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5م/   

تفتٌش وفحص البذور  -ثالثا :  

  تفتٌش البذور -أ

من الضروري ان ٌبذل مجهود للمحافظة على البذور الناتجة من الحمول الممبولة من التفتٌش 

عملٌة ختم اولٌة على االكٌاس  بإجراءالحملً وعدم اختالطها مع ناتج حمول مرفوضة اخرى وذلن 

من عدم اختالط البذور وحدوث عملٌة غش اثناء  التأكدالمعبئة بالبذور واذا شحنت بدون اكٌاس  ٌجب 

الشحن وهذا كله ٌتم عن طرٌك جهة التصدٌك الرسمٌة كما ان ناتج الحمول المصدلة ٌجب ان ٌخضع 

ٌف والعزل والتدرٌج للبذور لبل تسوٌمها الى معالجة فً معمل التنمٌة والتً تتضمن عملٌة التنظ

 الزراعة للحصول على معدالت ونسب ضمن الحدود المسموح بها . ألغراض

الفحوصات  إلجراءان استخالص العٌنات من االرسالٌات للبذور المصدقة ٌجب ان تكون كافٌة 

 المطلوبة التالٌة :

العٌنات . بذوراستعمال الجزء االول منها فً زراعة حمول الممارنة فً الموسم الذي ٌلً فٌه استالم  -1  

استعمال الجزء الثانً من العٌنة فً المختبر لمعرفة الفحوصات المختبرٌة كالنماوة واالنبات ورطوبة البذور  -2

 وفحص الحالة الصحٌة والفحص العددي . 

ٌخزن لمدة موسم زراعً على االلل لغرض استعماله عند الحاجة .اما الجزء الثالث ف -3  

الفحص المختبري  -ب  

اختبار صالحٌة عملٌة الفحص المختبري للبذور من العملٌات المهمة والتً على اساسها ٌتم تعد 

بالشكل الصحٌح ووفك الضوابط والتعلٌمات المعتمدة لجهة التصدٌك فً الزراعة البذور لغرض تداولها 

تجري الفحوصات على العٌنات ا, الفحص لعدم صالحٌتهارسالٌات البذور التً اثبت واستبعاد 



 

 كلية الزراعة
 قسم المحاصيل الحقلية

ات  البذورتكنولوجيا محاضر  
5م/   

افة ، ظ) النالمستخلصة من ارسالٌات البذور بعد معالجتها فً معامل التنمٌة لغرض اجراء الفحوصات 

 النقاوة ، االنبات ، الحالة الصحٌة للبذور، رطوبة البذور (.

صات بشكل مفصل ٌجب التعرف على الطرٌمة العلمٌة والصحٌحة فً ولبل التطرق الى هذه الفحو

 استخالص العٌنات المعدة لهذا الغرض .

 استخالص العٌنات 

التً تم  ان الغرض من اخذ العٌنات هو اجراء الفحص المختبري على جزء صغٌر من البذور

الصغٌرة من البذور  االرسالٌة على ان تمثل هذه الكمٌة من االرسالٌة بموجب لواعد اصولٌة  سحبها

 اصدق تمثٌل بحٌث ٌعبر هذا الجزء عن محتوٌات االرسالٌة وتجانسها . التً اخذت بشكل

 وفٌما ٌلً بعض المفردات الخاصة بهذا الموضوع :

Seeds lot                 1-   ارسالٌة البذور  

)علب معدنٌة او بالستٌكٌة او اكٌاس او ورلٌة او  عبواتالداخل  موضوعة فً اي كمٌة من البذور 

متماثلة بحٌث تكون هذه الكمٌة او على شكل كومة  اكٌاس ناٌلون .....الخ من انواع العبوات المستخدمة(

 فً النوعٌة والتركٌب اي متجانسة فً محتوٌاتها وٌجب ان ٌكون لها وزن محدد ضمن الحد المسموح به

 .لبذوروالتً فرضها نظام تصدٌك ا

Container 2-                         العبوة  

)علب معدنٌة او بالستٌكٌة او اكٌاس او ورلٌة او اكٌاس ناٌلون عبارة عن شكل من اشكال وسائل التعبئة

بحٌث تكون محكمة الغلك وتحتوي على كمٌة من  .....الخ من انواع العبوات المستخدمة(او اكٌاس لماش

 البذور.
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Primary sample   3- ) العٌنة االولٌة ) االبتدائٌة  

او على شكل كومة او اي  بأكٌاسعٌنات صغٌرة من البذور تسحب من االرسالٌات سواء كانت معبئة 

تم اخذها بصورة عشوائٌة من مناطك مختلفة من االرسالٌة فكل ٌشكل من اشكال وسائل التعبئة حٌث 

نحصل علٌها تسمى عٌنة اولٌة .كمٌة من هذه العٌنات الصغٌرة التً  سحبة او  

Composite sample العٌنة المركبة )االجمالٌة (    -4   

عبارة عن مجموع العٌنات االولٌة المسحوبة من االرسالٌة ٌتم جمعها عادةً فً اكٌاس او اناء 

حجم مناسب اثناء عملٌة اخذ العٌنات وتكون حجم هذه العٌنة اكبر من العٌنة المرسلة للفحص فاذا زاد 

بالتجزئة المٌكانٌكٌة او خلط البذور  فالعٌنة كثٌراً ٌجب ان ٌختزل الى الحجم المناسب عن طرٌك التنصٌ

جٌدا على لوح من الورق او المماش ثم تمسم الى نصفٌن فٌأخذ احدهما وتكرر العملٌة للحصول على 

