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 (Sampling)استخالص انعيناخ 

اٌ انغوع يٍ اٍزقالص ػُٛخ يٍ كًٛخ يٍ انجنٔه ْٕ انؾظٕل ػهٗ عيء طغٛو يٍ انجنٔه يًضم 

انًقزهفخ ػهٛٓب ) نهكًٛخ انًبفٕمح يُٓب رًضٛال طؾٛؾب، ٔػبكح رَزقهض انؼُٛبد نغوع اعواء انفؾٕطبد 

َمبٔح، َظبفخ، اَجبد، ؽٕٛٚخ، هؽٕثخ( فؾض ؽشو٘ ٔيوػٙ ٔغٛوْب يٍ انفؾٕطبد انُٕػٛخ االفوٖ 

 ٔنزؾلٚل يلٖ طالؽٛخ ْنِ انكًٛخ يٍ انجنٔه نهيهاػخ.

ٔالثل يٍ االْزًبو ثشكم فبص ثؼًهٛخ اٍزقالص انؼُٛبد ثؾٛش ركٌٕ يًضهخ رًبيب نكًٛخ انجنٔه انًزقهض 

يُبٍت نٓنِ انكًٛخ يٍ انجنٔه ٔالثل اٌ رغو٘ انؼًهٛخ ثؾؼٕه طبؽت انشبٌ ثؼل اٌ ٚكٌٕ  يُٓب ٔمنذ ٔىٌ

لل للو ؽهت نهغٓخ انًَؤٔنخ ػٍ انفؾض ٚطهت فّٛ اعواء انفؾٕطبد ػهٗ انجنٔه انزٙ ثؾٕىرّ يجُٛب فٙ 

يًضم ػُٓب  ؽهجّ َٕع ٔطُف انجنٔه ٔانكًٛخ نلّٚ ٔيكبٌ انقيٌ ؽٛش رمٕو انغٓبد انًَؤٔنخ ثؼل منك ثبهٍبل

 نغوع اٍزقالص انؼُٛخ انًطهٕثخ نهفؾض.

 تعط انًفاهيى انًستعًهح  -2.1

كًٛخ يؾلٔكح ثبنٕىٌ يٍ انجنٔه طُف يؼٍٛ رُزًٙ انٗ يوؽهخ اكضبه  : Seed lotارسانيح انثذور  -2.2.1

ٔؽغى  ٔاؽلح ٔنُبرظ َفٌ انَُخ ثؾٛش ركٌٕ يزغبََخ فٙ طفبرٓب انطجٛؼٛخ يٍ ؽٛش انًظقو ٔكهعخ انُظبفخ

 انجنٔه ٔانهٌٕ ٔانوائؾخ.

أ ْٙ كًٛخ يؼُٛخ يٍ ثنٔه )انًؾبطٛم، انقؼؤاد، االشغبه( يزًبصهخ ٔيزغبََخ ػُل انزؾهٛم ٔاٌ الٚيٚل 

 ا٘:  (I.S.T.A)كًٛزٓب ثب٘ ؽبل يٍ االؽٕال ػٍ رٕطٛبد ٔلٕاػل 

االػهٗ نكًٛخ االهٍبنٛخ ثبنَُجخ نهجنٔه انزٙ ؽغًٓب َٚبٔ٘ أ اكجو يٍ ؽغى ثنهح انؾُطخ فأٌ انؾل  - أ

 ( ؽٍ.02ركٌٕ )

ايب ثبنَُجخ نهجنٔه انزٙ ؽغًٓب الم يٍ ؽغى ثنهح انؾُطخ فبٌ انؾل االػهٗ نكًٛخ االهٍبنٛخ ركٌٕ  - ة

 ( ؽٍ.02)

( ؽٍ ٔػهّٛ ٚزؼٍٛ رغيئخ اكلاً 5ايب ثنٔه اشغبه انغبثبد فبٌ انؾل االػهٗ نكًٛخ االهٍبنٛخ ركٌٕ ) - د

 لجم انمٛبو ثبٍزقالص انؼُٛبد. انجنٔه انكجٛوح ػهٗ ػٕء يبٔهك 
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ْٔٙ كًٛخ انجنٔه انًَزقهظخ نًوح ٔاؽلح يٍ يُطمخ ٔاؽلح :  Primary sampleانعينح االونيح  -1.2.1

