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 Viability sSeed حيىيت انبزوس 

دمرشر ؽ١ٕٓ ثٌذسشر ػٍٝ ثٌّٕٛ ٚصى٠ٛٓ ثالػعجء ثالغجغ١ز ٌٍذجذشر ثٌػ١ٍّز ثٌطذ١ؼ١ز ػٕر /  حعشف حيىيت انبزوس

ً وجِالً ٠قمك ثٌغصض ِٓ ثٌطشثػز ٚ٘ٛ ثٌضأغ١ع ثٌقمٍٟ ثٌؾ١ر , ِٚٓ  صٛفص ثٌظصٚف ثٌذ١تز ثٌّٕجغذز ٚدجٌضجٌٟ صىْٛ ٔذجصج

 فٟ ثٌقمً صقش ثٌظصٚف غ١ص ِغج١ٌز.ٚثٌضطٛش  صىْٛ أوغص لرشر ػٍٝ ثٌّٕٛٔجف١ز ثخصٜ فأْ ثٌذسٚش زثس ثٌق٠ٛ١ز ثٌؼج١ٌز 

دأٔٙج غٛي ثٌفضصر ) أغٛي ثٌؼّص ( ثٌضٟ صذمٟ ف١ٙج ثٌذسٚش ِقضفظز ػٍٝ ف٠ٛ١ضٙج ثٚ  /حعشف انحيىيت نهبزوسكمب 

ٚصىْٛ ز ٠ٚؾخ أْ صىْٛ ثٌذسٚش زثس ف٠ٛ١ز ػج١ٌز فضٝ صٕذش دٕػذز ػج١ٌز ّلرشصٙج ػٍٝ ثإلٔذجس ػٕر صٛفص ثٌظصٚف ثٌّالة

 . دجشثس غذ١ؼ١ز ل٠ٛز ٚغ١ٍّز

صصٕف ثٌذسٚش ػٍٝ أٔٙج ف١ز فّٓ ثٌعصٚشٞ أْ صىْٛ ٌٙج  ٟ: دأٔٙج ک حيىيت انبزوس Robertsوعشف انعبنم 

 لرشر فٟ صى٠ٛٓ دجذشر فٟ ثٌقمً ٚصقش ظصٚف لر صىْٛ غ١ص ِغج١ٌز .

: فؼصفٙج دمجد١ٍز ثٌذسشر إٌٝ ثٌضطٛش إٌٝ دجذشر ٚفضٝ فٟ ظصٚف لر صىْٛ غ١ص ِغج١ٌز ِغً ثٌضٟ صقرط  Mooneأمب انعبنم 

 . فٟ ظصٚف لر صىْٛ غ١ص ِالةّز ( Seedlingجذشر ثٌٝ ثٌذ Seedدجٌقمً ) أٞ صطٛش ثٌذسشر 

 انحيىيت انبيىنىجيت:

ٌرٛ دٕػرذز ل١ٍٍرز )ٌٚرٛ درسشر ٚثفررر( ٚ٘رٝ صقرضفع ف١ٙرج ثٌذرسٚش دق٠ٛ١ضٙرج ٚلررشصٙج ػٍرٝ ثإلٔذرجس ٚ ثٌضرٟثٌفضرصر  ٟ٘

ػٍرٝ ف٠ٛ١ضٙرج ف١رظ ٠ضٛلرف  ثٌقفرجظ٠ٍطَ ِؼصفز ِررٜ لررشر  ٚثٌضٟظصٚش٠ز ػٕر ذشثغز ٔذجصجس ثٌقشجةش ٚثٌٕذجصجس ثٌذص٠ز 

 .ػٍٝ زٌه ذشثغز غصق ِمجِٚضٙج

 انحيىيت اإلقخصبديت: 

 .ثلضصجذ٠زصقضفع ف١ٙج ثٌذسٚش دق٠ٛ١ضٙج ٚلرشصٙج ػٍٝ ثإلٔذجس دى١ّز وذ١صر ٚصىْٛ  ثٌضٟثٌفضصر  ٟ٘

 انحيىيت انضساعيت:

ؽر٠رر ٔذرجس ٌٍّقصرٛي  وضمرجٚٞصقضفع ف١ٙج ثٌذسٚش دق٠ٛ١ضٙج درشؽز ػج١ٌز دق١ظ ٠ّىٓ ثغرضدرِٙج  ثٌضٟثٌفضصر  ٟ٘