 وبالمدر المطلوب . الالزمةالعٌنة 

Submitted sample 5-  ارسالها الى الفحص  العٌنة المطلوب  

من العٌنة المركبة بعد اختزالها او تمسٌمها توضع داخل كٌس من  ةمأخوذكمٌة او وزن محدد من البذور 

: لإلرسالٌة و الكاملة المماش وٌحكم غلمه بعد وضع بطالة داخلٌة معه تتضمن المعلومات الكافٌة  

اسم صاحب البذور وعنوانه . -1  

نوع وصنف البذور . -2  

وزن االرسالٌة التً تمثلها العٌنة وعدد عبواتها . -3  

رلم االرسالٌة او العالمة الممٌزة . -4  

تأرٌخ اخذ العٌنة . -5  
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جهة وشكل التخزٌن . -6  

نوع التعبئة. -7  

البذور معاملة او غٌر معالمة بالمبٌدات الكٌمٌائٌة . -8  

اسم وعنوان الشخص المائم بأخذ العٌنة . -9  

الناحٌة.  -11  

المضاء. -11  

المحافظة . -12  

التولٌع ) الشخص المائم بأخذ العٌنة (. -13  

Working sample 6-    ) العٌنة العملٌة ) عٌنة المختبر  

هً العٌنة التً ٌتم استخالصها من العٌنة المطلوب ارسالها للفحص بعد ان ٌتم تمسٌمها واختزالها 

 المطلوب لغرض الفحص . فً المختبر وبالطرق االصولٌة للحصول على الوزن

 مراحل فحص عٌنة البذور فً المختبر 

بعد استالم العٌنة المرسلة للفحص من لبل جهة التصدٌك والتأكد من وزن العٌنة وٌجب ان ال ٌمل عن  -أ

 الحد المسموح به تمر العٌنة بمراحل متعددة داخل المختبر لغرض فحصها وهً :

ل خاص من لبل جهة التصدٌك ) دائرة فحص وتصدٌك البذور ( وتعطى لكل تسجٌل جمٌع المعلومات المرسلة بسج -1

 عٌنة رلماً مختبرٌا .

تنظٌم استمارة خاصة لكل عٌنة وٌثبت علٌها جمٌع المعلومات التً دونت فً السجل . -2  

العٌنة العملٌة ٌجب ان تخلط العٌنة خلطاً جٌداً كً تتجانس لبل تجزئتها للحصول على العٌنة العملٌة . خلط -3  
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ٌجب اجراء الفحوصات المختبرٌة على العٌنات الوردة للفحص بنفس الٌوم الذي ٌتم  -: خزن العٌنات -ب

ه درجات الحرارة منخفضة استالمها اما اذا تعذر ذلن بسبب زخم العمل فٌجب خزنها فً مخزن تكون فٌ

 وجٌد التهوٌة وخالً من الحشرات والموارض وذلن لمنع تدهورها اثناء الخزن لحٌن الفحص .

اما الحالة االخرى للخزن هً خزن الجزء المتبمً من العٌنة العملٌة لمدة سنة واحدة فً نفس المخزن 

 لغرض اعادة الفحص عند الضرورة .

 الفحوصات المختبرٌة للبذور 

.فحص النظافة )صفة ظاهرٌة وفٌزٌائٌة ( والً:ا  

.فحص النماوة ) صفة وراثٌة ( ثانٌاً:  

 ثالثاً: فحص االنبات المختبري المٌاسً.

 رابعاً: فحص رطوبة البذور.

 خامساً: فحص الحالة الصحٌة للبذور.

************************************************************ 

.فحص النظافة )صفة ظاهرٌة وفٌزٌائٌة ( اوالً:  

هً صفة ظاهرٌة لوالع البذور ٌمكن  تحدٌدها فً المختبر بطرق مٌكانٌكٌة ووسائل ٌدوٌة اخرى لمعرفة مكوناتها 

 االربعة وهً :

   Pure seeds البذور النمٌة    -أ  

. وهً البذور المراد معرفة نماوتها وتكون ناضجة وسلٌمة بغض النظر عن لونها  
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Other crop seeds بذور المحاصٌل االخرى   -ب   

Weed seeds بذور االدغال     -ج  

:- Inert matter  المواد الخاملة  -د  

,  اجزاء البذور المكسورة او التالفة ) المش , الطٌن , الرمل , الحصى , االجسام الفطرٌة , كتل التفحم المنابع وتشمل

 انتفاخات الدٌدان الثعبانٌة ...الى اخره من المواد االخرى (

*********************** 

 طرٌقة حساب نسبة النظافة فً العٌنة 

كون موزن ال                                                                              

111× = ـــــــــــــــــــــــــــــ )بذور نمٌة , بذور ادغال , بذور محاصٌل اخرى , مواد خاملة ( النسبة المئوٌة للمكون   

الوزن الكلً للعٌنة                                                                                         

*************************************************************************************  

فحص النقاوة ) صفة وراثٌة ( ثانٌاً:  

ان الممصود بهذا االختبار هو تعٌن نوع وصنف العٌنة المفحوصة وتمدٌر نسبة البذور الغرٌبة عن الصنف وافضل 

من الصعب تحدٌد طرٌمة لهذا الفحص هو اثناء التفتٌش الحملً لتحدٌد االصناف الغرٌبة )فً حمول الممارنة ( لكون 

 وتمٌز بعض اصناف البذور المتشابهة فً الحمل

, عبدهللا لاسم الفخري و السٌد احمد صالح خلف. 1983بذور المحاصٌل انتاجها ونوعٌتها   -:المصادر  

هاشم دمحم أمٌن و علً حسٌن عباس.  .1988 .فحص وتصدٌك البذور -  

االختبارات الخاصة بالبذور. 1982علً حسٌن علً . -  

.:  


