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  شوركدر  يفيو ص ياهان  سبزيمصرف  بذر گ ير الگوييضرورت تغ
  1يداللهيعباس تر كد

به عنوان اولين نهاده مصرفي در انتقال صفات ژنتيكي  شود و بذر اساس توليد در كشاورزي محسوب مي : دهكيچ
حداكثر  مي توان بهگياه نقش غير قابل انكاري دارد، بدون استفاده از بذرخوب حتي با صرف انرژي فراوان نيز ن

عملكرد نقش دارد. بذر تنها نهاده اي است كه بدون هزينه هاي اضافي در افزايش توليد وعملكرد دست يافت و 
ربناي توليد و توسعه اقتصادي، بهره وري مطلوب از منابع ونيل به امنيت غذايي ي، اصيل وبا كيفيت زونهال سالم

ه كن نهاده، يواردات ا يار بااليشور و آمار بسكد بذور در يدر تول ييافكواستقالل كشوراست. با توجه به عدم خود
، است آن ن برابريچند ير رسميو منابع غ بذر سبزي و صيفي فقط  ميليون دالر 70تا  50ساالنه  يبنا به آمار رسم

ضر به ه مقاله حاكشود  يده ميز ديبذور اصالح شده ن اشتكو  فرهنگ مصرف يساز يو بوم از به وارداتين
  م بذر پرداخته است.ياشت مستقك يزه به جايانكم ياشت نشا صنعتكد و يتول يايمزا
  د.يبري، بذور هيزه صنعتيانك، نشا مييت غذايمصرف، امن ياصالح الگو: يديلكلمات ك
  
اين  نهاده اصلي در توليد كشاورزي بذر و نهال است و ساير عوامل از آن تاثيرپذير هستند. براي توليد مقدمه: - 1

نهاده اصلي به منابع ژنتيكي با خصوصيات مناسب و تكنولوژي هاي ژنتيك و اصالح نباتات كارآمد نياز است تا 
بتوان ارقام جديدي ايجاد نمود كه به شرايط مختلف آب و هوائي و نظام هاي توليد متفاوت پاسخ مطلوب دهد 

  (سند ملي بذر و نهال در جمهوري اسالمي ايران). 
ميليارد  45حدود  2012شورها در سال ك) ارزش بازار رسمي ISF2بذر ( ين الملليون بيخمين فدراسبر اساس ت

با دارا بودن  آرژانتينژاپن، آلمان و هند، كانادا، ل، ين، فرانسه، برزيا، چيكشور امركه هشت كدالر برآورد گرديد 
ارزش با توجه به ا قرار گرفتند. يهشتم دن اول تا يب در رتبه هايارد دالر بذر ، به ترتيليم 34ارزش بيش از 

. بهر حال، آمار قرار گرفته است، يجهان پنجاه و پنجمرتبه درISF طبق آمارن سال يران در ايا يرسم يبذرها
  خودمصرفي است.  %75هاي رسمي و راز بذر مصرفي كشور از بازا %25تقريبي نشان مي دهد كه 

ميليارد دالر امريكا  75گياهان زراعي و سبزي و صيفي حدود  صادرات بذر) ISF )2012بر اساس گزارش  
رغم يكشورهاي برتر عرضه كننده در جهان مي باشند. علامريكا  و هلند ،برآورد شده است كه سه كشور فرانسه

ن يه از بزرگتركبل بذر را ندارد ياز صادرات جهان يچ سهمي، متاسفانه ايران هيشاورزكتوسعه قابل قبول بخش 
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از به اصالح ينمت بودن آنها،يد و گرانقيبريت بذور هيباشد. با توجه به حساس يز ميد نيبريبذور ه يننده هاك وارد
  امال محسوس است.كشور كدر  ياركبه سمت نشا اشت ك يالگو

ننده آب در كن مصرف ين و مهمتريدرصد بزرگتر 90با  يشاورزكخش ب: يشاورزكمصرف آب در بخش  - 2
 ياريشرفته آبيپ يها ينولوژكل عدم استفاده از تيدرصد اتالف منابع آب به دل 80ش از يرود. ب يشور به شمار مك

ست ين يت مناسبيريمد يط فعليشور در شراكت منابع آب يريرود. مد يهدر م شت نادرست و نامناسبك يو الگو
 يشاورزكشت كريز اهش سطحكز يو ن ينيرزميز ياهش منابع آب هاكر شاهد ياخ يسالها يو موجب شده تا ط

