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  نمونه برداري

   :مقدمه - 1

بديهي است اگر . ذ شده و مشخص كننده توده بذر است نمونه يك حجم مشخصي از توده بذر است كه با روال مشخصي اخ   

نمونه برداري به نحو مناسبي انجام گرفته باشد كه بتوان آن را معرف توده در نظر گرفت در اين صورت نمونه گرفته شده مقدمه 

بزرگي به دنبال خواهد  اي براي ارزيابي توده خواهد بود، در واقع يك نمونه نتايج تجزيه آن اساس تصميماتي است كه پيامدهاي

  .(ICC, 1974) داشت لذا نمونه برداري يكي از مهمترين بخش هاي تعيين كيفيت بذر است

  :اهداف -2

ي مشخص جهت انجام آزمونهاي آزمايشگاهي و با سطح احتمال مشخص اخذ شود كه ه ابه انداز شده مي بايستي گرفته نمونه   

علف  درصد 5 و همان مشخصات توده بذر را داشته باشد مثالً اگر در توده بذري هدوتوده باين نمونه گرفته شده به خوبي نمايانگر 

  .هرز موجود باشد در نمونه گرفته شده هم همين ميزان باشد

عمالً اين است كه هر چه تعداد نمونه اوليه بيشتر باشد در نهايت مشخصات نمونه گرفته شده به توده بذري اوليه نزديك تر    

در براي توده هاي بذري مختلف انجمن بين المللي آزمون بذر بود براين اساس حداقل تعداد نمونه اوليه پيشنهاد شده خواهد 

  .خوبي از توده اوليه خواهد بود معرفبراساس تحقيقات علمي بوده و نمونه اي كه براساس اين دستورالعمل گرفته شود 

  :تعاريف - 3

جهت همان صرفا ) ISTA(انجمن بين المللي آزمون صورت دارا بودن شرايط، گواهي  حجم مشخصي از بذر كه در :توده بذر-

  . مشخص از يك محصول باشد رقمتوده بذر مي بايستي شامل يك . رددگتوده صادر مي

ي عدم و اگر درضمن نمونه بردارصورت پذيرد هاي بذر يكنواخت ي مي بايستي الزاماً از تودهرنمونه بردا :يكنواختي توده بذر

  .شودبرداري متوقف ميلسه شده و نمونهيكنواختي توده بذر مشاهده شد موضوع صورتج

  .توده بذر متشكل از يك نوع بذر خالص باشديعني  )هموژنيته(همگني در توده بذر :)هموژنيته(همگني-

هاي هرز و بذر مرده و بذر علف، بذر ساير ارقام، ل از ذرات مختلف اعم از بذر خالصتوده بذر متشك :)تروژنيتهه(ناهمگني-

  . ميباشد......... 

كيسه هاي مختلف متعلق به يك توده بذري از لحاظ پاكت ها از در زمان نمونه برداري و اخذ نمونه هاي اوليه بايد دقت داشت كه 

مشاهده هر يك از موارد فوق توده در صورت  .تفاوت نداشته باشند..... هاي هرز و ساير ارقام و بذر، اندازه بذر، ميزان بذر علف رنگ

  .Linehan and Mathews, 1962) (باشداي استاندارد نميبرداري از چنين تودهيكنواخت منظور شده و نمونهبذري غير

هاي اوليه حداقل مقدار مشخصي وجود ندارد فقط بايد در نظر داشت حجم مشخصي از نمونه به براي هر يك از نمونه :نمونه اوليه -

هاي آزمايشگاهي مناسب ار طوري باشد كه جهت تستتوده بذري انتخاب شود كه معرف خوبي از توده باشد و اين مقداز تصادفي  طور

  .باشد
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وط شده و تشكيل نمونه مركب توده بذري مشخص به خوبي با يكديگر مخليك هر يك از نمونه هاي اوليه گرفته شده از  :نمونه مركب

از لحاظ رنگ، ساير (كنواخت باشدبايستي دقت داشت نمونه مركب تشكيل شده كامالً يهاي اوليه ميالط نمونهدر هنگام اخت. دهدرا مي

  .ايي استاندارد نخواهد بودبرداري از چنين تودهباشد و نمونهبرداري صحيح     نميصورت نمونه در غير اين....) بذر و 

ت تقسيم شده يك نمونه، نمونه ارسالي به قسميا چند  2به  )ديواريدر (سمدستگاه مق نمونه مركب حاصل توسط :نمونه ارسالي-

توجه داشت كه ميزان بذر ارسالي به آزمايشگاه از حداقل ميزان بذر الزم  يدبا. باشدصورت اطمينان ميه آزمايشگاه و يك يا دو نمونه ب