يٍ االهٍبنٛخ ثظٕهح ػشٕائٛخ ثٕاٍطخ لهى أ ػظب اٍزقالص انؼُٛبد أ ثبنٛل ٍٕاء كبَذ انجنٔه فٙ 

 يٕعٕكح فٙ اؽل انًقبىٌ أ ٍبٚهٕ انجنٔه أ انشبؽُبد.ػجٕاد يقزهفخ انؾغٕو أ غهخ ػهٗ شكم اكٕاو أ 

ْٔٙ كًٛخ انجنٔه انزٙ ٚزى انؾظٕل ػهٛٓب يٍ عواء فهؾ :  Composite sampleانعينح انًزكثح  -2.2.1

انؼلك انًطهٕة يٍ انؼُٛبد االٔنٛخ انًَزقهظخ  يٍ اهٍبنٛخ ٔاؽلح. ٔػبكح ركٌٕ ْنِ انكًٛخ اكجو يٍ انؼُٛخ 

 ( 4. 0. 0روٍم نهفؾض. ٔثننك ٚقزيل ٔىَٓب نهؾظٕل ػهٗ )انًطهٕثخ ٔانزٙ 

ْٔٙ انؼُٛخ انزٙ رؾظم ػهٛٓب يٍ  : Submitted sampleانعينح انًطهىب ارسانها نهفحص  -3.2.1

 انؼُّٛ انًوكجخ ٔانزٙ روٍم انٗ انغٓخ انًؼُٛخ نهفؾض الفؼبػٓب نهفؾض.

َزقهظخ يٍ انؼُٛخ انًوٍهخ ٔانزٙ رغو٘ ْٔٙ انؼُٛخ انً:  Working sampleانعينح انعًهيح  -4.2.1

 ػهٛٓب انفؾٕطبد ٔػهٗ ػٕء رؾهٛهٓب رؾلك َزبئظ انفؾض.

 كيفيح انحصىل عهى انعينح انتي تزسم نهفحص: -1.1

 انحصىل عهى عينح يًثهح نالرسانيح يجة انتاكذ يٍ: -2.1.1

ثغغ انُظو فًٛب اما كبَذ اٌ كًٛخ انجنٔه انًَزقهظخ )انؼُٛبد االٔنٛخ( كهٓب رؼٕك نُفٌ االهٍبنٛخ  - أ

 يؼجبءح أ فهخ.

رُظى االهٍبنٛبد انجنٔه ثؾٛش ركٌٕ يٍ انَٕٓنخ ػهٗ انمبئى ثبٍزقالص انؼُٛبد انٕطم انٗ ا٘ عيء  - ة

 أ ػجٕح فٙ االهٍبنٛخ. 

ػُل اٍزقالص انؼُٛخ فبٌ كًٛخ انجنٔه انًَزقهظخ ) انؼُٛخ االٔنٛخ ( يٍ كم يٕلغ لله االيكبٌ  - د

 يزَبٔٚخ.

انجنٔه انزٙ يؼجبءح فٙ ػجٕاد طغٛوح كبنؼهت ٔانجبكٛزبد... انـ رَزقهض انؼُٛبد فٙ ْنِ اهٍبنٛبد  - س

انؾبنخ لجم انزؼجئخ ا٘ يٍ فطٕؽ انزؼجئخ يجبشوح ثؾٛش ركٌٕ كًٛخ انؼُٛخ انًَزقهظخ يطبثمخ نكًٛخ 

 انؼُٛخ انًطهٕثخ . 