متر  يكنفر در سال،  يك يبرا يجهان كبر اساس اعالم بان يدنيمصرف آب آشام يم. الگويمناطق باش يدر برخ
 70شور ما كن اساس، در يعب در سال است. بر اكمتر م 100هر نفر،  يبه ازا يبهداشت در زندگ يعب و براكم

سرانه  ين آب مصرفيانگيبراساس آمار اعالم شده، من يهمچن شوديآب مصرف م يجهان ير از الگوشتيدرصد ب
ران ين رقم در ايه اكهر نفر در سال است  يعب براكمترم 580) در حدود يدنيو آشام يشاورزك،  يجهان (صنعت

 .باشديم ياتيش از حد منابع حيانگر اتالف منابع آب و اسراف بين امر بيه اكعب در سال است كمترم 1300حدود 
شور ما كزان هدر رفت آب در يبراساس گزارشات موجود م.  است ين جهانيانگيش از ميران بير اهدر رفت آب د

و  يسبزمزارع  . درصد گزارش شده است 12تا  9ا يدنن مقدار اتالف در يه اك يدرصد است درحال 30تا  28
در  يسهم مهمد يتول يسنت يهاو استفاده از روش د باال در واحد سطح ياد و توليار زيبس ياز آبيبا توجه به ن يفيص

باتوجه به مصرف  است.  يم آبكگذر از بحران  يمصرف، تنها راه برا ياصالح الگو دارند. يشاورزكمصرف آب 
ن يمختلف، مناسبتر يمصرف در بخش ها ي، اصالح الگوياهش منابع آبكن يشور و همچنكدر  يش از حد انرژيب

در مصرف آب با استفاده از  ييرسد. صرفه جويموجود به نظر م يهاگذراز بحران ين راه حل برايتر يو منطق
و ...  ينيرزمي، تراوا زياوزهك، ي، بارانياقطره ياريآبزه به همراه يناكاشت نشا مك مانند:  ياريآب ين براينو يروشها

ميليارد متر  8 درصدي كارايي مصرف آب تقريباً 10ر شرايط فعلي با افزايش د .ر گذار باشديار تأتيتواند بسيم
گردد. با پذيرفتن آب به مثابه يك كاال و تعيين و اعمال قيمت جويي ميمكعب آب در بخش كشاورزي صرفه

ي بهينه از آب و راهكارهاي زراعي يا فني جهت كاهش مصرف جلوگيري از توان انتظار استفادهواقعي آب مي 
آبياري با كاهش مصرف آب، كارايي مصرف آب باال رفته و م تالفات آب را داشت. با افزايش راندمان آبياري و ك

توان مصرف آب در هر منطقه نه تنها مي شت نشاكشت از بذر به ك ير الگوييبا تغشود. از اتالف آب جلوگيري مي
 عنوان به نشاء ديتول صنعت زه،يمكان و نوين يكشاورز در امروزه .دياباد بلكه درآمد كل افزايش ميرا كاهش د

 زير سطح روزافزون افزايش به توجه با ما كشور در. است مطرح درآمد پر و زا اشتغال تخصصي، كامالً يا هحرف
 هياول يها هسته به توجه ،يا گلخانه كشت  يها ستميس توسعه بويژه في،يص و يسبز مختلف تمحصوال كشت

 و بذر متيق افزايش:  مانند ديتول ياه هزينه افزايش با طرفي از. دارد فراواني تياهم نشاء و بذر يعني د،يتول
 يمزايا نشا ديتول كيتكن از استفاده... ديتول يها نهاده ساير و آبي منابع محدوديت بريد،يه بذور ديتول محدوديت

 د،يتول مختلف مراحل در طييمح شرايط بهتر كنترل امكان محصول، زودرسي كمتر، بذر مصرف: رينظ فراواني
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 يا و گزينش عمل به ازين عدم كاشت، جهت سالم و يقو اهانيگ انتخاب امكان ماريها،يب و آفات تر مناسب كنترل
اشت نشا كدر روش  .باشد مي دارا..  و يديتول محصول يبرا شتريب ياقتصاد ارزش از يبرخوردار كردن، تنك

