
امنیت غذایی جهانی خواستار توسعه فناوری های جدید برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی امن و پرطرفدار 
در زمین های زراعی محدود، آن هم بدون افزایش مصرف آب و کود است. به همین خاطر چندین گزینه برای 

فرصت های  تکنولوژی ها،  و  ژنتیک  منابع  گسترش  نیز  اخیرا  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  عملکرد  این  تقویت 
جدیدی را برای غلبه بر این محدودیت ها فراهم کرده است. یکی از این فرصت های جدید، تولید بذر های 

هیبرید است که دارای توانایی باالیی برای افزایش این عملکرد هستند و طیف وسیعی از امکانات جدید 
را برای کشاورزان ایجاد می کنند.

تولید بذر هیبرید
گوجه فرنگی

زهرا کاظمی بیدهندی | دانشجوی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منایع طبیعی دانشگاه تهران

بذر هیبرید چیست؟
بــذر هیبریــد کــه اشــاره بــه بــذر F1 دارد، بــه طــور مســتقیم از پیونــد دو والــد کــه از لحــاظ ژنتیکــی 
ــه دارای  ــردد ک ــل می گ ــذری تبدی ــه ب ــت ب ــود و در نهای ــاد می ش ــتند، ایج ــز هس ــم متمای ــاْل از ه کام
ترکیبــی از صفــات کیفــی و مفیــد هــر دو والــد خواهــد بــود. بــا توجــه بــه ایــن کــه واژه هیبریــد 
(Hybrid( اشــاره بــه نیــروی هیبریــدی هــم دارد، بنابرایــن می تــوان گفــت بذرهــای هیبریــد نســبت 
بــه والدیــن خــود برتــری کامــل دارنــد؛ چــرا کــه بــذر هیبریــد منجــر بــه تولیــد درختــان و یــا گیاهانــی 
خواهــد شــد کــه عــالوه بــر پایــداری و مقاومــت بیشــتر در برابــر آفت هــا و بیماری هــا، دارای میوه هــا 
و محصــوالت درشــت تر و مرغوب تــری خواهنــد بــود و حتــی در آخــر منجــر بــه تســهیل فرآینــد برداشــت 
ایــن محصــوالت نیــز می شــود. در ایــن مقالــه قصــد داریــم در مــورد نحــوه تولیــد بــذر هیبریــد گیــاه 

گوجــه فرنگــی توضیحاتــی مختصــر و مفیــد ارائــه دهیــم.

Solanum lycopersicum نام علمی

S. lycopersicum گونه

Solanaceae خانواده

Solanum جنس

HYBRID
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بازگشت به فهرست اصلی بازگشت به سرفصل



آزادســازی  بــرای  اســتفاده  مــورد  محــرک  عوامــل 
گل گرده هــای 

ــرای آزادســازی  از عوامــل محــرک مــورد اســتفاده ب
مخصــوص  زنبورهــای  بــه:  می تــوان  گل  گرده هــای 
گــرده افشــان، ضربــه زدن بــه گل هــا بــا کاغــذ لولــه 
ــا لرزاننــده  شــده و قلــم مــو، اســتفاده از ویبراتوربرقــی ی
ــن اســتفاده از هواکش هــا اشــاره  الکتریکــی و همچنی

ــکل ۲(. ــرد )ش ک

زیست شناسی گل گوجه فرنگی
گل هــا کامــل و بــه صــورت متنــاوب روی خوشــه 
گل قــرار گرفته انــد و دارای رنــگ زرد هســتند. گل آذیــن 
از نــوع گــرزن و دارای یــک محــور اصلــی بــا برگ هــای 
جانبــی بــدون براکتــه و چندیــن گل )معمــوال ٤ تــا 8 

