ػهٗ عرٛم جنًػحل خشٔؼ عحتم نضؼ فٗ قحنس جإلصح : بكتَرى افرازOoze انمقصود بانــ -

دسَحش جنرطحغظ جنًصحذس ذحنؼفٍ جنطش٘ ئفشجصج غضٚشج أصفش جنهٌٕ يٍ   Erwinia carotovoraضكٌٕ جنركطشٚح 

 

 Middle lamellaeضؼفٍ أَغؿس جنُرحش َطٛؿس ضأغٛش يغرد جنًشض ػهٗ جنصفحتف جنٕعطٗ :  Soft Rotجنؼفٍ جنطشٖ 

غى أٌ جنخالٚح ضُفصم ػٍ ذؼعٓح ئال أَٓح ضظم يطكحيهس نرؼط جنٕلص، ٔٚالقع جنؼفٍ جنطشٖ خحصس فٗ ٔذش.نؿزس جنخالٚح

ْٔٗ رجش يؿحل ػٕجتهٗ ٔجعغ ضرذٖ فّٛ ؾًٛغ جنؼٕجتم أػشجظح  . Erwinia sppذكطٛشٚحقحنس جأليشجض جنركطٛشٚس كًح فٗ 

ج ضضدجد جضغحػح ٔػًمح، ذًُٛح ٚصرف جنُغٛؽ غشٚح ، ٔضرذأ جإلصحذس ػهٗ ْٛثس ذمغ صغٛشز يؾرؼس ذحنًحء، عشػحٌ و.يطؾحذٓس

.  فارج كحَص جإلصحذس ػهٗ جنػًحس أٔ جنؿزٔس أٔ جنذسَحش فآَح ضطفكك خالل أٚحو لالتم

جنهفكس ْٔٙ ضكٌٕ فٙ جنرذجٚس ذمغ يكذٔدز ضإد٘ يالتًس جنظشٔف جنرٛثٛس نٓح نالضغحع فطصرف : Blight انمقصود بانــ -

 يح ْٕ فٕق عطف جالسض يػم جنهفكس جنًركشز ٔجنًطأخشز ػهٙ جنرطحغظ ٔجنطًحغىنطخس غى ضطغغ نطؾًم كم 

يؿًٕػس يٍ جأليشجض ٚكٌٕ يٍ أٔظف أػشجظٓح جصفشجس فحلغ نهًؿًٕع جنٕسلٗ، ٔٚكٌٕ : Yellowsـبالانمقصود  -

ع جنكذٔظ فٗ ٔٚؼطرش يشض جصفشجس ذُؿش جنغكش ؽحب.يشضرطح غحنرح ذحأليشجض جنُحضؿس ػٍ جنفٛشٔعحش ٔجنًحٚكٕذالصيح

ٔفٛشٔط جالصفشجس  Beet Yellows Virusؾًٛغ أَكحء جنًُحغك جنًؼطذنس، ْٕٔ ٚطغرد ػٍ فٛشٔط جصفشجس جنرُؿش 

ٔضطٕجؾذ ْزِ جألػشجض أٚعح فٗ َرحش جنكشَد جنًصحذس ذفطش   Beet Mild Yellowing Vriusجنخفٛف ػهٗ جنرُؿش 

. Fusarium oxysporum f .conglutinans-كَٕؿهٕضُٛحَض.فٕٛصجٕٚو أٔكغٛغرٕسو ػ

(: أجب عن ثالث فقط)قارن في جدول المسبب وطرق المكافحة لألمراض التالية   -ب

الندوة المبكرة والمتأخرة في البطاطس  -2العادي في البطاطس            ومرض الجرب المسحوقي  -1

والرمادي في البصل  العفن األسود -4البياض الزغبي في نباتات حنك السبع وبسلة الزهور       -3

 تجعد والتفاف األوراق في الطماطم -6         القلب األجوف واألسود في البطاطس   -5
طرق انمكافحت انمسبب انمقاروت 

