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 چكیده

ام روی ارق 1397-1398در سال زراعی ( 2( و البرز )1های تهران )تحقیقی در مزارع تولید بذر گندم در دو شرکت در استان

-021-971216سیروان، بهاران، سیوند، پیشتاز، رخشان، پیشگام، پارسی طالیی و حیدری بر اساس طرح مصوب به شماره ثبت 

ی بذر، شناسایی گواه وهای کنترل دستورالعمل گردید. مطابق بااجرا  مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالدر  08-08-2

گرفت. بعالوه خلوص فیزیکی ر محصوالت در مزارع انجام های سایر ارقام و سایهای هرز غیرمجاز، تعداد سنبلهارزیابی تعداد علفو 

های ر کرت بازدید، از آلودگیدر ه 2شرکت  ی بذر در آزمایشگاه مورد ارزیابی گرفتند. نتایج نشان داد کههانمونهزنی و درصد جوانه

به  2و  1ر دو شرکت دی که میانگین کل تعداد سنبله سایر ارقام طوربهبرخوردار بود.  1ای کمتری در مقایسه با شرکت مزرعه

 ازد بوده است. عد 1/1و  2/2به ترتیب  2و  1های عدد و میانگین کل تعداد سنبله سایر محصوالت در شرکت 1/9و  9/9ترتیب 

 1/66، بذر یوالف 1ی که در شرکت طوربهبود،  الفویشترین فراوانی متعلق به علف هرز ی، برمجازیغهای هرز تعداد بذر علف نظر

های بذری ی بذری را تشکیل داد. محمولههای هرز موجود در محمولهدرصد کل بذر علف 2/39، 2 در شرکتدرصد و 

لکرد بذر گندم وردار بودند. متوسط عمو بذر سایر محصوالت کمتری برخ رمجازیغاز تعداد بذر علف هرز  2شرکت  شدهیداریخر

در هر دو شرکت  شدهیابیارزهای بذری تن در هکتار بود. میانگین خلوص فیزیکی کل پارت 5، 2و در شرکت  6/4، 1در شرکت 

 درصد بود.  9/93و  6/93به ترتیب  2و  1 در شرکتهای عادی درصد و میانگین تولید گیاهچه 6/99

 

 ی عادی، گیاهچهمجازیر غارقام گندم، خلوص فیزیکی، علف هرز  :واژگانکلید
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 مقدمه

ی اساسی تعیین هااز شاخصبذر یکی  المللنیبتجارت 

قدرت اقتصاد یک کشور است. تولید بذر یکی از سودآورترین 

کشاورزی است. مناطقی که در تصرف  یها در زمینهفعالیت

باشد تولید بذر است در رابطه با تولیدات تجاری، کوچک می

تجارت بذر  .داری باالستمعنی طوربهاما اثرات مالی آن 

آغاز تولید هر گیاهی است و بنابراین اطمینان از کیفیت آن، 

هایی هستند ی زیست آن، شاخصتعیین کیفیت بذر و قوه

نمایند. ی بذری را مشخص میکه ارزش تجاری توده

ها و به اهمیت موضوع، باید روش با توجهبنابراین، 

بذر ی و بنیه تیفیک یابیارزبرای ی قابل اطمینانی هاآزمون

توصیف  برای ستیز یقوهباشیم. عبارت بنیه از  داشته

رود که قابلیت آن کار میخصوصیات فیزیولوژیکی بذرها به

زنی در خاک و مقاومت به شرایط را برای سرعت در جوانه

. دینمایمفاکتورهای نامساعد محیطی بیان  ژهیوبهمختلف 

 طوربه. باشدیمی کشاورز دربذر با کیفیت باال کلید موفقیت 

ی اقتصادی از طریق بذر درصد محصوالت عمده 80تقریبی، 

گیرند، بنابراین سبزشدن سریع و مورد کشت قرار می

های قوی عامل کلیدی برای یکنواخت و تولید گیاهچه

ختی در برخورداری از گیاهان با کارآیی باال از نظر یکنوا

 هاآنمحصوالت تولیدی  تیفیو کمراحل نمو، عملکرد 

ی بذر هاتوده و انتخاب. این فاکتورها گویای اهمیت باشدیم

آلودگی (. Miloseevicet al., 2010باشد )با کیفیت باال می

هرز یکی از عوامل کاهش  هایعلفبذر گیاهان زراعی به بذر 

مختلف  مناطق درهرز  هایعلفکیفیت بذر و انتشار بذر 

(. Agrawal,1980; Van Gastel, et al.,1996) باشدیم

 نیترمهمی بذر با فرآوری از سازپاکبنابراین عملیات 

های هرز به روش پیشگیری های کنترل انتشار علفروش

یی است که باعث هاروش. پیشگیری شامل باشدیم

 ژهیوبههرز  هایعلفجلوگیری یا به تأخیر انداختن استقرار 

 اندنداشتهوجود  آنجا در قبالًگردد که در مناطقی می

(1982Robert, .) خلوص ژنتیکی، خلوص فیزیکی، قوه نامیه

. شوندیمو بنیه بذر از معیارهای اصلی کیفیت بذر محسوب 

برای حصول اطمینان از کاهش نیافتن کیفیت بذر در اثر 

ی نامطلوب، الزم هاگردهاختالط مکانیکی، جهش و تلقیح با 

ی بذری، هانمونهاست که خلوص ژنتیکی مزارع بذری و 

برای  شدهیگواهاستفاده از بذر  .ردیگ قرارمورد ارزیابی 

بهبودی ارقام، یکی از فاکتورهای اساسی در جهت افزایش 

تولید و کیفیت در تولید محصوالت و به تبع آن افزایش 

طوری که محققین گزارش باشد. بهمی کشاورزاندرآمد 

ی گندم استفاده شدهیگواه نمودند کشاورزانی که از بذر

 Sofijanovaدرصد افزایش در تولید داشتند ) 5/22نمودند 

et al., 2012 .) قابلیت اصالح بذور و نیز کاربردهای

های اخیر بیوتکنولوژیکی آن سبب شده است که در دهه

های ارزش تجاری بذر افزایش یابد، لذا تولیدکننده

ی کیفیت در محصوالت زراعی خواهان باالترین درجه

رقابت  (ISF, 2007).بذرهای مورد استفاده هستند 

های هرز با محصوالت برای رطوبت، مواد غذایی، نور و علف

باشد، بنابراین دسترسی گیاه زراعی اصلی به منابع فضا می

(. Chhokar et al., 2012یابد )اتی جهت رشد کاهش میحی

ها افزایش یافته کشهای هرز به علفاز طرفی مقاومت علف

است، لذا نیاز به گسترش بیشتر رقابت ارقام زمستانه و بهاره 

آل غالت باید دارای باشد. ژنوتیپ ایدهگندم ضروری می

زند، ی حداقل یک متر باشد و سریع جوانه بارتفاع بوته

زنی خوب و زودهنگام ی اولیه گیاهچه قوی و پنجهبنیه

کنترل نماید  های هرز راداشته باشد تا بتواند علف

(Chhokar et al., 2012 رقابت گیاه زراعی اصلی و علف .)

