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  مقدمه

بذور اصالح شده که در اختیـار کشـاورزان       

شوند بخصوص در سالهاي اولیـه معرفـی    قرار داده می

از حجم کمـی برخـودار بـوده و بـدلیل جدیـد بـودن       

ــدیمی   ــام ق ــا ارق ــا ب ــر از طــرق  احتمــال اخــتالط آنه ت

تر نیز، بخصـوص   اما ارقام قدیمی. مختلف بیشتر است

یـن مشـکل   در نقاطی که تعـدد ارقـام زیـاد اسـت بـا ا     

بنـابراین از دیـر بـاز مراکـز تولیـد و      . مواجه می باشند

تکثیر بذر با استفاده از روش هـاي مختلـف نسـبت بـه     

مراحـل تولیـد بـذر    .  تامین بذر خالص اقدام نموده اند

، بذور مادري و  3، پرورش2، پرورش1شامل پرورش

گواهی شده است که با تفاوت هاي اندك در مراکـز  

داخلی و بین المللـی بـه اجـرا در    تحقیقات کشاورزي 

هـاي بـه عمـل آمـده سـطح       بر اساس بررسی. می آیند

میلیون هکتـار   8/3زیر کشت گندم دیم کشور بالغ بر 

هـزار تـن    684می باشد که  براي کشت هـر سـاله بـه    

رقم می باشد، نیـاز   11بذر گواهی شده که ترکیبی از 

است و ایـن مقـدار بـذر گـواهی شـده بنوبـه خـود بـه         

تن بذر مادري و براي تولیـد ایـن مقـدار بـذر      68400

در سـال  . نیاز اسـت  3تن بذر پرورش  6840مادري به 

بذر گـواهی شـده مـورد    % 6حدود  1381-82زراعی 

،  1382-83نیــاز تــأمین شــد و در ســال هــاي زراعــی 

% 10، % 9به ترتیب به حـدود    1384-85و  84-1383

همکـاران،  جالل کمـالی و  (افزایش یافته است% 11و 

در سالهاي اخیر بدلیل افزایش تقاضـا بـراي     ). 1387

بذور اصالح شده همواره بر افزایش حجم تولیـد ایـن   

از جملـۀ ایـن   . بذور از طرق  مختلف اقدام شده است

زیـر    اقدامات و سیاست گذاري ها می توان به مـوارد 

  :اشاره کرد

ــات    - ــاي تحقیق ــی از ایســتگاه ه ــردن بعض ــز ک مجه

ــوع و     ــاري متن ــاي آبی ــتم ه ــه سیس ــم ب ــاورزي دی کش

 پیشرفته 

  تاسیس مؤسسۀ ثبت و کنترل و گواهی بذر  

اختصاص بودجه مناسب و یارانه هاي کافی براي  

 تولید بذر دیم در شرایط آبیاري تکمیلی 

 بذر تاسیس و افزایش مراکز خصوصی خرید و توزیع 

در  1سطح زیر کشت بذور پرورشیافزایش  

 ها ایستگاه

به  3ور پرورشتصمیم در خصوص انتقال تولید بذ 

 خارج از ایستگاه ها

ات فوق بسیار الزم و با اهمیت هر چند اقدام

اشند،  اما تا کنون موفق به حل مشکل بذرکشور ب می

زیرا افزایش حجم بذور تولیدي در گرو . اند نشده

که منشاء اولیۀ بذور  1افزایش تولید بذور پرورش

در گذشته . استاندارد اصالح شده است، می باشد

هاي  در ایستگاه 3و  2، 1مراحل تولید بذور پرورش

بعنوان مثال در . تحقیقات کشاورزي انجام می شد

 60تن بذر مورد نیاز براي کشت  9ایستگاه سرارود 

هکتار مزرعه  4تا  3از  3- هکتار مزرعه پرورش

می شد و بذر الزم براي کشت این  تامین 2- پرورش

هکتارمزرعه  2تا  5/1، از 2- سطح مزرعه پرورش

براي استفاده از  "اخیرا. بدست می آمد 1- پرورش

توان بخش خصوصی در امر تولید بذر، مزارع 

به خارج از  ایستگا ههاي تحقیقاتی   3- پرورش

منتقل شده و در نتیجه سطح زیر کشت مزارع 

بنابراین .  افزایش یافته استهکتار 60به  2- پرورش

 30تن بذر مورد نیاز براي کشت  آن  از  9باید 

کیلو  300با عملکرد( به روش قبلی 1- هکتار پرورش

هر چند که انجام این . بدست آید) گرم در هکتار
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کار غیر ممکن نیست اما در عمل بسیار مشکل، پر 

