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          الموقع
   ٦٥أأ 

    مقدمة
من  %٤٠من  أكثر، على أن معظم سكان العالملغذاء لي المصدر االساسي لھ المحاصیلتعتبر   

 انتاجعلى النباتات كما یقوم مربي  رز.واأل القمحولي محص ساھم بھایاحتیاجات االنسان الغذائیة 
الجودة وقیمتھا الغذائیة  صفاتھا التكنولوجیة وصفاتتھا وتحسین انتاجیورفع  جدیدة اصناف

ان الزیادة كما  .المالئمة من اجھادات مائیة وحراریةالعالیة، وكذلك تحمل الظروف البیئیة غیر 
في االنتاجیة للمحاصیل المختلفة تكون محصلة لتفاعل كل من التراكیب الوراثیة والظروف 

د یعامو مثلالزراعیة ت البیئیة، ویمكن زیادة االنتاجیة عن طریق التطبیق الجید للمعامال
  .والحصاد من الري والتسمید مثلىالمعدالت الوكذلك  ةالزراعة المناسب

  أھداف المعمل
التي یتم المحاصیل الحقلیة المختلفة و ربیة وانتاجتفي مجال  تجھیز جمیع االبحاث -١

لكلیة علوم االغذیة  التابعة-  بدیراب- زراعتھا في محطة االبحاث والتجارب الزراعیة 
 لزراعة.وا
 حیویة.الالنقاوة وو منھا اختبار االنبات ،اجراء اھم االختبارات للبذور -٢
-السنبلة وزن-حبة ١٠٠٠ (وزنصفات الھامة ذات العالقة بانتاجیة المحصول القیاس  -٣

 حبوب في السنبلة).ال عدد
حفظ البذور الناتجة من برنامج التربیة لمحاصیل القمح والشعیر في غرف التبرید التابعة  -٤

لنشاط المعمل حیث تتوافر بغرف التبرید درجات الحرارة والرطوبة المناسبة لحفظ البذور 
 والمحافظة على حیویتھا.

  الفریق البحثي
 أ.د. یحي بن على رفاعي -١
 أ.د. ناصر بن عبد الرحمن السحیباني -٢
 أ.د. عبد هللا بن عبد العزیز الدوس -٣
 أ. د. على بن عبد هللا الدرفاسي -٤
 أ.د. خالد احمد مصطفي -٥
 أ.د. صالح السید الھنداوي محمد -٦
 د. عبد العظیم قطب سالم -٧
  أ. كامل عوض عبد الال -٨

  خدمات المعمل:
 اجراء ابحاث طالب البكالوریوس لبعض المقررات الدراسیة. -١
 على درجة الماجستیر. العلیا للحصول الدراساتاجراء ابحاث طالب  -٢
  مقررات المحاصیل الحقلیة.تقدیم الدروس العملیة ذات العالقة ب -٣
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  قائمة بأجھزة المعمل
  

 عد البذور :جهاز -

 تقدیر أعداد البذورالهدف من الجهاز:  -

ضبط الجهاز على حسب المحصول : االستخدامطریقة  -
المراد حساب عدد البذور به او تحدید كمیة البذور المراد 

  عدها.

  

  جهاز: هوایة البذور -
  ن الشوائب.تنظیف البذور مالهدف من الجهاز:  -
یتم توصیل الهوایة بمصدر الكهرباء  طریقة االستخدام: -

وضبط فتحة الهواء على حسب الغرض من نقاوة العینة 
  للبذور.

  

 جهاز: تقدیر رطوبة البذور -

تقدیر الرطوبة في بذور المحاصیل الهدف من الجهاز:  -
 المختلفة.

تؤخذ عینة صغیرة من بذور المحصول طریقة االستخدام:  -
بها نسبة الرطوبة فورا من خالل خلیة ضوئیة  وتقدر

    بالجهاز.

  


