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  مقدمه 

در حقیقت جهت . باشدفرآیند تولید یک محصول زراعی میبذر به عنوان مهمترین رکن تولید محصوالت مختلف زراعی در 

براي دستیابی به این موقعیت ضروري . باشدافزایش ارتقاء سطح تولید اولین نکته تهیه بذر مناسب با کمیت و کیفیت مناسب می

، که مراحل مختلف تولید فیزیکی و قدرت جوانه زنی باال برخوردار باشند  است بذور تولید شده از شرایطی مانند خلوص ژنتیکی،

هاي آزمایشگاهی و نصب اتیکت را فرآوري بذر و اجراي آزمون  شامل کاشت، داشت و برداشت طبقات مختلف بذري و نهایتاً

کنترل و نظارت بر کلیه این مراحل بدین منظور است که بذور با کیفیت مناسب تولید شده و بذور داخل هر پاکت . گرددشامل می

دستیابی به این مهم بدون کار و . مند شوندوي پاکت مطابقت داشته و کشاورزان با اطمینان خاطر از آن بهرهبا مشخصات ر

مطالب گردآوري شده تالشی است در .باشداندرکاران تولید و گواهی بذر و صرف هزینه امکان پذیر نمیتالش مداوم تمامی دست

که با راهنمایی و ارشادات اساتید فن نواقص موجود در این مجموعه برطرف امید آن  زمینه چگونگی کنترل و گواهی بذر سویا،

  .گردد

  ارقام سویا و طبقه بندي بذور تولیدي سویا 

شوند اما به جهت حساسیت این گیاه به طول تقسیم می xتا  ooo  ،oo ،  oگروه از  13ارقام سویا براساس طول دوره رشد به 

در کشور ما ارقام سویا به سه گروه . قابلیت کشت دارند VIIو  IIرافیایی کشت، ارقام گروه روز با توجه به موقعیت منطقه جغ

شوند و هریک از ارقام جهت کاشت در مشخص می 2-6شوند، که با گروه رسیدن رس و دیررس تقسیم     میزودرس، میان

این ارقام به . شونده نهال و بذر مشخص میمناطق مختلف با شرایط اقلیمی خاص خود و توسط موسسه تحقیقات اصالح و تهی

  .شوندمحدود تقسیم میلحاظ تیپ رشد به سه گروه محدود، نامحدود و نیمه

  :باشدشرح زیر می طبقات بذري سویا در حال حاضر در سطح کشور به

Preطبقه بذري  -1 basic seed   

رقم جدید و یا از ارقام موجود کشور باشد که هرساله از توده شود و ممکن است یک نژادگر تولید وتکثیر میاین بذر توسط به

در ایران توسط مؤسسه تحقیقات اصالح و (میزان آن ناچیز و تحت نظارت مؤسسات تحقیقاتی   گیاهی گزینش شده و معموالً

  .گرددتکثیر می) تهیه نهال و بذر 

  )Basic seed(سوپر الیتطبقه بذري  -2

  .شودنژادگر با مسئولیت موسسه تحقیقات اصالح وتهیه نهال وبذر تهیه میبقه بهاین طبقه از تکثیر بذر ط

Registered( الیتطبقه بذري  -3 seed(  

هاي خصوصی و تحت نظارت این طبقه بذري از تکثیر بذر پایه و توسط موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر و یا  شرکت

-موسسه تحقیقات و ثبت و گواهی بذر و نهال رسیده و گواهی تولید بذر دریافت نموده آن موسسه که صالحیت فنی آنها به تایید

  .شوداند تولید می



    Certified seedطبقه بذر گواهی شده  -4

طبقه آید وبذر این طبقه جهت کاشت در مزارع تولید دانه مورد استفاده قرار گرفته و در حجم زیاد و از تکثیر بذرمادري بدست می

هاي خصوصی که ازطرف موسسه تحقیقات ثبت و تولید این طبقه بذري توسط شرکت. شودی بذر تجارتی کشور محسوب میاصل

  .گیرداند صورت میگواهی بذر و نهال مجوز تولید دریافت نموده

ناسب بوده و گیرند باید خالص و از طبقه مدر یک جمع بندي کلی بذوري که جهت کاشت مزارع بذري مورد استفاده قرار می

