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 التفتٌش الحقلً
لبل تفتٌش الحمل ٌجب ان ٌتحمك المائمون بعملٌة االعتماد من مصدر البذور 

عن طرٌك بعض االجراءات االدارٌة والتً تستوجب تسلٌم شهادات البذور المراد 

اعتماد البذور. ٌجب على المفتش التأكد اوالً من اكثارها الى المائم بعملٌات 

التفاصٌل الموجودة على استمارات الفحص فً التفتٌش الحملً ، كمصدر البذور 

والمساحة المزروعة والمحاصٌل السابمة وترلٌم الحمل ، ثم ٌبدأ بعد ذلن عملٌات 

 التفتٌش الحملً.

 كٌفٌة اجراء التفتٌش الحقلً
ً تعٌٌن  ٌبدأ المفتش بالدخول الى الحمل والسٌر فً اتجاهات مختلفة متوخٌا

م 01وحدة المساحة المطلوب فحصها والبالغة 
2

بطرٌمة عشوائٌة على ان ٌثبت  

مهما  5هكتارات( ، وٌجب ان ال ٌمل عدد الوحدات عن  5دونم ) 21وحدة لكل 

( 01كانت مساحة الحمل المطلوب تفتٌشه ، صغٌرة او كبٌرة. ٌوضح شكل )

الفعالة فً كٌفٌة السٌطرة على الحمل بهدف تفتٌشه ، وتحسب عدد النباتات االسالٌب 

م 01الغرٌبة فً هذه الوحدة )
2

 ( بالمعادلة االتٌة:

 011× نسبة النباتات الغرٌبة = )معدل عدد النباتات الغرٌبة / معدل عدد نباتات المحصول( 

 

 

 

University of Diyala-College of Agriculture



 

 تكنولوجٌا البذورمحاضرات 
 جامعة بغداد. -كلٌة الزراعة  -قسم المحاصٌل الحقلٌة  -المرحلة الثالثة 

 جالل حمٌد حمزة الجبوري   أعداد األستاذ المساعد الدكتور
 7102آخر تحدٌث: 
 

  الثامنسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع األ

 

 

 
2 

 المساحة التً ٌقوم المفتش بتفتٌشها. : نظام السٌر فً التفتٌش الحقلً

 

وٌراعى المواصفات االتٌة بالنسبة للظروف الحقلٌة والوحدات المطلوب 

 فحصها:

هكتار( ،  55دونم ) 011ٌجب ان التزٌد وحدة المساحة المطلوب تفتٌشها على  .0

 واذا زادت عن ذلن فٌمكن عد ما ٌزٌد عن المساحة المذكورة حمالً آخر جدٌداً.

تكون ثلثا ) ٌجب ان .2
 

 
 ( مساحة الحمل ذات نباتات لائمة غٌر مضطجعة.

 ٌجب ان تكون نسبة النماوة الناتجة ضمن الحدود المسموح بها. .0
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ٌجب ان ال ٌحتوي الحمل على سنابل ذات نمو ضعٌف او بذور ضامرة او  .4

 فارغة وبكمٌة ال تتناسب وانتاج بذور التماوي.

ً من ٌجب ان ٌكون الحمل معزوالً بمسافة كاف .5 ٌة عن الحمول المجاورة تحوطا

 الخلط فً اثناء الحصاد.

 مواعٌد التفتٌش
انسب موعد للتفتٌش الحملً هو الولت الذي ٌمكن تمٌٌز النباتات فٌه بسهولة 

ووضوح ، وٌختلف المٌعاد المناسب من محصول الخر ، ففً الرز والشعٌر 

السنابل ولبل الحصاد ، والنجٌلٌات العلفٌة ٌكون الولت المناسب هو فترة تكوٌن 

ً للتمٌٌز بٌن االصناف ،  وللبمولٌات هو مٌعاد التزهٌر إذ ٌتخذ لون الزهرة اساسا

وفً المطن ٌكون خالل الفترة ما بٌن التزهٌر لغاٌة نضج المحصول. وٌجب تكرار 

التفتٌش على الحمل لضمان انتاج التماوي النمٌة. ومن الضروري اجراء التفتٌش 

 ل موعد الحصاد وهما:على مرحلتٌن لب

موعد التفتٌش االول: ٌجرى عند اكتمال ظهور السنابل وٌتم فٌه انتخاب الحمول  .0

 الصالحة كاجراء مبدئً للمبول والرفض وفماً لمؤشرات معٌنة.

