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 مقدمه

دسترسی به بذر ارقام اصالح شدة گياهان زراعی وداراي كيفيت باال در كنار ماشين آالت 

مدرن،بهبود كودهاي شيميايی و روشهاي مناسب مبارزه با آفات و علفهاي هرز، انقالبی را در 

سال گذشته در كشاورزي بوجود آورده است.صنعت بذر با گسترش توان توليد، افزايش  54

وليد ارقام جديد و حفظ خلوص ژنتيكی اين ارقام، نقش حياتی در اين راندمان، سرعت ت

بر عهده داشت.نياز كشاورزان به بذر، همه ساله افزايش می يابد.بر اساس برآوردهاي را انقالب 

 5443144عمل آمده تنها كشاورزان آمريكاي جنوبی ساليانه بالغ بر دوازده ميليارد پوند )ه ب

می كنند.پيش از دوران  استفادهن( بذر انواع گياهان زراعی، سبزيجات،گياهان و درختان را ت

نوين كشاورزي، بذر يكی از محصوالت فرعی در توليد غالت ويا علوفه محسوب می شد. 

عموماً كم ارزش ترين بخش گياهان كه از كاهدانها و انبارهاي علوفه همراه با بذر و علفهاي 

خالصيها جمع آوري می گرديد، به عنوان بذر در نظر گرفته می شد. گهگاه هرز و ساير نا

انتقال آفات، كشاورزي كه مازاد بذر داشت آنرا در اختيار همسايگانش قرار می داد كه پيامد آن 

از مزرعه اي به مزرعة ديگر بود.گرچه بذوري كه در بازار يافت می  بيماري ها و علفهاي هرز

و با كيفيت مشكوک جمع آوري شده بود و عدم توانايی خريداران در  شد از منابع نامشخص

هت كسب منافع فراهم می جشناخت كيفيت بذر، فرصت مناسبی را براي فروشندگان سودجو، 

نمود.شرايط فوق و نيز وجود جوّ حاكم از سوءظنّ در خصوص بذور خريداري شده از خارج 

تا عليه توسعه قانونی صنعت بذر، فعاليت  اين امكان را می داد ،از مزرعه به مخالفان

براي مردم مواد غذايی با  شهكشوري وظيفه دارد كه بطور همي نمايند.جامعه كشاورزي هر

هدف  براي رسيدن بهكيفيت باال تهيه نموده و مواد خام الزم را نيز به كارخانه ها ارائه نمايد.

شود.تمركز و  ، توجه ويژه و كافیبه توليد بذرثبات در توليدات كشاورزي، الزم است كه 

اختصاصی نمودن توليدات در كشاورزي باعث تقسيم كار مؤثر و ايجاد واحدهاي تخصصی 

بزرگمی شود.كشاورزان وظيفه دارند توليد مقدار و بذر را با كيفيت باال مطابق نياز انجام 

د محصول در دهند.روشهاي صحيح توليد بذر اثر زيادي بر مقدار محصول می گذارد. تولي

واحد سطح در هر نوع گياه بستگی به شرايط زراعی، تأمين آب، تأمين مواد غذائی و از همه 

توليد هر گياه دارد.تعداد كم پتانسيل مهمتر رسيدن به مقدار مناسب بوته در واحد سطح و نيز 

در اينجا كيفيت نامناسب بذر استكه  ،،ازجمله اين داليلردل مختلفی دادالي واحد سطحدر بوته 



ر مقدار دعوامل زنتيكی نقش مهمی را بازي می كند. كيفيت مناسب بذر اثرات مختلفی 

يكی حتی در شرايط محيطی مناسب ژمحصول دارد.مثالّ گياهان بيمار و يا صدمه ديده فيزيولو

هاي بيمار باعث انتقال بيماري نيز می در ضمن بذرهم نمی توانند محصول را توليد نمايند.

ياهانی كه از بذور صدمه ديدة فيزيولوژيک توليد می شوند داراي رشد كم بوده و گردند.گ

بذوري را توليد می كنند كه داراي قدرت حياتی پايين می باشند.البته استفاده از روشهاي 

نامناسب در برداشت و خشک كردن هم اثر زيادي بر قدرت حياتی بذر داشته كه به مرور زمان 

 زيرا می دهد و باعث توليد انبوه گياهان ناقص نيز می شود. كاهشرا  قدرت جوانه زدن گياه

به علت استفاده از مواد غذايی و نيز جلوگيري از تابش نور به گياه اصلی باعث كاهش 

محصول می گردند.اين نوع گياهان حتی بوسيلة علف كش هم قابل كنترل نمی باشند.اثرات 

از ا علفهاي هرز بيشتر بوده و درصد كاهش محصول منفی اين گونه گياهان حتی در مقايسه ب

 . درصد برآورد گرديده است 5-14اين گياهان در كشت اصلی بين  طريق

  



 تاريخچه 

شت،برداشت ادانه، بنياد كشاورزي اوليه و تمدنهاي بعدي را تشكيل داد.زمانی كه بشر كتوليد

بعضی گياهان علوفه اي را براي تأمين نياز زمستانی آموخت،كوچ نشينی را رها از ونگهداري 

 كرده و اقامتگاههاي دائمی را براي خود برگزيد.كليه تمدنهاي مهم تاريخی 

براساس كشت غالت بوجود آمده اند. چون غالت غذاي مردم را تشكيل می دادند و به راحتی 

بطور دقيق در چه سرزمينی  ساير غالت انه گندم،جو وقابل انبار كردن بودند. اينكه اولين د

ولی از قرائن  مشخص نيستهر چند مكان و زمان تشكيل اولين جوامع بشري است؟  روئيده

فالت پر بركت ايران يكی از مراكز  ،و شواهد موجود چنين بر می آيد كه در سايه عنايت الهی

، د در جنوب غربی اين سرزمين يعنی ايالماجتماعات اوليه بوده و در هزاره چهارم پيش از ميال

در هزاره سوم ه بود و لرستان، پشتكوه و جبال بختياري امروز مركزيتی بوجود آمد ،خوزستان

غنی بين النهرين نيز عهد تاريخی خود را همگام با پيشرفتهاي اجتماعی و ديگر  دشت )پ.م(

دجله و فرات كشت می كردند. و گندم را در سواحل رودخانه  بودشئون زندگی آغاز كرده 

چينی ها برنج را در سواحل رودخانه هوانگ هو و يانگ تسه و سرخپوستان قبيله مايان ذرت 

را در دشتهاي يوكاتان كشت می كردند. شكی نيست كه مردم يونان و روم باستان نيز از كهن 

 اخته بودند. تملک شخصی را بر پايه تقسيم اراضی مزروعی استوار س ،ترين ادوار تاريخی

  



 اهميت اقتصادي دانه 

 دانه ها قسمت عمدة رژيم غذايی بشر را تشكيل داده و هنوز هم اين نقش خود را حفظ 

تهاي كربن و حاوي مقداري پروتئين و ساير عناصر حياتی می راكرده اند.غالت منبع عمدة هيد

والّ داراي پروتئين بيشتري حبوبات معم. باشند.لگومينوزها دومين خانوادة مهم گياهی می باشند

نسبت به غالت می باشند و پروتئين آنها از نظر وجود اسيد آمينه هاي ضروري، متعادلتر 

است.عالوه بر مصارف غذائی،دانه ها نقشهاي ديگري را در رژيم غذايی انسانی ايفا می 

 كنند.بسياري از دانه ها بطور كامل يا به شكل آسياب شده جهت ادويه استفاده 

می شوند.تهيه نوشابه هايی چون قهوه،كوكا وكاكائو نيز از دانه ها استفاده می شود.ماءالشعير و 

نوشابه هاي ديگر از دانه هاي غالت بدست می آيند.روغنهايخوراكی نيز از دانة ذرت، سويا، 

دارو  نخل بدست می آيند.دانه ها در توليد و پنبه، كلزا، بادام زمينی، آفتابگردان،گلرنگ،نارگيل

و مواد مخدر نيز كاربرد دارند.دانه ها همچنين در توليد صابون، رنگها، موادجالدهنده، 

 جواهرات، تكمة لباس و بسياري از فراورده هاي متفرقه مورد استفاده قرار 

 می گيرند.همچنين از دانه به عنوان بذر در تكثير جنسی گياهان استفاده می شود.

 Seed Productionوليد بذرت
(، غده)سيب زمينی(، ريشه)خارشتر …و ذرقسمتی از محصول دانه )غالت، حبوباتب

آمريكائی،پيچک،زبان در قفا(، ريزوم يا ساقه خزنده زير زمينی)زنبق،مرغ،مهر سليمان(، استولون 

(، …و  يا ساقه خزنده روزمينی)توت فرنگی(، بنه)گاليول،زعفران(، ساقه)قلمه در نيشكر،مو

كاشته  آفريقايی(، پياز)پياز خوراكی(، پاجوش موز)موز(كه در خاک مزروعیبرگ)بگونيا،بنفشه 

آورد.بذر يا به شكل دانه است كه جنين را در بر می بوجود  او پايه گياهی ر زدهتا جوانه شده 

است كه جوانه يا گياهچه را در بر دارد كه وقتی در …و  ساقه، يا به شكل غده،پياز . دانهدارد

ذخيره شده است رشد و نمو آنها  گيرد با استفاده از مواد غذايی كه در داخل خاک مناسبی قرار

نموده تبديل به بوته كامل می شود و زراعت آينده را تشكيل می دهند.بنابراين بذرها يا بوسيلة 

اعضاي تناسلی گياه توليد شده اند يا قسمتی از اعضاءگياه می باشند.در صورتيكه بوسيلة 

يا به حالت ميوه خشک مانند گندم و جو و يا بصورت  ،ه توليد شده باشنداعضاي تناسلی گيا

 بصورت مغز ميوه مانند لوبيا،نخود،عدس،يونجه،توتون و... و يا مغز با قسمتی از پوست ميوه



. در صورتيكه می باشدتوأم مانند بذر اسپرس و يا بصورت ميوه مركب مانند بذر چغندر قند

اشد يا غده زير زمينی مانند سيب زمينی و يا بصورت پياز است بذر قسمتی از اعضاء گياه ب

زمانيكه براي بذر است. مانند پياز خوراكی و يا ريشه توام با طوقه مانند ريشه چغندر قند 

.ازدياد بوسيلة بذر روش است گيري كاشته می شود و يا بصورت ساقة هوايی مانند نيشكر

ن توليد مثل می كنند. اين روش يكی از مؤثرترين عمده اي است كه گياهان در طبيعت توسط آ

ازدياد گياهان است كه به ميزان وسيعی كاربرد دارد و گياهی كه ازبذر توليد می 

ناميده می شود. اين اصطالح در باغبانی در تمام زندگی گياه و در زراعت تنها Seedlingشود

 به دوره بالفاصله پس از جوانه زدن بذر اطالق می شود.

 ير در گياهان تكث

عبارتست از افزايش در مقدار گياهان با استفاده  plantpropagationتكثير يا ازدياد نباتات يا 

و هدف اصلی آن عالوه بر افزودن بر  Asexualجنسیو يا غير  sexualاز روشهاي جنسی

 يک گياه بخصوص می باشد. Genotypeنگهداري ساختمان ژنتيک يا ژنوتيپ  ،تعداد گياهان

 Sexualتكثير جنسی -الف

تكثير جنسيشامل ازدياد بوسيلة بذر در گياهان گلدار يا ازدياد بوسيلة هاگ در گياهان بی گل 

تشكيل گرديده و  ،است.بذر از رشد سلولی كه از تالقی گامت نر و ماده پديد آمده است

ر از مزيت اين نوع تكثي.بنابراين گياهان حاصله داراي ساختمان ژنتيكی جديدي می باشند

آسانتر از ساير .تكثير بوسيلة بذر معموالً ارزانتر وصفات ژنتيكی دو والد استفاده می كند

اما محدوديتهايی در كاربرد اين روش  .تا حد امكان مورد استفاده قرار می گيردروشهاست و 

موز و  ،تهپرتغال بی هس ،وجود دارد كه بيشتر در گياهان باغی است.مثالً ميوه هائی مانند انگور

 .گياهان زينتی بخصوص توليد بذر نمی كنند

 Asexualجنسیتكثير غير  -ب

يا اندامهاي  Organ،اندامTissue، بافتcellتوليد يک گياه كامل از يک ياخته تكثير غير جنسي

بطور كلی را به ارث می برد.كه ساختمان ژنتيكی گياه مادر يا والد در  است يک گياه مادري



از ، گياهی حاوي كليه اطالعات ژنتيكی الزم براي توليد يک گياه كامل می باشدچون هر ياخته 

 نظر عملی ايجاد يک گياه كامل حتی از يک سلول امكانپذيراست.

 تكثير غير جنسی شامل :

 برگ و قلمه جوانه و برگ می باشد.، شامل قلمه ريشه،ساقه:cattingقلمه زدن -1

جوانه اي،پيوند شاخه و پيوند شاخه قطع نشده از پايه :شامل پيوند Graftingزدنپیوند -1

 مادري است و هريک انواع مختلفی دارد.

با استفاده از ساقه رونده،ساقه زيرزمينی يا ريزوم،غده،ريشه گوشتی و يا : Divisionتقسیم-3

 شود.می طوقه و همچنين پاجوش يا تنه جوش انجام 

ساده،انتهائی،شياري،مارپيچی،تپه اي و هوائی يا چينی :شامل خواباندن Layeringخوابانيدن-4

 است.

 گيرد.می :با استفاده از پياز و يا پياز توپر انجام  Separationجداسازي-5

 ي آنژمنشأ بذر و بيولو

بذر عبارتست از يک گياه زنده رشد نكرده كه در نتيجه سلسله فعاليت هاي پيچيده و رشد و 

حفره وجود دارد كه حاوي تعداد  چهارنمو بوجود می آيد.بدين ترتيب كه از نظر فيزيولوژي 

( يا سلولهاي مادري گرده icrosporeCellsبسياري سلول ميكروسپور)

(MotherCellsPollen هستند.هر يک ) از سلولهاي مادري توسط دو تقسيم متوالی هسته اي

به چهار ميكروسپور تبديل می شود.هريک از ميكروسپورها ممكن است به يک دانه گرده 

تبديل شود. ميكروسپور وقتی به دانه گرده تبديل می شودكه پوسته آن ضخيم شده و با يک 

ه باشد.يک گرده در زمان تقسيم سلولی هسته هاي زايشی و رويشی دانه گرده بوجود آمد

رسيدگی كامل باز شده و دانه هاي گرده آزاد می شوند.تعداد دانه گرده بسيار زياد می 

ميليون دانه گرده توسط گلهاي نر گياه ذرت توليد شود.انتقال  54تا14باشد.مثالً ممكن است از

قال گرده در گياهان می گويند.عامل انت (Pollination)دانه گرده را به سطح كالله،گرده افشانی

زراعی متفاوت است.در ذرت دانه گرده توسط باد حمل می شود.بعضی از گرده ها ممكن 

است روي كالله همان گياه انتقال يابد ولی درصد ببيشتري از گرده هاي توليد شده به بوته 

ند توسط هاي اطراف انتقال می يابند.اغلب گياهان علوفه اي خانواده گرامينه،چاودار و چغندر ق



گرده افشانی می شوند. در بسياري از گياهان خانواده بقوالت مثل يونجه و شبدر قرمز،دانه د با

گرده توسط حشرات از گلی به گل ديگر انتقال می يابد.در سويا،گندم وبسياري از گياهان 

د. دانة گرده مستقيماً روي كالله همان گل قرار می گير ،زراعی،وقتی كيسه گرده باز می شود

كالله قسمتی از مادگی است كه دانه گرده را می پذيرد.كالله ممكن است شاخه يا پر مانند 

كاللة ممكن است  ،دارد.در بعضی از گياهانمی باشد و بدينوسيله به راحتی دانة گرده را نگه 

شيره ا ي چسبنده ترشح نموده و بدين ترتيب دانة گرده به آن بچسبد.دانة گرده روي سطح 

 (Pollentube)رشد نموده و هستة رويشی آن ايجاد لوله اي كالله 

به تخمدان وارد می شود.هستة  (Mcropyle) می نمايد كه از طريق خامه و سوراخ ميكروپيل

می نمايد. اين هسته  (Sperm)زايشی دانه گرده با يک تقسيمهسته اي ايجاد دو هسته زايشی 

هاي زايشی داخل لوله گرده بوده و همزمان با ورود لوله گرده در داخل تخمدان رها می 

وجود  (Megasporemothercell)در داخل هر تخمک يک سلول مادري مگاسپور . شوند

 دارد. سلول مادري مگاسپور مانند سلول مادري ميكروسپور با دو تقسيم متوالی 

ر مگاسپور تبديل می شود.سه مگاسپور از چهار مگاسپور توليد شده از بين می هسته اي به چها

رود.مگاسپور باقی مانده كه معموالً از ميكروپيل دور است با تقسيمات متوالی هسته اي كيسه 

و دو هسته ( Egg) با هشت هسته توليد می نمايد.گامت ماده يا تخم (Embryosac)جنين 

( Synergid nuclei) رارمی گيرندو به آنها هسته هاي سينرژيدديگر در نزديک ميكروپيل ق

 (Antipodals)می گويند.سه هسته ديگر كه به آنها هسته هاي آنتی پودال 

د. دو هسته باقيمانده در وسط كيسه جنين نمی گويند در سمت ديگر كيسه جنينی قرارمی گير

ويند.بعد از رها شدن هسته هاي می گ (Polarnucli)واقع شده و به آنها هسته هاي قطبی يا 

را بوجود  (Zygot)زايشی دانه گرده در تخمدان،يكی از هسته ها با تخم تركيب شده و نطفه

می نامند. هسته دوم با هسته اي كه از تركيب ( Fertilization)می آورد.اين مرحله را باروري 

بی و هسته زايشی دو هسته قطبی تشكيل شده است آميخته می شود.ممكن است دو هسته قط

دوم در يک زمان با هم تركيب شوند.هسته اي كه بدين ترتيب از تركيب سه هسته بوجود می 

ناميده می شود.تركيب اين هسته ( PrimeryEndospermnucleus)آيد،هسته اوليه آندوسپرم

می گويند.با  (DoubleFertilization)و تركيب تخم با هسته زايشی اول را باروري دوگانه 

وجود می ه باروري تخم كه سبب تشكيل نطفه می شود و تشكيل هسته اوليه آندوسپرم،بذر ب



،جنين رشد می آورد. در موقع جوانه زدن بذر بالفاصله نطفه رشد كرده و جنين را به وجودآيد.

