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  :قدمهم

خصوصیاتی مانند اصالت . باشدمیهاي کشاورزي سیستمبا کیفیت باال یکی از ضروریات هايتولید و توزیع بذر

زنی، بنیه و سالمت بذر تعیین کننده کیفیت بذر بوده و براي جوانه رقم، خلوص فیزیکی و ژنتیکی، درصد

اي بذر یابی به کیفیت باالي بذر و حفظ آن هدف هر تولیدکننده حرفهدست. باشندکشاورزان بسیار مهم می

  . باشدمیتجربه نشان داده که سیستم گواهی بذر راه مؤثري براي کنترل کیفیت بذر است و 

ویژه در آسیا و آفریقا کشت و یکی از حبوبات مهم است که در سرتاسر دنیا به)L.Cicer arietinum(نخود 

به دلیل برخورداري از مقادیر و کیفیت پروتئین آن  بودهها و پروتئین نخود منبع کربوهیدرات. شودمصرف می

یزان چربی کم موجود در همچنین علیرغم م. باشدبهتر از سایر حبوبات میقابل توجه اسیدهاي آمینه ضروري 

  . باشدحاوي اسیدهاي چرب غیراشباع مهم مانند لینولئیک و اولئیک اسید مینخود ، این دانه گیاهی

 140تواند تا دلیل تثبیت نیتروژن نقش مهمی در بهبود حاصلخیزي خاك ایفا نموده و میاین گیاه زراعی به

هاي تولید نخود در مقایسه با سایر حبوبات به نهاده. کیلوگرم نیتروژن را در یک هکتار زمین تثبیت نماید

طور آید که در سرتاسر دنیا بهبه شمار می مختلف با چندین کاربرد یخارجی کمتري نیاز داشته و محصول

  . شوداي کشت میگسترده

ن درصد آ 98گزارش شده است که بیش از هزار هکتار  528حدود 1393در سطح زیر کشت نخود در ایران 

که  بودههزار تن  269حدود 1393در سال میزان تولید این محصول در کشور . شوددر اراضی دیم کشت می

 نخودارقام سطح گواهی شدهاز سوي دیگر . گیرددرصد از کل تولید حبوبات کشور را در بر می 7/43معادل 

 هکتار بوده است 280، مادري و گواهی شده سوپرالیتدر سه طبقه  1395منظور تولید بذر در کشور در سال به

شده نخود سهم بسیار کمی در بنابراین بذر گواهی. تن بذر از طبقات ذکر شده گواهی شده است 142که از آن 

-بذر گواهی کمی و کیفیارتقاي و از این رو ) درصد 5/0کمتر از (مرتفع نمودن نیاز بذري کشور داشته است 

تواند نقش مهمی در بهبود جایگاه هاي آزمایشگاهی میاي و آزمونازدیدهاي مزرعهشده نخود از طریق انجام ب

  .  داشته باشد این محصولشده بذر گواهی

  

  بندي طبقات بذري نخودتقسیم. 1

  : باشندطبقات بذري نخود بر اساس آخرین استاندارد ملی مصوب به شرح ذیل می

توسط مؤسسه تحقیقات ) Breeder Seed(گرتکثیر بذر طبقۀ اصالحاز بذري است که:بذر پایه یا سوپرالیت. 1

تحت نظارت مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و یا شرکت هاي داراي مجوز اصالح و تهیه نهال و بذر و 

بذري گر بذر اصالح.باشدمادري و گواهی شده میو منبع بذرشود میاستانداردهاي مربوطه تولید  در نظرگرفتنبا 

  .  شودسسه تحقیقات مربوطه تولید میؤنژادگر در ماست که از تکثیر بذر هسته اولیه تحت نظارت به
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هاي داراي مجوز و تحـت  از تکثیر بذر پایه یا سوپرالیت توسط شرکتبذري است که:بذر مادري یا الیت. 2

تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با لحاظ نمودن استانداردهاي مربوطه تولید شده و منبع بذر  مؤسسهنظارت 

.باشدشده میگواهی

هـاي داراي مجـوز و تحـت نظـارت     از تکثیر بذر مادري توسـط شـرکت  بذري است که:بذر گواهی شده. 3

ایـن طبقـه   . گـردد دهاي مربوطه تولیـد مـی  تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با لحاظ نمودن استاندار مؤسسه

بوده و براي تولید محصول تجـاري مـورد اسـتفاده قـرار      نخودمحصول نهایی برنامه کنترل و گواهی بذر  ،بذري

  .گیردمی

  

  : تولید بذر نخود صدور مجوز. 2

بایــد داراي مجــوز  شــدهطبقــات مــادري یــا گــواهیدر  نخــودبــذر تولیدکننــده) یــا متقاضــی حقیقــی(شــرکت 

