
 

 سسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالمو

 

 غیریکنواخت بذریپارت های از راهنمای فنی نمونه برداری 

-بردار، باید از نمونهدر صورت مشاهده هر گونه غیر یکنواختی در ظاهر یا درون محتوای پارت بذری، فرد نمونه       

های (. تنها روش بر طرف نمودن غیر یکنواختی ظاهری، جدا نمودن بسته3و  2، 1های برداری اجتناب نماید )شکل

)تصادفی و  گردد هرگونه تفاوت آشکارمالحظه می 5گونه که در شکل بذری دارای ظاهر متفاوت است. همان

ن پارت برداری از آکننده بذر نیز غیریکنواختی تلقی گردیده و امکان ادامه نمونهغیرتصادفی( در رنگ سم ضدعفونی

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

های بذری اجتناب نمایند. در صورت هر گونه تغییر رنگ سم ضدعفونی، کان از تغییر رنگ درون یا بین بستهحد ام

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

 های بذری نزدیکترین راه بررسی بستهملیبرداری، عمشاهده هر گونه غیریکنواختی درون پارت بذری در طی نمونه

 ستههای مجاور آن ببسته 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 برای نمونهبرداری از هر قسمت به صورت جداگانه( یا درخواست رهای ممکن شکستن پارت بذری )نمونهراهکا

 است.های مربوطه با پرداخت هزینه آزمون ناهمگنیاجرای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بذری پارت در ظاهری آثار مختلف غیریکنواختی. 1شکل 

 

غیریکنواختی ظاهری در   آثار

 پارت بذری

 بندیانواع مختلف بسته

 های بذریهای متفاوت بستهاندازه
از انواع مختلف پلمب در   استفاده

 یک پارت بذری

های مختلف و یا  برچسباستفاده از 

 اطالعات غیر یکسان روی برچسب

از  امتناع

 بردارینمونه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های بذری )تفاوت های آشکار از نظر رنگ، اندازه و ها یا بستهناهمگنی درون نمونه. انواع مختلف 2شکل 

 کیفیت ضدعفونی بذر(

 

 

 های قابل انجامهای بذری و اقدامثار ناهمگنی )غیر یکنواختی( درون یا بین بستهآ. 3شکل 

 بذر همگن

 بذر ناهمگن