موعد التفتٌش الثانً: هو التفتٌش النهائً وٌجرى على الحمول التً تم اجراء  .2

نمو السنابل او العنالٌد الزهرٌة  التفتٌش االول علٌها ، وذلن بعد اكتمال

 ونضجها واصفرارها للتأكد انها ضمن المواصفات المطلوبة.
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 وعلى المفتش ان ٌقوم على االقل بتقٌٌم االتً:

 درجة مطابمة الصنف او البذور. .0

 درجة النماوة. .2

 االمراض. .0

 مسافة العزل. .4

التفتٌش مطابمة الصنف: بمعنى هل ان الصنف المشار الٌه فً استمارة 

الحملً هو بالفعل الصنف المزروع ؟ وخاصة بالنسبة لبعض المحاصٌل خلطٌة 

التلمٌح حٌث تكون االختالفات بٌنها للٌلة جداً وذات طبٌعة كمٌة بشكل رئٌسً ، 

وفً معظم هذه الحاالت ٌصعب التحمك من مطابمة الصنف. كذلن ٌجب على 

دارٌة المذكورة سابماً. وفً العدٌد المفتش االعتماد بصورة كبٌرة على المرالبة اال

 من المحاصٌل ذاتٌة التلمٌح ٌسهل التحمك من مطابمة الصنف.

النماوة واالمراض: ٌجب فحص المساحة المزروعة كاملة باتباع نظام فحص 

. وعند مطابمة الحمل بصورة واضحة للمعاٌٌر أعالهوسٌر خاص وكما موضح 

غرٌبة ، والمحاصٌل واالصناف االخرى ، المطلوبة وخاصة بالنسبة الى االنواع ال

واالعشاب الضارة او الخطٌرة ، والبذور والنباتات المصابة باالمراض ، ودرجة 

النمو العام ، وتصبح المالحظات االخرى غٌر ضرورٌة. وعند الشن فً عدم 

مطابمة المحصول للمواصفات المطلوبة ، ٌجب على المفتش اخذ عٌنات عشوائٌة 
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عٌنات ، ولكن لد  01ها ، وعادةً ما ٌكون عدد هذه العٌنات حوالً من الحمل وفحص

 ٌزداد هذا الرلم تبعاً للمحصول ومساحة الحمل ودرجة االختالط او العدوى.

 االنواع الغرٌبة
ٌتم تمٌٌم االنواع الغرٌبة عادة على اساس االختالفات فً الطول والشكل 

 المالحظات وبشكل ادق.واللون ، وفً حالة الشن ٌجب اجراء المزٌد من 

االعشاب والنباتات الغرٌبة: عند التفتٌش الحملً تمدر فمط االعشاب الخطٌرة 

واالعشاب الضارة والمحاصٌل االخرى التً ٌصعب ازالتها خالل عملٌات اعداد او 

تجهٌز البذور ، ففً محاصٌل الحبوب ، ٌعتبر الشوفان البري ومحاصٌل الحبوب 

 من االهمٌة وٌجب تمدٌرها.االخرى على درجة عالٌة 

 االمراض
ٌؤخذ بنظر االعتبار االمراض التً تنتمل عن طرٌك البذار فمط ، ولبعض 

ٌجب مراعاة وفحص او تفتٌش  Ustilagoاالمراض االخرى مثل مرض التفحم 

 الحمول المجاورة ومسافات العزل بٌنها فً معظم االحٌان.