گل( می باشــد )شــکل ۱(. 
یــک  طــول  بــه  گلبــرگ   6 یــا   5 دارای  هــا  گل 
ســانتی متر می باشــند کــه در قاعــده بهــم چســبیده 
 5 کاســبرگ ها  می شــوند.  جــدا  هــم  از  انتهــا  در  و 
عــدد، کشــیده و نــوک تیزنــد و مادگــی متشــکل از 2 
برچــه الحــاق شــده اســت کــه بــه خامــه ای منفــرد و 
ــرزدار منتهــی می شــود )شــکل۱(. 5 عــدد پرچــم  کاللــه ُپ
را  انــدام گل  کوتــاه  میلــه ای  و  بــزرگ  بســاک های  بــا 

می دهنــد. تشــکیل 

گرده افشانی در گوجه فرنگی
گل هــای گوجــه فرنگــی بــرای تشــکیل میــوه نیــاز 
بــه گرده افشــانی دارنــد. گل هــای گوجــه فرنگــی کامــل 
و اغلــب خودگشــن می باشــد. هنــگام گرده افشــانی 
بعضــی  و  می شــود  جــدا  بســاک  از  گــرده  دانه هــای 
از آن هــا روی کاللــه همــان گل و گاهــی روی کاللــه 
گل دیگــر قــرار می گیرنــد و باعــث تلقیــح تخمک هــا 
ــی صــورت نگیــرد  ــه خوب می شــوند. اگــر عمــل تلقیــح ب
گل هــا ریــزش می کننــد. بنابرایــن بایــد از عوامــل محــرک 
دیگــری بــرای آزادســازی گرده هــای گل اســتفاده شــود.

شکل 2 - گرده افشانی

شکل 1 - گل و میوه در گوجه فرنگی

اهداف به نژادی

1_ افزایــش رشــد اولیــه و عملکــرد کل اهــداف اصلــی اصــالح گوجــه فرنگــی در برنامه هــای 
ــع  ــتر مواق ــت. در بیش ــاس اس ــیار حس ــده بس ــر زن ــده و غی ــش زن ــن تن ــه چندی ــی ب ــه فرنگ ــت. گوج ــی اس اصالح

اهــداف به نــژادی تولیــد ارقــام و دورگه هــای مقــاوم بــه چنــد بیمــاری و آفــت اســت.

2_ گوجــه فرنگــی بــه تعــدادی از تنش هــای محیطــی بــه ویــژه حرارت هــای شــدید، شــوری، 
ــل چنیــن  ــد در مقاب ــد ارقامــی اســت کــه بتوان ــه تولی ــاز ب خشــکی و آلودگی هــای محیطــی حســاس اســت و نی

تنش هــای محیطــی دوام بیاورنــد.

3_ قسـمت زیـادی از میـوه گوجـه فرنگی بـرای اهداف فرآوری به مصرف می رسـد و برخـی برنامه های 
ماشـین  بـا  فـرآوری  مخصـوص  فرنگی هـای  گوجـه  یافته انـد.  اختصـاص  مناسـب  ارقـام  تولیـد  بـرای  به نـژادی 

برداشـت می شـوند و بنابرایـن اهـداف فـرآوری و اهـداف برداشـت ماشـینی همزمـان اجـرا می شـوند.
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روش های اصالح گوجه فرنگی
روش هــای دورگ گیــری بــرای ایجــاد ارقــام متعــدد 
ــری  ــه اســت. بعــد از دورگ گی ــه کار رفت گوجــه فرنگــی ب
سلکســیون  ویــژه  بــه  و  سلکســیون  سیســتم های 
شــجره ای، بالــک، روش تــک بــذر و تغییــر یافتــه آن به کار 
رفته انــد. در سیســتم شــجره ای، سلکســیون تــک بوتــه 
در نســل های اول بــه کار مــی رود و در نســل های بعــدی 
اســتفاده می شــود.  الیــن  و  فامیــل  از سلکســیون  از 
فشــار سلکســیون در نســل های اول بــه ژنتیــک والدیــن 
و جوامــع گیاهــی بســتگی دارد. سلکســیون تــک بوتــه 
در F2 خطــوط نتــاج گیاهــی F3 را تشــکیل می دهــد 
حالــت  پایــه  بــر  بوته هــا  تــک  بیشــتر  سلکســیون  و 
غالبــا  سلکســیون  می شــود.  انجــام  گیــاه  فنوتیپــی 
بــر پایــه نتــاج آزمایش هــای تکــرار دار اســت. از ایــن رو 
ارزیابــی نســل های اولیــه و آزمــون عملکــرد و صفــات 
مربــوط در آزمایش هــای تکــرار دار، نیازمنــد ذخایــر بــذری 