توان جهت ارسال را مي) و يك يا دو نمونه اطمينانارسالي نمونه (ا ههر يك از نمونه. باشدنهاي آزمايشي كمتر آزمونجهت انجام 

هاي ارسالي و اطمينان هاي حاوي نمونهبر روي هر يك از . هايي از جنس كاغذ، پارچه ريخته و به خوبي مهر و موم شودهداخل بست

نمونه  قم، تعداد كيسه، نام شركت، نام، نوع بذر، ر)كه شماره پارت الزاماً عددي است(شماره پارت يا شماره الت : مشخصات از قبيل

  .شودبرداري نوشته ميار، تاريخ نمونهبردبردار، نمونه امضاء نمونه

رسد كه به آن نمونه كاري به ميزان موردنياز هر آزمايش مي دقيقاً خاك نمونه ارسالي در داخل آزمايشگاه توسط مقسم :نمونه كاري-

  .گويندمي

،به طوري كه پلمپ بتواند به خوبي نمايانگر هر گونه تغيير در بسته و بدون منفذ باشد امال بايستي كميمحتوي بذر  كيسه :مهروموم-

  .پذير نباشددون از بين بردن كامل پلمپ امكانو يا سوء استفاده از محتويات از كيسه باشد و دسترسي به داخل كيسه ب

  : انواع پلمپ

  پلمپ فلزي                پلمپ پالستيكي

  .شودهاي كاغذي جدا نميچسبنده كه به راحتي از كيسه )ليبل(برچسب

  .هاي بذري پارت چيني گويند كه بايستي موارد ذيل در آن لحاظ شودبه نحوه صحيح چيده مان كيسه :پارت چيني

  اشدب )ISTA(انجمن بين المللي آزمون بذرحداكثر مقدار وزن توده بذور مختلف در هر پارت مطابق استاندارد  -

 .ها بر روي پالت چوبي قرار گرفته و مستقيماً روي زمين نباشدپاكت -

 .ها به سمت خارج باشدها به صورت دو رديفي بر روي پالت چيده شده به طوري كه سر پاكتپاكت -

 .ها به راحتي امكان پذير باشدها چيده شوند طوري كه شمارش دقيق پاكتها به صورت مرتب روي پالتپاكت -

 .هاي هر پارت امكان پذير باشدمتر باشد طوري كه دسترسي به تمامي قسمت 5/1ر پارت با پارت مجاور حداقل فاصله ه -

 . پذير باشد ارتفاع هر پارت به حدي باشد كه دسترسي نمونه بردار به باالترين كيسه به راحتي امكان -

 .هاي هر پارت شمارش دقيق شودبرداري پاكتقبل اقدام به نمونه -

سسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال رسيده ؤبايستي قبل از پر شدن به تأييد مها مياي تهيه شده توسط شركتهپاكت -

 .باشد
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نام شركت توليد كننده ذكر شده  و خلوص فيزيكيرقم، سال توليد، حداقل قوه ناميه،  ها مشخصات نوع محصول،روي پاكت -

 .باشد

 .ا مطلوب باشدشرايط انبار به لحاظ تهويه، رطوبت و دم -

 .برداري جهت امضاء صورتجلسه حضور داشته باشدتام االختيار شركت در روز نمونه نماينده -

 .باشند) ليبل(برچسبكيسه هاي بذر مي بايستي در بسته و كامالً مهر و موم شده باشند و داراي يك  -

هاي هر پارت ذكر شده تمامي كيسه ايستي توسط كارتي رويبم، نوع محصول شركت توليدكننده ميشماره هر پارت، رق -

 .است

 .استفاده نشود) فارسي يا التين(شمارش پارت الزاماً عددي باشد و از حروف  -

باشد و  ) Lot (الت بايستي شامل يك شمارهشوند هر پارت ميمي مشخص )Lotno(شماره الت ها توسطكه توده در مواردي -

موجود  ) Lot( ها را چك نموده تا در يك پارت چندين شماره الت كليه بستهبرداري بايستي قبل از نمونهبرداري مينمونه

 .نباشد

 .پذيردبرداري صورت نميباشد، مورد صورتجلسه شده و نمونهچنانچه هر يك از شرايط فوق رعايت نشده  -

چشم آمد موضوع صورتجلسه شده و برداري وضعيت انبار به دقت مورد بررسي قرار گرفته و چنانچه هر مورد مشكوكي به قبل از نمونه

  .به اطالع موسسه برسد

  بردارمشخصات نمونه- 4

برداري را با موفقيت روز دوره آموزشي مختص نمونه 3-5 بايستي توسط افرادي انجام شود كه حداقلا ميتنهبرداري نمونه -