ــذر   ــد ب ــودتولی ــه تحق نخ ــ   از مؤسس ــال باش ــذر و نه ــواهی ب ــت و گ ــات ثب ــت  . دیق ــن رو الزم اس ــرکت از ای ش

پــیش از هــر گونــه اقــدام بــراي تولیــد بــذر، مــدارك مــورد نیــاز جهــت صــدور یــا تمدیــد مجــوز   تولیدکننــده

احتمــالی، تقاضــاي مربوطــه کارشناســی و رفــع نــواقص  تــا پــس از بررســی دادهتحویــل بــه مؤسســه مربوطــه را 

الزم بــه . در کمیتــه صــدور مجــوز مؤسســه مطــرح گردیــده و نســبت بــه صــدور یــا تمدیــد مجــوز اقــدام گــردد

ــه        ــرط الزم و اولی ــال ش ــذر و نه ــواهی ب ــت و گ ــات ثب ــه تحقیق ــر از مؤسس ــوز معتب ــودن مج ــت دارا ب ــر اس ذک

امکــان ادامــه رونــد گــواهی  بــراي تولیــد بــذر گــواهی شــده تحــت نظــارت مؤسســه مــذکور بــوده و بــدون آن 

  .بذر وجود نخواهد داشت

  

  :مراحل کنترل و گواهی مزرعه تکثیر بذر نخود. 3
  

  :ارائه درخواست. 3-1

ــده  ــرکت تولیدکنن ــه   ش ــود ک ــذر نخ ــذر    ب ــد ب ــر تولی ــوز معتب ــودداراي مج ــت و    نخ ــات ثب ــه تحقیق از مؤسس

دقــت تکمیــل را بــه 1براســاس فــرم شــماره بایــد لیســت پیمانکــاران مربوطــه را باشــد مــی گــواهی بــذر و نهــال

  .   نموده و فرم تکمیل شده را به واحد استانی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارائه نمایند

  

  :بررسی شرایط متقاضی. 3-2

مؤسســه تحقیقــات ثبــت و گــواهی بــذر و پــس از ارائــه درخواســت از ســوي شــرکت تولیدکننــده بــذر نخــود، 

ــد   ــف خواه ــال مکل ــتنه ــود درخواس ــورت     ب ــوده و در ص ــی نم ــل بررس ــرح ذی ــه ش ــده را ب ــت ش ــاي دریاف ه

ــد          ــاران واج ــی پیمانک ــه معرف ــبت ب ــتورالعمل، نس ــن دس ــده در ای ــر ش ــوارد ذک ــا م ــی ب ــرایط متقاض ــابق ش تط

ــا        ــورد تقاض ــام م ــد از ارق ــورد تأیی ــذري م ــات ب ــذر در طبق ــت ب ــت کاش ــده جه ــه شــرکت تولیدکنن ــرایط ب ش

  . اقدام نماید
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در نخـود در مـورد مؤسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر و نهـال کـه متـولی تولیـد بـذر سـوپر الیـت              همچنین 

هــاي خصوصــی تولیدکننــده بــذر مــادري و بــذر گــواهی شــده رفتــار خواهــد  باشــد ماننــد شــرکتمــیکشــور 

شد بـا ایـن تفـاوت کـه مؤسسـه مـذکور نیازمنـد اخـذ مجـوز تولیـد بـذر از مؤسسـه تحقیقـات ثبـت و گـواهی                

ــه     بــذر و نهــال نبــوده و در عــین حــال درخواســت تولیــد بــذر ســوپر الیــت توســط مؤسســه مــذکور مســتقیماً ب

  . مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارسال خواهد شد

  

  :متقاضیبررسی امکانات . 3-3

ــود  متقاضــی ــذر نخ ــد ب ــین آالت    تولی ــودن، از ادوات و ماش ــذیر ب ــیه پ ــن شــهرت و توص ــر حس ــالوه ب ــد ع بای

ــذري کــه  . مناســب کاشــت، داشــت و برداشــت برخــوردار باشــد  ــام و طبقــات ب ــداد ارق ــه  متقاضــیتع مجــاز ب

  . ها خواهد بود به میزان امکانات مذکور بستگی داردتولید و تکثیر آن

  

  :بررسی شرایط زمین پیشنهادي. 3-4

سـال قبـل بـه کشـت      بایـد نشـود در نظـر گرفتـه مـی   تولیـد بـذر نخـود     بـراي زمینـی کـه   : سابقه کشـت . 3-4-1

