
 
 

 

 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
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 نمونه برداری بذرپارت چینی و 

 

 :و تدوین تهیه
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  مقدمه:

طمینان برداری صحیح پیش نیاز برآورد قابل اباشد و در واقع نمونهبرداری بذر بخش مهمی از فرآیند کنترل کیفیت بذر مینمونه

های دست آوردن نمونه معیاری است که اندازه آن برای آزمونبرداری بذر بهکیفیت یک پارت بذری است. هدف از نمونه

  باشد.  برداری بذر ضروری میین راستا تشریح دقیق اطالعات مورد نیاز برای نمونهنظر کافی باشد. در امورد

 

 تعریف محموله و بسته بذری:

در یک زمان است که هویت آن مشخص باشد. به هر گونه مخزنی  شامل مقداری بذر ارسال یا دریافت شده یک محموله بذری

المللی ینهای موردتائید انجمن بوسیله یکی از روشکامیون پر از بذر، که بهیا یک شامل یک کیسه، پاکت، قوطی، جعبه، سیلو، 

جز، حداکثر وزن پارت بذری شود. از نظر اندازه، محدودیتی به، مهر و موم شده باشد، بسته بذری گفته می1)ایستا( آزمون بذر

 .   (1)جدول  بذری باشداندازه حداکثر وزن پارت تواند بهوجود ندارد. یعنی اندازه بسته بذری می

  

 چینی:تعریف پارت بذری و پارت

دازه در نظر گرفته شود. انکل محموله بذری  ازیک بخش عنوان بهتواند منظور از یک پارت بذری مقدار معینی بذر است که می

های بذری چیدمان بستهه نحوه صحیح ب (.1پارت بذری در قوانین انجمن بین المللی آزمون بذر محدود شده است )جدول 

 . (الف-1)شکل  شودچینی اطالق میپارت

 

 :صاحب بذر/ کنندهوارد /تولیدکننده مسئولیتهای

 بذر بردارمونهنفرد  کهبه نحوی تنظیم نماید  استانداردهای تعریف شدهبر طبق  راچینی پارت باید بذری، پارت مسئول یا مالک

 مربوطه )تولید داخل،برداری درخواست نمونهفرم  در عین حال. دهد انجام را برداری نمونه ،ایستا هایاستاندارد مطابق بتواند

ه موسسه صورت دقیق تکیمل شده و ببهمدیر عامل یا رئیس شرکت/ موسسه/ مرکز تحقیقات سنواتی(، باید با تائید  وارداتی و

ندی بدقیق رقم، طبقه بذری، میزان بذر و نوع بسته ، مشخصاتبذری پارت ترکیب قبیل از الزم اطالعات تمامی. گردد ارسال

بذری  هایبرداری رسمی پلمب بودن بستهنیازهای نمونهیکی از پیش .باشد موجود شرکتنمونه برداری  درخواست در باید

ذری را با ب هایبرداری بذر به موسسه، تمامی بستهباشد. بنابراین تولید کننده موظف است قبل از ارسال درخواست نمونهمی

ده های بذری پلمب نشاز بسته رسمی برداریهای مورد تائید انجمن بین المللی آزمون بذر مهر و موم نماید. نمونهیکی از روش

 (شدن های غیر قابل پلمبمخزنهای فله و های در باز، بذرها یا قوطیهای سردوزی نشده، یا جعبهها یا پاکت)مانند کیسه

   باشد. پذیر نمیامکان

 بردار بذر:نمونه فرد مسئولیت

سوابق بذر )تولید داخل، باید برداری، ضمن بررسی اولیه درخواست، بردار بذر پس از دریافت درخواست نمونهفرد نمونه

بر الوهعبردار بذر نمونهنماید. برداری با نماینده صاحب بذر هماهنگ سنواتی( را ارزیابی نموده و سپس برای نمونه وارداتی و

                                                           
1. International seed testing association (ISTA) 



 
 

 

صورت عدم رعایت نگهداری نماید، در صورت محرمانهبه راهای بذری  شرکتهای پارتبه هرگونه اطالعات مربوطکه باید این

 نماید.اب اجتنبرداری نمونه ازباید نداشتن اطالعات پارت بذری،  یکنواختی و تطابقیا هرگونه غیر چینیاستانداردهای پارت

ا، هبرداری )با توجه به گونه، نوع و اندازه بستهزار و روش را برای کار نمونهبردار بذر باید بهترین ابدر عین حال فرد نمونه

  های اولیه مورد نیاز و اندازه نمونه مرکب( انتخاب کند. تعداد نمونه

 چینی:استانداردهای پارت

بر این اساس بر  (.1)جدول  انجام پذیرد ریحداکثر اندازه پارت بذچینی در بذرهای تولید داخل باید بر اساس پارت .1

گردد. اما در های موردنظر مرحله اول اخذ نمیبرداری و آزمونای بابت نمونهطبق قرارداد کنترل و گواهی بذر، هزینه

رداری بصورت تمایل تولید کننده به کوچک کردن اندازه پارت بذری بر اساس مصلحت شرکت، تفاوت هزینه نمونه

 از حداکثر نباید پارتهای بذری یک وزن بستههای اضافه شده، باید پرداخت گردد. در عین حال ای پارتهو آزمون

