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 مالحظة/ االجابة عن اربعة اسئلة فقط ولكل سؤال عشر درجات.

 المصطلحات االتية:  عرف/ 1س

Biofertilizers, Environmental Biotechnology,  Microbial biomass,  Biosensors, 
Phytoremediation. 

 . ة المستعملة في التقنيات الحيويةكيف يتم انتخاب السالالت المجهري -1/ 2س

 ن الطرق المستخدمة للسيطرة على انتاج المواد االيضية.بي -2

 اذكر اهم االنجازات التي حققها استخدام التقنية الحيوية البيئية. -1 /3س

/  تتوفر في البيئات الزراعية العديد من االعداء الحيوية الطبيعية. بين اكثرها استخدامًا في المكافحة  -2
 .مزايا استخدامهاالحيوية. موضحًا 

 . فوائد استخدامهاو  ةضم الحيويمخرجات الهواوضح  -4/1س

 ما هي اهم استخدامات الكواشف الحيوية. -2

 البيئية. المنظومة توازن تحدث عن اسس -1 /5س

 بين اهم انواع االسمدة الحيوية واذكر صفات الكائنات الحيوية المستخدمة في التسميد الحيوي. -2
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على الكائنات الحية الدقيقة قادرة على إمداد النباتات  وهي مستحضرات تحتوي: Biofertilizers/1ساالجوبة:
لها من مصادر طبيعية مما يقلل اإلعتماد على األسمدة الكيميائية المختلفة.  بالعناصر الغذائية الالزمة

إحتياجات النباتات  ا يجعلها كافية لتغطيةاألسمدة قدرة على تحرير العناصر الغذائية بصفة مستمرة مم ولهذه
الكائنات الحية المنتجة للمواد المساعدة على  المعاملة بها ويتكون السماد الحيوي من كائن او من مجموعة من

 . إغناء التربة بالمواد الغذائية

Environmental Biotechnology: بيئات استخدام وتنظيم تشريع األنظمة الحيوية لمعالجة الو  تطوير
(، وكذلك إجراء العمليات الصديقة للبيئة )أو ما ُيطلق عليها تقنيات التصنيع والماء، الهواء، األرضالمتلوثة )

الحيوية البيئية ببساطة كذلك يمكن وصف التقنية (، sustainable development المستدامةالخضراء والتنمية 
وكذلك  فطريات، بكتريا، حيوانات، نباتاتأشكال جدة في على أنها "االستخدام المثالي الرشيد للطبيعة، المتوا

 .( synergisticومتعاونٍة ) متآزرةٍ في دائرٍة مدمجٍة  ومغذيات، طعام، طاقة متجددة، بهدف إنتاج أشنيات

Microbial biomass:  وهي الكتلة الحيوية لالحياء المجهرية وتشمل هذه التخمرات انتاج الخميرة لغرض
امها غداءا لالنسان وعلفا استعمالها في صناعة الخبز والمعجنات وانتاج االحياء المجهرية لغرض استخد

 ..Single cell protein للحيوانات مثل بروتين احادي الخلية

Biosensors :منتجاتها بعض او الكاملة البكتيريا تداخل من يتكون حيوي كشف جهاز او مكون هي 
 من العديد ترونيةااللك رت ا ولإلشا . للقياس قابلة اشارة إلنتاج الكترونية بأداة المضادة كاإلنزيمات واالجسام

 من عدد خالل من ايضا للقياس قابلة الطاقة ان كما ، الطيفية والخصائص الكثافة للقياس مثل القابلة النوعيات
 . المتحركة االلكترونية الوحدات

Phytoremediation:  في ازالة الملوثات كالمعادن الثقيلة النباتات الطبيعية أو المعدلة وراثيًا وهي استخدام
ي منها الكادميوم والرصاص والزئبق، حيث ال يتم امتصاصهما أو حتى اإلمساك بهما من ِقَبِل الكائنات والت

( مثل تلك السموم حيويًا داخل أجزائها البارزة عن bioaccumulateعلى تراكم ) الدقيقة. حيث تتميز بقدرتها 
من خالل عملية الحرق والترميد أو حتى من تركيزها إلى أقصى حٍد و سطح األرض، والتي يتم حصادها بعد ذلك 

 خالل إعادة تدويرها مرًة أخرى ليتم استخدامها في مختلف األغراض الصناعية.

