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هایی است که در ها و مسئولین مرتبط به منظور اتّخاذ تصمیمات الزم، از جمله فعالیتارائه شده از دستگاه

 ود.شاندیشکده انجام می

در ارتباط باشند و نظرات، انتقادات  یاقتصاد مقاومت شکدهیبا اند Mett.ir تیسا قیاز طر توانندیمندان معالقه
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 یتیریخالصه مد

در اسفند  «رانیمنتخب در ا یبذور محصوالت زراع یمشخصات فنو  هایژگیو یبررس»با هدف  این پژوهش

در  است.بذر و نهال  یثبت و گواه قاتیموسسه تحق یداده ها آن، یمنبع اصل وشده  انجام 1400ماه سال 

شامل ذرت، گندم، جو،  رانیمنتخب در ا یبذور محصوالت زراع یو مشخصات فن یژگیوپژوهش، بخش اول 

واردات و  د،یتول یهاها و دستورالعملنامه نییآ ن،یبخش دوم قوان در وو نخود  ای، سوبرنج، چغندرقند، کلزا

 .قرار گرفته است یصادرات بذر مورد بررس

بذر و نهال  یثبت و گواه قاتیتوسط موسسه تحق 1400تا  1359رقم ذرت از سال  140حدود بر این اساس 

 یرقم فعل 140 از هستند. دیبریرده افشان و هم از ارقام هارقام هم از ارقام آزاد گ نیاست. ا دهیبه ثبت رس

 :یذرت در فهرست ارقام مل

 28 است. شده ینهال و بذر اصالح و معرف هیاصالح و ته قاتیرقم توسط موسسه تحق 

 7 یبذر ذرت از جمله شرکت توسعه کشت ذرت معرف دیتول نهیفعال در زم یرقم توسط شرکت ها 

 .ستشده ا

 و است ذرت به کشور وارد شده  ذرب دکنندهیتول یمختلف خارج یهاکشور و شرکتارقام از  هیبق

تلف مخ شاتیپس از انجام آزما ،بذر و نهال یثبت و گواه قاتینظر موسسه تحق ریز، ارقام یمل تهیکم

نسبت به  ،کشور و آلوده نبودن ارقام وارد شده ییآب و هوا طیارقام مذکور با شرا یو احراز سازگار

 .دینمایاقدام م یارقام واردات یبرا یگواهصدور 

رقم را در 19بذر و نهال،  یثبت و گواه قاتیموسسه تحق، 1400تا سال  1375بخش گندم دوروم از سال  در

 :است دهیارقام به ثبت رسان یقرار داده است و در فهرست مل یبررس مورد ارقام نییتع تهیجلسه کم

 9 است. شده یمعرف کشور مید قاتیرقم توسط موسسه تحق  

 استشده  ینهال و بذر معرف هیاصالح و ته قاتینژادگران موسسه تحقتوسط به زیارقام ن مابقی.  

رقم گندم  216بذر و نهال،  یثبت و گواه قاتیموسسه تحق، 1400تا سال  1375مورد گندم نان از سال  در

 :است دهیارقام به ثبت رسان یرست ملو در فه قرار داده یرقم مورد بررس نییتع تهینان را در جلسه کم

 120 معرفی شده است. نهال هیاصالح و ته قاتیرقم توسط موسسه تحق 

 29  شده است. یکشور معرف مید قاتیتوسط موسسه تحقنیز رقم 

رقم جو را در جلسه  76بذر و نهال،  یثبت و گواه قاتیموسسه تحق 1400تا سال  1328مورد جو از سال  در

 :است دهیارقام به ثبت رسان یقرار داده است و در فهرست مل یم مورد بررسرق نییتع تهیکم
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 48 معرفی شده است.نهال و بذر  هیاصالح و ته قاتیرقم توسط موسسه تحق 

 15 شده است.  یکشور معرف مید قاتیتوسط موسسه تحق زیرقم ن 

 ز کسب مجوز از و پس ا به کشور وارد شده یتوسط شرکت خارج زیجو ن یارقام فهرست مل هیبق

 شده است. ق ذکر نهال در فهرست فو وبذر  یثبت و گواه قاتیموسسه تحق

ارقام به ثبت  یرقم برنج در فهرست مل 60، 1400تا سال 1345برنج از سال  یفهرست ارقام مل نهیزم در

 :است دهیرسان

 تاس شده یفبرنج کشور معر قاتیبرنج توسط موسسه تحق یارقام موجود در فهرست ارقام مل تمام. 