هــا از بــذر هــا هــم انــدازه بــذر نخــود بــوده و جــداکردن بــذر آن گیاهــانی اختصــاص یافتــه باشــد کــه بــذر آن 

همچنـین زمینـی کـه سـابقه علـف هـرز سـس        . نخود دشـوار اسـت ماننـد خلـر، ماشـک، نخـود فرنگـی و سـویا        

.دارد نباید به تولید بذر نخود اختصاص یابد) از مشکالت اصلی تولید بذر نخود(

سـاله، بـراي تولیـد بـذر طبقـه مـادري حـداقل         3براي تولید بذر طیقه سوپر الیت حداقل تنـاوب  : تناوب.3-4-2

  ).1ل جدو(ساله باید رعایت شود  2ساله و براي تولید بذر طبقه گواهی شده نیز حداقل تناوب 2تناوب 

ایزوالســیون مزرعــه بــذري عبــارت اســت از تفکیــک و جداســازي مزرعــۀ        : فاصــلۀ ایزوالســیون . 3-4-3

فاصــلۀ ایزوالســیون بســتگی بــه روش گــرده . بــذري از کلیــۀ منــابع آلــودگی ژنتیکــی، فیزیکــی یــا پــاتولوژیکی

ــدازة مزرعــه و شــرایط مح   ــامطلوب، ان ــر عوامــل ن ــر . یطــی داردافشــانی گیــاه، طبقــۀ بــذري مــورد گــواهی، اث ب

ــذر   ــی مصــوب ب ــت    نخــوداســاس اســتاندارد مل ــذري ســوپر الی ــه ب ــراي طبق ــله ایزوالســیون الزم ب ــر،  5فاص مت

کـه ایـن   ) 1جـدول  (متـر در نظـر گرفتـه شـده اسـت       3متـر و طبقـه بـذري گـواهی شـده       3طبقه بـذري مـادري   

ــذري  فاصــله ایزوالســیون مــی ــزارع غیــر ب ــا  . ایجــاد گــردد نخــودبایســت از م ــام ی ــین ارق فاصــله ایزوالســیون ب

  .طبقات مختلف در یک مزرعه بذري حداقل یک ردیف نکاشت خواهد بود

  

  :معرفی پیمانکار واجد شرایط. 3-5

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

ــذ    ــواهی ب ــت و گ ــات ثب ــه تحقیق ــده مؤسس ــاب    نماین ــان ی ــتگاه مک ــک دس ــه کم ــال ب ــرم ) GPS(ر و نه در ف



۴

ــه ذکــر اســت حضــور مــدیر فنــی شــرکت در مراحــل   .شــودثبــت و درج مــی) 2فــرم شــماره (مربوطــه  الزم ب

  .شودمنزله انصراف از درخواست تلقی میبازدید الزامی بوده وعدم حضور وي به

ــه    ــرایط ب ــدین ش ــامی واج ــت اس ــزان  در نهای ــداد و می ــراه تع ــط    هم ــر توس ــل تکثی ــذري قاب ــات ب ــام و طبق ارق

  . دشوبه شرکت تولیدکننده بذر جهت کاشت بذر از رقم یا طبقه مورد گواهی ارائه می ،پیمانکار

  

  :نخودمزرعه و گواهی بذر کنترلبازرسی و. 3-6

وضــعیت گیــاه زراعــی در طــول فاصــلۀ ایزوالســیون، کنتــرل منظــور کنتــرل هــاي مزرعــه بــهبازرســیکنتــرل و 

ــد ــدم وجــود ناخالصــی  و دوره تولی ــف ع ــد عل ــایی مانن ــاري  ه ــپ و بیم ــارج از تی ــان خ ــرز، گیاه ــاي ه ــاي ه ه

رعایــت حــداقل اســـتانداردهاي   منظــور اطمینــان از  مؤسســه بــه   ین فنــی بازرســ . شــود بــذرزاد انجــام مــی   

ــیون،  ــام ایزوالس ــوطانج ــالص مخل ــی و خ ــل     کش ــۀ مراح ــاز در کلی ــورد نی ــات م ــایر عملی ــه و س ــازي مزرع س

ــذر در مراحــل مناســب رشــدي مــی   تو ــد ب ــی از مزرعــۀ تولی ــه بازرس ــدام ب ــد، اق ــدلی ــی شــرکت . نماین مــدیر فن

نوبــت  3بایـد   نخـود هـر مزرعـه بـذري    .  دمـان بازرسـی مزرعـه حضـور داشـته باشـ      تولیدکننـده بـذر بایـد در ز   

و  دهـی کامـل  در مرحلـه گـل  بازدیـد  . 2. بازدیـد سـطح سـبز   . 1: مورد بازدیـد بـازرس فنـی مزرعـه قـرار گیـرد      