اس قدرتها االنتاجية والكلفة االقتصادية ومن الصفات التي ينبغي يتم انتخاب السالالت على اس -1/ 2س
 ساللة المجهرية المختارة ما يلي:التوفرها ب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A2%D8%B2%D8%B1


 تقنية ومنظومات بيئية المادة:                                                    جامعة القادسية
 تانالزمن: ساع         الكلية: العلوم

 4/6/2017 التاريخ:                          البيئةالقسم:
 االول   الدور:                 الصف:الثالث

 الفصل الثاني االمتحانات النهائية الفصلية /                               
 2017 -2016للعام الدراسي                                   

يفضل اختيار العزالت التي تستطيع النمو على مواد اولية رخيصة الثمن ومتوفرة على مدار السنة ويتم ذلك  -1
 بالعزل.بادخال هذة المواد في تركيب االوساط الزرعية المستعملة 

تنتخب العزالت التي تحتاج الى درجات حرارية عالية للنمو الن معدالت نموها تكون عالية وتقوم بعمليات  -2
 التحول الحيوي بمعدل اسرع مما يساعد على تقليل كلفة التبريد عند استخدامها في عمليات انتاجية واسعة.

لنواتج العرضية القليلة لتسهيل عمليات الفصل والتنقية تنتخب العزالت ذات االنتاجية العالية والسيما ذات ا -3
 التي تتم بعد االنتهاء من التخمر.

يفضل انتخاب السالالت الثابتة التي ال تظهر فيها ظاهرة تعدد االشكال وذلك لتسهيل عملية اكتشاف  -4 
 التلوث مبكرا.

 Genetic بلة لتطويع الوراثيانتخاب السالالت الثابتة من الناحية الوراثية والسالالت القا -5 
manipulation .لغرض تحسين انتاج السالالت 

 انتخاب السالالت غير منتجة للسموم تحت أي ظرف من ظروف النمو. -6 

 لمدة طويلة من الزمن. حفظها انتخاب السالالت التي يمكن -7 

 لطرق المستخدمة للسيطرة على انتاج المواد االيضية:ا-2/ 2س

مواد االيض االولي: بما ان الخاليا ال تنتج كميات كبيرة من هذه المواد نتيجة لعمليات التنظيم  زيادة انتاج-1
 الخلوي فهنالك بعض الوسائل لزيادة االنتاج وتشمل:

 التالعب الوراثي لغرض الحصول على سالالت ذات انتاج مفرط. -1 

وحية اغشية الخاليا او وسيلة اخرى تؤدي التالعب بتركيب الوسط الزرعي بحيث يؤدي الى تغيرات في نض -2 
 الى زيادة االنتاج.

 ان السيطرة على هذة العمليات يمكن ان تتم بعدة طرق: السيطرة وتنظيم عمليات االيض الثانوي: -2

السيطرة عن طريق الكروموسومات حيث تحدد المعلومات الوراثية المسؤولة عن انتاج وتخليق االنزيمات  -1
 ة في انتاجها.الخاصة المشترك
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السيطرة على كمية الطاقة في الخلية من خالل التحكم بالتراكيز المسؤولة عن الطاقة التي تكون على  -2 
وقد جاء هذا االستنتاج من العديد من عمليات االيض الثانوي يمكن ان تبدأ عندما  ATP, ADP, AMP شكل

 تقل كمية الفوسفات في الوسط الغذائي.

ات االيض الثانوي تم السيطرة عليها بواسطة عمليات الكبح بالماد االساس فقد وجد ان يعتقد ان عملي -3 
المزارع التي تتوفر فيها السكريات البسيطة االحادية مثل الكلوكوز تثبط فيها االنزيمات المسؤولة عن عمليات 

 االيض الثانوي.

