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          الموقع
 ٦٨أأ

    مقدمة
 یعد معمل الفاكهة من المعامل الرئیسیة في قسم اإلنتاج النباتي حیث یساهم معمل  

بالعدید من األجهزة  المعمل وقد تم تجهیز مجال التدریس والبحث العلمي.في الفاكهة 
تنفیذ المهام المطلوبة من  التي من خاللها یمكنوالمستلزمات والمواد الكیمیائیة 

 میائیة لثمار المحاصیل البستانیة،الصفات الطبیعیة والكیتقدیر معمل ومنها ال
القیام بهضم العینات النباتیة (أوراق وثمار) وتجهیزها لمرحلة تقدیر  علىباإلضافة 

خدماته  ویقدم المعملمحتواها من العناصر المعدنیة والمركبات الكیمیائیة االخرى. 
في مرحلتي البكالوریوس والدراسات العلیا لكلیة القسم واألقسام االخرى با لطالب
 ایضا ویساهم المعمل .القسم وغیرهمأعضاء من لمشاریع البحثیة ألصحاب اوكذلك 

في خدمة المجتمع عن طریق اجراء التحلیالت الكیمیائیة للعینات التي تأتي من 
 الكلیة.خارج المؤسسات والجامعات واألفراد 

  أھداف المعمل
والماجستیر البكالوریوس  مرحلتيطالب للعدد من مقررات القسم  لعمليتدریس الجزء ا -١

 الفاكهة وثمار أشجار على تتماجراء التجارب والتحالیل المختلفة التي  وتدریبهم على
 .رض النماذج الخضریة والثمریة المتعلقة بذلكوع

تنفیذ المشروع لهم خالل  المهارات البحثیة والعملیة تطویرو ب الدراسات العلیا طالتدریب  -٢
 .البحثي لرسالة الماجستیر أو الدكتوراه

والمشاریع البحثیة لتجارب للعینات الخاصة باالتقدیرات الطبیعیة والكیمیائیة إجراء  -٣
 .للباحثین من أعضاء هیئة التدریس ومنسوبي الكلیة الزراعیة

لهدف اكهة الزراعیة لمزارعي أشجار الفستشارات والتوصیات العلمیة والفنیة تقدیم اال -٤
 .وجودة المحصول االنتاج زیادة
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  الفریق البحثي
                                

  الوظیفة  االسم  م
  أستاذ مشارك  مشرف)العبید (راشد بن سلطان د/   ١
  أستاذ  حسن علي أحمد قاسمأ د/   ٢
  أستاذ مشارك  عالء الدین خلیل سعد عمرد/   ٣
  ساعدأستاذ م  سعید سعد سلیمانأ د/  ٤
  أستاذ مساعد  عادل بن محمد السیفد/   ٥
  أستاذ مساعد  العبیدي عیسىعبد هللا بن د/   ٦
  محاضر  محمود عبد العزیز أحمدد/   ٧
  فني مختبر  علي بن عبد العزیز المحیمیدأ/   ٨

  
  االھتمامات البحثیة

سین انتاجیة رفع وتح إلىالعملیات الزراعیة الحدیثة التي تؤدي  الدراسات المتعلقة بتأثیر  - ١
  .)وغیرها –الخف  – التقلیم-الري – (التسمید أشجار الفاكهة المختلفة

 استخدام التقنیات الحدیثة إلكثار أشجار الفاكهة.  -٢

تحت ظروف  األخرىیل التمر ومحاصیل الفاكهة لنخالري والتسمید برامج  تحسین  -٣
 .المملكة

 المحصول.وصفات جودة  لفاكهةأشجار ا علي نمو وٕانتاج لبیئیةتأثیر العوامل ادراسة   -٤

شجار الفاكهة األخرى تحت ظروف مناطق المملكة تقییم أصناف التمور وبعض أ  -٥
 المختلفة.

 النامیة بالمنطقة الوسطي.تقییم فحول نخیل التمر   -٦

 لفاكهة.ثمار اتبكیر أو تأخیر نضج التي تساعد على استخدام التقنیات الحدیثة   -٧

 الفاكهة. تخزین محاصیلو تداول  فيمعامالت ما بعد الحصاد استخدام   -٨

سالالت جدیدة من أصناف التمور وتقییم هذه السالالت تحت ظروف المنطقة  طاستنبا  -٩
 الوسطي.
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  الخدمات التي یقدمھا المعمل
  اجراء التحلیالت التالیة:

لحم  %-ة وزن البذر –وقطر ووزن وحجم الثمرة  (طولالصفات الطبیعیة للثمار تقدیر   -١
 ) L/D ratioلقشرة الثمرة معامل شكل الثمرة ( %- للبذرة  %- الثمرة 

 النسبة-  %TSS)الصلبة الذائبة الكلیة ( (الموادتقدیر الصفات الكیمیائیة للثمار   -٢
 – الفیتامینات-الكلیة)  –الغیر مختزلة  – (المختزلةالسكریات  –المئویة للحموضة 

للرطوبة والمادة  %- األنثوسیانین) – (الكلوروفیلباتیة الصبغات الن –البكتین –األلیاف 
 .الجافة

 هضم العینات النباتیة لتقدیر العناصر الغذائیة بها.  -٣

 .في األجزاء الخضریة والثمریة والصغرى ىتقدیر العناصر الغذائیة الكبر   -٤

 اختبار حیویة وٕانبات حبوب اللقاح لفحول نخیل التمر.  -٥

یبیة لطالب البكالوریوس والدراسات العلیا والمهندسین تقدیم ورش عمل ودورات تدر   -٦
 .أشجار الفاكهة وٕانتاجالزراعیین والمزارعین والمهتمین بمجال زراعة 

مثل الفاكهة المختلفة  وٕانتاج أشجارزراعة في مجال نشرات ارشادیة بصفة دوریة  إعداد  -٧
أشجار الفاكهة  اكثار- السدر- الرمان-التین-المانجو – الحمضیات-العنب-التمر نخیل

 .وغیرها
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  قائمة بأجھزة المعمل
 

     

  لوحات ارشادیة لطالب البكالوریوس والدراسات العلیا

    

  نماذج ثمریة للطالب 

     
  والثمریة جھاز االمتصاص الذري لتقدیر العناصر                     مطحنة عینات خضریة             سخان لھضم العینات الخضریة

  الغذائیة الصغري والكبرى    
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  فرن تجفیف العینات                       موازین مختلفة                                جھاز الماء المقطر

    

  یاس صالبة الثمار أجھزة ق         القدمة المتریة لقیاس طول وقطر الثمرة      أجھزة قیاس المواد الصلبة الذائبة         

     

  PHجھاز قیاس لون الثمار                 جھاز االسبكتروفوتومیتر                     أجھزة قیاس حموضة وقلویة العصیر       

        

             

 وحدات تبرید لتجارب تخزین المحاصیل البستانیة المختلفة


