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  مقدمه

د عد از غالت مقام دوم را به خوب هکتار است که 800 سطح زیر کشت حبوبات در کشور حدود
تولید بذر حبوبات تا سالهاي اخیر به طور کامل به صورت سنتی و خود مصرفی  .اختصاص داده است

کت هاي خصوصی تولید بذر گواهی شده حبوبات ردر حال حاضر با فعال شدن تعدادي از شو بوده 
 استانداردهاي مزارع تولید بذر و همچنین. شروع شده است و امید می رود به سرعت افزایش یابد

هیه و به تصویب رسیده است، اما اعمال این تاستانداردهاي بذر حبوبات به تفکیک محصول 
مراحل استانداردها نیازمند دستورالعمل خاص بازرسی و کنترل مزرعه تولید بذر است که یکی از 

لذا در این مجموعه سعی شده است شیوه هاي بازرسی . مهم کنترل و گواهی بذر محسوب می شود
راساس اصول علمی ارائه شود تا بازرسان مزارع بر اساس اصول علمی و فنی یکسان نسبت به مزارع ب

این مجموعه مسلما . بازرسی و ارزیابی مزارع بذري اقدام و استانداردهاي مصوب را اعمال نمایند
کاستی هاي خواهد داشت که با راهنمایی و مساعدت شما صاحب نظران و متخصصان امر در چاپ 

   .دي اصالح و تکمیل خواهد شدهاي بع

  کنترل کیفی بذر
ها و تشکیالت است که یک سیستم یا سـازمان   مجموعه اي از فعالیت شامل ترل کیفی تولید بذرنک

از اسـتاندارد هـاي   ) مـورد نظـر  ( بذر تولید شده از یک رقم از اینکه براي اطمینان . را شکل می دهد
  :ل کیفی در بر گیرنده ي موارد زیر باشد کیفی الزم برخوردار است، ضروري است کنتر

  کنترل اداري و اجراییسیستم . الف
  بازدید مزارع تولید بذر . ب
  توده هاي بذر  از آزمایشگاهی هاي آزمون انجام .پ
  مزارع پست کنترل ایجاد .ت
  حمایتهاي قانونی از سازمان کنترل کیفی بذر. ث

   .طی مراحل ذیل انجام می شودکنترل کیفی 
 .ید منشاء، کیفیت و نوع بذري که براي تکثیر کشت شده استتأی .1
بازدید مزرعه تولید بذر براي تعیین خلوص ژنتیکی و فیزیکـی، سـالمت بـذر و اطمینـان از      .2

بیمـاري،   نداشـتن ایزوالسـیون،   رعایت فاصله جه بهوت( مطلوب توانایی تولید بذور با کیفیت
آلـوده نبـودن بـه     راعی مناسب و شرایط الزم،دار بودن مزرعه از مدیریت زربرخو ،یکنواختی

 ....  )علفهاي هرز و 
 و پـس از آن در زمـان  درهنگـام بوجـاري   و آزمـودن آنهـا   توده هاي بذري  از نمونه برداري .3

 .کیسه گیري،انبار کردن و توزیع بذر
 ,ژنتیکـی   خلـوص   و مهرموم کردن کیسه هاي بذر براي تضمین هویت بـذر  زدنبر چسب  .4

 .ی، سالمت بذر و جلوگیري از آلودگی آنخلوص فیزیک
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  اهمیت بازدید مزرعه
 هتـرین موقعیـت را  ببازدیـد مزرعـه   . مزرعه اسـت  از دیداز مهمترین امور کنترل کیفی بذر باز        

غالبا بررسی عوامـل  . براي مشاهده و سنجش کیفیت گیاهانی که بذر تولید می کنند، ایجاد می کند
 .در مزرعـه انجـام گیـرد   ) نسل تولیدکننده بـذر ( مادريشاهده گیاهان ما مهم کیفی فقط می تواند ب

شـد از نظـر    دبراي رسیدن به این اطمینان اسـت کـه بـذوري کـه تولیـد خواهـ       يبازدید مزارع بذر
قـرار  ) اسـتاندارد (اختالط ژنتیکی و فیزیکی و آلودگی به بیمـاري در محـدوده قابـل قبـول و مجـاز      

  .خواهند داشت
بدون یک روال مشخص و قانونمند براي بازرسی مزارع، یـک بـازرس فقـط مـی توانـد بـه        اما،       

د شده به وجود مـی  ـورت تغییرات زیادي در کیفیت بذور تولیـدر این ص. تجربه ي خود متکی باشد
همچنـین  . گاههاي کیفی متفاوتی ارزیابی مـی کننـد  دیدمزارع بذري را با  ،زیرا بازرسان مختلف .آید

س نیز از زمانی  تا زمان دیگر و از فصلی به فصل دیگر با نظر کیفی متفاوتی یـک مزرعـه را   یک بازر
بنابراین ایجاد یک روند مشـخص و معـین بـراي صـحت و یکنـواختی      . مورد قضاوت قرار خواهد داد

یک سازمان یا سیسـتم تولیـد بـذر الزم اسـت از یـک      . مزارع تولید بذر ضروري است دکیفیت بازدی
اسـتفاده از  . زدید استاندارد تبعیت نموده و همه ي بازرسان روشهاي مورد نظـر را بکـار ببرنـد   روال با

نتـایج   بـودن  کسـان یزیـرا اطمینـان از   . روشهاي مدون ،یکنواخت شده و کارآمد بسـیار مهـم اسـت   
  .بازدیدها و کیفیت بذر را به دنبال دارد

  ها در مزارع بذري یگانواع آلود
  .ممکن است رخ دهد تکثیر بذر در مزرعهسه نوع آلودگی       

 )کولتیـوار (رقم اصالح شده اوندان یک ــ، خویشارقامود بوته هایی از سایر ــوج: آلودگی ژنتیکی.  1
تمـال  حدر جـایی کـه ا   -یت نکردن فاصله مناسـب ایزوالسـیون   ایا گونه هاي وحشی و همچنین رع

که بذر تولید شـده از خلـوص ژنتیکـی     شودبب می تواند س  - وته هاي غریبه می رودبگرده افشانی 
ناخالصی ژنتیکی با مشاهده ي بـذر دیـده نمـی شـود و عمومـا در گیاهـان        .مطلوب برخوردار نباشد

در ایـن صـورت بـا    . دا مـی کنـد  ـــ شن اتفاق نمی افتد اما در گیاهان دگرگشن امکان بروز پیگخود
 نقبـل از بـاز شـد   ) Off-types( غیـر اي ایت فاصله مناسب ایزوالسیون و خارج کردن بوتـه هـ  ــرع

    .پرچمها و ریزش گرده ها می توان از آن ممانعت به عمل آورد
در هنگام برداشت احتمال دارد بذور سایر ارقام و سایر محصوالت زراعی و بـذور  : آلودگی فیزیکی.  2

یا اختالط فیزیکی بـذر  آلودگی با سایر بذور . علفهاي هرز با بذر اصلی مخلوط شده و آنرا آلوده نماید
بـراي جلـو گیـري از آلـودگی     . شن ممکن اسـت اتفـاق افتـد   گر گشن و دگدر محصوالت بذري خود

دیگر مـ اري توجه کافی شود تا بذور بـا ه جفیزیکی الزم است در زمان کاشت و برداشت و در موقع بو
بـه   ننمـود  جخار و نامطلوب است و همچنین غیرانتخاب مزارعی که عاري از گیاهان . شودمخلوط ن

