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مقدمه
با توجه به روند رو به افزایش جمعیت در کشور که از متوسط رشد جهانی بسیار بااتت اساتت تودیاد
بیشت محصوتت زراعی به ویژه محصوتت است اتژیک اهمیات زیاادي یافتاه و از درجاه اعتباار بااتیی
ب خوردار گ دیده است .بههمین ددیل بهمنظورت افزایش کمی و کیفی تودیادات کشااورزيت کوشاشهااي
ف اوان و پیگی ي در تمام زمینه ها از جمله جلوگی ي از خسارات و ضایعات ناشای از عوامال بیمااريزا را
ض وري ساخته است .قدیمی ت ین سابقه تاریخی در ام جلوگی ي از ب وز بیماريهاا و ففاات م باوه باه
 0888سال قبل از میالد مسیح بوده که استیوارت (Ste wartت  )8690از فن یااد نماوده اسات .انتقاال
عوامل بیماري هایی چون سیاهک پنهان گندمت ناخنک غالت و نماتد گندم بهوسیله بذر زمینه تحقیقاات
را در ارتباه با چگونگی انتقال بیماريهاي بذر زاد و نحوه کنت ل فنها ف اهم ساخته و بهتدریج با پیش فت
علم گیاهپزشکی م اکز بینادمللی تحقیقات سالمتی بذر تشکیل و تاکنون عوامل بیماريزاي متعددي که
خسارت جب ان ناپذی ي به محصوتت کشاورزي وارد می ساخته را شناسایی و راههاي پیگیا ي و کنتا ل
فنها مع فی شده است .در چند سال اخی بیماريهاي بذر زاد و خسارت بیمااريهااي ریشاه و قوقاه در
مزارع بسیار ي از نقاه کشور دیده شده و در صورت عدم توجه کافی به ام مبارزه با فنها به شدت فنها در
سالهاي فتی اضافه خواهد شد.
بوجاري یکی از بخشهاي مهم در مجموعه تکنودوژي بذر جهت دستیابی به کیفیات بااتي باذور
ارقام اصالحشدهت محسوب میشود .این عمل به کشاورزان اقمینان میدهد که بذور داراي کیفیت باتیی
بوده و ناخادصیهاي فنها گ فته شده است .بوجاري خوبت این تضمین را به بار میفورد که کوشش قبلای
اصالح کنندگان نباتات در پیشب د و بهبود واریتههاي ب ت و همچنین فعادیت تودیدکنندگان باذر در زمیناه
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کاشت فنها ,منج به تودید بذوري شده که حداکث کیفیت را دارا اسات .اگا باذري خاوب ضادعفونی و
بوجاري نشود ,تمام زحمات قبلی که ب اي تودید بذور سادم بهعمل فمده به هدر خواهد رفت.
تاريخچه ضدعفوني و بوجاري بذر
ضدعفونی بذر بخش مهمای از بوجااري و موضاوع جدیادي نباوده و در گذشاتههااي دور صاورت
میگ فته است .به استناد «راهنماي ضدعفونی دوپون »8699 -تاریخچه فگاهی از فواید ضادعفونی باذر
به ق ن هفدهم و زمانی باز می گ دد که به قور تصادفی دریافتند فب نمکت میزان خسارت سایاهکهااي
سخت و شاخی را در گندم کاهش میدهد .در سال  8611ماتیو دوتیله گیاهشناس ف انسوي مواد قلیاایی
و فهک را ب اي ضدعفونی بذور گندم توصیه ک د .پنجاه سال بعد پ فوستت گیاهشناس سوئیسی مصا
سودفات مس را ب اي ضدعفونی بذر گندم پیشنهاد نمود .با این حال در اوایل ق ن بیستم با تودیاد اوداین
ت کیبات فدی جیوهاي بهنام هاي سا زان و سامزانت م حلاه جدیادي از ضادعفونی باذر فغااز گ دیاد .در
سالهاي اخی با مشخص شدن افزایش فدودگیهاي زیست محیطی ت کیبات فدای جیاوهاي از اعتباار فن
کاسته و ضدعفونی بذر با فن محدود شده است.
اهميت بوجاري و ضدعفوني بذر
بهقور معمول کشاورزان بذر مورد نیاز خود را ب اي کشت از محصول سال قبل تهیه مینمایند.
بهقوري که بعد از ب داشت محصول و خشک ک دن فنت مقداري از بذر را بهصورت دانه یا خوشه
نگهداري ک ده تا در سال بعد از فن ب اي کشت استفاده کنند .بذر مورد استفاده باید سادمت قوي و بدون
فدودگی به ففاتت بیماريها و تخم علفهاي ه ز باشد.
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اصلی از بوجاري

محصوتتت جدا ک دن بذر گونههاي خارجی و مواد زاید و جدا ک دن بذر ناسادم میباشد .روشهاي
سنتی اودیه ب اي بوجاري بذر از ق یق باد دادن (کاهباد) انجام میشود .ابتدا مواد سنگین ب روي زمین
ریختهت بذر خوب در وسط و بذر سبک و کاه و کلش در فاصله دورت ق ار میگی د .ام وزهت این اصول در
ساخت دستگاههاي بوجاري مورد استفاده ق ار گ فته است .بهعنوان مثالت انستیتو مهندسی و تکنودوژي
اهلل فباد هندوستان ب اساس اصول فوق و ب پایه دانش بومی کشاورزان اقدام به ساخت دستگاه بوجاري
گندم نموده که داراي مکانیسم ساده و از مواد و ابزار مختص ي ساخته شده است.
ناگفته نماند که بوجاري و پاك ک دن بذر در زمانهاي گذشته یک فعادیت زنانه بهشمار میفمد .زنان
روستاي کشور ای انت بوجاري بذر را با استفاده از ادک و سینیهاي ویژه با ح کات موزون دستهاي خود
انجام میدهند .گاهی اوقاتت فوازهاي محلی خاصی میخوانند که با ح کات دست و ادکت موزون و
هماهنگ است .در این روشت مقدار و نوع مواد قابل حصولت به اندازه بذرت اندازه مواد زائدت اندازه وشکل
سوراخ ادکت س عت و نحوه تکان دادن دست و ادک بستگی دارد .این روش ب اي بوجاري مقادی کمی از
بذور بهکار گ فته میشود.
ضدعفوني بذر
یکی از منابع اصلی فدودگی گیاهان زراعی یکساده بذر فدوده بوده بههمین ددیل ضدعفونی بذور از
اهمیت زیادي ب خوردار گ دیده است .فشنایی و استفاده از مواد و روشهاي مختلف ضدعفونی محصول
تزم و ض وري است .باید خاق نشان ک د که روشهاي مبارزه با عوامل بیماريزاي گیاهی و ضدعفونی
بذرت قبل از ارائه ف ضیه میک وبی بهقور تج بی بهکار گ فته میشده است .بهعنوان مثالت گوگ د بهعنوان
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یک ماده ضدعفونی کننده از صدها سال قبل از میالد مسیح (ع) بهکار گ فته میشده است .از گذشته
بسیار دورت استفاده از فب جوش ب اي ضدعفونی بذر توسط بومیان رواج داشته است .در کتاب مقدس
مسیحیان فمده که رومیان از فب نمک و یا مخلوقی از نمک و خاکست (نوعی ماده شیمیایی غی فدی و
معدنی) ب اي ضدعفونی بذر استفاده میک دهاند .ام وزهت استفاده از محلول فب و نمک و یا محلول فب و
نمک فمیخته با خاکست ب اي ضدعفونی بذر در ب خی کشورهاي دنیا رواج دارد.
انسان از قدیم در صدد دفع ففات بذر مورد کاشت بوده است .کشاورزان ای انیت بذور مورد نظ خود را
در پیشاب و یا زه ه گاو خیسانده تا از ففات خاکزي در امان بماند.
یاوري مودف کتاب (شناختی از کشاورزان سنتی ای ان) درباره دفع ففت موش از بذر مورد کاشت
نوشته « :و اگ زه ه گاو در فب فغشته کنند و تخمی را که زراعت خواهند نمود به فن فبت ت کنندت موش
صح ایی و غی هت گ د محصول نگ دند و اگ چوب دخلی (خ زه ه) نزدیک سوراخ بیاویزندت چون پوست
او به فن چوب خوردت فیادحال بمی د و اهلل اعلم».
هنوز در ب خی از مناقق خ اسان جنوبی به منظور ضدعفونی بذر و دفع حش ات خاکزي در مزارع
کشاورزي از ب خی گونههاي گیاهی مانند صمغ حاصله از فنقوزه استفاده میکنند (اسانس موجود در
گونههاي مختلف دارویی مانند رزماريت کلپورهت اسطوخوددوست م یم گلیت باریجهت نوروزكت کماکندل و
فنقوزه اث ات ضدقارچ و ضدباکت ي دارند ).موریانه یکی از ففات مهم مناقق خشک و نیمهخشک بهشمار
می فید .همچنینت ب خی از کشاورزان هنديت بذر غالت را به عصاره ب گ گیاه چپقک (زرفوند) فغشته
میکنند تا موریانه و ک م سفید کنت ل گ دد.
ب خی از کشاورزان کشور هندوستانت شاخه ب گ نازك استب ق را در یک کوزه گلی ق ار داده و 18
گ م پیشاب و یک دیت فب به فن میافزایند .به منظور جلوگی ي از نفوذ هوات دهانه کوزه را با استفاده از
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گل رست اندود و مسدود ک ده و فن را بهمدت  2ماه در یک چادکود ق ار میدهند.در قول این مدتت
شاخههاي استب قت تجزیه شده و با فب مخلوه می شود .عصاره حاصله را تصفیه (صا ) و از فن ب اي
فغشته نمودن (ضدعفونی) بذور استفاده میکنند .بذر محصوتتی که به این شیوه ضدعفونی شدهاندت مورد
هجوم موریانهها ق ار نمیگی ند .کشاورز با تج به بهخوبی میداند که سالمت بذر و خلوص فن دو عامل
بسیار مهم در افزایش محصول است.
ام اض زیادي توسط بذر و نهال انتقال پیدا میکنند .در قول دهه اخی تج به نشاان داده اسات کاه
ضدعفونی بذرها و مبارزه با ام اض و بیماريها موجب افزایش میزان محصول مناسب و سادم میگ دد.
ضدعفونی ک دن یعنی از بین ب دن عوامل بیماريزاي چسابیده باه باذرها و یاا نهاالهاا از ق یاق
شیمیاییت فیزیکی و یا ت موفیزیک .مواد ضدعفونی کننده باید بدون اینکه به گیاه صدمه بزند اث خوبی در
مقابل عوامل بیماريزا داشته باشد.
در بین روش ضدعفونی شیمیایی و فیزیکی فا قهاایی نیاز وجاود دارد .در روش شایمیایی معماوت
عوامل بیماريزایی که ب روي بذر و نهال میچسبند را بهوسیله ت کیبات جیوه از باین مایب ناد .ساموم
سیستمیک قارچهایی که در داخل بذر زندگی میکنند را از بین میب د .در روش فیزیکی هام باا عوامال
بیماريزایی که در داخل بذر وجود دارند مبارزه میشود.
ضدعفونی شیمیایی یا مبارزه به وسیله مواد شیمیایی جهت از بین ب دن ففات و ام اض به دو صاورت
م قوب و خشک صورت می گی د .در روش ضدعفونی م قوب در کوتاه مدت چسبیدن موادت و غوقاهور
شدن بذور و مواد مد نظ بوده که پس از غوقه ور شدن بذر در مایع ضدعفونی کنندهت مواد مورد نظ باه
فن می چسبند .در روش ضدعفونی خشک اث ثانوي بیشت دیده میشودت که در فن پس از استق ار باذر در
زمین مواد ضدعفونی کننده پس از حل شدن در فب اث خود را نشان میدهد.
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اصول بوجاري بذر
در ج یان بوجاري کیفیت بذر به دو ق یق اصالح میشود:
ادف) جدا ک دن بذر سای گیاهان ,علفهاي ه ز و مواد خارجی.
ب ) افزایش کیفیت یا حذ بذور با کیفیت پایین.
هد نهایی بوجاريت به دست فوردن حداکث درصد خلوص بذر با حداکث توان جوانهزنی اسات .ایان
مفهوم در عبارت «درصد خلوص بذر زنده » مع فی شده است .مقادار درصاد خلاوص باا ضا ب درصاد
خلوص در درصد جوانهزنی محاسبه میشود .مثالت خلوص 61 :درصد جوانهزنی 69 :درصدت در نتیجه:
)% 61 × % 69 × 888( = 00/91%
درصد خلوص بذر زندهت نسبت به درصد خلوص و درصد جوانهزنی (ها کادام باه تنهاایی)ت تصاوی
واقعیت ي از کیفیت حقیقی بذر نشان میدهد.
اگ بذور از نظ بعضی خصوصیات فیزیکی با هم اختال داشته باشندت مایتاوان فنهاا را باه ق یاق
مکانیکی و قی ب خی از ف فیندهاي ادکت یکی یا مکانیکی از یکدیگ جدا نمود .بناب این دستگاه بوجار باا
استفاده ا ز اختال خصوصیات فیزیکی موجود بین بذور گیاهان و بذر سای گیاهان و علفهاي ه ز ,فنهاا
را نظی سای مواد خارجی از بذر جدا می سازد .مشخصات فیزیکی که در جدا ک دن بذر مورد استفاده قا ار
می گی ند عبارتند از :اندازهت قولت ع ضت سختیت شاکلت وزن مخصاوصت بافات ساطحیت رناگت میال
ت کیبی با فب و خصوصیات ادکت یکی میباشند.
بذور گواهی شده و مادري تودید شده توسط ش کتهاي خدماتی حمایتی و تودیدکنناده باذر تودیاد و
ف فوري و توزیع میگ دد .اما بذوري که کشاورزان از محصول خود بهعنوان بذري نگهاداري کا ده و یاا
بذوري که توسط بازار توزیع میشود ت جیحا بوجاري شده تا دانههاي بذر علفهاي ه زت دانههاي تغ و
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چ وکیده و فدوده به بیماريها و سای ناخادصیهاي فن حذ و دانه هاي درشت و پ مغز و یکدست با اي
کشت تهیه شود.
بوجاري بذر در واقع همان جداسازي بذور علفهاي ه ز و دانههاي تغ و چ وکیده و شکسته و
فدوده به بیماريها ,دانههاي ففت زده و خار و خاشاك و گ د و غبار و کاه و کلش از دانههاي سادم
محصول استت که پس از جدا ک دن ناخادصیها بذرهاي درشت و یکدست و مطمئن تهیه میگ دد .گیاه
حاصله از چنین بذري قويت شادابت مقاومت و استق ار فن در خاك س یعت است .با کاشت بذر بوجاري
شده عالوهب جلوگی ي از انواع بیماريها و افزایش تودیدت تقویت زمین ب اي کشتهاي بعدي نیز صورت
میگی د.
اهميت خلوص بذر و پاك بودن آن از ناخالصيها
گیاه در اودین م حله رشد رویشی خود یعنی از م حله جوانهزنی تا استق ار ریشهها در خاك از مواد
مغذي ذخی ه شده در فدبومین دانه تغذیه میکند و ه قدر که مواد ذخی ه شده در دانه بیشت باشد گیاه
قويت ت شادابت و استق ار فن در خاك س یعت ت و بهعکس ه قادر مواد غذایی موجود در فدبومین دانه
کمت و دانه تغ ت باشد گیاه ضعیفت و مقاومت فن در ب اب نامالیمتهاي محیطی کمت و استق ار فن
در خاك کندت خواهد بود.
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ب این اساس در تودید محصوتت بذري از ه رقم و ه قبقهاي که انتخاب شده باشد ه چه وزن
هزار دانه فن باتت و دانهها درشتت باشدت در جوانهزنی و تأمین سطح سبز مطلوب مفیدت و بهت بوده و
ب اي تهیه چنین محصودی تزم است که محصوتت بذريت بوجاري و دانهبندي شود .دذا بذوري که
کشاورزان از محصول خود به عنوان بذري نگهداري و یا بذري که از تودیدکنندگان محلی خ یداري شده
ض ورتا که بوجاري شده تا دانههاي درشتت پ مغز و یکدست ب اي کشت تهیه شود.