ــزرگ اســت. ب

)SSD( تک بذر
روش هــای تــک بــذر )SSD( توســط چندیــن بــه 
ــر در F2 انتخــاب  ــد. بوته هــای برت ــه کار رفتــه ان نژادگــر ب
شــدند. هــر بوتــه بــا انتخــاب یــک بــذر در هــر نســل 
تــا نســل F4 و یــا F5 بــه پیــش بــرده شــد. روش بــذر 
دوگانــه نیــز کــه طــی آن هــر نتــاج گیاهــی نگــه داری 

می گــردد، میتوانــد بــه کار بــرده شــود.

SSD شجره ای همراه
 SSD سلکســیون  و  شــجره ای  روش  از  ترکیبــی 
ــخیص داده  ــر تش ــیار  موث ــگالر بس ــالی و تی ــط کاس توس
شــد. بــر پایــه گــزارش آنهــا سلکســیون شــجره ای تــا F4 و 
ادامــه آن بــا SSD از نظر تاثیر همانند روش سلکســیون 
از  اقتصادی تــر  بســیار  روش  ایــن  امــا  بــود.  شــجره ای 
کاربــرد سلکســیون شــجره ای بــه تنهایــی اســت. روش 
سلکســیون شــجره ای و یــا شــجره ای همــراه SSD موثــر 
ــی  ــوارد روش تالق ــیاری م ــت. در بس ــا SSD اس ــر از تنه ت
برگشــتی بــرای انتقــال صفــت مقاومــت از رقــم دهنــده 

بــه ارقــام تجارتــی بــه کار رفتــه اســت.

سلکسیون دوره ای
بالقــوه  اســتعداد  دارای  دوره ای  سلکســیون 
بــرای  والدیــن  پذیــری  ترکیــب  اصــالح  بــرای  اســتفاده 
تولیــد دورگــه می باشــد. سلکســیون دوره ای دو جانبــه 
کار  بــه  اصــالح هتروزیــس  بــرای  اینبــرد  در الین هــای 
رفتــه اســت. ایــن کار ترکیــب پذیــری خصوصــی والدیــن 
را بهبــود بخشــید. سلکســیون دوره ای می توانــد بــرای 

شکســتن لینکاژ هــای نامطلــوب بــه کار رفتــه و ایــن 
ژنتیکــی  عقیــم  نــر  الین هــای  ســازد.  موثرتــر  را  روش 
ــد. ــه کار رون ــا ب ــردن تالقی ه ــاده تر ک ــرای س ــد ب می توانن

بیوتکنولوژی
شیشــه ای  درون  کاشــت  بــرای  فرنگــی  گوجــه 
ــه  ــرگ و ریش ــاقه، ب ــت های س ــت. جداکش ــب اس مناس
کشــت  شیشــه  درون  در  مثلــی  تولیــد  اندام هــای  و 
تکثیــری گیاهــان،  ریــز  بــرای  بافــت  شــده اند. کشــت 
بــرای  سلکســیون  کلونالــی،  ســوما  تنــوع  تولیــد 
تنش هــای زنــده و غیــر زنــده و دورگ گیــری گونــه هــای 