  .اواخر مرحله غالف بندي بازدید در. 3

  :بازدید سطح سبز. 3-6-1

  :در این مرحله الزم است

2فرم شماره و) فرم درخواست بازرسی مزرعه(1بازرس فنی مؤسسه جزییات مندرج در فرم شماره . 3-6-1-1

مشخصات شامل مشخصات پیمانکار و شرکت تولیدکننده بذر، )فرم بررسی شرایط متقاضی تولید بذر نخود(

مزرعه، مشخصات گونه و رقم گیاه، منشأ و اصالت بذر کشت شده، میزان بذر و سطح کشت را مورد بررسی 

موارد الزم را در فرم مربوط به بازدید سطح سبز قرار داده و پس از تطبیق موارد مذکور با مشاهدات میدانی،

منظور بررسی و تأیید هویت بذر کشت شده، شرکت تولیدکننده باید حسب مورد، به. ثبت نماید )3فرم شماره (

رسید تحویل بذر از مرجع مربوطه و یا حداقل یک برچسب از هر تودة بذري مورد استفاده در کشت محصول 

  .را به بازرس فنی مؤسسه ارائه دهد

تعیین نموده و نسبت به  GPSرعه را با استفاده از دستگاه بازرس فنی مؤسسه میزان دقیق سطح سبز مز. 3-6-1-2

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

همچنین ضروري است بازرس فنی مؤسسه نسبت به تطبیق مشخصات مزرعه محل کشت  با محلی که قبالً . نمود

  .تأیید قرار گرفته بود، اقدام نماید مورد) 2فرم شماره (
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وجود فنی مؤسسه برخورداري مزرعه از استانداردهاي مقرر از قبیل فاصله ایزوالسیون،بازرس .3-6-1-3

فرم (ردیف نکاشت بین ارقام و طبقات مختلف بذري را بررسی نموده و در فرم مربوط به بازدید سطح سبز 

  .ثبت نماید) 3شماره 

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

با 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

  

  :دهی کاملبازدید در مرحله گل. 3-6-2

ــن  ــد بای ــد (ازدی ــذر       )دومبازدی ــی ب ــتاندارد مل ــرر در اس ــدة مق ــوده کنن ــل آل ــت عوام ــمارش و ثب ــدف ش ــا ه ب

ــود ــل   نخ ــه گ ــد در مرحل ــه بازدی ــوط ب ــرم مرب ــیه در ف ــه توص ــی و ارائ ــرادات در   ده ــع ای ــت رف ــی جه ــاي فن ه

الزم بـه ذکـر اسـت چنانچـه طـی بازدیـد صـورت گرفتـه         . شـود مانـده تـا بازدیـد نهـایی انجـام مـی      فرصت باقی

از حـداکثر آسـتانه تعیـین شـده      نخـود در این مرحلـه میـزان آلـودگی بـه عوامـل مقـرر در اسـتاندارد ملـی بـذر          

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

  

  :روش بازرسی مزرعه. 3-6-2-1
  

  :کرت بازدیدتعداد ) الف

که مساحت مزرعه مورد بازدید در صورتی. شودتعیین می 3کرت بازدید در هر مزرعه بر اساس جدول تعداد 

  . هکتاري تقسیم خواهد شد 10هکتار باشد، مزرعه به تناسب مساحت به واحدهاي حداکثر  10بیش از 

  

  : تعیین تعداد بوته مورد شمارش در هرکرت بازدید) ب

 1ط بازرس فنی مؤسسه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت با استفاده از رابطه اي که در هر کرت توستعداد بوته

  :تعیین خواهد شد

  

A)                                                                   1رابطه  = 4	. n  

حد آستانه از مخرج کسر : nاي که در هر کرت بازدید باید مورد ارزیابی قرار گیرد و تعداد بوته: Aکه در آن 

به عنوان مثال . باشد nبر  1باشد؛ این کسر باید به صورت می) 1جدول (پارامتر مورد بررسی در جدول استاندارد 

 250بر  1که کسر حد آستانه، با توجه به ایننخودشده بذر در طبقه گواهی "سایر ارقام"در ارزیابی پارامتر 

کرت بازدید باید توسط بازرس فنی مؤسسه مورد ارزیابی قرار گیرد اي که در هر تعریف شده است، تعداد بوته

  . بوته خواهد بود 1000برابر با  1بر اساس رابطه 
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  :4هاي بازدید با آستانه ذکر شده در جدول هاي مشاهده شده در کرتمقایسه مجموع ناخالصی) ج

