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  مقدمه

هاي خودگشن شامل ارزن  بذر ارزن ملی مبتنی بر استاندارد ،گواهی دریافتشرایط احراز  تعریفاین رویه به منظور 

  . شده است و تدوین معمولی و ارزن دم روباهی تهیه

، در تمامی در آن مندرج ملی مصوب هاي خودگشن که بر مبناي رویه این راهنماي فنی و استانداردهاي بذر ارقام ارزن

د تایید موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر برداري و تجزیه بذر، مورچینی، نمونه گیري و پارتمراحل تولید، فرآوري، کیسه

و یا ارقام  ، دگرگشنهاي خودگشن بذر سایر ارزن .دریافت خواهند کرد "شده بذر گواهی"برچسب  ،در طبقه مربوطهقرارگیرند، 

  . دنگردنمی مشمول این رویه با منشاء تایید نشدههاي  هاي ارزن یا توده

  

  :هاي بذري ارزن طبقه) 1

نژادي و دار عملیات بهبذري که مستقیماً توسط سازمان یا مؤسسه دولتی عهده: (Breeder Seed)بذر اصالحگر  -1-2

  . رود ید بذرهاي طبقات دیگر به شمار میاین بذر منبع و پایه اصلی تول. شود تهیه و تولید می ارزنمسئول اصالح گیاه 

 تولید رقم کننده اصالح کارشناس مسئولیت و نظارت با که نژادگر، به ربذ نتاج: (Pre basic seed)بذر پیش پایه  -2-2

).کوچک ایزوله( شود می

سازي  هاي اصالح یا خالصاین طبقه بذري با استفاده از روش): (basic or Foundation Seed طبقه بذر مادري -3-2

  .گیردتولید بذر گواهی شده مورد استفاده  قرار می تهیه شده و توسط مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر تکثیر و براي

شده و طبقه اصلی بذر تجارتی کشور بذري است که از تکثیر بذر مادري حاصل : (Certified Seed)شده  بذر گواهی -4-2

وز فعالیت مجتولید این طبقه بذري توسط پیمانکارانی که از طرف مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال . گرددمحسوب می

.گیرداند، صورت میدریافت نموده بذر تولید در

  مراحل نظارت بر مزرعه تولید بذر ارزن) 2

گیري زیرنظر  شده از انتخاب زمین و کشت تا پاکت شده همه مراحل تولید بذر گواهی به منظور اطمینان از خلوص رقم معرفی

اطمینان از درستی و  برايصورت سرزده  بهدر هر مرحله تواند  میناظر کارشناس  به این منظور. گیرد ناظرین موسسه قرار می

خودگشن حداقل سه بار   مزرعه تولید بذر ارزن. بازدید نمایدپیمانکار از مزرعه یا کارگاه بوجاري بذر دقت انجام فرایند تولید بذر 

درصورت عدم انطباق . گیرد ري مورد بازدید قرار میگی در مراحل انتخاب زمین تا کشت، ابتدا تا انتهاي گلدهی و برداشت تا کیسه

هاي انتهاي این  فرم(هاي نظارت مزرعه  برابر فرممربوطه گزارش  ،هاي خودگشن ارزن  ملی استاندارد و  دستورالعمل شرایط با

تولید تا قطعه بذري یا پارت بذر برداشت شده بطور رسمی از چرخه  رسد میشرکت یا پیمانکار  به اطالع وتنظیم ) دستورالعمل

مراحل بازدید و شیوه ارزیابی مزرعه و توده بذر برداشت شده از آن بصورت مشروح در ادامه آمده . حذف گردد بذر گواهی شده

  :است

  

  :و کاشت انتخاب زمین) 1-2

اي باشد که احتمال اختالط فیزیکی  به اندازهیا سایر ارقام بذري  اي دانه فاصله قطعه تولید بذر ارزن با ارزن: ایزوالسیون) 1-2-1

  .استمتر  5حداقل ایزوالسیون براي قطعات . وجود نداشته باشد

  .زمین زراعی رعایت شودبین دو کشت متوالی ارزن در یک قطعه فاصله حداقل دو سال : تناوب) 1-2-2



۴

مصرفی برابر ) پایه(ردیفی انجام شود و تراکم بوته آن بر اساس میزان بذر مادري کشت ارزن بذري باید بصورت : کشت) 1-2-3

قطعاتی که در آنها کشت . کیلوگرم در هکتار رعایت شود 15دستورالعمل موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر حداکثر 