  تجاوز نماید. اندازه پارت بذری

های بذری، تک های مهر و موم نمودن بستهترین روشهای بذری هر پارت باید پلمب باشند. یکی از راحتبسته .2

های بذری دو یا چند بار برداری از بستهنمونه. (الف-3)شکل  بذری استهای ها یا پاکتدوخت بودن سر کیسه

دوخت نصب شده است در عین حال کارت مشخصاتی که در زیر این خط. ب(-3)شکل  دوخت امکانپذیر نیست

از  توانهای کاغذی میبرای پلمب نمودن در جعبه لی در نظر گرفته شود.یعنوان یک پلمب تکمتواند بهنیز می

  .  و(-2)شکل  نمایند استفاده نمودهای مشخصاتی که در جعبه را مهر و موم میها یا لیبلبرچسب

 (.الف-1در تماس مستقیم با سطح زمین نباشند )شکل ً مایمستقو داده شوند پالت قرار  یبر روهای بذری باید بسته .3

 باشد یرونبها به سمت آنکه سر به نحوی بر روی پالت چیده شوند و منظم به صورت دو ردیفی باید  های بذریبسته .4

 .(الف و ب -1)شکل پذیر باشد و شمارش آنها به راحتی امکان

 75های تخلیه بذر و ...( باید حداقل گودال ،ستون ،فاصله بین هر پارت با پارت مجاور و موانع اطراف )از قبیل دیوار .5

 .(ب-1کل )شهای بذری میسر باشد برداری به درون بستهوارد نمودن سوک نمونه امکان سانتیمتر باشد، تا به راحتی

برداری استاندارد در گمرک، باید شوند، قبل از نمونههای وارداتی بر روی پالت چیدمان میبا توجه به این که بذر

در مجاور آنها کاالهایی قرار دارد هایی که های فشرده یا پارت)پارت برداری رعایت گرددفاصله استاندارد برای نمونه

 .باید با لیفتراک مرتب شوند(

 هراید از ب باشد.وجود داشته هر پارت بذری های بستهبه تمامی دسترسیامکان که نحوی باشد بهباید پارتها چیدمان  .6

 . د(-2)شکل  خودداری شودجداً ، (دسترسغیر قابل  میانیهای ها و ردیفستون)آجری چینی پارتگونه 

 .(ج-اشکل ) به باالترین کیسه امکان پذیر باشدراحتی بهبه حدی باشد که دسترسی نمونه بردار باید ارتفاع هر پارت  .7

درج اطالعاتی از قبیل نوع محصول، رقم، طبقه بذری، سال تولید بذر، نام شرکت تولید کننده و نوع سم ضدعفونی  .8

 هایی از قبیل گونی، پاکت وان برای بستهتواین اطالعات را می های بذری ضروری است.کننده بذر بر روی بسته

هایی از قبیل پاکت، فویل، جعبه و قوطی بر روی برچسب )اتیکت( بگ بر روی کارت مشخصات و برای بستهجمبو

اغذی کهایی از قبیل پاکت و جعبه ها چاپ کرد. در عین حال اطالعات موردنظر را در بستهقابل نصب بر روی بسته

 . ز، ک(  -2)شکل  توان مستقیماً بر روی بسته بذری چاپ نمودمی



 
 

 

های بذری امکانپذیر نیست، شرکت تولیدکننده بذر باید در هنگام چاپ شماره پارت بر روی پاکت با توجه به این که .9

 "ره پارتشما"عنوان  ی پاکت بذری )نزدیک محل دوخت( با، محلی را در باالز-2سفارش طرح پاکت، طبق شکل 

ای هها به صورت دستی یا با استفاده از مهر بر روی تمامی بستهبندی، شماره پارتدر نظر گیرد تا قبل از مرحله بسته

 های بذری مشاهدهها را برروی بستهبرداری، باید تمامی شماره پارتبردار در هنگام نمونهبذری درج شود. فرد نمونه

 گردد.  هنگی کارشناس مسئول بذر مربوطه یا واحد استانی مشخص مینماید. شماره پارت مذکور با هما

های مشخصات نصب شده بر روی ها یا کارت، کنترل نمودن لیبلهای بذری سنواتیبرداری از پارتدر هنگام نمونه .10

پارت م هویت باید از های بذری فاقد لیبل، بدلیل عد. لذا بستهالف و ب( 2)شکل  های بذری ضروری استبسته

، به دلیل دو قسمتی بودن این کارت (3)شکل  های بذری دارای کارت مشخصاتبذری خارج کردند. اما در پارت

ت های بذری فاقد کارت مشخصاشود(، باید بسته)نیمی از کارت برای موارد اضطرار، در درون بسته بذری قرار داده می

برای این منظور باید  آنها را به پارت مورد نظر اضافه نمود. را خارج نموده و پس از اطمینان از وجود کارت درونی،

-2شکل )راحتی لیبل یا کارت مشخصات آنها قابل ارزیابی باشد چینی شوند که بههای بذری به نحوی پارتبسته

توانند با صورتجلسه تعداد شود، میهای بذری که برای کنترل کارت درونی، دوخت کیسه آنها باز میکیسه (.الف

ای جدید هاستفاده از کیسهظاهری  های بذری، به دلیل غیر یکنواختیتعویض کیسهبرای دقیق مجدداً دوخته شوند. 

