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ُٚغًر تاعرؼًال اٜنح انساعثح غٛش انقاتهح نهثشيدح
انتمشيه األول ( َ 4قػ )
ُٚؤد٘ االَقغاو غٛش انًثاشش إنٗ ذكاثش انخالٚا تشكم يطاتق.
تؼذ تعشيفك نالَقغاو غٛش انًثاػس ،ب ِّين ،يٍ خالل ػشض يُظى ،كٛف ٚرى انسفاظ ػهٗ ػذد انصثغٛاخ يٍ خهٛح أو
إنٗ خهٛح تُد مىضحا رنك تشعٕو ذخطٛطٛح نًخرهف أغٕاس ْزا االَقغاو.
اػرًذ خهيح حيىاويح تصٛغح صثغٛح . 2n = 4
انتمشيه انثاوي ( َ 6قػ )
ػذج
ف ٙإغاس دساعح كٛفٛح اَرقال انصفاخ انٕساثٛحػُذ َٕع يٍ انسثٕب انضساػٛح قصذ ذسغ ٍٛإَراخٛرٓا ،ذى إَداص
ذضأخاخ ت ٍٛعالنر ٍٛيٍ ْزا انُٕع يٍ انسثٕب:
انتضاوج األول :تيه سالنح راخ تزوس تُىِّييح غىيح تانىشا وسالنح راخ تزوس تيضاء غىيح تسكش تسيط.
اٜتاء : P

تزٔس تُُِّٛح غُٛح تانُشا

اندٛم : F1



تزٔس تٛعاء غُٛح تغكش تغٛػ

 100 %تزٔس تُُِّٛح غُٛح تانُشا

انتضاوج انثاوي :تيه أفشاد انديم  F1وأفشاد رو بروس تيضاء غىيح تسكش تسيط .أػطٗ ْزا انرضأج انُرائح اٜذٛح:
ـ  758تزسج تُُّٛـــح غُٛح تانُشا

ـ  66تزسج تُُّٛـــح غُٛح تغكش تغٛػ

 62 -تزسج تٛعاء غُٛح تانُشا

 714 -تزسج تٛعاء غُٛح تغكش تغٛػ

 1ـ أ ـ يارا تستخهص يٍ َرائح كم ذضأج ؟ ()ٌ 1.75
* اعرؼًم  b ٔ Bلذًثٛم انسهٛه ٍٛانًغؤٔن ٍٛػٍ نٌٕ انثزٔس؛ ٔ  a ٔ Aلذًثٛم انسهٛه ٍٛانًغؤٔن ٍٛػٍ غثٛؼح انًادج
انغكشٚح ف ٙانثزٔس.
ب ـ أعط اًَٞاغ انٕساثٛح نٝتاء ٔٞفشاد اندٛم ) ٌ 0.75 ( .F1
ج – أودض انخشٚطح انؼايهٛح نهًٕسثر)ٌ 0.5( .ٍٛ
فًٛا تُّٛو.
اندٛم
قصذ انسصٕل ػهٗ عالنح َقٛح ذرًٛض تثزٔس تُُّٛح ٔغُٛح تغكش تغٛػ ،ذى إَداص ذضأج ت ٍٛأفشاد F1
 2ـ أ ـ أودض شثكح انرضأج  F1  F1يؼرًذا ػهٗ َرائح انرضأج انثأَ ،ٙحذّد اًَٞاغ انٕساثٛح ٔانًظاْش
انخاسخٛح ٞفشاد )ٌ 2.25 ( .F2
انًشغٕب) ٌ 0.75 (.
ج
سة الَغة انًائٕٚح لنًُػ انٕساثٔ ٙلنًظاْش انخاسخٛح
ب ـ اح ُ
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انتمشيه انثانث ( َ 4.5قػ )
ذضخش خٓح ذادنح  -أصٚالل تًٕاسد يائٛح خذ يًٓح ذدؼهٓا يٍ أْى انًُاغق انفالزٛح تانًغشب .نهكشف ػٍ كٛفٛح
ذضٔٚذ ٔذدذٚذ انًذخشاخ انًائٛح ٞغهظ تُ ٙيالل ٔانًُاغق انًدأسجَ ،قرشذ اعرثًاس َرائح انذساعاخ اٜذٛح:
 ذًثم انٕثٛقح  1يقطؼا خٕٛنٕخٛا ندثال اٞغهظ انًسادٚح نغٓم ذادنح.