شود که گیاه اصلی و علف هرز نزدیک هرز زمانی شروع می

 ها رویای و ساقه آنکنند و سیستم ریشهبه هم رشد می

شوند، این رقابت بیشتر زمانی افتد و با هم درگیر میهم می

های هرز نسبت به محصول اصلی شود که علفشدید می

زودتر سبز شوند، که ناشی از اثرات بازدارندگی و خفگی 

(. Chhokar et al.,2012باشد )علف هرز بر گیاه اصلی می

های هرز ی علفوسیلهدر بعضی شرایط کاهش عملکرد به

تواند تا بازدارندگی کامل محصول پیش برود، که این می

کش مؤثر و ناشی از جمعیت بازدارندگی ناشی از نبود علف

طوری که بعضی از کشاورزان باالی علف هرز است، به

مجبورند محصول گندم خود را پیش از وارد شدن به 

ای برداشت نمایند صورت علوفهی رسیدگی کامل و بهمرحله

(Maiik and Singh,1993; Chhokar and Malik, 2002 .)

روز بعد  45تا  30گندم  ی بحرانی کنترل علف هرز دردوره

باشد. محصول باید در طی این دوره عاری از از کاشت می

ی طور عمده برای این دورهعلف هرز گردد. کشاورزان به

برند کار میها را با تأخیر بهکشبحرانی توافق ندارند و علف

(Chhokar et al., 2012 فلور .)هرز از یک منطقه  هایعلف

به منطقه دیگر و از یک مزرعه به مزرعه دیگر با توجه به 

شرایط محیطی، آبیاری، استفاده از کود، نوع خاک، عملیات 

کاشت، متفاوت است  تناوبکنترل علف هرز، توالی و 



 
غیرمجاز... هرز هایعلف به آلودگی نظر از گندم بذر تولید مزارع کیفیت ارزیابی  

(Anderson and Beck, 2007 اگرچه هر دو نوع علف هرز .)

محصول گندم را مورد هجوم قرار  برگپهنبرگ و اریکب

برگ مشکالت بیشتری را هرز باریک هایعلفدهند، اما یم

 ,.Chhokar, et al)نمایند یمبرگان ایجاد در مقایسه با پهن

ی کنترل علف هرز استفاده از بذر هاروشیکی از  .(2012

باشد، آلودگی بذر محصوالت یمگندم عاری از بذر علف هرز 

های هرز، فاکتوری مهم و مسئول زراعی با بذور علف

 Hassanدر پژوهش باشد. یمهرز  هایعلفگسترش 

 در گندم بذرهای درصد نمونه 3/82بیان شد که  (1995)

بوده و همچنین تفاوت میانگین  جو بذراردن آلوده به  کشور

 داریمعن کامالًآلودگی بذر به سایر محصوالت بین مناطق 

 دردانه  16طوری که متوسط آلودگی به بذر جو، بود. به

گزارش شد که بیشترین آلودگی به بذر جو مربوط  لوگرمیک

آن مربوط به  نیکمتر وی محلی هاتودهی بذری هانمونهبه 

م زراعی مدرن بود که کشاورزان از ی بذری ارقاهانمونه

ی رسمی تولید بذر دریافت کرده بودند. در پژوهش هابخش

(Bishaw, 2004گزارش شد که حدود یک سوم از نمونه )-

از  کدامچیهنمونه( به  206مورد ارزیابی ) گندم بذرهای 

درصد از  50بذور سایر محصوالت آلوده نبودند و حدود 

و به میزان باالتر از حد استاندارد آلوده به بذر ج هانمونه

عنوان اولین نهاده ز میان عوامل تولید، بذر بهابودند. 

در انتقال صفات ژنتیکی و  یانکاررقابلیمصرفی، نقش غ

افزایش کیفی و کمی محصول دارد. تحقق و دستیابی به 

، مستلزم رعایت ازیبذور باکیفیت مطلوب و به میزان موردن

فنی و نظارت دقیق و مستمر بر حسن کامل نکات علمی و 

. بذر باشدیمراحل کنترل کیفی بذر می اجرای کلیه

هرز، سایر محصوالت و سایر ارقام از عوامل کاهش  یهاعلف

که باید سعی  شوندیکیفیت بذر گیاهان زراعی محسوب م

در مزرعه  هایآلودگی این شود از عوامل به وجود آورنده

زیابی مزارع توسط کارشناسان کاسته شود. بازدید و ار

ی مؤسسه کنترل و ثبت و گواهی بذر و نهال و ارائه

ی مصوب و یافتن علل هاطرحی ایشان در قالب هاگزارش

 .کندیمایجاد آلودگی، کمک شایانی در این امر ایفا 

 

 هامواد و روش

، 3ی پرورشی در این مطالعه بذرهای تولیدی سه طبقه

ی مزارع گندم دو شرکت بخش هشدیگواهمادری و 

هرز  هایعلف( از نظر وضعیت آلودگی به 2و  1خصوصی )

