
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
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موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 

بخش ارزیابی اصالت ژنتیکی و نموهن ربداری 

دستورالعمل نموهن ربداری بذر
کان عباسیان: تهیه کننده  اش



فهرست مطالب ارائه شده

 مورد نیاز برای نمونه برداری بذرو وسایلابزارها

سالمت و ایمنی در نمونه برداری

دستورالعمل نمونه برداری بذر

اندازه پارت های بذری

نمونه ارسالی و نمونه رطوبت

نگهداری نمونه ها
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دقت در نمونه برداری
:مثال

.میلیون بذر وجود دارد750تنی بذر گندم حدود 30در یک پارت 
درصد، درصد گیاهچه 87در صورتی که درصد قوه نامیه این پارت 

درصد 10درصد و درصد بذرهای جوانه نزده آن 3های غیر طبیعی 
:باشد

در آن وجود داردمیلیون بذر غیر قابل جوانه زنی 75حدود 

بذر برای آزمون جوانه زنی در آزمایشگاه400انتخاب نکته کلیدی 
ار مناسبی  به نحوی است که کار نمونه برداری و تقسیم نمونه ها معی

.از کیفیت متوسط پارت بذری باشد
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نمونه برداری از بذر فله

6



7



:واقعیت نمونه برداری بذر

ت یا  از آن جایی که توزیع تصادفی بذر در یک پار

های  توده بذری غیر قابل اجتناب است، تعداد نمونه

الی از  اولیه گرفته شده به عنوان معیار نمونه های ارس

.  پارت یا توده بذری می باشد
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تعاریف

بذریبسته:

بذریپارت:

چینیپارت:

اولیهنمونه:

مرکبنمونه:

آزمایشگاهبهارسالینمونه:
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بذریبسته انواع
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پارت بذری و پارت چینی
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انواع نمونه ها



ابزارهای و وسایل مورد نیاز برای نمونه برداری بذر

سوک های نمونه برداری بذر              . بذر( دیوایدر)مقسم . 12

های نمونه برداری بذرکیف . 4صفحه مشبک  . 3

نمونه برداری و دستگاه چسب کشچسب . 5

کیسه های نمونه برداری بذر. 6

انواع پلمب ها. 7

کتابچه اطالعات مورد نیاز برای افراد نمونه بردار بذر. 8

صورتجلسه های نمونه برداری. 9

دستکش و ماسک   . 10
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های نمونه برداریسوکانواع 

14

سوک ناب سوک دوجداره

14mm

19mm 25mm



بذرهای  قابل نمونه بردارینوع سوک ردیف

14سوک 1
ها و ، یونجه، انواع شبدرها، ماشک، سورگوم، اسفناج، تربچه، اسپرس، گراسکلزامیلیمتری

میلیمتر5بذرهای سبزی و صیفی ریز دانه با قطر یا طول حداکثر 

19سوک 2
چغندرقندو، عدسدلینتهپنبهگندم، گلرنک، بذر انواع میلیمتری

25سوک 3
ردان، جو، درشتی از قبیل ذرت، نخودفرنگی، نخود، لوبیاها، سویا، آفتابگبذرهای میلیمتری

یوالف، چاودار و برنج
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ف  نوع سوک مورد استفاده برای نمونه برداری از بذرهای مختل



مقسم بذر
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شکیف نمونه برداری حاوی وسایل مورد نیاز برای نمونه برداری و چسب ک
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کیسه ها یا پاکت های نمونه برداری
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انواع پلمب های مورد استفاده در نمونه برداری بذر
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کتابچه نمونه برداری بذر 
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ایمنی و سالمت
هاپارت ارتفاع مناسب

ایمنی محل پارت چینی

وجود مواد شیمیایی خطرناک

نور مناسب

 نقلیه در مجاورت پارت هاحرکت وسایل

پارت های بذری مستقر بر روی وسایل نقلیه

خطر برق گرفتگی
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ارتفاع نامناسب پارت بذری
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:چینیپارتاستانداردهای