ثٌقررٚذ ثٌّػرّٛؿ دٙرج فػرخ ِؼررالس ثٌرصفط ٚثٌمذرٛي.  فرٟصقضفع ف١ٙج ثٌذسٚش دٕػذز إٔذجس ػج١ٌرز صمرغ  ثٌضٟأٔٙج ثٌفضصر  أٞ

 .ال صفمر ل١ّضٙج ثٌضؾجش٠ز ٚدجٌضجٌٟ وضمجٚٞال صفمر ل١ّضٙج  ِرٜ ٠ّىٓ صدط٠ٓ ثٌذسٚش دق١ظ أٞٚػ١ٍٙج ٠ضٛلف ِؼصفز إٌٝ 

جس ذفجظ دق٠ٛ١ضٙج ثٚ لرشصٙج ػٍٝ ثالٔدصٛشر ػجِز فئْ ٕ٘جن صذج٠ٓ د١ٓ أصٕجف ٚأٔٛثع ٚ ػٛثةً ثٌذسٚش فٟ ثالفض

ٚ ثٌذؼط ث٢خص صذمٝ ف١ز ٌؼرر   وس راث فخشة حيبة قصيشةزب ّٝػث٠جَ وجٌصفصجف ٚ ص ٚث ٌػجػجسفذؼعٙج صذمٝ ف١ز 

, ثِج  بزوس راث فخشة حيبة طىيهتغٕٛثس ثزث صٛفصس ٌٙج ظصٚف ِٕجغذز وذسٚش ثألذغجي ٚصػّٝ ثٌذسٚش فٟ ٘سٖ ثٌقجٌز 

 :ػخ قفضصر ثالفضفجظ دجٌق٠ٛ١ز صدضٍف د وسٌه فأْ ,انبزوس مخىسطت فخشة انحيبة  ححجف ٕدسٚش ثٌٕؾ١ٍ١جس فضص

أوغص أ١ّ٘ز ثز ٚؽر دأْ صىْٛ )خجصز ذشؽز ثٌقصثشر ٚثٌصغٛدز ٚثألخ١صر  انظشوف انبيئيت قبم انحصبد -

 ثٌذسٚش ثٌّقصٛذر فٟ ؽٛ شغخ ال صقضفع دق٠ٛ١ضٙج ٌفضصر غ٠ٍٛز ِٓ ثٌذسٚش ثٌّقصٛذر فٟ ؽٛ ؽجف ( 

 ) ذشؽز ٔعؼ ِىٛٔجس ثٌذسشر ٚخجصز غالف ثٌذسشر (  وضج انبزوسدسجت  -

) ذشؽز فصثشر ثٌدطْ , شغٛدز ثٌذسٚش ٚثٌصغٛدز ثٌٕػذ١ز ٌؾٛ ثٌّدطْ , ثألٚوػؾ١ٓ  انظشوف انخضيىت -

ٚصصو١خ غجضثس ؽٛ ثٌّدطْ , ثٌعٛء , ثٌػىْٛ ٚ ػاللضٗ دّرر ف٠ٛ١ز ثٌذسٚش , ثٌّؼجِالس ثٌى١ّ١ج٠ٚز ثعٕجء 

ثٌقشصثس ثٚ صؼف١ص ثٌذسٚش ( فجٌذسٚش ثٌّدطٚٔز صقش ظصٚف خطْ ؽجفز ٚدجشذر غجٌذج ِج ثٌدطْ کّذ١رثس 

 .بٓ صٍه ثٌّؼصظز إٌٝ ٘ٛثء شغخ ٚذثف٠ضٙج ٌّرر أغٛي ِدقٛ صقضفع
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غٕز صقش ظصٚف خطْ ثػض١جذ٠ز ثِج  3-2دسٚش ثٌذصً صضر٘ٛش ف٠ٛ١ضٙج دػصػز خالي ثشجشس ثٌرشثغجس دأْ 

, أْ غذخ فمرثْ ثٌق٠ٛ١ز صقش ثٌظصٚف زثصٙج غٕز  02-5% ِٓ ف٠ٛ١ضٙج فٟ ِرر  22 - 5وجٌقٕطز فضفمر  ثٌٕؾ١ٍ١جسدسٚش 

