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  :مقدمه

تولید . مهمترین نهاده تولید محصوالت کشاورزي استاهمیت و نیاز به بذر بر کسی پوشیده نیست و به عنوان پایه و اساس و 

براي  .یا کنترل مزرعه تولید بذر بدون شناخت ویژگی هاي مراحل مختلف رشد و نمو، نیازها و مراحل بحرانی موفقیت آمیز نخواهد بود

براي . نی باال برخوردار باشدو قدرت جوانه ز یکیاز شرایطی مانند خلوص ژنتیکی، فیزحفظ این موقعیت ضروري است بذر تولید شده 

احراز چنین شرایطی چرخه اي آغاز می شود که شامل کاشت، داشت و برداشت طبقات مختلف بذري، خالص سازي مزرعه، فرآوري بذر و 

کنترل و نظارت تمام این مراحل براي رسیدن به این اطمینان است که بذر .اجراي آزمونهاي آزمایشگاهی و مزارع پست کنترل است

کنترل و گواهی . محتوي کیسه با مشخصات روي برچسب آن مطابقت داشته و کشاورزان با اطمینان خاطر از آن بهره مند گردند

از دیدگاه علمی فرآیندي سازمان یافته و طراحی شده براي تکثیر تأمین توأم با حفظ کیفیت ذاتی بذر  (Seed certification)بذر

از دیدگاه قانونی کنترل و گواهی بذر نظامی منطبق با قانون بذر هر .  اعی مورد نیاز کشاورزان استاصالح شده ارقام برتر گیاهان زر

که بر طبق قانون و دستورالعمل اجرایی گواهی، تایید مطابقت کیفیت و سالمت بذر،  کشور براي کنترل کیفیت تولید و تکثیر بذر می باشد

مطالب گردآوري شده تالشی است در زمینه چگونگی . دهاي ملی توسط موسسه می باشدنهال یا مواد رویشی قابل تکثیر با استاندار

  . ، امید آنکه با راهنماییها و ارشادات اساتید فن، نواقص موجود برطرف گرددذرتکنترل و گواهی بذر 

  

  : ذرتتقسیم بندي و طبقه بندي بذور 

بر خالف ارقام . می باشد )Hybrid( و هیبرید) Open pollination = O.P(بذور ذرت بر دو نوع آزاد گرده افشان 

نگهداري و تکثیر والدها و . آزادگرده افشان که فقط یک والد در تولید بذر وجود دارد در تولید بذر هیبرید حداقل دو والد دخالت می کند

براي تولید ارقام هیبرید در . تري می باشدتولید بذر پایه و گواهی شده پیچیده تر و گران تر است و نیازمند صالحیت تکنیکی در سطح باال

که جهت حصول حداکثر تلقیح و پر شدن کامل . می گردد در الین مادري استفاده از سیستم نر عقیمی سیتوپالسمی برخی ارقام ذرت

  .صاص داده می شوددرصد به الین نرعقیم اخت 70درصد مزرعه به الین نربارور و حدود 30دانه در مزرعه تولید محصول دانه اي حدود 

  ارقام هیبرید -الف

  :انواع هیبریدهاي تجاري رایج ذرت در ایران

  .اولین نسل تالقی بین دو الین ساده): تالقی ساده(سینگل کراس -1

).تالقی ساده(اولین نسل تالقی بین دو هیبرید سینگل کراس): تالقی مضاعف(دابل کراس-2

  .ی بین یک هیبرید سینگل کراس و یک الین خالصاولین نسل تالق): تالقی سه جانبه(تري وي کراس-3

  طبقات بذري-ب

  :ران موجود می باشد به شرح ذیل می باشندت بذري ذرت که در حال حاضر در ایطبقا 



این بذر منبع اصلی براي تولید . شود توسط سازمان یا مؤسسه مسئول اصالح گیاه کنترل و تولید می "بذري که مستقیما: نژادگر بذر به -1

  . بقات دیگر بذر گواهی شده استط

  ).ایزوله کوچک الینها(شود  نژادگر، که تحت کنترل مؤسسه اصالح کننده گیاه تولید می نتاج بذر به: بذر پیش پایه  -2

یش پایه نژادگر یا بذر پ در تولید بذر هیبرید سینگل کراس یا یک والد هیبرید تري وي کراس، اولین مرحله افزایش بذر به: بذر پایه  -3

  .شود است، که تحت کنترل مؤسسه اصالح کننده گیاه تولید می

کراس،  اولین نسل تالقی بین دو الین خالص از بذر پیش پایه یا  وي کراس و یک والد هیبرید تري در تولید بذر والدین هیبرید دابل

  شود مؤسسه اصالح کننده گیاه تولید میشود و تحت کنترل  نژادگر است، که بعنوان والدین بذر گواهی شده استفاده می به

  .شود  بذر گواهی شده از بذر پایه تولید می: بذر گواهی شده -4

گیرد  که براي تولید تجاري محصول مورد استفاده قرار می) بذر پایه(در هیبرید سینگل کراس، نتاج حاصل از تالقی الینهاي والدینی 

  ).اولین تالقی بین دو الین خالص(

  .است) کراس سینگل(دابل کراس، نتاج حاصل از تالقی بین دو بذر پایه یا بین دو دورگ ساده  در هیبرید

این مرحله با حفظ . و یک الین خالص می باشد) سینگل کراس(در هیبرید تري وي کراس، نتاج حاصل از تالقی بین یک دورگ ساده 

   .ی شود خلوص ژنتیکی تحت کنترل نماینده مؤسسه گواهی کننده بذرتولید م

تولید این طبقه . بذر این طبقه جهت کاشت در مزارع تولید دانه مورد استفاه قرار گرفته طبقه اصلی بذر تجارتی کشور محسوب می شود

بذري توسط شرکتهاي خصوصی که از طرف موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و  نهال مجوز تولید را دریافت نموده اند صورت می 