  .از مراکز رسمی بذر تهیه شده باشند ضرورتاً 

  :در هنگام تهیه بذر به منظور کاشت مزارع بذري سویا عوامل و نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد 

  .براي مثال جهت تولید بذر گواهی شده حتماً از بذر مادري استفاده شود  بذر از طبقه مناسب باشد،) الف 

  .هاي بذري نصب باشداتیکت مربوط به گواهی بذر روي کیسهبرچسب و ) ب 

  .هاي بذري یک رقم محتوي واریته یکسانی باشندهمه کیسه) ج 

  .تاریخ اعتبار گواهی بذور سپري نشده باشد) د

  مراحل کنترل و گواهی مزارع تکثیر بذر سویا

  انتخاب زمین و پیمانکار  -1

آالت و پذیر بودن، ماشینشوند که عالوه بر حسن شهرت و   توصیهبذر سویا انتخاب میکشاورزانی به عنوان پیمانکار تکثیر 

ادوات تهیه زمین و تجهیزات مناسب جهت تولید بذر سویا را در اختیار داشته و تجهیزات آنان توسط نماینده موسسه تحقیقات 

هاي تولید ، کشاورزان معرفی شده از طرف شرکتثبت و گواهی بذر و نهال ارزیابی شده و در صورت دارابودن شرایط مطلوب

  .گردندکننده به عنوان پیمانکار تولید بذر انتخاب می

  بررسی سابقه کاشت و تهیه زمین  -2

طور یکنواخت و استقرار زنی در زمین بهبایست خوب تهیه شده و جوانهشود، میزمینی که جهت تکثیر بذر سویا انتخاب می

هاي هرز موجود در زمین از بین رفته و امکان آبیاري خوب و یکنواخت نیز فراهم گرفته و بذور علف خوبی صورتگیاهچه به

به عبارتی توجه به تناوب . باشدمهمترین نکته در انتخاب زمین توجه به سابقه کاشت زمین مورد نظر و تناوب زراعی می. شود

  .زراعی منطقه بسیار مهم است

  .باشندها در انتخاب زمین نکات زیر حائز اهمیت میز انواع آلودگیطور کلی براي جلوگیري ابه

  تناوب زراعی  -

  ).جا کار نبودن مزارع(هاي قبلیدنبال کشتآلوده نبودن به بذر سایر ارقام سویا به -

  .زاآلودگی به عوامل بیماري -

  . هاي هرزآلودگی به علف -



  مساحی قطعه و تعیین وضعیت آن  -3

تأیید پیمانکار و زمین از سوي نماینده موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال مشخصات جغرافیایی مزرعه و کروکی بعد از 

  .شودتعیین و در فرم کنترل مزارع تولید بذر ثبت می)  GPS(محل مزرعه بوسیله دستگاه مکان یاب

  هاي تولید کننده انعقاد قرارداد تولید بذر سویا با شرکت-4

هاي تولید کننده مورد ارزیابی و تأیید موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و اینکه پیمانکاران معرفی شده توسط شرکت بعد از

بدین منظور قرارداد تکثیر وتهیه بذر بین . گرددهاي مورد تأیید اقدام مینهال رسیدند، نسبت به انعقاد قرارداد تولید بذر با شرکت

  .شودعنوان ناظر فنی منعقد میکارفرما و موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال بهعنوان شرکت تولید کننده به

  کنترل و نظارت برعملیات کاشت  -5

  ) Isolation(رعایت فاصله ایزوالسیون  - 5-1

هت جداسازي یا ایزوالسیون مزارع تولید بذر سویا عبارت از جدا ساختن مزرعه یک رقم از مزارع و محصول سایر ارقام ج

گرچه فاصله مطمئن و جداسازي گیاهان از یکدیگر به نحوه تولید مثل، . باشدجلوگیري از اختالط ژنتیکی و مکانیکی آنها می

مطابق استانداردهاي گواهی بذر، فاصله مزرعه تولید بذر سویا از مزرعه سویاي . افشانی، تراکم و مساحت کشت بستگی داردگرده 

  ).2جدول شماره (تر باشدم 10بایست حداقل مجاور می

  نظارت بر تنظیم ماشین آالت و کاشت بذر  - 5-2

رعایت   زراعی از قبیل تهیه بستر کاشت،در این مرحله نیز کارشناس کنترل و گواهی بذر پس از اطمینان از رعایت کلیه اصول به