ISTAاستانداردطبقبربذریهایپارتوزنمقدارحداکثر-1

گرفتهقرارپالترویبایدپارتهربذریهایبسته-2

نظممو(بیرونسمتبههابستهسر)ردیفیدوصورتبهپالترویبربذریهایبستهچیدمان-3

سانتیمتر75حداقلاطرافموانعیامجاورپارتباپارتهرفاصله-4

.باشدپذیرامکانراحتیبهبذریبستهباالترینبهبردارنمونهدسترسیکهباشدحدیبهپارتهرارتفاع-5

بذریهایتهبسرویکنندهتولیدشرکتناموتولیدسالبذری،طبقهرقم،محصول،نوعمشخصاتدرج-6

(بودندوختتک)باشدشدهمومومهروبستهدرکامالبایدپارتهربذریهایبسته-7

.شوددادهاختصاصپارتشمارهیکصرفاپارتهربه-8

بردارینمونهǂرعایتعدم 25



پارت های بذری  اندازهحداکثر 

انداره پارت بذری محصوالت
(کیلوگرم)

10000گراس ها و شبدرها
25000ماشک

20000چغندر بذری
40000ذرت
30000غالت

30000نخود و لوبیا
10000کلزا
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استفاده از پالت رد زری بسته اهی بذری 
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فاصله مناسب بین پارت ها
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بچیدمان منظم و یکنواخت پارت بذری با فاصله مناس
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بچیدمان منظم و یکنواخت پارت بذری با فاصله مناس
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چند بار دوختپاکت 



بر روی پاکت بذریشماره پارت ضرورت درج 
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دستورالعمل نمونه برداری بذر
 دریافت درخواست نمونه برداری بذر

 ( بررسی روند تولید بذر)ارزیابی درخواست نمونه برداری

 (ترتیبتعداد بسته های بذری و)ارزیابی مقدماتی وضعیت پارت چینی

یامتناع از نمونه برداری بذر در صورت وجود هر گونه مشکل احتمال

کارتولیبل پارت یاکارت مشخصات کنترلOECDملی بذری لیبلیا

تخصیص شماره پارت منحصر به فرد برای بذرهای سال جاری

انتخاب نمونه های اولیه با توجه به وزن بسته بذری
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ارزیابی کارت های مشخصات بسته های بذری
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حداقل تعداد نمونه های اولیه مورد نیاز برای پارت های بذری. 1جدول 
کیلو گرمی 100تا 15در بسته های 

41

حداقل تعداد نمونه اولیهپارت بذریدر ( واحد)بسته تعداد 

سه نمونه اولیه از هر بستهبسته4-1

نمونه اولیه از هر بسته2بسته8-5

نمونه اولیه از هر بسته1بسته15-9

نمونه اولیه از کل پارت بذری15بسته30-16

نمونه اولیه از کل پارت بذری20بسته59-31

نمونه اولیه از کل پارت بذری30بسته یا بیشتر60



:روش انتخاب نمونه های اولیه

سیستماتیک

سیگموئیدیمنحنیروش(Sشکل)

ت بذری تعداد نمونه اولیه به صورت کامال تصادفی از تمامی قسمت های هر پار

انتخاب می شود
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سیستماتیکانتخاب نمونه های اولیه به صورت 
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(سیگموئیدی)بر طبق الگوی منحنی روش نمونه برداری 
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کیلوگرم 15انتخاب حداقل تعداد نمونه اولیه برای بسته بندی های کمتر از . 2
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کثرحداواحدهایبهرابذریپارتبایدباشدکیلوگرم15ازکمترپارت،یکبذریهایبستهوزناگر

به،یکشمارهجدولبرطبقکیلوگرمی100واحدهراساساینبر.نمودتبدیلکیلوگرمی100

میجامانآنازبردارینمونهمذکورجدولمطابقوشدهگرفتهنظردربذریبستهیکعنوان

.پذیرد

کیلوگرمی6(هایپاکت)بذریهایبستهدرکلزابذرکیلوگرمی1500پارتیکاگر:نمونهعنوانبه

1ولجدمطابقکه.گرددمیتبدیلکیلوگرمییکصدواحد15بهباال،روشاساسبر:باشدموجود

.شودگرفتهپارتازکلاولیهنمونه15تصادفیصورتبهباید



کیلوگرم  100انتخاب حداقل تعداد نمونه اولیه برای بسته بندی های بیش از . 3
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حداقل تعداد نمونه های اولیه اندازه بسته بزرگ بذری

نمونه اولیه5 کیلوگرم 500تا

( نمونه اولیه گرفته شود5به طوری که حداقل )نمونه اولیه 1کیلوگرم 300به ازای هر  kg3000-501