 نموده و گياه جديدي توليد می كند.هسته اوليه آندوسپرم چندين بار تقسيم می شود.بدين

 ترتيب هسته هاي بيشماري توليد 

می نمايد.با ايجاد ديواره هاي هسته هاي توليد شدهآندوسپرم بوجود می آيد.بافت آندوسپرم 

محل ذخيره نشاسته،روغن و يا پروتئين مواد ذخيره شده به مصرف جوانه زدن و ريشه اوليه 

،بادام .در بذور سوياپرم تشكيل شده است جنين می رسد. در غالت قسمت اعظم بذر از آندوس

زمينی و ساير گياهان خانواده بقوالت آندوسپرم جذب جنين شده و مواد غذايی در برگهاي 

از رشد سلولهاي اطراف تخم (Seedcoat)پوسته بذر.ذخيره می شود(Cotyledons) اوليه

اشد. و می بn1و پوسته دانهn3،آندوسپرمn1بنابراين بذر در تكلپه ايها شامل:جنين.بوجود می آيد

كوتيلدون،برگچه،ساقچه و ريشه چه می باشد.پس از انجام عمل لقاح در دو لپه ايها خود شامل 

،تخمدان از تغييرات فيزيكی و شيميايی خاصرشد سريع تخمدان شروع می گردد كه پس 

 شود.تبديل به ميوه و تخمک تبديل به بذر می 

 در ايران توسعه صنعت بذر

 نسبت به ساير اصالحی بوجود آوردن واريته هاي بهتر و برترهدف اصلی كليه برنامه هاي 

 از آنجائيكه مقدار بذر اصالح شده در پايان هر برنامة اصالحی .باشدمي هارقام مورد استفاد 

بسيار كم می باشد و ضمناً اين مقدار اندک بذر با صرف وقت تعداد كثيري از متخصصين و  

كه نحوة تكثير مواد اصالح شدة اوليه و همچنين  ضروري است، هزينة بسيار تهيه گرديده

در اين راستا در  مورد توجه قرار گيرد.بر اساس استانداردهاي بين المللی  آن روش نگهداري

اكثر كشورهاي دنيا مراكزي جهت كنترل و گواهی بذور اصالح شده مشغول فعاليت می باشند 

.مقدمات تهية بذر رتر استبذور بكه هدف اصلی اين مؤسسات حفظ صفات و مشخصات 

گواهی شده در ايران و توزيع بذر مرغوب بين كشاورزان به مقدار زياد از سال 

ميالدي( شروع شده است.در سال مذكور وزارت كشاورزي با تهيه و توزيع واريته 1151)1334

 اقدام نمود. بذور«كاليفرنی»هاي اصالح شدة گندم ريحانی، شاه پسند، ايتاليايی و جو رقم

مادري ارقام مذكور در مؤسسات اصالح بذر كرج و ورامين تهيه و مراحل اوليه ازدياد نيز در 

هاي ، بذور مذكور را با گندمامين انجام و پس از ازدياد اوليهامالک استيجاري كرج و ور



تعويض نموده و گندمهاي محلی را به ادارة غالت محل فروخته نامرغوب محلی در شهرستانها 

ضرر و زيان حاصل از تعويض بذر را دولت تأمين نمود.اين روش از سال و اعتبار 

تن گندم و جو در نقاط مختلف كشور  1444ادامه داشت و در اين مدت حدود  1336تا1334

وزارت  1335با گندمهاي بومی تعويض و نتيجة رضايت بخشی حاصل گرديد.در سال 

ياد بين كشاورزان توزيع نمايد و در ار زكشاورزي تصميم گرفت بذر گواهی شده را به مقد

.به دنبال اين پيشنهاد گرديدتأسيس ادارة تهية بذر گواهی شده براي اولين بار  همان سال

تصميم چند نفر از كارشناسان به منظور تكميل معلومات در رشتة اصالح بذر غالت، پنبه، 

ارج از كشور اعزام يفی، چغندر قند و تهية بذر گواهی شدة اين محصوالت به خصسبزي و 

مسؤليت تهيه و توزيع بذور با مؤسسة اصالح و تهية نهال و بذر  1338شدند. در سال 

دادنآن قرار  سپس و گواهی شده و و همچنين توليد نهالهاي اصالحمحصوالت مهم كشاورزي 

بنگاه اصالح و تهية بذر چغندر قند  1344.همچنين در سال شد تأسيس ،در اختيار كشاورزان

 سيس شد كه بذر مادري را توليد می نمود.تأ

 توليد بذر در مناطق مصرف -الف

 توليد بذر بسياري از گياهان زراعی در همان مناطق كاشت اقتصادي آنها صورت می گيرد.

 به عنوان يک قاعدة كلی وقتی كه در منطقة مصرف به اندازة كافی بذر با كيفيت باال توليد

انجام داد.معموالً عملكرد ارقام گياهان زراعی در همان جا را پروژه فوق  بهتر استمی شود، ك 

بيشتر است.در ضمن،تحت اين شرايط هزينه هاي  ،در مناطقی كه با آن سازگاري دارند

بازاريابی و حمل ونقل در روند توليد تا مصرف به حداقل می رسد.اين امر بخصوص در مورد 

گري كه نسبت به بقوالت و غالت دانه ريز، بذر بيشتري بذور غالت، سويا و گياهان خاص دي

 به جز غالت و بقوالت دانه ريزبراي كشت آنها الزم است، اهميت بيشتري پيدا می كند.

بذر اغلب گياهان زراعی در منطقة سازگار و مورد مصرف توليد و  بعضی از گياهان خاصو

 می شوند.

 توليد بذر در خارج از مناطق مصرف -ب

بذور مصرفی شامل بذور اغلب غالت و بقوالت، تعداد زيادي از سبزيجات و  يازبخش معموال

 مزايا و معايبی داراي توليد می شوندكه  ،گياهان زينتی در خارج از مناطق اصلی مصرف



از جمله مزاياي آن وجود آب و هواي خشک در زمان برداشت و بارندگی و آبياري  .می باشد

مناطق نسبت به مناطقی است كه فصل برداشت با بارندگی و در طول فصل رويش در اين 

.يكی از وجود دارد رطوبت همراه است و يا در طول فصل رويش كمبود آب آبياري و بارندگی

مزيتهاي طبيعی توليد بقوالت، فراوانی نسبتأ زياد حشرات گرده افشان است.بهترين موفقيت 

نبورهاي بومی و انواعی از وحشی آنها زمانی حاصل می شود كه بهره وري از كندوهاي ز

گرده  اامكانپذير باشد. هواي خشک در دوران گلدهی و فراوانی حشرات گرده افشان، غالب

افشانی و بذر دهی خوب را تضمين می نمايد.همچنين هواي گرم و خشک تابستان و رعايت 

روسی كه در نواحی شديد مقررات بهداشت توليد بذر، بروز بيماريهاي باكترياي ،قارچی و وي

گرم ومرطوب شايع است و خسارت زيادي را به بار می آورد را كنترل می نمايد.شايد 

بزرگترين خطربالقوة توليد بذر، در خارج از مناطق اصلی سازگاري اين گياهان، احتمال 

نوع خاک(كه  واختالط ژنتيكی ارقام باشد كه در اثر تنشهاي محيطی )مانند طول روز، دما 

گياهان در خالل دوران توليد بذر با آن مواجهند، بوجود می آيد.پتانسيل تغيير تركيب ريختة 

بحرانی است، تنش هاي  شندر گياهان علوفه اي دگرگ اخصوص (Germplasm)وراثتی

محيطی در مناطق توليد بذر ممكن است عدم توانايی در زنده ماندن و توليد بذر كافی در تک 

اي يک جمعيت گياهی را باعث شوند.در نتيجه ريخته وراثتی نيز با تقسيم و كاهش بوته ه

جمعيت، عكس العمل نشان می دهد، به اين ترتيب، يک تغيير تدريجی در ريختة وراثتی 

 بوجود می آيد كه ممكن است خصوصيات واريته را عوض كند.

 طبقات مختلف بذر
است كه  ارقامی وص بذر اصالح شدههدف اصلی گواهی بذر حفظ صفات ژنتيكی و خل

مشخصات بهتري نسبت به محصولهاي مشابه خود دارند.بنابراين الگوي كلی گواهی بذر از 

اصالح يک واريتة جديد تا امكان بهره برداري اقتصادي از آن توسط كشاورز بر اساس قوانين 

CSGA می توان به شرح زير خالصه نمود:را 

 ( Nucleus) يا( Breeder Seed)ربذر اوليه يا بذر اصالح گ-1

ادگر و با ژبذر اوليه به بذر و ساير اندامهاي رويشی گياه اطالق می شود كه زير نظر مستقيم بهن

نظارت متخصصين اصالح نباتات توليد می شود.داراي برچسب سفيد رنگ بوده و مقدار آن 



بسيار ناچيز است و براي توليد بذر پايه مورد استفاده قرار می گيرد.در بعضی از مواقع 

نگهداري و ذخيرة بذر اوليه مانند تهيه بذر هيبريد اوليهچندان آسان نمی باشد. زيرا در صورت 

ده شدر تهيه بذر هيبريد بكار برده احتياج مجدد به بذر اوليه بايستی لينه هاي خالصی كه 

 رديده و بذر هيبريد اوليه تهيه شود.كشت گ

 ( SuperElite)يا( FoundationSeed) بذر پايه يا سوپر اليت-2

اولين بذري است كه از كشت بذر اوليه توليد می گردد.اين بذر زير نظر اصالح كننده يا 

كشت بذر پايه . هكتار است 3يا 1به مساحت  تكثيرمؤسسه مربوط ازدياد می شود و مزرعة 

گردد. بذر پايه داراي  كثيرتبدين معنی كه بذر پايه دوباره  ،است چندين بار تكرار شودممكن 

 كاره برچسب كارت سفيد رنگ است. مقدار آن كمو براي توليد بذر ثبت شده ب

 می رود.

 (EGIT)يا(RegisteredSeed)بذر ثبت شده يا مادري-3

 با نظارت كارشناسان بذر توليدبذري است كه از تكثير بذر پايه بدست می آيد. اين بذر 

بذر ثبت شده دوباره  می شود.بذر ثبت شده ممكن است چندين بار تهيه شود. بدين معنی كه

 گردد. هدف از اين مرحله افزايش مقدار بذر قبل از توليد بذر گواهی شده تكثير

تهيه  می باشد.بذر ثبت شده به عنوان بذر تجاري در نظر گرفته نمی شود.بعضی از مؤسسات

برچسب يا كارت  با بذر گواهی شده مرحله تهيه بذر ثبت شده را حذف می نمايند. اين بذر را

 ارغوانيرنگ مشخص می كنند.

 (Cerified seed)بذر گواهی شده-4

بذر گواهی شده در حقيقت نتايج بذر پايه و يا بذر ثبت شده استو آخرين محصول برنامة 

معموالً به مؤسسات مربوط و يا  كهی گيرد مگواهی بذر می باشد و در سطح وسيعی انجام 

كشاورزان خبره محول می شود. بذر گواهی شده بايستی داراي خصوصياتی باشد كه توسط 

يا كارت آبی رنگ است  تعيين شده است. اين بذر داراي برچسب مؤسسات گواهی كننده بذر

آبی معروف می باشد. به مقدار فراوان و براي توليد انبوه محصوالت زراعی  قهروو به بذر 

 قابل دسترس می باشد.
 مراحل توليد بذر در ايران



ستقيماً زيرنظر از ميان طبقات بذر، بذر پرورده يک تا سه معموالً در ايستگاههاي تحقيقاتی و م

تهيه می ، محققان و كارشناسان و بسته به مقدار بذر مادري كه در هر منطقه مورد نياز می باشد

بذر گواهی شده و بذر مرغوب با انعقاد قرارداد از امكانات د. براي توليد بذر مادري، اليت وشو

وليد بذور، آنها در اصالح نباتات معموالً براي ت .كشاورزان وبخش خصوصی استفاده می شود

 را به شرح زير طبقه بندي می كنند:

 Nueleusيا بذر نوكلئوس Breeder1بذر پرورده يک يا  -1

 يا بذر مادرBreeder1بذر پرورده دو يا  -1

 Supereliteيا سوپراليت Breeder3بذر پرورده سه يا -3

 Eliteيا اليتRegisteresبذر اصيل يا مادري  -4

 CertifiedSeedبذر گواهی شده  -5

 CommericalSeedبذر مرغوب يا بذر تجارتی  -6

 

 توليد يک واريته جديد

 پس از توليد ،براي توليد يک واريته جديد راهی كه معموالً طی می شود از اين قرار است

 يک الين ارزشمند در صورتيكه بتواند از طريق كشت حداقل به مدت سه نسل خصوصيات

 بگذرد:خود را حفظ نمايد بايد از مراحل زير 

از طرف توليد كننده تقاضا شود تا براي حفاظت قانونی از واريته و ثبت آن در ليست  -1

 رسمی واريته هااقدام گردد.

بايستی آزمايشاتی از طرف مؤسسات دولتی و در مناطق مختلف به عمل آيد تا جديد بودن  -1

سال و 3تا 1طی واريته، قابل تفكيک بودن آن از واريته هاي ديگر، خلوص و تثبيت صفات آن 

بهره برداري از  هگردد تا باالخره اجاز تاييدداشتن شرايط اعطاء اجازه حفاظت قانونی از واريته 

 آن و در نتيجه تكثير بذر اصالح كننده داده شود.

 3دارا بودن ارزش زراعی نيز طی هت فوق الزم است آزمايشات مربوط بهمزمان با آزمايشا -3

و حفظ  ريالزم است از طريق كشت، نگاهدا ذيرد.همچنينسال و در چندين منطقه صورت پ

 استاندارد آن، خلوص و ثابت بودن صفات آن مورد تأييد قرار گيرد.



همه ساله بايد نمونه هايی از بذر واريته هاي مورد نظر به منظور آزمايشات مربوط به  -4

 مؤسسات دولتی ارسال گردد.

تكثير گردد تا اجازة  مرتببطور ه و غيرهطبقات مختلف بذر مثل بذر اصالح گر و بذر پاي -5

 حفاظت قانونی صادر و پس از آن بذر قابل ارائه به بازار مصرف خواهد بود.

 ثبت واريته جديد

براي آنكه يک واريته جديد در سازمانهاي زيربط دولتی به ثبت برسد بايستی شرايط زير را 

 :باشدرا دا

نظر خصوصيات مرفولوژيكی وفيزيولوژيكی از اريته بايد جديد باشد بدين معنی كه از و -1

 .واريته هاي موجود كامالً قابل تفكيک و تشخيص باشد

 به اندازة كافی يكنواخت باشد يعنی در واريته تفرق صفات مشاهده نشود.البته در اين -1

 بودن،گرده افشانی آزاد و يا هيبريد بودن واريته موردتوجه نبودن، دگرگش نموردخودگش

 .گيرد می قرار

 ده و ثابتكرنصيات آن طی نسلهاي متوالی تغيير واريته بايد تثبيت شده باشد يعنی خصو -3

 .باقی بماند 

 باشد.متفاوت واريته هاي ديگر  شخص و قابل ثبتی بوده و با ناماريته بايد داراي نام مو -4

گردد. و كليه موارد فوق در بررسی هاي چند ساله توسط سازمانهاي زيربط دولتی كنترل می 

در صورت تحقق شرايط فوق به واريته حق حفاظت قانونی اعطاء می گردد. بدين ترتيب 

اصالح گر به عنوان يک مخترع تلقی شده و واريته ايجاد شده توسط او به عنوان يک اختراع، 

سال(به 15به ثبت می رسدو حقوق بهره برداري از واريته براي مدت معينی )مثالً براي غالت 

يكی از شرايط ورود نام واريتة جديد در ليست واريته هاي ثبت شده .ر تعلق می يابداصالح گ

بدين معنی كه كشت يا مصرف واريته هاي جديد بايد نسبت به  است،داشتن ارزش زراعی 

واريته هاي موجود نوعی برتري داشته باشد و بدين ترتيب عمالً پس از بررسيهاي چندين 

و بهره برداري از  هدة تكثير بذر به واريته داده شاهی بذر اجازساله توسط مؤسسات ثبت و گو

واريته مجاز شناخته می گردد.هر اصالحگري قانوناً موظف است كه واريته هايی را كه به نام 

او به ثبت رسيده هميشه به صورت استاندارد حفظ نمايد.اين امر توسط مقامات زيربط كنترل 



از واريته هاي خود را  است هر ساله نمونه ايهمچنين اصالح گر موظف . گرددمی 

ت كنترل كنندة دولتی ارسال ، ثابت بودن صفات واريته و يكنواختی آن به مؤسساجهتكنترل

وليد ت . قانون حفاظت از واريته ها اجازة انحصار استفاده از واريته را به شخص يا مؤسسهنمايد

زه از صاحب واريته بذر هيچ واريته اي را بدين ترتيب كه بدون اجا.كنندة آن تضمين می نمايد

نمی توان تكثير و به بازار مصرف ارائه نمود. البته در موارد خاص می تواند يک مؤسسة تكثير 

بذر در قبال پرداخت مبلغی به عنوان حق امتياز به صاحب واريته اجازة تكثير بذر واريتة جديد 

 را دريافت نمايد. بدين ترتيب يک واريته 

اند سريعاً تكثير و در منطقه وسيعی توزيع گردد.همچنين هر يک از كشورهاي اعضاء می تو

عضو سازمان بين المللی حفاظت از اصالح گران نباتات نيز می توانند درخواست حفاظت از 

سال و درگياهانی مانند سيب  14واريته هاي خود را بنمايند.معموالً حفاظت از يک واريته 

سال است و پس از آن حق امتياز صاحب واريته باطل شده و هركس  15 زمينی و درختان ميوه

می تواند بذر آن واريته را به بازار مصرف عرضه نمايد.بدون اينكه به صاحب آن حق امتيازي 

بپردازد.البته حق قانونی حفاظت از واريته در هر زمانی می تواند از واريته سلب گردد و آن 

، تثبيت شده بودن صفات واريته ، يكنواخت بودنجديد بودن)ن موقعی است كه شرايط اعطاء آ

 .( ديگر صدق ننمايد

 مراحل توليد بذر گواهی شده در ايران

از طبقات بذري كه اصالح گرديد، بذور پروردة يک تا سه معموالً در ايستگاههاي تحقيقاتی و 

دري در هر منطقه مورد مستقيماً زير نظر محققين و كارشناسان وا بسته به مقداري كه بذر ما

، ولی براي توليد بذر مادري، اليت و بذر گواهی شده و بذر مرغوب می گرددنيازمی باشد تهيه

، بناچار از مين كافی در ايستگاههاي تحقيقاتیبعلت نداشتن امكانات و عدم وجود وسايل و ز

ر و توليد بذور كشاورزان و بخش خصوصی با انعقاد قرار داد استفاده می شود.نحوه انجام كا

 :توسط كشاورزان و بخش خصوصی بشرح زير می باشد

 انتخاب پيمانكار -1

بعد از  ،براي اينكه پيمانكاري كه انتخاب می گردد واجد شرايط الزم براي تكثير بذر باشد

انعقاد قرداد تكثير بذر بوسيله كارشناسان مربوط وسائل، امكانات، زمين و تجهيزات داوطلبين 



قرار گرفته و آنهايی كه صالحيت آنها مورد تأئيد قرار گيرد جهت عقد قرارداد مورد بازديد 

 .تكثير بذر انتخاب می گردند

 انعقاد قرارداد -2

قرارداد الزم بين پيمانكار و دستگاه  ،پس از اينكه بوسيله كارشناسان پيمانكار انتخاب گرديد

تكثير كننده كه معموالً ادارات كشاورزي هر منطقه می باشد منعقد می گردد.قرار داد معموالً در 

سه نسخه تنظيم می گردد كه يک نسخه آن تحويل پيمانكار شده، نسخه دوم در اداره 

 ال و بذر ارسال كشاورزي محل باقيمانده و نسخه سوم به مؤسسه اصالح و تهيه نه

می گردد.بموجب اين قرار داد پيمانكار موظف است كه كليه مقررات و ضوابط مندرج در متن 

بذور تهيه شده از طريق  ود،اد بطور كامل اجرا شقرارداد را رعايت نمايد.در صورتيكه قرارد

 . ادارات كشاورزي خريداري خواهد شد

 