  .است ی هاطلوب راه مناسبی براي جلوگیري از اختالط بذور خالص با ناخالصمموقع گیاهان نا
یا روي بوته هـاي سـایر ارقـام و یـا      گیاهعوامل بیماري زا ممکن است روي  :آلودگی به بیماري .  3

بـراي  . بیمـاري شـود  علفهاي هرزي که در مزرعه پراکنده اند وجود داشته باشد و موجب ابـتالء بـه   
استفاده از بذر تیمار شـده  : مانند ،شهاي گوناگون بهره گرفتوکنترل بیماري در مزرعه می توان از ر
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نمودن بوته هـاي بیمـار از مزرعـه     رجبه کارگیري ارقام مقاوم به بیماري، خا) ضدعفونی شده(با سم 
  .بع آلودگیازرعه بذري از منعایت فاصله مناسب مرسمپاشی برعلیه بیماري و  ،)در صورت امکان(

  ها آلودگی منشاء
  رون مزرعه باشد یمنشاء آلودگیها ممکن است درون یا ب

دي جـاي  ـاز و آنهـایی کـه درمراتـب بعـ    ـــ غیرمج ،گیاهـان نـامطلوب  : آلـودگی درون مزرعـه   .الف
و یافتـه   مون عه رشد وردر مز) محصوالت و سایر ارقامعلفهاي هرز، بوته هاي بیمار، سایر مانند (دارند

یا اینکه ممکن است در هنگام برداشـت   پیدا می کنندامکان تبادل دانه گرده با گیاه زراعی اصلی را 
  .بذر آنها با بذر گیاه زراعی مخلوط شود

وجودگیاهان نامطلوب در حد فاصل ایزوالسیون و یا در مـزارع همجـوار   : آلودگی بیرون از مزرعه . ب
عـالوه بـر آن   . گر گشن، می تواند احتمال آلودگی ژنتیکـی را بـاال ببـرد   هان دابا مزرعه تولید بذر گی

در هنگـام  را رعایت نکردن فاصله ایزوالسیون در مزارع خود گشـن احتمـال آلـودگی فیزیکـی بـذر      
حفظ فواصل ایزوالسیون براساس استانداردها مانع از آلـودگی یـا اخـتالط    . برداشت افزایش می دهد

  .می شود

  لوده کننده در مزارع تولید بذر انواع گیاهان آ
بوته هایی هستند از همان رقمی کـه  )  Off-types(گیاهان غیر یا : و سایر ارقام گیاهان غیر. الف

ص ـــ بـراي تشخی . اوت دارنـد ــــ ـآن تف د صفت بـا ــده اما در یک یا چنــبراي تولید بذر کشت ش
. ضروري اسـت  دانستن صفات مرفولوژیکی آن می باشد، است یا از ارقام دیگر متفاوت اي هـاینکه بوت

بوته هایی که به عنوان سایر ارقام شناخته می شوند نیز به همـین ترتیـب قابـل شناسـایی و دسـته      
  . بندي اند

ط در صـورتی  قـ بوته هایی که در مزرعه بذري جزء سایر محصوالت هستند ف: صوالتحسایر م  .ب
  :داراي اهمیت هستند که

اشت احتمال مخلـوط شـدن آن   دشیه آن باشند به طوري که هنگام بردرون مزرعه یا در حا .1
  .وجود داشته باشدمحصول زراعی با بذر 

اري قابل جدا کـردن از  جبذر آنها شبیه بذر محصول زراعی باشد به گونه اي که در مرحله بو  .2
 صوالتی که می توان بـه راحتـی  حم). 1جدول (الط بذر شودـمحصول بذري نباشد و موجب اخت

  .دنبذر آن را از بذر محصول زراعی جدا کرد در این گروه جاي ندار
  

  . دشوار استمحصوالتی که جدا کردن بذر آنها از بذر محصول زراعی  -1جدول 
  زراعی اختالط یابداید با بذر محصول نب سایر محصوالتی که بذر آنها  محصول بذري 

  باقال
  نخود
  عدس

  باقالي دانه ریز -لوپین 
  اقالي دانه ریزب -لوبیا 
  گندم –جو  -نخودفرنگی  -ماش 
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وب خوانـده  ـــ د بذر زمـانی نامطل ـرز در مزرعه تولیــیک علف ه: وبــاي هرز نامطلــعلفه  .پ
  :می شود که 

عملـی  بذر آن شبیه بذر محصول زراعی باشد به طوري کـه جـدا کـردن آن در هنگـام بوجـاري        .1
  باشدن

ن در مزرعه به گونه اي باشد که مبـارزه بـا آن و یاریشـه کنـی آن بـا      نحوه ي تکثیر و استقرار آ  .2
  . انجام گیرد سختی

مانند علف هرز گـل  . با محصول زراعی رقابت کند و یا موجب صدمه و یا نابودي گیاه زراعی شود . 3
  .جالیز در مزرعه حبوبات

  .حبوبات یونجه و همانند علف هرز سس در مزرع بخش هایی از علف هرز سمی یا مضر باشد  .4
ل نماید که به گیاه زراعی خسارت می ـل بیماري زا عمــبه عنوان یک میزبان براي آفات یا عوام  .5

  .گ هاي می باشدمانند زرشک وحشی در مزارع غالت که میزبان اولیه زن.زنند
در مزرعـه   ماننـد علـف هـرز قیـاق     .ایجاد کنددر اجراي عملیات زراعی و بازدید از مزرعه اشکال   .6

  . در مزرعه گندم و جو (Gypsophilum)تولید بذر ذرت یا بوته هاي گل عروس وحشی
هـاي هـرز معمـولی     علف هرزي که نامطلوب تلقی می شود در گروه بندي ممکن اسـت جـزء علـف   

هـاي هـرز    فهرسـت تعـدادي از علـف    )2( ي شـماره  در جـدول . سمی و یا غیر مجاز به شـمار آیـد  
  .است نامطلوب نوشته شده

  
  علفهاي هرز نامطلوب در مزارع تولید بذر محصوالت مختلف -2جدول 

  علف هرز غیر مجاز  محصول بذري 
  نخود
  عدس

  )    .Cuscuta spp(گل جالیز ، سس  
  خُلر، گل جالیز، سس

  
  
  : گیاهان بیمار  .ت

 ها  ویـروس  باکتريها،  مانند قارچ بر اثر فعالیت عوامل بیماري زا بوته هاي بذري ممکن است       
 روي پوسـته بـذر،   -ها و نماتدها به بیماري دچار شوند و بذر ممکن است حامـل عوامـل بیمـاري زا    

باشد که به این ترتیب بیماري از یک نسل بـه نسـل دیگـر انتقـال مـی       -درون بذر و یا هر دو حالت
بـراي جلـوگیري    .خاصی داردبنابراین توجه به بیماري هاي بذر زاد در مزرعه تولید بذر اهمیت . یابد

در زمـان  (ل بیماري زا هسـتند ــارج نمودن بوته هایی که حامل عوامـاز انتقال بیماري می توان با خ
در جـدول  . و یا رعایت فاصله ایزوالسیون از مزارع مبتال به بیمـاري اقـدام نمـود   ) مناسب و به هنگام

  .است درج شده استا بذر مشکل ز هایی که براي مزرعه تولید فهرستی از بیماري )3(شماره 
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  .هایی که در مزرعه بذري ایجاد اشکال می کند بیماري -3جدول 
  محصول
  بذري

  
  نام بیماري

  
  بیماري  علمی نام

  
  عامل بیماري

  ویروس بذرزاد نخودفرنگی  باقال
  برق زدگی

  لکه شکالتی
  

PSBMV 
Ascochyta blight 
Chocolate spot  

Pea Seedborn Mosaic Virus  
Ascochyta fabae 
Botrytis fabae 

  ویروس موزاییک عمومی لوبیا  لوبیا
  آنتراکنوز

  بالیت باکتریایی
ویروس موزائیک شته زاد لوبیا 

  چشم بلبلی
ویروس موزائیک لوبیا چشم 

  بلبلی
  آنتراکنوز

BCMV 
Anthracnose 

 
Bacterial blight 

 
 
 
 
 
 

Anthracnose  

Bean Common Mosaic Virus 
Colletotrichum 
lindemuthianum 
Xanthmonas  axonopodis 
p.v.vigncola  
Cowpea aphidborne M.V 

 
Cowpea mosaic Virus 

  
Colletooricum sp.  