عوارض ناشي از کشت بذر بوجاري نشده
الف) گسترش علفهاي هرز مزارع :اگ در یک گ م بذر گندم و جو (حدود  21دانه) فقاط  9عادد
بذر علفهاي ه ز موجود باشدت در یک کیلوگ م بذر  9888عدد بذر علف ه ز و در یک هکتار زمین کاه
 818کیلوگ م بذر در فن استفاده میگ ددت  018888عدد بذر علف ه ز هم اه بذر گندم وارد زمین شاده و
 018888بوته علف ه ز در مزرعه سبز خواهد شد که خسارت جب ان ناپذی ي را به مزرعاه وارد نماوده و
شدیدا عملک د را کاهش و کیفیت محصول را پائین می فورد و این در حادی است که این تعداد علف ها ز
با رشد و نمو خود مقداري از مواد غذایی و فب را استفاده ک دهت فضاي مزرعه را اشغال و در نهایت موجب
کاهش محصول میگ دند.
ب) شيوع و گسترش بيماريهاي بذر زاد :بیماريهاي بذر زاد از مهمتا ین عوامال خساارتزاي
محصول گندم و جو میباشد .بذر فدوده به این عوامل موجب شیوع بیماريها در مزرعاهت ایجااد خساارت
کمی و کیفی روي محصولت افزایش هزینه و ...میگ دد.
ج) کچلي مزرعه و نبود رويش يکنواخت :بین بذور بوجاري نشده دانههاي شکسته و تغ فداوده
زیاد است .اینگونه بذرها بهددیل نفوذ عوامل بیماريهاي مختلف از محل شکستگیها و اشکاتت جنینی
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و فقدان مواد غذایی غادبا سبز نشده و باعث کچلی مزرعه گ دیده و زمینه را ب اي رشد و نمو علافهااي
ه ز بیشت ف اهم مینمایند.
د) افزايش هزينه هاي توليد و کاهش محصول :استفاده مک ر از باذور بوجااري نشاده باهددیال
گست ش علفهاي ه ز و توسعه بیماريهاي گیاهی همهساده هزینههاي اضافی و زحماات سمپاشای با
علیه علفهاي ه ز و بیماريها را بهدنبال داشته که از کمیت و کیفیت محصول میکاهد .باا اساتفاده از
بذور بوجاري شده و رعایت تناوب کشتت مشکالت فوق بهقور جدي م تفع خواهند شد.

روشهاي بوجاري
 -8بوجاري دستی
 -2بوجاري با دستگاه
 -9بوجاري متداول
 -1بوجاري دستي
ابتدا غ بادی را که سوراخهاي فن مناسب بوجاري محصول است (بهقوريکه دانههاي سادم از فن
عبور نکند) انتخاب ک ده و محصول بذري را یکبار با فن غ بال میکنند .در این م حله دانههاي شکسته
و تخم علفهاي ه ز ریزدانه از غ بال عبور ک ده و دانههاي سادم هم اه با تخم علفهاي ه ز بزرگت و
هماندازه با دانه باقی میماند .سپس غ بال دیگ ي را انتخاب ک ده که قط سوراخهاي فن بزرگت از
دانه باشد .در این م حله محصول بذري را از این غ بال عبور داده و بذر علفهاي ه ز بزرگت از بذر
مورد نظ و کاه و کلش در غ بال مانده و فقط دانههاي بذور و تخم علفهاي ه زي که با دانههاي بذر
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هماندازه است از غ بال عبور میکندت سپس بذر را با پارو باد داده تا دانههاي پوك و سبک و تخم
علفهاي ه ز باقی مانده از فن جدا شود.
 -2بوجاري با دستگاه
الف -بوجار سيار يا پشت تراکتوري :این دستگاه با استفاده از نی وي مح که شافت ت اکتور کار
میکند و کلیه م احل بوجاري بذور و ضدعفونی فن را به راحتی انجام میدهد.

ب -بوجار ثابت يا کارخانه بوجار :دستگاه بوجار ثابت با ب ق سهفاز راهاندازي میگ دد .بعد از ورود
نی وي ب ق به دینام شافتی در قسمت جلو که داراي یک فلکه دو تسمهاي میباشد ب روي شافت دینام
به هم اه خار م بوقه متصل که نی وي چ خش را توسط دو عدد تسمه به قسمت باتیی انتقال و فن
دستگاه را به ح کت در می فورد .در قسمت فن ب روي شافت اصلی یک فلکه فدومینیومی استق ار داشته
که پ ههاي فن را به گ دش درفورده و سبب ایجاد مکش معکوس از کانال گندم کش بهسمت س ند
می گ دد .نی وي ح کت فن توسط یک فلکه دیگ از جنس چدن به شافت اصلی س ند منتقل میگ دد.
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نی وي ح کت نیز توسط یک دنده فهنی به شافت ح کتی ت یول و از فنجا به زنجی و فلکه انتقال و سبب
ح کت ت یول پائین و از ق

دیگ نی وي دریافتی از چ خ دنده پشتی توسط تسمهاي به یک فلکه

منتقل گ دیده که این فلکه در روي یک عدد محور شافت عصائی ق ار دارد که باعث گ دش موازنههاي
قسمت فن باتئی و گ دش شافت ح کتی داخل س ند گ دیده و باعث ح کت ب سها و پاکی سطح
زی ین ادکها میگ دد .در روي شافت ح کتی استوانه ت يیول یک دنده فهنی وجود دارد که در اث
گ دش استوانه ت يیول نی و را به گی بکس زی ین منتقل مینماید .در قسمت پایین گی بکس نیز دو
عدد چ خ دنده وجود دارد که یکی از جنس فهن و دیگ ي چدنی میباشد .قسمت فهنی فن نی و و شافت
ح کتی استوانه و گی بکس را به ح کت در میفورد که این عمل باعث ح کت مخلوهکن بزرگ میگ دد
و دیگ ي نی و را از گی بکس گ فته و به هیلس کوچک منتقل میکند .در س شافت ح کتی استوانه یک
جفت کوپلینگ ن و ماده وجود دارد که در یک س فن فلکهاي است که نی و را از شافت ح کتی ت یول
پائین گ فته و توسط یک تسمه به قس مت ت ازو منتقل و از فنجا توسط تسمه به شافت ح کتی استوانه
م تبط میگ دد.
نيروي حرکتي دستگاه در هنگام نبود برق
در مواقع و یا در محلهایی که عاري از ب ق صنعتی جهت راهاندازي دستگاه است و در بیابانها و
مزارع میتوان از نی وي ت اکتور استفاده نمودت بهقوريکه در روي شاسی دستگاه و در جنب دینام یک
عدد شافت ب روي دو عدد یاتاقان نصب میگ دد که یک س فن شش خار داشته و به گاردان ت اکتور
متصل و نی و را از ت اکتور میگی د .به هنگام نی و گ فتن از ت اکتور باید عق به میزان فشار گاز روي 108
و استوانهها با س عت  08دور در دقیقه بچ خند.
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طرز استفاده از دستگاه بوجاري
پس از کنت ل نحوه کار دستگاه بدون ریختن دانه و ب رسی تمام قسمتها ماشین جهت کار با دانه
فماده میباشد .تنظیم دستگاه بهش ح زی است.
الف -تنظيم هوا
 -8قبل از تنظیم دقیق کشوي ورود دانهت اه مهاي کنت ل مکش هوا با راهاندازي دستگاه و ریختن بذر
تنظیم میگ دند .تنظیم دستگاه به کیفیت و نوع دانه بستگی خواهد داشت .بهقور کلی بذر ب حسب اندازه
و وزن به سه گ وه بذر غالت نظی گندم و...ت بذر ریز و بذر درشت نظی ذرتت حبوبات و ...تقسیم
میشود.
 -2دریچه اودیه هوا ب اي بوجاري مقدماتی با راندمان بات بهکار ب ده میشود که بهوسیله اه م و با بسته
و باز شدن دریچه م بوقه میزان مکش هوا کم و زیاد میگ ددت بهقوريکه اگ در حین کار مقداري دانه
از کانال خ وجی هم اه گ د و غبار و مواد سبک خارج شود نشاندهنده باز بودن بیش از حد دریچه بوده
که باید تنظیم گ دد.
 -9دومین کانال جداسازي مواد ب حسب وزن مخصوص فنها میباشد که بهوسیله اه م میزان مکش
هواي فن کنت ل و تنظیم میگ دد .کانال دوم اصوت ب اي گ فتن مواد خارجی و سبک و ریزي است که
در م حله اول بوجاري از دانههاي اصلی جدا نشده است .بهقوريکه اگ در دانههایی که از دستگاه
گذشته و وارد سیلندر شده مواد خارجی کوچک و سبک مشاهده گ ددت نشاندهنده نبود تنظیم دقیق
دریچه بوده که باید اصالح گ دد.
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 -0پس از کنت ل و ب رسی عملیات فوق کشوي ورودي دانه به دستگاه بهوسیله اه م و ج یان ورود دانه
به دستگاه تنظیم می گ دد.همواره باید از ورود دانه بیش از حد ظ فیت به دستگاه پ هیز گ دد که میزان
فن بستگی به کیفیت و وضعیت دانه خواهد داشت.

