
١

  وزارت جهاد کشاورزي

  قات و آموزش کشاورزيیسازمان تحق

  قات ثبت و  گواهی بذر و نهالیمؤسسه تحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دستور العمل کنترل و گواهی بذر برنج  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                               

  

  سعیـد اسـروش :تـدویـن تهیه و 

  

  

  

  

  

  

1387  



٢

  : هدف برنامه تکثیر و کنترل و گواهی بذر-1

بنابراین هدف از برنامه . تولید بذر در واقع ادامه فعالیت هاي بهنژادگران در اصالح ارقام و رسیدن به یک رقم تجاري است

یکـی بـذر تولیـد    حفظ خلوص ژنت ،رقم» پایداري«تولید بذر با کیفیت است و در این میان مهمترین شاخص براي  ،ي تکثیر بذر

براسـاس اسـتانداردهاي   . براي این منظور برنامه تکثیر بذر در قالب طبقات مختلف بذري تعریف شده، اجرا می گردد. شده است

 ، بـذر مـادري  )Certified Seed(برنامه ي تکثیر بذر برنج چهار طبقـه بـذري شـامل بـذر گـواهی شـده        موجود ایران در 

)Basic Seed ( بذر پایه)Pre- basic seed ( و بذر بهنژادگر)Breeder Seed (ذکر شده است .  

  

  : سیستم کنترل و گواهی بذر-2

بـراي  . روند کنترل کیفی تولید بذر مجموعه اي از فعالیت ها و تشکیالت است که یک سیستم یا نظام را شـکل مـی دهـد        

برخوردار است ضروري است که کنترل کیفی در برگیرنده  اطمینان از آنکه بذر تولید شده از یک رقم از استانداردهاي کیفی الزم

  . ي موارد زیرباشد

  کنترل اداري و اجرایی : الف

  بازدید مزارع تولید بذر: ب

  آزمون آزمایشگاهی توده هاي بذري: پ

  مزارع پست کنترل : ت

  حمایت هاي قانونی از سیستم کنترل کیفی بذر : ث

  :شامل شود و اجراي کنترل کیفی باید موارد ذیل را

  .تائید منشاء، کیفیت ونوع بذري که براي تکثیر کشت شده است -1

بازدید مزرعه تولید بذر براي تعیین خلوص ژنتیکی و فیزیکی، سالمت بذر و اطمینان از توانمندي در تولید بـذور بـا کیفیـت     -2

، آلـوده نبـودن   ن مزرعه از مدیریت زراعی مناسبدبرخوردار بو ،مبتال نبودن به بیماري، یکنواختی ،با توجه به ایزوالسیون(است 

  . . .) به علف هاي هرز و 

  .کیسه گیري، انبار کردن و توزیع بذر ،نمونه برداري و آزمون توده هاي بذري در هنگام خرمن کوبی یا بوجاري و پس از آن -3

ري ژنتیکـی و خلـوص فیزیکـی،    مهر موم کردن کیسه هاي بذر براي تضمین هویـت بـذر، پایـدا    ،زدن برچسب مشخصات -4

  . سالمت بذر و جلوگیري از آلوده شدن َآن
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  طبقات مختلف بذر ارقام اصالح شده برنج  -3

  : ) Brecder Seed( بذر بهنژادگر. 1-3

براي حفظ خلـوص   .منشاء اولیه بذر، بذر نوکلئوس است که توسط بهنژادگر پیش از شروع برنامه ي تولید بذر ابقاء می شود     

بوته براي حفظ بذر نوکلئوس انتخاب شده  400براي مثال حداقل  .ژنتیکی و پایداري بذر نوکلئوس دقت عمل خاصی الزم است

بوتـه بـه طـور    صـد  در سال بعد براي تولید بذر بهنژادگر بـذور هـر یـک از چهار   . بوته جداگانه نگهداري می شود هرو پانیکول 

سعی بر این است که این کرتهـا بـه صـورت تـک      .ط کاشت دارد، کاشته می شودجداگانه در کرتهاي کوچکی که حداقل دو خ

. عمل حذف بوته هاي نامطلوب به صورت حذف کل کرت انجام می گیرد. سانتی متر کشت شود 20× 20نشایی و به فاصله ي 

  . براي این منظور کرتهایی که در یکی از موارد زیر تفاوت دارند حذف می شوند

  .هستند off-typesداراي بوته هاي کرت هایی که  -

 100براي مثـال اغلـب کرتهـا در     .ندارد اما با اکثر کرتهاي دیگر تفاوت نشان می دهند off-typesکرتهایی که بوته هاي  -

 روز پس از بذر پاشی گل می دهند اما تعداد اندکی از کرت ها کمی زودتر یا دیرتر گل می دهند کرتهایی که زودتر یـا دیرتـر از  

می شود که در سال آینده براي تولید   بوته انتخاب  400از کرتهاي باقی مانده حداقل . سایر کرتها گل داده اند حذف می شوند

و ) Bulck( بذر نوکلئوس مابقی به صـورت آمیختـه   براي حفظ تک بوته  400پس از برداشت   .می شود بذر بهنژادگر استفاده

  . گردد می به عنوان بذر بهنژادگر  برداشت

  

-Pre(بذر پایه . 2-3 basic Seed( : ،سـانتی   20× 20بذور بهنژادگر به صورت تک نشایی و بـا فواصـل   براي تولید بذر پایه

-Pre(بذر برداشت شده را بذر پایه یا  off-typesمی شود و پس از حذف بوته هاي  متر کشت basic Seed ( می نامند.  

