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  هدف برنامه تکثیر و کنترل و گواهی بذر1

در قالـب  که براي این منظور برنامه تکثیر بذر . یک رقم، حفظ خلوص ژنتیکی بذر تولید شده است» حفاظت«مهمترین شاخص براي 

پنج طبقه بذري شـامل  ي تکثیر بذر گندم و جو ایران در  برنامه ضوابط بذربراساس . گرددطبقات مختلف بذري تعریف شده، اجرا می

Breeder(یا پرورشی یک بذر بهنژادگر  Seed(  بذر پرورشی دو و سه)Pre- basic seed( ، بذر مادري)Basic Seed(  بذر گـواهی ،

تعریف  دوو  یکمصوب اخیر براي تولید بذر جو طبقه بذري گواهی شده  ضوابطدر  ).7(1، تعریف شده است)Certified Seed(شده 

  .ندشده ا

-هاي بذري استانداردهایی در هر کشـور تـدوین مـی   نسلو سالمت  فیزیکی، قوه نامیهو  خلوص ژنتیکی اصالت رقم،به منظور حفظ 

در . پـس از فـرآوري   -اي و استانداردهاي بذراستانداردهاي مزرعه: می شود این استانداردها دو مرحله حساس از تولید را شامل. گردد

  . تانداردهاي تولید بذر گندم و جو  در ایران درج شده استاس) 2(و ) 1( هايجدول

  

  ).3(، استانداردهاي مزرعه اي و آزمایشگاهی بذرگندم در ایران1جدول 

  گواهی شده  مادري  )3پرورشی (پایه   عنوان استاندارد

  1  2  2  )سال(تناوب حداقل 

  3  5  5  ) متر(ایزوالسیون حداقل 

  1000/1  2000/1  4000/1  )سنبله به سنبله(Off-typeوهاي  سایر ارقام بوتهحداکثر 

20000/18000/14000/1  )بوته(محصوالت هاي سایر بوتهحداکثر 

  200  100  0  * )بوته در هکتار(: غیرمجاز هاي هرزعلفحداکثر 

  )سنبله به سنبله( :هاي بیماربوتهحداکثر 

  
      

  10000/1  100000/7  100000/4  آلوده به سیاهک پنهان        

  10000/2  10000/1  0  ***آلوده به سیاهک آشکار      

  100/5  100/5  100/2  ****م سنبله گندم وآلوده به فوزاری      

Polygonium( هفت بنـد : هاي هرزعلف*  convulvolus( یونجـه زرد ،)Medicago indicus،Medicago officinalis (

Raphanus)ترب یا تربچه وحشی  raphanistrum)و شلمی یا شلغمی(Rapistrum rugosum) هـاي هـرز  به عنوان علف 

هاي هرز در مزرعه باعث اخالل در بازرسی مزرعـه گـردد، بـازرس    هاي هرز و یا سایر علفباشند و چنانچه وجود این علفمزاحم می

  .تواند نسبت به حذف مزرعه اقدام نمایدمزرعه می

  .گیردهایی که مشکل خاص دارند انجام میهاي آزمایشگاهی سالمت بذر براي بذور گندم در نمونهانجام تست**  

از مزارع همجوار که آلودگی به سیاهک آشکار داشته باشد در صورتی که آلودگی بیشـتر    3فاصله ایزوالسیون در طبقه پرورشی*** 

  .باشدمتر می150درصد است؛ برابر  5/0شده در صورتی که آلودگی بیشتر از  درصد است و در طبقات مادري و گواهی 1/0از

هایی آلـوده بـه شـمار    سنبله. باشدهاي آلوده در یک سنبله میمنظور تعداد سنبلچه: فوزاریوم سنبله گندمدرصد شدت بیماري **** 

گونه غالب عامـل بیمـاري فوزاریـوم سـنبله گنـدم در ایـران       . هاي آن آلودگی نشان دهددرصد از سنبلچه 5روند که حداقل تعداد می

Fusarium graminearum هاي  است و گونهF. culmorum ،F.proliferatum ,F.subglutinans  در درجه بعـدي

  . گیرنداهمیت قرار می

                                                
1

-Pre( پایه به عنوان طبقه بذري و طبقه مادري  )Breeder seed(در برخی منابع طبقات بذري بین بذر بهنژادگر .   basic seed ( خوانده می

  .شود



  

  

  گواهی شده  مادري  )3پرورشی (پایه   عنوان استاندارد

  98  98  98  )درصد(خلوص بذر حداقل 

  2  2  2  )درصد(مواد جامد حداکثر 

        )بذر گرم1000در ( :هاسایر بذرتعداد حداکثر 

  16  8  0  هاي هرز غیرمجاز علف    

  12  6  2  سایر محصوالت    

        **:هاي بذرزاد، بذر آلوده بهيبیمار

  700  500  300  )تعداد تلیوسپور در گرم بذر( سیاهک پنهان گندم   

  1/0  05/0  0  )درصد( سیاهک آشکارگندم   

  5  5  2  )درصد( فوزاریم سنبله گندم   

  85  90  90  )درصد(زنی جوانه  حداقل

  12  12  12  )درصد(رطوبت بذر  حداکثر

  

  

  1394براي سال  هاي هرز غیرمجاز در مزارع تولید بذر گندم و جوکشورعلف) 2دول ج

  خانواده  نام علمی  نام فارسی

Hordeum spontaneumPoaceae  جودره

Secale cerealePoaceaeچاودار وحشی

  Avena  fatua , A. luduvicianaPoaceaeیوالف وحشی

Acroptilon repensAsteraceaeتلخه

Glycyrhiza glabraFabaceae  شیرین بیان

Vicia villosaFabaceaeماشک

Lathyrus ciceraFabaceaeخلر

Malva sylvestrisMalvaceaeپنیرك

Convolvulus arvensisConvolvulaceaeپیچک

Turgenia latifoliaApiaceae  ماستونک

Lisaea heterocarpaApiaceae  باسک دندان

  

  

  



  

  . )3(اي و آزمایشگاهی بذر جو در ایران، استانداردهاي مزرعه3جدول

  2 گواهی شده  1 گواهی شده  مادري  )3پرورشی (پایه   عنوان استاندارد

  1  1  1  2  )سال(حداقل تناوب 

  3  3  3  5  ) متر(حداقل ایزوالسیون 

  400/1  1000/1  2000/1  4000/1  )سنبله به سنبله(هاي  سایر ارقام بوتهحداکثر 

  500/1  4000/1  8000/1  20000/1  )سنبله به سنبله( گونه هاهاي سایر بوتهحداکثر 

  400  200  100  0  * )بوته در هکتار(: غیرمجاز هاي هرزحداکثر علف

  )سنبله به سنبله( :هاي بیمارحداکثر بوته

  
      

  

  

  10000/2  10000/2  10000/1  100000/1  )پنهان(سخت جو آلوده به سیاهک       

  10000/4  10000/4  10000/2  10000/1  *آلوده به سیاهک آشکار      

  -  -  -  -   لکه نواري جوآلوده به       

درصـد   1/0باشد در صورتی که آلـودگی بیشـتر از   از مزارع همجوار که آلودگی به سیاهک آشکار داشته  3فاصله ایزوالسیون در طبقه پرورشی* 

  .باشدمتر می150درصد است؛ برابر  5/0در صورتی که آلودگی بیشتر از   شدهاست و در طبقات مادري و گواهی

  جواستانداردهاي بذر  

  2 گواهی شده  1 گواهی شده  مادري  )3پرورشی (پایه   عنوان استاندارد

  97  98  98  98  )درصد(حداقل خلوص بذر 

  3  2  2  2  )درصد(حداکثر مواد جامد 

  )گرمی1000در نمونه (سایر بذور حداکثر 

  

        

  سایر محصوالت    

  

2  12  24  80  

  **سایر ارقام     

  

4  16  32  100  

  32  16  8  0  ***هاي هرز غیرمجاز علف

  :هاي بذرزاد، بذر آلوده بهيبیمار

تعداد تلیوسپور در گرم (یا پنهان  سیاهک سخت
        

  )تلیوسپور در گرم بذر(یا پنهان  سیاهک سخت    

  
100  700  1000  1000  

)درصد(سیاهک آشکار جو     

  
05/0  1/0  2/0  2/0  

  -  -  -  -  **** لکه نواري جو    

  85  85  85  85  )درصد حداقل(جوانه زنی 

  12  12  12  12  )درصد حداکثر(رطوبت بذر 

  .  شمول استاندارد سایر ارقام شدجو سیاه و جو بدون پوشینه م** 

Avena)هاي هرز غیرمجاز یوالف وحشی بذر علف***  fatua, A. ludviciana)   رهو جود(Hordeum spontaneum)   در طبقه مـادري و

  .باشدشده بیشتر از تعداد نصف عدد استاندارد مجاز نمیگواهی

  .اي و بذري به دلیل مبهم بودن آستانه زیان اقتصادي استانداردي تعریف نشدبراي بیماري لکه نواري جو در استانداردهاي مزرعه**** 

  



  مراحل برنامه کنترل و گواهی بذر2

درخواست براي تولید بذر غالت2.1

تحقیقات اصـالح و   اتسسؤممعرفی کنندگان رقم یعنی  وسطت  سهو  دو ،یکازدیاد هسته هاي اولیه و طبقات بذري شامل پرورشی 

-اجرا می اتسسؤنظارت مستقیم کارشناسان آن م مسؤولیت و او یا مراکز تحقیقات کشاورزي ب، تحقیقات دیم کشور تهیه نهال و بذر

باشـد، بخـش خصوصـی    ولی با توجه به اینکه تکثیر بذر مادري و به ویژه بذرگواهی شده گندم و جو  نیازمند سطح وسیعی مـی . شود

  .گیردتولید بذر این طبقات را برعهده می) هاها و تشکلعموماً در قالب شرکت -افراد حقیقی و حقوقی (

، مـادري و گـواهی   3در حال حاضر بیش از یکصدو پنجاه شرکت بخش خصوصی و دولتی در زمینه تهیه و تولید طبقات بذر پرورشی 

هاي تولید کننده بذر براي شروع و ادامه فعالیت خود براي تولید بذر الزم است شرکت. شده غالت در کشور به فعالیت مشغول هستند

هاي تولید کننده بذر از نظر دارا بـودن زمـین زراعـی و    شرکت. گواهی بذر و نهال مجوز فنی کسب نمایند از مؤسسه تحقیقات ثبت و

دسته دوم ممکـن  . داشت و برداشت هستند ،گروه اول خود مالک زمین وداراي ادوات کاشت: شوندابزار تولید به چند دسته تقسیم می

این صورت براي افزایش توان تولید خود اراضی مورد نیـاز خـود را اجـاره نمـوده و      است از این نظر توانایی کافی نداشته باشند که در

ها که هیچگونـه زمـین   گروه سوم از شرکت. کنندداشت و برداشت ادوات مورد نیاز را تهیه و یا اجاره می ،براي اجراي عملیات کاشت

هاي گروه اخیر درصد زیادي از شرکت. ان پیمان تولید بذر می بندندزراعی و یا ادوات براي تولید بذر در اختیار ندارند عموما با کشاورز

