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 يم أصناف الكرمةوتقي توصيفاألسس المتبعة في 
 

تعد أصناؼ الكرمة التي تنتشػر يػي المعمعػات الثرا مػة مػادة جامػة عػدًا لمراػي الناػات ث الاػا  مف 
ث التث مػؽ عػةثة  تقمػمـنظرًا لقاعدة المعمثمات المث قة التي ممكف المعثء إلمها ألجداؼ الترامػة ث ال

 عـ ث تعزمز:عمى دثرجا يي د
  فظ المصادر الثرا مة لمكرمة -1
 تثصمؼ ث تعرمؼ أصناؼ الكرمة -2

 مراكز الا ثث األخرىامف تثيمر المصادر الثرا مة ث إمكانمة التاادؿ  -3

 ث االتالي تأممف قاعدة امانات تخدـ كاية العامممف يي معاؿ الكرمة.
   IPGRIاـ  مث ق لمكرمة ث قد تناه العالـ إلى خطر تدجثر المصادر الثرا مة

(International Plant Genetic Resources Institute)  االتعاثف مع     OIV 
(Office International de la Vigne et du Vin)   اثضع خطة طثارئ  1971يي عاـ

لعمع المصادر الثرا مة لمكرمة نتمعة لخسارة معمثعة مف األصناؼ القدممة التي كانت منتشرة ث 
 المصادر الثرا مة لمكرمة ث إتا ة المعاؿ لتاادؿ المادة النااتمة. تقممـة لتثصمؼ ث ال اعة العالمم

 Geilweilerhofصػػػدر أثؿ أطمػػػس عػػػالمي ألصػػػناؼ الكرمػػػة مػػػف قاػػػؿ معهػػػد  1983يػػػي عػػػاـ 
ااإلضػػاية لعهػثد اات ػاد العػالمي ل مامػة األصػػناؼ  . OIVث  IPGRIلترامػة الكرمػة اػدعـ مػف 

 UPOV (International Union for the Protection of Newالنااتمػػة العدمػػدة 

Varieties of Plants)  االتعػػاثف مػػع كػػؿ مػفIPGRI  ثOIV مػػث تػػـ إصػػدار المثصػػؼ  ،
 .1997 المعتمد لتثصمؼ ثتقممـ أصناؼ الكرمة عاـ

تػـ إنشػاء شػاكة العمػؿ األثرثامػة لتثصػمؼ ث  فػظ المصػادر   2113 تى عػاـ  1997 يي عاـ 
. ث يػػي نفػػس  Vitis international varieities catalogue ( VIVC ) الثرا مػػة لمكرمػػة

-Exالثقت قامت معمثعة أثرثامة اإصػدار أطمػس لمػدخةت أصػناؼ الكرمػة الم فثظػة اطرمقػة 

situ  يي أثرثاة سممت اػEurisco  درة اثصػفات الصػماعتمدت يي تثصػمؼ المػدخةت عمػى ال
 .FAOث   IPGRIعف 

ثمثعػد عػدد كامػر مػف األصػناؼ القدممػة، ااإلضػاية سثرمة اشكؿ ثاسػع،  تنتشر زراعة الكرمة يي
هػػا الخطػػثة الر مسػػة يػػي تعرمػػؼ تقمممإلػػى األصػػناؼ األعنامػػة المدخمػػة، ثمعػػد تثصػػمؼ األصػػناؼ ث 

جػػػاأل األصػػػناؼ ثاعتمادجػػػا، خاصػػػًة إاا تػػػـ اااعتمػػػاد عمػػػى أسػػػس ثمقػػػاممس عالممػػػة،  مػػػث مفمػػػد 
ت دمػػػد المثاصػػػفات خػػػةؿ اػػػمف األصػػناؼ المثعػػػثدة، مػػػف  التثصػػمؼ يػػػي إمكانمػػػة التمممػػػز السػػػرمع

ألعػزاء الخضػرمة )قمػـ كامػؿ الالشكممة ال ااتػة ثالقاامػة لمتثرمػث، ثالتػي ا تتػأ ر اػالظرثؼ الام مػة، 
يػػي  ػػمف متنػػاثؿ  (، ثلمعناقمػػد،ةع المتخشػػاث  دم ػػة، أثراؽ يتمػػة، أثراؽ ناضػػعة، طػػرثد يتمػػة، ثالفػػر 
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ؼ لمام ػػػة مػػػف خػػػةؿ دراسػػػة اإلنتاعمػػػة، ثال ساسػػػمة ل مػػػراض، مػػػدى مةءمػػػة جػػػاأل األصػػػنا تقمػػػمـال
، ثيممػػا ممػػي األسػػس المتاعػػة يػػي تثصػػمؼ ) صػػقمع، ممث ػػة، عفػػاؼ( ثلمظػػرثؼ الام مػػة الصػػعاة