( نهزبكل يٍ رغبََٓب يٍ  فؾض كم ػُٛخ أنٛخ ٍٕاء اٍزقهظذ ثبنٛل أ ثب٘ انخ افوٖ ) لهى، أ ػظب - ط

انُبؽٛخ انُٕػٛخ . ٔرَزجؼل كم ػُٛخ يقزهفخ الرشجّ يضٛالرٓب يٍ انؼُٛبد انًَزقهظخ يٍ االهٍبنٛخ. 
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ٔكننك رَزجؼل انؼجٕح انقبطخ ثٓب الَّ يٍ انًٓى اٌ ركٌٕ ػجٕاد االهٍبنٛخ يزًبصهخ ٔاٌ انؼُٛبد 

يًضهخ ٔاما يبظٓو ػلو انزغبٌَ فٙ االٔنٛخ ٚغت اٌ عًٛؼب يزغبََخ نهؾظٕل ػهٗ ػُٛخ يوكجخ 

انؼُٛبد االٔنٛخ فالثل يٍ اٚمبف ػًهٛخ اٍزقالص انؼُٛبد ٔانطهت يٍ طبؽت انجنٔه رمَٛى االهٍبنٛخ 

 انٗ ػلح الَبو يزغبََخ ٔيٍ صى فؾض كم عيء ثظٕهح يَزمهخ.

ُٛبد أ ػُليب ركٌٕ انجنٔه يؼجبءح فٙ ػجٕاد يقزٕيخ رَزقهض انؼُٛبد ثؼظب أ لهى اٍزقالص انؼ - ػ

 ثفزؼ انؼجٕح. 

ٔرَزقهض انؼُٛخ يٍ اكٛبً انمًبُ ثٕاٍطخ اكفبل لهى أ ػظب اٍزقالص انؼُٛبد فٙ اؽلٖ ىٔاٚب 

 انقٛبؽ ٔثؼل اٍزقالص انؼُٛخ رقزى ثٕاٍطخ انخ انقزى ٔالثل يٍ رؾبشٙ فزؼ صمٕة كجٛوح فٙ انكٌٛ.

ٕع انجنٔه ٔانؾبنخ انًٕعٕكح ػهّٛ رقزهف ثبفزالف َ االدواخ انًستعًهح في استخالص انعيناخ: -1.1.1

 ٔرَزؼًم فٙ اٍزقالص انؼُٛبد االكٔاد انزبنٛخ: 

 

  (Probe or trier)عصا او قهى استخالص انعيناخ  - أ

ػظب اٍزقالص انؼُٛبد: ػجبهح ػٍ اَجٕة يؼلَٙ يغٕف اؽل ؽوفّٛ يلثت ٚؾزٕ٘ ػهٗ ػلك يٍ 

انضمٕة ٕٔٚعل ثلافهّ اَجٕة يؼلَٙ افو ػلك صمٕثّ يَبٔٚخ نؼلك صمٕة االَجٕة انقبهعٙ ْٔٙ ػهٗ 

 اَظ( يالئى الهٍبنٛبد انجنٔه 60اَظ(. ٔػًٕيب انؼظب انكجٛوح ) 04اَظ،  55اَظ،  60صالصخ ؽغٕو ) 

اَظ( فٓٙ يالئًخ  55انًٕعٕكح ػهٗ شكم فهخ ٔثبكٕاو أ فٙ ػجٕاد كجٛوح.  ايب انؼظب انًزٍٕطخ )

اَظ( فزَزؼًم نهجنٔه  04( كغى . ايب انؼظب انظغٛوح )75نهؼجٕاد انزٙ رؾزٕ٘ ػهٗ ثنٔه الم يٍ )

 انظغٛوح ؽوح االََٛبة. 

يلثجخ ٔنّ فزؾخ ماد يمطغ ثٛؼٕ٘ ػجبهح ػٍ اَجٕة يؼلَٙ يغٕف مٔ َٓبٚخ  قهى استخالص انعيناخ:

يٍ انطوف انًلثت ٔيمطغ كائو٘ يٍ انطوف االفو ْٕٔ َٚزؼًم نهجنٔه انًؼجبءح ثؼجٕاد يٍ 

 االكٛبً َٔٚزؼًم اٚؼب فٙ اٍزقالص انؼُٛبد يٍ انؼهت انًؼلَٛخ ٔٚكٌٕ ثؾغٕو يقزهفخ. 
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 صنذوق او حىض نًزج انعيناخ االونيح وانًزكثح  - ب

و ( نغزض x 2و 2جزء يًكٍ حًهه او قطعه يٍ انجنفاص او ورقح سًيكح او قطعح قًاش )  - خ

 استخالص انعينح انًطهىتح انتي تزسم نغزض انفحص يٍ انعينح انًزكثح.