هاي تولید کننده بذر غالت به هر شکلی که فعالیت نمایند، مسئولیت تولید سهمیه بـذري را  شرکت. شوندتولید کننده بذر را شامل می

  . گیرندکه با موافقت سازمان جهاد کشاورزي استان براي آنان مشخص شده است، بر عهده می

ي بذر و نهال  شخص حقیقی یا حقـوقی  نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، تولیدکننده بر اساس آیین

هاي تولید کننده بـذر غـالت   بنابراین شرکت. است که مجوز تولید بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر از مؤسسه دریافت نموده باشد

خذ مجوز از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال بوده و الزم است همه ساله پیش از شروع سال زراعی جدید نسـبت  ملزم به ا

  ). 2(به تمدید مجوز خود اقدام کنند

 برگ درخواست تولیـد بـذر غـالت و    تکمیلبا  ،اعالم آمادگی پیمانکار براي تولید بذرشروع تولید بذر طبقات مادري و گواهی شده با 

). 1فرم شـماره  (رسمیت می یابد آغاز و هاي تولید کننده بذر، ارسال آن به ادارات جهاد کشاورزي شهرستان و یا تحویل آن به شرکت

این فرم در سه نسخه تنظیم شده که یکی از نسخه ها نزد متقاضی، دیگري براي شرکت طرف قرارداد خرید بذر و نسخه سوم بـراي  

این کار حداقل دو ماه پـیش از شـروع فصـل    . شودارسال میو نهال مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر تحقیقات کشاورزي یا  مرکز

از ) 1فـرم شـماره   (که درخواست  تولیـد بـذرنموده انـد   ) کشاورزان(پس از آن فهرست و مشخصات متقاضیانی . گیردمیکاشت انجام 

ها و یا موسسه تحقیقات ثبت و گواهی استانو منابع طبیعی شاورزي طرف سازمان جهاد کشاورزي استان، در اختیار مراکز تحقیقات ک

  . گیردقرار می -بر مبناي ضوابط  -بذر و نهال به منظور ارزیابی توانمندي فنی آنان 

رکـز  با توجه به اینکه سـطوح بـزرگ و متم  . باشددر این خصوص اولویت با پیمانکاران داراي سابقه و تجربه در زمینه ي تولید بذر می

ت، ایـن نـوع اراضـی بـه مـزارع      یکند، در صورت اطمینان از دستیابی به بذر با کیففرصت بیشتري را براي کنترل و نظارت فراهم می

و یـا   ماننـد دامـداري  (در مواردي مشاهده شده است که با وجود انتخـاب سـطوح بـزرگ و متمرکـز     . کوچک و پراکنده ارجحیت دارد

  .است شدهر با کیفیت و یا تحویل بذر با مشکل مواجه دستیابی به بذو) ها دامپروري

-ها مـی باشد این شرکتبا توجه به اینکه مسؤولیت تولید بذر با کیفیت و منافع حاصل از آن متوجه شرکت هاي تولید کننده بذر می 

  .  توانند نسبت به معرفی پیمانکاران مورد نظر خود رأسا اقدام کنند

متقاضیان در زمینه تولید بذر، کارشناسان موسسه تحقیقـات ثبـت و گـواهی بـذر و نهـال یـا        فنی دانش و به منظور بررسی امکانات 

  . نماینداقدامات الزم را اجرا می می باشندموسسه  آن داراي مجوز از نمایندگان آن که

  

  



  : ویژگی هایی که الزم است متقاضیان تکثیر بذر از آن برخوردار باشندضوابط و مهمترین 

.شهرت، امانتداري و درستکاريحسن 

 وهاي فنی کارشناسان نظارت و کنترل مزارع مقید بودن به اجراي مفاد قرارداد تکثیر بذر منعقده، و توصیه

  .تولید بذر يسابقهداشتن 

.اي در فن آوري کاشت، داشت و برداشت تکثیر بذر غالتداشتن مهارت حرفه

.سهولت دسترسی به مزرعه

  .  ا حداقل سطح زمین زراعی همراه با منابع آبیاري کافیداشتن مزرعه ب

هاي مختلف براي کشت هاي دیم  و آبی،  بسته به میانگین سطح واحد بهره برداري متفاوت بوده و حداقل سطح زیر کشت در استان

  .الزم است در کمیته بذر استان اندازه کمینه سطح زیر کشت مشخص شود

  .داشت و برداشت، به ویژه خطی کار براي کشت آبی ،ادوات مناسب کاشت -هارتملک یا اج -دراختیار داشتن

بازدید زمین زراعی و ارزیابی امکانات تولید بذر2.2

براي ارزیابی زمین زراعی  و امکانات پیمانکاران تولید کننده ي بذرغالت؛ دوري و نزدیکی از جاده اصلی ارتباطی، سطح زیـر کشـت   

ذر، پراکندگی قطعات، حاصلخیزي خاك دسترسی به منابع آبی کـافی بـراي آبیـاري، وضـعیت مزرعـه از      درخواست شده براي تولید ب

ی که از کشت قبلی در زمین باقی مانده با توجه بـه  هایآلوده نبودن به بذر هاي هرز غیرمجازاي بذرزاد و علفهی به بیماريگنظرآلود

اورزي براي اجراي عملیات کاشت، داشت و برداشـت مـورد توجـه قـرار     سوابق کشت زمین زراعی، وضعیت ماشین آالت و ادوات کش

مزارعی که تناوب زراعی . شودبر آن مبنا عمل میدر شرایطی که اجراي آزمون خاك براي توصیه کود مورد نیاز فراهم است . گیردمی

مانند چغندر قند، پنبه، سویا و یا صیفی  باشدمانند کشت گندم در شرایط فاریاب پس از محصوالتی که داراي ریشه عمیق می(مناسب 

مزرعـه  انتخـاب  توجه به هریک از مـوارد ذکرشـده در   .  ها رعایت شده است بر مزارعی که تناوب نداشته اند ترجیح دارددر آن) جات

  .ممکن است کمیت و کیفیت بذر تولید شده را تحت تأثیر قرار دهد زیرااهمیت دارد 

. بـا مشخصـات  مزرعـه تطبیـق داده شـود      عی الزم است اطالعات ثبت شده دربرگ درخواست تولید بذردرهنگام بازدید از زمین زرا

  . حضور متقاضی یا نماینده مطلع و تام االختیار وي در زمان بازدید الزامی است

  

  متقاضیان مورد تائید با قرارداد تکثیر بذر گندم و جو عقد2.3

بـراي  . شـود مـی متقاضی تولید بذر شرایط الزم  را داشته باشد، مجوز عقد قرار داد صادر  پس از بازدید زمین و امکانات تولید، چنانچه

سفارش دهنـده  شرکت فعال در زمینه تولید بذر به عنوان  و این کار قرار داد هایی بین کشاورزان به عنوان پیمانکاران تولید کننده بذر

بندند الزم است در قـرارداد خـود مؤسسـه    د بذر غالت با کشاورزان پیمان میهایی که براي تولیشرکت .گرددمنعقد می یا خریدار بذر،

تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال یا واحدهاي استانی آن را به عنوان ناظر کیفی تولید بذر معرفی نمـوده و پیمانکـاران را ملـزم بـه     

  .د، بنمایندگیرهاي فنی که از سوي کارشناسان این مؤسسه صورت میرعایت اصول و توصیه

و مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر براي کنترل و نظارت بر مراحل مختلف  هاي تولید کننده بذرشرکتاي بین همچنین تفاهم نامه

در حـال  . مبناي کار نظـارت اسـت  ) گندم و جو(در این تفاهم نامه تعرفه مصوب کنترل وگواهی بذر غالت  .گرددتولید بذر، منعقد می

اهم نامه به صورت کلی بین مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و معاونت در امور تولیدات گیاهی وزارت جهادکشاورزي حاضر این تف

   .شودبسته می

  . انجام گیردباید  غالت براي تولید بذر ياز تأیید مزرعه پیشنهاد سپ به پیمانکارمادري یا پرورشی تحویل بذر 

  



  بازدیدهاي مزرعه اي2.4

مهمترین امور کنترل کیفی بذر است زیرا بهترین موقعیت را براي مشاهده و سنجش کیفیت گیاهانی که بـراي تولیـد    بازدید مزرعه از

بذر براي رسیدن به این اطمینان است که بذوري که تولیـد خواهدشـد از   تولید در واقع بازدید مزارع . کندبذر کشت شده اند ایجاد می

ي قابـل قبـول و مجـاز    در محـدوده . . . و غیر مجاز و علف هاي هرز  ي بذرزادهای به بیمارينظر اختالط ژنتیکی و فیزیکی و آلودگ

  . قرار دارند) استاندارد (

بـذر در ایـران در چنـد مرحلـه     تولید شود بازدید مزرعه هاي ممکن در یک مرحله از رشد و نمو گیاه ظاهر نمیتمام آلودگی از آنجاکه

  :می شوداجرا  به این ترتیب) و تریتیکاله جو ،گندم(دهاي مزارع بذري غالت ازدیبنابراین ب. گیردصورت می

  )دهیزنی تا انتهاي ساقهپنجه(بازدید مرحله سبز محصول .   1

  تا رسیدگی فیزیولوژیکی هاسنبلهبازدید هنگام ظهور .   2

  )پیش از برداشت(بازدید نهایی .  3

اي نزدیـک بـه   در صورتی که قطعات به گونه. یک فرم منظور شود) قطعه(ر مزرعه براي ثبت اطالعات مزرعه اي الزم است براي ه

همزمان کشت و آبیاري شده  ، مثالًاي که بتوان آنها را یک قطعه تلقی نمودشبیه باشد به گونه مهه هم باشد که وضعیت آنها کامال ب

حـداکثر  زیـرا  . هکتـار نباشـد   10ت آن قطعات بـیش از  به شرطی که مجموع مساح .؛ یک فرم براي آن قطعات کافی خواهد بودباشد

هکتار باشد ضروري  10بیش از ) یک قطعه(در صورتی که یک مزرعه . استتعیین شده هکتار  10مساحت قطعه براي ثبت اطالعات 

  . تقسیم نمودتقریبا مساوي قطعه  است آن را به دو

پـیش از  . ذر و پیمانکار تولید کننده بذر و یـا نماینـده وي الزامـی اسـت    در تمامی بازدیدها حضور کارشناس فنی شرکت تولید کننده ب

  . ها صورت گیردشروع بازدیدها ضروري است هماهنگی هاي الزم براي اطالع رسانی به پیمانکار تولید کننده بذر از طریق شرکت

  

  )پنجه زنی تا انتهاي ساقه دهی(بازدید نوبت اول مرحله سبز محصول 2.4.1

براي تولید بذر مادري به ترتیب اساس فهرستی از اسامی پیمانکاران که پس از تأیید مزارع شان بذر پرورشی و یا مادري این بازدید بر 

بنابراین ابتدا قرارداد یا کپی آن که بین کارفرما و پیمانکار تولید کننده بذر بسته شـده  . شوداند، اجرا میو یا گواهی شده؛ تحویل گرفته

میزان بذر  ،گیرد با توجه به مدارك و مستنداتدر بازدید مرحله سبز که عمدتا در دوره ي پنجه زنی صورت می.  دشومی بررسیاست، 

