
زض گبم ًرؿت ثبیس تالـ قَز کِ آظهبیف یک ًوًَِ زض 

اگط تأذیط زض اًجبم  .ّوبى ضٍظ زضیبفت ًوًَِ نَضت گیطز

ًبپصیط اؾت، ثْتط اؾت ًوًَِ زض یک هکبى ثب آظهَى اجتٌبة

زاضی قَز تب تغییطات ضخ زازُ ی هٌبؾت ٍ ذٌک ًگِتَْیِ

 ّبیی پؽ اظچٌیي ًوًَِ.زض کیفیت ثصض،  ثِ حساقل ثطؾس

ذبعط ضعبیت انَل ٍضٍز ثِ آظهبیكگبُ ثطای زٍهیي ثبض ثِ

.                                                   گطززاهٌیتی آظهبیكگبُ کسگصاضی هی

قَز، ثطزاضی هیی ثصضی کِ ٍاضز ٍاحس ًوًَِّط ًوًَِ

-هطثَط ثِ ّط ًَع آظهًَی کِ ثبقس، هكرهبت زضذَاؾت

نَضت ثِ... ( ی پبضت ٍ ضقن، قوبضًُبم هحهَل، ًبم )کٌٌسُ 

ّبی ثصضی ًیع ّب قیس قسُ ٍ زفتط ثجت ًوًَِکس ضٍی ًوًَِ

ّبیی پؽ اظ ٍضٍز ثِ چٌیي ًوًَِ(. 2قکل )قَز تکویل هی

ذبعط ضعبیت انَل اهٌیتی آظهبیكگبُ ثطای زٍهیي ثبض ثِ

            .                                       گطززآظهبیكگبُ کسگصاضی هی

ّبی کیفی ثصض ثِ پٌج زؾتِ ظیط تقؿین  عَضکلی آظهَىثِ     

 :قَزهی

 ّبی فیعیکیآظهَى   -

 ّبی فیعیَلَغیکی آظهَى       -

 ّبی غًتیکیآظهَى       -

 ؾالهت ثصض   -           

                 ضعَثت       -

ثٌسی ثصضّب حفظ کیفیت ّسف اظ زضجِ     

نلی ثِ فهل زیگط اؾت کِ ایي کبض ثصض  اظ ف

تَؾظ حصف توبهی عَاهل هرطة هبًٌس ثصض 

ّبی ّطظ، کبُ زیگط هحهَالت، ثصض علف

اثط، ٍکلف، شضات ذبک ٍ زیگط هَاز ثی

زیسُ، ثصضّبی ًبضؼ، چطٍکیسُ، آؾیت

ی عجیعی، تط اظ اًساظُتط یب ثعضگکَچک

زضپبیبى ثصضّبیی ثب کیفیت .گیطزنَضت هی

 .قًَسکكت اًتربة هیثْتط ثطای 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
( فیزیکی)فزم تجزیه بذر  -2شکل 

 

 وسارت جهاد کشاورسی

 ساسمان تحقیقات، آموسش و تزویج کشاورسی

 مزکش تحقیقات کشاورسی و منابع طبیعی فارس

آسمون های گواهی سالمت بذر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهنذس سیاوش کزیمی، مهنذس مزضیه دهقان، 

مهنذس ایمان محمودی  مهنذس مزیم صفزپور،

 بخش تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
زض  4۷340ثِ قوبضُ   8/4/94زض تبضید  ایي ًكطیِ