  
  عدس

  برق زدگی.1
                  پژمردگـی .2

    پوسیدگی بوتریتیسی.3

Ascochyta blight  
   

 Wilt                     
            
Botrytis               

Ascochyta lentis    
          
Fusarium oxysporium 
    
Botrytis cinerea              

  
  

  نخود

  برق زدگی
                               پژمردگی 
  

                آلترناریا  

Ascochyta blight  
         
Wilt                      
          

  Alternaria blight 
               

Ascochyta rabiei  
           

    Fusarium xysporium 
 

Alternaria circinum       
  

  

  فاصله ایزوالسیون  
هـاي ژنتیکـی    ایزوالسیون جداکردن مزرعه بذري از هر گونه منابع آلوده کننده شامل آلودگی       

در واقع . رعایت حداقل فاصله الزم، کافی خواهد بود براي اجراي ایزوالسیون. فیزیکی و بیماري است
حـداقل    ، میزان آلودگی از نظر آماري معنی دار نمـی شـود  مقدار بیشتر از آن در آن و که فاصله اي

دگرگشـن   گیاهـان  بـراي مـزارع بـذري   حفظ فاصله ایزوالسـیون  . فاصله ایزوالسیون نامیده می شود
فاصله ایزوالسیون به عواملی مانند طبیعت گـرده  . می باشد تر از مزارع گیاهان خود گشنمهمبسیار 

یا خودگشنی و دگرگشنی آن، طبقه بـذري و عوامـل نـامطلوب تأثیرگـذار، انـدازه      و افشانی محصول 
   ).4(مزرعه و شرایط محیطی بستگی داردجدول
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  براي مزارع بذري تعدادي از گیاهان زراعی حداقل فاصله ایزوالسیون -4جدول 
حداقل فاصله ایزوالسیون بر   ذريمحصول ب

  حسب متر
  توضیح

مزرعه بذر  
  مادري

مزرعه بذر  
  گواهی شده

    3  3  نخود
    10  10  لوبیا
    5  5  عدس
    200  200  باقال
    10  10  ماش

    10  10  لوبیا چشم بلبلی

  
والتی کـه درصـد معینـی از    ـگشـن و محصـ  دگرون براي مزارع بذري گیاهـان  ـفاصـــــله ایزوالسی

خودگشن بـه طـور کلـی الزم اسـت      گیاهان ع تولید بذرربراي مزا. یشتر باشدبدارند باید  دگرگشنی
اگرچـه  . یردـاشـت اخـتالط فیزیکـی صـورت نگـ     دایزوالسیون به اندازه اي باشد که هنگام بر  فاصله
بـه   ـ  بسـیار خشـک   ؛ درشـرایط محیطـی ویـژه    ـهایی مبنی بر انتقال دانه هاي گرده با باد   گزارش

همجـوار بـیش از حـد مجـاز      درصـورت وجـود آلـودگی در مـزارع     ..  مناطق دور دست وجـود دارد 
 از مزرعـه  ، چنانچه مساحت مزرعه بذري زیاد باشد، فاصله ایزوالسیون از سـمت آلـودگی  )استاندارد(

  .تلقی خواهد شد در غیر این صورت تمامی مزرعه بذري مردود. جدا و حذف می شود
  

  انتخاب زمین 
  :بذر باید به این نکات توجه نمود  تولید آلودگیها در انتخاب مزرعه عجلوگیري از انوا براي

  هاي قبل در مزرعه کشت شده  محصوالتی که سال -
  هاي پیش کشت شده که در سالآلوده نبودن به بذوري از سایر ارقام  -
  آلودگی به محصوالت نامطلوب -
  وجود علفهاي هرز سمی -
  آلودگی به عوامل بیماري زا -

رقم مورد نظر در همان طبقه یـا طبقـه بـاالتر، در سـال قبـل       یر ازغدر مزرعه بذري نباید محصولی 
  .کشت شده باشد
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  تعداد و زمان بازدید از مزرعه تولید بذر 
زم است مزرعه مورد بازدیـد قـرار گیـرد    التعداد بازدید ها و مراحلی از رشد و نمو محصول که        

شنی و دگرگشنی گیاه زراعـی، طبیعـت آلـودگی و    گمیزان خود. وت استبسته به نوع محصول متفا
  .سایر عوامل در تعداد بازدیدهاي الزم نقش دارند

هاي ممکن در یک مرحلـه از   زیرا تمام آلودگی. دربازدید مزرعه بذري باید در چند مرحله صورت گی
  :راحل زیر اجرا شود بر این اساس ممکن است بازدیدها در م. رشد و نمو گیاه ظاهر نمی شود

   کاريقبل از کشت و بذر . 1
  در حین کشت .  2
  در طی دوره رشد رویشی.  3
  هنگام گلدهی و یا گرده افشانی.  4
  در حال رسیدن یا رسیدن کامل.  5
  هنگام برداشت.  6

. . . بازدیدها ممکن است در مورد تجهیزات بوجاري، کیسه گیري و انبارداري و خشک کردن بذور و 
 تعداد بازدیدها ممکـن اسـت بـا   . اقل دوبار مورد بازدید قرار می گیرددمزرعه بذري ح. نیز اجرا شود .

  )1پـرورش (بـذر بهنژادگـر    بـذر بـه طبقـه    هه طبقچهر. طبقه بذري و خلوص مورد نیاز متفاوت باشد
   .نزدیکتر باشد بازدیدهاي بیشتري باید صورت گیرد

د از مزرعه در مراحلی از رشد گیاه صورت مـی گیـرد کـه عوامـل     از دیدگاه کنترل کیفی اولین بازدی
بـا اواخـر دوره     این هنگـام غالبـاً  . قابل کنترل شدن باشد آلوده کننده کیفیت بذر قابل شناسایی و یا

در مرحلـه رشـد زایشـی محصـول      دوره دوم بازدید. رشد رویشی یا مرحله گلدهی همزمان می شود
و  )عمومـا همزمـان بـا رسـیدگی فیزیولـوژیکی     ( کامـل رسـیده انـد    عنی وقتی که بوته ها به رشـد ی

بازدیدها به ویژه در اسـتانداردهاي تولیـد   . یات بذر قابل دیدن و شناسایی است، اجرا می شودصخصو
بهبود کـار مـی   براي  ابر ضرورت یانبراي بازدیدهاي اضافه ب. گیردبذر به تعداد حداقل الزم انجام می 

  .دتوان برنامه ریزي کر
  .دگیرها انجام می  ممکن است براي مشاهده وضعیت بیماري ویژهبازدید 

دوره  :قـرار گیـرد شـامل    مهمترین مراحل از رشد و نمو که ممکن است محصول بذري مورد بازدیـد 
بسـته بـه    اجـراي بازدیـد  . سیدن کامـل اسـت  ر، دوره پرشدن دانه و زمان ، دوره گلدهیرویشی درش