-مـی همچنین  رقم کشت شده  تعیین  و از اصالت آن اطمینان حاصل . شودتحویل گرفته شده با سطح زیر کشت، مطابقت داده می

که در قرارداد ذکر شده است، تاریخ کاشت و تاریخ اولـین آبیـاري وضـعیت سـبز      سطح سبز یا اجرا شده در مقایسه با سطحی.  گردد

مزرعه، رعایت فاصله ایزوالسیون، میزان بذر مصرفی، مقدار مصرف کود هاي پایه میزان و زمان مصرف کود سرك، خسارت احتمالی 

توصـیه هـایی   ). 2فرم شماره(شود، ثبت می آمده است "گزارش وضعیت مزارع بذري غالت"برگ سرما زدگی و سایر مواردي که در 

و در  داده شـده  پیمانکار  بههاي دیده شده در مزرعه در این مرحله ها و یا پاك سازي سایر آلودگیمانند استفاده به هنگام از علفکش

  .دگردمیبرگ بازدید ثبت 

نسـخه   و نسخه شرکت طرف قرارداد براي خرید بـذر نسخه پیمانکار تولید کننده بذر، : نسخه تنظیم شده است سهدر  )2(فرم شماره  

هاي فنی کارشناسی در نظر گرفته شده اسـت کـه   ، قسمتی براي نظر و توصیه2در فرم شماره . واحد ثبت و گواهی بذر و نهال استان

-ه آنان تحویل داده میهاي مربوط به کشاورز و شرکت تولید کننده بذر جدا و بدر پایان بازدید اول و دوم مرحله سبز وگلدهی نسخه

   .شود

  

  تا رسیدگی فیزیولوژیکی  هاسنبلهبازدید نوبت دوم مرحله ظهور 2.4.2

هـاي هـرز   هایی است که تا پیش از این در مزرعه نمود نداشته است مانند علـف هدف از این بازدید بررسی وضعیت اختالط و آلودگی

، )هاي جو در مزرعه گندمهاي گندم در مزرعه جو و یا بوتهبوته(حصوالت هاي سایر مهمچنین بوته. . .  و   جو درهغیرمجاز یوالف، 



سـایر   جـو؛ و سیاهک آشکار و سیاهک سـخت  گندم و  و پنهان هاي بذرزاد هستند مانند سیاهک آشکارهایی که آلوده به بیماريبوته

-ها به درستی تأثیر نکردهت در مواردي که علفکشعالوه براین الزم اس. دهندهاي بذر زاد که در این مرحله خود را نشان میبیماري

در ایـن  . مزرعه انجام گیردها از  هاي فنی در خصوص خارج نمودن آناند، توصیهدر آخر فصل رشد کردهکه هاي هرزي اند و یا علف

. شودنوشته می 2زدید شماره این باره در برگ با  هاي الزم در گردد و توصیهزمان برگ بازدید مرحله سبز و مرحله گلدهی تکمیل می

و نسـخه پیمانکـار    قسـمت دوم   ها تا رسیدگی فیزیولوژیکی صـورت گیـرد،  سنبلهدر پایان این مرحله که ممکن است در زمان ظهور 

  . شودداده میایشان تحویل ها به براي اجراي توصیهشرکت تولید کننده بذر 

نفري در یک  5تا  4هاي شود که کارگران در دستههاي هرز توصیه میعلف براي اجراي صحیح عملیات مخلوط کشی و یا بوته کنی

رفت و برگشتی صورت نحوه حرکت آنها به . ها به اندازه دو دست باز باشد، تقسیم شوند ردیف و به صورتی که فاصله هر دو نفر از آن

ر به عنوان سرگروه در پشت سر کارگران براي کنترل بهتر است یک نف. به صورت منظم پاك شودها آلودگی يهمهباشد تا ) جارویی(

اسـت، از  هاي هـرز کـه کنـده شـده    هاي سایر ارقام و یا علفالزم است همه بوته. گروه و کشیدن بوته هاي به جا مانده حرکت نماید

  . دگردها با محصول بذري در زمان برداشت میها موجب اختالط آنباقی ماندن  این بوته. مزرعه خارج شود

  

  )پیش از برداشت(بازدید نوبت سوم، بازدید نهایی 2.4.3

هـاي  بوتـه  -2، غیر مجاز هاي هرزعلف -1: ترین موارد که در بازدید نهایی مورد توجه است، اطمینان از پاك بودن مزرعه از ازعمده

ارقام نیستند و با رقم کاشته شده در  که جزو سایراست  )Off-type(یا  هاي غریبههاي  سایر ارقام و بوتهبوته -3سایر محصوالت و 

  . ددارنمزرعه نیز تفاوت 

هاي سایر ارقام و همچنین میـزان ابـتالء   هاي سایر محصوالت و بوتههاي هرزغیرمجاز، بوتههاي علفاطالعات مربوط به تعداد بوته

الزم . گـردد ثبـت مـی  )  3فرم شـماره  ( "ر غالتبرگ بازدید نهایی مزرعه تولید بذ"هاي بذرزاد و برآورد عملکرد در مزرعه به بیماري

این فرم به منظور ثبت مشخصات فنی مزرعه مبنی بر استاندارد بودن و یـا  . تکمیل گردد) 3(فرم شماره  از مزرعه است براي هرقطعه

  . استاندارد نبودن مزرعه می باشد

، بهتر آن است که جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرند و اگـر  در صورتی که مناطقی از مزرعه غیریکنواخت است و یا آلودگی زیادي دارند

ها کامال معلوم شده و وضعیت پذیرش آنها ي آنها در این نقاط با بقیه مزرعه متفاوت است روي نقشه محدودههریک از انواع آلودگی

  ). در بازدید قبلی وجود نداشته است هادر صورتی که این آلودگی(نیاز به پاکسازي دوباره است ) 2مردود؛  یا  ) 1: مشخص شود

الزم است این نکته یادآوري  "باشدنیاز به بازدید دوباره می "يدر موارد ضروري چنانچه نیاز به بازدید دوباره مزرعه باشد با درج جمله

علـت وجـود هـر یـک از      چنانچـه بـه  . اگر مزرعه استاندارد است، قابل قبول بودن آن در برگ گزارش بازدید مزرعه نوشته شود. شود

علـت رد بـودن   . ها مزرعه به حد استاندارد نرسید، مردود بودن آن در برگ ویژه گزارش بازدید مزرعه با ذکر دلیل ثبـت شـود  آلودگی

  .اي قابل قبول ایجاد کندتواند مزرعهکه چگونه می شودمی توضیح داده  و بیان شدهمزرعه را براي کشاورز 

قضـاوت و  . . .  و یا تگـرگ و  توفانسوم مزرعه  دچار خوابیدگی شده باشد و یا بر اثر عوامل طبیعی مانند  در صورتی که بیش از یک

هاي قبلی از مگر آنکه بر اساس بازدید. صدور رأي در مورد  استاندارد بودن و یا نبودن آن مشکل باشد، مزرعه مردود تلقی خواهد شد

  . ل شده باشدپاك و استاندارد بودن مزرعه اطمینان حاص

دانش فنی و تجربه کارشناس کنترل و گواهی وبذر در ایـن زمـان کمـک    . برآورد عملکرد مزرعه است در بازدید نهایی،از موارد مهم 

کمیت و کیفیـت محصـول بـذري     این داشتن یک دید کلی از عالوه بر. دهدشایانی در تخمین عملکرد نهایی یک مزرعه بدست می

-تـنش . . . ) و ،باد شدید، طوفان، تگرگ(طبیعی  هايپدیدهاز آنجا که عوامل تأثیر گذارمتعددي مانند . دارد یک منطقه اهمیت زیادي

 هايبیماري) سن و سایر مکنده ها(هاي محیطی مانند بروز هواي گرم و سرد یا بارندگی فراوان در زمان تلقیح ویا پرشدن دانه، آفات 

گـذارد  هر کدام به نوعی بر کمیت و کیفیت بذر تـأثیر مـی   رساند،سطح فتوسنتر کننده آسیب میها ویی که به برگهابذرزاد و بیماري

تواند پیش بینی خوبی براي دانستن کمبودهـا  می بذري کلی از وضعیت بذر پیش از زمان برداشت و خرید محصول داشتن یک برآورد

  .و بیشبودهاي احتمالی بدست دهد



  

  بازدید دوباره2.4.4

درصورتی که یک . گیرداي که غیر قابل قبول است اما نزدیک به استاندارد است، بازدید دوباره انجام میبراي مزرعه در موارد ضروري

توان مزرعه را دوباره بازدید نمود؛ الزم نوع آلودگی در مزرعه ظاهر شود که قبال وجود نداشته و در صورت بر طرف کردن آلودگی می

هــا استانــدارد خاص خود را دارد، هر یک از آلودگی. توان این آلودگی را پاك کردد که چگونه میاست براي کشاورز توضیح داده شو

بنابراین اگر ممنوعیتی براي ). هاي آلوده به سیاهک آشکارمانند بوته(شود هـا پاکسازي توصیه نمیبراي برخـی از آلودگی). 1جدول (

  .شوداز رفع مشکل آلودگی انجام می پاکسازي آلودگی نباشد بازرسی مجدد مزرعه پس

  

  صدور گواهی مزرعه تولید بذر غالت3

با ) 4(فرم شماره  ؛)3فرم شماره (هاي بازدید نهایی قطعات پس از بازدید نهایی  تمامی قطعات مربوط به یک پیمانکار، به استناد برگ

تواند به شـرکت  ل و براي تعیین مقداري که پیمانکار میبراي کل قطعات متعلق به یک پیمانکار تکمی "گواهی بازدید مزرعه"عنوان 

، بـراي هـر   برعهـده دارد صورتی که یک پیمانکار تکثیر بیش از یک رقم را  در        . شودخریداري کننده بذر تحویل دهد صادر می

و ذر و مراکز تحقیقات کشاورزي این فرم در سه نسخه براي پیمانکار، شرکت خریداري کننده ب. جداگانه تکمیل شود) 4(رقم یک فرم 

  .  تهیه شده استو نهال یا مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر منابع طبیعی 

باشـد و الزم اسـت   صدور گواهی استاندارد براي مزرعه بذري به معناي تضمین خرید محصـول بـذري در هنگـام تحویـل بـذر نمـی      

اري شده و پس از اطمینان از کیفیت آنها مجوز خرید یـا تحویـل بـذر داده    در محل خرید بذر نمونه برد) کامیون ها(هاي بذر محموله

  . شود

  

  برداشت مزرعه4

بذر، پیمانکار تولید کننده بذر به طور کتبی به شرکت طـرف قـرارداد زمـان    تولید الزم است  حداقل یک هفته پیش از برداشت مزرعه 

عه صورت نگرفته است شرکت براي اجراي بازدید نهـایی تمهیـدات الزم را   برداشت مزرعه را اطالع دهد، تا چنانچه بازدید نهایی مزر

قطعاتی از مزرعه بذري که به سطح استاندارد نرسیده و مردود شده اند و همچنین حاشـیه مـزارع کـه احتمـال آلـودگی و       .کندفراهم 