يشض جنؿشخ جنًغكٕلٙ فٙ  -1

جنرطحغظ   

Spongospora  subterranea صسجػس . ئضرحع دٔسز صسجػٛس غٕٚهس

ضكغٍٛ صشف . أصُحف يمحٔيس

نص يٍ جنذسَحش جنطخ. جنطشذس

جنؼُحٚس ذحعطؼًحل . جنًصحذس ذحنكشق

ئظحفس . جألعًذز جنرهذٚس كهًح أيكٍ

نخفط دسؾس )جنكرشٚص جنطشذس

غًش جنذسَحش لرم  .قًٕظس جنطشذس

جنضسجػس فٙ  يكهٕل جنفٕسيحنٍٛ 

 دلحتك 5ٔرنك نًذز  1:120ذُغرس 

يشض جنؿشخ جنؼحد٘ فٙ  -1

جنرطحغظ   

Streptomyces scabies جألعًذز جنطٙ  ضمهم جنمهٕٚس  جعطؼًحل

يػم كرشٚطحش جأليَٕٕٛو ، أٔ جنغٕذش 

ئظحفس جنكرشٚص نهطشذس قطٗ . فٕعفحش

ضضدجد قًٕظطٓح يغ ػذو ئظحفس 

جعطؼًحل جألعًذز جنخعشجء . جنؿٛش

ئضرحع دٔسز . ٔجألعًذز جنؼعٕٚس

.  عُٕجش 7) صسجػٛس يالتًس 



ئضرحع دٔسز صسجػٛس ٚشجػٙ فٛٓح ػذو  Alternaria solaniجنُذٔز جنًركشز فٙ جنرطحغظ  -2

ضؼحلد صسجػس ذطحغظ ٔغًحغى فٙ  

ػذو صسجػس دسَحش . َفظ جنكمم

ػذو صسجػس غًحغى فٙ  .يصحذس 

جنؼشٔز جنؾطٕٚس ذحنمشخ يٍ صسجػس 

قشق يطخهفحش جنرطحغظ . ذطحغظ

ٚؼحنؽ ْزج جنًشض . ٔجنطًحغى

: ذحنًطٓشجش ذُؿحـ ذاضرحع جٜضٙ 

جعطؼًحل أٔكغٗ : جنؼشٔز جنُٛهٛس 

%.  3/1ذُغرس % 50كهٕسٔ جنُكحط

  Cu+ أٔ جعطؼًحل يحدز سٚذٔيٛم 

% . 0.2 ذُغرس 

ضشػ سؽطحٌ فمػ : جنؼشٔز جنصٛفٛس 

ذًشكد أٔكغٙ كٛهٕسٔس جنُكحط 

ذٍٛ كم سؽس %  3/1ذُغرس % 50

ٕٚيح ، ٔٚرذأ جنشػ  15-10ٔجألخشٖ 

ػُذيح ضكرش جنُرحضحش ٔضطاليظ 

ٕٚيح يٍ  80قٕجنٙ  )  أٔسجلٓح

 (جنضسجػس 

 Phytophthora infestansجنُذٔز جنًطأخشز فٙ جنرطحغظ  -2

البياض الزغبي في نباتات حنك  -3

 السبع 

Peronospora antirrhini  صٚحدز جنًغحفحش ذٍٛ جنُرحضحش ػُذ

جنضسجػس ، ٔنؼالؾّ ضشػ جنُرحضحش 

. ذًحدز أٔكغٗ كهٕسٔ جنُكحط

: ش جنطحنٛسجعطخذجو أقذ جنًرٛذج

نطش أٔ 100/ؾى 150سٔديٛم ذالط 

نطش 100/ؾى350كٕذش جَطشجكٕل 

 نطش100/ؾى250ؾحنرٍ َكحط 

البياض الزغبي في بسلة  -3

 الزهور      

Peronospora trifoliorum  جنشػ ذأٔكغٙ كهٕسٔس جنُكحط

% .  3/1ذُغرس 

: جعطخذجو أقذ جنًرٛذجش جنطحنٛس

نطش أٔ 100/ؾى 150سٔديٛم ذالط 

نطش 100/ؾى350س جَطشجكٕل كٕخ

 نطش100/ؾى250ؾحنرٍ َكحط 

ؤدٖ ٘فغٕٛنٕؾٙ ُٚطؽ ػٍ أ٘ ػحيم  القلب األجوف في البطاطس -4

ئنٗ  عشػس جنًُٕ فٙ  جنذسَحش 

خصٕصحً فٙ  آخش يٕعى جنًُٕيغ 

صٚحدز جنطغًٛذ ٔجنش٘ 

ٔجَطظحو جنؼُحٚس ذحنطغًٛذ ٔجنش٘ 

ٔخفط َغرس يؼذالش جنطغًٛذ ٔجنش٘ 

.  جضٗ جنغًحد جنُطش

 