مقایسه و نتیجه اعمال  4شده در جدول هاي بازدید با آستانه ذکر هاي مشاهده شده در کرتمجموع ناخالصی

هاي بازدید در فاصله بین رد و قبول هاي مشاهده شده در کرتدر صورتی که مجموع ناخالصی. خواهد شد

باشد، بازرس فنی موسسه باید تعداد کرت بازدید در هر مزرعه را به مقادیر باالتر از حداقل تعداد کرت بازدید 

  .  کرت قابل افزایش خواهد بود 36تعداد کرت بازدید در هر مزرعه تا . دافزایش ده 3ذکر شده در جدول 
  

  حذف گیاهان نامطلوب. 3-6-2-2

و در صـورتی کـه میـزان گیاهـان نـامطلوب      منظور حفظ خلوص ژنتیکی و فیزیکی و سـالمت مزرعـه بـذري     به

هاي هرز کمتر از حد بیمار و علف هايهاي سایر ارقام، بوتههاي خارج از تیپ، بوتهموجود در مزرعه شامل بوته

فـرم  (دهـی گـل باشد، موارد مذکور در فرم مربـوط بـه بازدیـد در مرحلـه      4تأیید شدن در جدول شماره آستانه 

-بایست در اسرع وقت گیاهان نـامطلوب مـذکور را از طریـق بوتـه    میشرکت تولیدکننده ثبت شده و ) 3شماره 

الزم به ذکر است در صورتی که میزان گیاهـان نـامطلوب بیشـتر از    . کشی از مزرعه خارج نمایدکشی و مخلوط

در صورتی کـه میـزان گیاهـان نـامطلوب در     . مزرعه رد خواهد شدباشد  4حد آستانه رد شدن در جدول شماره 

عمـل   1-2-6-3باشند، بازرس فنی مؤسسه بـه روش ذکـر شـده از مـاده ج بنـد     ) 4جدول (فاصله بین رد و قبول 

موظف به ثبت موارد در فرم مربوطه و اعالم کتبی  مؤسسهبازرس فنی  ،مزرعهشدن در صورت رد . خواهد نمود

هاي هاي خارج از تیپ و بوتهترین صفاتی که براي شناسایی بوتهمهم. خواهد بودشرکت تولیدکننده موضوع به 

شامل وجود آنتوسـیانین در سـاقه، رنـگ گـل و سـاقه،       گیرند سایر ارقام در نخود مورد استناد و استفاده قرار می

دهی، شدت رنگ سبز اندام هوایی،  نوع برگچه، رنگ و پهناي آن، شدت دهی،  فرم بوته  پس از گلزمان گل

-تعداد بذر در غالف، رنگ، شکل و خطوط بذر مـی  ، تاریخ رسیدگی، طول و عرض غالف،رنگ سبز غالف

  .باشد

هاي نکاشت بین ارقام و طبقات مختلـف بـذري آلـوده بـه     ه ایزوالسیون بین مزارع و ردیفدر صورتی که فاصل

منظور حفظ سالمت بذر و جلوگیري از اختالط ژنتیکی، شـرکت تولیدکننـده بایـد در    گیاهان نامطلوب باشد، به

  .اسرع وقت نسبت به حذف گیاهان نامطلوب اقدام نماید

  

  نخوددر استاندارد بذري  بذرزاد مندرجهاي شناسایی بیماري. 3-6-2-3

بـرق زدگـی   بیمـاري  سـت،  ااي مربوطه نیز قید شدهکه در جدول استاندارد مزرعه نخودبذرزاد  ترین بیماريمهم

(Ascochyta blight) آلـودگی بـه   میزان بذر لوبیا براساس استاندارد ملی  .باشدکه یک بیماري قارچی میاست

درصـد و   5/0ها در طبقه الیت صفر باشد و حداکثر میزان آن در روي غالفدر طبقه سوپرالیت باید این بیماري 

منجـر  تعیین شـده  یش از حد مجاز ببیماري این وقوع  در نظر گرفته شده است کهدرصد  2هدر طبقه گواهی شد

  . خواهد گردیدبه ردشدن مزرعه 
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هاي هوایی گیاه را تحت تأثیر کرده و تمام قسمتیماري برق زدگی در آب و هواي سرد و مرطوب شیوع پیدا ب

دهی عالیم بیماري معموالً در زمان گل. کنداي رنگی ایجاد میهاي قهوههاي آلوده لکهدهد و در محلمی رقرا

هاي پژمرده بههایی از بوتهصورت تکهاز بین رفته و به ي آلوده در نهایتهابوته. دنشوو تشکیل غالف ظاهر می

. رسندنظر می

  
  گیاه نخود )ب(و برگ ) الف(زدگی روي غالف عالیم بیماري برق. 1شکل 

  