هطکع اعالعبت ٍ هساضک علوی کكبٍضظی ثِ ثجت 

 .ضؾیسُ اؾت



 مقدمه

زّی ؾیؿتن گَاّی ثصض اٍلیي زض ؾبظهبى      

گبم، ًیبظ ثِ هطاکعی اؾت کِ کبض گَاّی ثصض ضا 

زٍهیي گبم، ًیبظ ثِ اؾتبًساضزّبیی . اًجبم زٌّس

ّب تهوین گطفتِ قَز کِ اؾت کِ ثط اؾبؼ آى

ؾَهیي . ی ثصض، گَاّی قسُ یب هطزٍز قَزتَزُ

-ّبی اًجبم کبض اؾت، یعٌی ثِقسم تعطیف ضٍـ

هٌظَض اضظیبثی ٍضعیت تَلیس ثصض ثبیس عجق 

ی عٌَاى هثبل ایي کِ قَُثِ. زؾتَضکبض اقسام قَز

گیطی قَز ًبهیِ ثصض زض آظهبیكگبُ چگًَِ اًساظُ

ظًی ثصض اثط گصاض یب چِ عَاهلی ثط جَاًِ ٍ

آذطیي هطحلِ گَاّی ثصض، ٍجَز یک  .ّؿتٌس

ّبی ؾیؿتن ثطای گَاّی اؾت کِ قبهل ثطچؿت

ّبی هَم کطزى ثؿتٍِهرهَل ثِ ّوطاُ هْط

کٌٌسُ ًحَی کِ ثطای ههطفحبٍی ثصض ثِ

اعویٌبى ذبعط حبنل گطزز ٍ هكرم قَز کِ 

ثصض اظ کجب تْیِ قسُ ٍ تَؾظ چِ هطجعی تبییس 

. قسُ اؾت

تواند در عاملی که میتزین یکی اس  مهم     

کشاورسی مشکالتی ایجاد کند  و  باید به آن 

توجه کزد، کاشت بذرهایی است که ظزفیت 

ّبی هَضزًیبظ ضا فطاٍاى ضقن تولید محصول

ّبی ثصض ثطای ثِ حساقل ضؾبًسى آظهَى. ًساضًس

ایي هكکل اظ عطیق اضظیبثی کیفیت ثصض قجل اظ 

اظ اثعبز  کیفیت ثصض . اًسکبقت، گؿتطـ یبفتِ

ّبی هتفبٍتی تكکیل قسُ کِ هَضزتَجِ ثرف

-هرتلفی هبًٌس نٌعت، تَلیسکٌٌسگبى، تجعیِ

گبى ثصض، اًجبضزاضاى، ثبظضگبًبى، کكبٍضظاى، کٌٌس

ای کِ هؿئَلیي گَاّی ثصض ٍ زٍلت یب ّط هَؾؿِ

. ثبقسهی عْسُ زاضز،هؿئَلیت کٌتطل ثصض ضا ثط

اضظیبثی اضظـ یک  هوکي اؾت ثطای ّبی تَنیِ قسُآظهَى

ی ثصضی ثطای اّساف ٍیػُ، ثب تَجِ ثِ عَاهلی چَى فهل تَزُ

کكت، ًَع ذبک ٍ عطو جغطافیبیی کِ ثصض زض آى کكت هی 

.  قَز، تَنیِ  قًَس

ی یبثی ثِ یک ًوًَِ زض اًساظُثطزاضی، زؾتّسف اظ ًوًَِ  

هٌبؾت ثطای آظهَى اؼ، اؾت کِ زض آى احتوبل حضَض یک شضُ 

قَز ی ثصضی تعییي هیُ تٌْب تَؾظ ؾغح ٍجَز آى  زض تَزُزض ًوَى

 (.1قکل )

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

برداری برداری و فرد در حال نمونهانواع تجهیزات نمونه -1شکل 

 

نَضت اثتسا تعساز ظیبزی ًوًَِ اٍلیِ ثِ :ی اولیهنمونه

ّب تهبزفی ٍ اظ ًقبط هرتلف گطفتِ تب زض هطحلِ ثعس اظ آى

. کیجی تْیِ قَزی تطًوًَِ

-زیگط تطکیت هیّبی اٍلیِ ثب یکًوًَِ :ی تزکیبینمونه

ی تطکیجی حبنل قَز ٍ ؾپؽ هقساض آى کبّف قًَس تب ًوًَِ

هقساض ثصض . ی زلرَاُ اظ ًظط ٍظًی ثطؾسیبثس تب ثِ ًوًَِهی

. کٌس کِ ٍظى ًوًَِ اٍلیِ چقسض ثبقسهَجَز تعییي هی

 


