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 Dispersal by seedsاإلنتشار بواسطة التقاوي  -1
ح٘خَل ٓيبباث األٓلآ ػٖ ٗل٣ن اُخوا١ٝ ىٞاء ًاٗج بقٝكاً أٝ رٔاكاً أٝ أصناء أؽلٟ ًاُـكٗاث ٝاألبْااٍ ٝاُؼواَ ٝؿ٤لٛاا  

باث ح٘وَ ٓؼٜا ٝٓيبباث حغَٔ ػِا٠ ىاطغٜا أٝ ؿاؽِٜاا  ٣ٌٖٝٔ حوي٤ْ ٓيبباث األٓلآ اُخ٢ ح٘خوَ بٞاىطت اُخوا١ٝ إ٠ُ ٓيب

ٝأُضٔٞػت األ٠ُٝ حْٖ اُغآٍٞ ٝٓ٘ٚ عآٍٞ اُبلى٤ْ اُق١ حٞصـ بقٝكٙ ٓؾخِطت ٓاغ باقٝك اُبلىا٤ْ ٝكطال ّاـأ اٌُخاإ عا٤ٖ 

ُاخلغْ اُؤاظ ٝا اُ٘اخٖ كا٢ حؾخِ٘ أصناء ْٓابت ٖٓ اٌُخإ ٓغ بقٝكٙ  ٖٝٓ ٓيبباث األٓالآ اُخا٢ حغٔاَ ػِا٠ اُياطظ اُاخلغْ

٢ ك٢ اُقكة اُلك٤ؼت  ع٤اذ حغٔاَ اُضالار٤ْ ػِا٠ أىاطظ اُغباٞ   أٓاا ٓيابباث األٓالآ اُخا٢ بأُـط٠ ك٢ اَُؼ٤ل ٝاُخلغْ اُغ

ًٔاا إٔ   حٞصـ ك٢ اُـاؽَ كٜٔ٘ا كطل اُخلغْ اُيائب ك٢ اُؤظ ٝاَُؼ٤ل ع٤اذ ٣ٞصاـ ػِا٠ ٤ٛمات ٓيا٤ِ٤ّٞ ؿاؽاَ أٗياضت اُغباٞ 

 ػ٠ِ إٗخَاك ًز٤ل ٖٓ ٓيبباث األٓلآ  حؼَٔ ْٔابت ٝاُخ٢ حيخؼَٔ ًخوا١ٝؿكٗاث اُبطاٗو ٝػوَ اُوْب ٝاُؼ٘ب اُ

 :  Dispersal by humanاإلٗخَاك بٞاىطت اإلٗيإ -2
اإلٗيإ ٖٓ اُؼٞآَ اُٜآت َُ٘ل ٝٗوَ اُؼـٟٝ ُٔيبباث األٓلآ بطل٣وت أىَٜ ٝأبيا٘ ٓاٖ اُؼٞآاَ األؽالٟ  ٓزااٍ 

ُإلٗخَااك بٞاىاطت أُااء ٓاٖ اُ٘باحااث أُْاابت إُا٠ اُ٘باحااث اُيا٤ِٔت ٗخ٤ضات ػاـّ إحبااع فُي َٗل أٗٞاع اُِواط أُؼـ١ ا٤ُٜٔؤة 

اُطلم اُْغ٤غت ك٢ مكاػات أُغاّا٤َ  ٝفُاي بنكاػات أٝ صٔاغ ٓغْاٍٞ اُلاّا٤ُٞا ػ٘اـٓا حٌإٞ ٓبِِات ٓٔاا ٣يابب اإلٗخَااك 

 اُيل٣غ ُٔلٓ اُ٘ـٝة اُبٌخ٤ل٣ت ُِلا٤ُّٞا  ًٝقُي أ٣ٖاً َٗل ٓلٓ األٗزلاً٘ٞم 

إلٗيااإ ٛااٞ أعااـ اُؼٞآااَ اُٜآاات ُ٘وااَ اُؼااـٟٝ بٔاالٓ ك٤االٝه ٓٞما٣ااي اُااـؽإ ألٕ اُل٤االٝه   ٣٘خوااَ ػااٖ ٗل٣اان ا

اُغَلاث حغج ظلٝف اُغوَ  ٌُٖٝ إفا ٓيغج ىطٞط األٝكام ُِ٘باحاث اُي٤ِٔت بؼ٤ْل اُ٘باحاث أُْابت با٤ُـ ح٘خوَ اإلّاابت 

هااـكة ؿ٤اال ػاؿ٣اات حٌٔ٘ااٚ ٓااٖ ٓواٝٓاات حااؤر٤ل اُغاالاكة أُلحلؼاات  ٝحظٜاال األػاالآ ػِاا٠ اُ٘باحاااث اُياا٤ِٔت ٝٛااقا اُل٤االٝه ُااٚ

ٝاُضلاف ٝاُن٣اؿة ك٢ اُؼٔل  ٣ٌٝٔ٘ٚ اُبواء ع٤اً عخ٠ ك٢ أٝكام اُـؽإ أُؼآِات ٝأ٣اـ١ أُاـؽ٤ٖ٘ أُِٞرات ٝباقُي ٣ٌٔاْٜ٘ ٗواَ 

ل٤الٝه كا٢ ٗباحااث اُبافٗضاإ اإلّابت اُل٤لٝى٤ت ُ٘باحااث اُاـؽإ بياُٜٞت  ًٝٔاا ٛاٞ اُغااٍ باُ٘يابت إلٗخَااك اإلّاابت بٜاقا اُ

باُلؿْ ٖٓ ػـّ مكاػت ٗباحاث اُـؽإ ك٢ ْٓل  ٝح٘خوَ ًائ٘اث ٓٔلٕت أؽلٟ ػٖ ٗل٣ن األؿٝاث ٓزَ ٓوْاث اُخو٤ِْ أُِٞرات 

ػ٘ـ اىخؼٔاُٜا ػ٠ِ ٗباحاث ٓل٣ٖت )ٓزَ أٌُزلٟ أُْابت بٔلٓ اُِلغت اُ٘اك٣ات اُبٌخ٤ال١ث راْ حياخؼَٔ ػِا٠ ٗباحااث ىا٤ِٔت  

إ اٌُائ٘ااث أُٔلٕاات ػاٖ ٗل٣ان ٗواَ اُخلباات أُِٞرات ػِا٠ أهـآاٚ أٝ أؿٝاحااٚ اُنكاػ٤ات أٝ ػِا٠ األصاناء اُ٘باح٤اات ٣ٝ٘واَ اإلٗيا

أُْابت أُ٘وُٞت ٓزَ اُبقٝك ٝأٍّٞ أَُاحَ ٝاُبلاػْ اُؾَب٤ت  ٝأ٣ٖااً باىاخؼٔاٍ عا٣ٝااث ِٓٞرات  ٣َٝ٘ال اإلٗياإ أُالٓ 

إٔ حِاي األّا٘اف هاـ حٌإٞ عآِات ٌُِائ٘ااث أُٔلٕات ٝاُخا٢ حاـؽَ ؿٕٝ ػٖ ٗل٣ن اىخ٤لاؿ أّ٘اف صـ٣ـة إ٠ُ أُ٘طوت  ع٤اذ 

اُخؼلف ػ٤ِٚ ًٝقُي ٣َ٘ل اإلٗيإ اٌُائ٘اث أُٔلٕت ػٖ ٗل٣ن ح٘والحٚ عٍٞ اُؼاُْ ٝاىاخ٤لاؿٙ اُـاقاء ٝٓاٞاؿ أؽالٟ هاـ حٌإٞ 

كطاال ٓاالٓ ُلغاات اُااـكؿاك عآِاات ٌُائ٘اااث ٓٔلٕاات ٗباح٤اات  ٝٓااٖ األٓزِاات ػِاا٠ ؿٝك اإلٗيااإ ً٘اهااَ ٌُِائ٘اااث أُٔلٕاات ؿؽااٍٞ 

اُُٜٞ٘ـ١ إ٠ُ اُٞ ٣اث أُخغـة ٝكطل ٓلٓ اُْـأ اُبزل١ ك٢ اُْ٘ٞبل األب٤ٔ ٝبٌخ٤ل٣ا حَاون اُغٖٔا٤اث  أٓاا ؿٝك اإلٗياإ 

 ك٢ إؿؽاٍ األٓلآ إ٠ُ أٝكبا ٝأُزاٍ اُٞإظ ٛٞ أٓلآ اُب٤آ اُـه٤و٢ ٝاُب٤آ اُنؿب٢ ك٢ اُؼ٘ب 

ٓاٖ أٓل٣ٌاا اُض٘ٞب٤ات إُا٠ أؿِاب أٗغااء  Phytophthora infestansاُلطالاُ٘ااحش ػاٖ ٝأ٣ٖاً إٗخواٍ ٓلٓ اُِلغت أُخاؤؽلة 

 Plasmopara viticolaاُؼاُْ ػٖ ٗل٣ن ؿكٗاث اُبطاٗو أُيخٞكؿة  ًٝقُي ٓلٓ اُب٤اآ اُنؿبا٢ أُخيابب ػاٖ اُلطال 

  Phylloxeraاُق١ اٗخوَ ٖٓ أٓل٣ٌا أَُا٤ُت إ٠ُ كلٗيا ػ٠ِ بؼٔ أٍّٞ اُؼ٘ب األٓل٢ٌ٣ أُؼلٝكت بٔواٝٓخٜا ُغَلة 

 ٤ٓاٙ اُل١: أث -3
٣ياػـ أُاء اُضاك١ ًٔا ك٢ بؼٔ األٜٗاك ٝأُْاكف ٤ٓٝااٙ اُال١ ػِا٠ إٗخَااك ٝحٞم٣اغ ٓيابباث األٓالآ اُ٘باح٤ات 

إ  إٔ أُاء اُيطغ٢ هـ ٣ٌٕٞ ٓيمٞ ً ػٖ ٗواَ ا٤ُ٘ٔااحٞؿا ٝاُلطل٣ااث اٌُآ٘ات كا٢ اُخلبات ُٝٞ أٜٗا ٤ُيج ْٓـكاً ُِؼـٟٝ ػاؿة 

ك٢ ًز٤ل ٖٓ أٓاًٖ عـٝد اإلّابت أٝ اُؼـٟٝ ًٔا عـد باُ٘يبت ُ٘وَ ٝإٗخَاك األصياّ اُغضل٣ت ُِلطال أُيابب ُِؼلاٖ األبا٤ٔ 

كظاث بؼ٤ـة صـاً ػاٖ ٓ٘ااٗن حٞٗ٘اٚ كا٢ ْٓال ٝاُخ٢ أؿث إ٠ُ إٗخَاك أُلٓ ك٢ ٓغا Sclerotium cepivorumك٢ اُبَْ 



)ا٤ُ٘ٔا ٝب٢٘ ى٣ٞق ٝىٞٛاسث  ٝح٘خَل بؼٔ األٓلآ بٞاىطت ٓاء اُل١  ٝػ٠ِ األؽِ األٓلآ اُخ٢ حٌٖٔ ٓيابباحٜا كا٢ 

 اُخلبت  كئفا ٓل أُاء اُضاك١ ػ٠ِ هطؼت أكٓ ِٓٞرت  عَٔ اُطل٤َ أٝ صلار٤ٔٚ إ٠ُ أصناء أؽلٟ ى٤ِٔت ك٤ِٞرٜا 

 

 األٓطاك:٤ٓاٙ   ث
ًٔا إٔ ا٤ُٔاٙ ػ٠ِ ّٞكة األٓطاك أٝ ٤ٓااٙ اُالً بأُب٤اـاث اُغَال٣ت ٝاُلطل٣ات حؾاـّ كا٢ ٗواَ اُِوااط أُؼاـ١ َٝٗال 

 اُضلار٤ْ ُٔياكاث ه٤ْلة ُِؼـ٣ـ ٖٓ ٓيبباث أٓلآ اُ٘باحاث 

طالاث أُطال ػ٠ِ ٝصٚ اُخغـ٣ـ كئٕ اُِواط أُؼـ١ ٣٘خَل ػ٠ِ اُيطظ اُؾاكص٢ ُِ٘باث أٝ ٣٘خوَ ػٖ ٗل٣ن ٗلَٗات ه

ُٔياكت ػـة بّٞاث ه٤ِِت أٝ هـّ إ٠ُ اُ٘باحاث أُضاٝكة ًٔا عـد باُ٘يبت إلّابت رٔاك اُبلحواٍ أبٞ ىلة باُؼلٖ أُخيابب ػاٖ 

