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  مقدمه :

طور طوري که بدون تهیه و عرضه بذر استاندارد عملکرد و کیفیت محصول بهکشاورزي است بهترین نهاده بذر مهم

هاي کشاورزي سیستم کیفیت باال یکی از ضروریات باولید و توزیع بذر از این رو ت.کاهش خواهد یافتچشمگیري 

زنی، خلوص فیزیکی و ژنتیکی، بنیه و سالمت بذر تعیین کننده . خصوصیاتی مانند اصالت رقم، درصد جوانهاست

تولیدکننده یابی به کیفیت باالي بذر و حفظ آن هدف هر باشند. دستکیفیت بذر بوده و براي کشاورزان بسیار مهم می

  بذر است. نشان داده است که سیستم گواهی بذر راه مؤثري براي کنترل کیفیت تجربه. باشداي بذر میحرفه

اي در رژیم غذایی انسان و بسیاري از گیاهخواران ایفا کرده و به دلیل نقش برجسته ).Phaseolus vulgaris L( لوبیا

دارا بودن میزان کم اسید چرب اشباع و مقادیر زیاد پروتیین، فیبر و عناصر غذایی ضروري مانند آهن، روي، منیزیم و 

  .باشدمیپتاسیم داراي منافع زیاد براي سالمت انسان 

دلیـل  چرا که استفاده از بذر غیـر اسـتاندارد بـه    بذر داراي کیفیت باال بسیار مهم استلوبیا، استفاده از محصول در تولید 

لوبیـا را   محصـول توانـد عملکـرد و کیفیـت    هاي بـذرزاد مـی  وجود بیماريخلوص فیزیکی اندك و یا زنی پایین، جوانه

 226در کشـور حـدود    محصـول ایـن  میزان تولید و هزار هکتار  116طح زیر کشت لوبیا در ایران حدود . سکاهش دهد

سـطح  ازسوي دیگـر   ، گیردرا در بر میدرصد از کل تولید حبوبات کشور  8/36که معادل  شده است گزارشهزار تن 

 1/135، مادري و گواهی شده سوپرالیتدر سه طبقه  1395منظور تولید بذر در کشور در سال گواهی شده ارقام لوبیا به

شده لوبیا سهم بسیار بنابراین بذر گواهی. تن بذر از طبقات ذکر شده، گواهی شده است 256از آن هکتار بوده است که 

شـده  بذر گواهی کمی و کیفی ءدرصد). از این رو ارتقا 2(کمتر از  داشته استکمی در مرتفع نمودن نیاز بذري کشور 

-نقش مهمی در بهبود جایگاه بذر گواهیتواند هاي آزمایشگاهی میاي و آزمونلوبیا از طریق انجام بازدیدهاي مزرعه

  داشته باشد.شده لوبیا 

  

  بندي طبقات بذري لوبیاتقسیم. 1

  د: نباشطبقات بذري لوبیا بر اساس آخرین استاندارد ملی مصوب به شرح ذیل می

توسـط مؤسسـه تحقیقـات اصـالح و     ) Breeder Seed(گـر اصـالح از تکثیـر بـذر طبقـۀ     :. بذر پایـه یـا سـوپرالیت   1

تحـت نظـارت مؤسســه تحقیقـات ثبـت و گــواهی بـذر و نهـال و بــا        هـاي داراي مجــوز بـذر و یــا شـرکت  تهیـه نهـال و   

ــادري و گــواهی شــده مــی  لحــاظ نمــودن اســتانداردهاي مربوطــه   ــذر م ــع ب ــد شــده و منب ــذر اصــالحباشــدتولی گــر . ب

  شود.  سسه تحقیقات مربوطه تولید میؤنژادگر در ماز تکثیر بذر هسته اولیه تحت نظارت به بذري است که

هـاي داراي مجـوز و تحـت نظـارت مؤسسـه      توسـط شـرکت  از تکثیر بـذر پایـه یـا سـوپرالیت     . بذر مادري یا الیت: 2

باشد.شده میو منبع بذر گواهی تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با لحاظ نمودن استانداردهاي مربوطه تولید شده



٢

هاي داراي مجوز و تحت نظـارت مؤسسـه تحقیقـات ثبـت و     توسط شرکتاز تکثیر بذر مادري . بذر گواهی شده: 3

شود. این طبقه بذري محصول نهایی برنامه کنتـرل و  گواهی بذر و نهال و با لحاظ نمودن استانداردهاي مربوطه تولید می

  .گیردمورد استفاده قرار میتجاري  براي تولید محصولگواهی بذر لوبیا بوده و 

  

  صدور مجوز: . 2

ــذر لوبیــا از مؤسســه             ــد ب ــات بــذري بایــد داراي مجــوز تولی ــذر لوبیــا در هــر یــک از طبق ــرکت تولیدکننــده ب ش

ــدام        ــه اق ــیش از هرگون ــده پ ــت شــرکت تولیدکنن ــن رو الزم اس ــند. از ای ــال باش ــذر و نه ــواهی ب ــت و گ ــات ثب تحقیق

لیــد بــذر، مــدارك مــورد نیــاز جهــت صــدور یــا تمدیــد مجــوز مربوطــه را تحویــل مؤسســه نمایــد تــا پــس از  بــراي تو

ــواقص احتمــالی، تقاضــاي مربوطــه در کمیتــه صــدور مجــوز مؤسســه مطــرح گردیــده و    بررســی کارشناســی و رفــع ن

نســبت بــه صــدور یــا تمدیــد مجــوز اقــدام گــردد. الزم بــه ذکــر اســت دارا بــودن مجــوز معتبــر از مؤسســه تحقیقــات    

ه مــذکور بــوده ثبـت و گــواهی بــذر و نهــال شــرط الزم و اولیــه بــراي تولیــد بـذر گــواهی شــده تحــت نظــارت مؤسســ  

  و بدون آن امکان ادامه روند گواهی بذر وجود نخواهد داشت.