نظر غیرمجاز، سایر محصوالت و سایر ارقام، و همچنین از 

ی نامیه( ی عادی )قوهفیزیکی، درصد تولید گیاهچه خلوص

-08-021-971216بر اساس طرح مصوب به شماره ثبت 

مورد  ی بذر و نهالمؤسسه تحقیقات ثبت و گواهدر  08-2

 هایعلفارزیابی قرار گرفتند. پس از کاشت مزارع، وضعیت 

در سایر محصوالت و سایر ارقام  (،1هرز غیرمجاز )جدول 

مراحل مختلف رشد گیاه بررسی گردید. تعداد مزارع برای 

مزرعه بود. در نهایت در  37و  33، به ترتیب 2و  1شرکت 

گندم، میزان آلودگی به ی بازدید نهایی مزارع مرحله

از و سایر ارقام  سایر محصوالت های هرز غیرمجاز،علف

ی مربوطه هاشیمایپدستورالعمل بازرسی مزارع و  قیطر

ی بازدید کنترل نهایی درج گردید )فرم هاتعیین و در فرم

بر اساس استانداردهای بازدید مزارع غالت(.  3شماره 

ی داکثر تعداد بوتهای و آزمایشگاهی بذر گندم، حمزرعه

، مادری 3های هرز غیرمجاز برای مزارع طبقه پرورشی علف

 بوته در هکتار و 200و  100شده به ترتیب صفر، و گواهی

( برای 1های هرز غیرمجاز )جدول حداکثر تعداد بذر علف

، مادری و 3گرمی بذر در طبقات پرورشی  1000ی نمونه

باشد. بر این د بذر میعد 16و  8شده به ترتیب صفر، گواهی

های سایر محصوالت برای مزارع اساس، حداکثر تعداد بوته

شده به ترتیب ، مادری و گواهی3ی پرورشی طبقه

بوته و حداکثر تعداد بذر  4000/1و  8000/1، 20000/1

گرمی بذر در طبقات  1000ی سایر محصوالت برای نمونه

بذر  12و  6، 2شده به ترتیب ، مادری و گواهی3پرورشی 

ارقام برای  ی سایرتعداد سنبله باشد. همچنین حداکثرمی

شده به ترتیب ، مادری و گواهی3مزارع طبقه پرورشی 

باشد سنبله می 1000/1و  2000/1، 4000/1

(Unanimous, 2020 .) پس از عملیات فرآوری، طبق

ی از بردارنمونهی مؤسسه، نسبت به بردارنمونهدستورالعمل 

ی هر هشدیگواه، مادری و 3ی بذری طبقه پرورشی هاپارت

وضعیت  خلوص فیزیکی وشرکت اقدام و پس از تعیین 

و سایر  هرز هایعلفهای بذر گندم به بذر آلودگی نمونه

زنی بذر جهت تعیین درصد تولید آزمون جوانه محصوالت،

ی نامیه( انجام گرفت. در نهایت های عادی )قوهگیاهچه

و ارزیابی میانگین صفات مورد مطالعه با  هادادهتحلیل 

 .صورت گرفت Excel افزارنرماستفاده از 
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 (Unanimous, 2020مزارع گندم ایران ) رمجازیغهرز  هایعلف -1جدول 

 نام علمی نام فارسی خانواده

Poaceae یوالف وحشی Avenea ludoviciana 

Poaceae  وحشیچاودار Secale  cereale 

Poaceae جو دره Hordeum spontaneum 

Convolvulaceae پیچک صحرایی Convolvulus arvensis 

Malvaceae پنیرک Malva sylvestris 

Fabaceae انیبنیریش Glycyrhiza glabra 

Asteraceae تلخه Acroptilon repens L. 

Fabaceae خلر Lathyrus sativus L. 

Fabaceae ماشک ViciaVillosa 

Apiaceae ماستونک Turgenia latifolia 

Apiaceae باسک دندان Lisaea heterocarpa 

 

 

 نتایج و بحث

  1نتایج بررسی مزارع بذری گندم شرکت 

پیمانکاران تولید بذر در 1397-98در سال زراعی 

شهر، شهریار مالرد، اسالم های ورامین، پاکدشت،شهرستان

جهت تولید بذر ارقام سیروان، بهاران، سیوند، پیشتاز با 

قرارداد بستند. این مزارع در طی مراحل رشدی  1شرکت 

های هرز در سه مرحله مورد بازرسی قرار گرفتند. علف

غیرمجاز از نظر نوع و تعداد در مراحل بازدید تعیین گردید 

آورده شده است. بر اساس  2ه که نتایج آن در جدول شمار

اساس  نتایج بازدید اکثر مزارع در حد استاندارد بودند. بر

کرت بازدید در  ی سایر ارقام در هرشمارش تعداد سنبله

حد  ی طبقات درهنگام بازدید نهایی کلیه مزارع در همه

ی سایر ارقام استاندارد بوده است، میانگین کل تعداد سنبله

 93/9در هر کرت بازدید( به ترتیب و سایر محصوالت )

ی بذری ی استاندارد مزرعهعدد بود که در دامنه 21/2و

های هرز غیرمجاز و سایر باشند. تعداد علفگندم می

ی بذری هر پیمانکار، محصوالت )جو زراعی( در محموله

هنگام تحویل بذر به انبار شرکت جهت خرید بذر، پس از 

کامیون بذری مورد تجزیه و  برداری جداگانه از هرنمونه

طوری که مجموع تعداد کل علف هرز بررسی قرار گرفت. به

غیرمجاز، هر علف هرز به تفکیک و سایر محصوالت برای 

های شده ثبت گردید. در کل نمونههای ارزیابیی نمونهکلیه

های حمل بذر در هنگام خرید بذر شده از کامیونارزیابی

یک کیلوگرمی  ینمونه 251، که تعداد 1برای شرکت 

عدد بذر علف هرز مشاهده گردید. از  1133بودند، تعداد 

عدد بذر، متعلق  749این تعداد، بیشترین فراوانی با تعداد 

های درصد کل بذر علف 1/66به علف هرز یوالف بود که 

داد. جودره های بذری را تشکیل میهرز موجود در محموله

های هرز از درصد کل بذر علف 2/20عدد و  229با تعداد 

عدد بذر و  89نظر فراوانی در رتبه دوم، پیچک با تعداد کل 

های هرز از نظر فروانی در رتبه درصد کل بذر علف 85/7

درصد کل  88/3عدد بذر و  44سوم، ماشک با تعداد کل 

 16های هرز در رتبه چهارم و تلخه با تعداد کل بذر علف

های هرز در رتبه پنجم ذر علفدرصد کل ب 4/1عدد بذر و 

 6قرار گرفتند. بعالوه کمترین فراوانی بذر علف هرز با تعداد 

درصد کل  53/0عدد، مربوط به علف هرز پنیرک بود که 

ی بذری اکثر (. محموله2های هرز را تشکیل داد )جدولعلف

ی پیمانکاران در هنگام تحویل به انبار شرکت و مرحله

های یک کیلوگرمی ارزیابی نمونه گیری از بذر ونمونه

)مرحله خرید بذر( دارای شرایط استاندارد بذری بودند، اما 

شده از ی گواهیبذرهای مزارع آقای م.ح گندم بهاران طبقه

نظر آلودگی به علف هرز یوالف، جودره و پیچک 

شده ی گواهیغیراستاندارد و مزرعه آقای م.ر سیروان طبقه

طور کامل الف در مرحله خرید بذر بهعلت آلودگی به یو به

های بذر آقایان هایی از تودهرد گردیدند. همچنین بخش

و م.ق بهاران  3شده، ا.ز سارنگ پرورشی ک.چ پیشتاز گواهی

های یک ی خرید بذر و ارزیابی نمونهشده در مرحلهگواهی

علت درصد باالی علف هرز غیرمجاز رد  کیلوگرم، به

تعداد کل بذر سایر محصوالت )جو (. 2گردیدند )جدول 

شده که مورد تجزیه قرار ی بذری خریداریزراعی( در توده
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عدد بذر جو ثبت گردید. کل سطح کاشت و  584گرفت، 