 (توزيع بذر اوليه )مادري -3

 بذر مناسب به پيمانكار طرف قرارداد تحويل می گردد و به ،فصل كاشتقبل از سپري شدن 

منظور جلوگيري از اختالط ارقام سعی می شود به هر پيمانكار بيشتر از يک رقم بذر داده  

 .نشود

 کنترل در موقع کاشت -4

ب زمين از در موقع كاشت بذر نيز،كارشناسان مربوط در محل حضور يافته و در مورد انتخا

، تميز نمودن ماشينهاي بذر كاري قبل از كاشت، رعايت فاصله ع محصول سال قبلنظر نو

مزرعه از ساير مزارع نظارت كامل نموده و همچنين براي نحوه كود پاشی، آبياري، وجين و 

 .غيره آموزش الزم را به پيمانكار ميدهند تا كشت ارقام برابر با ضوابط تعيين شدهصورت گيرد

 برداشت کنترل مزارع قبل از -5

بسته به نوع محصول مزارع پيمانكاران تكثير بذر دو تا سه مرتبه بوسيله كارشناسان مورد 

بازديد و كنترل قرار می گيرد و براي اينكه پيمانكاران از مشكالت و نواقص كار آگاهی داشته 

او جهت  باشند، قبالً زمان بازديد و كنترل به پيمانكار اطالع داده می شود تا خود يا نماينده

كسب اطالعات الزم در محل حضور يابد.شرايط نامناسب مزرعه از قبيل وجود علفهاي هرز و 

عدم يكنواختی و رشد كامل و وجود امراض و يا خسارت حشرات و آفات موجبات حذف 



مزرعه را فراهم و باعث می شود كه در گواهی مزرعه قيد گردد كه مزرعه مورد گواهی قرار 

كنترل مزرعه بدين ترتيب است كه پس از مشخص نمودن حدود مزرعه با روش .نگرفته است

گردش در اطراف مزرعه وضع كلی زراعت را از لحاظ وجود علفهاي هرز و آفات بررسی 

در فرمهاي گزارش مزرعه تعداد بوته .نموده و قابل ارزشيابی بودن يا نبودن آن تعيين می شود

)براي می شودمتر مربع يادداشت15، در هر اي هرزقام و محصوالت ديگر و علفههاي ساير ار

 متر مربع انجام 15شمارش در  14هكتاري  14يک مزرعه 

می شود(.همچنين سايرعوامل از قبيل خسارت آفات و بيماريها و يكنواختی و خوابيدگی 

مزرعه يادداشت برداري می گردد. براي تعيين درصد ساير ارقام و تخمين محصول در هكتار 

است مثالً در هر مزرعة گندم بطور تصادفی در پنج نقطه از مزرعه خوشه هاي موجود در الزم 

پس از بازديد عوامل يادداشت شده در هر نوبت را .يک متر مربع را شمارش و يادداشت نمود

ضرب نموده تا در يک هكتار مشخص  444جمع بندي و معدل گيري نموده و معدل را در 

استانداردها مطابقت داشت براي آن مزرعه گواهی صادر و در غير  شود.در صورتيكه نتيجه با

 و معموالً بازديد از مزرعه زمانی انجام می شود كه بتوان نمو. اينصورت مزرعه حذف می گردد

رشد گياه را بخوبی ارزيابی نمود و همچنين برآوردهاي معينی براي عملكرد انجام داد. اين 

برداشت محصول می باشد.در بازديدها در درجه اول خلوص، هفته قبل از  3تا1زمان معموالً

سالمت و ميزان آلودگی واريته به علفهاي هرز و ساير خصوصيات تعيين كننده ارزش بذور 

 :مورد توجه قرار می گيرد و بعالوه رعايت نكات زير الزامی است

شده براي كشت توليد كننده فقط بايد از بذر پايه )مادري( يا بذر گواهی شده كه تحويل  -1

 .استفاده كرده و فقط يک واريته از همان نبات در مزرعه كشت شده باشد

مزرعه توليد نبايد قبالً توسط واريته هاي همان نبات كشت شده باشد و مزرعه عاري از  -1

 .علفهاي سمی باشد

فاصله بين مزرعه توليدي و مزارعی كه از ساير واريته هاي همان نبات كشت شده اند  -3

 . اين فاصله بسته به نوع نبات و شرايط محيط فرق می كند ،رعايت شود بايستی

همچنين در بازديدها بايد رعايت نكات زير به پيمانكار گوشزد و در انجام آن پيگيري الزم 

 :بعمل آيد

 .الف( از بين بردن علفهاي سمی در بين مزرعه توليدي



 .ب(حذف بوته هايی كه سبب غيريكنواختی مزرعه می شوند

 .ج(رعايت فاصله الزم بين مزارع

 د(انجام عمليات زراعی با دقت الزمبازرسی ها در مراحل مختلف از قبيل:درو، بوجاري،

 .انبار كردن و بسته بندي 

 نمونه برداري -6

در مزارعی كه پس از بازديد كارشناسان مورد تأييد قرار گرفته و با استانداردهاي مصوبه 

آنها نمونه برداري می شود.روشهاي نمونه برداري در شرايط مطابقت داشته از محصول 

 داريهاي مكانيكی بر تهيه شده، اين قوانين با نمونهAOSAوISTAمختلف توسط

زمانيكه .يافته هاي نمونه برداري يا با دست و يا توسط ظرفهاي مخصوص وضع گرديده است

ن آن يک مشت پر از بذر باشد می توان از ميا مخلوط شدهحجم بذر كم و توده بذر خوب 

 .برداشت ولی در توده هاي بزرگ بذر نمی توان از همه جاي توده با دست نمونه برداري نمود

كيلوگرم و براي گندم و بذور  14444معموالً براي بذور كوچكتر از گندم مقدار هر پارتی را 

ها به ترتيب زير پس از شماره گذاري پارتی  ،كيلو گرم در نظر گرفته 14444درشت تر از آن 

 :از آنها نمونه برداري می شود

 .نمونه 5كيلوگرم حداقل 544الف( مقدار بذر تا

كيلوگرم يک نمونه اوليه ولی هيچ  344كيلوگرم براي هر  3444كيلوگرم تا  541از مقدار (ب

 .وقت نبايد از پنج نمونه اوليه كمتر باشد

كيلوگرم يک نمونه اوليه ولی هيچ  544هر كيلوگرم براي  14444كيلوگرم تا  3444ج(از مقدار 

 .نمونه اوليه كمتر باشد 14وقت نبايد از 

 :در صورتيكه بذور داخل ظرف يا قوطی باشند نمونه برداري به شرح زير خواهد بود

 .نمونه اوليه 5ظرف از هر ظرف و حداقل  5الف(تا تعداد 

نمونه اوليه  5هيچوقت نبايد از  ظرف يک نمونه اوليه ولی 3ظرف از هر  34تا  5ب(از تعداد 

 .كمتر باشد

نمونه  14ظرف يک نمونه اوليه ولی هيچوقت نبايد از  5ظرف به باال از هر  31ج(از تعداد 

 .اوليه كمتر باشد



نمونه هاي اوليه كه از داخل ظروف،كيسه گونی يا توده بذر برداشته شده در يک سطح 

نمونه اصلی تهيه و پس از نوشتناطالعات الزم  3صافريخته و پس از مخلوط كردن و بهم زدن 

، نام پيمانكار، مقدار پارتی بذر، تاريخ و امضاء روي اتيكت، ، محل توليداز قبيل: نوع بذر، رقم

نمونه دوم به آزمايشگاه  ،آنرا روي كيسه هاي محتوي بذر پلمپ نموده يک نمونه به پيمانكار

تجزيه بذر در محل و نمونه سوم به آزمايشگاه مركزي در كرج ارسال می شود.اندازه و وزن 

نمونه هاي اصلی براي محصوالت مختلف نبايد از مقادير تعيين شده براي هر محصول كمتر 

 گندم و جو و باقال و انواع لوبيا و پنبه وبراي باشد.مثالً 

 .می باشدگرم 1444 ا و آفتابگردانذرت و نخود سوي 

 مراحل گواهی بذر

ده دقت می شودكه بذر پايه بطور در اكثر كشورهاي خارجی براي توليد بذر گواهی ش

.با توجه به اينكه داشته باشدلوبكاشته شده و شجره نامه اي بر اساس مفاهيم گواهی بذر طم

گاهی هم از بذر پايه يا بذر  امايد بذر گواهی شده از كاشت و تكثير بذر ثبت شده بدست می آ

، درخواستی به بنگاه يا سازمان مسئول بذر براي گواهی كردن بذر.اصالح شده بدست می آيد

ارسال می شود كه در آن طبقه بذر مورد نظربراي گواهی بايد ذكر شود و برچسب رسمی 

 :طبقه نيز ضميمه گردد.پس از آن مراحل زير بايد دنبال گردد هدهندنشان

 بازرسی از مزرعه -1

تمام مزارع مورد كشت بازرسی شده و بخصوص زمانيكه بتوان علفهاي هرز و واريته هاي 

معموالً بازرسی ها از چند هفته .اهميت زيادتري دارد ،بيگانه را به راحتی تشخيص و جدا نمود

پس از بذر كاري شروع می شود.زمان بازرسی در محصوالت مختلف متفاوت است. مثالّ در 

غالت دانه ريز بازرسی زمانی انجام می شود كه پوشش بذر تغيير رنگ داده و در مرحله 

 .ند تا رقمهاي بيگانه بهترقابل تشخيص باشندهستخميري يا سخت شدن 

 برداشت -2

مقدار رطوبت برداشت مانند ساير محصوالت معمولی است ولی در ،بذر گواهی شده در

زيرا بذري  .آيدمی ، وارد شدن خسارت مكانيكی به بذر، دقت بيشتري بعمل بذر،خالص بودن

كه با رطوبت بيشتر برداشت می شود كيفيت خود را در انبار از دست می دهد و بذر هاي 

پيش از برداشت،پاک كردن  .خسارت مكانيكی گردندخيلی خشک نيز ممكن است دچار 



ماشين هاي برداشت و وسايل حمل و نقل اهميت زيادي دارد تا بذرها آلوده نشده و خلوص 

 .بذر دچار اشكال نگردد

 آماده سازي بذر -3

 زتميري وبذرها پيش از دريافت درجه خلوص بر اساس استاندارد بذر، بايد بطور كامل بوجا

 ش و ساير مواد خارجی از آنل،كاه و كاي بذر، ساير محصوالت زراعیشده و بذور علفه

جدا گردند.بوجاري بذر نيز بايد با دقت به گونه اي باشد كه بذر در معرض خسارت مكانيكی 

 .قرار نگيرد

 نمونه برداري  -4

پس از بوجاري و طی آخرين مراحل آماده سازي بايستی نمونه هايی براي آزمايش كيفی بذر و 

در آزمايشگاه جهت گواهی بذر تهيه شود كه اينكار با استفاده از ادوات اتوماتيک و يا  تجزيه

ول يعنی تهيه نمونه با دست از كيسه ها يا توده هاي بذر و توسط مأمورين رسمی امتد صورتب

نماينده و  ،.تهيه نمونه بايد با دقت كافی انجام گيرد تا نمونهگيردگواهی بذر انجام می 

 باشد در صورتيكه بذر با قارچكش ضدعفونی شود  ي كل توده بذر توليد نشاندهنده

 .گرددمی نيز از بذر ضدعفونی شده تهيه  اي نمونه

 تجزيه بذر -5

گواهی نمودن نمونه يک بذر بوجاري شده مستلزم گذراندن آزمايشهاي خلوص، جوانه زنی، 

سط كارشناسان مربوطه و و گاهی آزمونهاي بهداشت گياهی تو هرزتعيين مقدار بذر علفهاي 

در آزمايشگاههاي تجزيه بذر است كه اين آزمونها با هدف تعيين كيفيت توده بذر براي گواهی 

 .توسط سازمان هاي رسمی انجام می گيرد

 برچسب زنی بذر -6

شود، مورد پس از آنكه بذر از تمام آزمايشها عبور نموده و با ضعف و مشكلی روبرون

زده می شود.تعدادي از سازمانهاي گواهی بذر داراي تک برچسب سب چگواهيقرار گرفته و بر

قيد شده است ولی  …می باشند كه در آن اطالعات كامل از قبيل:خلوص، جوانه زنی و غيره

يعنی برگة گواهی بذر با برگة ،بيشتر سازمانهاي گواهی بذر داراي سيستم دو برچسب می باشند

صرفنظر از سيستم مورد استفادهبرچسب ها بايد به متمايز می باشند. يكديگرمشخصات بذر از 



 طريقی نصب گردند كه كامالً در معرض ديد بوده و امكان 

باز كردن كيسه يا بسته بذر بدون پاره كردن يا صدمه ديدن برچسب نباشد.اينكار به سادگی با 

دوخت برچسب در داخل كيسه و در زير سر كيسه از طريق پرس برچسب با لفاف فلزي 

 .كان پذير می باشدام

 بازاريابی -7

ت سازمان گواهيكنندة هرة توليدكنندة بذر است ولی گاهی شبازاريابی بذر گواهی شده به عهد

الع طبذر عاملی براي جلب مشتري است. بعضی از سازمانهاي گواهی بذر نيز برنامه هاي ا

ري از توليد ويژگيهاي بذر گواهی شده خود ترتيب می دهند.بسيا نشان دادنرسانی براي 

الن بذر نمی كنند.پيمانكار الكنندگان هم خود را درگير مشكالت بازاريابی يا ارتباط با د

، كيسه كردن،گواهی و برچسب زدن بذر را بعهده ينه هاي مربوط به بوجاريپرداخت تمام هز

 .دمی گيرد. يعنی توليد كننده فقط بذر را می كارد،برداشت می كند و تحويل پيمانكار می ده

 ISOLATION(ايزوالسيون)جدائی

مسائل مربوط به توليد بذر هر گياهی بستگی به ويژگيهاي خاص آن گياه دارد و راه حل هاي 

ممكن نيز در طی سالهاي تجربه بدست آمده است.بذر گياهان مانند غالت و سويا كه در 

كشاورز بذر گواهی شدة اين نوع گياهان را خريداري و  توسط سطوح وسيع توليد می شوند

كشت می نمايد.ولی اين امكان نيز وجود دارد كه كشاورز رأساً مبادرت به تهيه بذر مورد نياز 

كه خلوص واريته حفظ شده و بذر از  استخود بنمايد. اين روش تا زمانی موفقيت آميز 

ضمناً بيماريهاي قابل  .هرز در امان باشد مخلوط شدن با بذر گياهان ديگر يا بذرو علفهاي

انتقال از طريق بذر كنترل شده و بذر توليدي كشاورز داراي قوه ناميه كافی باشد كه البته تحقق 

غالت دانه ريز به استثناء چاودار معموالً .است سختاين شرايط در مزارع كشاورزان بسيار 

ياايزوالسيونهاي شديد جهت حفظ (Isolation)خود بارورند و نياز چندانی براي جدايی

د.به همين منظور در موقع كشت فقط يک فاصله چند متري بصورت نخلوص واريته ندار

شت می شود.اين كار براي جدا كردن دو و يا گياه ديگري ككشت نشده بين آنها رها می شود

شن است الزم واريته مثالً گندم از يكديگر كافی است ولی در مورد چاودار كه يک گياه دگر گ



متر فاصله باشد تا از تالقی هاي ناخواسته  344-444است كه حداقل بين مزارع چاودار حدود

 .و اختالط اجتناب گردد

 

 روشهاي گرده افشانی

 در گياهان گرده افشانی يا انتقال گرده از پرچم به كالله به طرق مختلفی انجام می شودكه

 :عبارتند از

 Self Pollinationخود گشنی -1

 حالتی كه دانه گرده از گل يک گياه بر روي كالله همان گل يا گلهاي ديگر از همان گياه قرار

 .گرفته و عمل لقاح انجام شود

 CrossPollinationدگد گشنی -1

زمانی كه دانه گرده از گل يک گياه بر روي كالله گل گياه ديگري قرار گرفته و عمل لقاح 

 .صورت می گيرد

 Open Pollinationگدده افشانی باز -3

با استفاده از دانه گرده گلهاي خودش و يا دانه گرده گلهاي گياهان ديگر گرده  كه گياهحالتی 

، بايد توجه اح به طور مترادف به كار می روندافشانی شود.در عين حال كه گرده افشانی و لق

بصورت خود داشت كه ممكن است گرده افشانی لزوماً لقاح را به دنبال نداشته باشد زيرا چه 

گشنی و چه بصورت دگرگشنی ممكن است گرده بر روي كالله قرار گيرد ولی عمل لقاح 

يعنی تركيب دو گامت نرو ماده را دنبال نداشته باشد. در اين صورت بهتر است از اصطالحات 

 .استفاده شود(CrossFertilization)و دگر تلقيحی(Self Fertilization) خود تلقيحی

 شانی و لقاحکنترل گرده اف

 شانی و لقاح را كنترل می نمايند.در طبيعت سيستمهاي زيادي وجود دارند كه گرده اف

كه  از گياهان بسيارياشاره خواهد شد.در كار می رود بت دادي از آنها كه در اصالح نباتابهتع

ي ، احتمال زيادي وجود دارد كه پس از قرار گرفتن دانة گرده به رومعموالً خود گشن هستند

در بسياري از گياهان .كالله همان گل يا گلهاي ديگر همان گياه عمل لقاح صورت نپذيرد

نخود، لوبيا، ماش، سويا،  ،، ذرت خوشه اي، برنجگندم، جو، يوالفخودگشن مانند



عمل دگر گشنی نيز با درصد …، باميه وگوجهفرنگی، توتون، پنبه، كتان، بادام زمينی، كاهو

عنوان نمونه در عين حال كه درجه خودتلقيحی در جو باالست اما  به.كمی انجام می پذيرد

 :به دو عامل بستگی داردشانينيز دگرگشنی دارد.گرده افدرصد5حدود 

 عوامل محيطی. -1            ژنوتيپ گياه -1

 به عنوان مثال اگر در زمان گلدهی و شكوفا شدن گلها هوا خشک باشد در گياهانی مانند

غالت سبب طوالنی شدن عمر دانه گرده شده و زمان پذيرش كالله نيز افزايش می يابد.در 

 ، طول عمر دانه گرده و ميزان دگرگشنی را كاهش همراه با بادحالی كه هواي گرم و خشک 

ست كه كالله در معرض دانه گرده ا شود اينمی می دهد.مكانيسمی كه سببتضمين خودگشنی 

 .ياهان ديگر قرار نگيردخارجی و ناخواسته گ

 راههاي تضمين خودگشنی

با استفاده از وسايل مكانيكی نيز می توان خوگشنی را در گياهان تضمين نمود.مثالً می توان 

د.در طبيعت در صورتيكه گل آنها را با كيسه اي پوشان ،برسند یقبل از اينكه گلها از نظر جنس

گل قرار داشته باشند تا حدودي ميزان كامل باشد يعنی هم پرچم و هم مادگی در يک 

خودگشنی تضمينمی گردد.بهترين حالتی كه خودگشنی راصددرصد تضمين می نمايد 

كليستوگامی به گلهايی اطالق می شود كه هيچوقت باز .است(Cleistogamy)كليستوگامی

تضمين  ، خود گشنی راياد اما نه به اندازة كليستوگامیحالت ديگري كه به مقدار ز.نمی شوند

كه گلها زمانی باز می شوندكه  است كاسوگامی حالتی.است(Chasogamy)كاسوگامی ،می كند

عمل گرده افشانی و لقاح در آنها انجام شده است مثلگندم، جو، يوالف و برنج.البته ميزان 

دگرگشنی در گياهان كاسوگام از گياهان كليستوگام بيشتر است. در بين گياهان خودگشن 

دگرگشنی نشانميدهند.از اين قبيل گياهان می توان دصدر 54گونه ها هستند كه تا تعدادي از 

پنبه، ذرت خوشه اي وسودان گراس را نام برد كه در عين حال كه ميزان خودگشنی در آنها 

اما مقدار دگرگشنی نيز در آنها زياد است.دليل عمده آن اينست كه اوالً كالله آنها  ،باالست