  

  مراحل کنترل و گواهی مزرعه تکثیر بذر لوبیا:. 3
  

  ارائه درخواست:. 3-1

ــد        ــال بای ــذر و نه ــواهی ب ــت و گ ــات ثب ــا از مؤسســه تحقیق ــذر لوبی ــد ب ــر تولی ــوز معتب ــده داراي مج شــرکت تولیدکنن

دقــت تکمیــل نمــوده و فـرم تکمیــل شــده را بــه واحــد اســتانی   بــه 1مربوطــه را براســاس فــرم شـماره   متقاضــیانلیسـت  

  مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارائه نمایند.   

  

  :متقاضی. بررسی شرایط 3-2

هـاي دریافـت شـده را بـه شـرح ذیـل       مؤسسه تحقیقـات ثبـت و گـواهی بـذر و نهـال مکلـف خواهـد بـود درخواسـت         

ــه معرفــی     ــا مــوارد ذکــر شــده در ایــن دســتورالعمل، نســبت ب بررســی نمــوده و در صــورت تطــابق شــرایط متقاضــی ب

ــده    ــه شــرکت تولیدکنن ــهپیمانکــاران واجــد شــرایط ب ــام    منظــورب ــد از ارق ــورد تأیی ــذري م ــات ب ــذر در طبق کاشــت ب

  مورد تقاضا اقدام نماید. 

باشـد ماننـد   تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر و نهـال کـه تنهـا متـولی تولیـد بـذر سـوپر الیـت لوبیـا مـی              در مورد مؤسسـه  

هـاي خصوصـی تولیدکننـده بـذر مـادري و بـذر گـواهی شـده رفتـار خواهـد شـد بـا ایـن تفـاوت کـه مؤسسـه                 شرکت

ــوده و       ــذر و نهــال نب ــواهی ب ــت و گ ــات ثب ــذر از مؤسســه تحقیق ــد ب ــد اخــذ مجــوز تولی ــذکور نیازمن در عــین حــال م

ــذر و      ــه مؤسســه تحقیقــات ثبــت و گــواهی ب ــذر ســوپر الیــت توســط مؤسســه مــذکور مســتقیماً ب ــد ب درخواســت تولی

  نهال ارسال خواهد شد. 

  



٣

  :متقاضی. بررسی امکانات 3-3

ــودن، از ادوات و ماشــین آالت مناســب کاشــت، داشــت و     ــذیر ب ــر حســن شــهرت و توصــیه پ ــد عــالوه ب متقاضــی بای

باشــد. تعــداد ارقــام و طبقــات بــذري کــه متقاضــی مجــاز بــه تولیــد و تکثیــر آنهــا خواهــد بــود بــه برداشــت برخــوردار 

  میزان امکانات مذکور بستگی دارد. 

  

  . بررسی شرایط زمین پیشنهادي:3-4

ــراي  ســاله،2ســوپر الیــت حــداقل تنــاوبقــه بتنــاوب: بــراي تولیــد بــذر ط. 3-4-1 حــداقل طبقــه مــادري تولیــد بــذر ب

).1ساله باید رعایت شود (جدول  1تناوب  حداقلگواهی شده طبقه ساله و براي تولید بذر  2تناوب 

. چنین . سالمت: زمینی که بالیت باکتریایی در آن مشاهده شده است نباید به تولید بذر لوبیا اختصاص داده شود3-4-2

ه دیا، سویا، لوپن یا لوبیـا چشـم بلبلـی اختصـاص دا    دو سال به کشت سایر محصوالت غیر از انواع لوبزمینی باید حداقل 

  .شود

ــذري از       3-4-3 ــۀ ب ــازي مزرع ــک و جداس ــت از تفکی ــارت اس ــذري عب ــه ب ــیون مزرع ــیون: ایزوالس ــلۀ ایزوالس . فاص

ــاه،      ــه روش گــرده افشــانی گی ــاتولوژیکی. فاصــلۀ ایزوالســیون بســتگی ب ــا پ ــودگی ژنتیکــی، فیزیکــی ی ــابع آل ــۀ من کلی

بــر اســاس اســتاندارد ملــی  گــواهی، اثــر عوامــل نــامطلوب، انــدازة مزرعــه و شــرایط محیطــی دارد.طبقــۀ بــذري مــورد 

ــا ــذر لوبی ــت   ، ب ــذري ســوپر الی ــه ب ــراي طبق ــیون الزم ب ــله ایزوالس ــادري   20فاص ــذري م ــه ب ــر، طبق ــه  10مت ــر و طبق مت

بایسـت از مـزارع   مـی ایـن فاصـله ایزوالسـیون    ) کـه  1متـر در نظـر گرفتـه شـده اسـت (جـدول        10بذري گـواهی شـده   

. فاصـله ایزوالسـیون بـین ارقـام یـا طبقـات مختلـف در یـک مزرعـه بـذري حـداقل یـک             ایجـاد گـردد  غیر بذري لوبیا 

  .ردیف نکاشت خواهد بود

ــاري    3-4-4 ــه بیم ــا ب ــه حساســیت لوبی ــه ب ــا توج ــاري: ب ــات آبی ــترش   . امکان ــال گس ــایی و احتم ــارچی و باکتری ــاي ق ه