ؤسسه و که ضمن مکاتبه با م دلیل پوسیده شدن آن، ضرورت بر تعویض کیسه باشدگردد، مگر این که بهتوصیه نمی

 .مکانپذیر خواهد بودتحت نظارت همکاران این مؤسسه ا

ای هنیز ضمن تکمیل فرم درخواست مربوطه، باید چیدمان بسته وارداتیزمینی های سیببرداری از بذربرای نمونه .11

های مختلف وجود برداری از بستهنحوی باشد که امکان نمونهبذری هر کد زارع )در رقم و طبقه بذری مورد نظر( به

 داشته باشد. 

-بردار، باید از نمونههر گونه غیر یکنواختی در ظاهر یا درون محتوای پارت بذری، فرد نمونهدر صورت مشاهده   .12

های (. تنها روش بر طرف نمودن غیر یکنواختی ظاهری، جدا نمودن بسته6و  5، 4های برداری اجتناب نماید )شکل

)تصادفی و  نه تفاوت آشکارگردد هرگومالحظه می 5گونه که در شکل بذری دارای ظاهر متفاوت است. همان

آن پارت  برداری ازکننده بذر نیز غیریکنواختی تلقی گردیده و امکان ادامه نمونهغیرتصادفی( در رنگ سم ضدعفونی

های تولید کننده ضمن نظارت بر مراحل ضدعفونی، وجود ندارد. لذا ضروری است کارشناسان )مدیران( فنی شرکت

های بذری اجتناب نمایند. در صورت هر گونه تغییر رنگ سم ضدعفونی، درون یا بین بستهتا حد امکان از تغییر رنگ 

های بذری جدید، در پارت دیگری چیدمان شوند. در صورت ضروری است پارت قبلی در همان جا بسته شده و بسته

یک های بذری نزدی بستهترین راه بررسبرداری، عملیمشاهده هر گونه غیریکنواختی درون پارت بذری در طی نمونه

 ن بستههای مجاور آبسته بذری ناهمگن است؛ اگر غیریکنواختی تنها در تعداد بسته محدودی در باال و پایین و ردیف

برداری نمود. اما در غیر این صورت، تنها توان از بقیه پارت بذری نمونههای غیر همگن، میبذری بود، با حذف بسته

برداری نمونهبرداری از هر قسمت به صورت جداگانه( یا درخواست ارت بذری )نمونهراهکارهای ممکن شکستن پ

 است.های مربوطه با پرداخت هزینه آزمون ناهمگنیبرای اجرای 

 



 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتفاعج(  های بذری، ب( فاصله مناسب بین پارت ،های بذریپارتهای بذری در بسته چیدمان مناسبالف( . 1کلش

 بذری مناسب پارت

 های بذری بر طبق قوانین انجمن بین المللی آزمون بذر:. حداکثر اندازه پارت1جدول 

 ()کیلوگرمانداره پارت بذری حداکثر  نوع بذر 

 10000 و یونجه شبدرها ،گراس ها

 10000 ، کنجد، خردلکلزا  

 10000 گوجه فرنگی، کاهو، کدو خیار، هویج، فلفل کلم، گل کلم، پیاز شلغم

 10000 اسفناج، انواع ترب، تربچه، ترخون، تره، جعفری، ریحان، شاهی، شوید، گشنیز و مرزه

 10000 آویشن، توتون، خرفه، رازیانه، زیره و شاهدانه

 20000 آسپاراگوس، بامیه، چغندرقند، کدو تنبل، کرچک و مارچوبه 

 25000 آفتابگردان، پنبه و گلرنگ 

 30000 گندم، جو، یوالف، چاودار و برنج

 30000 نخودو  ماشکها، ماش، لوپین ، باقال، عدس،لوبیاانواع 

 30000 بادام زمینی، سورگوم و سویا

 40000 ذرت

 (کیلوگرم  40000 )حداکثر یک میلیارد واحد دار پوشش های بذر
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 ج



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بودن در  دوختپلمب تک . ج(های بذرینصب شده بر روی بستههای و لیبل های مشخصاتکارتالف و ب(  .2شکل 

 تکه امکان روییک پارت بذری و(  .استانداردآجری غیر چینی. ه( پارتدوخت یک پاکت بذری چند بارد(  .پاکت

بر  عالوه محل درج شماره پارتبه ،مشخصات درج شده( ز ها وجود ندارد.تک پاکتن بدون جابجایی تکآهای لیبل

 چسبانیده شده است. مقوایی بذر چغندرقند عنوان یک پلمب بر روی لبه جعبهکه به یلیبلک(  .بذریروی پاکت
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 های بذریقابل نصب بر روی بستهطبقات مختلف بذر گندم های مشخصات کارت .3شکل 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 بذری پارت در ظاهری . آثار مختلف غیریکنواختی4شکل                        

 الف

غیریکنواختی ظاهری در   آثار

 پارت بذری

 بندیانواع مختلف بسته

 های بذریهای متفاوت بستهاندازه
استفاده از انواع مختلف پلمب در  

 یک پارت بذری

های مختلف و یا  برچسباستفاده از 

 یکسان روی برچسباطالعات غیر 

از  امتناع

 بردارینمونه



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)تفاوت های آشکار از نظر رنگ، اندازه و کیفیت  های بذریها یا بستهنمونه ون. انواع مختلف ناهمگنی در5شکل 

 ضدعفونی بذر(

 

 

 

 

   

 