 الحالة العامة للمحصول
ٌموم المفتش بتمٌٌم الكثافة العامة وحالة المحصول. وٌجب فً معظم االحٌان 

فً هذه الحالة تمٌٌم االعشاب والنباتات الغرٌبة التً ال تعتبر خطرة او صعبة 

االزالة اثناء عملٌات اعداد او تجهٌز البذور ، وباالضافة الى ذلن ٌتم تمدٌر 

 االنتاجٌة بصورة عامة فً معظم االحٌان.
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 مسافات العزل
زل المحصول بشكل فعال عن االصناف االخرى من نفس المحصول ٌجب ع

، او من نفس االصناف فً مراحل االكثار المختلفة ومن المحاصٌل التً تستطٌع 

ان تتلمح مع بعضها البعض ، كما ٌجب االخذ بنظر االعتبار النباتات الفردٌة او 

المجاورة. وتعتبر المنعزلة لمثل هذه االصناف او المحاصٌل المزروعة فً الحمول 

ً مسافات العزل  على درجة عالٌة من االهمٌة فً المحاصٌل خلطٌة المذكورة سابما

 التلمٌح ولكنها لد تصبح محدودة االهمٌة فً المحاصٌل ذاتٌة التلمٌح.

تختلف احتٌاجات العزل من محصول آلخر ، إذ ان مسافة العزل تعتمد على 

زلها ، وطبٌعة التلوث التً تعزل من عدة عوامل مثل طبٌعة المواد المطلوب ع

اجلها ، وكذلن اتجاه الرٌاح السائدة فً المنطمة ، وهً فً العادة تمرر بالخبرة 

ً تتطلب العزل  والممارسة بدالً من االختبارات لتحدٌد ظروف العزل وهً عموما

بحذر ودلة فً هذه المرحلة. وتحتاج  الزراعة الى عناٌة كتلن التً تعطى 

 د باستثناء اجراء العزل.لمحصول جٌ

ٌجب ان تزرع االجٌال المبكرة )بذور المربً( فً وسط حمل مزروع بنفس 

الصنف ، وعند الحصاد ٌجب حصاد المنطمة المجاورة لبل حصاد بذور المربً ، 

وٌفضل زراعة االجٌال المبكرة فً منطمتٌن مختلفتٌن لتجنب خطر فمدان هذه 

غٌر المناسبة. وبالنسبة لبذور االساس والبذور  االجٌال بأكملها فً حاالت الظروف

ً للجٌل والمحصول ،  المصدلة ٌوصى بترن الحد االدنى من مسافات العزل تبعا
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ونظراً الى ان محاصٌل الحبوب ذاتٌة التلمٌح ٌكتفى عادةً بترن شرٌط صغٌر من 

االرض بٌن الحمول لتجنب الخلط المٌكانٌكً ، كما ٌفضل وضع حاجز مثل خندق 

 ٌن الحملٌن.ب

ٌتطلب انتاج بذور الحنطة فً الهند مثالً ترن مسافة خاصة ال تمل عن ثالثة 

امتار بٌن حمل االكثار والحمول االخرى المنزرعة بنفس الصنف وغٌر المطابمة 

للمواصفات المرغوبة ، بٌنما ٌتطلب االخر فً هولندا ترن شرٌط من االرض 

دلة وشرٌط بعرض متر واحد بٌن بمسافة نصف متر لفصل حمول البذور المص

حمول االساس. وعند ارتفاع نسبة التلمٌح الخلطً فً بعض االصناف او االنواع 

ٌجب زٌادة مسافات العزل بٌن الحمول ، كما ٌجب زٌادة المسافة الفاصلة بٌن 

الحمول المزروعة باصناف حساسة لالصابة بامراض التفحم ، ففً المغرب مثالً 

م اذا تجاوزت نسبة االصابة بمرض التفحم  051فة الفاصلة ٌجب ان تكون المسا

متر بعٌن االعتبار  01%( ، وفً هولندا تؤخذ الحمول الوالعة ضمن 1.5السائب )

 خالل الفحص او التفتٌش الحملً.