  
نشان دهنده روي برگ هاي کروي زخمدر شکل ب . گیاه نخود) ب(و برگ ) الف(زدگی روي ساقه عالیم بیماري برق. 2شکل 

  .باشندها میهاي قارچ درون زخممتحدالمرکز  پیکنیدي آرایش

  

بالف

بالف



٨

     
  عنوان مرکزتواند بهمیو اي که زودتر آلوده شده است تک بوته. 3شکل 

  .این بوته احتماالً از بذر آلوده حاصل شده است. ها در مزرعه محسوب شودبیماري براي دیگر بوته

  

  

  :با آفات مبارزه. 3-6-2-4

اي، اسیدهایی را هاي غدهباشند و این کركاي میهاي غدههاي گیاه نخود داراي کركها، ساقه و غالفبرگ

برابر حشرات عمل نموده و در کنترل برخـی از حشـرات و   که به عنوان یک مکانیزم حفاظتی درکنند ترشح می

پیلـه   کـرم ،)Heliothis viriplaca()هلیـوتیس (خـوار  کرم پیله آفات مهم نخود شامل. هستندآفات نخود مؤثر 

مینـوز بـرگ نخـود    هـاي مگـس و   )Spodoptera exigua(کارادرینا ،)Helicoverpa armigera(نخود خوار

نسبت به ) شیمیایی یا بیولوژیک(بایست در زمان مناسب و به شیوه تأثیرگذار می شرکت تولیدکنندهکه باشندمی

  . م نمایدثر آن اقداؤکنترل م

  

  :اواخر غالف بنديبازدید در مرحله . 3-6-3

شــود بــا هــدف شــمارش و ثبــت انجــام مــی بنــديمرحلــه اواخــر غــالفکــه در )بازدیــد ســوم(بازدیــد نهــایی

در ) کـه در ایـن مرحلـه قابـل تشـخیص باشـند      (بـذر نخـود    ايمزرعـه عوامل آلـوده کننـدة مقـرر در اسـتاندارد     

ــل    ــه رســیدگی کام ــد در مرحل ــه بازدی ــوط ب ــرم مرب ــماره (ف ــرم ش ــه توصــیه) 3ف ــع  و ارائ ــت رف ــی جه ــاي فن ه

-مــیکامــل دهــیگــلنحــوه انجــام بازدیــد در ایــن مرحلــه مشــابه بازدیــد در مرحلــه . شــودایــرادات انجــام مــی

ــه ذکــر اســت چنانچــه طــی ب . باشــد ــه عوامــل   الزم ب ــودگی ب ــزان آل ــه می ــن مرحل ــه در ای ــد صــورت گرفت ازدی

مقــرر در اســتاندارد ملــی بــذر نخــود از حــداکثر آســتانه تعیــین شــده بــاالتر باشــد بــه روش ذکــر شــده در بنــد   

  .عمل خواهد شد 3-6-2-1
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  :تخمین میزان محصول. 3-6-4

ــی   ــازرس فن ــهؤمب ــزان       ، سس ــل، می ــیدگی کام ــه رس ــه در مرحل ــواختی مزرع ــه و یکن ــراکم بوت ــه ت ــه ب ــا توج ب

. نمایـد مـی ثبـت  ) 3فـرم شـماره   (طـور تقریبـی بـرآورد نمـوده و در فـرم مربوطـه       عملکرد مزرعـه بـذري را بـه   

ــرد در   ــزاي عملک ــوداج ــر        نخ ــام در ه ــداد نی ــانبی، تع ــاخه ج ــداد ش ــطح، تع ــد س ــه در واح ــداد بوت ــامل تع ش

  .باشددانه مید بذر در هر نیام و وزن هزارشاخه، تعدا

  

  برداشت. 4

ــذر ــه اساســی انجــام شــود    نخــود برداشــت ب ــه دو نکت ــا توجــه ب ــاط و ب ــا دقــت و احتی ــد ب ــوگیري. 1: بای از  جل

ــتالط   ــالی رقــم هرگونــه اخ ــذر    . 2احتم ــه ب ــیب مکــانیکی ب ــن . جلــوگیري از وارد شــدن آس  کــه بــراي ای

رعایــت دو نکتــه مــذکور انجــام شــود، شــرکت تولیدکننــده  موظــف   درســتی و بــابرداشــت مزرعــه بــذري بــه

  :به رعایت موارد ذیل خواهد بود

آالت مربوطــه ماشــینتمــام برداشــت هــر مزرعــه بــذري بــه تفکیــک رقــم و طبقــه بــذري، انجــام شــده و  . 4-1