 بذر همگن

 بذر ناهمگن

ت  پار درونغیریکنواختی  آثار

 بذری

محتوای پارت وجود گونه دیگر در 

 بذری

وجود هر گونه ناخالصی مشهود در  تفاوت فاحش در شکل و اندازه بذر

 محتوای پارت بذری

هر گونه تفاوت فاحش در رنگ  

 ضدعفونی بذربذر یا کیفیت 

از  امتناع

 بردارینمونه

 ب( شکستن پارت بذری

 

های بذری  الف(حذف بسته

 ناهمگن

 

آزمون ج( درخواست 

 ناهمگنی

 

 های قابل انجامهای بذری و اقدام. آثار ناهمگنی )غیر یکنواختی( درون یا بین بسته6شکل 



 
 

 

 :استاندارد برداریابزارهای مورد نیاز برای نمونه

ا( بیشتر هها )برای مثال از مرکز یا باالی بستهیابی به یک نمونه ارسالی جامع، نباید از هیچ قسمت مشخصی از بستهبرای دست

ای هپیشنهاد نموده است که دسترسی به تمامی قسمتهایی را یا کمتر نمونه گرفته شود. برای این منظور قوانین ایستا روش

ای تنها از یک طرف میسر باشد )مثالً همانند سیستم برداری از بستهپذیر باشد. بنابراین اگر امکان نمونهها امکاندرون بسته

رداری بته در جهت نمونهاندازه طول بسبرداری باید حداقل بهبذری(، طول ابزار نمونهچینی در ایران از قسمت سر بستهپارت

 باشد. 

 دبای هاحفره عرض. باشند حفره چند یا یک دارای است ممکن برداری استاندارد بذری مورد استفاده برای نمونهابزارها

 ی بذریهاهبست ترتیب و موقعیت به بسته. باشد بذر توده در موجود احتمالی خارجی مواد و بذر قطر حداکثر برابر دو حداقل

 دارپوشینه م،تراک شکل، بذر، اندازه برطبق نباید استفاده مورد ابزار. نمود اخذ عمودی یا افقی صورتبه را اولیه هاینمونه توانمی

 به را الستیکیپ وسایل. باشد مناسب و تمیز استفاده مورد هدف برای باید وسیله این. نماید انتخاب کیفی صفات سایر یا بودن

 سوک و 1ناب وعن سوک مختلف نوع دو ایستا قوانین. نمود استفاده توانمین بذر، با تماس الکترواستاتیک انتخابی اثرات علت

  . کند می توصیهبرداری استاندارد برای نمونه را 2(دوجداره) عصایی

 

 سوک ناب .1

کیل شده تش سوک نوک انتهایدر  یشکل بیضی حفره با تیز نوک لوله یکاز  سوک این

. شودمی آوری جمع کیسه یا تکپا یک در ،لوله میان از بذر عبور با(. 7 شکل)است 

-مونهن قابل مورد جامد مواد سایر یا بذر قطر حداکثر برابر دو حداقل باید حفره پهنای

 نباید حفره قطر باشد، حفره پهنای برابر 5 یا 2 بین بایدنیز  حفره طول. باشد برداری

 لفمخت ابعاد از هاییمثال. باشد بردارینمونه مورد بذر قطر حداکثر برابر 5 از تربزرگ

 .است شده آورده 7شکل و  2 جدول درناب  سوک بذر

 های مختلف سوک ناب مورد استفاده در ایران. اندازه7شکل 

 

 

 های ناببرداری با سوک. انواع بذرهای قابل نمونه2جدول 

                                                           
1. Nobbe trier  

2. Sleeve- or stick trier 

ف
ردی

 

 برداریبذرهای قابل نمونه نوع سوک

 میلیمتر 5سبزی و صیفی ریز دانه با قطر یا طول حداکثر ها و بذرهای کلزا، یونجه، شبدر، اسفناج، تربچه، گراس میلیمتری 14سوک  1

 چغندرقند و ماشک، سورگوم ،، عدسدلینته گندم، گلرنک، پنبهبذر انواع  میلیمتری 19سوک  2

 بذرهای درشتی از قبیل ذرت، نخودفرنگی، نخود، لوبیاها، سویا، آفتابگردان، جو، یوالف، چاودار و برنج میلیمتری 25سوک  3



 
 

 

 

با زاویه ورود سوک ناب در وضعیت حفره رو به پایین از نزدیکی محل دوخت نحوه ( الف و ب: . روش استفاده از سوک ناب8شکل 

 ذریب بسته مقابل سمت به یا مرکز به حداقل تا شود داده فشار نحوی به سوک ورود، زاویه حفظ با به درون بسته بذری. ج( درجه 30حدود 

 (،عالمت روی دسته سوک)باال آمدن درجه  180به میزان سوک نچرخانید. د( با برسد )ضمن دقت در سوراخ نشدن طرف مقابل بسته بذری(

بذر )با یک  جریان یکنواخت در ایجاد تسهیل برای سوک آرام دادن تکان ( ضمنه، و .شودداده میحفره سوک در سطح باالیی میله قرار

خارج  ریبسته بذ از نزولی سرعت یک سوک با ،کیسه پالستیکی شفاف یک دربرداری و تخلیه بذر در حال نمونه دوششی( -حرکت لرزشی