آشكار و در معرض دانه گرده قرار دارد و ثانياً گاهی رسيدن دانه گرده وآماده شدن كالله 

همزمان نمی باشد.در سورگوم و سودان گراس ناقل دانه گرده باد است ولی در پنبه حشرات 

 مين داليل در بسياري از گياهان دگر گشنی بهه می باشند و به



 .مقدرا زياد براي جلوگيري از لقاح ناخواسته بايد ايزوالسيون مناسب اعمال گردد

 گياهان دگر گشن

يا بيشتر دگرگشنی می باشند عبارتند  دصدر 54تعدادي از گونه هاي گياهی كه داراي 

يار، هندوانه، يونجه، شبدرقرمز، شبدر ، شاه دانه، رازک، پياز،كدو، خجازچاودار، ذرت،هوي

شيرين، اسفناج، آفتابگردان، چغندر قند،كلم پيچ و تعدادي از ميوه ها مثل آلو، گالبی، گردو، 

توت فرنگی، بادام، سيب، خرما، انجير و انگور.يكی از عواملی كه سبب دگر گشنی می شود 

ميباشد.گياهی را يک پايه می گويند كه اندام هاي نر و ماده آن روي  (Monoecy)يک پايگی 

گامت هاي نر و (Tassel)مانند ذرت كه كاكل آن  .يک پايه ولی در گلهاي متفاوت باشد

گامت ماده را بوجود می آورند.يک پايگی به تنهايی دگر گشنی را  (Ear)خوشه هاي آن 

 از تكنيک هايی مثل ايزو السيون و با دست تضمين نمی كند زيرا می توان با استفاده 

ذرت را به خود گشنی و خود تلقيحی وادار نمود اما حجم عظيم دانه گرده  ،كاري كردن گلها

در مزرعه ذرت و اختالف زمان در رسيدن بساک ها در كاكل و رسيدن ريشكها در كالله سبب 

و (Protandry)انه گرده را باال رفتن ميزان دگرگشنی خواهد شد. رسيدن كالله قبل از د

می گويند.در بعضی از گونه ها رسيدن اندام نر (Protogyny)رسيدن دانه گرده قبل از كالله را 

بخصوص در هرمافروديت ها )يعنی اندام نر و ماده را هر دو در يک  .و ماده تداخل می كند

ل به روش خودگشنی گل دارند( كه اين حالت عامل تضمين كننده اي در تهيه بذر و توليد مث

است. مهمترين مكانيسمی كه سبب می شود دگرگشنی در گياهان تضمين شود دو 

در اين مكانيسم اندامهاي نر و ماده از هم جدا هستند و عمل لقاح با . است (Dioecy)پايگی

تركيب گامتها از طريق دگرگشنی تأمين می شود.تعدادي از گياهان دوپايه عبارتند از خرما، 

 ، مارچوبه، شاه دانه و رازک. اسفناج

 توليد بذور هيبريد اهميت 

در همسايگی جنوب و جنوب غربی ايران كشورهايی هستند كه زمين مرغوب و آب و هواي 

 با توجه به گرايش به سوي  . لذامناسب براي كشت و زرع كم داشته يا اصال ندارند

و درآمد  شتهبه بذور هيبريد دا كشت هاي گلخانه اي )توليد در همه فصول( نياز روزافزونی

تصور كنيد ما و  .حاصل از صدور نفت را صرف خريد بذرهاي هيبريد و اصالح شده می كنند

تا يک كيلو بذر هيبريد مثال فلفل از  دادهبشكه نفت  14ساير كشورهاي نفت خيز بايد 



ميليون ها  فصل ايران، چهارزمين . اين در حاليست كه در سرگرددكشورهاي غربی خريداري 

هكتاراراضی مرغوب با اقليم مناسب و دانش فنی حاصل كار كارشناسان باتجربه ايرانی مهياي 

توليد انواع بذور هيبريد و اصالح شده است. فعاليتی كه به دليل قابليت تجديد و استراژيک و 

ارد كه دسودآور بودن، غرب آن را همچون انرژي هسته اي، محرمانه می پندارد و هيچ تمايلی ن

ارزش اين تكنولوژي زمانی  كشورهاي در حال توسعه قرار گيرد. اين تكنولوژي در اختيار

 54تا  35مثال بذر سنتی و غيرهيبريد گوجه فرنگی در هر هكتار،  بدانيمنمود پيدا می كند كه 

خدمات و هزينه هاي كاشت، تن محصول می دهد اما بذر هيبريد در همين زمين و با همين 

می دهد. خيار سبز، سيب زمينی، كدو و  محصولتن  144و برداشت و در همان مدت، داشت 

ساير سبزي و صيفی جات با صرف هزينه كمتر و مصرف بهينه منابع آبی، در يک 

 پروسه،ميليون ها تن افزايش توليد با كاهش قيمت تمام شده به كشور ارائه 

 می كند.

  



 ذرتهيبريد رودبذيتول

 خچهيمقدمه و تار

بذ  محصول نهائی بدنامه های اصالح گیاهان می باتد و می توان گفت هه موفقیرت یر    

بدنامه، زمانی مشخص می گددد هه این محصول نهائی به دست زا عین  سریده و توسر    

آنها مو د استفاده قدا  گیدد. اهمیت و نیاز به بذ  بد هسی پوتیده نبوده و به عنوان پایه و 

تولید محصوالت هشاو زی می باتد. اهمیت بذ  د  گیاه ذ ت با  اساس و مهم تدین نهاده

توجه به وضعیت خاص دگدگشنی آن دو چندان می تود. تنرو  تیرپ برذ  هرای مرو د      

 اسرررررررررررررررررررررررررررررررتفاده باعررررررررررررررررررررررررررررررر 

می گددد تا سیستم های تولید بذ  د  این گیاهان پیییده تد و حساس تد گددد. بذ  هرای  

دده افشان اصالح تده و یا یکی از انوا  هیبدید مو د استفاده مدبوط به وا یته های آزاد گ

خاص خود  ا دا ا می باترند. خوتربختانه د  هشرو      خصوصیاتباتد هه هد ی  می ها

ایدان اساس ز اعت ذ ت بد مبنای استفاده از ا قام هیبدید ذ ت بنا نهاده تده اسرت و بره   

  نیر  د  داخرل فرداهم    موازات آن با تقویت امکانات بالقوه داخل هشو ، زمینه تولید برذ 

د  زمینه تولید بذ  والدین هیبدید هرای تجرا تی    1361به طو یکه از سال  ،گددیده است

د  زمینه تولید بذ  هیبدید ذ ت مو د نیراز هشرو     1363مو د هشت د  هشو  و از سال 

از آنجایی هه ذ ت د  تغذیه دام و طیو  اهمیرت قابرل    خود هفائی حاصل گددیده است.

ا د، از محصوالت مو د توجه وزا ت جهاد هشاو زی می باتد. با اجدای بدنامه توجهی د

های اف ایش تولید ذ ت دانه ای د  چند سال اخید، این محصول  وند بسیا  سدیعی  ا از 

نظد سطح زید هشت، تولید و عملکدد د  واحد سطح طی نموده است. اگرد بدنامره هرای    

  نظد بگیدیم هه بد اساس آن بایسرتی سرطح زیرد    اف ایش تولید ذ ت دانه ای هشو   ا د

ترن د    4/8ه ا  هکتا  با عملکدد  514هشت ذ ت دانه ای تا پایان بدنامه پنجم توسعه به 

 .هکتا  اف ایش یابد، اهمیت تهیه و تأمین بذ  ذ ت هیبدید بیش از پیش مشخص می گددد

یراز نیر  افر ایش  مری     بدیهی است هه به موازات اف ایش سطح هشت، مقدا  بذ  مو د ن

یابد.استفاده گستدده از هیبدید های ذ ت همداه با بهبود عملیات ز اعی توس  هشاو زان، 



به بیش از سه بدابد افر ایش داده   1335سال از دهه  45عملکدد ذ ت  ا د  امدیکا د  طی 

، د  ایرن برین   .است هه د  مو د هیچ محصولی د  دنیا چنین اف ایشی اتفاق نیفتاده اسرت 

پیشنهاد  1358% بدآو د گددیده است. اولین با  تول د  سال  65سهم اصالح نبات ذ ت 

نسل و سپس تالقی این اینبردد   6-7تولید الین های اینبدد  ا از طدیق خودگشنی به مدت 

الین ها  ا به منظو  تعیین بهتدین تدهیب یا هیبدید ا ائه داد. همانند هد تئرو ی یرا نظدیره    

ذ ت هیبدید نی  بسیا  هند بود. دلیل اولیه آن این بود هه از نظد اقتصادی، دیگدی، پذیدش 

تولید بذ  ذ ت هیبدید به خاطد قد ت بسیا  پایین بوته ها و عملکدد هم برذ  حاصرل از   

، آقرای جرون    1311والدین اینبدد الین، غید اقتصادی و غید عملی بروده اسرت. د  سرال    

ابل هداس  ا جهت تولید سینگل هداس و سرپس تالقری   پیشنهاد استفاده از هیبدید های د

بین دو سینگل هداس جهت تولید بذ  هیبدید دابل هداس داد هه این برذ  بره هشراو زان    

د. ی  دهه دیگد سپدی تد تا بهنژاد گدان بتوانند هیبدید های دابل هداس بدترد  تفدوخته 

 ی هره ترا   به طو ،ت توسعه یافت ا تولید نمایند. از آن زمان استفاده از هیبدید ها به سدع

 1335، اغلبذ ت های هشت تده د  آمدیکا، هیبدید بودند. بین اوایل دهه 1355 اوایل دهه

یرا د   115، تولید بذ  ذ ت هیبدید د  م ا   ای وله برا فاصرله حردود    1345تا اوایل دهه 

نراوب   دیف والرد مراد ی بره ت    6 دیف والد پد ی و  1انجام می گدفته است هه د  آن 

، گل های ند خطوط پد ی حرذ  مری   ( و قبل از ظهو  هاهل ها6:  1هشت تده )نسبت 

د  ، بسیا ی ازتدهت های خصوصی تدو  بره هرا  تحقیقراتی    1355. د  طی دهه تدند

، دو مسئله عمده 1345ادامه داتت. د  اوایل دهه  1345ذ ت هددند و این مسئله تا مو د 

می ان هود مصدفی )به ویژه نیتدوژن ( و دیگدی افر ایش  د هه تامل اف ایش ااتفاق می افت

، بعد از این هه ا قام و الین های برا  1365. د  حوالی سال بودتداهم بوته د  واحد سطح 

واهنش بهتد به تدای  حاصلخی ی باالتد خاک و تداهم بوته بیشرتد تولیرد گددیدنرد و د     

نگل یل به سوی استفاده از هیبدید های سواقع عملکدد اینبدد الین ها اصالح گددیدند، انتقا

مد نظرد  هداس هه عموما بدتد از دابل هداس ها از نظد عملکدد و ساید صفات می باتند، 

نگل هداس معموال گدان تدمی باتند زیدا والد های اینبردد  ی. بذ  هیبدید های سقدا  گدفت



الدهای سینگل هداس آن ها هم محصول تد بوده و به تنش های محیطی نی  د  مقایسه با و

مو د استفاده د  تولید بذ  دابل هداس ها، حساس تد مری باترند. امردوزه دیگرد تقدیبرا        

تمامی بذ  ذ ت هیبدید مو د استفاده د هشو های پیشدفته سینگل هداسو مقدا ی نی  دابل 

  هداس و ... است. 

 مشخصاتبذرذرت

ها است و ترامل میروه ای تر      دانه ذ ت به طو  هلی تبیه ساید اعضای خانواده هداس

بذ ی است هه ها یوپسیس نام دا د و این بذ  تامل جنرین و اندوسرپدم مری باترد هره      

توس  ی  پدیکا پ محصو  گددیده است. پدیکا پ الیه بیدونی محافظتی می باتد هه از 

% و پدیکرا پ و  15%، جنین حدود  84بافت های ماد ی منشاء می گیدد. اندوسپدم حدود 

% وزن خش  بذ   ا تشکیل می دهند. اندوسپدم محل ذخیده اندژی مرو د   4ود دح پوسته

% پردوتئین مری    8% نشاسته و حدود  88نیاز بدای  تد و نمو گیاهیه است هه متشکل از 

باتد. بذ  ذ ت دا ای دو تیپ هلی اندوسپدم می باتد. اندوسپدم سخت و اندوسپدم ندم ) 

دا د. ا قرام  خت د  بذ  بستگی به  قم و تدای  اقلیمی آ دی (. توزیع اندوسپدم ندم و س

اندوسپدم سخت  ا د  جوانب بذ  و اندوسپدم ندم  ا د  بخش مده ی دندان اسبی معموال 

دا ند و چدوهیده تدن این اندوسپدم د  اثد خش  تدن، باع  دندانه ای تدن نوک دانه 

نرو  سرخت اسرت و حالرت      می گددد. بد عکس، د  ا قام ذ ت سخت، اندوسپدم دانه از

چدوهیده تدن و دندانه ای تدن نوک دانه  ا ندا د. خا جی تدین الیه اندوسپدم  ا آلئو ن 

گویند. الیه آلئو ن تولید هننده آن یم هایی است هه نشاسته  ا به قند تبدیل مری نمایرد و   

اده می هنرد.  دانه د  حال جوانه زنی و گیاهیه جوان از این قند به عنوان منبع اندژی استف

جنین متشکل از ی  محو  جنین و لپه می باتد. محو  جنین تامل پدیمو دیرای  یشره و   

ساقه است. لپه به گیاهیره د  هضرم و جرذب نشاسرته از اندوسرپدم همر  مری هنرد.         

بدگ جنینی، ساقیه و نطقه  تد )مدیسرتم انتهرایی( و غرال      4پدیمو دیای ساقه دا ای 

به نام هلئوپتیل است. بدگ های جنینی و سراقیه،  وی هرم   های حفاظتی بدای  تد ساقه 

نام دا ند. انتهای  یشه ای محو  جنین محتوی  یشه چه )اولین  یشه(،  Plumulجوانه یا 



% نشاسرته،   8چند  یشه جانبی و ی  غال  محافظ به نام هلئو ای ا است. جنین محتروی  

و خاهستد )از قبیل مواد معدنی  %  وغن است. اهثد  وغن، قند 33% پدوتئین و حدود  18

با جذب آب توس  بذ  تغییدات اساسی تیمیایی  و ویتامین ها( دانه د  جنین قدا  دا د . 

به وقو  پیوسته و آن یم های هید ولیتی  د  اثد هو مون ژیبدلین د  الیه آلئو ن تحدیر   

 ترررررررده و ایرررررررن آنررررررر یم هرررررررای آزاد ترررررررده نشاسرررررررته و   

سپدم  ا تج یه می هنند. به طو ی هه نشاسته بره قنرد تبردیل    پدوتئین های ذخیده ای اندو

 تده و اندژی الزم بدای  تد گیاهیه جوان  ا تامین می هند. ابتدا  یشه چه تدو  به  تد 

می هند و از پوسته بذ  ظاهد می تود. سپس جوانه طویل گددیده و هلئوپتیل با ترکافتن  

می نماید. طویرل تردن اولرین میرانگده      پوسته بذ  ظاهد می تود و جوانه زنی  ا تکمیل

هلئوپتیل  ا به طد  سطح خاک می  اند. بذ  د  خاک باقی مانده و بدین تدتیرب جوانره   

 وز د  سطح خاک ظاهد ترده و   6-15زنی بذ  ذ ت هیپوژیل است. هلئوپتیل د  عدض 

 تد آن به زودی متوقف می تود. نو  خو تید د  سطح خراک باعر  تحدیر  جوانره     

تد و تکافتن هلئوپتیل می گددد و هلئوپتیل اولین عضو سب   نگی اسرت هره د    جهت  

موقع جوانه زنی ذ ت د  سطح خاک ظاهد می گددد. هلئوپتیل نبایسرتی برا اولرین بردگ     

واقعی هه نوک آن گدد است اتتباه گددد. گیاهیه جوان  تد هدده و چندین  یشه جانبی 

مل  یشه های اولیه هستند. اگدچه  یشه های اولیه تولید می هند هه همداه با  یشه چه، تا

بخش هوچکی از توده هل  یشه  ا تشکیل می دهند، ولی نقش بسیا  مهمی  ا بره عنروان   

و فداهم هننده آب و مواد غذایی  ترد اولیره مری     هددهلنگدگاه و تکیه گاه گیاهیه بازی 

د ست زید سطح خراک   باتد. سیستم  یشه اصلی گیاه، از  یشه تاجی بوجود می آید هه

قدا  دا د.  تد  یشه تاجی بالفاصله بعد از سب  تدن و ظهو  گیاهیه آغراز مری گرددد.    

ظهو  یقه اولین بدگ نشان دهنده خاتمه  تد گیاهیه است. از این مدحله به بعرد اهمیرت   

اندوسپدم به عنوان منبع غذایی گیاه جوان هاهش یافته و گیاه دیگرد مری توانرد خرودش     

  نماید.  فتوسنت 

 مراحل پر شدن دانه ذرت 



پد تدن دانه با گدده افشانی و  تد دانه آغاز می گددد و برا  سریدن بره مدحلره  سریدن      

فی یولوژیکی خاتمه می یابد. د  طی دو ه ی پد تدن دانه، مخ ن اصلی مرواد فتوسرنت ی   

ت خرود  ا  می باتد و د  واقع، بوته ذ ت تمام فعالیدانه جا ی تولیدی توس  بوته ذ ت 

صد  پمپاژ ماده خش  به داخل می نماید. دو ه پد تدن دانه عا ی از ترنش مری توانرد    

پتانسیل عملکدد  ا به حداهثد بدساند د  حالیکه تنش تدید د  طی این دو ه باع  سرق   

  گددد. مداحل پد تدن دانه  ا می توان به تدح زید تقسیم هدد:می دانه و سب  تدن آن 

 وز بعد از ظهو  هاهل ها، دانه هرای د  حرال    15 -15حدود  :تاولمانندیمدحلهدانهها -1

 تد به تکل تاول های نسبتا   سفید  وی چوب بالل د  آمده و حاوی مقدا  زیادی مرایع  

صافمی باتد. هاهل بالل اغلب قهوه ای بوده و به سدعت خش  می تود. نشاسته تردو   

چه و هلئوپتیل و اولین بدگ های جنینی د  این به انباتته تدن د  اندوسپدم نموده و  یشه 

مدحله تشکیل می توند. تنش تدید د  این مدحله به سادگی باع  سرق  تخمر  هرای    

  % می باتد. 84تلقیح تده خواهد تد.  طوبت دانه د  این مدحله حدود 

  وز بعد از ظهو  هاهل، دانه ها اهثدا   مایل به ز د 18 -11حدود  :شدندانهیدیمدحلهش -1

و محتوی مایع سفید تیدی می باتند. انباتته تدن نشاسته د  اندوسپدم د  این مدحله نیر   

ادامه می یابد. تقسیم سلولی اندوسپدم تقدیبا   د  حال تکمیل بروده و ادامره  ترد اهثردا       

د اثدب  گ تدن سلول ها و تجمع نشاسته است. تنش تدید د  این مدحله هنوز هرم مری   

نه ها گددد، هد چند به سادگی مدحله تاول مانند نمی باترد.  طوبرت   تواند باع  سق  دا

 دانه د 

  % می باتد.  85این مدحله حدود  

 وز بعد از ظهو  هاهل ها، با ادامه تجمع نشاسته  15 -18حدود  :شدندانهیدیمدحلهخم -3

حله د  اندوسپدم، مایع تیدی  نگ داخل دانه ها به حالت خمیدی تغیید می یابد. د  این مد

بدگ جنینری ترکل    5 نگ چوب بالل نی  مشخص می گددد. تا مدحله ی خمیدی حدود 

 % وزن خش  دانره ی  سریده، تشرکیل ترده اسرت. احتمرال سرق          45گدفته و حدود 



دانه ها د  این مدحله هم است اما تنش تدید عملکدد نهایی  ا برا هرم هرددن وزن دانره     

  % است.  75ود دهد.  طوبت دانه د  این مدحله حدمی هاهش 

 وز بعد از ظهو  هاهل ها، تمام یا ن دی  به تمام  34 -51حدود  :شدنیدندانهایمدحله -4

دانه ها د  قسمت تاج دندانه ای می توند. د  این مدحله پنجمین یا آخدین بدگ جنینی و 

 یشه های اولیه تشکیل تده اند. ی  خ  افقی به نام خ  تیدی د  ن دی  انتهای دندانره  

انتهای پرایینی دانره د  طری سره هفتره ی بعرد        ای دانه ها ظاهد تده و به آ امی به طد 

 پیشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردوی 

می هند. تنش تدید د  این مدحله هنوز تجمع ماده خشر   ا د  دانره محردود خواهرد     

  % است.  44هدد. طوبت دانه د  این مدحله حدود 

  وز بعد از ظهرو  هاهرل هرا، وزن خشر       44 -64حدود  : یولوژی یدنفیدسیمدحله -4

دانه ها معموال به حداهثد  سیده و دانره هرا از نظرد فی یولروژیکی  سریده انرد.  سریدن        

فی یولوژی  به مدت هوتاهی بعد از ناپدید تدن خ  تیدی و د ست قبل از تشکیل الیره  

سیاه د  ته دانه ها اتفاق می افتد. تنش تدید بعد از این مدحله اثد اندهی بد  وی عملکدد 

 %  35% متغید بوده و به طو  میرانگین   55% تا  14نه د  این مدحله از دانه دا د.  طوبت دا

  می باتد.

