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 پیشگفتار 

ــال توســـعه اســـت و     ــادی کشـــورهای در حـ ــاورزی یکـــی از مهـــم تـــرین بخـــش هـــای اقتصـ بخـــش کشـ
اشــتلال و تــامین مــواد رــذایی را بــه عهــده دارد ، هــم از ایــن روســت کــه پیشــرفت کشــاورزی           رســالت 

یکــی از هــدی هــای اقتصــادی اجتمــاعی کشــور هــا اســت ا در ســند چشــم انــداز بیســت ســاله کشــور             
اهــدافی کیفــی هماــون احــراز جایفــاه دوم فنــاوری در منوقــه آســیای جنــوبی ، آســیای میانــه ، قفقــاز،            

ــور  ــه و کشـ ــاوری ،      خاورمیانـ ــد فنـ ــایی درتولیـ ــرفته،  توانـ ــای پیشـ ــورداری از فناوریهـ ــایه ، برخـ های همسـ
ــا             ــوثر ب ــازنده و م ــه س ــم فناوران ــز تعام ــی و نی ــد مل ــان در تولی ــمندان و مهندس ــر دانش ــهم برت ــر س ــه ب تکی

 جهان پیش بینی شده است ا

ــده            ــانونی خــود ،  عه ــه و ــای  ق ــه ب ــال بــا توج ــواهی بــذر و نه ــات ثبــت و گ ــه تحقیق دار نقــش موسس
ــنعت کشــاورزی درکشــور اســت ا موسســه  ــی            ــر بفــردی در تضــمین امنیــت رــذایی و ارتقــای ص منحص
ســـالیان اخیـــر  در جهـــت رشـــد و بالنـــدگی در حـــوزه هـــای شناســـایی و ثبـــت ارقـــام  گیـــاهی  ، کنتـــرل و  
گـــواهی بـــذر، کنتـــرل و گـــواهی نهـــال و پـــتوهش و فنـــاوری و کنتـــرل ســـالمت بـــذر و نهـــال حرکـــت   

موفـــب  بـــه کســـت رتبـــه برتـــر موسســـه پتوهشـــی برتـــر در بخـــش کشـــاورزی   1395ر ســـال نمـــوده و د
ــد             ــی نمای ــده م ــم آم ــدامات بعم ــزارش اق ــه گ ــه تهی ــادرت ب ــال  مب ــه در هرس ــن موسس ــت ا ای ــده اس گردی
ــت          ــدوین سیاس ــان ت ــا ، امک ــتی ه ــرفتها و کاس ــم پیش ــمن تحلی ــه  ض ــد ک ــی کن ــراهم م ــالی ف ــود مج ــه خ ک

ــ    ــای کش ــش ه ــر بخ ــت در زی ــا ی مناس ــده      ه ــم آم ــدامات بعم ــه اق ــت ک ــ  اس ــر واض ــود ا پ ــر ش اورزی میس
ــداز      ــم ان ــاورزی و چش ــی کش ــامن علم ــه ج ــابن نقش ــی      1404ت ــدامات جمع ــن اق ــداز ای ــم ان ــت ا چش ــوده اس ب
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ــرفته در           ــای پیش ــاوری ه ــوم و فن ــار عل ــم و انتش ــد عل ــن تولی ــت مرج ــاه نخس ــه جایف ــور ب ــافتن کش ــت ی دس
ــه   ــدی در عرضـ ــی ، توانمنـ ــوت رربـ ــیای جنـ ــه آسـ ــاورزی ،    منوقـ ــدار کشـ ــعه پایـ ــاوری و توسـ ــم و فنـ علـ

ــترده           ــا  گسـ ــاورزی و ارتبـ ــاوری کشـ ــم و فنـ ــدیریت علـ ــتراتتیک  ، مـ ــای اسـ ــوزه هـ ــایی در حـ خودکفـ

 علمی و فناورانه با شبکه جهانی علم خواهد بود .

ــاری و           ــا همک ــه ب ــال ک ــذر و نه ــواهی ب ــت و گ ــات ثب ــه تحقیق ــه در موسس ــام گرفت ــاخج انج ــدامات ش از اق
صـــورت گرفتـــه  1395ســـال در  کلیـــه بخـــش هـــای اجرایـــی و تحقیقـــاتی بخـــش کشـــاورزی تعامـــم بـــا 

 است ، می توان به موارد به شرح زیر اشاره نمود :
ــت          ــن ،  اهمی ــون ت ــیم میلی ــدود ن ــزان ح ــه می ــدم ب ــده  گن ــواهی ش ــذر گ ــد ب ــورد تولی ــه رک ــتیابی ب ــ  د دس ال

ــت      ــایی و امنی ــود کف ــش آن در خ ــد و نق ــزایش تولی ــه اف ــه ب ــا توج ــت     آن ب ــه امنی ــیدن ب ــور و رس ــذایی کش ر
 رذایی آشکار می گردد ا

ــا   مــادری انجــام شــد و             ــا احــدا  اولــین ب ــال اســتاندارد درکشــور کــه ب ــم زنجیــره تولیــد نه ت د تکمی
 امکان تولید نهال گواهی شده را فراهم نموده است ا

ــی          ــین الملل ــای ب ــوز ه ــت مج ــذر و کس ــادرات ب ــوقی ص ــی و حق ــای  فن ــاخت ه ــر س ــم زی ــازمان جد تکمی س
 ا( OECD )   همکاری های اقتصادی و توسعه 

 چد توسعه سامانه نظارت الکترونیک مزارع تولید بذر و بهره برداری از فناوری های روز دنیا ا
حد ورود بـــه عرصـــه هـــای جدیـــد صـــنعت بـــذر و نهـــال از جملـــه ســـاماندهی تولیـــد نشـــا  بـــذر گیاهـــان  

 صنعتی ، علوفه ای و زینتی  ، دارویی
ــای         خ د  ــور ارتق ــه منظ ــدتا ب ــه عم ــان ک ــای آن ــت ه ــعه فعالی ــه توس ــک ب ــذر و کم ــای ب ــکم ه ــت از تش حمای

 کشور صورت گرفته و موجت اقتدار صنعت بذر و نهال در کشور می گردد ا جایفاه تشکم ها در
 د د ارتقای استانداردهای ملی تولید بذر و نهال با هدی افزایش کیفیت تولید بذر و نهال کشور ا

وهش بـــه ســـمت حــم چـــالش هـــا و معضـــالت پـــیش روی صـــنعت بـــذر و  تدهـــی هدفمنـــد پـــذد جهــت  
 نهال در کشور و تحقب دستیابی به استاندارد های بین الملی ا

ر د پــایش پایــه هــای بــاری رایــ  درکشــور و ایجــاد هســته هــای ســالم و اصــیم و واگــذاری آنهــا بــه             
 بخش خصوصی جهت تکثیر انبوه 

 ی نیروی انسانی با اجرای  کارگاه های آموزشی ا  زد  ارتقای بهره وری و کارای
 ژد توسعه و تجهیز مراکز و آزمایشفاه  تخصصی بذر و نهال ا

شــرکت تولیــد کننــده بــذر گنــدم و جــو بــا هــدی ســاماندهی و ارزیــابی          210س د رتبــه بنــدی بــیش از   
 توانمندی کیفی و کمی به منظور تولید پایدار و ارتقای کیفی بذر رسمی کشور ا
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ــذر و     ــی بـ ــین المللـ ــه ای و بـ ــای منوقـ ــور در بازارهـ ــرای حضـ ــی بـ ــش خصوصـ ــارکت بخـ ش د جلـــت مشـ
 ا نهال

 ص د بهبود ساختارها ، قوانین و مقررات برای تسهیم و تشویب صادرات بذر و نهال ا

ض د چابــک ســازی فرآینــد هــای اداری و اجرایــی بــا فــراهم آمــدن زمینــه مشــارکت بخــش خصوصــی            
 انونی و حاکمیتی  قابم واگذاری ادر انجام برخی و ای  ق

  د راه انــدازی کارگــاه فــرآوری بــذر و نهــال بــا رویکــرد توســعه مرکــز ملــی علــوم و فنــاوری صــنعت             
 بذر ا

 ظ د تالش در جهت استفاده بهینه از انرژی و به کارگیری مدیریت سبز ا 
ــی پت         ــای  فن ــت ه ــده در معاون ــم آم ــای بعم ــت ه ــر فعالی ــی ب ــزارش مبتن ــن گ ــالوده ای ــی  ش ــی و اجرای وهش

اســـت کـــه بـــه  تفکیـــک معاونـــت فنـــی تحقیقـــاتی شـــامم معاونـــت تحقیقـــات  1395موسســـه  در ســـال  
ــذر ،معاونـــت تحقی  ــواهی بـ ــام  قـــکنتـــرل و گـ ــایی و ثبـــت ارقـ ــال معاونـــت شناسـ ــواهی نهـ ات کنتـــرل و گـ

ره گیـــاهی ، معاونـــت پـــتوهش فنـــاوری و انتقـــال یافتـــه هـــا ،  مـــدیریت برنامـــه ریـــزی و پشـــتیبانی  ، ادا  
خــدمات فنــی و محــیت هـــای تحقیقــاتی و روایــت عمـــومی و امــور بــین الملـــم ارا ــه گردیــده اســـت  ا         

  
ــال در ســال           ــت و گــواهی بــذر و نه ــال موسســه تحقیقــات ثب ــا یــاری خداونــد متع شــاهد محقــب   1395ب

ــر            ــتوار ت ــود اس ــد خ ــه رش ــیر رو ب ــت در مس ــمم اس ــوده و مص ــود ب ــر خ ــورد نظ ــدای م ــیاری از اه ــدن بس ش
 ا حرکت نماید

 

 محمد حسن عصاره                                                                                    

 ر یس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
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 مقدمه

 گزارش کنترل و گواهی بذر

کنتــرل و گــواهی بــذر شــامم مجموعــه ای از فعالیــت هاســت کــه منــت  بــه تولیــد بــذر گــواهی شــده  بــه              
ــه          ــان از عرض ــه ا مین ــر آنک ــالوه ب ــده ع ــواهی ش ــذر گ ــودا ب ــی ش ــاورزان م ــری کش ــرداری و مص ــره ب ــور  به منظ
ــور ن        ــاورزی کش ــه کش ــد در عرص ــام جدی ــروی  ارق ــرای ت ــایی ب ــیر ه ــت، مس ــی اس ــتاندارد مل ــا اس ــابب ب ــذر مو ــز ب ی

ــی و             ــر فن ــرایت از نظ ــد ش ــی واج ــات اراض ــامم انتخ ــذر ش ــواهی ب ــرل و گ ــای کنت ــت ه ــه فعالی ــتا مجموع هس
بازدیـــدهای دوره ای در زمـــان ســـبز محصـــول، دوره گلـــدهی، و بازدیـــد نهـــایی اســـتا ایـــن فعالیـــت هـــا بســـته 
ــان          ــرای ا مین ــا ب ــرد و ی ــر گی ــاوتی را در ب ــاس و متف ــای حس ــت دوره ه ــن اس ــذری ممک ــول ب ــوع محص ــه ن از  ب

ــتری را شــامم شــودا بازدیــدهای مزرعــه ای بــرای توبیــب             ــول یــا رد مزرعــه بــذری تعــداد بازدیــدهای بیش قب
عوامــم تعریــ  شــده در اســتاندارد ملــی بــا وضــعیت و شــرایت مزرعــه مــی باشــدا در صــورتی کــه مزرعــه              

ــواهی بر         ــد، گ ــراز نمای ــتاندارد را اح ــرایت اس ــاا ش ــد نهایت ــه بازدی ــد مرحل ــس از چن ــذر پ ــد ب ــه   تولی ــه ب ــت مزرع داش
 عنوان بذر صادر شده و بذر برای برداشت و حمم به واحد تولیدکننده، آماده می شودا 

ای الزم اســت براســاس رونــد تعریــ  شــده در دســتورالعمم، بــذر از مزرعــه        پــس از اتمــام بازدیــدهای مزرعــه   
زمـــان مناســـت  بــه واحـــدهای تولیدکننـــده بــذر منتقـــم شـــده، در انبـــار هــای بـــذر فلـــه نفهــداری شـــده و در    

ــداقم         ــده ح ــرآوری ش ــذر ف ــت ب ــازار، الزم اس ــا ب ــه ب ــن و عرض ــرای توزی ــذر ب ــازه ب ــرفتن اج ــرای گ ــودا ب ــرآوری ش ف
ــرآوری          ــذر ف ــوابت ب ــاس ض ــت براس ــور الزم اس ــن منظ ــرای ای ــدا ب ــراز نمای ــذر را اح ــی ب ــتانداردهای مل ــرایت اس ش

ــابب         ــذر مو ــای ب ــته ه ــرداری از بس ــه ب ــد نمون ــده و فرآین ــی ش ــارت چین ــده پ ــرداری   ش ــه ب ــتورالعمم نمون ــا دس ب
ــرل              ــای کنت ــفاه ه ــه آزمایش ــفاهی ب ــای آزمایش ــون ه ــرای آزم ــرای اج ــده ب ــه ش ــای تهی ــه ه ــودا نمون ــرا ش اج
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ــون    ــام آزم ــس از انج ــرددا پ ــی گ ــم م ــی منتق ــارت    کیف ــذر پ ــد ب ــی تولی ــتاندارد مل ــا اس ــای  ب ــب نت ــا و توبی ــای ه ه
 ین و عرضه به بازار آماده گرددا استاندارد به واحدهای تولید کننده اعالم شده تا برای توز

ــذر آن    ــه ب ــولی ک ــای محص ــروه ه ــدم،        گ ــامم: رالت گن ــود ش ــی ش ــواهی م ــرل و گ ــمی کنت ــورت رس ــه ص ــا ب ه
ــبزی و      ــاقالد و سـ ــاش، بـ ــا، مـ ــدس، لوبیـ ــات نخود، عـ ــورگومد، حبوبـ ــه ای ذرت، سـ ــان علوفـ ــود، ذرت و گیاهـ جـ

ــ     دد، ســـیت زمینــی  بـــذر و ریزرـــدهد و  صــیفی، دانـــه هــای رورنـــی  کلـــزا، ســویا، آفتـــابفردان، گلرنــ  و کنجـ
 پنبه، چلندرقند استا 

ــت هــایی اســت کــه      ــذر مســتلزم فعالی ــد ب ــر تولی ــر نظــارت ب ــه رشــد ام ــه هنفــام و رو ب ــد برخــی –اجــرای ب هــر چن
امــا بــه کنتــرل و گــواهی بــذر دوام      -هــا در قــانون و آیــین نامــه اجرایــی آن صــراحتاا درج نشــده اســت       از  آن

ــن     ــدا ای ــی بخش ــار م ــد         و اعتب ــذر و رون ــت ب ــا کیفی ــرتبت ب ــات م ــم از تحقیق ــاگونی اع ــای گون ــت ه ــوارد فعالی م
کنتــــرل و گــــواهی آن، برگــــزاری دوره آموزشــــی، تــــدوین و بــــازنفری اســــتانداردهای ملــــی تولیــــد بــــذر،  

ــزی  ــه ری ــارکت در برنام ــرل       مش ــد کنت ــذر رون ــه ب ــارت عالی ــذر، نظ ــر ب ــد و تکثی ــرای تولی ــه ب ــاالنه وزارتخان ــای س ه
ــذر،  ــواهی ب ــذر           و گ ــد ب ــور تولی ــه منظ ــده ب ــدهای تولیدکنن ــی و واح ــوان کیف ــبرد ت ــرای پیش ــایی ب ــه راهکاره ارا 

ــ وری      ــتفاده از فن ــدها، اس ــدی واح ــه بن ــد رتب ــت باالتر مانن ــا کیفی ــذر و ا ا ا     ب ــد ب ــوابت تولی ــود ض ــرد، بهب ــای برت ه
 را شامم می شودا
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 گندمگزارش بذر 

ــه      ــک ب ــدگی نزدی ــانفین بارن ــا می ــران ب ــی 250ای ــی     میل ــوت م ــا محس ــک دنی ــا ب خش ــزو من ــال ج ــر در س -مت

پانصـــدهزار هکتـــار و و میلیـــون  شـــودا بـــا ایـــن وجـــود گنـــدم آبـــی در کشـــور بـــا ســـو  زیرکشـــت حـــدود دو 
ــانفین عملکــرد   تــن در هکتــار و گنــدم دیــم بــا ســو  زیرکشــت نزدیــک بــه چهــارمیلیون و دویســت           3/3می

ــ      ــن در هکت ــک ت ــدود ی ــرد ح ــانفین عملک ــار و می ــزار هکت ــاله ــدی    ار، در س ــوان تولی ــال ت ــدگی نرم ــا بارن ــای ب ه
ــر   ــزون ب ــی   12اف ــم م ــور رق ــرای کش ــدم را ب ــن گن ــون ت ــدود    میلی ــدار ح ــن مق ــد ای ــرای تولی ــدا ب ــن  1200000زن ت

ــت   ــاز اس ــورد نی ــذر م ــدود  اب ــدود    500 ح ــی و ح ــدم آب ــذر گن ــزارتن ب ــه   700ه ــمدا ب ــدم دی ــذر گن ــزارتن ب ــر ه دیف
ــه ــخن ب ــدود  س ــی ح ــور تقریب ــد  10  ــی   درص ــذر مصــری م ــوان ب ــه عن ــدی ب ــدم تولی ــوداگن ــذر،   ش ــد ب ــه تولی برنام

بــرای اثرگــذاری و کــارآیی بیشــتر دســت انــدرکاران آن نیازمنــد سیاســتفذاری بــا ثبــات و درازمــدت اســتابه            
ــرآوری            ــای ف ــین ارتق ــذر، و همان ــد ب ــدهای تولی ــی واح ــی وکیف ــرفت کم ــام، پیش ــی ارق ــد معرف ــر، رون ــان دیف بی

کیفیـــت بـــذر عرضـــه شـــده در گـــرو سیاســـتفذاری هـــای حمـــایتی از  اجـــزا  آن   بـــذر و بـــه تبـــن آن افـــزایش
 استا

 1394-1395کمی برنامه مصوب سال زراعی  اهداف 

ــدم    ــذر گنـ ــدار  بـ ــر و تـ ــوت تکثیـ ــه مصـ ــاس برنامـ ــر اسـ ــی  بـ ــال زراعـ ــا   94-95در سـ ــادل بـ ــوحی معـ ، سـ
تـــن بـــذر  491496تولیـــد بـــرای هکتـــار ارقـــام دیـــمد  110885هکتـــار ارقـــام آبـــی و  93161هکتـــار    204046

و مجمـــوع  تــن  437886 دآبــی و دیــم     از ایــن میــزان مجمــوع بــذرهای گــواهی شــده       مصــوت گردیــد کــه   
 تـــن بـــود 6173 دآبـــی و دیـــم   3تـــن و مجمـــوع بـــذرهای پرورشـــی  47437 دآبـــی و دیـــم بـــذرهای مـــادری 

 اد2و 1 جدول 
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 1394-1395ســال زراعــی   -ســو  مصــوت مــزارع تولیــد بــذر گنــدم در برنامــه تکثیــر و تــدار           -1جــدول 
 1393-1394 سال زراعی و

در مقایســه بــا ســال پــیش از آن، ســو  زیرکشــت       94-95نشــان مــی دهــد کــه در ســال زراعــی       1جــدول 
ــدود   ــدم حـ ــذر گنـ ــد بـ ــدود  13تولیـ ــد  حـ ــدول   24000درصـ ــت  و جـ ــته اسـ ــزایش داشـ ــار د افـ ــزان 2هکتـ ، میـ

 را در مقایسه با سال زراعی قبم از آن نشان می دهدا  94-95برنامه خرید مصوت در سال زراعی 

ــوع ــی      در مجمـ ــال زراعـ ــذر در سـ ــدار  بـ ــر و تـ ــه تکثیـ ــدود 94-95در برنامـ ــد    3، حـ ــزایش خریـ ــد افـ درصـ
ــی   13000مصـــوت   ــال زراعـ ــه سـ ــبت بـ ــند نسـ ــدول   93-94تـ ــه جـ ــه بـ ــا توجـ ــدا بـ ــی شـ  2و  1،  پـــیش بینـ

ــال        ــد در س ــه تولی ــو  و برنام ــزایش س ــده اف ــود ، عم ــی ش ــاهده م ــده     94-95مش ــواهی ش ــه گ ــه  بق ــو  ب مرب
 ارقام دیم می باشدا

ــدو ــدار      -2ل جـ ــر و تـ ــه تکثیـ ــدم در برنامـ ــذر گنـ ــوت بـ ــد مصـ ــه خریـ ــی  -برنامـ ــال زراعـ  و  1394-1395سـ
 1393-1394سال زراعی

 
 

  بقه بذر

 د93-94سال زراعی    د94-95سال زراعی   

  تندجمن  تند نوع کشت  تند جمن  تند نوع کشت

 دیم آبی دیم آبی

 421752 121076 300676 437886 136278 301608 گواهی شده

 
  بقه بذر

 د93-94    سال زراعی  د94-95سال زراعی   

 نوع کشت هکتار د
  هکتار د جمن

 نوع کشت  هکتار د
 جمن  هکتار د

 دیم آبی دیم آبی

 158149 76092 82057 180471 95647 84824 گواهی شده

 19701 11628 8073 21098 13464 7634 مادری

 2482 1811 671 2477 1774 703 3 یپرورش

 180332 89531 90801 افزایشد %13  204046 110885 93161 جمن
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 49660 21125 28535 47437 21611 25826 مادری

 6892 4263 2629 6173 3745 2428 3 یپرورش

 491496 161634 329862 جمن
 افزایشد 8/2% 

331840 146464 478304 

 عملکردتحلیل 

ــا توجــه بــه آمــار منــدرج در جــدول       ــود کــه در ســال زراعــی      3ب  8/99، در مجمــوع 94-95،  مشــاهده مــی ش
ــدم   درصــد برنامــه   قابــم مشــاهده اســت ، در    3همانفونــه کــه در جــدول    تحقــب یافتــه اســتا  خریــد بــذر گن

ــی     ــامم پرورش ــذری ش ــات ب ــام  بق ــادرید،        3تم ــم م ــتثنای دی ــم  باس ــی و دی ــام آب ــده ارق ــواهی ش ــادری و گ ، م
ــا         ــه ب ــه در مقایس ــم برنام ــب ک ــزان تحق ــه می ــوری ک ــه   ــودا ب ــی ش ــده م ــه دی ــب برنام ــمفیر در تحق ــزایش چش اف

درصـــد، رشـــد نشـــان مـــی دهـــد ا ایـــن میـــزان افـــزایش بـــا در نظـــر گـــرفتن   6ســـال زراعـــی قبـــم  حـــدود 
مشـــکالت واحـــد هـــای تولیـــد کننـــده بـــذر   مراکـــز تحقیقـــات کشـــاورزی و شـــرکتهای تولیـــد کننـــده بـــذر  د   

 ر با اهمیت و ارزشمند استابسیا

ــدول ــ         -3ج ــات مختل ــدم در  بق ــذر گن ــده ب ــام ش ــد انج ــزان خری ــد و می ــوت خری ــه مص ــال -برنام ــی  س زراع
 94-95 سال زراعی و 93 -94

  بقه بذری نوع کشت
 تحقب برنامه  درصدد میزان خرید  تند برنامه خرید مصوت  تند

94-93 95-94 94-93 95-94 94-93 95-94 

 آبی

 5/97 0/91 294014 273773 301608 300676 گواهی شده

 6/109 7/100 28325 28754 25826 28535 مادری

 2/119 6/107 2898 2831 2428 2629 3پرورشی 

 6/98 92 325238 305358 329862 331840 جمن ارقام آبی

 دیم

 7/103 0/99 141385 119978 136278 121076 گواهی شده

 2/93 2/100 20149 21182 21611 21125 مادری

 3/101 2/75 3796 3205 3745 4263 3پرورشی 

 3/102 5/98 165330 144364 161634 146464 جمن ارقام دیم

 8/99 0/94 490568 449722 491496 478304 جمن کم
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 آسیب شناسی 

 صورت گرفت :هسته های بذری و تولید بذر مادری و گواهی شده دو محوراصلی  درآسیت شناسی 

 هسته های بذری

تــوان امکانــات فیزیکــی کــافی بــرای ایجــاد مزرعــه تولیــد هســته هــای بــذری درخــور تحقیقــات در              عــدم
 امراکز تحقیقاتی 

برخــی از کارشناســان بــه تولیــد هســته هــای بــذری بــا وجــود مشــکالت مــالی و مــدیریتی در           عــدم رربــت  
  امراکز تحقیقات 

 روبرو هستیم : سته های بذریتولید هاصلی در مشکم  3با   لذا

ــی          ا1 ــی نم ــوص ژنتیک ــه خل ــاهرا ب ــه   ــام ک ــی ارق ــته در برخ ــه وی ــزارع  ب ــی در م ــی ژتتیک ــود ناخالص وج
 ا رسندد

 ا دستفاه های برداشت و بوجاری بذر  ناشی ازمشکم بذر  ا2
 ا  3مشکم علفهای هرز در برخی از بذرهای پرورشی ا3

 1396برنامه ها و تمهیدات برای رفع مشکالت در سال 

 موارد ذیم مورد توجه قرار گیرد :برای تولید هسته های بذری با خلوص ژنتیکی باال   

امکانـــات و تجهیـــزات کـــافی ویـــته مـــزارع کوچـــک ماننـــد کارنـــده و ماشـــینهای برداشـــت و دراختیـــار داشـــتن  
ــت            ــده اس ــیده ش ــالج کش ــه خ ــاد مزرع ــرای ایج ــه ب ــه در مزرع ــاتی ک ــا زحم ــک ت ــدازه کوچ ــذر در ان ــرآوری ب ف

 به هدر نرودا

بـــه   توســـت کارشـــناس مربو ـــه بـــه صـــورت مـــداوم و مرتـــت  2و  1سرکشـــی و بازدیـــد از مـــزارع پرورشـــی 
 ویته پس از  هور سنبله هاا
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براســـاس دیســـکری تور و صـــفات منـــدرج در  3و  2، 1سلکســـیون مـــزارع تولیـــد بـــذر اعـــم از پـــرورش  انجـــام  
 ا هر محصول  DUSدستورالعمم آزمون های 

 مادری و گواهی شدهتولید بذر  

مــالی انجــام دادنــد تــا     امــور شــرکت هــای تولیــد کننــده تــالش وافــری را از نظــر       94-95در ســال زراعــی  
ــذر       ــد ب ــه تولی ــک هزین ــاخیر در کم ــیدا ت ــد، رس ــی  داده ش ــه توض ــدی ک ــه ح ــه ب ــب برنام ــهد تحق ــره زدن   یاران و گ

در  را شــرکت هــا  ،یــد بــذر  ایــن مشــکم بــا پرداخــت تعرفــه کنتــرل و گــواهی بــذر از ســوی شــرکتهای تول         
ــر   ــالهای اخی ــوری     س ــه   ــتا ب ــرده اس ــرو ک ــدی روب ــالش ج ــا چ ــه ب ــرای     ک ــه ب ــای مواج ــرکت ه ــدادی از ش تع

ــا     ــذر ب ــد ب ــار تولی ــه ک ــداد      ادام ــر تع ــوی دیف ــتندا از س ــرو هس ــدی روب ــکم ج ــوجهی   مش ــم ت ــا  قاب ــرکت ه از ش
ــر        ــالی ب ــار م ــز فش ــت نی ــن مول ــه ای ــد ک ــرار داده ان ــاورزان ق ــار کش ــیه در اختی ــه صــورت نس ــود را ب ــدی خ ــذر تولی ب

ــا  ــیرا آنه ــتر م ــر    بیش ــه س ــین نقو ــی و تعی ــار کارشناس ــرای ک ــابراین اج ــدا بن ــرز    کن ــذر و م ــد ب ــرای تولی ــر ب ــه س ب
 اضروری است زیان و سود
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 جوذر گزارش ب

ــی     ــال زراعـ ــذر سـ ــذار  بـ ــر و تـ ــه تکثیـ ــا ب    1394-95در برنامـ ــم د در منـ ــو آبی و دیـ ــی از جـ ــام مختلفـ ارقـ
ــور  ــ  کش ــد ا   مختل ــت ش ــر کش ــرح زی ــه ش ــرد:  ب ــدل س ــرد و معت ــه س ــدر  منوق ــهند، آبی ــم س ــام دی ــرارود -ارق  -س

خــرم و   -مــاهور -ارقــام دیــم ایــذه   : منــا ب گــرم و معتــدل گــرم   ،  انصــار و ارقــام آبــی مــاکویی و بهمــن     
-ریحـــان -30فجـــر -منوقـــه معتـــدل:ارقام نصـــرت  ، جنـــوت و دشـــت   -نیمـــروز -ارقـــام آبـــی صـــحرا  

 ا نیک والفجر و ارقام متحمم به شوری شامم ارقام افضم و خاتم  -یوس  -کویر-03ریحان

 1394-1395اهداف کمی برنامه مصوب سال زراعی 

ــال         ــو در س ــذر ج ــدار  ب ــر و ت ــوت تکثی ــه مص ــاس برنام ــر اس ــی  ب ــاز      1394-95زراع ــورد نی ــو م ــذر ج ــم ب ک
ــمد       ــذری  آبــی و دی ــ  ب ــات مختل ــور در  بق ــزان        50591کش ــن می ــه از ای ــرآورد گردیــد ک ــن ب ــن  8/1264ت ت

و   دآبـــی و دیـــم   تـــن مجمـــوع بـــذور مـــادری   5/6977و میـــزان  دآبـــی و دیـــم    3 یمجمـــوع بـــذور پرورشـــ
براســـاس برنامـــه مصـــوت ا د4 جــدول   بـــود د آبــی و دیـــم   تـــن مجمـــوع بــذور گـــواهی شـــده   42349میــزان  

، مجمـــوع ســـووح مصـــوت کاشـــت  بقـــات مختلـــ    1394-95تکثیـــر و تـــدار  بـــذر جـــو در ســـال زراعـــی  
ــم د   ــی و دیـ ــو   آبـ ــذری جـ ــدار    19833بـ ــن مقـ ــه از ایـ ــود کـ ــار بـ ــت   482هکتـ ــوت کاشـ ــو  مصـ ــار سـ هکتـ

هکتـــار  15707هکتـــار مجمـــوع ســـووح  مـــادری  آبـــی و دیـــمد و   3644 آبـــی و دیـــم  د و ســـو   3پرورشـــی
 دا5مجموع سو  گواهی شده  آبی و دیم دبود  جدول

ــدول ــه   -4جـ ــینه و تریتیکالـ ــدون پوشـ ــذور جو،جوبـ ــدار  بـ ــر و تـ ــوت تکثیـ ــه مصـ ــال  ،برنامـ ــی سـ -1395زراعـ
1394 

  بقه بذر
 نوع کشت

 جمن  هکتار د
  تند دیم  تند آبی

 8/1264 404 8/860 3یپرورش

 5/6977 2052 5/4925 مادری

 42349 9885 32464 گواهی شده

 50591 12341 3/38250 جمن
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ــدول ــو،       -5ج ــذور ج ــدار  ب ــر و ت ــه تکثی ــت برنام ــوت کاش ــو  مص ــو س ــه    ج ــینه و تریتیکال ــدون پوش ــال  ،ب س
 1394-1395زراعی 

  بقه بذر
 نوع کشت

 جمن  هکتار د
 دیم  هکتار د آبی  هکتار د

 482 215 267 3پرورشی

 3644 1231 2413 مادری

 15707 5984 9723 گواهی شده

 19833 7430 12403 جمن

 تحلیل عملکرد

ــذری جــو و تریتیکالــه           ــم  بقــات ب ــرارداد مــزارع آبــی و دی ــوع ســووح ق ــود کــه از     81/16716مجم ــار ب هکت
ــوع     ــو  در مجم ــن س ــار  7/15978ای ــم در         هکت ــی ودی ــو آب ــزارع ج ــرارداد م ــو  ق ــدا س ــاد ش ــبز ایج ــو  س س

هکتــار ســو  ســبز گــزارش     6/418هکتــار بــود کــه از ایــن ســو  حــدود        15/430 حــدود 3ی بقــه پرورشــ 
ــادری     ــه مـ ــرارداد  بقـ ــو  قـ ــوع سـ ــدا مجمـ ــبز    96/3360شـ ــو  سـ ــار و سـ ــار و مج6/3167هکتـ ــوع هکتـ مـ

هکتـــار بـــودا در 5/12392 هکتـــار و ســـو  ســـبز 7/12925قـــرارداد مـــزارع تولیـــد بـــذر گـــواهی شـــده   ســـو  
ــات پرورشــ  ــدود   3 ی بق ــادری ح ــوت    87و م ــو  مص ــد س ــدود      ،درص ــده ح ــواهی ش ــه گ ــا در  بق ــدا ام ــرا ش اج

 ا د6 جدول درصد سو  مصوت اجرا و به عنوان سو  سبز گزارش شد 79

 1394-95سو  قرارداد و سو  سبز مزارع تولید بذر جو در سال زراعی  -6جدول

 
  بقه بذر

مجموع سو    هکتار د سو  قرارداد
قرداد آبی و 

 هکتار-دیمد

 مجموع سو  سبز  هکتار د سو  سبز
 - د  آبی و دیم
  هکتارد

 دیم آبی دیم آبی

 6/418 172 6/246 15/430 5/174 65/255 3یپرورش

 6/3167 2/854 4/2313 96/3360 7/823 26/2537 مادری

 5/12392 5/4018 8374 7/12925 2/4254 5/8671 گواهی شده

 7/15978 5044.7 10934 81/16716 4/5252 41/11464 جمن
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ــی  ــال زراعـ ــم     1394-95در سـ ــی و دیـ ــورت آبـ ــه صـ ــذری بـ ــات بـ ــام  بقـ ــده در تمـ ــد شـ ــذر تولیـ ــوع بـ مجمـ
ــن      8/37276 ــه از ایـ ــود کـ ــن بـ ــدار تـ ــ   1/1056مقـ ــه پرورشـ ــن آن در  بقـ ــزان ،  3یتـ ــن در   9/5897میـ تـ