  

سـانتی متـر    2020بذور پایه را به صورت تک نشایی و بـا فواصـل   ي تولید بذر مادري برا :)Basic Seed(بذر مادري . 1-3

  .بذر برداشت شده را بذر مادري  می گویند off-typesکشت نموده و پس از حذف 

  

نحوه ي کشـت و کـار بـذور پایـه،     . بذر گواهی شده از بذر مادري تهیه می شود: )Certified Seed(بذر گواهی شده  . 4-3

تک نشایی در تولیـد  کشت حفظ منظم فاصله بین ردیف ها و که ري و گواهی شده همانند تولید دانه می باشد با این تفاوت ماد

  . طبقات بذري توصیه شده است

  

  . طبقات بذري ارقام هیبرید برنج آمده است ،یک نموداردر . طبقات بذري ارقام هیبرید اندکی متفاوت خواهد بود
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  بذري در برنامه تولید بذر هیبرید برنج یک، طبقات نمودار
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  )Certified Seed(بذر گواهی شده 

  

به منظور حفظ پایداري و خلوص ژنتیکی و فیزیکی، قوه نامیه و ویگور نسل هاي بذري استانداردهایی در هر کشور تدوین مـی  

پـس از  (هاي بـذري  اسـتانداردهاي مزرعـه اي و اسـتاندارد   : این استانداردها دو مرحله حساس از تولید را شامل می شـود . گردد

  . در جدول استانداردهاي مصوب براي تولید بذر برنج در ایران درج شده است .)فرآوري

  

  بذر برنج  تولید مزرعه داستاندار 

  گواهی شده  مادري  پیش پایه  استانداردعنوان 

  1  1  1  )سال(تناوب حداقل 

  10  10  10  )متر ( ایزوالسیون حداقل 

  1000/1  5000/1  10000/1  سایر ارقام بوته  حداکثر تعداد

  5000/1  10000/1  15000/1  سایر گونه ها بوته تعداد  حداکثر

  0  0  0  (%)هاي هر غیرمجاز علفحداکثر 

  0  0  0  )%(بوته هاي بیمار حداکثر 

  

  

  برنج بذر  داستاندار
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  گواهی شده  مادري  پیش پایه  استانداردعنوان 

  98  98  98  ( %)خلوص بذر حداقل 

  2/0    1/0  05/0  کثر بذر سایر گونه هاحدا

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

  2  2  2  ( % )مواد جامد حداکثر 

  1/0  05/0  05/0  ( % )ر علف هاي هرز بذحداکثر 

  0  0  0  ( % )بذر بیمار حداکثر 

  80  80  80  (% )جوانه زنی حداقل 

  14  14  14  ( % )رطوبت بذر حداکثر 

:نترل و گواهی بذرمراحل برنامه ک-4

  انتخاب پیمانکار تولید بذر برنج . 1-4

در ابتدا فهرست و مشخصات متقاضیان تولید بذر که به تائید سازمان جهاد کشـاورزي اسـتان رسـیده اسـت در اختیـار      

وقی تولید کننده افراد حقیقی و حق(موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به منظور ارزیابی توانمندي آنان بر مبناي ضوابط 

  . قرار می گیرد) بذر

ازدیاد هسته هاي اولیه و طبقات بذري پایه و مادري ارقام اصالح شده و هیبرید توسط موسسه تحقیقات برنج و یـا مراکـز          

نیازمنـد   ولی با توجه به اینکه تکثیر بذور گواهی شـده بـرنج   .تحقیقاتی با نظارت مستقیم کارشناسان موسسه برنج اجرا می شود

، بـه عنـوان   )عموماً در قالب شرکت ها و تشکل هـا  -افراد حقیقی و حقوقی(می باشد، بخش خصوصی سطح زیر کشت وسیعی 

  .را برعهده می گیرند  آنپیمانکار تولید کننده بذر 

ر بررسـی امکانـات و   بـه منظـو  . در این خصوص اولویت با پیمانکاران داراي سابقه و تجربه در زمینه ي تولید بذر می باشـد      

تجربیات متقاضیان در زمینه تولید بذر، کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال یا شرکت هاي خصوصی کنترل و 

  . اقدامات الزم را اجرا می نمایندگواهی بذر داراي مجوز از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، 

  : یر بذر که مورد ارزیابی واقع خواهد شد موارد ذیل می باشداز مهمترین ویژگی هاي متقاضیان تکث

  حسن شهرت، امانتداري و درستکاري-

.ارقام اصالح شده و هیبریدآگاهی داشتن از زراعت برنج و نحوه تولید بذر -

.تولید بذر برنج قرارداد تکثیر بذر منعقده، از جمله توصیه هاي کارشناسان نظارت و ارزیابی مزارعبه اجراي  پایبندي-

.کافیآبیاري هکتار همراه با آب  یکداشتن مزرعه با سطح حداقل -

پاك بودن مزرعه از بیماري  ،در ارزیابی زمین و امکانات تولید، مواردي مانند دوري و نزدیکی از جاده اصلی ارتباطی، حاصلخیزي

دسترسی به آب کافی، امکان  ،قبلی در زمین باقی مانده هاي هرز غیرمجاز، آلوده نبودن به بذوري که از کشتهاي بذرزاد، علف 

  . مورد توجه قرار می گیرد . . .ماشین آالت و ادوات کشاورزي و وضعیت رعایت ایزوالسیون مکانی، 
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  بستن قرارداد تکثیر بذر برنج، متقاضیان مورد تائید . 2-4

نوان پیمانکار، شرکت خدمات حمایتی کشاورزي به عنوان کارفرما این قرارداد به صورت سه جانبه میان تولید کننده بذر به ع     

این قرارداد شامل شرایط عمـومی قراردادهـا و   . نوان ناظر فنی منعقد می گرددعو موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به 

  . ف می باشدشرایط اختصاصی براي تولید بذر برنج و تعهدات هر یک از طرف هاي قرارداد و چگونگی رفع اختال

  

  بازدیدهاي مزرعه اي-5

کیفیت گیاهانی کـه   سنجشبازدید مزرعه از مهمترین امور کنترل کیفی بذر است زیرا بهترین موقعیت را براي مشاهده و        

ولیـد  در واقع بازدید مزارع بذري براي رسیدن به این اطمینان است که بذوري که ت. براي تولید بذر کشت شده اند ایجاد می کند