اكياس يٍ اننايهىٌ او انقًاش نغزض وظع انعينه انًطهىتح وانتي تزسم نغزض انفحص  - ث

 نهجهح انًسؤونح. 

  (Sampling Procedure)عيناخ عًهيح استخالص ان -1.1.2

فٙ ؽبنخ ٔعٕك انجنٔه ػهٗ شكم اكٕاو )فهخ( كبٌ ركٌٕ فٙ انجٛبكه فبٌ اٍزقالص انؼُٛخ يُٓب ركٌٕ  - أ

ايب ثٕاٍطخ انٛل أ ثؼظب اٍزقالص انؼُٛبد ايب فٙ ؽبنخ ٔعٕك انجنٔه فٙ ػجٕاد ٍٕاء كبَذ 

ى ثبٍزؼًبل ػظب أ الالو يظُٕػخ يٍ انمًبُ أ انغُفبص فبٌ اٍزقالص انؼُٛبد ركٌٕ اٍه

اٍزقالص انؼُٛبد. ٔاما كبَذ انجنٔه فٙ ػجٕاد يؼلَٛخ يقزٕيخ فبَّ ًٚكٍ فزؼ صمت ثٓب ثٕاٍطخ لهى 

اٍزقالص انؼُٛبد ثؾٛش ركٌٕ ْنِ انفزؾخ يالئًخ الََٛبة انجنٔه ٔاما كبَذ ػًهٛخ االٍزقالص يٍ 

زى انؼهجخ أ رؼجئخ انجنٔه ثؼل اٍزقالص انؼهت ثبنٛل فؼُلْب ٚكٌٕ يٍ انؼؤه٘ فزؼ انغطبء ٔاػبكح ف

انؼُٛخ. فٙ ؽبنخ اٍزقالص انؼٛخ يٍ انؼجٕاد انًظُٕػخ يٍ انمًبُ رفزؼ يٍ انيأٚخ انؼهٛب ػُليب 

رَزقهض انؼُٛخ ثبنٛل أ ٚكٌٕ غوً انؼظب أ انمهى فٙ َفٌ انًُطمخ ٔثؼل اٍزقالص انؼُٛخ رقبؽ 

أ اكٛبً انُبٚهٌٕ فبٌ اػبكح انقزى ٚكٌٕ ثًظله ؽواه٘  ايب انؼجٕاد انجالٍزٛكٛخ انًُطمخ انًفزٕؽخ. 

 أ ثبٍزؼًبل شوٚؾ انقزى.

فٙ ؽبنخ اٍزقالص انؼُٛبد ثبنٛل رزى ػًهٛخ اكفبل انٛل ْٔٙ يغهمخ صى رفزؼ فٙ انًٕػغ انًواك افن  - ة

 انٛل.انؼُٛخ االٔنٛخ يُّ ثؼل منك رغهك انٛل نهؾفبظ ػهٗ كًٛخ انجنٔه ٔػلو فمل ا٘ عيء يُٓب ػُل ٍؾت 

فٙ ؽبنخ اٍزقالص انؼُٛبد ثٕاٍطخ انؼظب رلاه االَجٕثخ انلافهٛخ نغهك صمٕثٓب صى رغًٌ فٙ كزهخ  - د

انجنٔه ) ٍٕاء فهخ أ ػجٕح( انٗ اٌ رَزمو ٔثؼل منك رفزؼ انضمٕة لزُينك انجنٔه ثلافهٓب صى ثؼل منك 

ًٛخ يٍ انجنٔه )ػُٛخ رغهك انضمٕة صبَٛخ ٔرَؾت انؼظب ٔثٓنِ انطوٚمخ ًٚكٍ انؾظٕل ٔثُغبػ ػهٗ ك

أنٛخ( يٍ انٍٕؾ ٔانغٕاَت ٔرفؾض نهزبكل يٍ ػلو ٔعٕك ثنٔه يزؼوهح فٙ االهٍبنٛخ صى رٕػغ فٙ 

انكٌٛ انًؼل نٓب ٔركوه انؼًهٛخ نؾٍٛ انؾظٕل ػهٗ انؼُٛخ انًطهٕثخ. ٔالثل اٌ رغًٌ انؼظب افمٛب فٙ 