هکتار،  49/757، 1ی مزارع بذری گندم شرکت تأییدشده

تن و  094/3496شده از این سطح کل بذر خریداری

وده است. نتایج تن در هکتار ب 61/4متوسط عملکرد آن 

 1پارت بذری مربوط به شرکت  65ی آزمایشگاهی تجزیه

های بذری این شرکت از نظر خلوص نشان داد که کلیه پارت

فیزیکی، قوه نامیه و عدم آلودگی به بذر سایر محصوالت 

ی استاندارد های هرز غیرمجاز در دامنه)جو زراعی( و علف

های صد گیاهچهقرار دارند. میانگین خلوص فیزیکی و در

 65/93و 6/99شده به ترتیب های تجزیهعادی در پارت

 (.3درصد به دست آمد )جدول 

 
 1شرکت  یشدهیداریخربذری  یدر محمولهو سایر محصوالت های هرز غیر مجاز علف بذر تعداد کل و میانگین -2 جدول

 

 
 97 -98سال زراعی  1های بذر گندم شرکت نتایج آزمایشگاهی پارت -3جدول 

 تعداد کیسه شماره پارت طبقه رقم محصول ردیف
درصد خلوص  

 فیزیکی

درصد 

ی گیاهچه

 عادی

 ) قوه نامیه(

 91 7/99 600 1 شدهیگواه رخشان گندم 1

 89 6/99 600 2 شدهیگواه رخشان گندم 2

 91 4/99 195 3 شدهیگواه رخشان گندم 3

 3/90 5/99 شدههای عادی گندم رخشان گواهیدرصد گیاهچه میانگین خلوص فیزیكی و

 91 4/99 600 48 مادری رخشان گندم 1

 91 4/99 های عادی گندم رخشان مادریدرصد گیاهچه میانگین خلوص فیزیكی و

 88 8/99 600 1 شدهیگواه بهاران گندم 1

 95 7/99 600 2 شدهیگواه بهاران گندم 2

 94 7/99 600 3 شدهیگواه بهاران گندم 3

 96 4/99 600 4 شدهیگواه بهاران گندم 4

 93 5/99 600 5 شدهیگواه بهاران گندم 5

 95 9/99 600 5 شدهیگواه بهاران گندم 6

 93 6/99 600 6 شدهیگواه بهاران گندم 7

 92 4/99 600 7 شدهیگواه بهاران گندم 8

 95 5/99 600 8 شدهیگواه بهاران گندم 9

 91 7/99 600 11 شدهگواهی بهاران گندم 10

 94 4/99 600 12 شدهگواهی بهاران گندم 11

 92 4/99 600 13 شدهگواهی بهاران گندم 12

 94 6/99 600 9 شدهگواهی بهاران گندم 13

تعداد کل  بذر علف هرز  

و سایر  رمجازیغ

 محصوالت

 جو تلخه پنیرک ماشک پیچک جودره یوالف

و سایر  رمجازیغتعداد بذر علف هرز 

 محصوالت
1133 749 229 89 44 6 16 584 

        251 تعداد کل نمونه

، نوع علف هرز و سایر تعداد کلمیانگین 

 محصوالت در نمونه یک کیلوگرمی
5/4 98/2 91/0 35/0 17/0 02/0 06/0 32/2 
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 89 3/99 600 10 شدهگواهی بهاران گندم 14

 92/92 56/99 شدههای عادی گندم بهاران گواهیدرصد گیاهچه خلوص فیزیكی ومیانگین 

 97 9/99 600 1 مادری بهاران گندم 1

 94 5/99 600 2 مادری بهاران گندم 2

 89 5/99 491 3 مادری بهاران گندم 3

های عادی گندم بهاران مادریدرصد گیاهچه میانگین خلوص فیزیكی و  63/99 33/93 

 94 9/99 95 1 3پرورشی  پیشتاز  1

3های عادی گندم پیشتاز پرورشی درصد گیاهچه میانگین خلوص فیزیكی و  9/99 94 

 95 6/99 600 23 شدهگواهی پیشتاز گندم 1

 94 8/99 600 1 شدهیگواه پیشتاز گندم 2

 95 6/99 600 2 شدهیگواه پیشتاز گندم 3

 98 8/99 600 3 شدهیگواه پیشتاز گندم 4

 97 8/99 600 4 شدهیگواه پیشتاز گندم 5

 97 5/99 600 5 شدهیگواه پیشتاز گندم 6

 97 9/99 600 6 شدهیگواه پیشتاز گندم 7

 96 6/99 600 7 شدهیگواه پیشتاز گندم 8

 90 7/99 600 8 شدهیگواه پیشتاز گندم 9

 94 4/99 600 9 شدهیگواه پیشتاز گندم 10

 91 8/99 600 18 شدهگواهی پیشتاز گندم 11

 93 5/99 600 19 شدهگواهی پیشتاز گندم 12

 92 6/99 600 20 شدهگواهی پیشتاز گندم 13

 93 5/99 600 21 شدهگواهی پیشتاز گندم 14

 95 8/99 600 22 شدهگواهی پیشتاز گندم 15

 95 7/99 600 10 شدهگواهی پیشتاز گندم 16

 95 7/99 600 11 شدهگواهی پیشتاز گندم 17

 92 6/99 600 12 شدهگواهی پیشتاز گندم 18

 93 8/99 600 13 شدهگواهی پیشتاز گندم 19

 91 8/99 600 14 شدهگواهی پیشتاز گندم 20

 92 6/99 600 15 شدهگواهی پیشتاز گندم 21

 91 6/99 600 16 شدهگواهی پیشتاز گندم 22

 93 8/99 600 17 شدهگواهی پیشتاز گندم 23

 86/93 67/99 شدههای عادی گندم پیشتاز گواهیدرصد گیاهچه میانگین خلوص فیزیكی و

 97 4/99 600 3 مادری پیشتاز گندم 1

 98 7/99 600 4 مادری پیشتاز گندم 2

 97 8/99 514 5 مادری پیشتاز گندم 3

 96 7/99 600 1 مادری پیشتاز گندم 4

 97 65/99 های عادی گندم پیشتاز مادریگیاهچهدرصد  میانگین خلوص فیزیكی و

 95 2/99 600 1 مادری سیوند گندم 1

 96 5/99 600 2 مادری سیوند گندم 2

 92 8/99 200 3 مادری سیوند گندم 3

 3/94 5/99 های عادی گندم سیوند مادریدرصد گیاهچه میانگین خلوص فیزیكی و

 93 7/99 600 1 شدهگواهی سیوند گندم 1

 93 8/99 600 2 شدهگواهی سیوند گندم 2

 95 2/99 600 3 شدهگواهی سیوند گندم 3

 97 6/99 600 4 شدهگواهی سیوند گندم 4

 94 5/99 600 5 شدهگواهی سیوند گندم 5
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 93 3/99 600 9 شدهگواهی سیوند گندم 6