صفمر وّج  ثٌذصٚص١ٕجس فٟ ثٌذصٚصٛدالضَ صضدغص دذػءدجٌذسٚش غ١ص ِؼصٚفز دصٛشر وجٍِز فىٍّج وذصس ثٌذسٚش فٟ ثٌؼّص فجْ 

,  ٍغشجء ثٌّق١ػ دجٌدال٠جٌفصٛي صٍف وسٌه  ثالٔمػجَٚصفمر ثٌدال٠ج لجد١ٍضٙج ػٍٝ  ٌؼ١ٍّجس ثٌضٕفع ف٠ٛ١ضٙج ثٌّٛثذ ثٌّٕظّز 

ثٌذسٚش دؼر أْ صفمر لرشصٙج  فذؼط ثٌػذخ فٟ أْ صفمر ِؼظُ ثٌذسٚش ف٠ٛ١ضٙج  فٟ ثٌذسٚش ٚال ٠ؼضذص ٔفجز ثألغس٠ز ثٌّدضطٔز

, أْ  ثألخصٜػٍٝ ثإلٔذجس دّرر غ٠ٍٛز ػجذر ِج صطثي صقضٛٞ ػٍٝ و١ّجس ال دأظ دٙج ِٓ ثٌٕشج ٚثٌرْ٘ٛ ٚثٌّٛثذ ثٌّدضطٌز 

ٔجس ٚثٌرْ٘ٛ ٚصقًٍ ِىٛٔجس ثٌد١ٍز ٠ضٛصقًٍ ٌٍىج ٠ضذؼٗصٍف ثٌغشجء ثٌّق١ػ دجٌدال٠ج ثٌضقًٍ ثٚ  ذخفمرثْ ثٌق٠ٛ١ز دػ

 ثألخصٜ. 

ٌه ِٓ ثٌٕجف١ز ثاللضصجذ٠ز دجٌغ ثأل١ّ٘ز ٌٍؾٕع ثٌذشصٞ وس ثً صِأْ دمجء ثٌذسٚش ف١ز ِٓ ِٛغُ ضشثػٟ ٢خص ث

ؼ١ٍّجس ثٌضؾف١ف ٚثٌدطْ ٚثٌػ١طصر ػ١ٍٙج ألٔٙج ِٓ ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعصر د إٌٝ ثال٘ضّجَٚثٌؼ١ٍّز ٚ٘سث ٠ضطٍخ دصٛشر شة١ػز 

 فٟ فمر ف٠ٛ١ز ثٌذسٚش , ٚصصؽغ أ١ّ٘ز ف٠ٛ١ز ثٌذسٚش ٌّج ٌٍذسٚش ثٌّضر٘ٛشر ِٓ صأع١ص فٟ ثٌقجصً ٚزٌه دطص٠مض١ٓ : 

 . )صأغ١ػٟ فمٍٟ ظؼ١ف ثٚ غ١ص ؽ١ر( : صػذخ لٍز ثإلٔذجس ِغ وغجفز فم١ٍز ِٕدفعز ٌٛفرر ثٌّػجفز هبأون

 . صؼصظٙج ٌٍظصٚف غ١ص ثٌّغج١ٌز ثٌضطٛش ػٕر  غلر ال صػضط١: صػذخ صى٠ٛٓ ٔذجصجس ظؼ١فز فٟ ثٌقمً  وثبويهب

 -أسبة ووظشيبث حذهىس انبزوس:

 إغضٕفجز دؼط ثٌّٛثذ ثٌغسثة١ز ثٌّدطٔز ِّج ٠قرط صغ١ص فٝ ِصوذجصٙج ثٌى١ّج٠ٚز.-0

 ِىٛٔجس ثٌذصٚص١ٓ ٚلر صط٠ر ض٠جذر غف١فز. ثٌضغ١صثس فٝ-2

 وػ١ٕجس ٚثٌف١ضج١ِٕجس.ٚصغذ١ػ ٔشجغ ثإلٔط٠ّجس ٚثٌضٕفع ٔض١ؾز صٕجلص ثأل-3

ٔض١ؾرز  ِّرج ٠ىػرخ ثٌذرسٚش شثةقرز ِضطٔدرز ثٌؾرٛٞصضأوػر دفؼً ثٌٙٛثء  ٚثٌضٟصى٠ٛٓ ثألفّجض ثٌر١ٕ٘ز ِٓ صقًٍ ثٌرْ٘ٛ -4