 انؼجٕاد ٔنٓنا ٚغت لهت االكٛبً ػهٗ عٕاَجٓب نزَٓٛم انؼًهٛخ. 
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  (Sampling intensity)عذد انعيناخ االونيح انتي يجة استخالصها يٍ االرسانيح:  -1.1.3

اٌ ػلك انؼُٛبد االٔنٛخ انًَزقهظخ يٍ اهٍبنٛخ انجنٔه ػُليب ركٌٕ يُزظًخ ثشكم اكلاً أ كافم  - أ

 . (I.S.T.A)ػجٕاد يقزهفخ انؾغٕو يٕػؾخ اكَبِ ٔؽَت رؼهًٛبد يُظًخ فؾض انجنٔه انلٔنٛخ 

ايب فٙ ؽبنخ ٔعٕك اهٍبنٛخ انجنٔه فٙ ػجٕاد ٔماد اؽغبو يزًبصهخ فزَزقهض انؼُٛبد االٔنٛخ كًب  - ة

 يجٍٛ اكَبِ: 

 

 تستخهص انعيناخ االونيح يٍ كم عثىج خًسح او اقم

 رَزقهض ػُٛخ ٔاؽلح نكم صالس ػجٕاد ػهٗ اٌ الٚمم ػلكْب ػٍ فًَخ عثىج 23- 5يٍ 

 ٔاؽلح يٍ كم فًَخ ػجٕاد ػهٗ اٌ ال ٚمم ػلكْب ػٍ ػشوحرَزقهض ػُٛخ  عثىج 23اكثز يٍ 

 

ثبنَُجخ نجنٔه انقؼؤاد أ َجبربد انيُٚخ طغٛوح انؾغى ٔانوْٛفخ ٔانزٙ ركٌٕ يٕػٕػخ فٙ اكٛبً  - س

% ٔثظٕهح ػشٕائٛخ ٔٚقهؾ يؾزٕاْب يغ  0ٔهلٛخ طغٛوح فٛغت افن ػلك يٍ االكٛبً الرمم ػٍ 

 انؾل انًموه.ثؼؼٓب ثؾٛش الٚمم ٔىٌ انؼُٛخ ػٍ 

فٙ ؽبنخ اننهح انظفواء اما كبَذ يقئَخ ػهٗ شكم ػواَٛض فبٌ ػلك انؼُٛبد االٔنٛخ انزٙ  - ط

ػوَٕص ٔثؼل منك  02 -05ٔيٍ ايبكٍ يقزهفخ ثؾٛش ٚكٌٕ ػلك انؼواَٛض يٍ  7-5رَزقهض  يٍ 

 رفوؽ انجنٔه ٔرقهؾ عٛل ٔرَزقهض يُٓب انؼُٛخ انًطهٕثخ.

ػُٛبد أنٛخ ٔيٍ  5وثبد ٍكك انؾلٚل أ ػوثبد َمم رَزقهض اما كبَذ االهٍبنٛخ يؼجبح فٙ ػ - ػ

ػُٛخ  00ايبكٍ يقزهفخ ٔػهٗ صالصخ اػًبق يقزهفخ . ايب اما كبَذ انؼوثبد كجٛوح انؾغى فَٛزقهض 

 أنٛخ يُٓب.

 فٙ ؽبنخ اٍزقالص ػُٛخ يٍ اهٍبنٛخ اصُبء انزغٓٛي ٔانزؼجئخ فغت افن يملاه   - ؿ

 

 



 اعداد                                 لوجيا البذور                                ومحاضرات تكن   
 الفهدعلي  احمد جياد د.الثالث محاصيل حقلية                                                             

 

6 
 

 انًصادر : 

 .كبيم انقفبعٙ  -نٕعٛب انجنٔهٕركُ  -0

 . ػهٙ ؽٍَٛ ػهٙ  -االفزجبهاد انقبطخ ثبنجنٔه  -0

 

 

 

http://www.iraqnla.gov.iq/opac/index.php?q=%22%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%22&hl=ara
http://www.iraqnla.gov.iq/opac/index.php?q=%22%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%22&hl=ara