  .و ضرورتاً از مراکز رسمی بذر تهیه شده باشدگیرد باید خالص بوده که براي کاشت مزارع بذري مورد استفاده قرار می الین هایی. گیرد

  :می بایست عوامل و نکات زیر به دقت مورد توجه قرارگیرد ذرتدر هنگام تهیه بذر به منظور کاشت مزارع بذري 

  .ه هاي بذري نصب باشدبر روي کیس الینبر چسب و اتیکت مربوط به گواهی  -2

  .تمام نشده باشد الین هامدت اعتبار گواهی  -4

  .داراي مشخصات کامل به خصوص نرعقیم یا نربارور و نوع سایز بذر باشندهمه کیسه هاي بذري  -3 

  

  :ذرتراحل کنترل و گواهی مزرعه تکثیر بذر م

براساس مراحل زیر باید تحت نظارت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال یا نمایندگان قانونی این موسسه که شامل شرکت 

.ن موسسه می باشند، قرار داشته باشدهاي کنترل و گواهی مورد تایید ای

  شناسایی اقلیم مناسب و پیمانکارتولید کننده بذر -1

  بازدید و ارزیابی زمین و امکانات تولیدي پیمانکاران تولید بذر  -2

کنترل کاشت و تعیین سطح سبز مزرعه  -3



  نظارت برمرحله داشت و کنترل اصالت ژنتیکی رقم  -4

   نظارت و کنترل برداشت -5

  کنترل و نظارت برمرحله فرآوري بذر -6

  نظارت بر انبار کردن و نمونه برداري -7

  تجزیه بذر درآزمایشگاه تجزیه بذر  -8

  نصب اتیکت و آماده نمودن بذر جهت توزیع بین زارعین  -9

  

   :شناسایی اقلیم مناسب جهت کشت ذرت بذري -1

تخاب می گردند، بایستی توان به حداکثر رساندن پتانسیل تولید الینهاي بطور کلی مکانهائی که براي تولید بذر ذرت هیبرید ان

اقلیم مناسب  .هر مکانی که براي تولید ذرت مناسب باشد لزومأ براي تولید بذر این گیاه مناسب نخواهد بود. والدینی را داشته باشد

.بایستی شرایط زیر را فراهم نماید

فراهم باشد هرشد و نمو طبیعی کلیه بوته هاي کشت شد-١

  تیپ مناسب خاك با تشعشع کافی، درجه حرارت و آب-٢

  خاك حاصلخیز با تهویه مناسب و ظرفیت نگهداري مناسب آب-٣

  امکان ایجاد ایزوله زمانی و دامنه تاریخ کشت وسیعتر-۴

در . باشدکه مهمترین فاکتور در انتخاب تاریخ کشت می ) درجه حرارت و رطوبت نسبی هوا(دن رسیتلقیح و شرایط زمان -۵

.درجه قابلیت جوانه زنی دانه گرده را کاهش می دهد 38هنگام گرده افشانی دماي بیش از 

  

  :نتخاب پیمانکار و زمینا -1-1

بمنظور تولید بذر گواهی شده از سوي سازمان جهادکشاورزي فهرست و مشخصات کامل متقاضیان مورد تایید در اختیار 

ال جهت ارزیابی توانمندي آنان برمبناي ضوابط شرکت هاي تولید کننده بذر قرار می موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نه

می بایست ماشین  عالوه بر حسن شهرت و توصیه پذیر بودن انتخاب می شوند ذرتکشاورزانی که بعنوان پیمانکارتکثیر بذر .گیرد

خشک کن،  ار داشته باشند و امکانات و تجهیزاترا در اختی ذرتتهیه زمین و تجهیزات مناسب جهت تولید بذر  آالت و ادوات

جهت تایید زمین مواردي  آنان نیز توسط نماینده موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارزیابی شود بوجاري و دستگاه گراویته

ر گرفتن تاریخ در نظ ،شرایط مزارع همسایه، قابلیت اقتصادي کنترل علف هاي هرز طبیعی، مسطح بودن، یکنواختی مزرعه چون

در نظر  مجاورت با تسهیالت پروسس بذرو  قابلیت دسترسی مناسب حمل و نقل، )درصورت ضرورت( کشت جهت ایزوله زمانی

  .و در صورت دارا بودن شرایط مطلوب، عنوان پیمانکار تولید بذر انتخاب گرددگرفته می شود 



  : مساحی قطعه وتعیین وضعیت آن -1-2

ر وزمین از سوي نماینده موسسه تحقیقات ثبت کنترل گواهی بذر و نهال مشخصات جغرافیایی مزرعه بعد از تایید پیمانکا

  .ثبت می شود ذرتتعیین در فرم کنترل مزارع تولید بذر   )GPS(وکروکی محل مزرعه که بوسیله دستگاه مکان یاب 

  :با پیمانکار ذرتانعقاد قرارداد تولید بذر  -1-3

و امکانات زراعی وي مورد ارزیابی و تأئید موسسه تحقیقات ثبت کنترل و گواهی بذر و نهال قرار گرفت  بعد از اینکه پیمانکار

 و بذر بین شرکت تولیدکننده بعنوان کارفرما تولیدبدین منظور قرارداد . نسبت به انعقاد قرارداد تولید بذر با افراد تأئید شده اقدام می گردد

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و و تولید کننده با  منعقد می گردد  بعنوان پیمانکار) کشاورز یا شرکت(متقاضی مورد تأئید قرار گرفته 

  .نمایدمنعقد می قرارداد نظارتی بعنوان ناظر فنی  نیز نهال

  

  :کنترل و نظارت بر کاشت -2

  ):Isolation(رعایت فاصله ایزوالسیون  -2-1

عبارت از جداساختن مزرعه یک رقم از مزارع و محصول سایر ارقام جهت  ذرتر جداسازي یا ایزوالسیون مزارع تولید بذ