ر باشد و  ضمناً  با افزایش سطح زی  هزینه و زما نبر می

اجباراً سطح زیر کشت  - 1کشت مزارع پرورش

کاهش می یابد و در نتیجه افزایش تولید  2- پرورش

به دلیل کاهش سطح زیر کشت در حد   2- پرورش

بنابراین براي افزایش تولید بذور . انتظار نخواهد بود

الزم است بجاي افزایش سطح به افزایش  1- پرورش

ل بسیار از عوام. عملکرد در واحد سطح توجه نمود

کشت با  1- مهم در کاهش عملکرد مزارع پرورش

باشد  فاصله یا غیر متراکم در مزارع هزار خوشه می

که اصالح و تبدیل آن به کشت با تراکم معمولی می 

. تواند در افزایش عملکرد این مزارع بسیار مؤثر باشد

با توجه به موارد فوق، هر گونه اقدام موثر براي 

ستاندارد اصالح شده باید بر  افزایش تولید بذور ا

افزایش عملکرد در واحد سطح  هسته هاي اولیۀ بذر  

افزایش مقدار هسته هاي اولیۀ بذر با . متمرکز شود

استفاده از روش هاي موجود بسیار پر هزینه بوده و 

در اکثر موارد با توجه به امکانات و محدودیت هاي 

می ایستگاه هاي تحقیقات کشاورزي امکان پذیر ن

لذا به منظور افزایش تولید در واحد سطح بذور . باشد

،  روش جدید ادارة مزارع پرورشی 1- پرورش

در ایستگاه  1385 - 86پیشنهاد و از سال زراعی 

سرارود بکار گرفته شد که موجب  افزایش تولید 

همچنین با . شد 1جو رقم سرارود 1-بذر پرورش

 - 90توجه به موفقیت حاصل شده، از سال زراعی 

نیز این   2براي ارقام گندم ساجی، ریژاو و آذر 1389

نظر کارشناسان بازدید کننده . روش بکار گرفته شد

و  ارزیابی هاي به عمل آمده حاکی از کارآیی این 

روش درحل مشکالت موجود و رسیدن به اهداف 

مورد نظر بوده و میتواند به عنوان روش جدید تولید 

  .قرار گیردبذور پرورشی مورد استفاده 

  ها مواد و روش

باشد  مراحل انجام کار در این روش به شرح زیر می

  ): 1شکل(

  : سال اول

ها ي رقم مورد نظـر بطـور جداگانـه بـه      خوشه

سانتی متر کشـت مـی شـوند و سـپس      120×75فاصلۀ 

هـاي سـبز شـده در مراحـل رشـد بـا دقـت مــورد         کپـه 

هاي ناخـالص شناسـایی و از    ارزیابی قرار گرفته و کپه

در این روش برخالف روش . گردند مزرعه خارج می

هزار خوشه، بعـد از رسـیدن محصـول هـر کپـه بطـور       

بذرهاي حاصل بعد از پـاك  .  مجزا برداشت می شود

حـذف مـواد خـارجی در کیسـه هـایی بطـور        شـدن و 

شـایان  . شـوند  مجزا براي کشت سال بعد نگهداري می

ذکر است فاصلۀ  بین خوشه هاي کشـت شـده ضـمن    

ها، بـه وجـین    ایجاد شرایط مناسب جهت ارزیابی کپه

ــک     ــور کم ــتفاده از روتیوات ــا اس ــرز ب ــاي ه ــف ه عل

تعـداد خوشـه هـاي کشـت شـده بهتـر اسـت        . کند می

نباشد زیرا هرچه تعـداد   1000و بیشتر از   500کمتر از

خوشه ها کمتر باشد حجم بذر تولید شـده در مراحـل   

دهد و بـرعکس بـا افـزایش     بعد را تحت تاثیر قرار می

هـا  میـزان دقـت در ارزیـابی آنهـا کمتـر        تعداد خوشه

  . شود می

  : سال دوم

بذرهاي حاصل از مرحلـۀ اول بطـور مجـزا در    

متـري بـه فاصـلۀ خطـوط       4خط  4کرت هایی شامل 

ابعاد کرت با توجـه بـه   . شوند سانتی متر کشت می 25

جهـت  . توانـد قابـل تغییـر باشـد     میزان بذر موجود مـی 

هـاي   نظارت کامل و جلوگیري از اختالط  بذر کرت

بـین   هاي هـرز   مجاور و همچنین دفع مکانیکی  علف

در طـول  . شـود  سانتیمتر  فاصله گذاشـته مـی   120آنها 
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هاي زراعـی نسـبت بـه     فصل رشد ضمن انجام مراقبت