ــاین، کــامیون، مخــازن و  ( ــیش از شــروع ...) شــامل کمب ــد پ ــات بای ــین و مزرعــه  برداشــت عملی از پــس همچن

  .برداشت هر رقم یا هر طبقه بذري و پیش از ورود به رقم یا طبقه بذري دیگر باید کامالً تمیز شوند

ــذر، افــزایش ضــایعات   از آن.4-2 ــذر در هنگــام برداشــت ســبب تــرك خــوردن ب جــا کــه آســیب مکــانیکی ب

بـذر   تولیدکننـده  شـرکت در طی بوجاري وکـاهش قـوه نامیـه و طـول عمـر بـذر خواهـد شـد، ضـروري اسـت           

  . آالت برداشت اقدام نمایدنسبت به تنظیم دقیق ماشین

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

ــرار دهــد   ــی مؤسســه ق ــازرس فن ــار ب ــده توســط شــرکت    . اختی ــار برداشــت اعــالم ش ــی مؤسســه آم ــازرس فن ب

ــیدگی کامــل           ــرآورد شــده در مرحلــه رس ــا مقــدار ب ــه وارد نمــوده و آن را ب ــرم مربوط تولیدکننــده را در ف

  . مقایسه و تطبیق خواهد نمود

ــه   . 4-4 ــذري و ب ــه ب ــم و طبق ــه تفکیــک رق ــذر برداشــت شــده ب ــان   ب ــا زم ــه و کــامالً مشــخص ت طــور جداگان

  .فرآوري در انبار استاندارد نگهداري خواهد شد

) برداشت(تواند جهت اطمینان از رعایت موارد مندرج در این بخش از دستورالعمل بازرس فنی مؤسسه می. 4-5

، نسبت به انجام بازدید از پروسه برداشت تا انبار اقدام نموده و ایرادات ودنختوسط شرکت تولیدکننده بذر 

  .مربوطه و یا تخلفات احتمالی را ثبت نماید
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  :بوجاري بذر. 5

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

  .همواره مورد توجه شرکت تولیدکننده بذر قرار گیردعنوان دو نکته اساسی در بوجاري به

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

طـور جداگانــه بوجـاري شـده و پــس از اتمـام عملیــات     بـذر مربـوط بــه هـر رقـم یــا طبقـه بـذري بایــد بـه       . 5-2

  . آالت و مخازن مربوطه کامالً تمیز شوندطبقه بذري باید کلیه ماشینبوجاري مربوط به هر رقم یا 

) بوجاري(تواند جهت اطمینان از رعایت موارد مندرج در این بخش از دستورالعمل بازرس فنی مؤسسه می. 5-3

طه و یا ، نسبت به انجام بازدید از پروسه بوجاري اقدام نموده و ایرادات مربونخودتوسط شرکت تولیدکننده بذر 

  .تخلفات احتمالی را ثبت نماید

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

را با مقادیر ثبت بازرس فنی مؤسسه آمار بذر بوجاري شده را در فرم مربوطه وارد نموده و آن. مؤسسه قرار دهد

  .  ی کامل و مرحله پس از برداشت مقایسه و تطبیق خواهد نمودشده در مرحله رسیدگ

  

  : ضدعفونی بذر. 6

ــاري        ــی بیم ــایش و بررس ــه پ ــورتی ک ــود و در ص ــذري نخ ــزارع ب ــاري در م ــاهده بیم ــورت مش ــا در در ص ه

سســه ؤآزمایشـگاه حــاکی از آن باشـد کــه بیمـاري بــا ضـدعفونی قابــل کنتـرل اســت، تولیدکننـده بــه توصـیه م       

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

  

  چینیگیري و پارتکیسه. 7

ــس از . 7-1 ــات  پ ــام عملی ــه اتم ــذور در کیس ــرآوري، ب ــی ف ــاي پروپیلین ــه وزن  ه ــذي ب ــا کاغ ــوگرم 25ی کیل

هـاي بـا رنـگ مشـخص     در صـورت امکـان بهتـر اسـت بـراي هـر طبقـه بـذري از کیسـه          .شـوند گیري مـی کیسه

ــه ایــن ترتیــب کــه بــراي طبقــه ســوپرالیت کیســه ســفید رنــگ، بــراي طبقــه مــادري   و یکســان  اســتفاده شــود ب

درج نــام محصــول، . آبــی رنــگ بــه کــار بــرده شــود صــورتی رنــگ و بــراي طبقــه گــواهی شــده کیســه کیســه

ــام            ــی و ن ــوص فیزیک ــداقل خل ــه، ح ــوه نامی ــداقل ق ــد، ح ــال تولی ــالص، س ــذري، وزن خ ــه ب ــم، طبق ــام رق ن