فً معظم االحٌان توجد لوانٌن تحدد عدد االصناف التً ٌجب زراعتها فً 

ر من صنف واحد من الحنطة فً مزرعة كل مزرعة. ففً تونس ال ٌمكن اكثار اكث

واحدة ، بٌنما فً هولندا ٌسمح بزراعة صنفٌن من االصناف ذاتٌة التلمٌح فً 

 مزرعة واحدة الكثار البذور.
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وٌمكن االستنتاج بأن مسافات العزل تكون محدودة االهمٌة فً حالة 

لطٌة محاصٌل الحبوب ذاتٌة التلمٌح بٌنما تزداد اهمٌتها فً حاالت محاصٌل خ

التلمٌح او االصابة بمرض التفحم السائب مثالً ، كما ان زراعة صنف واحد فمط فً 

 كل مزرعة ٌعمل على تملٌل نسبة الخلط بٌن االصناف.

 ٌتوقف تحدٌد مسافات العزل بٌن االصناف على العوامل التالٌة:

 نوع المحصول: هل هو ذاتً ام خلطً التلمٌح. .0

الحشرات فً تلمٌح ازهار معٌنة وال ٌحدث انتشار الحشرات: تتخصص بعض  .2

التلمٌح فً حالة غٌاب الحشرة. وتموم الحشرات بعملٌة التلمٌح الخلطً وبزٌادة 

اعدادها تزداد نسبة الخلط. ومن اهم الحشرات المعروفة بهذا الصدد هً النحل 

الذي ٌموم بنمل حبوب اللماح فً اثناء تنمله بٌن االزهار المتصاص الرحٌك ، 

( كم لجمع الرحٌك. وٌتولف نشاط الحشرات على 6كن ان ٌطٌر لمسافة )وٌم

 حرارة الجو وسرعة الرٌاح.

الرٌاح: ٌؤثر اتجاه الرٌاح اثناء ولت التزهٌر على التلمٌح الخلطً وتزداد نسبة  .0

الخلط فً النباتات الهوائٌة التلمٌح بازدٌاد سرعة الرٌاح ، إذ تتسالط حبوب 

حٌن تكون  (م 2.5 - 0)فراء مثالً فً دائرة لطرها اللماح لنبات الذرة الص

 الرٌاح ساكنة وتبتعد مسافة عدة مئات من االمتار اذا كانت سرعة الرٌاح شدٌدة.
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مصدات الرٌاح: تنخفض نسبة التلمٌح الخلطً اذا زرعت نباتات طوٌلة  .4

 كمصدات للرٌاح حول الحمول.

اللماح فٌساعد الجو الجاف  حالة الجو: تؤثر العوامل المناخٌة فً انتشار حبوب .5

 المشمس على انتشار حبوب اللماح فً حٌن ٌؤخرها الجو البارد.

 المحاصٌل السابقة -المعامالت الزراعٌة 
فً بعض نظم االعتماد ٌتحتم على المفتش التأكد من جمٌع العملٌات الحملٌة 

تمر بٌن  والنظم المحصولٌة السابمة. وٌتراوح عدد المواسم الزراعٌة التً ٌجب ان

ً بٌن الصفر واالثنٌن. كما  محصولٌن من المحاصٌل المزروعة النتاج البذور غالبا

َ لتباٌن الظروف المحلٌة. وفً نظم االعتماد المتمدمة ، تمع  تتباٌن هذه المواسم تبعا

 مسؤولٌة المعامالت الزراعٌة فً اغلب االحٌان على مزارع البذور.