 

فغٕٛنٕؾٙ َطٛؿس جنطخضٍٚ فٙ   القلب األسود في البطاطس -4

يخحصٌ سدٚثس جنطٕٓٚس َٔمص 

جألكغؿٍٛ   

ضكغٍٛ جنطٕٓٚس فٙ  جنًخضٌ أٔ 

جنطخضٍٚ فٙ  جنػالؾحش جنًؼذز نكفع 

 جنطمحٔ٘

ضوء  يعتبر الهالوك من أخطر األمراض التي تهدد محصول الفول وبعض نباتات الزينة وضح ذلك في -ـ ج

.دراستك

 Orobanche وكذلك علي بعض نباتات الزينة  لالفوعلي هالوك الخطورة نبات الطالب يتناول 

crenata  عدم الزراعة في التربة الملوثة :من حيث االعراض وطرق انتشاره ثم مقاومة المرض متناوال االتي.- 

ة الكتان في محصول الفول كمصيدة للهالوك زراع  -.زراعة الفول في أرض سبق زراعتها برسيم أعقبه أرز أو ذرة

زراعة الفول بالطريقة الحراتي فتتكون بذلك نباتات قوية ال تتأثر   -.فيزرع بعد زراعة الفول بنحو أربعين يوماًا 

 بالهالوك إذا أصابها

( درجة 20...........................................................................):السؤال الثالث



نباتات الخضر والزينة موضحا  علي  Damping offمراض الـوضح الضرر المباشر والغير مباشر أل–أ 

. مسبباتها وكيفية التغلب عليها

 Pythium debaryanum, Phytophthoraٍتىاول انطانب فٌ إجابتً انفطرٍاث انمختهفت تهك انفطرٍاث 

spp.  , Sclerotinia  spp. , Fusarium spp.  , Rhizoctonia solani    ٔكزنك ضهك . ٔضؼٛؼ ؾًٛؼٓح فٙ  جنطشذس

ضؼمٛى جنطشذس ٔجألصص ٔجنصُحدٚك جنًغطؼًهس نضسجػس   -ػذو صٚحدز جنشغٕذس ٔضكغٍٛ جنصشف :  جنٕعحتم نهطغهد ػهٛٓح
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األعراض انمسبب انمقاروت 