  :من اإلنجازات التي تحققت بفضل التقينة الحيوية البيئية -1/ 3س

 . Bioremediation الكائنات الحيةالتخلص من ملوثات التربة والمياه باستخدام  -1
 المائية إنتاج المواد الفعالة التي تحد من ظاهرة التلوث بالمغذيات وحدوث ظاهرة التخثر على السطوح -2

Eutrophication  والتي تحدث غالبًا نتيجة تلوث مياه األنهار والبحيرات من زيادة تركيز مركبات
النيتروجين والفوسفور التي يحملها لها الصرف الصحي والصناعي مما يؤدي إلى نمو الطحالب والنباتات 

 العالقة بشكل كثيف.
الستيكية ذات أصل عضوي وليس بترولي قابلة للتحلل المواد المتالشية حيويًا ) إنتاج مواد ب  إنتاج  -3

 .)الحيوي الذاتي بعد فترة زمنية محددة
 . الذي ينتج عضويا إلنتاج طاقة نظيفة Biofuel إنتاج الوقود والغاز الحيوي -4
 من منشأ حيوي عضوي. Bioindicators إنتاج الكاشفات الحيوية -5
 عد في معرفة العديد من العمليات االحيوية.والتي تسا Bioassays إكتشاف اإلختبارات الحيوية -6
مثل   Bio Waste treatment إنتاج المواد الفعالة الحيوية التي تقوم على معالجة الفضالت بيولوجيا -7

 .معالجة النفايات ومياه الصرف الصحي دون أن يكون لها أي تأثير ضار على البيئة
بداًل من استخدام  biofertilizersالدقيقة كالبكتريا في إنتاج االسمدة الحيوية  الكائنات الحيةاستخدام  -8

 االسمدة الكيماوية.

 المفترسات،ا: أهمه من متفاوتة نسبب ولكن الطبيعية األعداء من العديد الزراعية البيئات فى تتوفر -2/ 3س
 من اهم الكائنات الدقيقة المستخدمة وخاصة بكتريا بكترياال تعتبرو  :البكترياالفيروسات، الطفيليات، الفطريات ، 

Bacillus thuringensis   .  الحيوية المكافحة فى استخدامها مزاياومن: 

 . طائلة أموال توفير وبالتالى زارعونالم يتحملها التى اآلفات مكافحة تكلفة قلة -1

 . الكيميائية المبيدات استخدامجراء من التلوث من والبيئة اإلنسان صحة على الحفاظ -2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%AD%D9%8A
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 . المبيدات لفعل مقاومة حشرية سالالت ظهور عدم -3

 . التخصص من عالية درجة ذات بأنها الطبيعية األعداء تمتاز -4

 ةلمكافح المبيد فعالية  من يزيد مما الحديثة الكيميائية المبيدات من غيرها مع المرضية المسببات خلط أمكن -5
 . المستهدفة اآلفة

 : الحيوية وفوائد استخدامهامخرجات الهواضم  -4/1س

 الحيويةالهواضم محاضرة من  10ص............... :السماد الحيوي

 .الحيويةالهواضم من محاضرة  11ص.................: الغاز الحيوي 

االستخدامات و ، في مجال الهندسة الوراثية، في مجال الصحة العامة :اهم استخدامات الكواشف الحيوية-4/2س
ات الصناعية ومراقبة جودة و استخدامها في تنظيم العمليان احد اكبر االستخدامات للكواشف الحيوية الميكروبية ه :البيئية
وقد تمكن عدد من العلماء من انتاج كواشف حيوية بيئية لها القدرة على المتابعة المستمرة لحالة عمليات تنقية البيئة . البيئة

كبات البترول االخرى من الملوثات الصناعية مثل الكلوروايثيلين الثالثي والبنزين والتولوين والنفثالين والفينول وعديد من مر 
 انواع بعض تستخدمكما  واسع.وبدا الخروج بهذه الكواشف الحيوية من االختبارات المعملية الى حيز التطبيق على نطاق 

