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 تولید بذر در کشاورزي ارگانیک 

 
 سید محمدرضا احتشامی

 
 10/5/1395تاریخ پذیرش:                                                                                         16/3/1395تاریخ دریافت: 

 چکیده 

شد. در حقيقت، تازگي و هاي اولية توسعة کشاورزي ارگانيک، اکثر محصوالت در همان منطقة توليدي مصرف ميدر سال

ها مرسوم بود که خریداران، در تماس مستقيم با کشاورزان هاي کشاورزي ارگانيک بود. در آن سالفروش مستقيم از ویژگي

تري زنجيرة طوالني 1970ان کافي داشتند. با توسعة بيشتر کشاورزي ارگانيک در دهة ها اطمينبودند و یا این که از واسطه

ها دورتر، مصرف شود. در کرد و ممکن بود کيلومترایجاد شد. به این صورت که یک محصول ارگانيک مراحل زیادي را طي مي

ارگانيک است و کشاورز نيز نياز به راهي داشت  اي داشت که نشان دهد، محصول مزبور واقعاًاین شرایط، مشتري نياز به وسيله

هاي مزرعه، ادوات، تا اثبات کند که محصولش، ارگانيک است. در توليد بذر ارگانيک استانداردهایي وجود دارد، از جمله بازرسي

نيک باید به تمام عمليات توليد و فرآوري بذر، بررسي خطرات آلودگي بذر و بررسي حواشي و مزارع اطراف. در توليد بذر ارگا

ها، توليد و نگهداري کمپوست و انتقال و فروش را جوانب توجه داشت. عالوه بر این، باید منابع بذري مزرعه، مدیریت نهاده

هاي خاک و منابع تغذیة خاک کنندهنظارت و بررسي کرد. بایستي به تاریخچة استفاده از زمين، نقشة مزرعه، تناوب، اصالح

اي و آلودگي در حين فروش را مد نظر قرار داد. تقاضا براي بذرهاي ارگانيک، در حال افزایش هاي مزرعهگيتوجه داشت، آلود

هایي براي است. توليد بذر ارگانيک از یک سو و برابري آن با استانداردهاي گواهي بذر از سوي دیگر، همواره چالش

ها در مراحل کشتوليد بذر مبتني بر استفاده از کودها و علفهاي متداول توليدکنندگان بذر به وجود آورده است. سيستم

هاي بوجاري بذر کاهش هاي هرز کاهش یابد و از طرف دیگر، هزینهاند تا از سویي کيفيت بذر، باال باشد و جمعيت علفمختلف

اهميت خاصي برخوردار است.  هاي تغذیة خاک ازهاي هرز و تکنيکپيدا کند. بنابراین در توليد بذرهاي ارگانيک، کنترل علف

تر اینکه بذر به مقدار کافي همين طور، روش به کار رفته باید اقتصادي و بذر، کيفيت و خلوص باالیي داشته باشد. از همه مهم

هاي هرز، سطوح مناسب عناصر  در اختيار کشاورز قرار گيرد. اکثر این موارد بستگي به استقرار مناسب گياه بذري، کنترل علف

  ذایي و نيز برداشت و بوجاري به موقع بذر داردغ 

 

 
 دانشکده علوم کشاورزي، دانشگاه گيالن عضو هيأت علمي دانشگاه،

 yahoo.comsmrehteshami@نویسنده مسئول : *
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 اهمیت تولید بذر در کشاورزي ارگانیک

بذر، اساس توليد گياهان زراعي است و به عنوان اولين 

فات ژنتيکي گياه، داراي نقش نهادة مصرفي در انتقال ص

انکاري است. بدون استفاده از بذر خوب حتي با غيرقابل

توان به حداکثر عملکرد دست صرف انرژي فراوان نيز نمي

یافت. در کشاورزي، هنر توليد بذر در استفاده از خواص 

آن در جهت تأمين نيازهاي بشر است و هدف آن، تکثير 

 الت کشاورزي است. بذرهاي مناسب براي توليد محصو

کشاورزي ارگانيک بر اساس اصول خودکفایي، چرخة 

هاي شيميایي بنا شده است. مواد و عدم استفاده از نهاده

مزارع ارگانيک باید با کودهاي آلي حاصل از حيوانات  

دهي شوند، حيوانات باید با علوفة حاصل از کشاورزي  کود

بذرهایي که در ارگانيک تغذیه شوند و گياهان نيز باید از 

اند، به وجود آیند. این فرآیند کشاورزي ارگانيک توليد شده

به صورت استاندارد براي توليد محصوالت ارگانيک در تمام 

نقاط دنيا به ثبت رسيده است. بذر ارگانيک، حلقة تعيين  

کننده در زنجيرة تحقيق، اصالح و توليد بذر تا توليد 

دف نهایي، توليد بذر محصوالت ارگانيک است. بنابراین ه

توانند با سالم و با قيمت مناسب است. توليدکنندگان مي

استفاده از بذر ارگانيک، زنجيره را با نهادة ارگانيک کامل 

 کنند. 

کنندگان باید قيمت باالتري را براي محصوالت مصرف

ارگانيک گواهي شده بپردازند. در بسياري از کشورهاي در 

نهاده هاي کمز براساس سيستمحال توسعه، کشاورزي هنو 

توانند هزینة باالي کودهاي است، زیرا کشاورزان نمي

ها را بپردازند. براي چنين کشاورزاني، کششيميایي و آفت

-تواند از نظر اقتصادي بهتر باشد، بهکشاورزي ارگانيک مي

خصوص اگر بتوانند محصوالت خود را در بازارهاي اروپایي 

فروش برسانند. اما در واقع، اکثر و آمریکاي شمالي به 

گياهان در کشاورزي ارگانيک از بذرهاي توليد شده در 

آیند، چون بذرهاي ارگانيک کشاورزي متداول به دست مي

 به ميزان کمي در اختيار کشاورزان ارگانيک قرار دارند. 

نامة شمارة در استانداردهاي تعيين شده در آیين

و   1991ژانویة  24خ انجمن اروپا در تاری 91/2092

که در سال  1999/1804نامة اصالح شدة شمارة آیين

در رابطه با توليد محصوالت ارگانيک تنظيم شد،  1999

در مورد بذر، هيچ ممنوعيتي وجود نداشت و کشاورزان تا 

در مواردي که بذر وجود نداشت، از بذرهاي  2003دسامبر 

  2004ویة سال کردند. اما از اول ژانمعمولي استفاده مي

شده به عنوان یکي از استفاده از بذر ارگانيک گواهي

استانداردهاي کشاورزي ارگانيک مطرح گردید. تا سال 

-استفاده از بذر ارگانيک در تمام گياهان صدق نمي 2004

کرد ولي از آن تاریخ به بعد سواالتي در رابطه با در 

 دسترس نبودن این بذرها به وجود آمده است. 