گرچه فاصله مطمئن و جداساختن گیاهان از یکدیگر به نحوه تولید مثل، . جلوگیري از اختالط مکانیکی و اختالط ژنتیکی آنها می باشد

مزرعه تولید  ذرت،یري از اختالط در عمل گرده افشانی گرده افشانی، تراکم و مساحت کشت بستگی دارد ولی در حالت کلی براي جلوگ

از مزرعه هاي مجاور که داراي گیاه مشابه بوده مجزا شود که این فاصله در خصوص ارقام  ذرتبذر  مطابق استانداردهاي گواهی بذر 

، ه شرایط منطقه و دوره رسیدگی رقمایجاد ایزوالسیون بسته ب بهترین فاصله زمانی.متر می باشد 200- 400 بسته شرایط منطقه هیبرید

این فاصله بر اساس تحقیقات و بر مبناي آخرین زمان . فاصله بین کاشت مزرعه تولید بذرو منابع تولید گرده غیر می باشد روز 45-35

تاهی دوره رشد در با توجه به کوالبته . پذیرش گرده در مزرعه تولید بذر و اولین گرده هاي تولیدي در منبع آلودگی تعیین می گردد

  .بسیاري از مناطق، پذیرش مزارع بر مبناي ایزوالسیون زمانی داراي محدودیت هائی می باشد

  

  :نظارت بر تنظیم ماشین آالت و کاشت بذر -2-2

ت، در این مرحله نیز کارشناس کنترل و گواهی بذر پس از اطمینان از رعایت کلیه اصول به زراعی از قبیل تهیه بستر مناسب کاش

رعایت تاریخ کاشت مناسب، میزان بذر مصرفی و تنظیم ماشین آالت به منظور رسیدن به تراکم مطلوب بویژه در خطوط الین هاي 

د ردر هنگام کاشت بایستی موا .نظارت دقیق اعمال می نماید الین هاپدري و مادري در مزارع تولید بذر ارقام هیبرید بر عملیات کاشت 

  : دزیر در نظر گرفته شو

انتخاب تاریخ کاشت مناسب با توجه به گرما در دوره گلدهی و سرما در دوره رسیدگی -

  )ردیفهاي پدري متراکمتر کشت می شوند(انتخاب تراکم مناسب کاشت -



  و حداکثر تلقیح انتخاب آرایش مناسب کاشت جهت تولید حداکثر بذر از ردیفهاي مادري -

  ینهاي پدري و مادرياحتراز از اختالط فیزیکی بذور ال -

  )سینکرون کردن(تنظیم تاریخهاي کاشت بذور والدین پدري و مادري جهت همزمانی گلدهی  -

  کاشت ردیفهاي متراکم پدري در حواشی مزرعه -

 والد مادري نرعقیم به نربارور براي ارقام داراي نرعقیمی جهت حصول  حداکثر باروري در 1به  2شت سطح زیر کرعایت نسبت  -

    . که در هنگام برداشت بایستی بذر این دو قسمت با هم مخلوط گردند مزارع تولید دانه یا علوفه

روش هاي از  با استفادههمزمانی گرده افشانی والد پدري و ظهور ابریشم هاي والد مادري از نظر تولید حداکثر بذر حائز اهمیت بوده و

:زیر حاصل می گرددمتداول 

  وت ردیفهاي پدري و مادريتاریخ کاشت متفا -

  تاریخ متفاوت اولین آبیاري ردیفهاي پدري و مادري -

  .براي بذور با ویگور باال عملی می باشد(عمقهاي مختلف کاشت ردیفهاي پدري و مادري  -

  مصرف متفاوت کودهاي ازته براي والدین -

  استفاده از دو تاریخ کاشت متفاوت براي ردیفهاي پدري -

  مودن بذر با مواد شیمیائیتیمار ن -

  

  :تهیه نقشه کاشت و کروکی مزرعه تکثیري -2-3

بعد از پایان یافتن عملیات کاشت به منظور تعیین وضعیت خطوط کشت شده بخصوص در ارقام هیبرید که خطوط پدري و   

 خطوط پدري و مادري(  رتالین هاي ذمادري بطور مجزا کشت می شوند، کارشناس کنترل و گواهی بذر موظف است نقشه کاشت 

    .سهل انگاري یا هر عامل دیگري جلو گیري به عمل آید ناشی ازرا تهیه نماید تا از اختالط احتمالی خطوط ) نربارور و نرعقیم

از .. مناسب ترین تراکم، میزانی است که توان تولید حداکثر بذر را داشته باشد و با توجه به میزان آب، حاصلخیزي خاك و 

ردیفهاي پدري  .بطور کلی تراکم تولید بذر کمی پائین تر از تراکم تولید دانه است. هزار بوته در هکتار متفاوت می باشد 80ر تا هزا40

بنا به به میزان و فعالیت دانه گرده تولیدي ردیفهاي پدري  هبستنیز آرایش کاشت  .متراکم تر از ردیفهاي مادري کاشت می گردند

زمان کاشت بایستی همزمانی گلدهی ردیفهاي مادري و پدري لحاظ در  .می باشد...  و  6:2، 4:2، 4:1بصورت  دستورالعمل به نژادگر

  . گردد

  

  

  



  :در مرحله داشت ذرتنظارت و کنترل مزرعه تولید بذر  -3

  :زراعی تعیین درصد سبز و یکنواختی مزرعه و توصیه هاي به -3-1

ظف است عالوه بر تعیین درصد سبز مزرعه و مشخص نمودن درصد یکنواختی در این مرحله کارشناس کنترل و گواهی بذر مو

زراعی در خصوص عملیات به موقع آبیاري، کوددهی،  با ارائه توصیه هاي بهو رعایت فواصل کشت بر طبق دستورالعمل و تراکم مزرعه 

براي تعیین درصد سبز مزرعه الزم  .مطلوب راهنمایی نماید وجین و مبارزه با آفات و بیماریها و غیره، پیمانکار را در تولید بذور با کیفیت