دا 7 جـــدول تـــن در  بقـــه گـــواهی شـــده بـــذر جـــو و تریتیکالـــه تولیـــد شـــد 8/30322  بقـــه مـــادری و حـــدود
ــ   5/84درصـــد، در  بقـــه مـــادری آبی و دیـــمد  5/83 آبـــی و دیـــمد 3 یدرصـــد تحقـــب برنامـــه در  بقـــه پرورشـ
ــواهی شــده  حــد     ــد و در  بقــه گ ــی و دیــم در تمــام        61/71ود درص ــدا در مجمــوع ارقــام آب ــد گــزارش ش درص

ــدود   ــذری ح ــات ب ــی         7/73 بق ــال زراع ــتا در س ــب یاف ــور تحق ــو کش ــذر ج ــد ب ــوت تولی ــه مص ــد برنام -95درص
 اســـتانهای سیســـتان و بلوچســـتان و تـــند 4/6079  اســـتان خراســـان رضـــوی بیشـــترین تولیـــد بـــذر جـــو  1394
 ا تند کمترین میزان تولید بذر را داشتند9/16  تند و بوشهر8/14کردستان -تند5/14 

 1394-1395سال زراعی  -میزان تولید بذر جو و تریتیکاله -7جدول

  بقه بذر
 نوع کشت

  تندجمن تولید
  تند دیم  تند آبی

 1/1056 5/275 6/780 3یپرورش

 9/5897 6/1466 3/4431 مادری

 8/30322 8/5693 24629 گواهی شده

 8/37276 9/7435 9/29840 جمن

 :د آسیت شناسی     علم عدم تحقب برنامه تولید بذر جو

 ا به گندم توجه کم به محصول جو و نفرش تک محصولی 
 اصاص اراضی کم بازده و کالس پایین به کشت جوتاخ 
 ا قیمت پایین محصول دانه و بذر جو در مقایسه با گندم 
  ااقتصادی برای کشاورزانعملکرد کم جو در مقایسه با گندم و عدم صرفه 
        ــادی ــم اقتص ــه دلی ــو ب ــذر ج ــد ب ــه تولی ــت در زمین ــرای فعالی ــو ب ــذر ج ــد ب ــرکتهای تولی ــتقبال ش ــدم اس ع

 ا نبودن
              ــم و ــت ک ــم قیم ــه دلی ــول ب ــن محص ــار ای ــت وک ــه کش ــو ب ــذر ج ــد ب ــاران تولی ــم پیمانک ــدم تمای ع

 اعملکرد پایین در مقایسه با گندم
  اجو  جدیدپر پتانسیم و کمبود ارقام 
 امبود ارقام متحمم به بیماریها و تنشهای محیویک 
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         ــذر ــی ب ــی ژنتیک ــه ناخالص ــر ب ــه منج ــو ک ــام ج ــات ارق ــذر از مشخص ــان ب ــافی کارشناس ــناخت ک ــدم ش ع
 می گردد ا و درنهایت عدم گواهی مزارع تولید بذر جو 

 راهکارهــای افــزایش تولیــد     1396برنامــه هــا و تمهیــدات بــرای رفــن مشــکالت و بهبــود عملکــرد در ســال         
 ود:بذر ج

 ا افزایش قیمت خرید بذر جو 
 اکاهش اختالی قیمت خرید بذر گندم وجو 
 اخرید تضمینی محصول جو و پرداخت به موقن وجه بذر 
 ایکسان نمودن ارزش افزوده بذر گندم وجو 
 ایکسان بودن یارانه بذر جو و گندم 
 از ادوات و ماشین آالتتهیه بستر مناست کشت مزارع جو با استفاده ا 
 ارعایت تاریخ کاشت مناست اقلیم و رعایت تراکم بذر با توجه به ارقام 
 اانتخات و کاشت ارقام مناست با پتانسیم عملکرد باال و مقاوم به بیماریها 
  اجو  مزارع بذریدردر زمان مناست و به میزان الزم مصری کود 
 امدیریت صحی  آبیاری 
 اخیر برداشت و ریزش دانهکاهش ضایعات حاصم از تا 
 اآموزش شناخت ارقام جو 
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 گزارش بذر برنج

 1394-1395کمی مصوب سال زاعی اهداف و برنامه 

 سطح پیش بینی بذر گواهی شده 

ــده      ــواهی ش ــذر گ ــی ب ــیش بین ــو  پ ــیالن  س ــتان گ ــدران    250در اس ــتان مازن ــار و در اس ــار 170هکت ــوده  هکت ب
ســـو   ،  هکتـــار و در اســـتان مازنـــدران 20بینـــی بـــذر مـــادری در اســـتان گـــیالن، ســـو  پـــیشو  همانـــین 

 بوده استا هکتار 22 پیش بینی بذر مادری

ــیالن       ــتان گ ــده در اس ــواهی ش ــذر گ ــت ب ــر کش ــو  زی ــه    5/283س ــود ک ــار ب ــار 7/217هکت ــوان   هکت ــه عن آن ب
 تایید نهایی گردید  قابم برداشت بذری

ــمی      5/53یــد نهــایی بــذر رقــم اصــالح شــده خــزر       ســو  تای ــار و  بــذر رقــم محلــی هاش هکتــار  2/164هکت
هکتـــار و  150در اســـتان مازنـــدران، ســـو  زیـــر کشـــت بـــذر گـــواهی شـــده و  هکتـــارد7/217  مجموعـــا بـــوده 

 برآورد شده است ا 7/146سو   تایید نهایی 

  سطح زیر کشت بذر مادری برنج 

ــی    ــیش بین ــاری پ ــال ج ــو  در س ــی         س ــم محل ــوهر و رق ــم گ ــزر و رق ــم خ ــادری رق ــذور م ــد ب ــت تولی ــر کش زی
ــتان گـــیالن،  هاشـــمی، ــار  20 در اسـ ــرن   ،    و  هکتـ ــادری بـ ــذر مـ ــر کشـــت بـ ــدران ســـو  زیـ در اســـتان مازنـ

 هکتار بوده استا 5/21

 1395برنامه و عملیات اجرایی در سال زراعی 

ــدم        ــت ع ــه عل ــیالن  ب ــتان  گ ــو  اس ــوهر در س ــرن  گ ــذر ب ــد ب ــم جدی ــم     رق ــت رق ــه کاش ــاران ب ــت پیمانک ررب
ــت         ــذر اس ــد ب ــد تولی ــروج از رون ــال خ ــده و در ح ــته نش ــاری  کاش ــال ج ــوهر ، در س ــر    ا گ ــوی دیف ــو  از س س
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ــال        ــمی در س ــذر هاش ــد ب ــت تولی ــمی جه ــم هاش ــت رق ــر کش ــیش از     95زی ــه ب ــته و ب ــمفیری داش ــزایش چش اف
 هکتار رسیده است ا 164

ــال  ــا  1395در س فــاا افتــاده اســتا از ایــن جملــه مــی تــوان بــه مــوارد زیــر         ات بــذر بــرن   در ییپیشــرفت ه
 اشاره داشت:

           ــرن ــات ب ــه تحقیق ــت موسس ــیالن توس ــتان گ ــمی در اس ــی هاش ــم محل ــادری رق ــذر م ــازی ب ــالج س خ
ــو          ــا س ــم ت ــن رق ــت ای ــر کش ــو  زی ــزایش س ــز اف ــزارع و نی ــرل م ــو  کنت ــزایش س ــز اف ــور باع  4کش

ــد 16 ــار گردی ــتق      هکت ــز اس ــمی باع ــده  هاش ــاری ش ــذر بوج ــذر    وب ــن ب ــد ای ــین از تولی ــدید زارع بال ش
 گردیده استا 

   رقـــم پرمحصـــول گیالنـــه کـــه در ســـال جـــاری بـــذر مـــادری آن تکثیـــر و در ســـال آتـــی در چرخـــه
  تولید بذر گواهی شده قرار خواهد گرفت 

       ــزایش ــته اف ــال گذش ــبت س ــه نس ــدران ب ــتایی مازن ــاونی روس ــت تع ــر کش ــو  زی ــی داری س ــته  معن داش
 ا است

 م پرمحصول به کشور قزاقستان   رقم شیرودی، فجر، ندادصادرات بذر ارقا   
  برنامه ها و تمهیدات برای رفن مشکالت و بهبود عملکرد  
  ــام ــایفزینی ارق ــت  ،  ج ــای هف ــا محوره ــت ب ــه  متناس ــده ب ــه ش ــه ارا  ــا ی   گان ــه خودکف ــتاد برنام ــیله س وس

 : شد به شرح زیر اعالم   های واحد برن  ،ها و برنامهبرن  کشور، پروژه
   بـــا ارقـــام پرمحصـــول توصـــیه شـــده  1/4هـــزار هکتـــار از ارقـــام بـــومی بـــا عملکـــرد  190جــایفزینی

 ا تن در هکتار 1/8توست تحقیقات با عملکرد حدود
      ــرد ــا عملک ــی ب ــول قبل ــام پرمحص ــایفزینی ارق ــا عملکــرد      1/7ج ــد ب ــول جدی ــام پرمحص ــا ارق در  1/8ب

 اهزار هکتار  160سو  
 هـــزار  30هـــزار هکتـــار بـــه 15تولیـــد در واحـــد ســـو  از  افـــزایش ســـو  کشـــت مجـــدد و افـــزایش

 اندا هکتار، تنظیم شده

    ــو ــرد در سـ ــزایش عملکـ ــرد   250افـ ــا عملکـ ــومی بـ ــام بـ ــار ارقـ ــزار هکتـ ــه   4هـ ــار بـ ــن در هکتـ تـ
 کیلوگرم  ا 600میزان

ــی  الزم ــر م ــه ذک ــروژه ب ــد پ ــاهی        دان ــام گی ــی ارق ــت مل ــدرج در فهرس ــام من ــرای ارق ــا ب ــه تنه ــن مؤسس ــای ای ه
کـــه مرسســـه تحقیقـــات بـــرن  کشـــور قصـــد معرفـــی و ورود بـــه چرخـــه تولیـــد را بـــوده و درصـــورتیقابـــم اجـــ
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ــین          ــاد آ  ــت مف ــرایت رعای ــت درش ــد، فق ــته باش ــومی را داش ــول و ب ــم از پرمحص ــدی اع ــام جدی ــاری ارق ــهتج -نام

ــداری     ــواختی و پایـ ــایز، یکنـ ــای تمـ ــون هـ ــدن آزمـ ــم و گذرانـ ــی رقـ ــت و معرفـ ــای ثبـ ــین ارزش DUSهـ د و تعیـ
 د این ارقام امکان ورود به برنامه کنترل و گواهی بذر این ارقام وجود خواهد داشتاVCUزراعی 

 اجرای تحقیقات کاربردی موردنیاز بخش اجرا 

ــالش       ــا چ ــواره ب ــرن  هم ــه ب ــی از جمل ــوالت زراع ــد محص ــا تولی ــت و    از آنج ــت کش ــیت تح ــددی در مح ــای متع ه
ــی  ــه م ــار مواج ــالش  ک ــن چ ــرای رف ــابراین ب ــد بن ــوباش ــای موج ــدا   ه ــعه پی ــروز و توس ــده ب ــه در آین ــواردی ک ــا م د و ی

هــای تحقیقـــات  برنامــه  خواهنــد نمــود و بــه منظــور حفـــ  وضــن موجــود تولیــد بــرن  و ارتقـــای آن اجــرای         
 د بود که شامم موارد زیر می باشد:ای برخوردار خواهاین رابوه از اهمیت ویتهکاربردی در 

  شرایت کشت عادی  بدون تنشدمحصول کشت اصلی برن    کشت اولد تحت بهبود، 
 برن ، برداشت از بعد مناست محصوالت کشت تناوت و زراعی سیستمهای ارتقای و بهبود 

  زنده و ریرزندهد، محصول کشت اصلی برن    کشت اولد تحت شرایت تنشافزایش تولید  

   بهبود و توسعه فناوری های فنی و مهندسی برن، 
  ،ارتقای حاصلخیزی و بهبودکیفیت خا  در اراضی شالیزاری 

    ــره ــن به ــاعی جوام ــادی و اجتم ــات اقتص ــه    موالع ــتفاده از یافت ــی اس ــزان اثربخش ــرن  و می ــردار ب ــای ب ه
 پتوهشی،

 دتنش بدون  عادی کشت شرایت تحتد اول کشت   برن  اصلی کشت محصول بهبود، 
 ا   های زراعی ارقام برنآوریبهبود و ارتقای فن 

 اهای اولیه بذور ارقام هیبریدتولید هسته 
 1396در سال  افزایش تولید بذر برن   جهت  برنامه 
             تشــویب و صــدور مجــوز جهــت شــرکت هــای خصوصــی تولیــد کننــده بــذر در اســتان مازنــدران و

 ا گیالن 
 اتولید بذرگواهی شده جدید رقم اصالح شده گیالنه  در استان گیالن 
 اذر هاشمی در استان گیالنافزایش سو  زیر کشت ب 
  اافزایش سو  زیر کشت  رقم  ارم هاشمی در استان مازندران 
 اضرورت گسترش  بانک نشا برن  در منا ب شمالی کشور 
     ــی و ــدیران فنـ ــت مـ ــرن  جهـ ــذر بـ ــواهی بـ ــرل وگـ ــوص کنتـ ــی در خصـ ــای اموزشـ ــزاری دوره هـ برگـ

 ازارعین  در منوقه 
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   ادر منوقهضرورت افزایش شرکت های تولید بذر برن 
 ا افزایش صادرات بذر برن  ارقام پر محصول به کشورهای آسیای میانه 
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 علوفه ای  گزارش بذر ذرت و گیاهان

 1394-1395اهداف کمی برنامه مصوب سال زراعی 

اســتان کشــور برنامــه ریـــزی     13هکتــار در   4000بــا توجــه بــه مــازاد بــذر از ســنوات قبــم، در ســو           ذرت 
ــین            ــاهنفی ب ــدم هم ــز ع ــذر و نی ــروش ب ــان از ف ــدم ا مین ــوص ع ــود در خص ــکالت موج ــه مش ــه ب ــا توج ــدا ب ش

ــده،    ــد کننـ ــای تولیـ ــرکت هـ ــاران و شـ ــدود در  پیمانکـ ــای    3200حـ ــن هـ ــت الیـ ــر کشـ ــی زیـ ــار از اراضـ هکتـ
ــدینی  ــدود       وال ــز ح ــانی نی ــرده افش ــه گ ــتا در مرحل ــد رف ــذر هیبری ــد ب ــرای تولی ــم    100ب ــه دلی ــی ب ــار از اراض هکت

ــالج        ــوص خـ ــه در خصـ ــتانداردهای مزرعـ ــت اسـ ــدم رعایـ ــه ای و عـ ــزارع دانـ ــا مـ ــیون بـ ــکالت ایزوالسـ مشـ
 سازی از چرخه بذری حذی گردیدا

ــورگوم  ــو   سـ ــال   120در سـ ــار در سـ ــتکار   95هکتـ ــنعت درسـ ــت و صـ ــرکت کشـ ــرکت   در دو شـ ــان و شـ ملـ
ــدود             ــد ح ــم و تولی ــالهای قب ــد س ــازاد تولی ــه م ــه ب ــا توج ــد و ب ــزی ش ــه ری ــوین برنام ــت ج ــذر،   400برک ــن ب ت

 ا مشکلی در برنامه تولید بوجود نیامد

 تحلیل عملکرد 

ســـردی هـــوا در شـــهریور و اول پـــاییز و بـــه دلیـــم کشـــت دیرهنفـــام نســـبت بـــه ســـال گذشـــته  95در ســـال 
ــادی موا   ــاخیر زی ــا ت ــت ب ــد برداش ــه ش ــدود       الذاج ــت ح ــا ر وب ــار ب ــه ناچ ــت ب ــزارع دیرکش ــت م ــد  35برداش درص

شــرکت کشــت و صــنعت ملــان بــا      95در ســال نتیجتــا  انجــام شــده کــه تــا کنــون ســابقه نداشــته اســتا        
ــرد    ــدید در عملک ــاهش ش ــالل د   ک ــن ب ــر از دو ت ــرد        کمت ــدید عملک ــاهش ش ــم ک ــوص عل ــدا در خص ــه ش مواج

ــن     ــت و ص ــرکت کش ــذر در ش ــد ب ــزارع تولی ــی م ــان بررس ــت های عت مل ــورت گرف ــه  الزم ص ــا توج ــه و ب ــالم  ب اع
ــا وجــود   و نظــر مــدیر زراعــت و کارشناســان ایــن شــرکت، مشــخج گردیــد کــه امســال بــرای اولــین بــار            ب

مخالفــت کارشناســان شــرکت، مقــرر گردیــد کــه مبــارزه بیولوژیــک توســت کارتهــای تولیــدی خــود شــرکت             
ــات    ــرکت و تلف ــم ش ــه ک ــت تجرب ــه عل ــه ب ــود ک ــام ش ــم     انج ــه دلی ــوده و ب ــوثر نب ــازی، م ــم از رهاس ــور قب ــاد زنب زی

ــداد            ــدید تع ــاهش ش ــز ک ــرده و باع ــوده ک ــا را آل ــه ه ــده بوت ــوار عم ــاقه خ ــرم س ــیمیایی، ک ــام ش ــارزه دیرهنف مب
هکتـــار از اراضـــی دیرکشـــت  200قبـــم از برداشـــت نیـــز حـــدود  ضـــمنادانـــه و وزن هـــزار دانـــه شـــده اســـتا 

و ســـرمای زودهنفـــام شـــده و بـــه دلیـــم کیفیـــت پـــایین، از شـــرکت کشـــت و صـــنعت ملـــان دچـــار یخبنـــدان 
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تـــن  6200هکتـــار مزرعـــه برداشـــت شـــده،  2800چرخـــه بـــذری حـــذی شـــدندا در پایـــان برداشـــت، از حـــدود  
 بذر پس از پایان فرآوری، کیسه گیری شدا 

 اقدامات شاخص 

 دو راهبرد توسعه ای مهم در نظارت ذرت و سورگوم اجرایی شد : 1395در سال 

ا در  ــی بــرای اولــین بــار  اجــرای برنامــه نظــارت الکترونیــک مــزارع ذرت در اســتان هــای اردبیــم و تهــران         
راهکارهـــایی مشـــکالت باقیمانـــده  رفـــنو بـــرای مـــدت نظـــارت، اشـــکاالت متعـــدد ایـــن ســـامانه رفـــن گردیـــد 

 پیشنهاد گردیدا 

ایـــران در برنامـــه  بـــا توجـــه بـــه عضـــویت ابـــرای بـــذر ذرت و ســـورگوم OECDگـــواهی بـــین المللـــی صـــدور 
ــاری   ــازمان همکـ ــذری سـ ــعه    بـ ــادی و توسـ ــای اقتصـ ــواهی   OECDهـ ــدور گـ ــوز صـ ــد مجـ  OECDد و تاییـ

المللــی بــرای چهــار محصــول ذرت، ســورگوم، گنــدم و جــو، اولــین برچســت ایــن نــوع           جهــت تجــارت بــین  
پــس از  راحــی در موسســه تحقیقــات ثبــت و گــواهی بــذر و نهــال بــه عنــوان مرجــن             بــرای ذرت   گــواهی

 المللی مربو ه، صادر گردیدا ارای صالحیت و تایید مرجن بیند

ــال جــاری پــن  شــرکت توســعه کشــت ذرت، کشــت و صــنعت و دام ــروری پــارس، آرمــان ســبز آدینــه،             در س
برکـــت جـــوین و درســـتکار ملـــان بـــرای صـــادرات بـــذر ذرت تقاضـــای دریافـــت ایـــن گـــواهی را نمودنـــد کـــه   

هـــای متقاضـــی نیـــز صـــادر شـــده اســـت و بقیـــه شـــرکتاولـــین گـــواهی بـــرای شـــرکت توســـعه کشـــت ذرت 
 OECDتـــن بـــذر ذرت، گـــواهی  2000گـــواهی هـــای مربو ـــه را دریافـــت داشـــتندا در مجمـــوع بـــرای حـــدود  

تـــن بـــذر ســـورگوم شـــرکت کشـــت و صـــنعت درســـتکار   10بـــرای  OECDصـــادر شـــدا  همانـــین گـــواهی 
مربـــو  بـــه چـــاب آن، از بارکـــد المللـــی ملـــان صـــادر گردیـــدا در  راحـــی کـــارت ، عـــالوه بـــر مقـــررات بـــین

ــازمان           ــذری س ــن ب ــدیر مرج ــد و تق ــورد تایی ــه م ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــت اس ــر پاک ــرای ه ــات ب ــا مشخص ــرتبت ب م
OECD نیز قرار گرفته استا 

ــته         ــد داش ــران بازدی ــه از ای ــه ک ــعه یافت ــورهای توس ــان کش ــر کارشناس ــه اکث ــت ک ــی  اس ــه توض ــور  الزم ب ــد کش ان
ــا را بــه عنــوان کشــوری مســتعد و تو     انمنــد و دارای مزیــت بــاال در تولیــد بــذر محصــوالت مختلــ  دانســته       م

ــده      ــورها ش ــایر کش ــه س ــدور آن ب ــران و ص ــذر در ای ــد ب ــتار تولی ــه     و خواس ــعه برنام ــر توس ــدی ب ــار نوی ــن ک ــدا ای ان
 وری مزارع کشاورزی این مرز و بوم استا تولید و صادرات بذر به کشورهای ا رای و افزایش بهره
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) 1396ات بهههرای رفهههع مشهههکالت و بهبهههود عملکهههرد در سهههال     برنامهههه هههها و تمهیهههد  

 راهکارهای افزایش تولید بذر ذرت( 

ــال    ــکالت س ــه مش ــه ب ــا توج ــد      95ب ــرر ش ــود مق ــد ب ــزی تولی ــه ری ــاخیر در برنام ــی از ت ــتر ناش ــه بیش ــه  ،  ک برنام
ــه           ــت موسس ــا توس ــاهنفی ه ــه هم ــه و بقی ــه ارا  ــه موسس ــنهادی ب ــووح پیش ــوان س ــه عن ــری وزارت ب ــه از   اولی

خواهــد   بــه اتمــام  در نیمــه خــرداد   کشــت مــزارع  موــابب برنامــه ریــزی ،     بــا تولیدکننــدگان انجــام شــودا   
ــید  ــال         و  رس ــه اخ ــر ب ــه منج ــدی ک ــزی جدی ــه ری ــه برنام ــیا گون ــزارع، ه ــت م ــروع کش ــد از ش ــد  بع ــر فرآین ل ب

 نخواهد گرفت اتولید بذر گردد صورت 

 ا به منظور جبران کمبود نیروی نا ر استفاده از کارشناسان دارای صالحیت مورد تایید موسسه   

 ا کشوردر  مزارع ذرت و سورگوم  کنترلبرای  استفاده از  سامانه نظارت الکترونیک 

ــه     ــه ب ــا توج ــال   ب ــد س ــه تولی ــو     96برنام ــذر ذرت در س ــه ب ــات پای ــد  بق ــدود    50، تولی ــام و ح ــار انج  57هکت
ــی         ــر نم ــه نظ ــردخانه، ب ــا در س ــداری آنه ــم و نفه ــال قب ــد س ــازاد تولی ــه م ــه ب ــا توج ــدا ب ــد ش ــه ، تولی ــذر پای ــن ب ت

 رسد مشکلی در تامین الین های والدینی وجود داشته باشدا 
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 دانه های روغنیزارش بذر گ

تلذیــه صــحی  در ســالمت مــردم جامعــه نقــش بســیار مهمــی را ایفــاد مــی نمایــدا در ایــن بــین رورــن بــا              
ــام            ــت تم ــه توس ــد ک ــی آی ــمار م ــم بش ــذایی مه ــالم ر ــه اق ــالری آن از جمل ــزان ک ــذایی و می ــه ارزش ر ــه ب توج

ــذایی        ــم ر ــذیر رژی ــدایی ناپ ــز  ج ــن ج ــود و در واق ــی ش ــری م ــه مص ــراد جامع ــن   اف ــتا رور ــ  اس ــنین مختل در س
ــن            ــری رور ــزان مص ــت و می ــدن اس ــلولهای ب ــرژی س ــده ان ــژمین کنن ــن ت ــرین منب ــم ت ــد مه ــس از قن ــی پ و چرب

 ،ســـویا ،تضــمین کننـــده ســالمت و امنیـــت رــذایی اســـتا در ایــن راســـتا دانــه هـــای رورنــی از جملـــه کلــزا       
ــابفردان ــژمین      ،آفت ــن ت ــرین منب ــرین و بزرگت ــلی ت ــه اص ــد از جمل ــ  و کنج ــا     گلرن ــاهی ی ــای گی ــن ه ــده رور کنن

نبـــاتی اســـت و بـــا توجـــه بـــه نقـــش دانـــه هـــای رورنـــی، کشـــت و تولیـــد آن هـــا از اهمیـــت بســـیار بـــاالیی 
برخــوردار اســت و در ســو  دنیــا دارای ســووح بســیار زیــادی بهمــراه پــراکنش وســین مــی باشــدا در کشــور            

ت افــزایش تولیــد دانــه هــای    از رورــن از خــارج از کشــور وارد مــی شــود کــه در جهــ       %90مــا نیــز بــیش از   
رورنــی و افــزایش خودکفــایی در تولیــد رورــن بــا محوریــت اقتصــاد مقــاومتی اقــدام بــه تولیــد دانــه هــای              

 رورنی گردیدا

 1394-1395اهداف کمی برنامه مصوب سال زراعی 

ــال  ــی در داخــم            1395در س ــه هــای رورن ــه محصــوالت دان ــذر کلی ــت تولیــد ب ــی شــده جه ــووح پــیش بین س
 ،هکتــار آفتــابفردان   260 ،هکتــار کلــزا   1900کــه شــامم    در نظــر گرفتــه شــد   هکتــار   7300کشــور در حــدود   

 می باشد اهکتار کنجد  336هکتار گلرن  و  250،هکتار سویا 4526

 تحلیل عملکرد 

ــال   ــزا : در س ــووح          1395کل ــاس س ــده براس ــرا ش ــووح اج ــده و س ــی ش ــیش بین ــووح پ ــه س ــه مقایس ــه ب ــا توج ب
ــدود    ــذر در ح ــد ب ــزارع تولی ــد        59م ــم رش ــال قب ــه س ــبت ب ــه نس ــد ک ــب گردی ــه تحق ــد برنام ــدی را  16درص درص

ــربت از            ــتفاههای ذی ــایر دس ــت و س ــت زراع ــب معاون ــزی دقی ــه ری ــه برنام ــه ب ــا توج ــه ب ــن نکت ــودیم ا ای ــاهد ب ش
ــه عم  ــه مؤسس ــن جمل ــد در ای ــی گردی ــتا ل ــت  راس ــزان     ورود و کش ــز می ــودا در بح ــوثر ب ــز م ــد نی ــام جدی ــذور ارق ب
ــدود   ــد در ح ــود           %41تولی ــا موج ــز در انباره ــنواتی نی ــذور س ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــدا البت ــب ش ــه محق از برنام

 ا د8 جدول  مشکلی نخواهیم داشت 1395-96است در زمینه تامین بذر برای سال زراعی 
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از برنامــه پــیش بینــی شــده محقــب گردیــد کــه کشــت مناســت بــذور پایــه و ورود ارقــام             %23:  آفتــابفردان 
ــه          ــن نکت ــر ای ــابفردان ذک ــذر آفت ــد ب ــه تولی ــد در زمین ــی باش ــت م ــر کش ــو  زی ــزایش س ــم اف ــی از دالی ــد یک جدی
ــاالی           ــیار ب ــزایش بس ــی و اف ــابفردان آجیل ــد آفت ــر تولی ــه ام ــین ب ــرایش زارع ــه گ ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــروری اس ض

ح تولیــد آن، مــی بایســت برنامــه ریــزی دقیــب و کــالن در زمینــه توســعه زراعــت آفتــابفردان رورنــی            ســوو
 ا د8 جدول انجام پذیردا 

از برنامـــه پـــیش بینـــی شـــده  ســـو  و تولیـــد بـــذرد محقـــب گردیـــد کـــه نتیجـــه برنامـــه  %80حـــدود  :ســـویا  
بـــود کـــه تنـــوع ارقـــام و ریـــزی مناســـت معاونـــت زراعـــت وزارت جهـــاد کشـــاورزی و کلیـــه دســـت انـــدرکاران 

رعایـــت نکـــات فنـــی در ســـو  مـــزارع تولیـــد بـــذر و نظـــارت دقیـــب مؤسســـه و همکـــاری کلیـــه دســـتفاههای 
ــاال در           ــرد ب ــا عملک ــت ب ــام زودرس و مناس ــد ارق ــه تولی ــتا البت ــادی داش ــش زی ــه نق ــن برنام ــب ای ــربت در تحق ذی

ــم از         ــت قب ــات برداش ــه عملی ــدران ک ــم و مازن ــه اردبی ــا ب از جمل ــی از من ــود    برخ ــروع ش ــاییزه ش ــدگیهای پ بارن
ــدا       ــا نمای ــی را ایف ــیار مهم ــش بس ــذر نق ــد ب ــزایش تولی ــد در اف ــی توان ــین  م ــم چن ــذر   ه ــد ب ــزارع تولی ــت اول م کش

 ا د8 جدول  سویا نیز از عوامم بسیار مهم در افزایش کیفیت بذور تولیدی خواهد بودا

ــ :   ــه        6/41گلرن ــبت ب ــه نس ــد ک ــب گردی ــده محق ــی ش ــیش بین ــه پ ــد برنام ــال درص ــادی   94س ــیار زی ــد بس رش
ــت            ــتاتاریخ کاش ــت آن اس ــعه کش ــر توس ــمیم ب ــول و تص ــن محص ــه ای ــی ب ــاه فن ــی از نف ــه ناش ــت ک ــته اس داش

 ا د8 جدول مناست نیز از دیفر نکات فنی درروند تولید این محصول نیز می باشدا 

ن و رربــت کشــاورزان بــه تولیــد کنجــد بــرای رورــ      ،مــانن جــدی موجــود در توســعه کشــت کنجــد       کنجــد :
از برنامــه تولیــد بــذر ایــن     %3تمایــم بیشــتر مصــری در ســایر مــوارد مــی باشــد بــا ایــن اوصــای در حــدود          

ــد   ــب گردی ــول محق ــدم امحص ــم ع ــاورزان  تمای ــتفاده کش ــای     در اس ــوده ه ــذور ت ــتفاده از ب ــود و اس ــام موج از ارق
 ا د8 جدول  بومی و خود مصرفی از دیفر عوامم محدود کننده زراعت کنجد استا
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 1395سال  -سووح و میزان تولید بذر دانه های رورنی   -8جدول 

سو  کنترل شده   بقه بذری نام محصول
  هکتارد

  تند بذر تولید شده سو  تژیید شده  هکتارد

 کلزا
 13/852 92/703 1/1082 گواهی شده

 40/48 35 9/36 مادری

 آفتابفردان
 

 10/64 58 5/59 گواهی شده

 __ __ __ مادری

 سویا
 

 5837 3086 3269 گواهی شده

 7/774 319 334 مادری

 گلرن 
 

 120 63 74 گواهی شده

 28/31 22 5/29 مادری

 کنجد
 

 27/2 5/8 9 گواهی شده

 __ __ __ مادری

 

 1396برای رفع  مشکالت و بهبود عملکرد در سال  برنامه ها و تمهیدات 

راهکارهــای  1396در ســال افــزایش تولیــد بــذر دانــه هــای رورنــی      بــرای رفــن مشــکالت و بهبــود عملکــرد     
 زیر مدنظر قرار دارد:

      ــی ــای رورنـ ــه هـ ــی دانـ ــت تخصصـ ــت و برداشـ ــت، داشـ ــتفاهها و ادوات کاشـ ــازی دسـ ــه و نوسـ تهیـ
 امنوبب با تکنولوژی روز دنیا 

 اسم زن واااد،گراویتی،نوسازی دستفاههای فرآوری بذر دانه های رورنی  دستفاه بوجاری 
 ــ ــد         س ــز تولی ــراکنش مراک ــه پ ــه ب ــا توج ــ  ب ــا ب مختل ــتاندارد در من ــذر اس ــداری ب ــای نفه اخت انباره

 ابذر دانه های رورنی
 احمایت بیشتر از تولیدکنندگان بذور داخلی جهت استفاده از تکنولوژی روز دنیا 
    بکـــارگیری نیروهـــای کارشناســـی مجـــرت و آمـــوزش دیـــده دانـــه هـــای رورنـــی بخصـــوص کلـــزا و

 اسویا
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 ــت ب ــاریخ         کش ــت ت ــاییزه  رعای ــتهای پ ــوص در کش ــی بخص ــای رورن ــه ه ــذر دان ــد ب ــزارع تولی ــن م موق
 اکاشتد

 اواگذاری ارقام به بخش خصوصی با رعایت کلیه مسایم فنی، اجرایی و حقوقی 
 اتولید ارقام زودرس در برخی از محصوالت از جمله سویا 
 ای رورنیبرگزاری دوره های آموزشی در کلیه زمینه های مرتبت با دانه ها 
         ــتفاده ــا اس ــی ب ــای رورن ــه ه ــذر دان ــواهی ب ــرل و گ ــد، کنت ــرفته تولی ــی پیش ــای آموزش ــزاری دوره ه برگ

 ااز دانش فنی شرکتهای شناخته شده خارجی تولیدکننده بذر دانه های رورنی
           ــورهای ــه کش ــی ب ــای رورن ــه ه ــذر دان ــد ب ــر تولی ــدرکار در ام ــت ان ــین و دس ــان، محقق ــزام کارشناس اع

 الید پیشرو در امر تو
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 سیب زمینیگزارش بذر 