د محصول ارگانيک به استفاده از بذرهاي ارگانيک تولي

شده نياز دارد و براي گواهي محصوالت ارگانيک، گواهي

ضروري است تا تمام فرایندهاي توليد مطابق با قوانين 

توليد بذر در کشاورزي ارگانيک باشد اما به دالیل زیر، این 

 امر به سادگي ميسر نيست:

وليد شده مواد تکثيري که به طور ارگانيک ت 

 باشد، براي همه گياهان وجود ندارد،

توليد بذر ارگانيک در شرایط کشاورزي ارگانيک  

و به دست آوردن بذرهایي با کيفيتي مشابه با 

بذرهاي موجود در کشاورزي متداول، مشکل 

 است،

بذرهاي ارگانيک تهيه شده براي چندین گياه  

تر است و در عمل ممکن است که گران

تر به دست آمده از هاي ارزانکشاورزان، بذر

 کشاورزي متداول را انتخاب کنند،

-بذرهایي که از طریق تبادل بين کشورها به دست مي

آیند، معموالً از محصوالت ارگانيک گواهي شده به دست 

 آیند.نمي

 

 بذر ارگانیک

شود که وسيلة گياهي توليد ميبذري است که به

دو نسل براي ساله و حداقل یک نسل براي گياهان یک

گياهان دو یا چندساله به صورت ارگانيک، کشت و کار 

. آنچه در توليد تجاري  (Borgen, 2002)شده باشد 

خصوص براي  بذرهاي ارگانيک مهم است، قابليت بذرها به

زني و ها، قدرت جوانهمقاومت طبيعي به آفات و بيماري

از  هاي هرز است.ویگور باال و نيز توانایي رقابت با علف

سوي دیگر، کيفيت و طعم محصوالت و نيز قابليت حمل و 

 ها بسيار مهم است. نقل آن

اصالح گياهان براي توليد بذر ارگانيک، هنوز مراحل 

کند. هر چند امروزه توجه زیادي به آغازین خود را طي مي

-اکنون محققين به دنبال اصالح واریتهشود و همآن مي

نيک هستند. مراحل توليد هاي جدید براي کشاورزي ارگا

 تجاري و گواهي بذر در کشاورزي ارگانيک نيز مشابه روش
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آن در کشاورزي متداول است و با یک اصالحگر شروع 

کند. این شود. اصالحگر، یک واریتة جدید را معرفي ميمي

ترین فرم است. بذر این واریته در واقع، واریته داراي خالص

کند که بذرهاي فراهم مي 1والدین را براي پایة مادري

هاي آید. سپس کمپانياز آن به دست مي 2شدهگواهي

توليد انبوه از طریق گواهي )اکثراً براي غالت( و یا انتخاب 

 کنند. )اکثراً براي سبزیجات(، توليد تجاري بذر را آغاز مي

 

 تقاضا براي بذر و محصوالت ارگانیک 

ني است محصوالت ارگانيک شامل سبزیجات و گياها

شوند. بدین دليل اکثر مطالب که به صورت تازه مصرف مي

این بخش راجع به توليد بذر در سبزیجات است، اما در 

 تعميم است. اکثر محصوالت، قابل

صنعت توليد محصوالت ارگانيک به واسطة استقبال  

کنندگان رو به رشد است. در نتيجة افزایش تقاضا و مصرف

محصوالت تازة ارگانيک در ها و قدرت انتخاب سبزي

هاي کشورهاي پيشرفته، هاي بزرگ و رستورانفروشگاه

نياز به توليد منابع بذري ارگانيک براي توليد محصوالت 

رسد و کشاورزان کاماًل ارگانيک، ضروري به نظر مي

شده هستند. ارگانيک به دنبال بذرهاي ارگانيک گواهي

ه این عمل تر اقدام بهاي کوچکبدین منظور، شرکت

 شده است. اند و بخش تجاري فعالنموده

 

 تولید بذرهاي ارگانیک با کیفیت عالی

توليد محصوالت ارگانيک در مقایسه با کشاورزي 

متداول به مواد تکثيري با کيفيت باالتر نياز دارد. 

کنند، کشاورزان باید به کيفيت بذرهایي که استفاده مي

ي کشاورزان ارگانيک، اعتماد داشته باشند. همچنين برا

سالمت بذر و مخلوط نبودن بذرهاي گياهان تراریخته  

-بسيار مهم است. آلودگي به بذرهاي گياهان تراریخته به

اند، اي و ذرت که دگرگشنخصوص در گياهان علوفـه

آورد که مشکالتي را در توليد بذر ارگانيک به وجود مي

ذرها نباید طبق استانداردهاي گواهي بذر ارگانيک، این ب

در تودة بذري وجود داشته باشند. بذرهاي ارگانيک براي 

تعدادي از گياهان در دسترس است، اما در برخي از 

سبزیجات و گياهان زراعي، توليد بذرهاي ارگانيک با همان 

 کيفيت بذر موجود در سيستم متداول بسيار مشکل است.
 

1Foundation stock 
2Registered seed 

تکثير در گياهان زینتي هرگونه توليد مواد ارگانيک براي 

مشکل است. براي سبزیجات دوساله مثل کلم، هویج و 

تر است، زیرا مدت دو پياز توليد بذرهاي ارگانيک، مشکل

ها و آلودگي به عوامل سال براي توليد بذر، خطر بيماري

دهد. در غالت، بذر ارگانيک وجود زا را افزایش ميبيماري

زاد بذر دارد، اما خروج گياهچه به دليل آلــودگي به قارچ

 کش است. کمتر از بذرهاي متـداول تيـمارشده با قارچ

نامة اروپایي سه طبقه براي توليد بذر ارگانيک در آیين

 وجود دارد:

گياهاني که بذر ارگانيک به اندازة کافي براي  (1

شده، ها فراهم است و ليستي از آنها تهيهآن

گياهاني مانند خيار، سير، سيب زميني، گندم و 

 جو.

اهاني که مواد تکثيري به سختي براي آنها گي (2

شود و هيچ اجباري در استفاده از بذر تهيه مي

ارگانيک براي آنها وجود ندارد گياهان زینتي، 

درختان، توت فرنگي، ذرت شيرین، مارچوبه و 

 شاهدانه.

تواند منتفي ضرورت استفاده از بذر ارگانيک مي (3

ثيري شود، این به فراهم بودن مواد ارگانيک تک

وابسته است که در بين کشورها متفاوت است. 

منتفي ساختن این امر به عهدة مقامات دولتي 

خصوص  هر کشور است. در سایر کشورها به

کشورهاي در حال توسعه، توليد بذر ارگانيک 

هاي بيشتري کمتر است و کشاورزان با چالش

 اند.مواجه 

 

 شرایط تولید بذر 

توليد بذرهاي  شرایط آب و هوایي مناسب براي

ارگانيک، رطوبت پایين، خاک عالي و هواي گرم و صاف و 

خشک در تابستان است. در این شرایط محيطي، وقوع 

یابد. عالوه بر این، دورة رشد ها کاهش ميها و بيماريآفت

طوالني نيز مورد نياز است تا بذرهاي با کيفيت توليد شود. 

هاي ارگانيک لذا انتخاب محيط، شرط اولية توليد بذر

است. همين طور انتخاب محصول بذري مناسب نيز که 

بتواند در شرایط محيطي منطقه به طور مؤفق عمل کند و 

یابي به سود اقتصادي در توليد بذر شود، مهم و باعث دست

 ضروري است.  
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 کاربرد هیبریدها در کشاورزي ارگانیک

م تواند در کشاورزي ارگانيک مهتوليد هيبرید نيز مي

باشد. هيبرید از تالقي دو والد که در یک یا چند صفت 

آید. براي مثال وجود ميقابل توارث، متفاوت هستند، به

یک رقم لوبيا سبز که طعم خوبي دارد، اما حساس به یک 

آفت خاص است، با یک رقم دیگر که مقاوم به آن آفت 

یابد و هيبرید جدید ممکن است هر دو است، تالقي مي

مثل طعم عالي و مقاومت به آفت را داشته  صفت خوب

اند و هر دو صفت باشد. در واقع این والدین، هموزیگوت

خوب را دارند. مشکل این است که بذرهایي که از ارقام 

آیند، ممکن است وقتي دوباره کشت هيبرید به دست مي

توانند براي شوند، دقيقًا نوع مورد نظر نباشند. بنابراین نمي

ها براي هيبرید در شت شوند. یکي از جایگزینسال بعد ک

هستند که  1افشاني بازهاي گردهکشاورزي ارگانيک، توده

درصد هيبرید یا  30-40خود، بهها به طور خوداین

جا هتروزیس در جمعيت خود دارند. همين طور در این

توان از ارقام بومي استفاده کرد. چون تنوع زیادي دارند مي

 اند. دهه است که کشت شدهو حداقل چند 

آوردن دو اینبردالین دستتوليد هيبرید، نيازمند به

باشد و هزینة براي تالقي است که کاري بس مشکل مي

هاي تجاري زیادي دارد. توليد اینها اکثراً در اختيار شرکت

دهند. براي هاي مادري را انجام مياست که کار تکثير پایه

کنندگاني که و نيز توليدتر هاي تجاري کوچکمؤسسه

هاي کنند، فقط واریتهبذرهاي ارگانيک خود را توليد مي

 افشان مطرح هستند. زودگرده

 