در محدوده ي قابـل قبـول و مجـاز    . . . خواهد شد از نظر اختالط ژنتیکی و فیزیکی و آلودگی به بیماري ها و علف هاي هرزو 

  . قرار خواهند داشت) استاندارد (

براي رسیدن به این اطمینان ایجاد یک روند مشخص و معین براي صحت و یکنواختی کیفیـت بازدیـد مـزارع تولیـد بـذر            

بذر الزم است از یک روال بازدید اسـتاندارد تبعیـت نمـوده و همـه ي بازرسـان      کنترل و گواهی بنابراین سیستم . روري استض

روش هاي مدون، یکنواخت شده و کارآمد بسیار مهم اسـت  . روش هاي مورد نظر سیستم یا سازمان را در بازدیدها به کار ببرند

 1.بذر را به دنبال دارد ها و کیفیتزیرا اطمینان از یکسانی نتایج و بازدید

هکتـار   80هکتار مزرعه بذري ارقام اصالح شـده و بـه ازاء هـر     150براي کنترل مناسب مزارع تولید بذر برنج به ازاء هر        

  . مزرعه بذري ارقام هیبرید یک نفر بازرس کنترل و گواهی بذر نیاز است

مرحله ي پنجه  ،بازدید از خزانه: بازدید شود شاملبرنج محصول بذري مهمترین مراحلی از رشد و نمو که ممکن است 

  . زنی و رشد رویشی، دوره گلدهی، دوره پرشدن دانه و زمان رسیدن کامل است

  

  : و بذر پاشیبازدید از تهیه خزانه  -1-5

فات و بیماري آراي ابتال به سایه گیر و و مستعد ب. زمین خزانه باید به خوبی تهیه شده و از تسطیح الزم برخوردار باشد

محلی که براي خزانه انتخاب مـی شـود نبایـد     .ب خفت باشد که مشکل ایجاد کندآبه منبع آب نزدیک باشد اما نباید . ها نباشد

متر فاصـله   5-10از مزارعی که با رقمی دیگر کشت شده اند حداقل . بذور محصول قبل و بذور علف هاي هرز در آن رشد کند

خزانه را . اگر از کود حیوانی براي تقویت زمین خزانه استفاده می شود الزم است آلوده به بذور علف هاي هرز نباشد. دداشته باش

  . باید از هجوم پرندگان، موش ها و آفات در امان نگهداشت

                                                
. براي آشنایی بیشتر با روش بازدیدهاي مزرعه اي به بخش ضمیمه مراجعه شود  - 1
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ه و عالمـت  در خزانه تولید بذر برنج هیبرید عالوه برموارد فوق الزم است خزانـه هـاي والـدینی جداگانـه و بـا فاصـل      

  . می شودتعیین با توجه به طول دوره رشد و نمو الین هاي والدینی زمان بذر پاشی در الین پدري و مادري . مشخص تهیه شود

  ).1(علف هاي هرز مهم مزارع برنج شمال ایران به ترتیب اهمیت در ایجاد خسارت  ،2جدول 

  نام علمی  ینام فارس  دسته

-Echinochloa crus  سوروف  یکساله -نازك برگ  galli

Paspalum disticum  بندواش  دائمی –نازك برگ 

Cyperus difformis  اویارسالم  یکساله - جگن

- Alisma plantogo  قاشق واش  دائمی –پهن برگ  aquatica

Sagitaria sagittifolia  تیرکمان آبی  دائمی -پهن برگ

Scirpus mucronatus  پیرز  دائمی - جگن

Monochria vaginalis  سل واش  یکساله –پهن برگ 

Scirpus juncoides  ----  دائمی –جگن 

Eleocharis mitracarpa  ----  دائمی –جگن 

Fimbristylis littoralis  نیعلف ارز  دائمی –جگن 

Lemna minor  سک آبیدع  دائمی –پهن برگ 

Marsilia minuta  شبدر آبی  یکساله –پهن برگ 

  

از جملـه   .از مهمترین مواردي که هنگام بازدید خزانه مورد توجه قرار می گیرد، آلـودگی بـه بیماریهـاي بـذرزاد اسـت     

و بیمـاري لکـه قهـوه اي    ) Gibberella fujikuroi(در ایران بیمـاري پوسـیدگی طوقـه     برنجمهمترین بیماریهاي بذر زاد 

)Bipolaris oryzae( براي بیمـاري هـاي بـذرزاد بـرنج در مزرعـه نبایـد       » صفر«با توجه به استاندارد. را می توان برشمرد

اب با برگ هاي افراشـته مناسـبترین نشـاها    نشاهاي سالم و شاد. به بیماري بذرزاد در خزانه وجود داشته باشدآلودگی هیچگونه 

در .درصورت وجود هرگونه علف هرز به ویژه علف هاي هرز غیر مجاز در خزانه باید آنهـا را از بـین بـرد   . براي انتقال می باشند

   .  ، علف هاي هرز مهم مزارع برنج شمال ایران به ترتیب اهمیت در ایجاد خسارت درج شده است2جدول

  

  :انتقال نشاء  -2-5

بـه  بسـته  . پس از آنکه از عمر نشاها سه الی چهار هفته گذشت نشاهاي سالم در ردیف هاي منظم مربعـی نشـاء مـی شـود         

در صورت نشاکاري در فواصل منظم بوته هایی کـه از کشـت   . م فواصل نشاکاري کمتر یا بیشتر خواهد شدتوانایی پنجه زنی رق

در هنگـام نشـا کـاري     .مخلوط کشی خواهند شد off-typesسال قبل در زمین سبز شده اند به راحتی معلوم شده و به عنوان 

اکاري زیاد و عدم یکنواختی در سبز مزرعه و ضعیف ماندن بوته ها باید از انتقال نشاهایی که ریشه ناقص دارند پرهیز شود تا از و



٨

نتیکـی  ژنشاء در یک چاله بهتر از نشاکاري غیر ردیفی و تصادفی است زیرا براي حفظ خلوص  3تا  2نشاء کردن . جلوگیري شود