هـاي احتمـالی    ارزیابی هرکـرت اقـدام شـده و کـرت    

بعـد از  . خارج از تیـپ شناسـایی و حـذف مـی شـوند     

ها بطـور مجـزا برداشـت و بـه      رسیدن، محصول کرت

 "کـامال  کیلوگرم  از محصول هرکـرت  1-5/1مقدار 

بوجاري و پاك شده و به ظروف پالستیکی بـا تهویـه   

بر روي ظـروف  اطالعـاتی   .  مناسب منتقل می گردند

از (شامل نوع محصول، سال تولید و شـمارة شناسـایی  

پایـه  این نوع بـذور،  بـذور   . گردد درج می) nالی  1

از نکـات بسـیار مهـم کـه در ایـن      . شـوند  مـی  نامیده

جلوگیري از اخـتالط بـذر     مرحله باید در نظر داشت

کرتها می باشد زیـرا بـذور پایـه بایـد از یـک خوشـه       

ــده و صــد در صــد خــالص باشــند   ــذور . بوجــود آم ب

حاصل از ریزش زراعـت هـاي قبلـی یکـی از عمـده      

ترین منابع اختالط است زیرا در عملیـات سـال آیـش    

تمام این بذور از بین نمی روند لذا  الزم است کـه در  

سیار دقـت کـرده و از  زمینـی اسـتفاده     انتخاب زمین ب

. نمود که سـابقۀ کشـت آن محصـول را نداشـته باشـد     

براي جو میتـوان از زمـین گنـدم اسـتفاده نمـود       "مثال

زیرا اگر بـذور گنـدم در عملیـات سـال آیـش از بـین       

ــل     ــو قاب ــادگی از ج ــد بس ــل رش ــند در فص ــه باش نرفت

. توان اقدام به مخلوط کشـی کـرد   تشخیص بوده و می

یان ذکر است در تمام مراحل ایـن روش، مخلـوط   شا

شـود و   کشی فقط بر روي سایر محصوالت انجام مـی 

کرت حذف  در صورت مشاهدة بذر سایر ارقام  تمام

بـذور  % 100شود زیرا اساس این روش بر خلـوص   می

  .هر کرت استوار است

  : سال سوم

به میزان الزم بذر جـدا و  ) بذر پایه(ز هرظرفا

ــرت ــه درکـ ــایی بـ ــرض  هـ ــت  10*2/1عـ ــر کشـ متـ

خـط بـه    6کشت توسط بذرکار آزمایشی در.شوند می

متـر و بـر اسـاس شـمارة شناسـایی       2/0فاصله خطوط 

ــا    ــین کرته ــه و ب ــورت گرفت ــروف ص ــانتیمتر   50ظ س

در طـول فصـل رشـد ضـمن     . فاصله گذاشته می شـود 

انجام مراقبت هاي زراعی نسبت به ارزیابی هر کـرت  

مــالی خــارج از تیــپ  اقــدام شــده و کــرت هــاي  احت

ــروف      ــراه ظـ ــه همـ ــا بـ ــول آنهـ ــایی و محصـ شناسـ

. گردنـد  معـدوم مـی  ) ظروف موجود در انبـار (مربوطه

در ایـن مرحلـه کـرت هــاي بـاقی مانـده و بـذور پایــۀ       

مربوطه از نظر خلوص از درجۀ اطمینان بسـیار بـاالیی   

برخودار خواهنـد بـود زیـرا هرکـدام از یـک خوشـه       

ورد بررسـی و ارزیـابی   منشاء گرفته و طی سه سـال مـ  

تـوان   هرچندکه در این مرحله می. اند دقیق قرار گرفته

از کرت هاي بزرگتر نیز اسـتفاده کـرد امـا بـه منظـور      

متـر بیشـتر    20تر بهتر است طـول آنهـا از   ارزیابی دقیق

نباشد تا محقق بتواند در یک نگاه تمام کـرت را زیـر   

رسـیدن،  بعـد از  . نظر گرفته و بر آن تسلط داشته باشد

محصول کرتهـاي بـاقی مانـده بطـور یکجـا برداشـت       

 2-شده و در سـال بعـد بـراي کشـت مزرعـۀ پـرورش      

شایان ذکر است که در این مرحلـه نیـاز   .  بکار میروند

ــۀ     ــرا از نمون ــت زی ــا نیس ــۀ کرته ــت جداگان ــه برداش ب

  ). بذور پایه(هرکدام در انبار وجود دارد 

  :سال چهارم

 1ل مراحل پـرورش در این سال تولید بذر شام 

  :شوند است که بصورت زیر کشت می 2و 

شـماره هـاي بـاقی    ( که از بذور پایه: 1-پرورش) الف

 120استفاده و مانند سال سوم فواصـل خیابانهـا   ) مانده

شوند امـا در   سانتیمتر در نظر گرفته می 50و بین کرتها

متـر   20توان طـول کرتهـا را تـا حـدود      این مرحله می

اضافه کرد زیرا با توجه به انتخـاب هـاي قبلـی درجـۀ     
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ایـن مرحلـه در   . ذرها بسیار باال اسـت اطمینان از این ب