به منظور رعایت ) ي موسسات ذیربطهابراساس دستورالعمل(آالت تاریخ کاشت مناسب، میزان بذر مصرفی و تنظیم ماشین

  .گرددعملیات کاشت بذور نظارت دقیق اعمال می

  تهیه نقشه کاشت و کروکی مزرعه تکثیري  - 5-3

بعد از پایان یافتن عملیات کاشت به منظور مشخص شدن وضعیت کشت، کارشناس کنترل و گواهی بذر نسبت به تهیه کروکی 

  ).    1فرم شماره(نمایدرمنتظره اقدام     میدقیق مزرعه جهت جلوگیري از مشکالت غی

  نظارت و کنترل مزرعه تولید بذر سویا در مرحله داشت  -6

  زراعیهاي بهتعیین درصد سبز و یکنواختی مزرعه و توصیه - 6-1

کم مزرعه در این مرحله کارشناس کنترل و گواهی بذر عالوه بر تعیین درصد سبز مزرعه و مشخص نمودن درصد یکنواختی و ترا

براساس (ها و غیرهمبارزه با آفات و بیماري وجین،   کوددهی،  موقع آبیاري،زراعی در خصوص عملیات بههاي بهبا ارائه توصیه

براي تعیین درصد سبز . نمایدهاي تولید کننده را در تولید بذر با کیفیت مطلوب راهنمایی میشرکت) هاي موجوددستورالعمل

ها نموده و در فرم کنترل برداري مشخص شده و در آن نقاط اقدام به شمارش بوتهعنوان نمونهچند نقطه بهمزرعه الزم است، 

  ).1فرم شماره (مزرعه ثبت گردد



  هاي هرز مبارزه با علف - 6-2

مبارزه با . باشدیهرز عامل محدود کننده به لحاظ اندازه بذري سویا در عملیات بوجاري نمعلف  با توجه به اینکه در زراعت سویا،

تره، هاي هرز مهم مزارع تولید بذر سویا عبارتند از سلمهعلف. باشدآن عمدتاً در جهت افزایش میزان عملکرد و کیفیت روغن می

کش در حد که جهت مبارزه با آنها از سموم علف... گاوپنبه و   خروس، سوروف، تاتوره، توق،تاج  ارزن وحشی، تاجریزي،  خرفه،

-گردد و بسته به میزان آلودگی از یک تا دو مرحله مبارزه به صورت وجین دستی و پاکسازي مزرعه از علفکم استفاده می بسیار

شود هاي هرز کنترل گردد، مشکل برطرف میاز زمان سبز شدن تا مرحله گلدهی در صورتیکه علف. باشدهاي هرز ضروري می

هاي هرز در متر بوده که کنترل علفسانتی 25-30ها تا زمانی است که ارتفاع بوتهاما معموالً حساسترین مرحله از زمان کاشت 

  .این مرحله بسیار مؤثر است

  

  ) off type(هاي خارج از تیپسازي مزرعه و حذف بوتهنظارت بر علمیات خالص - 6-3

ها ممکن است این بوته. باشدمی   هاي ناهماهنگ از درون مزرعه بذريسازي مزرعه تولید بذرسویا، حذف بوتههدف از خالص

باید توجه داشت . هاي خارج از تیپ سویا باشد که با رقم کشت شده متفاوت باشندهاي مربوط به سایر ارقام یا بوتهبوته

در ایران مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه (هاي رقم مورد نظر که از سوي مؤسسه تولید کننده رقم خصوصیات و مشخصات بوته

  در این خصوص بایستی دقت شود اثرات فاصله بوته،. باشدهاي نامناسب میگردد، مبناي حذف بوتهاعالم می) و بذر نهال 

در طی این مرحله کارشناس کنترل و . هاي خارج از تیپ مورد توجه قرار گیردها در زمان حذف بوتهحرارت و رطوبت بر رشد بوته

نظارت و   سازي قطعه،هاي سایر ارقام بر عملیات خالصهاي خارج از تیپ و بوتهبوتهگواهی بذر عالوه بر آموزش و شناساندن 

دقت کنترل و کارشناس کنترل و گواهی بذر در این مرحله مزرعه را به  با توجه به مطالب بیان شده،. کنترل دقیق خواهند داشت