شرح کار دستگاه بوجاري
مخزن اصلي يا قيف دستگاه
در جلوي دستگاه بعد از مال بند یک ظ
در انتهاي ظ

قیف مانند وجود دارد که داراي گنجایش مناسبی میباشد.

محفظه ورودي محصول ق ار دارد که دریچه فن توسط اه م م بوقه جهت تعیین مقدار

ورود محصول قابل تنظیم می باشد .محصول توسط غلتک م بوقه به سوي کانال باتي مکش هدایت
شدهت این عمل توسط مکش فن که در باتي دستگاه و ب روي ادکها ق ار دارد انجام گ فته و با ایجاد
فشار هوا سبب بات فمدن دانه و یا خوراك از قیف میگ دد.
فن دستگاه
فن در باتي شاسی ثانویه دستگاه و در روي س ند استق ار یافته است .در قسمت جلوي فن فضاي
استوانه اي شکل وجود دارد که وظیفه فن کشیدن محصول از داخل قیف بوده و شامل دو قسمت است.
قسمت اول فضا یی که در مکش محصول به داخل دخادت داشته و بخش دیگ در ق

پائین دستگاه

به نام کمکی بادگی ق ار داشته که در عمل مکش موث است .فضاي اصلی فن را استوانهاي حلزونی شکل
پوشانده که پ وانهها در داخل فن جاي گ فتهاند .پ وانه اصلی جهت ایجاد ج یان باد تعبیه شده که نی وي
خود را از دینام میگی د.
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چگونگي عملکرد فن و بوجار مقدماتي
دانهها توسط کانال مکش فن بهق

بات کشیده شده و مواد زائد فن از قبیل سنگ و کلوخ و قطعات

فلزي و غی ه بهعلت سنگینی بیشت به پائین کانال ریخته و از دستگاه خارج میشوند .مواد زائد و سبک از
قبیل گ د و خاكت پوشالت بذر ریز و خورده شده نیز توسط مکش هوا جدا شده و به کانال م بوقه هدایت
و از دستگاه خارج می گ دند .در نتیجه بذر باقیمانده به روي ادک فوقانی ب اي انجام ادامه کار ریخته
میشوند.
ضربه زدن
بعد از ریخته شدن محصول ب روي ادک جهت سهودت ح کت مواد ب روي فن وسیلهاي بهنام
ض بهزن تعبیه شده که از یک وزنه و یک تسمه فلزي و قطعه تستیکی بهعنوان چکش تشکیل شده
است .ادک باتیی توسط ض بات مداومی که توسط ض بهزن به فن وارد میشود از گی ک دن سوراخها در
هنگام کار جلوگی ي مینماید .زمانیکه احتیاج به ض به زدن نباشد وزنه را به انتهاي اه م فوردهت
بدینصورت ض بهزن از سطح ادک باتت ق ار گ فته و عمل ض بهزنی انجام نمیگی د.
مشخصات و طريقه کار سرند (الك)
در زی فن دستگاه قسمت مستطیل شکلی بهنام س ند ق ار دارد که در داخل فن ادکهاي متفاوتی
تعبیه گ دیده است .ادک از نظ اندازه و قط سوراخ به دو نوع تقسیم میگ دند:
 -8ادک فوقانی
 -2ادک تحتانی (زی ین)
 -1الك فوقاني :اندازه و شکل ادک فوقانی قوري انتخاب میشود که فقط بذر خوب مورد نظ را از
خود گذرانده و مواد زائد و درشت از روي سطح فن عبور ک ده و از ق یق خ وجی دستگاه تخلیه میشود.
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 -2الك تحتاني (زيرين) :ب اي جداسازي بذرهاي ریز و علفهاي ه زت دانههاي شن و خاك از
بذرهاي اصلی بهکار رفته و اندازه سوراخهاي فن قوري انتخاب میشوند که مواد فوق به سهودت بتوانند
از فن عبور ک ده و از ق یق خ وجی مخصوص خود جهت عملیات بعدي منتقل گ دند.
نحوه عملکرد کلي دستگاه سرند
قسمت باتي س ند که ادک درشتت را در خود جاي داده است از عبور سنگ و کلوخ و مواد خارجی
درشتت از محصول جلوگی ي و بذور را به سمت انتهاي س ند هدایت و از فنجا توسط یک کانال که در
سمت راست س ند نصب شده است به بخش اودیه م تبط میسازد .در این محل فقط ضایعات اودیه
محصول جدا گ دیده که جهت جلوگی ي از ریزش ضایعات ب روي زمینت کیسهاي در انتهاي دستگاه
نصب و فنها را جمعفوري میکند .بذور بوجاري شده شامل گندمت جوت یوت و سیاهدانه و دانههاي پوك
و چ وکیده که از ادک باتیی عبور ک ده و در سطح ادک زی ین ریخته شده بهسمت جلو هدایت و
دانههاي تغ و پوك روي سطح س ند در کیسه گی تخلیه میگ دد .بعد از عبور بار اصلی از سطح ادک
زی ین شامل گندمت جوت یوت

و سیاهدانه در مسی راه خود به ادک توري مگسی ب خورد میکند

بهقوريکه گندمهاي پوك و چ وکیده و مقداري گوزل و سیاهدانه و یوت توسط ج یان باد بهسمت بات
مکش و از دریچه موازنه از سمت جلو تخلیه و محصول اصلی شامل جوت گندمت یوت و شکستههاي
فنها از ق یق ب یز جلویی س ند که از یک دوده فهنی به قط  82سانتیمت تشکیل شده وارد استوانه
باتیی یا سیاهدانه گی (ت یول) میگ دد.
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 -3بوجارهاي متداول (مقدماتي)
متداولت ین ماشین بوجاري مقدماتیت ماشین پوست کن است .این ماشاین با اي جادا کا دن اناواع
پوسته و کلشهاي یک محموده بذري بهکار میرود .ه چند که انواع مختلفی از پوساتکانهاا موجاود
می باشدت ودی معموت تمام فنها شا مل یک صفحه (یا ادک) دوار یا س زان هستند که بذرهاي ریز بهراحتی
از فن می گذرند .عمل جداسازي معموت با ج یان هوا تلفیق میشود .ج یان هوات کلش ,ساقه و دیگ مواد
خارجی سبک را به خارج میراند .در بعضی از پوستکنها فقط یک کانال ج یان هوا تعبیه شده است که
بذرها در فن سقوه می کنند و بدون اینکه بذور از نظ اندازه جداسازي شوندت مواد خارجی سبک فنها جدا
میگ دند.
گ چه پوست کنی مهمت ین کار عملیات بوجاري مقدماتی استت اما ممکن است عملیات دیگا ي نیاز
ب اي بات ب دن راندمان بوجاري مورد نیاز باشدت مثال یوت ت جو و بذر بسیاري از گ امینهها داراي پوست
ریشک و زوائد دیگ ي هستند که فنها را بههم چسبانیده و بوجاري را مشکل میکند .معضل فوق بهویژه
در بذور به اصطالح پوستدار (کلشدار) گ امینههاي دشاتهااي وسایع مشااهده مایگا دد .باذر ایان
گونه هاي گیاهی اغلب با عملیاتی نظی کوبیدنت ساییدن و یا خ اش بهقور مقدماتی بوجاري مایشاوند.
ماشین هاي زیادي ب اي بوجاري مقدماتی وجود دارد اما احتمات دستگاه پوستکن  Debearderبیشت
از همه مورد استفاده ق ار می گی د .این ماشین مجهز به یک قسمت کوبنده است که پوستت ریشکهاا و
یا ک كهاي بذر را گ فته و حتی خوشههاي بذر گ امینههاي پوستدار را قوري خ د میکند که به نظا
می رسد بذور اصال پوست نداشته به این ت تیب راندمان بوجاري فنها را بهمقدار زیادي بات میب د .ماشین
دیگ که  Huller-scarifierنامیده می شود با عمل سایش یا خ اش غال یاا پوسات باذوري مثال
شبدر پاي پ ندهت شلغم و غی ه را جدا میکند .این ماشین همچنین درصد بذرهاي سخت موجود در باذور
گیاهانی مثل شبدر شی ینت شبدرت پاي پ نده و یونجه را که پوستشان نسبت به فب غی قابل نفوذ است را

اهميت بوجاري و ضدعفوني بذر

17

کاهش میدهد .این دستگاه عمل خ اش دادن به بذر را به خوبی انجام میدهد ودی باید با دقات تنظایم
شود تا بذرها زخمی نشوند.

ماشينهاي تميزکننده بذر
نوع ماشین یا ماشینهایی که ب اي بوجاري محصول در نظ گ فته می شوندت اهمیت خاصی داشته و
مسئول بوجاري در ابتداي ورود محصول به محل کارخانه با تکیه ب ش ایط محموده انواع ماشاینفتت و
ت تیب استفاده از فنها را تعیین میکند.
معموت بذوري که به کارخانه فورده می شوند کلش و بقایاي گیاهی زیادي بههم اه دارند .ایان ماواد,
ح کت بذور روي باتب ها را کندت راندمان و ظ فیت دستگاه را کاهش میدهند .در چنین ش ایطی احتمات
به یک یا دو بار عملیات تمیزسازي و بوجاري مقدماتی نیاز میباشدت به ایان ت تیاب رانادمان بوجااري و
دقت جداسازي بات رفته و از اتال بذر در م احل مختلف جلوگی ي میشود.
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ماشينهاي جداکننده برحسب اندازه
ماشین هاي بوجاري متعددي بذور را ب اساس سختیت قول و ع ض دانهت جداساازي یاا درجاهبنادي
میکنند .جداکنندههاي قودی قوري ق احی شدهاند که باذور را از نظا اخاتال قاول از هام تفکیاک
میکنند .دو نوع از این ماشینها در بوجاري بذورت خصوصا در تمیز ک دن بذر گ امینههاا و بقاوتت داناه
ریز مورد استفاده ق ار می گی ند .این دو نوع شامل جداکننده دانهدار دستی و جداکننده داناهدار سایلندري
بوده که در نوع اول از تعدادي دیسک دانهدار استفاده شده که درون سیلندر میچ خند .بذرها ضمن عبور
از میان ژل و روي دیسک ها بذور ریز نامناسب را از بذور گیاهان زراعی که درشتت هستند جدا کا ده و
بی ون میریزد.
پین هایی که بذور را از نظ ع ض و سختی جدا میکنند معموت در صنعت بذر «دستگاه درجهبندي»
نامیده می شوند و عموما ب اي تفکیک بذور هیب ید غالت به اندازه و شکلهاي مختلف بهکاار مایروناد.
سه نوع از دستگاههاي درجه بندي غ بال سطحی افقی شیاردارت غ بال عمودي شیاردار و غ بال استوانهاي
در حال حاض مورد به هب داري ق ار میگی ند.