  . در زمان مخلوط کشی بهتر می توان بوته هاي غریبه را شناسایی کرد

  

  )off-types(بوته هاي خارج از تیپ مخلوط کشی و حذف  -3-5

که مورد تکثیر  رقمیابتدا الزم است ویژگیهاي . حذف بوته هاي خارج از تیپ براي حفظ خلوص ژنتیکی بسیار ضروري است   

قرار گرفته به روشنی تشریح شده باشد تا هر بوته اي که خصوصیات آن با سایر بوته ها همخـوانی نـدارد شناسـایی و از مزرعـه     

برخـی از خصوصـیات   . غاز کـرد آ) یک الی دو هفته پس از نشاکاري(مخلوط کشی را می توان در اوایل رشد رویشی . رج گرددخا

  : قابل شناسایی این چنین است

، حالت ایسـتادن  )رنگ سبز در مقابل رنگ ارغوانی(رنگ لبه ي برگ  ،)رنگ سبز در برابر رنگ ارغوانی(رنگ قاعده ي برگ      

  )کوتاه در برابر بلند(ارتفاع گیاه  و)ه در مقایسه با برگ خمیده و افتاده فراشتبرگ ا(برگ 

. بوته ها چنان از ریشه خارج یا بریده شود که امکان پنجه زنـی دوبـاره فـراهم نشـود     ،بهتر آن است که هنگام مخلوط کشی    

بسـیاري از  . ا بیشـتر خـود را نشـان مـی دهـد     و سایر بوته هـ  off-typesهمزمان با رشد نمو بوته ها تفاوت میان خصوصیات 

مخلوط کشی را می توان تا پیش از برداشت ادامه داد  .شناخته می شودویژگیهاي مورفولوژیکی را در مرحله ي گلدهی به راحتی 

  . اما نباید براي مخلوط کشی تا زمان برداشت صبرکرد

در ردیف هاي الین هاي والدینی الزم اسـت بـه حـذف بوتـه      off-typesدر تولید بذر برنج هیبرید عالوه برمخلوط کشی     

و بوته هاي بارور تـا قبـل از شـروع     off-typesهمچنین حذف . در میان بوته هاي مادري توجه کافی شود) فرتیل(هاي بارور 

فیزیکـی  تداوم مخلوط کشی تا قبل از برداشـت بـراي حفـظ خلـوص     . گرده افشانی، براي حفظ خلوص ژنتیکی بسیار مهم است

  .اهمیت دارد

  

  ): Harvesting(برداشت  -4-5

به محض آنکه بذر به مرحلـه  . برداشت محصول در زمان رسیدگی کامل براي دستیابی به بذر با کیفیت اهمیت بسیاري دارد    

ـ     . ي رسیدگی کامل وارد شد باید برداشت شود ات تاخیر در رسیدگی موجب خوابیدگی، ریزش، خسـارت مـوش هـا و گـاهی اوق

  . جوانه زنی بذر روي خوشه می گردد به ویژه در ارقامی که دوره ي خواب بذر بسیار کوتاه بوده و یا وجود ندارد

  

  

  ):Threshing(خرمن کوبی -6
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در هر دو حالت از ورود ضربه هاي زیـاد بـه    .محصول بذري برداشت شده به روش دستی یا مکانیکی خرمن کوبی می شود    

ضربات زیاد باعث صدمه به جنین می شود خصوصاً وقتی که رطوبت دانه در هنگام خرمن کـوبی زیـاد   . بذر باید جلوگیري شود

شده است الزم است قبل از خرمن کوبی یا بوجـاري   برداشتچنانچه بذري با رطوبت باال  .باشد کیفیت بذر کاهش خواهد یافت

  . خشک شود

  

  ):Drying( خشک کردن-7

بنابراین ضروري است که قبل از انبار کردن بذر، تا حد مناسـبی   .سیدن و برداشت متفاوت استمیزان رطوبت بذر در زمان ر    

براي این منظور ممکـن اسـت خشـک کـردن بـه      . خشک کردن بذر براي فرآوري بذر نیز الزم است. از رطوبت آن کاسته شود

  . صورت گیرد ،روش طبیعی یعنی تاخیر در برداشت

روش خشک کـردن در برابـر آفتـاب و اسـتفاده از دسـتگاههاي       .ب و هوایی استآعد شدن شرایط از موانع این روش نامسا    

بـراي ایـن   . درصد کاهش یابـد  14پس از خرمن کوبی ضروري است رطوبت بذر فوراً تا . روش هاي معمول هستندخشک کن 

و یـا آنکـه از   . درصـد برسـد   14بـه   عرض تابش آفتاب قرارداده می شود تـا رطوبـت  ممنظور شلتوك ها در الیه هاي نازك در 

توصـیه  c040می شود که در این صورت حداکثر درجه حرارت هواي گرم خشک کـن معـادل    دستگاههاي خشک کن استفاده

چنانچـه   .باشد) c040(باید کمتر از حداکثر ذکر شده خشک کن اما براي کاستن از خطر صدمه به بذر، درجه حرارت  .شده است

درجه سانتی گراد خشک شـود و اگـر رطوبـت     30-32باشد توصیه این است که بذور در حرارت % 18یش از رطوبت اولیه بذر ب

خشـک کـردن در   . براي خشک کردن توصیه مـی شـود   ) c040 )c037-36نزدیک به است درجه حرارت % 18اولیه پاینتر از 

ارکردن بذر با رطوبت باال موجب کاهش سـریع  انب. باالتر موجب خسارت به جنین و کاهش قدرت جوانه زنی بذر می شوددرجه 

جنین بذري که رطوبت باالیی دارد . قدرت جوانه زنی شده و خسارت ناشی از بیماري هاي بذرزاد و آفات انباري را به دنبال دارد

  . می رود آسیب پذیر است و احتمال کاهش قدرت جوانه زنی بذر ،مانند سایز بندي مراحلیدر 

  .د که خشک کردن بیش از اندازه بذر نیز می تواند موجب خسارت کمی و کیفی به بذر شودیادآوري می نمای* 