 :UPOV ث IPGRIث  OIV أصناؼ الكرمة  سب تقممـث 
 لمموقع والبيئة: تقييمتوصيف و 

 اسـ  القرمة : -1
 اسـ المثقع ) المزرعة ( :  -2

 خط الطثؿ :  -3

 خط العرض: -4

 اارتفاع عف سطح الا ر : -5

 الثضع الطارغرايي ل رض : -6

 درعة اان دار : -7

 نساة تثاعد الصخثر ) درعة الت عر (  -8

 قدرة التراة عمى الصرؼ : -9

 سـ25-1مستثى الماء األرضي        *  -11    

 سـ51 -26*        
 سـ 51-111*        

 لثف التراة  -11   
 تراة : * خفمفة درعة التعرمة لم -12   

 * متثسطة           
 * شدمدة                         

 ممث ة التراة  -13   
   14- pH  التراة 
 تصنمؼ التراة  -15   
 خصثاة التراة  -16   
 الظرثؼ المناخمة يي المثقع : -17   

 * ال رارة العظمى ثالصغرى           
 * معدؿ األمطار            
 * الرماح            

 مثعد  دثث الصقمع  -* الصقمع :            
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 أخفض درعة  رارة  -                        
 * الرطثاة النسامة           

 تارمخ عمع العمنة  -18   
 غمر معرثؼ -1مصدر العمع:  -19   

  قؿ  -المزرعة   -1         
 اف ياكهة است -                                       
  دمقة منزؿ  -                                       
 أرض مهممه   -                                       

 اري المنشأ -3                        
 الغااة                -                                           

 أرض عشامه  -                                           
 أرض شعمرمه    -                                           
 ص راء   -                                           

 مصدر الصنؼ : * غمر معرثؼ  -21    
 * اري             

 صنؼ قدمـ / سةلة / *                           
 * صنؼ  دمث                             

 اسـ الصنؼ يي منطقة العمع  -21    
 درعة انتشار الصنؼ الك اية يي المزرعة / كنساة م ثمة : -22    
 الهدؼ مف زراعة الصنؼ : -23    

 استهةؾ طازج ) ما دة ( -1         
 ألغراض تصنمعمة  -2         
 استخدامات طامة  -3         
 غراض / ما دة ثتصنمعي / متعدد األ -4         
 أغراض أخرى  -5         

 العمممات الزراعمة : -24    
 * تارمخ زراعة الصنؼ                  
 تعامر عقؿ  -* طرمقة الزراعة :                      

 تطعمـ                     -                                          
 :األصناف صيفتو  األسس المتبعة في
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 الطرود الحديثة : -5
 شكل القمة :  - أ

 مغمقة  -1
 مفتث ة قممةً  -2

 نصؼ مفتث ة -3

 مفتث ة -4

 مفتث ة اشكؿ كامؿ -5

 وجود األصبغةاألنثوسيانية في القمة : –ب            
 غا اة  -1                      

 ضعمفه -1                      
 ضعمفه عداً  -3                      

 متثسطة -5                      
 قثمة -7                      

 ة عدًا قثم -9                      
 كثافة األشعار المفترشة عمى القمة : -ج         

 غا اة    -1                      
 متفرقة اشكؿ كامر  -1                      
 متفرقة -3                      
 متثسطة -5                      

 ك مفة  -7                      
 ك مفة عدا -9                      

 كثافة األشعار القائمة عمى القمة : -ء        
 غا اة  -1                      
 متفرقة اشكؿ كامر  -1         

 متفرقة -3         
 متثسطة -5                      

 ك مفة  -7                      
 ك مفة عداً  -9                      

 طبيعة نمو الطرود : -ىـ    
 قا مة -1                   
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 نصؼ قا مة -3                
 أيقمه – 5
 نصؼ من نمة -7
 من نمة  -9