ــاري ــذکور در روش آشــدید بیم ــاي م ــر   ه ــابی، بهت ــا غرق ــارانی ی ــاري ب ــذر بی ــد ب ــات  اســت متقاضــی تولی ــا امکان لوبی

  .آبیاري نواري را دارا بوده و پس از کشت نسبت به اجراي شیوه آبیاري مذکور اقدام نماید

  

  واجد شرایط: پیمانکار. معرفی 3-5

ــد   ــس از تأیی ــارپ ــی    پیمانک ــایی و کروک ــات جغرافی ــین)، مختص ــات و زم ــورد  (امکان ــه م ــده  قطع ــوي نماین ــراز س نظ

ربوطــه (فــرم شــماره فــرم م) در GPSمؤسسـه تحقیقــات ثبــت و گــواهی بــذر و نهــال بــه کمــک دســتگاه مکــان یــاب ( 

در مراحـل بازدیـد الزامـی    تولیـد کننـده بـذر     مـدیر فنـی شـرکت    حضـور .الزم بـه ذکـر اسـت    شـود درج می ثبت و) 2

-در نهایــت اســامی واجــدین شــرایط بــه  شــود.منزلــه انصــراف از درخواســت تلقــی مــی وعــدم حضــور وي بــه بــوده

ــزان ارقــام و طبقــات   ــذر   همــراه تعــداد و می ــده ب ــه شــرکت تولیدکنن ــر توســط پیمانکــار ب ــذري قابــل تکثی ــهب  منظــورب

  شوند. ارائه می تأییدکاشت بذر از رقم یا طبقه مورد 



٤

  

  . کنترل مزرعه و گواهی بذر:3-6

ــی ــه بازرس ــه ب ــاي مزرع ــی   ه ــاه زراع ــعیت گی ــرل وض ــور کنت ــد،  منظ ــول دوره تولی ــلدر ط ــدم  فاص ــیون و ع ۀ ایزوالس

ــی  ــود ناخالص ــف وج ــد عل ــایی مانن ــاه ــاري  ه ــپ و بیم ــارج از تی ــان خ ــرز، گیاه ــی  ي ه ــام م ــذرزاد انج ــاي ب ــوده . ش

ــی  ــه مؤسســهبازرســین فن ــان ازب ــوط منظــور اطمین ــات  کشــی و خــالصایزوالســیون، مخل ــازي مزرعــه و ســایر عملی س

ــه بازرســی  مــورد نیــاز  ــذر در مراحــل مناســب رشــدي مــی از در کلیــۀ مراحــل تولیــد، اقــدام ب . نماینــدمزرعــۀ تولیــد ب

 3هــر مزرعــه بــذري بایــد  رســی مزرعــه حضــور داشــته باشــند.مــدیر فنــی شــرکت تولیدکننــده بــذر بایــد در زمــان باز

ــی    ــازرس فن ــد ب ــورد بازدی ــت م ــهنوب ــرد:  مؤسس ــرار گی ــبز.  1ق ــطح س ــد س ــل  .2. بازدی ــان گ ــد در زم ــی وبازدی . 3ده

  .ها ریخته باشنددرصد برگ 80بازدید در زمان رسیدگی کامل که حداقل 

  

  . بازدید سطح سبز:3-6-1

  در این مرحله الزم است:

شامل ) فرم درخواست بازرسی مزرعه( 2و  1فرم شماره یات مندرج در باید جزی مؤسسه. بازرس فنی 3-6-1-1

بذر کشت و اصالت گونه و رقم گیاه، منشأ مشخصات مزرعه، تولیدکننده بذر، مشخصات  مشخصات متقاضی و شرکت

ح کشت را مورد بررسی قرار داده و پس از تطبیق موارد مذکور با مشاهدات میدانی، موارد الزم شده، میزان بذر و سط

شرکت  و تأیید هویت بذر کشت شده،منظور بررسی به) ثبت نماید. 3را در فرم مربوط به بازدید سطح سبز (فرم شماره 

بذر از مرجع مربوطه و یا حداقل یک برچسب از هر تودة بذري مورد حسب مورد، رسید تحویل باید  تولیدکننده 

  .استفاده در کشت محصول را به بازرس فنی مؤسسه ارائه دهد

قبیل فاصله ایزوالسیون، وجود  بایست برخورداري مزرعه از استانداردهاي مقرر ازمی مؤسسه. بازرس فنی 3-6-1-2

مناسب آبیاري را بررسی نموده و در فرم هاي ردیف نکاشت بین ارقام و طبقات مختلف بذري و استفاده از روش

  ) ثبت نماید.3مربوط به بازدید سطح سبز (فرم شماره 

تعیین نموده و نسبت به ثبت  GPSمیزان دقیق سطح سبز مزرعه را با استفاده از دستگاه  مؤسسه. بازرس فنی 3-6-1-3

) اقدام خواهد نمود. همچنین 3مشخصات جغرافیایی مزرعه محل کشت در فرم مربوط به بازدید سطح سبز (فرم شماره 

) مورد 2ضروري است بازرس فنی مؤسسه نسبت به تطبیق مشخصات مزرعه محل کشت  با محلی که قبالً (فرم شماره 

  اید.تأیید قرار گرفته بود، اقدام نم

. در صورتی که مزرعه مورد بازدید شامل ارقام و طبقات مختلف بذري باشد، شرکت تولیدکننده باید با 3-6-1-4

نصب تابلو در ابتداي ردیف نکاشت مربوط به هر رقم یا طبقه بذري نسبت به تفکیک رقم یا طبقه مربوطه و تسهیل 

  شناسایی آن اقدام نماید.  