-سازي چنانچه تعداد بوتهس از پایان یافتن مرحله خالصسازي مزرعه نظارت دقیق داشته و پنماید و برعملیات خالصبازرسی می

مزرعه قابل گواهی نبوده و ) 2جدول شماره (هاي خارج از تیپ و سایر ارقام بیشتر از استانداردهاي مطلوب تولید بذر سویا باشد 

  .گرددمراتب در فرم کنترل مزرعه درج شده و به شرکت تولید کننده اعالم می

  رج از تیپ مشخصات بوته هاي خا

  .هایی که به لحاظ رنگ گل بارقم مورد نظر متفاوت هستندبوته -1

  .هایی که به لحاظ فرم برگ با رقم مورد نظر متفاوت هستندبوته -2

  .هایی که به لحاظ رنگ کرك با رقم مورد نظر متفاوت هستندبوته -3

  .هایی که به لحاظ رنگ غالف با رقم مورد نظر متفاوت هستندبوته -4

  .باشندها بلندتر میتر و قطورتري دارند و نسبت به سایر بوتهکه شاخ و برگ ضخیمهاییبوته -5

  .ها دارندکه وضعیت مورفولوژیکی متفاوتی نسبت به سایر بوتههاییبوته -6



  ها نظارت و کنترل آفات و بیماري - 6-4

تولیدي، کارشناس کنترل و گواهی بذر نسبت به ارزیابی مزرعه اقدام در این مرحله نیز به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت بذور 

هاي موجود هاي الزم براساس دستورالعملها در خصوص کنترل و مبارزه با آن توصیهنموده و در صورت مشاهده آفات و بیماري

  . به شرکت تولید کننده بذر ارائه خواهد شد

  .اشاره کرد  phomapsisو  Fusariumو  Rhizoctoniaو  phytium توان بهاز جمله بیماریهاي مهم سویا می

  

  نظارت و کنترل مزرعه تولید بذر سویا در مرحله برداشت  -7

  تخمین میزان محصول  - 7-1

  تعداد دانه در غالف و  تعداد غالف در گیاه،  تخمین میزان محصول مزارع تولید بذر تابع عواملی مانند تعداد بوته در واحد سطح، 

تربودن تجربه و دیدگاه فنی بازرس مزرعه در این راستا حائز اهمیت بوده و در دقیق  در کنار این موارد،. باشدوزن هزار دانه می

  .باشدتخمین محصول مؤثر می

  

  تعیین درصد رطوبت مزرعه قبل از شروع عملیات برداشت  - 7-2

باشد، به عبارتی حداکثر رطوبت زمان برداشت بذر سویا مؤثر می درصد رطوبت بذر در زمان برداشت بر کشت بذور تولیدي بسیار

را ) زا بیماري(درصد شرایط رشد و فعالیت عوامل پاتوژنیک  14باید توجه داشت که رطوبت بیش از . باشددرصد می 14-13

نیز بسته به نوع % 12زیر رطوبت . گرددهاي بذرزاد و افت شدید قوه نامیه میفراهم نموده و سبب پوسیدگی و ایجاد بیماري

هاي برداشت، سبب بروز خسارت مکانیکی به بذر شده که در مراحل برداشت و میزان ضربات وارده به سطح بذر توسط دستگاه

  .دنبال خواهد داشتبعدي کاشت، افت شدید درصد سبز مزرعه را به

  

  نظارت و کنترل برداشت  - 7-3

هاي مستعمل و فرسوده جهت کاربردن دستگاههاي جدید استفاده شده و از بهز دستگاهبایست اجهت برداشت مزارع تولید بذر می

هاي برداشت مورد بررسی قرار هاي مختلف دستگاهلذا قبل از شروع برداشت قسمت. برداشت مزارع تولید بذر خودداري شود

همچنین به منظور جلوگیري . کردن آن اقدام شود گرفته و در صورت وجود بقایاي بذري سایر ارقام از مزارع قبلی، نسبت به تمیز

از شکسته شدن بذور در هنگام برداشت یا ورود بیش از حد بقایاي ساقه و سایر مواد خارجی به مخزن برداشت نسبت به تنظیم 

  .دقیق دستگاه براساس دستورالعمل تهیه شده از طرف سازنده دستگاه اقدام گردد



ملیات حمل توده بذري و تخلیه بذور در محل بوجاري با نظارت دقیق صورت پذیرفته و در این ع پس از اتمام عملیات برداشت، 