و در فرم  نمودهبعنوان محل نمونه برداري مشخص شود و از آن نقاط اقدام به شمارش بوته ها ) نقطه 5-6حداقل (است که چند نقطه 

  .کنترل مزرعه ثبت گردد

  ):Out Crossیا  Off Type(نظارت بر خالص سازي مزرعه و حذف بوته هاي خارج از تیپ  -3-2

:از درون مزرعه می باشدکه این بوته ها ممکن است خارج از تیپحذف بوته هاي  ذرتهدف از خالص سازي مزرعه تولید بذر 

  ناشی از ناخالصی ژنتیکی مزرعه تولید بذر الین والدي در سال قبل باشد -

  ناشی از اختالط فیزیکی بذر قبل از کاشت باشد -

  بذور باقیمانده از زراعت قبلی باشدناشی از رشد  -

  بذور حمل شده به مزرعه از طریق آب، باد، پرندگان، حیوانات و ادوات کشاورزي باشد -

باید توجه داشت که خصوصیات و و مشخصات بوته والد که از سوي موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر اعالم می گردد  

در طی این مرحله کارشناس کنترل و گواهی بذر موظف است عالوه بر آموزش و . می باشد خارج از تیپمبناي حذف بوته هاي 

   .شناساندن بوته هاي خارج از تیپ و بوته هاي سایر ارقام بر عملیات خالص سازي قطعه نظارت و کنترل دقیق داشته باشد

  

  :بوته هاي خارج از تیپ در مزارع ذرت بذري مشخصات -3-2-1

زاویه ، زودرس تر از بوته هاي خالص، قطر ساقه بیشتر، رنگ برگ ها سبز تیره، پهنک عریض برگ، فاع بلند بوتهارت، داشتن پاجوش

از خصوصیاتی است که میتوان به کمک آن بوته هاي خارج از تیپ را در مزرعه  میانگره بیشترو  تعداد برگ بیشتر، برگها بازتر و افتاده

  .شناسایی نمود

  

  :ي نربارور در قطعه نرعقیمحذف بوته ها -3-2-2

گرده دار بالفاصله آنها را  تاسل هايدر صورت مشاهده که طري است خ وجود بوته هاي نربارور در خطوط مادري مزرعه نرعقیم

ریشه کن نمود زیرا اگر چنین بوته هایی در خطوط مادري ظاهر گردد عالوه بر آنکه خویش آمیخته می شوند یک منبع آلودگی براي 

  .گردندمی  ذرتبوته هاي نر عقیم نیز می باشند و سبب ایجاد ناخالصی در بذر هیبرید  سایر



در مزرعه نرعقیم پس از پایان یافتن مرحله خالص سازي چنانچه تعداد بوته هاي خارج از تیپ، سایر ارقام و بوته هاي گرده دار 

مزرعه قابل گواهی نمی باشد و مراتب در فرم کنترل مزرعه  باشد تذرخطوط مادري بیشتر از استانداردهاي مصوب براي مزارع تولید بذر 

در پایان این مرحله کلیه بوته هاي دیررس یا پنجه هاي سبز که داراي بالل هاي با رطوبت باال  .درج شده و به پیمانکار اعالم گردد

از ناخالصی ژنتیکی حذف  شده است جهت جلوگیريهستند و همچنین کلیه بوته هایی مادري که هنوز اندام هاي زایشی در آنها ظاهر ن

  .د بعد از انجام صحیح این مرحله مزرعه از نظر ژنتیکی قابل تایید است.می گرد

  

  :نظارت بر کنترل آفات و بیماریها -3-5

بایستی  ذرتر ، کارشناس کنترل و گواهی بذذرتدر این مرحله نیز به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت بذور حاصل از مزارع تکثیر بذر 

به شرح ذیل  )به خصوص بیماري فوزاریومی(از صحت انجام دستورالعمل هاي مبارزه با بیماریها بدقت مزرعه را مورد ارزیابی قرار داده و 

  . اطمینان حاصل نماید

جمع آوري بقایاي گیاهی و شخم عمیق -

...و  آیش و تناوب زراعی مناسب با محصوالت غیر میزبان نظیر پنبه، کلزا -

بیش از حد توصیه شده موجب افزایش رطوبت و مهیا شدن شرایط مناسب براي رشد و توسعه قارچ می  متراک: تراکم مناسب -

.گردد

.مصرف بیش از اندازه کود ازته و مصرف اندك کود پتاسه مقاومت گیاه در برابر بیماري را کم می کند: کود مناسب -

وار اروپایی به دلیل ایجاد زخم ، ناقل بودن الروها و ایجاد استرس در گیاهمبارزه با آفات به خصوص ساقه خ -

جلوگیري از تنش خشکی و تنش رطوبتی -

جهت به حداقل رساندن صدمه و ترك در بذر برداشت با پیکر -

برداشت در اولین فرصت مناسب جهت جلوگیري از توسعه بیماري -

مایی و رطوبتیانبارداري استاندارد با کنترل شرایط د -

بسته بندي با بذرهاي کامال تمیز با پوشش غیر قابل نفوذ آب و حشرات انباري -

  ضد عفونی یکنواخت بذر  -

   .در صورت مشاهده آفات و بیماریها در خصوص کنترل و مبارزه توصیه هاي الزم را به پیمانکار یا شرکت تولیدکننده بذر ارایه نماید 

  :حذف ردیف هاي پدري

همچنین حساسیت الین ها سایه اندازي و  ،وجه به رقابت جدي ردیف هاي پدري و مادري در جذب عناصر غذایی از خاكبا ت

جلوگیري از اختالط فیزیکی بذور حاصل  و براي کاهش رطوبت درون مزرعه و تسریع در خشک شدن بذور ...به بیماري هاي قارچی و 

با این کار . ردیف هاي پدري پس از اتمام گرده افشانی و تلقیح مزرعه حذف می گردند ،از خطوط پدري با بذور حاصل از خطوط مادري