 : لمسالميةدرجة التمون في المنطقة الظيرية  -و    
 ء تماماً خضرا -1                     

 خضراء مع تمثف أ مر -2                     
  مراء تمامًا  -3                     

 درجة التمون في المنطقة الداخمية لمسالمية : -ز   
 خضراء تماماً  -1                     
 خضراء مع ثعثد شرمط ا مر -2                     

 امًا  مراء تم -3                     
 : درجة التمون في المنطقة الظيرية لمعقدة -ح   

 خضراء تماماً  -1                    
 خضراء مع ثعثد شرمط ا مر -2                    
  مراء تماماً  -3                    

 درجة التمون في المنطقة الداخمية لمعقدة : –ط    
 خضراء تماماً  -1                    

 خضراء مع ثعثد شرمط ا مر -2                    
  مراء تمامًا  -3                    

 كثافة األشعار القائمة عمى العقدة : –ي   
 غا اة   -1                     

 متفرقة اشكؿ كامر  -1                     
 متفرقة -3                     
 متثسطة -5        

 ك مفة  -7                     
 ك مفة عدا -9        

 وجود األشعار عمى السالميات : –ك   
 غا اة -1                     
 مثعثدة  -1                     
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 : العقدةكثافة األشعار المفترشة عمى  -ل 
 غا اة   -1                       
 متفرقة اشكؿ كامر  -1          
 متفرقة -3          
 متثسطة -5          
 ك مفة  -7          
 ك مفة عدا -9          

 كثافة األشعار المفترشة عمى السالمية : -م 
 غا اة   -1                       
 متفرقة اشكؿ كامر  -1          
 متفرقة -3          
 متثسطة -5          
 ك مفة  -7          
 ة عداك مف -9          

 : المتعاقبةعدد المحاليق  –ش  
 2أك ر مف  -1                      

  ة ة أث أك ر  -2                      
 طول المحالق : –س  

 سـ  11قصمر عدًا     أقؿ مف  -1                      
 سـ 16-14قصمر          -3                      
 سـ 21-19تثسط        م -5                      

 سـ 26-24طثمؿ           -7                      
 سـ 31مف  أك رطثمؿ عدًا      -9                      

 األوراق : -0
 : الفتية لون الوجو العموي لألوراق -أ     
 أخضر  -1                       

 ة ارثنزم تاقعاتأخضر مع  -2                       
 أصفر  -3                       
 أصفر مع تاقعات ارثنزمة  -4                       
 ن اسي مصفر -5                       
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 م مر -6                       
 ألثاف أخرى  -7                       

  :في األوراق الفتية العروق كثافة األشعار المفترشة بين -ب   
 غا اة   -1             

 متفرقة اشكؿ كامر  -1             
 متفرقة -3             
 متثسطة -5             
 ك مفة  -7             

 ك مفة عدا -9             
 :في األوراق الفتيةكثافة األشعار القائمة بين العروق -ج  

 غا اة   -1             
 كامر متفرقة اشكؿ  -1             
 متفرقة -3             
 متثسطة -5             
 ك مفة  -7             

 ك مفة عدا -9             
 :في األوراق الفتية كثافة األشعار المفترشة عمى العرق الرئيسي -ء

 غا اة   -1              
 متفرقة اشكؿ كامر  -1             
 متفرقة -3             
 متثسطة -5             

 ك مفة  -7             
 ك مفة عدا -9             

 :في األوراق الفتية كثافة األشعار القائمة عمى العرق الرئيسي -ىـ 
 غا اة   -1             
 متفرقة اشكؿ كامر  -1             
 متفرقة -3             
 متثسطة -5             
 ك مفة  -7             

 ك مفة عدا -9             
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 حجم نصل األوراق الناضجة : -و
 صغمر عداً  -1           
 صغمر  -3           
 متثسط  -5           
 كامر  -7           
 كامر عدًا  -9           

 شكل نصل الورقة الناضجة : -ز
 قماي -1           
 الشكؿ  إسفمنمه -2           
 مة الشكؿخماس -3           
 دا رمه  -4           
 كمثمة الشكؿ . -5           

 عدد الفصوص في الورقة الناضجة : -ح
 ثرقة كاممة  -1          
  ة ة يصثص -2          
 خمسه  -3          
 ساعه -4          
 أك ر مف ساعة يصثص  -5          

 األصبغة األنثوسيانية عمى العرق الوسطي : -ط
 غا اة  -1          

 ضعمفة عدًا  -1          
 ضعمفة -3          
 متثسطة  -5          
 قثمة  -7          
 قثمة عدًا  -9          