عامـــم اصـــلی مشـــکالت بشـــر امـــروز، رونـــد تصـــاعدی افـــزایش جمعیـــت مـــی باشـــد  ، زیـــرا تـــراکم بیشـــتر  
ــد            ــی باش ــذا م ــود ر ــاله، کمب ــرین مس ــت و مهمت ــد داش ــال خواه ــه دنب ــتر را ب ــواقج بیش ــا و ن ــت ، کمبوده جمعی

نفـــر از گرســنفی و یـــا امـــراض وابســـته بـــه رــذا مـــی میرنـــدا لـــذا اگـــر    41000کــه بـــه موجـــت آن روزانـــه  
ــو ــاورزی از          بخ ــدات کش ــد تولی ــیم، بای ــامین کن ــده ت ــای آین ــه ه ــان را درده ــت جه ــاز جمعی ــورد نی ــذای م اهیم ر
ــد  ــدا  30رش ــوردار باش ــدی برخ ــه       درص ــذری ب ــده ب ــد، ر ــی یاب ــر م ــده تکثی ــب ر ــی از  ری ــیت زمین ــه س ــا ک از آنج

ــه هــا              ــت بوت ــد ممکــن اس ــم رش ــی رودا در خــالل فص ــاهی م ــدریجا رو بــه تب ــها ت ــودگی بــه ویروس ــت آل عل
ــد          ــروس تولی ــاری از وی ــای ع ــده ه ــا ر ــا عموم ــه ه ــن بوت ــد و ای ــرار گیرن ــا ق ــروس ه ــم وی ــات ناق ــه آف ــورد حمل م
ــن              ــد ای ــه تولی ــی در چرخ ــیت زمین ــالم س ــذر س ــتفاده از ب ــا اس ــود ب ــی ش ــرآورد م ــه ب ــوری ک ــه   ــدا ب ــی کنن م

ــول ، حــداقم شــاهد    ــودا لــذا افــزایش میــانفین تولیــد در واحــد ســو           30محص  درصــد افــزایش مــی تــوان ب
ایـــن محصـــول بـــا اســـتفاده از بذرســـالم در برنامـــه تولیـــد ایـــن محصـــول در همـــه کشـــورها از جملـــه ایـــران   
ــور در           ــای کش ــرفت ه ــرین پیش ــودااز مهمت ــی ش ــن م ــد واق ــ  مفی ــای مختل ــه ه ــته و از جنب ــی داش ــاه خاص جایف

ــارتی       آفر ــه عب ــذری ب ــی ب ــیت زمین ــه س ــته اولی ــد هس ــازی تولی ــاری س ــی ، تج ــیت زمین ــذر س ــد ب ــد تولی ــی  "ین مین
 از  ریب کشت بافت در  ی سال های اخیر بوده استا "تیوبر

 1394-1395اهداف کمی برنامه مصوب سال زراعی 

ــود         ــی ش ــام م ــارت انج ــرل و نظ ــروژه کنت ــت پ ــه در قال ــت موسس ــه توس ــد     آنا ــای تولی ــاس تقاض ــر اس ــرفا ب ص
 کنندگان بخش خصوصی حقیقی/حقوقید می باشدا

 تحلیل عملکرد 

ــ ــر م ــذری: پ ــده ب ــال       زارع ر ــابه س ــه مش ــا موسس ــرارداد ب ــری ق ــی    ــیت زمین ــذری س ــزارع ب ــت م   94اکنش کش
ــر             11و در  ــو  زی ــته و س ــی گذش ــال زراع ــی در س ــیت زمین ــت س ــر کش ــو  زی ــه س ــودا مقایس ــور ب ــتان کش اس

درصــدی ســو  نظــارت    8هکتــار، بیــانفر کــاهش    1010بــالب بــر   95کشــت ســیت زمینــی بــذری در ســال     
ــی    ــه پ ــه ب ــا توج ــه ب ــدا البت ــی باش ــال   م ــاتی س ــه عملی ــی برنام ــه   95ش بین ــه   در موسس ــبت ب ــی نس ــو  اجرای ، س

ــی    ــیش بین ــه پ ــواهی        6/32برنام ــم گ ــذر قاب ــزان ب ــدا می ــی ده ــان م ــاهش نش ــد ک ــده  درص ــیش از ش  31000ب
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ــال   ــن در س ــال       95ت ــذر در س ــد ب ــزان تولی ــا می ــدانی ب ــاوت چن ــه تف ــود ک ــه    94ب ــا توج ــزان ب ــن می ــتا از ای نداش
 د 9 جدول  درصد آن برچست گواهی نصت گردیدا 60کنندگان نزدیک به به تقاضای رسمی تولید 

ــال        ــواهی در س ــد گ ــوبر واج ــی تی ــد مین ــزان تولی ــی می ــیش بین ــوبر : پ ــی تی ــر  95مین ــالب ب ــود   8ب ــدد ب ــون ع میلی
ــات             ــذر در  بق ــد ب ــم تولی ــه کام ــاد چرخ ــه ایج ــور ب ــاز کش ــر از نی ــزان فرات ــن می ــتا ای ــی اس ــم دسترس ــه قاب ک

ــه    ــتابا توج ــ  اس ــت  مختل ــه فعالی ــوبر        14ب ــی تی ــداد مین ــود، تع ــدی موج ــی و توانمن ــش خصوص ــرکت در بخ ش
ــیش از   ــدی ب ــم            11تولی ــیار قاب ــه بس ــن برنام ــی ای ــالهای اجرای ــین س ــداد در ب ــن تع ــه ای ــوده ک ــدد ب ــون ع میلی

 د 9 جدول توجه استا 

 1394-1395سال زراعی  -و مینی تیوبر  یبر بذور سیت زمینو نظارت  نترلک- 9 جدول 

 محصول
 بذری

 نحوه نظارت  بقه بذری مرحله بازدید
سو   کنترل 
 شده  هکتارد

سو  تایید 
 شده  هکتارد

بذر تولید شده 
  تن /عددد

 سیت زمینی

 1بازدید -سو  سبز
بیماریها، نمونه  2و

 برداری

S-B 31000 950 1010 نظارت عالیه 

 مینی تیوبر

 1بازدید -سو  سبز
بیماریها، نمونه  2و

 برداری

 6   در گلخانهد 6 نظارت عالیه اولیههسته 
میلیون  8حدود 

 عدد

 آسیب شناسی

ــای            ــالس ه ــادری در ک ــه م ــذر در  بق ــد ب ــزان تولی ــای می ــر مبن ــتی ب ــی بایس ــیت زمین ــذر س  SEو  Sواردات ب
 در داخم کشور و نیز توجه خاص به واردات ارقام جدید باشدا 

 ا زارع بدون اخذ گواهی وجود بازار ریر رسمی خرید و فروش بذر بصورت زارع به

 اتمایم اند  کشاورزان به استفاده از بذور گواهی شده

ــواهی             ــذر گ ــد ب ــرای خری ــک ب ــرده مال ــاورزان خ ــا کش ــاورزان خصوص ــین کش ــاز در ب ــورد نی ــدینفی م ــود نق کمب
 اشده
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 ادر دسترس نبودن بذور گواهی شده کالسهای پایین تر با قیمت مناست

 1396کالت و بهبود عملکرد در سال برنامه ها و تمهیدات برای رفع مش

تلییـــرات در اســـتاندارد    ـــرح ســـاماندهی تولیـــد بـــذر ســـیت زمینـــی در کشـــور  وو اجـــرای نهـــایی شـــدن بـــا 
ــه          ــول ک ــن محص ــذر ای ــد ب ــیش روی تولی ــالش پ ــرین چ ــی بزرگت ــیت زمین ــذر س ــواهی ب ــدی گ ــالس بن ــووح ک س

و بــذر در  بقــه گــواهی شــده     شــدهمرتفــن  اســت ، در واقــن ردیــابی و حفــ  بــذر در چرخــه تولیــد رســمی       
 گیرد ا می در دسترس قرارقابم توجهی از بهره برداران با قیمت مناست و قابم خرید   برای تعداد

ــه          ــاهش هزین ــه ک ــاص ب ــه خ ــا توج ــده ب ــواهی ش ــذر گ ــد ب ــزایش تولی ــذری اف ــزارع ب ــر م ــارت ب ــو  نظ ــعه س توس
 ا تولید

رقـــم جدیـــد توســـت کـــانون ســـیت  8ه ســـال گذشـــته تعـــداد بمشـــا  95ورود ژرم پالســـمهای جدیـــد در ســـال  
ــداد     ــران و تع ــاران ای ــی ک ــور           19زمین ــه منظ ــه ب ــد ک ــور ش ــوس وارد کش ــران ت ــد اخت ــرکت بلن ــت ش ــم توس رق

مــون تعیــین  آزارزیــابی ســازگاری ایــن ارقــام در منــا ب عمــده تولیــد ســیت زمینــی توســت موسســه تحــت           
 ارزش زراعی قبم از تجاری سازی استا

 ارقام جدید و جایفزینی با ارقام قدیمی به ویته در منا ب  رح استمرار استفاده از 

 کاهش هزینه تولید بذر و افزایش دسترسی بیشتر کشاورزان بر بذر در  بقه گواهی شده

برگزاری دوره های اموزشی تخصج کاربردی 
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 پنبه گزارش بذر 

ــا ارزش تـــرین  ــرین و بـ ــه در بـــیش از  یکـــی از مهمتـ ــاورزی اســـت کـ ــور جهـــان  محصـــوالت کشـ یکصـــد کشـ
ــورد کشــورها در آســیا و آفریقــا بــه ایــن محصــول متکــی اســتا         تعــدادی از کشــت قــرار گرفتــه و اقتصــاد    م

داشـــته و بـــدون محـــدودیت در مـــا قابلیـــت انوبـــاا زیـــادی بـــا شـــرایت اقلیمـــی و خـــا  کشـــور  ایـــن گیـــاه 
دلیــم دارا بــودن ریشــه عمیــب و     هبــ گیــاه پنبــه  باشــداکشــت و کــار مــی   بســیاری از منــا ب کشــور قابــم   

وجینـــی بـــودن زراعـــت آن، جایفـــاه ارزنـــده ای در تنـــاوت زراعـــی داشـــته و ضـــمن بهبـــود وضـــعیت خـــا  و   
ارتقـــا  عملکـــرد محصـــول بعـــدی، کـــاهش بیماریهـــا بـــویته بیماریهـــای گنـــدم دراســـتانهای مر ـــوت  شـــمالید 

رفه اقتصـــادی تولیـــد محصـــول پنبـــه در رقابـــت بـــا ســـایر کـــاهش صـــبـــهباتوجـــه البتـــه گرددا را موجـــت مـــی
ــی از             ــه برخ ــت ک ــه اس ــی یافت ــز روندکاهش ــول نی ــن محص ــذر ای ــد ب ــت تولی ــو  زیرکش ــی، س ــوالت زراع محص

ــاده  ــت نهـ ــزایش قیمـ ــم آن افـ ــتفاه   دالیـ ــت دسـ ــزایش قیمـ ــارگری، افـ ــتمزد کـ ــزایش دسـ ــاورزی، افـ ــای کشـ هـ
کشـــت پنبـــه، کاشـــت در مـــزارع کـــم بـــازده،  برداشـــت مکـــانیزه، خشکســـالی ســـنوات اخیـــر در منـــا ب زیـــر  

ــه    ــزایش هزین ــرفی، اف ــود مص ــذر خ ــتفاده از ب ــزایش اس ــوا   اف ــودن مش ــافی ب ــذر، ناک ــد ب ــای تولی ــادی  ه ــای اقتص ه
 باشد او همانین رواج کشت دوم در کشور می

 1394-1395اهداف کمی برنامه مصوب سال زراعی 

ــه      ــه و دان ــم پنب ــت اداره ک ــده توس ــالم ش ــه اع ــاس برنام ــر اس ــال      ب ــه در س ــذر پنب ــد ب ــزان تولی ــی، می ــای رورن ه
ــت   1395 ــه الی ــذر     1020در  بق ــد ب ــا تولی ــار ب ــده     788هکت ــواهی ش ــه گ ــن و در  بق ــا تولیــد    6777ت ــار ب هکت
  تن پیش بینی شده استا 4300بذر 

 تحلیل عملکرد 

ــم    ــدای فصـ ــده     1033در ابتـ ــواهی شـ ــه گـ ــت و در  بقـ ــه الیـ ــار در  بقـ ــیش از   2159هکتـ ــی بـ ــار یعنـ هکتـ
سیصـــد و ده درصـــد کـــاهش نســـبت بـــه برنامـــه اعـــالم شـــده زمـــین جهـــت کنتـــرل و نظـــارت بـــه موسســـه  

درصــد اراضــی   92معرفــی گردیــده اســتابعد از بازدیــد در مراحــم مختلــ  کنتــرل و نظــارت در  بقــه الیــت          
ــدود      956  ــده ح ــواهی ش ــه گ ــو   بق ــارد و در س ــد   27هکت ــه      572درص ــن موسس ــایی ای ــد نه ــه تایی ــارد ب هکت

 د10 جدول استا رسیده 
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    1394-1395سال زراعی  -کنترل و نظارت بر بذور پنبه  -10جدول 

 :کاهش سو  زیرکشتآسیت شناسی  

 ا های تولیدکننده بذرموقن توست شرکتعدم انعقاد قرارداد به 
  امعرفی اراضی جاکار و حذی مزارع در زمان سو  سبز 
  اعدم رعایت فاصله ایزوالسیون 
 ا عدم مخلو  کشی در زمان گلدهی 
  ا عدم سلیکسیون پس از باز شدن گم  تفکیک بوته های دانه سبز و سیاهد 

 :کاهش تولید بذر پنبهآسیت شناسی 

 ا عدم وجود ماشین برداشت وش پنبهد  برداشت سنتی مزرعه 
  ا  کاهش قوه نامیه بذور و قسمت عمده ای از بذر ریراستانداردتژخیر در برداشت  و 
      ــدلیم ــه ب ــذور در کارخان ــه ب ــوه نامی ــدید ق ــت ش ــفیه     اف ــت و تص ــین برداش ــده ب ــاد ش ــانی ایج ــله زم فاص

 ا وش 
  1396برنامه ها و تمهیدات برای رفن مشکالت و بهبود عملکرد در سال 

محصول 
 بذری

  بقه بذری بازدیدهای انجام شده
سو   کنترل شده 

  هکتارد

سو  تایید شده 
  هکتارد

بذر تولید شده 
  تند

 پنبه

سو  -سو  قرارداد
 -سو  گلدهی-سبز

 سو  نهایی

 4.5 219.5 300.5 سوپرالیت

 پنبه

سو  -سو  قرارداد
 -سو  گلدهی-سبز

 سو  نهایی

 770.5 674.5 995.5 الیت

 پنبه

سو  -سو  قرارداد
 -سو  گلدهی-سبز

 سو  نهایی

 623 634 194.5 گواهی شده
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   ــذر ــن ب ــه موق ــت ب ــه  ، کش ــاد ب ــرکت   انعق ــت ش ــرارداد توس ــن ق ــذر    موق ــده ب ــد کنن ــای تولی ــزایش ه و اف
 ادرصد سو  زیرکشت نسبت به برنامه مصوت  20

  اهای هرز و حشراترعایت بهداشت مزرعه و مبارزه با عل  
  ااستفاده از برگ ریز قبم از برداشت و انجام سلیکسیون مزرعه توست کارگرهای باتجربه 
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 چغندر قندگزارش بذر 

 1394-1395اهداف کمی برنامه مصوب سال زراعی 

ــای          ــاس تقاض ــر اس ــاورزی و ب ــاد کش ــای وزارت جه ــه ه ــا و برنام ــت ه ــابن سیاس ــد ت ــدر قن ــذر چلن ــد ب ــه تولی برنام
 ا تولید کنندگان و پس از عقد قرارداد نظارتی  با موسسه انجام می گیرد

 تحلیل عملکرد 

ــرا  ــاس ق ــر اس ــدر        رب ــوژرم چلن ــذر من ــد ب ــرای تولی ــدی ب ــان قن ــعه گیاه ــان توس ــش بنی ــرکت دان ــا ش ــارتی ب داد نظ
هکتـــار در اســـتان اردبیـــم، بازدیـــدهای مزرعـــه ای انجـــام  120شـــکوفا وشـــری  در ســـو   –قنـــد ارقـــام آریـــا 

ــزان    ــه می ــت ب ــس از برداش ــدا پ ــرا     180گردی ــزان ق ــه می ــه ب ــدابا توج ــداری گردی ــذر خری ــن ب ــی  رت ــیش بین داد و پ
 د11 جدول  درصد محقب گردیدا100ی انجام شده میزان تحقب برنامه به میزان ها

 1394-1395کنترل و نظارت بر بذر چلندر قند در سال زراعی -11جدول 

)آسههیب  1396برنامههه ههها و تمهیههدات بههرای رفههع مشههکالت و بهبههود عملکههرد در سههال        

 شناسی ( 

ارقــام چلندرقنــد کــه دارای پتانســیم    ،  رقــم تولیــد مــی گــردد     3الــی  2بــدلیم اینکــه بــذور داخلــی فقــت از     
ــد            ــا را دارن ــاری ه ــه بیم ــاوم ب ــد و مق ــت چلندرقن ــد و کش ــا ب تولی ــا من ــازگاری ب ــد  و س ــد چلندرقن ــاالی تولی ب

ــور  ــی وارد کش ــرددم ــذور          ،  گ ــد ب ــتقبال از خری ــدم اس ــه ع ــه ب ــا توج ــی ب ــدگان داخل ــم تولیدکنن ــین دلی ــه هم ب
ــد    ــذر ندارن ــد ب ــرای تولی ــایلی ب ــی تم ــذا داخل ــر ل ــاله ــی    س ــذور واردات ــزایش ب ــدلیم اف ــی ب ــذر داخل ــد ب ــزان تولی  می

 کاهش  می یابدا

 نحوه نظارت  بقه بذری محصول بذری
سو   کنترل 
 شده  هکتارد

سو  تایید شده 
  هکتارد

 بذر تولید شده  تند

 180 120 120 مستقیمنظارت  گواهی شده چلندر قند
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ایـــن واحـــد آمـــادگی دارد در صـــورت تقاضـــای تولیـــد بذرچلندرقنـــد از بخـــش خصوصـــی و دولتـــی نســـبت بـــه  
 هکتار انجام و یفه نمایدا  500تا سو   1396اجرای و ای  خوددر سال 
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 زی و صیفی و حبوباتسبگزارش بذر 

 1394-1395اهداف کمی برنامه مصوب سال زراعی 

هکتــار  145ســو  زیــر کشــت مــزارع تولیــد بــذر ســبزی و صــیفی حــدود          1395ســبزی و صــیفی: در ســال   
 برآورد شدا

ــال     ــات در سـ ــواع حبوبـ ــت انـ ــو  کشـ ــات: سـ ــی   1395حبوبـ ــذری پرورشـ ــات بـ ــواهی  3در  بقـ ــادری و گـ ، مـ
ــده،  ــد   960شـ ــرآورد شـ ــار بـ ــتان  هکتـ ــتان لرسـ ــه در اسـ ــاه   150کـ ــار، در کرمانشـ ــزی   535هکتـ ــار، مرکـ هکتـ
 هکتار پیش بینی شدا 100هکتار و زنجان  25هکتار، گلستان  150

 تحلیل عملکرد 

ــدود           - ــیفی ح ــبزی و ص ــذر  س ــد ب ــزارع تولی ــت م ــر کش ــو  زی ــیفی: س ــبزی و ص ــد    145س ــرآورد ش ــار ب هکت
ــرای      ــا ب ــرکت ه ــی از ش ــت برخ ــم درخواس ــه دلی ــه ب ــی     ک ــت مل ــه در فهرس ــیفی ک ــبزی و ص ــام س ــذر ارق ــد ب تولی

هــا، موجــود نبودنــد ماننــد خربــزه خــاتونی و همانــین عــدم تمایــم عقــد قــرارداد نظــارتی برخــی از شــرکت           
ــدود    ــو  حـ ــواهی سـ ــرل و گـ ــتان  36کنتـ ــار در اسـ ــد   هکتـ ــر گردیـ ــان میسـ ــوی و زنجـ ــان رضـ ــای خراسـ  ا هـ

ــ     ــن س ــبز در ای ــا س ــان، لوبی ــی، بادمج ــه فرنف ــوالت گوج ــه    محص ــه ب ــد ک ــرار گرفتن ــی ق ــرل و بازرس ــورد کنت و  م
هکتــار  16دلیــم اخــتال  ژنتیکــی زیــاد و وجــود بیمــاری هــا در تعــدادی از مــزارع گوجــه فرنفــی، مســاحت            

هکتــار مــورد تژییــد نهــایی قــرار گرفــت کــه شــامم گوجــه فرنفــی رقــم موبیــم،              20آن رد شــد، در نهایــت  
ــان رقــم   ــا    Long Purpleبادمج ــا ســبز رقــم س ــذرهای وارداتــی بــوده    نری بودنــد کــه منشــژ آن  و لوبی هــا، ب

 ا د12ا جدول  کیلوگرم بوده است 12990استا میزان تولید بذر این محصوالت 

ــاقال و مـــاش در  بقـــات بـــذری     - ــود، لوبیـــا، عـــدس، بـ ــواع حبوبـــات شـــامم نخـ حبوبـــات: ســـو  کشـــت انـ
ــی  ــده،  3پرورشـ ــواهی شـ ــادری و گـ ــتان   960، مـ ــه در اسـ ــد کـ ــرآورد شـ ــار بـ ــاه،  هکتـ ــتان، کرمانشـ ــای لرسـ هـ

هکتـــار حبوبـــات  422مرکـــزی، گلســـتان و زنجـــان متمرکـــز شـــدا در نهایـــت قـــرارد نظـــارتی مســـاحت حـــدود  
ــی  ــه پرورشـ ــتان   3 بقـ ــده در اسـ ــواهی شـ ــادری و گـ ــان،   ، مـ ــزی، زنجـ ــه مرکـ ــور ازجملـ ــ  کشـ ــای مختلـ هـ

 ا د12ا جدول کرمانشاه، لرستان، گلستان، فارس و خوزستان محقب گردیدا 
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هکتـــار و میـــزان  4/421ح بازدیـــد شـــده لوبیـــا و نخـــود اعـــم از پرورشـــی، مـــادری و گـــواهی شـــده کــم ســـوو 
هکتـــار بـــوده اســـت کـــه  9/141تـــن بـــوده اســـتا قـــرارد نظـــارتی بـــرای لوبیـــا در مجمـــوع   713/398تولیـــد 
هکتـــار  بقـــه گـــواهی  7/91هکتـــار  بقـــه مـــادری و  7/31، 3هکتـــار  بقـــه بـــذری پرورشـــی  5/18مســـاحت 

تـــن بـــوده اســـتا همانـــین قـــرارداد نظـــارتی بـــرای نخـــود در مجمـــوع  275/256ن تولیـــد کـــم شـــده و میـــزا
ــار و میـــزان تولیـــد    5/279 ــار  بقـــه بـــذری پرورشـــی     23تـــن بـــوده کـــه    408/142هکتـ  5/202،  3هکتـ

 د12ا جدول  هکتار  بقه گواهی شده می باشدا 54هکتار  بقه مادری و 

مـــین، کوشـــا، رفـــار، تـــالش، لوبیـــا قرمـــز رقـــم ازنـــا،  ارقـــام گـــواهی شـــده لوبیـــا چیتـــی شـــامم صـــدری، خ 
KS21169,KS31169  وD81083    ــتان ــدتاا در اسـ ــکوفا عمـ ــم شـ ــفید رقـ ــا سـ ــان   ، لوبیـ ــزی و زنجـ ــای مرکـ هـ

ــان،     ــادل، آزاد، آرمـ ــامم عـ ــود شـ ــده نخـ ــواهی شـ ــام گـ ــتا ارقـ ــوده اسـ ــتان  9855بـ ــدتاا در اسـ ــه عمـ ــوده کـ ، بـ
ــت      ــم در اس ــی ه ــدار کم ــت و مق ــوده اس ــز ب ــاه متمرک ــالوه    کرمانش ــه ع ــتا  ب ــده اس ــد ش ــالم تولی ــار  12ان ای هکت

هکتــار در اســتان کرمانشــاهد و بیلــه ســوار      6  3ســو  زیــر کشــت عــدس ارقــام کیمیــا، گاســاران پرورشــی        
ــی           ــذر پرورش ــد ب ــزان تولی ــه می ــت ک ــوده اس ــالمد ب ــتان ای ــادری  اس ــه م ــا  بق ــذر   8320، 3و کیمی ــوگرم و ب کیل

ــز    ــادری نی ــه م ــدا    3700 بق ــی باش ــوگرم م ــین کیل ــت       5/12همان ــم برک ــاقال رق ــت ب ــر کش ــو  زی ــار س هکت
ــه      ــود ک ــده ب ــواهی ش ــادری و گ ــات م ــزون       5/9در  بق ــارت حل ــی و خس ــرا زدگ ــاری ب ــم بیم ــه دلی ــار آن ب هکت

 د12 جدول   تن بوده استا 08/3رد شد و در نهایت میزان تولید 
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 1394-1395سال زراعی  -کنترل و نظارت بذور سبزی و صیفی جات  -12جدول 

 

 

 نحوه نظارت  بقه بذری  محم کشت محصول بذری

سو  
کنترل شده 
  هکتارد

سو  
تایید شده 
  هکتارد

بذر میزان خرید 
 دکیلو گرم  

  8400 3.5 4 نظارت عالیه 3پرورشی  استان مرکزی لوبیا

 6590 2/3 2/3 نظارت عالیه 3پرورشی  استان زنجان لوبیا

 44580 2/17 1/19 عالیهنظارت  مادری استان زنجان لوبیا

 " 32200 5/14 5/18 نظارت عالیه مادری استان مرکزی لوبیا

 92705 2/32 9/32 نظارت عالیه گواهی شده استان زنجان لوبیا

 67800 5/62 5/79 نظارت عالیه گواهی شده استان مرکزی لوبیا

استان  نخود
 -کرمانشاه

 15540 24 5/25 نظارت عالیه 3پرورشی 

 94410 5/198 200 نظارت عالیه مادری استان کرمانشاه نخود

 29060 50 5/174 نظارت عالیه گواهی شده استان کرمانشاه نخود

 8320 6 6 نظارت عالیه 3پرورشی  استان کرمانشاه عدس

 3080 3 3 نظارت عالیه مادری استان گلستان باقال

 0 0 9 نظارت عالیه گواهی شده استان گلستان باقال

استان خراسان  گوجه فرنفی
 رضوی

 490 14 30 نظارت عالیه گواهی شده

استان خراسان  لوبیا سبز
 رضوی

 3000 2 2 نظارت عالیه گواهی شده

 9000 3 3 نظارت عالیه گواهی شده استان زنجان لوبیا سبز

استان خراسان  بادمجان
 رضوی

 500 1 1 نظارت عالیه گواهی شده
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 آسیب شناسی  

دلیــم واردات گســترده  وجــود انفیــزه بــرای تولیــد بــذر گــواهی شــده محصــوالت ســبزی و صــیفی بــه         عــدم 
 این بذور 

  اهیبرید بودن بذور وارداتی

ــده       ــود از وارد کنن ــوعی خ ــه ن ــی ب ــذور داخل ــدگان ب ــت تولیدکنن ــتند     ارل ــوالت هس ــم محص ــن قبی ــده ای ــای عم ه
 ها نزنداجم واردات آننحوی که صدمه ای به حو تمایم به تولید هدفمند دارند به

 در خصوص تولید بذر حبوبات چالش های پیش رو عبارتند از :

  اپایین بودن قیمت بذر 
        ــته ــه هس ــی ب ــاز واقع ــاس نی ــر اس ــه ب ــذور پای ــد ب ــام تولی ــرای انج ــخج ب ــه مش ــود بودج ــدم وج ــای ع ه

 اولیها
  نفاه دست دومی به تولید بذر حبوبات در دستفاهای تصمیم ساز ا 
 1396در سال  ور بهبود عملکرد تمهیدات به منظ 
  برنامـــه ریـــزی دقیـــب و ســـازماندهی افـــزایش تولیـــد و کنتـــرل بـــذر حبوبـــات توســـت شـــرکت هـــای

 اهاتولیدکننده در استان
  ریــزی بــه منظــور ایجــاد فضــای رقــابتی شــرکت هــای تولیدکننــده بــذر ســبزی و صــیفی             برنامــه

 ا برای افزایش تولید و افزایش کیفیت بذر گواهی شده
 ــازن ــات و     بـ ــن ابهامـ ــات و رفـ ــیفی و حبوبـ ــبزی و صـ ــ  سـ ــوالت مختلـ ــتاندارد محصـ ــامن اسـ فری جـ

 انواقج موجود
 هــای پتوهشــی در راســتای ارتقــا  ســو  کمــی و کیفــی بــذر حبوبــات و ســبزی و صــیفی           فعالیــت

 ا در کشور
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 گزارش آزمایشگاه کیفیت بذر 

ــان        ــدی از هم ــم جدی ــروع نس ــاه و ش ــابولیکی گی ــای مت ــذر اوج فعالیته ــوی     ب ــالم و ق ــذر س ــد ب ــتا تولی ــاه اس گی
ــی       ــادی م ــار و اقتص ــت پرب ــتن زراع ــرای داش ــام ب ــین گ ــت      اول ــذر دارای اهمی ــت ب ــت کیفی ــین عل ــه هم ــدا ب باش

 ای استا ویته

ــی       ــورت مـ ــددی صـ ــای متعـ ــب آزمونهـ ــذر از  ریـ ــه بـ ــفاههای تجزیـ ــذر در آزمایشـ ــت بـ ــین کیفیـ ــردا تعیـ گیـ
ن خلـــوص فیزیکـــی جوانـــه زنـــی اســـتاندارد، تعیـــین  هـــا شـــامم آزمـــوآزمونهـــای متـــداول در ایـــن آزمایشـــفاه

ــه        ــان در نمون ــایر گیاه ــذور س ــداد ب ــین تع ــذر و تعی ــت ب ــزان ر وب ــذر     می ــفاهی ب ــه آزمایش ــدا تجزی ــی باش ــا م ه
ــند         ــه س ــه منزل ــا ب ــن آزمونه ــم از ای ــای  حاص ــرا نت ــد زی ــی باش ــر م ــد و تکثی ــه تولی ــم برنام ــرین مراح ــی از مهمت یک

 بذر می باشدا معتبری جهت استفاده خریدار و فروش

در مقایســـه بـــا  1395درصــد تعـــداد آزمــون هـــا در ســال     33ا العــات  موجـــود نشــان دهنـــده رشــد نســـبی     
 د13،  می باشد ا  جدول 1394عملکرد سال 

 :سایر اقدامات 

  انجام آزمون مهارت Proficiency Testد  
 آفتــابفردان  نمونــه بــذر   و خلــوص فیزیکــی اســتاندارد  یمهــارت آزمــون جوانــه زنــ    زانیــم یابیــارز

 د ISTA بذر  هیتجز یالملل نیاز  ری انجمن ب واصله

  انجام آزمون مهارت Proficiency Test د 

 ــارز ــم یابی ــ   زانی ــه زن ــون جوان ــارت آزم ــزا   یمه ــذر کل ــه ب ــتاندارد نمون ــله اس ــ  واص ــن ب ــری انجم  نیاز  
 د ISTA  بذر هیتجز یالملل

  94-95غالت در سال یفیک هیتجز جینتا ییآزما یراست

ــا  ــون ه ــام آزم ــیک یانج ــا  یف ــه ه ــال ینمون ــه  یارس ــه موسس ــتان ازب ــای اس ــه ه ــور مربو  ــه منظ ــه  ب ــامقابل   ینت
از  بقــات بــذر   یبــذور رــالت بوــور تصــادف    ریو شــمارش ســا  یکــیزی، خلــوص ف هیــقــوه نام یآزمــون هــا 

 شده  یو گواه ی، پرورش یمادر
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 ی زراع اهانیهرز و ارقام گ یبذر علف ها ومیهربار هیته

ــا  ــه ه ــا   یینمون ــ  ه ــذر عل ــار   یاز ب ــود در هرب ــرز موج ــه گ ومیه ــکیموسس ــا   -یاه زش ــ  ه ــش عل ــرز  یبخ ه
ــتیدر ــگرد اف ــدی ــور تکم  نیا همان ــه منظ ــب ــار می ــت گرد    ومیهرب ــا درخواس ــتان ه ــز اس ــاز مراک ــا  دی ــه ه  ینمون

 ا ندیاستان خود را به موسسه ارسال نما نیهرز شا یبذر عل  ها

ــت ــااسـ ــاه و خ  یان هـ ــان، کرمانشـ ــانزنجـ ــوب راسـ ــتان، آذربا  ی، جنـ ــتان، لرسـ ــدران، گلسـ ــانیمازنـ ــ جـ  ،یرربـ
 نموده اندا یاریامر موسسه را  نیدر ا میو اردب یمرکز
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 1395سال  -وضعیت آزمون های بعمم آمده روی بذور محصوالت مختل   -13جدول 

 ذربتقسیم  تعداد بذور محصول

آزمون 

جوانه 

زنی 

استاندار

 د

تکرار 

 کاشت

آزمون 

خلوص 

 فیزیکی

آزمون 

 رطوبت

آزمون 

سایز 

 بندی

آزمون 

وزن 

هزار 

 دانه

تست 

 فنل

علفهای 

هرز و 

سایر 

 محصوالت

 مجموع خردل

 6824 229 593 - - - 229 593 3444 860 1736 868 مجموع دانه های روغنی

 162 - - - - - - - 108 27 54 27 مجموع مرتعی

 1180 - 17 - - - - 17 764 191 382 191 مجموع علو فه ای

 6298 - 568 21 11   568 3336 834 1794 897 مجموع غالت

 148 - - - - - - 4 96 24 48 24 مجموع حبوبات

 102 - - - - - -  68 17 34 17 مجموع درختان زینتی

 372  - - - - - - 188 47 94 47 برنج برنج

 6534  -   1298  649 2616 654 1322 661 چغندرقند چغندرقند

 9403 - - - - - - 547 5904 1476 2952 1476 ذرت ذرت

 282 - - - - - -  188 47 94 47 سورگوم سورگوم
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 ذربتقسیم  تعداد بذور محصول