 2به  6این کار در سطوح کوچک بصورت برداشت دستی و در آرایش کشت دو ردیف پدري مثل  .می یابدافزایش  نیز وزن هزار دانه بذور

ردیف هاي پدري انجام می مکانیزه  خواباندنشکستن ونیا نیز این کار با در برخی از مناطق د. با استفاده از چاپر انجام می گیرد 2به  4و 

  .گیرد

  

  :در مرحله برداشت ذرتنظارت و کنترل مزرعه تولید بذر  -4

  :حذف نهایی علفهاي هرز قبل از برداشت -1-4  

طوبت بذور و تداخل در تاج ریزي و توق که موجب افزایش ردر این مرحله علفهاي هرز موجود در مزرعه بویژه علفهاي هرز 

.و با عملیات شیمیایی یا مکانیک حذف می گردندگرفته بدقت مورد بررسی قرار هنگام برداشت می شوند

  : تخمین میزان محصول -3-4

که می باشد .... و  ، وزن هزاردانهبالل، تعداد دانه در باللذر تابع عواملی مانند تعداد بوته، تعدادمزارع تولید ب تخمین محصول

   .تخمین محصول مؤثر می باشد در این راستا حائز اهمیت بوده و در دقیق تر بودن در کنار این عوامل تجربه و دیدگاه فنی بازرس مزرعه

  

  :تعیین درصد رطوبت مزرعه قبل از شروع عملیات برداشت -4-4

پایین بودن رطوبت در هنگام برداشت سبب افزایش ریزش ( برداشت بر کمیت زمانبا توجه به اهمیت درصد رطوبت بذر در  

، کیفیت و طول عمر بذر، بایستی در هنگام برداشت درصد رطوبت بذر مورد ارزیابی قرار گیرد و تنها زمانی )بذر و شکستگی بذر می شود

  .که رطوبت بذر در حد استاندارد باشد نسبت به برداشت مزرعه اقدام نمود

) به علت رطوبت باالتر(نقطه به خصوص نواحی انتهایی مزرعه  6-10عیین رطوبت بذور بسته به ابعاد مزرعه از نمونه برداري جهت ت

بالل انتخاب و در همان محل  4حداقل  پرتابلیو براي تست با رطوبت سنجهاي اول و دوم بالل  2در هر نقطه حداقل . انجام می گیرد

  . ت آن تعیین می گردد و میانگین سه تکرار ، رطوبت مزرعه در نظر گرفته می شودرطوبتکرار  3دان گردیده، مخلوط شده و در 

مزایاي پیکر نسبت به  .می باشددرصد  22-26و برداشت با پیکر درصد  15-18 حدود با کمباین میزان رطوبت مناسب در زمان برداشت 

  .کمباین به شرح ذیل می باشد

دمحدوده رطوبتی قابل برداشت وسیع می باش

آسیب هاي وارده به بذر بهنگام خشک کردن حداقل است

اُفت حاصل از بوجاري کمتر از روش برداشت مستقیم می باشد

خسارات مکانیکی کمتري به بذر وارد می گردد

تشخیص ناخالصی هاي ژنتیکی پس از برداشت نیز عملی است



  :کنترل و تنظیم دستگاه برداشت و نظارت بر برداشت هر قطعه -5-4

در هنگام برداشت مزارع بذري بایستی سعی شود از دستگاه هاي جدید و نو استفاده شده و از بکاربردن دستگاههاي مستعمل  

و در  مختلف دستگاه مورد بررسی قرارگرفتهو فرسوده براي برداشت مزارع بذري خودداري شود و قبل از شروع برداشت قسمتهاي 

از مزارع قبلی نسبت به تمیز کردن آن اقدام شود، همچنین بمنظور به خصوص  ذرت دانه اي صورت وجود بقایاي بذري سایر ارقام 

تنظیم نسبت به رود بیش از حد بقایاي ساقه و سایر مواد خارجی به مخزن برداشت بذور در هنگام برداشت یا و جلوگیري از شکسته شدن

  . می گرددگاه اقدام دقیق دستگاه براساس دستورالعمل تهیه شده از طرف سازنده دست

پس از اتمام برداشت ضروري است عملیات حمل توده بذري و تخلیه بذر در محل بوجاري با نظارت دقیق صورت پذیرد و 

اطمینان حاصل شود که بذور برداشت شده بطور مستقیم به محل بوجاري حمل و تخلیه شده است و از اختالط احتمالی آن با سایر بذور 

  .ري شودو دانه ها جلوگی

  

  خشک کردن، نظارت بر عملیات  -5

خشک کردن عبارت است از کاهش رطوبت بذر ذرت به میزانی که قابل نگهداري طوالنی مدت باشد و به روشهاي زیر انجام 

:میگیرد

.درصد برسد 13-14تا رطوبت به  خشک کردن طبیعی در مزرعه و بر روي بوته مادري -

سانتی متر باشد و  5-10بصورت بالل یا دانه که در این حالت نباید ضخامت بذور پهن شده بیش از در هواي آزاد روش آفتاب خشک  -

. در این روش باید از وضعیت جئی منطقه اطمینان کامل حاصل نمود. درصد رسانده شود 13با زیر رو رو کردن مداوم رطوبت بذور به 

پس از  ،در محل بوجاري ذرتاستحصالی از مزرعه تولید بذر  یا بالل هاي ورپس از تخلیه بذکه با استفاده از دستگاههاي خشک کن -

. انجام می گیردبا حرارت غیر مستقیم و با حرکت هواي گرم و خشک  جداسازي بالل هاي آلوده و خارج از تیپ، عملیات خشک کردن

تر باشد بایستی از دماي پائین تري جهت درجه سانتی گراد می باشد، هرچه رطوبت اولیه بذري باال 35-40دماي مجاز خشک کن 