 هاي تولید بذر ارگانیکاستراتژي

 ( انتخاب زمینالف

انتخاب زمين مناسب براي اطمينان از کيفيت باال و 

ها باید در تناوب قرار عملکرد اقتصادي است. محصول

ها براي ها، کاهش یابد و نيز پتانسيلمشکل آفتگيرند تا 

هاي مشابه را لقاحي با گونهآلودگي بذر به وسيلة دگر

هاي هرز کاهش دهد. مزرعة توليد بذر نباید مشکل علف

هاي هرز با گونه علفداشته باشد. چون این 2سخت کنترل 

کنند، باعث بروز مشکالتي در خلوص گياه زراعي رقابت مي

هاي بوجاري بذر را افزایش شوند و هزینهبذر مي و عملکرد

 دهند. مي

 
1Open pollinated 
2Super weed 

 ( تهیة بستر بذر و کودب

خاک باید براي اطمينان از یک بستر مناسب، شخم 

خصوص بذرهاي ریز زني، بهزده شود. این بستر براي جوانه

مهم است. خاک باید ظرفيت نگهداري آب باالیي داشته 

و رشد رویشي مستمر را  زني یکنواخت باشد تا اجازة جوانه

بدهد. بستر بذر باید یکنواخت باشد تا کاشت دقيق، ظهور 

یکنواخت و نمو گياهچه را سبب شود تا بتوان آن را 

مدیریت کرد. آبياري مناسب نيز براي اطمينان از رشد 

 طي دورة خشکي مورد نياز است. 

خيزي خاک، با توجه به این که در این سيستم حاصل

کودهاي شيميایي استفاده کرد، از اهميت توان از نمي

خيزي خاک خاصي برخوردار است. براي اطمينان از حاصل

ها، تناوب زراعي، استفاده از و همچنين کاهش بيماري

گياهان پوششي، کود سبز، مالچ، کمپوست حيواني و 

هاي شني، زهکشي گياهي توصيه شده است. در خاک

حالي که عناصر ورزي آسان است، در خاک، خوب و خاک

 شوند. هاي سنگين به راحتي شسته ميغذایي طي بارندگي

بایستي توجه داشت که بر اساس هرگونه شرایط خاص 

کند. کودهایي که در خاک، عمليات کوددهي فرق مي

 شوند به قرار زیرند:سطح تجاري استفاده مي

هایي که در خصوص کمپوست( کمپوست )به2-1

شود و عاري از بذر پرورش قارچ استفاده مي

هرز هستند( یا مواد خون یا َپر، که براي علف

روند. افزایش محتواي نيتروژن به کار مي

خون خشک که منبع مفيد نيتروژن است را  

هاي چوب که گاهي همراه با مالچ تراشه

حاوي کربن باال و نيتروژن کم است، به کار 

 برند.مي

 ( خاکستر چوب براي افزایش پتاسيم،2-2

هاي خرد خصوص سنگهاي فسفاته به( سنگ2-3

 شده براي افزایش فسفر،

عنوان کود بلکه هاي دریایي، نه به( عصارة علف2-4

کنندة رشد گياه و مقاومت به عنوان تقویتبه

 ها،ها و بيماريآفت

کنندة هاي تثبيتها با باکتري( تلقيح لگوم2-5

 نيتروژن، 

فصول کاشت به کار ( گياهان پوششي که در بين 2-6

 روند و کود سبز براي افزایش مواد آلي،مي
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اي )البته ( کشت مخلوط گراس و بقوالت علوفه2-7

قبل از توليد بذر لگوم، اقدام به برداشت آن با 

کنند، به هاي خاص برداشت علوفه ميدستگاه

 گویند(.مي undercuttingاین عمل 

 هاي کاشتتکنیک (ج

صورت مستقيم از طریق قرار دادن بذرها عموماً یا به 

در خاک مزرعه یا از طریق نشا که در گلخانه تهيه شده 

شوند. این بذرها باید تمامًا به روش است، کشت مي

ارگانيک تهيه شده باشند و در زماني کشت شوند که نمو 

رویشي مناسب براي تأمين تعداد مطلوب گل و ميوه را 

تأثير حرارت در زمان انجام دهند. بذرهاي سبزیجات تحت 

 گيرند. کاشت قرار مي

فاصلة ردیف و تراکم کاشت باید طوري باشد که اجازة 

حداکثر رشد رویشي و نمو را به گياه براي توليد گل و 

ميوه بدهد. ضمن این که دسترسي به گل آذین را براي 

ها مهيا کند. الگوي کاشت مناسب نيز اجازة افشانگرده

دهد و فضاي ها مياهش بيماريحرکت به هوا براي ک

-کند. گردهمناسب را براي عمليات برداشت فراهم مي

افشاني گياه نيز به واسطة ردیف کاشت و تراکم تحت تاثير 

گيرد. فاصلة بيشتر، اجازة حرکت بيشتر به باد را قرار مي

افشاني در گياهاني مثل ذرت شيرین و اسفناج براي گرده

افشان گزیني حشرات گردهالنه دهد. عالوه بر این کهمي

یابد که در گياهاني مثل هویج، پياز و کلم نيز افزایش مي

 مهم است. 

  هاي هرزها و علفها، بیماريمدیریت آفت (د 

هاي هرز براي ها و علفها، بيماريمدیریت آفت

اطمينان از توليد بذرهاي ارگانيک با عملکرد باال و 

 حشرات آفت، بعد از پرکيفيت ضروري است. معموالً

برداشت ميزبان اوليه به گياه دیگر در همسایگي مزرعه 

ها که بر روي لگوم Lygusکنند. مثالً حشره حمله مي

ها برداشت شوند، به هویج کند، زماني که لگومتغذیه مي

کند. بعضي از حشرات مانند کرم حلقوي کلم، به حمله مي

رد و کيفيت بذر را کنند و عملکخانوادة چتریان حمله مي

ها نيز عالوه بر خسارتي که به گياه دهند. شتهکاهش مي

ها کنند، در برداشت بذر نيز مشکل سازند، زیرا آنوارد مي

کنند. از سوي دیگر، از خود، مادة شهد مانندي ترشح مي

ها شوند که کنترل آنهاي ویروسي ميباعث انتشار بيماري

هاي شدیدي را دودیتدر گياه و بذر مشکل است و مح

  کند.براي کشاورزان ارگانيک فراهم مي

هاي هرز، مشکل دیگري در توليد بذر ارگانيک علف

-هستند که عالوه بر رقابتي که با گياه اصلي ایجاد مي

ها هایي براي حشرات و بيماريتوانند زیستگاهکنند، مي

آفرین است، ها در بذر گياه اصلي مشکلباشند. بذر آن

دهد و کيفيت بذر را هاي بوجاري را افزایش مينههزی

-ها ضروري به نظر ميآورد. لذا حذف همه آنپایين مي

ها را در هاي هرز، یا آنها براي غلبه بر علفرسد. در گراس

کارند )مالچ زنده(، یا فصل بهار در زیر گياه پوششي مي

شوند تا این که به صورت خالص در پایيز کاشته مي

هرز کم شود و گياه از تراکم مناسب علف مشکالت

هاي جدید در چاودار نشان داده برخوردار گردد. آزمایش

است که کنترل مکانيکي، مؤفق است اما باید فاصلة 

-ها زیاد باشد که این خود، باعث کاهش عملکرد ميردیف

 شود. 