طور مستقیم به محل بوجاري حمل و عمل آورند تا بذور برداشت شده بههاي تولید کننده دقت کافی را بهبایست شرکتمرحله می

  .تخلیه شود واز اختالط احتمالی بذور جلوگیري شود

  

  گیري بذر عملیات بوجاري ضدعفونی و کیسهنظارت بر -8

هاي پس از تخلیه بذور استحصالی از مزرعه تولید بذر سویا در محل بوجاري و قبل از شروع فعالیت دستگاه بوجاري کلیه قسمت

پاکسازي و تمیز اند، نسبت به دستگاه بوجاري بازدید شده و در صورت وجود بقایاي احتمالی بذور سایر ارقام که قبالً بوجاري شده

- خصوص  خروجیهاي دستگاه بوجاري بهدر طول پروسه بوجاري نیز تمام بخش. طور کامل اقدام شودنمودن دستگاه بوجاري به

هاي بذر بازدید شده و در صورت مشاهده بروز هرگونه اشکال بالفاصله نسبت به رفع مشکل اقدام نموده تا بذور استحصالی از 

هاي بذرزاد حسب توصیه فنی شایان ذکر است در صورت آلودگی بذور تولیدي به بیماري. رخوردار باشندخلوص فیزیکی باالیی ب

- در این مرحله بذور در پاکت. عمل خواهد آمدجهت جلوگیري از گسترش عوامل بیماري اقدام مقتضی به  سازمان حفظ نباتات،

تولید کننده،   رقم، طبقه بذري،  مشخصات بذر شامل نوع محصول، باشند، با ذکر کلیههاي استاندارد که مورد تأیید مؤسسه می

  .شودطور دقیق با دستگاه دوخته میهاي بذري نیز بهبسته بندي شده و با دقت درب پاکت... سال تولید آن و 

  

  هاي بذري برداري از پارتهاي بذري و انجام نمونهچینی کیسهنظارت برعملیات پارت-9

چینی گیري بذور، تحت نظارت کارشناس کنترل و گواهی بذر نسبت به پارتضدعفونی و کیسه  عملیات بوجاري،پس از انجام 

 ISTA )International Seed Testingبرداري هاي بذري براساس دستورالعمل فنی نمونهبرداري از پارتبذور و نمونه

Association (هاي حاصل به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی یرد و نمونهگبرداري مؤسسه انجام میتوسط کارشناس نمونه

ها به آزمایشگاه تجزیه بذر تحویل و در آزمایشگاه با توجه بذر و نهال ارسال شده و پس از کدگذاري توسط واحد کدگذاري نمونه

...) سالمت بذر و   رطوبت،  خلوص فیزیکی، قوه نامیه،(آزمایشات الزم ) 3جدول شماره (به استانداردهاي آزمایشگاهی بذر سویا 

- صورت مکتوب به شرکت تولیدبراساس نتایج حاصله بایستی غیراستاندارد یا استاندارد بودن هر پارت بذري به. گیردصورت می

هاي بذري بیرون آورده و هاي غیراستاندارد از پاکتبا حضور کارشناس کنترل و گواهی بذر پارت  کننده اعالم گردد و متعاقباً

بر روي ) باتوجه به طبقه بذري (دوم شوند و پارتهاي استاندارد بعد از نصب اتیکت مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال مع

  .باشدقابل توزیع می) برداري با حضور کارشناس نمونه( هاي بذري تحت نظارت  پاکت

  

  

  

  



  هاي بازدید مزرعهروش

هایی درون مزرعه توان با تعیین کرتچهدهد، اما میهاي مزرعه را نمیامکان معاینه همه بوتهدوره فشرده و پر کار بازدید از مزارع 

سنجش دقیق و سریع مزرعه با اجراي ساز و کاري از بازدید . ها، کیفیت مزرعه را دقیقاً ارزیابی نمودو بازدید آماري این کرتچه

  .شودکه شامل دو جزء است امکانپذیر می

  مزرعهبازدید کلی  -1

  ها درون مزرعهبازدید کرتچه -2

شود و چنانچه مزرعه از یکنواختی کافی برخوردار باشد در بازدید نخست، مزرعه از دیدگاه کلی و براي تعیین یکنواختی بررسی می