د نشا يخانه تولاشته شده و جهت رشد به گلكار كا بذر يدر يط دستگاه ستوس يمخصوص ينيبذور در س زه،يانكم
شاورز كبه  ين اصليجهت رشد در زم يآمادگنترل شده رشد و به محض كامال كط يابند. نشا در شراي يانتقال م

 شود. يل ميتحو

  م بذر:يشت مستقك ياستفاده از نشا به جا يايمزا -3 
 .مي باشد  شت مستقيمبرابر كمتر از ك 30ميزان مصرف بذر در كشت نشا در برخي موارد تا : كاهش هزينه بذر - 1

 5تا  4در شرايط عادي با كشت مستقيم بذر، مت مي باشند. يامروزه غالب بذرها از نوع هيبريد بوده و بسيار گران ق
كاهش يافته و بذر نيز  فاسد مصرف بذور در خزانه بسيار  يد نشا صنعتيبرابر بذر بيشتر مصرف مي گردد. با تول
همچنين عامل مرگ گياهچه يا  .رات  و جوندگان جابه جا نمي گرددنشده و توسط پرنده گان و يا حش

damping off  نيز به نشا خسارت نزده و از هر بذر يك نشا سالم و قوي حاصل مي شود. در گوجه فرنگي
  درصد كاهش مي يابد. 90مصرف بذر 

  
 
  ماه  2كاهش مصرف آب به دليل خاموش نگهداشتن چاه و عدم آبياري به مدت  - 2

نمائيم، كاهش مصرف آب از مهمترين مزاياي استفاده از سيستم نشاء كاري است. اگر كشت را گوجه فرنگي فرض 
نوبت  5است، در صورت نشاء كاري، قزويندر  به عنوان مثال در استانكه ميزان سطح زير كشت آن بيشترين مقدار

متر مكعب آب مصرف مي  1500هر هكتار  آبياري صرفه جويي خواهيم داشت. در هر نوبت به ازايدر تعداد 
متر مكعب صرفه جويي مي شود. فقط كشت گوجه  7500نوبت آب، چيزي در حدود  5بنابراين براي گردد. 

نوبت صرفه جويي در مصرف آب عدد بسيار بزرگي را  5هزار هكتار است.  پس  12فرنگي در قزوين در حدود 
ه طي دوره مهم رشد ابتدايي در گلخانه كه تقريبا دو ماه به طول مي با توجه بدر طول سال در پي خواهد داشت. 

  .كاهد انجامد اين مدت از دفعات ابياري و نيز هزينه كارگري و همچنين طول مدت داشت و هزينه هاي ان مي
هنوز گندم  است واستفاده حداكثري از زمين كشاورزي. اگر كشاورزي در زمين خود گندم زمستانه كاشته  -3

وقت خريداري روز  45برداشت نشده فصل كشت گوجه ممكن است فرا رسيده باشد، كشاورز مي تواند به مدت 
نمايد بدون اينكه ، اقدام به كشت گوجه فرنگي تا بعد از جمع آوري گندم نمايد. يعني در خزانه نشاء توليد نموده

  .اختاللي در زمان باردهي و كاشت به وجود آمده باشد
با اين روش با توجه به و افزايش دوره برداشت محصول بويژه در مناطق سردسير:   زود رس كردن محصول -3

د جوي عكاشت زود هنگام بذر در شرايط گلخانه اي در زماني كه عمال كشت ان در فضاي باز بدليل شرايط نامسا
استان قزوين كه در منطقه ي سردسير  در  روز زودتر به بازار مصرف ميرسد. 40باشد محصول حداقل  ميسر نمي
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واقع شده است طول دوره برداشت محصول سبزي و صيفي در روش سنتي از اواخر مرداد ماه شروع و تا آغاز 
 روز زودتر شروع مي گردد. 40سرما ادامه دارد، اما در روش صنعتي برداشت محصول گاهي تا حدود 

نشاهاي معمولي بدليل ايجاد تنش در انتقال نشا از خزانه به مزرعه پس  در: حداقل توقف رشد در مرحله انتقال - 4
باشيم كه در  روز شاهد توقف رشد جهت ترميم ريشه هاي اسيب ديده و تعادل اندامها مي 20حداقل  ،از انتقال