جداکنندههاي ثقلي
ماشین جداکننده ثقلی که بذور را ب اساس وزن مخصوص جدا می کندت از نظ درجه اهمیات دوماین
ماشینی است که در تمیز ک دن بذر بهکار گ فته میشود .این دستگاه بذور و مواد خاارجی را کاه از نظا
اندازهت شکل و خصوصیات پوست بذرت بسیار شبیه بذر گیاه زراعی بوده و بهق یق دیگ نمیتاوان فنهاا را
تفکیک نمودت از بذر اصلی جدا ک ده که با توجه به توانایی ماشین در جدا کا دن باذور ساای گیاهاان و
علفهاي ه ز ,میتوان فن را بهت ین وسیله موجود ب اي بات ب دن کیفیت بذر دانست .مثال بذرهاي فاسد
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فسیبدیده از قارچها و ضعیف که معموت از نظ اندازه و شکل مشابه بذرهاي م غوب ودی از دحاا وزن
مخصوص متفاوتند را از بذرهاي خوب جدا میکند .بذرهاي ففتزدهت پوكت بایرناگ و تماام داناههااي
معیوب که وزن مخصوصشان کاهش یافته را با این ماشین جدا مینمایند .از ق

دیگ ت ذرات سانگین

غی بذري مثل ذرات گلت کلوخههاي کوچک و سنگریزهها را نیز میتوان از توده بذر زدود.
ه چند که انواع مختلفی از جداکنندههاي ثقلی وجود داردت اما اساس کار و اجزاي فنهاا یکای اسات.
این ماشین ها شامل یک شاسیت یک یا چند پنکهت اتاقک هاوات یاک صافحه متخلخال (غ باال)ت قیاف
خوراكدهنده و سیستم تخلیه بذر میباشند .جداکنندههاي ثقلی در ساطح وسایعی با اي تمیاز کا دن و
افزایش م غوبیت بذر بسیاري از گونههاي گیاهی مورد استفاده واقع می شوند .جداکنندههاي ثقلی بعاد از
دیگ ماشینها که قسمتهاي اعظم کاهت ساقه و بذور بیقواره را حذ ک دهاندت بهکار گ فته میشود .این
ماشین بهویژه ب اي بات ب دن م غوبیت بذور گیاهان زراعی از قبیل دوبیات یونجاهت گ امیناههاا و بسایاري
دیگ از گونهها مناسب است.

جداکنندههاي رنگي
جدا کننده رنگی ناخادصی ها و یا بذور نامناسبی که از نظ رنگ با بذور م غوب اختال دارند را جادا
می کند .این ماشین در م حله دوم و پس از اینکه بذرها توسط ماشینفتت دیگ ي تمیاز شادندت باهکاار
گ فته میشود .با بهکارگی ي دستگاه فوق و حذ بذور بیرناگ و بادون کیفیات درصاد سابز شادن و
استق ار بذور افزایش مییابد .بهعنوان مثال با این ماشین دانههاي باد زده فاسدت و بیرنگ ناسادم دوبیااي
م م ي (سفید) را از بذور سادم فن جدا می نمایند .جدا ک دن دساتی دوبیاا کاه در صانعت فا فوري دوبیاا
م سوم و مستلزم ص

وقت زیاد بودت با بهکارگی ي این دستگاه بهقور کامل منسوخ شده است .ماشاین
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جداکننده رنگی داراي یک سلول فتوادکت یک است که خصوصیات ادکت یکی فن با مقدار ناور یاا انا ژي
تابشی که دریافت می نمایدت تغیی میکند .سلولهاي فتوادکت یک قوري ساخته شادهاناد کاه باه قیاف
خاصی از نور که در اث ساختمانهاي مختلف مواد بهوجود میفید حساسیت نشاان مایدهناد .در ضامن
نورهاي تابشی با ق ار دادن فیلت هاي گوناگون کنت ل میگ دند .نور از ق یق زمینهاي که قابلیت تغیی به
رنگهاي شناخته شده را داردت به سلولها منعکس میشود .بذور تحتتاثی نی وي ثقل (دانه دانه) از میان
شعاعهاي نوري عبور میکنند .وقتی یک بذر بی رناگ باین قسامت زمیناه و سالول فتاوادکت یکی قا ار
می گی د سیستم دفع کننده وارد عمل شده و فن را به قسمت تخلیه که مخصوص بذرهاي نام غوب استت
هدایت میکند.

جداکنندههاي الکترواستاتيکي
جداکننده هاي ادکت واستاتیک بذور را با توجه به اختالفات فنها در خصوصیات ادکت یکی قبیعای و یاا
ادقائیشان از یکدیگ جدا میسازند .کارایی ماشینها به بار قبیعی ادکت یکی بذور مختلط و توانایی نسبی
فنها در پذی ش و نگهداري بار ادکت یکی ادقائی بستگی دارد .بذور از روي یک تسمه فلزي با بار ادکت یکی
مثبت و از یک ادکت ود منفی در فاصله چند اینچی عبور داده میشود .بذرهایی که داراي بار مثبت هستند
به ق

ادکت ود جذب و از روي نوار فلزي جدا شده و از داخل مسی تخلیهت خارج میشوند .دانههایی کاه

بار منفی دارند توسط ادکت ود به تسمه چسبیده و به قسمت زی ین فن حمل و دفاع مایگ دناد .ساومین
شکل جداسازي در اث اختال بذور در پذی ش و نگهداري بار ادکت یکی حاصل میشاود .باذوري کاه از
ادکت ود بار منفی دریافت ک ده اند (اجسام هادي) جذب تسمه شده و تا زمانی که بار ادکت یکی دارند به فن
چسبیده و با قطع بار ادکت یکی در محلی دورت از بذرهاي مناسب تخلیه میگ دند.
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جداکنندههاي لرزشي
جداکنندههاي د زشی داراي یک صفحه د زان با پوشش بهخصوصی هستند که بذرها روي فن ریخته
می شوند .جداسازي دستگاه ب اساس واکنش بذور نسبت به د زش و ناوع پوشاش صافحه دا زان اساتوار
است .ب اث عکس ادعمل بعضی از بذور و جنس پوشش صفحهت بین صافحه و باذر اصاطکاك باهوجاود
می فید .ب این اساس بذور مطلوب قبل از تخلیه بهق

دبه باتیی صفحه میروندت در حادیکه بقیه بذور

ومواد به سمت پایین غلطیده و درون ناودان تخلیه جداگانهاي میریزند .باهقاور معماول جداکننادههااي
د زشی یک صفحهاي در فزمایشگاههاي فزمایش بذر ب اي جداک دن نمونههاي کوچک مورد استفاده ق ار
میگی ند .ب اي بوجاري محمودههاي تجاري بذور از دستگاههایی که داراي چندین صفحه دا زان باوده و
ظ فیت باتیی دارند استفاده میشود .این دستگاه قادر به جداک دن بذور شابدر ق ماز و  dogfennelاز
بذر تیموتی است .در صورت بهکارگی ي مواد جدید در ساخت صفحات انواع باذور را مایتاوان بوجااري
نمود.
ماشينهاي بوجاري هوادهنده
این ماشین که فن را ماشین بادي نیز مینامندت اصلی ت ین ماشین بوجاري باذر در سیساتم بوجااري
است .در این دستگاه از ج یان هوا و غ بالهاي فلزي یا سیمی بهقور تلفیقای با اي جادا کا دن باذور
ب اساس اندازه و وزن مخصوص و مقاومت فنها در ب اب ج یان هوا استفاده شاده اسات .ایان ماشاین در
اندازههاي مختلفت از دستگاه کوچک دو غ باده مزرعهاي تا ماشینهاي بزرگ بوجاري صنعتی با  6یاا 0
غ بال و  9تا  0منبع ج یان هوا ق احی شده است .ماشین بوجاري هوادهنده به سه شاکل مختلاف کاار
میکند .ابتدا بذر از قیف خوراكدهنده در اث نی وي ثقل وارد ماشین مای شاود .در بعضای از اناواع ایان
ماشینهات بذر مستقیما روي صفحه غ بال افتاده و دانههاي مناساب از میاان فن عباور کا ده و باذرهاي
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درشت ت سای گیاهان و مواد درشت از فنها جدا میشوند .در نوع دیگ ي از ایان دساتگاههاات باذور ابتادا
درون یک کانال عبور هوا ریخته می شود و مواد سبک از توده بذر جدا میگ دد .در فخ ین م حلهت باذرها
توسط یک ادک درجهبندي میشوندت دانههاي ریز از زی فن عباور کا ده و باذور مناساب روي فن بااقی
میمانند.

در حین عملیات بوجاريت غ بال که بهوسیله ض بههاي چکش مانند و ح کت با سهاا (کاه در زیا
ادکها عقب و جلو میرود) بذور را از مواد ناخادص پاك میکنند .بعضی از ماشینهاي جدیاد مجهاز باه
گلوده هاي فن دار با خاصیت ارتجاعی بسیار زیاد هستند که با ایجاد توازن بین غ بالهات باه تمیاز کا دن
فنها کمک میکنند.
جداسازي براساس اختالف سطوح بذور
سه نوع از ماشین هاي بوجاري ب اساس اختالفات موجود روي سطوح بذور ق احی و ساخته شدهاناد.
«ماشین غلطکی» مع و ت ین و پ مص

ت ین فنها است .این ماشین با نامهااي «غلطاک مخملای» و
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«فسیاب غلطک مخملی» نیز شناخته شده استت دیکن به ددیل کارایی فن در جداک دن بذر سس از باذور
شبدر و یونجه غادبا ماشین سسگی نامیده می شود .این ماشین هم مثل سای جداکنندههاي ثقلی ماشین
تمام کننده بوجاري تلقی شده و ب اي پاك ک دن بذوري بهکار گ فته میشود که قبال توسط دستگاههااي
دیگ بهصورت مقدماتی بوجاري شدهاند .این دستگاه قادر است بذور بدشکلت شکستهت ت كخوردهت نارست
پوست زب و همچنین مواد خارجی موجود روي بذور صا را از باذر گیاهاان زراعای جادا کناد .ماشاین
سس گی شامل دو غلطک مخملی باریک است که به قور مایال قا ار گ فتاه و عکاس جهات یکادیگ
می چ خند .بذور از انتهاي باتیی غلطکها وارد شده و از بین فنها عبور ک ده و از انتهاي پاایینی غلطاک
خارج می گ دند .بذرهایی که پوست سفتی دارند به مخمل غلطک چسبیده و جدا میشوند.
دو نوع ماشین دیگ ي که با اساتفاده از اختالفاات ساطوح باذور فنهاا را جادا مایکنناد عبارتناد از
«جداکنندههاي مغناقیس» و «صفحات پارچه اي چسبنده» است .اساس کار جداکنندههاي مغناقیسی ب
میل ت کیبی سطوح زب بذور نام غوبت با ب ادههاي فلزي استوار است .وقتیکه بذور در م حلاه مقادماتی
به مخلوقی از روغان و فب فغشاته شاده و ساپس در معا ض با اده فهان نا م قا ار بگی نادت باذور و
ناخادصی هایی که جداره زب ي دارندت مانند ب اده فلزي که سس را جذب و توسط استوانه فلزي مغناقیسی
که در باتي فنها می چ خد از بذور مناسب جدا شدهت و توسط استوانه چ خان مغناقیسی و ب سهاایی در
قسمت پایین دفع میشود .صفحات شیبدار پارچهاي در موارد ویژهاي بهکار رفته و مص

زیادي ندارند.

این دستگاه ب اساس اختال خاصیت غلطیدن بذور روي یک سطح شیبدار ق احی شده است .اساتفاده
از این روشت ناخادصی هاي بذور گیاهان زراعی را که از نظ دغزش ب روي ساطوح شایبدار باا یکادیگ
متفاوت عمل مینمایند را بهخوبی از هم جدا مینماید.
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خرمنکوب تيموتي
خ منکوب تیموتیت ماشین مخصوصی است که فقط ب اي تمیز ک دن بذر تیموتی بهکار میرود .ایان
دستگاه با نوعی ض به زدن بذر علفهاي ه ز را از تیموتی جدا ک ده و ب اساس اختال شکل ظااه يت
وضعیت پوست و وزن بذورت فنها را تفکیک می نماید .بذور روي یک سا ي صافحات مطباق و مضا س
شیب دار ق ار داده شده که در اث ض به صفحات بذرهاي تیموتی در حادیکه بهق
کمی به عقب میغلطند .اما بذور سای گیاهان و مواد خارجی فقط بهق

جلو ح کت میکنند

جلو و بات ح کت ک ده و جادا

میگ دند .در مدت زمانی که بذور از قسمت تغذیه دستگاه تا محل تخلیه در ح کتند بذرهاي تیماوتی باه
اندازه کافی از سای بذور و ناخادصیها دور شده و در ناودان تخلیه جداگانهاي جمعفوري میشود.