  

 ):Seed processing(فرآوري بذر-8

بـذر تـازه برداشـت شـده      .ضمیمه درج شده اسـت  1نمودار تفاوت بین بذر برداشت شده و بذر آماده براي عرضه به بازار در      

بنـابراین   .شده اسـت  تباهبذور خارج از اندازه و بذر ناقص و یا ، شامل مواد جامد، بذر علف هرز، بذرسایر محصوالت و سایر ارقام

حداقل هاي ضروري است که روي بـذر ناخـالص انجـام مـی      ،فرآوري بذر مانند بوجاري کردن درجه بندي و ضد عفونی کردن

  . ضمیمه به صورت خالصه آمده است 2نمودار تلف فرآوري بذر در مراحل مخ .گیرد

  : )Cleaning(پاك کردن-9
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در پاك کردن که ممکـن اسـت بـا     . پاك کردن عموماً به فرایند پیش بوجار که قبل از درجه بندي بذر است گفته می شود     

  . گرفته می شوددست یا به صورت مکانیکی اجرا شود، مواد جامد و بزرگتر از اندازه بذر 

  

   ):Grading( درجه بندي- 10

دستگاه جدا کننده گراویتی  ،در این مرحله که پس از مرحله ي پاك کردن است با کمک غربال هایی با اندازه هاي متفاوت     

مختلف، بذور  دانه اي، بذور علف هاي هرز، دانه هاي صدمه دیده و ضایع شده، مواد جامد در انواع و اندازه هاينو سیلندرهاي د

براین مبنا پس از درجه بندي به دلیل حذف مـواد خـارجی و   . سایر محصوالت و بذور چروکیده و کوچکتر از اندازه، جدا می شود

   .)Upgrading(بذور نامطلوب، کیفیت بذر ارتقاء می یابد

  

  ):Treating( تیمار کردن بذر- 11

هایی ي این تیمارها بیمار .اي بذرزاد با سموم شیمیایی تیمار می شودبذور درجه بندي شده به منظور کشتن عوامل بیماري ز    

سموم شیمیایی بذر را از آلـودگی بـه بیمـاري هـاي بـذرزاد      . را که ممکن است در اراضی جدید با بذر انتقال یابد کنترل می کند

ش صـدمه بـه بـذور را در مـدت     با کمک سموم آفت کـ  .می نماید و در مقابل عوامل بیماري زاي خاکزاد محافظت ه حفظ کرد

  . محفوظ می دارد سیها را از خسارت هاي آفات در هنگام جوانه زنی و نورنکاهش داده و آ مانیانبار

بنابراین بذوري بـاقوه نامیـه ي پـایین    . باید به خاطر داشت که تیمار کردن بذر موجب بهبود قدرت جوانه زنی بذر نمی شود     

براي تیمار بـذر  . رف خوراکی برسندابلکه باید به مص. ند آفت کش ها و قارچ کش ها ضد عفونی شودنباید با سموم شیمیایی مان

پـودر و  ) ايمـ ه(یوفانات متیل تیـرام  تبراي مثال قارچکش . برعلیه بیماري هاي خاص سموم شیمیایی خاصی تجویز شده است

  . برنج استفاده می شود در هزار براي مبارزه با بیماري پوسیدگی طوقه 2به مقدار % 80ابل ت

  پارت چینی، نمونه برداري و آزمون بذر-12

باشد خشک می گردد و براي بسته بندي نهایی %) 14(پس از درجه بندي و ضد عفونی بذر اگر رطوبت آن بیش از حد مجاز     

هتـر اسـت وزن خـالص هـر     ب .در انبار پارت چینی می شود) قوه نامیه، خلوص و درصد رطوبت(و اجراي آزمونهاي آزمایشگاهی 

نحوه ي پارت چینی کیسه ها در انبار این است که بر روي پالت . باشد) هکتار(کیسه متناسب با مقدار مصرف بذر در واحد سطح 

 .)ضـمیمه  2شـکل  (گونه اي چیده شود که براي نمونه برداري امکان دسترسی به تمام کیسه ها وجود داشـته باشـد   چوبی و به

پس . توسط کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال انجام می گیرد ISTAساس دستور العمل نمونه برداري برا

 یـک جـدول  . زمون، پارتهایی که استانداردهاي الزم را داشته باشند گواهی استاندارد دریافت می کننـد  آاز نمونه برداري وانجام 

  . ایران را نشان می دهد برنج درطبقه ي مادري و گواهی شده استانداردهاي بذر 

  : نصب اتیکت و پلمپ کردن کیسه ها -13
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پس از اخذ مجوز استاندارد براساس بازدید مزرعه و آزمونهاي آزمایشگاهی، برچسب یا اتیکتی که مشخصات فنی بـذر  

، طبقـه  بـذر نده نام رقم، شرکت تولید کننام محصول، : این مشخصات شامل. برروي آن درج شده است روي کیسه زده می شود

  . رطوبت بذر است درصددرصد جوانه زنی وحداقل درجه خلوص فیزیکی، حداقل بذري ، سال تولید، 

  

  : نگهداري بذر در انبار- 14

نگهداري بذر درشرایط مناسب براي حفظ کیفیت بذر تا پیش از . قبل و بعداز بوجاري الزم است بذر در انبار نگهداري شود

 .بایـد درون کیسـه نگهـداري شـود     بلکـه . بذر هیچگاه نباید به صورت انبوه روي هم انبار شود .تتوزیع و کشت بسیار مهم اس

 .است و نسبت به رطوبت نفوذ ناپذیر است، نگهداري شـود  مجهزکیسه ها باید در انباري که براي مقابله با هجوم آفات و موش 

  . شود به جاي گذاشتن روي زمین، روي پالت چوبی چیدهکیسه ها بهتر است 

زیرا رابطه ي نزدیکی بین رطوبت نسبی هواي انبـار  . پایین نگهداشتن رطوبت انبار بر دوام کیفیت بذر اثر مطلوب دارد