آزمون 

جوانه 

زنی 

استاندار

 د

تکرار 

 کاشت

آزمون 

خلوص 

 فیزیکی

آزمون 

 رطوبت

آزمون 

سایز 

 بندی

آزمون 

وزن 

هزار 

 دانه

تست 

 فنل

علفهای 

هرز و 

سایر 

 محصوالت

 مجموع خردل

 1626  164 - - - - 164 859 214 442 221 پنبه لیفی

 16445 74 - - - -  534 10320 2580 5242 2621 مجموع سبزی و صیفی جات

 47750 303 2311 21 11 1298 229 3121 27888 6972 14194 7097 مجموع 
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 گزارش ارزیابی اصالت ژنتیکی بذور

 نمونه برداری 

ــذری          ــای ب ــون ه ــرای آزم ــدازه آن ب ــه ان ــت ک ــاری اس ــه معی ــت آوردن نمون ــه دس ــذر  ب ــرداری ب ــه ب ــدی از نمون ه
ــورد  ــای              م ــه نت ــت ک ــن اس ــر ای ــار ب ــذری، انتظ ــارت ب ــک پ ــرداری از ی ــه ب ــام نمون ــدا در هنف ــافی باش ــر ک نظ

ــدا     ــذری باش ــارت ب ــت پ ــت متوس ــات کیفی ــون بازت ــه       آزم ــذری ب ــارت ب ــون پ ــم از آزم ــه حاص ــار نتیج ــاا اعتب اساس
دو مولفــه بســتفی دارد: دقــت نمونــه بــرداری و دقــت و صــحت آزمــون هــای آزمایشــفاهی ، از ســوی دیفــر            

ــر ــه             ه ــذری اولی ــوده ب ــه ت ــده ب ــه ش ــه گرفت ــات نمون ــت مشخص ــد در نهای ــتر باش ــه بیش ــه اولی ــداد نمون ــه تع چ
ــون           ــی آزم ــین الملل ــن ب ــده انجم ــنهاد ش ــه پیش ــه اولی ــداد نمون ــداقم تع ــاس ح ــراین اس ــود ب ــد ب ــر خواه ــک ت نزدی

بـــرای تـــوده هـــای بـــذری مختلـــ  براســـاس تحقیقـــات علمـــی بـــوده و نمونـــه ای کـــه براســـاس ایـــن  بـــذر ،
 د15و  14جدول  تورالعمم گرفته شود معری خوبی از توده اولیه خواهد بودادس
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 1395سال   -یداخم و واردات یدتول یبذرها یکنترل و نظارت بر نمونه بردار -14 جدول

  بقه بذری تعداد رقم ها نام محصول
 منشا  بذر

 تعداد پارت
 میزان بذر
  کیلوگرمد

 حجم فعالیت  تعدادد

 کدگذاری نصت اتیکت نمونه برداری وارداتی داخلی

 2 - 2 6050 2 *  گواهی شده 2 ارزن

 96 2460 91 202799 91 * * گواهی شده 21 آفتابفردان

 2 - 2 2300 2 *  شدهگواهی  2 باقال

 29 55601 29 215250 29  * گواهی و مادری 5 برن 

 15 پنبه
گواهی، مادری و 
 پرورشی

* * 159 1473603 159 - 196 

 25 جو
گواهی، مادری و 
 پرورشی

* * 257 4416360 257 - 272 

 690 27995 604 500000 604 * * گواهی شده 91 چلندرقند

 16 - 16 24300 16 *  گواهی شده 7 چمن

 49 ذرت
الین مادری و 
 گواهی شده

* * 1052 16747067 1052 503313 1195 

 2068 - 2068  2068 * * گواهی شده 32 سبزی و صیفی

 52 2483 41 435675 41  * گواهی شده 1 سورگوم
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  بقه بذری تعداد رقم ها نام محصول
 منشا  بذر

 تعداد پارت
 میزان بذر
  کیلوگرمد

 حجم فعالیت  تعدادد

 کدگذاری نصت اتیکت نمونه برداری وارداتی داخلی

 305 288165 272 2942410 272 * * مادری و گواهی شده 13 سویا

سیت زمینی  مینی 
 تیوبرد

 44 6000 44 عدد10000000 44 * * پرورشی 11

 315 450000 315 33500000 3015 * * مادری و گواهی شده 35 سیت زمینی

 449 125320 416 1967383 416 * * مادری و گواهی شده 52 کلزا

 4 - 4 40000 5 * * گواهی شده 4 گلرن 

 40 گندم
گواهی، مادری و 
 پرورشی

* * 521 14028600 521 - 3 

 570 - - 7280 16 * * گواهی شده 14 گیاهان زینتی و دارویی

 12 3744 12 106420 12  * گواهی شده 4 لوبیا چیتی

 12 2590 5 66460 5  * گواهی شده 3 لوبیا قرمز

 5 168 1 5040 1  * گواهی شده 1 لوبیا سفید

 31 - 31 117500 31 *  گواهی شده 11 لوبیا سبز

 2 - 2 6000 2 *  گواهی شده 2 نخود علوفه ای

 2 - 24 210016 24 *  گواهی شده 8 نخود فرنفی
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  بقه بذری تعداد رقم ها نام محصول
 منشا  بذر

 تعداد پارت
 میزان بذر
  کیلوگرمد

 حجم فعالیت  تعدادد

 کدگذاری نصت اتیکت نمونه برداری وارداتی داخلی

 24 363 5 16340 5 * * مادری و گواهی شده 2 یونجه

 6396 1012202 5614  جمن

 

 1395سال  -یواردات یاشده  یدتول یبذرها  یکیخلوص ژنت یها ینظارت بر بررس   -15جدول 

 نام محصول
تعداد  رقم 
 ها

  بقه بذری نوع بذر بررسینوع 
مساحت 
 متر 
 مربند

استانهای 
 اجرا

 نتیجه

رل
کنت
ت 
پس

 

ون
زم
آ

ی 
خل
دا

تی 
ردا
وا

 

د 
بری
هی
ن  
دی
وال

ند
الی
 

ی 
رش
رو
پ

ی 
در
ما

ده 
 ش
ی
واه
گ

ید 
تای
ن 
یزا
م

رد 
ن 
یزا
م

 

 در حال بررسی کرج 400 13 0 0 5 * *  * 14 تابفردانآف

 در حال بررسی کرج 2280 133 345 111 0  *  * 25 جو آبی

 در حال بررسی کرج 220 10 32 14 0  *  * 6 جو دیم

 14 56 کرج 2200 70 0 0 0 * *  * 70 چلندرقند

 52 115 کرج 5000 127 0 0 40 * *  * 146 ذرت
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 نام محصول
تعداد  رقم 
 ها

  بقه بذری نوع بذر بررسینوع 
مساحت 
 متر 
 مربند

استانهای 
 اجرا

 نتیجه

رل
کنت
ت 
پس

 

ون
زم
آ

ی 
خل
دا

تی 
ردا
وا

 

د 
بری
هی
ن  
دی
وال

ند
الی
 

ی 
رش
رو
پ

ی 
در
ما

ده 
 ش
ی
واه
گ

ید 
تای
ن 
یزا
م

رد 
ن 
یزا
م

 

 در حال بررسی کرج 1000 44 30 9 0 * *  * 14 سویا

 24 71 کرج 70 53 42 0 0  *  * 12 سیت زمینی

 در حال بررسی کرج 1000 65 43 0 10 * *  * 48 کلزا

 در حال بررسی کرج 1000 34 0 0 0 * *  * 21 گوجه فرنفی

 در حال بررسی کرج 10700 248 363 160 0  *  * 50 گندم آبی

 در حال بررسی کرج 2300 45 73 45 0  *  * 17 گندم دیم
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 کرتهای کنترلی

ــده          ــین کنن ــاملی تعی ــاورزی و ع ــعه کش ــد و توس ــای تولی ــر بن ــن  زی ــت س ــا کیفی ــیم و ب ــالم ، اص ــال س ــذر  و نه ب
کشــور بــرای بهــره وری مناســت و مولــوت از منــابن تولیــد و نیــم بــه امنیــت رــذایی و اســتقالل اقتصــادی            

ــاده    ــدا م ــی باش ــال و          11و  10م ــذر و نه ــواهی ب ــرل و گ ــاهی و کنت ــام گی ــت ارق ــانون ثب ــی ق ــه اجرای ــین نام آی
ــادی    ــای اقتصــ ــعه همکاریهــ ــازمان توســ ــران در ســ ــویت ایــ ــین  OECDعضــ ــه تعیــ ــه را در زمینــ د، مؤسســ

ــرداری و انجــام آزمونهــای مــورد             ــذر و نهــال، بــا اجــرای نمونــه ب ــالت، خلــوص ژنتیکــی و فیزیکــی ب ــاز اص نی
ــال            ــذر و نه ــواهی ب ــرل و گ ــات کنت ــی از عملی ــم عظیم ــالیانه حج ــاس س ــن اس ــر ای ــتا ب ــوده اس ــد نم ــه من و یف
ــهای       ــه و بخشـ ــذر مؤسسـ ــالمت بـ ــت و سـ ــرل کیفیـ ــفاههای کنتـ ــاورزان و آزمایشـ ــذر کشـ ــد بـ ــزارع تولیـ در مـ
ــتانداردهای    ــودا چناناـــه بـــذور تولیـــدی اسـ ــر کشـــور اجـــرا مـــی شـ  کنتـــرل و گـــواهی بـــذر اســـتانی در سراسـ
ــرل و     ــان کنتـ ــر کارشناسـ ــر نظـ ــده و زیـ ــواهی واقـــن شـ ــورد گـ ــد مـ ــت نماینـ ــفاهی را کسـ ــه ای و آزمایشـ مزرعـ
ــد             ــی فراین ــابی کیف ــور ارزی ــه منظ ــدا ب ــد ش ــا خواه ــرای آنه ــت ب ــاا برچس ــدور و الص ــه ص ــدام ب ــذر اق ــواهی ب گ
کنتـــرل و گـــواهی بـــذر، بـــذور تاییـــد شـــده در  بقـــات مختلـــ  از  ریـــب اجـــرای کرتهـــای کنترلـــی از نظـــر   

ــدول         ــوند  ج ــی مــی ش ــی بررس ــی و خلــوص فیزیک ــالت ژنتیک ــزان اص ــای کنترلــی    15می ــرای کرته دا بــرای اج
ــرد و در            ــی گی ــرار م ــی ق ــورد بررس ــا م ــالت کرته ــدا اص ــتاندارد ابت ــای اس ــه ه ــا نمون ــه ب ــه اول در مقایس در مرحل

ــذری بــ          ــارت ب ــی پ ــوص ژنتیک ــرآوردی از خل ــا، ب ــه ه ــایر گون ــام و س ــایر ارق ــمارش س ــا ش ــه دوم ب ــت مرحل ه دس
د  مــورد مقایســه قــرار مــی گیرنــدا بــه ایــن ترتیــت        OECDآمــده و بــا اســتانداردهای ملــی و بــین المللــی      

اهـــدای نظـــارت عالیـــه مؤسســـه تحقـــب یافتـــه و اصـــالت و کیفیـــت بـــذور خریـــداری شـــده توســـت کشـــاورزان 
 تضمین می شود

لکههرد رنامههه ههها و فتالیههت هههای جدیههد در راسههتای ایجههاد تغییههرات مههوثر در بهبههود عم       ب

 1396در سال  نمونه برداری 

پیشــنهاد و اجــرای برنامــه بلنــد مــدت ارزیــابی، نظــارت و آمــوزش فرآینــد نمونــه بــرداری بــذر در کشــور در             
ــتراتتیک،             ــذرهای اس ــد ب ــور در تولی ــ  کش ــای مختل ــتان ه ــت اس ــه اولوی ــه ب ــا توج ــتانیا ب ــدهای اس ــم واح مح

 آراز گردیدا 1395سال آموزش، نظارت و ارزیابی از این استان ها از دی ماه 

ســفارش  راحــی و ســاخت و ارســال ســو  هــای نمونــه بــرداری نــات در ســه ســایز مختلــ ، بــه منظــور              
 ایجاد روند یکسان در نمونه برداری از بذرهای مختل  تولیدی یا وارداتی در کشورا
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رت تهیـــه فـــیلم و ارســـال ا العـــات آموزشـــی در خصـــوص دســـتورالعمم اســـتفاده از ســـو  هـــای جدیـــد و پـــا
 ا چینی اصولی و نمونه برداری استاندارد، به تمامی واحدهای استانی

ــرداری    ــه ب ــن نمون ــای په ــت ه ــاب چس ــی و چ ــراد      و  راح ــاز اف ــورد نی ــات م ــداول و ا الع ــام ج ــه ن ــه ای ب کتابا
ــدهای            ــه و واح ــتاد موسس ــردار در س ــه ب ــاران نمون ــرداری همک ــه ب ــت نمون ــا  کیفی ــتای ارتق ــردار در راس ــه ب نمون

 ااستانی
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 وارداتگزارش  صادرات و 

ــاده     ــاس م ــه براس ــه موسس ــای       11ب ــرکت ه ــای ش ــده ه ــی پرون ــه  بررس ــبت ب ــود ، نس ــی ش ــازه داده م ــانون اج ق
 بـــذور مختلـــ  پـــس از کســـت مجـــوز هـــای مربو ـــه از  ریـــب وزارتخانـــه و    دحقیقـــی داخلـــی متقاضـــی ورو

ــی  ــم اداری ـ ــد ا  مراحـ ــدام نمایـ ــذروارده از     اقـ ــه بـ ــودن نمونـ ــرایت بـ ــا ز شـ ــر حـ ــی بـ ــد مبنـ ــورت تاییـ در صـ
 انظرآزمونهای کمی وکیفی موابب با استاندارد های موسسه مجوز ورود صادر نماید  

ــال   ــداد  1395در سـ ــدر  1000تعـ ــده بـ ــای وارد کننـ ــده شـــرکت هـ ــ  پرونـ ــات منـــدرج جـ ــابب ا العـ  16ول دموـ
 ااست به موسسه  واصم شدهمحصوالت مختل   به تفکیک بذر 

 1395سال  -وضعیت واردات بذور مختل   -16جدول        

 یونیت تعداد(ks) وزن(kg) نوع بذر

  2560 7/243794 اسفناج

   49000 آفتابفردان

  62997 8/41265 بادمجان

   2300 باقال

   11100 بامیه

   79100 پنبه

  1658275 173636 پیاز

   29802 ترت سفید

  4000 6/62658 ترباه

   21901 تره فرنفی

   10000 جو

  5800 12120 چلندر لبویی
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 یونیت تعداد(ks) وزن(kg) نوع بذر

 303374   چلندر قند

   278 چلندر علوفه ای

   386611 چمن

   1000 چمن تز ینی

  144969 7/28499 خربزه

  847364 4/80706 خیار

   2138099 ذرت

  37670 62721 ذرت شیرین

   2495 ذرت الین پدری

   5416 ذرت الین مادری

    سویا

   323411 سیت زمینی

  1600 27570 شللم

  26779 5/12452 فلفم

  53490 4374 کاهو

  9898 102023 کدو

   374209 کلزا

   1000 الین پدریکلزا 

   2000 کلزا الین مادری

  5927 50229 کلم بروکلی

  12505 4044 کلم سبز

  169239 6004 گم کلم

  5722 2232 کلم قرمز
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 یونیت تعداد(ks) وزن(kg) نوع بذر

   1995 کلم قمری

   54 کلم چینی

   7000 شوید

   82000 گندم

  151952 46428 گوجه فرنفی

  700 123575 لوبیا سبز

  20350 216016 نخود فرنفی

  375744 130572 هندوانه

  764378 36459 هوی 

   4000 یونجه

 303374 5361819 7/5000151 جمن

 

 تحلیل عملکرد 

ــال  ــده    95در سـ ــذر وارد شـ ــم بـ ــدار کـ ــدودمقـ ــن  5 حـ ــون تـ ــدود ، میلیـ ــن  4/5 حـ ــون تـ ــدود ،  KSمیلیـ  حـ
شـــرکت وارد  101از  هـــزار قلـــم واردات 13گیـــاه زراعـــی و بـــاری مختلـــ  شـــامم  45هـــزار واحـــد بـــذر از 300

قلــم بــه عنــوان ارقــام آزمایشــی بــوده اســت کــه بــه          3100از ایــن میــزان واردات   بــوده اســتا کننــده بــذر  
  ا لحاظ وزن و عددی کمتر از یک درصد بذر وارد شده می باشد

عبارتنـــد از اتـــریش، اســـ انیا، افریقـــای جنـــوبی، امریکـــا، اکـــوادر،   1395ی وارد کننـــده بـــذر در ســـال  اکشـــوره
آلمــان، انفلســـتان، ایتالیـــا، آرژانتـــین، بلتیــک، پـــرو، تانزانیـــا، تایلنـــد، تــایوان، ترکیـــه، چـــین، دانمـــار ، هلنـــد،    

ــتان        ــا، مجارس ــوبی، کنی ــره جن ــه، ک ــتان، فرانس ــیلی، صربس ــو یس، ش ــن، س ــیه، ژاپ ــان و   روس ــد، یون ــد، هن ، نیوزلن
 ا پرو
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کمتـــرین واردات از انفلســـتان مربـــو  بـــه تنهـــا یـــک قلـــم گیـــاه بـــاری بـــوده و بیشـــترین واردات بترتیـــت از   
ــیش از   ــا ب ــد ب ــیش از       2000هلن ــا ب ــک ب ــر ی ــه ه ــا و فرانس ــذر، امریک ــم ب ــان    1600قل ــار  و آلم ــذر، دانم ــم ب قل
 قلم بذر بوده استا 500هر یک با حدود 



 

 1395سال - گزارش تحلیلی عملکرد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال        

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارقام گیاهی شناسایی و ثبت تحقیقات
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ــام گیـــاهی عهـــده  ــایی و ثبـــت ارقـ ــه  معاونـــت تحقیقـــات شناسـ ــاکمیتی تـــرین بخـــش از و ـــای  موسسـ دار حـ
یعنــی ثبـــت و تجــاری ســـازی ارقـــام جدیــد گیـــاهی اســتا عـــالوه بـــر ایــن دو و یفـــه مهــم، ثبـــت ذخـــایر       

ــز در  ــی نی ــه      ژنتیک ــه گون ــت ب ــن معاون ــن ای ــه ای ــه ب ــای  محول ــت و  ــرار داردا اهمی ــت ق ــن معاون ــاری ای ــوزه ک -ح

ای اســت کــه اجــرای ســه آیــین نامــه از چهــار آیــین نامــه مصــوت قــانون ثبــت ارقــام گیــاهی و کنتــرل و              
 باشندا  گواهی بذر و نهال بر عهده این معاونت قرار داردا آیین نامه های مذکور به شرح ذیم می

ــین  ــه        آی ــری ب ــت فک ــوا مالکی ــای حق ــار اعو ــاز وک ــر س ــا ر ب ــده و ن ــین کنن ــاهی تبی ــد گی ــام جدی ــت ارق ــه ثب نام
ــر            ــال در ه ــذر و نه ــنعت ب ــعه ص ــاز توس ــیش نی ــلی و پ ــان اص ــی از ارک ــود یک ــه خ ــت ک ــاهی اس ــران گی بهنتادگ

 روداکشوری به شمار می

ــاری ســ         ــی و تج ــد معرف ــر فرآین ــا ر ب ــه ن ــاهی ک ــد گی ــام جدی ــی ارق ــه معرف ــین نام ــاهی   آی ــد گی ــام جدی ازی ارق
 باشدابوده و تضمین کننده عدم ورود ارقام دارای کیفیت پایین به عرصه تولید می

ــی و            ــار دسترس ــازو ک ــی و س ــایر ژنتیک ــت ذخ ــز ثب ــی نی ــومی و محل ــام ب ــی و ارق ــایر ژنتیک ــت ذخ ــه ثب ــین نام آی
 ردار استاای برخوالعادهبرداری از این منابن را روشن نموده و لذا از اهمیت فوابهره

ــایز،             ــش تم ــت دو بخ ــه در قال ــای  محول ــده، و  ــاد ش ــوت ی ــای مص ــه ه ــین نام ــد آی ــرای کارآم ــور اج ــه منظ ب
هــای مارکرهــای مولکــولی و تجزیــه    یکنــواختی و پایــداری و بررســی رفتارهــای زراعــی همــراه بــا آزمایشــفاه       

ــه  ــاویر رایاین ــم تص ــی و تحلی ــری م ــی ای پیفی ــافه م ــودا اض ــه ش ــه کمیت ــه دبیرخان ــی   نمایدک ــه م ــم، ک ــی رق -معرف

ــه  ــرین کمیتـ ــوان آن را از مهمتـ ــتقر    تـ ــذکور مسـ ــت مـ ــمار آورد، در معاونـ ــه شـ ــاورزی بـ ــاد کشـ ــای وزارت جهـ هـ
ــش      ــا بخ ــی ب ــد فن ــم را در بع ــی رق ــد معرف ــوده و فرآین ــا      ب ــوقی ب ــد اداری و حق ــت و در بع ــده معاون ــاد ش ــای ی ه

ــوده و در تعامـــم مـــدیریت حمایـــت ــه هماهنـــ  و پیفیـــری نمـ ــوقی موسسـ ــز  هـــای حقـ ــا موسســـات و مراکـ بـ
ــفاه  ــات، دانشـ ــازمان  تـ ــه سـ ــر مجموعـ ــاتی زیـ ــرکتتحقیقـ ــا، شـ ــوقی  هـ ــی و حقـ ــایر اشـــخاص حقیقـ ــا و سـ هـ

 آوردا متقاضی معرفی رقم موجبات تجاری سازی ارقام برتر در کشور را فراهم می

ــه          ــمار آورد ک ــه ش ــه ب ــانی موسس ــوان پیش ــی ت ــاهی را م ــام گی ــت ارق ــایی وثب ــت شناس ــی  معاون ــن توض ــا ای ــا   ب ب
ــی          ــده برم ــواهی ش ــذر گ ــا واردات ب ــد ی ــرای تولی ــام اول را ب ــازی گ ــاری س ــت و تج ــررات ثب ــحی  مق ــرای ص -اج

ــتالل در         ــروز اخـ ــت بـ ــت موجـ ــن معاونـ ــای  ایـ ــرای و ـ ــد اجـ ــم در فرآینـ ــا خلـ ــتی یـ ــه کاسـ ــر گونـ داردا هـ
ــار اخــ             ــازار را دچ ــه ب ــت ب ــا کیفی ــذر ب ــه ب ــا عرض ــده و نهایت ــال ش ــذر و نه ــواهی ب ــرل و گ ــدهای کنت تالل فرآین

 نمایدامی
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                تهیه فهرست ملی ارقام گیاهی ایران

ــم   ــروزه مه ــک ام ــدون ش ــادی ب ــرین و اقتص ــت ت ــرین راه دس ــود     ت ــو  و بهب ــد س ــد در واح ــزایش تولی ــه اف ــابی ب ی
وری در تولیـــد محصـــول، اســـتفاده از ارقـــام گیـــاهی اصـــالح شـــده بـــا عملکـــرد کمـــی و کیفـــی بـــاالتر و بهـــره

رـــذا ی خـــا ، آفـــات و آبـــی، گرمـــا، ســـرما، شـــوری، کـــمامســـاعد زراعـــی ماننـــد کـــمســـازگار بـــه شـــرایت ن
ــن   ــتا جم ــاهی اس ــای گی ــور،        بیماریه ــاهی کش ــت گی ــت کش ــ  و تح ــر رای ــام برت ــه ارق ــو  ب ــات مرب آوری ا الع

ــومی ا العـــات     ــه و انتشـــار عمـ ــردآوری ایـــن میـــرا  گرانقـــدر بخـــش کشـــاورزی در یـــک مجموعـ ضـــمن گـ
ــام،    ــن ارق ــیات ای ــه خصوص ــو  ب ــه  مرب ــش ب ــره  نق ــنا ی به ــزا ی در آش ــام    س ــدیهای ارق ــا توانمن ــش ب ــرداران بخ ب

  ها خواهد داشتاگیاهی کشور و انتخات برترین

ــی            ــافه م ــت اض ــه فهرس ــند ب ــی را دارا باش ــت مل ــه فهرس ــرایت ورود ب ــه ش ــدی ک ــام جدی ــال ارق ــر س ــدا ه گردن
ــون     ــب آزمـ ــدن موفـ ــاری گذرانـ ــام بـ ــیفی و ارقـ ــبزی و صـ ــام سـ ــرایت ورود ارقـ ــای تشـ ــواختی و  هـ ــایز، یکنـ مـ

پایـــداری اســـت و در مـــورد ارقـــام زراعـــی عـــالوه بـــر ایـــن آزمـــون، آزمـــون تعیـــین ارزش زراعـــی نیـــز انجـــام 
 گرددا می

 عملکردتحلیل 

ــام  ــداد ارق ــوه     تع ــان می ــی و درخت ــان زراع ــال        گیاه ــاهی در س ــام گی ــی ارق ــت مل ــه فهرس ــده ب ــافه ش   1395اض
ــال  ــه سـ ــبت بـ ــیفی   94نسـ ــبزی و صـ ــام سـ ــاهش و در ارقـ ــبی  کـ ــد نسـ ــود    70رشـ ــی شـ ــاهده مـ ــد مشـ درصـ

 د 17 جدول ا

 1395 تا 1390سال های  ارقام وارد شده به فهرست ملی -17جدول 

 
تعداد رقم در 
 90فهرست 

  رقام گیاهی ایرانتعداد ارقام اضافه شده در فهرست ملی ا
 1395 1394 1393 1392 1391 جمن کم

 563 38 55 39 15 82 336 گیاهان زراعی

 1164 113 33 64 125 656 224 سبزی و صیفی

 236 0 4 0 0 79 153 درختان میوه

 2016 151 92 103 140 817 713 جمن
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ملی بررسی ارقام جدید مورد تقاضا جهت تجاری سازی و درج در فهرست 

  DUS یا تمایز، یکنواختی و پایداری ارقام گیاهی ایران

آزمایشـــات فنـــی دو ســـاله ارقـــام گیـــاهی ســـبزی و صـــیفی و زراعـــی جهـــت  موسســـهبـــا توجـــه بـــه و ـــای  
ــداری   ــواختی و پایـ ــایز، یکنـ ــای تمـ ــابی آزمونهـ ــت   (DUS) ارزیـ ــه توسـ ــه و گلخانـ ــایز، در مزرعـ ــش تمـ بخـ

 گیردا انجام می  یکنواختی و پایداری

جهــت تجــاری ســازی ارقــام     DUS، آزمونهــای فنــی  1395بــر اســاس برنامــه مصــوت اهــدای کمــی ســال       
ــدول       ــرح ج ــه ش ــم ب ــداد رق ــاس تع ــر اس ــاهی ب ــد گی ــداد  18جدی ــتا تع ــده اس ــرآورد ش ــام  د ب ــیفی  ارق ــبزی و ص س

ــه   ــده بـ ــی وارد شـ ــون  و زراعـ ــت DUSآزمـ ــار جهـ ــاز یتجـ ــال سـ ــدول    95ی در سـ ــرح جـ ــه شـ د 20و  19بـ
ــی ــدا در مجم ــال      باش ــده در س ــون ش ــاهی آزم ــام گی ــداد ارق ــوع تع ــال    95م ــه س ــبت ب ــته و   94نس ــزایش داش اف

 بوده استا    95های رورنی فراتر از برنامه مصوت در تمامی محصوالت به جز دانه

ــدول  ــی        -18ج ــای فن ــمد آزمونه ــداد رق ــی  تع ــدای کم ــوت اه ــه مص ــازی ارقــام     DUSبرنام ــاری س ــت تج جه
 1394-1395 سال  -جدید گیاهی

 1395 1394 نام گیاه نوع محصول

 سبزی و صیفی

 30 29 خربزه

 45 48 گوجه فرنفی

 35 30 هندوانه

 35 33 پیاز

 15 6 هوی 

 35 30 خیار فضای باز

 25 20 ایخیار گلخانه

 25 27 کدو

 15 15 فلفم

 8 8 بادمجان
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 1395 1394 نام گیاه نوع محصول

 گیاهان زراعی

 20 19 چلندر قند

 10 36 گندم نان

 10 36 جو

 - 1 تریتیکاله

 6 6 گلرن 

 35 30 کلزا

 15 22 برن 

 20 34 ذرت

 5 2 سورگوم

 5 8 آفتابفردان

 394 440  جمن

 یساز یتجار جهت DUSآزمون سبزی و صیفی وارد شده به ارقام  -19جدول 

 نام گیاه نوع محصول
 تعداد رقم

 95سال  94سال 

 سبزی و صیفی

 46 29 خربزه

 54 49 فرنفیگوجه 

 31 30 هندوانه

 37 33 پیاز

 14 12 هوی 

 58 52 خیار

 27 21 کدو

 17 19 فلفم

 10 9 بادمجان

 294 254 جمن
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 یساز یتجار جهت DUSآزمون  زراعی وارد شده به ارقام  -20جدول 

 نام گیاه نوع محصول
 تعداد رقم

 95سال  94سال 

 گیاهان زراعی

 15 19 چلندر قند

   اتمام سال دومد 36 گندم نان

  شروع سال اولد 20

23 

 ) اتمام سال دوم 36 جو

  شروع سال اولد 2

3 

 -  اتمام سال دومد 1 تریتیکاله

 - 6 گلرن 

 - 10 کلزا

 - 6 سویا

 22 43 برن 

 45 42 ذرت

 3 2 سورگوم

 -  اتمام سال دومد 8 آفتابفردان

 2 2 پنبه

 1 1 ای ماشک علوفه

 6 - لوبیا

  194 جمن

 (VCU)رفتارهای زراعی بررسی  

ــالوه           ــی ع ــام زراع ــرای ارق ــران ب ــاهی ای ــام گی ــی ارق ــت مل ــد و درج فهرس ــام جدی ــازی ارق ــاری س ــور تج ــه منظ ب
ــون  ــر آزمـ ــی  DUSبـ ــین ارزش زراعـ ــانی تعیـ ــد مکـ ــاله و چنـ ــای دو سـ ــت   (VCU) ، آزمونهـ ــش توسـ بخـ

 اگیرد ی انجام میزراع یرفتارها یبررس
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جهــت تجــاری ســازی ارقــام     VCU، آزمونهــای فنــی  1395بــر اســاس برنامــه مصــوت اهــدای کمــی ســال       
ــدول       ــرح ج ــه ش ــم ب ــداد رق ــاس تع ــر اس ــاهی ب ــد گی ــداد 21جدی ــتا تع ــده اس ــرآورد ش ــام  د ب ــده ارق ــی وارد ش زراع

 باشدا د می22به شرح جدول   95ی در سال ساز یتجار جهت VCUآزمون  به 

ــال      در مج ــده در س ــون ش ــاهی آزم ــام گی ــداد ارق ــوع تع ــال    95م ــه س ــبت ب ــبت     94نس ــی نس ــته ول ــزایش داش اف
در چلندرقنــد و ذرت فراتــر از پــیش بینــی و در ســایر محصــوالت موــابب یــا کمتــر از          95بــه برنامــه مصــوت   
 پیش بینی بوده استا 

ــدول ــی        -21 ج ــای فن ــمد آزمونه ــداد رق ــی  تع ــدای کم ــوت اه ــه مص ــار  VCUبرنام ــت تج ــازی ارقــام  جه ی س
 د1395 -1394  -جدید گیاهی

 95سال  94سال  نام گیاه نوع محصول

 گیاهان زراعی

 20 19 چلندر قند

 10 36 گندم نان

 10 36 جو

  1 تریتیکاله

 6 6 گلرن 

 35 30 کلزا

 15 22 برن 

 

 20 34 ذرت

 5 2 سورگوم

 5 8 آفتابفردان

 126 194  جمن
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 یساز یتجارجهت  VCUزراعی وارد شده با آزمون ارقام  -22جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد رقم نام گیاه

 95سال  94سال 

 35 29 چلندر قند

 6 7 گندم نان

 2 2 جو

 2 - تریتیکاله

 - - سویا

 10 4 کلزا

 8 8 برن 

 53 11 ذرت

 2 - سورگوم

 5 - آفتابفردان

 8 2 پنبه

 1 - ارزن

 32 5 سیت زمینی

 164 68 جمن
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 گزارش ارقام مترفی شده 

ــداول      ــابب جـ ــی موـ ــی و دولتـ ــش خصوصـ ــده در دو بخـ ــی شـ ــام معرفـ ــزارش ارقـ ــای   24و  23گـ ــال هـ در سـ
 می باشد ا 1395درصدی در سال  25که نشاندهنده رشد  ارا ه گردیده است 1395و  1394

 تحقیقاتی زیر نظر سازمان تحقیقات، آموزش و تروی  کشاورزیدبخش دولتی  موسسات  -ال 

 1395سال  -توست بخش دولتیمحصوالت مختل   تعداد ارقام معرفی شده  -23جدول 

 تعداد رقم معرفی شده محصول

 95سال  94سال  

 4 3 گندم نان

 - 1 گندم دوروم
 3 3 جو

 1 - برن 

  1 تریتیکاله

 1 - ذرت

 3 - سویا

 1 - یونجه

 1 - کلزا

 - 1 چلندرقند
 - 1 پنبه

 1 - آفتابفردان

 2 - نخود

 1 - گلرن 

 1 - سیت زمینی

 2 - لوبیا

 2 - زیتون

 23 10 جمن



 

 1395سال - گزارش تحلیلی عملکرد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال        

 

70 

 

 