 برداری سوک ناب با چسب آرم دار موسسه.ز( پوشاندن حفره حاصل از نمونه .گرددمی
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 د ج

 و ه

 ز



 
 

 

 

 سوک دو جداره )عصایی(:

لوله  (.10چرخد )شکل می بیرونی لوله یک داخلبه کمک یک دسته  آزادانه که است درونی لوله شامل یک سوک عصایی

طوری که حفره لوله داخلی با باشد؛ بههایی میبیرونی دارای یک نوک تیز و لبه دار است. دیواره هر دو لوله دارای شکاف

 باید سوک های بذری،بسته از 1عمودیافقی و  بردارینمونه موارد درشوند. ها در مقابل یکدیگر باز و بسته میچرخانیدن لوله

 کسواستانداردهای ذکر شده در مورد  همانند ی سوک دوجدارههاحفرهاستانداردهای قطر و طول . برسد بذری بسته انتهای به

 .باشدمی ناب

کند. در عین حال باید به این برداری مقدار یکسانی بذر برداشت میمزیت سوک عصایی این است که در هر مرحله نمونه 

توان استفاده نمود و سوک ناب برای این نوع های دوجداره میبرداری عمودی تنها از سوکنمونه یتوجه نمود که برانکته 

وک های سنکته مهم در هنگام استفاده از این سوک ممانعت از گیر کردن انگشتان در بین لبه برداری مناسب نیست.نمونه

 دوجداره است. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

سینی برای ج( اند؛ های لوله درونی و بیرونی که در مقابل یکدیگر قرار گرفتهب( حفره. الف( انواع سوک دوجداره؛ 10شکل 

 ها از انتهای سوک وجود ندارد.ای که امکان تخلیه آنهای دوجدارهتخلیه سوک

                                                           

ا ههای بذری بزرگ مانند باکس پالتاز باال به پایین )با زاویه یا عمودی( از بسته برداریهر گونه نمونه برداری عمودی:. نمونه1

 (. 15شود )شکلبرداری عمودی گفته میهای دوجداره، نمونه... با استفاده از سوکهای بذری بزرگ و بگ، مخزنیا جمبو
 

  

 های بذری یک پارت در سوک ناب. روش ارزیابی همگنی یک بسته بذری یا همگنی بین بسته9شکل 

 الف 

 ج 

 ب 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

صورت مستقیم وارد بسته های بسته، بهدوجداره در وضعیت حفرهالف( سوک برداری با سوک دو جداره: . روش نمونه11کل ش

پس از ؛ ج(  گردندها باز میکمک دسته سوک چرخانده و حفرهعمق مورد نظر، لوله درونی بهد؛ ب( پس از رسیدن بهشوبذری می

 تواندمی ها)بسته شدن کامل حفرههای مختلف بسته بذری، بدون بستن کامل شیارها ها از بذر موجود در قسمتاطمینان از پر شدن حفره

گردد و قبل از تخلیه به درون مخزن نمونه مرکب، خارج میسوک از درون بسته بذری  (سبب شکستگی بذرهای بین دو لبه سوک گردد

   .شودارزیابی می های مختلفهمگنی بذر حفرهبا باز کردن شیارها، 

 

 :داربرگردان 1م )دیوایدر(مقس

برای ارسال به آزمایشگاه زیاد است و برای جدا نمودن نمونه  ،از نقاط مختلف پارت بذریگرفته شده نمونه مرکب غالباً حجم 

های ارسالی به گونه مورد نظر بستگی دارد و در فهرست ارسالی و اطمینان، باید اندازه آن کاهش یابد. حداقل اندازه نمونه

برداری در انبار صورت پذیرد. با توجه به این . این کاهش نمونه معموالً باید در طی نمونه(3 قوانین ایستا موجود است )جدول

فاده ای ترجیح داده شود، استبرداری تصادفی نباید هیچ نوع بذر بزرگ یا کوچک، روان یا غیر سیال و صدمه ندیدهکه در نمونه

د و ظرفیت باشگردد. در صورتی که میزان نمونه خیلی بیشتر از میزان بذر مورد نیاز میمی این شرطاز مقسم نیز ضرورتاً شامل 

های دارای مخزن اصلی ضمیمه(، مقسم به اندازه کل محتوای بذری نیست، با چند بار پر نمودن مخزن اصلی مقسم )در مقسم

  د کننده یا صاحب بذر برگردانید.های جانبی را کنار گذاشت و به تولیدر هر مرحله یکی از مخزن

 نمخز دو به میان در یک صورتبه اند وشده چیده راست خط یک امتداد در که است مجرا تعدادی شاملدار برگردان مقسم

الف(. عرض مجراها دست کم باید دو برابر حداکثر قطر بذر -12)شکل  شوندمی هدایت مخالف دو جهت در کنندهآوریجمع

 های احتمالی باشد.  یا ناخالصی

                                                           
1. Soil Divider 

 ب الف

 ج



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

طرح ساده مقسم فاقد مخزن اصلی متصل به دیواره جانبی مقسم )در  (؛ بهای برگرداندارساختار کلی مقسم (الف. 12شکل 

 ویر بر مخزن طویل طرف درون مخزن اصلی واقع در طرف راست ریخته شده و سپس ازنمونه مرکب در ابتدا به ،این مقسم

ن دروبه نمونه مرکبمتصل به دیواره )در این مقسم،  دار با مخزن اصلیج، د( نوعی مقسم برگردان. گردد(تخلیه می مجراها