(نمونه اولیه گرفته شود10به طوری که حداقل )نمونه اولیه 1کیلوگرم 500به ازای هر  kg20000-3001

(نمونه اولیه گرفته شود40به طوری که حداقل )نمونه اولیه 1کیلوگرم 700به ازای هر  کیلوگرم20000بیش از 



:بردارینمونهروش

بذریهایبستهعالمتگذاری-1

(قطروطولنظراز)مناسببمبویازاستفاده-2

بذریبستهداخلبهبمبوکردنواردصحیحنحوة-3

:نابسوک

(پایینبهروحفره)بذریبستهدرونبهدرجه20-30زاویهباسوکنمودنوارد.الف

(باالبهروحفره)چرخانیدهدرجه180راسوکموردنظرعمقبهسوکرسیدنبا.ب

تدریجینمودنخارجوبذریکنواختجریانایجادمنظوربهسوکآرامدادنتکان.ج

جدارهدوسوک

بذریبستهبهورودازقبلدوجدارهسوکهایحفرهبستن.الف

کیسهانتهایبهرسیدنازپسهاحفرهکردنباز.ب

(هاحفرهکاملنشدنبستهبرتاکیدبا)بمبوکردنخارج.ج
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:ادامه روش نمونه برداری بذر

مخصوصهایبرچسبتوسطشدهایجادهایحفرهبستن-4

بودنسانیکازاطمینانضمنبذریبستهازنمودنخارجهنگاماولیههاینمونهارزیابی-5

آنهامیزان

ازقبلداگانهجصورتبههانمونهتخلیهیامشبکصفحهیکازاستفادهالمکانحتی-6

یبردارنمونهطیدراولیهناهمگنیمشاهدهموارددربخصوصمرکبنمونهتهیه

مرکبنمونهتهیهوآنها،یکنواختیازاطمینانازپساولیههاینمونهکردنمخلوط-7

اطمینانو(کاری)ارسالینمونهکردنآماده-8

هانمونهنمودنپلمب.9
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هسوک دوجدارارزیابی نمونه های اولیه در حال نمونه برداری با 



ارزیابی نمونه های اولیه در حال نمونه برداری با سوک ناب
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نمونه برداری با چسب های آرم دار موسسهحفره های بستن 
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ریآثار واضح غیریکنواختی در ظاهر پارت های بذ

 ع رنگ، شامل انوا)انواع مختلف بسته های بذری در یک پارت بذری

(طرح و جنس

 (بذریتهوزن متفاوت بس)اندازه های مختلف بسته های بذری یک پارت

 عالمت ها یا شناسه های مختلف و یا اطالعات غیریکسان

روی برچسب ها یا کارت های مشخصات

انواع مختلف پلمب بسته بذری
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آثار ناهمگنی احتمالی در پارت های بذری

گونه

رنگ بذر

شکل و اندازه بذر

میزان ناخالصی

54

شکستن پارت بذری

حذف بسته های بذری ناهمگن 

درخواست آزمون ناهمگنی
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ارسالینمونهکردنآمادهروش

تختمکانیکدرمقسمدستگاهنمودنثابتوتنظیم.1

مقسمهایمخزنوهاحفرهآلودگیعدموبودنتمیزبررسی.2

مقسماصلیمخزندریکنواختصورتبهمرکبنمونهتخلیه.3

شیارهاومحفظهدرونبهآرامیبهمخزنبرگرداندن.4

اطمینانوکارینمونهالزممیزانتامینتاتقسیمعملتکرار.5

بذرهامناسبشدنمخلوطازاطمینان.6

مقسمبهدسترسیعدمصورتدردستیتقسیمروشازاستفاده.7

شودبرداشتهبیشترینمونهمجدداًبایدنمونهمیزاننبودنکافیصورتدر.8

بردارینمونههایکیسهرویمشخصاتکردنکامل.9

.
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ام شودمراحل فوق توسط نمونه بردار و در محل نمونه برداری انج:توجه