 بذر در ارقام آزاد گرده افشان ديتول

 (.Foundation seed production)تولید بذ  پایه

. بذ  بهنرژاد گرد بایرد د  قطعره     استاف ایش بذ  بهنژاد گد، تولید بذ  پایه  ،اولین مدحله

تا از ساید منابع آلوده هننده ی دانه گدده اجتناب گددد. ی  فاصرله  ای وله ای هشت گددد 

متدی از ساید م ا   ذ ت هه هم مان گل می دهند بدای ای وله مطمئن هفایت می  355ی 

هند. بدین تدتیب بذ  پایه از طدیق گدده افشانی آزاد د  قطعه ای هه بذ  بهنژاد گد هشت 

ای خرا ج از تیرپ هره د  دامنره ی قابرل قبرول       تده است به دست می آید. تمام بوته ه

قبل از تولید دانره گردده    ،دیسکدیپتو  )توصیف ویژگی ها  قم(  قم مو د نظد قدا  نگیدد

حذ  می توند. د  زمان بدداتت نی  بالل ها یا دانه های متفاوت حذ  مری گددنرد هره    



قبول تولیرد برذ  پایره     این امد قبل از دان هددن نی  مجددا   تکدا  می تود. دامنه ی مو د

بدای صرفات   +/-44/1وسیع تد از بذ  بهنژاد گد است و د  محدوده ی ) انحدا  معیا  ( 

د صد بدای صفات هیفی می باتد. این بذ  پایه بدای تولید بذ  گواهی ترده   +/-4همی 

بین زا عین توزیع می تود. د  حالت خاصی ممکن است مقدا  بذ  پایه هم تد از میر ان  

نیاز بدای تولید بذ  گواهی تده باتد. د  این حالت ی  نسل دیگد از بذ  پایه تولید  مو د

گددد. برذ   می تکثید  (Registered seed)و به عنوان نسل دوم بذ  پایه یا بذ  ثبت تده 

پایه نسل دوم با همان  وش و تدای  نسل اول بذ  پایه تولید می گددد. به طو  هلری د   

 %  باتد.  4/33 باز سی م  عه تولید بذ  پایه، خلوص  قم اصلی نبایدهمتداز

 (.Certified seed productionتولید بذ  گواهی تده )

مدحله سیکل تولید برذ  مری باترد.    بذ  گواهی تده از بذ  پایه تولید می گددد و آخدین 

 بذ 

گواهی تده از طدیق گدده افشانی آزاد بین بوته های هشت تده از بذ  پایره د  قطعرات   

متد از م ا   دیگد با گل دهی هم مان تولیدمی گددد. سیسرتم   155ای وله با فاصله حدود 

بوته های خا ج از تولید همانند بذ  پایه است و تفاوت اصلی آن مدبوط به استاندا د های 

تیپ و دامنه ی وسیع تد قابل پذیدش است. دامنه های تغییدات قابل قبرول  برذ  گرواهی    

د صد بدای صفات هیفی می باترد. حرذ     +/- 8بدای صفات همی و  +/- s 1/36تده 

%  33بالل ها بد مبنای صفات بالل و دانه صو ت می گیدد. به طو  هلی خلروص حرداقل   

 ی م  عه گواهی تده قابل قبول می باتد.  قم د  زمان باز س

 تبذريفينكييتعيمونهاآز

بدای آزمون هیفی ممکن است با استفاده از نمونه های تهیه ترده، تعردادی آزمرون بردای     

 ا زیابی هیفیت فی یکی، خلوص ژنتیکی، زنده بودن بذ  و قد ت  ویش انجام گیدد.

 تج یه خلوص ژنتیکی:



هشت می باتد. این آزمون ها تامل هشت ی  نمونه از  وش هالسی  تامل آزمون های 

بذ  د  گلخانه، خ انه زمستانی و یا حتی تابستانه بدای ا زیابی  تد و نمو بوته د  مقایسه 

مواد ژنتیکری   ون، زمان انجام آن می باتد. زیدابا دیسکدیپتو   قم می باتد. عیب این آزم

به آن ندا نرد و منجرد بره مشرکالت     ممکن است د  محیطی ا زیابی توند هه سازگا ی 

بیشتدی د  تشخیص بوته های خا ج از تیپ گددد. امدوزه تکنی  های آزمایشگاهی مثرل  

الکتدوفو ز ژل نشاسته د  دستدس می باتند هه می توان با اسرتفاده از آن هرا اقردام بره     

اال و تعیین خلوص نمود. م یت این تکنی  ها سدعت و دقت باالی آن  و عیب آن ه ینه ب

  پیییدگی اجدای آزمون می باتد.  

 

 آزمون سالمت بذ :

به منظو  هاهش احتمال گستدش پاتوژن های مضد از طدیق بذ  به ساید مناطق یرا هشرو    

 ها، 

 .آزمون های سالمت بذ  بوجود آمده اند

 هيبريدهاي دستی ذرت

وجود آورد. در توليد ذرت ه هيبريدهاي گياهانی مانند ذرت را می توان با دست ب

هيبريدمعموالً بايستی سه طبقه بذر يعنی الين هاي اينبرد، بذور تالقی هاي ساده )سينگل 

كراس( و تالقی هاي سه گانه )دابل كراس( تكثير شود. معذالک مورد مصرف اين نوع بذور 

دارد. مقادير  كامالً مشخص می باشد. توليد بذر الين هاي اينبرد نياز به بيشترين دقت ممكن

كم بذور الين هاي اينبرد را می توان از طريق تالقی با دست نيز توليد نمود ولی مقادير زياد 

بذر الين هاي اينبرد در شرايط گرده افشانی باز ولی در شرايط كامالً ايزوله شده بايد صورت 

دست می توان گيرد. همچنين تالقی هاي ساده و سه گانه ذرت هيبريد را به مقدار كم توسط 

مقادير زياد براي مصارف تجارتی می بايست به صورت گرده افشانی باز و در  اماانجام داد 

شرايط كامالً ايزوله صورت گيرد. امروزه توليد بذور هيبريد ساده و سه گانه در جهان در سطح 

و قبل وسيعی صورت می گيرد. با توجه به اينكه ذرت گياهی يكپايه است، می توان به راحتی 

از باز شدن غنچه ها با شكستن يا كشيدن اندام نر آن را عقيم كرد. براي عقيم كردن احتياج به 



كارگرهاي زيادي است. هر چند اين عمل را می توان با وسايل مكانيكی نيز انجام داد. بذر 

 توليدي بر روي رديف هاي عقيم شده حاصل گامتهاي ماده در بالل ها و گامتهاي نر از منبع

گرده می باشد. يک واريته دو رگ از تالقی الين هاي خالصی به دست می آيد كه نتيجه خود 

 نسل متوالی هستند.نتايج خود تلقيحی عبارتست از :  5لقاحی و انتخاب حد اقل 

 (.…وكاهش بنيه گياه ) از نظر قد، محصول  -1

 افزايش خلوص و همشكلی ) هموزيگوسيتی(. -1

 ب ژن ها )كه می توان آنها را از جمعيت گياهی حذف كرد(.ظهور اثرات نامطلو -3

اولين نتايج بذر هيبريد داراي توليد بسيار زيادتري نسبت به هر يک از والدين خود و ساير 

 جمعيت هاي گياهی غير هيبريد می باشد. اين افزايش محصول، نتيجه هتروزيس با بنيه

ژنهاي غالب بوجود می آيد. توليد نوين ذرت  دو رگه ها است كه در اثر تجمع تعداد زيادي از

ممكن است با يكی از انواع بذور دابل كراس، سينگل كراس و يا هيبريدهاي سه جانبه باشد. تا 

، هيبريدهاي دابل كراس، نوع غالب بذرهاي مصرفی در توليد تجاري بذر بود. 1164اوايل دهه 

 شرح ذيل هستند:ه اين بذور داراي مزاياي متعددي ب

 آنها بسيار متنوع تر از سينگل كراس ها و هيبريدهاي سه جانبه بوده و از نظر ژنتيكی همة -1

غير مشابه هستند.بنابراين شايد اين گياهان بتوانند در مقابل شرايط نامساعدي كه در طولفصل 

 وجود می آيند تحمل بيشتري از خود نشان دهند.ه رشد ب

آنها نسبت به ساير هيبريدها كه اين موجب پر شدن طوالنی تر بودن دوره گرده افشانی  -1

 بيشتر باللها از دانه و در نتيجه افزايش محصول می گردد.

، محصول دابل كراس،مساوي يا بيشتر از باالترين سطح توليد ديگر انواع هيبريدها است -3

 هزينه كمتر توليد بذر، مزيت آشكار ديگري از اين دو رگ ها به شمار می آيد.

طور كلی كيفيت بذر دابل كراس باالتر از هيبريدهاي سينگل كراس است، و زمانی كه ب -4

شرايط نامساعدي پس از كاشت بوجود می آيد اين دو رگ ها پوشش تقريباً مناسبی را در 

مزرعه ايجاد می كنند.معايب اصلی هيبريدهاي سينگل كراس،عملكرد كمتر و كيفيت نسبتاً 

توليد دو رگهاي سينگل كراس فقط از دو الين به عنوان والد استفاده پائينتر بذر آنها است.در 

می شود و ممكن است كه در فرايند تالقی، صفات مطلوب متعددي از جمله:مقاومت زياد به 



بيماريها،آفات و ساير عوامل نامساعد در آن تجمع يابد.در جريان تالقی يكسري الين 

از بهترين دو رگ دابل كراس،عملكرد بالقوه  خاص،بهترين ذرت سينگل كراس بطور ژنتيكی

از (B*A)*(D*C)باالتري دارد.همچنين اين احتمال وجود دارد كه يک دابل كراس خالص

عملكرد  ،كه از والدين ديگري حاصل شده است (F*E)يک سينگل كراس بخصوص مثالً 

بذري )مادري( در رديف پايه  6بيشتري داشته باشد. در مزارع توليد بذر دابل كراس،معموالً 

مقابل دو رديف پايه گرده افشان )پدري( كاشته می شود. در توليد بذر سينگل كراس معموالً 

 1رديف پايه مادري و  4رديف پايه پدري و يا  ل يکرديف پايه مادري در مقاب 1الگوي 

اب از رديف پايه گرده افشان )پدري(بكار گرفته می شود.مزارع توليد بذر ذرت، به منظور اجتن

مزرعه بايستی كامالً ايزوله و دور از ديگر مزارع ذرت  ،ورود دانه هاي گرده از خارج

ن مكانی و ديگري از وباشد.ايزوالسين را معموالً به دو روش می توان انجام داد.يكی ايزوالسي

طريق كاشتن نباتات نر اطراف نباتات عقيم شده بطوريكه گل نبات عقيم شده از گرده هاي 

بارور گردد.دو رگ گيري، نتيجه تالقی پايه هاي مطلوب گرده افشان )پايه نر( و خالص 

بذري)پايه مادري( می باشد.گرده افشانی را می توان با قطع گل هاي نر پايه هاي مادري و يا 

استفاده از پايه هاي بذري نر عقيم كنترل كرد.مثالً تمام هيبريدها با روش قطع گل هاي نر پايه 

استفاده از پايه هاي نر عقيم، بطور كامل  1164توليد ميشدند، ولی در خالل دهة  هاي مادري

بيماري بالست برگی  “T“نياز به قطع گلهاي نر را مرتفع ساخت، اين وضعيت با شيوع نژاد

( نسبت Tسيتوپالسم)ذرت و مشخص شدن اين نكته كه منابع نر عقيمی سيتوپالسمی تگزاس

حساسيت بسيار زيادي دارد،به شكل تأسف باري تغيير  ،بيماري( از Tبه اين نژاد )نژاد 

بهمدت چند سال، باز هم تمام بذرها با روش قطع گل هاي نر توليد  1131كرد.پس از سال 

شدند.ليكن داخل شدن نر عقيمی ژنتيكی و انواع ديگر نر عقيمی سيتوپالسمی، حركتهاي 

كانيكی نويد دادند.وقتی كه از خاصيت نر ديگري را براي اجتناب از قطع گل هاي نربه طور م

 عقيمی براي توليد بذر دو رگ استفاده 

می شود بايستی تمهيدات الزم براي بازگرداندن خاصيت توليد گرده، بهمنظور توليد تجاري 

بذر ذرت بكار گرفته شود.بذر هيبريد ذرت، معموالً در حاليكه روي باللها است برداشت و 

رسيد، تمييز شده و تحت اندازه  درصد11كه رطوبت بذر به حدود خشک می شود.پس از اين

سطح و غيره( بهمنظور باال بردن دقت و مبزرگ و  ،و شكل هاي مختلف )مثالً گرد، كوچک



سهولت در كاشت، درجه بندي می گردد.تقريباً هميشه بذور قبل از دسته بندي و ارائه به بازار، 

د.همچنين دستگاههاي كمباين و بوجاري با يک قارچكش مناسب ضد عفونی می شون

بهمنظور برداشت و بوجاري بيش از يک واريته استفاده می شود اين خود می تواند منبعی 

 .براي اختالط بذرها باشد، زيرا تمييز كردن دقيق آنها چندان ميسر نيست

 تاريخچه توليد بذر هيبريد ذرت

عمليات زراعی توانسته است عملكرد ذرت  استفاده گسترده از هيبريدهاي ذرت همراه با بهبود

برابر افزايش دهد كه در مورد هيچ محصول زراعی چنين  3به  1134دهه از سال  5را طی 

درصد برآورد شده است.اولين بار 64اتفاقی رخ نداده است. در اين بين سهم اصالح نباتات 

ل سن 6-3مدت ه شنی بد را از طريق خودگ( پيشنهاد توليد الينهاي اينبر1148دكتر شول )

منظور تعيين بهترين هيبريد يا تركيب ارايه داد. واژه هتروزيس در ه وسپس تالقی اينبرد الينها ب

 ،مطرح شد.پذيرش ذرت هيبريد مانند هر تئوري يا نظريه ديگري بسيار كند بود 1114سال 

چون توليد بذر هيبريد بدليل قدرت پايين بوته ها و عملكرد كم بذر والدين اينبرد غيراقتصادي 

پيشنهاد استفاده از دابل كراسها را مطرح كردبطوريكه والدين  1111جونز در سال . بوده است

سرعت گسترش يافت و تا اوايل دهه ه هيبريد نيز خود سينگل كراس بودند. كشت اين بذور ب

دو مسئله عمده اتفاق  1154اغلب ذرت كشت شده در آمريكا هيبريد بود.از اوايل دهه 1144

 افتاد: 

 افزايش تراكم بوته در واحد سطح . 1 ( ازته افزايش كود مصرفی ) بويژهكود .1

 سمت سينگل كراسها گرايش يافت چون عالوه بر عملكرد باالتر ازه لذا دوباره اقبال عمومی ب

برخوردار می باشند.امروزه تقريبا تمامی بذر هيبريد مورد استفاده در يكنواختی بيشتري هم 

روند ل كراس و تري وي كراس می باشند. كشورهاي پيشرفته سينگل كراس و مقداري نيز داب

سريع افزايش سطح زير كشت ذرت دانه اي  در كشور ضرورتا باعث افزايش سطح و ميزان 

تن در سال  1444به  1331تن در سال  1444ر از توليد بذر هيبريد شد بطوريكه توليد بذ

كشور كشت و صنعت هاي مغان و بالغ گرديد. عمده مناطق توليد بذر هيبريد ذرت در  1381

اطق مغان استان فارس و كرمان می ي از پيمانكاران بخش خصوصی در منو تعداد زياد پارس

 باشد.



 توليد بذر هيبريد ذرت در ايران

با وارد كردن  1354از سال  وتوليد بذر هيبريد  1341شروع تحقيقات ذرت در ايران در سال 

هكتاردر كرج آغاز  14هيبريد برگزيده دابل كراس از كشور يوگسالوي در سطح 14والدين 

 1351تن در هكتار بوده است.در سال  145/1تا  444/4شد. عملكرد بذر هيبريد توليدي بين 

هكتار در  4هيبريد از ايستگاه تحقيقات زمون پل يوگسالوي وارد و در سطح  8مجددا والدين 

 6به  1كرج و دشت ناز ساري كشت و بررسی شد. نسبت كشت رديفهاي پدري به مادري 

 ها بود. SCبراي  4به  1و نسبت  TWCهيبريدهاي و DCبراي 

 Hybrid vigour or heterosisهتروزيس يا هيبريد ويگور )قدرت هيبريد(
افزايش اندازه، بنيه و نيز ميزان محصول يک گياه هيبريد نسبت به  هتروزيس عبارتست از

 .ميانگين والدين خود

 انوا  هتدوزیس: 

      هتدوزیس میانگین والدینMidparent heterosis 

              هتدوزیس والد بدتدHigh parent heterosis 

                هتدوزیس استاندا دStandard heterosis 

 Heterosisهتدوزیس

تواند باعث از دست رفتن بنيه گياه،  پسروي اينبردينگ است.اينبريدينگ می هتروزيس برضد

اندازه و ... شود.بازگردانيدن وضعيت بروز فنوتيپی گياه از طريق تالقی اينبرد الينها براي توليد 

 شود. يک هيبريد هتروزيس ناميده می

  



  ارقام هيبريد

 ساسی در اصالح ارقامهيبريد اولين نسل تالقی الينهاي اينبرد والدينی هستند.گامهاي ا ارقام

توليد ، مناسب بين اينبردها F1يافتن تركيبات ، صالح الينهاي اينبرد هموزيگوسهيبريد شامال 

هيبريدها در صورتيكه از والدين هموزيگوس . در مقياس تجاري براي توليد كنندگان F1بذر 

 ده و پتانسيل توليد مطلوبی دارند.)خالص( توليد شده باشند، يكنواخت بو

 سورگوماهميت توليد بذر هبيريد

 چون د  این گیاه هتدوزیس بدای بسیا ی از خواص آن دیده تده، از این  و، ذ ت 

خوته ای هیبدید اهمیت فوق العاده ای پیدا هدده است. آنیه د  این مو د، مهم خواهد 

 اه مقدون به صدفه ای بدای تولید بذ  هیبدید است. با استفاده از وا یته هایی بود وجود 

عقیمی دا ند، می توان به سهولت هیبدید ها  ا بهدست آو د. د  ذ ت خوته ندهه خاصیت

 اهدا ای از ندعقیمی سیتوپالسمی ژنتیکی بدای بدست آو دن هیبدیدها استفاده می تود. 