ميل ترکيبي با مايعات
یکی از روش هاي بات ب دن راندمان جداسازيت استفاده از ف فیند میل ت کیبی باا مایعاات مایباشاد.
روش فوق ب اي جداک دن بذر بارهنگ از بذور گیاهان زراعای کاه از دحاا شاکل و چگاادی هامانادازه
هستندت استفاده می شود .بذر بارهنگ داراي تیه موسیالژي است کاه پاس از جاذب رقوبات چسابناك
می شود .بوجاران بذرها را با فب و خاك اره مخلوه ک دهت بهقوريکه خاك اره س یعا جاذب پوساته باذر
بارهنگ شدهت حجم فنها زیاد و وزن مخصاوص را تغییا مایدهادت باه ایان ت تیاب مایتاوان فن را باا
ماشینهاي بوجاري هوادهنده و یا جداکنندههاي ثقلی جدا ک د .خااك ارههاا را خشاک و مجاددا ماورد
استفاده ق ار میدهند.
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انواع قارچهاي بيماريزا
دو تیپ قارچ بذور را مورد حمله ق ار میدهند :قارچهاي مزرعهاي و قارچهاي انباري .گ وه اول باذور
در حال تشکیل روي پایه مادري را فدوده می کند و اصوت نیازمند رقوبت نسبی بات ( 68تا  61درصد) یاا
محتوي رقوبتی زیاد در بذر ( 98تا  91درصد)می باشند .چنین ش ایطی فقط در هنگام رسیدگی یا فمااس
بذر ف اهم میشود .قارچهاي مزرعهاي بهندرت در زوال بذر در داخل انبار نقش دارند .در مقابل قارچهاي
انباري قابلیت رشد در ش ایط عاري از رقوبت را دارند .بهقور کلی قارچهاي انباري در ش ایط رقوبتی بذر
در تعادل نسبی رقوبت  91تا  68درصد رشد میکنند .درجه ح ارت مطلوب ب اي رشد قارچهااي انبااري
در حدود  98تا  99درجه سانتیگ اد یا حداکث  11و حداقل صف درجه سانتیگ اد میباشد .اکث قارچهاي
انباري به یک یا دو گ وه اصلی تعلق دارنادpenicilliu :ت  aspergillusگوناههااي ایان دو جانس
گندزي بوده و ب روي بافتهاي م ده فعادیت میکنند .اغلب قارچهاي انباري جنین باذر را ماورد حملاه
ق ار داده و خسارت فنها از ق یق ت شح مواد سمی مخ ب در سلولها است که در اث بافت م دگیت زوال
بذر را باعث میشوند.

بيماريهاي بذر زاد
قارچهاي بیماريزا که به وسیله بذر غالت منتقل میگ دند نه تنها موجب خسارت محصول میشوندت
بلکه از نظ کیفی نیز تغیی اتی در بذر بهوجود میفورند که به فنها اشاره میگ دد.
 -1تغييرات رنگ بذر :رنگ بذر یکی از فاکتورهاي مهم شناسایی بذر ب اي کشت و کار بوده و تغیی
غی قبیعی رنگ بذور ددیلی ب تضعیف کیفیت بذور و انتقاال عامال بیمااري تلقای مایگا دد .گ چاه در
مواردي است سها و فاکتورهاي محیطی موجب تغیی رنگ در دانه میگ دند کاه در ایان حادات قبیعای
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تلقی میشود .در ه صورت تغیی رنگ بهصورت دکههاي نک وز سطحیت پوششهااي قاارچی در ساطح
بذر و تغیی رنگ و یا رنگپ یدگی در بذر مشاهده مایگا دد .در بیمااري  Black Pointسایاهشادگی
قسمتی از جنین بذر گندم در اث یکی از قارچهاي فدت ناریات فوزاریوم و یا هلمنتو سپوریوم میباشد.
 -2عقيمشدن و عدم تکامل بذر :بعضی از قارچها اختصاصا به اندامهاي زایشی گندم و جو حملاه
ک ده و اعضاي ساختمانی گل دهنده را فدوده میسازند Ustilago tritiai .عامل سیاهک فشکار فقاط
در م حله گلدهی فدودگی تخمدان را موجاب مایگا دد و  Drechslera gramineaعامال هلمنتاو
سپوریوم نواري جو در م حله حساس گلدهی بذر را فدوده میسازد .بعضی از قارچها نظی فوزاریوم اگا در
م حله اودیه گلدهی موجب فدودگی گ دند عقیمشدن و پوکی بذر را باعث شده و در فداودگیهااي بعادي
چ وکیدگی و عدم تکامل بذر را بهدنبال خواهد داشت.
 -3کاهش و يا از بين رفتن قدرت حياتي و رويش بذر :نک وز و با رخنه عمقی عامل فداودگی
در بذر موجب کاهش قدرت حیاتیت جوانهزنی و قول زمان نگهداري بذر میگ دد .بهقور مثاال فداودگی
جنین بذر گندم به  Ustilago tritiaiعامل سیاهک فشاکار موجاب کااهش مقاومات فن در مقابال
ش ایط نامساعد محیط در زمان کاشت میگ دد.

چگونگي انتقال عوامل بيماريزا بهوسيله بذور
از نظ نحوه ارتباه و فدودگی بذور بهوسیله قارچها سه حادت کلی زی وجود دارد.
 -1آلودگي بهصورت اختالط عامل بيماريزا با بذذر :در ایان حادات عوامال بیمااري باه فا م
اسکل ت و یا سختیز قارچ همانند ارگوت در غالت و در مواردي بهصورت بقایاي گیااهی فداوده و خااك
بههم اه بذر انتقال مییابد.
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 -2آلودگي سطح بذر :در این حادت عامل بیماري در سطح بذر جا میگی د .خصوصیات م فودوژیکی
سطح بذر مانند ناهموار بودنت ک ك یا پ ز داشتن و ف م شیار در انتقال عامل بیماري موث واقع میگ دند.
به قور مثال بذر گندم با داشتن یک شیار در سطح شکمی و ک ك در قسمت انتها ش ایط مناسبی را ب اي
ق ار گ فتن اسپورهاي سیاهک پنهان در قسمت هاي یاد شده ف اهم ساخته و صدها اساپور قاارچ از ایان
ق یق قادر به انتقال میباشند.
 -3آلودگي داخلي بذر :بعضی از قارچهااي بیمااريزا در بافاتهااي سااختمانی باذر نفاوذ کا ده و
بخشهایی از فعادیت فن را مختل می سازد .گ وهی نیز پوسته فندوسپ م و جنین در م احل مختلف تکامل
بذر ایجاد فدودگی مینمایند.
الف -آلودگي جنيني :معدودي از قارچها اختصاصا جنین بذر را فدوده ک ده و اندامهاي رویشی خاود را
در این قسمت متم کز میسازند .بهقور مثال سیاهک فشکار یکی از بیماريهااي مهام گنادم در کشاور
بوده و منحص ا بهوسیله بذر منتقل میگ دد .فدودگی در زمان گلدهی بوتاه صاورت گ فتاه و انادامهااي
رویشی قارچ در جنین بذر مستق میشوند .در این حال تکامل دانه بهقور قبیعی صاورت گ فتاه و باذور
فدوده از نظ شکل ظاه هیچ گونه تفاوتی با بذور سادم ندارند .کشت چنین باذوري در ساال بعاد موجاب
ظهور عالئم بیماري ب روي بوتههاي گندم میگ دد .در مواردي نیز بعضی از قارچها مانناد فوزاریاومهاا
به قور اختصاصی جنین بذر را فدوده ساخته و گاها پوسیدگی باذر را بعاد از کشات و یاا ما گ گیاهچاه
بهدنبال خواهند داشت.
ب -آلودگي پوششهاي بذور و آندوسپرم :بسیاري از بیماريها بهوسیله بذوري انتقال مییابناد
که فدودگی در پوششهاي بذور فندوسپ م دانه داشتهاند .بهقاور مثاال دو گوناه فوزاریاوم Fusarium
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 graminearumو  F.Culmorumعامل بیماري فوزاریوم خوشه گندم در سالهاي اخی باهددیال
ش ایط مناسب و حساسیت بعضی از ارقام خسارت زیادي وارد ساخته و از ق فی باهددیال احتماال تودیاد
توکسین از اهمیت بهداشتی نیز ب خوردارند .عامل بیماريهاي فوق قادرند بهصورت میسلیوم در پوسته و
فندوسپ م بذر از سادی به سال دیگ انتقال یابند .گونههاي مختلف هلمنتوساپوریوم عامال دکاه قهاوهاي
همچنین عامل بیماري اسکادد جو که از بیماريهاي مهم جو میباشندت بدینق یق انتقال مییابند.
بهقور کلی چگونگی و محل فدودگی نوع بیماريت شدت فدودگی و میزان فن به ناوع باذر یاا واریتاهت
زمان فدودگی و ...بستگی دارد .در رابطه با زمان اگ فدودگی بذر در م حلاه رسایدگی کامال باذر صاورت
گی دت تیه اپیدرم فدوده شده و موانع مورفودوژیکی پوشاشهااي باذر از فداودگی داخلای باذر جلاوگی ي
میکنند .در گندم مانع مهم پ یکارپ دانه و تیههاي داخلیت میباشند .بهعنوان مثال فدودگی بذر گنادم
نسبت به فوزاریوم بستگی کامل به م احل تکامال باذر دارد .در فداودگی زودرس باهخصاوص در زماان
گلدهی حتی عقیمشدن و چ وکیدگی بذر مشاهده میگ ددت در صورتیکه فدودگیهااي دیا رس اکثا ا در
پوششهاي سطحی یا در صورت سخت شدن دانه بهندرت صورت میگی د .عامل بیمااري دوام و بقااي
خود را به مدت قوتنی در بذر حفظ ک ده و بعد از کاشت همزمان باا شا وع فعادیات بیوداوژیکی باذر در
خاكت تح یک و ایجاد بیماري می نماید .جدول زی مهمت ین بیماريهاي گندم و جاوت نحاوه فداودگی و
انتقال فن را نشان میدهد.

29

اهميت بوجاري و ضدعفوني بذر
جدول  -1مهمترين بيماريهاي بذر زاد گندم و جو و نح وه آلودگي و انتقال از طريق بذور
نام فارسی

نام علمی عامل بیماري

نحوه فدودگی

سیاهک فشکار

Ustilago tritici

جنینی

سیاهک پنهان گندم
بالیت فوزاریومی خوشه گندم

Tillatia foetida
T.caries
Fusarium graminearum
F.Culmorum

سطح بذر
پوسته  -فندو سپ جنین

فدت ناریا

Alternaria tritici

پوسته

سیاهک ناقص کارنال باند

Tilletia Indica

فندوسپ م و جنین

دکه خ مایی Tan Spo

Helminthosporium tritici

پوسته

سپتوریوز خوشه

Septoria nodurum

فندوسپ م و جنین

سیاهک فشکار جو

Ustilago hordei

سطحی

اسکادد (کچلی و سوختگی ب گ جو)