  .پیدا کندزراعی و نوع آلودگی ممکن است ضرورت طبیعیت رشد و نمو محصول 
  
  بازدید چگونه باید به انجام برسد؟اي یک دوره راج

  :سریع و مطمئن باشد تا  زم است کارآمد، دقیق،یک سیستم بازدید مزرعه ال
  .و یکنواخت مورد بازدید و بررسی قرار گیرد سانتمام مزارع به گونه اي هم. الف
  .به طور دقیق سنجش شود هرگونه آلودگی موجود. ب
  .حداقل زمان ممکن براي بازدید هر مزرعه صرف شود. پ

. ه اي تقریبا تمام مـزارع بـذري در یـک مرحلـه از رشـد و نمـو قـرار دارنـد        ردر هنگام بازدیدهاي دو
یکنواخـت و دقیـق    این بازدیدالزم است اما . ر یک دوره کوتاه بازدید شوندد دبای عارزبنابراین همه م
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هر مزرعه باید در کمتـرین زمـان    دبازدی. ت مزرعه را مشخص کندت یا مردودیتا بتواند مقبولی باشد
  .خاص امکان پذیر شود اي ممکن صورت گیرد تا بازدید همه ي مزارع در دوره

امـا  . دهـد  نمـی  ینه ي همه ي بوته هاي مزرعـه را اامکان مع) بازدید مزارع(این دوره فشرده و پرکار 
. یـابی نمـود  رزا کیفیـت آن را دقیقـاً   درون مزرعه،در آماري کرتچه هایی  دتعیین و بازدیا بمی توان 

ل دو جزء است امکان پذیر مـی  ــکاري از بازدید که شاموسنجش دقیق و سریع مزرعه با اجراي ساز
  :شود

  و  ،بازدید کلی مزرعه .1
 بازدید کرتچه هاي شمارش درون مزرعه .2

و چنانچـه مزرعـه از   . کلی و براي تعیین یکنواختی بررسی می شـود  ، مزرعه از دیدگاهاولدر بازدید 
 به روش آماري ایسـتگاه  اخیر در بازدید. یکنواختی کافی برخوردار باشد بازدید نوع دوم اجرا می شود

قـرار مـی گیـرد و در پایـان      دقیــــق  ها یا کرتچه هایی درون مزرعه معین شـده و مـورد بـازبینی   
  .دن مزرعه مشخص می گردداستاندارد بودن یا نبو

  بازدید کلی 
 

کلی مزرعـه را مـورد بررسـی     براي اجراي بازدید کلی به همه ي مزرعه سرکشی کنید و منظرِ       
براي اینکه تمام مزرعه از نظر بگـذرد از یـک حرکـت مشـخص بـراي حرکـت در مزرعـه        . قرار دهید

کنواخت سعی شود کمترین زمان صرف هنگام حرکت در مزرعه ضمن اجراي بازدید ی. پیروي نمایید
امکـان را   نپیروي از یک الگوي خاص براي حرکت در مزرعـه ایـ  . و کوتاهترین مسافت پیموده شود

می دهد که کرتچه هاي شمارش در مزرعه به طور تصادفی تعیین شده و نتایج بازدیـد وضـع کیفـی    
  .نشان دهد مزرعه دقیقاً

  
  بررسی می شونددر بازدید کلی موارد زیر ارزیابی و 

  رقم کشت شده اصالت -
 زرعه میکنواختی  -
 خوابیدگی بوته ها  -
 فواصل ایزوالسیون   -
 سابقه ي کشت مزرعه  -
 وضعیت محصول   -
 هاي هرز و بوته هاي بیمار علف  -
 تراکم مزرعه -
 برآورد محصول -

  بازدید در نظر گرفته شود هنگاممواردي که باید در 
در . از سرکشی به مزرعه، کشاورز تولید کننده بذر را خبرکنیـد  قبل: با خبر کردن کشاوزران .الف     

هنگام بازدید ضروري است پیمانکار در تمام مسیر همراه بازرس مزرعه باشد تـا اسـتانداردها، اصـول    
  .شود کار و روندهاي بازدید شرح داده
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و از صـحت  رقم ثبت شده در برگ گزارش مزرعه با رقمی که در مزرعه کشت شـده مقایسـه    .ب     
بررسی قرار گرفتـه   در صورت وجود ابهام ، تعدادي از بوته ها به دقت مورد. آن اطمینان حاصل شود

اطالع کافی از این راه براي شناسـایی   رقم مورد نظر مقایسه شود تا شناسهبا  دقیقا و صفات ریز آنها
  .و تعیین رقم بدست آید

توان بـه سـرعت    در مزرعه دیده می شود که میه مشکلی چنانچبه محض رسیدن به مزرعه  .پ     
امـا چنانچـه رفـع    . ا پایان بازدید مشکل رفع شـود ت که کنید آن را برطرف نمود به پیمانکار یادآوري

  . مشکل نیازمند زمان بیشتري است بازدید دیگري پس از اصالح کار در برنامه گنجانده شود
اگر سابقه ي کشت مزرعه قابل قبول نیست به گونه اي که پاکسازي مزرعه، سابقه ي کشت؛  .ت     

مشکل اختالط را حل نمی کند، بدون آنکه بازدید دیگري در نظر گرفته شود، مزرعـه مـردود اعـالم    
  .شود
چنانچه یک سوم یا مقدار بیشتري از مزرعه دچار خوابیدگی شده است به طـوري   خوابیدگی؛ .ث     

 دوباره مـردود  دها در مزرعه غیر ممکن یا سخت است، مزرعه بدون تعیین بازدی دگیکه شمارش آلو
وضـعیت آن بـه    بهبـود  اما چنانچه مزرعه قابل بازگشت است می توان بازدید مزرعه را تا. شود اعالم

  .تأخیر انداخت
دگی یکنواخـت اسـت و یـا آلـو    غیریکنواخت؛ در صورتی که منـاطقی از مزرعـه   غیرزمینهاي  .ج     

بقیـه   ها در این نقـاط بـا   د، جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرند و اگر هریک از انواع آلودگینزیادي دار
مزرعه متفاوت است روي نقشه اي جداگانه محدوده ي آنها کامال معلوم شده و وضعیت پذیرش آنهـا  

  :مشخص شود
هـا در بازدیـد قبلـی     این آلودگی در صورتی که( نیاز به پاکسازي دوباره است -2یا  ؛ مردود _1     

  ).وجود نداشته است
هـاي   علـف  تدر فهرسـ  آنهـا  هاي هرزي که نام هاي هرز؛ تعداد علف بوته هاي بیمار و علف .چ     

هـایی   مبتال به بیمـاري  که و بوته هایی از محصول زراعی. هرز غیر مجاز است یادداشت و ثبت شود
  .دها نیامده است یادداشت و ثبت شودهستند که نام آنها در فهرست استاندار

هاي هرز غیرمجاز یا هرگونه آلـودگی   براي اطمینان از نبودن علف ؛)ایزوالسیون(جدا سازي  .ح      
حاشـیه  . ع بازرسـی شـود  ارصول را آلوده نماید، فواصل ایزوالسیون بین مـز حدیگر که ممکن است م

جـاد آلـودگی دارنـد،    یکه احتمال ا... ي آبیاري و ها  ها، جاده هاي درون مزرعه، کانال مزارع، زه آب
بـه   قابـل تصـحیح اسـت ،ایـن اجـازه      ـبا توجه به استانداردها ـزوالسیون  یر فاصله اگا. بازبینی گردد