مزرعه روش كشت نشاي مكانيزه با توجه به تفكيك نشا در حفرات مجزا نشا بدون پارگي ريشه و ساير تنشها به 
 .گردد منتقل مي

كاشت بهاره  با اين روش به علت عدم تداخل ابياري هاي ابتدايي دوره با :  افزايش عملكرد محصول پاييزه - 5
 م.يهستافزايش عملكرد درمناطق كم ابرا شاهد 

سب بوته و به دليل خطاي بسيار جزئي و عدم احتياج به واكاري نشا در اين روش تراكم منا: تراكم مناسب بوته - 6
  د.يا يبدست مدر نهايت افزايش عملكرد و حداكثر استفاده از زمين 

به دليل خطاي بسيار جزئي و عدم احتياج به واكاري نشا در اين روش شاهد  : رسيدن به يكنواختي كشت - 7
زينه مزرعه اي يكنواخت و يكدست هستيم كه ضمن بيمه شدن در برابر افات و بيماري ها و تنشهاي محيطي ه

 هاي عمليات داشت را كاهش خواهد داد. 

به دليل حذف عمليات تنك كردن و خاكدهي بوته و واكاري بسياري از هزينه هاي :  كاهش نيروي انساني -9
  است. يمتر از روش سنتكبه مراتب  ياشت نشا صنعتكنه يشود. هز نيروي انساني حذف مي

بدليل حذف دوره كاشت و كاهش : تمهاي ابرساني و ابياريكاهش هزينه هاي جاري و كاهش استهالك سيس - 10
 .رسد طول دوره داشت هزينه هاي جاري و استهالك سيستمهاي ذكر شده به حداقل مي

اخيرا كشاورزان با هزينه هاي باالي پالستيك و نيروي انساني و مفتول كشي در : حذف هزينه پالستيك - 11
نمايند كه اين روش با كارايي بهتر و ريسك كمتر تمامي هزينه  ل ميسطوح وسيع اقدام به پيش رس نمودن محصو

  .نمايد هاي ذكر شده را حذف مي
  

در كشت هاي گلخانه اي به خصوص، توليد نشاء در خزانه براي مدتي معين در  -كاهش مصرف سوخت -12
متر مربع  3000مساحت  مصرف سوخت مي گردد. به طور مثال براي گلخانه خيار بهفصل زمستان باعث كاهش 

متر مربع  200هفته آن را در خزانه اي به وسعت  3نشاء خيار است كه ميتوان به مدت عدد  7500نياز به حدود 
  .ليتر صرفه جويي در مصرف سوخت خواهيم داشت 25000چيزي در حدود نگهداري نمود بنابراين 

ر روش نشاكاري سنتي معموال بستر نشاخانه ضد عفوني :  دحشرات الروعدم انتقال بيماريهاي خاكزاد و  - 13
 خش ميپيش امده در اين كار انواع قارچها و حشرات توسط اين نشاها در مزرعه پنشده ويا بر اثر نقص هاي 

امادراين روش بخاطر استفاده ازبستر استريل كوكوپيت وپيت ماس وپرليت اينمساله كامال منتفي مي باشد.   شود
  هم مانند مينوز  و تريپس كنترل خواهند شد.همچنين آفات م
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توليد نشاء هاي عاري از بيماري و آفات و تنش هاي حاصل از تغذيه. به تكرار مشاهده مي گردد بعد از  -14
زند و  بذر در زمين اصلي به دليل تنش هاي دمايي و محيطي، بذر يا دير جوانه ميزند و يا اصالً جوانه نميكاشت 

مواجه مي گردد. ولي در خزانه به دليل كنترل همه عوامل محيطي، اين تنش ها به حداقل ممكن مي مشكل يا با 
 .رسد

) در حال Planterنشاء كاري با دستگاه نشاء كار (كاهش هزينه هاي كارگري و مبارزه آسان با علفهاي هرز با -15
ن منتقل نمايد، بنابراين براي هر هكتار گوجه عدد نشاء به زمي 3000روزانه حداكثر تا حاضر، كارگر مي تواند 

 3كارگر خواهيم داشت. در صورتي كه يك دستگاه نشاء كار كوچك در روز مي تواند حداقل نفر  20كاري نياز به 
  .كارگر نشاء كاري نمايد2هكتار را تنها با 

روز مي  3رسي به ميزان  :  هر يك روز زودتر كاشتن محصول در زمين باعث پيشپيش رس كردن محصوالت-16
  شود.