إُا٠ أػِا٠ ٓاغ ٗلَٗات ٤ٓااٙ  Zoosporesك٢ ْٓل ٝاُق١ ح٘خوَ صلار٤ٔٚ اُٜـب٤ات  Phytophthora citrophthoraاُلطل

األٓطاك  ًٝقُي ح٘خوَ اُؾال٣اا اُبٌخ٤ل٣ات ٓاٖ اإلكالاماث أُؾا٤ٗات ٝاُخا٢ حظٜال ػااؿة ػِا٠ اُياطظ اُؾااكص٢ ُتٗياضت اُ٘باح٤ات 

اُااق١ ٣ٌاإٞ  Colletotrichum lindemuthianumأُْااابت باُطلَٗاات أٝ بأُاااء اُضاااك١  ًٝااقُي اُغاااٍ كاا٢ اُلطاال 

٤ٓغ ُنصت هلٗل٤ِت ؿاً٘ت ػِا٠ هالٕٝ اُلاّا٤ُٞا ؽّْٞااً ػ٘اـ ىاوٞٗ األٓطااك ٝح٘خواَ اُضالار٤ْ إُا٠ صلار٤ٔٚ ا٤ٌُٗٞـ٣ت ك٢ ٓضا

اُولٕٝ اُي٤ِٔت عخ٢ حغـد اُؼـٟٝ ٝاإلّابت  ٝبؼٔ اُلطل٣اث األى٤ٌت  حواقف اُضالار٤ْ كا٢ اُٜاٞاء ٌُٜٝ٘اا حغالك اُضالار٤ْ 

ت اُخا٢ حٔاخِ أُااء راْ حؾالس اُضالار٤ْ أُؾخِطات ٓاغ أُااؿة اُ٘إضت ُخؾخِ٘ ٓغ ٓاؿة ص٤الح٤٘٤ت ؿاؽَ اُزٔاك األى٤ٌت اُـٝكه٤

اُض٤الح٤٘٤ت ٖٓ ؽالٍ اُلخغاث اُـه٤وت ك٢ أػ٘ام اُزٔاك األى٤ٌت ع٤ذ ٣ٌٜٔ٘اا إٔ ح٘خواَ بٞاىاطت هطالاث أُااء أُخيااهطت ػِا٠ 

اء أٝ ٓااٖ األٝػ٤اات ث  ٝ حيااخؾِِ اُضاالارْ اُب٤ٌ٘ـ٣اات ٌُز٤اال ٓااٖ كطل٣اااث األّااـ1953اٌُخااَ اُِنصاات أٝ أُؾا٤ٗاات )أٗضُٞااـ  

اُب٤ٌ٘ـ٣ت ُبؼٔ اُلطل٣اث ٝ ًقُي ا٤ُ٘ٔاحٞؿا اُخ٢ ح٤ْب أُضٔاٞع اُؾٖال١ ٝصالار٤ْ بؼأ اُلطل٣ااث أُٔلٕات اٌُآ٘ات كا٢ 

اُخلبت هـ ح٘خوَ بٞاىطت اُطلَٗت إ٠ُ أػ٠ِ ُخَْ إُا٠ أٓااًٖ اُؼاـٟٝ بٞاىاطت هطالاث أُطال  أٓاا اُضالار٤ْ ا٤ٌُٗٞـ٣ات ُِلطال 

Venturia inaequalis ئٜٗا حناٍ ٖٓ ٌٓاٜٗا بٞاىطت اُضٞ اُلٗب ٝح٘خَل بٞاىطت األٓطاك اُخ٢ حـكؼٜا اُل٣اط ك 

ٝهـ إحٖظ إٔ أُاء أُيخؾـّ ك٢ حؾل٤ق ٓب٤ـاث اُغَلاث أٝ اُلطل٣ااث أر٘ااء ػ٤ِٔااث اُالً ٣ٌٔاٖ إٔ ٣ؼٔاَ ًؼآاَ 

 بٞاىاطت كً   Septoria , Pucciniaك٢ إعـاد اإلّابت  ٝهاـ أٌٓاٖ إعاـاد إّاابت بٜاقٙ اُطل٣وات بابؼٔ اُلطل٣ااث  ٓزاَ
ٓؼِواث اُضلار٤ْ ٓغ ٓغا٤َُ اُلً بأُب٤ـاث اُلطل٣ت  ٌٝٛقا كئٕ إىخؾـاّ أُب٤ـاث اُغَل٣ت ٝاُلطل٣ت بطل٣وت ؿ٤ل ى٤ِٔت أٝ 

 حغج ظلٝف ى٤مت ؿ٤ل ٓ٘اىبت إلعـاد حؤر٤لٛا ًٔب٤ـاث هـ ٣ؤؿ١ إ٠ُ عـٝد إّابت ٍـ٣ـة بؤٓلآ ٓؼ٤٘ت  

 سث هطلاث اُ٘ـٟ:
٠ اٗخواٍ اُضلاربْ اُٜـب٤ت ًٔا ك٢ عاُت اُبآ اُنؿب٢ ك٢ اُؼ٘ب ػ٘ـ حضٔؼٜا ك٢ اُْاباط اُبااًلػ٠ِ أىاطظ حياػـ ػِ

 اُ٘باحاث ع٤ذ حيبظ ك٢ ٤ٓاٙ اُ٘ـٟ ٝح٘خَل ا ّابت 

ٝٓااغ فُااي كاائٕ أُاااء أهااَ أ٤ٔٛاات ٓااٖ اُٜااٞاء كاا٢ ٗوااَ اٌُائ٘اااث أُٔلٕاات  إ  أٗااٚ أًزاال ًلاااءة باُ٘ياابت ُخِااي اٌُائ٘اااث 

 اُخ٢ حيو٘ ػ٠ِ ىطٞط كٗبت ٓيبواً  ٝحيخط٤غ إٔ حخغلى أٝ ح٘ٔٞ كٞكاً أُٔلٕت 
 
توضيحية  مع ذكر ثالثة أمثمة  -وما هو الفرق بين األعراض وعالمات المرض  …ما المقصود بالمرض النباتي -ب

 درجات( 5)                                                  .لعالمات مرضية مختمفة
 ٣ؼلف أُلٓ اُ٘باح٢ بؤٗٚ أ١ حـ٤ل أٝ اٗغلاف ػٖ اُغاُت اُطب٤ؼ٤ت ُِ٘باث: النباتي المرض

ٛٞ ػباكة ػٖ حـ٤الاث كا٢ ٍاٌَ اُ٘بااث ٝحل٤ًباٚ ٝٗٔاٞ أػٖاائٚ   Disease Symptomاُؼلٓ أُل٢ٕ  -1

ائاَ أٝ اُخغاٞك كا٢ ٗب٤ؼات ا٠ُ اُـكصت اُخ٢ حؤرل ك٢ ٓظٜلٙ أٝ أٗٚ اُخؼب٤ل أُظٜل١ ُلؿ اُلؼَ اُؾاكص٢ أٝ اُـاؽ٢ِ ألٗيضت اُؼ

 ٗٔٞٙ ٝٗخ٤ضت ُٜٔاصٔخٚ بٌائٖ ٓل٢ٕ ٓؼ٤ٖ أٝ حؼلٕٚ ُظلٝف ب٤م٤ت ؿ٤ل ٓٞاكوت ُ٘ٔٞٙ اُطب٤ؼ٢ 

٢ٛ ػبااكة ػاٖ َٓااٛـة اٌُاائٖ أُيابب ٗلياٚ أٝ صانء ٓ٘اٚ أٝ حلا٤ًباٚ   Disease Signs ػالٓاث أُلٓ  -2 

ا٤ُٔيا٤ِ٤ّٞ ٝاألصيااّ اُغضل٣ات ٝاأل٤ًااه ٝاُبزالاث ٝاألٝػ٤ات ْٓاعبا ُِؼلٓ أُلٕا٢ أُالعاع ػِا٠ اُ٘بااث أُال٣ٔ ٓزاَ 

اُب٤ٌ٘ـ٣ت ٝاُزٔاك األى٤ٌت  ٝحخ٤ٔن ػٖ األػلآ بؤٜٗا ؿ٤َُ ٓباٍل ػ٠ِ ٝصاٞؿ أُالٓ  ٝؿاُباا ٓاا ٣ؼخٔاـ ػ٤ِٜاا ُِخؼالف ػِا٠ 

   األٓلآ بـكصت أًزل ٖٓ أػلآ أُلٓ

 اُؼالٓت اىْ أُلٓ  م

عبارة عن الحواهل واالكياش والجراثين  نوواث زغبيت البياض السغبي 0

 االسبورانجيت

 للفطر البثراث والجراثين اليوريديت  والتيليتيت صدأ القوح  2

 هواضع االصابتأو في قطراث النوو البكتيري فوق  اللفحت الناريت 2

 
 



 درجات( 5) .الدور الذي تمعبه كل من الدورة الزراعية المناسبة وكذلك مواعيد الزراعة في مقاومة أمراض النبات وضح -ج
 الدور الذي تمعبه كل من الدورة الزراعية المناسبة وكذلك مواعيد الزراعة في مقاومة أمراض النبات

  Crop rotationاُـٝكة اُنكاػ٤ت :  -1 

ٝٛاا٠  ٣Soil invadersل٤ااـ إحباااع اُااـٝكة اُنكاػ٤اات كاا٠ ٌٓاكغاات األٓاالآ اُ٘احضاات ػااٖ ٓٔلٕاااث ؿام٣اات ُِخلباات        

أُٔلٕاث اُخ٠ حبو٠ ُواعٜا ك٠ ٓؾِلاث ػائِٜا ك٠ اُخلبت ُلخلة   حخضاٝم ػـة أٍٜل ٝهـ حٔخـ إ٢ُ ػاّ   حلكغ ػـّ هاـكة ٛاقٙ 

ػاـّ ٝصاٞؿ أٗاٞاك ىااً٘ٚ ُٜاا ٝػاـّ هاـكحٜا ػِا٠ أُؼ٤َات اُل٤ٓات كا٠ اُخلبات  أُٔلٕاث ػ٠ِ ا عخلااظ بغ٣ٞ٤خٜاا ٗا٣ٞال إُا٠

باإلٕاكت إ٠ُ ػـّ هـكحٜا ػ٠ِ أُْٞؿ ك٠ ٓٞاصٜت اُخٖاؿ اُقٟ حغـرٚ اٌُائ٘اث اُغ٤ت اُـه٤وت اُخ٠ حؼ٤ٌ ك٠ اُخلبت ٓٔا ٣اؤؿٟ 

 Cephalosporiumاُاقكة اَُاا٤ٓت إ٢ُ ح٘اهِ أػـاؿٛا بَـة بٔلٝك اُٞهج ٖٝٓ أٓزِخٜا اُلطل أُيابب ُٔالٓ اَُاَِ كا٠ 

maydis  ٝكطال اُِلغات كا٠ اُبطااٗوPhytophthora  infestans    َٝكطال حلغاْ اُبْاUrocystis cepulae  ٝػِا٠  

أف أٜٗاا  Soil inhabitantػٌو فُي كئٕ اُـٝكة اُنكاػ٤ت   حل٤ـ ك٠ ٌٓاكغت األٓلآ اُ٘احضت ػٖ ٓٔلٕااث هاٗ٘ات ُِخلبات 

اُخلبت إٓا ُٞصٞؿ أٗٞاك ىاً٘ت أٝ ُوـكحٜا ػ٠ِ أُؼ٤َات اُل٤ٓات كا٠ اُخلبات ٓاغ ػاـّ حؤر٤لٛاا باَُ٘ااٗ حؼٔل ُي٘ٞاث ػـ٣ـة ك٠ 

اُااقٟ حغااخلع  Sclerotium cepivorumاُخٖاااؿٟ ٌُائ٘اااث اُخلباات ٝٓااٖ أٓزِخٜااا اُلطاال أُياابب ُِؼلااٖ األباا٤ٔ كاا٠ اُبْااَ 

 ػآا    15أصيآٚ اُغضل٣ت بغ٣ٞ٤خٜا ك٠ اُخلبت ُلخلة حَْ ا٠ُ 

  ٤ٓؼاؿ اُنكاػت -2

باُخغٌْ ك٠ ٤ٓؼااؿ اُنكاػات ٣ٌٔاٖ إعاـاد حـ٤٤ال كا٠ اُظالٝف اُب٤م٤ات أُغ٤طات بٌاَ ٓاٖ أُٔالٓ ٝاُ٘بااث بغ٤اذ ٗخلااؿٟ        

اُظاالٝف اُخاا٠ حالئااْ أُٔاالٓ ٓااغ اُغاالُ ػِاا٠ إٔ حٌاإٞ كاا٠ ّاااُظ اُ٘باااث ٝٓزاااٍ فُااي ٓاالٓ حلغااْ اُبْااَ أُخياابب ػااٖ 