 بخش خصوصی )شرکتهای خارجی( -ب

 1395سال  -توست بخش خصوصی محصوالت مختل   تعداد ارقام معرفی شده -24جدول 

 تعداد رقم معرفی شده محصول

 95سال  94 سال 

 4 - گندم نان

 12 4 ذرت

 - 1 سویا
 5 - کلزا

 25 21 چلندرقند

 46 26 جمن
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 آزمایشگاه مارکرهای مولکولی

تعیــین خلــوص   ، تعیــین اصــالت ژنتیکــی   شــامم  1395هــای آزمایشــفاهی بــه عمــم آمــده در ســال      آزمــون
 در جدول زیر مشخج گردیده استا GMOبررسی بذور و  شناسایی رقم ،  ژنتیکی

ــدول  ــولی      -25جـ ــای مولکـ ــارکر هـ ــکاه مـ ــده در آزمایشـ ــم آمـ ــای بعمـ ــون هـ ــعیت آزمـ ــال  –وضـ -1395سـ
1394 

 نوع آزمون سال محصول
تعداد 
 نمونه

تعداد 
 نشانفر

حجم نهایی 
 نمونه

 نوع نشانفر
واحد سفارش 
 دهنده

 جو

1394 

 ثبتمعاونت  SRAP 144 1 144 شناسایی

 ذرت
خلوص 
 ژنتیکی

1000 1 1000 SSR معاونت ثبت 

 75 1 75 شناسایی زعفران
SRAP 
SSR 

AFLP 

ریاست 
 جمهوری

 زرد آلو
خلوص 
 ژنتیکی

216 1 216 SSR معاونت نهال 

 SSR 80 1 80 تنوع ژنتیکی آویشن
معاونت فناوری 
 بذرو نهال

 

 1395 ذرت
خلوص 
 704ژنتیکی 

162 1 162 SSR  بذرمعاونت 
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 ذرت
اصالت و 
خلوص 
ژنتیکی 
AR58 

193 1 193 SSR معاونت بذر 

 جو

شناسایی 
نمونه 

مشکو  در 
رقم ریحان 
03 

109 1 109 SSR معاونت بذر 

 ذرت

شناسایی 
الین 
مشکو  

B73 

15 1 15 SSR معاونت بذر 

 برن 
خلوص 
 ژنتیکی

100 2 200 SSR 
مرکز تحقیقات 
 کهفیلویه

 ISTA اختصاصی GMO 160 2 320 ذرت
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 و انتقال یافته ها فناوری گزارش پژوهش ،
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 پژوهشی هایفتالیت

ــاورزی محســوت             ــعه کش ــه پیشــرفت و توس ــم ب ــرای نی ــاز هــا ب ــرین نی ــی از اساســی ت ــاوری یک ــتوهش و فن پ
ــدون پــتوهش و             ــذا توانمنــدی درکشــاورزی ب ــه شــمار مــی رود ، ل ــد توســعه پایــدار ب ــی گــردد  و کلی تولیــد م

ــای            ــاخج ه ــی از ش ــود یک ــاتی خ ــای تحقیق ــت ه ــتوهش و فعالی ــو  پ ــد س ــدون تردی ــت ا ب ــن نیس ــم ممک عل
 اصلی توسعه کشاورزی  و ارزیابی میزان عملکرد موسسات تحقیقاتی است ا

ــه     ــد در زمینـ ــرتبت و هدفمنـ ــاتی مـ ــرای فعالیـــت هـــای تحقیقـ ــه هـــای  پتوهشـــی و  اجـ ــه برنامـ تـــدوین و تهیـ
ســترش آن  از اقــدامات مهمــی اســت کــه هــر ســاله  بــا دقتــی مضــاع  بــه           هــای مختلــ  کشــاورزی و گ  

ــابب          ــود مو ــای موج ــالش ه ــن چ ــور رف ــه منظ ــردی  و ب ــای راهب ــه ه ــلی برنام ــای  اص ــت ه ــی از اولوی ــوان یک عن
 اهدای حصول به امنیت رذایی انجام می شود ا

ــال   ــرا    1395در سـ ــمن اجـ ــه ضـ ــود در موسسـ ــت موجـ ــاال و  رفیـ ــیم بـ ــتفاده از پتانسـ ــا اسـ ــای بـ ــرح هـ ی  ـ
ــال و شناســایی            ــالمت بــذر و نه ــرل نهــال  ، س ــرل بــذر ، کنت ــای هدفمنــد  کنت ــد  در زمینــه ه ــاتی جدی تحقیق
ــرای            ــای اج ــت  ارتق ــتعدی جه ــای مس ــه ه ــم ،  زمین ــای قب ــال ه ــای س ــرح ه ــه   ــاهی و ادام ــام گی ــت ارق و ثب

ــات           ــای تحقیق ــرح ه ــه   ــته ای ب ــه وی ــین  توج ــم چن ــت اه ــده اس ــراهم آم ــاتی ف ــای تحقیق ــرح ه ــتر    ی مش
ــه            ــاتی موسس ــای تحقیق ــت ه ــرفتن اولوی ــر گ ــا در نظ ــاتی و ب ــات تحقیق ــایر موسس ــاری س ــا همک ــدتا  ب ــه عم ک
ــده           ــراهم آم ــتر  ف ــاتی مش ــای تحقیق ــرح ه ــرای   ــه اج ــهیالتی در زمین ــده و تس ــذول ش ــرد مب ــی گی ــورت م ص

ــاتی در          ــای تحقیق ــرح ه ــرای    ــد اج ــه رش ــد رو ب ــه رون ــورت گرفت ــای ص ــزی ه ــه ری ــا برنام ــه ب ــت  ک ــال اس س
 د 35های پیش رو استمرار خواهد یافت ا  جدول 

تـــا کنـــون  ـــرح هـــای در دســـت اجـــرا از رشـــد نســـبی  1388موـــابب بررســـی هـــای بعمـــم آمـــده از ســـال  
ــال      ــه در س ــت ،  گرچ ــوده اس ــور دار ب ــبی برخ ــم        1395مناس ــال قب ــه س ــبت ب ــاتی نس ــای تحقیق ــرح ه ــداد   تع

ح هـــای تحقیقـــاتی درزمینـــه هـــای کـــاربرد درصـــد داشـــته اســـت ولـــیکن در اجـــرای  ـــر 10کـــاهش نســـبی 
ــبت          ــایی نس ــات نه ــه گزارش ــای براینک ــم ،  مض ــوده ای ــبی ب ــد نس ــاهد رش ــروی  ش ــم ت ــای قاب ــه ه ــاری و یافت تج

 درصدی داشته است ا 43، رشد  نسبی 1394به سال 

ــاتی            ــای تحقیق ــرح ه ــرای   ــده اج ــوی ش ــته ای معو ــه وی ــه آن توج ــر ب ــال اخی ــد س ــه در چن ــری ک ــورد دیف م
ــی با  ــاص م ــرتبت        خ ــی م ــای خصوص ــد ه ــر واح ــا دیف ــه ب ــاری موسس ــترش همک ــور گس ــه منظ ــدتا ب ــه عم ــد ک ش
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بـــا اهـــدی موسســـه صـــورت مـــی گیـــرد و در موسســـات تحقیقـــاتی دارای جایفـــاه ارزشـــمندی اســـت و نســـبت 
 به سال قبم تفاوت فاحشی در تعداد آن مشاهده نمی شود ا

 1395سال  –وضعیت فعالیت های تحقیقاتی – 35جدول 

 فناوری تجاری یافته قابم تروی  گزارشات نهایی تحقیقاتی جدید  و ادامه دار از سال های قبم رح های 

141 66 21 13 

 گزارش امور پژوهشی موسسه

ــتوهش ــال  پ ــذر و نه ــای ب ــرح  ه ــت   ــروژه در قال ــا و پ ــای      ه ــرین و  ــی از مهمت ــاربردی یک ــاتی ک ــای تحقیق ه
ــه  ــیموسس ــدم ــه باش ــای   ک ــاتی   نت ــای تحقیق ــروژه ه ــه پ ــن موسس ــت     ای ــا  کیفی ــور ارتق ــه منظ ــزاری ب ــذر و اب ب

ــال تولیــدی کشــور مــی باشــدا     ــن موسســه   برنامــه تحقیقــاتی  نه هــایی بــا  ای منســجم از فعالیــت مجموعــهای
ــت   ــا  کیفی ــدای ارتق ــالاه ــذر و نه ــه   ب ــد ک ــی باش ــی م ــرا م ــین اج ــیله محقق ــه وس ــرددا دســتب ــدای  گ ــه اه ــابی ب ی

ــروژه    ــرح، پ ــدادی   ــام تع ــمن انج ــه متض ــت  برنام ــا فعالی ــوایی      و ی ــا  محت ــدیفر ارتب ــا یک ــه ب ــت ک ــاتی اس تحقیق
 ای دارنداو زنجیره

فقــره  33فقــره بــود کــه از ایــن تعــداد      126تعــداد پــروژه و  ــرح تحقیقــاتی در دســت اجــرا       1395در ســال 
ــروژه  ــورت پ ــه ص ــندا   ب ــی باش ــرا م ــال اج ــاص در ح ــای خ ــاص  ه ــاتی خ ــروژه تحقیق ــه  پ ــتراتتی ک ــا اس ــب ب -منوب

ــا، سیاســـت ــههـ ــا، برنامـ ــروی    هـ ــوزش و تـ ــات، آمـ ــازمان تحقیقـ ــاورزی، سـ ــاد کشـ ــاتی وزارت جهـ ــای تحقیقـ هـ
ــارات   ــا اعتب ــه ب ــاورزی ک ــی کش ــام    هب ــه آن انج ــدهای تابع ــازمان و واح ــاتی س ــارات تحقیق ــز اعتب ــردد ج ــی گ ــرا م  اج

ــه ــتفاه  ک ــفارش دس ــه س ــره ب ــا به ــی ی ــای اجرای ــی  ه ــام م ــا خصوصــی انج ــی ی ــرداران دولت ــودب ــا  ش ــاوین آنه و  عن
  دا1درجدول ذیم اشاره گردیده است  جدول 

 1395پروژه های خاص اجرا شده و به اتمام رسیده در سال  -1 جدول

 شماره مصوت نوع پروژه عنوان

ارزیابی سالمت درختان میوه هسته دار مادری نسبت به بیماری 
 برای صدورپتمردگی ورتیسلیومی براساس استانداردهای مصوت 

 گواهی سالمت

 92119-08-08-4 خاص
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موالعه و  بقه بندی منابن تژمین اندامهای تکثیری ارقام تجاری 
 درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی

 91125-08-08-4 خاص

موالعه و  بقه بندی منابن تژمین اندامهای تکثیری ارقام تجاری 
 خراسان رضویدرختان میوه دانه دار در استان 

 91126-08-08-4 خاص

رقم خیار  9بررسی تمایز، یکنواختی و پایداری صفات مورفولوژیکی 
 متقاضی تجاری شدن

 93104-08-08-4 خاص

رقم کدو  10بررسی تمایز، یکنواختی و پایداری صفات مورفولوژیکی 
 سبز متقاضی تجاری شدن

 93105-08-08-4 خاص

ارزیابی سالمت درختان میوه هسته دار و دانه دار در بارات پیش 
گواهی و نیز تعدادی از نهالستان های مورد نظر نسبت به قارچ 

د Rosellinia necatrixعامم بیماری پوسیدگی سفید ریشه  
 براساس استانداردهای مصوت سالمت نهال

 93107-08-08-4 خاص

زای درختان میوه مندرج در موالعه میزبان های عوامم بیماری 
استانداردهای ملی سالمت جهت استفاده در احدا  هسته های اولیه 

 و پیش تکثیر، بارات مادری و نهالستان هاا

 92127-08-08-4 خاص

بررسی بیماری های ویروسی و ویرو یدی انفور در استان قزوین در 
 راستای بازنفری استانداردهای ملی سالمت

 خاص
14-08-08-9351-

93001 

بررسی بیماری های ویروسی و ویرو یدی انفور در استان آذربایجان 
 رربی در راستای بازنفری استانداردهای ملی سالمت

 خاص
14-36-08-9351-

93002 

بررسی بیماری های ویروسی و ویرو یدی انفور در استان فارس در 
 راستای بازنفری استانداردهای ملی سالمت

 خاص
14-50-08-9351-

93003 

بررسی بیماری های ویروسی و ویرو یدی انفور در استان خراسان 
 رضوی در راستای بازنفری استانداردهای ملی سالمت

 خاص
14-08-08-9351-

94004 
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 شماره مصوت نوع پروژه عنوان

موالعه و بررسی تلییر الفوی تولید نهال مرکبات در منوقه شمال 
 استان خوزستان:

 93120-08-08-4 خاص

ایجاد کلکسیون مرجن هسته های اولیه سالم دانه  بررسی امکان
داران از نظر بیماری های ویروسی برای برنامه های ملی کنترل و 

 گواهی نهالا

 93112-08-08-4 خاص

بررسی امکان ایجاد کلکسیون مرجن هسته های اولیه سالم زردآلو، 
هلو و شلیم از نظر بیماری های ویروسی برای برنامه های ملی 

 و گواهی نهالا کنترل

 93113-08-08-4 خاص

بررسی امکان ایجاد کلکسیون مرجن هسته های اولیه سالم گیالس، 
آلبالو و آلو از نظر بیماری های ویروسی برای برنامه های ملی 

 کنترل و گواهی نهالا

 93114-08-08-4 خاص

بررسی تمایز، یکنواختی و پایداری توده های شاخج بومی و محلی 
 دارویی گشنیزگیاه 

 خاص
14-08-08-9302-

93001-K9301 

بررسی امکان ایجاد کلکسیون مرجن هسته های اولیه سالم هسته 
دار برای برنامه های ملی کنترل و گواهی نهال از نظر بیماری 
 پتمردگی ورتیسلیومی مندرج در استاندارد ملی نهال

 94108-08-08-4 خاص

رقم  13صفات مورفولوژیک در  بررسی تمایز، یکنواختی و پایداری
 جدید هندوانه

 93111-08-08-4 خاص

 د.Satureja hortensis L دار کردن بذر گیاه دارویی مرزه ¬پوشش
 با مواد مختل  و انتخات مناست ترین روش برای بهبود جوانه زنی

 خاص
14-08-08-9301-

93003-K9301 

ای مندرج در هبیان باکتریایی ژن نوترکیت پروتئین پوششی ویروس 

بادی ¬استانداردهای ملی سالمت سیت زمینی به منظور تولید آنتی
 اختصاصی

 9451-08-08-14 خاص

 K9301-08-08-48 خاص فناوری و فرآوری بذر گیاهان دارو ی  آویشن، بابونه، مرزه، و گشنیزد
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 شماره مصوت نوع پروژه عنوان

بررسی تمایز، یکنواختی و پایداری توده های شاخج بومی و محلی 
 بابونهگیاه دارو ی 

 خاص
14-08-08-9302-

94003-K9301 

بررسی ر وبت بذر، دمای محیت و مواد بسته بندی جهت نفهداری 
 دMatricaria Chamomillaبذر گیاه دارویی بابونه  

 خاص
14-08-08-9301-

93001-K9301 

بررسی توده های بومی شاخج آویشن با استقاده از صفات 
 مورفولوژیک و مارکرهای مولکولی

 خاص
14-08-08-9302-

93002-K9301 

رقم خیار  11بررسی تمایز، یکنواختی و پایداری صفات مورفولوژیکی
 گلخانه ای متقاضی تجاری شدن

 94116-08-08-4 خاص

د از نظر .Nigelia sativa Lبررسی توده های بومی سیاه دانه   
 خصوصیات مورفولوژیکی و فیتو شیمیایی در ایرانا

 94099-08-08-4 خاص

 "به"ردیابی ویروس های نماتد زاد و گرده زاد در هسته های اولیه 
 شرکت کشاورزی فجر اصفهان

 94117-08-08-4 خاص

تهیه شناسنامه مورفولوژیک و بررسی تمایز توده های شاخج بومی 
 و محلی گیاهان دارو ی آویشن، بابونه، گشنیز و مرزه

 خاص
14-08-08-9302-

K9301 

بررسی روش های بسته بندی و نفهداری بذر گیاهان دارو ی 
 آویشن، بابونه، گشنیز و مرزه

 خاص
14-08-08-9301-

K9301 

رقم جدید هندوانه و تهیه  16بررسی تمایز، یکنواختی و پایداری 
 شناسنامه صفات مورفولوژیک

 94118-08-08-4 خاص
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 شماره مصوت نوع پروژه عنوان

متقاضی تجاری رقم خیار فضای باز  30ارزیابی صفات مورفولوژیکی 
 شدن جهت تمایز، یکنواختی و پایداری

 95108-08-08-4 خاص

بررسی تمایز، یکنواختی و پایداری صفات مورفولوژیکی ارقام گندم 
 متقاضی تجاری شدن

 94121-08-08-4 خاص

ــال    ــن س ــی ای ــورد  33در   ــتقم   م ــاتی مس ــروژه تحقیق ــد     پ ــده ان ــرا در آم ــه اج ــز ب ــاتی  نی ــه تحقیق ــه در زمین  ک
ان ایـــن موسســـه بعنـــوان وســـت محققـــتدر یـــک اســـتان، شهرســـتان یـــا منوقـــه ارتقـــا کیفیـــت بـــذر و نهـــال 

-همانــان در دســت اجــرا مــی   کشــاورزی  و تــروی  آمــوزش، بــا هزینــه ســازمان تحقیقــات    ومجــری پــروژه  

 دا2باشد  جدول 

 1395های تحقیقاتی مستقم اجرا شده در سال پروژه -2 جدول

 شماره مصوت نوع پروژه عنوان

 91113-08-61-2 مستقم ژنوتیپ لوبیا چیتی 15های کیفی و کمی بذر  بررسی شاخج

 91114-08-61-2 مستقم بررسی اثر زمان برداشت بر کیفیت و کمیت بذر چهار رقم لوبیا چیتی

بهینه سازی و مقایسه روش های ردیابی گونه های 
Pectobacterium spp. در رده های بذری سیت زمینی 

 92121-08-08-2 مستقم

پایش میزان آلودگی رده های بذری سیت زمینی به اسکلروت های 
تاثیر آن در توسعه بیماری بوته  solani  Rhizoctonia قارچ

 میری ریزوکتونیایی

 مستقم
2-08-0808-

92123 
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 شماره مصوت نوع پروژه عنوان

رت ذ بررسی تمایز، یکنواختی و پایداری صفات مورفولوژیکی ارقام
 متقاضی تجاری سازی

 93106-08-08-2 مستقم

بررسی تمایز، یکنواختی و پایداری صفات مورفولوژیکی ارقام 
 آفتابفردان متقاضی تجاری شدن

 92128-08-08-2 مستقم

ارزیابی کمیت و کیفیت بذر دو رقم گندم دیم تحت شرایت آبیاری 
 تکمیلی مزرعه

 93109-08-08-2 مستقم

صفات آزمون تیپ  تمایز، یکنواختی و پایدارید ارقام و تجزیه ارتبا  
 ژنوتیپ های بومی جو با نشانفرهای مولکولی

 93118-08-08-2 مستقم

بررسی آلودگی و پراکنش بیماریهای ویروسی در مزارع گواهی شده 
 بذرید استانهای همدان و کردستان Sتکثیر بذر سیت زمینی  کالس

 94103-08-08-2 مستقم

 94104-08-08-2 مستقم اصالت و خلوص ژنتیکی بذر ارقام هیبرید ذرت کشور بررسی

 94106-08-08-2 مستقم بررسی اصالت رقم و خلوص ژنتیکی بذر چلندر قند

 95109-08-55-2 مستقم بررسی پارتهای بذری رالت در کرتهای کنترلی

بررسی کارایی سیستم گواهی بذر سیت زمینی در ایران از  ریب 
 ارزیابی های پست کنترل

 93127-08-08-2 مستقم

بهینه سازی ردیابی عوامم پوسیدگی فیتوفترایی و آرمیالریایی در 
 دار و نهالستان ها دار ، هسته بارات دانه

 94113-08-08-2 مستقم
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 شماره مصوت نوع پروژه عنوان

ارزیابی کارایی سیستم گواهی بذر سویا در ایران از  ریب ارزیابی های 
 پست کنترل

 94109-08-08-2 مستقم

 94110-08-08-2 مستقم بررسی اصالت و خلوص ژنتیکی بذر الین های ذرت

های کنترلی در استان های بذری رالت در کرتبررسی و ارزیابی پارت
 چهارمحال و بختیاری

 94127-08-42-2 مستقم

تعیین و بررسی وضعیت آلودگی مزارع تولید بذر گندم آبی به عل  های 
 ریرمجاز و سایر محصوالت در استان چهارمحال و بختیاریهرز 

 93130-08-42-2 مستقم

ارزیابی کارایی سیستم گواهی بذر آفتابفردان در ایران از  ریب ارزیابی 
 های پست کنترل

 94114-08-08-2 مستقم

بررسی نوع قارچ کش و دوره انبار داری بر بنیه بذر سه رقم جو  بقه 
 تهرانمادری در استان 

 95101-08-08-2 مستقم

ارزیابی خلوص ژنتیکی بذر پنبه رقم ورامین  بقات سوپرالیت، الیت و 
گواهی شده استان خراسان رضوی با استفاده از خصوصیات 

 مورفولوژیکی ثبت شده

 94115-08-08-2 مستقم

و  GF677 ،GN ،M9های ¬بررسی یکنواختی جمعیت پایه
MM106 با استفاده از نشانفرهای ریزماهواره 

 94111-08-08-2 مستقم

بررسی پراکنش بیماریهای ویروسی در مزارع مادری تکثیر بذر سیت 
 بذرید استان خراسان رضوی Eو  SEزمینی  کالس

 95105-08-08-2 مستقم
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 شماره مصوت نوع پروژه عنوان

بررسی پراکنش بیماریهای ویروسی در مزارع مادری تکثیر بذر سیت 
 بذرید استان مرکزی Eو  SEزمینی  کالس 

 94120-08-08-2 مستقم

ان زنی بذر گندم دراستبررسی تژثیر روی مال کردن برخصوصیات جوانه
 البرز

 95104-08-08-2 مستقم

های کنترلی سال زراعی های بذری ارقام جو دیم در کرتبررسی پارت
95-94 

 94130-08-08-2 مستقم

های کنترلی سال دیم در کرتهای بذری ارقام گندم بررسی پارت
 94-95زراعی 

 94126-08-08-2 مستقم

های کنترلی سال های بذری ارقام گندم آبی در کرتبررسی پارت
 94-95زراعی 

 94131-08-08-2 مستقم

های کنترلی سال زراعی های بذری ارقام جو آبی در کرتبررسی پارت
95-94 

 94125-08-08-2 مستقم

 94128-08-08-2 مستقم خلوص ژنتیکی بذر کلزابررسی اصالت و 

کنترل پس از برداشت کالس های مختل  رده های بذری سیت 
 1394زمینی تولید شده در سال های 

 94129-08-08-2 مستقم

رقم  27بررسی تمایز، یکنواختی و پایداری صفات مورفولوژیکی در 
 گوجه فرنفی

 94124-08-08-2 مستقم

یکنواختی و پایداری صفات مورفولوژیکی ارقام خربزه بررسی تمایز، 
 متقاضی تجاری شدن

 95107-08-08-2 مستقم

ــال    ــه در س ــن موسس ــات،         95ای ــایر موسس ــا س ــتر  ب ــورت مش ــه ص ــروژه ب ــن  پ ــداد پ ــورت    7تع ــه ص ــروژه ب پ
پـــروژه بصـــورت مشـــتر  و ملـــی و یــک پـــروژه بصـــورت مشـــتر ، خـــاص و ملـــی در   27مشــتر  و خـــاص،  

ــرا   ــت اج ــدول دس ــا  3دارد  ج ــتر   دا6ت ــاتی مش ــروژه تحقیق ــه      پ ــو  ب ــدای آن من ــا اه ــدی ی ــه ه ــتیابی ب ــه دس ک
 واز یــک موسســه/ مرکــز تحقیقــاتی  مشــتر  داخلــید       متفــاوت تخصصــی  هــای حضــور محققینــی از زمینــه  
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ــا بـــیش از  اســـت کـــه دارای   /مراکـــز آموزشی/دانشـــفاهی ملیتحقیقـــاتی مرکز پتوهشـــکده/موسسه/ یـــک یـ
ــش  ــوثر و تعیــ نق ــدهم ــب   ین کنن ــرای تحقی ــداد      در اج ــه تع ــان ب ــد و دارای مجری ــی باش ــال م ــذر و نه ــه ب در زمین

 موسسات دست اند کار دارد

 1395های تحقیقاتی مشتر  اجرا شده در سال پروژه -3 جدول

 شماره مصوت نوع پروژه عنوان

بررسی سازگاری و پایداری الین های خوش کیفیت برن  در آزمایش 
 ای عملکرد ناحیهمقایسه 

 مشتر 
3-04-0408-

93109 

 مشتر  آزمون تیپ  تمایز، یکنواختی و پایدارید چهار رقم جدید کلزا زمستانه
7-08-08-

93121 

 مشتر  های امیدبخش برن  در استان گیالنسازگاری و پایداری الین
3-04-0408-

93136 

 مشتر  های کنترلیهای بذری ارقام جو در کرتبررسی پارت
7-08-08-

94105 

تهیه نقشه پیوستفی نشانفرهای مولکولی متصم به ژن ژن هاید 
های مرتبت با  RGAمقاومت به نماتد ریشه گرهی در لوبیا و شناسایی 
 DUSمقاومت به منظور استفاده درآزمون های 

 مشتر 
7-08-08-

95102 

 1395های تحقیقاتی مشتر  خاص اجرا شده در سال پروژه -4 جدول

 شماره مصوت نوع پروژه عنوان

رقم  25بررسی تمایز و یکنواختی صفات مورفولوژیک در 
 هندوانه

 92098-0803-08-34 مشتر  خاص

رقم خارجی  11آزمون تیپ  تمایز، یکنواختی و پایدارید 
 چلندرقند

 94101-0802-08-34 مشتر  خاص
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 شماره مصوت نوع پروژه عنوان

رگ سیت پیایدگی ببیان ژن نوترکیت پروتئین پوششی ویروس 
بادی اختصاصی بر  و تولید آنتی E. coli زمینی در باکتری

 علیه ویروسا

 93115-0851-08-34 مشتر  خاص

آزمون تیپ  تمایز، یکنواختی و پایدارید هفت رقم جدید کلزا 
 تیپ بهاره

 93123-08-08-47 مشتر  خاص

 93142-0852-08-34 مشتر  خاص یشکرنآزمون تیپ  تمایز، یکنواختی و پایدارید شش رقم جدید 

بررسی ویتگی های مورفولوژیکی، زراعی، فیزیولوژیکی و 
 Cuminum بیوشیمیایی توده های بومی زیره سبز 

cyminum L.در شرایت  بیعی و دارای تنش خشکی د 

 95114-0908-48-34 مشتر  خاص

های  پایهآزمون تیپ   تمایز، یکنواختی و پایدارید ارقام جدید و 
 پدری مولتی ژرم چلندر قند

 95111-0802-08-34 مشتر  خاص

 1395های مشتر  ملی اجرا شده در سال پروژه -5 جدول

 شماره مصوت نوع پروژه عنوان

 مشتر  ملی ارزیابی و تعیین ارزش زراعی برخی ارقام جدید پنبه
03-08-0807-

91006 

الین های نخود پاییزه در  ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد
 شرایت معتدل دیم

 مشتر  ملی
03-15-1508-

92197 

های امید بخش کنجد در ارزیابی سازگاری و مقایسه عملکرد الین
 منا ب گرم

 مشتر  ملی
03-71-0308-

92209 

های آناتومیکی، بیوفیزیکی، تاثیر محیت و ژنتیک روی صفت
 د چلندر قند.Beta vulgaris Lبیوشیمیایی و فیزیولوژیکی بذر  

 مشتر  ملی
03-63-020508-

92231 
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 شماره مصوت نوع پروژه عنوان

میزان بذر سخت و تاثیر زمان بذر گیری بر آن در اکوتیپ های 
 ایرانی یونجه

 مشتر  ملی
03-03-0308-

93104 

ای دیررس و بررسی سازگاری هیبریدهای امید بخش ذرت دانه
 متوست رس در مقایسه عملکرد نهایی

 مشتر  ملی
03-03-0308-

93101 

های جدیدگلرن  حاصم از پرتوتابی از نظر بررسی سازگاری الین
 عملکرد دانه و رورن

 مشتر  ملی
03-03-0308-

92204 

بررسی الینهای امید بخش گندم د ر آزمایش یکنواخت سراسری 
 ERWYT  د درمنا ب گرم و خشک جنوتZONE IIد 

 مشتر  ملی
03-03-0308-

92169 

های گندم نان بهاره و پایداری عملکرد سازگاری ژنوتیپ بررسی
های یکنواخت سراسری در شرایت دیم گرمسیری و دانه در آزمایش

 نیمه گرمسیر

 مشتر  ملی
03-56-1508-

92198 

بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ارقام و الین های امید 
 شرایت دیمبخش نخود سفید در کشت بهاره منا ب سردسیر در 

 مشتر  ملی
03-15-1508-

92199 

 مشتر  ملی ارزیابی سازگاری الین های دیررس سویا در منا ب شمالی ایران
03-57-0308-

93114 

بررسی سازگاری الینهای گندم دوروم و پایداری عملکرد دانه آنها 
 در آزمایشات یکنواخت سراسری منا ب معتدل و سرد دیم

 مشتر  ملی
03-15-1508-

92200 
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 شماره مصوت نوع پروژه عنوان

بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوتی های پیشرفته گندم 
 نان در منا ب معتدل سرد دیم

 مشتر  ملی
03-15-1508-

92229 

بررسی سازگاری ژنوتیپ های پیشرفته گلرن  از نظر عملکرد دانه 
 و کیفیت علوفه در شرایت دیم منا ب سرد و معتدل سرد

 مشتر  ملی
03-15-1508-

92208 

-ارزیابی نهایی الین های امیدبخش سورگوم دومنظوره علوفه ای 
 دانه ای

 مشتر  ملی
03-03-0308-

93115 

بررسی الینهای امید بخش کنجد از نظرعملکرد دانه و خصوصیات 
 مهم زراعی

 مشتر  ملی
03-03-0308-

93116 

امید بخش سورگوم بررسی پایداری عملکرد علوفه در الین های 
 علوفه ای در منا ب معتدل

 مشتر  ملی
03-43-0308-

93105 

ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوتی های پیشرفته 
 تریتیکاله در آزمایش یکنواخت سراسری منا ب سردسیر دیم

 مشتر  ملی
03-15-1508-

92201 

بررسی سازگاری الین های امید بخش ارزن 
د در مقایسه عملکرد pennisetum americanumمرواریدی 

 نها ی

 مشتر  ملی
03-03-0308-

92220 

 Panicumبررسی سازگاری الین های امید بخش ارزن معمولی 

miliaceumد در مقایسه عملکرد نها ی 
 مشتر  ملی

03-03-0308-
92212 
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 شماره مصوت نوع پروژه عنوان

های امید بخش بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ
های یکنواخت سراسری منا ب سرد و معتدل نان در آزمایشگندم 

 سرد دیم

 مشتر  ملی
03-15-1508-

92222 

 مشتر  ملی بررسی سازگاری الین های جدید سویا حاصم از دورگ گیری
03-03-0308-

93117 

ارزیابی اثر متقابم ژنوتیپ در محیت و تعیین پایداری عملکرد 
 شرایت سردسیر دیمهای عدس بهاره در ژنوتیپ

 مشتر  ملی
03-15-1508-

92202 

بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه الین های جو در آزمایش 
 های یکنواخت سراسری منا ب سردسیرو معتدل دیما

 مشتر  ملی
03-15-1508-

92228 

تعیین ارزش زراعی ارقام خارجی چلندرقند در منا ب آلوده به 
 ریزومانیا

 مشتر  ملی
03-02-0208-

93113 

های امید بخش برن  در آزمایش بررسی سازگاری و پایداری الین
 ای مقایسه عملکرد ناحیه

 مشتر  ملی
03-04-0408-

93138 

 مشتر  ملی آزمون تعیین ارزش زراعی هیبریدهای جدید خارجی ذرت دانه ای
03-03-0308-

93141 

 1395شده در سال های مشتر  ملی خاص اجرا پروژه -6 جدول

 شماره مصوت نوع پروژه عنوان ردی 

1 
ثبت کلن های زعفران ایران با استفاده از روش های ریخت 

 شناسی و مولکولی
 مشتر  ملی خاص

047-08-08-
93108 
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ــال  ــداد  95در س ــره  15تع ــاتی ملــی  فق کــه زمینــه  فقــره پــروژه بــه صــورت ملــی و خــاص       6و  پــروژه تحقیق
ــاتی  ــرا  تحقیق ــه اج ــذر ب ــودن ب ــا دارا ب ــد و ب ــب   درآم ــک روش تحقی ــدلیمی ــعت    ب ــا وس ــم ب ــات در تعام ــم عملی حج

ــی    ــا  م ــرای آن اقتض ــم اج ــد    مح ــری باش ــک مج ــیش از ی ــه دارای ب ــد ک ــتان     و کن ــتان، شهرس ــر اس ــه ازای ه ب
هــای ملـــی، یکـــی از مجریـــان بـــه  باشـــندا در پـــروژهمـــی دارای یـــک مجـــری و تعــدادی همکـــار   یــا منوقـــه 

 می نماید وژه را رهبری عنوان مجری مسئول، پر

 اندآراز شده 1395های ملی در دست اجرا که از سال پروژه -7 جدول

 شماره مصوت نوع پروژه عنوان

ینی در زمهای بذری سیتکیفیت و عملکرد رده پاشی برتژثیر مالا
 منا ب مختل  تولید بذر

 92103-08-08-0 ملی

 92102-08-08-0 ملی از  ریب محلول پاشی بور بررسی امکان بهبود کیفیت بذر سویا

بررسی ر وبتهای مختل  بذر، تاریخ کاشت و مدت نفهداری بر 
 704کیفیت بذر ذرت هیبرید سینفم کراس 