 مظير الورقة : -ي
 مسط ه -1         
 7عمى شكؿ  رؼ  -2         
 ممتفة ل عمى  -3         
 ل سفؿ ممتفة -4         
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 متمثعة  -5        
  :وجود البثرات عمى السطح العموي لمورقة –ك 

 غا اة  -1           
 ضعمفة عدًا  -1          
 ضعمفة -3          
 متثسطة  -5          
 قثمة  -7          
 قثمة عدًا  -9          

 مظير األسنان في الورقة : -ل
 كة العانامف مقعر   -1    

 كة العانامف مستقمـ  -2    
 كة العانامف م دب  -3    
 عانب مقعر ثاآلخر م دب  -4    
 مختمط: كة الثعهمف مستقمـ ثكة الثعهمف م دب  -5    

 طول األسنان : -م
 قصمرة عداً  -1      
 قصمرة -2      
 متثسطة -3      
 طثممة  -4      
 طثممة عدًا  -5      

 نسبة الطول إلى عرض األسنان : -ي
 مرة عداً صغ -1      
 صغمرة  -2      
 متثسطة  -3      
 طثممة  -4      
 طثممة عدًا  -5      

 المظير العام لالختناق عند منطقة عنق الورقة : -س
 مفتث ة اشكؿ عرمض عداً  -1     
 مفتثح اشكؿ عرمض  -2     
 نصؼ مفتثح  -3     
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 مفتثح قممًة  -4     
 مغمؽ -5     
 قممًة عمى العنؽ  ممتفةالفصثص  -6     

 عمى العنؽ ممتفةنصؼ الفصثص  -7     
 اشكؿ قثي عمى العنؽ  ممتفةالفصثص  -8     
 عدًا عمى العنؽ الفصثص ممتفة اشكؿ قثي  -9     

 من عنق الورقة : بالقرب االختناقوجود سن عند  -ت
 غا ب -1     
 مثعثد  -1     

 منطقة االختناق محدد بعروق –ذ 
 ب غا  -1    
 مثعثد  -1    

 العموية:مظير االختناقات الجانبية  -ق
 مفتثح -1    
 مغمؽ -2    
 ممتؼ قممةً  -3    
 اشكؿ كامر ممتؼ  -4    

 العموية : الجانبيةعمق االختناقات  -خ
 سط مة عداً  -1    
 سط مة  -2    
 متثسطة  - 3    
 عممقة -4    
 عدًا  عممقة -5    
 مفترشو عمى سطح الورقة الناضجة بين العروق ) السطح السفمي ( :كثافة األشعار ال -
 غا اة -1     
 متفرقة عداً  -1     
 متفرقة  -3     
 متثسطة  -5     
 ك مفه -7     
 ك مفه عدًا  -9     
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 كثافة األشعار القائمة بين العروق ) السطح السفمي ( : -
 غا اة -1     
 متفرقة عداً  -1     

 متفرقة  -3     
 متثسطة  -5     
 ك مفه -7     
 ك مفه عدًا  -9     

 :كثافة األشعارالمفترشة عمى العرق الرئيسي) السطح السفمي ( -
 غا اة -1      
 متفرقة عداً  -1      

 متفرقة  -3      
 متثسطة  -5      
 ك مفة -7      
 ك مفة عدًا  -9      

 الوسطي ) السطح السفمي ( :      كثافة األشعار القائمة عمى العرق -
 غا اة -1      
 متفرقة عداً  -1      

 متفرقة  -3      
 متثسطة  -5      
 ك مفة -7      
 ك مفة عدًا  -9      

 كثافة األشعار المفترشة عمى السطح العموي في العرق الرئيسي  : -
 غا اة -1      
 مثعثدة -1      
 رنة مع طول العرق الوسطي :طول عنق الورقة بالمقا -  

 قصمر عدًا  ) أك ر قصرًا ( -1      
 قصمر قممةً  -2      
 متساثي    -3      
 أطثؿ قممةً  -4      
 طثمؿ عدًا ) أك ر طثًا ( -5      
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 سطح الفرع المتخشب : -
 أممس -1    

 اث  ثاؼ -2    
 م مـ -3    
 مضمع -4    

 شب :المون الرئيسي لمفرع المتخ -
 أصفر  -1    
 اني مصفر  -2    
 اني داكف  -3    
 اني م مر  -4    
 انفسعي  -5    