  



٥

  دهی:ل. بازدید در مرحله گ3-6-2

وامــل آلــوده کننــدة مقــرر در اســتاندارد ملــی بــذر لوبیــا در فــرم مربــوط بــه  ع بــا هــدف شــمارش و ثبــت بازدیــد دوم

مانـده  رفـع ایـرادات در فرصـت بـاقی     منظـور بـه هـاي فنـی   ) و ارائـه توصـیه  3دهـی (فـرم شـماره    بازدید در مرحلـه گـل  

ــد نهــایی انجــام مــی  ــا بازدی ــه ذکــر اســت چنانچــه  ت ــزان   شــود. الزم ب ــه می ــه در ایــن مرحل طــی بازدیــد صــورت گرفت

ــه عوامــل مقــرر در اســتاندارد ملــی بــذر لوبیــا از حــداکثر آســتانه تعیــین شــده بــاالتر باشــد بــه روش ذکــر     آلــودگی ب

  عمل خواهد شد. 1-2-6-3شده در بند 

  . روش بازرسی مزرعه:3-6-2-1
  

  الف) کرت نمونه بازدید:

اي کــه قــبالً و طــی بازدیــد مرحلــه ســطح ســبز مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت، در بازدیــد دوم (بازدیــد در  در مزرعــه

ــه دهــیگــلمرحلــه  ــۀ بازدیــد ) در یــک کــرت نمون Field Inspection(کــه اصــطالحاً کــرت نمون Sample(  گفتــه

یـک  از بـراي ایـن کـه تعیـین کیفیـت مزرعـه براسـاس بازدیـد         گیرنـد.  دقت مـورد بررسـی قـرار مـی    ها بهشود، بوتهمی

کــل محــل از مزرعــه صــورت نگیــرد و اطمینــان حاصــل شــود کــه کــرت بازدیــد شــده در مزرعــه نمایــانگر کیفیــت   

هـا  شـود کـه بـه هریـک از ایـن بخـش      ه پـنج یـا شـش بخـش کـوچکتر تقسـیم مـی       بـ  ،کرت نمونـۀ بازدیـد  مزرعه است

نحــوي کــه توضــیح داده خواهــد شــد در و بــهطــور تصــادفی هــا بــهن کرتچــهد. ایــشــوگفتــه مــی "کرتچــه شــمارش"

ــی   ــاب م ــه انتخ ــت در مزرع ــیر حرک ــه مس ــوند. ب ــه  ش ــوع کرتچ ــر از مجم ــارت دیگ ــمارش عب ــاي ش ــۀ  ه ــرت نمون ، ک

  آید.دست میبازدید به

ــراي  ــا حــداکثر  ب ــار باشــد 2مزارعــی کــه مســاحت آنه ــی شــمارش کرتچــه  5حــداقل  هکت ــه م  و شــوددر نظــر گرفت

  شود.لحاظ می 3صورت جدول شمارش اضافی به هکتار، 2از  براي هر مقدار سطح بیشتر

صــورت تصــادفی از هــر نقطـه از هــر ردیــف شــروع کــرده و صــد   راي بررســی هــر کرتچــۀ شــمارش در مزرعـه، بــه بـ 

درصـد عوامـل مقـرر در    بوتـه در هـر جهـت در یـک مربـع بررسـی شـده و سـپس          10بوتۀ متوالی در یـک ردیـف یـا    

  .شوددر هر کرتچۀ شمارش یادداشت می )1جدول استاندارد مربوطه (جدول 

  

  :هاي شمارشب) نحوه انتخاب کرتچه

اي انتخـاب شـوند کـه کـرت نمونـه بازدیـد حاصـل از آنهـا را بتـوان نماینـده کـل            هاي شـمارش بایـد بـه گونـه    کرتچه

 در کــل مزرعــه پراکنــده شــده باشــند. بــهتصــادف و  هــاي شــمارش بایــد بــهمزرعــه در نظــر گرفــت. بنــابراین کرتچــه

 1صــورت ارائــه شــده در شــکل هــاي شــمارش در کــل مزرعــه بــهرســد بهتــرین الگــو بــراي توزیــع کرتچــه نظــر مــی

  باشد. 

  



٦

  

  بذري هاي شمارش در مزرعه. الگوي مسیر حرکت بازرس فنی و توزیع کرتچه1شکل 

  

  

  ج) تأیید یا حذف مزرعه: 

شــمارش و ثبــت شــده و  1هــاي شــمارش بــر اســاس مــوارد مشــخص شــده در جــدول  جزئیــات آلــودگی  در کرتچــه

ــد   ــا ج ــا ب ــوع آنه ــتاندارد مجم ــدول  ول اس ــه (ج ــی 1مربوط ــه م ــود) مقایس ــ .ش ــانگین   در ه ــر می ــه اگ ــد مزرع ر بازدی

هـاي هـرز و   سـایر ارقـام، سـایر علـف    (هـا بـراي هـر عامـل تعیـین شـده در جـدول اسـتاندارد مربوطـه          مجموع شمارش

کمتـر از حـد آسـتانه تعیـین شـده باشـد مزرعـه از نظـر عامـل مـورد نظـر تأییـد خواهـد شـد. امـا اگـر                 هاي بیمـار)  بوته

هـا بـراي عامـل مـورد بررسـی بـاالتر حـد آسـتانه تعیـین شـده در جـدول اسـتاندارد مربوطـه              میانگین مجموع شـمارش 

ــر از  ــ     2و کمت ــد ش ــام خواه ــل انج ــراي آن عام ــه ب ــمارش ثانوی ــد ش ــر آن باش ــه و   براب ــمارش اولی ــانگین ش ــر می د. اگ

ثانویــه بــراي آن عامــل از آســتانه تعیــین شــده در جــدول اســتاندارد مربوطــه بــاالتر باشــد مزرعــه از نظــر عامــل مــورد   

برابـر   2بررسی غیر قابل تأییـد خواهـد بـود. در نهایـت اگـر مجمـوع شـمارش اولیـه بـراي هـر عامـل مـورد بررسـی از              

ســتاندارد مربوطــه بــاالتر باشــد مزرعــه از نظــر عامــل مــورد بررســی قابــل تأییــد   حــد آســتانه تعیــین شــده در جــدول ا

  نبوده و رد خواهد شد. 

