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 رذت     توسعه کشت  شرکت 

 انبارداری بذر رذت

 ادیت زرطوبدارای وقتی  دانه. است رطوبت بذر، موفق رهیذخ در یکیولوژیزیعوامل ف نیاز مهمتر یکی

و  تنفس، حشراتحمله و بروز بیماری های قارچی  رایز، شودیمایجاد  یساز رهیمشکالت ذخاست 

 ادیز یعیدر حال رشد به طور طب رطوبت دانه یمحتوا، وجود نیبا ا. کندیمحریک را ت یزنجوانهحتی 

 با ظهور رسیدگی فیزیولوژیک شروع به کاهش میکند. و تنها 

 یکیلوژویغالت از نظر ببذر  .است حرارت درجهزوال بذر در  رگذاریعوامل تأث نیاز مهمتر گرید یکی

و با راز این  گرما است، ،تنفسین ا نتایجاز  یکی یساز رهیزمان ذخ در، ندکیو تنفس مبوده فعال 

د. اری شزمان انباردشدن  یباعث طوالن جهی، در نتادهتنفس را کاهش د زانیمتوان یم بذور یکاهش دما

 زانیم تر، نییپا یدمادر . حشرات و قارچ ها است تیفعال یمهم دما بر رو راتیاز تأث گرید یکی

 .ابدی یکاهش م بذر نیز شدت زوال جهینت در حشرات و قارچ ها و سمیمتابول

طوبت گرما و ربذر رطوبت است.  در گرما و رطوبت باعث افزایش تنفس بذر میشود. نتیجه دیگر تنفس

ک و موجب تحری فتهایگسترش  از طریق انتقال گرما در توده بذرتواند یم افزایش تنفس از یناش

واهند ث افزایش گرما و رطوبت خنوبه خود تنفس داشته و باعبه فعالیت باکتری ها و آفات شده که 

ر دواهد شد. خفرایند تولید گرما و رطوبت تبدیل به یک فرایند خود محرک و رو به ازدیاد  نیبنابراشد. 

 نینفساد همچ یها سمیمکان نیا. ابدییم شیافزا زیحشرات ن تیفعالچنین شرایطی با گرمای بیشتر 

نماید.  قابل فروش ه نامیه بذور را پایین آورده و آنرا غیرو قو تاثیر گذاشتهماندن بذر  زنده توانند بریم

 یم ریثتأغالت  یساز رهیذخ تیرطوبت و دما بر قابل زانیم نیدهد که چگونه رابطه ب ینشان م 1 شکل

 .ابدیکاهش باید باالتر  یدر دماهابذر  رطوبت زانیمدر شکل مشخص است که  .گذارد
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 جه باشد. در 18، دما باید حدود %13ب نگهداری بذر برای مثال در رطوبت بذر شرایط مناس( ناحیه سفید رنگ 1شکل 

 انبارداری بذر ذرت 
نها را دیگر مراحل پروسس بذر این امکان وجود دارد که آاز و قبل ذرت دانه شدن بذور خام از  پس

 13یشتر از باید بقت شود که به هیچ عنوان رطوبت بذور در هنگام ذخیره سازی ناما باید د .ذخیره نمود

 دربذور را حتی که ممکن است  یزمان ، طولوجود نیبا ابذر حفظ شود.  کیفیت درصد باشد تا 

رطوبت  . هرچهدارد یبستگ ی انبارهوا یدما نسبی ورطوبت  زانیمبه د نمو رهیذخ یراحت بهرطوبت کم 

ل، اگر طور معمو بهکرد.  و دمای هوای انبار کمتر باشد بذور را میتوان با کمترین زوال نگه داری

ذر سرعت . در چنین شرایطی زوال ببذر وجود دارد خرابی احتماالا  ،باشد ٪60 یباال هوا یرطوبت نسب

را تسریع یابد. زیرا رطوبت بذور به سرعت افزایش یافته و توسعه آفات انباری و بیماری ها می

 بخشد. می

 13والنی مدت مدت بذور ذرت با رطوبت مشخص است، برای نگاهداری ط 2همانطور که از شکل 

درجه باشد)فلش آبی(. همچنین مشخص است برای  16درصد الزم است دمای انبار در حدود 

ر ا کند. دنگاهداری بذور به مدت طوالنی تر بهتر است رطوبت بذر و دمای هوای انبار بیشتر کاهش پید

رای زمان بدرجه است و در مراکز تحقیقاتی  10تا  0حقیقت بهترین دما برای نگه داری بذور حدود بین 

ز آنجا که نگهداری میکنند. اما ا 30تا  25درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی  6سال بذور را در  20تا 

 کاهش رطوبت نسبی در انبار هزینه بر است کاهش دما عملیاتی تر خواهد بود.  