Rhynchos porium Secalis

پوسته و فندوسپ م

انواع دکه قهوهاي جو هلمنتوسپوریوم جو

Drechslera Sotokiniama
D.gramineum Deters

پوسته و فندوسپ م

ضدعفوني بذر
جهت جلوگی ي از خسارت قارچها قبل از کشتت بذر را ضدعفونی مینمایند .ایان عمال باا مخلاوه
ک دن بذور با یکی از مواد شیمیایی قارچکش صورت میگی د .عالوهب قارچهایی که در مزرعه و محایط
قبیعی وجود دارندت ب خی بذور فدوده نیز بیماريها و ففاتی را انتقال میدهندت بههمین منظور بهکاارگی ي
بذور مطمئن و سادم از اهمیت ویژهاي ب خوردار است .جهات ضادعفونی باذور از ساموم جیاوهاي مثال:
س زانت ت ي تیزان و یا سموم غی جیوه اي با سمیت کمت مانند هگزا کل و بنزنت پنتا کل و بنازنت مانابت
کاپتانت تی ام به نسبت  2-0در هزار استفاده میگ ددت ب اي ضدعفونی بذور با علیاه ففاات انبااري نیاز
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می توان از سم دیندین به نسبت  8/1در هزار استفاده کا د .بوجااري نیاز یکای از بخاشهااي مهام در
مجموعه تکنودوژي بذر جهت دست یابی به کیفیت باتي باذور ارقاام اصاالحشاده محساوب مایشاود.
ضدعفونی بذر به سه ق یق کلی زی انجام میپذی د:
( -)8ضدعفونی بذر در مقابل عوامل بیماريزاي بذر زاد
( -)2محافظت بذر در ب اب عوامل زنده خاکزيت نظی حش ات قبل از جوانهزنی تا زمان استق ار گیاهچه
( -)9محافظت از گیاهچه در مقابل حش ات و عوامل بیماريزا
به علت عدم توجه دقیق به ضدعفونی و اج اي صحیح فن بیماريهااي باذر زاد ها ساال خساارات
هنگفتی به محصول زراعی وارد می نمایندت دذا کنت ل این عوامل هماواره حاائز اهمیات باوده و ب خاورد
صحیح و فنی در فنها گام مهمی در افزایش کمی و کیفی محصول خواهد باود .باهمنظاور ب ناماهریازي
صحیح و همه جانبه در ام مبارزه با این بیماريها تزم است شبکه م اقبت متشکل از کارشناساان حفاظ
نباتاتت محققین و سای صاحب نظ ان کشورت روند رشد و گست ش عوامال بیمااريزا را در کلیاه م احال
بهقور دقیق زی نظ داشتهت ضمن رعایت اصول به زراعی نکات زی را نیز گوشزد مینماید.
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 -8استفاده از بذور سادم و عاري از بیماري (گواهی شده)
 -2ضدعفونی بذر قبل از کاشت (سعی شود قش ي از سم روي بذر را بپوشاند)
 -9حتیادمقدور اختاله سم با بذر گندم با دستگاههاي ضدعفونی بذر انجام شود.
 -0در موارديکه زارعین از وسایل دستی (بیل -پارو) ب اي ضدعفونی استفاده مینمایندت ضامن رعایات
توصیههاي بهداشتی دقت نمایند که بذور بهقور یکنواخت با سم فغشته گ دد.
 -1به علت محدود بودن مدت زمان اث سم از نگهداري بذور ضدعفونی شده بهمدت قوتنی و در ش ایط
نامطلوب انبار اجتناب ورزند.
نظ به ش ایط مختلف فب و هوایی و وجود بیماري هاي بذر زاد گندم و جو در نقااه مختلاف کشاور
ض ورت ضدعفونی نمودن بذور قبل از کاشت با سموم ذیل توصیه شده است.
 -8ب اي ضدعفونی بذور گندم فدوده به سیاهکهاي فشکار و پنهان
الف -در مناققی که تنها کنت ل سیاهک پنهان مورد نظ است مانند بسیاري از نقاه دیم کمبااران و یاا
مناقق معتدل خشک و غی ه میتوان از قارچکشهاي زی استفاده نمود.
 -8ادف -قارچ کش ( Diniconazoleدي نیکو نازول)  28درصد  WPبا نام تجاري سومی ایات باه
نسبت  2در هزار
 -2ادف -قارچکش ( Triadimenolت یا دیمنول)  D.S 6,1 %با نام تجاري بایتان باه نسابت  2در
هزار
 -9ادف -قارچکش دتیان  PW 08 % M 01با نام تجاري مانکوزب به نسبت  2در هزار
ب) در منااققی کاه سایاهک فشاکار  Ustilago triticiو سایاهک پنهاان T.caries Tilletia
 foetidaتوام وجود داردت مانند مناقق دیم پ بارانت مناقق نسبتا گا م و معتادل و منااقق م قاوب از
قارچکشهاي سیستمیک زی استفاده میگ دد.
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 -8ب -کاربوکسین تی ام  WP 61 %به نسبت  2در هزار
 -2ب -کاربندازیم ( WP 18-98 %باریستین) به نسبت  2در هزار
 -9ب -کاربوکسین تی ام مایع  288 FFبه نسبت  2/1در هزار
 -0ب -دي نیکو نازول با نام تجاري سومی ایت -پودر و قابل  2درصد به نسبت  2در هزار
 -1ب -تبو کونازول با نام تجاري  Raxilپودر  01درصد
 -9ب -دیفنوکونازول با نام تجاري DS 9% Dividend
ج) در مناققی که سیاهک پنهان پا کوتاه گندم  Tillia controversaوجود دارد با توجه باه نتاایج
رضایت بخش سم ( Dividendدیفنوکونازول)  DS 9%ضدعفونی بذر باهمیازان  2گا م با اي یاک
کیلوگ م بذر وتیابندازول (تکتو) با دز  8/21گ م از ف م تجارتی ب اي یک کیلوگ م بذر مفید واقع میگ دد.
با توجه به فدودگی مزارع جو در بسیاري از نقاه کشور به بیماريهاي مختلف بذر زاد مانند سیاهک پنهان
(سیاهک سخت جو)ت دکه قهوهاي و سیاهک فشکار ب اي ضدعفونی از سموم ذیل استفاده میگ دد.
الف) سیاهک فشکار جو Ustilago nuda
 -8ادف -کاربوکسین تی ام  WP 61%به نسبت  2/1در هزار
 -2ادف -کاربوبندازیم  WP 18%با نام تجاري باویستین به نسبت  2در هزار
 -9ادف -سومی ادیت  WP 2%به نسبت  2در هزار
ب) سیاهک پنهان (سخت) جو Ustilago hordei
مانکوزب  WP 08%به نسبت  2در هزار
ج) دکه قهوهاي نواري جو Helminthosporium gramineum
 -8ج -ایپ ودن  +کاربندازیم با نام تجاري رورال  WP 12,1% TSبه نسبت  8در هزار
 -2ج -ایمازادیل LS 1%
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در مناققی که کنت ل سیاهک پنهانت سیاهک فشکار و دکه قهوه اي نواري تواما ماورد نظا باشاد از
علفکشهاي کنت لکننده سیاهک هم اه با قارچکش کنت ل شده دکه قهوهاي ب اي ضادعفونی اساتفاده
میگ دد و دز مص فی فن حداکث  2/1-9در هزار خواهد بود.
روشهاي ضدعفوني بذور
ضدعفونی بذور مورد استفاده در کشت به دو صورت ضدعفونی دستی (ابتدایی و با استفاده از نی وي
کارگ ) و روش همزمان با بوجاري (استفاده از دستگاه و ابزار) صورت میپذی د.
 -1روش ضدعفوني دستي
در این روش ابتدا بذر مورد نیاز ب اي کشت را روي نایلون ریختهت سپس سم را به ازاي ه کیسه بذر
 288گ م به فن افزوده و بهوسیله پارو یا بیل تا تماس کامل بذرها با سم مخلوه میگ دند.
 -2روش ضدعفوني همزمان با بوجاري
دستگاههاي بوجاري جدید داراي قسمت ضدعفونی کننده نیز بوده که بالفاصله بعد از بوجاري بذر را
ضدعفونی مینماید.
احتياط الزم
ب اي جلوگی ي از مسمومیت و خط ات ناشی از عملیات ضدعفونی توجه به نکات زی ض وري است.
 -8به هنگام ضدعفونی از دستکش استفاده ک ده و جلوي دهان و بینی با پارچه تمیزي پوشانیده شوند.
 -2پس از پایان عمل ضدعفونی دست و صورت با فب و صابون شسته شود.
 -9بذر ضدعفونی شده را باید از دست س اقفال و حیوانات دور نگه داشت.
 -0از بذر ضدعفونی شده جهت فرد و علوفه حیوانات و مصار دیگ (غی از کاشت) استفاده نگ دد.
 -1بذرهاي ضدعفونی شده در مع ض هواي فزاد ق ار نگی د.
 -9جهت اخذ نتیجه بهت بذر حداقل  00ساعت بهصورت فغشته با سم در کیسه باقی بماند.
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فرموالسيون و وسايل ضدعفوني بذر
مواد شیمیایی ضدعفونی بذر ممکن است به شکل هاي سوسپانسیونت مایع حقیقی و یا پاودر باهکاار
ب ده شوند .همچنین ف موتسیون هاي دیگ ي نیز کارب د دارند اما بهکارگی ي سوسپانسیون بیشت اسات.
اگ ادوات تجاري ضدعفونی بذور در دست س نباشدت از وسایلی مثل بشاکههااي دوار و یاا مخلاوهکان
سیمان استفاده میشود .تشخیص بذور ضدعفونی شده از ق یق زی صورت میگی د.
 -8افزودن یک ماده رنگی به ماده ضدعفونیکننده بهنحويکه رنگ متمایزي به بذر بدهد.
 -2نصب ب چسب ماده سمی با عالمت مخصوص
مواد شيميايي ايدهآل براي ضدعفوني بذر
مواد شیمیایی ایده فل ب اي ضدعفونیت باید داراي چنین خصوصیاتی باشد.
 -8تأثی زیاد روي عوامل بیماريزا
 -2نسبتا غی سمی ب اي گیاه
 -9بیخط ب اي انسان و دام
 -0سهودت مص
 -1پایداري زیاد بهمنظور انبار ک دن بذر بهمدت قوتنی
 -9ص فه اقتصادي

توصيههاي فني ضدعفوني بذر
تاکنون روش هاي مختلفی ب اي ضدعفونی بذر ارائه گ دیده اما ضدعفونی بذر باا ساموم قاارچکاش
فسان ت ین و با ص فه ت ین ق یقه جلوگی ي از خسارت بیمااريهاایی اسات کاه باهوسایله باذر منتقال
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می گ دندت زی ا اوت عامل بیماري در عملیات محدود و تحت کنت ل از بین خواهد رفتت ثانیاا از انتقاال و
انتشار بیماري در مزرعه و ایجاد خسارت بهشدت خواهد کاست .ثادثا بذور جوانهزده در مقابل پاتوژنهااي
خاکزي محافظت شده و گاها از ایجاد فدودگی در م احل رشد گیاهچه جلوگی ي بهعمل میفورد.
از ق فی ضدعفونی بذر در مقایسه با مبارزه شیمیایی در مزرعهت امکان فدودگی محایط زیسات را باه
حداقل میرساند .ب اي ضدعفونی بذر با سموم شیمیایی به این نکته باید توجه داشت که فیا عامل بیماري
سطحی است؟ و یا اینکه در پوشش و ساختمان داخلی بذر منتقل گ دیده است؟ در فدودگیهاي ساطحی
بذر استفاده از سموم تماسی ب اي ضدعفونی کفایت می کندت مانند استفاده از مانکوزب ب علیاه سایاهک
پنهان گندمت ودی در مواردي که فدودگی بذر داخلی باشد استفاده از سموم سیساتمیک باهمنظاور نفاوذ در
داخل بذر و تأثی عامل بیماري ض وري میباشد .در ه دو مورد بذور با میزان معینی از سموم و فغشتگی
یکنواخت توصیه شده است .در روشهاي سنتی اختاله سموم با بذر فدوده به کمک پارو یا وسایلی نظیا
فن صورت میگی د .در موارديکه توده بذر زیاد باشد فغشتگی باذر باهصاورت یکنواخات نخواهاد باود.
همچنین اغلب مشاهده می گ دد بعضی از کشاورزانت همزمان با ریختن بذر در کودپاشهااي دوار جهات
کشتت سموم ضدعفونی بذر را نیز به فن اضافه میکنند و بدینصورت بذور بدون فغشتگی یکنواخات باا
سم قارچکش در مزرعه پخش میگ دند.
بذوري که تماس زیادي با سموم قارچکش پیدا می کنند در اکثا ماوارد دچاار کااهش قاوه نامیاه و
اختالل در جوانهزنی می گ دند و بادعکس عدم پوشش کافی سموم ضدعفونیکننده در قسمتی از توده بذر
موجب انتقال بیماري در مزرعه و بهوجود فمدن کانونهاي انتشار فدودگی میگ دناد .در ساطوح کوچاک
استفاده از شبکه دوار که توده بذر را به اندازه کافی با سم تماس میدهند روش مناسبی بودهت اما بهعلات
محدودیت عملک د فن در سطوح بزرگ مق ون بهص فه نمیباشد .دذا توصایه مایگا دد از دساتگاههااي
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مکانیزه که بوجاري و ضدعفونی بذر در فن بهت تیب و یکجا صورت میگی دت استفاده گ دد .این دستگاهها
میزان مناسب از سموم ضدعفونیکننده را به قور یکنواخت در سطح بذر ق ار میدهند و بهتا ین شا ایط
ممکن را ب اي اقمینان از ضدعفونی بذر ف اهم مای ساازند .جادول زیا ناام تجااري و عماومی ساموم
ضدعفونیکننده بذور گندم و جو و عالمت اختصاريت معادل انگلیسی و فارسی روي بستههااي ساموم را
مع فی مینمایند.