انىثيقح1

)ٌ1.25
انٕثٛقح
 1ـ استخشج انخاصٛاخ انٓٛذسٔخٕٛنٕخٛح نهًُطقح انًرًٕظؼح ت ٍٛخثال أغهظ تُ ٙيالل ٔعٓم ذادنح ( (.)1
ُٚ ؼط ٙانشكم ـ أ ـ يٍ انٕثٛقح  2انصثٛة انًائ ٙانٕٛي ٙنؼ ٍٛأعشدٌٔ ،إزذٖ أْى انًُاتغ انًائٛح انغطسٛح تغٓم
ذادنح ،كًا ٚؼط ٙانشكم ـ ب ـ يٍ َفظ انٕثٛقح انرغاقطاخ انًطشٚح انًغدهح تًسطح انقصٛثح انًدأسج نٓزا انغٓم،
ٔرنك يٍ شرُثش  1989إنٗ َٓاٚح عُح .1991

انىثيقح 2

 2ـ اػرًادا ػهٗ يؼطٛاخ انٕثٛقح  ،2حذّد انؼالقح ت ٍٛانصثٛة انًائ ٙنؼ ٍٛأعشدٌٔ ٔانرغاقطاخ انًطشٚح تانقصٛثح.
()ٌ 0.75
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 ذَؼرًذ انضساػاخ ف ٙعٓم ذادنح ػهٗ انغقٔ ٙاعرؼًال اٞعًذج اٞصٔذٛح نهشفغ يٍ انًشدٔد انضساػٙ؛ إال أٌ خضءا
يٍ ْزِ اٞعًذج اٞصٔذٛح (انُشادس )NH4+ :ذٌسٕنّ تؼط تكرٛشٚاخ انرشتح إنٗ َرشاخ .NO3-
خالل انًٕعى انفالز 1997/1996 ٙأَُدضخ دساعاخ ذدشٚثٛح تًُطقح ذادنح نرسذٚذ ػالقح انًشدٔد انضساػ ٙتكًٛاخ
اٞعًذج اٞصٔذٛح انًغرؼًهحٔ ،ذى ذؼًٛى ْزِ انردشتح ػهٗ انفالز ٍٛاَطالقا يٍ انًٕعى انفالزُٚ .1998/1997 ٙؼطٙ
اندذٔالٌ (أ) ٔ (ب) يٍ انٕثٛقح َ 3رائح ْزِ انذساعاخ .
اندذول ـ أ ـ

انًٕعى انفالزٙ

كًٛح اٞصٔخ
انًغرؼًهح تـ Kg/ha

صساػح انشًُذس
صساػح انقًر
كًٛح خزٔس انشًُذس تـ t/ha
كًٛح انقًر تـــــ q/ha

الجدول ـ ب ـ

انًٕعى انفالزٙ

كًٛح اٞصٔخ
انًغرؼًهح تـ Kg/ha

صساػح انشًُذس
صساػح انقًر
كًٛح اندزٔس راخ انقذ انًرٕعػ ػُذ
انشًُذس تـ t/ha
كًٛح زثٕب انقًر راخ انقذ انًرٕعػ
تـ q/ha

انًشدٔد انضساػٙ

انًشدٔد انضساػٙ

1997/1996
ف ٙانذساعح انردشٚثٛح
نذٖ انفالزٍٛ
240
398
120
320
75
72
49
41
1997/1996
نذٖ انفالزٍٛ
398
320

1998/1997
ذؼًٛى انردشتح ػهٗ انفالزٍٛ
243
109

49

61

37

50

الوثيقة 3
 ذُس ّذد يُظًح انصسح انؼانًٛح ( )OMSيؼٛاس ياء خٛذ فَ ٙغثح أقم يٍ  25 mg/lيٍ زٛث ذشكٛض إَٔٚاخ انُرشاخ
 .NO3-ذُؼط ٙانٕثٛقح َ 4رائح قٛاعاخ ذطٕس َغثح ْزِ إَٚٞاخ ف ٙانغذًٚح انسشج تًُطقح ذادنح.