 . صؼفٕٙج

 صقش فصؽز(. -فصؽز - إفرثط ثٌطفصثس )ذشؽجس ١ِّضز-5

فصثشر ثٌضدرط٠ٓ ٚض٠رجذر ٔػرذز ثٌصغٛدرز ٚصقٍرً ثٌّصوذرجس ثٌؼعر٠ٛز دجٌذرسٚش ِّرج  ثشصفجعض٠جذر ثٌضٕفع ِّج ٠ضصصخ ػ١ٍٗ -6

 ٠ؤذٜ إٌٝ غصػز صر٘ٛش٘ج.

صّص ثٌذسٚش دّصثفً ِٓ ٚلش ثٌٕعؼ ثٌفػ١ٌٛٛؽٟ ٌٍذسٚش فضٝ ضشثػضٙج فٟ ثٌّٛغُ ثٌالفك ٠ٚؾخ أْ صىْٛ وجفز ٘سٖ 

 ١ٙج ٌعّجْ غالِز ٚف٠ٛ١ز ثٌذسٚش ِٚٓ ٘سٖ ثٌّصثفً : ثٌّصثفً ِػ١طص ػٍ

 ِصفٍز ٚؽٛذ ثٌذسٚش فٟ ثٌقمً لذً ثٌقصجذ  -ث

 ثإلػرثذ . ِصفٍز ِج د١ٓ ثٌقصجذ ٚ -ح 

 ِصفٍز ِج دؼر ثإلػرثذ ٚفضٝ ثٌشقٓ .  -ػ 

 خالي فضصر ثٌٕمً .  -ذ

 ِٛثلغ ثٌضٛض٠غ .  -ـ ٘

 ِصفٍز خطْ ثٌذسٚش . -ض
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 انعىامم انمؤثشة عهً حيىيت انبزوس:

ثٌذرسٚش ػٍرٝ ثٌق٠ٛ١رز  ِٖمررثش صرأع١ص ٟصؤعص وغ١ص ِٓ ثٌؼٛثًِ ػٍٝ ف٠ٛ١ز ثٌذسٚش, وّرج صدضٍرف ل١ّرز ورً ػجِرً فر

 .دجٌغ ٌٍغج٠ز ػٍٝ غٛي فضصر ف١جر ثٌذسٚش ػٍٝ ف١ٓ أْ ثٌذؼط ث٢خص ١ٌع ٌٗ شأْ وذ١ص فذؼط ٘سٖ ثٌؼٛثًِ زثس صأع١ص

 :ويمكه حقسيم انعىامم انمؤثشة عهً طىل فخشة حيبة انبزوس كمب يهً

 انعىامم انخبصت ببنبزوس:

 عىامم داخهيت : -1

ٚصشًّ صؾّغ ثٌّٛثذ ثأل٠ع١ز ثٌػجِز ) ٚثٌسٞ ٠ؼىع ثٌضٍف أٚ ثٌعصش فٟ ثٌىصِٚٛغِٛجس ٚظٙٛش ثٌطفصثس ثٌٛشثع١ز 

 ٌز دؼط ثٌّىٛٔجس ثٌصة١ػ١ز ٌٍذسشر.ٚخجصز فٟ ثٌذسٚش ثٌمر٠ّز ( ٚصٍف فٟ ؽط٠تجس ثٌد١ٍز ثٚ إضث

ثٌصأٞ ثٌػجةر ٚثٌّضفك ػ١ٍٗ ٘ٛ فرٚط صغ١ص فٟ ثٌضصو١خ ثٌٛشثعٟ ٚثٌىصِٚٛغِٟٛ ٌٍدال٠ج ثز ٠قرط صٍف ٌٍّٛثذ  ْث

ثٌذصٚص١ٕ١ز ٚخًٍ فٟ ػ١ٍّجس ثالٔمػجَ وسٌه صشًّ ثٌؼٛثًِ ثٌرثخ١ٍز ثٌؼٛثًِ ثٌٛشثع١ز ف١ظ أْ دسٚش دؼط ثألصٕجف 