  .شوند ان گلدهی از چرخه بذري حذف میبصورت خطی انجام نگرفته باشد بدلیل عدم امکان ورود موثر ناظرین مزارع در زم

  

  : روش نمونه برداري) 2-2

هاي هرز و نیاز به  ها و علف در هر مرحله از بازرسی در صورت مشاهده میزان آلودگی بیش از استاندارد به سایر ارقام، گونه

با . شودبه تعیین محل نمونه اقدام می برداري و ارزیابی مطابقت شرایط مزرعه با استاندارد مزرعه بذري، به روش زیر نسبت نمونه

- پراکندگی محل. شودتوجه به وسعت مزرعه تعداد شمارش یا نمونه برداري ذکر شده در جدول زیر بصورت تصادفی انجام می

وي نقشه هاي نمونه برداري را ابتدا رتوان محلرو می ازاین. اي باشد که دربرگیرنده کل مزرعه باشدهاي تعیین شده باید به گونه

مترمربع در  50 یا 20 مضربی از مورد بررسی طبقه بذري بنا بهاندازه هر نمونه  مجموع .کرد و سپس وارد مزرعه شدمزرعه پیاده

  .روي یک ردیف است

  حداقل تعداد شمارش  )هکتار(وسعت مزرعه 

2-1  4  

4-3  8  

7-5  12  

10-8  16  

  

  : کنترل خلوص ژنتیکی) 3-2

الزم است تولیدکننده بذر در . ها براي طبقات مختلف بذر ارزن مطابق جدول زیر است به سایر ارقام و گونهزان آلودگی حداکثر می

هاي سایر ارقام یا سایر  که تعداد بوته در صورتی. دهی نسبت به پاکسازي مزرعه از بوته هاي خارج تیپ اقدام نماید ابتداي گل

  :گردد خه تولید بذر حذف میرو از چ شده تلقیبیشتر باشد مزرعه غیر استاندارد  از استاندارد تعیین شدهها  گونه

  گواهی شده  پایه  پیش پایه  

  مترمربع 20بوته در  1  مترمربع 50بوته در 1  مترمربع 50بوته در 1  )حداکثر(سایر ارقام و گونه ها 

  

در زمان رایج در کشور هاي  ارزن. شود انجام میشناسایی ارقام خارج از تیپ یا سایر ارقام با توجه به صفات مشخصۀ ارقام ارزن 

بطورکلی چهار مشخصه  .درج شده استادامه هستند که دیسکریپتور آنها در  باستان و پیشاهنگ نگارش این دستورالعمل دو رقم

  :گیرداز تیپ مورد استفاده قرار می زیر در شناسایی بوته هاي خارج

  . بوته هایی که زمان گلدهی متفاوتی دارند-1

  . بوته هایی که داراي تیپ کانوپی متفاوت باشند-2

  . بوته هایی که داراي شاخ و برگ متفاوت باشند-3

. متفاوت باشند پانیکولبوته هایی که داراي رنگ -4

.باشندبوته اي داراي رنگ طوقه و فرم پنجه زنی متفاوت -5
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  : هاي هرز کنترل آلودگی به علف) 4-2

هاي هرز یا بوته محصوالتی مانند شبدر، کلزا و کتان که بذرشان درصورت اختالط با ارزن به  حداکثر میزان آلودگی به بوته علف

هرز و سایر هاي  علفهاي  که تعداد بوته در صورتی. زیر استسختی جدا میشود براي طبقات مختلف بذر ارزن مطابق جدول 

علف هرز قیاق . گردد و از چرخه تولید بذر حذف می شده تلقیبیشتر باشد مزرعه غیر استاندارد  استاندارد تعیین شدهاز  محصوالت

باشد در غیر اینصورت مزرعه غیر حداکثر نصف کل علفهاي هرز تواند  میشود و تعداد آن  به عنوان علف هرز سمج شناخته می

  .داستاندارد خواهد بو

  

  گواهی شده  پایه  پیش پایه  

  مترمربع 10بوته در 1  مترمربع 50بوته در 1  0   )حداکثر(علف هرز سمج و سایر 

)دم روباهی( کلیدهاي اصلی شناسایی ارزن رقم باستان) 3

  سانتی متر 100-120: ارتفاع گیاه.1

ایستاده: فرم ساقه.2

سانتی متر 15-20: طول خوشه.3

استوانه اي و داراي ریشک بسیار کوتاه -بلند -فشرده: فرم خوشه.4

میلی متر 2کمتر از : قطر دانه.5

زرد مایل به کرم: رنگ دانه.6

داراي سطح کرك دار: غالف برگ.7

کشیده و شمشیري: برگ.8

قرمز، مایل به قهوه اي: رنگ کلئوپتیل.9

)حد فاصل برگ و غالف(وجود رنگریزه در ناحیه پشت قاعده برگ : عالمت  مشخص.10

روز 60الی  50: تا گلدهیتعداد روز .11

  