جدول  -2نام تجاري و نام عمومي سموم ضدعفوني بذور گندم و جو
نام عمومی سم

نام تجاري سم
سومی ایت

دینیکونازول

WP 2%

سومی ایت

دینیکونازول

FS 2%

ویتا واکس

کاربوکسین تی ام

L 08%

ویتا واکس تی ام

کاربوکسین تی ام

WP 21%

دیویدند

دیفنوکونازول

DS 9%

راکسیل

تبوکونازول

FS 9%

راکسیل

تبوکونازول

WP 01%

رئال

ت ي تیکو نازول

FS 28%

بایتان

ت یا دیمنول

DS 6,1%

مانکوزب

دتیان M01

WP 08%

کاربندازیم

باویستین

WP 18-98 %

رورال TS

ایپ دیون  +کاربندازیم

WP 12,1%
LS 1%

ایمازادیل
بنومیل

بنلیت

WP 18%
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اهمیت ضدعفونی بذر به علت خسارت زیاد بیماري سیاهک فشکار و سیاهک پنهان است .عدم مبارزه
با این دو بیماري ه ساده خسارت ف اوانی را به محصول وارد میسازند .مقدار خسارت سیاهکهاي
فشکار و پنهان گندم را در کل کشور حدود  688/888تن در سال تخمین میزنند و در بعضی مناقق نیز
خسارت این بیماريها باتت از فستانه سطح زیان اقتصادي بوده و مبارزه شیمیایی با فن توصیه شده
است.

ويگور يا بنيه بذر ()vigour
ان ژي هاي موجود در دانه و یا قدرت رقابت و ایستادگی بذر در م احل اودیه رشد را ویگور میگویناد.
قوه نامیه بذر قدرت رویش و جوانهزنی را در ش ایط خوب و مطلاوب (درجاه حا ارتت رقوباتت ساالمت
محیطت عدم وجود بیماريها و قارچها) نشان میدهد؛ در صورتیکه ویگور بذرت س عتت میزان جوانهزنی و
تشکیل بوتههاي قوي و ...را در ش ایط نامساعد رشد نشان میدهد.
مهمت ین فاکتورهایی که باعث کاهش ویگور بذر میشود:
ادف :بذرهایی که زمان رسیدن و ب داشت فن مصاد با فب و هواي گ م و م قوب بوده باشد.
ب :بذوري که در ش ایط نامساعد انباري بهویژه در درجه ح ارت و رقوبت بات نگهداري میشوند.
ج :بذرهایی که بهمدت قوتنی انبار شده باشند.
صفات و فاکتورهایی که معموت در مطادعه ویگور بذر مورد استفاده ق ار میگی ند عبارتند از:
 -8س عت جوانهزنی و یکنواختی فن
 -2میزان رشد اودیه و جوانهزنی کلی بذور
 -9اندازهگی ي قول ریشه وساقه قبل از ش وع عمل فتوسنتز
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 -0مطادعه صدمات وارده به غشاء سلودی در تعیین هدایت ادکت یکی
 -1اندازهگی ي وزن بوته (ماده ت و یا خشک) در مدت معین
 -9اندازهگی ي تعداد فنافاز در ه ریشه (در م احل اودیه جوانهزنی و خ وج رادیکال)
 -6مطادعه میزان تشکیل فورمازان در فزمایشگاه تت ازودیوم
 -0تعداد بوتههاي ن مال قبیعی (عادي)
 -6اندازهگی ي مقدار تنفس بذر در دوره انبارداري
 -88اندازه گی ي مقدار فب جذب شده هنگام جذب اودیه فب جهت جوانهزنی

بنيه بذر و آزمونهاي آن
ب اي اودین بار در سال  8069ف دریش نوب تفاوت بین دو واژه بنیه بذر و جوانهزنی را اعالم کا د .او
واژه  triebkraftرا به معناي نی وي مح که یا قادرت جواناه مطا ح نماود تاا نشاان دهاد عاالوهبا
جوانهزنیت س عت و یکنواختی سبز شدن نیز از پارامت هاي مهم کیفیت بذر میباشد .به ه حال تاا ساال
 8618که موضوع بنیه بذر مجددا در کنگ ه بینادمللی فزمون بذر مط ح شد این واژه در علم ژنتیک بهکار
گ فته نمی شد .در فن زمان دانشمندان اروپا و فم یکا متوجه شدند که نتایج فزمایشات جوانهزنی یکسان و
استاندارد نمی باشند .دانشمندان فم یکایی فزمایشات خود را ب پایه نتایج فزمونهاي خاك بنا نهاده کاه از
این نظ نتایج شبیه اروپاییها نسبت به فزمایش جوانهزنی استاندارد بهدست فورده بودناد .اروپاا در واقاع
واژه قدرت گیاهچه را ب پایاه نظا ات ناوب در ساال  8069در ساطح جهاان ارائاه کا د .کشااورزان و
ف وشندگان بذر فگاهند که درصد جوانه زنی اغلب بااتت از میازان واقعای سابز شادن در مزرعاه اعاالم
میگ دد که این موضوع به دو عامل زی نسبت داده میشود:
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 -8مفهوم جوانهزنی بذر که به وسیله متخصصین بذر استفاده می گ دد با توانایی بذر ب اي تودید یک گیاه
معمودی در ش ایط مساعد ارتباه دارد .در فزمونهاي جوانهزنی تنها ش ایط مطلوب از قبیل ماواد غاذاییت
درجه ح ارتت رقوبتت نور و دوره کمون تامین میشوندت در صورتیکه ش ایط مطلوب بهندرت در مزرعاه
اتفاق می افتد .دذا میزان سبز شدن واقعی اغلب کمت از میزان پیشبینی شده با جوانهزنای در فزمایشاگاه
است.
 -2فزمون جوانه زنی در تعیین ماهیت واقعی بذر ناتوان است .بهقوريکه در قبقاهبنادي باذور فقاط باه
جوانهزنی و یا عدم جوانه زنی بدون اشاره به اختال بین گیاهچههاي قوي و ضعیف یا پتانسیل انبارداري
توجه می شود .بنیه بذر و انجام فزمایشاتی جهت شناسایی فن بهددیل ناکارفمد بودن اندازهگی ي جوانهزنی
از اهمیت ویژهاي ب خوردار شده است.
تعاریف زیادي در مورد بنیه بذر پیشنهاد شده است .قبق تع یف انجمن بینادمللی فزمون بذر ()Ista
بنیه عبارت از مجموع خصوصیاتی از بذر که سطح بادقوه فعادیت و کارایی بذر یاا تاوده فن را باه هنگاام
جوانهزنی و سبز شدن تعیین مینماید( .پی يت  )8606از جمله جنبههاي کارایی فن عبارتند از:
 -8ف فیند و واکنشهاي بیوشیمیایی در مدت جوانهزنی مثل واکنشهاي فنزیمی و فعادیتهاي تنفسی
 -2س عت و یکنواختی جوانهزنی بذر و رشد گیاهچه
 -9س عت و یکنواختی سبز شدن گیاهچه و رشد در مزرعه
 -0توانایی سبز شدن گیاهچهها تحت ش ایط نامساعد محیطی
عوامل موث ب بنیه بذرت شامل :ساختار ژنتیکی بذرت ش ایط محیطای و تغذیاهاي گیااه ماادرت میازان
رسیدگی بذور و زمان ب داشتت اندازهت وزنت وزن مخصوص بذرت خسارت مکانیکیت زوال بذر ویا عم زیاد
فن و پاتوژنها میباشند .واژه فوق یک تع یف فکادمیک میباشد زی ا در فن به شناخت هویت و توصایف
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بنیه بذر پ داخته شده است .در سال  8666کمیته بنیه بذر از انجمن رسامی متخصصاین باذر ((Aosa
بنیه بذر را این گونه تع یف ک د( .کلیه خصوصیات بذر که تعیینکننده توانایی بذر ب اي سبز شدن س یع و
یکنواخت و نمو قبیعی گیاهچهها تحت قیف وسیعی از ش ایط مزرعه است) .این تع یف کیفیات بنیاه را
در دورههاي یکنواختی سبز شدن س یع و نمو گیاهچههاي معمودی بیان میکند .بناب ایان تع یاف اخیا
روي این نکته که بنیه بذر چگونه عمل میکند؟ بهصورت کارب دي تاکید دارد.
ص

نظ از تع یف کارب دي و یا فکادمیک ه دو تع یف روي عمل بذر تحت قیف وسیعی از ش ایط

محیطی تاکید دارند .در ش ایط ایده فل تودیدکنندگان بذر مایلند بذري با کیفیت عاادی تودیاد کنناد .دکان
ب اي نیل به این هد فشنایی با هویت عوامل خاصی که روي بنیه بذر دخادت دارناد از اهمیات خاصای
ب خوردار خواهد بود.
طول عمر و زوال بذر
بذور ارگانیزمهایی مجهز به سیستم تداوم حیات هستندت بهنحويکه قادرند تا مسااعد شادن شا ایط
زمانی و مکانی جهت تجدید حیات زنده بمانند .ادبته بذور نیز مانند سای اشکال حیات نمیتوانناد تاا اباد
زنده بمانندت در نتیجه به تدریج ضعیف شده و از بین میروند .عمده بذور قبیعی در محایط بایش از یاک
فصل بقا ندارند .با این حال بذرهاي بعضی از گونهها در ش ایط مطلوب بهمدت قوتنیت ي قادر به ادامه
حیات هستند.
بذور طويلالعمر
موزههاي گیاهشناسی کانادا گزارش ک دهاندت بذرهاي دوپین که در اعمااق بقایااي گیااهی باا تالقای
بهمدت  88888سال مدفون شده بودندت قدرت جوانهزدن خود را حفظ ک دهاند .ب خال شواهدي کاه در
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مورد ذخی ه سازي قوتنی مدت بذور وجود داردت گزارش اخی قوتنیت ین زماان زناده مانادن و قادرت
جوانهزنی بذور را نشان می دهد .قول عم بذور دوتوس هندي کاه از بسات دریاچاه منچاوري باهدسات
فمدهاند در ابتدا بین  828تا  988سال تخمین زده شد .ودی با استفاده از ک بن رادیواکتیو مشخص شد که
متجاوز از  8888سال عم دارند .در موزه ملی پاریس بذور زنده چندین گونه گا دفوري شاده کاه حادود
 888تا  898سال پیش پیدا شدهاند .در مورد ذخی هسازي قوتنی مدت بذور مطادعاتی در حال انجام بوده
و تاکنون اقالعات قابل مالحظهاي در باره قول عم بذر تعدادي از گونهها بهدست فمده است .مطادعاتی
که توسط بیل در سال  8066در دانشگاه ایادتی میشیگان و دیگ ي توساط دوال در دپارتماان کشااورزي
فم یکا در سال 8682انجام گ فتت از بهت ین و قدیمیت ین تج بیات اساسی و پایهاي هستند که هماواره
مورد استفاده محققین ق ار میگی د.

بذور کوتاه عمر
در مقابل بذور با قول عم زیاد بذور بعضی از گونههاا باهقاور قابال تاوجهی کوتااه عما هساتند.
بهخصوص در زمانیکه در هواي فزاد نگهداري میشوند .بذور اف ا تنهاا چناد روز در شا ایط قبیعای بقاا
داشته و حیات فنها در قبیعت به س عت جوانهزنی و استق ارشان پس از جدا شدن از درخت بستگی دارد.
بذر ب نج وحشی اگ در هواي فزاد ق ار گی دت قابلیت حیات خود را س یعا از دست داده و ب اي ادامه حیات
قوتنی باید در زی فب و در درجه ح ارت پایین نگهداري شود .سای گونههاایی کاه در شا ایط قبیعای
بهقور قابل مالحظه اي دوره زندگی کوتاهی دارند و قدرت حیاتشان را در مدت چند ماه از دست میدهند
عبارتند از :بیدت تب یزيت صنوب ت نارون ق مز و...
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مفاهيم زوال بذر
نابودي بذر بهوسیله سه مفهوم زی توصیف میگ دد:
 -8زوال بذر یک ف فیند غی قابل انعطا است .همه موجودات زنده از بین میروند و از ما گ باهعناوان
پایان زندگی گ یزي نیستت ودی بهش ه وجود عملیات مطلوب انبارداري میتوان زمان نابودي را به تاخی
انداخت.
 -2زوال بذر یک ف فیند غی قابل ب گشت (یک ق فه) است .از بین رفتن بذر فقط یکبار اتفاق میافتاد و
تغیی در بافتها غی قابل ب گشت است .به زبان ساده بذور با کیفیت خوب تودید نمیشوند بلکه بعضای از
روشها که ب اي فماده سازي مقدماتی بذور بهکار میروند مانند تیمار بذور با قارچکشهات سبز شادن باذر
در مزرعه را بهبود بخشیده و به بذور اجازه میدهند که قابلیت خود را نشاان دهنادت ودای کیفیات اودیاه
فیزیودوژیک بذر را نمیتوانند تغیی دهند.
 -9میزان زوال بذر در بین جمعیتهاي بذور متفاوت است .استق ار خوب بذر باعث میشود که در ب خای
واریته ها تلفات کمت ي نسبت به سای بذور دیده شود .ه بذر بهقور انف ادي قابلیات انباارداري متفااوتی
دارد.