 العنقود والثمار : -1
 األزىار سجن -أ    

 يقط ماكرة  -1           
 ماكرة سا دة  -2          
  متطثرةأزجار مؤن ة ثماكرة  -3          
  مؤن ة مع زمادة يي طثؿ الممسـ -4          
 من نمة.مؤن ة مع أسدمه  -5          

 حجم العنقود : -
 قصمر عداً  -1        
 قصمر -2        
 متثسط -3        
 طثمؿ  -4        
 طثمؿ عدًا  -5        

 كثافة العنقود : -
 متفرؽ عدًا : ممكف رؤمة زنمد العنقثد ) امؿ  اات العنب  ( اشكؿ ثاضح . -1    

 رؤمة زنمد العنقثد اشكؿ اسمط .متفرؽ : ممكف  -3
 الزنمد . ىثا مر اشكؿ عمد  منتشرةمتثسطه  اات العنب  -5
 ك مؼ :  اات العنب اتت رؾ يي العنقثد -7
 يثؽ اعضها الاعض . متراصةك مؼ عدًا :  اات العنب  -9
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 طول حامل العنقود : -
 قصمر عدًا  -1    
 قصمر  -2    
 متثسط -3    
 طثمؿ  -4    
 طثمؿ عدًا  -5    
 حجم حبات العنب : -

 صغمرة عدًا  -1    
 صغمرة  -3    
 متثسطة  -5    
 طثممة  -7    
 طثممة عدًا  -9    

 حبة العنب : مظير -
 مستطممة الشكؿ  -1    
 امضثمة ضعمفة  -2    
 امضثمة ) قطع ناقص ( -3    
 مستدمرة  -4     
 (  مفمطح ) القطر أكار مف الطثؿ -5     
 امضثي -6     
 الطرؼ  مستدقة امضثمه -7     
  مقمثاةامضمه  -8     
 (  القنطرة) شكؿ  من نمة -9     

 وجود البذور : -
 ادثف ااثر -1   
 الااثر أ رمة ) ادا مة ( -2   
 اشكؿ عمد  متطثرةالااثر  -3   
 لون قشرة الحبة : -
 أصفر  –أخضر  -1   
 ثردي -2   
 أ مر  -3   
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 أ مر رمادي  -4   
 أ مر داكف إلى انفسعي  -5   
 أسثد مزرؽ -6   
 أخرى.ألثاف  -7   
 تكون األصبغة األنثوسيانيو في لب الحبة : -
 لثف خفمؼ عدًا  -1   
 تمثف خفمؼ -3   
 ممثنه  -5   
 تمثف قثي -7   
 تمثف قثي عدًا  -9   
 عصيرية الحبة ) لب الحبة ( : -

 فمؼ عدًا عصمرمة اشكؿ خ -1    
 عصمرمه  -2    
 عصمرمه عدًا  -3    

  الحبةالصالبة : لب  -
 طري  -1   
 متثسطه -2   
 صماه  -3   
 نكيات خاصة لمحبة : -

 غا اة  -1    
 ممسكه  -1    
 متنثع  -2    
 نكهات أخرى خاصة  -3    
 سيولة فصل الحبة من الزنيد : -
 صعاة -1    

 سهمه -2    
 عدًا سهمة  -3    

 طول البذور في الحبة : -
 قصمرة  -1    
 متثسطه  -2    
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 طثممة  -3    
 عرض البذور في الحبة : -
 قمممة العرض -1          

 متثسطه -2          
 عرمضة  -3          

 بذرة : 522وزن  -
 ممغ / اارة  11منخفضة عدًا أقؿ أث تساثي  -1    
  ممغ / اارة 29-21منخفضة  -3    
 ممغ / اارة  44-36متثسطة   -5    
 ممغ / اارة  59-51عالمه      -7    
 ممغ / اارة  65عالمة عدًا أكار مف  -9    
 وجود الحواف المستعرضة عمى جانب البذرة : -
 غا مة  -1    
 مثعثدة  -1    
 األطوار الفينولوجية : -
 مثعد انا اؽ الارعـ  -1    

 :أصناف الكرمة تقييماألسس المتبعة في 
 األطوار الفينولوجية : موعد ظيورىا . -5
 عدد العناقيد عمى كل فرع . -0

1- 1 
2- 1.1 – 2 

3- 2.1 – 3 

 3أك رمف  -4

%  32أو  (%2-1موعد نضج الحبات : من خالل عدة مؤشرات منيا الحموضو )  -1
 من الحبات أخذت المون الطبيعي لمنضج وأصبحت طرية . 