 

 هاي بذريبیماري

از آنجایي که توليد بذر ارگانيک براي مدت طوالني 

ها جهت هاي زیادي براي پاتوژنگيرد، فرصتنجام ميا

ها آید. در این حالت، پاتوژنتأثير بر روي گياه به وجود مي

ممکن است مستقيماً بذر را مورد هدف قرار یا گياه را 

ها در کشاورزي تحت تأثير قرار دهند. کنترل پاتوژن

ارگانيک حالت پيچيده دارد. مثاًل از آنجا که وقوع بعضي 

ها بستگي به شرایط رشد مثل دما و رطوبت دارد، بيماري

-توان از طریق تنظيم این پارامترها عليه بعضي بيماريمي

-ها مثل سفيدک پودري که در دما و رطوبت باال رشد مي

کند، بهره جست. به سبب انتقال آسان بعضي از این 

شود که مزارع توليد ها در چنين شرایطي گفته ميبيماري

ي ارگانيک نزدیک مزارع توليد تجاري قرار نگيرند. بذرها

جلوگيري از کاربرد مواد شيميایي در کشاورزي ارگانيک، 

دهد. خصوصاً در گياهان ها را افزایش ميخطر بيماري

دوساله که در طول دو فصل پياپي، در معرض آلودگي قرار 

 گيرند. مي

 ها در توليد بذرقبل از بحث در مورد کنترل بيماري

ها در ارگانيک، ضروري است با اصول مبارزه با این بيماري

 کشاورزي ارگانيک آشنا شویم:

( کشاورزي ارگانيک در صدد حذف عوامل شيميایي 1

 معمول در کشاورزي متداول است.

ها باید ها و بيماري( در کشاورزي ارگانيک، آفت2

 پيشگيري شوند تا تيمار گردند.
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-به شرایطي است که علي( مبارزة مستقيم، محدود 3

 رغم پيشگيري، بيماري به وجود آید.

 

 هاي پیشگیريروش

توانند هم از خاک و هم از ها ميبسياري از بيماري

طریق بذر انتقال یابند. در پایان قرن اخير، رواج تناوب 

ها چشمگير  زراعي به منظور پيشگيري و کنترل بيماري

ها کاهش وع بيماريبوده است. در واقع در تناوب زراعي، تن

ها پيش، کشاورزان یابد و این روشي است که از سالمي

بيان  (Borgan, 2001)اند. بورگان بردهسنتي به کار مي

هاي دارد که یک روش مؤثر براي جلوگيري از بيماريمي

بذرزاد در کشاورزي ارگانيک، وارد کردن بذرهاي سالم به 

یک جزء مهم در سيستم است. انتخاب ارقام مقاوم نيز 

استراتژي پيشگيري است. سياهک آشکار جو، سياهک 

هایي هستند که به پنهان گندم و لکه نواري جو از بيماري

گویند که شوند. برخي نيز ميوسيلة ارقام مقاوم کنترل مي

هاي مختلف به کار برده شوند بهتر است مخلوطي از واریته

ي را در خلوص  تا بيماري کمتر شود، اما این امر مشکالت

 آورد. بذر به وجود مي

هاي بذرزاد را تحت  شرایط کاشت نيز وقوع بيماري

دهد. مثالً کشت ردیفي ممکن است بعضي تاثير قرار مي

ها را ها یا برداشت زود هنگام ابتال به برخي بيماريبيماري

 کاهش دهد. 

ها مثل سياهک عالوه بر این موارد، در بعضي بيماري

توان به يشتر بذرهاي مبتال، ریز هستند، ميپنهان چون ب

هاي ثقلي و وزني این بذرها را جدا کرد. وسيلة جداکننده

توان از طریق حذف اسپور قارچ یا در مورد برخي بذرها مي

 به وسيلة برس زدن بذر از آلودگي جلوگيري کرد. 

 

 سالمت بذر

با منع استفاده از مواد شيميایي در توليد بذر ارگانيک، 

هاي مقاوم خطر بيماري در بعضي از گياهان که واریته

خصوص در گياهان دوساله که در دو سال متوالي ندارند، به

یابد. در گيرند، افزایش ميدر معرض آلودگي قرار مي

هایي که دانمارک اکثر کشاورزان ارگانيک از غالت و لگوم

اند، براي بذرگيري استفاده به صورت ارگانيک تکثير شده

هاي بذرزاد مورد ارزیابي کنند و تودة بذر براي بيماريمي

-این بذرها دور ریخته ميدرصد  50گيرد. حدود قرار مي

ها و محصوالت مختلف، اختالفات شوند، اما در بين سال

گيري در مورد توليد بذر را زیادي وجود دارد که تصميم

درصد  90بيشتر از  2000سازد. در سال غيرممکن مي

 .  (Sharma, 2002) ا دور ریخته شدندبذره

هاي بذرزاد کاله بيماريدر نخود، جو، گندم و تریتي

شود تا اکثر  تحقيقات در  زیادي وجود دارد که باعث مي

این رابطه انجام گيرد. اثر زمان برداشت، زمان کاشت، 

اند. همچنين تراکم گياه و... مورد بررسي قرار گرفته

زاي سيستماتيک مورد بيماري  هایي براي عواملواریته

عنوان مثال، تيمار گرمادهي بدون اند. بهآزمون واقع شده

 Tilleitiaنترل آب و تميز کردن بذر با برس براي ک

tritici اند. بيماري قارچي مورد بررسي قرار گرفته

Tilletia caries زني بذر و در فاز پس از جوانه

کند. م حمله ميهتروتروفي، قبل از خروج جوانه به گند

بخش اعظم این قارچ در دورة قبل از آسياب کردن یا  طي 

رود، اما در دورة قبل از کاشت، این مرحله از بين مي

اطالعات کمي در مورد تراکم این قارچ وجود دارد. ترکيبي 

سازي با برس باعث هاي سنتي تميز کردن و پاکاز روش

قابل مقایسه اسپورها شد و این تيمار، درصد  8/99حذف 

با تيمارهاي شيميایي بود. همچنين عصارة خردل نيز براي 

کنترل اسپورهاي قارچ که در سطح بذرها قرار دارند، 

مناسب گزارش شده است. تيمارهاي الکتریکي نيز استفاده 

اند، اما پيشرفت این روش با وجود استانداردهاي شده

کشاورزي ارگانيک هنوز جاي سؤال دارد. در هلند 

هایي بر روي بذرهاي گندم و جو انجام شد و آزمایش

گراد به درجة سانتي 45مشخص گردید که تيمار آب گرم 

ساعت براي از بين بردن قارچ فوزاریوم در بذر  2مدت 

 %24مناسب است و بذرهایي که با این روش تيمار شدند، 

به صفر  23شان از خروج بيشتري داشتند و درصد آلودگي

هـــش یافت. این تيمار در مقایسه با درصــــد کا

به  Bacillus subitlusتيــمارهاي دیگر مثل آلــودگي با 

تر بود. تحقيقات اولية عنوان عامل آنتاگونيست مؤفق

اي در مورد آنتراکنوز لوپن، نواري شدن برگ جو مزرعه

هاي آزمایشگاهي مثل آزمون بهاره، لکة سياه جو و بررسي

عاليت تيمارها عليه فوزاریوم و سپتوریا سرما براي بررسي ف

هاي بذرزاد سبزیجات، گياهان و تحقيقاتي در مورد بيماري

دار نيز در دست اجراست. براي توليــد اي و اسانسادویه

آوري  مؤفق بذر ارگانيک هویج در هلنـد، شــروع به جمع

اطالعات در رابطه با نقطة بحراني کنتــرل طي دورة 

زايید. از عامل بيــماريتشکيل بذر گرد
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Alternaria radicina  .به عنوان مدل استفاده شد