  شود(. روی مجراها برگردانیده میآرامی برمخزن اصلی متصل به دیواره ریخته شده و سپس مخزن به

 های تجزیه فیزیکیمورد نیاز برای آزمون (یا اطمینانکاری ارسالی ). حداقل میزان نمونه 3جدول 

ف
ردی

 

حداقل میزان نمونه  بذر

ف )گرم( یارسال
ردی

 

حداقل میزان نمونه  بذر

 )گرم( یارسال

 20 شبدر 13 1000 آفتابگردان، پنبه، ذرت و سویا 1

 70 شلغم و کنجد 14 600 اسپرس 2

 600 عدس 15 250 اسفناج 3

 1000 کدو و هندوانه 16 700 بامیه و برنج 4

 100 کلم و کلزا 17 150 بادمجان 5

 10 کرفس  18 80 پیاز 6

 30 کاهو و هویج 19 300 تربچه 7

 15 گوجه فرنگی 20 1000 گندم، جو، چاودار و یوالف 8

 900 گلرنگ 21 500 چغندرقند 9

 1000 لوبیا، ماشک، نخود و نخود فرنگی 22 150 خیار و خربزه و فلفل 10

 50 یونجه 23 900 سورگوم 11

 60 شبدر برسیم 12
 

    

 ب   الف 

 د  ج 



 
 

 

 های بذری:برداری پارتنمونه

کم باید تعدادی نمونه اولیه از پارت بذری گرفته برای به دست آوردن یک نمونه ارسالی که معیار پارت بذری باشد، دست

های اولیه را برای سه وضعیت مختلف بر اندازه باشند. قوانین ایستا حداقل تعداد نمونههای اولیه باید تقریباً همشود. نمونه

ت:های بذری مشخص نموده اساساس وزن بسته

 

 
 

شکل یا  Sصورت تصادفی )الگوی شود ممکن است بههای اولیه از آن گرفته میهایی از پارت بذری که نمونهقسمت

کیسه از یک  20طبق یک الگوی با قاعده انتخاب شود )برای مثال یک نمونه اولیه از هر یا بر (الف-13شکل )سیگموئیدی( 

 مقدار کافی در نمونه مرکب وجود دارند. های پارت بهنمایند که همه بخشاین دو روش تضمین میای(. کیسه 600پارت گندم 

 

 کیلوگرم15های بذری با وزن کمتر از بستهنمونه برداری از  .1

 ذیرد.پبر اساس تعداد آنها صورت می باشد،که شامل بیشتر بذرهای زراعی می برداری از این بسته های بذرینمونه 

برای  .ص شده استخمش حداقل تعداد نمونه اولیه بر اساس تعداد بسته بذری در هر پارت ،4در جدول شماره 

  جداره استفاده نمود.توان از سوک ناب یا دو های بذری میبرداری از این نوع بستهنمونه
  

 گرمی کیلو 100 تا 15 های با وزنبسته در بذری هایپارت مورد نیاز برای اولیه هاینمونه تعداد . حداقل4جدول 
 

 حداقل تعداد نمونه اولیه در پارت بذری)واحد( تعداد بسته 

 بذری سه نمونه اولیه از هر بسته بسته 4-1

 بذری بستهنمونه اولیه از هر  2 بسته 8-5

 بذری نمونه اولیه از هر بسته 1 بسته 15-9

 نمونه اولیه از کل پارت بذری 15 بسته 30-16

 نمونه اولیه از کل پارت بذری 20 بسته 59-31

 نمونه اولیه از کل پارت بذری 30 بسته یا بیشتر 60

 

متر  بسته های بذری با وزن ک
کیلوگرم15از 

بسته های بذری با وزن 
کیلوگرم100-15

یشتر  بسته های بذری با وزن ب
کیلوگرم100از 

  
سته

ف ب
ختل

ع م
نوا

ا
ی:

ذر
ی ب

ها
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شماره کیلوگرم بر اساس جدول 15-100های بذری با وزن بسته بذری بین در پارت های اولیهنحوه انتخاب نمونهالف. . 13شکل 

صورت های مختلف یک طرف پارت بهها و ردیفبسته بذری از ستون 15گردد تعداد )همان گونه که در شکل باال مشاهده می 4

-صورت پشت به پشت پارت چینی میبذری بههای که بسته. با توجه به ایناندشکل انتخاب شده Sیک الگوی سیگموئیدی یا 

متشکل از سه قسمت )با توجه به  بذری پارتیک ب.  .(گرددنمونه نیز از طرف پشت پارت بذری، انتخاب می 15تعداد شوند، 

 .(شودنمونه اولیه برداشته  10، از هر قسمت باید حداقل 4 شماره بسته بذری{، بر طبق جدول 60های بذری }بیش از تعداد بسته

 

 :کیلوگرمی 15 کمتر از بذری با وزن هایبستهاز  بردارینمونه

را  بذری هایپارتبرداری و آزمون بذر، این توان بدون تاثیرگذاری بر نتایج نمونهنتایج تحقیقات ایستا نشان داده است که می

، حداقل تعداد نمونه اولیه 4نمود و سپس با استفاده از جدول شماره  تبدیل ،کیلوگرمی 100 ، حداکثر تاتربزرگ واحدهای به

