
  صد رطوبتتعیین دراستاندارد آزمون 

  

با روش آون جهت  هدف از انجام این آزمون تعیین مقدار رطوبت بذر .این دستور العمل براي تعیین میزان رطوبت بذر است 

از مقدار رطوبت کاهش وزن حاصل از خشک کردن مقدار معینی از نمونه بذر در دماي منظور  .باشدمصارف متداول می

که این روش بر انواع بذور ي   .گرددن کاهش وزن به صورت درصد بیان میای  .می باشد) طبق دستور العمل ایستا(مشخصی 

.آورده شده است 3گردد، در جدول شماره روي آنها توصیه می

  

اصول کلی

بطوریکه با محیط تبادل رطوبتی نداشته (ت فقط در صورتی قابل اجرا است که بذور در بسته بندي مناسبآزمون رطوب

  .به آزمایشگاه ارسال شود) باشند

  تعیین میزان رطوبت بذر باید بالفاصله پس از دریافت نمونه انجام شود.

 شودتکرار انجام می 2آزمون در.

 زمان ممکن صورت گیردتهیه نمونه مورد عمل باید در حداقل.

از آنجائیکه بسیاري از بذور ارسالی به آزمایشگاه ضد عفونی شده هستند الزم است در حین عمل خرد کردن و یا آسیاب بذور، از 

  .پوشش هاي محافظ، نظیر روپوش ، ماسک و دستکش استفاده نمود

  

  هایی که نیاز به آسیاب ندارندروش آزمون براي گونه

  .شودعدم نیاز به آسیاب شدن کنترل می گونه ارسالی از نظر 3وجه به جدول شماره با ت -1 

.گرددمشخص می 3با توجه به جدول شماره دماي مورد نیاز گونه ارسالی  -2 

کنترل آون جهت صحت انجام کار-3

تنظیم دماي مورد نیاز آون با توجه به نوع بذر-4

عیین مقدار نمونه مورد عملانتخاب ظرف مخصوص با توجه به قطر آن جهت ت-5

 گرم 5/4 ±5/0سانتی متر باشد مقدار نمونه عمل  8اگر قطر ظرف کمتر از

 گرم 10 ± 1/0سانتی متر باشد مقدار نمونه مورد عمل  8اگر قطر ظرف بیشتر یا مساوي

شماره ظرف را یادداشت نموده-6

.گرددوش آن توزین شده و وزن آن ثبت میظرف با درپ-7

 کالیبره باشدترازو باید.

نشانگر آن عدد صفر را نشان دهد.

بسته محتوي نمونه را باز کرده-8

با قاشق آنرا به آرامی مخلوط کرده-9

)تا سه رقم اعشار(از نمونه با توجه به ظرف انتخابی مقدار مشخصی نمونه توزین می گردد -10



.گرددوزن ظرف با نمونه ثبت می -11

در پوش ظرف را گذاشته -12

را با قاشق مخلوط کردهمجدداً نمونه  -13

.شودمجدداً انجام می 6-12م از شماره عملیات جهت تکرار دو -14

.گردددرب کیسه نمونه اصلی بسته می -15

.گیردحتویات آنها در داخل آون قرار میظرف با م 2 -16

کنترل آون از نظر دماي مورد نیاز -17

.دهیمر آن قرار میرا بر داشته و در زیها در هنگام قرار دادن در آون، درپوش ظرف -18

.گرددتن بذور در آون، زمان یادداشت میبا توجه به مدت زمان الزم جهت قرار گرف -19

.گرددر آن روي زمان مورد نظر تنظیم میدر صورتی که آون تایمر داشته باشد، تایم -20

.گردداز آون خارج می) نمونه ها(م ظروفپس از گذشت مدت زمان الز -21

.گیردرار میدرپوش ظروف روي آنها ق -22

.گیرنددر دسیکاتور جهت خنک شدن قرار میدقیقه  30-45نمونه ها به مدت  -23

.گردندها خارج شده و توزین میسپس نمونه -24

 که در آن  زیر انجام می شود محاسبه در صد رطوبت طبق فرمولm1 :وزن  ظرف و در پوش ،m2 : وزن ظرف، در پوش