انىثيقح 4
 3ـ تاالػرًاد ػهٗ يؼطٛاخ انٕثٛقرٔ 4 ٔ 3 ٍٛػهٗ و كرغثاذك ،تيِّيه اٜثاس االٚداتٛح نالعرؼًال انًؼقهٍ نٟعًذج اٞصٔذٛح
ػهٗ انًشدٔد انضساػٔ ٙػهٗ انفششح انًائٛح تانًُطقح)ٌ 2.5(.
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انتمشيه انشاتع ( َ 5.5قػ)
ٚرك ٌّٕ قطٛغ اٞتقاس تانًغشب يٍ عالالخ يسهٛح (تُُِّٛح اٞغهظ ،شقشاء ٔانًاط ،ذِٛذٚهِّٔ ٙسصاصاخ )...انر ٙذرًٛض
تقذسج كثٛشج ػهٗ ذسًم انظشٔف انطثٛؼٛح ٔيقأيح اٞيشاضٔ ،عالالخ يغرٕسدج ( عاللـــــج ٔ Holsteinعاللــــــج
 )... Pie Noireانر ٙذرًٛض تئَراخٛح يشذفؼح.
نهكشف ػٍ تؼط انرقُٛاخ انًؼرًذج ف ٙذسغ ٍٛإَراج انسهٛة ػُذ قطٛغ اٞتقاس تانًغشب َقرشذ َرائح انذساعاخ اٜذٛح
(انٕثٛقح .)1
عالل اٞتقاس
ج
كًٛح انسهٛة انًُردح تـ Kg

عالنح يسهٛح
ترادنح
تانسٕص
620

700 - 650

عالنح يسهٛح ْدُٛح
ترادنح
تانغشب
1800

1520

عالنح يغرٕسدج
Pie Noire
5028

Holstein
5715

انشكم  -أ :-معذل كميح انحهية انمىتدح خالل فتشج اإلنثان (فتشج انذس) عىذ سالالخ مختهفح مه األتقاس تانمغشب

عالنح اٞتقاس
انًغازح انًٕفَشج نهشػ) % ( ٙ
ذٕفٛش اٞػالف انًشكضج
إَراج انسهٛة تـ Kgنكم تقشج ف ٙانغُح

عالنح يسهٛح ْدُٛح

تُُِّٛح اٞغهظ

Pie Noire
100

25

25

100

0

غٛهح انغُح

 5أشٓش

 6أشٓش

َارسا

َارسا

4220 - 5228

500

650

450

150

انشكم  -ب ـ وتائح دساسح أودضخ عهى سالالخ مه األتقاس تسيذ عالل انتاص تمىطقح انغشب .

انىثيقح 1

مهحىظح :انسالنح انمحهيح انهديىح واتدح عه تضاوخاخ تيه أتقاس محهيح و  Pie Noireانمستىسدج.

1ـ اَطالقا يٍ تحهيم يؼطٛاخ شكه ٙانٕثٛقح  ،1استخشج انرقُٛاخ انًؼرًذج ف ٙذسغ ٍٛإَراج انسهٛة ػُذ اٞتقاس
تانًغشب)ٌ 2.5(.
نًؼشفح ذأثٛش اعرؼًال ْشيٌٕ انًُٕ انثقش٘  rbGHػهٗ اٞتقاس انسهٕب أثُاء فرشج ا٠نثاٌ أٔفرشج ان ّذس ()Lactation
َقرشذ َرائح انذساعاخ اٜذٛح:
انذساسح األونى :ذأثٛش زقٍ ْشيٌٕ انًُٕ انثقش٘  rbGHػهٗ إَراج انسهٛة ػُذ اٞتقاس انسهٕب (انٕثٛقح .)2

انىثيقح 2
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انذساسح انثاويح :ذأثٛش زقٍ ْشيٌٕ انًُٕ انثقش٘  rbGHػهٗ انثذ٘ ػُذ أتقاس زهٕب .ذى خالل ْزِ انذساعح ذسذٚذ
دسخح انرٓاب انثذ٘ ٔ ،رنك تسغاب انؼذد ا٠خًان ٙنهخالٚا  SCCف ٙكم  mlيٍ انسهٛةٚ .ؼكظ اسذفاع قًٛح SCC

ا٠صاتح تانرٓاتاخ انثذ٘ (انٕثٛقح .)3

الوثيقة 3
 - 2أ -اَطالقا يٍ استغالل يؼطٛاخ انٕثٛقر ،3 ٔ 2 ٍٛاستىتح إٚداتٛاخ ٔعهثٛاخ اعرؼًال ْشيٌٕ انًُٕ
()ٌ1.75
ب ـ حذِّيد ،يؼهال إخاترك ،انفرشج انرٚ ٙكٌٕ فٓٛا زقٍ ْشيٌٕ  rbGHأكثش فؼانٛح)ٌ1.25(.
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5