 الغرٌبةتنظٌف الحقل والتخلص من النباتات 
وتعنً ازالة االنواع والنباتات الغرٌبة والمرٌضة والمصابة من حمول انتاج 

البذور. وٌجب على المفتش التأكد من عملٌات تنظٌف الحمل والتخلص من النباتات 

الغرٌبة ، وٌموم المزارع عادة بهذه العملٌة فً حمله. وٌتم اجراء هذه العملٌة عادةً 

مع المواصفات المطلوبة ، وٌسمح بها فً جمٌع الحاالت فً الحمول التً ال تتطابك 

باستثناء االمراض مثل امراض التفحم التً ٌؤدي انتشار جراثٌمها الى حدوث 

 وانتشار االصابة.
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 فحص البذور
بعد حصاد المحصول تنتمل البذور الى اماكن االعداد او التجهٌز. وفً بعض 

الى اماكن التجهٌز الى المرالبة من لبل نظم االعتماد تخضع عملٌة النمل من الحمل 

هٌئة اعتماد البذور. وفً اماكن تجهٌز البذور وبعد تجفٌف البذور وتنظٌفها ، تؤخذ 

عٌنة من البذور وتختبر لتحدٌد درجة تجانسها ومحتوى الرطوبة والنماوة واالنبات 

 وصحة البذور.

 تفتٌش(قطاعات ما بعد المراقبة )التفتٌش( وما قبل المراقبة )ال
لد تشمل بعض نظم االعتماد لطاعات حملٌة لتنفٌذ المزٌد من االختبارات 

 المتعلمة بمطابمة الصنف والنماوة واالصابات المرضٌة.

ٌتم زراعة عٌنة من كل حمل من حمول بذور  ما بعد المراقبة:قطاعات 

فً الموسم صدلة % من كل حمل من حمول البذور الم21-05االساس وحوالً 

فً مزارع هٌئات اعتماد البذور ، اضافة الى العٌنات المٌاسٌة وتهدف هذه  التالً

فً الموسم السابك. وال تستخدم تصدٌك العملٌة الى التأكد من دلة وفعالٌة عملٌات ال

 تصدٌكالبذور ولكن للتأكد من عمل هٌئة  تصدٌكلطع ما بعد المرالبة للموافمة على 

 البذور.

مكن استخدام ما بعد المرالبة المبٌنة فً المسم ٌ ما قبل المراقبة:قطاعات 

السابك كمطع ما لبل المرالبة ، نظراً لزراعة هذه المطع فً نفس موسم الجٌل 
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المستمدة منه عٌنه البذور. وتؤخذ المعطٌات المستمدة من هذه المطع بعٌن االعتبار 

 كمٌات البذور. تصدٌكحٌن الموافمة النهائٌة على 

نموذج مختلف تماماً لمطع ما لبل المرالبة ، حٌث تزرع  وٌستخدم فً هولندا

عٌنة من البذور النتاج بذور ما لبل االساس الى جانب العٌنة المٌاسٌة ، وٌجب اال 

تختلف هذه العٌنة عن العٌنة المٌاسٌة ، وفً مثل هذه الحاالت فمط ٌمكن استخدام 

سٌة لصنف ما وفماً البذور النتاج بذور ما لبل االساس. وتكون العٌنة المٌا

( التً تمثل المعٌار OECDلمواصفات منظمة التعاون والتنمٌة االلتصادٌة )

الرسمً الذي ٌستعمل للحكم على جمٌع عٌنات البذور االخرى فً عملٌات 

االعتماد. وتزّود هٌئات اعتماد البذور عادة بعٌنة لٌاسٌة واحدة فمط ، ولذلن ٌجب 

ترة حٌاة الصنف. وعند الحاجة الى عٌنة لٌاسٌة ثانٌة ان تكون الكمٌة كافٌة لتغطٌة ف

 ، ٌجب اجراء ممارنة بٌن العٌنتٌن المٌاسٌتٌن لبل استخدام العٌنة المٌاسٌة الجدٌدة.

 

 -االسئلة :
 اهم استنتبجبته ، واهم توصيبته ؟و، ابحبث تكنولوجيب البذور تكلم عن احد  -:1س
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