 .گذرانده باشند

 .شود برداري صادرنمونه) گواهينامه(رت بردار كاره آموزشي بايد براي افراد نمونهپس از گذراندن اين دو -

 .بردار الزاماً كارمند رسمي يا نيمه رسمي باشندافراد نمونه -

 .بردار براي آزمايشگاه شناخته شده باشند و نمونه امضاء آنها در آزمايشگاه موجود باشدافراد نمونه -

برداري را داشته زم جهت استفاده صحيح از ادوات نمونهبرداري واطالعات البردار بايد توانايي انتخاب روش مناسب نمونهنمونه -

 .باشد

 .يكنواخت تشخيص دهدباشد توده بذر يكنواخت را از غيربردار قادر نمونه -

 .برداري به خوبي آگاه باشدعواقب فني عدم رعايت اصول نمونه برداري دقيق و صحيح و ازبردار بايد از اهميت نمونهنمونه -

شود هاي الزم به فرد داده ميبردارها رخ داده، بار اول تذكر داده و آموزشباهي در كار يكي از نمونهشود اشتچنانچه مشخص  -

 .باشدبرداري نميبرداري فرد باطل شده و شخص مجاز به نمونهگواهينامه نمونه. و چنانچه اشتباه فرد تكرار شد

 برداري كه در اختيار اوستن نگهداري ابزار و وسايل نمونهنيبردار، مسئول نگهداري بذر، پلمپ نمودن آنها همچفرد نمونه -

 .اشدبمي  -
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  :برداريابزار و مواد نمونه -5

ديگر )تيوب (لوله از دو لوله فلزي تشكيل شده كه يكي از آنها قطرش كمتر بوده به طوري كه به راحتي داخل :بمبو فلزي دو جداره-

هاي و حجم كيسه)اياي يا كيسهفله(وده و بسته به نوع توده بذريسيله متفاوت بالزم به ذكر است طول اين و.باشدقابل چرخش مي

  Reiners and Mohrhauer, 1994 )()1شكل(شودبذري انتخاب مي

  

  نمايي از يك بمبو فلزي دو جداره: 1شكل                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

اين وسيله داراي .شوداي است فلزي كه جهت تقسيم يكنواخت و تصادفي نمونه مركب به نمونه ارسالي استفاده ميوسيله: مقسم - 6

  .)2شكل (شوندوارد دو محفظه جداگانه مي ،شد كه پس از اختالط بذرهاي وروديبايك محفظه ورودي مي
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  نمايي از يك مقسم: 2شكل                                                        

  .اي موارد پالستيكي باشنداي و در پارهتوانند كاغذي،پارچهبرداري ميهاي نمونهكيسه:برداريهاي نمونهها و پاكتكيسه

- بسته مي اي فلزي،پالستيكي كامالهپلمپ ازها توسط يكي ها،درب كيسهداخل كيسهرهاي برداري و ريختن بذپس از نمونه: پلمپ

  .)Ade, 1981(شوند

  :برداريروال نمونه - 7

سسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال درخواست مؤبرداري ابتدا الزم است متقاضي طي نامه رسمي به رياست براي انجام نمونه   

  كه بذور در آنجا قرار دارند وبرداري رسمي نموده كه در آن نامه مشخصات نوع و مقدار بذر و مكاني نمونه

سسه، نامه متقاضي به معاونت كنترل و گواهي ؤدر صورت موافقت رياست م. بايستي صورت پذيرد مشخص شده باشديبرداري منمونه 

داري پس از برارسال نموده و مسئول واحد نمونه برداريشود و معاونت كنترل و گواهي بذر، نامه را به مسئول واحد نمونهبذر ارسال مي

يا از نيروهاي استاني برداري از نيروهاي ستادي و جهت انجام نمونه .دهدبرداري انجام ميهماهنگي الزم اقدامات الزم جهت نمونه

سسه مستقر در ؤدارد كه نماينده رسمي مسسه طي نامه رسمي به رئيس مركز اعالم ميؤكه در اين صورت رياست م.شوداستفاده مي

برداري توده بذر را از نظر نحوه بايستي قبل از اقدام به نمونهبردار مينمونه.برداري استاندارد به عمل آوردذر موجود نمونهآن مركز از ب

مطابقت مشخصات بذر با نامه ارسالي به مؤسسه را بررسي نمايد و در  ،حداكثر وزن مجاز توده،)ذكر شد كه قبال(يني چصحيح پارت 

  .برداري خودداري نموده و موضوع را صورتجلسه نمايدمغايرت از نمونهصورت مشاهده هر گونه 

 