 ػٓ فمر ثٌق٠ٛ١ز .صر٘ٛش أغصع ِٓ ثألخصٜ ٚ٘سث ٠صؽغ إٌٝ ثٌؾ١ٕجس ثٌّػؤٌٚز 

 وسبت سطىبت انبزوس قبم انخخضيه -2

درجٌّدطْ ٚإزث خطٔرش ثٌذرسٚش فرٝ ِدرجضْ دق١رظ صضأعص ٔػذز شغٛدز ثٌذسٚش صأع١صث ل٠ٛج دجٌصغٛدز ثٌؾ٠ٛرز ثٌٕػرذ١ز 

ٔػذز ثٌصغٛدز ثألص١ٍز دجٌذسٚش عجدضز أعٕجء ثٌضدط٠ٓ فضضر٘ٛش ثٌذسٚش ثٌّقض٠ٛز ػٍٝ شغٛدز أص١ٍز وذ١صر ٚصفمر ف٠ٛ١ضٙج  صذمٝ

 .دػصػز أوذص ِٓ ثٌذسٚش زثس ثٌصغٛدز ثأللً

 حيىيت انبزوس قبم انخخضيه:  -3

ٚ٘رسث ِرج ثشرجشس  ط٠ٕٙج وٍّج ثٔدفعرش ف٠ٛ١ضٙرج دػرصػز أعٕرجء ثٌضدرط٠ٓ,وجٔش ف٠ٛ١ز ثٌذسٚش ظؼ١فز ػٕر صد وٍّج

  ث١ٌٗ ثٌرشثغجس .

 حبنت وضج انبزوس -4

صقرضفع ثٌذررسٚش ثٌضجِررز ثٌٕعررؼ دق٠ٛ١ضٙررج ٌفضرصر غ٠ٍٛررز ػررٓ ثٌذررسٚش غ١ررص ثٌّىضٍّرز ثٌٕعررؼ إلشصفررجع ٔػررذز ثٌصغٛدررز 

  .دجٌذسٚش غ١ص ثٌّىضٍّز ثٌٕعؼ, ٌٚؼرَ ثوضّجي ّٔٛ ثألؽٕز 

 مىعذ حصبد انبزسة: -5

ثٌٕذجصرجس  ٟثٌٕرٛشر د١ّٕرج فصرجذ ثٌذرسٚش فر ٟثٌٕذجصجس ثٌّقررٚذر ثإلض٘رجش صمص٠ذرجً دضؾرجٔع فر ٠ٟؼضذص ٔعؼ ثٌذسٚش ف

ٚلش ٠ؤعص ػٍرٝ ٚؽرٛذ درسٚش زثس ذشؽرجس ٔعرؼ ِدضٍفرز ٌٚرسٌه ٠قررذ ِٛػرر  ٞأ ٟثٌغ١ص ِقرٚذر ثإلض٘جش)دٕؾص ثٌػىص( ف

 ِصصفؼز. زثس ف٠ٛ١ز ٟفصجذ٘ج فٝ ثٌٛلش ثٌسٜ صىْٛ ف١ٗ ِؼظُ ثٌذسٚش زثس ٔعؼ ِضؾجٔع ٚدجٌضجٌ

 حأثيش انحشاسة وانشطىبت أثىبء حكىيه انبزوس: -6

 ٟصؤعص ذشؽز ثٌقصثشر ػٍٝ ثٌؼ١ٍّجس ثٌق٠ٛ١ز أعٕرجء صىر٠ٛٓ ثٌذرسٚش ِّرج ٠رؤعص ػٍرٝ ف٠ٛ١رز ثٌذرسشر ٠ٚقررط صرأخص فر 

 06صى٠ٛٓ ؽ١ٕٓ دؼط ثٌقذٛح ثٌٕؾ١ٍ١ز ٚثٌذسٚش ثٌذم١ٌٛز ػٕرِج صمً ذشؽز ثٌقصثشر أٚ صط٠ر ػٕرر 
5

درسٚش  َ وّرج ٠ط٠رر إٔذرجس

 32دٕؾص ثٌػىص ثٌّضىٛٔز ػٕر 
5

َ فأوغص ِٓ صٍه ثٌٕجظؾز ػٕر ذشؽز فصثشر ألً ِٓ زٌره ٠ٚرصصذػ ثٌّقضرٜٛ ثٌط٠ضرٟ ٌذرسٚش 