رقم  6اي با استفـاده از بذرهاي چندیـن آزمایـش مزرعه

 زایيمختلـف با سطـــوح مختلـف عامـل بيمـاري

(Alternaria radicina)  انجام شد. انتقال بيماري در

-عه و اندازهتمام مراحل توليد محصول از بذر به بذر مطال

گيري شد. براي تشخيص کمترین آلودگي از روش  

به جاي روش  ARSA (Prior et al., 1994)تر حساس

بالتر یا مالت آگار که توسط ایستا توصيه شده است 

(1ISTA, 2003 ) استفاده گردید. کمترین آلودگي بذر

رؤیت در قسمت طوقة هاي دروني غيرقابلباعث آلودگي

ن آلودگي، وقتي دما طي مرحلة ریشة هویج شد. ای

گراد برسد یا درجة سانتي 20رسيدگي هویج به باالتر از 

بعد از برداشت طي انبارداري در شرایط سرما، به صورت  

هاي هویج جوان شود. وقتي بوتهپوسيدگي ساقه ظاهر مي

شوند، دهي ورناليزه ميهاي رسيده براي القاي گلیا ریشه

-ها ميشود. این آلودگيوجه نميهاي دروني تبه آلودگي

هاي آلوده و بذرهاي بيمار را ایجاد نمایند و توانند گل

ممکن است منبع آلودگي را تشکيل دهند. بنابراین توليد 

بذر ارگانيک هویج به رعایت اصول بهداشتي بسيار زیادي 

هاي مکمل نشان داد در هر مرحلة رشد نياز دارد. آزمایش

ي بذرها، شروع خوبي براي این روش که تيمار آب داغ برا

 . (Groot, 2004)است 

به دليل این که در کشاورزي ارگانيک امکان هيچ گونه 

ها وجود ها و آفتتيمار شيميایي براي کنترل بيماري

ندارد، یافتن اقليم مطلوب براي رشد گياهان بذري بسيار 

مهم است. به همين دليل بایستي در جستجوي مناطقي 

شود. ولما آنجا کشت نميياه به طور وسيع در بود که گ

(Velema, 2004) اي، بيان داشته است که آبياري قطره

تر، تر براي ميکروکليماي خشکهاي پهنکشت در ردیف

وجود قيم براي گياه، کوددهي براي تحریک رشد زایشي 

توانند براي بهبود توليد هایي هستند که ميگياه از روش

-وي اعالم کرده است که انتخاب واریته بذر به کار روند.

ها هاي پرمحصول ارگانيک به این معني نخواهد بود که آن

کنند. شاید خوبي عمل ميدر توليد بذر ارگانيک نيز به

بعضي بذرها براي توليد محصول مهم نباشند اما براي 

توليد بذر، مهم باشند. این موضوع در بعضي از گياهان 

 
1International Seed Test Association 

تواند وجود یدهاي نسل اول ميدوساله یا بعضي هيبر

 داشته باشد. 

-استفاده از مواد با منشأ طبیعی براي کنترل بیماري

 هاي بذرزاد

ترین مشکالت در همان طور که ذکر شد یکي از مهم

هاي بذرزا است. استفاده از مواد توليد بذر ارگانيک، بيماري

هاي بذرزا مؤثر نبوده شيميایي مناسب براي کنترل بيماري

تواند ست. لذا استفاده از مواد بازدارنده با منشأ طبيعي ميا

راه حل مناسب باشد. ضمن این که باید دانست بعضي از 

تنها عملکرد گياه، ها مثل سياهک پنهان نهاین بيماري

دهند و گاهي یک بذر بلکه کيفيت غذایي را نيز کاهش مي

کند. تواند تمام محصول را خراب آلوده در یک مترمربع مي

ها، بحراني و مهم است و در این پس مبارزه با این بيماري

موارد باید پس از شناسایي آستانه آلودگي، یا کل تودة بذر 

 را حذف کرد و یا بيماري را کنترل نمود. 

خود نوشته  در کتاب  2، الدرسال پيش 2000حدود 

با  سرو هايو برگله شده  ةميواست که مخلوط کردن 

قرن شود. اولسن در هاي آن ميرل بيماريبذر، باعث کنت

را ذکر  آهکبراي کنترل سياهک گندم، تيمار با  17و  16

تيمار بذرها با آب نمک  16قرن کرده است. همچنين در 

متداول بوده و در دانمارک از آب نمک همراه با آهک و 

شده است که استفاده مي  Thuja sinensisهاي گياهبرگ

د، اثر معني اما ناکافي بر روي بيماري هر کدام از این موا

 دار کردنپوشش ،در اروپا 1913هاي سالاند. در داشته

شد که این امر باعث بذرها با جيوه معمول بود و گفته مي

ها مقاوم شوند. گردد تا بذرها در مقابل اکثر بيماريمي

ها نيز ضمن این که قيمت زیادي نداشتند و استفاده از آن

راحت بود، اما امروزه این روش منسوخ شده است. بعضي 

هاي ارگانيک، اجازة استفاده از نمک، مس و مواد سيستم

ها با اصول دهند، اما استفاده از آنبيوشيميایي را مي

 هاي ارگانيک منافات دارد. مدیریت بيماري

را که به وسيله قارچ  3بيماري سياهک پنهان گندم

Tilletia tritici شود و یک بيماري مخرب در ایجاد مي

درصد محصول را در مناطق خشک از  30گندم است و 

هاي توان با تيمارهـاي ارگانيـک بـا عصـارهميبرد، بين مي

وسيلـة گياهي کنتـرل کـرد. تيمـار بذرهاي گنـدم بـه

دقيقه در عصـارة گياهـان 15خيسـانـدن بذرها به مـدت 

 
2Elder 
3Common bunt 
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Eucalyptus globules, Thuja sinensis, Datura 
stramonium ,Canabis sativa  راه کنترل مؤثر این

 invitroبيماري در مزرعه است. پس از آن، در مطالعـات 

زني اسپور این قارچ با این مشاهده شد که حتي جوانه

 ها وشود. ترکيبات طبيعي مثل روغنعصاره بازداري مي

ها ها دارند. آنماريآلي نقش مهمي در کنترل بياسيدهاي 

و نيز مواد بيوشيميایي  آرد خردل، شير خشک استفاده از

مثل استيک اسيد و نيز تيمار با آب داغ را در کنترل 

 بيماري سياهک مفيد دانستند. 