است کـه هـر سـاله     1-واقع شروع تولید بذور پرورش

بــه همــین شــکل انجــام مــی شــود و نیــاز بــه برداشــت 

جداگانۀ کرت ها نیست بلکه ضمن بررسـی کرتهـا و   

معدوم کردن کرت هاي ناخالص احتمالی و همچنین 

شماره هاي مربوطه در انبار، تمامی کـرت هـاي بـاقی    

 . شوند ه بطور یکجا برداشت میماند

بـا اسـتفاده از    2-کشت بذر پـرورش :  2-پرورش) ب

ــل  ــال  قب ــول س ــرورش(محص ــی ) 1-پ ــام م ــود انج . ش

هاي متداول تراکم و طرز کشـت بـذر    برخالف روش

بصـورت نرمـال مـی باشـد زیـرا بـذور از         2-پـرورش 

ــه        ــاز ب ــوده و نی ــوردار ب ــر خ ــاال ب ــوص ب ــۀ خل درج

 . کشی ندارند مخلوط

   :پنجم و به بعد سال

ــه  ــن مرحل ــد بــذور     در ای ــل تولی ــام مراح تم

کننـد و هـر    پرورشی شکل کامل و منظمـی پیـدا مـی   

  :ساله  شامل 

متري بـا   2/1*20در کرت هاي 1-تولید بذر پرورش-  

  استفاده از بذور پایه 

در ایستگاه تحقیقات کشاورزي  2-تولید بذر پرورش 

 سال قبل 1-با استفاده از محصول پرورش

بـا توزیـع محصـول حاصـل از      3-تولید بـذر پـرورش   

ــرورش ــد     2-پ ــرایط و عق ــد ش ــاورزان واج ــین کش ب

 .قرارداد با آنها است

  بازتولید بذور پایه 

همانطور که در باال آمـد هـر سـاله تولیـد بـذر      

با استفاده از بـذور پایـه و بـه روش کرتـی      1-پرورش

میزان بذر مصرفی براي هر کرت بسـته  . شود انجام می

ــه ــوع      ب ــرت، ن ــدازة ک ــه ان ــف از جمل ــرایط مختل ش

بـراي  . محصول، کشت دیم و یـا آبـی متفـاوت اسـت    

کیلـو گـرم و مصـرف     5/1مثال اگر مقـدار بـذر پایـه    

گرم باشد، بعد از پنج سال بذور پایه تمـام    300ساالنه 

شوند، لذا الزم است هر پنج سال یکبـار نسـبت بـه     می

تیاط بهتـر اسـت   براي اح.  تولید مجدد آنها اقدام شود

که این کار در سال چهارم انجـام شـود چـون ممکـن     

اسـت در اثـر ســوانح احتمـالی ماننــد آتـش ســوزي و     

ــرود   ــین ب ــده و از ب ــارت دی ــه خس ــره مزرع ــدین  . غی ب

ــدا حــدود    ــاین معمــولی ابت ــا کمب ــر از  15منظــور ب مت

ــاي ــري  20کرته ــرورش(مت ــوط  ) 1-پ ــورت مخل بص

اسـت کمبـاین   براي این کـار الزم  . شوند برداشت می

نشـان   2عمود بر جهت کرتها و بصورتی که در شکل 

در مرحلــۀ بعــد بــاقی مانــدة . داده شــده حرکــت کنــد

بـا کمبـاین آزمایشـی و بـه صـورت      ) متر 5(کرت ها 

مجزا برداشت و بعـد از بوجـاري بـه ظـروف مربوطـه       

در مواردي کـه امکانـات انبـارداري    . گردند منتقل می

رها را به مـدت طـوالنی در   توان بذ وجود ندارد و نمی

توان دورة باز تولید بـذور پایـه    انبار نگهداري کرد می

را کوتاهتر کرد و همچنین  براي احیاي مجـدد منشـاء   

بذر الزم است هر چند سال، دو باره اقـدام بـه کشـت    

تکـرار کشـت خوشـه هـا بایـد بـر       . هزار خوشـه کـرد  

اساس نظر کارشناس مجري پروژه باشد کـه ایـن امـر    

توانـد   توجه به میزان دقت و تجربـه کارشناسـان مـی   با 

  .    متفاوت باشد

  گیري بحث و نتیجه

نزدیک به چند دهـه اسـت کـه در ایسـتگاهاي     

ــزار خوشــه    ــات کشــاورزي کشــور از روش ه تحقیق

در ایـن  . شـود  استفاده مـی  1-جهت تولید بذر پرورش

روش هر ساله به منظور خالص سازي رقم مـورد نظـر   

آن بـا فاصـله کشـت شـده و بعـد از       خوشه هاي سالم
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هاي ناخالص از مزرعـه خـارج و بـاقی     سبز شدن، کپه