  
  رقم باستان دانه و خوشه در ارزن دم روباهی – 1شکل 



۶

  
  خوشه در ارزن دم روباهی رقم باستان – 2شکل 

  

  

  

  

                  
  روباهی رقم باستان رنگ کلئوپتیل در ارزن دم  – 4شکل           رقم باستانغالف برگ در ارزن دم روباهی – 3شکل         
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رقم پیشاهنگکلیدهاي شناسایی ارزن معمولی ) 4

  سانتی متر 100-125: ارتفاع گیاه.1

ایستاده: ساقه.2

سانتی متر 15-20:  طول خوشه.3

).در ابتداي خروج از غالف انشعابات، بسته به نظر می رسند(بلند و با انشعابات فرعی باز : فرم خوشه.4

میلی متر 5/2-3: قطر دانه.5

زرد: رنگ دانه.6

درقسمت قاعده (کم در قسمت پشت و رو و همچنین پرز بلند درلبه برگکشیده و پوشیده از پرز کوتاه و مترا: برگ.7

)برگ 

پوشیده از پرزهاي بلند: غالف برگ.8

روز 50-60: تعداد روز تا گلدهی.9

سبز روشن: رنگ کلئوپتیل.10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دانه ارزن  معمولی پیشاهنگ - 5شکل 

  



٨

  
  خوشه در ارزن معمولی رقم پیشاهنگ – 6شکل 

            
  غالف برگ در ارزن معمولی رقم پیشاهنگ – 8شکل              رنگ کلئوپتیل در ارزن معمولی رقم پیشاهنگ – 7شکل            

  

  : مجوز برداشت بذر) 5

برداشت منوط به اجازه بازرس یا کارشناسان مورد تایید موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر است و در زمان برداشت مزرعه 

است تا از عدم اختالط فیزیکی سهوي یا عمدي بذر با منابع بذر یا دانه ارزن غیر اطمینان حاصل نموده و  حضور ناظر الزامی

در صورت برداشت مزرعه بذري بدون تایید کارشناس توده . مقدار نهایی برداشت شده را بصورت کتبی به موسسه گزارش نماید

  .د تا آزمون و صدور برچسب گواهی بذر متوقف خواهد شدبذري اعالم شده غیراستاندارد تلقی شده و ادامه فراین
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  آزمون بذر) 6

هاي بذري باید در محلی جدا از سایر بذرهاي گیاهان زراعی و سایر ارقام  پارت. تن است 10حداکثر اندازه پارت بذر ارزن ) 1-6

  .هاي بذري پارت فراهم باشد سهبردار به تمامی کی اي باشد که امکان دسترسی فرد نمونه ارزن انجام شده و به گونه

حداقل اندازه هریک از نمونه کاري و اطمینان براي بذر ) ISTAدستورالعمل (بر اساس دستورالعمل فنی نمونه برداري ) 2-6

شود و اي پلمب می هاي کاغذي یا پارچه هاي حاصله در کیسه نمونه. گرم است 450گرم و ارزن دم روباهی  600ارزن معمولی 

ها پس از کدگذاري توسط  نمونه.  شود هاي مورد تایید مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذرونهال ارسال میاز آزمایشگاهبه یکی 

گرم و ارزن دم روباهی 15نمونه کاري براي بذر ارزن معمولی . شود واحد کدگذاري، به آزمایشگاه تجزیه بذر تحویل داده می

گرم  90گرم و ارزن دم روباهی  150هاي هرز در بذر ارزن معمولی  ارش بذر علفاندازه نمونه کاري براي شم. باشد گرم می9

  .باشد می

بر اساس (در شرایط خاص و در صورت نیاز، آزمونهاي مربوط به آلودگی به بذر سایر ارقام بصورت آزمون پست کنترل ) 3-6

و با توجه به استاندارد درج شده، قبول  انجام) ISTAبر اساس روش (و یا آزمون آزمایشگاهی خلوص ژنتیکی  OECD)روش 

  .مجموع درصد بذر سایر ارقام نباید از یک درصد بیشتر شود. یا رد خواهد گردید

  