 92105-08-08-0 ملی

بررسی عوامم مؤثر بر کاهش کیفیت جوانه زنی و بنیه گیاهاه بذر 
 دو رقم سویا در استان اردبیم منوقه ملاند

 92106-08-08-0 ملی

بررسی تژثیر ر وبت و کیفیت اولیه بذر سویای ویلیامز بر خاصیت 
 انبارمانی آن

 92104-08-08-0 ملی

ارزیابی و شناسایی منا ب بهینه تولید بذر سویا از نظر عوامم اقلیمی 
 و زراعی

 93119-08-37-0 ملی

 بذر سویا درتعیین بازده مصری انرژی و برآورد اقتصادی تولید 
 منا ب اصلی کشت

 93128-08-57-0 ملی

بررسی تاثیر ر وبت های مختل  بذر در روش برداشت دستی بر 
 704سالمت بذر و جوانه زنی ذرت هیبرید سینفم کراس 

 94101-08-08-0 ملی

بررسی پراکنش و آلودگی مزارع تولید بذر جو به عل  های هرز 
 محصوالت در اقلیم سرد و معتدل کشورریرمجاز، سایر ارقام و سایر 

 93130-08-08-0 ملی
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 شماره مصوت نوع پروژه عنوان

بررسی پراکنش و آلودگی مزارع تولید بذر جو به عل  های هرز 
ریرمجاز، سایر ارقام و سایر محصوالت در اقلیم گرم خشک و گرم 

 خزری کشور

 93129-08-08-0 ملی

 بررسی وضعیت آلودگی مزارع تولید بذر گندم به عل  های هرز
 ریرمجاز، سایر محصوالت و سایر ارقام در دو استان البرز و تهران

 94107-08-08-0 ملی

ای ویروس های مهم سیت زمینی ¬تشخیج ریر تخریبی و لحظه
 در مزارع بذری با استفاده از اس کتروفتومتری

 94112-08-08-0 ملی

 94123-08-08-0 ملی تعیین ارزش زراعی ارقام مختل  سیت زمینی خارجی

د و مقایسه آن 94-95بررسی کیفی بذور کلزای تولید داخم کشور  
 با با بذور وارداتی

 95106-08-08-0 ملی

بررسی کیفیت بذر ارقام گندم دیم ومقایسه وضعیت تولید بذر ارقام 
 جدید با ارقام قدیمی در اقلیم سرد کشور

 95103-08-08-0 ملی

 اندشده آراز 1395 سال از که اجرا دست در ی خاصمل یهاپروژه -8 جدول16

 شماره مصوت نوع پروژه عنوان

بررسی بیماری های ویروسی و ویرو یدی انفور در استان 
های خراسان رضوی، آذربایجان رربی، قزوین و فارس در 

 راستای بازنفری استانداردهای ملی سالمت

 9351-08-08-014 ملی خاص

فاصله ایزوالسیون برای تولید سیت زمینی بذری در تعیین 
 منا ب مختل 

 94102-08-08-04 ملی خاص

بررسی تمایز ، یکنواختی و پایداری صفات مورفولوژیک در 
 رقم پیاز 21

 93110-08-08-04 ملی خاص

بررسی پراکنش و آلودگی به عل  های هرز ریرمجاز در 
 های خوزستان و ایالممزارع تولید بذر هیبرید کلزا استان 

 93116-08-08-04 ملی خاص
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 شماره مصوت نوع پروژه عنوان

 هایبررسی آلودگی به بیماری فوما و ارتبا  آن با شاخج
کیفی بذر در مزارع تولید بذر هیبرید کلزا در منا ب تولید بذر 

 جنوت کشو

 93122-08-08-04 ملی خاص

بررسی تمایز ، یکنواختی و پایداری صفات مورفولوژیک در 
 پیازرقم جدید  10

 94119-08-08-04 ملی خاص

خاتمــه یافــت کــه شــامم پروژهــای آرــاز شــده در همــین         1395مــورد پــروژه تحقیقــاتی درســال     66د 7تعــدا
ــال ــال    8س ــه در س ــت ک ــاتی اس ــای تحقیق ــز پروژه ــده  و نی ــاز ش ــته آر ــای گذش ــزارش  ه ــن گ ــات ای ــدا مشخص -ان

 ارا ه شده استا 9های نهایی در جدول 

 1395تحقیقاتی خاتمه یافته در سال های پروژه -9 جدول

 خاتمه یافتهعنوان 
شماره فروست 
 گزارش نهایی

تاریخ گزارش 
 نهایی

 15/9/1395 50763 بررسی پایه های مادری هسته دار از نظر آلودگی به ویروسهای مهم

 8/2/1395 48998 بررسی علم کاهش قوه نامیه بذر ارقام جو در استانهای مازندران و البرز

منا ب  زمینی درهای بذری سیتکیفیت و عملکرد رده پاشی برتژثیر مالا
 مختل  تولید بذر

50982 14/10/1395 

بررسی پایداری عملکرد الین های کلزای مناست منا ب سرد و معتدل 
 سرد ایران

50456 25/7/1395 

آزمایش های بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه الین های جو در 
 یکنواخت سراسری منا ب سردسیر دیم

50148 7/6/1395 

بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوتی های پیشرفته تریتیکاله در 
 آزمایش یکنواخت سراسری منا ب سردسیر دیم

50771 16/9/1395 

بررسی ر وبتهای مختل  بذر، تاریخ کاشت و مدت نفهداری بر کیفیت 
 704هیبرید سینفم کراس بذر ذرت 

50845 24/9/1395 

ارزیابی سالمت درختان میوه هسته دار مادری نسبت به بیماری پتمردگی 
 ورتیسلیومی براساس استانداردهای مصوت برای صدور گواهی سالمت

50758 14/9/1395 
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 خاتمه یافتهعنوان 
شماره فروست 
 گزارش نهایی

تاریخ گزارش 
 نهایی

بررسی سازگار ی و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های پیشرفته جو در 
 یکنواخت سراسری منا ب گرم و نیمه گرمسیر دیمآزمایش 

49257 25/1/1395 

های امیدبخش جو در آزمایش مقایسه عملکرد بررسی سازگاری ژنوتیپ
 یکنواخت منوقه سرد

49411 18/2/1395 

موالعه پایداری و سازگاری عملکرد دانه الینهای گندم دوروم در آزمایشات 
 و سرد دیمیکنواخت سراسری منا ب معتدل 

50769 16/9/1395 

های گندم نان در موالعه سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ
 های یکنواخت سراسری منا ب سرد و معتدل سردآزمایش

50865 30/9/1395 

بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوتی های پیشرفته گندم نان در 
 منا ب معتدل سرد دیم

50863 30/9/1395 

بررسی تژثیر ر وبت و کیفیت اولیه بذر سویای ویلیامز بر خاصیت انبارمانی 
 آن

49570 5/3/1395 

بررسی شاخج های پایداری عملکرد دانه در الین های امیدبخش 
 تریتیکاله در آزمایش یکنواخت سراسری منا ب سردسیر دیم

50772 16/9/1395 

امید بخش چلندرقند منوژرم مقاوم به تعیین خصوصیات زراعی هیبریدهای 
 ریزومانیا

50173 10/6/1395 

های ارزیابی اثر متقابم ژنوتیپ در محیت و تعیین پایداری عملکرد ژنوتیپ
 عدس بهاره در شرایت سردسیر دیم

50864 30/9/1395 

تعیین ارزش زراعی ارقام خارجی چلندرقند در شرایت مزرعه آلوده به نماتد 
 سیست چلندرقندمولد 

49660 1/4/1395 

ژرم مقاوم به بیماری ریزومانیا در بررسی ارزش زراعی هیبریدهای مولتی
 چلندرقند

49339 7/2/1395 

بررسی صفات کمی، کیفی و سازگاری کلون های امیدبخش سیت زمینی 
 در منا ب کشت بهاره و تولید گیاهاه های عاری از ویروس

49268 25/1/1395 

 1/3/1395 49530 تعیین ارزش زراعی ارقام خارجی چلندرقند در منا ب آلوده به ریزومانیا
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 گزارش نهایی
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  تعیین ارزش زراعی ارقام خارجی چلندرقند در منا ب آلوده به بیماری
  وقه و ریشه ریزوکتونیایی پوسیدگی

49529 1/3/1395 

مونوژرم و مولتی ژرم ها و ارقام آزمون تمایز، یکنواختی و پایداری پایه
 چلندرقند با استفاده از صفات مورفولوژیک

47 7/6/1395 

ارزیابی سازگاری و مقایسه نهایی عملکرد و صفات مهم زراعی الینهای 
 جدید کنجد برای نیمه شمالی کشور

50214 20/6/1395 

 24/9/1395 50848 رقم هندوانه 25بررسی تمایز و یکنواختی صفات مورفولوژیک در 

ای دیررس و متوست بررسی سازگاری هیبریدهای امید بخش ذرت دانه
 رس در مقایسه عملکرد نهایی

51252 8/12/1395 

بررسی سازگاری و پایداری عملکرد الینهای امیدبخش جو در شرایت بدون 
تنش و تنش خشکی آخر فصم در آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت 

 منوقه معتدل

50457 25/7/1395 

های جدیدگلرن  حاصم از پرتوتابی از نظر عملکرد بررسی سازگاری الین
 دانه و رورن

50162 8/6/1395 

های یکنواخت ارزیابی ارقام و الینهای امیدبخش گندم در آزمایش
 دERWYT-Salt-92سراسری منا ب شور  

50714 3/9/1395 

های امیدبخش جو در آزمایش بررسی سازگاری و پایداری عملکرد الین 
 مقایسه عملکرد یکنواخت در شرایت شور

49701 1/4/1395 

ارزیابی پایداری عملکرد و سازگاری ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در 
آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت منوقه ای اقلیم معتدل کشور 

 ERWYT-M-92 د تحت شرایت آبیاری نرمال و تنش ر وبتی آخر فصم 

49632 23/3/1395 

بررسی تمایز، یکنواختی و پایداری صفات مورفولوژیکی ارقام ذرت 
 متقاضی تجاری سازی

50794 17/9/1395 

بررسی تمایز، یکنواختی و پایداری صفات مورفولوژیکی ارقام آفتابفردان 
 متقاضی تجاری شدن

49559 5/3/1395 
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 گزارش نهایی
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بهاره و پایداری عملکرد دانه در های گندم نان بررسی سازگاری ژنوتیپ
 های یکنواخت سراسری در شرایت دیم گرمسیری و نیمه گرمسیرآزمایش

51182 19/11/1395 

بررسی سازگاری و پایداری عملکرد الینهای های امیدبخش جو در 
 آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت منوقه گرم

50529 4/8/1395 

ن  با میزان رورن باال در شرایت دیم های گلربررسی سازگاری ژنوتیپ
 سرد و معتدل سرد

51280 7/12/1395 

ارزیابی سازگاری الینهای امیدبخش گندم در آزمایش مقایسه عملکرد هم 
 دZone-I ساحم خزر  دERWYT اقلیم 

50653 18/8/1395 

 23/11/1395 51156 ارزیابی سازگاری الین های دیررس سویا در منا ب شمالی ایران

 10/6/1395 50172 تعیین ارزش زراعی ارقام خارجی چلندرقند در منا ب کشت پاییزه

های امیدبخش جو در آزمایش مقایسه عملکرد بررسی سازگاری ژنوتیپ
 یکنواخت منوقه سرد

49412 18/2/1395 

بررسی پایداری عملکرد علوفه در الین های امید بخش سورگوم علوفه ای 
 در منا ب معتدل

51167 7/12/1395 

موالعه میزبان های عوامم بیماری زای درختان میوه مندرج در 
استانداردهای ملی سالمت جهت استفاده در احدا  هسته های اولیه و 

 پیش تکثیر، بارات مادری و نهالستان هاا

49567 5/3/1395 

 11/12/1395 51286 آلوده به ریزومانیاتعیین ارزش زراعی ارقام خارجی چلندرقند در منا ب 

 6/6/1395 50155 رقم خارجی چلندرقند 11آزمون تیپ  تمایز، یکنواختی و پایدارید 

تجزیه ارتبا  صفات آزمون تیپ  تمایز، یکنواختی و پایدارید ارقام و 
 ژنوتیپ های بومی جو با نشانفرهای مولکولی

50844 24/9/1395 

 21/9/1395 50821 ارزش زراعی هیبریدهای جدید خارجی ذرت دانه ایآزمون تعیین 

بررسی آلودگی و پراکنش بیماریهای ویروسی در مزارع گواهی شده تکثیر 
 بذرید استانهای همدان و کردستان Sبذر سیت زمینی  کالس

51405 24/12/1395 

 5/3/1395 49569 های کنترلیهای بذری ارقام گندم دیم در کرتبررسی پارت

 5/3/1395 49561 های کنترلیهای بذری ارقام گندم آبی در کرتبررسی پارت
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 گزارش نهایی

تاریخ گزارش 
 نهایی

رقم جدید  13بررسی تمایز، یکنواختی و پایداری صفات مورفولوژیک در 
 هندوانه

50795 17/9/1395 

 4/3/1395 49568 بررسی اصالت و خلوص ژنتیکی بذر ارقام هیبرید ذرت کشور

بررسی پراکنش و آلودگی به عل  های هرز ریرمجاز در مزارع تولید بذر 
 هیبرید کلزا استان های خوزستان و ایالم

49245 18/1/1395 

 28/12/1395 51428 های کنترلیهای بذری ارقام جو در کرتبررسی پارت

 30/5/1395 50085 بررسی اصالت رقم و خلوص ژنتیکی بذر چلندر قند

د با  .Satureja hortensis L  مرزه دارویی گیاه بذر کردن دار¬پوشش
 مواد مختل  و انتخات مناست ترین روش برای بهبود جوانه زنی

50832 24/9/1395 

بررسی پراکنش و آلودگی مزارع تولید بذر جو به عل  های هرز ریرمجاز، 
 سایر ارقام و سایر محصوالت در اقلیم سرد و معتدل کشور

50080 27/5/1395 

بررسی پراکنش و آلودگی مزارع تولید بذر جو به عل  های هرز ریرمجاز، 
 سایر ارقام و سایر محصوالت در اقلیم گرم خشک و گرم خزری کشور

50079 27/5/1395 

بررسی کارایی سیستم گواهی بذر سیت زمینی در ایران از  ریب ارزیابی 
 های پست کنترل

49560 5/3/1395 

بررسی وضعیت آلودگی مزارع تولید بذر گندم به عل  های هرز ریرمجاز، 
 سایر محصوالت و سایر ارقام در دو استان البرز و تهران

50755 14/9/1395 

 6/6/1395 50131 بررسی اصالت و خلوص ژنتیکی بذر الین های ذرت

نفهداری بذر بررسی ر وبت بذر، دمای محیت و مواد بسته بندی جهت 
 دMatricaria Chamomillaگیاه دارویی بابونه  

49294 1/2/1395 

بررسی توده های بومی شاخج آویشن با استقاده از صفات مورفولوژیک و 
 مارکرهای مولکولی

51427 28/12/1395 
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 خاتمه یافتهعنوان 
شماره فروست 
 گزارش نهایی

تاریخ گزارش 
 نهایی

با  MM106و  GF677 ،GN ،M9 های بررسی یکنواختی جمعیت پایه
 استفاده از نشانفرهای ریزماهواره

50757 14/9/1395 

رقم خیار  11بررسی تمایز، یکنواختی و پایداری صفات مورفولوژیکی
 گلخانه ای متقاضی تجاری شدن

50762 15/9/1395 

بررسی پراکنش بیماریهای ویروسی در مزارع مادری تکثیر بذر سیت 
 بذرید استان مرکزی Eو  SEزمینی  کالس 

51396 23/12/1395 

های کنترلی سال زراعی های بذری ارقام جو آبی در کرتبررسی پارت
95-94 

51426 28/12/1395 

ــت            ــارت اس ــروی  عب ــم ت ــای قاب ــه ه ــاورزی، یافت ــروی  کش ــوزش و ت ــات آم ــازمان تحقیق ــاری  س ــاس تع ــر اس ب
ــرای  رح/پــروژه    ــای  حاصــم از اج ــی  از  نت ــای پتوهش ــاربرد و اســتفاده در عرصــه      ه ــه کــه قابــم ک خاتمــه یافت

ــی   ــاورزان مـ ــدگان و کشـ ــان، تولیدکننـ ــرا ، مروجـ ــان بخـــش اجـ ــال توســـت کارشناسـ ــندا در سـ ــداد  1395باشـ تعـ
ــروژه   16 ــرای پـ ــروی  از اجـ ــاتی قابـــم تـ ــه تحقیقـ ــره یافتـ ــه  فقـ ــده اســـت کـ ــتخراج گردیـ ــاتی اسـ هـــای تحقیقـ

بــرداری و انتشــار بــه ســازمان متبــوع     وین بــرای بهــره ذکــر شــده اســتا ایــن عنــا     10عنــاوین آن در جــدول  
 ارسال گردیدا 

 1395های پایان یافته در سال یافته های ترویجی حاصم از پروژه -10 جدول

 عنوان یافته های تحقیقاتی ارسال شده به سازمان ردی 

 ید استان مرکزیبذر SEو  Sزمینی  کالس پراکنش بیماریهای ویروسی در مزارع مادری تکثیر بذر سیت 1

 همدان بذرید استان Sزمینی  کالس پراکنش بیماریهای ویروسی در مزارع تکثیر بذر سیت 2

 های اولیه سالم و اصیم از ارقام تجاری و رای   سیت، هلو و شلیمد جهت استفاده در بارات مادریتولید هسته 3

4 
بر سالمت بذر  و جوانه زنی ذرت هیبرید بررسی تاثیر ر وبت های مختل  بذر در روش برداشت دستی 

 "704سینفم کراس 
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 عنوان یافته های تحقیقاتی ارسال شده به سازمان ردی 

5 
اقلیم گرم در، سایر ارقام و سایر محصوالت رمجازیهرزری علفها بهجو  بذر دیتول مزارعی وآلودگ پراکنش

 خشک و گرم خزری کشور

 شدن یتجار یمتقاض گوجه فرنفیرقم  26 یکیصفات مورفولوژ یداریو پا یکنواختی ز،یتما یبررس 6

 بررسی خصوصیات مورفولوژیکی ارقام جدید آفتابفردان  قاسم و برزگرد 7

 بررسی خلوص ژنتیکی پارت های بذری ارقام هیبرید ذرت کشور 8

 ارتقا  سیستم گواهی بذر از  ریب ارزیابی های پست کنترل 9

 کلید تشخیج بیماریها و عوارض رده های بذری سیت زمینی 10

 اجرا ی و اقتصادی فاصله ایزوالسیون موجود در استانداردهای ملی سالمت مواد تکثیریمدیریت علمی،  11

 استفاده بهینه از فاصله ایزوالسیون در برنامه های تولید نهال گواهی شده 12

 تعیین کلید شناسایی مرفولوژیک ارقام ذرت تجاری در کشور 13

14 
ل و اقلیم معتد در، سایر ارقام و سایر محصوالت رمجازیهرزری علفها بهجو  بذر دیتول مزارع یوآلودگ پراکنش

 سرد کشور

 ر وبت مناست برداشت بذر سویای رقم ویلیامز در استان اردبیم منوقه ملاند 15

 جمعیت های بومی آویشن مناست جهت کشت 16
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 فناوری و بهبود کیفیت نهال تحقیقات 

ـــرل و     ت ـــز کنتــ ـــاهی و نیــ ـــای گیــ ـــواع پاتوژنهــ ـــاری از انــ ـــالم و عــ ـــری ســ ـــدامهای تکثیــ ـــد انــ ولیــ
گـــــواهی مـــــواد تکثیـــــری مـــــذکور از مهمتــــرین برنامــــه هــــای مــــدیریتی درسیســــتم هــــای کنتــــرل  

ـــال      ـــورهای در حـ ـــی از کشـ ـــه و دربرخـ ـــعه یافتـ ـــورهای توسـ ـــال در کشـ ـــذر و نهـ ـــواهی بـ ـــعه  و گـ توسـ
ـــودن در        ـــتمیک بـ ـــم سیسـ ـــه دلیـ ـــاهی بـ ـــاری زای گیـ ـــم بیمـ ـــین عوامـ ـــدادی از همـ ـــدا تعـ ـــی باشـ مـ
بافــــت گیاهــــان آلــــوده و نیــــز بــــه دلیــــم ماهیــــت ذاتــــی عوامــــم بیمــــارگر از  ریــــب بــــذر  ماننــــد   

 رــــده،  تعــــداد قابــــم تــــوجهی از عوامــــم بیمــــاری زای ویروســــید و ســــایر انــــدامهای تکثیــــری         
محصــــوالت زراعــــی و باربــــانی ویـــــروس هـــــا، شـــــبه ،  ریــــزوم، پیــــاز، پایــــه، پیونــــد ، نهــــال و اااد 

ویــــــروس هــــــا، ویرو یــــــدها، فیتوپالســــــماها و تعــــــدادی از عوامــــــم بیمــــــاری زای باکتریــــــایی و  
ــ    ـــی بـ ـــالش بزرگـ ـــابراین چـ ـــده و بنـ ـــم شـ ـــد منتقـ ـــاج بعـ ـــه نتـ ـــارچی د بــ ـــاورزی قــ ـــعه کشـ ـرای توسـ

ـــر     ـــه دلیـــــم تکثیــ ـــان میـــــوه بــ ـــته در درختــ پایــــدار محســــوت مــــی شــــوندا ایــــن مهــــم بــــه ویـ
ـ    ــ ـــی میزبــ ـــر جنســ ـــهد و ریــ ـــذر پایــ ـــی  بــ ـــوه،   اجنســ ـــات میــ ـــاله بارــ ـــدین ســ ـــاربرد چنــ ن، کــ

 ا بسیار مهم می باشدهزینــه اقتصادی باال و نیز مشکالت عاری سازی از عوامم بیماری زا 

 و عملکرد  1395برنامه مصوب سال 

 سالمت سیت زمینی بذری کشور امور اجرا ی مرتبت با گواهی 

ــدود    ــداد حـ ــه     140تعـ ــک بـ ــت نزدیـ ــه در قالـ ــون 18000نمونـ ــر   آزمـ ــی بـ ــرولوژیکی مبتنـ  DAS-ELISAسـ

   Potato leafroll virus (PLRV)و  Potato virus Y (PVY) ویروس دوبرای ردیابی 
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 6بــــرای ردیــــابی  DAS-ELISA بــــرمبتنــــی  ســــرولوژیکی آزمــــون 36000 نمونــــه در قالــــت 60 تعــــداد 
 PVY ،PLRV ، Potato virus A (PVA) ، Potato virus S (PVS)  ،Potato ویــــروس

virus M (PVM) و  Potato virus X (PVX)  

آزمــون بــرای بررســی عال ــم بیمــاری     هــزار   170نمونــه رــده ســیت زمینــی در قالــت حــدود       28000تعــداد 
هـــا/ بیمارگرهـــای اســـکت، تلییـــر رنـــ  آونـــدی، پوســـیدگی نـــرم، فوزاریوزیســـس، بیـــد ســـیت زمینـــی، قـــارچ 

 رایزوکتونیا، تلییر شکم و صدمات مکانیکی با تکیه بر عال م شناسی بیماری هاا

 16500ر تعـــداد هـــزار آزمـــون ســـرولوژیکی بـــرای ردیـــابی ویـــروس هـــای ســـیت زمینـــی د 70تـــاکنون حـــدود 
نمونــه بــودا   16500، بــالب بــر  1395نمونــه انجــام شــده اســتا تعــداد نمونــه هــای دریافــت شــده در ســال          

ــداد      ــالمت تعـ ــابی سـ ــن ارزیـ ــر ایـ ــالوه بـ ــروس     2000عـ ــش ویـ ــابی شـ ــرای ردیـ ــه  بـ ، PVY ،PLRVنمونـ

PVM ،PVX ،PVS وPVA  ــت ــم در قالـ ــرای   12000هـ ــا بـ ــه هـ ــداد نمونـ ــتا تعـ ــرا  اسـ ــت اجـ ــون در دسـ  آزمـ
ــروس  ــابی دو ویـ ــال  PLRV و PVYردیـ ــدود  1394در سـ ــر    16400حـ ــابی هـ ــرای ردیـ ــا بـ ــه هـ ــداد نمونـ و تعـ
ــدود    ــروس ح ــش وی ــه          3900ش ــداد نمون ــوجهی در تع ــم ت ــاهش قاب ــا ک ــزایش ی ــابراین اف ــتا بن ــوده اس ــه ب نمون
ــای    ــال هـ ــای سـ ــال    1395و  1394هـ ــتا در سـ ــوده اسـ ــداد  1395نبـ ــت     700تعـ ــر درخواسـ ــا بـ ــه بنـ نمونـ

رــده ســیت   33400تعــداد  و  مــورد ارزیــابی قــرار گرفتنــد    RNAان بــا آزمــون هــای مبتنــی بــر     تولیدکننــدگ
ــاوت        یزم ــم تف ــال قب ــای س ــه ه ــداد نمون ــه تع ــبت ب ــه نس ــدند ک ــابی ش ــا ارزی ــاری ه ــم بیم ــر حضــور عال  ــی از نظ ن

 دا27و26فاحشی در تعداد نمونه های این گروه از ارزیابی ها وجود نداشت  جداول 

ــدول  ــوع           -26ج ــراه مجم ــه هم ــ  ب ــای مختل ــروس ه ــابی وی ــرای ردی ــده ب ــی ش ــای بررس ــه ه ــر نمون ــداد زی تع
کــم آزمــون هــای ســرولوژیکی و مولکــولی در  آزمایشــفاه بخــش تحقیقــات فنــاوری و بهبــود کیفیــت نهــال             

  1395سال  –و آزمایشفاه واحد اصفهان با نظارت عالیه بخش 

 
P نمونه

V
Y

 P
V

A
 P

V
M

 

P
V

S
 P

V
X

 P
LR

V
 

 
کم زیر 
 نمونه

 
مجموع آزمون 
 سرولوژیک و 
 مولکولید

 61000 41600 16900 2000 2000 2000 2000 16700 د1تعدادزیرنمونه  

 10000 - - - - - 3400 3400 د2تعدادزیرنمونه  

 71000 مجموع آزمون



 

 1395سال - گزارش تحلیلی عملکرد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال        

 

99 

 

 

ــدول ــ              -27ج ــم مختل ــه عوام ــای ب ــودگی ه ــم آل ــابی عال  ــرای ردی ــده ب ــی ش ــای بررس ــه ه ــر نمون ــداد زی تع
ــات فنـــاوری و بهبـــود کیفیـــت   منـــدرج  در اســـتانداردهای ســـالمت ســـیت زمینـــی در آزمایشـــفاه بخـــش تحقیقـ

 1395سال  -  نهال  و آزمایشفاه واحد اصفهان  با مدیریت بخش

 رایزوکتونیا اسکت فوزاریوم پوسیدگی نرم نمونه
بید سیت 
 زمینی

تلییر رن  
 آوندی

 تعداد کم آزمون

 138600 23100 23100 23100 23100 23100 23100 د1تعدادزیرنمونه 

 61800 10300 10300 10300 10300 10300 10300 د2تعدادزیرنمونه 

 200400 مجموع آزمون

 سالمت نهال امور اجرایی مرتبط با 

ــدرج در        ــای منـ ــروس هـ ــاری از ویـ ــه عـ ــه کـ ــه موسسـ ــته داران بـ ــالم هسـ ــه سـ ــته اولیـ ــدادی هسـ ــه تعـ ارا ـ
ــای        ــروس هـ ــامم ویـ ــولی شـ ــای محصـ ــن گروههـ ــالمت ایـ ــی سـ ــتانداردهای ملـ  Apple mosaic)]اسـ

virus (ApMV), Arabis mosaic virus (ArMV), Apple chlorotic leafspot virus 
(ACLSV), Apple stem pitting virus (ASPV), Apple stem grooving virus 
(ASGV), Plum pox virus (PPV), Prune dwarf virus (PDV), Prunus 
necrotic ringspot virus (PNRSV), Cherry leafroll virus (CLRV) Tobacco 

ringspot virus (TRSV), Tomato ringspot virus (ToRSV)]  ،ــما ــک فایتوپالســـ  یـــ

(Almond witches broom, AWB) و یک قارچ (Verticillium dahlia)    

 ا امور اجرا ی سالمت نهال برای گواهی سالمت نهال بخش های خصوصی و دولتی

بروزرســـانی خـــدمات و فنـــون آزمایشـــفاهی در جهـــت افـــزایش دقـــت آزمـــون هـــای آزمایشـــفاهی مـــرتبت بـــا  
 اصدور گواهی سالمت

ــرتب  ــز زدایـــی امـــور مـ ــتای تمرکـ ــه  فعالیـــت در راسـ ــذاری بخشـــی از خـــدمات بـ ــواهی ســـالمت و واگـ ــا گـ ت بـ
 اآزمایشفاههای واحدهای استانی یا بخش خصوصی با حف  نظارت عالیه بخش و موسسه

انجـــام تحقیقـــات بنیـــادین و کـــاربردی در زمینـــه بـــروز رســـانی اســـتانداردهای ملـــی ســـالمت مـــواد تکثیـــری   
 ابخش باربانی
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 اآنتی بادی ویروس های سیت زمینیانجام تحقیقات فناوری محور برای تهیه 

در راســـتای فعالیـــت هـــای مـــرتبت بـــا ســـالمت نهـــال و نیـــز تولیـــد و عرضـــه نهـــال ســـالم و   1395در ســـال 
ــت          ــال و ااا، در قال ــد نه ــای تولی ــکم ه ــازی تش ــد س ــرح توانمن ــا   ــرتبت ب ــای م ــروژه ه ــت پ ــده در قال ــواهی ش گ

ــ  16000بـــیش از  ــوژیکی و مولکـ ــرولوژیکی، بیولـ ــداد آزمـــون مختلـــ  سـ ــه   55ولی تعـ ــه پایـ ــه و سـ ــته اولیـ هسـ
ــابن           ــن من ــدا ای ــم ش ــه تحوی ــه موسس ــه و ب ــده، تهی ــاره ش ــای اش ــاری ه ــم بیم ــاری از عوام ــته دار ع ــی هس رویش
ســالم و اصــیم در قالــت تفــاهم نامــه همکــاری بــه شــرکت کشــت و صــنعت آســتان قــدس رضــوی بــرای              

 ا د28 جدول  تولید و تکثیر نهال سالم و گواهی شده، تحویم شده اندا

پایــه بــا   450فعالیــت هــای آزمایشــفاهی انجــام شــده بــرای ردیــابی آلــودگی هــا در پایــه هــا             -28جــدول 
درخــت بــا آزمــون هــای ســرولوژیکی و مولکــولید و       140آزمــون هــای ســرولوژیکید، منــابن تهیــه پیونــد        

ــروژه       ــم از پـ ــایی حاصـ ــام نهـ ــرولوژیکی، مولکـــ      58ارقـ ــای سـ ــون هـ ــا آزمـ ــی بـ ــه رویشـ ــم و پایـ ولی رقـ
 1395سال  -وبیولوژیکید

 

 تحلیل عملکرد

ــالت            ــالمت، اص ــورد س ــاوت در م ــر قض ــزرگ و خوی ــالت ب ــال، رس ــذر و نه ــواهی ب ــت و گ ــات ثب ــه تحقیق موسس
ــر          ــه ب ــا تکی ــی ب ــیم مل ــالت عظ ــن رس ــده داردا ای ــور را برعه ــی کش ــدی و واردات ــری تولی ــواد تکثی ــت م ــز کیفی و نی
ــ   ــه بـــذر راهبـ ری داده هـــای حاصـــم از فعالیـــت هـــای آزمایشـــفاههای ســـالمت، مارکرهـــای مولکـــولی و تجزیـ

مــی شــوندا بنــابراین، بــه روز کــردن روش هــای آزمــون بــر اســاس دســتاوردهای تحقیقــاتی داخــم و خــارج            
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ــن      ــرای ایـ ــا در اجـ ــه هـ ــرین دردرـ ــاس مهمتـ ــب و حسـ ــرین، دقیـ ــابی سـ ــای ارزیـ ــعه روش هـ ــور و توسـ از کشـ
ــر           ــری دیف ــد و از   ــر باش ــت نزدیکت ــه واقعی ــا ب ــون ه ــای  آزم ــری نت ــا از یکو ــی رود ت ــمار م ــیم بش ــالت عظ رس
ــزان ممکــن کــاهش             ــه حــداقم می ــواد تکثیــری ب ــد کننــدگان و واردکننــدگان م ــا بــرای تولی ــه انجــام آنه هزین

 یابدا 

ــای      ــون هـ ــی، آزمـ ــیم ملـ ــالت عظـ ــن رسـ ــتای ایـ ــال در راسـ ــت نهـ ــود کیفیـ ــاوری و بهبـ ــات فنـ ــش تحقیقـ بخـ
حســاس ســرولوژیکی بــرای ردیــابی بیمارگرهــا بــویته ویــروس هــای گیــاهی کــه عمــده عوامــم موجــود در             

تانداردهای ســـالمت مـــواد تکثیـــری باربـــانی از جملـــه ســـیت زمینـــی و نهـــال اســـت را بـــا آزمـــون هـــای   اســـ
همـــراه نمـــوده اســـتا بـــدلیم، تنـــوع زیـــاد در   DNAو  RNAبســـیار حســـاس و دقیـــب مولکـــولی مبتنـــی بـــر  

ســـاختار ژنـــومی ویـــروس هـــای گیـــاهی، ابزارهـــای دقیـــب بـــر اســـاس تـــرادی هـــای ژنـــومی جدایـــه هـــای   
ــود د  ــی موج ــود در          ویروس ــوع خ ــود، در ن ــات موج ــاس ا الع ــر اس ــه ب ــت ک ــوده اس ــازی نم ــه س ــور را بهین ر کش

کشــور و منوقــه بــی نظیــر هســتندا  همانــین در راســتای کــاهش هزینــه هــای آزمــون هــای ســرولوژیکی،            
نوترکیــت روی آورده   DNAبــه فنــاوری تولیــد آنتــی بــادی ویــروس هــای گیــاهی بــا اســتفاده از تکنولــوژی           