  .خواهد بوده امکان اصالح نباشد مزرعه مردود چنانچ. ا اصالح نمایدرکشاورز داده شود تا آنها 
ـ اگر در مزرعه مخلوط کشی ان .خ      در  هـا از مزرعـه خـارج نشـده اسـت و یـا       هجام گرفته ولی بوت

زمـان برداشـت بـا محصـول بـذري       رحاشیه مزرعه انباشته شده به گونه اي که احتمـال مـی رود د  
انتقـال  اي بیـرون مزرعـه   ـبوته هاي مخلوط کشی شده به فض اًـه نمایید سریعـوط شود، توصیـمخل
  .مزرعه به شمار نیاید درونِ اما جزء آلودگیِثبت شده  الزم است این وضعیت. شود داده
هـا کمـک    در صورت امکان طوري در مزرعه حرکت شود که نور آفتاب در تشـخیص آلـودگی   .د     

  . نماید
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در مزارعی که بـذور در مزرعـه پخـش شـده      ،تراکم مزرعه؛ براي تعیین تراکم در واحد سطح .ر      
ن شده اسـت در مسـاحت یـک متـر مربـع       یعیتتصادف  به در پنج نقطه که) دستی یا سانتریفوژ(اند

خطـی   به صـورت  در مزارعی که کشت و تعداد بوته ها شمارش شده و میانگین آن محاسبه می شود
 را یا روي پشته انجام گرفته است، به طور تصادفی تعداد بوته ها روي یک متر طول از خطوط کشت

اگر این روش چند بار تکرار شده و تجربـه حاصـل   . دمیانگین آن تعیین می شو و شمرده در ده نقطه
  .شود می توان تراکم مزارع را با دید چشم و با دقت کافی تخمین زده و برآورد نمود

اگـر شـکل   . از شروع بازرسی، شـکل هندسـی مزرعـه را مشـخص نماییـد      یششکل مزرعه؛ پ .ز      
. استفاده شـود ) 1شکل (شده استاندارد  عه مستطیل باشد براي حرکت در مزرعه از الگوهاي ارائهزرم

ولی چنانچه مزرعه شکل نامنظم هندسـی دارد تغییـرات متناسـبی را در الگـوي حرکـت در مزرعـه       
تمـام  . نامنظم بودن شکل مزرعه در پایین برگ بازدید ذکر شود. ایجاد نموده سپس بازدید آغاز گردد

  .زرعه ثبت شودبازدید کلی مزرعه در برگ بازدید م هاطالعات مربوط ب

  کرت بازدید مزرعه 
پس از آنکه مزرعه از دیدگاه کلی مورد تأیید قرار گرفت بوته ها در یک کرت آماري نمونـه کـه          

خوانـده مـی شـود، بـه دقـت مـورد       )  Field Inspection Sample(» کرت بازدید مزرعـه « اصطالحاً
ثبت شده و بـا جـداول اسـتاندارد     ارش وجزئیات آلودگی هاي این کرت، شم. بررسی قرار می گیرند

  .خاص هر آلودگی مطابقت داده می شود
بـر اسـاس آخـرین     .استاندارد براي هـر آلـودگی دارد  اندازه ي کرت بازدید درمزرعه بستگی به اعداد 

ت الزم در بازدید مزرعه و تعیین کیفیت آن، کرت بازدیـد  قعایت درمطالعات آماري انجام شده براي 
. ي باشد که سه برابر عدد استاندارد ذکر شده براي هر نوع آلودگی، بوته را شامل شـود ادازه باید به ان

حال چنانچـه شـماره   . سه برابر عدد استاندارد است » کرت بازدید«با این وصف حد مجاز آلودگی در 
دار سـه  ها مساوي یا کمتر از مقدار سه برابر باشد، مزرعه قابل قبول است و اگر بـیش از مقـ   آلودگی

قیقـی از کیفیـت مزرعـه    ددازه گیري آمـاري  ناین امر بیانگر ا. برابر باشد مزرعه غیر قابل تأیید است 
 . اندازه کرت بازدید بسته به طبقه بذري و نوع آلودگی و مقدار استاندارد، متفـاوت خواهـد بـود   . است

افـزایش تـراکم انـدازه کـرت      با. عامل دیگري که در اندازه کرت بازدید تأثیر دارد تراکم مزرعه است
انـدازه   ،مزرعه عدد استاندارد و  تراکم بوته در بنابراین با توجه به. بازدید تا حدودي کمتر خواهد شد

  . سه برابر حد مجاز استاندارد را شامل شود )به حدي باشد که(کرت بازدید باید 
و  ـ  بـا اسـتاندارد متفـاوت    ـهـا    یاز انواع آلـودگ  براي جلوگیري از تکرار در امر بازدید براي هر یک

ي رردد که بـراي هریـک از طبقـات بـذ    گیه می صت کرت بازدید براي هریک از آنها، توحتعیین مسا
ا با اسـتانداردهاي متفـاوت در   ه آلودگی متعیین شده وتما یک محصول زراعی فقط یک کرت بازدید

سـه برابـر مسـاحتی     بایـد  رت بازدیـد یهی است که اندازه این کبد. آن مورد بازبینی دقیق قرار گیرد
  .استاندارد را در طبقه بذري مورد نظر در بر گیردترین عدد گکه بزر باشد
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  کرتچه شمارش  
مزرعه صـورت نگیـرد و اطمینـان     ازید یک محل دبراي آنکه تعیین کیفیت مزرعه بر اساس باز       

بـه   بازدیـد  ت، کرت نمونـه اسمزرعه  بیانگر دقیق کیفیت حاصل شود که کرت بازدید شده در مزرعه
به هر یک از . تقسیم می شود در نقاط مختلف مزرعه) پنج یا شش تکرار(خش کوچکتربپنج یا شش 

چه هـا بـه طـور تصـادفی در مسـیر حرکـت       این کرت. گفته می شود» کرتچه شمارش«ها  این بخش
دیگر از مجمـوع کرتچـه هـاي     به عبارت. درمزرعه انتخاب شده و مورد بازبینی دقیق قرار می گیرند

  .، کرت بازدید به دست می آید)تکرارها(شمارش
این تعـداد کرتچـه شـمارش     به شرط آنکه مزرعه از یکنواختی کافی برخوردار باشد، آماري دیدگاهاز 

تقسیم کرت بازدید به بیش از شـش کرتچـه    بنابراین .بیان کننده ي دقیق کیفیت همه مزرعه است
  . خواهد شدموجب افزایش دقت ن

  

  مشاهدات در بازرسی کرتچه هاي شمارش
در هر یک از پنج یا شش کرتچه شمارش همه ي بوتـه هـا بـا دقـت بررسـی شـده و انـواع         .1

، سایر ارقام ، سایر محصـوالتی کـه بذرشـان    غیربوته هاي ( ها شمارش و ثبت شود  آلودگی
هـاي   یژه آلوده به بیماريگیاهان بیمار به و از،جهاي هرز غیرم ن نیست، علفددا کرجقابل 

  ...)بذر زاد و 
را نشـان  غیـر  بوته ویژگی هاي د ـار آید بایـبه شم ، به عنوان بوته ي غیربراي آنکه یک بوته .2

. بـودن اسـت   غیـر هر چند، وجود یک خصوصیت متفاوت با گیاه اصلی زراعی دلیل بر . دهد
 . نباشدهاي درون واریته اي  جزء تفاوت» ویژگی متفاوت«توجه شود که 

 
سایر محصوالت؛ هنگامی سایرمحصوالت آلودگی بـه شـمار مـی آیـد کـه تشـکیل بـذر آن         .3

همزمان با گیاه زراعی اصلی باشد و بتواند بذر آن به صورت مکانیکی با بـذر اصـلی اخـتالط    
اگر مرحله رشد سایر محصوالت متفاوت از رشد محصول اصـلی باشـد بـه طـوري کـه      . یابد