 95 4/99 600 10 شدهگواهی سیوند گندم 7

 93 4/99 600 11 شدهگواهی سیوند گندم 8

 98 7/99 600 6 شدهگواهی سیوند گندم 9

 94 5/99 600 7 شدهگواهی سیوند گندم 10

 95 3/99 600 8 شدهگواهی سیوند گندم 11

 54/94 49/99 شدههای عادی گندم سیوند گواهیدرصد گیاهچه میانگین خلوص فیزیكی و

 90 8/99 600 1 مادری سیروان گندم 1

 90 8/99 های عادی گندم سیروان  مادریدرصد گیاهچه فیزیكی ومیانگین خلوص 

 91 9/99 241 1 شدهگواهی سارنگ گندم 1

 91 9/99 شدههای عادی گندم سارنگ گواهیدرصد گیاهچه میانگین خلوص فیزیكی و

 65/93 6/99 های عادی  ارقام مختلف گندمدرصد گیاهچه میانگین کل خلوص فیزیكی و

 

 

 
 های هرز غیرمجاز، سایر ارقام و سایر محصوالت طی مراحل بازدیدبه علف 2نتایج وضعیت آلودگی مزارع تولید بذر گندم شرکت  -4جدول 

 طبقه رقم محصول پیمانکار ردیف
سطح 

 کاشت

سطح 

تأیید 

 مزرعه

 نوع

علف 

 هرز

)در 

کرت 

 بازدید(

سایر 

 ارقام

)تعداد 

سنبله در 

کرت 

 بازدید(

سایر 

 محصوالت

)تعداد 

سنبله در 

کرت 

 بازدید(

 میزان

تولید بذر 

 )تن(

 تعداد و نوع

 علف هرز

 در کل

های بذر نمونه

 شدهارزیابی

هنگام خرید )

 بذر(

  270/103 0 6 یوالف 5/13 5/13 3پرورشی  رخشان گندم ا ف 1

  570/2 0 4 پیچک 48/0 48/0 3پرورشی  طالیی گندم ا خ 2

 3/4 3/4 3پرورشی  رخشان گندم ا خ 3
 پیچک

 جودره
6 0 790/24 

 عدد 2پیچک: 

 عدد 1جودره: 

  530/9 0 5  4/2 4/2 3پرورشی  پیشگام گندم ج ا 4

  530/35 0 4  5/5 5/5 3پرورشی  رخشان گندم ج ا 5

 عدد 1یوالف:  920/35 2 8 یوالف 2/5 2/5 شدهگواهی بهاران گندم م گ 6

  160/27 0 9  8/6 8/6 شدهگواهی رخشان گندم م گ 7

 عدد 1جو:  080/5 2 8  1 1 شدهگواهی رخشان گندم ک ر 8

 22 22 شدهگواهی پیشگام گندم ح م 9
 یوالف

 جودره
9 3 540/121 

 عدد 1یوالف: 

 عدد 3جودره: 

 عدد 3جو: 

 عدد 2پیچک:  230/25 0 7 پیچک 9 9 مادری پیشگام گندم ا ف 10

 عدد 1جودره:  650/18 0 8 جودره 4 4 مادری رخشان گندم ع ا 11

 عدد 20یوالف: - 4 8 یوالف 10 10 شدهگواهی پارس گندم ا م 12

 2/58 2/58 مادری رخشان گندم ا د 13
 یوالف

 جودره
6 2 264 

 عدد 4یوالف: 

 عدد 5جودره: 

 470/18 2 7 جودره 5 5 مادری رخشان گندم م پ 14
 عدد 3جودره: 

 عدد 1جو: 

 10 10 شدهگواهی پارس گندم ا ز 15
 پیچک

 تلخه
9 0 900/57 

 عدد 9پیچک: 

 عدد 1تلخه: 

  120/128 0 9  12 12 شدهگواهی پیشگام گندم ا ز 16
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 پیشگام گندم ن پ 17
 شدهگواهی

20 20 
 یوالف

 جودره
10 0 330/185 

 عدد 2یوالف: 

 عدد 1جودره: 

 13 13 شدهگواهی پارس گندم ن پ 18
 پیچک

 یوالف
9 0 090/93 

 عدد 4یوالف: 

 عدد 2پیچک: 

  660/48 0 8  9/8 9/8 شدهگواهی رخشان گندم ن پ 19

 17 17 مادری رخشان گندم م ا 20

 یوالف

جودره 

 پیچک

10 2 

460/23 

)تبدیل به 

 شده(گواهی

 عدد 3یوالف: 

 عدد 1جودره: 

 عدد 30پیچک:

 عدد 3پیچک:  740/13 3 11 پیچک 3/5 10 مادری پیشگام گندم پ و 21

 7/10 7/10 مادری رخشان گندم ص ا 22

 یوالف

 جودره

 پنیرک

8 4 570/70 

 عدد 2یوالف: 

 عدد 2جودره: 

 عدد 4جو: 

 عدد 1پنیرک: 

 5/3 5/3 شدهگواهی پیشگام گندم م آ 23

 یوالف

 جودره

 پیچک

 رد شده 7 11

 عدد 14جودره: 

 عدد 2یوالف: 
 عدد 10پیچک: 

 عدد 6جو: 

 13 13 شدهگواهی سیروان گندم ق ح 24

 یوالف

 جودره

 پیچک

12 0 170/40 

 عدد 28جودره: 

 عدد 3یوالف: 

 عدد 2پیچک: 

  رد شده 3 14 یوالف  25 شدهگواهی سیروان گندم ع ف 25

  640/60 0 15  18 18 شدهگواهی سیروان گندم ا ف 26

 13 13 شدهگواهی پیشگام گندم ا ف 27

 یوالف

 جودره

 پیچک

 پنیرک

13 0 238/81 

 عدد 6یوالف: 

 3جودره: 

 6پیچک: 

 2پنیرک: 

 5/23 5/23 شدهگواهی پیشگام گندم ح ف 28

 یوالف

 ماشک

 پیچک

9 2 380/78 

 28یوالف: 