بذر برنج به عنوان یک بذر جاذب الرطوبته شناخته شده است و چنانچه در انباري با شـرایط زیـر   . و درصد رطوبت بذر وجود دارد

  . طوبت نسبی هواي انبار پیروي خواهد کردبذر نگهداري شود اینچنین از ر

  

  100  90  75  60  45  30  15  نسبی هواي انباردرصد رطوبت 

  6/23  4/18  4/14  6/12  7/10  6/8  8/6  درصد رطوبت بذر

    

بنابراین . فات و بیماري ها گسترش خواهد یافتآو به این ترتیب ظرفیت جوانه زنی بذر به سرعت کاهش یافته و آلودگی به     

 0بـین  (یک قانون کلی بیان می کند در دامنه اي از درجه حرارت  .باید در رطوبت نسبی پایین نگهداري شودتی االمکان بذر ح

از (همچنین در دامنـه اي از رطوبـت بـذر    . درجه طول عمر بذر دو برابر خواهد شد 5به ازاء کاهش هر ) درجه سانتی گراد 50تا 

  .صد رطوبت بذر، عمر نگهداري بذر به دو برابر می رسدبه ازاء کاهش هر یک در%) 5تا % 14

توصیه شـده دقیقـاً رعایـت شـود زیـرا      » دوز«درصورتی که نیاز باشد در انبار از قارچ کش استفاده شود بهتر این است که 

فلـزي   اگر مقدار بذر کـم باشـد بهتـر اسـت در ظـروف     . مصرف بیش از حد توصیه شده قوه نامیه را به شدت کاهش خواهد داد

  .نگهداري شود

  :حمل و نقل- 15

لـذا  . از مزرعه تا محل انبار و از انبار تا محل فرآوري و همچنین پس از فرآوري تا تحویل بذر الزم است بذور جابجا شـود 

هـر دو حالـت ذکـر شـده موجـب      . عرض بارندگی و درجه حرارت زیاد قرار نگیـرد مدر هنگام جابجایی باید مراقب بود تا بذر در 

  . بذر بیانجامد  شدن تباهیک و گسترش پاتوژنها روي بذر شده و ممکن است به تحر

  ضمایم
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  بازدید از مزرعه -1

امـا مـی تـوان بـا تعیـین      . دوره فشرده و پرکار بازدید از مزارع امکان معاینه ي همه ي بوته هاي مزرعه را نمی دهـد       

سنجش دقیق و سریع مزرعـه  . آماري این کرتچه ها، کیفیت مزرعه را دقیقاً ارزیابی نمودکرتچه هایی درون مزرعه و بازدید 

  . از بازدید که شامل دو جزء است امکانپذیر می شودو کاري با اجراي ساز

  بازدید کلی مزرعه-1

بازدید کرتچه ها درون مزرعه -2

رسی می شود و چنانچه مزرعـه از یکنـواختی کـافی    تعیین یکنواختی بر برايدر بازدید نخست، مزرعه از دیگاه کلی و       

به روش آماري کرتچه هـاي درون مزرعـه معـین شـده و     نوع دوم در بازدید . برخوردار باشد بازدید نوع دوم اجراي می شود

  . مورد بازبینی قرار می گیرد و در پایان استاندارد بودن یا نبودن مزرعه مشخص می شود

  

  بازدید کلی-2

اي بازدید کلی به همه جاي مزرعه سرکشی می شود و براي آنکه تمام مزرعه از نظر بگـذرد از یـک الگـوي    براي اجر      

هنگام حرکت در مزرعه ضمن اجراي بازدید یکنواخت سعی شـود کمتـرین زمـان صـرف      .حرکت مشخص پیروي می شود

رعه این امکان را می دهد که کرتچه پیروي از یک الگوي خاص براي حرکت در مز .شده و کوتاهترین مسافت پیموده شود

الـی   1شکل (  کیفی مزرعه را دقیقاً نشان دهد وضعیتهاي شمارش در مزرعه به طور تصادفی تعیین شده و نتایج بازدید و 

  .ضمیمه )5

  .در بازدید کلی موارد زیر ارزیابی و بررسی می شوند

  تائید رقم کشت شده -

یکنواختی مزرعه -

خوابیدگی بوته ها -

صل ایزوالسیون فوا-

سابقه ي کشت مزرعه -

عملیات زراعی -

علف هاي هرز و بوته هاي بیمار-

تراکم بوته -

برآورد محصول -

  کرت نمونه بازدید در مزرعه -3
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پس از آنکه مزرعه از دیدگاه کلی مورد تائید قرار گرفت در یک کرت آماري نمونه که اصطالحاً کرت نمونه ي بازدیـد  

)Field inspection sample ( جزئیات آلودگی هاي ایـن  . به دقت مورد بررسی قرار می گیرندبوته ها گفته می شود

  . کرت شمارش و ثبت شده و با جداول استاندارد مطابقت داده می شود

شد که اندازه کرت نمونه در مزرعه بستگی به تراکم مزرعه و عدد استاندارد براي هر آلودگی دارد و باید به اندازه اي با       

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

چنانچه شماره آلودگی ها مساوي یا کمتر از مقدار سه برابر باشد مزرعه قابل قبول و اگر بیش . سه برابر عدد استاندارد است

براي جلـوگیري  . این حالت بیانگر آمار دقیقی از کیفیت مزرعه خواهد بود. است تائیدمزرعه غیر قابل از مقدار سه برابر باشد 

، توصیه می شود که براي هر یک از طبقات بذري یـک محصـول زراعـی    انواع آلودگی هااز تکرار در امر بازدید هر یک از 

. انداردهاي متفاوت درآن مورد بازبینی دقیـق قـرار گیـرد   فقط یک کرت نمونه ي بازدید تعیین شده و تمام آلودگی ها با است

در  بدیهی است که اندازه این کرت سه برابر مساحتی است که بزرگترین عـدد اسـتاندارد را در طبقـه ي بـذري مـورد نظـر      

  . برگیرد

  