  :نحوه صحيح استفاده از بمبو -8

طول . شودها به تعداد مناسب از بمبوي دو اليه كه طول آن بسته به اندازة كيسه متفاوت است، استفاده ميپس از انتخاب كيسه   

نحوة وارد كردن بمبو به داخل كيسه به اين صورت است كه قبل از ورود به كيسه با . رسداي باشد كه به ته كيسه ببمبو بايد به اندازه

واردكردن بمبو  از. چرخش سرآن تمامي حفرات بمبو بسته شده و از يك گوشة كيسه تا گوشة ديگر به صورت مورب وارد كيسه شود
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ه شد و به انتهاي كيسه رسيد با چرخش مجدد سرآن حفرات طور كامل وارد كيسوقتي بمبو به. كيسه خودداري شود مستقيماً به وسط

د كنهاي مخصوص كه مشخص ميهاي اوليه ، منافذ ايجاد شده توسط برچسبپس از اخذ نمونه. يابداز شده و بذر به داخل آن راه ميب

بصورت فله اي نگهداري ري از بذوري كه بردابراي نمونه. شودبرداري از تودة بذري بوده، پوشانده ميحفرة ايجاد شده به منظور نمونه

برداري هاي تودة بذر از جمله الية كف نيز نمونهطوري كه از كل اليههبايستي از بمبو با ارتفاع مناسب استفاده نمود بمي شوند مي

از اين كه بمبو به  پس. اين شرايط بمبو را به صورت عمودي به تودة بذر وارد نموده طوري كه حفرات بسته باشد در. صورت پذيرد

، نمونة بيرون آوردهبه آرامي بمبو ر ا يابد سپسانتهاي الية تودة بذر رسيد با چرخش دستة بمبو حفرات باز شده و بذر به داخل راه مي

  .Reiners and Mohrhauer, 1994 )( داخل يك ظرف خالي و تميز، تخليه مي شود ،اوليه

وزن توده مطابق يكي  بندي و حداكثرصورت تصادفي از كل تودة بذر بسته به نوع بستههاوليه ب تعداد نمونة :نحوة اخذ نمونة اوليه -9

ذكرشده ...... هاي بذري انتخابي با استفاده از بمبوي مناسب به روشي كه در بند شود، سپس از بستهانتخاب مي........ و......،.......از جداول 

رفتن بذور،  برداري ازهر بسته جهت جلوگيري از هرگونه سوء استفاده و يا اختالط و هدرمونهشود و پس از ن، نمونة اوليه اخذ مي

  . شودبرداري مؤسسة تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال پوشانده ميهاي مخصوص نمونهوسط برچسبها تبسته

  :نحوة آماده سازي نمونة ارسالي  - 10

، از آنجايي كه حجم و مقدار نمونة مركب جهت ارسال به شوندليه با يكديگر مخلوط ميهاي اوجهت تشكيل نمونة مركب، نمونه      

( قدار استاندارد جهت نمونة ارساليباشد لذا بايد حجم نمونه توسط دستگاه مقسم كاهش يابد و به ماز مقدار الزم مي آزمايشگاه بيشتر

. نياز نمونة ارسالي به آزمايشگاه باشد،كاهش نمونه ها الزم نيست مورد بديهي است چنانچه نمونة مركب به اندازة. برسد...) 1.جدول 

مورد قبول جهت كاهش  كاهش مقدار و حجم نمونه براساس مخلوط نمودن و تقسيم متوالي نمونة مركب مي باشد كه روش صحيح و

  . صورت زير مي باشدهنمونه ، استفاده از دستگاه مقسم ب

  

  

  

  

  

    ( ISTA, 2003a&b )الي وكاري گياهان زراعي به آزمايشگاه  تجزيه بذر طبق قوانين ايستاوزن نمونه ارس:  1جدول 

وزن نمونه ارسالي به   محصول  رديف

  )گرم (آزمايشگاه 

وزن نمونه كاري براي 

آزمون خلوص فيزيكي 

  )گرم (

  

وزن نمونه كاري براي 

شمارش تعداد گونه هاي 

  ديگر

  

  1000  200  1000  آفتابگردان  1

  1000  500  1000  وياس  2
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  100  10  100  كلزا  3

  70  7  70  كنجد  4

  1000  350  1000  پنبه  5

  900  90  900  گلرنگ  6

  1000  1000  1000  بادام زميني  7

  1000  900  1000  ذرت  8

  900  90  900  سورگوم  9

  500  50  500  چغندرقند  10

  1000  120  1000  گندم  11

  1000  120  1000  جو  12

  700  70  700  برنج  13

  1000  120  1000  چاودار  14

  50  5  50  يونجه  15

  60  6  60  شبدر برسيم  16

  1000  700  1000  لوبيا  17

  600  60  600  عدس  18

  1000  1000  1000  نخود  19

  600  60  600  اسپرس  20

  1000  450  1000  خلر  21

  1000  140  1000  ماشك  22

  150  15  150  ارزن معمولي  23

  