رعایت مواردي ماننـد اطمینـان از   . شودمیجدا رود، جداگانه برداشت و به عنوان محصول غیر بذري می اختالط آنها با مزارع همجوار

ها که احتمال اختالط بـذر پـس از برداشـت را    هاي متحرك آن و همچنین کف و باالي تاج کامیونپاك بودن انبار کمباین و قسمت

  . دهد، نباید فراموش شودافزایش می

  

  نظارت بر خرید بذر5

هاي سرپوشـیده کـه فضـایی متناسـب بـا      ها و انبارزم است خرید بذر در سولهبراي پیشگیري از هر گونه تلفات و خسارت احتمالی ال

رعایت فاصله ایزوالسیون در مراکز خریدي که بیش از یک رقم یا . سهمیه منظور شده براي شرکت تولید کننده بذر دارند؛ انجام گیرد

از ارقام یا طبقات بذري در انبارهاي  جداگانه و با  هر یک ضروري است همچنین .الزم االجرا استنمایند طبقه بذري را خریداري می

از آنجـا  . شـود میدر مراکز خرید، پیش از تحویل بذر از کامیون هاي حامل بذر نمونه برداري  .شود) دپو(عالمت مشخص  نگهداري 

کیلـوگرم بـذر    500هـر  به ازا ء  واز بذر فرآوري شده اقتباس نموده  دستورکار نمونه برداري ازباشد، که بذر تحویلی به صورت فله می

بمبو از نقاط مختلف کـامیون نمونـه    28تن باشد تعداد  14براي مثال چنانچه مقدار بار یک کامیون . شودمیگرفته  )بمبو(یک نمونه 

ونـه بـرداري از   پس ازپایـان  نم ). این تعداد نمونه با نمونه برداري از کیسه هاي حاوي بذر پس از بوجاري مطابقت دارد(شود میتهیه 

بـه وزن   "کـاري نمونـه  "هاي بزرگ، سپس با کمک مقسم. شوددرست می "نمونه ي مرکب"کامیون نمونه ها با هم ترکیب شده و 

بذر سـایر  . 2بذرعلف هاي هرز غیر مجاز، . 1بررسی کیفی نمونه از نظر آلودگی به   .گرددگرم از نمونه مرکب تهیه می 1000تقریبی 



چنانچـه عوامـل آلـوده    شـده و  سنجیده ) ارقام در صورتی اختالط در هنگام برداشت و یا پس از آن رخ داده باشد و سایر(محصوالت 

بیش از حد مجاز نبوده و بذر نیز ضعیف چروکیده و بیمـار  ) سایر محصوالت و سایر ارقام ،هاي هرزغیرمجازشامل بذر علف(کننده بذر 

بـار  (مشاهده وضعیت کلـی بـذر    بررسی و. بدست آید؛ بذر قابل خرید خواهد بود استانداردنباشد به طوري که پس از بوجاري بذري با 

توصـیه  . نمایـد به ویژه در مواردي که کیفیت بذر در مرز قبولی و مردودي است، کمک شایانی در قضاوت براي خرید بذر می) کامیون

تحویل بذر، نمونه مرکبی که از مخلوط کلیه نمونه هاي اولیه گرمی در هنگام  1000این است که پیش از تهیه و بررسی کیفی نمونه 

مشاهده قرار گیرد تا چنانچه میان نتیجه حاصل از بررسی کیفی نمونه هزار گرمی یه شده است، به صورت ظاهري مورد از کامیون ته

  .  ي کیفی تکرار شودبا نمونه مرکب تفاوت قابل توجهی دیده شد بررسی و معاینه

 .شـود اما براي تبیین آن در این جا توضیح الزم داده مـی . غیر مفید در آزمون هاي کنترل وگواهی بذر تعریف نشده است افت مفید و

بـه   خریـداري شـده،  به منظور پرداخت بهاي بـذر   ي شرکت هاي تولید کننده بذر است کهتعریف اجزاء افت مفید و غیر مفید برعهده

افت مفیـد و  اجزاء بر اساس تعریف  گرم از نمونه مرکب به کمک مقسم وزن شده و سپس 120دار ابتدا مق. گیردپیمانکاران انجام می

-توزین کردن این دو قسمت درصد آنها اعالم می پس از و شدهگیرند جدا هایی از بذر که در این دو قسمت جاي میغیر مفید  بخش

مواد جامد جزو افت غیر مفید و بذر ریز و چروکیده، بذر شکسته ممکن است کاه و کلش، خاك و گل، سنگ و سایر : براي مثال. گردد

ممکن است در افت مفید نحوه اعالم نتیجه نهایی  . و همچنین بذر سایر محصوالت و بذر علف هاي هرز جزو افت مفید تعریف شوند

-توصیه مـی در هر دو حالت . ت گیردو یا پس از تحویل کل بار متعلق به یک پیمانکار صور) کامیون به کامیون(محل نمونه برداري 

عنـوان نتیجـه   بـه  به یک پیمانکار  با توجه به وزن خالص متفاوت بذر درکامیون هاي متعلقافت مفید و غیرمفید  وزنی میانگینشود 

  .نشان داده شده است) 5(بذر غالت در فرم شماره  خریداي از برگ تجزیه براي نمونه. نهایی اعالم شود

میزان افت مفید و غیـر  تعیین مسئولیت  .رأسا اقدام نمایند تعیین افت و مفید و غیر مفید الزم است برايکننده بذر  هاي تولیدشرکت 

   .باشدي شرکت هاي خریداري کننده بذر میمفید بر عهده

 "تجزیه بذر"به آن  که اصطالحاً(Purity Test) "خلوص فیزیکی بذر"با آزمون  "افت مفید و غیر مفید "نماید اصطالحیادآوري می

استحصال را در زمان خرید بذر معلوم می کنـد در حـالی    قابلافت مفید و غیر مفید میزان بذر . شود نباید یکسان فرض شودگفته می

   .باشدکه آزمون خلوص فیزیکی براي مطابقت دادن بذر فرآوري شده با استانداردهاي پس از بوجاري می

  

  رداريبوجاري، پارت چینی و نمونه ب6

-Pre(پـیش بوجـار  : دسـتگاه هـاي   توسـط گیرد فرآوري بذر غالت که مراحل بوجاري، ضدعفونی و کیسه گیري و توزین را در بر می

cleaner( درجه بندي ،)Grading/Fine Cleaner(     خرده گیر ،)Indented Cylinder     میـز  )و یا سـایر دسـتگاه هـاي مشـابه ،

  . شوداجرا می) Weigher(و باسکول ) Packer(کیسه گیر ) Treater(کننده ، ضد عفونی )Gravity Table(گرانش 

شود، در بوجاري طبقات مختلف بذري از یک رقم توصیه بر این است که ابتـدا  در مواقعی که با یک دستگاه ارقام مختلف بوجاري می

هاي جداگانه اري گندم و جو حتما باید از دستگاهاما براي بوج. شده، سپس طبقه مادري و بعد طبقه پرورشی بوجاري شودطبقه گواهی

  .استفاده گردد

هـاي آزمایشـگاهی بـذر غـالت را احـراز      شده از دستگاه استاندارد استحصالشود که بذر میهاي بوجاري به گونه اي تنظیم دستگاه 

شـده و پـس از انجـام    ز دستگاه گرفتـه هایی برحسب تصادف و در زمان هاي مشخص انمونه مرحله از کاربراي کنترل در این . نماید

بذر براي کنترل نهایی  .شودمینتیجه آن را با جدول استاندارد آزمایشگاهی مقایسه نموده وضعیت نمونه مشخص  ،آزمون خلوص بذر

کـه   و پالت هاي چوبی بهداشتی شـده الزم است که بذور بسته بندي شده غالت بر روي پالت هاي فلزي یا پالستیکی فرآوري شده 

تنی به نحوي چیده شود که به هریک از بسـته هـاي بـذري     25دارد در پارت هاي حداکثر هاي بذر را از زمین انبار جدا نگه میبسته

کنار هم قرار  ته به تهبراي این منظور الزم است پارت ها در چینش هاي  دوتایی که بسته ها به صورت  .دسترسی وجود داشته باشد

سپس بر اساس . گیردبراي استفاده بهتر از فضاي انبار معموال خط کشی براي محل چیدن پارت ها صورت می.  گیرند، چیده شودمی

از هر پارت، نمونه اولیه گرفته و ) باشد عدد و یا بیشتر 60هاي بذر وقتی که بسته(بسته  30از تعداد  حداقل )ایستا(اصول نمونه برداري



تهیه شده و براي آزمون ) گرم 1000براي گندم و جو هر نمونه به وزن (نمونه کاري و اطمینان  دو، هاآن کامل پس از ترکیب نمودن

  . گرددارسال می و نمونه اطمینان براي نگهداري مطمئن به انبار مناسب به آزمایشگاه نمونه کاري  خلوص و جوانه زنی

کارشناس کنترل و گـواهی بـذر صـورت     توسطنمونه برداري  مسئولیت نمونه برداري برعهده واحد کنترل و گواهی بذر استان بوده و

زنی و احراز شرایط استاندارد گواهی نهایی براي نصب برچسب اسـتاندارد بـر   هاي خلوص و جوانهاعالم نتیجه آزمون از پس .گیردمی

  ). 6(شود، فرم شماره روي پارت بذر مورد نظر صادر می

کارشناسان فنی خـود و بـه طـور مسـتمر      ا کمکهاي تولید کننده بذر الزم است باید شرکتنمبا توجه به توضیحات باال یادآوري می

  . هاي مردود شده به حداقل ممکن برسدهاي بوجار و ضد عفونی را مراقبت و تنظیم نمایند تا با رعایت موارد فنی تعداد پارتدستگاه

 گرمی کـه بـراي آزمـون تجزیـه     120 ينمونه ،ذر و یا پس از بوجاريدر زمان خرید بنمونه گرفته شده  "تعداد سایر بذور"تعیین  در

معیار خوبی از بار کامیون یا پارت بوجاري شده باشد به ویژه در زمانی کـه  تواند نمی شودکیفی یا تجزیه خلوص فیزیکی بذر تهیه می

 Countingیـا     "آزمون شمارش سـایر بـذور  "ام براي رفع این مشکل از آزمون دیگري به ن. باشد تعداد سایر بذور در مرز استاندارد

Test  Other Seed انجمن بین المللی بذر اصولبراساس کتابچه . شوداستفاده می)ISTA (این آزمون براي تعیـین یـا شـمارش     در

در . گیـرد مید مورد آزمایش قرار شوبرابر مقداري که براي آزمون تجزیه بذر استفاده می 10تعداد سایر بذور در یک توده بذري حدود 

به این ترتیب براي اطمینان از صحت تعداد سایر بـذور در تـوده بـذري چـه بـذر      . شده است تعیینگرم  1000مورد غالت این مقدار 

ز هاي هرجدا نموده تعداد بذر علفاز نمونه مرکب گرم  1000هاي هرز و چه بذر سایر محصوالت با کمک دستگاه مقسم میزان علف

  .شودبا عدد استاندارد مقایسه میو و بذر سایر محصوالت شمارش شده 

  