Urocystis cepulae ُراْ ٣واَ إٗبااث   ّ°22-16ضلار٤ْ اُخ٤ِ٤خ٤ت ٝإعـاد أُلٓ ؿكصاث اُغلاكة أُ٘ؾلٖت إف ٣الئْ إٗباث ا

٣ٝ٘ؼـّ إٗباحٜا بؼـ فُاي ٝع٤اذ إٔ أُالٓ ٣ْا٤ب اُبااؿكاث كائٕ حب٤ٌال مكاػات أَُاخَ )ؽاالٍ ٍاٜل  °26ّاُضلار٤ْ بَـة عخ٠ 

ّاُغت ُِٔالٓ   ٣ٝاؤرل ٤ٓؼااؿ اُنكاػات أًخٞبلث ٣ؤؿٟ إ٠ُ ٛلٝ  اُباؿكاث ٖٓ ا ّابت بأُلٓ إف حٌٕٞ ؿكصت اُغلاكة ؿ٤ل 

ػ٠ِ أٓلآ ٓٞث اُباؿكاث إف إٔ اُخب٤ٌل ك٠ مكاػت أُغا٤َّ ا٤ُْل٤ت ًاُوطٖ ٝكٍٞ ا٣ُْٞا ٣ؤؿٟ ا٠ُ م٣اؿة اإلّاابت بٔاٞث 

٣ٝلصاغ فُاي إُا٠ إٔ اٗؾلاآ ؿكصات اُغالاكة ٣اؤؿٟ اُا٠  .Rhizoctonia solani, Pythium sppاُبااؿكاث أُخيابب ػاٖ 

اؿكاث ٓااغ ٓالءٓخااٚ َُ٘اااٗ أُٔلٕاااث   ٝباااُخغٌْ كاا٠ ٤ٓؼاااؿ اُنكاػاات ٣ٌٔااٖ أ٣ٖاااً حلاااؿٟ عااـٝد اإلّااابت كاا٠ إبطاااء ٗٔااٞ اُباا

أُلاعَ اُغلصت ٖٓ ٗٔٞ أُغٍْٞ ٝٓزاٍ فُي أٓلآ األّـاء ك٠ اُؤظ إف ٣بـأ عـٝد اإلّابت باألّاـاء كا٠ أٝاؽال اَُاخاء 

ٓغٍْٞ اُغبٞ  إفا حنآ٘اج ٓلعِات ٗالؿ اُيا٘ابَ ٓاغ بـا٣ات عاـٝد ٝأٝائَ اُلب٤غ ٝحٌٕٞ اإلّابت ٍـ٣ـة اُخؤر٤ل ػ٠ِ اُ٘باث ٝ

اُٞباء   ٝػ٠ِ فُي كئٕ اُخب٤ٌل ك٠ مكاػت اُؤظ )عخا٠ أٝائاَ ٗاٞكٔبلث ٣اؤؿٟ إُا٠ اصخ٤اام ٓلعِات ٗالؿ اُيا٘ابَ ًٝاقُي ٓلعِات 

ٕ ٓاؤرلة اهخْااؿ٣ا ػِا٠ اُٖ٘ش اُِب٠٘ ٝكبٔا ٓؼظْ ٓلعِت اُٖ٘ش اُؼض٠٘٤ هبَ بـا٣ت عـٝد اُٞبااء ٝباقُي كائٕ اإلّاابت   حٌاٞ

٤ًٔت أُغٍْٞ ٖٝٓ ٗاع٤ت أؽلٟ كئٕ اُ٘باث ٣ٌٕٞ هـ هـّ ك٠ اُؼٔل ٝإًخيب ٓا ٣ي٠ٔ بٔواٝٓت اُ٘باحاث اٌُب٤لة ٝاُلاصؼت اُا٠ 

 م٣اؿة ٗطام اُؾال٣ا ا ىٌِل٤ٔ٤َٗت ك٠ اُيام ٝ اُخ٠ حغـ ٖٓ حوـّ ٓلٓ ّـأ اُيام   

٤لٝىاااث أُغُٔٞاات باُغَاالاث ٝفُااي بخااؤر٤لٙ ػِاا٠ حؼااـاؿ ػَااائل اُ٘اااهالث ٣ااؤرل ٤ٓؼاااؿ اُنكاػاات ػِاا٠ ٓااـٟ اٗخَاااك اُل       

اُغَل٣ت كاُخب٤ٌل ك٠ مكاػت اُبطاٗو ٝاُطٔاْٗ ك٠ اُؼلٝة ا٤ُْل٤ت ٣ؤؿٟ إ٢ُ حو٤َِ إّابخٜا باألٓلآ اُل٤لٝىا٤ت إفا حٌإٞ 

 أػـاؿ اُ٘اهَ اُغَلٟ ه٤ِِت ك٠ أُلاعَ األ٠ُٝ ٖٓ ع٤اة اُ٘باث  
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  Effect of temperatureأواًل: تأثير الحرارة: 
ٝحؾخِق اُؼٞائَ ك٤ٔا  ب٤ٜ٘ا ًٔاا حؾخِاق أ٣ٖااً اُطل٤ِ٤ااث كا٢  ٣خطِب ًَ ٖٓ اُطل٤َ ٝاُؼائَ ؿكصت علاكة ٓؼ٤٘ت ُ٘ٔٞٙ 

اعخ٤اصاحٜا اُغلاك٣ت كلطل٣اث اُب٤آ اُنؿب٢ ٝ اُِلغت أُخؤؽلة ٝاُْاـأ األبا٤ٔ ٣انؿاؿ ٗٔٞٛاا َٝٗااٜٗا ػ٘اـٓا حٌإٞ ؿكصات 

ن حغاج ا ىاخٞائ٤ت كا٢ اُغلاكة ٓ٘ؾلٖت ٗٞػاً ٓا ُٝاقُي كائٕ األٓالآ أُخياببت ػٜ٘اا حانؿاؿ كا٢ أُ٘ااٗن اَُأا٤ُت ٝأُ٘ااٗ

كٍْٞ اَُخاء ب٤٘ٔا حيٞؿ كطل٣اث اُقبٍٞ اُل٤ٞماك٢ٓٞ٣   ٝبٌخ٤ل٣ا اُاقبٍٞ اُبٌخ٤ال١ : ٝاُِلغات اُ٘اك٣ات ٤ٗٝٔااحٞؿا اُضاقٝك كا٢ 

اُضٞ اُـاكئ ٗٞػاً  ؿكصت اُغلاكة أُز٢ِ اُالمٓت ُخٌَق أُلٓ ٝظٜٞك األػلآ حؾخِق بااؽخالف اُطل٤اَ ٝاُؼائاَ ٝحؾخِاق 

ٖاٗت ٌَُ ٓلٓ باؽخالف ؿكصاث اُغلاكة كٔزالً ّـأ اُيام األىٞؿ ك٢ اُؤظ حخٌَق أػلإٚ ػ٠ِ ٗباث اُؤظ ٍٗٞ كخلة اُغ

 ّ 231أ٣اّ ػ٠ِ ؿكصت  6ّ ٝبؼـ ٣101ٞٓاً ػ٠ِ ؿكصت علاكة 15ّ ٝبؼـ ٣5ٞٓا ػ٠ِ ؿكصت  22بؼـ 



ٝك٢ بؼٔ اُغا ث هـ حؾخِق ؿكصت اُغلاكة أُز٢ِ ُخٌَق أُلٓ ػٖ اُغلاكة أُز٢ِ ٌَُ ٖٓ اُطل٤َ ٝاُؼائَ كلا٢  

كائٕ ؿكصات اُغالاكة أُزِا٢ ُخٌَاق   Thielaviopsis basicolaٓلٓ اُؼلٖ األىٞؿ ك٢ صقٝك اُـؽإ أُخيبب ػاٖ اُلطال 

 17ّ ٖٝٓ أُالعاع إٔ اُـكصات 281: 22ّ ُٝ٘ٔٞ اُلطل ب٤ٖ 291: 28ّ ٖٝٓ ُ٘ٔٞ ٗباث اُـؽإ حوغ ب٤ٖ 23:171أُلٓ حوغ ب٤ٖ 

ّ ٤ُيج ٓز٢ِ ُ٘ٔٞ أ١ ٖٓ اُطل٤َ أٝ اُؼائَ ٌُٜٝ٘ا ٓٞاكوت ُِؼالهت ب٤ٖ اُطل٤َ ٝاُؼائَ ٝاُالمٓت ألعـاد أُالٓ أفٕ ُا٤و 231:

٤َ أٝ ُ٘ٔاٞ اُؼائاَ باَ أًزال ٖٓ اُٖلٝك١ إٔ حٌٕٞ ؿكصت اُغلاكة اُالمٓت ُخٌَق أُلٓ ٢ٛ ٗلو اُـكصت اُالمٓت ُ٘ٔٞ اُطل

ػِا٠   Local lesionsّ حخٌإٞ هالط ٕٓٞاؼ٤ت 251ٖٓ فُي كئٕ ؿكصت اُغلاكة هـ حخغٌْ ك٢ ٗٞع اإلّابت كؼ٢ِ ؿكصات عالاكة 

ّ حباـأ ٛاقٙ اُوالط إُٔٞاؼ٤ت كا٢ ا ُخغااّ ٓاغ 281ٗباث اُـؽإ ػوب إّابخٜا باُل٤لٝه كا٢ عا٤ٖ إٔ ككاغ ؿكصات اُغالاكة إُا٠ 

ّ ٣غااـد ؿاانٝ ٍااآَ ُِ٘باااث بٞاىااطت اُل٤االٝه ٝحظٜاال ػِاا٠ اُ٘باااث عاُاات إّااابت 351كصاات اُغاالاكة إُاا٠ بؼٖااٜا ٝإفا ككؼااج ؿ

ّ كئٜٗااا حٔااٞث كااٞكا ٗخ٤ضاات ُغااـٝد حواالط ًآااَ 201صٜام٣ااٚ بااأُٞم أ٣ااَ ُٝااٞ كصؼااج اُ٘باحاااث إُاا٠ ؿكصاات اُغاالاكة ٓ٘ؾلٖاات 

Complete necrosis  ُؼالهت ب٤ٖ اُؼائَ ٝاُطل٤اَ  ٝهاـ اىاخؾـٓج ٝٛقا أُزَ ٣ٕٞظ بضالء ٤ًق حخغٌْ ؿكصت اُغلاكة ك٢ ا

  Thermotherapyاُغلاكة أُلحلؼت ُؼالس اُ٘باحاث اُخ٢ حؼا٢ٗ ٖٓ ٛقٙ األٓلآ ٝحي٢ٔ ٗل٣وت اُؼالس اُغلاك١ ٛقٙ باُا  

ٖٝٓ األٓزِت أَُٜٞكة ٝأُيخؾـٓت ػ٠ِ ٗطام اهخْااؿ١ ٓؼآِات ػواَ اُوْاب هباَ مكاػخٜاا بااُـٔل كا٢ أُااء اُيااؽٖ ػِا٠ 

اُااق١ ٣ياابب ؽياااكة كاؿعاات كاا٢ ٛااقا   Stunt diseaseّ ُٔااـة ىاااػخ٤ٖ ُخؾ٤ِْااٜا ٓااٖ ٓاالٓ حواانّ اُؾِلاات 501ت ؿكصاا

 أُغٍْٞ ٣ٌٝٔ٘٘٘ا إٔ ٗؼط٢ األٓزِت اُخ٤ٕٞغ٤ت ا٥ح٤ت: 

 أٓلآ ح٘خَل ك٠ ؿكصاث علاكة ٓ٘ؾلٖت -ا

   Taphrania deformans حضؼـ أٝكام اُؾٞػ )ٓلٓ كطلٟث

  Phytophthora infestanse  اُبطاٗو ٝاُطٔاْٗ )ٓلٓ كطلٟث اُِلغت أُخؤؽلة ك٠

  Puccinia recondita, P. hordeiٝ اَُؼ٤ل )ٓلٓ كطلٟث   اُْـأ األّلل ك٠ اُؤظ

 .Botrytes sp. and Alternaria sp   أػلإ رٔاك اُللاُٝت )ٓلٓ كطلٟث

 أٓلآ حغخاس إ٠ُ علاكة ٓلحلؼت ٗيب٤اً إلٗخَاكٛا- 

أٜٛٔا اُاقبٍٞ اُل٤ٞماك٣ا٠ٓٞ كا٠ ػـ٣اـ ٓاٖ األٍاضاك ٝأُغاّا٤َ اُغو٤ِات ٝاُؾٖال ٝاُخا٠ حياببٜا أٗاٞاع ٓاٖ أٓلآ اُقبٍٞ ٝ