مانــدة مزرعــه یکجــا برداشــت و در ســال بعــد مزرعــۀ 

در ). 1391نـام،  بـی (شـود   با آن کشت مـی  2-پرورش

هـا   بعضی از مراکز بین المللی مانند ایکاردا بذر خوشه

 1کوبیده شـده و محصـول هـر خوشـه در یـک خـط       

هـا بـر روي    خالص سازي به جاي کپهشت و  متري ک

. (van Gastel et al., 2012)گیـرد   خطوط انجام می

 (در روش کشت خطی از بـذرکار خوشـه بـه ردیـف    

(Head rows    ردیـف   60که قادر به کشـت همزمـان

هر چند که میزان بـذر  . شود بذر می باشد، استفاده می

بدست آمده در این روش بیشتر از روش هزار خوشـه  

است، اما کوبیدن خوشه ها و آماده نمودن آنهـا بـراي   

. کشــت نیــاز بــه صــرف زمــان و هزینــۀ بیشــتري دارد 

بـه  کشت در خطوط بیشتر براي ارقام مقـاوم   همچنین

ورس مفید است زیرا ا رقام غیر مقـاوم ورس کـرده و   

در این صورت ارزیـابی خطـوط کشـت غیـر ممکـن      

ــود ــه    .  خواهــد ب ــا توجــه ب ــکل ب ــن مش ــع ای ــراي رف ب

حساسیت  اکثر ارقام دیم به ورس الزم اسـت کشـت   

ــا فاصــله    75در شــرایط ایســتگاه ســرارود  (خطــوط ب

صــورت گیــرد کــه در اینصــورت ســطح ) متــر ســانتی

ي از زمین تلف شده و میزان تولید در حد انتظـار  زیاد

در مقایسه با روش هاي مـذکور، کشـت   . نخواهد شد

  :بصورت کرتی داراي مزایاي زیر است 1-پرورش

  : دقت) 1

در روش هزار خوشه میـزان دقـت در خـالص     

ــا افــزایش تعــداد خوشــه هــاي کشــت شــده    ســازي ب

 75/0اگر خوشـه هـا بـا فاصـلۀ      "مثال. کاهش می یابد

 17500متر از هم کشت شوند در یـک هکتـار حـدود   

پــر واضــح اســت بررســی و  .  کپــه ســبز خواهنــدکرد

ارزیابی این تعداد کپه ضـمن نیـاز بـه  زمـان زیـاد، از      

دقت کافی برخوردار نبوده و امکان اشتباه در ارزیابی 

ایـن مشـکل در روش کشـت    . ها همواره وجـود دارد 

ض محقـق تنهـا   اگر به فـر .  در خطوط نیز وجود دارد

چند خط کشت و  یا کپۀ ناخالص را تشـخیص ندهـد   

این ناخالصی در سالهاي بعد بطور تصاعدي باال رفتـه  

اي بر درجۀ خلوص بـذر   و در نهایت اثر قابل مالحظه

   3-و 2-هر چند که در پـرورش . باقی خواهد گذاشت

شـود امـا براسـاس     اقدام به مخلوط کشی مـی  "مجددا

ل از کـــارایی چنـــدانی تجـــارب گذشـــته ایـــن عمـــ

برخوردار نمی باشد زیرا سطح زیر کشت بـاال رفتـه و   

بذور مخلوط در سطح مزرعـه پراکنـده شـده کـه بـاز      

در روش . هزینـه اسـت   یافت آنهـا بسـیار دشـوار و پـر     

جدید تشخیص کـرت هـاي خـارج از تیـپ براسـاس      

ــان     ــاع، زم ــگ، ارتف ــه رن ــوتیپی از جمل ــات فن اختالف

پـذیر بـوده و    دور امکـان  "سبتارسیدن حتی از فاصلۀ ن

همچنین تشخیص حساسیت به بیماریها، سرما و ورس 

در ایــن ). 5و 4، 3هــاي  شــکل( تــر اســت بســیار ســاده

متـر و   2/1روش اگر در سال سوم  عـرض کـرت هـا    

متـر از یکـدیگر    5/0متر با فاصـلۀ   20یا  10طول آنها 

متر فاصـله، تعـداد    2/1در نظر گرفته شود، با احتساب 

کـرت   530تـا   280رت هـا در یـک هکتـار حـدود    ک

پرواضــح اسـت بررســی و ارزیـابی ایــن   . خواهـد بـود  

خوشـه در هکتـار بسـیار     17500تعداد کرت نسبت به 

  . تر است تر و دقیق ساده

  کاهش هزینه ها ) 2

کشت هزار خوشه بـا دسـت و توسـط کـارگر     

هـــاي  تـــرین کشـــت شـــود و از پرهزینـــه انجـــام مـــی

در حالیکـه  . هاي تحقیقـات کشـاورزي اسـت    ایستگاه

در روش جدیــد فقــط در ســال اول کشــت  بصــورت 

هزار خوشه و در سال هاي بعد به روش کرتـی انجـام   
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شودکه بسیار کم هزینه تـر از کشـت تـک خوشـه      می

سـۀ سـاده اگـر هـر کـارگر بطـور       در یـک مقای . است

خوشه در روز باشـد بـراي    800متوسط  قادر به کشت

کارگر مـورد نیـاز اسـت در     22خوشه  17500کشت 

حالیکه در روش جدید با احتسـاب راننـدة بـذرکار و    

نفـر بـراي کشـت یـک هکتـار الزم       3خدمه بـیش  از  

 .  نیست

  : کاهش تلفات زمین)  3

ــا در روش کشــت هــزار خوشــه، خوشــه   هــا ب

از هـم کشـت مـی شـوند     ) سانتیمتر 75حداقل ( فاصله

لذا تلفات زمین،  رشد علف هاي هرز، هزینۀ وجـین،  

تلفات رطوبت وآبیاري را بـه همـراه دارد در حالیکـه    

ــا     ــرت ه ــین ک ــد کــه ب ــر چن ــد ه  120در روش جدی

متر  فاصله گذاشـته مـی شـود امـا وجـین علـف        سانتی

ورت گرفتـه  تواند بصورت مکانیکی صـ  هاي هرز می

شـایان ذکـر   . ها را بـدنبال داشـته باشـد    و کاهش هزینه

ــه  اســت  فاصــلۀ کــرت  50هــا از ســال ســوم بــه بعــد ب

یابـد و کشـت بـه حالـت نرمـال       مترکـاهش مـی   سـانتی 

 .  شود نزدیک می

  صرفه جویی در زمان )  4

کشت دستی خوشـه هـا نیـاز بـه زمـان زیـادي       

ــاي   . دارد ــت ه ــایر کش ــر از س ــل زودت ــین دلی ــه هم  ب

ازدیادي و آزمایشـات  صـورت مـی گیـرد تـا بـدلیل       

محدودیت کارگر مشکلی براي کارهاي دیگـر پـیش   

ــت و  . نیایــد ــا دق ــا ماشــین ب در روش جدیــد کشــت ب

همچنـین  زمـان الزم   . گیـرد  سـرعت بیشـتر انجـام مـی    

در  1-بـراي کنتـرل و خــالص سـازي مـزارع پــرورش    

در . یابد اي کاهش می روش جدید بطور قابل مالحظه

      1-ک مقایسه اگر براي بررسی دقیق مزارع پـرورش ی

در طول فصل زراعی نیاز به سه مرحله بازدید باشـد و  

خوشـه در روز در نظـر    2000بازده کار هر کارشـناس 

گرفته شود، براي بازدید و خالص سازي یـک هکتـار   

خوشـه در   17500آزمایش هـزار خوشـه بـا احتسـاب     

 26روزکـــــار مـــــورد نیـــــاز اســـــت  26هکتـــــار 

=3)2000÷17500 (    در صورتی کـه ایـن میـزان در

کـرت در هکتـار    530یـا  280روش جدید با احتساب 

نظر بـه محاسـبات فـوق    . روز کاهش می یابد 3تا  1به 

هــایی کــه حجــم  تــوان نتیجــه گرفــت در ایســتگاه مـی 

فرصـت زمـانی    "آزمایشات هزارخوشه باالست عمـال 

بـا توجـه   کافی براي بررسی بوته ها فراهم نیست زیرا 

هوایی و نوع رقـم،  زمـان عملیـات     و   به وضعیت آب

طـول   روز بـه  50بـیش از ) دهی تا رسیدن زمان خوشه(

هـا بـا دقـت     انجامد لذا در عمل ایـن نـوع بررسـی    نمی

 . شود کافی انجام نمی

  افزایش تولید )5

برداشت محصول از مزارع هزار خوشه بـدلیل   

ه بسـیار  کشت با فاصله و رقابت بذور موجود در خوش

متوسط تولید در هکتار آن با توجه بـه نـوع   . کم است

و غیره ) دیم، آبیاري تکمیلی، آبی(رقم، نوع زراعت 

در ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزي     "مـثال . متغییر است