 شكلها او غيابها او وجودها بدليل اما ذلك ويكون بها المحيطة البيئة ظروف او طبيعة على تدل ككواشف الحية الكائنات
 فى الموجودة عادنالم من معدن وهو بالسيلينيوم مرتبطة رجلساست الجنس من نباتات تنمو المثال سبيل وعلى . وفرتها او

 مكامن على لالستدالل النباتات هذه تستخدم وهكذا منها قريبة او رنيوم ا اليو رسوبيات فى عامة بصورة تواجد والتى التربة
م. والمغنسيو  الكالسيوم كربونات ( الدولوميت وجود على كدليل االحمر البرعم نبات يستخدم ما وغالبا. رنيوم ا اليو خام
 على يلدل الماء فى ) والحيوانات االنسان امعاء فى التعايشية الدقيقة الكائنات من وهى ( القولونية البكتريا وجود ويعد

 االثراء ظاهرة الى يؤدى الذى العامة بالمجارى التلوث على تدل حيث الغرض لنفس الطحالب ايضا يستخدم. و تلوثه بالبراز
 بعض على وتدل الساحلية المناطق او الرطبة او الجافة المناطق على تدل التى النباتية االنواع من الكثير ويوجد . الغذائى
 الكواشف من اخر طراز وهناك. المنطقة فى السائد المناخ على اخرى انواعا وتدل ملوحتها او التربة انواع على النباتات
 البناتات انواع بعض فتكون حيوان او نبات على اثرت معينة بيئة مرتبطة معينة مرضية اعراض ظهور وهو البيئية

 من عالية ركيز ا ت على البنفسج رق ا او عروق بين عالمات تدل فمثال ، معينة هوائية لملوثات استجابة بقع او تقرحات
 الهواء فى االوزون من عالية مستويات على التبغ نباتات على صغيرة بيضاء عالمات ظهور ويدل الكبريت اكسيد ثانى
 ذات الحية تالكائنا عادة تستخدمء. الهوا فى الكبريت من عالية بنسب الهوائى التلوث على الشنات اختفاء يدل بينما

 ضاف وكلما التحمل واسعة الكائنات من اكثر بيئية ككواشف الضيقة التحمل مستويات
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 منطقة فى ) التحمل ضيقة ( النادرة النباتات نقص فمثال البيئية الظروف عن الكشف فى الدقة زدت ا التحمل مستوى
 . ككل النباتى ءالغطا يتاثر ان دون الجائر الرعى من تعانى المنظقة ان على يدل معينة

 :  Processes of Ecosystemsاسس توازن المنظومة البيئية  -1 /5س

تستعمل الكائنات ذاتية التغذية )النباتات : The Transformation of Energy تدفقات الطاقة  – 1
الخضراء( الطاقة الضوئية والمواد المعدنية إلنتاج المادة العضوية، بينما تستعمل الكائنات الغير ذاتية التغذية 
)إنسان، حيوانات، نباتات ال يخضورية( المادة العضوية لتمدها بالطاقة الالزمة لنموها وأنشطتها التركيبية 

 اليا الميتة والمواد المستعملة. وتعويض الخ

دورة الماء: هي وصف لحركة الماء المستمرة على األرض وفوقها وفي داخلها وبأشكاله المختلفة )سائل  –2
،بخار، ثلج، جليد(، ليس هناك نقطة انطالق لدورة الماء لكن المحيطات هي أفضل بداية لها، حيث تقوم 

تصاعد البخار ويتكاثف في الجو ويتحول إلى سحاب يعطي تساقطات الشمس بتبخير ماء المحيطات والبحار في
معظمها ينزل فوق المحيطات، لكن الكثير منها أيضا يسقط على األرض وتكون مصدرا يغذي األنهار 
والبحيرات، كما أن جزءا منها يتسرب إلى باطن األرض ليكون فرشة باطنية يظل بعضها هناك آلالف السنين 