  .Fusarium sppاُلطل 

 ٓيبباث اُقبٍٞ اُبٌخ٤لٟ ك٠ اُؼـ٣ـ ٖٓ اُ٘باحاث ٝاُخ٠ حيببٜا ا ص٘اه اُبٌخ٤ل٣ت ا ح٤ت:

Erwinia, Pseudomonas, Corynebacterium and Xanthomonas 

 
  Effect of moistureرا٤ٗاً: حؤر٤ل اُلٗٞبت: 

ُِلٗٞبت حؤر٤ل كؼاٍ ػ٠ِ عاـٝد اُؼاـٟٝ األ٤ُٝات ٝحٌَاق األػالآ أُلٕا٤ت ٝأٛاْ ؿٝك حِؼباٚ اُلٗٞبات ٛاٞ اُخاؤر٤ل  

ػ٠ِ إٗباث صلار٤ْ اُلطل٣اث ٝاؽخلام أٗاب٤اب اإلٗبااث ألٗياضت اُؼائاَ ٝحؼٔاَ اُلٗٞبات اُض٣ٞات أُلحلؼات ػِا٠ م٣ااؿة اإلّااباث 

ُؾال٣اا اُبٌخ٤ل٣ات ٓاٖ ٌٓااإ ألؽال ػِا٠ ىااطظ اُ٘بااث أُْاا  ٝ  ٣ؾلاا٢ ؿٝك اُلطل٣ات ٝاُبٌخ٤ل٣ات ًٔاا ٣وااّٞ أُااء اُغال ب٘وااَ ا

 اُلٗٞبت اُنائـة ك٢ ّٞكة أٓطاك أٝ ك٤ٖاٗاث أٝ ٤ٓاٙ األٜٗاك ٝاُخلع ٝأُْاك٣ق ك٢ اُؼَٔ ػ٠ِ إٗخَاك األٝبمت اُ٘باح٤ت 

 

   Effect of lightراُزاً: حؤر٤ل اُٖٞء 

بت ُخٌَق األٓلآ اُ٘باح٤ت إ  أٗٚ ٛ٘اى ٖٓ األٓلآ اُ٘باح٤ات ٓاا ٣خاؤرل ٣ؼخبل اُٖٞء أهَ أ٤ٔٛت ٖٓ اُغلاكة ٝاُلٗٞ 

بطٍٞ  اُلخلة أٝ هطلٛا ٝػٔٞٓاً كئٕ اٌَُاكت اُٖٞئ٤ت اُو٤ِِت هبَ اُؼـٟٝ حن٣ـ ٖٓ هاب٤ِت اُ٘باحاث أُؼاـاٙ ُإلّاابت باُطل٤ِ٤ااث 

يخغياٖ علاع اُ٘باحااث كا٢ اُظاالّ ُلخالة ٓغاـٝؿة اف ٣  Botrytis spا ؽخ٤اك٣ت ًٔا ٣غـد ػ٘ـ ػـٟٝ ٗباحاث اُطٔاْٗ باُلطل 

 هبَ إصلاء اُؼـٟٝ إ  إٔ اٌُزاكت اُٖٞئ٤ت اُو٤ِِت هبَ عـٝد اُؼـٟٝ حن٣ـ ٖٓ ٓواٝٓت بؼٔ اُؼٞائَ ُِطل٤ِ٤اث اإلصباك٣ت 

أُيبب ُٔلٓ ّاـأ اُياام األىاٞؿ     Puccinia graminis f.sp. triticiٓزالً ػ٘ـ ػـٟٝ ٗباحاث اُؤظ باُلطل  

ػِا٠   Melampsora liniؿاؿ اإلّاابت باٚ ػ٘اـ حؼال٣ٔ اُ٘بااث ُلخالة ٣ِٞٗات ٓاٖ اُٖاٞء ٝبأُزاَ كا٢ عاُات ّاـأ اٌُخاإ حان

  Fusarium oxysporum f.sp. lycopersiciاُؼٌو كئٕ ٓلٓ اُقبٍٞ اُل٤ٞماك٢ٓٞ٣ ك٢ اُطٔاْٗ أُخيابب ػاٖ اُلطال 

 أٗٚ ٣نؿاؿ أُلٓ ػ٘ـ حؼل٣ٔ اُ٘باحاث إ٠ُ كخلاث ٕٞئ٤ت ه٤ْلة  ٗضـ

ٛقا ٝحنؿاؿ هاب٤ِت اُ٘باحاث ُإلّابت باُل٤لٝىاث ػ٘ـٓا حوَ اُلخلة اُٖٞئ٤ت ) ٜٗاكاً ه٤ْلاث كاُل٤لٝه ٓنا٣اي اُاـؽإ  

Tobacco mecrosis virus   ٓزالً ٣يبب عاُتComplete necrosis  اء ٌُٝ٘اٚ ٣ؼطا٢ كا٢ إٗضِخالا كا٢ ؽاالٍ كخالة اَُاخ

ه٤َِ ٖٓ اُولط إُٔٞؼ٤ت أٝ   حظٜل أػلآ ك٢ كَْ ا٤ُْق ٝهـ ربج إٔ فُي ٣لصغ  ؽخالكاث اٌُزاكات اُٖاٞئ٤ت ُٝا٤و إُا٠ 

ا ؽخالكاث اُغلاك٣ات ع٤اذ إٔ حظ٤ِاَ اُ٘باحااث كا٢ كْاَ اُْا٤ق ٣ن٣اـ م٣ااؿة ِٓغٞظات ٓاٖ ػاـؿ اُوالط إُٔٞاؼ٤ت ػِا٠ أٝكام 

 اُ٘باحاث 

 

 

 

 

 



 في مقاومة االمراض. الدفاعية المتكونة نتيجة العدوى الذي تمعبه التراكيبوضح الدور  -ه

 كيب الدفاعيت الوتكونت نتيجت العدوىاالتر

Defense structures formed in response to infection 
٢ أٜٗااا حخٌاإٞ ٓااٖ اُؼائااَ كواا٘ ػ٘ااـ ٜٓاصٔخٜااا بااؤ١ ٗل٤ااَ أٝ هااـ حٌاإٞ ٘ااٛااقٙ اُخلا٤ًااب هااـ   حٌاإٞ ٓخؾْْاات بٔؼ

 ٓخؾْْت ػ٘ـ ٓا حخٌٕٞ ػوب إّابت اُؼائَ بطل٤َ ٓؼ٤ٖ ٖٝٓ أٓزِٚ ٛقٙ اُخلا٤ًب  

 

  Formation of cork layersح٣ٌٖٞ ٗبواث ٖٓ اُل٤ِِٖ :  - 1

إٔ ػـٟٝ اُ٘باث باُلطل٣اث أٝ اُبٌخ٤ل٣ا أٝ عخ٠ بؼٔ اُل٤لٝىاث ٝا٤ُ٘ٔااحٞؿا ػااؿة ٓاا حاؤؿ١ إُا٠ حٌا٣ٖٞ ٗبوات ٓاٖ  

حغج ٓ٘طوت اإلّابت هـ ٣ٌٕٞ فُي كاصغ إ٠ُ حَ٘ا٤٘ ؽال٣اا اُؼائاَ بٔاٞاؿ أكلمٛاا اُطل٤اَ  ٝحٌا٣ٖٞ ٗبوات اُلِا٤ٖ  اُؾال٣ا اُل٤٘٤ِِت

ٍائغ عٍٞ ٓ٘اٗن اُؼـٟٝ كا٢ اُيا٤وإ ٝاُضاقٝك ٝاُزٔااك اُْاـ٤لة ٝٛاقٙ اُطبوات أُخٌٞٗات   حؼٔاَ كوا٘ ػِا٠ ّاـ اُطل٤اَ باَ 

اٗن أؽال١ أبؼاـ ٓاٖ ٌٓاإ اإلّاابت ًٔاا أٜٗاا   حيأظ بٔالٝك أُااء أ٣ٖاً هـ حٔ٘غ حيل  أ١ ىّٔٞ هـ ٣للمٛا اُطل٤َ إُا٠ ٓ٘ا

ٝأُٞاؿ اُـقائ٤ت ٖٓ األٗيضت اُي٤ِٔت إ٠ُ أُ٘اٗن أُْابت ع٤ذ ٣ٞصاـ اُطل٤اَ ك٤ؼٔاَ باقُي ػِا٠ إٛالًاٚ كا٢ ٕٓٞاغ اإلّاابت 

ؼاـٟٝ ٛاٞ ٓاا ُاٞعع كا٢ ِا٤ٖ كا٢ اُغاـ ٓاٖ ؿانٝ اُطل٤اَ ُٔ٘ااٗن ٓضااٝكة ُٔ٘طوات اُِٖٝٓ األٓزِت ػِا٠ كؼا٤ُات حٌا٣ٖٞ ٗبوات اُل

ٝاُخبواغ كا٢ أٝكام اُاـؽإ أُخيابب ػاٖ   Streptomyces scabiesاُضال  اُؼااؿ١ كا٢ اُبطااٗو أُخيابب ػاٖ اُبٌخ٤ل٣اا 

   TMVك٤لٝه حبلهٌ اُـؽإ 

 

     ح٣ٌٖٞ ٗبوت كاِّت ك٢ ٓٞإغ حياه٘ األٝكام: -2

Formation of abscission layer  

هـ حيو٘ األٝكام اُْـ٤لة ُبؼٔ األٍضاك ٝفُي ػ٘ـ إّابخٜا بلطل أٝ بٌخ٤ل٣ا أٝ ك٤الٝه ٝفُاي ٗخ٤ضات حٌا٣ٖٞ ٗبوات  

أٝ اُلطااال   Xanthomonas pruniكاّاااِت ػ٘اااـ هاػاااـة اُٞكهااات هباااَ حيااااهطٜا  كؼ٘اااـ إّاااابت أٝكام اُؾاااٞػ باُبٌخ٤ل٣اااا 

Cladosporium  إلّاابت ٝحْابظ صاـكٛا فاث ّالائظ ٝىاط٤ت كه٤وات األٓال ح٘خلؼ ٗبوت أٝ إر٘خ٤ٖ ٖٓ اُؾال٣ا عاٍٞ ٓ٘طوات ا

اُق١ ٣ؤؿ١ إ٠ُ إٔ حْابظ ٓ٘طوات اإلّاابت ؿ٤ال ٓواٞاة ٝحْابظ أُ٘طوات أُغ٤طات ُِٔ٘طوات أُْاابت ٓ٘لْاِت حٔآااً ػاٖ بااه٢ 

خؾِِ اُٞكهت ع٤ذ ٣غ٢ٔ اُ٘باث ٗليٚ بخ٣ٌٖٞ أٗيضت ك٤٘٤ِِت حؼَٔ ػ٠ِ صلاف ٝإٌٗٔاً ٝىوٞٗ األٝكام أُْابت ٝباُخاا٢ُ ٣ا

 اُ٘باث ٜٓ٘ا 

   Formation of tylosesح٣ٌٖٞ اُخ٤ِٞماث :  -3

ىبن إٔ فًلٗا أٗٚ هـ حخٌإٞ حل٤ًبااث باألٝػ٤ات اُؾَاب٤ت حؼالف بااُخ٤ِٞماث ٗخ٤ضات ُٜضاّٞ اُطل٤اَ  ٝاُخ٤ِاٞماث ٛاقٙ  

أُضاااٝكة ُتٝػ٤اات اُؾَااب٤ت ؽااالٍ اُ٘واال أُٞصااٞؿة كاا٢ صااـاك األٝػ٤اات  ػباااكة ػااٖ ٗٔااٞاث بلٝحٞبالم٤ٓاات ُِؾال٣ااا اُبلاَٗاا٤ٔ٤ت

ُِٝخ٤ِٞماث صـاك ى٤ِِٞم١ ٤ٔٓن ٝهـ حخٌٕٞ ح٤ِٞمة ٝاعـة كو٘ ٌُٖ ًب٤الة اُغضاْ أٝ ػاـة ح٤ِاٞماث ٓؾخِلات كا٢ عضٜٔاا باـاؽَ 

ّ كإ ٕٓٞغ ٝىالػت حٌا٣ٖٞ اُٞػاء اُٞاعـ ٢ٛٝ بقُي حؼَٔ ػ٠ِ ؿِن اُٞػاء اُؾَب٢ حٔآاً ٝحٔ٘غ ىل٣إ أُاء ٝػ٢ِ اُؼٔٞ