اطمیناننمونهبرایدیگرمخزنوکارینمونهبرایهامخزنازیکیمحتوینهایتدر.10

بردارینمونههایکیسهدرنمودنپلمب.11

.بردارینمونهکارانتهایدرمقسمکردنپاک.12

وینمایندهیاکنندهتولیدحضوردربردارینمونهصورتجلسهتنظیم.13

(ها)نمونهمناسببندیبسته.14

انبارهادرنمودنپلمبالمکانحتی.15

غیرمجازافراددسترسازدورمناسبجایدرنگهداری.16

ممکنزماناولیندرمطمئنروشیکباهانمونهارسال.17

(شناسه)اتیکتنصبوانباردرکردنباز.18

ودشانجاماتیکتدارایبذرهایازبردارینمونهبایدسنواتیبذرهایازبردارینمونهصورتدر.19

گردندجدابذریبستهازهالیبلسریعابایدسنواتیبذرهاینشدنتائیدصورتدر.20
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نمونه رطوبت

نمونه رطوبت باید از نمونه مرکب گرفته شود.

نمونه رطوبت باید قبل از تقسیم نمونه ارسالی گرفته شود.

برای گرفتن نمونه بهتر است از قاشق یا قاشقک هایی استفاده گردد.

تا حد امکان باید هوای ظرف یا پالستیک نمونه را به حداقل رسانید.

گیرند در حال حاضر برای نمونه رطوبت از دو کیسه فریزر که درون همدیگر قرار می

.    استفاده می شود

ت استفاده نمودبرای نمونه رطوبت باید از کیسه های پالستیکی یا بطری های ضد رطوب  .

 گرم و برای سایر گونه ها  100وزن نمونه رطوبت برای گونه هایی که باید آسیاب شوند

. گرم است50
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نمونه رطوبت
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نمونه رطوبت
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نمونه برداری دستی

نمونه برداری از بذر پنبه کرک دار

وارد کردن دست تا حد امکان به درون بسته بذری

مشت کردن دست

خروج مشت بسته از بسته

ادامه کار
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نگهداری نمونه ها  :

بهوایمنهوسیلیکباسریعترهرچهبایدشدهگرفتههاینمونه

ستقیممتابشیابارندگیقبیلاز)نامساعدجویشرایطازدور

شگاهآزمایدروگردیدهمنتقلآزمایشگاهبه(...وخورشیدنور

.گیرندقرارآزمونمورددریافتروزدراالمکانحتینیز

درراهاهنمونبایدباشداجتنابغیرقابلتاخیرکهصورتیدر

بههانمونهکیفیتدرتغییرکهمناسبتهویهباخنکمکانیک

.نمودنگهداریآزمونیاتحویلزمانتابرسد،حداقل
62



نکات پایانی

1 .اعالم نتایج طبق روش اعالم شده

2 .نمونه برداری برای کرت های کنترلی

3 .رجع  برنامه ریزی برای استفاده کاربردی از کرت های م

4 .مشکالت نمونه برداری غده بذری سیب زمینی
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OECDنمونه ای از لیبل 
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OECDنمونه ای از لیبل 
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OECDنمونه ای از لیبل 
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OECDنمونه ای از لیبل 
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نمونه ای از لیبل ملی
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نمونه ای از گواهی نارنجی ایستا
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نمونه ای از پکینگ لیست بذرهای وارداتی
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نمونه ای از پکینگ لیست بذرهای وارداتی



لیبلنصب 
:نصب لیبل به روش های ذیل امکان پذیر است

تعبیهلمحدرمستقیمالیبلباشند،کاغذیبذریهایبستهجنسچنانچه

.شودمیچسباندهپاکترویشده

کهکارتهاییرویبرلیبل،باشندپروپیلنیجنسازبذریهایبستهچنانچه

گرددمینصباستشدهدوختههابستهروی

کهتاسدوقسمتیکارتهایواقعدرلیبلغالت،بذرقبیلازبذرهاییدر

.یردگمیقراربذریبستهازخارجدردیگربخشوداخلدرآنهاازبخشی



تنظیم صورتجلسه نصب اتیکت

301

گواهی شدهچغندرقندموسسه چغندرقندالبرز

99999911200001001120001098آریا



پاکت های بذریلیبلنحوه کنترل 



نمونه ای از کارت مشخصات ایستا
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نمونه ای از کارت مشخصات ایستا



ه چگونه از این محموله نمونه برداری می نمائید؟ چه تعداد نمون
اولیه باید گرفته شود؟
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نحوه بستن حفره های ایجاد شده در اثر نمونه برداری
برای بذرهای ریزی از قبیل کلزا
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روش تقسیم نمونه با دست

80



81

با آرزوی بهترین اه 

ربای همگی شمازعزیان