 برای مجموعه موسسه و تولیدکنندگان بدست آورده استا و موفقیت هایی را

ــد        ــده دار ش ــه عه ــن زمین ــش در ای ــه بخ ــری ک ــده دیف ــالت عم ــد    ه رس ــه رص ــادین در زمین ــات بنی ــام موالع ، انج
بیمـــاری هـــای گیـــاهی سیســـتمیک در درختـــان میـــوه اســـت کـــه بـــرای تـــدوین علمـــی، منوقـــی و اقتصـــادی 

 ااستانداردهای سالمت بسیار ضروری هستند

ــای       ــد هـ ــفاههای واحـ ــه آزمایشـ ــرتبت، بـ ــفاهی مـ ــور آزمایشـ ــذاری امـ ــز واگـ ــی و نیـ ــز زدایـ ــتای تمرکـ در راسـ
ــانون           ــری  ق ــج ص ــت ن ــه حس ــه موسس ــارت عالی ــ  نظ ــا حف ــی ب ــش خصوص ــفاههای بخ ــز آزمایش ــتانی و نی اس
ــمن           ــال ض ــت نه ــود کیفی ــاوری و بهب ــات فن ــش تحقیق ــال، بخ ــذر و نه ــواهی ب ــرل و گ ــاهی و کنت ــام گی ــت ارق ثب

هـــای فنـــی در تجهیـــز آزمایشـــفاه ســـالمت بـــذر و نهـــال بخـــش تحقیقـــات ثبـــت و گـــواهی بـــذر و همکــاری  
ــه،      ــتاد موسسـ ــفهان و سـ ــتان اصـ ــفاهی در اسـ ــ  آزمایشـ ــای مختلـ ــت دوره هـ ــفهان، در قالـ ــتان اصـ ــال اسـ نهـ
ــه       ــت بـ ــوده اسـ ــدازی نمـ ــور راه انـ ــتانی کشـ ــفاههای اسـ ــی ازآزمایشـ ــوان یکـ ــه عنـ ــد را بـ ــفاه آن واحـ آزمایشـ

ــالیانه  ــه س ــذری            وریک ــای ب ــده ه ــالمت ر ــا س ــرتبت ب ــفاهی م ــای آزمایش ــت ه ــوجهی از فعالی ــم ت ــش قاب بخ
 دا27و26سیت زمینی در آزمایشفاه واحد اصفهان انجام می شود  جداول 

ــرای       ــادین بـ ــات بنیـ ــام تحقیقـ ــه، انجـ ــی موسسـ ــای اجرایـ ــت هـ ــرای فعالیـ ــتانداردها بـ ــت اسـ ــم اهمیـ ــه دلیـ بـ
ــازنفری دوره  ــن بخــش فعالیــت هــایی       ای اســتانداردهای ملــی بســیار ضــ   هــب ــین راســتا ای روری اســتا در هم
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ــاکنون از     ــده تـ ــای  بدســـت آمـ ــام داده اســـتا نتـ ــور انجـ ــور در کشـ ــاری زای انفـ ــابی عوامـــم بیمـ ــرای ردیـ را بـ
ــرای             ــای  ب ــن نت ــا ای ــه قوع ــت ک ــته اس ــت داش ــول حکای ــن محص ــین در ای ــو  وس ــایی در س ــاری ه ــور بیم حض

 دا29ر بسیار کارگشا خواهد بود  جدول بازنفری استانداردهای سالمت مواد تکثیری انفو

بـــا آزمـــون هـــای ســـرولوژیکی از نظـــر تعـــداد نمونـــه هـــای جمـــن آوری شـــده از بارـــات انفـــور   -29جـــدول 
ــ  انفــور  در       ــارس، کهکیلویــه و       آلــودگی بــه ویــروس هــای مختل ــان رربــی، قــزوین، ف ــای آذربایج اســتان ه

 1395سال  -بویر احمد، خراسان رضوی و خراسان شمالی 

 : آسیت شناسی

              عــدم وجــود نیــروی انســانی مــاهر و متخصــج کــافی بــا توجــه بــه حجــم فعالیــت هــای بخــش
 بویته در امور اجرا یا

 ــود ــذر و    عـــدم وجـ ــواهی بـ ــرل و گـ ــت و کنتـ ــات ثبـ ــد هـــای تحقیقـ ــکی در واحـ ــناس گیاه زشـ کارشـ
نهـــال اســـتانها  بـــه ریـــر از اســـتان اصـــفهاند بـــرای واگـــذاری بخشـــی از امـــور مـــرتبت زیـــر نظـــر  

 نظارت عالیه بخشا

          ــی ــذاری بخش ــت واگ ــی جه ــش خصوص ــاهر در بخ ــده و م ــان زب ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــود ش ــدم وج ع
 ت عالیه موسسهااز امور مرتبت با حف  نظار

 1396سال و تمهیدات به منظور افزایش عملکرد  در  رنامهب

ــال      ــال در سـ ــت نهـ ــود کیفیـ ــاوری و بهبـ ــات فنـ ــش تحقیقـ ــروس   1395بخـ ــادی ویـ ــی بـ ــین آنتـ ــد اولـ ، تولیـ
ــا    (PLRV)پیایـــدگی بـــرگ ســـیت زمینـــی   ــور بـ ــومی ایـــن ویـــروس در کشـ ــه هـــای بـ ــر اســـاس جدایـ را بـ

G
FL

V
 

G
V

A
 G

Fk
V

 A
rM

V
 To

R
SV

 G
LR

aV
-1

 

G
LR

aV
-2

 G
LR

aV
1+
3

 

G
LR

aV
4-
9

 

Sa
m

p
le

 
p

ro
ce

ss
in

g
 Sa

m
p

le
 p

re
p

a-

ra
ti

o
n

 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 



 

 1395سال - گزارش تحلیلی عملکرد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال        

 

103 

 

 

ــ  نوترکیـــت رقـــم زدا از ایـــن آنتـــی بـــادی کـــه   DNAر تکنولـــوژی همکـــاری دانشـــفاه شـــیراز  و بـــا تکیـــه بـ
آن در ردیــابی ایــن ویــروس در کشــور حکایــت داشــته اســت، پــس از         یآزمــون هــای اولیــه از کــارایی بــاال    

بهینــه ســازی، بــرای ردیــابی ایــن ویــروس در نمونــه هــای بــذری ســیت زمینــی کشــور  اســتفاده نمــوده و              
ــد      ــرای خری ــه را ب ــاز موسس ــت نی ــدین ترتی ــه       ب ــه ب ــا توج ــودا ب ــد نم ــن خواه ــایی مرتف ــای آمریک ــرکت ه آن از ش

ــادی    جت ــی بـ ــه آنتـ ــه تهیـ ــود در زمینـ ــب موجـ ــه موفـ ــای   PLRVربـ ــروس هـ ــرای ویـ ــم بـ ــن مهـ و  PVY،  ایـ
PVS    ــا  دو در آزمایشـــفاه بخـــش در حـــال اجـــرا بـــوده و تـــاکنون بیـــان پـــروتئین پوششـــی ایـــن ویـــروس هـ

ــت از   ــه رالــ ــه از   PVYجدایــ ــک جدایــ ــاکتری     PVSو یــ ــزی در بــ ــت آمیــ ــامال موفقــ ــور کــ ــه  ــ د بــ
Escherichia coli     پـــروتئین پوششــی ایــن ویــروس هــا  در حـــال     در حــال حاضــر    مهندســی شــده اســتا

 بیان در سو  وسین برای تزریب به خرگوش برای تهیه آنتی بادی استا

ــای          ــش ه ــت بخ ــه درخواس ــا ب ــور، بن ــال کش ــواهی نه ــا گ ــرتبت ب ــای م ــت ه ــه فعالی ــتای ادام ــی و در راس خصوص
دولتـــی، بخـــش تحقیقـــات فنـــاوری و بهبـــود کیفیـــت نهـــال ســـازوکارهایی اجرا ـــی را بـــرای گـــواهی ســـالمت  
مــواد تکثیــری شــرکت هــای متعلــب بــه بنیــاد مستضــعفان و جانبــازان در اســتان هــای اصــفهان و قــزوین و            

ــکد        ــه پتوهش ــب ب ــات متعل ــ  مرکب ــام مختل ــری ارق ــه تکثی ــای اولی ــته ه ــی  هس ــای دولت ــان ه ــز ارگ ــات نی ه مرکب
ــت،        ــت بافـ ــب کشـ ــی از  ریـ ــیت و گالبـ ــده سـ ــازی شـ ــالم سـ ــام سـ ــیری و ارقـ ــه گرمسـ ــای نیمـ ــوه هـ و میـ

ــال      ــورد در سـ ــاورزی کشـ ــوژی کشـ ــکده بیوتکنولـ ــه پتوهشـ ــب بـ ــی متعلـ ــو تراپـ ــوتراپی و کمـ ــام  1396ترمـ انجـ
 داده استا
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 بذر و بهبود کیفیت فناوریگزارش 

مهــــم کــــه بــــرای کنتــــرل کیفیــــت بــــذر معمــــول اســــت آزمایشــــاتی اســــت کــــه   کــــی از اقــــداماتی
بـــرای شناســـایی بیمـــاری هـــای بـــذرزاد بـــه عمـــم مـــی آیـــد ا درآزمایشـــفاه کنتـــرل ســـالمت بـــذر            
ـــای        ـــایش و آزمونهــ ـــه، آزمــ ـــای مربو ــ ـــواهی هـ ـــدور گـ ـــذر و صـ ـــالمت بـ ـــتاندارد سـ ـــای اسـ آزمونهـ

بی بــــــذر ، بررســــــی و تعیــــــین میــــــزان بــــــذرزادی بیمــــار یهــــــای مختلــــــ  کیفــــــی و ارزیــــــا
ـــذر و        ـــای بــ ـــخیج بیماریهــ ـــوین تشــ ـــهای نــ ـــوص روشــ ـــی در خصــ ـــب و بررســ ـــاهی، تحقیــ گیــ
ــای         ــاری هـ ــرل بیمـ ــهای کنتـ ــبترین روشـ ــوص مناسـ ـــب در خصـ ـــی و تحقیــ ـــا و بررســ ـــارگیری آنهــ بکــ

 ا دکنندگان بذرانجام می پذیردبذرزاد و ارا ه آنها به تولی

 :فناوری بذراهدای برنامه مصوت  

 ا تهیه شناسنامه توده های بومی، محلی گیاهان دارو ی 
  تهیه استاندارد مزرعه و آزمایشفاه و دستورالعمم های مربو ه جهت گیاهان دارو ی  ا 
        دار کــردن بررســی چفــونفی بوجــاری، پوشــش      بررســی فــرآوری بــذر گیــاه دارویــی مــرزه شــامم

 ا  د  بذر، بسته بندی و نفهداری بذر
  ابررسی تولید رقم سینتتیک گشنیز با استفاده از توده های بومی و محلی 
              جمــن آوری تــوده هــای بــومی و محلــی زیــره ســبز و بررســی در شــرایت آبــی و دیــم بــه منظــور

 اتولید بذر توده های برتر با همکاری مرکز تحقیقات سمنان
 توده های بومی و محلی سیاهدانه به منظور تولید بذر توده های برتر جمن آوری و بررسی  

 تحلیل عملکرد 

ــذر و     ــا پوشـــش دار کـــردن بـ ــرتبت بـ ــام تحقیقـــات مـ ــاد زیرســـاخت هـــای الزم درخصـــوص انجـ پیفیـــری ایجـ
ــذر   ــدعفونی بـ ــعیت ضـ ــود وضـ ــا بهبـ ــتفاه بـ ــک دسـ ــد یـ ــتفاه  Coating panخریـ ــک دسـ  Rotary و یـ

seed coater  و اســـتقرار آن در کارگـــاه فـــرآوری بـــذر و بـــا تهیـــه محلـــول پایـــه و اســـتفاده  آزمایشـــفاهی
 ادر پوشش دار کردن بذرکلزا، گشنیز و مرزه

 تحقیقات مرتبت با گیاهان دارویی شامم:
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  ا بررسی تولید رقم سینتتیک گشنیز با استفاده از توده های بومی و محلی 
              جمــن آوری تــوده هــای بــومی و محلــی زیــره ســبز و بررســی در شــرایت آبــی و دیــم بــه منظــور

 ا تولید بذر توده های برتر با همکاری مرکز تحقیقات سمنان 
          ــر ــای برت ــوده ه ــذر ت ــد ب ــور تولی ــه منظ ــیاهدانه ب ــی س ــومی و محل ــای ب ــوده ه ــی ت ــن آوری و بررس  جم

 ا
 کردهــای تحقیقــاتی موسســه و تعیــین اولویــت     ســند راهبــردی تحقیقــات بــا هــدی تبیــین روی     انتشار

 ا های تحقیقاتی با مشارکت تمامی معاونت ها و بخش های مربو ه 

 :سالمت بذراهدای برنامه مصوت   

  استادتجهیز و استاندارد سازی آزمایشفاه 
  ــام ــونانج ــوالت          آزم ــذرزاد در محص ــای ب ــاری ه ــزان بیم ــی می ــور بررس ــه منظ ــذر ب ــالمت ب ــای س ه

 مختل  در سو  کشور بخصوص پایش سالمت محصوالت گندم و جوا

 آنالیز داده ها و ارزیابی روند ارتقا  کیفیت سالمت بذر  ی سال های مختل ا 
 اهی اتهیه دستورالعمم های اجرایی بازدید های مزرعه ای و آزمون های آزمایشف 
 آموزش و تجهیز آزمایشفاه های سالمت بذر در استان های پایلوت ا 

 تعیین و بازنفری استانداردهای محصوالت مختل  مرتبت با بیماری های بذرزادا 

 مشارکت در احدا  کلکسیون گیاهان دارویی ا 

 تحلیل عملکرد 

دم ضـــرورت در برنامـــه هـــای پـــیش بینـــی شـــده محقـــب گردیـــدا پـــایش ســـالمت بـــذر بـــه علـــت عـــتمـــام  
ــالمت            ــفاه س ــت آزمایش ــور توس ــه ام ــد و کلی ــام گردی ــادری انج ــی و م ــات پرورش ــو   بق ــا در س ــالجاری تنه س

 سایر اقدامات انجام شده به شرح زیر است : بذر در ستاد موسسه انجام شدا

 اتهیه و تصویت تعرفه سالمت بذر

ــ  الت شـــاخج هـــای مـــرتبت بـــا ازجملـــه مـــوارد منـــدرج در جـــداول اســـتانداردهای کنتـــرل و گـــواهی بـــذر رـ
ــذر             ــالمت ب ــای س ــون ه ــام آزم ــی انج ــتا از  رف ــذر اس ــالمت ب ــارتی س ــه عب ــا ب ــت ی ــات اس ــا و آف ــاری ه بیم
ــی           ــا بررس ــذا ب ــت ل ــده اس ــور نش ــذر منظ ــواهی ب ــرل و گ ــه کنت ــه در تعرف ــراه دارد ک ــه هم ــادی ب ــه زی ــبتا هزین نس
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ــر      ــا پیفی ــد و ب ــنهاد گردی ــه پیش ــه مربو  ــبه و تعرف ــه محاس ــب هزین ــای دقی ــد   ه ــت واح ــده توس ــام ش ــای انج ی ه
 خدمات فنی امکان اخذ تعرفه فراهم گردیدا  

 اپایش بیماری های بذر زاد گندم و جو در  بقات پرورشی و مادری در مزارع تولید بذر در کم کشور

در راســـتای اجـــرای برنامـــه پـــایش ســـالمت بـــذر ضـــمن ارســـال دســـتورالعمم بازدیـــد مزرعـــه ای بـــه کلیـــه   
آزمـــون ســـالمت بـــذر انجـــام و  3726نمونـــه گنـــدم دریافـــت و  983نمونـــه جـــو و  259اســـتان هـــا ،  تعـــداد 

وضـــعیت بیمـــاری هـــای بـــذرزاد منـــدرج در اســـتاندارد   ســـیاهک آشـــکار، ســـیاهک پنهـــان، ســـیاهک ســـخت   
ــنبله د در  بقـــات پرورشـــی  جـــو، لکـــ ــواری جـــو، و فوزاریـــوم سـ ــادری در ســـو  کشـــور تعیـــین   3و  2ه نـ و مـ
 گردیدا 

 نتای  بدست آمده از این پایش عبارتند از :

 اشناخت منا ب مستعد بروز بیماری و تهیه ا لس بیماری های بذرزاد 
 اشناخت و تهیه نقشه  پراکندگی و تراکم بیماری به تفکیک رقم و  بقه بذری 
    اجـــرای اســـتاندارد ملـــی مصـــوت ســـالمت بـــذر رـــالت و کمـــک در بـــازنفری اســـتانداردهای ملـــی

 ابذر
 اتعیین بهترین سایت های تولید بذر با کمترین آلودگی 
 اتوسعه ا العات در مورد بیماریهای بذر زاد گندم  و جو در کشور 
 ا بروز نمودن دستورالعمم سالمت بذر و افزایش کارا ی آزمون ها 
 1396در سال  برای رفن مشکالت و بهبود عملکرد  فناوری بذرو تمهیدات ها برنامه 

 ابررسی امکان پوشش دار کردن رنی سازید بذور گندم و جو با مشارکت بخش خصوصی 
 ابررسی امکان پوشش دار کردن بذور ریزدانه 
 ابرگزاری کارگاههای آموزشی فرآوری بذر 

 

مشههکالت و بهبههود عملکههرد  در سههال    برنامههه هههاو تمهیههدات سههالمت بههذر بههرای رفههع       

1396 

            ــ  و بــذور ــوالت مختل ــذری محص ــته هــای ب ــور و هس ــذری کش ــالمت مــزارع ب ــعیت س ــی وض بررس
 ا1395آلوده گزارش شده در برنامه پایش سالمت بذر سال 
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 ا تهیه دستورالعمم های بازدید مزرعه ای  مصور بیماری های بذرزاد برای هر محصول 
 لـــی شناســـایی بیمـــاری هـــای بـــذرزاد محصـــوالت مختلـــ  درمزرعـــه و  برگـــزاری دوره تئـــوری و عم

 اآزمایشفاه
            برگــزاری اکوتورهــای بیمــاری شناســی بــذر در خصــوص بررســی مزرعــه ای بیمــاری هــای بــذرزاد

 امهم مندرج در استاندارد به کارشناسان بازرسی مزارع 
           ــذاری ــرای واگ ــانی ب ــروی انس ــر نی ــویته از نظ ــتانی ب ــای اس ــد ه ــفاههای واح ــی از آزمایش ــز برخ تجهی

ــور       ــی از امـ ــام بخشـ ــه در انجـ ــتاد موسسـ ــی از سـ ــز زدایـ ــی و تمرکـ ــای اجرا ـ ــت هـ ــی از فعالیـ بخشـ
 ااجرا ی در صورت موافقت مسئولین موسسه 

        ــم ــر قاب ــذرزاد  ری ــای ب ــاری ه ــی بیم ــتانداردهای مل ــود اس ــازبینی و بهب ــ      ب ــوالت مختل ــرا د محص اج
 اهای اخیرهای گذشته مبتنی بر  یافتهتهیه شده در سال

             همکــاری بــا معاونــت هــای تحقیقــات شناســایی و ثبــت ارقــام گیــاهی و کنتــرل و گــواهی بــذردر
ــه  ــد      VCUو   DUSزمینـ ــت و بازدیـ ــد از برداشـ ــی بعـ ــای کنترلـ ــرح هـ ــ  ،  ـ ــوالت مختلـ محصـ

 اهای سالمت مزارع
 ازمینه بیماری های بذرزاد انجام تحقیقات در 
 ابروز نمودن دستورالعمم سالمت بذر و افزایش کارا ی آزمون ها 
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 نهال کنترل و گواهی تحقیقات
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ــور            ــر کش ــوع آن در ه ــوه و تن ــد می ــر تولی ــذار ب ــژثیر گ ــیار ت ــم بس ــی از عوام ــده یک ــالح ش ــتاندارد و اص ــال اس نه
از اینـــرو، تـــالش در تـــروی  و توســـعه و نیـــز حفـــ  ارقـــام جدیـــدی کـــه از  ریـــب بـــه نـــتادی توســـت اســـتا 

شــود، از اولویتهــای مراکــز تصــمیم گیــری کشــاورزی کشــورها       مراکــز تحقیقــاتی و یــا اشــخاص حاصــم مــی     
 اسـتفاده  تجـارتی  سـو   در میـوه  تولیـد  و بـا   احـدا   ارکـان اساسـی   از یکـی  شـک  اسـتا همینوـور  بـدون   

 مـی  محصـول  پـر  و شـده  اصـالح  هـای  میـوه  و مختلـ   ارقـام  مومـئن از  و سـالم  مررـوت،  هـای  نهـا  از

باشـــدا از آنجاییکـــه شـــالوده و بنیـــاد یـــک نهـــال ســـالم و مررـــوت از نهالســـتانها سرچشـــمه میفیـــرد، دقـــت در  
ــه           ــیم ک ــالم و اص ــال س ــات نه ــورد انتخ ــی در م ــتانداردهای فن ــت اس ــین رعای ــر و همان ــورد نظ ــال م ــات نه انتخ

ــت    دارا ــا ز اهمیـ ــیار حـ ــردد بسـ ــد گـ ــال تولیـ ــد نهـ ــر و دارای مجوزتولیـ ــتانهای معتبـ ــد و در نهالسـ ــه باشـ ی شناسـ
ــی در             ــول فن ــت اص ــدم رعای ــال ع ــالمت نه ــالت و س ــه اص ــو  ب ــتانداردهای مرب ــول و اس ــر اص ــالوه ب ــتا ع اس

  شود می موجت که است مسا لی دیفر کندن نهال از زمین، بسته بندی، حمم و کاشت نهال از

 آنـان  نظـر  مـورد  میـوه  رقـم  شـده  کاشـته  نهـال  یـا  و شـوند  شـده خشـک   کاشـته  هـای  نهـال  از ریبسـیا 

نباشــدا معاونــت تحقیقــات کنتــرل و گـــواهی نهــال بــا ســرلوحه قـــراردادن قــوانین ثبــت و کنتــرل و گـــواهی           
بـــذر و نهـــال عـــالوه بـــر کنتـــرل و نظـــارت بـــر تولیـــد نهـــال اقـــدام بـــه تنظـــیم دســـتورالعملهای نظـــارتی و    

 20 نهالســـتان مجـــوز دار بـــا  رفیـــت تولیـــد بـــیش از  350اســـتانداردهای تولیـــد نمـــوده اســـتا وجـــود حـــدود  
میلیــون اصــله نهــال درختــان میــوه ای در کشــور از دســتاوردهای کنتــرل و نظــارت بــر تولیــد نهــال شناســه             

بــا  مــادری بــا  رفیــت تولیــد و عرضــه چنــدین میلیــون چشــمه          4دار مــی باشــدا بعــالوه شــروع بــه کــار      
ــودا         ــد ب ــور خواه ــوه در کش ــان می ــده درخت ــواهی ش ــال گ ــد نه ــرای تولی ــی ب ــای اساس ــام ه ــد  ازگ ــین پیون همان

تــدوین اســتاندارد تولیــد و عرضــه نهــال تمــامی محصــوالت مهــم باربــانی و پایــه هــای رویشــی حاصــم از             
کشــت بافــت جــز  فعالیــت هـــای اصــولی معاونــت نهــال میباشــند کـــه بــه صــورت دوره ای و توســت تـــیم            
ــری از      ــدامهای تکثیـ ــال و انـ ــادرات نهـ ــر واردات و صـ ــارت بـ ــردا نظـ ــی گیـ ــورت مـ ــه صـ ــی در مؤسسـ کارشناسـ
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بـــادی قـــانونی بـــا اجـــرای دســـتورالعملهای فنـــی بـــه منظـــور صـــیانت از ژرم پالســـم بـــومی کشـــور از دیفـــر  م
 و ایفی است که در حوزه نهال مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال انجام می گیردا 

ــاماندهی           ــدی س ــا ه ــا ب ــات آنه ــابی امکان ــوز و ارزی ــذ مج ــرای اخ ــی الزم ب ــرایت فن ــد ش ــیان واج ــایی متقاض شناس
ــرددا           ت ــی گ ــی م ــال تلق ــواهی نه ــرل و گ ــش کنت ــه در بخ ــادین مؤسس ــور بنی ــز  ام ــز ج ــور نی ــال در کش ــد نه ولی

ــر        ــازی روش تکثیـ ــه سـ ــال ، بهینـ ــد نهـ ــای تولیـ ــتاندارد هـ ــا  اسـ ــت ارتقـ ــاربردی در جهـ ــات کـ ــام تحقیقـ انجـ
ــال            ــواهی نه ــرل و گ ــر کنت ــه در ام ــی مؤسس ــای پتوهش ــه ه ــه زمین ــم از جمل ــال ه ــت نه ــود کیفی ــاری و بهب تج

تحقیقــــات کنتــــرل و گــــواهی بــــذر مبتنــــی بــــر برنامــــه ریــــزی جهــــت حفــــ  اصــــالت   باشـــدا   مـــی
ژنتیکـــی و ســـالمت نهـــال هـــای تولیـــدی کشــور بــه منظــور توســـعه صـــنعت مـــدرن بارـــداری مـــی             
باشـــد ا عملکـــرد بـــا توجـــه بـــه اهـــدای عالیـــه تولیـــد نهـــال شناســـه دار و ، بــــا لحــــاظ نمــــودن             

ـــالوه        او ـــه درآن عـــ ـــده کـــ ـــدوین شـــ ـــات تـــ ـــازی بارـــ ـــی و نوســـ ـــترش اراضـــ ـــت گســـ لویـــ
ــده د            ــواهی ش ــال گ ــالمت   نه ــالت و س ــای اص ــه ه ــدی از جنب ــال تولی ــت نه ــد، کیفی ـــزان تولی ـــزایش میـ برافـ

 ا مورد نظر می باشد

کنترل و نظارت بر تولید نهال شناسه دار با هدف ساماندهی تولید و توزیع 

 ر کشورنهال د

موسســـه  ، کنتــرل و نظــارت بـــر تولیــد نهــال شناســـه دار بــا هــدی ســـاماندهی       از جملــه فعالیتهــای اساســی    
ــور  ــال در کشـ ــن نهـ ــد و توزیـ ــال  تولیـ ــه    1395در سـ ــور و در مجموعـ ــر کشـ ــت در سراسـ ــن فعالیـ ــودا ایـ  310بـ

ــا         ــان ن ــن جری ــدا در ای ــرا ش ــال اج ــدگان نه ــد کنن ــوت تولی ــارکت خ ــا مش ــوز ب ــتان دارای مج ــه نهالس  رین مؤسس
ــتانها بازدیــد نمــوده             ــا تولیدکننــدگان از نهالس ــه نظــارتی ب ــت تفــاهم نام ــد نهــال در قال ــم مختلــ  تولی در مراح
ــن             ــرای ای ــده ب ــی ش ــیش بین ــی پ ــدی کم ــدا ه ــه ان ــارت پرداخت ــر نظ ــه ام ــی ب ــای فن ــیه ه ــه توص ــمن ارا  و ض

ــد    ــر تولی ــارت ب ــت نظ ــر      20فعالی ــاس آخ ــر اس ــودا ب ــه دار ب ــال شناس ــله نه ــون اص ــافتی از  میلی ــای دری ــار ه ین آم
ــیش از    ــت بـ ــام گرفـ ــارتی انجـ ــم نظـ ــان مراحـ ــه در پایـ ــتانی کـ ــدهای اسـ ــورد   25300000واحـ ــال مـ ــله نهـ اصـ

ــورد          ــال م ــزان نه ــن می ــیدا از ای ــتانها رس ــال اس ــی نه ــه فن ــد کمیت ــه تایی ــده و ب ــد ش ــتانها تولی ــن نهالس ــد در ای تایی

 د30 جدول   دامیلیون اصله نهال بصورت شناسه دار توزین ش 13تایید حدود 

 1395سال  -وضعیت تعداد نهال مورد تایید و شناسه دار  -30جدول 
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  کنترل و نظارت بر مواد تکثیری

بخشــی از مـــواد اولیــه تکثیـــری وارداتــی بـــه کشــور در ســـال گذشــته توســـت بخــش خصوصـــی در اســـکرین       
هــاوس شــرکتهای وارد کننــده تحــت نظــارت مؤسســه بعنــوان مــواد اولیــه تکثیــری نفهــداری مــی شــوند ا             
بصـــورت ادواری از ایـــن مـــواد تکثیـــری بازدیـــد شـــده و نفهـــداری آنهـــا بـــا هـــدی پشـــتیبانی صـــنعت گـــواهی 

ــال صــور ــه در      نه ــر اولی ــا تکثی ــا ب ــد ت ــی گردن ــده حفا ــت م ــرل ش ــرایت کنت ــاهی در ش ــواد گی ــن م ــردا ای ــی گی ت م
توســعه تعــداد مــواد مــادری مــورد اســتفاده  قــرار گرفتــه و یــا در صــورت آلــوده شــدن مــواد مــادری بــرای              

 جایفزینی آنها مورد استفاده قرار گیرندا 

 1395سال  -وضعیت شرکت های خصوصی تحت نظارت موسسه  -31جدول 

 تعداد  اصلهد گروه محصولی نام شرکت

 189 دانه دار و هسته دار رقم و پایهد فردوس البرز

 1066 دانه دار و هسته دار رقم و پایهد فجر اصفهان

 550 دانه دار و هسته دار رقم و پایهد گوهر خراسان رضوی

  تهیه و تامین مواد تکثیری از ارقام تجاری رایج

مــورد حمایــت معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری کنتــرل اصــالت و ســالمت ارقــام تجــاری           در قالــت پــروژه  
ــروژه              ــن پ ــتا در ای ــام گرف ــت انج ــن معاون ــان ای ــت کارشناس ــمد توس ــه و رق ــلیم  پای ــو، ش ــوالت هل ــ  محص رای

ــای  ــه هـ ــه روش       GF.677و  GNپایـ ــالفری بـ ــون رربـ ــن آوری و آزمـ ــور جمـ ــر کشـ ــه تکثیـ ــود در چرخـ موجـ
ــرولوژیکی    ــولی، س ــای ملک ــاری از         ه ــالم و ع ــای س ــه ه ــه پای ــد و در نتیج ــام ش ــا انج ــر روی آنه ــوژیکی ب و بیول

ویـــروس مـــذکور بـــرای تکثیـــر انبـــوه در اختیـــار بخـــش خصوصـــی قـــرار گرفـــتا  تـــاکنون چنـــدین شـــرکت و  
ــه         ــرار گرفت ــت ق ــورد حمای ــه م ــز نمون ــه ری ــرای تهی ــیم ب ــالم و اص ــاهی س ــواد گی ــن م ــافتی از ای ــت ب ــه کش مجموع

وم آزمایشــات کنترلــی روی مــواد گیــاهی حاصــم از اجــرای  رحهــای تحقیقــاتی اجــرا         انــدا همانــین بــا تــدا   

 فعالیت
 95برنامه سال 
  اصله د

  اصله د عملکرد

  اصله د شناسه دار  اصله دتعداد نهال مورد  تایید

 12931955 25300000 18100000 نهال شناسه دار
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رقـــم محصـــول هســـته دار اصـــیم بصـــورت عـــاری   5شـــده در اســـتانهای آذربایجـــانلربی و خراســـان رضـــوی ،  
ــا              ــی ب ــول فن ــه اص ــت کلی ــمن رعای ــد و ض ــد ش ــر تولی ــدول زی ــرح ج ــه بش ــای اولی ــته ه ــروس در رده هس از وی

 د32برای ایجاد با  مادری در اختیار بخش خصوصی قرار گرفتا جدول رعایت تشریفات قانونی 

 1395سال  -وضعیت تهیه و تامین مواد تکثیری از ارقام رای  تجاری  -32جدول 

 

 تعداد  اصلهد گیرنده تحویم محصول نوع عنوان

 تجاری پایه

GF.677 
 هلو و
 شلیم

 570 سلول فن آور دارو

 241 دکتر رستفار

GN 
 250 گستر رویاننهال 

 100 کشت و صنعت جوین

 رقم تجاری

 شمس

هلو و 
 شلیم

 انجیری 52 قدس رضوی مزرعه نمونه آستان

 رد گلد

 آلبرتا
 60 نهالستان برداران حسینی

 زعفرانی

 ارقام رای 

 رد دلیشز

 سیت،
و  گالبی
 به

 40 نهالستان برداران حسینی

گلدن 
 دلیشز

رد 
 استارکین 

 گالت کهنز

 درگزی

 اس ادانا

 به اصفهان

 1313 جمن کم 
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  ساماندهی شرایط تولید، ساماندهی تولیدکنندگان نهال

قـــانون ثبـــت ارقـــام گیـــاهی و کنتـــرل   6بـــا هـــدی ســـاماندهی تولیـــد نهـــال در کشـــور و در اجـــرای مـــاده     
ــت            ــب کش ــال از  ری ــد نه ــادری، تولی ــا  م ــدا  ب ــال ، اح ــد نه ــیان تولی ــایی متقاض ــال شناس ــذر و نه ــواهی ب وگ

ــاهنفی        ــاری و هم ــا همک ــت ب ــت معاون ــته توس ــال گذش ــد در س ــوز تولی ــذ مج ــرای اخ ــا  ب ــد نش ــت و تولی ــد  باف واح
ــت          ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــال م ــد نه ــوز تولی ــد مج ــای تمدی ــارچوت تقاض ــن چ ــتا در ای ــام گرف ــتانی انج ــای اس ه
ــول           ــای وص ــین  تقاض ــدا همان ــاع ش ــو  ارج ــه مرب ــه کمیت ــوز ب ــدور مج ــرای ص ــرایت الزم ب ــراز ش ــس از اح و پ