 .Fusarium oxysporum f.spاُخ٤ِاٞماث ٣غاـؿ ؿٝكٛاا كا٢ ٓواٝٓات اُؼائاَ ُٔالٓ فباٍٞ اُبطاٗاا أُخيابب ػاٖ اُلطال 

batata   ٝحخٌٕٞ ٤ًٔات أهاَ ٓاٖ اُخ٤ِاٞماث بيالػت أ٣ٖااً كا٢ أٝػ٤ات اُبطاٗاا ٛاقٙ ٝ  ٣ٌٔاٖ ُِطل٤اَ إؽخالام اُخ٤ِاٞماث ٝفُاي

 ل ىاّ ُِطل٤َ إلعخٞائٜا ػ٠ِ ٓٞاؿ فاث حؤر٤

  Deposition of Gumsحلى٤ب أُْٞؽ:  -4

حٌٕٞ اُ٘باحاث أٗٞاع ًز٤لة ٖٓ أُْٞؽ عاٍٞ ٓ٘ااٗن اإلّاابت  ٝحلىا٤ب اُْأٞؽ ٍاائغ كا٢ أٍاضاك أُاٞاُظ ٗخ٤ضات  

 ُإلّاباث اُلطل٣ت بٔلٓ اُخْٔؾ ٝ ٓزَ ٓا ٣غـد ألٍضاك أُٞاُظ ػوب إّابخٜا بٔالٓ ُلغات أُاٞاُظ اُ٘ااحش ػاٖ اُبٌخ٤ل٣اا

Pseudomonas syringae   ٝٛ٘اا ٣ااؤح٢ ؿٝك اُْأٞؽ ًٞىاائَ ؿكاػ٤اات ع٤اذ حخلىااب بيالػت كا٢ أُياااكاث با٤ٖ اُؾال٣ااا

 ٝأع٤اٗاً بـاؽَ اُؾال٣ا أُغ٤طت بٔ٘طوت اإلّابت ًٝقُي حؼَٔ ًغاصن   ٣ؾخلهٚ اُطل٤َ 

  Swelling of cell wallحٖؾْ صـاك اُؾ٤ِت :  -5

٤ت حغج اُبَلة ٝفُي بخلى٤ب ٓٞاؿ اُي٤ٞبل٣ٖ ٝاُِض٤ٖ٘ أٝ أُاٞاؿ اُْأـ٤ت ٓٔاا هـ ٣خٖؾْ صـاك ؽ٤ِت اُبَلة أٝ ؽِ 

حضؼِٜااا أًزاال ّااالبت كاا٢ ٓٞاصٜاات اُطل٤ِ٤اااث اُخاا٢ حؾخاالم اُبَاالة ٓباٍاالة ًٔااا ٣غااـد كاا٢ إّااابت أٗااٞاع اُواالع أُواٝٓاات 

 أُيبب ُٔلٓ اُضل     Cladosporium cucumerianumُلطل

  Sheathing of hyphaeحـ٤ِق ا٤ُٜلا:  -6

هـ حـِق ٤ٛلاث اُلطل بـاؽَ ٗي٤ش اُ٘باث بـالف ٖٓ صـاك اُؾ٤ِت اُ٘باح٤ت ٣ٔخـ ك٤ٜا ٣ٌٕٝٞ ػام ً ُٜا ػٖ أُغخ٣ٞااث  

اُـاؽ٤ِت ُِؾ٤ِت ٝػاؿة   حخْ اُؼـٟٝ إ  إفا حٌٖٔ ٓاٖ إؽخالام ٛاقا اُـاالف ٝاُـاالف ٣خٌإٞ أ٣ٖااً ٗخ٤ضات ُخلىا٤ب ٗبوااث ؿ٤ال 

ل٤ًبٜاا حؾالس ٓاٖ ىا٤خٞبالمّ اُؾ٤ِات اُ٘باح٤ات ٝحخلىاب ػِا٠ أُْٔااث كا٢ عاُات اُلطل٣ااث اُخا٢ حخٞاصاـ كا٢ ٓؼلٝف ٗب٤ؼات ح

 أُياكاث اُب٤٘٤ت ُؾال٣ا اُؼائَ أٝ ػ٠ِ ٤ٛلاث اُلطل ك٢ عاُت اُلطل٣اث ؿاؽ٤ِت اُخطلَ أ١ اُخ٢ حؾخلم ؽال٣ا اُؼائَ 

   Cytoplasmic Defense Reactionٓواٝٓت ى٤خٞبالم٤ٓت :  -7

بؼااـ إٔ ٣ااخٌٖٔ اُطل٤ااَ ٓااٖ إؽخاالام أُٞاٗااغ اُؾاكص٤اات ٣ْٝااَ إُاا٠ ؿاؽااَ اُؾ٤ِاات كاائٕ ىاا٤خٞبالمّ اُؾ٤ِاات ٣اا٘ظْ ٗليااٚ  

بطل٣وت ٓؼ٤٘ت حضؼَ ٓ٘ٚ ؽطاً ؿكاػ٤اً را٤ٗا ٕـ حوـّ اُطل٤َ كؼ٘اـٓا حٜااصْ اُؾال٣اا حخٖاؾْ أ٣ٞٗخٜاا ٝحانؿاؿ ُنٝصات ىا٤خٞبالمٜٓا 



ب٤باث ًز٤لة ٓؾخِلات األٍاٌاٍ ٝاألعضااّ ٣ٝؼواب فُاي حغِاَ ٤ٓيا٤ِّٞ اُلطال إُا٠ ٣ْٝبظ اُي٤خٞبالمّ عب٤ب٢ ًز٤ق ٝحظٜل ك٤ٚ ع

 أصناء ّـ٤لة هـ ٣ْٜٖ ك٢ ى٤خٞبالمّ ؽال٣ا اُؼائَ ٣ٝخؾِِ ٜٓ٘ا 

 Defense Reaction Necroticأُٞث إُٔٞؼ٢ ًٞى٤ِت ُِٔواٝٓت :  -8

٠ اُياا٤خٞبالمّ ٝهااـ أربخااج اُـكاىاااث كاا٢ ًز٤اال ٓااٖ األع٤ااإ ٣اا٘ضظ اُطل٤ااَ كاا٢ إؽخاالام صااـك ؽال٣ااا اُؼائااَ ٣ٝااـؽَ إُاا 

اإلٌُخل٤ٌٓٝلٝىٌٞب٤ت اُخ٢ أصل٣ج ػ٠ِ اُخـ٤لاث اُبارُٞٞص٤ت اُخ٢ حغـد باُؾ٤ِت ػوب ؿؽٍٞ اُطل٤َ إٔ أٍٝ حـ٤٤ل ىا٤خُٞٞص٠ 

٣غـد باُؾال٣اا ٛاٞ إمؿ٣ااؿ عضاْ عب٤بااث اَُ٘اا ؿاؽاَ اُبالىاخ٤ـاث اُؾٖالاء ٝحٔانم األؿَا٤ت اُْالائغ٤ت اُغآِات ٌُِِٞكٝك٤اَ 

اؽَ اُبالىااخ٤ـة ٣ؼوااب فُااي حغِااَ اَُاابٌت اإلٗـٝبالم٤ٓاات باُؾ٤ِاات أُْااابت ٣ْٝاااعب فُااي م٣اااؿة ًب٤االة كاا٢ ػااـؿ ٝعااـاث بااـ

ا٤ُٔخًٞٞٗـك٣ا رْ ٣ؼوب فُي حغط٤ْ ًآاَ ُِبالىاخ٤ـاث اُؾٖالاء راْ ٓاٞث اُؾ٤ِات ٝهاـ ُاٞعع إٔ اُ٘اٞاة ٛا٢ نؽال ٓاا ٣ؼاا٠ٗ ٓاٖ 

٣ٞٗت ٓضخٔؼت عاٍٞ ٤ٛلااث اُلطال ػواب ؿؽُٞاٚ اُؾ٤ِات ٣ٝاخْ ا٤ٜٗااك ٝٓاٞث اإلّابت باُؾ٤ِت ٝك٠ اإلّاباث اُلطل٣ت ٍٞٛـث األ

اُؾال٣ا ك٢ ٜٗا٣ت ٛقٙ األعـاد ٝحخٔنم صـكٛا ٝحلوـ احْاُٜا باُؾال٣ا أُضاٝكة اُي٤ِٔت أُغ٤طات بٜاا ٝهاـ ٣غاـد أُاٞث ػِا٠ 

 بوؼاث ٕٓٞؼ٤ت حؤؿ٣ا ُظٜٞك ٓٓيخٟٞ ؽ٤ِت ٝاعـة ٝهـ ٣ََٔ ػـة ؽال٣ا 

 مما يلي أربعة فقطأجب عن  -:السؤال الثاني
ماهي الظروف المثمي النتشار أمراض البياض الزغبي؟ وماهي الصفات التي يعتمد عميها في تقسيم مسببات  - أ

 .أمراض البياض الزغبي
 صٞ ا٠ُ باإلٕاكت ػا٤ُت ٣تٞص   كٗٞبت ٝإ٠ُ اإلّابت عـٝدٝ  اُضلار٤ْ باثٗإل كامٝاأل ىطظ ػ٠ِ أُاء ٖٓ ؿَاء ٝصٞؿ إ٠ُ حغخاس

 اُغاك اُضٞ ك٢ ح٘خَل   ب٤٘ٔا   أُلٓ ُخوـّ ءكئأٝ ؿا باكؿ

 
 اُخا٢ُ اٌََُ ك٢ ًٔا اُضلر٤ٓٞت اُغٞآَ لعلح ٌٍَ أىاه ػ٢ِ اُنؿب٢ اُب٤آ كطل٣اث أص٘اه ب٤ٖ ٣للم

 

 
 

 .وضح الدور الذي تمعبه الحشرات في انتقال االمراض الفيروسية - ب
 

ٓؼظْ اُل٤لٝىاث أُٔلٕت ُِ٘باحاث ػٖ ٗل٣ن اُغَلاث ؽّْٞاً فاث اُلاْ اُزاهاب أُااُ  ٣ٝ٘خواَ ػاـؿ ه٤ِاَ  ح٘خوَ

ٖٓ ٛقٙ اُل٤لٝىاث ٤ٌٓا٤ٌ٤ٗاً بٞاىطت عَلاث ٖٓ ٓيخو٤ٔت األص٘غت ٓزَ اُ٘طاٗاث ٝػـؿ نؽل بٞاىطت اُؾ٘اكو ٝؿ٤لٛا فاث 

 اُلْ اُواكٓ 

ث 1931ٝح٘وَ عَلاث اُخلبو بٞاىطت أصناء كٜٔا اُزاهبت أُاّت ٓالٓ اُاقبٍٞ أُخبواغ ُِطٔااْٗ )ّا٣َٞٔ ٝباُاـ  

ٝح٘خوااَ بؼاأ األٓاالآ اُل٤لٝىاا٤ت بٞاىااطت عَاالاث اُااقبا   ٝاُاابؼٔ ا٥ؽاال ٣٘خوااَ بٞاىااطت أٗااٞاع اُيااٞه  ع٤ااذ إٔ 

األٗيضت أُخولعت اُخ٢ حخٌٕٞ ك٢ ٓ٘طوت ٖٓ ؽال٣ا ٤ٓخات  اُل٤لٝىاث ٗل٤ِ٤اث إصباك٣ت اُخطلَ ٝ  ٣ٌٜٔ٘ا إٔ حؼ٤ٌ ٝحيخول ك٢

ٓغ٤طت بأٌُإ اُق١ ؿؽَ ٓ٘ٚ اُل٤لٝه ٝبقُي حٔ٘غ صن٣ماث اُل٤الٝه ٓاٖ اُغلًات ؽالُٜاا إُا٠ اُؾال٣اا اُغ٤ات ؽااكس أُ٘طوات 

ن هاـ حٌإٞ بااُث ٗظل٣ت حوٍٞ إٔ ى٤ٔت اُِؼا  ُبؼٔ عَالاث ْٗال٤ت األص٘غات ٓزاَ 1951أُخولعت  ٝهـ ٕٝغ اُؼاُْ ى٤ٔذ )

٢ٛ اُيبب ك٢ ػـّ هـكة ٛقٙ اُغَلاث ػ٠ِ ٗوَ اُل٤لٝه بغاُت َٗطت ٝكؼاُت  ٝكا٢ ٗظل٣ات أؽالٟ حليال أىابا  ػاـّ كؼا٤ُات 

 أٝ َٗاٗ ٛقٙ اُغَلاث ك٢ ٗوَ اُل٤لٝىاث أُٔلٕت إٔ اُِؼا  اُياّ ٣ٞهق َٗاٗ اُل٤لٝه ػ٘ـ ٗوِٚ ٖٓ اُ٘باحاث أُْابت 