 ژاپن دارند. ن،یچ کا،یآمر یاز کشورها یفهرست منشا خارج نیاز ارقام ذکر شده در ا یبعض 

 یال 1352تعداد ارقام مربوط به سال  نیاست. ا دهیرقم به ثبت رس 238چغندرقند  یفهرست ارقام مل در

 :باشد یم 1400

 34 بذر چغندرقند هیته اصالح و قاتیچغندرقند توسط مؤسسه تحق یرقم از ارقام مل (SBSIمعرف )ی 

 است.شده 

 ستاوارد شدههلند، فرانسه و انگلستان  ک،یبلژ ا،یتالیآلمان، ا یارقام از کشورها مابقی . 

 :است دهیرقم به ثبت رس 63کلزا تعداد  یفهرست ارقام مل در

 20 معرفه شده است.نهال  هیاصالح و ته قاتیرقم توسط موسسه تحق 

 1 است. شده یمعرف یروغن یهارکت توسعه کشت دانهتوسط ش زیرقم ن 

 یدر فهرست مل یبذر خارج زانیم نیشتریباست. ارقام از خارج از کشور به کشور وارد شده  مابقی 

 است.  Euralis Semencesو  Syngenta ارقام کلزا متعلق به دو شرکت

 :رقم ثبت شده است 22 یدارا ایارقام سو یمل فهرست

 19  معرفی شده است.نهال و بذر  هیاصالح و ته قاتیفوق توسط موسسه تحقرقم در فهرست 

 1  شده است. یمعرف یروغن یهاتوسط شرکت توسعه کشت دانهرقم 

 است.ارقام از خارج از کشور به کشور وارد شده  مابقی 

ام ثبت است. ارق دهیرقم به ثبت رس 25تعداد  1400 یال 1346از سال  زیارقام نخود کشور ن یفهرست مل در

 هستند. کشور و مخصوص مناطق گرم و خشک  مید قاتیشده اکثرا توسط موسسه تحق

 

 



 

 

 4 رانیمنتخب در ا یبذور محصوالت زراع یو مشخصات فن یژگیو یبررس
 

 :صادرات و واردات بذر د،یتول نهیموجود در زم ینامه ها نییو آ نیقوان در حوزه

 بر اساس ماده دیرس بیبه تصو 1382 رماهیبذر و نهال در ت یو کنترل و گواه یاهیثبت ارقام گ قانون .

بذر و نهال منحصراً به  یو کنترل و گواه یاهیو ثبت ارقام گ ییشناسا یتیامور حاکم قانون نیا 2

 شده است. بذر و نهال واگذار  یثبت و گواه قاتیمؤسسه تحق

 یهاامهننییاجرایی قانون به تصویب هیئت محترم وزیران و آ نامهنییاشاره، آ ابالغ قانون مورد متعاقب 

قات، سازمان تحقی یامنا ئتیتدوین و به تصویب ه ،بت ذخایر ژنتیکیمعرفی و ثبت ارقام گیاهی و ث

 آموزش و ترویج کشاورزی رسید.

 روز  یازهایبه ن ییها و پاسخگویساز میدر تصم یتنوع رقم، مشارکت بخش خصوص شیافزا منظوربه

ن تات قرار سازما یامنائتیه یموردبازنگر 21/4/93 خیرقم در تار یمعرف نامهنییصنعت بذر کشور، آ

 نی. اافتیرقم حضور  یمعرف تهیکم بیدر ترک یاز بخش خصوص ندهیبار دو نما نیاول یگرفت و برا

  شد.اصالح  دو مرتبهمجدداً در  نامهنییآ

فاده که بیشتر مورد استبسیاری از ارقام بذر محصوالت اساسی کشاورزی نتایج این پژوهش حاکی از آن است که 

که عملکرد تولید بهتری دارند، چندان  داخلی هستند و ضریب خودکفایی در بذور وارداتیقرار می گیرد، 

معرفی ارقام  هنیدر زم یاز مشکالت اساس یکی دولتی بودن فرایند تولید و تکثیر بذور در کشور مناسب نیست.

ت، اس یادین زو صرف زمادولتی بودجه  ازمندین ،ارقام یبذر و معرف دیتول یاست و از آنجا که برا بذر مناسب

های تی و شرکبخش خصوص گیرد. به همین منظور نیاز استلذا معرفی و تولید بذور جدید به سرعت انجام نمی

زم اعتبار ال جادیو ا آنهااین  ظرفیت توان با فعال کردنیمدر واقع د. نشوفعال  نهیزم نیدر ا زین دانش بنیان

ر محصوالت وذب دیتول نهیدر زم ییخودکفا بهبود ضریب ،اقلیم تولید و تکثیر بذور متناسب بااز  تیدر جهت حما

 .را محقق نموددر کشور  یاساس
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