، آلـودگی محسـوب   شته باشدمان با برداشت محصول اصلی وجود ندااحتمال تولید بذر همز
 . یدنمی آ نشده و به شمار

  
ولید بذر نمـوده  تکه بتواند  خوانده می شودآلودگی  یهاي هرز؛ یک بوته علف هرز زمان علف .4

امـا چنانچـه مرحلـه رشـد آن     . اختالط مکانیکی ایجاد کنـد با بذر اصلی و در زمان برداشت 
از محصول اصلی است و احتمال ایجاد آلودگی و اخـتالط نـرود، آلـودگی بـه      )جوانتر(عقبتر

هـاي هـرز ممنـوع یـا سـمی       مگر آنکه در فهرست استاندارد ها جزء علـف . حساب نمی آید
 .باشد

  
هاي شناخته شده چه درون مزرعه و یـا در حـد    بوته هاي بیمار؛ بوته هایی با عالئم بیماري .5

 .. آید ي بیمار به شمار میزوالسیون جزء بوته هایفاصل ا
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ها به طور جداگانه در ستون مربوط به خـود در   ها؛ الزم است هریک از آلودگی ثبت آلودگی .6
 .برگ گزارش بازدید مزرعه ثبت شود

  

  قبول و رد کردن مزرعه و تهیه گزارش
هنگامی که بازرسی مزرعه به اتمام رسید، شمارش هاي جداگانه ي پنج یـا شـش کرتچـه           

عدد مجموع هر یک از آلودگی ها را بـا  . شمارش براي هر یک از آلودگی ها با هم جمع می شود
در جداول مربوط مقایسه نموده قابل قبول بودن یا نبودن مزرعـه  ) سه برابر(حد مجاز استاندارد 

  . مشخص می شود
. ه نوشـته شـود  اگر مزرعه استاندارد است و قابل قبول، مقبولیت آن در برگ گزارش بازدید مزرع

چنانچه به علت وجود هر یک از آلودگی ها مزرعه به حد استاندارد نرسیده، مـردود بـودن آن در   
علت رد بودن مزرعه را براي کشـاورز توضـیح   . برگ گزارش بازدید مزرعه با ذکر دلیل ثبت شود

  .داده و توصیه نمایید که چگونه می تواند مزرعه اي قابل قبول ایجاد کند
  

  و تجهیزات بازرسانلوازم 
هر بازرس باید یک خودروي مناسب و بودجه کافی براي رسیدگی به موقع بـه همـه ي مـزارع           

اگر سیستم حمل و نقل مشکل داشته باشد بازرس نمـی  . راـ بدون وابستگی به کشاورزـ داشته باشد
  .تواند مزارع را به موقع بازرسی نموده و کشاورزان را اداره کند 

  :مفید براي بازرسان شامل  وسایل
بـراي انـدازه گیـري فاصـله     . متري از جـنس اسـتیل کـه بـه راحتـی جمـع شـود         50نوار  -

  .در مزرعه... ایزوالسیون فاصله بین ردیفهاي کاشت و 
 .برگ گزارش بازدید مزرعه و لوازم تحریر مورد نیاز براي ثبت جزئیات -
بـراي  ) درصـورت لـزوم  (اري مـزارع  نخ و ریسمان و میخ هاي چوبی کوچک براي عالمت گذ -

 .تعیین شکل مزارع
پاکت ها و برچسب هاي کوچک با نخ متصل به آن براي نمونه هـایی از گیاهـان کـه بـراي      -

 .شناسایی آنها تهیه می شود
یک بسته شامل عدسی هاي مناسب براي دیدن خصوصیات ریز ارقـام و شناسـایی آلـودگی     -

 .ها
اد آلـودگی هـاي مشـاهده شـده در کرتچـه هـاي       یک شمارشگر دستی براي شمارش تعـد   -

 شمارش
هـاي   کتابچه هاي راهنماي خصوصیات ارقام، علف هاي هرز نامطلوب و غیرمجاز ، بیمـاري  -

  .براي مراجعه در صورت نیاز... بذر زاد و 
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- نمونه یک مزرعه و انتخاب مسیر بازدید و تعیین کرتچه هاي شمارش قبل از شروع 1شکل
 هکتاري، تقریبا 12 متر) در یک مزرعه 1280بازدید. با توجه به مسافت پیمایش ها (حدود 

تمامی مزرعه مورد بازدید قرار خواهد گرفت. در این شکل پنج کرتچه بازدید منظور شده 
است.  الزم به یادآوري است که این الگو ثابت و قطعی نیست و بازرس مزرعه می تواند با 

توجه به شکل هندسی مزرعه مسیر و پیمایش ها را به گونه اي تعیین کند که بازدید تمام 
 مزرعه امکان پذیر شود.
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  برداشت
حبوبات . ختالط فیزیکی ارقام استخطر اصلی در برداشت مکانیکی حبوبات، خسارت به بذور و ا
مکانیزم هاي مناسب انتقال . تر هستندنسبت به اکثر محصوالت زراعی به خسارات مکانیکی حساس

ها و باددهنده، در طی برداشت مکانیکی ، تنظیم پیش بوجار، سرعت کوبنده، غربال)نوار نقاله ها( 
  .خسارت به بذر را به حداقل می رساند

اختالط بذر، کمباین را به خوبی تمیز کنید و اجازه دهید در حالت درجا مدتی  براي جلوگیري از
باید به قسمت هاي کوبنده از . کار کند و یا چند صد متر حرکت کند تا بذور مخفی شده جابجا شود

دو یا سه کیسه اول بذرهاي برداشت شده را دور . جمله حلزونیها، باالبرنده ها و غرباله توجه شود
  .حاشیه ها اختالط دارد "چراکه معموال. یا حاشیه مزرعه را برداشت کنید و از بذر جدا کنید بریزید

برداشت با ). درصد و باالتر 12میزان رطوبت (حبوبات باید پس از رسیدن کامل برداشت شود 
  .کمباین باید در اوایل روز انجام شود تا ترك خوردگی و ریزش به حداقل برسد

به ریزش دارد، اما ریزش غالف در برداشت دیر هنگام یا درجه حرارت زیاد و نخود، حساسیت کمی 
  .تأخیر در برداشت باعث کاهش میزان جوانه زنی می شود. نامتعارف ممکن است رخ دهد

اگر برداشت به تأخیر افتد، ترك . غالف ها رسیدند برداشت شود% 100عدس، باید زمانی که 
تأخیر در برداشت به میزان یک . می شود% 20لفات بذر تا خوردگی غالف و ریزش غالف باعث ت

  .کاهش دهد% 20هفته می تواند جوانه زنی را تا 
برداشت باقال باید زمانی که ساقه ها هنوز سبز هستند و کامال خشک نشده اند یعنی معموال چند 

حداقل شدن ریزش و  ، این کار باعث. روز بعد از اینکه غالفهاي باالیی کامال بسته شدند، شروع شود
  .ترك خوردگی در طی کوبیدن می شود

نخود پاییزه معموال رشد بیشتري . کمباین براي برداشت نخودهاي بذر درشت می تواند استفاده شود
بذور نخود ویژگی ساختمانی منقار مانند کوچک و . نسبت به نخود بهاره دارد و ارتفاع بیشتري دارد

یا بوسیله (خسارت به بذر با استفاده از نوار نقاله . نیاید آسیب ببیندبیرون زده از بذر را دارد که 
سرعت . و سرعت کمتر حرکت کمباین می تواند کاهش یابد) پرکردن حلزونی ها تا حد ممکن