خسارت مکانيکي
عملیات تودید بذر اعم از ب داشتت بوجاري و درجهبنادي باهقاور اجتناابناپاذی ي موجاب خساارت
مکانیکی می شود .گ چه ممکن است اث ات احتمادی چنین خسارتی روي کیفیت بذر جادي نباشادت ودای
اث ات قوتنی مدت خسارت مکانیکی روي قول عم بذر از اهمیت اقتصادي ویژهاي ب خوردار است.
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زوال بذر پدیدهاي تدریجی و پویا است بهگونهاي که قسمتهاي خسارت دیده کوچک روي بذر کاه
در ابتدا اث ات اندکی روي کارایی فن دارند بهتدریج وسعت یافته و بافتهاي جنینی را بهشدت تحتتااثی
ق ار میدهندت که نتیجه فن بذري با کیفیت ضعیف میباشد .خسارتهاي مستقیم روي بافتهاي جنینای
اث ات بارزي ب قول عم بذر دارند .همچنین خسارتهاي مکانیکی با حملاه قاارچهااي انبااري تشادید
یافته زی ا وجود شکا ها روي پوسته بذر ورود فنها را تسهیل می نماید .ف فیند تودیدي مهم دیگا ي کاه
امکان جوانهزنی بسیاري از بذور سخت را ف اهم میفوردت اسکاریفیکاسیون (ایجاد خ اش بهصاورتهااي
مکانیکی یا شیمیایی) است.در ه حال تیمار شایمیایی یاا مکاانیکی باهقاور اجتناابناپاذی ي خساارت
مکانیکی بذر را در پی دارد .تحقیقات نشان داده است بذور اسکاریفه شده را نمیتوان بهخوبی بذور تیمار
نشده انبار ک د.

توليد بذر
دست سی به بذور ارقام اصالح شده گیاهان زراعی و داراي کیفیت باات در کناار ماشاینفتت مادرنت
بهبود کیفی کودهاي شیمیایی و روشهاي مناسب مبارزه با ففات و بیمااريهاات انقالبای را در  18ساال
گذشته در کشاورزي بهوجود فورده است .صنعت بذر با گست ش توان تودیدت افزایش راندمانت س عت تودید
ارق ام جدید و حفظ خلوص ژنتیکی ارقام جدید نقشی حیاتی در انقالب کشاورزي با عهاده داشات .نیااز
کشاورزان به بذر همه ساده افزایش یافته و ب فورد میشود که تنها کشاورزان فم یکاي جنوبی سادیانه باادغ
ب  82میلیارد پوند بذر انواع گیاهان زراعی سبزیجاتت گلها و درختان را مص

میکنناد .پایش از دوران

نوین کشاورزيت بذر یکی از محصوتت ف عی در تودیاد غاالت و یاا علوفاه محساوب مایشاد .عموماا
کمارزشت ین بخش گیاهان که از کاهدانها و انبارهاي علوفه هم اه باا باذور علافهااي ها ز و ساای
به عنوان بذر مورد استفاده واقع میگ دید .از ق فی کشاورزان با خ ید بذور نامناسب و غی مطمئن از باازار
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امکان انتقال بیماريها و ففات را بههم اه بذور تهیه شده از نقطهاي به نقطه دیگ ف اهم میک دنادت کاه
این ام با ایجاد حساسیت در تهیه انواع بذور سادم در کشاورزان تا حد بسیار باتیی م تفع شده است.

حمل و نقل بذر
اماکن ب وجاري باید داراي وسایل کافی ب اي تحویل و جابجایی بذور در محوقه خاود باشاند .محال
بوجاريت مجهز به گودادی است که کامیونهاي حامل بذرت بار خود را به س عت در فن تخلیاه مایکنناد.
ب اي جابجایی بذور از گودالها از انتقالدهندههایی ب حسب نیازت انتقال عموديت افقی و یا جابجایی روي
سطوح شیبدار استفاده میگ دد .انتقالدهندهها بدین شکل قبقهبندي شده است:
 -8باتب هاي پیادهدار
 -2نوار نقاده
 -9نقادههاي د زان
 -0انتقالدهندههاي پنوماتیکی
 -1نقادههاي زنجی ي
 -9دیفت اك
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باتب هاي پیادهدار معموت ب اي انتقال عمودي بذور در محوقه بوجاريت خصوصا از گودال تخلیاه باه
سیلوها یا کندوهاي هوایی بهکار می روند .این دستگاه شامل یک زنجی ه یا نواري است کاه پیاداههاا باا
فاصله یکنواخت روي فن ق ار دارند .مدلهاي مختلفی از باتب ها تودید شده استت که مناسبتا ین فنهاا
نوعی است که داراي ظ فیت مناسبت نسبتا بی س و صدات به م اقبت و نگهداري کمی نیاز داشته و بهقور
اتوماتیک تمیز شوند .فاصله بین پیادهها و قسمت تخلیه بذر و انتهاي پایینی پایه باتب بهددیل حساسایت
فنی بهقور مستم بازدید خواهند شد.
ص

نظ از نقادههاي مارپیچی و پنوماتیکی سای انتقالدهندهها با اي جابجاایی افقای باذور داخال

محوقه بوجاري خصوصا بین کندوهاي نگهداري بذر و یا م احل مختلف عملیات بوجاري بهکاار گ فتاه
میشود .انتقالدهندههاي افقی ب اي جابجایی بذور به دو شکل کیسهاي و فله صورت میگی د.

دستگاه توزين
قی عملیات بوجاريت بذور حداقل دو بار توزین میگ دند -8 :هنگام تحویلت  -2زمان بساتهبنادي و
کیسهگی ي .توزین اول به منظور تعیاین وزن کاامیون ت یلا و یاا واگان باساکول و تاوزین دوم جهات
اندازهگی ي دقیق بذور می باشد .در توزین دوم به ت ازویی احتیاج است که بتواند یکصد پوند بذر که درون
یک کیسه ریخته شده را به صورت فله توزین نماید .این ت ازوهاا معماوت در قسامت پاایینی کنادوهاي
بستهبندي ق ار داده می شوند تا مقدار معینی بذر را درون کیسهها هدایت نمایند .قطع ج یان بذر به درون
کیسه دستی یا اتوماتیک است .عالوه ب این دو نوع وسیله توزین اغلب اماکن بوجاري ب اي توزین مقادی
کم بذرت داراي ت ازوهاي قابل حمل نیز میباشند .ب خی کارخانهها نیز مجهز به چا خ دوخاتت کمپ ساور
بادت جاروب قیت ابزار چاپت مه و موم و ...جهت تسهیل و بستهبندي میباشند.
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محافظت بذر در انبارها
نحوه نگهداري بذور در انبارها در ش ایط خاصت زمان مشخصت نور متناسبت امکاناات و حتای اناواع
بذر متفاوت بوده و از ق یق تامین خصوصیات زی انبارداري مطلوب صورت میگی د.
الف -کاهش درصد رطوبت بذر :یکی از مهمت ین عواملی که زنده ماندن بذر را به خط انداختاه و
باعث کم شدن قابلیت جوانه زنی و بنیه (ویگور) بذر می شود؛ رقوبت بذر زیاد است .پس از ب داشت باذر
باید فورا رقوبت اضافی موجود در بذر را یا بهقور قبیعی و بهقور مصنوعی کم نمود.
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ب :کاهش درجه حرارت در انبار :بذور یا در ش ایط معمودی نگهداري شده و یا جهت افزایش قول
عم فن در انبارهاي مخصوص و س د نگهداري میگ دد .بدیهی است ه چه درجة حا ارت انباار کامتا
باشدت عم بذر زیادت خواهد بود.
ج :نظافت و بهداشت انبار :بهمنظاور حفاظ ساالمت و بهداشات مصا

کننادگان و جلاوگی ي از

زیانهاي اقتصادي به نکات زی توجه میشود:
 -8سقف انبار :سادم بوده تا از نفوذ رقوبتت ففات پ ندگان و جوندگان جلوگی ي شود.
 -2دیوارها :بدون درز باشندت چون درزها و شکا ها پناهگاه مناسبی ب اي حش ات و موشها خواهند بود.
 -9کف انبار :بهگونه اي ساخته شود که رقوبت از زمین به داخل فن نفوذ نکند .کیسه نبایاد باا زماین در
تماس بوده و بهت است روي ادوارهاي چوبی ق ار گی ند.
 -0جهت تهویه مناسبت بین ردیفهاي بذور فاصله مناسب حفظ شود.
 -1بذوري که بهصورت توده انبار میشوندت توسط دستگاههاي هوادهنده تهویه شدهت تا از ایجااد گ ماا و
رقوبت بیشت جلوگی ي شود.
 -9هنگام تخلیه انبار دقت شودت محصودی که زودت وارد انبار شده جلوت از سای محصوتت خارج شود.
 -6اگ تخلیه انبار بهوسیله گونی صورت میگی د گونیها قبل از بارگی ي ضدعفونی گ دند.
 -0انبار داراي نور کافی بوده تا از فعادیت حش ات جلوگی ي گ دد.
 -6سطح دیوارهاي داخلی و سقف انبار با رنگ سفید غی قلیایی سفید گ دد.
 -88از انبار و ذخی ه بذوري که رقوبت فنها از حد مجاز بیشت است خودداري شود.
 -88از ذخی ه بذوري که مواد ناخادص فنها ( با توجه به ف م استاندارد داخلی یا بینادمللای) از حاد مجااز
بیشت استت خودداري گ دد.
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د :پذيرش محصول
 -1توزين :پس از بازرسی و نمونهب داريهاي تزم چنانکه بذور قبق ف م اساتانداردهاي رایاج ماورد
قباول باشاادت باذور را وزن کا ده و مقادار فن در دفااات مخصاوص انبااارت ثبات و در فن نتااایج بازرساای
نمونهب داريت نوع محصولت نام رقمت محل تودید و غی ه در ستونهاي مخصوص دفت ثبت میگ دد.
 -2صدور پروانه دريافت بذر :در این پ وانه نیز نام و نشانی تحویلدهندهت مقادار محصاولت تااری
تحویلت نوع و کیفیت محصول و مبدا محصول درج می شود .این پ وانه در دو نسخه صادر که نسخه اول
به صاحب محصول و نسخه دوم در پ ونده مخصوص انبار بایگانی میشود.
ه :ضدعفوني انبارهاي خالي و سيلوها :ب اي ضدعفونی انبارها می تاوان از ساموم کلا هت فساف هت
گازها و ق صها استفاده ک د.
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منابع مورد استفاده
 .8تاجبخشت مهدي .8961 .بذر :شناختت گواهی و کنت ل فنت تب یز -انتشارات اح ار.
 .2رستگارت محمدعلی .8969 .کنت ل و گواهی بذرت ته ان -انتشارات ب همند.
 .9سوهانیت محمد مهدي .8966 .کنت ل و گواهی بذرت رشت -دانشگاه گیالن.
 .0تمپت ت ویلهلم .8969 .تکنودوژي بذرت ت جمه :حجازيت اسداهلل .ته ان -دانشگاه ته ان.
 .1مکدوتندت کاپلند .8961 .تکنودوژي بذرت ت جمه :س مدنیات غالمحسین .مشهد -جهاد دانشگاهی.
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