ج مرة أخرى إلى السطح على شكل ينابيع، ثم تتبخر المياه السطحية عائدة مرة أخرى إلى وبعضها اآلخر يخر 
الجو لتتكاثف وتكون السحاب وتعاد دورة الماء من جديد، ويتدخل اإلنسان في الدورة المائية بطريقتين رئيسيتين 

واها وتسرب المياه المالحة على االستغالل الكثيف للمياه: مما يؤدي إلى نقص المياه الجوفية وانخفاض مست هما:
إزالة الغطاء النباتي: مما يؤدي إلى تناقص المياه المتسربة نحو األعماق وتزايد انجراف  حساب المياه العذبة.

 التربة.

دورة الكربون: عنصر كيماوي بسيط، يميز المواد العضوية وهو قابل لالحتراق، ويتجسد في الجو على  – 3
%، تبدأ دورة الكربون عندما تقوم النباتات الخضراء والطحالب بأخذ  0.02كربون بنسبة شكل غاز ثاني وكسيد ال

ثاني أوكسيد الكربون من الهواء المحيط بها إلنتاج المركبات العضوية التي تتغذى عليها المستهلكات، وينطلق 
للها أو من خالل اإلفرازات ثاني أوكسيد الكربون من الكائنات الحية )المنتجات، والمستهلكات( بعد موتها وتح

والفضالت التي تخلفها، وبالتالي يعود إلى الغالف الجوي، كما ينطلق ثاني أوكسيد الكربون من الصخور الكلسية 
 وصخور الدولوميت والبراكين إلى الغالف الجوي.

 اهم انواع االسمدة الحيوية  -5/2س
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-النيتروبين    -نميكروبي ومنها:مخصبات تقوم بتثبيت النيتروجين الجوى سواء تكافليا أو غير تكافليا -1
 .النيمالس ،الطحالب الخضراء المزرقة ،اآلزوال، ميكروهيزا، الكونتجين، لعقدين، ابلوجين، ريزوباكترين    

 الى:  صورة معدنية وتنقسموتحولية ل المخصبات البكتيرية التي تذيب الفوسفور -2
ذات الكفاءة   .Bacillus Megatherium Var Phosphaticumالمخصبات التي تحتوى على بكتريا - أ

العالية في تحويل فوسفات التربة غير الذائبة ثالثية الكاليسوم األحادي الصالح المتصاص النبات نتيجة إلفرازها 
 .ت غير الذائباألحماض العضوية التي تقوم بإذابة الفوسفا

المخصبات المحتوية على الميكوريزا : وتستخدم هذه المخصبات في المناطق االستوائية وشبه االستوائية  - ب
التي تعانى من زيادة تثبيت الفوسفات وبالتالي تقوم هذه الفطريات الجذرية بدور الشعيرات الجذرية للعائل حيث 

تشجع جذور العائل على إفراز األحماض العضوية وثاني أكسيد  يقوم بامتصاص المياه و الغذاء واألمالح وهى
الكربون كما تقوم هي بإفراز أنزيم الفوسفاتيز وبالتلى تزيد من ذوبان الفوسفور وجعله في صورة صالحة للنبات 

 وينجح استخدام الميكوريزا مع األشجار الخشبية

 مذيبات مركبات البوتاسيوم والعناصر األخرى.-3

  : في التسميد الحيوي كائنات الحية المستخدمةصفات المن 

 التربة أن تتمتع الساللة المختارة بالقدرة على المنافسة طوال فترة بقائها في -1
  القدرة على مقاومة المفترسات والمتطفالت الموجودة في التربة  -2
 عدم تأثر الساللة بالمواد الكيميائيةالمضافة للبذور بهدف حمايتها. -3
 والحرارة الساللة قادرة على البقاء على قيد الحياة تحت الظروف البيئية الصعبة متل الجفاف تكون أن -4
  ثبات التركيب الوراثي للسالالت -5
  على تحقيق الهدف من إستخدامها في الوقت المناسب. أن تتمتع الساللة بقدرة عالية -6

 

 