ــی        ــر کارشناس ــار نظ ــی و ا ه ــورد بررس ــت م ــت باف ــب کش ــال از  ری ــد نه ــوز تولی ــذ مج ــرای اخ ــده ب ــدا ش ــن ش واق
فقــره درخواســت صــدور مجــوز تولیــد نشــا  توســت ایــن معاونــت  مــورد بررســی و             3تعــداد   1395در ســال  

 د33 جدول برای هر سه واحد تولید کننده نشا  مجوز صادر شدا 

 1395سال  - نهال وضعیت ساماندهی تولید کنندگان -33جدول 

 بررسی  تعداد د فعالیت

 161 نهالبررسی شرایت متقاضیان تولید 

 10 بررسی شرایت متقاضیان تولید نهال به روش کشت بافت

 6 بررسی شرایت متقاضیان احدا  با  مادری

 3 بررسی شرایت متقاضیان تولید نشا  و صدور مجوز

 مکان یابی مناطق مستتد  

 شناســـایی منـــا ب مســـتعد تولیـــد نهـــال و احـــدا  بـــا  مـــادری در ســـال گذشـــته  بـــب برنامـــه عملیـــاتی در 
قالــت ایــن فعالیــت انجــام گرفــتا ایــن فعالیــت نقــش مهمــی در ارتقــا  کیفیــت نهــال داردا میــزان تحقــب              

  د34است ا  جدول  صد در صد بوده  اهدای پیش بینی شده

 1395سال  -وضعیت مکان یابی منا ب مستعد  -34جدول 

 بازدید  تعداد با د 95مصوت سال  فعالیت

 با  6 6 مادریبازدید اراضی برای احدا  با  

 با   89 استان 13 بارات تامین کننده پیوند 
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  نظارت بر احداث باغ مادری

بــا  مــادری نقــش بســیار مهمــی در زنجیــره تولیــد نهــال گــواهی شــده دارد ا از ایــن رو مؤسســه در تــداوم              
ــت           ــار گرف ــور بک ــال در کش ــد نه ــره تولی ــم زنجی ــرای تکمی ــود را ب ــاعی خ ــام مس ــته تم ــنوات گذش ــدامات س ا  اق
ــته دار در     ــا  مـــادری محصـــوالت دانـــه دار و هسـ ماحصـــم ایـــن اقـــدامات تکمیـــم فرآینـــد اجرایـــی احـــدا  بـ
اســـتانهای قـــزوین و اصـــفهان بـــودا خوشـــبختانه پـــس از ســـالها تـــالش و همـــاهنفی بـــین بخشـــی در ســـال   

هکتــار بــودیما مؤسســه و    10شــاهد عملیــاتی شــدن اجــرای دو پــروژه بــا  مــادری بــه وســعت حــدود          1395
ــالمت         وا ــیانت از س ــدی ص ــا ه ــارتی را ب ــور نظ ــم ام ــای مه ــروژه ه ــن پ ــرای ای ــس از اج ــه پ ــتانی تابع ــدهای اس ح

 و اصالت مواد گیاهی با مشارکت شرکت های سرمایه گذار شروع کردا 
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 یآموزش فتالیتهای گزارش
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و تحقـــب برنامـــه هـــای  موسســـهیکـــی از مهـــم تـــرین ابزارهـــای موجـــود در جهـــت در اجـــرای مـــوثر اهـــدای 
ــد اســت ا      ــای متخصــج و کارآم ــه ،  اســتفاده از نیروه ــاتی در موسس ــانی       عملی ــروی انس ــاثیر نی ــه ت ــا توجــه ب ب

ــره وری     ــد و کــارا بــر افــزایش به ــاتی    توانمن ــات تحقیق رت بــه  ،  در ابتــدای هــر ســال مبــاد    و عملکــرد موسس
ــتمر دانـــش و     ــانی مسـ ــروز رسـ ــای آموزشـــی و بـ ــایی نیازهـ ــور شناسـ ــه منظـ ــجم بـ ــای منسـ ــزی هـ ــه ریـ برنامـ

ــی    ــتوهش مـ ــات و پـ ــر تحقیقـ ــم در امـ ــان دخیـ ــین و کارشناسـ ــایی محققـ ــردد ،توانـ ــور   گـ ــاماندهی امـ ــذا  سـ لـ
ــوزش  ــدریس ،  آمـ ــه      ،تـ ــه بـ ــه کـ ــی موسسـ ــت علمـ ــای هیئـ ــی اعضـ ــای آموزشـ ــارت برفعالیتهـ ــت و نظـ حمایـ

ارتقـــا  ســـو  دانـــش و مهارتهـــای فنـــی اعضـــای هیئـــت علمـــی، کارشناســـان و کارکنـــان موسســـه و  منظـــور  
ــد           ــی باش ــه م ــوزش  در موسس ــد آم ــای  واح ــم و  ــذیرد از اه ــی پ ــورت م ــاتی ص ــز تحقیق ــور ا مراک ــدین منظ  ب

ــن آوری  ــس از جم ــات  پ ــا        ا الع ــت ب ــی متناس ــای آموزش ــاه ه ــا و کارگ ــزاری دوره ه ــه برگ ــدام ب ــنجی اق ــاز س نی
 اا و بخش های تحقیقاتی می گرددمعاونت ه

ــد ،    ــن واح ــال       ای ــذر و نه ــده ب ــد کنن ــای تولی ــرکت ه ــات و ش ــی موسس ــوان علم ــای ت ــور ارتق ــه منظ ــین ب ــم چن ه
بـــا  در ســـو  ملـــی دور هـــای تخصصـــی  منســـجمی را در بـــازه هـــای زمـــانی مناســـت و بـــه صـــورت مســـتمر

 برگزار می نمایداتوجه به اولویت های موجود 

 فعالیت های آموزشی، می توان به موارد زیر اشاره نمود:از دیفر مرتبت با 

 اهداف و وظایف 

ــم و       -1 ــی داخـ ــامن علمـ ــفاهها و مجـ ــا دانشـ ــی بـ ــی و پتوهشـ ــات علمـ ــت ارتبا ـ ــود و تقویـ ــاماندهی، بهبـ سـ
 اخارج از کشور

 -پتوهشـــی دانشـــجویان  و تقویـــت ارتبـــا  علمـــی –اتخـــاذ رویـــه واحـــد و قانونمنـــد در فعالیتهـــای علمـــی  -2
 اپتوهشی آنان با اعضای هیئت علمی موسسه 

نظـــارت براجـــرای بخشـــنامه هـــا و دســـتور العمـــم هـــای علمـــی و آموزشـــی ســـازمان متبـــوع و ســـاماندهی   -3
 آموزشهای ضمن خدمت

هیـــات  اعضـــای ســـاماندهی و حمایـــت از ســـفرهای علمـــی داخـــم و خـــارج از کشـــور، بـــه منظـــور شـــرکت  -4
 ادر در همایشها و کارگاه های آموزشی  علمی و محققین
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نســبت بــه دوره هــای برگــزار شــده در ســال قبــم، از رشــد          1395تعــداد دوره هــای برگــزار شــده در ســال       
 کیفی مناسبی برخوردار بوده و بشرح جدول زیر می باشدا

  1395 سال -فعالیت های آموزشی در موسسه  کلی وضعیت -36جدول 

 1395سال  –موزشی برگزار شده آدوره های   -37جدول 

سرپرستی  و اجرای  آموزشیدوره 
 پایان نامه

بازدید های بعمم 
  مدهآ

 کارآموز

پیفیری مراحم اداری فار  التحصیلی همکاران 
 دانشجو

 کارشناسی ارشد دکتری نفرات تعداد نفرات تعداد

12 642 7 4 68 10 3 3 

 عنوان دوره آموزشی
 مقون

 محم اجرا
تعداد شرکت 
 کننده

 تاریخ شروع /خاتمه
 تمامی مقون

 95/2/20 للایت95/2/22 54 کرج کارشناسان کنترل کیفی بذر رالت

 95/7/4 للایت95/7/5 65 موسسه کارشناسان سموم بردارینمونه 

 کارشناسان نخستین همایش
موسسه  سالن 
 چلندرقندد

60 95/5/2 

 95/8/5 للایت95/8/6 70 مرکز امام خمینی کارشناسان مدیریت نهال و نهالستان

 95/9/29 للایت95/10/1 70 مرکز امام خمینی کارشناسان کنترل کیفی بذر رالت

 95/11/3 53 موسسه کارشناسان آشنایی با سامانه علمی سنجی

 95/11/20 75 موسسه کارشناسان سرچ منابن ا العاتی کتابخانه

 95/12/15 35 موسسه کارشناسان آ ین نامه جدید ارتقا 

مبانی و مستند سازی براساس 
 17025استاندارد 

 95/12/22 للایت95/12/24 25 موسسه کارشناسان
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 تدوین و بازنگری استانداردگزارش  

ــد          ــی باش ــتاندارد م ــوت و اس ــت مول ــا کیفی ــت و ب ــال مناس ــذر و نه ــودن ب ــراهم ب ــت ف ــر زراع ــای ه ــذا زیربن در  ل
ــربت           ــای ذی ــاد ه ــاری نه ــا همک ــه ب ــ ، مؤسس ــان مختل ــال گیاه ــذر و نه ــه ب ــد و تهی ــت تولی ــتا و در جه ــن راس ای
ضـــمن بررســـی و بـــازنفری ســـالیانه اســـتانداردهای موجـــود نســـبت بـــه تهیـــه اســـتانداردهای کـــارا اقـــدام مـــی 

  کند، تا گام های مؤثری را بمنظور هماهنفی با آهن  رشد و توسعه کشاورزی برداردا

 عملکرد

 9فقــره مــی باشــد کــه از ایــن تعــداد       13تعــداد کــم اســتانداردهای تــدوین و بــازنفری شــده       1395در ســال 
ــدوین و  ــره ت ــت        4فق ــر کش ــو  زی ــد س ــه رش ــد رو ب ــت و رون ــه اهمی ــه ب ــا توج ــدا ب ــی باش ــده م ــازنفری ش ــره ب فق

احســـاس گردیـــدا در فقـــرهد  5گیاهـــان دارویـــی نیـــاز بـــه تـــدوین اســـتانداردهای تولیـــد بـــذر گیاهـــان دارویـــی  
ــبز     ــره س ــوالت زی ــتاندارد محص ــدوین اس ــه ت ــبت ب ــتا نس ــن راس ــنیز-ای ــرزه-گش ــدکه   -م ــدام ش ــه اق ــران و بابون زعف

ــال           ــه اب ــه مؤسس ــرا  ب ــت اج ــت و جه ــرار گرف ــویت ق ــورد تص ــات م ــازمان تحقیق ــا  س ــت امن ــت هیئ ــی توس همف
ت تـــره فرنفـــی، گردیـــدا درزمینـــه محصـــوالت ســـبزی وصـــیفی نســـبت بـــه تـــدوین اســـتاندارد بـــذر محصـــوال

  بــازنفری بــذر یونجــه، بــرن  و ســیت زمینــی نیــز       چلنــدرلبویی، کــرفس و کلــم قمــری نیــز اقــدام گردیــدا       
ــذر،             ــد ب ــزارع تولی ــود در م ــرایت موج ــه ش ــه ب ــا توج ــتانداردها و ب ــن اس ــورد از ای ــد م ــالح چن ــه اص ــاز ب ــدلیم نی ب

ــتا         ــرار گرف ــار ق ــتور ک ــی در دس ــیت زمین ــذر س ــد ب ــتاندارد تولی ــازنفری اس ــای     ب ــه ه ــت پای ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــتاندارد           ــدوین اس ــه ت ــبت ب ــه نس ــن زمین ــوت در ای ــتاندارد مص ــود اس ــاهی و نب ــت گی ــت باف ــم از کش ــی حاص رویش

 پایه های رویشی حاصم از کشت بافت گیاهی با حضور کلیه دست اندرکاران امر اقدام شدا

 95/12/18 40 موسسه کارشناسان ارزیابی عملکرد

کاربرد بهینه سموم ضدعفونی بذر و 
 دستفاههای سم زن

 95/9/29 للایت95/10/1 35 موسسه کارشناسان

و امکان سنجی تولید جایفزینی 
رده های بذری سیت زمینی در 
  بقه گواهی شده از بذر حقیقی

 95/11/23 60 موسسه کارشناسان
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 1396برنامه به منظور افزایش ارتقاء عملکرد در سال 

ــی           ــی م ــال    ــد و اب ــت تژیی ــه را جه ــد ماه ــانی چن ــک دوره زم ــنهادی ی ــتانداردهای پیش ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
نمایـــد و لـــزوم تســـرین در ابـــال  ایـــن اســـتانداردها و اســـتفاده از آنهـــا در مـــزارع و بارـــات بـــا توجـــه بـــه نیـــاز 

ا در کوتــاهترین کشــور بســیار حســاس و بــا اهمیــت مــی باشــد لــذا، پیشــنهاد مــی شــود تژییــد و ابــال  آنهــ            
 زمان ممکن انجام پذیردا  

 1395سال –اقدامات بعمم آمده در خصوص  تهیه استاندارد محصوالت زراعی و باری  -38جدول 

 استاندارد ردی 
وضعیت 
 استانداردها

 مهرهیژت امنا  تاریخ تصویت

 استانداردهای بذر

  1/10/1395 مصوت بازنفری استاندارد ملی بذر یونجه 1

  1/10/1395 مصوت تدوین استاندارد بذر تره فرنفی 2

  1/10/1395 مصوت بازنفری استاندارد بذر کلم قمری 3

  1/10/1395 مصوت تدوین استاندارد بذر چلندر لبویی 4

  1/10/1395 مصوت تدوین استاندارد بذر کرفس 5

 بازنفری استاندارد بذر برن  6
بازنفری و در 
 دست اقدام

 بازنفری و در دست اقدام دست اقدام بازنفری و در

7 
بازنفری استاندارد بذر سیت 

 زمینی

بازنفری و در 
 دست اقدام

 بازنفری و در دست اقدام بازنفری و در دست اقدام

 استانداردهای نهال

1 
پایه های رویشی  حاصم از 
 کشت بافت گیاهی

تدوین و در 
 دست اقدام

 

 اقدام تدوین و در دست تدوین و در دست اقدام

 استانداردهای گیاهان دارویی

 

1 
تدوین ویتگی های تولید بذر گیاه 

 دارویی زیره سبز
  1/10/1395 مصوت
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2 
تدوین ویتگی های تولید بذر گیاه 

 دارویی گشنیز
  1/10/1395 مصوت

3 
تدوین ویتگی های تولید بذر گیاه 

 دارویی مرزه
  1/10/1395 مصوت

4 
یاه گتدوین ویتگی های تولید بذر 
 دارویی زعفران

  1/10/1395 مصوت

5 
تدوین ویتگی های تولید بذر گیاه 

 دارویی بابونه
  1/10/1395 مصوت
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 گزارش

 تتامالت بین المللی
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ــال  ــین    1395در سـ ــازمان بـ ــاد و سـ ــه نهـ ــا سـ ــاری بـ ــیهمکـ ــار   UPOVو ISTA ،OECD المللـ ــتور کـ در دسـ
ــین  ــات ب ــت    ارتبا  ــرار داش ــه ق ــم مؤسس ــه در       ا المل ــذیرفت ک ــورت پ ــی ص ــم و مثبت ــدامات مه ــوزه اق ــن ح در ای

 گردندازیر به  ور جداگانه تشری  می

 . برای بذر ذرت OECDالمللی صدور اولین برچسب گواهی بین

ــی ــرین از یک ــات مهمت ــادرات الزام ــویت بــذر ص ــه در عض ــای برنام ــازمان بــذر ه ــاری س ــای همک  اقتصــادی  ه
ــعه و ــد OECD SEED SCHEME توسـ ــذوریا میباشـ ــه بـ ــت کـ ــام تحـ ــه نظـ ــذری برنامـ ــازمان بـ  سـ

ــذکور ــد م ــده تولی ــند ش ــی باش ــد م ــارت در توانن ــین تج ــم ب ــورد المل ــتد و داد م ــرار س ــد ق ــه بــه   ا گیرن ــا توج ب
ــاری   ــازمان همکـ ــذری سـ ــه بـ ــران در برنامـ ــویت ایـ ــعه   عضـ ــادی و توسـ ــای اقتصـ ــوز OECDهـ ــد مجـ د و تژییـ

ــو،  ت بـــینجهـــت تجـــار OECDصـــدور گـــواهی  المللـــی بـــرای چهـــار محصـــول ذرت، ســـورگوم، گنـــدم و جـ
اولــین برچســت ایــن نــوع گــواهی پــس از  راحــی در موسســه تحقیقــات ثبــت و گــواهی بــذر و نهــال بــه              

 المللی مربو ه، برای بذر ذرت صادر گردیدا عنوان مرجن دارای صالحیت و تایید مرجن بین

 .(ISTAالمللی آزمون بذر) انجمن بین

ــن  ــا از روش        ای ــور الزام ــای کش ــتان ه ــز اس ــتاد و مراک ــه آن در س ــای تابع ــفاه ه ــه و آزمایش ــون  مؤسس ــای آزم ه
ــواهی ــای     و گ ــتورالعمم ه ــذر و دس ــی  ISTAب ــت م ــتفاده و تبعی ــاله     د اس ــر س ــن ه ــن انجم ــر ای ــالوه ب ــدا ع نماین

ــون   ــام آزم ــه انج ــبت ب ــی    نس ــدام م ــذر اق ــون ب ــزی آزم ــفاه مرک ــای داوری آزمایش ــداه ــه نمای ــویت  با توج ــه عض ب
عنــوان تنهــا نماینــده دولتــی و صــاحت ر ی از کشــور در      آزمایشــفاه تجزیــه کیفــی بــذر مؤسســه در ایســتا بــه      

ــازی         ــمیم سـ ــد تصـ ــومی و فرآینـ ــن عمـ ــرکت در مجمـ ــن، شـ ــومی انجمـ ــن عمـ ــورد (Voting) مجمـ در مـ
نـــویس تلییـــرات  مشـــارکت کشـــور در رونـــد تژثیرگـــذاری مبتنـــی بـــر منـــافن ملـــی در تصـــمیم ســـازی پـــیش  

النه قــوانین بــین المللــی آزمــون بــذر، اساســنامه و انتخابــات معــاون دبیرکــم و اعضــا  هیــژت مــدیره، از            ســا
  اباشدالمللی انجام شده در این انجمن برخوردار میهای بینای در رابوهاهمیت قابم مالحظه

بــذر، ایــن   راســتای حمایــت از کــار و ســرمایه ایرانــی و اخــذ گــواهی بــین المللــی بــرای انجــام صــادرات            در
ــال  ــه از سـ ــوری      1387موسسـ ــاز و امـ ــذر را آرـ ــون بـ ــی آزمـ ــین المللـ ــازمان بـ ــاردهی سـ ــت اعتبـ ــروژه دریافـ پـ

، دعـــوت از کارشـــناس ایســـتا جهـــت بررســـی شـــرایت و امکانـــات    (PT)هماـــون آزمـــون هـــای تخصصـــی
ــازی آزمایشــفاه     ــاده س ــود، آم ــفاهی موج ــوابت ایســ       آزمایش ــرایت و ض ــه ش ــا توجــه ب ــنم ب ــوزش پرس ــا و آم تا، ه

هـــای آموزشـــی مربو ـــه را انجـــام داده و ایـــن موسســـه هـــای ایســـتا، ســـمینارها و کارگـــاهشـــرکت در اجـــالس
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ــار    ــذ اعتب ــویت و اخ ــدیم عض ــدد تب ــدا    در ص ــی باش ــن م ــن انجم ــه ای ــی    نام ــذور واردات ــه ب ــایی ک همانین از آنج
م تـــرخیج د و انجـــام آزمـــایش هـــای الزم پـــس از ورود قابـــISTAبــه کشـــور بـــا داشـــتن گـــواهی کیفیـــت از   

نمایــد، تــداوم عضــویت در ایــن انجمــن و اخــذ اعتبــار نامــه الزم و تبـــدیم         بــوده و مجــوز ورود دریافــت مــی    
ــواهی      ــدور گ ــه ص ــه، در زمین ــه اکردیت ــادی ب ــویت از ع ــه      عض ــن موسس ــت ای ــی، توس ــفید و آب ــارنجی، س ــای ن ه

 ایفا نمایدا  ای از نظر تعیین کیفیت بذور وارداتی و صادراتیتواند نقش ارزندهدر آینده می

     :1395در سال  المللی آزمون بذر ایستااقدامات انجام شده در خصوص ارتبا  با انجمن بین

     ــه ــه اکردیتـ ــه از عـــادی بـ ــفاه ملـــی تجزیـــه بـــذر موسسـ پیفیـــری جهـــت تبـــدیم عضـــویت آزمایشـ
(ISTA)ا 

 ازنی ایستا عضویت نماینده مؤسسه در کمیته فنی جوانه 
  اشرکت نماینده مؤسسه در نشست ساالنه و مجمن عمومی ایستا 
  امقاله از مؤسسه در کنفره ایستا 20پذیرش 
             اجــرای آزمــون هــای تعیــین مهــارت مختلــ  توســت آزمایشــفاههای کیفــی بــذر، ســالمت بــذر و

 امارکرهای مولکولی
 ا آزمون های خلوص فیزیکی 
 اآزمون های قوه نامیه 
 اآزمون های سالمت بذر 
  آزمون های تعیین تشخیج بذرGMOا 
 اهای نارنجی آزمایشی صدور گواهی 
  ــدیم ــری تب ــام گیــاهی           پیفی ــت از ارق ــی حمای ــه بــین الملل ــم اتحادی ــویت دا  ــا ر بــه عض ــویت ن عض

 UPOVا د 

قــانون ثبــت ارقــام گیــاهی و کنتــرل و گــواهی بــذر و نهــال مبنــی بــر عضــویت در            12مــاده بــا توجــه بــه   
فراینـــد الحـــاا بـــه اتحادیـــه  1393ایـــت از ارقـــام گیـــاهی، موسســـه از اواخـــر ســـال اتحادیـــه بـــین المللـــی حم

ــد،              ــام جدی ــت ارق ــه ثب ــو  ب ــی مرب ــوانین مل ــررات و ق ــه مق ــتا ترجم ــن راس ــتا در ای ــوده اس ــاز نم ــذکور را آر م
ــیون   ــا کنوانسـ ــا بـ ــب آنهـ ــی توبیـ ــرای بررسـ ــه و بـ ــدا   UPOVترجمـ ــال گردیـ ــه ارسـ ــه آن اتحادیـ ــین بـ همانـ

ــت    ــاا دول ــه الح ــین     الیح ــیون ب ــران بــه کنوانس ــالمی ای ــد گیــاهی     جمهــوری اس ــام جدی ــی حمایــت از ارق الملل
د بـــا اصـــالحات بعـــدی و عضـــویت در اتحادیـــه آن بـــه      1340آذر  11برابـــر بـــا   1961دســـامبر  2 مـــورخ 

هــای تخصصــی مجلـــس   مجلــس شــورای اســالمی ارســـال شــدا در حــال حاضـــر ایــن الیحــه در کمیســـیون       
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ــه ــیو ب ــتن کنوانس ــور تصــویت م ــی منظ ــی م ــال بررس ــدان در ح ــی     باش ــر م ــرح زی ــه ش ــده ب ــدامات انجــام ش ــایر اق س
 باشد : 

 االمللیهای بینها و دورهها، سمینارها، کنفرهاعزام کارشناسان مؤسسه به نشست 
            اعــزام ر ــیس و معــاون مؤسســه بــا همراهــی معــاون وزیــر در امــور زراعــت و جمعــی از نماینــدگان

 توافقـــات نمـــودن اجرایـــی منظـــوربـــه جلســـاتی در هـــای خصوصـــی بـــه فرانســـه و شـــرکتشـــرکت
 ود GNIS  گنـــیس تخصصـــی ســـازمان و زراعـــت معاونـــت فیمـــابین منعقـــده نامـــهتفـــاهم در منـــدرج
 اسازمان این با کار برنامه تدوین و همکاری اصلی محورهای پیرامون مذاکره

   ــین ــرانس بـ ــوزدهمین کنفـ ــه در نـ ــی مؤسسـ ــژت علمـ ــو هیـ ــرکت عضـ ــابفردان و شـ ــی آفتـ ــه المللـ ارا ـ
ــوان   ــا عن ــه ب ــفاهی مقال ــه     ش ــور و جوان ــون ویف ــان آزم ــتفی می ــابفردان   همبس ــه آفت ــور گیاها ــی  ه زن

 ا در ایران
 اشرکت در نشست ساالنه و مجمن عمومی ایستا 
 ا مقاله عنوان چند ارا ه المللی ایستا و بین کنفره در شرکت 
     ــومین ــه در س ــی مؤسس ــژت علم ــو هی ــرکت عض ــرانس ش ــین کنف ــیب ــاورزی الملل ــدار کش ــیت و پای  مح

 اصورت سخنرانیزیست و ارا ه مقاله به
 مقالــه  ارا ــه و آگروســیم المللــیبــین ســم وزیوم هفتمــین عضــو هیــژت علمــی مؤسســه در    شــرکت

 اصورت شفاهیبه
     ــابی ــواهی و ارزیـ ــرل و گـ ــد و کنتـ ــد  تولیـ ــدر قنـ ــی چلنـ ــه در دوره آموزشـ ــناس مؤسسـ ــرکت کارشـ شـ

 اکیفی بذرد در کشور بلتیک
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 1395سال مصوب  برنامه های

ــم   ــه و      اه ــتاد موسس ــلی در س ــاخه ی اص ــد ش ــه چن ــا ب ــه ه ــوند :    31برنام ــی ش ــیم م ــتانی تقس ــد اس ــه  واح بودج
 احسابداری و امورمالی وو اعتبارات اداری و پرسنلی و پشتیبانی 

 عملکرد 

   درصـــد تخصـــیج اعتبـــارات هزینــــه ای و تملـــک ســـرمایه ای و تحقـــب درآمــــد        100دریافـــت
 ااختصاصی 

  امبادله موافقتنامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای 
 ااصالح تشکیالت موسسه موابب با نیاز  موسسه 
 ا مرمت و باز سازی ساختمانهای اداری و آزمایشفاهی واحد های استانی و ستاد 
 اآورد اعتبارات مورد نیاز واحد های استانی و تخصیج بموقن  بر 
  تـــامین تجهیـــزات آزمایشـــفاهی و اداری مـــورد نیـــاز ســـتاد موسســـه و واحـــدهای اســـتانی بـــر اســـاس

 ااعتبارات مصوت
  اواحد استانی  31ارا ه خدمات پشتیبانی در ستاد و 
  ااجرای دقیب قوانین اداری و مالی 
    ســـ ردن امـــور خـــدماتی  در چـــارچوت قـــوانین بـــه  بخـــش خصوصـــی  و اســـتفاده از خـــدمات نیـــرو

 اهای حجمی 
  ابرگزاری مناقصات جهت حداکثر صرفه جویی و کارایی 
  اتشویب نیرو ها به مشارکت در امور موسسه از  ریب نظام پیشنهاد ها 
  ااجرا و رعایت نظام  تکریم اربات رجوع 
  ــوان نیرو ــتفاده از ت ــال         اس ــذر و نه ــواهی ب ــرل و گ ــت کنت ــی جه ــش خصوص ــا رین بخ ــی و ن ــای فن ه

 ا
           ــه ــه از مجموع ــای موسس ــد ه ــه واح ــال ب ــت انتق ــج جه ــای متخص ــداوم نیروه ــی م ــتجو و بررس جس

 ای سازمان تحقیقات

 عملکرد تحقق یافته 

  ادرصد تخصیج اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای  100دریافت 
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   ــذ ــور  اخـ ــری بمنظـ ــد  103پیفیـ ــارات    درصـ ــری اعتبـ ــت کسـ ــت پرداخـ ــه ای جهـ ــارات هزینـ از اعتبـ
 حقوا پرسنما

  ــذ ــه       100اخـ ــام برنامـ ــرمایه ای وانجـ ــی سـ ــک دارایـ ــارات تملـ ــم اعتبـ ــورس از محـ ــد اوراا بـ درصـ
 ا95وپروژه ای ستاد موسسه و واحدهای استانی برابر برنامه سال 

   ــذت ــب وج ــیش       100تحق ــای پ ــه ه ــر برنام ــای موسســه براب ــدهای اختص ــدی در آم ــی شــده   درص بین
 ابر اساس اعتبار مصوت

  امبادله موافقتنامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای 
            ــه هزینــه ای و ــه هــای بودج ــدام بموقــن موافقتنام ــا پیفیــری و اق ــر ســاله ب ــه هــای ه ــابب برنام مو

ــه     ــدیریت و برنامـ ــازمان مـ ــاهنفی سـ ــا  همـ ــین و بـ ــان معـ ــرمایه ای در زمـ ــای سـ ــی هـ تملـــک دارایـ
 وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات انجام گردیداریزی و 

 ااصالح تشکیالت موسسه موابب با نیاز موسسه 
           ــت ــه  در خواس ــای  موسس ــا و  ــکیالتی ب ــارت تش ــاهنفی چ ــوص هم ــازنفری در خص ــه ب ــه ب ــا توج ب

فعـــال در  و پیشـــنهادات اصـــالح تشـــکیالت چنـــدین مرحلـــه بـــه ســـازمان تحقیقـــات اعـــالم گردیـــد  
 دست اقدام است ا

    ــاختمانهای اداری و آزمایشـــفاهی واحـــد هـــای اســـتانی  آذر بایجـــان رربـــی مرمـــت و بـــاز ســـازی سـ
ــرقی  – ــان شـ ــارس  –آذر بایجـ ــهر  –فـ ــد   –بوشـ ــویر احمـ ــه و بـ ــتان  –کهفیلویـ ــتان  –خوزسـ گلسـ

 اخراسان رضوی د و ستاد –خراسان شمالی  –گیالن  –  گنبد د مرکزی 
 یـــاز ســـتاد موسســـه و واحـــدهای اســـتانی بـــر اســـاس تـــامین تجهیـــزات آزمایشـــفاهی و اداری مـــورد ن

 ااعتبارات مصوت
  ابر آورد اعتبارات مورد نیاز  واحد های استانی و تخصیج بموقن 

ــور           ــا حض ــتانی و ب ــای اس ــد ه ــدی واح ــه بن ــی و بودج ــات کارشناس ــدیریت  جلس ــن م ــای  ای ــزی ه ــه ری ــا برنام ب
میلیـــون ریـــال مصـــوت  22949بـــالب بـــر کارشناســـان مســـئول و معـــاونین محتـــرم برگـــزار گردیـــد و اعتبـــاری  

نی در زمــان الزم درصــد از اعتبــار مصــوت بــه واحــد هــای اســتا      96شــد و بــا تالشــهای فــراوان موفــب شــد      
 تخصیج داده شودا

 اواحد استانی  31خدمات پشتیبانی  و رفاهی در ستاد و  ارا ه 

 ااستانی برگزاری گردهمایی سالیانه و پیش بینی اعتبارات بودجه سالیانه واحدهای
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ــه  بخـــش خصوصـــی  و اســـتفاده از خـــدمات نیـــرو هـــای    ســـ ردن و ـــای  خـــدماتی  در چـــارچوت قـــوانین بـ
 احجمی 

ــا       ــوان و پوی ــن موسســه یــک موسســه ج ــای پرســنلی        بــودهای ــازی از مهمتــرین برنامــه ه و برنامــه چابــک س
مـــزارع  ،نفهبـــانی  آزمایشـــفاهی ، مـــی باشـــد ایـــن مـــدیریت بـــر آن شـــد تـــا جهـــت انجـــام امـــور خـــدماتی ، 

تحقیقـــاتی و نقلیـــه  از  ریـــب مناقصـــه و انجـــام تشـــریفات اداری بـــه شـــرکت دارای صـــالحیت واگـــذار نمایـــد  
 ا

 ابرگزاری مناقصات جهت حد اکثر صرفه جویی و کارایی 

 اتشویب نیرو ها به مشارکت در امور موسسه از  ریب نظام پیشنهاد ها 

 ااجرا و رعایت نظام  تکریم اربات رجوع  

ا اهمیــت ایــن موضــوع را بــه همکــاران و ضــمنا صــندوقهایی        شــعار تکــریم اربــات رجــوع مجــدد    یــاد آوری 
ــد و         ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــانی ه ــوع در نفهب ــات رج ــی ارب ــت و منف ــرات مثب ــت نظ ــت دریاف ــه   جه ــورت ماهیان بص

 گردد ا کنترل و ارزیابی انجام می

ــت کن      ــی جه ــش خصوص ــا رین بخ ــی و ن ــای فن ــوان نیروه ــتفاده از ت ــه     اس ــه ب ــا توج ــذر و نهالب ــواهی ب ــرل و گ ت
ــن موسســه بــر آن شــد تــا از تــوان کارشناســان              ــم فعالیتهــا و و ــای  ایــن موسســه در سراســر کشــور ای حج

ــا      ــدقرارداد ب ــه عق ــب ب ــدام  و موف ــی اق ــش خصوص ــای       117بخ ــرای و  ــت اج ــی جه ــش خصوص ــا ر بخ ــر ن نف
 اقانونی گردید 

ــ    ــت انتقـ ــای متخصـــج جهـ ــداوم نیروهـ ــی مـ ــتجو و بررسـ ــه ی  جسـ ــه از مجموعـ ــای موسسـ ــد هـ ــه واحـ ال بـ
ــات  ــازمان تحقیق ــی         س ــه م ــرو مواج ــود نی ــا کمب ــه ب ــن موسس ــتانی ای ــای اس ــد ه ــیاری از واح ــه در بس ــمن اینک ض

ــواهی         ــرل و گ ــد در بخــش کنت ــم و توانمن ــای قاب ــرو ه ــافتن نی ــی و ی ــا بررس ــا ب ــد ت ــر آن ش ــدیریت ب ــن م ــد ای باش
 ا نفر به موسسه گردید  15موفب به انتقال بذر و نهال از توان سازمان تحقیقات کمک بفیرد و 