  )اتیکت( شناسهنصب 7

هاي آزمایشگاهی، برچسب یا اتیکتی که مشخصات فنی بذر برروي آن درج پس از اخذ مجوز استاندارد براساس بازدید مزرعه و آزمون

  . شودنصب اتیکت با نظارت کارشناس کنترل و گواهی بذر اجرا می. شودهاي استاندارد  زده میهاي بذري پارتاست روي بستهشده

نام (سال تولید و محل تولید   نام شرکت تولید کننده، نام محصول، نام رقم، طبقه بذر: شود شاملمشخصاتی که روي اتیکت درج می 

   .درون بسته است زنی و وزن خالص بذرخلوص فیزیکی، درصد جوانه صددر) استان

نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، تولیدکننده بذر یا نهال یا مواد رویشـی   براساس  آیین بر اینعالوه 

  ).3(درج نماید) اتیکت(قابل تکثیر موظف است شماره مجوز تولید و نشانه مؤسسه را بر روي شناسه 

باشـد و اسـتفاده از شـماره مجـوز تولیـد و       ناسه بر عهده تولیدکننده میمسؤولیت صحت کلیه اطالعات درج شده بر روي شهمچنین 

هاي اعالمی مؤسسه توسط اشـخاص   هاي حقوقی ناشی از عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل نشانه مؤسسه در هر حال رافع مسؤولیت

   ).3(حقیقی یا حقوقی نیست

هاي تولید کننده بذر فقط مجاز به استفاده شود شرکتکشور صادر میبا توجه اینکه مجوز تولید بذر براي نصب بر روي بذر رسمی در 

  .باشندمی) شده توسط مؤسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهالگواهی(از آن براي تولید بذر رسمی 

صـورتی و   الین هاي والدینی به رنگو مادري  ي به رنگ سفید، براي طبقه) Pre-basic( 3یا پرورشی پایه  ي طبقه در اتیکت ها 

  .اتیکت هاي  طبقه گواهی شده به رنگ آبی می باشد

  

  نگهداري بذر در انبار8

در مقام مقایسه اهمیت رطوبـت بـیش از درجـه    . کنترل رطوبت و درجه حرارت است ،براي نگهداري مناسب بذر در انبار مهمترین کار

و آفات انباري آغاز و با ادامه ایـن فعالیـت درجـه حـرارت      هازیرا در صورت وجود رطوبت کافی فعالیت میکرو ارگانیسم. حرارت است

براي پیشگیري از خسارت عوامـل  . آیدها و فعالیت خسارت زا پدید میمناسب در میکرو کلیماي فضاي بین بذور براي تسریع واکنش

ا توجه به اینکه اغلب منـاطق کشـور   ب .انبار بذر باید سرپوشیده ومجهز به تهویه و دستگاه تنظیم درجه حرارت و رطوبت باشدزا آسیب



توان در این مناطق با استفاده از جریان بادهاي غالب محلی و حـداقل دسـتگاه   ما آب و هواي خشک ونیمه خشک دارد به راحتی می

  .هاي تهویه، فضاي مناسبی را براي نگهداري کوتاه مدت، میان مدت و در برخی مناطق براي مدتی طوالنی تر فراهم کرد

. کنـد شـود تهدیـد مـی   که در انبـار نگهـداري مـی    گی ساختمان، تجهیزات و ضایعات بذر سال گذشته در انبارکیفیت بذر جدید راآلود

تمیز کردن انبار به تنهایی و بدون استفاده از تیمارهاي . باید به خوبی انجام گیرد بذربنابراین عملیات مبارزه با آفات انبار پیش از ورود 

رعایت بهداشت فضاي انبار، خشک کردن و خنک کردن صحیح بـذري کـه    .ند موجب از بین بردن آفات انباري شودتواشیمیایی نمی

  ).  6(شودشود و کنترل مؤثر آفات انباري، موجب بقاء کیفیت بذر در انبار میوارد انبار می

برابـر هجـوم حشـرات   کنـه هـا، قـارچ هـا و         کنند ممکن است باعث صدمه زدن به بذر شده و آن را درادواتی که بذر را جابجا می

  ). 6(مایکوتوکسین حساس کند

بهترین فضا براي نگهداري بذر پیش و پس از فرآوري مکانی است که آن را عالوه بر تابش آفتاب و بارندگی از خسارت آفات انباري، 

پرندگان و جوندگان عـالوه بـر خسـارت    . نگهداردپرندگان و جوندگان و سایر حیواناتی که ممکن است در انبار گردش کنند، در امان 

  . توانند موجب اختالط ارقام شونداقتصادي می

  

  اثر درجه حرارت در انبار نگهداري بذر8.1

 پنجـاه اي از درجه حرارت بین صفر تا در دامنه "قانون هارینگتون"بنابر . دهدنگهداري بذر در درجه حرارت باال عمر آن را کاهش می

نگهداري بذر به مدت کوتاه و یا .  کندعمر نگهداري بذر به نصف کاهش پیدا میسانتی گراد درجه  پنجافزایش هر  اد بدرجه سانتیگرا

  ).5(شودبه طور ثابت در درجه حرارت باال موجب از دست رفتن کیفیت بذر و کوتاه شدن عمر انبارمانی بذر می

درجه سانتی گراد درجه حرارت فضـاي   دهبا افزایش هر . شودرارت کنترل میها و مایکوتوکسین با درجه حنمو حشرات، کنه ها، قارچ

  .شودها و خود بذر، دو برابر میها، قارچانبار، فعالیت حشرات، کنه

همچنین از آنجا که رطوبت بذرِ خنـک شـده کمتـر اسـت و بـراي      . شوددر واقع در درجه حرارت پایین تولید نسل حشرات متوقف می

  ). 6(فی نیست بهتر است براي پیشگیري از تولید مثل حشرات، بذر پس از ورود به انبار  فورا خنک شودبقاي حشرات کا

  

  اثر رطوبت در انبار نگهداري بذر8.2

با افزایش رطوبت بذر . گردد، رطوبت  باال استیکی از مهمترین عواملی که موجب صدمه دیدن بذر در مدت نگهداري بذر در انبار می

(Moisture Content)تر شده و حساسیت آن در برابر وقتی رطوبت بذر باال باشد تباه شدن بذر سریع. شودضایع شدن بذر بیشتر می

   .)4(شودهاي انباري و صدمات مکانیکی؛ بیشتر میپاشی در انبار قارچافزایش درجه حرارت، تیمارکردن، مه

در مقایسه با حالـت  ود در هوا را در درجه حرارت مشخصی از آن که میزان رطوبت موج- (Relative Humidity)رطوبت نسبی هوا 

. دهـد ها را تحت تأثیر قرار مـی دهد میزان فعالیت میکرو ارگانیسمنشان می -اشباع از رطوبت در همان درجه حرارت به صورت درصد

  ). 4(پذیرد جدولاز رطوبت نسبی هوا تأثیر می (Moisture Content)رطوبت بذر 

یابـد تـا بـه تعـادل برسـد      در فضایی در بسته این تبـادل آنقـدر ادامـه مـی    . کندضایی که آنرا در بر گرفته تبادل رطوبت میدانه با ف 

(Equilibrium Relative Humidity) . بنابراین بـراي یـک   . یابدبا کم شدن درجه حرارت کاهش می "رطوبت نسبی متعادل"این

تـر  مانند زیرا میـزان رطوبـت نسـبی متعـادل پـایین     تر بهتر میدر مقایسه با فضاي گرم ترها در فضاي خنکرطوبت بذر فرضی، دانه

   ).8(است

  

  

  

  



  .)8( دهدهاي مختلف نشان میرا با نگهداري بذر در درجه حرارتگندم هاي ، رطوبت نسبی متعادل دانه4جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ه سانتی گراد در فضایی دربسـته نگهـداري   درج 5در دماي % 5/14دهد چنانچه بذرگندمی با رطوبت براي نمونه، این جدول نشان می

درجـه سـانتی گـراد     25در صورتی که اگر در دماي . تواند افزایش یایددرصد می% 56شود، در تبادل با محیط اطرافش رطوبت آن تا 

  .تواند باال رودمی% 66تا  -رطوبت نسبی متعادل –انبار شود رطوبت آن 

توانـد  گاه بذري با رطوبت کم به صورت توده انباشته شود، رطوبـت در سـطح آن مـی    هر. کنددر زمستان سطح بذر رطوبت جذب می

در صورتی که رطوبت اولیه بذر بسیار کم باشد از بروز چنین مشـکالتی  . ها شودافزایش یافته و موجب تکثیر بسیار سریع جمعیت کنه

  ). 8(گرددپیشگیري می

رطوبت بحرانـی بـذر بـراي    . تواند باعث تولید مایکوتوکسین شودیابد و مییش میخطر گسترش کپک ها با باال رفتن رطوبت بذر افزا

سرعت تولید مثل آن هـا را کـم کـرده و زمـان نمـو حشـرات را       %  5/14بطوري که رطوبت بذر کمتر از . فعالیت حشرات کمتر است

  ). 8(شودمتوقف می% 65ها در رطوبت نسبی کمتر از ها و تکثیر کنهرشد کپک. کندطوالنی می

درصد به ازاء هر یک درصد کاهش رطوبت بذر عمـر نگهـداري    14تا  5اي از رطوبت بذر بین در دامنه "قانون هارینگتون"بر اساس 

  ).5(شودبذر در انبار دو برابر می

  

  پارت چینی بذر در انبار8.3

هـاي  ي تردد یک نفـر از دیـوار و از پـارت   ندازهاي که به اهاي بذري به گونهها یا التبذري در قالب پارت هايکیسهچینش مناسب 

همجوار فاصله داشته باشد، عالوه بر ایجاد موقعیت مناسب براي سرکشی و نمونه برداري بر حسب نیاز  یـا برنامـه زمانبنـدي شـده،     

توان تهویه کافی تریکی میشرایط مناسبی را براي تهویه طبیعی در انبار فراهم نموده و با به کارگیري حداقل تجهیزات فیزیکی یا الک

  .در انبار بوجود آورد

ها و به ویژه آفات ترین روش براي  پیشگیري از فعالیت مخرب میکرو ارگانیسمترین و کم هزینهابتداییهاي بذر کیسهاصولی  چینش

جابجا نشود امکان بررسـی وضـعیت   ها هاي بذر با دیوار و کف انبار تماس دارند، تا هنگامی که کیسهدر حالتی که کیسه. انباري است

  . فعالیت و خسارت آفات وجود ندارد

هنگـامی کـه   . یک متر مکعب بذر هر نوع محصول وزنی متفـاوت دارد . شودفضاي انبار معموال بر حسب متر مکعب اندازه گیري می 

  . شوداشغال میها واسطه استفاده از پالتهمچنین فضایی نیز به . رودشود، مقداري فضا در بین بسته ها ازدست میبذر بسته بندي می

الزم است فضایی در باال و پایین پارت . ها مستقیما روي زمین و یا چسبیده به دیوار، چیده شودهاي بذر، نباید بستهبراي چینش بسته

اجـازه کـارکردن و نمونـه     هاي بـذر فضاي بین پارت .هاي بذر اطمینان حاصل شودهاي بذري وجود داشته باشد تا از تهویه بین بسته