 سالمت بذر

 گرمای ناشی از حشرات

 کاهش قوه نامیه

 هاگرمای ناشی از قارچ 
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 درصد رطوبت
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 ذرت در طول زمان نگهداری بذر سالم( نمودار رابطه تاثیر دمای انبار و رطوبت بذر 2شکل 

 

 ذرت:انبارداری بذر  طیدر مورد شرا یکل نیاز قوان یبرخ

، ادگریدرجه سانت 50تا  0در محدوده  یساز رهیذخ یدما شیافزا گرادیدرجه سانت 5هر  یبرا .1

 .ابدی یعمر بذر به نصف کاهش م

، گرادیدرجه سانت 30-6از  یی بیندامنه دما باشد. در ٪65 ریز دیبا رهیمحل ذخ یرطوبت نسب .2

رطوبت  ٪12تعادل ثابت رطوبتی در حدود  کیدر  دیدانه ذرت با که است یبدان معن نیا

جذب  هوا ازبخار آب را  بذور، ابدی شافزای ٪80تا  یساز رهیذخ محلنسبی  رطوبت اگر. باشد

نند به بذر توایرطوبت، قارچ ها م سطح . در آنابدی یم شیافزا %15نموده و رطوبت بذر به 

 شوندعمر بذر و باعث کاهش حمله 

رجه دما )در د مجموعاگر ، مربوط استدر انبار به یکدیگر  یو رطوبت نسب یساز رهیذخ یدما .3

و به ر ماه 5تا  1 باشد، بذر پس ازیا بیشتر  80( درصد) یگراد( به عالوه رطوبت نسب یسانت

 د. ره نموماه ذخی 18برای  بذر را دیتوانی، مباشدیا کمتر  70این عدد اگر . اما رود یزوال م

 دیتشد لیآب به دلهم  و گرما باشد، سطح ٪12از  شیب یساز رهیاگر رطوبت بذر در زمان ذخ .4

 تیفیکاهش کباعث و  شیافزاقارچ  حمله ، خطرطیشرا نی. در اابدییم شیتنفس در بذرها افزا

 شود.یبذرها م

 س ازپ دیبا بذور نیبنابرا ،داردبذور  و آفات در یماریبهجوم  شیدر افزا یرطوبت نقش مهم .5

 . شوند رهیذخکاهش رطوبت 

 رطوبت روز دما
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 میزان رطوبت بذر طول دوره انبار داری

 درصد 9زیر  بیش از یک سال

 درصد 12تا  10 ماه 12تا  8برای 

 

ر د ایدر مزرعه قبل از برداشت که است  ییها یماریبآفات و بذر  نییپا تیفیک گریعلت د .6

  ، می باشد.کنند یحمله می به بذر ساز هریزمان ذخ

 گاز با گازدهی معموالا. داده شودانباری باید بذور گاز سمی ر در برابر آفات ومحافظت از بذجهت 

 روژندیگاز ه ،کپسولتوسط  ای شود یآزاد م ومینیآلومقرص فسفید از  کهشود،  یانجام م نیفسف

 بذور یور ماایمستقو  باشدبذر همراه کش محافظ  مواد حشرهبا  دیگازدهی بامیشود.  قیتزرین فسف

ین از . جهت جلوگیری از فرار گاز فسفشود یاسپراعمال شود یا داخل کیسه بذور و داخل انبار 

رجه د 21هوا  یدما نیفسف گازدهی یآل برا دهیا طیشرا بذور باید با ورق پالستیک محصور شود.