 -٠ُ ٓضٔٞػخ٤ٖ باُ٘يبت ُؼالهخٜا أٝ اكحباٜٗا باُغَلة اُ٘اهِت ُٚ:اُ٘باح٤ت إ ل٤لٝىاث٣ٌٖٝٔ حوي٤ْ اُ

 اُغَلاث اُخ٢ حغَٔ اُل٤لٝىاث ؽاكص٤اً ٢ٛٝ اُخ٢ حغَٔ ػ٠ِ أصناء اُلْ  أُضٔٞػت األ٠ُٝ األًبلحََٔ 

ٝٛا٢ اُغَالاث اُخا٢ حغٔاَ اُل٤لٝىااث ؿاؽ٤ِااً كا٢ أصياآٜا ٣ٝطِان ػ٤ِٜاا اىاْ اُل٤لٝىااث  أُضٔٞػات األّاـلأٓا 

 خٌارلة ٝح٘ويْ ك٤لٝىاث أُضٔٞػت األؽ٤لة إ٠ُ ٓخٌارلة ؿاؽَ صيْ اُغَلة أٝ ؿ٤ل ٓخٌارلة أُ



ٝحياخٔل ؿاؽاَ  persistentٝهـ ًاٗج اُل٤لٝىاث أُخٌارلة أٝ أُغُٔٞت ػ٠ِ أصناء اُلْ ح٘ويْ إ٠ُ ك٤لٝىاث باه٤ات 

كٜا٢  ٤non-persistentلٝىااث اُؼاابلة اُغَلة ُٔـة ٣ِٞٗت ٓاٖ اُانٖٓ حْاَ ػااؿة إُا٠ ٗاٍٞ ٓاـة ع٤ااة اُغَالة  ب٤٘ٔاا اُل

 ح٘خوَ بيلػت إ٠ُ اُغَلة ٝحلوـ بيلػت 

 Aphidsعَلاث أُٖ 

ٝصـ إٔ اُل٤لٝىاث أُغُٔٞت ػ٠ِ أصناء كْ عَلاث أُٖ ٣ٌٕٞ حل٤ًنٛا ػاا٢ُ ػااؿة ٣ٌٝٔاٖ ٗوِٜاا ٤ٌٓا٤ٌ٤ٗااً  ٝرباج 

ت كا٢ ؽال٣اا بَالة اُ٘بااث ٝحاـكغ عَالاث أُاٖ إٔ بؼٔ اُل٤لٝىاث أُغُٔٞت ػ٠ِ أصناء كْ اُغَلاث ح٘خَل بخل٤ًاناث ػا٤ُا

 Myzus persicaeاُؾاٞػ  ٓاٖ ٛقٙ اُل٤لٝىاث ك٢ اُؾال٣ا أٝ ك٤ٔا با٤ٖ اُؾال٣اا ػ٘اـٓا حاـكغ أصاناء كٜٔاا ُِخـق٣ات ٓزاَ عَالة

 Myzusٔٞما٣ااي ٝاُخبوااغ اُغِواا٢ األىااٞؿ كاا٢ اٌُلٗااب ٓااٖ باااؿكاث اُو٘باا٤٘ أُْااابت  ٌُٝااٖ عَاالة أُااٖ ا٣ُ٘وااَ ك٤لٝىاااث 

ornatus  ح٘وَ ك٤لٝه ٓٞما٣ي اُو٘ب٤٘ كو٘ ٖٓ اُباؿكاث 

ٖٝٓ ؿ٤ل اُطب٤ؼ٢ عو٤وت إٔ ك٤لٝه ٓٞما٣ي اُـؽإ ٝاُبطاٗو   ٣٘خوالٕ ػاؿة بٞاىطت اُغَلاث ػِٔاً بؤٕ ًاالً ٓاٖ 

 اُل٤لٝى٤ٖ ٣َْ إ٠ُ حل٤ًن ػا٢ُ ك٢ ػٞائِٚ ٣ٝ٘خوَ بيُٜٞت بٞىائَ ٤ٌٓا٤ٌ٤ٗت 

 Grass hoppersعَلاث اُ٘طاٗاث 

خواَ ٓؼظاْ اُل٤لٝىاااث أُخٌاارلة بٞاىاطت عَاالاث اُ٘طاٗااث ٝبؼأ ٛااقٙ اُل٤لٝىااث حخٌاارل ؿاؽااَ صياْ اُغَاالة ح٘

اُ٘اهِت  ب٤٘ٔاا اُابؼٔ ا٥ؽال   ٣خٌاارل ؿاؽِٜاا اُل٤الٝه أٝ األصيااّ ا٤ٌُٔٞبالم٤ٓات اُخا٢ حواّٞ ب٘وِٜاا  ٝ  حخٌاارل ًاَ ٓيابباث 

َاالاث اُ٘اهِاات ُااٚ  ٣ٝٞصااـ ك٤لٝىااإ ٣ٕٞااغإ ٛااقٙ اُظاااٛلة إف حلوااـ األٓاالآ اُخاا٢ ح٘خوااَ بٞاىااطت اُ٘طاٗاااث إُاا٠ ؿاؽااَ اُغ

عَلاث ٗطاٗاث اُب٘ضل اُ٘اهِت ُِل٤لٝه أُيبب ُٔلٓ حضؼـ اُؤت ك٢ اُب٘ضل ك٢ بؼٔ األع٤إ هـكحٜا ػ٠ِ إعاـاد أُالٓ 

ٝٓـحٜا ٝاُوـكة ػ٠ِ ٗواَ  ٌُٜٝ٘ا هـ حْبظ ٗاهِت ُِل٤لٝه را٤ٗت إفا حـقث ػ٠ِ ٗباحاث ْٓابت  ٝ أًزل ٖٓ فُي ٝصـ إٔ اُلاػ٤ِت

اُل٤االٝه حاانؿاؿ ًِٔااا امؿاؿث ٓااـة اُخـق٣اات ٣ٝظٜاال إٔ ك٤االٝه حضؼااـ اُؤاات   ٣خٌااارل ؿاؽااَ اُؼآااَ اُ٘اهااَ ُااٚ ٝبٌااَ حؤ٤ًااـ كاائٕ 

ٝحٌارل اُل٤لٝىاث ك٢ ػٞائِٜا ٤ُو ٛٞ اُخلي٤ل اُٞع٤ـ ُلخلاث ا ؽخلااء ك٢ اُغَلاث  إ٠ُ ٓا  ٜٗا٣ت اُل٤لٝه   ٣ٌٔ٘ٚ اُبواء

 غٖاٗت أٝ اُ

 –هل قصير الدورة ام طويل الدورة مع توضيح  صدأ الساق في القمحوضح بالرسم دورة حياة الفطر المسبب لمرض  -ج
 .الطور الجرثومي المتكرر في حياة الفطر وماهي االطوار الجرثومية التي يكونها

 المرض طويل الدورة
 الطور الجرثومي المتكرر في حياة الفطر هو الطور اليوريدي

 أطوار جرثومية تبدأ بالجراثيم البازيدية ثم البكنية ثم االسيدية ثم اليوريدية وتنتهي بالتيميتة 5يكون الفطر 

 
 ؿٝكة ٓلٓ ّـأ اُيام ك٢ اُؤظ

 



 التفاح من االمراض وضح ذلك تفصيميا. المفحة النارية فيمرض  يعتبر -د
 Erwinia amylovora أُيبب:

 اُظلٝف أُالئٔت  ٗخَاك أُلٓ 
ّ باُلؿْ ٖٓ إٔ أُلٓ ٣غـد ك٢ ٓـٟ ٝاىغ ٖٓ ؿكصاث 291-24ح٘خَل بـكصت ػا٤ُت ك٢ ؿكصاث علاكة ب٤ٖ 

ّ ٣ؼَٔ أُطل ػ٠ِ َٗل أُلٓ ٝعـٝد اإلّابت ك٢ بـا٣ت ٓٞىْ اُ٘ٔٞ كئفا حبغ فُي صٞ 321-4اُغلاكة ٣خلاٝط ب٤ٖ 

إٔ ٣٘خَل أُلٓ بـكصت ًب٤لة ٝحِؼب أُطل ٝ اُغَلاث ؿٝكا كئ٤ي٤ا ك٢ ؿاك٢ء ٝكٗٞبت ٗيب٤ت ػا٤ُت كأُخٞهغ 

اٗخَاك أُلٓ ٝاُغَلاث اُج حخـقٟ ػ٠ِ اإلكلاماث اُبٌخ٤ل٣ت اُِنصت حغَٔ ا٤ٌُٔلٝ  ٓؼٜا كئفا ًإ ُٜا ؿٝك ك٢ 

 اُخِو٤ظ كخ٘وِٚ إ٠ُ األمٛاك 

 أػلآ أُلٓ:
ُي ك٢ اُلب٤غ كخاقبَ األمٛااك ٝحظٜال ًؤٜٗاا ٓبِِات راْ أىاب٤غ ٝف 3-٣2ظٜل أُلٓ بؼـ حلخظ األمٛاك بغٞا٢ُ  

حخغٍٞ إ٠ُ إُِٞ اُب٠٘ رْ األىٞؿ رْ حٔٞث ؿٕٝ إٔ حخلى اَُضلة ٣٘خَل أُلٓ ٓاٖ األمٛااك ٝاُبالاػْ إُا٠ اُيا٤وإ 

ٝاألٝكام اُخ٢ حٔٞث ٝحيٞؿ رْ ٣ٔخـ إ٠ُ أىلَ ك٢ احضااٙ األكالع أُيا٘ت كخظٜال كالٝع ّاـ٤لة كا٢ اُيا٤وإ اُغـ٣زات 

ك٢ األكلع اُئ٘ت  ٝهـ حِخق عٍٞ اُللع ٝحيبب ٓٞحٚ ًٔا ٣ؾلس إكلاماث بٜاا ا٤ٌُٔالٝ  إفا ٓاا أّا٤بج اُزٔااك  حٌبل

اُغـ٣زت ٣ظٜل ػ٤ِٜا ػلٖ ٝإظ ٜٝٓ٘ا ٣ؾلس إكالاماث حخيااه٘ ٓاٖ اُؼـ٣يااث حغخاٟٞ ػِا٠ ا٤ٌُٔالٝ  ٌُٝاٖ اُزٔااك 

 أُي٘ت   حْا  ػاؿة  

 ٓواٝٓت اُِلغت اُ٘اك٣ت ك٢ أٌُزلٟ
صـ ٗل٣وت ٓ٘للؿة ٣ٌٖٔ ا ػخٔاؿ ػ٤ِٜا ك٢ ٓواٝٓت أُالٓ باَ ٣ضاب ح٘ل٤اق بلٗاآش ٓخٌآاَ ٣َأَ ػِا٠   حٞ

 اُؼ٤ِٔاث اُنكاػ٤ت ٝأُواٝٓت ا٤ٌُٔا٣ٝت ٌَُ ٖٓ اُبٌخل٣ا أُيببت ٝاُغَلاث ٝإعٌاّ ٓٞاػ٤ـ اُخ٘ل٤ق 

 اُخي٤ٔـ: حلاػ٠ اُ٘واٗ ا٥ح٤ت ٖٓ ؽالٍ بلٗآش اُخي٤ٔـ-أٝ 

 اُؾٖل٣ت أُخؤؽلةػـّ حَض٤غ األكلع  -1

 إعـاد حٞامٕ ؿقائ٠ ُِؼ٘اّل اُلئ٤ي٤ت ٓغ حض٘ب اُن٣اؿة ك٢ اُخي٤ٔـ ا٥مٝح٠  -2

 ا ٛخٔاّ بغاُت اُخلبت ع٤ذ إٔ ٕؼق اُخلبت ٣ؼَٔ ػ٠ِ صق  أُلٓ ُتٍضاك  -3

 إٕاكت اُض٤ل ُِخلبت ُٔؼاؿُت اُغٕٔٞت اُنحمـة -4

 حغي٤ٖ اُْلف -5

كاا٢ اُخلباات ىاا٤مت اُْاالف ع٤ااذ ٣ياااػـ ٣لٖااَ إٕاااكت اُ٘خاالٝص٤ٖ كاا٢ ّااٞكة ٗخاالاث اٌُاُياا٤ّٞ  -6

 اٌُاُي٤ّٞ ك٢ ٓواٝٓت األٍضاك ُِلغت 

 اُخو٤ِْ ٝاُخؾِِ ٖٓ األكلع أُْابت -را٤ٗا

اُخؾِِ ٖٓ اُيلٗاٗاث ك٢ ٓٞىْ اُيٌٕٞ ع٤ذ حناٍ ػ٠ِ ٓيااكت ه٤ِِات ٓاٖ ىاطظ اُخلبات ٝحٌالاك  -1