 

 هاي طبیعی براي تیمار بذر ترکیب

در اروپا بذرهاي توليد شدة تجارتي به منظور حذف 

ها از عوامل ظت جوانهزاي بذرزاد و حفاعوامل بيماري

-زا و حشرات، با مواد محافظ مصنوعي تيمار ميبيماري

شوند. در کشـــــاورزي ارگانيک از تيمارهاي فيزیکي از 

شود اما خطر صدمه به بذر وجود جمله آب داغ استفاده مي

دارد. براي اجتناب از این مشکل گروت و همکاران 

(Groot et al., 2004) تلفي مثل ترکيبات طبيعي مخ

اسانس  30ها و اسيدهاي آلي را به کار بردند. از اسانس

بيشترین   invitroآزمایش شده، اسانس آویشن در محيط 

 Xanthomonas campestrisبازداري را از فعاليت 

pvcampestris (Xcc) ،Clavibacter 

michiganensis ،Botrytis aclada   و Alternaria 

dauci درصد  25/0کلم با اسانس  نشان داد. تيمار بذر

  99آویشن به مدت نيم ساعت کاهش شدیدي )بيشتر از 

هاي ساپروفيت مربوط به بذر ها و قارچ( در باکتريدرصد

به مدت حداقل درصد  0/ 25نشان داد، اما غلظت باالتر از 

زني بذرها گذاشت. اسانس ساعت، اثر منفي بر جوانه 4

شود. اسيد مي آویشن به صورت مخلوط با آب استفاده

زني، کاهش نيز بدون تأثير بر جوانه درصد 5/2اسکوربيک 

 هاي مربوط به بذر نشان داد. شدیدي در باکتري

 

 کردن و نگهداري بذرهابرداشت، خشک

شوند. بذرهاي گياهان زراعي به دو دسته تقسيم مي

-شود مانند گوجهبذرهایي که همراه با ميوه برداشت مي

هایي که به صورت خشک  فل، و آنفرنگي، خيار و فل

شوند مثل خانوادة چتریان، بقوالت و پيازها. برداشت مي

هاي برداشت نيز بسته به نوع بذر توليدي فرق دارد. روش

در هنگام برداشت بذرهاي خشک، باید از ریزش بذر 

جلوگيري کرد، زیرا برداشت بذر عموماً بعد از رسيدگي 

 راي کاهش ریزش، سنبلةافتد. بفيزیولوژیکي اتفاق مي

گاه به طور در هنگام سبز بودن بریده شود و آن گياه باید

یکنواخت خشک گردد و وقتي بذرها رسيدند، آنها را با 

گيري در مورد بلوغ و دست یا ماشين خارج کرد. تصميم

هاي رسيدگي بذرها و عالئم خشک شدن گياه و سنبله

بذر دارد. زیرا  ها مهم است و تأثير زیادي در کيفيت آن

بذرها باید در اوج رسيدگي و اندازه، برداشت شوند. تعيين 

زمان بلوغ بذرها در ابتدا بستگي به رنگ ميوه دارد. فلفل و 

شوند، زیرا درصد فرنگي در رنگ کامل برداشت ميگوجه

یابد. در حالتي که ها افزایش ميزني بذرهاي آنجوانه 

ها مورد وند، گوشت آنشبذرها همراه با ميوه برداشت مي

گردند. سپس بذرها گيرد و بذرها خارج مياستفاده قرار مي

گردند. همين طور شوند و بعد خشک ميدر آب شسته مي

اي انجام بر اساس هر گياه خاص، ممکن است عمليات ویژه

گيرد. مثاًل در خربزه، حذف پوشش موسيالژي بذر باعث 

خمير جلوگيري گردد و از تتر آن ميخشک شدن سریع

شود. بعد از جدا کردن بذرها، ممکن است برخي مي

مراحل بوجاري بر روي آنها انجام گيرد که این عمل 

بستگي به نوع بذر دارد. مثاًل بذرهاي کوچک مثل بذر 

گير الک شوند تا هویج ممکن است با کاربرد ماشين کلش

هاي ناخواستة خارجي حذف گردد. سپس بذرها بر قسمت

شوند. داري ميرطوبتي خود نگه -احتياجات دمایياساس 

درصد رطوبت نسبي و حرارت  50معمول است بذرها را در 

 ,.Groot et al) کنندداري ميگراد نگهدرجة سانتي 10

2004) . 

 

 کیفیت بذر و تیمارهاي آن

کشاورزان باید از کيفيت بذر آگاه باشند، زیرا در این 

يميایي بازدارنده ممنوع سيستم، از این جهت که مواد ش

است، لذا رقابت خوب با علف هرز و رشد در شرایط بدون 

زني باالست. عالوه بر این، براي کود، نيازمند قدرت جوانه

کشاورز ارگانيک، سالمت بذر و عدم حضور گياهان 

تراریخت مهم است. لذا برخي ابزارها براي افزایش کيفيت 

قرار زیر است:  بذر و به دست آوردن سالمت کافي به
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 بذر   1الف( پرایمینگ

هایي براي افزایش کارایي بذرهاست، پرایمينگ روش

زني زني و درصد جوانه روشي براي افزایش قدرت جوانه

 هماهنگ و یکنواخت. بذرهاي پرایم شده در مزرعه، زودتر

هرز پيروز زنند و ممکن است در رقابت با علفجوانه مي

ست که گياهان به دست آمده شوند. تحقيقات نشان داده ا

تري نشان تر و قويرشد اولية سریعاز بذرهاي پرایم شده، 

زماني که از کودهاي آلي . (Groot, 2005)دهند مي

شود، فعاليت ميکروبي براي رهاسازي عناصر استفاده مي

غذایي بسيار مهم است. در بهار به دليل سرد بودن هوا، 

طبع عناصر غذایي خاک شود و بالفعاليت ميکروبي کم مي

نيز  نسبت به کشاورزي متداول که در آن کودهاي 

گيرند، کمتر است. یک شيميایي مورد استفاده قرار مي

الرشد ممکن است اي سریعجوانة قوي با سيستم ریشه 

جذب عناصر معدني را بهبود بخشد و استقرار گياه را 

-شد ميالرهاي سریعتر نماید. عالوه بر این، جوانهمطمئن

هاي هرز در جذب مواد غذایي، آب و نور توانند با علف

رقابت کنند. این موضوع، بسيار مناسب است چون کنترل  

هاي هرز در کشاورزي ارگانيک دستي و مکانيکي علف

زنند و تر جوانه ميبر است. بذرهاي پرایم شده سریعهزینه

ن هاي هرز رقابت کنند. گروت و همکاراتوانند با علفمي

(Groot et al., 2004)  نشان دادند که بذرهاي پرایم

تر جوانه زدند و استقرار  شده هویج و پياز در مزرعه، سریع

تري نسبت به بذرهاي پرایم یافتند و ریشه و ساقة بزرگ

نشده داشتند. در هند، زیمبابوه و چند کشور دیگر در  

نهاده با استفاده از بذرهاي پرایم شده هاي کمسيستم

ندم، برنج و نخود عملکرد باالیي به دست آمده است. گ

استفاده از بذرهاي پرایم شده در کشاورزي ارگانيک نيز 

خصوص زماني که در تواند مورد توجه قرار گيرد، بهمي

 نهاده قرار گيرد. تلفيق با کشاورزي کم

 ب( پلیت کردن

رود، تکنيک دیگري که اغلب در تجارت بذر به کار مي

شود که دن است. این عمل هنگامي استفاده ميکر 2پليت

تر از معمول است. بذر داراي شکل نامنظم یا کوچک

هاي مصنوعي بذر را پيشرفت در تکنولوژي بذر، اجازه پليت

دهند که براي کمک به تنظيم جذب آب به وسيلة بذر مي

دهد. در زني را تحت تأثير قرار مياین امر، سرعت جوانه

 
1Priming 
2Pelet 

-شوند، اکثراً از موادي استفاده ميت ميبذرهایي که پلي

پوشانند و اثر، بذر را ميگردد که به صورت چندالیه بي

شوند و ممکن است طي فرایند دهي به بذر ميباعث شکل

  کاشت بذر، مفيد باشند. در صنعت بذر، اکثر موادي که 

برند، شامل مواد سينتتيک براي پليت کردن بذر به کار مي

-ها با استانداردهاي موجود همکثر آناست که کاربرد ا

دار خواني ندارد و این مواد نباید استفاده شوند. پوشش

وسيلة کردن طبيعي، تکنولوژي جدیدي است که به

کمپاني بذر هریس مونسن در آمریکا توصيه شده و مطابق 

با استانداردهاي کشاورزي ارگانيک است. در این روش، 

يتة کم، سطحي صاف و سفيد پليت به کار رفته داراي دانس

-و نرم با کيفيت عالي است و این ماده، یک پوشش با نفوذ

کند. پذیري باال براي افزایش فراهمي اکسيژن ایجاد مي

این روش براي بذر هویج اعمال شده و براي بذر برخي 

فرنگي و کلم نيز هاي دیگر مثل کاهو، پياز، گوجهسبزي

بندي بذر که براي دستهپذیر است. تکنولوژي جدید امکان

گيري سطوح تعيين کيفيت بذر بر اساس اندازه

تواند روش رود، ميبه کار مي (CF) 3فلوئورسانس کلروفيل

خوبي باشد. ضمن این که این روش، کامالً ارگانيک است. 