 2پیچک: 

 2ماشک: 

 1جو: 

 عدد1یوالف :  880/10 0 8 یوالف 4.4 4/4 مادری پیشگام گندم ا ج 29

 عدد 1جودره:  590/5 0 11 جودره 5/1 5/1 شدهگواهی رخشان گندم ف د 30

 6 6 شدهگواهی پیشگام گندم ف د 31
 یوالف

 جودره
12 0 840/42 

 عدد 4یوالف: 

 عدد 3جودره: 

 عدد 3پیچک:  450/9 0 6 پیچک 7/1 7/1 مادری حیدری گندم ک ش 32

 عدد 3پیچک:  230/22 0 5 پیچک 5/3 5/3 مادری رخشان گندم ا خ 33

 10 10 شدهگواهی پیشگام گندم ی ص 34
 جودره

 یوالف
13 2 260/49 

 عدد 10جودره: 

 عدد 1یوالف: 

 5 5 شدهگواهی بهاران گندم ی ص 35
 جودره

 پیچک
10 0 490/28 

 عدد 2جودره: 

 عدد 1پیچک: 

 20 20 شدهگواهی رخشان گندم ا ز 36
 پیچک

 تلخه
9 0 500/111 

 عدد 9پیچک: 

 1تلخه: 

 عدد 3جو: 

 35 35 مادری رخشان گندم د ت 37
 یوالف

 پیچک
8 3 430/177 

 2یوالف: 

 6پیچک: 

 عدد 2جو: 
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 عدد 1سایر ارقام: 
 عدد 13یوالف:  540/75 0 11 یوالف 13 13 شدهگواهی بهاران گندم د ت 38

    336       جمع 

   1/1 1/9       میانگین 

 

 

 2نتایج بررسی مزارع بذری گندم شرکت 

پیمانکاران تولید بذر در 1397-98در سال زراعی 

های کرج، نظرآباد، ساوجبالغ و اشتهارد جهت شهرستان

تولید بذر ارقام رخشان، پیشگام، بهاران، پارسی، طالیی و 

 3قرارداد بستند. این مزارع در طی  2حیدری با شرکت 

های هرز ی رشدی مورد بررسی قرار گرفتند. علفمرحله

اد در هر یک از مراحل بازدید غیرمجاز از نظر نوع و تعد

حد  تعیین گردید که بر اساس نتایج بازدید، اکثر مزارع در

جز مزارع آقای ع.ف که بخشی از آن از استاندارد بودند، به

 نظر آلودگی به علف هرز یوالف غیر استاندارد و مابقی به

طور کامل رد گردید. همچنین ی ضعیف بذر بهعلت بنیه

گام مادری آقای پ.و در مرحله بازدید بخشی از مزرعه پیش

ی سایر اساس شمارش تعداد سنبله مزرعه رد گردید. بر

ی مزارع کرت بازدید در هنگام بازدید نهایی کلیه ارقام در هر

در تمامی طبقات در حد استاندارد بوده است. میانگین کل 

کرت  ی سایر ارقام و سایر محصوالت در هرتعداد سنبله

ی عدد بود که در دامنه 1/1و  1/9رتیب بازدید، به ت

(. تعداد 4باشند )جدول ی بذری گندم میاستاندارد مزرعه

های هرز غیرمجاز و سایر محصوالت )جو( در محموله علف

بذری هر پیمانکار، هنگام تحویل بذر به انبار شرکت جهت 

برداری جداگانه از هر کامیون بذری خرید بذر، پس از نمونه

طوری که مجموع تعداد ه و بررسی قرار گرفت. بهمورد تجزی

کل علف هرز غیرمجاز، هر علف هرز به تفکیک و سایر 

شده هر پیمانکار های ارزیابیمحصوالت برای کلیه نمونه

شده از های ارزیابی(. در کل نمونه4ثبت گردید )جدول 

، 2های حمل بذر در هنگام خرید بذر برای شرکت کامیون

 283نمونه یک کیلوگرمی بودند، تعداد کل  158که تعداد 

عدد بذر علف هرز مشاهده گردید. از این تعداد، بیشترین 

عدد بذر متعلق به علف هرز یوالف بود  111فراوانی با تعداد 

های هرز موجود در درصد کل بذر علف 2/39که 

عدد و  90های بذری را تشکیل داد. پیچک با تعداد محموله

های هرز از نظر فراوانی در رتبه ر علفدرصد کل بذ 8/31

درصد کل  56/27عدد بذر و  78دوم، جودره با تعداد کل 

های هرز از نظر فروانی در رتبه سوم و پنیرک با بذر علف

های هرز درصد کل بذر علف 1/1عدد بذر و  3تعداد  کل 

در رتبه چهارم قرار گرفتند. بعالوه کمترین فراوانی بذر علف 

های هرز ماشک و تلخه عدد مربوط به علف 2داد هرز با تع

های هرز را تشکیل درصد کل علف 7/0بود که  هر کدام 

هنگام تحویل به  ی بذری اکثر پیمانکاران دردادند. محموله

گیری از بذر و ارزیابی ی نمونهانبار شرکت و مرحله

های یک کیلوگرمی دارای شرایط استاندارد بذری نمونه

محموله بذری آقای م.آ که گندم رقم پیشگام بودند، اما 

ی بذری به شده بود، فاقد استاندارد بذری بود و تودهگواهی

طور کامل رد علت تعداد باالی علف هرز جودره و پیچک به

شده آقای گردید. بعالوه بذرهای مزرعه گندم پارسی گواهی

ی طور کامل در مرحلهعلت تعداد باالی بذر یوالف، به ا.م به

ی بذری خرید بذر رد گردید. همچنین بخشی از محموله

علت  ی مادری نیز بهآقای م.آ از گندم رخشان در طبقه

(. تعداد کل بذر 5تعداد باالی بذر پیچک رد گردید )جدول 

شده ی بذری خریداریتوده سایر محصوالت )جو زراعی( در

ی مزارع بذری عدد بود. کل سطح کاشت و تأییدشده 21

هکتار، کل  38/415و  08/445به ترتیب  2شرکت  گندم

تن و متوسط  058/2083این سطح  شده ازبذر خریداری

ی هکتار بود. نتایج تجزیه تن در 01/5عملکرد آن 

نشان داد  2پارت بذری مربوط به شرکت  57آزمایشگاهی 

های بذری این شرکت از نظر خلوص ی پارتکه کلیه

ودگی به بذر سایر محصوالت فیزیکی، قوه نامیه و عدم آل

ی استاندارد های هرز غیرمجاز در دامنه)جو زراعی( و علف

(. میانگین خلوص فیزیکی و درصد 6قرار دارند )جدول

شده به ترتیب های تجزیههای عادی در پارتگیاهچه

 درصد به دست آمد. 89/93و  65/99
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 2شرکت  یشدهیداریخربذری  یدر محمولهو سایر محصوالت های هرز غیر مجاز علف بذر تعداد کل و میانگین -5 جدول