مهم اصالح این گیاه عبا تند از ازدیاد عملکدد، تهیۀ وا یته های مناسب بدای بدداتت با 

همباین، زود سی، مقاومت به خوابیدگی بوته و  ی ش دانه، مقاومت به بیما یها، و باال 

 .لبددن هیفیت محصو

 ذرت خوشه اي )سورگوم( هيبريدتوليد بذر 
هایی از آسیا و امدیکا است. این گیاه چون موطن اصلی ذ ت خوته ای یا سو گوم، قسمت

 به

بیشتدی واقع  هخشکی و هم آبی تا حدودی مقاوم است می تواند د  هشو  ما مو د استفاد

توليد بذر ذرت سورگوم نيز همانند توليد بذر هيبريد ذرت می باشد.اما برعكس ذرت، تود.

گل ها روش مكانيكی قطع سورگوم گياهی است كه خودگشنی زيادي دارد.به علت ريز بودن 

اندام توليد گرده براي توليد بذر عملی نيست.به همين دليل توليد بذر هيبريد سورگوم، تنها 

.مكانيسم هاي برگشتی استپس از كشف خاصيت نرعقيمی ژنتيكی و سيتوپالسمی امكانپذير 

اي توليد براي توليد بذر سورگوم هاي دانه اي بكار می روند،زيرا وقتی كه از سورگوم بر

 علوفه يا سيلو كردن استفاده می شود نيازي به مكانيسم برگشتی وجود ندارد.



 هتروزيس در ذرت خوشه اي 

د  هیبدید های مختلف بهدست آمده از این گیاه، بدای خواصی از قبیل ا تفا  بوته، 

 تد گیاه، پنجه زدن، و محصول دانه و علوفه، خاصیت هتدوزیس دیده تده  هدو 

است.هتدوزیس بدای محصول دانه و علوفه د  صو تی اهمیت دا د هه با هتدوزیس بدای 

زیدا د  ز اعتهای مکانی ه ذ ت خوته ای، وا یته های پاهوتاه  .ا تفا  بوته همداه نباتد

 مو د استفاده واقع می تود.

 اصالح ذرت خوشه اي روشهاي 

، مانند اصالح گیاهان خودگشن همانند وتهایی هه د  اصالح این گیاه بهکا  می  ود 

. د  گذتته، این  وتها است دو گ گیدی و وا د هددن وا یته های جدید، سلکسیون

  خیلی بیشتد مو د استفاده بود و امدوزه اغلب از ذ ت خوته ای هیبدید استفاده می تود. 

  



 بذر هيبريد گندم توليد

توليد بذر هيبريد تجاري گياهان خودگشن بسيار مشكل تر از گياهان دگر گشن می باشد.گل و 

اندامهاي توليد گرده در اين گياهان، براي تالقی با ساير گياهان تكوين نيافته است.صرفنظر از 

شتی بايستی الگوي گرده افشانی و ساختمان گل، در گياهان خواص نر عقيمی و مكانيسم برگ

دست آمده است ه با هم پيوند خورده باشد.در حالحاضرتعداد معدودي از ارقام دو رگ جو ب

اما چون براي دستيابی به توليد بذر هيبريد گندم بايستی ميليونها دالر توسط بخش هاي دولتی 

 توليد آن در حال حاضر بعيد به نظر  ،و خصوصی صرف شود

 توليد گندم هيبريد،افزايش الين هاي نر عقيم مناسب می رسد.اولين مانع پيشرفت در 

می باشد.اكنون كه خاصيت نر عقيمی كشف شده است فقدان روشی ساده و مكانيزم مؤثري كه 

بزرگترين مانع ترقی  ،بتوان توسط آن خاصيّت توليد گرده را به الين هاي نر عقيم بازگرداند

ازگشتی ژنتيكی كه بتوان آنها را به الين توليد گندم هيبريد محسوب می گردد. سيستمهاي ب

، اما اين سيستمها از نظر كارآئی بسيار متغيرند و ايه هاي پدري پيوند زد موجود استهاي پ

تحت تأثير آب و هوايی قرار می گيرند، از نظر ژنتيكی پيچيده و باالخره نيازمند يک برنامه 

، بكار بردن مواد شيميايی يد گندمروش ديگر توليد بذر هيبر.طويل المدت توسعهمی باشند

روي پايه هاي ماده است.اين روش موجب باروري گلها از دانه (Stamatacides)گرده كش

هاي گرده رديف هاي معينی كه بعنوان پايه پدري كاشته شدهاند،می شود و توليد بذر هيبريد 

استفاده هاي غير بذري( )نهرا بااطمينان همراه می سازد.رديفهاي پايه هاي نر براي استفاده از دا

ور فروش بذور هيبريد برداشت می گردند. اگر دو رگ كردن ظمنو خطوط پايه هاي مادري به 

وجود آورد كه در اين ه گندم موفقيت آميز شود، می تواند صنعت بذر تخصصی و بزرگی را ب

ين كار نه براي ا. شرايط هر سال بايد بذر الزم براي كاشت درفصل كشت آينده، توليد شود

تنها سطوح بسيار وسيعی مورد نياز است، بلكه ايزوله كردن مزارع توليد بذر از مزارع توليد 

تجاري گندم نيز الزم است.اين موضوع كه مناطق ايزوله كافی در مناطق توليد تجاري گندم 

 .يافت خواهد شد يا نه سؤال برانگيز می باشد

 (توليد بذر بقوالت)يونجه

سانتيمتر رعايت می شود.هر چند كه  144-54مزارع يونجه بذري فواصل رديفمعموالً در 

-5/4تراكم مزارع چند ساله نيز استفاده می شود. مقدار بذر مصرفی مگاهی از پوشش هاي 



كيلوگرم در هكتار براي كشت  8/16كيلوگرم در هكتار در كشتهاي رديفی و متجاوز از  35/4

داده است كه با وجود عوامل محدود كننده، مصرف مقادير  كپه اي متغيير است.تحقيقات نشان

يونجة چند ساله به تراكم كمتر بوته عكس العمل نشان .كمتر بذر عملكرد بيشتري داشته است

به اين ترتيب، عملكرد بذر افزايش می  .داده و هر بوته آن بذر بيشتري توليد می نمايد

باشد.در ضمن كشت رديفی نيز رز يابد.گرچه در اين شرايط ممكن است مشكل علف ه

مزاياي ديگري از جمله راندمان باالتر مصرف و كودهاي شيميايی و سهولت مبارزه با علفهاي 

بزرگترين مشكل مزارع توليد بذر يونجه از نظر علفهاي هرز، .هرز، نسبت به كشت كپه اي دارد

زاحمت زيادي ايجادمی اين علف هرز انگل در مزارع توليد بذر يونجه م. وجود سس می باشد

كند زيرا بذر آن هم اندازة بذر يونجه بوده و جدا كردن آن از بذر يونجه بسيار مشكل 

است.البته ناهمواريهاي پوست آن موجب شده است كه بتوان آنرا با استفاده از دستگاه بوجاري 

توان با اين يا غلطک مخملی جدا نمود. با تلفيقی از روشهاي مبارزة شيميايی و مكانيكی می 

تعداد زيادي از گياهان مناسب تغذيه دام جزء لگومهاي علوفه اي هستند .علف هرز مبارزه كرد

يازمندند و چون گل هستند و براي باروري به حشرات ن و بسياري از گونه هاي آنها دگرگش

م نجاان اينكار به كمک حشرات نيز ادر آنها بايد بوسيلة عامل خارجی باز شود و در اين گياه

اين  .، لذا وزن حشره اي كه روي آن می نشيند اهمّيت زيادي در موفقيت كار داردمی شود

 .گويند(Tripping)عمل در اين گونه از گياهان را تريپينگ

 ز:مهمترين زنبورهاي گرده افشانگياهان لگوم علوفه اي عبارتند ا

 زنبور عسل  -1

 زنبور برگ بر -1

 (N4mia melanderi)زنبور آلكالی -3

 (Bombus spp)زنبور بامبل -4

 (Megachile)زنبور مگاشيل -5

 (Smaragdual) اسماراگودال -6

وقتی كه بر روي گل می نشيند)براي جمع آوري شهد يا دانه گرده( باعثتحريک  زنبور عسل

گل و جابجا شدن اندام جنسی كه درون ناوها قرار دارند می شود.اين عمل كالله را در معرض 

زنبور حمل شده است قرار ميدهد. وقتی كه اندام  هوسيله ديگر ب گرده هائی كه از گلهاي



جنسی گل آزاد می شود با نيروي قابل مالحظه اي به طرف باال رها شده و به قسمت زيرين 

بدن زنبور ضربه می زند.زنبور عسل به زودي می آموزد كه چگونه بدون اينكه باعث تحريک 

شره كم اثري در گرده افشانيمی شود.زنبورهايی گل شود به آن سركشی كند و بدين ترتيب ح

كه دانه هاي گرده را جمع آوري می كنند در گرده افشانی مؤثرتر از زنبورهايی هستند كه شهد 

زنبور برگ بر گونه هاي وحشی هستند كه كارآئی آنها از زنبور عسل .را جمع آوري می كنند

 :اين زنبورها داراي دو عيب هستند .بيشتر است

 .ه فعاليت آنها كم و معموالً چند ده متر اطراف كلنی استدامن -1

 .مانند اغلب زنبورهاي وحشی جمعيتی پراكنده و غير مجتمع دارند -1

زنبورهاي آلكالی نسبت به زنبورهاي برگ بر دامنة فعاليت زيادتري داشته و با جمعيت بيشتري 

زنبورهاي بامبل .يافت می شوند به همين علت گرده افشانهاي بسيار مؤثري هستند

نيز گرده افشانهاي مؤثري هستند ولی تعدادشان كم (MelissodesSpp)وزنبورهاي

شرايط آب و هوايی بر فعاليت تمام زنبورها مؤثر است.زنبورها در هواي بارانی و يا .است

كيلو متر در ساعت از  8زمانی كه گلها مرطوب هستند كار نمی كنند.بادهاي با سرعت بيش از 

آنها می كاهد. مصرف حشره كشها به طور جدي سبب كاهش جمعيت زنبورها شده فعاليت 

به منظور استفاده بهتر از زنبورهاي وحشی گرده افشان رعايت موارد زير را پيشنهاد كرده .است

 :اند

 .همزمانی حداكثر گلدهی لگومهاي علوفه اي با حداكثر جمعيت زنبورهاي وحشی -1

 .ر در اندازه هاي كوچکكاشت و نگهداري مزارع توليد بذ -1

 .تهيه محل هاي مناسب براي النه سازي زنبورهاي وحشی -3

 .اجتناب از كشت محصوالت رقيبی كه گلدهی آنها همزمان با لگوم هاي علوفه اي است -4

كاشت گياهان گلدار در اوايل فصل رشد به منظور جذب و افزايش جمعيت زنبورهاي  -5

 .وحشی در منطقه

معموالً چين اول كه ساليانه مقادير قابل توجهی بذر از مزارع توليد علوفه برداشت می شود 

 .علوفه برداشت و يا چرانيده شده و چين دوم براي بذرگيري اختصاص می يابد

  



 توليد بذر هيبريد يونجه

 اولين امتياز واگذار شده در امر توليد بذر هيبريد يونجه از طريق نر عقيمی سيتوپالسمی در 

در آمريكا به يک شركت تجاري بذر واگذار گرديد و اين اولين موفقيت در امر  1131سال 

پذيرش استفاده بذور هيبريد در توليد بقوالت علوفه اي بود.در يونجه برخالف هيبريدهاي 

به گياه نيست زيرا قسمتهاي رويش گياه بيشتر  ه بازگرداندن خاصيت توليد گردهب غالت نيازي

كشف گياهانی كه داراي خاصيت نر عقيميسيتوپالسمی هستند، .از بذر آن اهميت تجاري دارند

معموالً با بررسی جمعيتهاي زيادي از بوته ها صورت می گيرد.سپس اين گياهان تكثير و حفظ 

بذري بوجود  ه، در نتيجه تودهاي نگهدارنده نر عقيمی تالقی داده شوند می شوند تا با پايه

در توليد تجاري بذر يونجه پايه هاي نرعقيم .خواهد كه گياهان نر عقيم از آن توليد می شوند

ت گرده افشان، از پايه هاي نر در رديف ها به نحوي كاشته می شوند كه بتوانند توسط حشرا

ايت، بذر هيبريد سينگل كراس از رديف هاي نر عقيم برداشت می تلقيح شوند. در نهرور با

شود.اين بذور را می توان بعنوان دو رگ سينگل كراس فروخت.اما غالباً براي توليد بذر هيبريد 

)پايه هاي بذور توليدي رديف هاي گردهافشانسه جانبه )تريپل كراس( به مصرف می رسند. 

 .توليد هيبريد به فروشمی رسند پدري(بسته نيز به عنوان محصول فرعی

 کدوئيانه توليد بذر هيبريد در خانواد

در اين خانواده،ساختمان گلهاي طوري است كه می توان با كشت متناوب دولينه و برداشت 

توليد نمود.اين عمل از نظر F1، به تعداد زياد بذر هيبريدنر يک لينه به عنوان پايه مادري گلهاي

چون كليه گلهاي نر و ماده در يک زمان نمی رسند و بايستی عمل اقتصادي به صرفه نيست 

، با اين طريق وز يكبار تكرار نمود.با اين وصفبرداشت گلهاي نر در پاية مادري را هر دو ر

شكل اساسی در خانواده .می توان بذر هيبريد كافی براي كشت هاي تجارتی توليد نمود

هتروزيس كافی نشان نمی دهند و هتروزيس  كدوئيان اينست كه، گونه هاي اين خانواده

مشاهده شده هزينه هاي توليد بذر هيبريد را جبران نمی نمايد. با وصف اين امكان بوجود 

آوردن لينه هاي برتر از نظر قدرت تركيبی عمومی در گونه هاي خانواده كدوئيان و تهيه 

 .اقتصادي بذر هيبريد نبايستی ناديده گرفته شود

 خيار -1



)سبز، سفيد، قرمز، زرد و سايزهاي مختلف، كشيده،گرد، خاردار و انواع رنگ هاي خيار در

توليد و عرضه می شود اما چون در ايران عمدتاً خيار سبزرنگ توليد می شود اكثراً آن (...

 148 اتريشياستكه«مندل»كلمه هيبريد  صاحب.راخيارسبز اطالق می كنند

 سالپيشقانونوراثتراكشفكردودانشمنداناينقانونراباتوليدگياهانوحيواناتبهتر،بيشتر،

ثروتمندتر از كشورهاي  اينعلمكشورهايزياديرا. بهثروتوكاروصادراتتبديلكردند... كيفيتر،زيباترو

و كماكان جزء بزرگ ترين واردكنندگان  بودهنفت خيز كرده اما در ايران هنوز در ابتداي كار 

 ،همانتوليددانهبذردورگهاست«بهنژاديگري»هيبريداسيونيايبريد در منطقه است. بذر ه

متخصص از والدين به بچه ها منتقل می  بادريافتخصوصياتيويژهازپدرومادر،كهتوسطمحققكه

شوند. در اين صورت مصرف سم و كود اوم تر و پرمحصول تر شود تا فرزندان قدرتمندتر، مق

عالوه بر  .داشت در واحد سطح تا چند برابر افزايش می يابدو حتی آب، كمتر می شود و بر

ديگر مربوط به بذرهاي  بحث اين، كيفيت و طعم محصول و بازارپسندي بهبود می يابد.

و گل هاي آن با جريان باد  هقديمی است، مثل بذر خيار كه صرفا در فضاي باز قابل كشت بود

رهيبريد خيار بكرزا هستند و در گلخانه نياز به يا حركت حشرات قابليت تلقيح داشتند، اما بذو

 .باد يا تلقيح توسط حشرات ندارند گردش

 گوجه فرنگی -2

گوجه فرنگی F1، در اياالت متحدة آمريكا مؤسسة كوچكی براي تهيه بذر هيبريد1144در سال 

 بوجود آمد.در اين مؤسسه عمل تالقی واريته ها با دست انجام می گيرد. هرچند با يک تالقی

بذر هيبريد بدست می آيد، ولی تهيه بذر هيبريد به اين طريق برا ي ساير نباتات  144بيش از 

اقتصادي نمی باشد. چون زارعين و كسانی كه عالقه مند به كشت گوجه فرنگی در خانه يا 

گلخانه هستند بذر هيبريد گوجه فرنگی را به بهاي زياد خريداري می نمايند،تهيه بذر هيبريد 

وقتی تهيه بذر هيبريد گوجه فرنگی كامالً اقتصادي .ات بوسيله دست به صرفه می باشداين نب

بوده و به مقدار زياد توليد خواهد شد كه بتوان از پديده نر عقيمی و ژنهاي باروري استفاده 

فلفل، يكی ديگر از  .نمود. بعالوه بايستی شرايط محيط براي دانه بستن كامالً مناسب باشد

گياهان خودگشن است كه قدرت توليد بذر هيبريد آن گوجه فرنگی است. در اين گياه نيز تهيه 

 .بوسيله دست عملی می باشدF1بذر هيبريد
 



 اسفناج هيبريدي -3

 ترين سبزيجات برگی از نظر ميزان مصرف است كه به صورت تازه واسفناج يكی از مهم 

بومی مناطق مركزي آسيا و به احتمال قوي ايران  ،اسفناجشود. فرآوري شدهمصرف می 

هاي نر و اي ساقه و شاخه بوتههاي نر در انتهاست.گل اسفناج يک جنسی است كه در آن گل

 4-5كاسبرگ و  4-5ماده قرار دارند. گل نر دارايهايبوته ه هاي ماده در طول ساقه و شاخگل

اند. تخمدان داراي يک تخمدان را احاطه كرده كاسبرگ است كه 1-4پرچم و گل ماده داراي 

( اگر چه خالص نيستند ولی از نظر F1هاي دورگ نسل اول)اي است. اسفناجخانه تک برچه

خصوصيات زراعی و رويشی و مقاومت امتيازات زيادي نسبت به نژادهاي قديمی دارند. مقدار 

گيري و رگههاي اصل از دورگدست آمده برابر با تفاوت بين ميانگين نتاج حه هتروزيس ب

گزارش كردند كه  1191در سال  همکاران(.  موخانوا و Hf1 = Mf1 – Mpزاد است )درون

در درصد بيشتر از عملكرد والدين بوده است.جونز و همكاران 34-44عملكرد هيبريد اسفناج 

يرانی تهيه نيز اولين هيبريد مقاوم به سفيدک را از طريق تالقی با ژرم پالسم ا 1166سال 

دو جمعيت را به به اين خاطر، كردند. اين رقم داراي يكنواختی مطلوب و عملكرد باال بود. 