:می باشد وزن ظرف، در پوش و نمونه بعد از خشک شدن: m3، خشک شدنو نمونه قبل از 

(m2 −m3)(m2 −m1) × 100
.شودبه شده و تا یک رقم اعشار گرد میدر صد رطوبت هر تکرار محاس-25

.درصد بیشتر باشد 2/0تکرار نباید از  2اختالف بین  -26

تکرار مشخص شده 2اگر در محدوده این تولرنس قرار داشته باشد میانگین  -27

.ده در صد رطوبت نمونه ارسالی استتکرار نشان دهن 2میانگین  -28

.گرددشده از طرف واحد کد گذاري ثبت مینتایج در فرم ارائه  -29

.گرددفرم مربوطه تاریخ زده و امضاء می -30

. گرددنتایج به معاون تحقیقات فن آوري بذر و نهال ارسال می -31

  

هایی که باید آسیاب شوند  روش آزمون براي گونه

  .شودعدم نیاز به آسیاب شدن کنترل می گونه ارسالی از نظر 3ماره با توجه به جدول ش  -1

.گرددمشخص می 3با توجه به جدول شماره دماي مورد نیاز گونه ارسالی -2

کنترل آون جهت صحت انجام کار-3

تنظیم دماي مورد نیاز آون با توجه به نوع بذر-4



د عملانتخاب ظرف مخصوص با توجه به قطر جهت تعیین مقدار نمونه مور-5

 گرم 5/4 ±5/0سانتی متر باشد مقدار نمونه عمل  8اگر قطر ظرف کمتر از

   گرم 10 ± 1/0سانتی متر باشد مقدار نمونه مورد عمل  8اگر قطر ظرف بیشتر یا مساوي

شماره ظرف را یادداشت نموده-6

.گرددوش آن توزین شده و وزن آن ثبت میظرف با درپ-7

ترازو باید کالیبره شده

آن عدد صفر را نشان دهد نشانگر.

بسته محتوي نمونه را باز کرده-8

با قاشق آنرا به آرامی مخلوط کرده-9

کنترل آسیاب از نظر تمیز بودن -10

.شودو به آرامی داخل آسیاب ریخته می قاشق را برداشته  3-4از نمونه به مقدار حدوداً  -11

.دهیمشده را در ظرفی با درپوش قرار میمواد آسیاب  -12

یسه را بستهدرب ک -13

شماره ظرف را یادداشت کرده -14

.شودبا در پوش آن توزین شده و ثبت میظرف -15

کالیبراسیون و کنترل ترازو-16

ترازو باید کالیبره شده

نشانگر آن عدد صفر را نشان دهد

د آسیاب شده را با قاشق مخلوط کردهامو -17

.گیردمی شده و درون ظرف قرار از نمونه آسیاب شده با توجه به ظرف انتخابی مقدار مشخصی توزین-18

.شودمجدداً انجام می 12-16از شماره  براي تکرار دوم-19

کنترل آون از نظر رسیدن به دماي موردنظر -20

.گیردف برداشته شده در زیر آن قرار میدرپوش ظر -21

.گیردنمونه ها در آون قرار می -22

ها در آون زمان زمان الزم جهت قرار داشتن نمونه ها در آون مشخص شده تا با توجه بمدتساعت قرار گرفتن نمونه -23

.نها مشخص شودآبرداشتن 

.ها تنظیم کردتوان تایمر را جهت بیرون آوردن نمونهدر صورتیکه آون تایمر دارد می -24

.گردداز آون خارج می) هانمونه(پس از گذشت مدت زمان الزم ظروف -25

.گیرددرپوش ظروف روي آنها قرار می -26

.گیرنددر دسیکاتور جهت خنک شدن قرار میدقیقه  30-45به مدت  هانمونه -27

 .گردندها خارج شده و توزین میسپس نمونه -28



وزن  : m1که در آن  زیر انجام می شود محاسبه در صد رطوبت طبق فرمولمحاسبه در صد رطوبت طبق فرمول  -29

 وزن ظرف، در پوش و نمونه بعد از خشک شدن: m3، خشک شدنوزن ظرف، در پوش و نمونه قبل از : m2، ظرف و در پوش

:می باشد

(m2 −m3)(m2 −m1) × 100
.شودبه شده و تا یک رقم اعشار گرد میدر صد رطوبت هر تکرار محاس-30