و در  220دیم سرارود در شرایط دیـم بطـور متوسـط    

ــدود    ــی ح ــاري تکمیل ــرایط آبی ــوگرم در  300ش کیل

تــرین  لیــد کــم از جــديتو. هکتــار قابــل تولیــد اســت

مشکالت کشت هزار خوشه می باشد زیـرا مشـکالت   

اند اما در نهایت با صـرف   دیگر هر چند که بسیار مهم

هزینه و  زمـان تاحـدي قابـل حـل هسـتند در حالیکـه        

محدودیت تولید هزار خوشه تنها با افزایش سطح زیر 

هـر چنـد کـه کشـت در     . پذیر اسـت  کشت آن امکان

ــ اري تکمیلــی بطــور نســبی باعــث  شــرایط آبــی و آبی

افزایش محصول میشود اما مشـکل را حـل نمـی کنـد     
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زیرا در هر حال بدلیل تراکم کم، محصول بـه مقـدار   

عالوه بر این بعضـی از ارقـام   . نرمال تولید نخواهد شد

دیم نسبت به آبیاري و حتی آبیـاري تکمیلـی عکـس    

از طرفی افزایش سطح . العمل مناسب نشان نمی دهند

کشـت هزارخوشـه، بـدلیل محـدودیت مسـاحت       زیـر 

ایستگاه ها، موجب کـاهش نسـبی سـطح زیـر کشـت      

در یـک محاســبۀ ســاده اگــر در  . مــی شــود 2پـرورش 

 300شرایط آبیاري تکمیلی از هر هکتار هزار خوشـه  

 2هکتـار پـرورش   15کیلو بذر تولید شود براي کشت 

کیلـو گـرم درهکتـار،     150در شرایط دیم با احتساب 

کیلوگرم بـذر مـی باشـد کـه ایـن       2400حدود  نیاز به

هکتار هـزار خوشـه بدسـت     8مقدار میتواند از حدود 

توجه به این محاسبه تا حـد زیـادي جـدي بـودن     . آید

پرواضح است مشکالت . سازد مشکالت را نمایان می

فوق با افزایش تعداد ارقام دو چندان خواهد شد زیـرا  

تحقیقـات   به هرحال سطح زیر کشت در ایستگاه هاي

کشاورزي محدود بوده و استفاده از زمین کشـاورزان  

ــرورش  ــذر پ ــدارد  2و1در تولیــد ب ــی ن ــه فن ــز توجی . نی

بنابراین براي رفع مشکل الزم است بر افـزایش تولیـد   

در مقایسـه  . در واحد سطح تاکیـد شـود   1بذر پرورش

با روش هزار خوشه کشت به روش کرتـی مـی توانـد    

. ادي به نرمال نزدیک کنـد میزان برداشت را تا حد زی

بخصوص از سـال سـوم بـه بعـد بـا کـاهش  فضـاهاي        

میتوان به محصـول مناسـب   ) متر 5/0(خالی بین کرتها

-تجارب اخیر بر روي رقم جـو سـرارود  . دست یافت

ایـن روش  . بدرستی این موضوع را تاییدکرده است 1

در ایسـتگاه سـرارود بکــار    1385-86از سـال زراعـی   

 1386-87ادامۀ آن در سـال زراعـی   گرفته شد که در 

با وجود شرایط بسـیار نامسـاعد آب و هـوایی و عـدم     

 1-هکتار کشت کرتی پرورش 5/0آبیاري مناسب از 

ــرارود  ــو سـ ــاي ( 1-جـ ــۀ کرتهـ ــري 4در مرحلـ ) متـ

در حالیکـه در  . کیلوگرم بذر برداشت شـد  800مقدار

همان سال میزان برداشت از مزرعۀ هـزار خوشـۀ رقـم    

کیلوگرم در هکتـار   275تر  یاري مناسبسرداري با آب

ــین در ســال زراعــی . بــود ــا وجــود  1387-88همچن ب

هوایی از جملـه اسـترس سـرما،     و  شرایط نامساعد آب

درصـد   40میلـی متـر کـه     280غبار و بارندگی  و گرد 

کـاهش  ) میلـی متـر   450(نسبت به متوسط بیست ساله 

ی در میلی متر آبیـاري تکمیلـ   75داشت، با استفاده از 

کیلو گرم در هکتـار از مزرعـۀ    3900سه مرحله مقدار

در مرحلـۀ  (  1-جـو سـرارود   1-کشت کرتی پرورش

الزم به ذکر . محصول برداشت شد) متري 20کرتهاي

بـوده کـه بعـد     359هاي کشت شده  است تعداد کرت

کرت مخلوط و بوجاري محصول  10از حذف تعداد 

ــی ــرورش  3280ســابقۀ  رکــورد ب ــذر پ   1-کیلــوگرم ب

 1-یابی به ایـن مقـدار بـذر پـرورش     دست. حاصل شد

توانـد بـه عنـوان بـاالترین مزیـت ایـن روش باشـد         می

بـذر مصـرفی  بـراي     1377-88در سال زراعـی   "مثال

هکتــار  9/0از حــدود   2-هکتــار پــرورش 20کشــت 

کـه در روش    تولید شـده اسـت در صـورتی    1پرورش

هکتـار   10هزار خوشه تولید این مقدار بذر حداقل به 

ــا فــراهم آوردن امکــان . زمــین نیــاز دارد ایــن روش ب

ــرورش    ــذر پ ــد ب ــازده تولی ــزایش ب ــد در 1-اف ، میتوان

ــذر جهــش    ــذر در ســطوح مختلــف ب سیســتم تولیــد ب

هاي تحقیقـات   چشمگیر بوجود آورده و براي ایستگاه

به میـزان قابـل    2-کشاورزي امکان تامین بذر پرورش

بـراي تولیـد بـذر    توجه و عقد قـرارداد بـا کشـاورزان    

را ) معـادل بـذور مـادري   (تر در سطح وسیع  3پرورش

اسـت  در    آمـده  1 جـدول   همچنانکه در.  فراهم سازد

ــی   ــال زراع ــرارود در س ــتگاه س ــزان  1387-88ایس می

بـا اسـتفاده از روش    1-برداشت از مزرعۀ جو سرارود

جدید بطور چشمگیري نسـبت بـه مـزارع هزارخوشـه     
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ــال    ــی س ــو ط ــدم و ج ــاي  گن  1382-83    زراعــیه