رفته انــد. کار  بــه  بیگانــه،  بســیار 

هتروزیس
رگه هــای  دو  ایجــاد  در  شــگرفی  پیشــرفت های 
ــی دو  ــور کل ــه ط ــت. ب ــده اس ــام ش ــی انج ــه فرنگ گوج
ــه  ــوط ب رگه هــا از نظــر زودرســی، عملکــرد و صفــات مرب
هســتند.  افشــان  گــرده  آزاد  ارقــام  از  برتــر  مقاومــت 
ــری  ــازگاری بهت ــدرت س ــا دارای ق ــته از آن دورگه ه گذش

می باشــند. گرده افشــان  آزاد  ارقــام  از 

)Emasculation( اخته کردن
ــی  ــتی روش های ــانی دس ــردن و گرده افش ــه ک اخت
ــد دورگه هــا هســتند. بذر هــای دورگــه  ــرای تولی ــج ب رای
بــا اســتفاده از نــر عقیمــی ژنتیکــی می تواننــد بــه صــورت 

اقتصــادی تولیــد شــوند.

زمان مناسب براي اخته کردن
اختــه کــردن حــدود 65-55 روز پــس از کاشــت 
آغــاز می  شــود. جوانه   هــای گل   هایــی کــه حــدود دو تــا 
ــاز شــدن آن  هــا می  گــذرد بــرای اختــه کــردن  ســه روز از ب

مناســب می  باشــند.
قبــل از آغــاز بایســتی پنــس، قیچــی و دســت  ها 
در صــورت  اســتریل شــوند.  الــکل ٩5 درصــد  توســط 
ــد  ــکل ٩5 درص ــتی از ال ــز بایس ــتکش نی ــتفاده از دس اس
اســتفاده شــود تــا از آلودگــی گــرده جلوگیــری شــود.
از  شــده،  انتخــاب  جوانه هــای  کــردن  بــاز  بــرای 
مخــروط  ســپس،  کنیــد.  اســتفاده  تیــز  نــوک  پنــس 
ــه  ــا دقــت از جوان بســاک را بگیریــد. مخــروط بســاک را ب
بیــرون کشــیده و ماننــد شــکل 6 گلبــرگ، کاســبرگ و 

تخمــدان را نگــه داریــد.
برای کمک به شناسایی میوه های هیبرید از 

میوه   های حاصل از خودگشنی در هنگام برداشت، 
گلبرگ و کاسبرگ را مطابق شکل 7 برش دهید.

                                                            

تولید بذر هیبرید گوجه فرنگی
انتخاب گیاهان والدینی

ــا  ــن مــاده ب ــذر هیبریــد شــامل تالقــی الی ــد ب تولی
الیــن نــر اســت. هــر کــدام از ایــن الین   هــا می  توانــد 
والــد نــر یــا مــاده باشــد. والــد بــذری بایــد توانایــی تولیــد 
عملکــرد دانــه بــاال را همــراه بــا قــدرت جوانــه زدن و 
ترکیب پذیــری خــوب و مقاومــت بــه بیمــاری داشــته 
باشــد. والــد نــر بایــد آن صفاتــی را کــه از طریــق والــد ماده 
ژن هــای  امــکان  نیــز در صــورت  و  انتقــال نمی یابنــد، 

ــد. ــال دهن ــر را انتق ــانه گ نش
هــر دو والــد بایســتی خالــص بــوده و ترجیحــا بــه 
مــدت شــش نســل خــود گــرده   افشــانی شــده باشــند 
والدیــن  می شــود(.  گفتــه  اینبــرد  الین  هــا  ایــن  )بــه 
ــر اســاس صفــات مطلــوب انتخــاب می  شــوند. اینبــرد ب

نسبت گیاهان نر به ماده
بــرای تالقــی هیبریــد الزم اســت کــه تعــداد زیــادی 
کــه  ایــن  بــه  توجــه  بــا  باشــد.  گــرده وجــود داشــته 
ســاقه های گوجــه فرنگــی شــکوفه تولیــد می کننــد، 
نســبت یــک گیــاه نــر بــه ازای چهــار گیــاه مــاده توصیــه 

می شــود.