. می گیردکلیه بخشهاي دستگاه بطور کامل مورد بازرسی قرار خشک کن قبل از شروع فعالیت دستگاه  .خشک کردن آن استفاده نمود

وز ضایعات برکوتاهترین زمان ممکن پس از برداشت صورت گیرد و هر گونه تاخیر در آن موجب عملیات خشک کردن بذر بایستی در  -

پس از خشک شدن بالل ها، با  . درصد است 12- 13رطوبت مطلوب بذر ذرت جهت نگهداري  .کیفی جبران ناپذیري در بذر می گردد

  .استفاده از دستگاه شیلر بذور از چوب بالل جدا شده و به قسمت بوجاري منتقل می شود

  

  

  



  مقدماتی بوجاري

واع مختلف ناخالصی هاي بذري می باشد که در ابتدا با بوجاري مقدماتی تکه هاي چوب هدف از انجام بوجاري جداسازي بذر خالص از ان

میلیمتري از بذر اصلی  12الی  10با استفاده از غربال سایز گرد ... بالل، برگ بالل، بذور شکسته، بذر علف هاي هرز و الرو حشرات و 

.جدا می گردد

اري بطور کامل مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت وجود بذور سایر ارقام که کلیه بخشهاي دستگاه بوجقبل از انجام بوجاري  

در حین پروسه بوجاري نیز . قبالً بوجاري شده و قسمتی از آن در دستگاه باقی مانده نسبت به تمیز نمودن دستگاه بطور کامل اقدام شود

متناوب مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت مشاهده بروز  تمام بخشهاي دستگاه بوجار بخصوص خروجیهاي بذر بایستی بدقت و بطور

هرگونه اشکال بالفاصله نسبت به رفع مشکل بوجود آمده اقدام شود تا بذور خروجی از دستگاه بوجار از خلوص فیزیکی باالیی برخوردار 

  .باشند

  بوجاري و سایز بندي

بذر گرد درشت در پایین بالل و بذور . پهن تا گرد متفاوت خواهد بودشکل بذر ذرت بسته به محل قرار گرفتن آن بر روي بالل، از  

 می باشد )و متوسطسایز پهن  (مابین این دو سایز گرد  رودرصد بذ 75در شرایط نرمال حدود . گرد ریز در انتهاي بالل تشکیل می گردند

بذور سایز گرد کیفیت پائین تري نسبت به سایر  عموما. دو بسته به محل قرار گرفتن آنها بر روي بالل داراي سایز هاي مختلفی می باشن

 .دي همزمان با بوجاري و با استفاده از غربال هاي چند الیه با حرکات لرزشی و سرعت باد انجام می گیردسایز بنعمل  .شکلها دارند

  .سایز این غربال ها به ترتیب از باال به پایین به شرح ذیل می باشد

  . میلیمتر که بذور سایز گرد توسط این غربال از توده بذر جدا می گردد 5/5) دارچاک(سایز مستطیلی  -1

  .بقیه بذور جداسازي می شود زمیلیمتر که بذور سایز پهن توسط این غربال ا 7سایز گرد  -2

جداسازي می توسط این غربال از بقیه بذور ) گرد متوسط-پهن متوسط( سایز متوسط میلیمتري که بذور 6-25/6سایز گرد   -3

  .شود

بهتر است درصد . میلیمتر می باشد و سایزهاي کمتر از آن گواهی نمی شود 6در حال حاضر در ایران حداقل سایز مورد قبول 

  .درصد نباشد 5اختالط هر سایز با سایز دیگر بیشتر از 

ده بذري وتفکیک بذور سبک و پوك و بذو جهت ارتقاء کیفیت تو. دارندبذور سنگین معموال کیفیت بهتر و وزن هزار دانه باالتري 

استفاده پس از سایز بندي )  Gravity Seperator(خسارت دیده که فاقد قوه نامیه استاندارد هستند از دستگاه بوجاري وزنی 

جدا ي کنترل شده موجب سیال شدن بذور گردیده و ارتعاش کفه دستگاه، بذور با وزن هاي مختلف را از هم که حجم هوا می گردد

   .باید اطمینان حاصل گرددپارامتر زیر  5با که از تنظیم دقیق آن می کند

سرعت باد -5   سرعت ریزش - 4    شیب جانبی - 3    ارتفاع بذر - 2    مقدار تغذیه دستگاه -1



بذور به نحو این پارامترها بایستی بر اساس نوع پوشش دستگاه و نوع سایزبندي و وضعیت ظاهري توده بذر تنظیم شوند تا تفکیک 

  .مطلوب  انجام گیرد تا کیفیت بذر تضمین گردد

دقت شود که بذور با استفاده از سموم مجاز باید بعد از خروج بذور از دستگاه بوجار بذور به قسمت ضدعفونی منتقل شوند و در این بخش  

بطور می باشد   در هزار 0.5با دز ) زولتبوکونا(ودر حال حاضر سم راکسیل  اعالم شده و مناسب که از طرف سازمان حفظ نباتات

  .مهمترین استاندارد بین المللی ضدعفونی به شرح ذیل می باشد. شوند با استفاده از باد فن خشک و یکنواخت و مناسب ضدعفونی

  آغشته شدن یکنواخت تک تک دانه ها به میزان دز الزم سم-1

نسبت مناسب و ثابت اختالط سم و بذر-2

ا، طوریکه حین فرایند انتقال و کاشت از دانه جدا نشودچسبنگی سم به دانه ه-3

راندمان باال، توانایی فرآوري بذور مختلف با استفاده از سموم مختلف-4

پس از ضد عفونی نیز بایستی بذور در پاکتهاي استاندارد که کلیه مشخصات بذر شامل نوع محصول، رقم، طبقه بذري، واحد 

ه شده و به تأیید موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال رسیده است بسته بندي شده و دقت بعمل و سال تولید آن نوشت  تولیدکننده