  :هاي دم روباهی استانداردهاي بذر ارزن) 4-6

  گواهی شده  پایه  پیش پایه  

  97  98  98  )حداقل درصد( خلوص بذر 
  3  2  2  )حداکثر درصد(مواد خارجی 

  1/0  05/0  02/0  )حداکثر(گونه ها بذر سایر 
  گرم 90عدد در 40  گرم90عدد در 20  0بذر علفهاي هرز سمج و سایر 

  75  75  75  )حداقل درصد(جوانه زنی  
  12  12  12  )حداکثر درصد(رطوبت 

  

  

  :هاي معمولی استاندارد بذر ارزن) 5-6

  گواهی شده  پایه  پیش پایه  

  97  98  98  )حداقل درصد( خلوص بذر 
  3  2  2  )حداکثر درصد(مواد خارجی 

  1/0  05/0  02/0  *)حداکثر(بذر سایر گونه ها 
  گرم 150عدد در 40  گرم150عدد در 20  0  )حداکثر(بذر علفهاي هرز سمج و سایر 

  75  75  75  )حداقل درصد(جوانه زنی  
  12  12  12  )حداکثر درصد(رطوبت 
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  برچسب بذر گواهی شده) 7

به بذوري تعلق می گیرد که کلیه مراحل تولید بذر را مطابق دستورالعمل و استاندارد کنترل و  برچسب گواهی بذر تنها

باشد و در هریک از این مراحل تاییدیه کارشناسان فنی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال را کسب گواهی بذر گذرانده

. هاي خودگشن شناخته شود د موسسه مطابق با استاندارد بذر ارزنباشد و نتایج آزمون بذر آن از سوي آزمایشگاه مورد تاییکرده

  : برچسب بذر گواهی شده داراي اطالعات زیر است

و منطقه تولیدبذر، سال تولید و شماره ) حقیقی یا حقوقی(نام محصول و رقم همراه با نام انگلیسی، ذکر طبقه بذر، نام تولیدکننده 

  .پارت بذر

  

  هاي خودگشن د مزرعه تولید بذر ارزنهاي گزارش بازدی فرم) 8

ناظر مزرعه بذر ارزن موظف است در زمان بازدید فرم مربوطه را به همراه داشته و پس از تنظیم گزارش وضعیت موجود و 

ن مستندساختن چهار فرم گزارش ضمیمه ای. ارزیابی انجام شده آنرا به امضاء کارشناس فنی شرکت و یا پیمانکار تولید بذر برساند

راهنما براي هر قطعه تولید بذر بدالیل حقوقی ضروري و غیر قابل اغماض بوده و ضرور است توسط کارشناس ناظر مزرعه در 

  .هر نوبت بازدید تکمیل و در سوابق حفظ گردد

  



١١

  

ارزن خودگشنتولید بذر مشخصات زمین و پیمانکار 

.  

  

  : ...........................نوع رقم: ...............................   ارزننوع 

  :مشخصات تولیدکننده

  :نام شرکت یا تعاونی) 2          :نام پیمانکار) 1

  سال            : سابقه تولید) 3

  :مشخصات قطعه تولید بذر

  ندارد    نامه دارداجاره ) 5                               : نام مالک زمین) 4

  : موقعیت قطعه) 6

  : وضعیت ایزوالسیون) 8هکتار                : مساحت قطعه) 7

  سابقه تولید دارد        ندارد)  10      :      کشت سال قبل) 9

شکل دقیق زمین، مسیرهاي دسترسی، عالیم مشخصه حاشیه زمین، محل نزدیکترین قطعه تولید بذر : (کروکی مزرعه) 11

  )و مختصات چهارگوشه مزرعه

  

  

  

  

  

  

  

  

  :گزارش بازرس) 12

  

  :کارشناس کنترل کننده) 13   

شماره ارجاع قطعه تولید بذر

:  مهر و امضاء

N

N: /

E: /

N: /

E: /

N: /

E: /

N: /

E: /

)A21(فرم

  



١٢

  ارزنگزارش نظارت بر کاشت و تعیین سطح سبز مزرعه تولید بذر 

  : ...........................نوع رقم: ...............................   نوع ارزن .      

  :نام شرکت یا تعاونی                  :نام پیمانکار)1

  : تاریخ اولین آبیاري                                 : تاریخ کاشت)2

: سطح سبز:                                 سطح کاشت)3

: کاشتفاصله ردیف هاي )4

:      مادري مصرفی میزان بذر)5

 هزار بوته در هکتار                :تراکم بوته)6

  :گزارش بازرس) 7

  

  :کارشناس کنترل کننده) 8

  

  

  

  

  

  

  

  

)A22(فرم

  
شماره ارجاع قطعه تولید بذر

:  مهر و امضاء



١٣

  ارزن خودگشنگزارش کنترل اصالت ژنتیکی مزرعه تولید بذر 

  : ...........................نوع رقم: ...............................   نوع ارزن . .