فٛي ثٌص٠ٛج ِغ ذشؽز ثٌقصثشر أعٕجء صى٠ٕٛٙج ف١ظ صضىْٛ دسٚش زثس ف٠ٛ١ز ِٕدفعز ػٕر ض٠جذر ذشؽجس ثٌقصثشر ثٌّصصفؼرز 

 ٠مًٍ ثٌّقصٛي ثٌٕجصؼ ِٕٙج.٠َٛ ثألخ١صر ِٓ صىْٛ ثٌذسٚش ِّج  45خالي 

ٌٍذرسشر  ٞج١ٚرٚصؤعص شغٛدز ثٌضصدز ػٍٝ صى٠ٛٓ ثٌذسٚش دطص٠مز غ١ص ِذجشصر ػٓ غص٠ك صأع١ص٘ج ػٍٝ ثٌضصو١رخ ثٌى١ّ 

 .٠ٚٞمً ثٌّقضٜٛ ث١ٌٕضصٚؽ١ٕٟ ٌقذز ثٌمّـ دط٠جذر ثٌصغٛدز أعٕجء ثٌّٕٛ ثٌدعص ثٌٕجظؾز.

 

 

 

 



 

 كلية الزراعة
 قسم المحاصيل الحقلية

ات  البذورتكنولوجيا محاضر  
11م/   

 غطبء انبزسة: -7

صؼ١ش ثٌذسٚش زثس ثٌغطجء ثٌصٍر فضصر غ٠ٍٛز غجٌذجً ٚلر ٠ؼطٜ زٌه إٌٝ ػرَ ٔفجز٠ز أٚ صمٍمرً ٔفجز٠رز ثٌّرجء ٚثٌغرجضثس  

وّرج صقرضفع  وػرؾ١ٓ.ِٚرٓ ثأل ٟؽٛ  خجٌ ٌٍٟذسشر إز ٠صذـ ثٌؾ١ٕٓ ؽجفجً ف ٟد١ٓ والً ِٓ ثٌؾ١ٕٓ ٚثإلٔرٚغذصَ ٚثٌؾٛ ثٌدجشؽ

 ٌه ٌٛؽٛذ ثٌمٕجدغ ثٌّق١طز دجٌقذز إفجغز صجِز.فذٛح ثٌش١ٍُ دق٠ٛ١ضٙج درشؽز أوذص ِٓ ثٌمّـ ٚز

 انسكىن : -8

صرؤعص ػٍرٝ غرىْٛ ثٌذرسٚش  ٠ٟؤعص غىْٛ ثٌذسٚش صأع١صثً فؼجالً ػٍٝ غٛي فضصر إفضفجظ ثٌذسٚش دق٠ٛ١ضٙج فجٌؼٛثِرً ثٌضر 

 .صؼًّ ػٍٝ إغجٌز فضصر إفضفجظ ثٌذسٚش دق٠ٛ١ضٙج ٌفضصر غ٠ٍٛز. وغطجء ثٌذسشر ثٌغ١ص ِٕفس ٌٍّجء ٚثٌغجضثس

 طبيعت انغزاء انمخضن: -9

ظرصٚف ثٌدرطْ ٚصىرْٛ ِررر ف٠ٛ١ضٙرج لصر١صر ثز لٛشٔرش دصرأعصثً فػجغ١ز ٚثٌّقجص١ً ثٌط٠ض١ز صىْٛ ثوغص دسٚشثْ   

الفضٛثةٙج ػٍٝ ٔػذز ػج١ٌز ِٓ ثٌط٠ش ثٌسٞ ٠ضأوػر ٠ٚضقًٍ ِجة١رجً أعٕرجء ثٌدرطْ ٚخجصرز  ثٌّقجص١ً ثٌٕؾ١ٍ١ز ٚثٌذم١ٌٛزدذسٚش 

 .ثٌدطِْٓ  فٟ فجٌز ثشصفجع ذشؽجس ثٌقصثشر ٚشغٛدز ثٌذسٚش ِّج ٠ؤذٞ إٌٝ صٍف ثٌذسٚش دؼر ِرر

 : ثبويبً: انعىامم انخبصت ببنمخضن

 دسجت انشطىبت: -1

فرٟ )ػذجشر ػٓ و١ّز ددجش ثٌّرجء فرٟ ثٌٙرٛثء ( ػٕر ثشصفجع ثٌصغٛدز ثٌٕػذ١ز ف٠ٛ١ضٙج دػصػز ثٌّدطٚٔز صفمر ثٌذسٚش  