  )سانتی گراد(درجه حرارت  بذر گندم  رطوبت بذر

5  15  25  

5/16 %  68 %  74 %  76 %  

5/15 %  62 %  69 %  71 %  

5/14 %  56 %  64 %  66 %  

5/13 %  49 %  58 %  59 %  

از  تر   رطوبت نسبی متعادل بیش    کلید

65 %  

  

کمتر از  رطوبت نسبی متعادل       

65 %  



شده، فلزي یا ساخته شده هاي چوبی بهداشتیاستفاده از پالت. کندهاي بذر را فراهم میه و امکان جداسازي التایجاد کردبرداري را 

ار جـاي  هاي بذري آن ها را از گزند رطوبت کف انبار و آفات انباري که درون درزهاي کف انباز مواد پتروشیمی براي نگهداري کیسه

هاي چوبی که گواهی بهداشت ندارند به دلیل جنس سلولزي آن پناهگاه خوبی براي جایگزینی و رشـد  پالت. دارداند محفوظ میگرفته

  .آفات انباري است

  :گیردمیبراي انبار کردن بذر غالت پیش و پس از فرآوري این نکات مورد توجه قرار  

.ر استفاده شود و از نگهداري سایر کاالها خود داري شودبراي نگهداري بذ انبارهاي بذر اختصاصاً

تن گندم فله  1000متر، هر  2و میانگین دپوي بذر تا ارتفاع ) کیلوگرم بر متر مکعب 770حدود ( گندمبا احتساب وزن حجمی هر تن 

و ) کیلـوگرم بـر متـر مکعـب     620حـدود  ( جـو متر مربع دارد و با احتساب وزن حجمی هر تـن   700نیاز به فضاي مفید انباري حدود 

تهویه انبـار و فضـاي   . متر مربع دارد 670انباري حدود فضاي مفید تن جو فله نیاز به  1000متر، هر  4/2میانگین دپوي بذر تا ارتفاع 

.شود ضروري استمتر انبار می 4/2نگهداري بذر به ویژه در حالتی که بذر با ارتفاع بیش از 

 10و چیـنش  ) فاصله از دیـوار و پـارت کنـاري   (سانتیمتري  75تنی، با احتساب یک راهرو  25، هر پارت براي بذر فرآوري شده گندم

تن بذر فـرآوري و پـارت چینـی شـده بـا       1000کند که به این ترتیب براي هر متر مربع فضا اشغال می 40کیسه بر روي هم، حدود 

.انبار مورد نیاز است فضاي مفیدمتر مربع  1600به ته، حدود تن  وزن و چینش کیسه ها به صورت دو تایی و ته  25حداکثر 

کیسه  10و چینش ) فاصله از دیوار و پارت کناري(سانتیمتري  75تنی، با احتساب یک راهرو  25براي بذر فرآوري شده جو، هر پارت 

 25رآوري و پارت چینی شده با حداکثر تن بذر ف 1000کند که به این ترتیب براي هر متر مربع فضا اشغال می 45بر روي هم، حدود 

. متر مربع فضاي مفید انبار مورد نیاز است 1750تن وزن و چینش کیسه ها به صورت دو تایی و ته به ته، حدود 

چینی شـده  و یا بیشتر از آن الزم است به صورت پارت) چند هفته تا چند ماه(شده براي نگهداري کوتاه مدت هر میزان از بذر فرآوري

  .  در انبار نگهداري شود

هاي بذري با اصول نگهداري صحیح بذر مغایرت داشته و  خطر ریزش و آسیب بـه کـارگران را بـدنبال    چینش نامناسب و انبوه کیسه

.دارد

ان نگـه  که بذر را از تابش مستقیم آفتاب و بارنـدگی در امـ  ) بدون دیوار(براي نگهداري بذر پیش از بوجاري، انبار یا فضاهاي مسقف  

هـاي خـوبی از شـرایط    باشـند نمونـه  هاي تهویه و گردش بذر مـی استفاده از سیلوهاي صنعتی که مجهز به دستگاه. دارد مناسبندمی

  . باشندنگهداري بذر در مناطق سرد و معتدل می

شرط الزم بـراي نگهـداري    .نگهداري شود) داراي دیوار یا بدون دیوار(در مناطق گرم و مرطوب نیز الزم است بذر در فضاي مسقف 

  . است%) 12(بذر با کمترین آسیب رعایت حداکثر رطوبت بذر استاندارد 

زیرا این انبارها از نظر محافظت از بـذر در برابـر آفـات انبـاري،     . تر استبراي نگهداري بذر پس از فرآوري انبار هاي محصور مناسب

ها را تا زمان توزیع و فـروش بـا کیفیـت    هاي بذري آنازدیدهاي مداوم از پارتتوان با بجوندگان و پرندگان قابل کنترل هستند و می

  .باال نگهداري کرد

  

  

  

  



  ).5(دهدنشان می -گندم و جو-میزان رطوبت بذر غالت  با میزان  ، تعادل رطوبت نسبی هوا را5جدول

  رابطه رطوبت نسبی هوا و رطوبت بذر در گندم و جو

  رطوبت  10  15  20  30  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  100

  نسبی

(%)  

  Co دما

  گندم

-  -  -  16  -  15  -  13  -  12  -  10  9.2  6.9  -  -  1.1-  

-  21  -  18  -  16  -  14  -  13  -  -  -  -  -  -  0  

-  -  -  17  -  15  -  14  -  13  -  11  9.2  7.9  -  -  10  

-  -  -  15  -  14  -  13  -  11  -  9.6  7.8  6.1  -  -  15.6  

-  -  -  15  -  14  -  12  -  11  -  9.6  8.3  7.1  -  5.6  20  

-  20  -  17  -  15  -  13  -  12  -  -  -  -  -  -  20  

-  21  -  17  -  15  -  13  -  12  -  11  9.1  7.6  -  5.8  25  

-  -  -  14  -  13  -  12  -  10  -  8.6  7  5.3  -  -  32.2  

-  -  -  14  -  12  -  11  -  10  -  8.6  7.4  6.2  -  4.6  40  

-  20  -  16  -  14  -  13  -  -  -  -  -  -  -  -  40  

-  -  -  14  -  12  -  10  -  9.6  --  7.4  6.2  -  -  -  49  

-  19  -  15  -  13  -  11  -  10  -  8.1  6.7  5.8  -  4  50  

-  -  -  12  -  9.8  -  8  -  6.7  -  5.7  4.8  3.7  -  2.5  80  

  جو

26.8  20  -  16  -  14  -  12  -  11  -  9.7  8.6  7  -  4.4  25  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  برگ درخواست تولید بذر غالت

  
تکمیل این فرم اعالم آمادگی براي تولید بذر غالت بوده و به معناي تأیید اراضی زراعی توسط واحد کنترل و گواهی ). 1(فرم شماره 

  .  باشدبذر نمی

                      

  :مشخصات متقاضی

  : نام شرکت / نام و نام خانوادگی -

  :نام محصول  - ):                                            سال(سابقه تولید بذرمتقاضی -

  ):محصول و رقم( سال گذشته سه تناوب مزرعه در  -

  : وضعیت ادوات کاشت، داشت و برداشت -

  مالکیت      استیجاري  

  :مشخصات اراضی زراعی

  نالچاه       قنات         رودخانه            کا            : منبع آب -                آبی        دیم        : نوع کشت -

  بارانی             زمینی    : نحوه آبیاري  -

  ):هکتار(سطح زیر کشت مورد تقاضا براي تولید بذر -

  ) :هکتار(تعداد قطعات و مساحت قطعات  -

  :نام محصول و رقم تقاضا شده -

  

  

  

  



  مؤسسه تحقیقات ثبت گواهی بذر و نهال

  گزارش وضعیت مزارع بذري غالت   

                                                                                                                                                                                                                                                  

  :شماره سریال  :آدرس مزرعه:                                   نام پیمانکار

  :    تاریخ  :طبقه بذري:                                  رقم:                                نوع محصول

  :بذر نام شرکت تولیدکننده  :هاي فنی کارشناسی در بازدید مرحله سبزنظر و توصیه

  

  

    :تاریخ بازدید مرحله گلدهی  :حله سبزتاریخ بازدید مر

  دیم آبی   :  نوع کشت  : آدرس و تلفن پیمانکار:                                     نام پیمانکار 

:                                             رمنشاء بذ:                            طبقه بذري:                                  رقم :                     نام گیاه زراعی

:                      )هکتار(تعداد قطعات و مساحت هر قطعه  :)هکتار(کل سطح اجرا شده:                      )هکتار(کل سطح قرارداد

  . 2.                                1:    تناوب زراعی پیش

:                               تاریخ اولین آبیاري:                                    تاریخ کشت:                      )در هکتار گرمکیلو(میزان مصرف بذر 

  . . . ):                              خشکی،  سرمازدگی، (درصد خسارت عوامل طبیعی 

  :سایر کودها:                            فسفره                       :پتاسه:                   ازته:   )هکتار/کیلوگرم(میزان مصرف کود شیمیایی

  :تقسیط و مصرف کود سرك

  ................جنوب............ غرب..............  شمال..............  .ناکافی                        شرق   کافی           :    فاصله ایزوالسیون

(%):                                                                  خسارت خوابیدگیضعیف               متوسط             خوب          عالی           :    یکنواختی

  :هاي هرزوضعیت مبارزه با علف

  :وضعیت علف هاي هرز غیر مجاز

  :هابا سایر گونه وضعیت اختالط

  :وضعیت اختالط با سایر ارقام و خارج از تیپ

  :هاي بذرزادوضعیت آلودگی به بیماري

  :                                                               وضعیت آفت سن و مبارزه با آن

  :دکننده بذرنام شرکت تولی  :هاي فنی کارشناسی در بازدید مرحله گلدهینظر و توصیه

  

  

  

  گلدهی یدنام و امضاء بازرس در زمان بازدیدگلدهی                                  نام و امضاء پیمانکار یا نماینده قانونی وي در زمان بازد
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    :شماره سریال                                                           ))برگ بازدید نهایی مزرعه تولید بذرغالت (( 

  :یختار                                             ایستگاه                                 / مرکز       

:نام شرکت تولید کننده بذر:م پیمانکاران

:روستا:دهستان:شهرستان:استان

:منشاء بذر:بقه بذرط:نام رقم: نوع محصول

):هکتار(مساحت قطعه :شماره قطعه):هکتار(مساحت کل قطعات بذري : تعداد کل قطعات بذري

-3                                  -2                               -1:        کشت فصول زراعی قبل

□مغرب        □مشرق              □جنوب            □شمال          □ناکافی           □کافی : فاصله ایزوالسیون

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

:درصد خوابیدگی: مترمربعدر  سنبله بارورتراکم 

استانداردهاي  مزرعه

نتیجهتعداد شمارش در پیمایش
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)سنبله به سنبله(سایر ارقام

*سایر محصوالت

  هاي هرز غیرمجازعلف

)حداکثر بوته در هکتار(

  :بیماري هاي بذر زاد 

  ) *سنبله به سنبله( 

1.

2.  

3.