تنظیم شود و فاصله بین کوبنده و ضد کوبنده در  500rpmسیلندر می بایست روي کمتر از 
با توجه به اندازه ( میلی متر  8-12میلی متر و سرند پایینی  10-15حداکثر مقدار، سرند باالیی 

  .براي نخود استفاده می شود) بذر
بذري که زیاد خشک شود در . برداشت عدس به علت ارتفاع کم آن از نخود و باقال مشکل تر است

سرعت کوبنده و پهناي ضد کوبنده باید تنظیم . زمان کوبیدن خراش دیده و پوست کنده می شود
تنظیم شود و  500rpmسرعت سیلندر باید کمتر از . ود تا از خورد شدن آن جلوگیري شودش

سرند هاي استاندارد غالت براي عدس . فاصله بین کوبنده و ضدکوبنده نزدیک به حداکثر باشد
  .مناسب است
  ذخیره سازي

در دوره بین  شرایط آب و هوایی. شرایط قبل از برداشت و حین برداشت در نگهداري بذر مهم است
به خسارت مکانیکی بر اثر طبیعت  (vulnerable)رسیدن و برداشت بعالوه حبوبات حساس 
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از جمله تأخیر در . پوشش بذر خود محتوي رطوبت بذر و عملیات برداشت و جابجایی هستند
  .برداشت اثر معنی دار روي کیفیت فیزیولوژیکی بذر دارد

  شرایط انبار
بذور با رطوبت باال . رارت انبار و رطوبت نسبی همگی اهمیت داردمحتوي رطوبت بذر، درجه ح

و حساستر هستند به خسارت ناشی از صدمه مکانیکی،  (deteriorate)زودتر فاسد می شوند 
درجات حرارت باال . با گرم شدن، قارچ زدگی و حشرات  بخوردرجه حرارت بحرانی، تیمار شیمیایی 

  .و رطوبت نسبی مضر هستند
رطوبت نسبی باال باعث . رطوبت بذر تابعی از رطوبت نسبی در درجه حرارت خاص استمحتوي 

  .رطوبت باالي بذر خواهد شد و برعکس
زمانی که درجه حرارت بین . کاهش در درجه حرارت انبار دو برابر می شود c 5عمر بذر با هر 

0 c  50و c است.  
% 14و % 5وقتی محتوي رطوبت بذر بین کاهش در رطوبت بذر دو برابر می شود % 1عمر بذر با 

  .است
  .این قوانین غیر وابسته مطرح شده و اگر ترکیب شدند می تواند اثرات چندانی داشته باشد

کاهش جوانه زنی . اثر درجه حرارت و رطوبت نسبی روي جوانه زنی نخود در جدول ارائه شده است
. ماه مشاهده نشده 18رطوبت به مدت   %60و c 2 در توده هاي بذر با کیفیت نخود نگهداري شده 

  .باعث دوره کوتاهتر براي نگهداري بذر می شود RHبه هر حال درجات حرارت باالتر و 
ماه از  17بعد از . مطالعات روي نگهداري عدس در هند نشان داده جوانه زنی شروع به افت می کند

  .اري از حشره افت می کندماه تحت شرایط معمولی هوا و ع 37بعد از % 25نگهداري و تا 
دوره . اثر محتواي رطوبت ودرجه حرارت روي انبار داري بذر باقال را خالصه کرده است 63جدول 

نگهداري کوتاهتر می شود با محتوي باالتر رطوبت بذر و درجه حرارت اثر ترکیبی دو متغیر نشان 
  .داده شده است

  قارچ، کپک و حشرات 
کیفیت بذر را بوسیله کاهش جوانه زنی، گرم شدن، کند شدن توسعه و  قارچ انبار می تواند به شدت

  .پوسیدگی کاهش دهد
رطوبت نسبی % 65-70آنها به بذر خسارت وارد نمی سازند در انبار اگر محتوي رطوبت در تعادل با 

بیشتر قارچ ها، الروها و . است RH% 70- 80و  c  -30 35شرایط مطلوب براي حشرات . باشد
روخوس به دانه حبوبات ببه ترتیب هجوم آفات انباري مثل  c 15و  c ، 5 c 0نباري زیر حشرات ا

ماه انبار داري اتفاق بیفتد اگر بذرها  2-4از بین رفتن کامل قوه نامیه می تواند در . یک مسئله است
  . آلوده شوند

  خسارت مکانیکی
برداشت قرار می گیرد و  یک جزء اساسی کیفیت بذر حبوبات است و تحت تأثیر تستاکیفیت 

  .خصوصا خسارت مکانیکی
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  استانداردهاي مزرعه اي و آزمایشگاهی بذر حبوبات در ایران
شامل ماش، عدس، بـاقال، لوبیـا، نخـود و لوبیـا     مزرعه اي و آزمایشگاهی بذر حبوبات استانداردهاي 

امنـاء سـازمان    چشم بلبلی که توسط موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال تهیـه و بـه تصـویب هیئـت    
   .می باشد 16 الی 5به شرح جداول  تحقیقات آموزش و ترویج رسیده است

  
  استاندارد مزرعه ماش-5جدول 

  
  طبقه بذري  عوامل

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت
  1  2  2  )حداقل سال(تناوب 

فاصله مزرعه از سایر مزارع 
  )حداقل متر(

20  10  10  

  1:250  1:1000  1:2000  )حداکثر بوته(سایر ارقام 
علفهاي هرز غیرمجاز تعداد در 

  متر مربع
0  1:1000  2:1000  

حداکثر (سایر علفهاي هرز
  )تعداد بوته د ر مترمربع

1:100  2:100  5:100  

  -  -  -  آفات
  -  -  0  بیماریهاي بذر زاد
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  استاندارد بذر ماش-6جدول 
  

  طبقه بذري  عوامل
  هگواهی شد  مادري  سوپرالیت

حداقل (خلوص فیزیکی 
  )درصد

98  98  95  

  5  2  2  )حداکثر درصد(مواد جامد 
  2/0  1/0  0  )درصد(بذر سایر محصوالت 

حداکثر تعداد بذر علفهاي هرز 
  غیرمجاز در یک کیلوگرم

0  0  1/0  

حداکثر بذر سایر علفهاي هرز 
  )درصد(

0  1/0  2/0  

حداقل قوه نامیه با احتساب 
  )درصد(بذر سخت 

85  85  80  

  12  12  12  )درصد(حداکثر رطوبت بذر 
بیماریهاي بذر زاد ویروسی 

  )درصد(
0  -  -  
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  استاندارد مزرعه عدس-7جدول 
  

  طبقه بذري  عوامل
  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

  1  2  2  )حداقل سال(تناوب 
فاصله مزرعه از سایر مزارع 

  )حداقل متر(
5  5  5  

  1:250  1:1000  1:2000  )حداکثر بوته(سایر ارقام 
علفهاي هرز غیرمجاز تعداد در 

  متر مربع
-  -  -  

  -  -  -  آفات
بیماریهاي بذر زاد                

  )برق زدگی(
-  -  -  

دستورالعملهاي سازمان حفظ نباتات بـراي کنتـرل علفهـاي هـرز اعمـال      : توضیحات •
  .گردد

حفظ نباتـات و بـا توجـه بـه     طبق توصیه سازمان ) انباري -مزرعه اي(مبارزه با آفات  •
 .انجام گردد monitoringمنطقه آب و هوایی و 
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  استاندارد بذر عدس-8جدول 

  
  طبقه بذري  عوامل

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت
حداقل (خلوص فیزیکی 
  )درصد