 حِي اُؼ٤ِٔت ُؼـة ى٘ٞاث ٣ياػـ ػ٠ِ ح٣ٌٖٞ حلا٤ًب ٓواٝٓت ُِلغت  

٤ٔغ األكلع أُْابت ٖٓ األػٞاّ اُيابوت ك٢ ٓٞىْ اُيٌٕٞ رْ اُلً بؤٟ ٓلًب ٗغاىا٠ أٝ إماُت ص -2

 ٓن٣ش بٞكؿٝ ٝك٢ عا ث اإلّابت اَُـ٣ـة ػ٠ِ األكلع اُلئ٤ي٤ت ٝاُللٝع اُزا٣ٞٗت حناٍ اَُضلة بؤًِٜٔا 

عات ىْ ٖٓ عاكت اُول2ًَ٘ اُخولعاث أُٞصٞؿة ػ٠ِ األكلع عخ٠ َْٗ إ٠ُ اُوِق اُي٤ِْ ُٝٔياكت  -3

 رْ حـط٠ األصناء أُؼآِت بؼض٤٘ت بٞكؿٝ 

أُواٝٓت ا٤ٌُٔا٣ٝت: حؤرل أُب٤ـاث اُبٌخ٤ل٣ت ػ٠ِ أُلٓ كا٢ ٗاٞك اُيإٌٞ ٝٗاٞك اُخن٤ٛال ٝٗاٞك ٓاا -راُزا

 بؼـ اُخن٤ٛل 

% 1ٖٓاااكا إ٤ُٜااا  100:  8: 8كً األٍااضاك ػوااب ا ٗخٜاااء ٓااٖ اُخوِاا٤ْ اَُااخٟٞ بٔغِااٍٞ بااٞكؿٝ  -1

 ٢ ٛقٙ اُلخلة ػ٠ِ اُغـ ٖٓ اٗخَاك اُغَلاث اُ٘اهِت ٝاُخ٢ حياػـ ػ٠ِ اٗخَاك أُلٓ م٣ج ٣ٝياػـ ٓؼآِت اُن٣ج ك

% ٣ضب اُالً كاٞكا 60ّ ٝؽاّت إفا حٞاصـث األٓطاك أٝ كٗٞبت ٗيب٤ت 18ػ٘ـٓا حلحلغ ؿكصت اُغلاكة ػٖ 

لٓ ٣ٌٝإٞ صنء كا٢ ا٤ُِٔإٞ أُاؤرلة ػِا٠ اُبٌخل٣اا أُياببت ُِٔا 210-100بؤعـ أُٖاؿاث اُغ٣ٞ٤ت ىخلبخٞٓي٤ٖ 

% ٝفُاي ألٕ األمٛااك أُخلخغات عاـ٣زا حٌإٞ 100   50   5أ٣اّ باُخباؿٍ أٝ ػ٘اـٓا حٌإٞ ٗيابت اُخن٤ٛال  5اُلً ًَ 

 ٍـ٣ـة اُغياى٤ت ُإلّابت ًٔا إٔ أُلًباث أُيخؾـٓت ك٢ أُواٝٓت   حؤرل ػ٠ِ األمٛاك اُـ٤ل ٓخلخغت 

اُؾٖلٟ ُتٍضاك ع٤ذ حِؼب اُغَلاث ؿٝكا ٣ضب ا ٛخٔاّ بأُواٝٓت اُض٤ـة ُِغَلاث أر٘اء اُ٘ٔٞ  -2

 ٛآا ك٢ ٗوَ اُبٌخل٣ا 

 إماُت األصناء أُْابت ٝإػـآٜا ك٢ أٍٜل اَُخاء أٓا إفا ًاٗج اُولٝط ػ٠ِ اُضنٝع كخٌَ٘ بي٤ٌٖ بٔن٣ش ٕٓٞ

 



ٓا ٢ٛ أْٛ ٗلم ٝ إ٠ُ أص٘اه ٓؾخِلت؟ اُـه٤و٢ٓا ٢ٛ اُْلاث اُخ٢ ٣ؼخٔـ ػ٤ِٜا ك٢ حوي٤ْ أٓلآ اُب٤آ  -ه

 ؟اُـه٤و٢أٓلآ اُب٤آ  ٌاكغتٓ
ػـؿ ا ٤ًاه ا ى٤ٌت أُٞصٞؿ ؿاؽَ  ػ٢ِ اىاه ٔؾخِلتاُ ٜاإ٠ُ أص٘اى اُـه٤و٢اُب٤آ  ألٓلا٣ٓخْ حوي٤ْ اُلطل٣اث أُيببت 

 اُزٔلة ا ى٤ٌت ٝ ٌٍَ اُنٝائـ أُٞصٞؿة ػ٢ِ اُزٔاك ا ى٤ٌت 

 
 ٌٍَٝ اُنٝائـ باألص٘اه أُيببت ألٓلآ اُب٤آ اُـه٤و٢ ى٤ٌتٌٍَ  ح٤ٕٞغ٢ ُؼـؿ األ٤ًاه ا 

 اُـه٤و٢:أٓلآ اُب٤آ  ٌاكغتٗلم ٓ
حؼخبل ٓواٝٓت   Sparkle, India  حٞصـ أّ٘اف ٓواٝٓت بأُؼ٢٘ أُلّٜٞ إ  ك٢ بؼٔ ٗباحاث ٓزَ اُللاُٝت كاُْ٘ق 

  ٣ؼخبل ٓواّٝ ٗيب٤اً   Homegardenُِب٤آ اُـه٤و٢ ٝك٢ اُولػ٤اث ٣ٞصـ ّ٘ق 

كً اُ٘باحاث بأُب٤ـاث اُلطل٣ت ك٤ٌٖٔ إٔ ٣يخؾـّ ٓيغٞم اٌُبل٣ج ك٢ اُخؼل٤ل ًٔا ٣ٌٖٔ اىخؼٔاٍ اٌُبل٣ج اُوابَ ُِبَِ 

% إ  أٗٚ ك٢ بؼٔ 25 0% كٍاً ػ٢ِ اُ٘باث ٣ٌٖٝٔ اىخؼٔاٍ أ٣ٖاً اٌُبل٣ج ا٤ٌُٔل٢ٗٝ كٍاً ػ٢ِ اُ٘باث بخل٤ًن 1بخل٤ًن 

بل٣ج ٣ٝؤرل ػ٤ِٜا حؤر٤لاً ٕاكاً ٝأٌٖٓ عـ٣زاً إٗخاس أّ٘اف ٖٓ اٌُ٘خاُٞ   اُ٘باحاث ٓزَ اُولػ٤اث حٌٕٞ عياىت ٌُِ

Cantalops   ؿ٤ل عياىت ُٖلك اٌُبل٣ج 



% ك٢ ّٞكة 1 0بخل٤ًن   Karathine% ٝ 6 0بخل٤ًن   ٣Benlateٌٖٔ اىخؼٔاٍ ٓب٤ـاث كطل٣ت ؿ٤ل ًبل٣خ٤ت ٓزَ 

ٝحٞصـ أ٣ٖاً ٓب٤ـاث عـ٣زت ٓزَ   Morestan    Ifuganٓيغٞم أٝ ٓؼِن  ٣ٌٖٝٔ اىخؼٔاٍ ٓب٤ـاث أؽل١ ٓزَ 

Nimrode    Bavisten   ُخل  100َٓ/40بخل٤ًنBayleton   25 0بخل٤ًن % 

حوِْ األكلع أُْابت ك٢ عاُت اُٞكؿ ٝاُؼ٘ب ألٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ بٜا ٤ٓي٤ِّٞ ىاًٖ ك٢ اُبلاػْ ٣ٌلك اإلّابت ك٢ أُٞىْ 

 اُخا٢ُ 

 ت أُلٓ ػٖ ٗل٣ن اُلً بآالط اُلٞىلاث ك٢ ٝصٞؿ ٓاؿة ٗاٍلة أٝ م٣ج ٓؼـ٠ٗ ٝصـ ػ٢ِ ٗطام اُخضاك  إٌٓإ ٓواٝٓ 

 Sterolك٢ األٍضاك ٓزَ اُخلاط ٣ٌٖٔ ٓواٝٓت اُب٤آ اُـه٤و٠ ك٤ٜا باىخؾـاّ أُب٤ـاث اُضٜام٣ت أُزبطت ُخ٣ٌٖٞ ا ىخ٤لٝ ث 

inhibiting systemic Fungicidies   َٓزTriadimefon, etaconazole , bitertanol and triforine 

 

 -:لثالسؤال الثا
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 درجات( 5) ع ذكر اسم المسبب وطرق المكافحة.يري والذبول الوعائي في الطماطم مكيف تفرق بين الذبول البكتوضح  - ب

 اُطٔاْٗ ك٢ اُبٌخ٤ل١ ئ٢اُٞػا ٍٞاُقب اُطٔاْٗ ك٢ اُلطل١ ئ٢اُٞػا ٍٞاُقب 
 األػلآ:

 
إفا هطؼااااج صااااقٝك اُ٘باحاااااث خَاااال٣غ٤ت اُػاااالآ كاااا٢ ا 

أُْابت أٝ ى٤واٜٗا ٤ُٞٗا  ٣العع إٔ األىطٞاٗت اُٞػائ٤ت 

حظٜل بٜا ؽطٞٗ ُٜٞٗا ب٢٘ ؿاًٖ ٝٛقا إُِٞ ٗخ٤ضات حاؤر٤ل 

اُطل٤ااَ ػِاا٢ أٗيااضت اُؼائااَ ٝحٔخااـ ٓااٖ اُضااقك إُاا٢ اُيااام 

ٝإفا ػٔااَ هطاااع ػلٕاا٢ كاا٢ صااقك ٗباااث ْٓااا  ٝكغااِ 

ػ٤ات اُؾَاب٤ت ٤ٌٓلٝىٌٞب٤ا حَااٛـ ٤ٛلااث اُلطال كا٢ األٝ

ٌُٝااٖ ٜٓٔااا ًاٗااج ٤ًٔاات ا٤ُٜلاااث أُٞصااٞؿة كؤٜٗااا   حيااـ 

  ٓوطغ اُٞػاء اُؾَب٢ ًِٚ ًٔا ًإ ٣ؼخوـ هـ٣ٔا
٣ؼن١ حِٕٞ ؽال٣ا اُؾَب بِٕٞ ب٢٘ أٝ أىٞؿ إ٢ُ َٗاٗ 

 Polyphenolاإلٗن٣ْ أُؤًيـ ُٔلًباث اُل٤ٍ٘ٞ 

oxidase   ٕٞ٘ٝاُق١ ٣ؤًيـ ٓلًباث ا٤ٌُQuinones  

 اُـاً٘ت إُِٞ  melaninsإ٢ُ ٓلًباث ا٤ُٔال٤ٖٗ 

 اُٞػائ٠ إّابت اُقبٍٞ ٝصٞؿ اُخؼلف ػ٢ِ   ٣ٌٖٔ

  ػل٤ٕا عاؿ هطؼا بيالط اُيام ٍن ـػ٘ اُبٌخ٤لٟ

٣ٌٖٔ  ػ٘ـئق  ببط٢ء ٤ٖ أُوطٞػ٤ٖئاُضن ٝىغب

 ػ٘ـ اُوطغ ىطغ٢ب٤ٖ  ٓٞصٞؿة ُنصت ٓٞاؿ َٓاٛـة

 ّـ٤ل صنء  ؽقأ أ٣ٖا ٣ٌٖٔ ًٔا  كِْٜا بـا٣ت

 ك٠ ٕٝٝؼت  أُْابت كامٝاأل أػ٘ام أٝ اُيام ٖٓ

 حظٜل ع٤ذ ٤ٌٓلٝىٌٞب٤آ كغْت رْ ٖٓ أُاء هطلة

أُوطٞػت  اُغاكت ٖٓ ؽاكصت ٣الاُبٌخ٤ ٖٓ ًخَ

  اُٞػائ٤ت ُِغنّ

 Fusarium oxysporum f. lycopersici Ralostonia solanacearum أُيبب

  -أٌُاكغت:

 
 