  

  . حذف گیاهان نامطلوب3-6-2-2

منظور حفظ سالمت، خلوص ژنتیکی و فیزیکی مزرعه بذري و در صـورتی کـه میـزان گیاهـان نـامطلوب موجـود در       به

هاي بیمارکمتر از حد آسـتانه مقـرر در اسـتاندارد ملـی مصـوب      هرز و بوتههاي هاي سایر ارقام، علفمزرعه شامل بوته

) ثبـت شـده و شـرکت    3(فـرم شـماره   دهیدر مرحلـه گـل  ) باشد، مـوارد مـذکور در فـرم مربـوط بـه بازدیـد       1(جدول 
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خـارج  کشـی از مزرعـه   کشـی و مخلـوط  بایست در اسرع وقت گیاهان نامطلوب مذکور را از طریق بوتهتولیدکننده می

برابـر آسـتانه اسـتاندارد مقـرر باشـد و یـا در        2نماید. الزم به ذکر است در صورتی که میزان گیاهان نامطلوب بیشـتر از  

هاي اولیه و ثانویه بیشتر از آستانه تعیین شـده در جـدول اسـتاندارد مربوطـه باشـد (جـدول       صورتی که میانگین شمارش

بازرس فنی مزرعه موظف به ثبت موارد در فرم مربوطـه و اعـالم   مزرعه رد در صورت ) مزرعه رد خواهد شد. 1شماره 

هـاي  هاي خارج از تیپ و بوتهترین صفاتی که براي شناسایی بوتهمهمخواهد بود.  شرکت تولیدکننده کتبی موضوع به 

ل، تیپ رشـدي گیـاه،   گل، رنگ بال گ از رنگ درفشعبارتند د نگیرمورد استناد و استفاده قرار میدر لوبیا سایر ارقام 

   .طول نوك غالف، طول غالف، رنگ بذر، شکل برگچه انتهایی، زمان رسیدن، درجه انحناي غالف و شکل بذر

هـاي نکاشـت بـین ارقـام و طبقـات مختلـف بـذري آلـوده بـه          در صورتی که فاصـله ایزوالسـیون بـین مـزارع و ردیـف     

ــذر و جلــوگی گیاهــان نــامطلوب باشــد، بــه شــرکت تولیدکننــده بایــد ري از اخــتالط ژنتیکــی، منظــور حفــظ ســالمت ب

  در اسرع وقت نسبت به حذف گیاهان نامطلوب اقدام نماید.

  

  . مبارزه با آفات:3-6-2-3

باشـند کـه شـرکت    و مگـس لوبیـا مـی    ، شـته بـر، تـریپس، زنجـرك   طوقـه  اي، کـرم مهم لوبیا شامل کنه دو نقطـه  آفات

  بایست در زمان مناسب و به شیوه تأثیرگذار (شیمیایی یا بیولوژیک) نسبت به کنترل مؤثر آن اقدام نماید. تولیدکننده می

  

  هاي مؤثر در استاندارد بذري لوبیا. شناسایی بیماري3-6-2-4

بیمـاري  انـد عبارتنـد از   اي مربوطـه نیـز قیـد شـده    لوبیـا کـه در جـدول اسـتاندارد مزرعـه     بـذرزاد   هـاي ترین بیماريمهم

ــا   ــولی لوبی ــک معم ــروس موزایی ــارچی  ، وی ــاري ق ــوزبیم ــاري آنتراکن ــت    و بیم ــامل بالی ــذرزاد ش ــایی ب ــاي باکتری ه

  .پژمردگی باکتریاییبیماري اي و اله، بالیت همعمولی

  :یک معمولی لوبیایویروس موزابیماري 

ترین مهمگردد، مزرعه منتقل می ها درو توسط شتهزاد بوده بذریک بیماري یک معمولی لوبیا یویروس موزابیماري 

حالتی شبیه و  شونددیده می زرد به رنگها که ها و نقاط کلروتیک در برگعبارتند از لکهعالیم این بیماري در لوبیا 

- هاي آلوده را کاهش داده و سبب کاهش شدید محصول میاین بیماري رشد بوتهکنند. ها ایجاد مییک در برگیموزا

  شود.  

  
  



٨

  

  لوبیا(ب) و بوته (الف) عالیم بیماري ویروس موزاییک معمولی لوبیا در برگ . 2شکل 

  

  بیماري قارچی آنتراکنوز:  

-ي بوتههااي روي غالفقرمز مایل به قهوهبه رنگ حلقوي کوچک و هاي صورت لکهبه ترین عالیم این بیماريمهم

هاي جوان غالفاگر آیند. میمتر درمیلی 1-10نکرهاي فرورفته به قطر صورت شابههاي آلوده قابل مشاهده است که 

ها و سطح هاي حاصل از این بیماري روي دمبرگزخمشدیداً آلوده باشند ممکن است چروکیده یا خشک شوند. 