  

  

  

  ISTA, 2003a&b )        (رطوبت حداقل وزن نمونه براي آزمون

  )گرم(حداقل وزن نمونه مورد نياز  گونه

  100  گونه هايي كه نياز به آسياب دارند مثل غالت ،نخود،لوبيا،سويا

  50  ساير گونه ها

      

اطمينان هاي دستگاه اده و از پاكيزه بودن تمامي قسمتثابت قرار د دستگاه مقسم را روي يك سطح صاف و :تنظيم دستگاه -11

  . داده شود حاصل شود و سپس ظروف دستگاه پس از پاك نمودن كامل در محل خروجي بذور قرار
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طور يكنواخت به هب شود كه نتيجة آن تقسيم بذركل نمونة مركب همزمان داخل ورودي دستگاه ريخته مي :مخلوط نمودن بذور -  

  . يابد تا نمونه به وزن استاندارد نمونة ارسالي برسداين روش ادامه مي. بود دو بخش مساوي در دو ظرف مجزا خواهد

برداري ريخته و تمامي مشخصات بذر اعم از نوع محصول، رقم، شمارة پارت، وزن هاي نمونهها يا پاكتنمونة ارسالي را درون كيسه -

  . شودها پلمپ مينوشته شده درب پاكتبرداري روي آن برداري و تاريخ نمونهپارت ونام شركت متقاضي نمونه

  برداري تنظيم صورتجلسة نمونه -12

كه درآن مشخصات ) به پيوست( برداري رابردار صورتجلسة رسمي نمونهبرداري و رعايت كلية اصول، نمونهپس از اتمام عمليات نمونه

نياز، صورتجلسه را تكميل و امضاء نموده و سپس  وردكامل بذر و صاحب بذر ذكرشده را كامل نموده و با مشخص نمودن نوع آزمون م

  . بردار هرگونه توضيحات الزم را درپايان صورتجلسه اضافه نمايدشايان ذكراست نمونه. به امضاء صاحب بذر يا نمايندة آن برساند

  ارسال نمونه  -13

برداري روز از تاريخ نمونه 3پيشتاز و يا حداكثر به مدت سسه تحويل دهد و يا توسط پست ؤبه م تواند نمونه ها را شخصاًبردار مينمونه

  . به نمايندة واحد كدگذاري تحويل داده شود

انتخاب  تصادفي حداقل تعداد كيسه كه به صورت ،قرار داشته باشد kg100 -15 يهاي بذري كه بذور در بسته هاودهت برداري ازنمونه  

  .مي باشد) ISTA(المللي آزمون بذر انجمن بين دستوالعملذيل  جدول شود مطابقمي

                                                                      

  

  

  

  

  )Kruse, 1997 (حداكثر اندازه توده بذر  )2جدول 

  )كيلوگرم(انداره توده بذر   گون ها

  10000  ها و شبدرهاگراس

  25000  ماشك

  20000  چغندر بذري

  40000  ذرت

  25000  غالت

  25000  نخود و لوبيا
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  10000  كلزا

                                                     

  (Kruse, 1997 )تعداد نمونه هاي اوليه    )3جدول 

  حداقل تعداد نمونه اوليه به ازاي هر بسته  تعداد كيسه هاي توده

  به ازاي هر كيسه 3  4-1

  به ازاي هر كيسه 2  8-5

  زاي هر كيسهبه ا 1  15-9

  كيسه 15  30-16

  كيسه20  59-31

  كيسه 30  < 60

    

  .برداري نبايد به حافظه خود اطمينان كندبردار باشد و نمونههننمو هميشه همراه بايستيذكر است جدول فوق مي ايانش

 100كنار هم گذاشت و هر  كيلوگرمي 100هاي بذري به صورت واحدهاي كيلوگرم كمتر باشد بايد بسته 15از  هاي بذرياگر بسته

شود مثال اگر برداري ميشود پس از هر واحد مطابق دستورالعمل ذيل نمونهوب ميبرداري محسكيلوگرم به صورت يك واحد نمونه

 بايستيميواحد  6كه مطابق دستورالعمل از  واحد است 6كيلوگرم موجود باشد برابر با  15هاي كمتر از كيلوگرم بذر در بسته  600