  کرتچه هاي شمارش -4

مینان حاصـل شـود کـه کـرت     مزرعه صورت نگیرد و اط ازبراي اینکه تعیین کیفیت مزرعه براساس بازدید یک محل 

بـه هریـک از    .نمونه به پنج یا شش بخش کوچکتر تقسیم می شـود  تبازدید شده در مزرعه بیانگر کیفیت مزرعه است، کر

این کرتچه ها به طور تصادفی در مسیر حرکت در مزرعه انتخـاب مـی   . گفته می شود» کرتچه ي شمارش«این بخش ها 

از دیـدگاه آمـاري ایـن    . به دست می آید »کرت نمونه ي بازدید« »تچه هاي شمارشکر«به عبارت دیگر از مجموع . گردد

تعداد کرتچه ي شمارش بیان کننده ي دقیقی از کیفیت همه ي مزرعه است بـه شـرط آنکـه مزرعـه از یکنـواختی کـافی       

  . چه موجب افزایش دقت نخواهد شدترکتقسیم کرت نمونه به تعدادي بیش از شش . برخوردار باشد

  

  محاسبه مساحت کرتچه هاي شمارش -5

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

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

یعنی یـک   ،لودگیآ 01/0% یا 1: 10000بوته سالم یا  10000براي نمونه یک بوته آلوده در برابر  .دسالم مربوط به دست آی

  .بوته سالم، مجاز است 10000عدد بوته آلوده در برابر 

در مثـال یـاد شـده کـرت     . را در برگیـرد ) استاندارد(اندازه کرت بازدید براي هر آلودگی باید مساحتی سه برابر حد مجاز : ب

  .بوته را شامل شود 30000ید الزم است به اندازه اي باشد که بازد
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بوته ها در یک متر مربـع یـا    واقعی براي این کار تعداد  .تراکم بوته ي مزرعه در واحد سطح یا در متر طول تعیین شود: پ

می شـود در ایـن مثـال    معلوم شمارش شده با به دست آوردن میانگین تراکم بوته مزرعه ) تکرار 5(متر طولی در پنج نقطه 

  . دست آمد    بوته در متر مربع به 150تراکم مزرعه 

در مترمربـع  حال تعداد بوته هاي سه برابر ذکر شده در استاندارد را براي آلودگی مورد نظر بـه میـانگین تـراکم مزرعـه     : ت

اي شمارش که کرت بازدید را کرتچه ه مساحتیعنی اینکه مجموع ،  30000: 150= 200تقسیم می شود در این مثال      

  . متر مربع است 200شکل می دهد در این مثال برابر 

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

  . متر مربع خواهد شد 40هر کرتچه شمارش برابر 

  

  :بازرسی یک کرتچه ي شمارش --6

رن هر کرتچه بوته ها به طور دقیق مورد بازبینی قرار گرفته و هر یک از انواع آلودگی ها به طور جداگانه شـمارش و  دو     

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

یا هرگونه روش محاسبه ي دیگر براي ثبت تعداد بوتـه هـاي   ) سرانگشتی(بازرسی کرتچه هاي شمارش یک محاسبه ساده 

  .آلوده استفاده می شود

روشی کـه سـریعتر و کارآمـدتر اسـت     . براي تعیین حدود کرتچه هاي شمارش روش هاي متفاوتی پیشنهاد شده است      

دو دست در حالت کشیده مشخص شده باشد  اندازه گامها فاصله بین دانستندر این طریقه الزم است عالوه بر  :چنین است

در این صورت با محاسبه ي گامها و به عرض دو دست باز، مساحتی معادل کرتچه هاي شمارش معلوم و با دقـت ارزیـابی   

یـک   با کمک( ا یک و نیم متر است یبا اندازه یک متر استفاده از عرضی روشی را که نگارنده تجربه نموده است . می شود

کرتچه تا رسیدن بـه  اولین پس از پایان بازدید . که سرعت عمل مناسبی نیز در آن وجود دارد) و یا بطور فرضیقطعه چوب 

  . دنبال خواهد شدمسیر حرکت در مزرعه که قبالً ترسیم شده کرتچه ي بعدي 

  

  قبول و رد کردن مزرعه و تهیه ي گزارش -7

 ازاگانه ي پنج یا شش کرتچه ي شـمارش بـراي هریـک    د، شمارش هاي جدیهنگامی که بازرسی مزرعه به اتمام رس

در جـداول مقایسـه و   ) سـه برابـر  (حاصل جمع هریک از آلودگی ها را با حد مجاز استاندارد  .آلودگی ها با هم جمع می شود

  .قابل قبول بودن یا نبودن مزرعه مشخص خواهد شد

چنانچه بـه علـت وجـود هریـک از     . زرعه نوشته شوداگر مزرعه استاندارد است و قابل قبول در برگ گزارش بازدید م 

بهتر اسـت علـت رد   . مزرعه با ذکر دلیل ثبت شودعلت رد شدن آلودگی ها مزرعه به حد استاندارد نرسید، در برگ گزارش 
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بودن مزرعه براي کشاورز توضیح داده شده و توصیه الزم براي آنکه چگونه می توان مزرعـه اي قابـل قبـول داشـت، داده     

    . نمونه اي از گزارش بازدید مزرعه برنج و گواهی بازدید مزرعه تولید بذر در صفحات بعدي درج شده است .دشو
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  ) مزرعه برنجنهایی گزارش بازدید ( 

   : تاریخ                               :   استان                                                ایستگاه/مرکز 

  :روستا  :بخش  :شهرستان  :نام پیمانکار

  :منشاء بذر  :طبقه بذر  :نام رقم  : نوع محصول

مســــاحت قطعـــــه    :شماره قطعه  : تعداد قطعات زمین

  ):هکتار(

ــاحت  ــات  مسـ ــل قطعـ کـ

  :)هکتار(

  :محصول سال قبل

  □مغرب        □مشرق              □جنوب            □شمال       □ناکافی      □کافی : فاصله از مزارع اطراف