 

 

 97 -98در سال زراعی  2های بذر گندم شرکت نتایج آزمایشگاهی پارت -6جدول 

 تعداد کیسه شماره پارت طبقه رقم محصول ردیف
درصد خلوص  

 فیزیكی

ی درصد گیاهچه

 عادی ) قوه نامیه(

9/99 599 27 شدهیگواه پارسی گندم 1  96 

9/99 599 28 شدهیگواه پارسی گندم 2  96 

8/99 600 29 شدهیگواه پارسی گندم 3  92 

7/99 570 30 شدهیگواه پارسی گندم 4  94 

شدهیگواهمیانگین خلوص فیزیكی و قوه نامیه بذر گندم پارسی   82/99  5/94  

 94 5/99 10 32 3پرورشی  بهاران گندم 1

 94 5/99 3پرورشی میانگین خلوص فیزیكی و قوه نامیه بذر گندم بهاران 

6/99 599 31 شدهیگواه بهاران گندم 1  94 

9/99 600 32 شدهیگواه بهاران گندم 2  95 

 95 7/99 600 33 شدهیگواه بهاران گندم 3

 95 8/99 578 34 شدهیگواه بهاران گندم 4

 75/94 75/99 شدهیگواهمیانگین خلوص فیزیكی و قوه نامیه بذر گندم بهاران 

 95 8/99 10 82 3پرورشی  سیروان گندم 1

 95 8/99 3پرورشی میانگین خلوص فیزیكی و قوه نامیه بذر گندم سیروان 

 95 9/99 599 35 شدهیگواه سیروان گندم 1

 98 9/99 600 36 شدهیگواه سیروان گندم 2

 97 100 600 37 شدهیگواه سیروان گندم 3

 94 100 83 39 شدهیگواه سیروان گندم 4

 96 95/99 شدهیگواهمیانگین خلوص فیزیكی و قوه نامیه بذر گندم سیروان 

 96 9/99 200 66 3پرورشی  پیشگام گندم 1

 94 7/98 321 67 3پرورشی  پیشگام گندم 2

 95 3/99 3فیزیكی و قوه نامیه بذر گندم پیشگام پرورشی میانگین خلوص 

 98 9/99 340 65 مادری پیشگام گندم 1

 95 6/99 400 64 مادری پیشگام گندم 2

 5/96 75/99 میانگین خلوص فیزیكی و قوه نامیه بذر گندم پیشگام مادری

 96 7/99 600 62 شدهگواهی پیشگام گندم 1

 93 7/98 600 61 شدهگواهی پیشگام گندم 2

 96 6/99 589 63 شدهگواهی پیشگام گندم 3

تعداد کل  بذر علف هرز  

و سایر  رمجازیغ

 محصوالت

 جو تلخه پنیرک ماشک پیچک جودره یوالف

و سایر  رمجازیغتعداد بذر علف هرز 

 محصوالت
283 111 78 90 2 3 2 21 

        158 نمونهتعداد کل 

، نوع علف هرز و سایر تعداد کلمیانگین 

 محصوالت در نمونه یک کیلوگرمی
79/1 70/0 49/0 57/0 01/0 018/0 01/0 13/0 
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 94 4/99 600 68 شدهگواهی پیشگام گندم 4

 97 2/99 600 69 شدهگواهی پیشگام گندم 5

 95 2/99 599 70 شدهگواهی پیشگام گندم 6

 98 6/99 596 71 شدهگواهی پیشگام گندم 7

 96 6/99 542 72 شدهگواهی پیشگام گندم 8

 98 6/99 519 73 شدهگواهی پیشگام گندم 9

 96 8/99 320 74 شدهگواهی پیشگام گندم 10

 98 2/99 599 75 شدهگواهی پیشگام گندم 11

 97 7/99 215 76 شدهگواهی پیشگام گندم 12

 16/96 44/99 شدهگواهی میانگین خلوص فیزیكی و قوه نامیه بذر گندم پیشگام 

 91 6/99 600 56 3پرورشی  رخشان گندم 1

 92 7/99 600 55 3پرورشی  رخشان گندم 2

 94 6/99 600 54 3پرورشی  رخشان گندم 3

 90 8/99 600 57 3پرورشی  رخشان گندم 4

 94 8/99 164 58 3پرورشی  رخشان گندم 5

 2/92 7/99 3پرورشی میانگین خلوص فیزیكی و قوه نامیه بذر گندم رخشان 

 94 8/99 599 59 مادری رخشان گندم 1

 93 7/99 590 60 مادری رخشان گندم 2

 91 8/99 200 51-1 مادری رخشان گندم 3

 93 4/99 200 51-2 مادری رخشان گندم 4

 94 7/99 200 51-3 مادری رخشان گندم 5

 94 4/99 600 49 مادری رخشان گندم 6

 90 6/99 600 50 مادری رخشان گندم 7

 96 8/99 600 53 مادری رخشان گندم 8

 92 7/99 600 52 مادری رخشان گندم 9

 88 6/99 600 51 مادری رخشان گندم 10

 5/92 65/99 مادریمیانگین خلوص فیزیكی و قوه نامیه بذر گندم رخشان 

 92 9/99 580 77 شدهگواهی رخشان گندم 1

 94 8/99 445 78 شدهگواهی رخشان گندم 2

 88 6/99 600 43 شدهیگواه رخشان گندم 3

 89 7/99 600 41 شدهیگواه رخشان گندم 4

 92 9/99 600 45 شدهیگواه رخشان گندم 5

 93 4/99 600 46 شدهیگواه رخشان گندم 6

 91 7/99 600 42 شدهیگواه رخشان گندم 7

 90 5/99 600 44 شدهیگواه رخشان گندم 8

 82 7/99 277 47 شدهیگواه رخشان گندم 9

 11/90 68/99 شدهگواهیمیانگین خلوص فیزیكی و قوه نامیه بذر گندم رخشان 

 95 9/99 40 38 3پرورشی  طالیی گندم 1

 95 9/99 3میانگین خلوص فیزیكی و قوه نامیه بذر گندم طالیی پرورشی 

 97 8/99 600 2 مادری پیشتاز گندم 1

 97 8/99 مادریمیانگین خلوص فیزیكی و قوه نامیه بذر گندم پیشتاز 

 96 9/99 157 40 مادری حیدری گندم 1

 96 9/99 میانگین خلوص فیزیكی و قوه نامیه بذر گندم حیدری مادری

 89/93 65/99 میانگین خلوص فیزیكی و قوه نامیه بذر  ارقام مختلف گندم شرکت
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 ی کلیریگجهینت