ّرجء ٠دضٍرف ٌٍالِضصرج  ثٌّرجء ٚدرجٌطذغ فرأْ ثِضصرج  ثٌذرسٚش  ٔض١ؾرزثٌٝ ثشصفرجع شغٛدرز ثٌذرسٚش  ِّج ٠ؤذٞؽٛ ثٌّقطْ 

ثز ثْ  .ثٌّدطٚٔرزٚػّرك وضٍرز ثٌذرسٚش ثٌرٝ غرّجوز غرالف ثٌذرسشر  دجإلظرجفزش )ض٠ض١رز ٚ ٔشر٠ٛز ٚ دم١ٌٛرز( فػخ ٔرٛع ثٌذرسٚ

ثٌّدطٚٔرز  ثٌغسثة١رز ثالٔدفجض فٟ ثٌق٠ٛ١ز ثٌذسٚش دجشصفجع ثٌصغٛدز ٔجصؼ ػٓ ض٠جذر ثٌضٕفع ثٌذسٚش ٚدجٌضجٌٟ ثغضٕطثف ثٌّرٛثذ

  ٌفطص٠جس ِٚج صػذذٗ ِٓ ثظصثش ٌٍذسٚش.ثٌضٟ صقضجؽٙج ثٌؾ١ٕٓ ٚوسٌه ّٔٛ ث

 دسجت انحشاسة : -2

 ثٌذرسٚش ٚثْ ض٠جذصٙج صؤذٞ ثٌٝ غصػز صر٘ٛش غ٠ٍٛز دئٔدفجض ذشؽز فصثشر ثٌّدطْصقضفع ثٌذسٚش دق٠ٛ١ضٙج ٌفضصر  

ٚدّررج ثْ ثٌضررٕفع ٠ررؤذٞ ثٌررٝ ػ١ٍّررجس ثٌٙرررَ دػررذخ ثفضررصثق ثٌّررٛثذ   ثٌذررسٚشثٌقشررصثس ٚض٠ررجذر ثٌضررٕفع  ٔشررجغٔض١ؾررز ٌط٠ررجذر 

ٚثٌّجء ٚغجلز فجْ ثشصفجع ثٌقصثشر ٠ؤذٞ ثٌٝ صر٘ٛش ثٌذسٚش دػذخ فصق ثٌّرٛثذ ثٌغسثة١رز  Co2ثٌىصد١٘ٛرشثص١ز ٠ٚقٌٛٙج ثٌٝ 

 .فٟ ثٌذسٚش ثٌّؼرر ٌضغس٠ز ثٌؾ١ٕٓ ثٌّدطٚٔز

 انغبصاث:  -3

ثٌضرٕفع ثٌٙرٛثةٟ ثْ  صضٛلف ثٌؼ١ٍّجس ثٌق٠ٛ١ز دجٌذسٚش ٌقر وذ١رص ػٍرٝ صذرجذي ثٌغرجضثس در١ٓ ذثخرً ثٌذرسشر ٚخجشؽٙرج. 

ثغضٙالن ثالٚوػؾ١ٓ ٚخصٚػ عجٟٔ ثٚوػ١ر ثٌىجشدْٛ ٚصرطذثذ و١ّرز عرجٟٔ ثٚوػر١ر ثٌىرجشدْٛ ٠ٚمرً  ٠ضعٌٍّٓذسٚش دجٌّدطْ 

ػٕرِج صىْٛ و١ّز ثالٚوػرؾ١ٓ ِٕدفعرز صرٕدفط غرصػز ثٌضرٕفع ثِرج ٚ٘سث ٠ؼٕٟ ثالٚوػؾ١ٓ ثزث وجْ ثٌّدطْ ِقىُ ثٌغٍك. 