  □ضعیف    □متوسط     □خوب       □خیلی خوب:    یکنواختی مزرعه

  :درصد خوابیدگی  :در واحد سطحبوته تراکم 

    تعداد شمارش در پیمایش  

  مردود  مقبول  مجموع  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  یکم

                    سایر ارقام
                    سایر محصوالت

                    علفهاي هرز غیرمجاز
                    پوسیدگی طوقه
                    لکه قهوه اي

                    سایر بیماري ها

  :  تیجه بازدید

  ):هکتار(مساحت غیر قابل گواهی از قطعه                              ):      هکتار(مساحت قابل گواهی از قطعه  

    یاز به بازدید دوباره   ن

  □ هست  

  □ نیست   

  :برآورد محصول 

  کیلوگرم در هکتار  

  )تن(کل محصول قطعه  

  :مالحظات

  

      نام و امضاي بازرس مزرعه                                                                                                         

  

 یل شودبراي هر قطعه جداگانه باید تکم برگهاین             .  
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  )گواهی بازدید مزرعه تولید بذر (                                                    

  :تاریخ

  :ام پیمانکارن

  :شهرستان  : استان

  :روستا  :بخش

  :نام رقم  :نام محصول

  : منشاء بذر  :طبقه بذر

  ): هکتار(مساحت کل قطعات   :تعداد قطعات زمین

  : نتیجه بازدید نهایی مزرعه

  

  )  هکتار(سطح تائید نشده   )                     هکتار(سطح تأئید شده 

  تعداد قطعات تائید نشده                    تعداد قطعات تایید شده    

  )تن(کل محصول قابل تحویل 

  

  : توضیح

  

  

  

  

  

  

  

  

  نام و امضاي بازرس مزرعه                                                                   

  

          .                  این گواهی براي کل قطعات متعلق به یک پیمانکار صادر می شود* 
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  :شت شدهتازه بردابذر 
  خرمن کوبی شده

خشک شده

اد جامد مو بذر علف ھای ھرز معمولی

بذر سایر محصوالت  

بذر سایر ارقام  

بذر خارج از اندازه  

بذر علف ھای ھرز غیر مجاز 

) تباه شده (بذر بدون کیفیت 

بذر آسیب دیده 

  :بذر آماده برای فروش
  بوجاری شده

  درجھ بندی شده
  تیمار شده

  بستھ بندی شده 
  آزمون شده 
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  .نمودار یک ، تفاوت بین بذر تازه برداشت شده و بذر آماده براي فروش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شدهریافت ذب  غبار زدایی و پیش بوجاري بذر  بوجاري

خشک کردن 

توده اي  انبار کردن 

  جدا کردن و درجه بندي 

کیسه گیري  خشک کردن تیمار کردن  

حمل و نقل   انبار کردن  
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  .نمودار دو ، مراحل مختلف فرآوري بذر پس از برداشت از مزرعه را نشان می دهد

                                                     300!! !!!

                                                 

  

  

  

  

  

                 400!! !!!

  

  

  

  

  

  

  

  

!! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  

  

  

- نمونھ یك مزرعھ و انتخاب مسیر بازدید و تعیین كرتچھ ھاي شمارش قبل از شروع 1شكل

 ھكتاري، تقریبا 12 متر) در یك مزرعھ 1280بازدید. با توجھ بھ مسافت پیمایش ھا ( حدود 

تمامي مزرعھ مورد بازدید قرار خواھد گرفت. در این شكل پنج كرتچھ بازدید منظور شده 

است.  الزم بھ یادآوري است كھ این الگو ثابت و قطعي نیست و بازرس مزرعھ مي تواند با 

توجھ بھ شكل ھندسي مزرعھ مسیر و پیمایش ھا را بھ گونھ اي تعیین كند كھ بازدید تمام 

مزرعھ امكان پذیر شود.

      400! !!!

350! !!!

200! !!!

100! !!! 100! !!!

100! !!!

100! !!!

100! !!!
180! !!!

50! !!!
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- در این مسیر الماسي شكل كھ براي یك مزرعھ بھ شكل مستطیل بھ ابعاد 2           شكل 

 متر 630 متر ترسیــم شـده است، بازرس مزرعـھ با پیمـایش حدود 400 * 300          

          نزدیك بھ نیمي از مزرعھ را مي تواند مورد بازدید قرار دھد. 

212! !!!

102! !!!102! !!!

212! !!!

      300! !!!

   400! !!!

! ! ! !! ! ! !
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- یك مسیر مستطیل شكل را براي بازرسي مزرعھ تولید بذر نشان مي دھد. 3          شكل 

 مزرعھ مـورد بازدید 6/5 متر پیمـوده مي شود، حدود 1100          در این مسیر كھ حدود 

          قرار مي گیرد.   

200! !!!

300

! !!

350

! !!!!

187! !!!

! ! ! !! ! ! !

400! !!!

300! !!!
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 شكـل براي بازدید یك مزرعھ مستطیـل شكـل. در این مسـیر X- مسیر 4         شكل 

 ھكتاري مورد 12 متر نزدیك بھ دوـ سـوم از كل مزرعـھ 1200         با پیمایش حـدود 

         بازرسي قرارمي گیرد.  

  

400! !!!

300! !!!

413! !!!

200! !!!

375! !!!

170! !!!

40! !!!

! ! ! !! ! ! !
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 ھكتاري و مستطیل شکل را كھ طول آن دو     50- مسیر بازدیـد مزرعـھ اي 5   شكل 

برابر عرض آن است نشان مي دھد. در این مسیر کھ زوایای آن قائمھ فرض شده است                                                        

 مزرعھ موردبازرسي قرار مي گیرد. 16/15 متر حدود 2750                        با پیمایش حدود 

  

500! !!!

1000! !!!

! ! ! !! ! ! !

125! !!!

125! !!!

125! !!!

125! !!!

125! !!!

125! !!!

250! !!!

250! !!! 250! !!!

250! !!!

205! !!!

340! !!!

250! !!!
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