ضظٓش جألػشجض ػهٗ أَصحل  Peronospora destructorجنرٛحض جنضغرٙ فٙ جنرصم   

جنٕسجق ٔكزنك جنؾًحسٚخ جنضْشٚس 

ػهٙ ْٛثس ذمغ صفشجء ذحْطس فٙ 

ذحدب جأليشجض ظٕٓس ًَٕجش ضكغٕ 

عطف جألٔسجق نَٕٓح سيحد٘ يرٛط 

٘ ػهٗ عطف ٚؾّٕٚ نٌٕ لشيض

جألٔسجق جألكرش عُح ضإدٖ ئصحذس 

جألٔسجق ئنٙ جصفشجسْح ٔرذٕنٓح 

ٔيٕضٓح ئرج جؽطذش جإلصحذس يًح 

ٚطغرد ػُّ صغش قؿى جألذصحل  

ٔسؤٔط جنػٕو ذحنطحنٙ ٚمم 

جنًكصٕل جنُحضؽ 

يٕش جنرحدسجش جنصغٛشز ذًؿشد  Bremia lactuceaeجنرٛحض جنضغرٙ فٙ جنخظ   

أيح ػهٙ . ظٕٓسْح فٕق عطف جنطشذس

جنُرحضحش جنكرٛشز فطظٓش ذمغ خعشجء 

ذحْطس أٔ يصفشز ػهٙ جنغطف 

جنؼهٕ٘ نألٔسجق، خصٕصحً 

جنًٕؾٕدز لشخ عطف جنطشذس، 

ٔضضدجد ْزِ جنرمغ فٙ  جنكؿى 

ٔٚمحذهٓح ػهٙ جنغطف جنغفهٙ صغد 

جذٛط جنهٌٕ ػرحسز ػٍ جنكٕجيم 

جنؿشغٕيٛس نهفطش ٔٚطكٕل نٌٕ 

َٙ جألؾضجء  جنًصحذس ئنٙ جنهٌٕ جند

. غى ضًٕش جألٔسجق

ذػشجش صفشجء ذشضمحنٛس ٚطكٕل نَٕٓح  Phragmidium mucronatumجنصذأ فٙ جنٕسد  

ئنٙ جألقًش ضٕؾذ ػهٗ جنغطف 

جنغفهٙ نألٔسجق فٙ جنطٕس 

ضطكٕل جنرػشجش جنغحذمس . جنٕٛسٚذٚس

ئنٙ جنهٌٕ جالعٕد فٙ جنطٕس جنطٛهٛطٙ 

ػُذ . جنز٘ ٚطكٌٕ فٙ َٓحٚس جنًٕعى

ز ٚصفش نٌٕ جألٔسجق جؽطذجد جإلصحخ

ٔضؿف ٔضغمػ ، كًح ضًٕش جألفشع   

 . جنصغٛشز 

ظٕٓس ذػشجش صغٛشز نَٕٓح ذُٙ  Uromyces fabaeجنصذأ فٙ جنفٕل 

يكًش ػهٙ جألٔسجق  أٔ جنغحق أٔ 



جنمشٌٔ ضطكٕل فٙ  َٓحٚس جنًٕعى 

ئنٗ  جنهٌٕ جنرُٙ َطٛؿس نطكٍٕٚ 

جنؿشجغٛى جنطٛهٛطٛس 

ٔنٕؾٙ َطٛؿس جنطخضٍٚ فٙ  فغٙجنمهد جألعٕد فٙ جنرطحغظ 

يخحصٌ سدٚثس جنطٕٓٚس َٔمص 

جألكغؿٍٛ   

ضكذظ ْزِ جنكحنس ػحدز فٙ  

جنرطحغظ جنًخضَس ، ٔضرذٔ جنذسَحش 

جنًصحذس عهًٛس ظحْشٚحً ٔػُذ ؽمٓح 

ٚؾحْذ ذٓح يغحقس عٕدجء فٙ  

جنٕعػ ٔضكرش ْزِ جنًغحقس ٔضًطذ 

ئنٗ  جنخحسؼ ٔضصرف جألَغؿس  

كٌٕ فؿٕز جنًصحذس ؾهذٚس ٔأقٛحَح ضص

فٙ  ٔعػ جنذسَس جنًصحذس ْٔزِ 

.  ضكحغ ذأَغؿس عٕدجء جنهٌٕ 

فغٕٛنٕؾٙ ُٚطؽ ػٍ أ٘ ػحيم أٔ جنمهد جألؾٕف فٙ جنرطحغظ 

يؿًٕػس يٍ جنؼٕجيم جنطٙ ضإدٖ 

ئنٗ  عشػس جنًُٕ فٙ  جنذسَحش 

خصٕصحً فٙ  آخش يٕعى جنًُٕيغ 

صٚحدز جنطغًٛذ ٔجنش٘ 

ٔؾٕد ضؿٕٚف فٙ  ٔعػ جنذسَس ػُذ 

ٔٚكٌٕ ْزج جنطؿٕٚف يكحغح ؽمٓح 

ذأَغؿس ؾحفس َٕػحً نَٕٓح ذُٙ فحضف ، 

ٔرنك فٙ  جنذسَحش جنكرٛشز جنكؿى 

 

 .تكلم عن األهمية األقتصادية ألمراض النبات -جـ 

ئٌ نأليشجض جنُرحضٛس أًْٛس لصٕٖ  فٙ جإلَطحؼ جنضسجػٙ ٔذحنطحنٙ فٙ جاللطصحد جنمٕيٙ فٓٙ يٍ ظًٍ جنؼٕجيم 

ػؿضج كرٛشج فٙ كًٛس جنًكصٕل َٔمصح ٔجظكح فٙ لًٛطّ فٛكغٍ ذٕغأضٓح جنًُطؽ يٍ ؾحَد ٔجنًغطٓهك جألعحعٛس جنطٙ ضغرد 