وان تمی اساس این بربرای مثال  (.نمایید گرد را شده محاسبه برداری نمونه واحدهای تعداد همیشهمحاسبه نمود )را مورد نیاز 

، به 100بر  900است را با تقسیم  بندی شدهگرمی بسته 1000های کیلوگرمی بذر هویج را که در قوطی 900یک پارت بذری 

 واحدهای تعداد یا) بذری بسته تعداد اساس بر 4 شماره جدول به مراجعه با واحد یکصد کیلوگرمی تبدیل نمود، سپس 9

 از اولیه نمونه 9 حداقل بایدبر این اساس . نمونه اولیه( 9کرد )حداقل  مشخص را اولیه نمونه تعداد حداقل( کیلوگرمی یکصد

 صادفیت صورت به بذری پارت وسط و پایین باال، در مختلف هایکارتنمحتوای  که گردد انتخاب نحویبه بذری هایقوطی

توان با استفاده از سوک ناب یا دوجداره های بذری را میبرداری از این نوع بستهنمونه .(14)شکل  گیرند قرار انتخاب مورد

 های بذری کوچک انجام داد.مستقیم در بستهها( یا با باز کردن ها و کیسه)پاکت

 الف

 ب



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-برداری از قوطی؛ ج. نمونههای بذریهای مختلف پالتصورت تصادفی از قسمتبه های اولیهانتخاب نمونه (بو . الف 14 شکل

کردن در آسان باز شو، به منظور ممانعت از تخریب )اجتناب از باز دار برداری آرمبا برچسب نمونه های منتخب و پوشاندن حفره

 .کامل قوطی(

 

 : بذر جریان یا گرمکیلو 100 از بیشتر بذری با وزن هایبسته از بردارینمونه

برداری نمونه(. 15پذیرد )شکل های بذری، انتخاب تعداد نمونه اولیه بر اساس وزن بسته )های( بذری انجام میدر این نوع بسته

 وانینقبر طبق شود. انجام میهای عصایی )دوجداره( با طول و قطر کافی، به روش عمودی و با استفاده از سوکها بسته از این

های برداری از بستهدر نمونه .است دهگردی ارائه 5 جدول درهای بذری برای این نوع بسته اولیه هاینمونه تعداد حداقل ،ایستا

 دهد،می اختصاص خود به را بذر پارت از توجهی قابل سهم بذری بسته هر محدود،بذری  هایبسته تعداد دلیلبهبذری بزرگ، 

 در بسته این دادن جلوه بیشتر یا کمتر از باید باشد، داشته وجود بذری پارت در ی ناهمگنبذر بسته یک که صورتی در لذا

 نهنمو هر مقدار نتیجه در است، کم اولیه نمونه کل تعداد بذری هایپارت این در کهآنجایی از .شود جلوگیری ارسالی نمونه

 خواهد پارت آن برای معیار بهترین شوند، بردارینمونه یکسان طوربه پارت هایبسته تمامی کههنگامی لذا باشد، بیشتر تواندمی

 . بود
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 .بذری جریان یا کیلوگرمی 100 از بیش با وزن هایبسته در بذری هایپارت برای اولیه هاینمونه تعداد حداقل. 5 جدول

 حداقل تعداد نمونه اولیه مورد نیاز اندازه بسته)های( بذری بزرگ )کیلوگرم(

 هنمونه اولی 5 یا کمتر 500

 نمونه اولیه کمتر نباشد 5کیلوگرم به طوری که از  300یک نمونه اولیه از هر  3000-501

 کمتر نباشداولیه نمونه  10کیلوگرم به طوری که از  500از هراولیه یک نمونه   20000-3001

 نباشد.اولیه کمتر نمونه  40کیلو گرم به طوری که از  700یک نمونه اولیه از هر و بیشتر 20001

 

پارت ذرت  برداری از یکگردد. برای نمونهبرداری به ذکر مثالی اکتفا میدر عین حال به منظور تشریح بیشتر این نوع نمونه

کیلوگرمی تشکیل شده است حداقل چند نمونه اولیه باید برداشته شود؟ با توجه به این  1000جمبوبگ  28تنی که از  28بذری 

کیلوگرم، باید حداقل یک نمونه اولیه  700ازای هر به 5باشد، بر طبق جدول های بذری بیش از یکصد کیلوگرم میکه وزن بسته

تصادفی از  صورتها( برداشته شده، سپس مجدداً بهشود. بنابراین یک نمونه اولیه از هر بسته بذری بزرگ )جامبوبگبرداشته 

نمونه اولیه  2توان از هر بسته بذری برداری میشود. برای افزایش دقت در نمونهجامبوبگ نیز نمونه دوم گرفته می 12حداقل 

 برداشت.    