  : ...............................سال تولید   

  

:نام شرکت یا تعاونی                                          :       انکارنام پیم)1

  :بازدید خالص سازي مزرعه)2

  :نام کارشناس ناظر  :مرحله بازدید  :تاریخ بازدید  بازدید نوبت اول

  :هاي هرز بوته علفتعداد   :ها تعداد بوته سایر ارقام و گونه

  

  :نام کارشناس ناظر  :مرحله بازدید  :تاریخ بازدید  بازدید نوبت دوم

  :هاي هرز تعداد بوته علف  :ها تعداد بوته سایر ارقام و گونه

  

  :نام کارشناس ناظر  :مرحله بازدید  :تاریخ بازدید  بازدید نوبت سوم

  :هرز هاي تعداد بوته علف  :ها تعداد بوته سایر ارقام و گونه

  

  :نام کارشناس ناظر  :مرحله بازدید  :تاریخ بازدید  بازدید نوبت چهارم

  :هاي هرز تعداد بوته علف  :ها تعداد بوته سایر ارقام و گونه

: نظر کارشناس کنترل کننده از وضعیت کلی مزرعه)3

  

    

)A23(فرم

  
شماره ارجاع قطعه تولید بذر



١۴

  هاي خودگشن ارزنبذر و بوجاري گزارش نظارت برداشت 

.  

         :تاریخ بازدید)1

  :نام شرکت یا تعاونی              :نام پیمانکار)2

: ..........................................برآورد زمان برداشت)3

رطوبت بذر در زمان برداشت )4

  هکتار       :     سطح نهایی برداشت بذر)5

:میزان بذر برداشت شده)6

: نام شرکت بوجاري بذر)7

: آدرس)8

: موبایل:                                               تلفن ثابت)9

:زمان تقریبی شروع بوجاري)10

          :درصد افت     کیلوگرم          :                         میزان بذر استحصال شده)11

: هاي بذري چیده شده تعداد پارت)12

کیلوگرم           : بذري   یا پاکت  وزن هر کیسه )13

: نظر کارشناس کنترل کننده)14

  

  :کارشناس کنترل کننده) 10
:  امضاء

)A24(فرم

  
شماره ارجاع قطعه تولید بذر



١۵

  مدارك موردنیاز براي متقاضیان صدور مجوز تولید بذر لیست) 8

  

هاي جهادکشاورزي استان و یا  سازمانهاي خودگشن الزم است تقاضاي خود را به  متقاضی تولید بذر هر یک از انواع ارزن

متقاضی از طریق دفتر محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزي به موسسه معرفی . ها اعالم نماید ادارات تابعه در شهرستان

  :گردد تا ضمن ارائه مدارك زیر قرارداد نظارت تولید بذر منعقد و فرایند نظارت و کنترل آغاز خواهد شد می
متقاضیدرخواست کتبی .1

)باذکر سهمیه اعالم شده( معرفی نامه از سازمان جهادکشاورزي استان .2

معرفی نامه از معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزي.3

طرح توجیه فنی تولید محصول، رقم و طبقه بذري.4

)براي اشخاص حقوقی(تصویر آگهی شرکت در روزنامه رسمی .5

)براي اشخاص حقوقی(نامه رسمی کشور تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات آن در روز .6

: مدارك زیرتصویر .7

اسناد مالکیت زمین هاي کشاورزي یا قراردادهاي اجاره با شرح سطح زیر کشت و آب تحت اختیار.8

قراردادهاي تولید بذر با پیمانکاران حسب مورد .9

بذر  کارگاه بوجارياز امکانات قرارداد یا مالکیت استفاده اسناد .10

و همچنین )  سال کار مرتبط با موضوع فعالیت 2با حداقل (تحصیلی، علمی و سوابق اجرایی مدیر فنی تصویر مدارك .11

)در صورتیکه تولید کننده واجد شرایط حرفه اي تعیین شده از طرف موسسه نباشد(تفاهمنامه همکاري با مدیرفنی 

هر  به ازاء ) اشخاص حقوق( فنی تصویر مدارك تحصیلی و علمی و همچنین تفاهمنامه هاي همکاري کارشناسان.12

.معرفی شود یک کارشناسو کمتر هکتار  200

  

  