گیرد و قرار می هاي درون مزرعه معین شده و مورد بازبینیدر بازدید نوع دوم به روش آماري کرتچه. شودبازدید نوع دوم اجرا می

.شوددر پایان استاندارد بودن یا نبودن مزرعه مشخص می

  

  بازدید کلی

  شود و براي آنکه تمام مزرعه از نظربراي اجراي بازدید کلی به همه جاي مزرعه سرکشی می

کمترین  هنگام حرکت در مزرعه ضمن اجراي بازدید یکنواخت سعی شود. شودبگذرد از یک الگوي حرکت مشخص پیروي می

دهد که پیروي از یک الگوي خاص براي حرکت در مزرعه این امکان را می. زمان صرف شده و کوتاهترین مسافت پیموده شود

در بازدید . هاي شمارش در مزرعه به طور تصادفی تعیین شده و نتایج بازدید و وضعیت کیفی مزرعه را دقیقاً نشان دهدکرتچه

  .شوندی میکلی موارد زیر ارزیابی و بررس

  تائید رقم کشت شده -

  یکنواختی مزرعه -

  هاخوابیدگی بوته -

  فواصل ایزوالسیون -

  سابقه کشت مزرعه -

  عملیات زراعی -

  هاي بیمارهاي هرز و بوتهعلف -

  تراکم بوته -

  برآورد محصول -

  کرت نمونه بازدید در مزرعه



 Field)در یک کرت آماري نمونه که اصطالحاً کرت نمونه بازدید پس از آنکه مزرعه از دیدگاه کلی مورد تائید قرار گرفت،

inspection sample) هاي این کرت شمارش و جزئیات آلودگی. گیرندبررسی قرار می ها به دقت موردشود بوتهگفته می

  .شودثبت شده و با جداول استاندارد مطابقت داده می

اي باشد که سه برابر زرعه و عدد استاندارد براي هر آلودگی دارد و باید به اندازهاندازه کرت نمونه در مزرعه بستگی به تراکم م

سه برابر عدد » در کرت بازدید«با این ترتیب حد مجاز آلودگی . عدد استاندارد ذکر شده براي هر نوع آلودگی بوته راشامل شود

برابر باشد، مزرعه قابل قبول و اگر بیش از مقدار سه برابر  ها مساوي یا کمتر از مقدار سهچنانچه تعداد آلودگی. استاندارد است

براي جلوگیري از تکرار در امر بازدید . این حالت بیانگر آمار دقیقی از کیفیت مزرعه خواهد بود. باشد مزرعه غیر قابل تائید است

عی فقط یک کرت نمونه بازدید شود که براي هر یک از طبقات بذري یک محصول زراها، توصیه میهر یک از انواع آلودگی

بدیهی است که اندازه این کرت سه . ها با استانداردهاي متفاوت در آن مورد بازبینی قرار گیردتعیین شده و تمام آلودگی

  .برابرمساحتی است که بزرگترین عدد استاندارد را در طبقه بذري مورد نظر دربرگیرد

  کرتچه هاي شمارش

رعه بر اساس بازدید یک محل از مزرعه صورت نگیرد و اطمینان حاصل شود که کرت بازدید شده در براي اینکه تعیین کیفیت مز

کرتچه «به هر یک از این بخش ها . شودمزرعه بیانگر کیفیت مزرعه است، کرت نمونه به پنج یا شش بخش کوچکتر تقسیم می

به عبارت دیگر از مجموع  . گرددمزرعه انتخاب می ها به طور تصادفی در مسیر حرکت دراین کرتچه. گفته می شود» شمارش

از دیدگاه آماري این تعداد کرتچه شمارش بیان کننده دقیقی از کیفیت . آیدبه دست می» کرت نمونه بازدید» «کرتچه شمارش«

شش کرتچه  تقسیم کرت نمونه به تعدادي بیش از. همه مزرعه است، به شرط آنکه مزرعه از یکنواختی کافی برخوردار باشد

  .موجب افزایش دقت نخواهد شد

  

  محاسبه مساحت کرتچه هاي شمارش

  :براي مثال روش محاسبه براي تعیین اندازه کرت بازدید براساس استاندارد یک آلودگی چنین است

بوته هاي سالم عدد استاندارد را براي آلودگی مورد نظر طوري تبدیل کنید که نسبت یک واحد آلودگی مجاز در برابر تعداد : الف