ار تغییر ذر آلوده اغلب دچبها تشکیل شده و ممکن است ساقه را احاطه نموده و به مرگ گیاه منجر گردد. زیرین برگ

   آید.وجود میه روي آن بهو فرورفتهاي تیره رنگ لکهو  شدهرنگ 

  

  

  لوبیاغالف(ب) و بوته(الف) در  قارچی آنتراکنوزعالیم بیماري . 3شکل 

  

  : باکتریایی بالیت معمولی لوبیابیماري 

 وسـیله خطـوط زرد  شده اسـت کـه بـه    اي خشکهاي قهوهغیرمنظم از بافت نواحیعالمت مشخصه این بیماري تشکیل 

و بـه یکـدیگر   شده ها بزرگ شوند. وقتی زخمها مشاهده میها به وفور در حاشیه برگند. این زخمالیمویی احاطه شده

ر نهایـت خشـک   باشند کـه د اي میهاي گرد و فرورفتهها داراي لکهغالفرسند. نظر میها سوخته بهمتصل شوند، بوته

اي یـا  هـاي قهـوه  صورت لکـه بیماري در بذر سفید به کنند. عالیماي مایل به قرمز پیدا میبه رنگ قهوهاي شده و حاشیه

بفال

ب الف
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آلوده شده باشد، اغلب چروکیـده  شدت بذري که به .شود که در تمام پوسته بذر پراکنده هستنداي مشاهده میزرد کره

.و جوانه زنی و بنیه ضعیفی دارد شده

  

  لوبیاغالف (ب) و برگ (الف) در  باکتریایی بالیت معمولی لوبیاعالیم بیماري . 4شکل 

  

  : اي لوبیاباکتریایی بالیت هالهبیماري 

صـورت  ها بـه نهایت این لکهشود و درهاي آب سوخته در سطح پایینی برگ ظاهر میصورت لکهعالیم اولیه بیماري به

اي بسیار متغیر در اطـراف ایـن   هاندازهشوند. هاله زرد متمایل به سبز با کوچک بسیار زیاد روي برگ ظاهر میهاي لکه

شـود. عالیـم   ها ظاهر مـی یک کلروز سیستمیک عمومی در بوته ،گیرند. در موارد آلودگی شدید برگها شکل میلکه

-اهی اوقـات بـه  شوند. این مناطق سپس توسعه یافته و گـ می هاي آب سوخته مشاهدهصورت رگهابتدا بهروي غالف در

-یل مـی هـا تشـک  مرطوب مواد کرم رنگی در محل زخم شوند. در شرایطه خطوط باریک قرمز رنگ محاصره میوسیل

هـا بـه درز غـالف،    ل نمو ممکـن اسـت درصـورت گسـترش زخـم     باکتریایی است. بذر در حا ترشحاتشوند که همان 

  .یا تغییر رنگ یابد شدهچروکیده 

  

  
  لوبیاغالف(ب) و برگ(الف) در  اي لوبیاباکتریایی بالیت هالهعالیم بیماري . 5شکل 

  

  

ب الف

ب الف



١٠

  : پژمردگی باکتریایی لوبیابیماري 

ایـن   .هاي زرد کم رنگ احاطه شده اسـت ههاي نکروز بین رگبرگی است که توسط حاشیصورت لکهعالیم بیماري به

تـر  نـامنظم  تر وهاي پژمردگـی باکتریـایی موجـدار   کهد، اما لعالیم ممکن است با عالیم بالیت معمولی اشتباه گرفته شو

ی بذر آلوده ممکن است تغییر رنگ ارغوان. باشدهاي آلوده همراه میبا پژمردگی و غالباً مرگ بوتهبوده و در عین حال 

هاي بیمار طی بوتهپژمردگی  .آیدرنگ ارغوانی درمی هاي حاصل از بذر آلوده، ساقه بهیا زرد را نشان دهد. در گیاهچه

  یابد.توسعه میهاي تنش رطوبتی دوره
  

  

  

  لوبیابذر(ب) و برگ (الف) در پژمردگی باکتریایی عالیم بیماري . 6شکل 

  

  

  . بازدید در مرحله رسیدگی کامل:3-6-3

بـا هـدف شـمارش و    شـود  هـا انجـام مـی   عبارتی بازدیـد نهـایی کـه در زمـان رسـیدگی کامـل غـالف       سوم و به بازدید 

ــذر لوبیــا (کــه در ایــن مرحلــه قابــل تشــخیص باشــند) در فــرم    ع ثبــت وامــل آلــوده کننــدة مقــرر در اســتاندارد ملــی ب

ــه بازدیــد در مرحلــه رســیدگی کامــل(فرم شــماره   هــاي فنــی جهــت رفــع ایــرادات انجــام  ) و ارائــه توصــیه3مربــوط ب

ــی ــد   م ــه مشــابه بازدی ــن مرحل ــد در ای ــام بازدی ــه گــل شــود. نحــوه انج ــیدر مرحل ــه ذکــر اســت  دهــی م ــد. الزم ب باش

چنانچه طـی بازدیـد صـورت گرفتـه در ایـن مرحلـه میـزان آلـودگی بـه عوامـل مقـرر در اسـتاندارد ملـی بـذر لوبیـا از                

  .عمل خواهد شد 1-2-6-3حداکثر آستانه تعیین شده باالتر باشد به روش ذکر شده در بند 

  

  . تخمین میزان محصول:3-6-4

در مرحلـه رسـیدگی کامـل،    بـا توجـه بـه تـراکم بوتـه و یکنـواختی مزرعـه        سسـه موظـف خواهـد بـود     ؤم بازرس فنـی 