حلب٤اااات ٝمكاػاااات أّاااا٘اف ٓواٝٓاااات ٓااااغ ٓالعظاااات إٔ -1

األّ٘اف أُواٝٓت ُِل٤ٞماك٣ّٞ ٝك٢ ٝصٞؿ ا٤ُ٘ٔااحٞؿا كا٢ 

اُخلباات حلوااـ هااـكحٜا ػِاا٢ أُواٝٓاات ٝباُخااا٢ُ ٣ْاابظ ٓااٖ 

 اُٖلٝك١ ٓواٝٓت ا٤ُ٘ٔاحٞؿا أ٣ٖاً  

إحباع ؿٝكة مكاػ٤ات ؽٔاىا٤ت ٣لاػا٢ ك٤ٜاا ػاـّ مكاػات -2

  ٓالة ًاَ ؽٔاو اُطٔاْٗ أٝ ٓغاّا٤َ بافٗضا٤ٗات أؽال١ إ

 ى٘ٞاث ٝفُي ك٢ األكا٢ٕ أُِٞرت باُلطل 

ػاااـّ اىاااخؾـاّ حواااا١ٝ ٗخضاااج ٓاااٖ ٓغْاااٍٞ ظٜااال باااٚ -3

 أُلٓ 

 أّ٘اف ٓواٝٓت ك٠ عاُت حٞكلٛا اىخؾـاّ -1

إحباع ؿٝكة مكاػ٤ت ى٤ِٔت ك٠ عاُت ػـّ حٞكل -2 

 األّ٘اف أُواٝٓت  

 اُ٘ظ٤لت اُخوا١ٝاٗخواء  -3

ٝحؼو٤ْ األؿٝاث اُنكاػ٤ت ٓزَ اُيٌا٤ًٖ  -4

٪ أٝ ٓاء ٓـ٠ِ 10 ٓغٍِٞ كٞكٓاُـ٤ٛـ ٢كلبٕٞؼٜا 

   اىخؾـاّػوب ًَ 

علم اُ٘باحاث ٝاُـكٗاث أُْابت ًٝقُي اُ٘باحاث -5

ُْ ٣ظٜل ػ٤ِٜا  ٝاُخ٢أُغ٤طت بـائلة اإلّابت 

 األػلآ بؼـ  

 ْٓـك اُؼـ١ٝ أُيبب أُلٓ

أُٞصاااٞؿة ػِااا٢ بوا٣اااا ب٤ٖااا٤ت اُ ٤ْراضااالاُ Phytophthora  infestans الندوة المتأخرة في الطماطم       -1

 اُ٘باحاث أُْابت

أُٞصٞؿة ػ٢ِ بوا٣ا  األصياّ اُزٔل٣ت   Venturia  inaequalis جرب التفاح          -2

اٝ اُياً٘ت ػ٢ِ صقٝع  اُ٘باحاث أُْابت

 اُ٘باحاث

أُٞصٞؿة ػ٢ِ بوا٣ا ب٤ٖ٤ت اُ ٤ْراضلاُ Plasmopara viticola     البياض الزغبي في العنب    -3

اٝ اُياً٘ت ػ٢ِ  اُ٘باحاث أُْابت

 صقٝع اُ٘باحاث



٣ضب مكاػت أَُخَ ك٢ أكٓ ُْ ٣يبن ظٜٞك أُالٓ -4

 بٜا 

اٗخظااّ اُاال١ ٝػااـّ حؼطا٤ٌ اُ٘باحاااث إفا ظٜاال أُاالٓ -5

عخ٠ حاخٌٖٔ اُ٘باحااث أُْاابت ٓاٖ إحٔااّ ٗٔٞٛاا ٝأرٔاكٛاا 

 غـ بوـك اإلٌٓإ ٖٓ اُٖلك اُق١ ٣غـد أُلٓ ٝفُي ُِ

٣ٌٔاااااٖ ٓؼآِااااات اُباااااقٝك بأُب٤اااااـاث اُلطل٣ااااات ٓزاااااَ -6

صْ/ًضااْ 1بٔؼااـٍ  Vitavax/Captanك٤خاكاًو/ًابخااإ 

  Topsin M-70 70-بقكة أٝ حٞبي٤ٖ إّ

اُخياا٤ٔـ أُخااٞامٕ ؽاّاات ا٤ُ٘خلٝص٤٘اا٢ ٣ياااػـ ػِااا٢ -7

 اُخغٌْ ك٢ اإلّابت 

أُْابت ٝاُؼٞائَ اُزا٣ٞٗت ٖٓ اُخؾِِ ٖٓ األٗيضت  -8

 .اُغَائٌ أُغ٤طت

ٝك٠ عاُت اُخلبت أُِٞرت ٣ٌٖٔ حب٣ٞلٛا ُٔـة ػاّ -6

حضل٤ق بوا٣ا  ك٢ ُإلىلاعٓغ حو٤ِبٜا أُيخٔل ٝفُي 

 حٔٞث اُبٌخ٤ل٣ا  ٢ًاُ٘باحاث 

 

 
 

 درجات( 5)     ماهي أهم النباتات الزهرية المتطفمة عمي النباتات وكيف يمكن التخمص منها في الحقل؟ -ج
 

 إ٠ُ: اُنٛل٣ت أُخطلِتح٘ويْ ٛقٙ اُ٘باحاث 

  ٍٞٓٗباحاث حٜاصْ اُيٞم ٓزَ اُغا 

 اُؼـاك ٗباحاث حٜاصْ اُضقٝك ٓزَ اُٜاُٞى ٝ  
 ٖٓ اَُائغ حوي٤ٜٔا إ٠ُ:ٖٝٓ ٗاع٤ت اُخطلَ كئٗٚ 

 ٗباحاث ٗاهْت اُخطلَ: -1

  ٝٛقٙ حغخٟٞ ػ٠ِ ًِٞكٝك٤َ ك٠ أٝكاهٜا ٝػ٤ِٚ كِٜا اُوـكة ػ٠ِ اُخٔز٤اَ اُٖاٞئ٠ ؿ٤ال أٜٗاا حٔاخِ أُااء ٝا ٓاالط

ٝاُاقٟ ٣خطلاَ ػِا٠ صاقٝك اُوْاب ٝاُاقكة اُلك٤ؼات    Striga hermonthicaٖٓ اُ٘باث ٖٝٓ أٓزِخٜا ٗباث اُؼاـاك 

 ٝاَُا٤ٓت 

    ٗباحاث ًآِت اُخطلَ: 2

   ٝٛقٙ   حغخٟٞ ػ٠ِ ًِٞكٝك٤َ ك٠ أٝكاهٜا بَ حغَٔ أٝكاهااً علٍال٤ت ُاقُي كٜا٢ حٔاخِ اُـاقاء ٓضٜانا ٓاٖ ػائِٜاا

 باإلٕاكت إ٠ُ أُاء ٝا ٓالط ٖٝٓ أٓزِخٜا اُغآٍٞ ٝاُٜاُٞى 

 أٌُاكغت

 حواٟٝ ٓ٘خواة ؽا٤ُت ٖٓ بقٝك اُغآٍٞ اىخؾـاّ  -1

 اُغوَ ٣ضب اُوٖاء ػ٤ِٚ ًا ح٠: ك٠ ظٜٞكٙػ٘ـ -2

  إٓا علد اُوطغ أُْابت هبَ إمٛاك اُغآٍٞ ٝح٣ٌٖٞ بقٝك أٝ علهٜا 

  إفا حٌٞٗج اُبقٝك ٣خْ عٌ األٓاًٖ أُْابت ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ أحضاٙ اُغٌ إ٠ُ اُـاؽَ  رْ حغلم  اُ٘باحاث ك٠ ٓٞهؼٜا 

  ق٣خٜا ٜٗائ٤ا ػ٠ِ اُ٘باحاث أُا٤ٍت ب٤ٖ اُغوٍٞ أُْابت ٝاُي٤ِٔت ٣ٝلَٖ ػـّ حـ اٗخوآٍ٘غ 

  ّاُ٘باحاث أُْابت ك٠ ػَٔ ؿك٣و  اىخؼٔاٍأُْابت ؽاّت بؼـ ا رٔاك  ًٝقُي ٣ضب ػـ  

  حض٘ب إىخؼٔاٍ اُئاؿ اُبِـٟ أُِٞد باُبقٝك   

  ح٘ظ٤ْ اُلٟ بغ٤ذ   ٣ٔل ٖٓ أُ٘اٗن أُْابت ا٠ُ اُي٤ِٔت  

 لً بٜا اُخلبت ٣ٞصـ بؼٔ ٓب٤ـاث اُغَائٌ حيخؾـّ هبَ اُنكاػت ع٤ذ ح-3

 

ٗظلا  عخلاظ بقٝك اُٜاُٞى بغ٣ٞ٤خٜا ُٔـة ٣ِٞٗت هـ حَْ ا٠ُ ػَال٣ٖ ػآاا ٓاغ ّاـل عضٜٔٔاا كائٕ فُاي  ك٢ عاُت اُٜاُٞى

 ٣ن٣ـ ٖٓ ّؼٞبت أُواٝٓت ًٔا أٗٚ ٣لاػ٠ إٔ اُ٘باث اُٞاعـ هاؿكأً ػ٠ِ إٗخاس عٞا٠ُ ْٗق ٤ِٕٓٞ بقكة  

ٝفُي كا٠ اُلخالة ا ُٝا٠ ٓاٖ اُخن٤ٛال ٝحٔخاـ باـءا ٓاٖ اُخاق٤ٛل اُا٠ ٓاا  Lancerأُب٤ـ  ٗيل أٌُاكغت ا٤ٌُٔا٣ٝت حخْ بئىخؾـاّ

ُخاال ٓاااء ُِلااـإ كاا٠ ًااَ كٍاات  200ِٓااَ /75أىاااب٤غ ٝبٔؼااـٍ  3كٍاااث ٓخؼاهباات باا٤ٖ اُلٍاات ٝاُزا٤ٗاات  3بؼااـٙ بؤىاابٞػ٤ٖ  رااْ 

اُلٍٞ ُتٕلاك  ٣ٖاف ىٔاؿ ٝكها٠ بأُؼاـٍ  ٝحيخؼَٔ اُلٍاٍاث اُظٜل٣ت  ٝ  ٣ِضؤ إ٠ُ اُلً بأُٞحٞك عخ٠   ٣خؼلٓ ٗباث

 أُ٘اىب ُخالك٠ عـٝد ٗوِ ك٠ أُغٍْٞ 

ٓغ م٣اؿة اُخي٤ٔـ األمٝح٠  أٓا ك٢ بؼٔ اُبالؿ كخياخؼَٔ اُ٘باحااث اُْاائـة   D ,2,4كخؼآَ اُ٘باحاث بأُب٤ـ   ك٢ عاُت اُؼـاك

 هبَ اُخن٤ٛل ٖٝٓ أٓزِت ٛقٙ اُ٘باحاث ع٤ََت اُيٞؿإ   ـاُؼـاك ٣ٝغْع٤ذ ح٘بٚ إٗباث 



 

 درجات( 5) -عمل لما يمي: -د
 ال ينصح بزراعة ألشجار الحمويات في االراضي الثقيمة-1

 باُخْٔؾ  عخ٢   حْا

 منع أقامة المناحل بالقرب من حدائق الكمثري -2
 اُ٘اهَ اُلئ٤ي٢ ُِٔلُٓخلاؿ١ ا ّابت بٔلٓ اُِلغت اُ٘اك٣ت ع٤ذ إٔ عَلة اُ٘غَ ٢ٛ 

 عدم تناوب زراعة البطاطس و الكرنب متعاقبين في أرض واحدة. -3
                 هـ ٣ن٣ـ ٖٓ ٗيبت إّابت اُبطاٗو بٔلٓ اُضل  ُٔواٝٓت ٓلٓ اُضقك اُُْٞضا٢ٗ ك٢ اٌُلٗب إٕاكت اُض٤ل ُِخلبت  ٕ        

 إفا مكػج ػوب ًلٗب ْٓا  بٔلٓ اُضقك اُُْٞضا٢ٗ  Streptomyces scabiesاُؼاؿ١ أُخيبب ػٖ كطل 

 عدم انتقال معظم االمراض الفيروسية عن طرق البذور -4
 ؿّ هـكة اُل٤لٝه ػ٠ِ اؽخلام اُب٤ٕٞت اٝ اُض٤ٖ٘ -٣ٝ1لصغ فُي  عـ ا ىبا  اُخا٤ُت:            

 إ ٣لوـ اُل٤لٝه بؼـ اُـؽٍٞ اٝ ٣غـد ُٚ حزب٤٘ اٝ ٣غـد حٞهق َُ٘اٗ اُل٤لٝه ك٠ اُض٤ٖ٘           2-

 اٗؾلآ اُوـكة أُل٤ٕت ُِل٤لٝه ػ٠ِ اّابت اُضا٤ٓطاث اٝ اُض٤ٖ٘ -3           

 ينصح بتطعيم الموالح عمي أصل النارنج. -5
 َ أُواٝٓت ُِخْٔؾأّ ألٗٚ           

 

            د/ جمال عاشور    التوفيق والنجاح  مع أطيب التمنيات ب