  .آید که درب پاکتهاي بذر بطور دقیق با دستگاه دوخته شود

  

  :نظارت بر پارت چینی کیسه هاي بذري و انجام نمونه برداري از پارتهاي بذري -6

استاندارد  یسه گیري بذور تحت نظارت کارشناس کنترل و گواهی بذر نسبت به پارت چینیپس از انجام عملیات بوجاري، ضدعفونی و ک

نمونه برداري از پارتهاي بذري بر اساس دستورالعمل فنی   .اقدام گردد )تنی 40حداکثر ( پاکت هاي بذري طبق دستورالعمل موسسه

انجام گیرد و نمونه هاي حاصل به موسسه تحقیقات ثبت و  توسط کارشناس نمونه برداري موسسه) ISTAدستورالعمل (نمونه برداري 

نمونه هاي ارسالی به آزمایشگاه تجزبه بذر پس از ثبت مشخصات و کد گذاري توسط واحد کد گذاري  .گواهی بذر و نهال ارسال شود

رطوبت، سالمت بذر و درصورت موسسه براساس استانداردهاي ملی مصوب براي تجزبه بذر تجزیه گردیده و خلوص فیزیکی، قوه نامیه، 

 و نتایج حاصل و رد و قبول هر پارتی بذر در فرم مربوطه ثبت و کتباً اعالم می گردد. بذر و گیاهچه تعیین می گردند) Vigour(نیاز بنیه

قابل ) موسسهشناس تحت نظارت و حضور کار( پارتهاي استاندارد و قابل قبول بعد از الصاق اتیکت موسسه بر روي پاکتهاي بذري متعاقباً

  .توزیع می باشند

  

:روش شناسی بازرسی مزرعه

با روش هاي استاندارد بازرسی . فقدان روش هاي بازرسی استاندارد موجب انحرافات غیر عمدي در کیفیت بذر می شوداز آنجایی که 

.مزرعه همه بازرسان بطور یکنواخت کیفیت همه مزارع را ارزیابی می نمایند

  .بصورت دو مرحله انجام می گیردبازرسی مزرعه 



  مرور کلی -الف

  بازرسی الگویی مزرعه -ب

   مرور کلی

:شامل. در مرور کلی، بازرس از مزرعه عبور می کند تا اطمینان حاصل کند همه مزرعه در برآورد کلی یکنواخت است

  ایزوالسیون -3   آلودگی عمومی به بیماري و وضعیت علف هاي هرز -2    اصالت رقم -1

  تجربه کشت -9        کشت قبلی -6       برآورد عملکرد -5     پوشش و تراکم -4 

بازرس باید موارد زیر را نیز یادداشت نماید

  جهت کشت -3  مساحت مزرعه و آرایش کشت والدینی -2  محل مزرعه همراه با نام زارع -1

  مناطقی که سال قبل یا امسال ذرت کشت شده -4

، Sweet Corn ،Pop Corn(متر ي مزرعه بذري و نوع ذرت  200ر یا دیگر بوته هاي ذرت در تشریح گیاهان اختالطگ -5

Seed Corn(  

  فاصله بین منبع آلودگی بالقوه گرده  -6

الگوي کشت و ردیف هاي والد بذري بارور و نرعقیم و والد گرده ده -7

  چگونگی عالمت گذاري ردیف هاي والد گرده ده -8

  نقشه ورودي مزرعه بذري -11  قه بذريطب -10تاریخ کشت  -9

بازرسی الگویی مزرعه 

 FISبه شرط آنکه مزرعه یکنواخت باشد بازرس همه مزرعه را بازرسی نمی کند بلکه با بازرسی دقیق گیاهی در یک مساحت الگویی که 

)Field Inspection Sample (دات آلودگی هاي موجود را انجام مشاهسبات و جزئیات محا.نامیده می شودارزیابی را انجام می دهد

بازرس براي بازدید باید یک الگوي حرکتی را انتخاب نماید .شمارش را ثبت می کند و با استاندارد مقایسه می کند. می دهد

شته روز فاصله دا 2- 5هر بازرسی باید بسته به رشد مزرعه  . یک هفته بعد از شروع گرده دهی سیلک آماده پذیرش دانه گرده می شود

  .باشد

  .حداقل سه بازدید در طول گرده افشانی ضروري است

  . گیاه را ارزیابی نماید 100شمارش انجام دهد و در هر شمارش  12بازرس باید حداقل 

  :تایی براي 100) ردیف(شمارش  6

  گیاه مادري با سیلک پذیرنده -الف

  گیاه مادري با تاسل گرده ده -ب

  .والد پدري گرده ده انجام می گیردکیاه  100شمارش براي  6سري دوم 



١

٢

٣

۴

۵

خروج

  :الگوي حرکتی در بازرسی مزرعه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مواردي که باید مورد توجه بازرس باشد.

  رشد تاسل در شب و صبح زود سریعتر است -1

  رشد تاسل در هواي بارانی و دماي باال نیز سریعتر است -2

  ددر شمارش فقط بالل هاي اول شمارش می شو -3

  .وقتی گرده افشانی صورت گرفت سیلک از حالت نرم سبز واکسی به خشک قهوه اي بی جان تبدیل می شود -4

  )Volunteer plant(بازر س باید بوته هاي که خارج از ردیف هاي پدري و مادري روئیده اند را کنترل نماید  -5

  . باید ثبت شود که چه تعداد بدون گرده بوده انداگر بوته هاي خارج از ردیف یا خارج از تیپ گرده هم نداشتند  -6

  

  

  

  

  

ورود



  ذرتتولید بذر  ارعمز کنترلمراحل ) 1(جدول 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مرحله رشد گیاه  موارد  مراحل بازدید