ــزان عملکــرد  ــذري را می ــه ب ــهمزرع ــرآورد  ب ــی ب ــماره   طــور تقریب ــرم ش ــه (ف ــرم مربوط ــوده و در ف ــد. 3نم ــت نمای ) ثب

م در هـر شــاخه، تعــداد  لوبیـا شــامل تعـداد بوتــه در واحـد ســطح، تعــداد شـاخه جــانبی، تعـداد نیــا     عملکــرد در  اجـزاي 

  باشد.بذر در هر نیام و وزن هزاردانه می

  

  

ب الف
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  . برداشت4

. پیشــگیري از هرگونــه اخــتالط 1بــذر بایــد بــا دقــت و احتیــاط و بــا توجــه بــه دو نکتــه اساســی انجــام شــود: برداشــت 

درســتی و بــا . جلــوگیري از وارد شــدن آســیب مکــانیکی بــه بــذر. بــراي اینکــه برداشــت مزرعــه بــذري بــه 2احتمــالی 

  به رعایت موارد ذیل خواهد بود: شرکت تولیدکننده  موظفرعایت دو نکته مذکور انجام شود، 

ــیش از شــروع برداشــت کــامالً    . تمــام ماشــین4-1 ــد پ ــاین، کــامیون و مخــازن مربوطــه بای آالت برداشــت شــامل کمب

  تمیز شوند.

آالت مربوطـه (شـامل شـامل    شـده و ماشـین   . برداشـت هـر مزرعـه بـذري بـه تفکیـک رقـم و طبقـه بـذري، انجـام          4-2

ــه       ــا طبق ــم ی ــه رق ــیش از ورود ب ــذري و پ ــه ب ــا هــر طبق ــم ی ــر رق ــس از برداشــت ه ــاین، کــامیون، مخــازن و ...) پ کمب

  بذري دیگر باید کامالً تمیز شوند.

افــزایش ضــایعات در طــی بــذر، تــرك خــوردن . از آنجــا کــه آســیب مکــانیکی بــذر در هنگــام برداشــت ســبب  4-3

ــذر  وکــاهش  يبوجــار ــه و طــول عمــر ب ــوه نامی ــدهخواهــد شــد، ضــروري ق ــه  اســت شــرکت تولیدکنن ــذر نســبت ب ب

  آالت برداشت اقدام نماید. تنظیم دقیق ماشین

بایســت آمــار دقیــق بــذر برداشــت شــده را بــه تفکیــک رقــم و طبقــه بــذري در اختیــار  مــی شــرکت تولیدکننــده. 3-4 

قــرار دهــد. بــازرس فنــی مؤسســه آمــار برداشــت اعــالم شــده توســط شــرکت تولیدکننــده را در   مؤسســهبــازرس فنــی 

  فرم مربوطه وارد نموده و آن را با مقدار برآورد شده در مرحله رسیدگی کامل مقایسه و تطبیق خواهد نمود. 

زمـان فـرآوري در   طـور جداگانـه و کـامالً مشـخص تـا      . بذر برداشت شـده بـه تفکیـک رقـم و طبقـه بـذري و بـه       3-5

  انبار استاندارد نگهداري خواهد شد.

توسط تواند جهت اطمینان از رعایت موارد مندرج در این بخش از دستورالعمل (برداشت) . بازرس فنی مؤسسه می3-6

ا تخلفات بذر لوبیا، نسبت به انجام بازدید از پروسه برداشت تا انبار اقدام نموده و ایرادات مربوطه و ی شرکت تولیدکننده

  احتمالی را ثبت نماید.

  . بوجاري بذر:5

عنــوان دو پیشــگیري از هــر گونــه اخــتالط احتمــالی و جلــوگیري از وارد شــدن آســیب مکــانیکی بــه بــذر نیــز بایــد بــه

  تولیدکننده بذر قرار گیرد. شرکتنکته اساسی در بوجاري همواره مورد توجه 

  بوجاري باید قبل از استفاده کامالً تمیز شوند.لۀ کلیۀ وسایل و تجهیزات مورد استفاده درمرح. 5-1

طـور جداگانـه بوجـاري شـده و پـس از اتمـام عملیـات بوجـاري         . بذر مربوط به هـر رقـم یـا طبقـه بـذري بایـد بـه       5-2

  آالت و مخازن مربوطه کامالً تمیز شوند. مربوط به هر رقم یا طبقه بذري باید کلیه ماشین
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توسط ند جهت اطمینان از رعایت موارد مندرج در این بخش از دستورالعمل (بوجاري) توا. بازرس فنی مؤسسه می5-3

بذر لوبیا، نسبت به انجام بازدید از پروسه بوجاري اقدام نموده و ایرادات مربوطه و یا تخلفات  شرکت تولیدکننده

  احتمالی را ثبت نماید.

 مؤسسهبه تفکیک رقم و طبقه بذري در اختیار بازرس فنی باید آمار دقیق بذر بوجاري شده را  شرکت تولیدکننده. 5-4

آمار بذر بوجاري شده را در فرم مربوطه وارد نموده و آنرا با مقادیر ثبت شده در مرحله  مؤسسهقرار دهد. بازرس فنی 

  رسیدگی کامل و مرحله پس از برداشت مقایسه و تطبیق خواهد نمود.  