كه هر دو داراي سيستم آميزش تصادفی است و جهت  كردهعنوان جمعيتهاي والدي انتخاب 

 شود.  زاد آميزش داده میتوليد نسل اول دگر

 چغندر قند هيبريد -4

موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندر  دركشور نخستين بذر مونوژرم هيبريد چغندر قند 

بيماري  توليد شد. 1385در سال به بيماري ريزومانياي چغندر قند متحمل«زرقان»قند با نام 

 ،ريزومانياي چغندر قند يكی از عواملمحدود كننده زراعت چغندر قند در دنيا می باشد

بذر مونوژرم  ديوش مقابله با اين بيماري استفاده از ارقام مقاوم می باشد. تولكاربردي ترين ر

جويی  صرفه بهعالوههيبريد چغندر قند گام مهمی در كاهش آفت و مصرف سم می باشد. 

است. مركز تحقيقات  ريبذر وارداتی اصالح شده چغندر به كشور چشمگ درخصوصارزي 

قتصادي در منطقه و حتی اروپاست كه به اقتضاي فرهنگ هاي ا چغندر قند، يكی از نادر بنگاه

 .كند هاي زراعی، بذر مولتی ژرم توليد می رايج در زراعت چغندر قند كشور و شرايط زمين

 توليد بذر هيبريد پياز



 نخستين بار دركشور انجام يتوليد بذر هيبريد پياز با استفاده از ذخاير ژنتيكی در اصفهانبرا

 هيبريد صفت هاي مثبت و مطلوب رقم هاي مختلف گرفته و با گياهاندرتوليد بذر . شد

گردهدهنده و گيرنده تالقی داده می شود و مقاومت براي صفاتی همچون شوري كم آبی، 

آفات بيماريها و عملكرد بهبود می يابد. براي اجراي اين طرح از ده سال پيش تاكنون تحقيق 

تفاده از ذخاير ژنتيكی كشور همچون رقم هاي بومی شده است. توليد و تكثير اين بذر با اس

درصدي عملكرد توليد، مقاومت باال  14. افزايش انجامشداصفهان، سفيد كاشان و قرمز آذرشاه 

به شوري وكم آبی، توليد پياز قرمز در شرايط نامساعد جوي و مقاومت در برابر آفات وبيماري 

. توليد پياز قرمز در استژگی هاي پياز هيبريد ها و امكان كشت پاييزه و زودرسی از ديگر وي

. با هيبريد كردن توليد اين محصول را زود رس باشديمديررس  ماهو شهريور ماهكشور در مهر

. بذر هيبريد پيش ازاين ازكشورهايی همچون ژاپن، هلند، اسپانيا و آمريكا وارد می ندكنمی 

 .گرديد

 هيبريدبرنج

 1134 يكيازمهمترينپيشرفتهايانجامشدهدرزمينهاصالحگياهانزراعيتوليدگياهانهيبريدبودكهدرسال

. اين امر بهنژادگران را تشويق نمود تا به دنبال ارقام هيبريد درموردگياهذرتاتفاقاقتاد

. درمحصوالتديگرنظيربرنجباشند

كشورهاي آسيايی در دو  لببدليالهميتاينمحصولدرايجادامنيتغذاييواشتغالبراياقشاركمدرآمداغ

چون ،دهه گذشته تمهيدات مناسبی جهت توليد برنج براي جمعيت در حال رشد خود داشتند

انتظار می رود، تقاضا براي برنج در ربع قرن آينده به خاطر افزايش جمعيت گسترش يابد. 

طح توليد بنابراين، به منظور مقابله با فشار جمعيتی آينده بايد محصول بيش تر در واحد س

گردد تا جوابگوي نياز غذايی آينده باشد. اين افزايش توليد بايد در زمين كم تر، با نيروي 

كاركم تر و نيز آب كم تري توليد گردد. بنابراين، استفاده از پديده هتروزيس وتوليد برنج 

هيبريد در واقع اشاره به بذر  رقم. كارهايمقابلهبااينچالشاستهيبريد يكی از راه

F1اردكهازراهمستقيمازتالقيدووالديكهازنظرژنتيكيمتفاوتهستند،توليدد 

. ميگردد

 Hybrid)صفاتكيفيومفيدهردووالدباهمتركيبشدهومنتجبهپديدهايبهنامنيرويهيبريديدراينارقام،



vigor )  ياHeterosis .برتري هيبريد نسبت به والدين( می گردد( 

نبالغنيزصفاتزايشيبهتريازخودنشانميدهند،لذااينفاكازآنجائيكهنشاهايجواندارايقدرترشدباالتروگياها

. ميشوند)خالص(  تورهاباعثعملكردبيشتردرمقايسهبابرنجهايمعموليوحتيالينهاياينبرد

 15 راتابنابراين،ميتواندركشتبرنجهيبريدبااعمالمديريتصحيحزراعيعملكرد

 14الی 15 امروزهبيشاز.درصدافزايشداد

رقمبرنجاصالحشدهتوسطكشاورزانكشتميشودكههمهآنهادرموسسهتحقيقاتبرنجرشتوسايرمراكزتح

. قيقاتياصالحشدهاند

. تمامارقاممعموليكهكشتميشوندازبرنجهاياينبردمحسوبميشوندچونازراهخودگشنيخالصشدهاند

جازه می اين اندام ها به گياه ا .ميباشد)كالله(  وماده( پرچم) گلهايبرنجشاملهردواندامزايشينر

. دوبارهتجديدنسلكنددهد تا بطور دائمی از طريق خود گشنی بدون دخالت بشر

ه ب)خالص(  اينبدينمعنياستكهميتوانازمحصولبرداشتشدهارقاماينبرد

بنابرين  .يک رقم هيبريد، حاصل تركيب دو والد است .عنوانبذر،برايكشتفصلديگراستفادهنمود

نی براي كشت در فصل بعد توليد شود. اين بايستی هميشه بذور جديد از طريق دگر گش

( وپالئا)لما  كهداراياندازههايمختلفهستندممكناستبيرنگوحتينيمهبارورباشندونيزپوستههايبذربذور

. بذرآنهاسبكتراست( )خالص پسازرسيدگيقدريبازبمانندومعموالًدرمقايسهباارقاماينبرد

ه اهمتالقيدادهوازتركيبآنهاگياههيبريدبدستآوردنبهترينصفات،دوالينوالدينيرابه بااينتوصيفبرايب

. گردهافشانيمعموالبهكمكابزارطبيعيوشيمياييانجامميگيرد. آيد   دستمی

بذوربرداشتشدهازگياههيبريدنميتواندبرايكشتمجدداستفادهشود،زيرانيرويهيبريديگياهاننسلبعدكم

لكردباال،واواريتههايباعم.ميشودوكاهشعملكردوغيريكنواختيدرگياهانكشتشدهمشاهدهخواهدشد

مدرن واريته هاي  ،ريتههايمدرن،واريتههايمعموليوتيپهايجديدواريتههايبرنجباعملكردباال

( Super Rice)نيزارقاممعموليوهمچنينتيپهايجديدبرنجو

. كارميرونده اصطالحاتيهستندكهبرايتمايزاينارقامازواريتهسنتيوبوميب

به آسانی  واريتههايبوميمعموالًدارايارتفاعبوتهبلندودرشرايطنامساعدجويدرمراحلقبالزبرداشت

. ونيزدارايعملكردپايينوديررسميباشندكنند  ورس می

. تعدادپنجهآنهاكموغالباًحساسبهآفاتوامراضرايجمنطقههستندوگاهاًريزشدانهآنهانيززياداست

 .بيهستندالبتهاينارقامدارايعطروطعموكيفيتپختوخوراكخو



اصطالحواريتههايباعملكردباال،وار.ارقامدمزرد،دمسياه،طارممحليونيزارقامباسماتيهندوپاكستاننظير

. يتههايمدرنونيزواريتههايمعموليبهيكمعنياست

( فتوپريود) اينواريتههاباارتفاعكوتاهتامتوسطودارايدورهرشدمتوسطميباشندوغيرحساسبهطولروز

وبارقابلكشتهستندودارايعملكردنسبتاًخوبومتحملبهآفاتوبيماريببودهبنابرايندرشرايطمحيطيمناسبتاد

( SuperRice)تيپهايجديدبرنج.ودهوپاسخمثبتينسبتبهازتازخودنشانميدهند

 11 اهدافاصالحيدراينواريتههاعملكرد. واريتههاييهستندكهبراينيازفشارجمعيتيآيندهطراحيشدهاند

 114 تندرهكتاربادورهرشد

 يستيوتغييردرساختارومعماريگياهبرنجبدستميآيدكهدارايپنجههايكم،روزهميباشدكهازطريقفناوريز

 6 تا 5

پنجهونيزتعداددانهبيشتروسنگينتردرخوشهوهمچنينسيستمريشهايبلندووسيعترميباشندوكاراييبيشتري

 به.درمصرفآبوموادغذاييدارند،بديهياستمقاومتبيشترينيزبهآفاتوامراضازخودنشانميدهند

در آينده  رحالتكاملواصالحميباشدورحاالينالگويجديدبرنجهنوزده

عالوهبراينواريتههايبومی،ارقامباعملكردباالونيزواريتههايمدرنوارقاممعموليوهم.بهبازارخواهدآمد

چنينتيپهايجديدبرنجآيندهازيكجهتدارايوجهمشتركميباشندوآناينكههمهآنهاخودگشنبودهوشباهتيبه

اينقدرتمنديبهمفهومبرتريهيبريدهانسبتبهوالديناستكهتنهابهگياهانهيبريدنظيرذرت!برنجهيبريدندارند

...  ،برنجو

مربوطميشودومترادفبااصطالحهتروزيساستكهاشارهبهرشدرويشيوزايشيسريعدرگياهبرنجهيبريددا

 چونريشههاينشاءجوانبرنجهيبريدسريعرشدميكندوسطحبرگتوسعهخوبيپيداكردهوتاجپوشش. رد

( )كانوپی

زخودنشانميدهدوكلمادهخشكگياهافزايشيافته،تعدادگلچههايبيشتريدرواحدسطحتوليدكردهبهتريا

.اين درنتيجهعملكردبيشتريخواهنددادوووزندانهزياد

دسترسی پديدهقدرتمنددرارقامهيبريدباعثهمكاريبيشتريبينصفاتمفيدالينهايوالدينيشدهلذابراي

ليكديگربودهوازنظرخصوصياتزراعيهمديواريتههايهيبريدخوببايستيدرانتخابوالديندقتنمودتامكمبه

)آزمايش در  On farmكشت رقم هيبريد در سطوح محدود و آزمايشات  نتايج.گرراكاملنمايند

 81 و 81 ،84 وطرحهايتحقيقيوترويجيدرسالهاي( ايطزارعشر

ه دهدكهبااعمالمديريتصحيحزراعيب درمناطقمختلفاستانهايشماليروندافزايشعملكردرانشانمی

 رقم هيربيد برتر



تن 1 تنونسبتبهارقاماصالحشدهتا 5/1-3 طوريكهنسبتبهارقامبوميحدوده دستآمدهاستب

 5/13 حداكثرعملكرددرروستايآبكنارانزلی. درهكتارافزايشعملكردداشتهاست

. تندرهكتاربرآوردشد

ب.ضمنآنكهازضريبتبديلوكيفيتپختبهترينسبتبهارقاماصالحشدههمچونخزروسپيدرودبرخورداراست

سودقابلتوجهيعايدكشاورزانميگردد،بديهياستمنوطبرتعيينقيمتپايهبرانابراينباكشتوتوسعهبرنجهيبريد

. ساسارقاماصالحشدهتوسطارگانهايذيصالحميباشد

البتهبايدتوجهداشتكهمديريتتوليدنشاءبرنجهيبريد.كشتبرنجهيبريددقيقاًشبيهكشتبرنجمعموليميباشد

. نيازبهتوجهودقتبيشتريدرخزانهدارد

. سعهكاملپيداكندودرهنگامخارجكردنازخزانهصدمهنبيندنشاءبرنجهيبريدبايدقويوريشههايآنتو

 رعايتاينتوصيههابه

بوتههايبرنجهيبريداجازهميدهدتانيرومنديوقدرتهيبريديرادرمراحالوليهرشدرويشيحفظوآشكارسازن

. رادرمراحلزايشيتاميننمايند دوهمچنينافزايشتعدادگلچه

اينامربدينمعنياستكهارقامبرنجهيبريدعملكردبيشتريراباهماننهادههاييكهدرارقاممعمولياستفادهميشو

 .د،توليدخواهندكرد

1- 

استفادهازبذرجديدبرايكشتدرهرفصلزراعييعنيكشاورزاننميتوانندازمزرعهبرنجهيبريدبرايكشتدرسااا

 .آليندهبذرگيريكنند

 .كيلوگرمبذرارقامبومی  84-144 هكتاربهجايكيلوگرمبذرهيبريدبرايكشتدريك 14 استفادهاز -1

ه كاربردنكودداميدرخزانهباااااااااااااااااااااااااااااااه بااااااااااااااااااااااااااااااا -3

 .منظورنرموسستكردنخاكتانشاءهابهآسانيكندهشوندوريشههايجوانصدمهاينبينند

 14 بناابراين .گرمبذرپاشيدهشود 35 الی  54 بذرپاشيتنک،بطوريكهبهازايهرمترمربعبسترخزانه -4

 .كارميروده مترمربعسطحخزانهب 134 و  444 ترتيبدرسطحه كيلوگرمبذرهيبريدب

 .نشاءدرهركپهانجامگيرد 5-6 نشاءبجاي 1-1 نشاءكاريباتعداد  -5

 .سانتيمترباشد 15×15فواصلنشاءبينرديفورويرديفها  -6

 معمولی اگركشاورزانازارقام، چونپديدههتروزيسفقطمربوطبهنسالولميباشد



. بذرگيريكنند،ميتوانندبراينسلبعدبراي كشت استفاده نمايند

امابذريكهبرايبرنجهيبريدبكارميرودبايدبرايهرفصلتازهوجديدباشددرغيراينصورتبوتههايحاصالزنظ

ه رارتفاعوزمانرسيدگيغيريكنواختشدهوعقيميدرخوشهزيادميگرددونيزب

. درصدكاهشمييابد 14 خاطركاهشقدرتهيبريديعملكردنيزحدود

بنابراينبرايدستيابيبهعملكردخوبويكنواختيدرارتفاعبوتههاورسيدگيهمزمانودرنهايتكسبسودبيشتر،باي

 14 چونكشاورزانفقط.ستيبذورجديدهيبريدبرايهرفصلزراعيمجدداًتهيهشود

 84-144 كيلوگرمبذرهيبريددرمقايسهبا

. ذاردكيلوگرمارقاممعموليدرهرهكتاربكارميبرند،دركاهشهزينهكشتبرنجهيبريدتاثيرميگ

. عبارتديگرهزينهتهيهبذربههمانميزانياستكهكشاورزاندرحالحاضربكارميبرندهب

بنابراينهزينهاضافيدرتهيهكودآليومصرفآندرخزانه،بذرپاشيتنكوجينعلفهايهرزومواظبتبيشتردرخارج

. نشاءدرهركپهونيزواكاريكپههايازبينرفتهميباشد 1-1 كردننشاءونشاءكاريبا

نهزينهايكهكشاورزانباكشتبرنجهيبريدمتحملميشوندباهزينهتوليدارقابراساسمطالعاتانجامشدهميانگي

برنجهيبريديكفناوريكاربرديوكليدياستكهميتواندكمكفراوانيدرافزايش.ممعموليتفاوتمعنيداريندارد

 644-344 ميزانوارداتموردنيازكشوربين. توليدبرنجداشتهباشد

تندرهكتار،ميتوانوارداتبرنجراتايكاقلهزارتندرسالميباشدوباكشتارقامبرنجهيبريدباافزايشعملكردحد

. حدقابلمالحظهايكاهشدادوكشوررادرزمينهتوليدبرنجبهخودكفائينزديكنمود

 54 تندرهكتارارقامبرنجهيبريدوكشتآندرسطح 5/1 الی 1 شايانذكراستباتوجهبهافزايشعملكرد

. هزارهكتارازمزارعشمالكشور،ميتواندميزانوارداتبرنجراتحتتاثيرقراردهد

 6 ميزانبرنجموردنيازبالغبر 1416 ساسپيشبينيسازمانمديريتوبرنامهكشورتاسالمضافاًبرا

 11 ميليونتنبرآوردگرديدهكهباتوجهبهمحدوديتدرگسترشسطحكشت،بايستيارقاميباعملكرد

 لذااصالحارقامهيبريدافقروشنيراپيشرو. دباشتندرهكتارداشتتاپاسخيبرفشارجمعيتيآنسالها

. ميگذارد

يتخودرادرسالهاياخيردرزمينهبرنجهيبريدتوسعهدادهاستوبهكارگيريتكنوبخشتحقيقاتاصالحبذرفعال

. لوژيبرنجهيبريدرايكيازراهكارهاياصليبرنامهتوليدبرنجميداند

تحقيقاتبرنجهيبريدوگسترشتوليدبذر،آموزشنيروهاوتشريحفنآوريواطالعرسانيفعاليتهاازآغازبرنامهد

روپشتيبانبرنامههايبخشاصالحبذردموسسهتحقيقاتبرنجهدايتگ.ردستوركارمحققينموسسهبودهاست



ه رخصوصبرنجهيبريدميباشدوامكاناتماليپروژههاراب

عهدهداردوهماهنگيالزمدرزمينهارتباطبامراكزمليوبينالملليدرخصوصپروژهبرنجهيبريدرارهبريوهد

 تكنولوژيتوليدبذرهيبريدميتواندفرصتهايشغليفراوانيرادر. ايتميكند

. روستاهاايجادنمايد

حتيشركتهايخصوصيميتواننددرعرصهتوليدبذرفعاليتداشتهباشندوتعاونيهايتوليدبذرنيزميتوانندنسبتبه

. توليدآناقدامنمايندوبذرتوليدشدهرابيناعضاءتوزيعنمايند

 همينطوردورازانتظارنخواهدبودكهكشاورزانپيشروبا

. هايالزم،قسمتياززمينخودرابهتوليدبذراختصاصدهندآموزش

وانددركنترلونظارتطيمراحلتوليدنقشمهميايفانمايدوآموزشمداومبهتوليدكنندموسسهتحقيقاتبرنجميت

و كميته هاي علمی  گانبذربايددردستوركارموسسهقرارگيرد

گرفته و در حل  عهدهه تخصصيدرموسسهايجادگرددتاكنترلوگواهيبذرهيبريدراازتوليدتاتوزيعآنبو

م نمودن تسهيالت مرتفع نمايد. مشكالت و موانعی كه در مسير توليد ايجاد می گردد با فراه

 هكتار،فيليپين 484444 ويتنامهكتار،  144444ميليون هكتار، هندوستان  15كشور چين 

. هكتاراززمينهايخودرابهكشتبرنجهيبريداختصاصدادهاند14444 هكتار،بنگالدش 14444

 به 1138 ميليونتندرسال 154 تكنولوژيبرنجهيبريدبهكشورچينكمككردهاستتاتوليدبرنجخودرااز

 14 درصدازكلزمينهايتحتكشتبرنج، 54 اينكشوربااحتساب. برساند 1114 ميليونتندرسال 188

دو  ،خاطرافزايشعملكردارقامهيبريد،دولتمردانكشورچينه بدنيا را فراهم می كند.  درصدبرنج

ميليون هكتار از زمين هاي مستعد را از كشت برنج خارج 

ه ب.نمودهبهمحصوالتديگراختصاصدادند

 3-8 شرايطخاصآبوهوايی،ميانگينعملكردارقامبوميدركشورمصربهحدودعلت

تندرهكتارميرسدبااينوضعاينكشورتمايلدارددرزمينهبرنجهيبريدسرمايهگذارينمايدتاميزاننيازخودرا

. درزمينكمتريتاميننمايدوزمينهايبيشتريرابهمحصوالتديگراختصاصدهد

 وزارت.كشورجهاندرحاالنجاماست 13 درحالحاضر،تحقيقاتگستردهايدرزمينهبرنجهيبريددر

جهاد كشاورزي تنها حامی پروژه برنج هيبريد است ولی بخاطر اهميت موضوع می توان از 

F.A.O(در برنامه هاي سازمان خواروبار جهانی )TCP  همكاري در برنامه تكنولوژيكی( و يا(

 زطريقآژانسهايبينالملينظيربانک توسعه آسيايی و حتی بطور غير مستقيم ا



JICA(آژانسهمكاريبينالملليژاپن )برنج يكی از مهمترين منابع غذايی مردم در . بهرهجست

ميليون هكتار كشت می گردد وميزان توليد آن  146سطح جهان می باشد ودر سطحی بالغ بر 

می باشد.دو سوم كالري روزانه مردم در مناطق آسيا ويک  جهانميليون تن در  514نيز بالغ بر

 .نياز مردم در آمريكاي التين وآفريقا از طريق مصرف برنج تامين می شود سوم كالري مورد

درصد در  4/1پس از شناخت ژن هاي پاكوتاهی و وقوع انقالب سبز، عملكرد برنج در حدود 

 .سال افزايش يافته است

 

 

 تاريخچه برنج هيبريد

ميالدي به  1344سابقه شناسايی هتروزيس به گياهان دگربارور برميگردد و گزارشات در اوايل 

صورت بهبود بنيه و نمود حاصل از تالقی براي تعدادي از گونه ها موجود ميباشد. همچنين 

زمايشات خود، برتري دورگ را در بسياري از هيبريد ها آ( نيز در 1833(و داروين)1865مندل)

در گياه ذرت مهيا  1114زمينه اصلی براي گسترش تجارتی پديده هتروزيس در سال يافتند. 