تاریخ کاشت
کشــت  زودتــر  هفتــه  ســه  نــر  گیاهــان  بــذور 
می  شــوند تــا از ابتــدای دوره هیبریداســیون گرده   هــا 

باشــند. دســترس  در 

شکل 3 - گلبرگ  ها اندکی از جوانه  های گل خارج شده 
و باز نشده  اند و کاسه گل به رنگ زرد روشن می  باشد.

شکل 4 - ابزار مورد نیاز

شکل 5 - نحوه بیرون کشیدن مخروط بساک از جوانه

شکل 6 - نحوه برش دادن گلبرگ و کاسبرگ
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جداسازی بذر
1. جداسازی دستی

میوه   هـای رسـیده را برداشـت کـرده و آن  هـا را در 
کیسـه   های نایلونـی نگهـداری کنیـد. میوه   هـا را توسـط 
پـا فشـار دهیـد. کیسـه های حـاوی میوه های له شـده 
را در ظـروف پالسـتیکی قـرار دهیـد تـا بـرای جـدا شـدن 
بذرهـا از تـوده ژل تخمیـر شـوند. زمـان تخمیـر بسـتگی 
بـه دمـای اتاق دارد. اگر دما باالتر از 25 درجه سـانتیگراد 
در  باشـد.  کافـی  تخمیـر  روز  یـک  اسـت  ممکـن  باشـد 
صـورت سـردتر بـودن ممکـن اسـت دو روز تخمیـر مـورد 
نیاز باشـد. تخمیر بیش از سـه روز ممکن اسـت کیفیت 

بـذر را کاهـش دهـد. 
بـرای شسـتن بذرهـا، آنها را در یک ظرف پالسـتیکی 
بـاز قـرار دهیـد. سـپس ظـرف را بـا آب پـر کـرده و بذرهـا 
را ریختـه و هـم بزنیـد تـا تکـه هـای گوشـت و پوسـت 
موجـود روی بـذر جدا شـوند. ظرف را بـه آرامی خم کرده 
و آشـغال   هـای شـناور را برداریـد و مطمئـن شـوید کـه 
بذرهـا در پاییـن باقـی مانـده   انـد. شستشـو را چندیـن 
مرتبـه تکـرار کنیـد و هـر بـار آب تـازه را بـه ظـرف اضافـه 
کامـل  طـور  بـه  ژل   هـا  و  هـا  گوشـت    تمـام  تـا  کنیـد 

برداشـته شـوند تـا بذرهـای تمیـزی حاصـل شـود.

ایزوله کردن
هــر گل گوجــه   فرنگــی دارای دو بخــش نــر و مــاده 
اســت. تقریبــا تمــام الین  هــا، از جملــه ارقــام مــدرن، 
هــر  گــرده  دیگــر،  عبــارت  بــه  هســتند.  خودگشــن 
پرچــم گل تنهــا مادگــی همــان گل را تلقیــح می  کنــد. 
نیســت.  ضــروری  مــاده  و  نــر  الین   هــای  جداســازی 
گیاهــان نــر را می  تــوان در فاصلــه دو متــری از گیاهــان 

ــرد. ــت ک ــاده کاش م

مکان و فاصله گیاهان
بــرای تســهیل عملیــات و جلوگیــری از ســایه اندازی 
دیگــری  مــکان  در  نــر  الین هــای  گیاهــان،  رقابــت  و 
کاشــته می شــوند. بــرای تولیــد حداکثــر گل و گــرده 
نــر  الین  هــای  و  کــرده  انتخــاب  را  آفتابــی  نقطــه  یــک 
کاشــته می  شــوند.  ردیفــی  بســترهای دو  در  مــاده  و 
فاصلــه بســترها بایســتی 150 ســانتی  متر باشــد. در هــر 
ردیــف الین   هــای مــاده بــا فاصلــه 50 ســانتی متر از هــم 
ــته  ــم کاش ــانتی متر از ه ــه ٤0 س ــر در فاصل ــان ن و گیاه
هکتــار  هــر  در  گل  تعــداد  بیشــترین  تــا  می  شــوند 

حاصــل شــوند.