ٔال ضمحط جألًْٛس جاللطصحدٚس نًشض يح ذحنعشس جنًرحؽش جنز٘ ُٚطؽ ػُّ فمػ ذم ضمحط كزنك ذًح ضطكهفّ  .يٍ جنؿحَد جألخش 

يمحٔيس لذ ال ضكٌٕ فٙ يػم جنصُف جنمحذم نإلصحذس يٍ أػًحل جنٕلحٚس ٔجنًمحٔيس ٔذًح ُٚطؽ يٍ صسجػس أصُحف أٔ إَٔجع 

قٛع جنؿٕدز أٔ جنًكصٕل ٔنٓزج  فمذ ٚكٌٕ يٍ جنًطؼزس ػًهٛحً قغحخ لًٛس جألظشجس جاللطصحدٚس جنُحضؿس ػٍ يشض يح 

. ذذلس

: األضرار وانخسائر انتٌ تىشأ عه أمراض انىباث تىتج عه 

. ل أٔ جإلصحذس ذًشض عمٕغ جنرحدسجش جنًفحؾةيٕش جنُرحضحش كًح فٙ قحنس جإلصحذس ذأيشجض جنزذٕ

 .ضهف جألؾضجء جاللطصحدٚس يٍ جنُرحش كًح فٙ يؼظى أيشجض جنطفكى ٔكزج ضؼفٍ جنػًحس

 .ضٕلف جنًُٕ أٔ ضأخشِ َطٛؿس جإلصحذس ذحنفٛشٔط

جألٔسجق فٙ  ضأغٛش جنُحضؽ جنطؿحس٘ ذطشٚمس غٛش يرحؽشز َطٛؿس ئصحذس أػعحء جنُرحش جألخشٖ كًح فٙ جأليشجض جنطٙ ضصٛد

 .جإلظشجس ذًظٓش ٔصفحش جنُحضؽ جنُرحضٙ كحنطؾْٕحش جنطٙ ضكذظ نُرحضحش جنضُٚس  .جنًكحصٛم جنذسَٛس 

 .جنُفمحش جنطٙ ضصشف فٙ يمحٔيس جأليشجض جنُرحضٛس 

 ٔػًٕيح فحَّ يٍ جنصؼد ؾذج ضمذٚش جنخغحتش جنًحدٚس جنُحضؿس ػٍ أيشجض جنُرحش ٔرنك َظشج ئنٗ جنؼٕجيم جنًطؼذدز جنطٙ

. ضذخم فٙ قغحخ جنخغحتش كػًٍ جنًكصٕل جنًفمٕد َٔفمحش جنًمحٔيس ٔئػحدز جنضسجػس أٔ جنطشلٛغ ٔغٛش رنك 

خسائر غَر مباشرة وتىقسم انخسائر إني خسائر مباشرة 

ٔجنًمحٔيس ٔضكهٛفٓح  ( جنطشلٛغ ) ضكحنٛف أػحدز جنضسجػس ضهف جنطمحٔ٘ ٔيٕش جنرحدسجش 

كحنٛف جنطفطٛؼ ػهٗ جنضسجػحش شيٕش جنُرحش كهّ كًح فٙ جنزذٕل 

ضكحنٛف جنكؿش جنضسجػٙ يٕش ؾضء يٍ جنُرحش كًح فٙ جنطفكى 

جَكطحغ جنمًٛس جاللطصحدٚس ٔجنطؿحسٚس كًح فٙ أيشجض 

جنؿشخ ٔ أػشجض جنطٙ ضغرد ضؾْٕحش َرحضحش جنضُٚس 

ضكحنٛف يمحٔيس ٔئصجنس جنؼٕجتم جنرذٚهس 

 

٘ ضؿشٖ نهٕصٕل ئنٗ أفعم ٔعحتم ضكحنٛف جألذكحظ جنصضهف جنًكحصٛم فٙ جنًخحصٌ 

جنًمحٔيس 

جنطأغٛش جنغحو جنز٘ لذ ٚكذظ َطٛؿس ئصحذس ٔضهف جنضٕٚش 

أٔ عًٕو ْزِ  جنًغطخهصس الخطالغٓح ذحنًطٓشجش جنفطشٚس

جنًغررحش جنًشظٗ 

ضكحنٛف ضشذٛس أصُحف يمحٔيس ؾذٚذز  

  

 



. …يغ أغٛد جنطًُٛحش ذحنطٕفٛك