□نیست                                                    □نیاز به بازدید دوباره                       هست 

):     هکتار(گواهی از قطعه سطح غیر قابل):                                  هکتار(گواهی از قطعه سطح قابل:    نتیجه بازدید

  

  )تن: (کل محصول سطح گواهی شده)                                 تن در هکتار: (برآورد عملکرد سطح گواهی شده از قطعه 

  :  هاي فنی و مالحظاتتوصیه

  

  

                                                                                                  

  

:نام و امضاي بازرس مزرعه                                                                                                                             
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  )گواهی بازدید مزرعه تولید بذر غالت(

  :شماره سریال                                                                      

  :تاریخ                                                                     

  :ت تولید کننده بذرنام شرک  :نام پیمانکار

  :شهرستان  : استان

  :روستا  :دهستان

  :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    یید شده                    تعداد قطعات تا

  )تن(کل محصول قابل تحویل 

  

  : توضیح

  

  

  

  

  

                                                                                                

  :نام و امضاي بازرس مزرعه                                                                                           

  

  .شوداین گواهی براي کل قطعات متعلق به یک پیمانکار صادر می).     * 4(فرم شماره 
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هاي بذرزاد در مزرعه گندم و جو، براي تکمیل با توجه به تفاوت واحد شمارش سایر محصوالت و همچنین تفاوت بیماري* 

. فرم از اطالعات درج شده در برگ استاندارد استفاده شود



  . . .مرکز تحقیات کشاورزي و منابع طبیعی استان 

  واحد تحقیقات کنترل و گواهی بذر و نهال

  )بذر کنترل کیفی و خریدرگه ب(

  :تاریخ                                               :                                          شماره برگه

  .شودنگهداري می واحد کنترل و گواهی بذر ارفرما؛ پیمانکار تولید کننده بذر و این فرم در سه نسخه تهیه و نزد ک) . 5(فرم 

  

  

  

  

  )افت مفید و غیر مفید(نتیجه   مشخصات نمونه بذر  مشخصات محموله بذري

:شماره کامیون

:نام راننده

:نام پیمانکار

:شهرستان

:ل بارتاریخ حم

  :محل تخلیه

  :وزن خالص بذر کامیون

  :شماره نمونه

  :برداريتاریخ نمونه

  :برداريمحل نمونه

  :نام محصول

  :نوع رقم

  :ساعت تجزیه

  :درصد افت مفید

  :درصد افت غیرمفید

  :توضیح

  

  

  

  

  

ــام  ــرکت  و ن ــی ش ــناس فن ــاء کارش امض

  ):کارفرما(

  :وضعیت کیفی بذر

  :روضعیت الغري و یا پوك بودن بذ -

  :هاي هرز غیر مجازبذر علفو نام تعداد -

  :بذر سایر محصوالتو نام تعداد -

  :تعداد بذر سایر ارقام -

  : سایر موارد -

  :وضعیت تخلیه بذر

  :ي کیفیت بذردرباره خرید ناظربرنظر فنی کارشناس کنترل و گواهی بذر 

  

  

  :نام و امضاء



  . . .مرکز تحقیات کشاورزي و منابع طبیعی استان 

  واحد تحقیقات کنترل و گواهی بذر و نهال

  ))برگ مجوز نصب اتیکت((ي نمونه
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  .شودواحد کنترل و گواهی بذر مرکزتحقیقات تهیه می و  این فرم در سه نسخه براي مدیریت زراعت استان ، شرکت تولید کننده بذر ). 6(فرم شماره 

  

  

  تاریخ وامضاء کارشناس مسئول استان 
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  ضمیمه

  روش بازدید از مزرعه 10

درون  هـایی توان بـا تعیـین کرتچـه   اما می. دهدمزرعه را نمی بوتههايي ي همهدوره فشرده و پرکار بازدید از مزارع امکان معاینه 

وکـاري از   سنجش دقیق و سریع مزرعه با اجراي سـاز . ها، کیفیت مزرعه را دقیقاً ارزیابی نمودمزرعه و بازدید آماري این کرتچه

  . شودپذیر می بازدید که شامل دو جزء است امکان

  

شود ي تعیین یکنواختی بررسی میگاه کلی و براددر بازدید نخست، مزرعه از دی. ها درون مزرعهبازدید کرتچه، بازدید کلی مزرعه

هـاي  در بازدید نوع دوم با روش آمـاري، کرتچـه  . شودو چنانچه مزرعه از یکنواختی کافی برخوردار باشد بازدید نوع دوم اجرا می

  . شودگیرد و در پایان استاندارد بودن یا نبودن مزرعه مشخص میدرون مزرعه معین شده و مورد بازبینی قرار می

  

  کلی بازدید10.1

و براي آنکه تمام مزرعه از نظر بگذرد از یک الگوي حرکت مشـخص   شدهجاي مزرعه سرکشی براي اجراي بازدید کلی به همه

شود کمتـرین زمـان صـرف شـده و کوتـاهترین      میهنگام حرکت در مزرعه ضمن اجراي بازدید یکنواخت سعی . شودپیروي می

هاي شمارش در مزرعـه  دهد که کرتچهاي حرکت در مزرعه این امکان را میپیروي از یک الگوي خاص بر. مسافت پیموده شود

  .ضمیمه) 1شکل( به طور تصادفی تعیین شده و نتایج بازدید و وضعیت کیفی مزرعه را دقیقاً نشان دهد

  .شونددر بازدید کلی موارد زیر ارزیابی و بررسی می

  تائید اصالت رقم کشت شده  -

یکنواختی مزرعه  -

ها یدگی بوتهخواب -

فواصل ایزوالسیون  -

ي کشت مزرعه سابقه -

عملیات زراعی  -

هاي بیمارهاي هرز و بوتهعلف -

تراکم بوته  -

برآورد محصول  -

  کرت نمونه بازدید در مزرعه 10.2

 Field(ي بازدیـد  پس از آنکه مزرعه از دیدگاه کلی مورد تائید قرار گرفت در یک کرت آماري نمونه که اصطالحاً کـرت نمونـه  

inspection sample (هاي این کرت شمارش و ثبـت  جزئیات آلودگی. گیرندشود بوته ها به دقت مورد بررسی قرار میگفته می

  . شودشده و با جداول استاندارد مطابقت داده می

بـراي جلـوگیري از   . هـا دارد لـودگی اندازه کرت نمونه بازدید در مزرعه بستگی به تراکم مزرعه و عدد استاندارد براي هر یـک ازآ 

شود که براي هر یک از طبقات بذري فقط یک کرت نمونه ي بازدیـد  تکرار در امر بازدید هر یک از انواع آلودگی ها، توصیه می

از طبقات  به منظور تسهیل در امر بازدید. ها با استانداردهاي متفاوت درآن مورد بازبینی دقیق قرار گیردتعیین شده و تمام آلودگی

شود سنبله می 100000به عبارتی دیگر سطح مورد بازرسی که شامل . سنبله تعیین شده است 100000مختلف بذري عدد ثابت 

به این ترتیب . ها استاین تعداد سنبله حداقل تعداد الزم براي بازرسی و شمارش دقیق آلودگی. شودکرت نمونه بازدید نامیده می



بـا توجـه بـه    . ها در کرت نمونه بازدید آمار نسبتا دقیقی از کیفیت مزرعه به دسـت خواهـد داد  ش سنبلههاي حاصل از شمارداده

چنانچـه تـراکم   . تـر جـاي بگیـرد   تر و یا کوچکخوشه یا سنبله ممکن است در سطحی بزرگ 100000میزان تراکم مزرعه این 

بـا  .  متر مربع را شامل خواهد شـد  200سطحی معادل  سنبله 100000سنبله بارور در واحد سطح به دست آید،  500مزرعه برابر 

هـا بـراي مثـال در    حد مجاز آلـودگی ) 2و 1جدول شماره (براي انواع آلودگی متفاوت است ) نسبت(ندارد توجه به اینکه عدد استا

هاي سـایر ارقـام   عداد بوتهبوته، براي حداکثر ت 50هاي سایر محصوالت در کرت بازدید شده براي حداکثر تعداد بوتهطبقه گواهی

بوتـه و   50بوته ، براي حداکثر بوته هاي آلوده به سیاهک آشکار  500بوته، براي حداکثر بوته هاي آلوده به سیاهک پنهان  100

  باشد بوته می 3هاي هرز غیر مجاز حداکثر علف

  

  )بوته/ تعداد سنبله( بذرتولید  مزارع گندمهاي مختلف در کرت نمونه بازدید ضمیمه، حداکثر مجاز آلودگی1جدول

حداکثر مجمـوع مجـاز در شـمارش کـرت       

  نمونه بازدید  در طبقات مختلف بذر

  

  استاندارد مزرعه طبقات مختلف بذر

  وضعیت استانداردها

  در مزرعه

  3پرورش   مادري  شدهگواهی  3پرورش   مادري  شدهگواهی

  200  0  2  2  هرز غیرمجازعلف هاي

  بوته

100  

  بوته

0  

  2000/1  7  10)+1(  50)+3(  ر محصوالتسای

  سنبله

10000/1  

  سنبله

15000/1  

  سنبله

  1000/1  34  50)+3(  100)+10(  سایر ارقام

  سنبله

2000/1  

  سنبله

3000/1  

  سنبله

  5/0  0  100)+5(  500)+25(  سیاهک پنهان

  درصد

1/0  

  درصد

0  

  10000/5  0  20)+1(  50)+3(  شکارآسیاهک 

  سنبله

10000/2  

  سنبله

0  

  

  هاي شمارش کرتچه10.3

براي اینکه تعیین کیفیت مزرعه براساس بازدید یک محل از مزرعه صورت نگیرد و اطمینان حاصل شود که کرت بازدید شده در 

ي شمارش به هریک از این بخش ها کرتچه. شودبخش کوچکتر تقسیم می 10مزرعه بیانگر کیفیت مزرعه است، کرت نمونه به 

هاي  کرتچه«به عبارت دیگر از مجموع . گرددطور تصادفی در مسیر حرکت در مزرعه انتخاب می ها بهاین کرتچه. شودگفته می

ي دقیقـی از کیفیـت   ي شمارش بیان کنندهاز دیدگاه آماري این تعداد کرتچه. آیدبه دست می» ي بازدیدکرت نمونه» «شمارش

  . باشدي مزرعه است به شرط آنکه مزرعه از یکنواختی کافی برخوردار همه

  



هاي شمارش محاسبه مساحت کرتچه10.4

با توجه به تفاوت تـراکم بـین اراضـی    . هاي شمارش به تراکم مزرعه بستگی داردمحاسبه کرت نمونه بازدید و به تبع آن کرتچه

-می )هرچند اندك(این تفاوت . هاي شمارش در این دو نوع اراضی متفاوت خواهد بوددیم و آبی، مساحت کرت بازدید و کرتچه

  . دیگر در اراضی دیم یا  آبی نیز وجود داشته باشد ياي به مزرعهتواند از مزرعه

در یـک متـر   . شودمیي مزرعه در واحد سطح یا در متر طول تعیین تراکم بوتهي شمارش ابتدا ي مساحت کرتچهبراي محاسبه

در  .شـود تراکم بوته مزرعه معلوم مـی  هاآن ن میانگینبا به دست آورد و شمارش شده) تکرار 5(مربع یا متر طولی در پنج نقطه 