 CFبراي مثال در کاهو، بذرهاي رسيده داراي سطوح کم 

رعت و زني باال، سهستند. این بذرها، قدرت جوانه

هاي زني خوبي دارند و مقدار گياهچهیکنواختي جوانه

اي بين ها نيز کمتر است. یا در جو نيز رابطهآلوده آن

و سطوح آلودگي با فوزاریوم وجود دارد. آنهایي  CFميزان 

هاي بيشتري نيز نشان باالتري داشتند، آلودگيCF که 

ي در تواند ابزار مهمدادند. پس فلوئورسانس کلروفيل مي

 ,Groot) تعيين کيفيت بذرها به روش ارگانيک باشد

2005)  . 

 

 بندي بذرهاي جدید درجهتکنولوژي

تيمارهاي سالمت بذر از جمله آب داغ، نياز به درجة 

باالیي از مقاومت دارد. طي رسيدگي، بذر کيفيت 

آورد. بذرهایي که فيزیولوژیکي مطلوب خود را به دست مي

اند، سطح آلودگي بيشتري با عوامل به طور کامل نرسيده

ها و تيمارهاي سالمت بذر زا دارند و به بيماريبيماري

ترند. بذر بسياري از گياهان طي فاز اولية رشد، حساس

 
3Chlorophyll Fluorescence 



 1395علوم و تحقيقات بذر ایران/ سال سوم/ شماره دوم/                                                                                  احتشامي           

130 

سبز است و از کار افتادگي کلروفيل به طور معکوس با 

رسيدگي بذر همبستگي دارد. تحقيقات نشان داد که 

ين کلروفيل فلورسانس، بذرهاي کلم رسيده با سطح پای

. همچنين آنـها به زني را داشتندبيشترین درصد جوانه

 تر بودند که نياز به بذرهاي کامالً تيمـار آب داغ حسـاس

کند. همچنين در جو نيز ارتباطي رسيده را مشخص مي

 Fusariumو سطح آلودگي به CFبين قدرت سيگنال 

spp  و Cochliobolus sativus رها بامشاهده شد. بذ 

CF بنديباالتر عمدتًا به شدت آلوده بودند. درجهCF 

ها را با حذف بذرهاي بذرهاي جو، کيفيت فيزیولوژیکي آن

با رسيدگي کم و بذرهایي که سطح باالیي از آلودگي 

قارچي داشتند، بهبود بخشيد. لذا با استفاده از این 

توان به بهبود کيفيت بذر ارگانيک کمک تکنولوژي مي

  کرد.

 

  اي در کشاورزي ارگانیکتولید بذر گیاهان علوفه

اي توليد بذر گياهان علوفه 2004از اول ژانویه 

ارگانيک در مواجهه با استانداردهاي فعلي گواهي بذر با 

هایي که به طور متداول بذر چالش روبرو شد. در سيستم

کنند، در هر مرحله از رشد به گياه گراس توليد مي

هاي هرز از شود و براي مقابله با علفمينيتروژن داده 

شود. امروزه بذرهایي که توسط کش استفاده ميعلف

شود، کشاورزان ارگانيک براي توليد علوفه به کار برده مي

شوند و از کودهاي شيميایي، به صورت متداول توليد مي

کش جهت توليد عملکرد کش و قارچکش، آفتعلف

ند. عملکرد باالي بذر به کناقتصادي بذر استفاده مي

استقرار خوب، کنترل مؤثر آفات، سطح مناسبي از عناصر 

 همچنين برداشت و بوجاري بذرها بستگي دارد.غذایي و 

در یک بررسي جهت کنترل  (Brown, 1999) براون

هاي هرز در توليد بذر ارگانيک چاودار نشان داد که علف

وده است، اما هرز مؤفقيت آميز ب هايکنترل مکانيکي علف

تواند هاي بذر زیادي دارد که مينياز به فاصلة ردیف

عملکرد را کاهش دهد. تحقيقاتي نيز در یک مؤسسة 

بر روي توليد چاودار چندساله، ایتاليایي  1IGERتحقيقاتي

هاي ارگانيک براي و هيبرید انجام شده است. در سيستم

-ا از لگومتوان از کود حيواني یتأمين مواد غذایي گياه مي

عنوان گياهان همراه، جهت تثبيت اي بههاي علوفه

 
1Institute of Grassland and Environmental Research 

نيتروژن اتمسفري استفاده کرد. متأسفانه اطالعات کمي از 

هاي مختلف گراس در این سيستم یا گياهان پاسخ گونه

 هاي مختلف گراس وجود دارد. همراه مناسب براي گونه

 

 

 هاي بذرهاي ارگانیکمحدودیت

د این بذرها ممکن است محدود به یک الف(  بازاریابي: تولي

منطقه خاص باشد. لذا خيلي گران هستند. عالوه بر 

ها نيز هزینة باالیي دارد و کشاورز این، توليد آن

 ممکن است بذر متداول ارزان را ترجيح دهد. 

: مشکالت تکنيکي و نداشتن تجربه  2ب( تکنيک توليد بذر 

يایي ممکن و هزینة کافي براي توليد بدون نهادة شيم

 است باعث محدودیت در توليد شود. 

: ممکن است بذر توليد شود، اما 3ج( استانداردهاي کيفي

زني ضعيف، داراي کيفيت پایين باشد. مثاًل جوانه 

ها از ها و آفتخلوص کم، وزن هزار دانة کم، بيماري

 اند.آن جمله 

د(  امکان توليد: تهية بذرهاي ارگانيک ممکن است براي  

هایي که ها یا حداقل واریتهمحصوالت یا واریته تمام

 دهد، مقدور نباشد. کشاورز ترجيح مي

: ممکن است مراحل گواهي بذر ضعيف 4هـ( گواهي بذر

باشد و بذرها پس از توليد، یا در خود مزرعه یا در 

بازار، با بذرهاي غيرارگانيک مخلوط شوند و کيفيت 

 خود را از دست بدهند. 