آلودگی، یعنی یک عدد بوته  01/0یا  1: 10000بوته سالم یا  10000براي نمونه یک بوته آلوده در برابر . مربوط به دست آید

  .بوته سالم، مجاز است 10000آلوده در برابر 

در مثال یاد شده کرت بازدید الزم . دربرگیردرا ) استاندارد(اندازه کرت بازدید براي هر آلودگی باید مساحتی سه برابر حد مجاز : ب

  .بوته را شامل شود 30000است به اندازه اي باشد که 

براي این کار تعداد واقعی بوته ها در یک متر مربع یا متر طولی . تراکم بوته مزرعه در واحد سطح یا در متر طول تعیین شود: پ

 150میانگین تراکم بوته مزرعه معلوم می شود در این مثال تراکم مزرعه شمارش شده با به دست آوردن ) تکرار 5(در پنج نقطه 

  .بوته در متر مربع بدست آمد



حال تعداد بوته هاي سه برابر ذکر شده در استاندارد را براي آلودگی مورد نظر به میانگین تراکم مزرعه در متر مربع تقسیم : ت

مجموع مساحت    کرتچه هاي شمارش که کرت بازدید را شکل می دهد ، یعنی اینکه 30000: 150=200می شود در این مثال 

  .متر مربع است 200در این مثال برابر 

، مساحت هر 200: 5=40در این مثال متر مربع   . کرتچه شمارش تقسیم می شود) یا شش(مساحت کرت بازدید به پنج : ث

  .متر مربع خواهد شد 40کرتچه شمارش برابر

  

  شمارشبازرسی یک کرتچه 

دورن هر کرتچه بوته ها به طور دقیق مورد بازبینی قرار گرفته و هر یک از انواع آلودگی ها به طور جداگانه شمارش و ثبت می 

ضمن بازرسی . ثبت این موارد در برگ گزارش بازدید مزرعه بعداً در تعیین مقبولیت مزرعه مورد استفاده قرار می گیرد. شود

-هاي آلوده استفاده مییا هرگونه روش محاسبه  دیگر براي ثبت تعداد بوته) سرانگشتی(به ساده هاي شمارش یک محاسکرتچه

روشی که سریعتر و کارآمدتر است چنین . هاي متفاوتی پیشنهاد شده استهاي شمارش روشبراي تعیین حدود کرتچه. شود

ین دو دست در حالت کشیده مشخص شده باشد در این ها فاصله بدر این طریقه الزم است عالوه بر دانستن اندازه گام: است

روشی را . ها و به عرض دو دست باز، مساحتی معادل کرتچه هاي شمارش معلوم و با دقت ارزیابی می شودصورت با محاسبه گام

و یا بطور با کمک یک قطعه چوب (که نگارنده تجربه نموده است استفاده از عرضی با اندازه یک متر یا یک و نیم متر است 

پس از پایان بازدید اولین کرتچه تا رسیدن به کرتچه بعدي مسیر حرکت . که سرعت عمل مناسبی نیز در آن وجود دارد) فرضی

  .در مزرعه که قبالً ترسیم شده دنبال خواهد شد

  

  ي گزارشقبول و رد کردن مزرعه و تهیه

ها با هم اي پنج یا شش کرتچه شمارش براي هریک از آلودگیهنگامی که بازرسی مزرعه به اتمام رسید، شمارش هاي جداگانه

در جداول مقایسه و قابل قبول بودن یا نبودن ) سه برابر(ها را با حد مجاز استاندارد حاصل جمع هر یک از آلودگی. شودجمع می

چنانچه به علت . شته شوداگر مزرعه استاندارد است و قابل قبول در برگ گزارش بازدید مزرعه نو.مزرعه مشخص خواهد شد

بهتر است . ها مزرعه به حد استاندارد نرسید، در برگ گزارش علت رد بودن مزرعه با ذکر دلیل ثبت شودوجود هریک از آلودگی

اي قابل قبول داشت، داده توان مزرعهعلت رد بودن مزرعه براي کشاورز توضیح داده شده و توصیه الزم براي آنکه چگونه می

.شود

  

  