که معمـوال در ارتفـاع دو سـوم    هاي بارور براي تعیین تراکم در واحد سطح تعداد سنبله( سنبله بارور 500این مثال تراکم مزرعه 

  . در متر مربع  بدست آمد) گرددشمارش می باالیی بوته غالت جاي دارند

عـدد  در سطح مزرعه ده تا است، براي کنترل مزرعه تولید بذر غالت ها که تعداد پیمایشاین آمده و  تراکم سنبله بدستبا توجه 

شـود تـا مسـاحت    تقسیم می) تراکم سنبله بارور در واحد سطح( 500بر عدد ابتدا ) تعداد سنبله که ارزیابی میشود(سنبله 100000

ي شـمارش بـه   گردد تا مسـاحت کرتچـه  تقسیم می 10بر عدد  200؛ سپس عدد 500/100000= 200کرت بازدید به دست آید 

شمارش برابر  يسنبله بارور در واحد متر مربع باشد مساحت هر کرتچه 400در صورتی که تراکم مزرعه . 10/200=10دست آید 

  .متر مربع خواهد شد 25

  

  بازرسی یک کرتچه ي شمارش10.5

-ها به طور جداگانه شمارش و ثبـت مـی  رار گرفته و هر یک از انواع آلودگیها به طور دقیق مورد بازبینی قن هر کرتچه بوتهرود

ضـمن بازرسـی   . گیـرد ثبت این موارد در برگ گزارش بازدید مزرعه بعداً در تعیین مقبولیت مزرعه مورد اسـتفاده قـرار مـی   . شود

ت تعداد بوته هاي آلـوده اسـتفاده   ي دیگر براي ثبیا هرگونه روش محاسبه) سرانگشتی(کرتچه هاي شمارش یک محاسبه ساده 

  .شودمی

در : تر و کارآمدتر است چنین استروشی که سریع. هاي متفاوتی پیشنهاد شده استهاي شمارش روشبراي تعیین حدود کرتچه

 ها فاصله بین دو دست در حالت کشیده مشخص شده باشد در ایـن صـورت بـا   این طریقه الزم است عالوه بر دانستن اندازه گام

روشـی را کـه   . شـود هاي شمارش معلوم و با دقت ارزیابی مـی ها و به عرض دو دست باز، مساحتی معادل کرتچهي گاممحاسبه

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

ي بعـدي مسـیر حرکـت در    پس از پایان بازدید اولین کرتچه تا رسیدن به کرتچه. داردکه سرعت عمل مناسبی نیز در آن وجود 

  . مزرعه که قبالً ترسیم شده دنبال خواهد شد

  

  قبول و رد کردن مزرعه و تهیه ي گزارش 10.6

هـم جمـع   ي ده کرتچه ي شمارش براي هریک از آلودگی ها با هاي جداگانههنگامی که بازرسی مزرعه به اتمام رسید، شمارش

ها را با حد مجاز استاندارد در جداول مقایسه و قابل قبول بودن یا نبودن مزرعه مشـخص  حاصل جمع هریک از آلودگی. شودمی

  .خواهد شد

هـا  چنانچه به علـت وجـود هریـک از آلـودگی    . اگر مزرعه استاندارد است و قابل قبول در برگ گزارش بازدید مزرعه نوشته شود

بهتر است علت رد بودن مزرعه براي . دارد نرسید، در برگ گزارش علت رد شدن مزرعه با ذکر دلیل ثبت شودمزرعه به حد استان

  ). 3(ي ، داده شود، فرم شمارهه باشداي قابل قبول داشتمزرعه دکه چگونه میتوانکشاورز توضیح داده شده و توصیه الزم براي آن
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با توجه به مسافت پیمـایش  . ونه یک مزرعه و انتخاب مسیر بازدید و تعیین کرتچه هاي شمارش قبل از شروع بازدیدنم -1شکل

کرتچـه   دهدر ایـن شـکل   . هکتاري، تقریبا تمامی مزرعه مورد بازدید قرار خواهد گرفت 12در یک مزرعه ) متر 1280حدود (ها 

ه این الگو ثابت و قطعی نیست و بازرس مزرعه می تواند بـا توجـه بـه شـکل     الزم به یادآوري است ک.  بازدید منظور شده است

).4(هندسی مزرعه مسیر و پیمایش ها را به گونه اي تعیین کند که بازدید تمام مزرعه امکان پذیر شود

  

  

  :تعاریف

ایزوالسیون ممکن است به . ی را دارندجداسازي مزرعه تولید بذر از منابعی که توانایی ایجاد آلودگی ژنتیکی و فیزیک :ایزوالسیون

تفاوت در تاریخ کاشت که موجب ناهمزمـانی در دوره گـرده افشـانی    (یا به صورت زمانی ) فاصله از منبع آلودگی(صورت مکانی 

  .باشد) است

  



  .یشگیري می کندبذر و منابع آلوده کننده است که از ایجاد آلودگی پتولید حداقل فاصله کافی بین مزرعه  :فاصله ایزوالسیون

  

هایی که الزم است بین کاشت اولین رقم  و دومین رقم از یک گونه زراعی در یک زمین، سـپري شـود، تـا از    تعداد سال :تناوب

  .  هاي به جا مانده از سال قبل درکشت جدید پیشگیري گرددظهور بوته

  

در مقایسه با گیاهانی از رقم کشت شـده یـا مسـاحت معینـی از     هایی  از سایر ارقام که ها یا بوتهحداکثر تعداد خوشه :سایر ارقام

یا بـه نـدرت در سـطح معینـی از     ) 05/0(% درصد) 10000/1مانند (این مقادیر معموال بر حسب نسبت .  مزرعه در هنگام بازدید

-اند نیـز مـی  فتراق یافتهاز رقم اصلی ا) Offtype(اي که هاي غریبهاین مقادیر شامل بوته. شودبیان می) m2  100/1( مزرعه 

  .شود

  

که در تعداد معینی از بوته کاشته شده از  یک رقم یـا  ) یا سمی(نامطلوب یا مضر هرزحداکثر تعداد علف :هاي هرز غیر مجازعلف

) 01/0(% ، درصد)1000/1مانند (این مقادیر معموال بر حسب نسبت . در مساحت مشخصی از مزرعه مجاز است وجود داشته باشد

هاي هرز مضر هاي هرز انگل، نامطلوب و علفاین مقادیر علف. شودبیان می) m2  150/1(به ندرت در سطح معینی از مزرعه  یا

  . گیردمحصول زراعی در بر می هر

  

رعـه  هاي بیمار که در تعداد معینی از بوته کاشته شده از  یک رقم یا در مساحت مشخصی از مزحداکثرتعداد بوته :بوته هاي بیمار

یا به ندرت در سطح معینی از ) 01/0( % ، درصد)1000/1مانند (این مقادیر معموال بر حسب نسبت . مجاز است وجود داشته باشد

هایی هستند که بر اثر عوامل بیماري زاي بذرزاد مبتال شده اند و بسـته بـه   گیاهان بیمار بوته. شودبیان می) m2  150/1(مزرعه 

  . ي متفاوتی خواهند بودهامحصول زراعی بیماري

  

-تجزیه بذر یک رقم زراعی یا واریته گیاهی مـی خلوص فیزیکی یا حداقل درصدي از بذر خالص است که در آزمون  :بذر خالص

  .تواند باشد

  

اسـت کـه مـی توانـد در آزمـون      ) و در بعضی موارد سایر ارقام(حداکثر درصد وزنی از بذر سایر محصوالت  :بذر سایر محصوالت

تعداد سایر بذري که غیر قابـل جـدا   چه نماید که تعدادي از استاندارد ها بیان می. تجزیه بذر وجود داشته باشدص فیزیکی یا خلو

 )تعداد سایر بـذور در یـک کیلـوگرم   : مثال(تواند وجود داشته باشد کردن از بذر اصلی هستند، در یک مقدار وزنی از بذر اصلی می

  . شودارش سایر بذرها استفاده میبراي این منظور از آزمون شم

  

تعـدادي از  . حداکثر درصد وزنی از بذور علف هاي هرز معمولی که در آزمون تجزیـه بـذر مـی توانـد باشـد      :هاي هرزبذور علف

هرز  حداکثرتعداد بذرعلفهاي( کند استاندارد ها حداکثرمجاز تعداد بذر علف هاي غیر مجاز را در وزن معینی از بذر اصلی بیان می

  . شودبراي این منظور از آزمون شمارش سایر بذرها استفاده می )غیرمجاز در یک کیلوگرم بذر اصلی

  

دربرخی مواقع مانند بیماري ارگـوت  . تواند باشدکه در آزمون جوانه زنی میهاي بذرزاد به بیمارياي حداکثر بذور آلوده :بذور بیمار

  .شودوزن معینی از بذر اصلی مجاز شمرده میغالت و گال گندم  تعداد بذور آلوده در 

  

حداقل درصدي از جوانه زنی یک الت بذر است که پیش از صدور گواهی براي تکثیر بذر یا توزیع، باید وجود داشـته   :جوانه زنی

  . باشد

  



   .شودمحاسبه می) وزن تر(حداکثر درصد مجازي از رطوبت بذر است که بر اساس وزن بذر تازه  :رطوبت بذر

  

  .شودیک کیلوگرم بذر غالت  دانه ریز مانند گندم و جو گفته می) لیتر -هکتو(به حداقل وزن حجمی : گرانش ویژه بذر

  

-شود که با دقت مورد بازدید و شمارش قرار مـی هاي شمارش در یک مزرعه گفته میبه مجموع کرتچه :کرت نمونه ي بازدید 

  .بستگی دارد در واحد سطح)سنبله بارور(بوته تراکم مساحت کرت نمونه بازید به . گیرند

ها با دقـت  آلودگیو  هااختالط تقسیمات کوچک در مسیر پیمایش و بازدید مزرعه که درآنها  انواع 10یکی از  :شمارش يرتچهک

  .کندیها استاندارد بودن یا نبودن مزرعه را مشخص مها در این کرتچهمجموع شمارش. گیردبازبینی و شمارش قرار می

  

هاي رقمـی کـه در مزرعـه کاشـته شـده و      ها با ویژگیآن مورفولوژیکی به گیاهانی که خصوصیات ):Offtype(بوته هاي غریبه

هاي آن با سایر ارقام مطابقـت نـدارد، بوتـه غریبـه     گیاهی که ویژگی. شودتوسط بهنژادگر تعریف شده همخوانی ندارد، گفته می

  .  شودخوانده می

  

یا الینی که کاشـته شـده اسـت؛ یـک گیـاه غریبـه       ) ايتعریف شده(اوت از رقم استاندارد فاي متگیاه یا بوته ):Rogue(اختالط 

)Offtype( یا یک رقم شناخته شده دیگر .  

  

کشـی از  مخلـوط . شـوند هایی که موجب ناخالصی درمزرعه بذري مـی پاك کردن یا زدودن تک بوته ):Roguing(مخلوط کشی 

اند یا بـا رقـم زراعـی کشـت شـده      هایی که ناخواستهها در مزرعه انجام شدنی است، و با کندن همه بوتهاختالططریق مشاهده 

  ). 10و 4(همخوانی ندارند، با کمک دست عملی می شود