 

ازمان کشاورزي آمریکا براي تولید راهبردهاي س

 بذرهاي ارگانیک

کشاورزي ارگانيک در آمریکا ابتدا در سطوح کوچک از 

شروع شد. با افزایش تنوع محصوالت ارگانيک،  1940سال 

نياز به استانداردهاي گواهي جهت تضمين راهبردهاي 

مناسب براي رشد محصوالت ارگانيک افزایش یافت. این 

يأتي شد که کار گواهي محصوالت امر باعث تشکيل ه

داد. براساس قوانين جدید در آمریکا ارگانيک را انجام مي

تمام مزارع توليدکنندگان باید به وسيلة آژانس گواهي 

سازمان کشاورزي آمریکا گواهي شوند تا برچسب ارگانيک 

بگيرند. مقررات، شامل استانداردهاي جدید براي منابع 

 
2Seed Technical standards 
3Quality standards 
4Seed Certification 
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شوند. انيک استفاده ميبذري است که در کشت ارگ

توليدکنندة ارگانيک باید بذر یا نهالي را به کار ببرد که به 

طور ارگانيک توليد شده باشد، مگر این که توليد آن بذر 

به صورت تجاري در دسترس نباشد. ضمن این که براي 

شوند، حتي این شرط صورت تازه خورده ميموادي که به

 شود. نيز برداشته مي

 

 ذر ارگانیک در اروپاتولید ب

امروزه در برخي از کشورهاي اروپایي بذر ارگانيک به 

-طور کلي وجود ندارد یا در صورت وجود، استفاده نمي

شود. در بعضي از کشورها نيز اکثر محصوالت ارگانيک از  

هاي آیند. این اختالف با شيوهبذر ارگانيک به دست مي

انيک کافي و شود. نبودن بذر ارگگواهي بذر توجيه مي

نامه اروپایي به استفاده از بذرهاي ارگانيک الزام آیين

(1IFOAM, 2005 ،Riddle and McEvoy, 2005 ) 

خصوص باعث شد که تالش متخصصان اروپایي به

متخصصين هلندي به سمت توليد گياهان مدل همانند 

ها و سيب زميني معطوف گردد. این پروژه گندم، پياز، کلم

هاي بذرزاد براي اپيدميولوژي بيماريشامل مطالعات 

-هاي درجهتوسعة راهکارهاي پيشگيري، گسترش تکنيک

-هاي آناليز و اصالح بنية بذر و روشبندي بذرها، روش

هایي براي بهبود سالمت بذر است. در نروژ، بذر ارگانيک 

شد، چون گران  توليد شده توسط کشاورزان خریداري نمي

ذر و مقامات مسؤول در نروژ، کنندگان ببود. لذا گواهي

استفاده از بذرهاي ارگانيک را از ماليات معاف کردند، چون 

عرضة بذر ارگانيک در بازار به اندازة کافي نبود. در فنالند 

و دانمارک نيز استفاده از بذرهاي معمولي شامل معافيت 

مالي نشد. کشاورزان ارگانيک در این کشورها باید به افراد 

کردند که بذرهاي ارگانيک قبل از اثبات مي کنندهگواهي

اینکه بذرهاي معمولي استفاده شوند، وجود نداشته است. 

بنابراین تمام بذرهاي ارگانيک توليدي قبل از اینکه  

بذرهاي معمولي مصرف شوند، مورد استفاده قرار گرفتند و 

این مسأله، موقعيت مطلوبي براي توليدکنندگان بذرهاي 

زار فروش به وجود آورد و منجر به گسترش ارگانيک در با

توليد بذرهاي ارگانيک در این کشورها گردید. امروزه اکثر 

ها به صورت بذرهاي گياهان زراعي مهم مثل غالت و لگوم

شوند. در سوئد نيز بازار بذر ارگانيک ارگانيک توليد مي

 
1International Federation of Organic Agricultural 

Movement 

توسعه یافت، چون وقتي که بذر ارگانيک در بازار وجود 

  اده از بذر معمولي چندان خریداري ندارد.دارد، استف

 

 هاي موجود در تولید بذر ارگانیکچالش

عالوه بر مشکالت توليد و فراهمي بذر و مواد تکثيـري، 

کشــاورزان ارگانيــک بــا مشــکالت دیگــري در مقایســه بــا 

کشاورزي متداول مواجه هستند. به دليل عـدم اسـتفاده از 

خطر بزرگ آلودگي بـه مواد شيميایي، بذرهاي ارگانيک با 

رو هسـتند. عـالوه بـر زا روبههاي هرز و عوامل بيماريعلف

این، کشت بذرها در خاک حاوي کودهاي آلي کـه سـرعت 

-تر علـفمعدني شدن کمتري در بهار دارند، به رقابت قوي

شود کـه در ایـن مـوارد الزم اسـت تـا هاي هرز منجر مي

ت رشـد ریشـة هـایي بـا سـرع بذرها، بنيـة بـاالتر و جوانـه

نبــودن آلـودهبيشـتري داشـته باشـند. همچنــين تضـمين 

انـد، اسـتراتژي محصوالتي که به طور ارگانيک توليد شـده

کننـدگان اسـت. بـا افـزایش جهـاني مهمي بـراي مصـرف

خطر افزایش آلودگي وجود دارد. ایـن  ،2GMOمحصوالت 

تواند بـه ها نياز به راه حل دارد که تنها با تحقيق ميچالش

ــراي تشــخيص عوامــل ســت آیــد. روشد هــاي مناســب ب

زا، تعيين نقطة بحراني کنترل در مراحل توليد بـذر بيماري

هاي جدید سالمت بـذر هـم بـراي کنتـرل عوامـل و روش

زا و هم براي حفظ قدرت حيات بذر ضروري اسـت. بيماري

ــين روش ــا اســتانداردهاي چن ــد ب ــم بای ــدي ه ــاي جدی ه

هـاي بـين المللـي نامـهينکشاورزي ارگانيک و هـم بـا آـی 

هـاي جدیــد حفاظـت از محصـول مطابقـت کنـد. تکنيـک

بندي بذر باید شامل حذف بذرهاي آلوده یا بـذرهاي درجه

 2004هاي مطرح در کنفرانس با بنية کمتر باشد. از چالش

هـاي هـرز و ایستا، بهداشت محصوالت شامل کنترل علـف

س تاکيـد زا بـود. همچنـين در ایـن کنفـرانعوامل بيماري

گردید که عوامل محيطي تاثيرگذار بر کيفيت بذر در طول 

دورة رسيدگي بذر مورد توجه قرار گيرند. این عوامل شامل 

ها، زمان هاي زراعي، کنترل آفتتوليد تجاري بذر، مدیریت

و روش برداشت و خشک کردن است. تحقيقات وسيعي در 

خصـوص کشورهاي توليد کننـدة محصـوالت ارگانيـک بـه

کشورهاي اروپایي براي حل مشکالت توليد بـذر ارگانيـک 

صورت گرفتـه اسـت و ایـن تحقيقـات همچنـان در حـال 

 پيگيري است.

 
2Gene Modified Organism 
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Abstract 

The rapid growth of the world population has induced a double burden on the agricultural lands to 

produce more food through more chemical fertilizers application during the last fifty years. The 

production of chemical fertilizers accounts for huge amounts of energy consumptions. Over 

application of chemical fertilizers in this regard, not only cost economical but environmental disasters 

especially in developing countries. These aspects of chemical fertilizers have moltivated the developed 

countries to pay more attention in producing and application of biological fertilizers, however, the 

major reason of special attention to biological fertilizer production and application in developing 

countries, is the less expenses involved in the production compared to chemical fertilizers. In this 

respect there has been a significant effort to produce and apply biological fertilizers in Iran since 1376. 

One of the evidences to support this argue is the number of published scientific papars within the 

period of 1381 to 1389 which the number of papars raised from 5 to 25 indicates 500% growth. The 

same trend has been observed in the number of submitted papars to the agronomy conferences during 

the same period of time (from 5 to 70 papars). Despite the promising progress in research about the 

biological fertilizers, however, the extention and practiced application of these fertilizers is not yet 

well known among the farmers. Also, the role of chemical fertilizer could not be ignored in 

agricultural practices in future, but the utilization of biological fertilizers will always remain the major 

part to support and quaranty the sustainability of agricultural practices in Iran. 
 
Key words: Biofertilizers, Chemical fertilizers, environment, Research, Popularization 
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