  مراحل کنترل مزارع تولید بذر سویا )1(جدول شماره 

  مرحله رشد گیاه  موارد بازدید  مراحل بازدید

  ــــــــــــــ  انتخاب پیمانکار و زمین  بازدید مرحله اول 

  درمرحله ظهور اولین تا دومین سه برگچه  تعیین سطح سبز و کنترل علفهاي هرز  بازدید مرحله دوم 

  زمان گلدهی  کنترل آفات و بیماریها، حذف بوته هاي خارج از تیپ  بازدید مرحله سوم 

  پایان مرحله تشکیل غالفحذف بوته هاي سایر ارقام، سایر (خالص سازي قطعه   بازدید مرحله چهارم 

  قبل از پرشدن دانه  پاکسازي نهایی علفهاي هرز  بازدید مرحله پنجم 

  قبل از رسیدن فیزیولوژیکی  بازدید نهایی و گواهی مزرعه  بازدید مرحله ششم 

  

  استانداردهاي تولید بذر سویا ـ مزرعه  )2( جدول شماره

  گواهی شده  الیت  سوپر الیت  پیش پایه  عنوان استاندارد

   1   1   1   1  *)سال(تناوب زراعی حداقل 

   10   10   10   10  )متر (ایزوالسیون  فاصله  حداقل

  200/1  500/1  1000/1  ---  **سایر ارقام و بوته خارج از تیپ حداکثر تعداد بوته 

  ---  ---  ---  ---  علفهاي هرز حداکثر تعداد بوته 

  ---  ---  ---  ---  بیماریها  آلوده به حداکثر تعداد بوته

  .هدف یکسال فاصله زمانی می باشد* 

  .رنگ کرك و رنگ غالف است  از تیپ شامل تفاوت در رنگ گل، فرم برگ،هاي خارج بوته **

  

  ـ آزمایشگاه  استانداردهاي تولید بذر سویا )3(جدول شماره 

  گواهی شده  الیت  سوپر الیت  پیش پایه  عنوان استاندارد

  98  98  98  98  )در صد(خلوص حداقل 

  2  2  2  2  )درصد (مواد جامد حداکثر 

  80  80  80  80  )درصد (نامیه قوه حداقل 

  10  0  0  0  )در کیلوگرم(بذر سایر محصوالت حداکثر تعداد 

  5/0  2/0  1/0  0  )درصد(بذر سایر ارقام حداکثر تعداد 

  12  12  12  12  )درصد (رطوبت حداکثر 

  ---  ---  ---  ---  *بیماریهاي بذر زاد حداکثر آلودگی به 

   05/0  05/0   05/0  0  )درصد (هرز هاي علفحداکثر 

  

  



  فرم گزارش بازدید و کنترل مزرعه تولید بذر سویا

  مشخصات قطعه

تعداد         :  مساحت قطعات:                 روستا:                شهرستان:                  استان:                         نام پیمانکار

               :   نام رقم                                :            تناوب زراعی                        :     شماره قطعه:              قطعات

  غرب                  شمال          جنوب      شرق             □غیر استاندارد     □استاندارد): ایزوالسیون(فاصله از مزارع اطراف

  :تعداد خطوط مادري:      تعداد خطوط پدري:                    آرایش کاشت
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:               میزان تراکم خطوط پدري               :درصد سبز مزرعه:              میان بذر مصرفی:               تاریخ کاشت

  :                         ريمیزان تراکم خطوط ماد

  :وضعیت علف هرز

  :وضعیت آفات و بیماریها

  :توصیه کارشناسی

  :تاریخ بازدید
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  تعداد شمارش در پیمایش ها
  غیراستاندارد  استاندارد  مجموع

1  2  3  4  5  6  

                  

                  

                  

                  

                  

  :توصیه کارشناسی

  :تاریخ بازدید
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  :حذف خطوط پدري قبل از برداشت:                                    وضعیت علفهاي هرز قبل از برداشت

  :تاریخ برداشت:                                      درصد رطوبت بذر قبل ارز برداشت

  ):تن در هکتار(تخمین کل محصول                                        ):    تن در هکتار(تخمین محصول

  :توصیه کارشناسی

  :تاریخ بازدید

  :کروکی مزرعه

  

  :تعداد قطعات تایید شده

  :تعداد قطعات تایید نشده

  :سطح تایید شده

سطح تایید نشده

  :توضیحات

  

  :نام و امضاء کارشناس کنترل و گواهی مزرعه
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