ن يا يگلخانه تماماشت محصول،كل دوره يدر اوا محافظت از محصول در برابر تگرگ و سرما زدگي. -17
  د.ينما ينترل مكعوامل را 

عدم نياز به واكاري، صرفه جويي در نيروي كارگري براي عمليات وجين، كودها و در نهايت كاهش هزينه  -18
  .هاي توليد

در برابر تنش هايي همچون دماي پايين،  نشا افزايش مقاومت: هش نياز به سموم و توليد محصول سالمكا -19
ردن ك، افزايش جذب آب و عناصر غذايي و قدرت رشد گياه و در پي آن طوالني كشوري و رطوبت باالي خا

   ند.ك يم نمود پيدا ودكاهش سم و كو  دوره برداشت اقتصادي
شور هاي آسيايي و در كاستفاده از سبزي هاي پيوندي به سرعت در  كنيك: تهاي پيوندي استفاده از نشاء  -20

ننده بذر سبزي ها كت هاي توليد كاتالوگ هاي شركدنيا در حال گسترش است. بذور پايه ها براي سبزي ها در 
بي را براي ه پايه هاي خوكاست  Rijk Zwaan تكت ها، شركي از سرشناس ترين اين شركمعرفي شده است. ي

براي خيار،  RZ 05ت-،ت64براي خربزه و هندوانه Ferro RZ رده است از جملهكبرخي سبزي ها معرفي 
توتون در  كبراي مقابله با ويروس موزائيRZ 58ت- ت61براي هندوانه و  RZ 13ت-ت64خربزه و هندوانه، 

هاي بذر، نوار هاي ويدئويي پيوند مپاني كگوجه فرنگي. تمامي اين بذور به صورت هيبريد هستند. تعدادي از 
اربرد نشا كالت مرتبط با كاشت سبزي هاي پيوندي به بازار داده اند. به رغم مشكجهت تبليغ و فروش بذور پايه و 

عمل معمول در پرورش  كهاي پيوندي، استفاده و فروش نشا هاي پيوندي در حال گسترش است و به صورت ي
  .معتدله درآمده استبرخي سبزي ها به ويژه در مناطق 

  اهان مختلف:يبذر در گ يشت نشا بجاك -21
پنبه،  ،يخربزه، هندوانه، طالب،يبادمجان، گوجه فرنگلمها، كاهو،كمانند  يادياهان زيدر گ موفق ياركان نشا كام

  برنج، توتون و.. وجود دارد.
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 ٦

جات را  يفيو ذرت و ص يگوجه فرنگ شت توام پنبه وكتوان  ين روش مي: با اشت توامك ياياستفاده از مزا -22
  انجام داد.

 
  

  منابع:
 نشاء توليد ). دستورالعمل1391و. ( ييوساالر، م و رضاي، م دينيم هرسرت،ي، بصيموسو، م، يب سماعپاد، -

 دفتر گياهي توليدات امور : معاونتيشاورزك جهاد وزارت يه فنينشر .يتجار سطح در صيفي و يسبز مكانيزه
 تهيه و اصالح تحقيقات موسسه، نهال و بذر گواهي و ثبت تحقيقات موسسه، ييدارو و نتييز گياهان ، يسبز امور
  ص. 119 نباتات حفظ وسازمان آب و كخا تحقيقات موسسه، صيفي و يسبز تحقيقات بخش) بذر و نهال

  .صفحه256.شهدم دانشگاهي جهاد انتشارات.يسبز نشاء ديتول عملي و علمي مباني. 1388.جمال ،يجوانمرد -
). آسيب پذيري كشاورزي 1391( س م ح و شريعتمدار ج ، مظفريص ، مبصره  غفاري ،يس  صادقيان مطهر، -

 شور.كزراعت واصالح نباتات  ينگره ملكن ي. دوازدهمراه برون رفت ايران از چالشهاي بذر و نهال در كشور

 
  

Abstract: 
Seed is the base for Agriculture production and has an indispensable role due to its role as a first material of plant 
genetic trait. Without using superior seed, even with too much energy the maximum yield cannot be achieved. Seed is 
the only non-Additional fees in the yield. 
Keywords: Modify consumption patterns, food security, industrial mechanized transplanting, hybrid seed 
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