  -  انتخاب پیمانکار و زمین -  بازدید مرحله اول

  بازدید مرحله دوم
بق نظارت بر کاشت الین ها بر ط

  دستوالعمل
-  

  بازدید مرحله سوم

حذف بوته هاي خارج و تعیین سطح سبز  -

  از تیپ

  و آفات کنترل علفهاي هرز - 

  برگی تا قبل از گلدهی 4-6از 

  بازدید مرحله چهارم

  )حداقل سه مرحله بازدید(

  حذف بوته هاي خارج از تیپ -

قطعه حذف تاسل هاي ردیف مادري  -

  نربارور 

  نربارور قطعه نرعقیم تاسل هايحذف  -

  کنترل علف هاي هرز و آفات  -

پاکسازي نهایی مزرعه و حذف بوته هاي  -

  دیررس

  

قبل از خروج بساك هاي خطوط مادري 

و گرده دهی تا پایان تلقیح و قهوه اي 

  شدن سیلک هاي خطوط مادري

  بازدید مرحله پنجم
  حذف الین پدري  -

  بازدید نهائی و گواهی مزرعه -
  کثر دو هفته بعد  پایان تلفیحتا حدا



  استاندارد هاي مزرعه اي ذرت هیبرید

  تناوب زراعی -1

سال و براي تولید بذرگواهی شده  2حداقل سال هایی است که ذرت نباید در مزرعه کشت شده باشد که براي تولید بذر پیش پایه و پایه 

  . سال می باشد 1

  

  زوالسیونای -2

براي تولید بذر پیش پایه، پایه و گواهی شده، فاصله مزرعه ذرت از هر نوع منبع گرده ناخواسته که سبب عدم خلوص ژنتیکی بذر می 

  .متر می باشد 200-400گردد بسته به شرایط منطقه 

  

   کنترل گرده افشانی -3

خالص  د بذر الینیتول

  :باشند آماده پذیرش دانه گردهخطوط مادري  بوته هاي هنگامی که پنج درصد

 در حال گرده افشانی باشند مزرعه حذف می گرددبوته هاي خارج از تیپ  )در هزار 1(درصد  1/0بیش از  چنانچه.  

 باشد درصد 2و بالل هاي نامطلوب بیش از   )در هزار 1(درصد  1/0بعد از برداشت، بالل هاي خارج از تیپ بیش از   چنانچه 

  . می گرددتوده بذري حذف 

  

تولید بذر سینگل کراس پایه

  :باشند آماده پذیرش دانه گردهخطوط مادري  بوته هاي هنگامی که پنج درصد

 ر حال گرده ددر سه بازرسی  درصد1یا در یک بازرسی تاسل هاي خطوط مادري  )در هزار 5(درصد  5/0بیش از  چنانچه

  .، مزرعه حذف می گردد باشند افشانی

 می گرددمزرعه حذف  دنخارج از تیپ باشبوته ها  )در هزار 1(درصد  1/0پدري بیش از    در الینچنانچه  

 و بالل هاي با دانه هاي با رنگ متفاوت بیش  )در هزار 1(درصد  1/0بعد از برداشت، بالل هاي خارج از تیپ بیش از   چنانچه

  .توده بذري حذف می گردد باشد )در هزار 2(درصد  2/0از   

  

ذر سینگل کراس گواهی شدهتولید ب

  :باشند آماده پذیرش دانه گردهخطوط مادري  بوته هاي هنگامی که پنج درصد



 باشند در سه بازرسی در حال گرده افشانی درصد 2یا  در یک بازرسی تاسل هاي خطوط مادري درصد 1بیش از چنانچه  ،

.مزرعه حذف می گردد

 در حال گرده افشانی باشند مزرعه اي خارج از تیپ مادري در آخرین بازرسی بوته ه )در هزار 2(درصد  2/0بیش از چنانچه

  .حذف می گردد

 مزرعه حذف می گردد خارج از تیپ باشدبوته ها  )در هزار 5(درصد  5/0الین پدري بیش از   چنانچه در.  

 اي با دانه هاي با رنگ متفاوت بیش و بالل ه )در هزار 5(درصد  5/0بعد از برداشت، بالل هاي خارج از تیپ بیش از   چنانچه

  .توده بذري حذف می گردد باشد درصد 1از 

 خطوط پدري از مزرعه خارج نگردد مزرعه حذف می گردد دو هفتهچنانچه بعد از اتمام گرده افشانی ظرف مدت.

  

  

تولید بذر تري وي کراس و دابل کراس گواهی شده

  :باشند ده پذیرش دانه گردهآماخطوط مادري  بوته هاي هنگامی که پنج درصد

 مزرعه حذف می باشند در سه بازرسی در حال گرده افشانی  درصد 2تاسل هاي خطوط مادري یا  درصد 1بیش از چنانچه

  گردد

 مزرعه حذف می گردد دنباشدر حال گرده افشانی خارج از تیپ  بوته ها) در هزار 2(درصد  2/0در الین پدري بیش از  چنانچه.  

 در حال گرده افشانی باشند مزرعه  بوته هاي خارج از تیپ مادري در آخرین بازرسی )در هزار 2(درصد  2/0از    بیشچنانچه

  .حذف می گردد

 باشند توده بذري حذف می گردد )در هزار 5(درصد  5/0بعد از برداشت، بالل هاي خارج از تیپ بیش از   چنانچه.  

 دو هفته خطوط پدري از مزرعه خارج نگردد مزرعه حذف می گرددچنانچه بعد از اتمام گرده افشانی ظرف مدت.

لیست علفهاي هرز . (مزرعه باید عاري از هر گونه علف هرز غیر مجاز از نظر توصیه هاي حفظ نباتات باشد :علفهاي هرز غیر مجاز -4

  )غیر مجاز ساالنه توسط سازمان حفظ نباتات اعالم می شود

 در خصوص بیماریهاي مهم ذرت، گیاهپزشکی کشوررگیري دستورالعمل هاي کاربردي موسسه تحقیقات با به کا: کنترل بیماریها -5

  .گیردبیماري هاي شایع در مزرعه باید تحت کنترل قرار 

  

  

  