ن مورد توجه قرار آگرديد. اين گياه از نخستين محصوالتی بود كه توليد بذر هيبريد در 

شناسايی شد. اما استفاده تجاري از آن زمانی  1116پديده هتروزيس در برنج از سال .گرفت

درصد   34الی  14نی مدعی شدند كه ارقام برنج هيبريد داراي آغاز شد كه دانشمندان چي

در ايران اولين گام تحقيقات برنج هيبريد در سال . افزايش توليدنسبت به ارقام پا كوتاه هستند

در ايستگاه تحقيقات برنج رشت در گيالن و آمل در مازندران با وارد نمودن دو الين نر  1366

سط صالحی وهمكاران وسري دوم الين هاي جديد نر توW31Aو V14Aعقيم به نامهاي 

در (IRRI)نيز توسط درستی ونعمت زاده از ايريIR 18118Aو IR58415Aعقيم به نام هاي 

خواست و به ايران وارد و در مراكز تحقيقاتی برنج رشت و آمل مورد ارزيابی قرار گرفت. در 

ت مشترک به تصويب دانشكده علوم ژه ملی برنج هيبريد با تالش فراوان بصور پرو 1335سال 

ترويج كشاورزي ساري و موسسه تحقيقات برنج كشور وسازمان تحقيقات، آموزش و

 .كشاورزي رسيد

 برنجديبريدبذرهيتول



. متفاوتهستنديكياستكهازنظرژنتيدووالديشودوحاصلتالقيمحسوبميكرقمتجارتيديبريبرنج ه

 14 نارقاماصالحشدهمنطقهيدخوب،نسبتبهبهتريبريبذره

 نيرروشدوالينظيمختلفيدبرنجروشهايبريدهيتول ي.برادهديشعملكردنشانميدرصدافزا34تا

( سهوالد) نيازسهاليبهطورمثالدرروشسهوالد. وجوددارد( يسهوالد) نيسهال(، يدووالد)

 .R)والد( ني، الB)والد( ني، الA)والد( نيال: شودياستفادهم

 

 (:می) قم ندعق Aوالد  –الف 

ميكندوليدميرفعالتوليادانهگردهغيكندويدنميااصالدانهگردهتوليدارديعيرطبياستكهبساكغينرقم،رقميا

. دينمايدميدادهشود،بذرتوليتالقيكرقمبرنجمعموليداردواگربايعيطبيادگ

. رنمودهيدآنراحفظوتكثيستوبايرنيقادربهتكثيينرقمبهتنهايا

 .روزاست 3 معمواليگلدهيدهاستودورهيدوچروكيتاسفينرقمبهرنگصورتيسهبساكدرايك

 (:می قم نگهدا نده ندعق)Bوالد  –ب 

و  یعيدانه گرده طب یاست ولAوالد  هيكند و كامال شب یم ديبذر تول یعيرقم به طور طب نيا

 ينگهدار يوالد در واقع به عنوان دهنده دانه گرده برا نيكند. ا یم دينرمال داشته و بذر تول

 یعيرقم بساک ها به رنگ زرد و توپر و طب نيرود. در ا ی( به كار مAوالد ) ميوالد نرعق

بذور  یعنيگردد  یبه نسل اول بر نم يداده شود، بارور یتالق  Bبا والد   Aوالد  یهستند. وقت

با Bوالد  یتالق . لذاكنند ینم ديهستند و بذر تول ميپس از كشت نر عق یبدست آمده از تالق

والد  ی. گلدهديبريبذر ه دينه تول رديگ یصورت مAو حفظ والد  ريبه هدف تكث Aوالد 

A زودتر از والدBروز است. 5آن  یگلده ي(و دوره روز 3تا  1) رديگ یصورت م 

 (: ی) والد اعاده هننده با و Rوالد  –ج 

را به نسل حاصل  يشود و بارور یداده م ی( تالقA) والد  مياست كه با والد نرعق یوالد رقم

متفاوت باشد.  ايكسانيميعقنرقمممكناستبارقموالدنريرشد ا يدوره  .گرداند یبرم یاز تالق

 كشد. یروز طول م 5 یگلده يهستند و دوره  یعيآن زرد و طب يبساک ها



 برنج ديبريدبذرهيمراحل تول

 .ب ميعقروالدنريتكث .است:الفدومرحلهمجزايددارايبريدبذرهيتول

دنيبريدبذرهيروالدنروتوليستهرسالهاقدامبهتكثيبايدكنندهبذرميتولياشركتهاينويزارعديبريدبذرهيتول

 .نديما

 میعقدوالدندیتکث –الف 

كنند.  یم یبذرپاش كباريكاشت. ابتدا  گريكديرا در كنار Bو Aيها نيال ديكار با نيا يبرا

 يكنند. در موقع نشاكار یم یروز از هم در خزانه بذر پاش 5را دوبار به فاصله Bنيسپس ال

دانه گرده در دسترس باشد.  يشتريرا با هم مخلوط كرده تا مدت زمان ب خيدو تار ينشاها

 است. 1به  6معموال   BوA يها فينسبت رد

 دیبدیدبذ هیب: تول

 Rنيگرده فعال ال يكاشت تا دانه ها گريكديرا در كنار  Rو Aيها نيال ديكار با نيا يبرا

 قرار گرفته و آن را بارور سازند. Aنيال يرو

 ديبريدبذرهيمواظبت از مزرعه تولکنترل و 

 :رديصورتگيتخاصيريدبامديدبايبريدبذرهيكنترل و مواظبت از مزرعه تول

 از دست  فته یبوته ها یواها  .1

 5 سپستاحدود. ابنديجواناستقراريروزدرحالتاشباعنگهداشتتانشاها 3 تا 1 دمزرعهرايدر ابتدا با

 .كرديازدسترفتهاقدامبهواكارينمودودرصورتمشاهدهبوتههايريبه آبگمتراقداميسانت

 هدز یهنتدل علف ها .1

 .رديگيصورتمييايميشياعلفكشهاييندستيهرز توسط وج يكنترل علف ها

 هایما یهنتدل آفات و ب .3

 .دبهشدتتحتكنترلباشنديشودپسبايپرداختميشتريدبيبريدبذرهيتول يچون برا

 مدیدیتکوددهی. 5

كار بيمرحله خاک ورز نيدرست قبل از آخر ديمزرعه با ي( براو فسفرهپتاسه ) p.kيكودها

 كار در سه مرحله بRو  Bو Aاز سه والد  کيهر  ي( براتروژنهي)ن Nرود،كود 



در مرحله  ،یمرحله كود پاش نيروز پس ازاول14 –15 ،يروز پساز نشاكار 5–6رود. یم

 .یحداكثر پنجه زن

 حذ  بدگ پدچم .4

برنج، برگ پرچم نام دارد. چون برگ پرچم باالتر از خوشه قرار دارد  اهيبرگ در گ نيآخر

پرچم را در  يبرگها ديبا نياست. بنابراAنيبه الRو Bنيانتقال دانه گرده از ال يبرا یمانع

هستند و نوک خوشه ها ازغالف برگ پرچم  یدر مرحله آبستن هياول يكه پنجه ها يمرحله ا

( در دو مزرعه RوA( و )BوA) يها نيقطع كرد. با حذف برگ پرچم ال ،زده باشد رونيب

 گردد. یبذر آسان تر م جاديانتقال دانه گرده و پخش آن در مزرعه و ا

 یلیتکم یگدده افشان .6

. در گرده یگرده افشان شيبه منظور افزا یتكان دادن والد گرده دهنده در زمان گلده یعني

نفر با  کيتوسط  ايطناب  دنيتوسط دو نفر با كش یگلدهدر زمان Rنيال یليتكم یافشان

كم باد  اريآرام و سرعت بس يعمل در روزها ني. ارديگ یاستفاده از چوب بامبو صورت م

 .رديگ یصورت م

 یبدداتت و خدمنکوب .7

 14 نكهيجا پس از انيدرا. متفاوتاستيدبامزارعمعموليبريبرداشت مزرعه بذر ه

در صد  14و رطوبت دانه كمتر از  ديرس یدگيبه مرحله رس یاصلي خوشههايدرصددانههارو

را برداشت نموده و سپس با حداكثر دقت Rگردد. ابتدا والد  یبرداشت آغاز م اتيشد، عمل

 يدقت به طور تيجداگانه و با نهاA،B  ،Rنيال ی.خرمنكوبندينما یمAنياقدام به برداشت ال

 .رديگ یبذر به صفر برسد صورت م دارا بودن كه احتمال

 ديبريبرنج ه يتكنولوژ

 ارقامبرنج. داكردينتوسعهپيشدركشورچيكبهسهدههپيدنزديبريبرنج ه يتكنولوژ

 ديكوتاه محصول تولمهپايشترازارقاماصالحشدهنيدرصدب 14 -34 دبهمقداريبريه

كار ه ب. كنديم

شعملينموجبافزايكاوچيانمار،آمرين،بنگالدش،ميپيليتنام،هند،فيروينظييدركشورهاينتكنولوژيايريگ

موجود  يبر اساس آمارها. شدهاستيفراوانيشغليجادفرصتهايشدرآمدكشاورزانوايزافزايكرددانهون

http://genetics-research.persianblog.ir/post/246/


مصرف برنج در كشور علت  يتقاضا برا

 یداخلازيننيتاميكههرسالهبرايشاست،به طوريمرتباروبهافزاييمغذايراتدررژييتوتغيشجمعيافزا

. گرديده استمجبور به وارد كردن برنج از خارج 

عمدتاازنوعارقامپابلند،باخايراارقامبوميستزيقابلحصولنيقكاشتوبرداشتارقامبومينكمبودبرنجازطريتام

. دارندينيينعملكردپايباشندبنابرايميدگيهاوخوابيماريكموحساسبهبيريتكودپذيص

 ديبري.ارقام برنج هارمهماستيتپختمناسببسيفيزباكيباالونيريتكودپذيهارقامپرمحصولباخاصيلذاته

موثر در كاهش واردات برنج  یبرنج و گام شتريعملكرد ب يبرا یمناسب نيگزيتواند جا یم

اصالح  يبرا کيروش آن با روش كالس یقابل اصالح است ول زين ديبريگردد. البته برنج ه

 خالص است. يمهارت ها ازمنديارقام خالص فرق دارد و ن

 ديبريكاشتبرنجهيايمزا

 .شاستيبهسرعتدرحاالفزاهافتيكمترتوسعهيبرنجدركشورهايتتقاضابرايشجمعيبا افزا .1

 .رددكيدرواحدسطحتوليشتريبرنجبيستينبايتزميبه علت محدود .1

 .شعملكردنسبتبهارقاماطالحشدهرادارديدرصدافزا 34 تا 14 ديبري. ارقام برنج ه3

 يوشوريمانندخشكيطيمحيدنسبتبهتنشهايبريبرنجهيتتحملوسازگاري. قابل4

 .شتراستينسبتبهارقاماصالحشدهب

 .گردديانميروستائيدبرايجديباالدركشاورزانوشغلهايتيريجادتوانمديباعث ا . 5

 د؟يبريچرا برنج ه

 يهادوبرنجيجدياهيد،انواعگيبريبرنجشاملبرنجهيها تهيدواريبهتكاملنسلجدياديتوجه ز

 14 تا 15 ددركشتكالنحدوديبريبرنجهيدرحالحاضر،فناور. مبذولشدهاستهختيترار

. داردشتريبيدرصدبازده

.كشت برنج نانواعاصالحشدهباالتراستيكتنشلتوكدرهكتاركهازبهتريشازيترب حيبهعبارتصح

اقداميكشاورزيونهاهكتارازاراضيليتمتنوعمنراقادرساختهتانسبتبهكشيع،كشورچياسوسيددرمقيبريه

 به 1135 ونهكتاردريليم 5/36 ثابتدرحالكاهشاستوازينباآهنگيچ يبرنجكار ی.اگرچه اراضكند

( درصددرسال 6/4 زانيبهميعني) 1444ونهكتاردرساليليم 5/34



داستيبرينرامرهونبرنامهكشتبرنجهيهكندواياردنفرراتغذيليكميشازيتواندب ینكشورميدهاست،اماايرس

 .تندرهكتاررساندهاست 1/6 تندرهكتاربه 5/3 كهمتوسطعملكردكشوررااز

 بدنجیشتقاضابدایاف ا .1

. تجهاناستيشازنصفجمعيبيمصرفينغذايبرنج مهمتر

خواهدگريشيدآنپينازتوليالتيكايقاوامريا،آفريآسيازكشورهاياريبرنجدربسيشتقاضايهاافزا ینيشبيطبقپ

. ابديشيدافزايدبرنجدرجهانباينتوليبنابرا. فت

 .درحالكاهشهستنديهمگيانسانيروين،آبونياستكهمنابعزميندرحاليا

 هاهش  تد عملکدد .1

است. سرعت رشد ساالنه  افتهيشيمتفاوت( افزا ی)اما با آهنگ وستهيپ 1161برنج از سال  ديتول

 ،امرنيا لي. دلديرس 1114درصد در دهه  1/1به حدود  1164درصد در دهه  5/1عملكرد از 

در  1116عملكرد است. متخصصان برنج در سال  شيدر كنار افزا ديتول يداريپا يدشوار

 دادند.خبرييايآسيازكشورهاياريلندازركودوكاهشعملكردبرنجدربسيدر تا ینشست

 جادد آمدیاتتغال د   وستا و ا .3

در  يديجد یشغل يها فرصت د،يبريبرنج ه ديو تول (F1)بذري،دستكاریانسانيروين یفشردگ

با  سهيدر مقا ديبريبذر برنج ه ديكرده است. تول شتريكرده و درآمد كشاورزان را ب جاديروستا ا

روز كار در هكتار(  144 اي) شتريب یانسان يرويدرصد ن 34بذر انواع اصالح شده به  ديتول

 .ازدارديروز كار در هكتار ن 544تا  444به (F1بذر) ديتول تنام،يدارد. در شمال و اجياحت

 خاک های نامناسبیدبدایبدیبدنج ه .5

نامطلوب  يدر خاک و آب و هوا يبهتر يسازگار د،يبريكشورها استفاده از برنج ه یدر برخ

. آشكارساختهاستيطمطلوببرنجآبينسبتبهشرا( یشور و كوهستان ي)مانند خاكها

 35 عملكردآن،. داشتيطخاكشورعملكردخوبيددرشرايبريدرمصر،برنجه

 .گربوديشترازانواعديدرصدب

 کا ا زانیدویادونیت ینکم،جمعیزم .4



مهم  اريبس يیغذا تيامن يبرا ديبريبرنج ه يفناور د،يبريعملكرد برنج ه يايمزا ليبه دل

مستعد كشت آنها  نيكه مصرف كننده برنج هستند و زم يیكشورها ياست.مخصوصاً برا

 آنها ارزان است. یانسان يرويو ن اديبه طور مداوم در حال ازد تشانيجمعكم،

 استانداردهاي گواهی بذر کشاورزي در ايران

استانداردهاي مشروحه زير حداقل استانداردهاي الزم براي گواهی بذر از نظر خلوص ژنتيكی 

صالح و تهيه نهال و بذر او تشخيص ارقام است كه توسط قسمت كنترل و گواهی بذر مؤسسه 

و تنظيم گرديده و در كليه استانها  وزارت كشاورزي و با توجه به استانداردهاي بين المللی تهيه

مورد استفاده قرار می گيرد. برنامه كنترل و گواهی بذر شامل كاشت ارقام توزيع شده بين 

 بوجاري و  ،توليد، لوص زنتيكی در مزرعهپيمانكاران بمنظور تعيين خ

برچسب زدن و آزمايش تجزيه بذر در آزمايشگاه مطابق  ،نمونه برداري ،طبقه بندي

تانداردهاي گواهی بذر ميباشد.اين استانداردها براي گواهی بذور نباتات مختلف به شرح بااس

 :زير می باشد

 استاندارد گواهی بذر غالت سردسيري

 بذر هر رقم خاص از.چاودار و تريتيكاله ميباشد ،يوالف، جو ،اين استاندارد شامل گندم

غالت را نبايد در زمينی كه سال قبل محصول ديگر با ارقام مشابهی كه از طرف قسمت كنترل  

و گواهی بذر قابل محصول ديگري بغير از غالت يا غير از همان رقم مورد گواهی كشت شده 

 .باشد مانعی براي كاشت اين رقم در سال بعد وجود ندارد

 

 

 (Isolation)استاندارد فاصله مزرعه از ساير مزارع

 .يوالف و تريكاله، جو ،فاصله مزرعه يا ايزوالسيون براي گندم: الف



متري كه بصورت  3مزارع محصوالت اين نوع غالت بايستی حداقل بوسيله يک راهرو 

نكاشت يا كاشت محصوالت ديگر از مزارع ساير ارقام فاصله داشته باشد تا از اختالط 

 .جلوگيري بعمل آيد

 .يا ايزوالسيون براي چاودارفاصله مزرعه ب:

متر از مزارع ساير ارقامچاودار  444مزرعه مخصوص توليد بذر طبقات مختلف بايستی حداقل 

و يا رقم مشابه كه خلوص ژنتيكی آن با استانداردهاي مصوبه مطابقت نداشته باشدفاصله داشته 

 .متر باشد 5/4و فاصله بين چاودارهاي ديپلوئيد و تتراپلوئيد بايستی 

 :جزئيات استاندارد مزرعه و نسبت حداكثر بوته مجاز بشرح جدول زير می باشد

 

 ج ئیات استاندا د م  عه .1جدول

 بذر گواهی شده بذر مادري بذر پرورده عوامل

 1: 144 1: 144 1: 3444 حداكثرساير ارقام

 1: 14444 1: 14444 1: 14444 حداكثر محصوالت غير قابل تفكيک

 صفر صفر صفر هرز غير قابل تفكيک حداكثر علفهاي
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