  

  ضدعفونی بذر: . 6

ــذري   ــزارع ب ــا در صــورت مشــاهده بیمــاري در م ــایش و بررســی بیمــاري لوبی ــا در آزمایشــگاه و در صــورتی کــه پ ه

ثبــت و سســه تحقیقــات ؤحــاکی از آن باشــد کــه بیمــاري بــا ضــدعفونی قابــل کنتــرل اســت، تولیدکننــده بــه توصــیه م 

  موظف به ضد عفونی بذر خواهد بود. گواهی بذر و نهال

  

  چینیگیري و پارت. کیسه7

شــوند. در مــیگیــري کیلــوگرم کیســه 25یــا کاغــذي بــه وزن  نــیهــاي پروپیل، بــذور در کیســهوري. پــس از فــرآ7-1

هــاي بــا رنــگ مشــخص و یکســان اســتفاده شــود بــه ایــن صــورت امکــان بهتــر اســت بــراي هــر طبقــه بــذري از کیســه

هــاي صــورتی رنــگ و بــراي هترتیــب کــه بــراي طبقــه ســوپرالیت از کیســه ســفید رنــگ، بــراي طبقــه مــادري از کیســ 

ــه   ــده از کیس ــواهی ش ــه گ ــذري، وزن        طبق ــه ب ــم، طبق ــام رق ــول، ن ــام محص ــود. درج ن ــتفاده ش ــگ اس ــی رن ــاي آب ه

ــر روي کیســه      ــده ب ــام تولیدکنن ــی و ن ــوص فیزیک ــه، حــداقل خل ــوه نامی ــد، حــداقل ق ــذري خــالص، ســال تولی ــاي ب ه

  ضروري است. 

بـه   تنـی و روي پالـت   30 حـداکثر  هـاي بـذري در قالـب پـارت    هاي بـذري بایـد بـه تفکیـک رقـم یـا طبقـه       . کیسه7-2

-بـرداري اسـتاندارد بـراي نمونـه    هـاي بـذري و انجـام نمونـه    اي چیده شـوند کـه امکـان دسترسـی بـه تمـام کیسـه       گونه

  بردار فراهم گردد.

-آزمایشــگاه بــههــاي کــاري و اطمینــان بــذر لوبیــا  بــراي ارســال بــه وزن نمونــه بــراي هــر یــک از نمونــه. حــداقل 7-3

  باشد.هاي مقرر در جدول استاندارد مربوطه، یک کیلوگرم میمنظور انجام آزمون

ــه. از پــارت7-4 ــرداري  هــاي بــذري نمون ــه ب ــرداري رســمی و اســتاندارد صــورت گرفتــه و صورتجلســه رســمی نمون ب

خه از خواهــد شــد. یــک نســ    توســط نمونــه بــردار و مــدیر فنــی شــرکت تولیدکننــده امضــاء        پــس از تکمیــل، 

ــرداريصورتجلســه رســمی نمونــه ــه بــذر لوبیــا کننــده شــده وشــرکت تولیدتحویــل  ب (نمونــه کــاري و اطمینــان)  نمون

  گردد.بردار براي بررسی کیفی به آزمایشگاه ارسال میپس از پلمپ توسط نمونه
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  هاي کیفی بذر:. انجام آزمون8

ــذري کــه  ــده   ب ــی شــرکت تولیدکنن ــدیر فن ــا حضــور م ــه روش اســتاندارد و ب ــه ب ــرداري شــده اســت ب ــه ب منظــور نمون

  شود. آزمایشگاه مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارسال میتعیین کیفیت به 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٤

لوبیا گواهی بذرملی استانداردهاي 

  لوبیا (سفید، قرمز، چیتی،کرم کشاورز و پاچی باقال) بذراستانداردهاي ملی مزرعۀ تولید  -1جدول 

  

  عوامل

طبقۀ بذري

گواهی شدهالیت (مادري)سوپرالیت

1  32تناوب (حداقل سال)

10  2010فاصلۀ مزرعه از سایر مزارع (حداقل متر)

1:20001:10001:250سایر ارقام (حداکثر تعداد بوته)

هاي هرز غیر مجازعلف
*
000(حداکثر تعداد در متر مربع) 

1:1002:1005:100  هاي هرز (حداکثر در درصد پوشش)سایر علف

%005/0  باکتري بذرزاد (درصد روي غالف)

BCMV  05/0%1%

%2%05/0  آنتراکنوز

  گردد.هاي هرز اعمال میهاي سازمان حفظ نباتات براي کنترل علف* دستورالعمل

اي در فاصله زمانی ظهور غالف تا ده روز بعد طبق توصیه سازمان حفظ نباتات و انباري) شامل کنه دونقطه –اي آفات (مزرعه** مبارزه با 

  باتوجه به منطقه آب و هوایی و مونیتورینگ انجام گردد.

  

  لوبیا (سفید، قرمز، چیتی،کرم کشاورز و پاچی باقال) استانداردهاي ملی آزمایشگاهی بذر -2جدول 

  

عوامل

طبقۀ بذري

گواهی شدهالیتسوپر الیت

  9895  98خلوص فیزیکی (حداقل درصد)

  5  22مواد جامد (حداکثر درصد)

01/02/0بذر سایر محصوالت (درصد)

  2  1  0هاي هرز غیر مجازدریک کیلوگرمحداکثر تعداد بذر علف

  2/0  1/0  05/0  حداکثر بذر سایر ارقام

  85  85  85(درصد)حداقل قوة نامیه 

141414حداکثر رطوبت بذر(درصد)

000  باکتریایی بذرزاد

BCMV  005/0%

%1%04/0آنتراکنوز

  

  

  

  



١٥

  حداقل تعداد کرتچۀ شمارش براساس مساحت مزرعه -3جدول 

  حداقل تعداد کرتچه شمارش   مساحت مزرعه به هکتار

≥ 2  5  

4-2  6  

6-4  7  

8-6  8  

10-8  9  

≤ 10  10  
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