ایـن  ). 2و 1جـداول (افزایش یافته اسـت  1387-88الی

افزایش بر میزان تولید بذور در طبقات مختلف بـذري  

ثیر بسزایی داشـته  بطـوري کـه در    "استان کرمانشاه تا

هکتــار جــو بــا  9900حــدود  1390-91ســال زراعــی 

بذور تولیدي حاصل از این روش کشـت شـده اسـت    

  ).3جدول(

ــان مو ــام روش جدیــد و   در پای فقیــت در انج

دست یابی به بـذر اسـتاندارد نیازمنـد انجـام مـدیریت      

تـوان بـه    باشـد کـه از آن میـان مـی     مزرعه مـی  مناسب 

. کشت در زمین عاري از بذر سایر ارقـام اشـاره کـرد   

بایـد در زمـین آیـش     1-در این ارتباط کشت پرورش

و یا در تناوب با سایر محصـوالت ماننـد نخـود انجـام     

محصـوالتی   1-در مواردي کـه  تولیـد پـرورش   . دشو

ــتگاه      ــک ایس ــان و دوروم  در ی ــدم ن ــو، گن ــد ج مانن

ــه حــداقل    ــراي ب تحقیقــات کشــاورزي وجــود دارد ب

رساندن احتمال اختالط از زمین بهتـر اسـت  قطعـات     

زمین این محصوالت با رعایت آیـش و یـا تنـاوب بـا     

ــوند  ــا ش ــدیگر جابج ــود   . هم ــب میش ــن روش موج ای

 6کشت یک محصول در یک قطعـۀ مشـخص    تکرار

طــی ایــن مــدت بــا توجــه بــه .  ســال بــه طــول انجامــد

کشی هـاي سـاالنه      عملیات زراعی و همچنین مخلوط

پـاك و    "مزرعه  از وجود محصول مورد نظـر کـامال  

فـراهم   "هـاي خـالص کـامال    شرایط براي تولید کرت

الزم است کشت در قطعـه   2-براي پرورش.  می شود

ــ ــت  اي کــه ب ــا رعای ــم خاصــی اختصــاص دارد ب ه رق

شرایط تناوب و یا آیش صورت گیـرد و در برداشـت   

نیز ضرورت دارد تمهیدات الزم از قبیل تمیـز کـردن   

کمباین، حذف حاشیۀ مـزارع و مراقبـت هـاي شـدید     

  . در مراحل انبار کردن و بوجاري را در نظر داشت

  پیشنهادات 

ــ    ــن روش در   ه ب ــارایی ای ــزایش ک ــور اف منظ

سطح ملی الزم است در برنامۀ تکثیر بذر تجدیـد نظـر   

  : صورت گرفته و موارد زیر مد نظر قرار گیرد

ــرورش   -1 ــذر پ ــد ب ــتگاه 1-تولی ــاي  در ایس ه

همانطور کـه توضـیح داده شـد در ایـن روش     : خاص

بـه سـطح نرمـال نزدیـک      1-میزان تولید بذر پـرورش 

ا قادر به تولید مـازاد بـر نیـاز مصـرف     ه شده و ایستگاه

شـود   بنـابراین پیشـنهاد مـی   . ساالنۀ خـود خواهنـد شـد   

هـاي خـاص کـه     فقط در ایسـتگاه  1تولید بذر پرورش

داراي  تــوان تولیــد بــاال و  امکانــات الزم ازجملــه     

سیستم آبیاري، بـذرکار و کمبـاین آزمایشـی هسـتند،     

صــورت گیــرد زیــرا هرچنــد کــه اجــراي ایــن روش  

پـذیر اسـت امـا مشـکالت      رت دسـتی نیـز امکـان   بصو

تولیـد بـذر   . خاص خود را دارد و قابل توصـیه نیسـت  

هاي خاص و توزیـع سـاالنۀ آن    در ایستگاه 1-پرورش

تواند مزایاي زیـر   ر ا بـراي    هاي دیگر می بین ایستگاه

  : ها در پی داشته باشد این ایستگاه

 بدون صرف هزینه و زمان 1-تامین بذر پرورش 

ــذ  ــرورش   ح ــذر پ ــد ب ــۀ تولی از ایــن  1-ف برنام

  2-ها و اختصاص زمین آن به پرورش ایستگاه

صرفه جویی در نیروي کـار از طریـق آزاد شـدن     

 .نیروهاي کارشناسی و کارگري

هـر رقـم در یـک     1-تولید بـذر پـرورش    -2

وجـود اخـتالف بـین بـذرهاي یـک      :  خاص  ایستگاه

ط رقــم در نقــاط مختلــف کــه بیشــتر ناشــی از اخــتال

تدریجی سایر ارقام می باشد، از مـواردي اسـت کـه    

بـراي مثـال میتـوان بـه     . به دفعات مشاهده شده اسـت 

ــایی کــه اخیــرا    ــاوت ه ــذور رقــم آذر  "تف  2بــین ب
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هاي مراغـه و سـرارود مشـاهده شـده، اشـاره       ایستگاه

یک رقم در یـک   1-تمرکز تولید بذر پرورش. نمود

هـاي   سـتگاه خاص و توزیع ساالنۀ آن بـین ای   ایستگاه 

تواند تا حد زیادي در رفع این مشکل مـؤثر   دیگر می

بـراي   2-باشد زیرا تامین بذر مزارع تکثیري پـرورش 

هاي مختلف همواره از منبـع واحـد صـورت     ایستگاه

هـایی   گرفته و گذشت زمان بـر  بـروز چنـین تفـاوت    

همچنین براي افزایش اطمینان . تاثیر نخواهدگذاشت