  .Kruse, 1997) (نمونه خواهد بود 12اوليه از هر واحد اخذ شود بنابراين تعداد نمونه اوليه  2نمونه 

  تعداد واحد  تعداد نمونه اوليه از هر واحد

3  4-1  

2  8-5  

1  15-9  

15-16  30-16  

20  59-31  

30  60>  

  

        آن را تكان ها، كامالًالبته قبل از بازكردن قوطي(كرده  ها را بازاز توده انتخاب كرده سپس سر قوطي نمونه را بصورت تصادفي 12

. كنيم، سپس درب قوطي را با بر چسب مخصوص پلمپ ميريزيم گيري مينمونه ي از بذور داخل قوطي را درون ظرف، مقداردهيممي
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    صورت مجزا ريختههون پاكت كاغذي بقسم خاك بر دو بخش نمونه ارسالي و نمونه اطمينان تقسيم شود كه درمنمونه حاصله توسط 

داد كيسه و وزن كل و تاريخ ، الت نامبر، تعقبيل نوع نمونه نام محصول، رقم ها مشخصات كامل نمونه ازشود و روي هر يك از پاكتمي

. كند آن را امضاء ميبرداري روي  طور كامل بسته شده و نمونها بهسپس هر يك از پاكت. شود برداري، نام شركت نوشته مينمونه

  .)مطابق پيوست(نمايدبرداري ميسپس اقدام به تكميل و تنظيم فرم صورتجلسه رسمي نمونه

 ,Kruse (تعداد نمونه اوليه مطابق دستورالعمل زير مي باشد) فله(كيلوگرم قرار داشته باشد  100هاي بذري بيشتر از اگر بذور در بسته

(1997.  

  

 500بيشتر از                                                                                     نمونه اوليه 5حداقل 

  كيلوگرم

  كيلوگرم 501 -3000   )نمونه اوليه گرفته شود 5به طوري كه حداقل (نمونه اوليه  1كيلوگرم  300به ازاي هر 

  30001- 20000  )نمونه اوليه گرفته شود 10به طوري كه حداقل ( نمونه اوليه 1 كيلوگرم 500به ازاي هر 

  و بيشتر 20001  )نمونه اوليه گرفته شود 40به طوري كه حداقل (نمونه اوليه  1كيلوگرم  700به ازاي هر 

الت  شامل يك رقم و يك شماره تنها كه هر پارت به طوريچك نموده  را به دقت بردار هر پارت، نمونهبرداريقبل از اقدام به نمونه   

   . نكندتجاوز  پارت از حداكثر مجاز براي هر محصول د وزننو دقت ك شمارش نمايد هاي هر پارت را نيزتعداد كيسه د همچنينباش

 تعداد كيسه و تاريخ - ، رقم بذرسپس شماره پارت. يكسان باشد بذر هر پارت هاي محتويكيسه نمايد وزن بايستي دقتبردار مينمونه

 راحتيهنظر ب پارت مورد پيدا كردن با ورود به انبار هطوري كبهها بنوسيد يكي از كيسه ويربه طور واضع بر  كبرداري را با ماژينمونه

را  ، رقم، شماره پارتاعم ازمشخصات بذر برچسب  داراي هر پارت هايكيسه دقت كند كليه بايستيمي بردارينمونه. پذير باشدامكان

  .دارا باشد

ز موارد رعايت هر يك ا و چنانچه شودبرداري انجام ميشده بود نمونه موارد فوق توسط توليد كننده رعايت تمامي در صورتي كه   

  .سازدا متوقف مير برداريبردار عمليات نمونهبايستي صورتجلسه شده و نمونهنشده بود موضوع مي

تحويل واحد كد گذاري  ليست رت جلسه رسمي و چكپلمپ شده به همراه صو ها بصورترسمي، نمونه برداريپس از انجام نمونه   

  .شودداده مي

ا بدون تغيير به هبايستي مطمئن باشد كه نمونهبردار ميپذيرد، نمونهصورت مي نيروي استاني برداري از طريقكه نمونه در مواردي   

  .باشدار ميبردنمونه اين مورد بر عهده ثبت و گواهي بذر خواهد رسيد و پيگيريتحقيقات سسه ؤم

  .كندداند را به آن اضافه ميو هر گونه توضيح كه الزم مي بردار برگه چك ليست را تكميل كردهدر پايان نمونه

  برداري به شرح ذيل استطور خالصه مراحل نمونهبه

  اقدامات الزم قبل از مراجعه به محل نمونه برداري 

 :بردارينامه درخواست نمونه -
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برداري رسمي نموده نهال درخواست نمونه سسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر وؤه رسمي به رياست مشركت متقاضي طي نام  -