ی در هردو شرکت مورد تحقیق، مزارع از نظر سایر طورکلبه

های یکسان بودند. بعالوه نمونه باًیتقرارقام و خلوص ژنتیکی 

شرکت از خلوص فیزیکی  در هردوبذری بعد از بوجاری 

 نسبتاًی عادی )قوه نامیه( یکسان و تولید گیاهچه کامالً

یکسان برخوردار بودند. متوسط عملکرد بذر تولیدی 

کیلوگرم  180به مقدار  2اران طرف قرارداد شرکت پیمانک

بیشتر از متوسط عملکرد بذر تولیدی پیمانکاران  در هکتار

بوده است. علت افزایش نسبی  1شرکت  طرف قرارداد

 2عملکرد دانه در مزارع پیمانکاران طرف قرارداد شرکت 

باشد که اکثر اراضی پیمانکاران در احتماالً به این دلیل می

ی کرج، هشتگرد و هاشهرستانی استان البرز همحدود

در هنگام رشد دانه و  موقعبهنظرآباد بود. بعالوه آبیاری 

مراحل پر شدن دانه انجام شده است و نیز مزارع از نظر 

اند. اما پیمانکاران طرف بوده تریغنی اهیتغذخاک و منابع 

در منطقه ورامین و پاکدشت  اکثراً 1شرکت  قرارداد

 مناطقی در مقایسه با ترگرمی وهواآبکه از  اشندبیم

ی و رشد بنددانهو در مراحل  باشندیماستان البرز برخوردار 

دانه میزان تبخیر و تعرق منطقه باالتر بوده و از طرفی ممکن 

کمبود منابع آبی انجام  به علت موقعبهاست که آبیاری 

لکرد نگرفته باشد که در نهایت منجر به کاهش نسبی عم

آلودگی  2توسط شرکت  شدهیداریخرشده است. بذرهای 

های هرز غیرمجاز و سایر محصوالت داشتند کمتری به علف

طوری که میانگین کل و از کیفیت بهتری برخوردار بودند. به

 شدهیداریخری بذر های هرز غیرمجاز در محمولهبذر علف

در ) شدهیابیارزهای با توجه به نمونه 2و  1توسط شرکت 

عدد در یک  79/1و  5/4ی خرید بذر( به ترتیب مرحله

توسط  شدهیداریخرکیلوگرم بذر بود. بنابراین، بذرهای 

 ترآلودهبرابر  5/2، رمجازیغاز نظر بذر علف هرز  1شرکت 

شرکت  قراردادبودند. آلودگی بیشتر مزارع پیمانکاران طرف 

غیرمجاز  های هرزو پاکدشت به علف نیورامدر مناطق  1

رسد یوالف و جودره به این علت است که به نظر می ژهیوبه

های هرز که بانک بذر خاک منطقه از نظر بذر این علف

است. علت این امر، عدم رعایت تناوب صحیح و عدم  ترآلوده

. باشدیممزارع بذری گندم  موقعبهکشی کامل و مخلوط

شی، کهمچنین، حتی در صورت انجام عملیات مخلوط

 هایجوی مزارع و کنار های هرز در حاشیهممکن است علف

رها شوند که منجر به تجمع بذور علف هرز در خاک منطقه 

گردد. درحالی در سال زراعی بعد می هاآنی مجدد زنجوانهو 

کشی کامل مخلوط طوربههای هرز غیرمجاز باید که علف

 هادامی یهروشده و از مزرعه دور شوند. همچنین، چرای بی

ی ورامین، بعد از گوسفندان در اراضی منطقه ژهیوبه

عاملی جهت پراکندگی و گسترش  تواندیمبرداشت نیز 

ی هانیکمباهای هرز غیرمجاز باشد. بعالوه بیشتر بذر علف

ی گندم به بذر ریغبرداشت هم ممکن است که از مزارع 

که مزارع بذری جهت برداشت منتقل شوند، بدون آن

تواند باعث انتشار تمیز گردد که این امر می هاآنتجهیزات 

گردد. اغلب حاشیه های هرز و آلودگی منطقه بذور علف

یوالف  ژهیوبههای هرز ی آبیاری مزارع، آلوده به علفهایجو

ی هرز غیرمجاز، هاو جودره هستند و هنگام مبارزه با علف

کشی ممکن است این مناطق توسط پیمانکاران مخلوط

های هرز نگردد، که خود عاملی در جهت انتشار بذر علف

در است. متوسط تعداد بذر سایر محصوالت )جو زراعی( نیز 

به  2و  1توسط شرکت  شدهیداریخری بذر هامحموله

های عدد در یک کیلوگرم بذر بود. بذر 13/0و  32/2ترتیب 

از نظر بذر سایر محصوالت  1توسط شرکت  شدهیداریخر

 شدهیداریخراز بذرهای  ترآلودهبرابر  8/17)جو زراعی( 

 بودند. 2توسط شرکت 
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Abstract 

To evaluate the quality of fields and seed plots in two wheat seed production companies in Tehran (1) and Alborz 

(2) provinces. The experiment was conducted in 2018-2019 on Sirwan, Baharan, Sivand, Pishtaz, Rakhshan, 

Pishgam, and Persian gold cultivars at Seed and plant Certification and Registration Research Institute according 

to PROJECT NO: 2-08-08-021-971216. The distribution of noxious weeds, other crops, and other species in fields 

was recorded. Also, seed samples were analyzed in a seed quality analysis laboratory for seed germination percent 

and physical purity. The results showed that the fields of company 2 were better than company 1. As a result, the 

number of other crops in fields of companies 2 and 1 were observed at 1.1 and 2.2, respectively. Also, the number 

of other species in fields was recorded for companies 2 and 1, 9.1 and 9.9, respectively. The most weeds that have 

been observed in fields and seed samples were Avena fatua L. In addition, 66.1% and 39.2% of total Avena fatua 

L. were related to companies 1 and 2, respectively. Meanwhile, according to the estimated seed sample for the 

number of noxious weeds and other crops before processing, seed production of company 2 was better than 

company 1. Also, wheat seed yields for the two companies were recorded at 5.0 and 4.6 tons per hectare, 

respectively. The physical purity was 99.6% in the two companies, but the normal seedling of companies 2 and 1 

was 93.9% and 93.6%, respectively. 
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