 

 

های برداری عمودی از پارتنمونه روشالف، ب(  .15شکل 

بذری با استفاده از سوک دو جداره با طول و قطر کافی )به 

 تصویری از یک جمبو بگ ج(  دار(.صورت عمودی یا زاویه

 

 

 های بذری حاوی تعداد مشخصی بذر:دار یا بستههای پوششهای بذری محتوی بذربرداری پارتنمونه
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یا بذرهایی که بر اساس تعداد  دار از جمله نوارها و حصیرهای بذریهای بذری پوششپارت حداقل تعداد نمونه اولیه برای

کمتر از  با وزن های بذریبستهدار انجام شود. بر این اساس همانند باید دقیقاً همانند بذرهای غیر پوشش شوند،بندی میبسته

 ،4سقف دو میلیون بذر، ترکیب نمود و با توجه به جدول شماره برداری تا ها را به واحدهای نمونهتوان بستهکیوگرم، می 15

برداری از یک پارت بذری گوجه فرنگی پلت شده شامل های اولیه را محاسبه نمود. برای مثال برای نمونهحداقل تعداد نمونه

به واحدهای دو میلیون  توان این پارت راباشد، میعددی، که در مجموع حاوی پنجاه میلیون بذر می 500یکصد هزار پاکت 

برداری بسته بذری برای نمونه 15باید حداقل  4برداری مورد نظر، بر طبق جدول واحد نمونه 25عددی تقسیم نمود. از تعداد 

برداری را کمترنیز در نظر گرفت توان واحدهای نمونهدر مورد بذرهایی که شامل تعداد کمتری بذر هستند میانتخاب شود. 

 یک میلیون یا پانصد هزار عدد(.)برای مثال 

       

 ها:بندی، پلمب کردن و تحویل نمونهبسته

دار های آرمب)با پلم یت پلمب شدنقابلبر عالوه کهنحوی صورت گیرد باید به ارسالی هاینمونه برای بندیبستهانتخاب نوع 

 معنی این به. (16)شکل  ایجاد نگردد آزمون، از قبل نگهداری یا انتقال طی در ارسالی نمونه بذر کیفیت ی درتغییر ،موسسه(

 و رطوبت هایآزمونمورد نظر برای  هاینمونه. (16)شکل  شود حفظ بردارینمونه زمان درباید  بذری پارت کیفیت معیار که

 آنها هوای بترطو ضد هایکیسه بستن هنگام در باید امکان حد تا. شوند بندیبسته رطوبت ضد هایبسته در باید وزن، تعیین

 . شوداستفاده می اند،برای این منظور از دو کیسه پالستیکی که درون یکدیگر قرار داده شده .نمود تخلیه را

 هک گردد گاهآزمایش تحویل طریقی به باید ارسالی نمونه. باشدمی ارسالی نمونه تحویل مسئول شخصاً بذر بردار نمونه فرد

 نمونه تدق بی نقل و حمل اثر در مثال برای) مکانیکی خسارت شامل تنهانه خسارت این. نشود وارد بذر به خسارتی گونههیچ

 هایارتخس شامل بلکه گردد، بذر به فیزیکی خسارت یا نمونه رفتن بین از نتیجه در و شدن باز سبب است ممکن که( ها

های هایی که از طریق واحدنمونه(. رطوبت یا گرما بارندگی، اثر در مثال عنوان به) گرددمی نیز محیطی نامساعد شرایط از حاصل

بندی مناسب، با یک روش سریع و مطمئن در اولین فرصت گردند باید ضمن بستهاستانی موسسه به آزمایشگاه مرجع ارسال می

 به موسسه ارسال گردند. 

 لیارسا هاینمونه نگهداریاما در برخی موارد ممکن است . شوند داده تحویل بذر آزمایشگاه به معطلی بدون باید هانمونه

 هاینهنمو عالوه به. باشد الزم آزمایش شروع از قبل و دریافت از پس آزمایشگاه در یا و بذر بردارنمونه نظارت تحت انبار در

 زا سپ هانمونه است ممکن ضرورت به بنا همچنین. شوند نگهداری نمونه این کشت احتمالی درخواست زمان تاباید  اطمینان

 . شود انجام بهینه و مطمئن شرایط در همیشه باید بذر نگهداری. شوند نگهداری نیز آزمون



 
 

 

 

 

دار موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال که آرمهای پالستیکی و پلمبای های پارچههایی از کیسه. نمونه16شکل 

برای  ترتیبهای آبی و قرمز، بهاز پلمب گیرند.های کاری و اطمینان مورد استفاده قرار مینمونهو مهر و موم نمودن بندی برای بسته

ها اطالعاتی از قبیل نام محصول، رقم، طبقه بر روی این کیسهشود. های نمونه کاری و نمونه اطمینان استفاده میمهر و نمودن کیسه

برداری و شماره سریال پلمب چاپ شده است که باید قبل از پر ده بذر، تاریخ نمونهبذری، شماره پارت، شرکت تولید کننده/ وارد کنن

 ها درج شود.ها، این اطالعات با دقت بر روی کیسهکردن کیسه

 

 برداری بذر:صورتجلسه نمونه

باید در حضور نماینده شرکت تولید کننده/صاحب بذر یا  ها،مهر و موم نمودن نمونهبرداری و پس از تکمیل فرآیند نمونه

ردار بذر بد. فرد نمونهگرد بذرهای وارداتییا  بذرهای سنواتی، تولید داخلواردکننده بذر، اقدام به تکمیل صورتجلسه بذرهای 

در  ینده شرکت با دقتسه و جدول مربوطه را تکمیل نماید و نماصورت دقیق و کامل اطالعات موجود در متن صورتجلباید به

ا هضروری است در هنگام ارسال یا تحویل نمونه صورت تایید موارد قید شده در صورتجلسه نسبت به امضاء آن اقدام نماید.

 به آزمایشگاه یا موسسه صورتجلسه تائید شده نیز ضمیمه گردد. 