 ماكر عداً  -1
 ماكر -2

 متثسط -3

 متأخر  -4

  متأخر عداً  -5
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 طول العنقود : -2    
 قصمر عداً  -1             

 قصمر  -2             
 متثسط  -3             

 طثمؿ  -4             
 طثمؿ عدًا  -5             

 سماكة قشرة الحبة ، القياس بالميميمكرون: -3    
 ( ≥mµ  /111رقمقه )  -1             
 )175متثسطة )  -2             
 ( 251 خمنه )  -3             

 الحبة : ) حامل( طول زنيد -4   
 قصمر  -1              
 متثسط  -2              
 طثمؿ  -3              

 ير في الحبة :رؤية النق -5
 غمر ثاضح  -1              

 ثاضح قممًة  -2              
 ثاضح  -3              
 يحسب بعد إزالة الزنيد من الحبات :العصير :  إنتاج -6
 غ  اات عنب  111مؿ/ 51مف  عدًا أقؿقممؿ  -1              
 غ  111مؿ/ 65-51قممؿ       -2               
 غ  111مؿ / 75-66متثسط     -3               
 غ  111مؿ / 91-76عالي       -4  
 غ 111مؿ/91عالي عدًا  أك ر مف  -5  
 ضج الفيزيولوجي لمحبات : تحسب عمى أساس أعمى قيمة لمسكر :مرحمة الن -

 ماكر عداً  -1      
 ماكر  -2      
 متثسط  -3      
 متأخر  -4      
 متأخر عداً  -5      
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من الطرد باتجاه  : تحسب عمى أساس منتصف الثمث األخيرمن أباط األوراق دنمو الطرو  -
 :الجذع
 ضعمفة عدًا   -1      
 ضعمفة  -3      
 متثسطة  -5      
 قثمة  -7      
 قثمة عدًا  -9      

 طول السالميات : -
 مـ 61قصمر عدًا أقؿ مف  -1      
 مـ 91قصمرة   ثالي  -3      
 مـ 121متثسطة    -5      
 مـ 151طثممة  -7      
 مـ . 181طثممة عدًا : أك ر مف  -9      

لمجموع العناقيد في الفرع الواحد .  الوسطيةى أساس القيمة وزن العنقود الواحد : تؤخذ عم -
 فروع  52ونأخذ 
 غ  111منخفضة عدًا : أقؿ مف  -1     
 غ  251 -151منخفض  -3     
 غ451 -351متثسط    -5     
 غ 951 -651عالي      -7     
 غ  1211عالي عدًا : أك ر مف  -9     

حبة تؤخذ من الجزء الوسطي لمعنقود ومن  522س تحسب عمى أسا الواحدة:وزن الحبة  -
 عناقيد : 52
 غ  1منخفض عدًا :  أقؿ مف  -1    
 غ  2.3-  1.7 منخفض:      -3    
 غ  5 -3       متثسط : -5    
 غ  9-7          عالي : -7   
 غ  12عالي عدًا : أك ر مف  -9   
 وزن الحبات إلى العنقود : -
 في العصير : محتوى السكر الكمي -
 % سكر 15منخفض  أقؿ مف  -3 
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 % سكر 18متثسط :  -5 
 % سكر 21عالي : أك ر  -7 
 في وحدة المساحة : من خالل معرفة إنتاجية الشجرة الواحدة : اإلنتاجية -
 مثاصفاته         :  األصل المستخدم - 

 درعة التثايؽ        
  الكميةمحتوى األحماض  -
 
 مصقيع درجة التحمل ل -
 
  المرتفعةدرجة التحمل لمحرارة  -
 
 درجة التحمل لمجفاف  -
 
 درجة التحمل لمرطوبة األرضية المرتفعة  -
 درجة تحمل المموحة  -
  شرمة  *    : تدرجة تحمل اآلفا -

 يطرمة  *      
  اكتمرمه*       
  يمرثسمة *             

 ثدانممات *                          
 سات سيتولوجيو درا -
 تعدد المعاممع الصاغمة  -2عدد الصاغمات           -1   
 قدرة  اثب المقاح عمى اانتاش -3   
 المتوفرة و الفعالة: PCRدراسات جزيئية باستخدام  تقانات الـ  -

                                   *RAPD 

                                         *SSR 

                                   *AFLP 
 

      