98  98  95  

  5  2  2  )حداکثر درصد(مواد جامد 
  2/0  1/0  05/0  )درصد(بذر سایر محصوالت 

داکثر تعداد بذر علفهاي هرز ح
غیرمجاز در یک 

  )انواع ماشک و خلر(کیلوگرم

0  5  10  

  85  85  85  )درصد(حداقل قوه نامیه  
  12  12  12  )درصد(حداکثر رطوبت بذر 
) درصد(بیماریهاي بذر زاد 

  )برق زدگی(
0  -  -  
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  استاندارد مزرعه باقال-9جدول 

  
  طبقه بذري  عوامل

  گواهی شده  مادري  الیتسوپر
  2  2  3  )حداقل سال(تناوب 

فاصله مزرعه از سایر مزارع 
  )حداقل متر(

200  200  100  

  5:1000  3:1000  1:1000  )حداکثر بوته(سایر ارقام 
گل (علفهاي هرز غیرمجاز 

  تعداد در متر مربع) جالیز
0  0  1:1000  

حداکثر (سایر علفهاي هرز 
  )تعداد بوته در متر مربع

1:100  2:100  5:100  

PSBMV   
  )ویروس بذرزاد نخودفرنگی(

0  5/0  1  

  2  5/0  0  برق زدگی
  -  -  -  لکه شکالتی
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  استاندارد بذر باقال -10ل جدو
  

  طبقه بذري  عوامل
  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

حداقل (خلوص فیزیکی 
  )درصد

98  98  95  

  5  2  2  )حداکثر درصد(مواد جامد 
  2/0  0  0  )درصد(ایر محصوالت بذر س

حداکثر تعداد بذر علفهاي هرز 
غیرمجاز در یک کیلوگرم   

  )گل جالیز(

0  0  0  

حداکثر بذر سایر علفهاي هرز 
  )درصد(

1/0  25/0  25/0  

  80  80  85  )درصد(حداقل قوه نامیه 
  12  12  12  )درصد(حداکثر رطوبت بذر 

PSBMV  ) ویروس بذرزاد
  )نخودفرنگی

0  5/0  1  

  1  4/0  0 رق زدگیب
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  )پاچی باقال -کرم کشاورز -چیتی-قرمز - سفید( استاندارد مزرعه لوبیا -11جدول 
  

  طبقه بذري  عوامل
  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

  1  2  2  )حداقل سال(تناوب 
فاصله مزرعه از سایر مزارع 

  )حداقل متر(
20  10  10  

  1:250  1:1000  1:2000  )حداکثر بوته(سایر ارقام 
حداکثر  (علفهاي هرز غیرمجاز 
  )تعداد در متر مربع

0  0  0  

حداکثر در (سایر علفهاي هرز 
  )درصد پوشش

1:100  2:100  5:100  

باکتریایی بذرزاد درصد روي 
  غالف

0  0  5/0%  

BCMV 0  5/0%  1%  
  %2  %5/0  0  آنتراکنوز

نتـرل علفهـاي هـرز    رعایت دستورالعملهاي سازمان حفظ نباتات بـراي ک : توضیحات •
  .اعمال می گردد

شامل کنـه دو نقطـه اي در فاصـله زمـانی ظهـور      ) انباري -مزرعه اي(مبارزه با آفات  •
غالف تا ده روز بعد طبق توصیه سازمان حفظ نباتات و با توجه به منطقه آب و هـوایی  

  .انجام گردد monitoringو 
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  استاندارد بذر لوبیا-12جدول 
  

  ه بذريطبق  عوامل
  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

حداقل (خلوص فیزیکی 
  )درصد

98  98  95  

  5  2  2  )حداکثر درصد(مواد جامد 
  2/0  1/0  0  )درصد(بذر سایر محصوالت 

حداکثر تعداد بذر علفهاي هرز 
  غیرمجاز در یک کیلوگرم   

0  1  2  

  2/0  1/0  05/0  حداکثر بذر سایر ارقام
  85  85  85  )درصد(حداقل قوه نامیه 

  14  14  14  )درصد(حداکثر رطوبت بذر 
  0  0  0  باکتریایی بذرزاد

BCMV 0  0  5/0%  
  %1  4/0  0 آنتراکنوز
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  استاندارد مزرعه نخود- 13جدول 
  

  طبقه بذري  عوامل
  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

  2  2  3  )حداقل سال(تناوب 
فاصله مزرعه از سایر مزارع 

  )حداقل متر(
5  3  3  

  1:250  1:1000  1:2000  )حداکثر بوته(سایر ارقام 
تعداد (علفهاي هرز غیرمجاز 
  )در متر مربع

-  -  -  

حداکثر در (سایر علفهاي هرز
  )درصد پوشش

-  -  -  

  -  -  -  آفات
برق زدگی نخود درصد روي 

  غالف
0  5/0  2  

ي کنتـرل  بعد از برداشت رعایت دستورالعملهاي سازمان حفظ نباتات بـرا : توضیحات •
  .آفات انباري در انبار اعمال گردد
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  استاندارد بذر نخود-14جدول 
  

  طبقه بذري  عوامل
  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

حداقل (خلوص فیزیکی 
  )درصد

98  95  93  

  7  5  2  )حداکثر درصد(مواد جامد 
  1/0  0  0  )درصد(بذر سایر محصوالت 

 حداکثر تعداد بذر علفهاي هرز
  غیرمجاز در یک کیلوگرم   

-  -  -  

حداکثر بذر سایر ارقام در یک 
  کیلوگرم

1:1  2:1  5:1  

حداقل قوه نامیه با احتساب 
  )درصد(بذر سخت 

85  85  85  

  12  12  12  )درصد(حداکثر رطوبت بذر 
) درصد(بیماریهاي بذرزاد 

  )برق زدگی نخود(
0  4/0  1  
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  لوبیا چشم بلبلیاستاندارد مزرعه -15جدول 
  

  طبقه بذري  عوامل
  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

  1  2  2  )حداقل سال(تناوب 
فاصله مزرعه از سایر مزارع 

  )حداقل متر(
20  10  10  

  1:250  1:1000  1:2000  )حداکثر بوته(سایر ارقام 
حداکثر (علفهاي هرز غیرمجاز 

  )تعداد بوته در متر مربع
0  0  0  

اکثر حد(سایر علفهاي هرز
  )تعداد بوته در متر مربع

1:100  2:100  5:100  

  -  -  -  آفات
Xanthmonas 
 axonopodis 
p.v.vigncola 

0  0  5/0  

Cowpea aphidborne 
M.V 

Cowpea mosaic 
Virus 

0  5/0  1  

  آنتراکنوز
Colletooricum sp. 

0  5/0  2  
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  استاندارد بذر لوبیا چشم بلبلی-16جدول
  

  ريطبقه بذ  عوامل
  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

حداقل (خلوص فیزیکی 
  )درصد

95  95  93  

  7  5  5  )حداکثر درصد(مواد جامد 
  1/0  05/0  0  )درصد(بذر سایر محصوالت 

حداکثر تعداد بذر علفهاي هرز 
  غیرمجاز در یک کیلوگرم   

0  0  0  

حداکثر بذر سایر علفهاي هرز 
  )درصد(

0  1/0  2/0  

  80  80  80  )رصدد(حداقل قوه نامیه 
  12  12  12  )درصد(حداکثر رطوبت بذر 

Xanthmonas 
 axonopodis 
p.v.vigncola 

0  0  0  

Cowpea aphidborne 
M.V 

Cowpea mosaic 
Virus 

0  0  5/0  

  آنتراکنوز
Colletooricum sp. 

0  4/0  1  
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