بايستي برداري رسمي ميكه بذر درآن قرار داشته و نمونه كه طي آن نامه مشخصات بذر اعم از مقدار و نوع بذر و مكاني

  . صورت پذيرد، مشخص شده باشد

 :بررسي اسناد و مدارك -

و  و گواهي ايستا را جهت بررسي تعداد  Packing listبايستي قبل از مراجعه به انباربردار ميهاي وارداتي نمونهردر مورد بذ   

   .هاي بذري از شركت دريافت نمايدمشخصات كامل نمونه

  :پرداخت تعرفه

شود را پرداخت نموده مي ت ارائه شده براي شركت محاسبهشركت متقاضي مي بايستي هزينه هايي كه براساس تعرفه و خدما   

  .و پس از تائيد امور مالي موسسه، برگه تائيده را به واحد نمونه برداري تحويل نمايد

  

  

  :عقد تفاهمنامه

ثبت و گواهي بذر و نهال تفاهمنامه را به تحقيقات سسه ؤه باشد كه شركت توليد كننده با مبايستي توجه داشتبردار مينمونه

  . به تعهداتش تا آن زمان عمل كرده باشدامضاء رسانيده باشد و 

  مراجعه به محل نمونه برداري و قبل از نمونه برداري 

  :وضعيت انبار -

سقف (همچنين وضعيت منافذ انبار سازي، تهويه وحاظ رطوبت، دما، ضدعفوني، نوع كفبايستي وضعيت را از لبردار مينمونه -

  .گذاري مورد توجه قرار دهدو پالت) هو پنجر

  :هاي بذريها و پارترسي بستهبر -

 )اصلي و فرعي(كشيها و فاصله خيابان، نحوه چيدمان كيسه)2مطابق جدول (بايستي از لحاظ وزن تودهپارت چيني مي -

ها سردوزي شده باشد و داخل پذير باشد همچنين تمامي كيسهها امكانطوري كه دسترسي به تمامي كيسهاستاندارد باشد به

  .كيسه در باز وجود نداشته باشدهر پارت هيچ 

  :نوع بسته بذري -

- يسهمورد توجه قرار گيرد و الزاماً در صورتجلسه رسمي ذكر شود، شايان ذكر است ك) پروپيلني -پاكتي(كيسه مورد استفاده -

  .سسه رسيده باشدؤبايستي قبالً به تائيد ممي ،كندهايي كه شركت استفاده مي

 :هاي هر پارتشمارش بسته -
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بايستي توجه داشت كه ورتجلسه رسمي ذكر شود، همچنين ميهاي بذري موجود در هر پارت شمارش شده و درفرم صهبست  -

 .بيشتر نباشد مقدار بذر از حداكثر ميزان توده بذر براي هر محصول كه در دستورالعمل ايستا آورده شده است،

 :هاه روي بستهبررسي مشخصات نوشته شد -

از نوع بذر، رقم، طبقه بذري، سال توليد، نام شركت توليد كننده، حداقل درصد خلوص فيزيكي و مشخصات كامل بذر اعم   -

 . روي بسته دوخته شده باشد هاي بذري نوشته شده باشد و يا توسط كارت مشخصات بذري برناميه روي بستهقوه

 :برداريكنترل ادوات نمونه -

مطمئن باشد و همچنين از ابزار ) سوك(برداري از جمله مقسم و بمبونمونهستي به كاليبره بودن ادوات باير ميبردانمونه  -

 .استاندارد استفاده كند

  

  

  :بردارينمونه

 )ISTA(آزمون بذر.الملليقوانين انجنن بين از....5/2.اخذ نمونه هاي اوليه برطبق جدول شماره -

به  )ISTA(آزمون بذر.الملليانجنن بين يه بر طبق دستورالعملها و همچنين وزن هر بسته تعداد نمونه اولبسته به تعداد بسته   

  . شوندمالً تصادفي و نردباني انتخاب ميصورت كا

  :هاي اوليهبررسي وضعيت هموژنيته نمونه -

  :مبناي موارد ذيل كنترل شود هر نمونه اوليه را به دقت مشاهده نموده و يكنواختي توده بذر بر

  اندازه بذر -هاي هرزها و علفاختالط با بذور ديگر گونه -مي ظاهر و كيفيت عمو - زنگ بذر -

  ):سوك(هاي ايجاد شده توسط بمبوالصاق برچسب روي سوراخ -

بايستي از برچسب مخصوص استفاده نمود كه روي برچسب مي. هاي اوليه جهت پوشاندن حفره ايجاد شدهپس از اخذ نمونه

  . برداري باز شده استو نهال جهت انجام نمونه قات ثبت و گواهي بذرسسه تحقيؤنوشته شده باشد كه كيسه توسط م