ارقام مورد نظـر   1-بذر پرورش از مقدار تولید ساالنۀ

ــراي هــر رقــم دو ایســتگاه در نظــر   ضــرورت دارد  ب

 "گرفته شده و یا مقدار بذر مصرفی یک سـال،  قـبال  

ذخیره شود زیرا ممکن است بدلیل حوادث غیرقابـل  

بینی ازجمله خشکسالی و سرما، محصـول یـک    پیش

ایستگاه ه از بین رفتـه و یـا بـا کـاهش شـدید مواجـه       

 .گردد

  

  1388الی 1382از سال   در ایستگاه سرارود 1-جو سرارود 1-سطح زیر کشت و تولید بذر پرورش  -1جدول

  ).هاي مرسوم و جدید روش( 

 عملکرد کیلوگرم در هکتار تولید کیلو گرم سطح کشت هکتار  سال زراعی

 123 52  42/0 )روش مرسوم(  83-82

  305 61  2/0 )روش مرسوم( 84-83

 310 62  2/0 )روش مرسوم( 85-84

 ----- ---  1 )روش مرسوم( 86-85

 1600 800  5/0 )روش جدید( 87-86

 3490 3280  94/0 )روش جدید( 88-87

  

  ).روش مرسوم( 88الی  82از سال   در ایستگاه سرارود 2-گندم سرداري و آذر 1-سطح زیر کشت و تولید بذر پرورش  -2جدول

 عملکرد کیلوگرم در هکتار تولید کیلو گرم سطح کشت هکتار  سال زراعی

83-82 57/0  86 150 

84-83 1  327 327 

85-84 9/0  280 311 

86-85 3  703 235 

87-86 5/4  840 187 

88-87 3  1440 480 
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  که از روش جدید منشاء گرفته است  90-91در استان کرمانشاه در سال زراعی  1میزان بذر  و سطح زیر کشت جو سرارود  -3جدول

  90-91سطح زیرکشت در سال    )تن(بذر خالص  طبقۀ بذري

 780 125 3پرورش

 2888 462 مادري

 2519 403 1گواهی شده

 3700 592 2گواهی شده

 9887 1582 جمع

    

  

  .شماي کلی مراحل ادارة مزارع پرورشی در روش جدید   -1شکل
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  و روش برداشت و باز تولید بذور پایه در روش جدید  1- شماي کلی کشت کرتی  پرورش  -2شکل

  

  گی قابل تشخیص هستند اختالفات فنوتیپی  در روش جدید به ساده  -3شکل
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  شوند می هاي ورس کرده خارج از تیپ بوده و حذف با توجه به مقاومت بعضی از ارقام  به ورس کرت  -4شکل

  

 

  هاي خارج از تیپ براساس اختالف در زمان رسیدن در روش جدید سهولت درتشخیص و حذف کرت  -5شکل
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Comparison of conventional and new methods in barley and wheat breeder 
seed management 
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Abstract 

Seed is one of the most important inputs in wheat and barley crops production systems. 
Due to the importance of bred seeds in crop production with higher quality and quantity, 
demands have been increased for seed of newly released wheat and barley varieties in recent 
years. But the agricultural research stations would not be able to produce enough initial seed 
nucleus to cover the demands because of limited land resources and funds. Furthermore, the 
lack of initial nucleus seed is due to inefficiency of conventional seed production method (hill-
pot method); because it needs more land, time, fund, and too much manual operation. The 
newly developed method, presented in this paper, designed based on plot cultivation and has 
been successfully implemented during 2006-09 at the Sararood Agricultural Research Station. 
In comparison with the conventional method, the new method could produce clean nucleus seed 
with less cost. By implementation of new method, the production of initial nucleus seed of 
Sararood-1 (barley variety) has been raised significantly from 300 to 3900 kg/ha, which is 13-
fold increase. It can be concluded that, shifting from conventional methods to the new method 
would improve the quantity, quality and purity of nucleus seed production with lower cost in 
breeder seed production centers.  

Keywords: new method, nucleus, seed, wheat and barley  

 

 