.درصد بیشتر باشد 2/0تکرار نباید از  2اختالف بین  -31

تکرار مشخص شده 2اگر در محدوده این تولرنس قرار داشته باشد میانگین  -32

.ارسالی استتکرار نشان دهنده در صد رطوبت نمونه  2میانگین  -33

گرددشده از طرف واحد کد گذاري ثبت مینتایج در فرم ارائه  -34

.گرددفرم مربوطه تاریخ زده و امضاء می -35

.گرددگواهی بذر ارسال می تنتایج به معاون -36

  

تجهیزات مورد نیاز براي آزمون رطوبت

  آون       .1

     ترازوي حساس.2

دسیکاتور.3

آسیاب برقی.4

آزمایشگاهی هايالک.5

ظروف مخصوص قرار دادن نمونه.6

دستکش.7

ماسک.8

روپوش آزمایشگاهی.9

گیره برداشتن ظروف از آون.10

دفترو  ماژیکو  خودکارو  مداد.11

فرم مخصوص تعیین درصد رطوبت.12

هاقاشق جهت هم زدن نمونه.13

ماشین حساب.14

سیلیکاژل.15

  



  روشها و شرایط مورد نیاز بذور براي آزمون رطوبت

یا  آسیاب  نام علمی  نام فارسی  ردیف

  خرد کردن

نیاز به دماي 

  سلسیوس درجه130

مدت خشک 

  )ساعت(کردن 

1نداردOnobrychis viciifoliaاسپرس1

**نداردHelianthus annuusآفتابگردان2

1نداردAgropyron desertorumآگروپایرون3

1نداردSpinacia oleraceaاسفناج4

2به خوبیOryza sativaبرنج5

1نداردBromus arvensisبروموس6

**نداردSolanum melongenaبادمجان7

**به خوبیGossypium sppپنبه8

**نداردAllium cepaپیاز9

Raphanusتربچه10 sativusندارد**

2به خوبیHordeum vulgareجو11

1نداردPetroselinum crispumجعفري12

2به خوبیSecale cerealeچاودار13

1نداردBeta vulgarisچغندرقند14

1نداردCucumis sativusخیار15

1نداردCucumis sativusربزهخ16

1نداردCarum carviزیره17

4به خوبیZea maysذرت18

**خرد کردنGlycine maxسویا19

2به خوبیSorghum bicolorسورگوم20

1نداردTrifolium alexandrinumشبدر برسیم21

1نداردTrifolium repensشبدر22

1نداردAnethum graveolensشوید23

**نداردBrassica rapaشلغم24

1ندارد Dactylis glomerataعلف باغ25

1نداردFestuca arundinaceaعلف بره -فستوکا26

1نداردFestuca ovinaفستوکا27

**نداردCapsicum sppفلفل28

**نداردSesamum indicumکنجد29

1نداردCucurbita maximaکدو30

  



  ادامه جدول

یا  آسیاب  نام علمی  نام فارسی  ردیف

  خرد کردن

نیاز به دماي 

  سلسیوس درجه130

مدت خشک 

  )ساعت(کردن 

1نداردCucurbita moschataکدو32

**نداردBrassica nigraکلم33

**نداردBrassica oleraceaکلم34

**نداردBrassica napusکلزا35

1نداردAnethumk gruveolesکرفس36

1نداردCucurbita pepoکدو مسمائی37

1نداردLactuca sativaکاهو38

1نداردLycopersicon esculentumگوجه فرنگی39

2به خوبیTriticum aestivumگندم40

2به خوبیTriticum durumگندم دروم41

2به خوبیTriticum durumگندم دروم42

1خرد کردنPhaseolus vulgarisلوبیا43

1نداردLolium multiflorumلولیوم44

1نداردLolium perenneچچم دائمی –لولیوم 45

1خرد شدنVicia sativaماشک46

1خرد شدنVicia villosaماشک گل خوشه اي 47

1نداردCynodon dactylonمرغ48

1خرد شدنCicer arietinumنخود49

1خرد شدنPisum sativumنخود فرنگی50

1ردنداDaucus carotaهویج51

1خرد شدنCitrullus lanatusهندوانه52

1نداردMedicago sativaیونجه53

2خرد شدنAvena sativaیوالف54

  