 دیباشرایطی بذور  نچنی تحتاست.  ٪12 دانه رطوبت و ٪60 کمتر ازی ، رطوبت نسبگرادیسانت

ر واقع د. است بهترباشد  شتریبزمان اما هر چه ، رندیروز در معرض گاز قرار بگ 10 یبرا حداقل

، باشد شتریهوا ب یدما هرچه است. گازدهی از دوز مهمتر گازدهیگرفتن در معرض  قرار زمان

درجه  15هوا کمتر از  یمااگر دود. شیم شتریب زین نیفسف یقرص ها از گازتصعید سرعت 

نکات  دیاب است. اپراتورها یسم اریبس نیگاز فسفانجام نشود.  گازدهی، بهتر است باشد گرادیسانت

 منع و محافظ لباسن دی، پوشگازدهی هیهشدار دهنده در اطراف ناح عالئممانند قرار دادن  یمنیا

ورت هوا قابل احتراق است و در ص و نیفاز گاز فس یمخلوط. ضمنا دنکن تیرا رعا گاریمصرف س

لکتریکی تا بار ا باشندمتصل  نیزمبه  یبه خوب دیبا یکیالکتر زاتیتجه احتراق منفجر خواهد شد.

 .دشو یریجرقه زدن جلوگ ازبه زمین متصل شده و 

 محافظت در برابر جوندگان

توان ین، مضد جوندگا یهاانبارر د بذور رهیذخ با ر وارد کنند.وبه بذ یادیتوانند صدمات زیجوندگان م

 تا از ندمحکم در کنار یکدیگر قرار گیرموجود  یهاسهیحاصل کرد که ک نانیاطمو  تلفات را کاهش داد

مه همچنین مبارزه با جوندگان از طریق طعشود.  یریجلوگ های بذریپارتمرکز  بهنفوذ جوندگان 

 .انجام شود مسموم

 بذر رهیذخ یبرا یکیزیف یفضا

ر رطوبت دبالل ذخیره شود. البته باید توجه داشت که فقط  به صورتذرت به طور موقت میتوانند  بذور

ول درصد امکان ذخیره به صورت بالل وجود دارد زیرا به طور طبیعی رطوبت چوب بالل طبق جد 13

 زیر از رطوبت بذر باالتر باشد، و این رطوبت باال موجب گسترش بیماری ها خواهد شد. 
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 سهیبذر در ک رهیذخ

  ٪13رطوبت کمتراز  بذورکه در صورتی  شود، رهیها ذخ سهیدر ک یمدت طوالن یممکن است برا بذر

 25 لنیپروپ یپلکیسه های خام در  بذربه طور معمول، خواهد شد. دوام بذر  حفظموجب  داشته باشند،

 :شود یم خیرهذ ریز یها ملدستورالع مطابق با مجدد یبسته بند ایقبل از پردازش کیلوگرمی  50 ای

 چینیپارت

نمونه بردار  ای چیده شده باشد کهتن بوده و به گونه 40تا  20بین  پارتهای بذری از نظر وزن استالزم 

تری برای پارت ها فواصلی یک م باید بیناین رو ید. از به راحتی از هر طرف بتواند نمونه گیری نما

ر متر د لوگرمیک 650حدود باشند باید در  شده دهیچ یبه خوبپارت ها  رباشد. اگ یسمپاش و یبازرس

 داشته باشند. به معنای دیگر هر تن بذر باید در یک متر مربع ذخیره شود.  یچگالمکعب 

 )فله( انبوه بذر رهیذخ

 0.75دود حاین حالت تراکم بذر در رایدارد، ز ازین یکمتر یفضا به است که نیانبوه بذر ا رهیذخ تیمز

 تن در متر مکعب است. 

نماید تا بذوری با شده، در انبارهای خود، تالش می شرکت توسعه کشت ذرت با رعایت نکات فنی ذکر

رائه اار عزیز کیفیت و دارای سالمت کامل و قوه نامیه باالتر از استاندارد کشوری را به کشاورزان ذرتک

 . نماید

 

 تهیه کننده:

 دکتر امیر ازیدفرد 

 شرکت توسعه کشت رذت 

 

 

 رطوبت دانه  

 رطوبت چوب بالل