  . باشدمیهاي بذري ضروري ر روي کیسهتولیدکننده ب

  

تنــی و روي  30هــاي حــداکثر هــاي بــذري بایــد بــه تفکیــک رقــم یــا طبقــه بــذري در قالــب پــارتکیســه. 7-2

ــت ــه پال ــهب ــه    گون ــام کیس ــه تم ــی ب ــان دسترس ــه امک ــوند ک ــده ش ــه  اي چی ــام نمون ــذري و انج ــاي ب ــرداري ه ب

  .بردار فراهم گردداستاندارد براي نمونه
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ــارت از. 7-3 ــه پ ــذري نمون ــاي ب ــه    ه ــه رســمی نمون ــه و صورتجلس ــمی و اســتاندارد صــورت گرفت ــرداري رس ب

ــردار و    ــه ب ــل، توســط نمون ــس از تکمی ــرداري پ ــی شــرکت  ب ــدیر فن ــاء خواهــد شــد م ــده امض ــک . تولیدکنن ی

ــه  ــه رســمی نمون ــخه از صورتجلس ــل نس ــرداري تحوی ــذر  شــرکت ب ــه ب ــده ونمون ــده ش ــس از نخــودتولیدکنن پ

  .گرددبردار براي بررسی کیفی به آزمایشگاه ارسال میونهپلمپ توسط نم

ــه     . 7-4 ــک از نمون ــر ی ــراي ه ــذر ب ــه ب ــداقل وزن نمون ــه      ح ــال ب ــود  بــراي ارس ــان نخ ــاري و اطمین ــاي ک ه

  .باشدهاي مقرر در جدول استاندارد مربوطه، یک کیلوگرم میآزمایشگاه براي انجام آزمون

  

  :هاي کیفی بذرانجام آزمون .8

ــذري  ــهب ــال       ک ــذر و نه ــواهی ب ــت و گ ــات ثب ــه تحقیق ــردار مؤسس ــه ب ــط نمون ــا  توس ــتاندارد و ب ــه روش اس ب

ــور  ــرکت  حض ــی ش ــدیر فن ــدهم ــه   ،تولیدکنن ــت ب ــده اس ــرداري ش ــه ب ــه   نمون ــه مؤسس ــت ب ــین کیفی ــور تعی منظ

  . شودتحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارسال می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٢

  نخوداستانداردهاي ملی گواهی بذر 

  

  نخود بذرمزرعه تولید ملی هاياستاندارد-1جدول 

طبقه بذريعوامل

گواهی شدهمادريسوپرالیت

322)حداقل سال(تناوب 

533)حداقل متر(فاصله مزرعه از سایر مزارع 

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

---)تعداد در متر مربع(هاي هرز غیرمجاز علف

---)حداکثر در درصد پوشش(هاي هرزسایر علف

---آفات

05/02برق زدگی نخود درصد روي غالف

هاي سازمان حفظ نباتات براي کنترل آفات انباري در انبـار  بعد از برداشت رعایت دستورالعمل: توضیحات

  .اعمال گردد

  

  

  بذر نخودآزمایشگاهی تولید استاندارد ملی -2جدول 

طبقه بذريعوامل

گواهی شدهمادريسوپرالیت

989593)حداقل درصد(خلوص فیزیکی 

257)حداکثر درصد(مواد جامد 

001/0)درصد(بذر سایر محصوالت 

هاي هرز غیرمجاز در حداکثر تعداد بذر علف

یک کیلوگرم   

---

1:12:15:1حداکثر بذر سایر ارقام در یک کیلوگرم

858585)درصد(حداقل قوه نامیه با احتساب بذر سخت 

121212)درصد(حداکثر رطوبت بذر 

04/01)برق زدگی نخود) (درصد(هاي بذرزاد بیماري
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حداقل تعداد کرت بازدید براساس مساحت مزرعه -3جدول 

حداقل تعداد کرت بازدید مساحت مزرعه به هکتار

٢4یا ١

48یا  3

712تا 5

1016تا  8

  

  هاي بازدید هاي مشاهده شده در کرتآستانه رد یا تأیید مزارع بر اساس مجموع ناخالصی -4جدول 

هاي بازدیدهاي مشاهده شده در کرتمجموع ناخالصی

مزرعه رد خواهد شد اگر مجموع تعداد کرتهاي بازدید

هاي مشاهده شده برابر یا بیشتر ناخالصی

زیر باشد از مقادیر

مزرعه تأیید خواهد شد اگر مجموع 

هاي مشاهده شده برابر یا کمتر ناخالصی

از مقادیر زیر باشد
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