ْ غص٠ؼج ِّج ٠ؤذٞ ثٌٝ ثشصفرجع ذشؽرز ثٌقرصثشر  ٚف١ّٕرج صٙرٜٛ ثٌّدرجضْ ثزث وجٔش و١ّز ثالٚوػؾ١ٓ وذ١صر فجْ ثٌضٕفع ٠ىٛ

ثٌضررٕفع ٌررسث ٠ؾررخ ثْ ٠ىررْٛ ثٌٙررٛثء ثٌّػررضدرَ فررٟ ثٌض٠ٛٙررز شغٛدضررٗ ف١ررطذثذ  ٠ٚO2ررطذثذ  Co2ٌدفررط ذشؽررز فصثشصٙررج ٠مررً 

 .ثٌٕػذ١ز ِٕدفعز ٌىٟ ٠ػجػر زٌه فٟ خفط شغٛدز ثٌذسٚش ٚدجٌضجٌٟ ثٔدفجض غصػز ثٌضٕفع

 انضغظ انجىي: -4

 ِٕدفط ٠ط٠ر ِٓ ِرر إفضفجظ ثٌذسٚش دق٠ٛ١ضٙج.إصعـ أْ ثٌضدط٠ٓ فٝ ظغػ ؽٜٛ  

 

 



 

 كلية الزراعة
 قسم المحاصيل الحقلية

ات  البذورتكنولوجيا محاضر  
11م/   

 انمىاد انكيمبويت: -5

ِرٓ  ٙرجصؼجًِ ثٌذسٚش دذؼط ثٌّٛثذ ثٌى١ّج٠ٚز ٌّمجِٚز ثٌفطص٠رجس ٚثٌىجةٕرجس ثٌق١رز ثٌررل١ك ٚثٌقشرصثس دٙررف  ففظ 

ٚؽرر أْ ثٌّؼجٍِرز دجٌّصوذرجس ثٌطةذم١رز صرؤذٜ إٌرٝ  ثٌضٍف ٚلر ٠ىْٛ ٌذؼط ٘رسٖ ثٌّؼرجِالس صرأع١صثً ػٍرٝ  ف٠ٛ١رز ثٌذسٚش.فٍمرر

 ػٕر إٔذجصٙج. دسٚش ثٌقٕطزظٙٛش ٔػذز ِٓ ثٌذجذشثس ثٌشجزر فٝ 

 انكبئىبث انحيت انذقيقت: -6

صؼًّ ثٌفطص٠جس ٚثٌذىض١ص٠ج ثٌّٛؽرٛذر ػٍرٝ غرطـ ثٌذرسٚش أعٕرجء صدط٠ٕٙرج ػٍرٝ صرر٘ٛش ف٠ٛ١ضٙرج ٚصرفجصٙج ثألخرصٜ  

 ٚخجصز ػٕرِج صىْٛ شغٛدضٙج ِصصفؼز.

 وىع عبىاث انخقبوي: -7

 دؼرط ثٔرٛثع ِررٓ ػٍرٝ أْ صؼذترز ثٌرشثغرجس٠ٍؼرخ ٔرٛع ثٌؼذرٛر ذٚشثً ٘جِرجً فرٝ إفضفرجظ ثٌذرسٚش دق٠ٛ١ضٙررج ٌٚمرر ذٌرش  

ثٌصغٛدرز ثِضصرج   ٌٝىْٛ ثالخ١رص ٌٙرج ثٌمررش ػٍر ؼٍخ صف١ـ ِغٍمز صّجِجً أفعً ِٓ ثٌضؼذتز فٝ أو١جظ ِٓ ثٌٛشقدذسٚش ثٌ

 .ِٓ ثٌؾٛ ثٌّق١ػ ٚثٔضمجٌٙج ثٌٝ ثٌذسٚش

 انضىء:-8

دجإلظرجءر إٌرٝ إغجٌرز دسٚش ثٔٛثع ِٓ ز صٍؼخ ثإلظجءر ذٚشثً ٘جِجً فٝ إفضفجظ دؼط ثٌذسٚش دق٠ٛ١ضٙج فمر أذس ِؼجٍِ 

 فضصر ف١جصٙج وّج أذس إٌٝ ض٠جذر لرشصٙج ػٍٝ ثإلٔذجس.

================================================================ 

 انمصبدس:

 . فػٓ ِقّٛذ ػطثي.0990ثٔضجػ ٚثخضذجشثس ثٌذسٚش . -

 . دمحم ثدصث١ُ٘ ثدصث١ُ٘ ثٌٙٛثشٞ.  2202ِذجذا ٚصطذ١مجس ػٍَٛ ٚصىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضمجٚٞ.  -

 .ػٍٟ فضقٟ ثدٛ ثٌقّج٠ً.2224ثٌضمجٚٞ ٚثٌذسٚش ٚثٌغّجش. -

  