  :هاي اوليهمخلوط نمودن نمونه -

  .هاي اوليه با يكديگر مخلوط و نمونه مركب تشكيل شودنمونه

  اخذ نمونه ارسالي و اطمينان توسط مقسم -

  .شود نمونه مركب توسط دستگاه مقسم به دو نمونه يكنواخت ارسالي و اطمينان تقسيم

  :نوشتن كليه مشخصات روي پاكت -

هاي حاوي نمونه اطمينان و برداري روي پاكتنام شركت و تاريخ نمونه كليه مشخصات بذر و همچنين شماره پارت، تعداد كيسه و

  .ارسالي نوشته شود
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  :هاپلمپ نمودن پاكت -

  .محل دوخت آن را امضاء نمايد بردارشود و نمونهطوري از عدم خروج بذر اطمينان حاصل ها به طور كامل بسته شده بهدرب پاكت

  

  تنظيم صورتجلسه رسمي -

 تنظيم چك ليست -

  

 

  

 

  

  :چك ليست نمونه برداري                     

  :  توضيحات

  

  نامناسب  مناسب  وضعيت انبار: الف

     وضعيت رطوبت انبار

    وضعيت منافذ انبار

    دماي انبار 

    گذاري پالت

    تهويه انبار 

    روشنايي 

  ندارد  دارد   برداري                  نامه درخواست نمونه -1

  ناقص  كامل  اسناد و مدارك  -2

  ندارد  دارد  پرداخت تعرفه  -3

  ندارد  دارد  عقد تفاهمنامه  -4

  نامناسب  مناسب  نحوه پارت چيني  -5

  پروپيلني  پاكتي  هاي بذري نوع بسته - 6

  نامناسب  مناسب  ليبل مشخصات بذر نصب -7

  نامناسب  مناسب  برداري ادوات نمونه -8

  نامناسب  مناسب  هاي اوليه هموژنيته نمونه -9

  كاري و اطمينان  كاري  نوع نمونه  -10

  نامناسب  مناسب  برداري نصب برچسب پس از نمونه -11

  ردندا  دارد  برداري تنظيم صورتجلسه رسمي نمونه -12
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  بسمه تعالي                                              

  

  فرم صورت جلسه نمونه برداري استاندارد بذرهاي زراعي

طبق  بر.............................. صاحب بذر.................... ....در محل انبار ..................... شهرستان ................. در استان ................. در مورخ 

پيمانكار ، ........با طبقه بذري ................. رقم .............. برداري انجمن بين المللي آزمون بذر از محصول بذري دستورالعمل استاندارد نمونه

گرديده و پس از مخلوط كردن برداري ات ثبت و گواهي بذر و نهال نمونهقيقسسه تحؤهاي استاندارد ممذكور، جهت تعيين آزمون

 Oسسهؤبرداري استاندارد با آرم منمونه اطمينان در كيسه هاي نمونه....... نمونه كاري و تعداد ....... هاي اوليه در نهايت تعداد نمونه

برداري سسه ثبت و گواهي بذر و نهال تحويل گرديد و در پايان نمونهؤنده مكيلوگرم پلمب و به نماي....... جمعاً به ميزان  Oاستانداردغير

  .Oپلمب نگرديد Oپلمب گرديد.............................. درب انبار با شماره سريال 

ي بذر و سسه تحقيقات ثبت و گواهشگاهي و صدور مجوز الزم از طرف مؤضمناً پيمانكار موظف گرديد تا زمان اعالم نتايج آزماي

  .برداري شده خودداري نمايداز جابجايي و توزيع بذرهاي نمونهنهال 

  Oاتيكت ندارد  Oاتيكت دارد    Oسنواتي  Oسالجاري  :سال توليد بذر �

  Oبوجاري و ضدعفوني نشده    Oبوجاري و ضدعفوني شده  :وضعيت بذر �

  Oغيراستاندارد  Oاستاندارد  Oگوني    Oپروپيليني  Oپاكت  :بندي بذرنوع بسته �

  :...................وزن هر كيسه:                                          مشخصات بذرهاي نمونه برداري شده

           

  

  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ساير توضيحات

شماره   رديف

  پارت

رقم يا سايز 

  بذر

تعداد 

  كيسه

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

سايز رقم يا   شماره پارت  رديف

  بذر

تعداد 

  كيسه

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        
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......................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................  

  :برداري و گيرندگان رونوشتحاضرين نمونه

  مسئول نمونه برداري موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال .1

 نماينده مركز تحقيقات .2

 صاحب بذر(نماينده شركت  .3
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