حذف گیاهان نامناسب
الین   هــای نــر و مــاده بایســتی 100 درصــد خالــص 
باشــند. گیاهــان را بــه طــور مرتــب بررســی کنیــد. قبــل از 
شــروع هیبریداســیون، گیاهــان نامناســب یــا آلــوده بــه 

ویــروس بایســتی حــذف شــوند.

اخته کردن
در تولیــد بــذر هیبریــد نبایــد خودگشــنی انجــام 
شــود. گل مــاده بایســتی توســط الیــن نــر گــرده افشــانی 
شــود. بــرای جلوگیــری از خودگشــنی، قبــل از آزاد شــدن 
گــرده بایــد پرچم   هــای جوانــه گل   هــا حــذف شــوند. 
ایــن فرآینــد تحــت عنــوان اختــه کــردن نامیــده می  شــود.

جمع   آوری گرده
ــع  ــر را جم ــد ن ــای وال ــرده، گل   ه ــت گ ــرای برداش ب
کنیــد. بهتریــن زمــان بــرای جمــع   آوری دانــه گــرده اوایــل 
صبــح و قبــل از آزاد شــدن گــرده اســت. مخروط بســاک را 
از گل  هــا جــدا کــرده و در ظــرف مناســب نظیــر شیشــه، 

ســلفون یــا کیســه کاغــذی قــرار دهیــد.
مخروط هــای بســاک خشــک شــده را در یــک تابــه 
یــا فنجــان پالســتیکی قــرار دهیــد. فنجــان را بــا یــک 
صفحــه مــش )مــش 300-200( بپوشــانید و آن را توســط 
ــم  ــفت و محک ــوان درب س ــه عن ــابه ب ــان مش ــک فنج ی

کنیــد.

مخــروط بســاک  ها را در فاصلــه 30 ســانتی متری 
از المــپ 100 واتــی بــه مــدت 2٤ ســاعت قــرار دهیــد تــا 
ایــن المــپ دمــای حــدود 30 درجــه  خشــک شــوند. 
می  کنــد.  ایجــاد  شــدن  خشــک  بــرای  را  ســانتیگراد 
نیــز  آفتــاب  معــرض  در  می  تــوان  را  گــرده  همچنیــن 
خشــک کــرد. امــا از خشــک کــردن آن در هنــگام ظهــر و 

دمــای بســیار بــاال خــودداری کنیــد.
فنجــان را حــدود 20-10 بــار تــکان دهیــد تــا گرده   هــا 
را  گــرده  هــا  شــوند.  جمــع  )درب(  دیگــر  فنجــان  در 
جمــع کــرده و بــه یــک ظــرف کوچــک مناســب بــرای 

کنیــد. منتقــل  گرده افشــانی 

گرده افشانی
گل  هــای اختــه شــده را دو روز بعــد گرده   افشــانی 
می  کننــد. تغییــر رنــگ گلبــرگ گل   هــای اختــه شــده بــه 
زرد روشــن نشــان دهنــده آمادگــی آن  هــا بــرای گــرده 

افشــانی اســت.
بــا قــرار دادن کاللــه در ظــرف حــاوی گــرده یــا لمس 
کاللــه بــا نــوک انگشــت آغشــته بــه گــرده، گرده افشــانی 

انجــام می گیــرد.
گرده افشــانی معمــوال 3 بــار در هفتــه و در یــک 

دوره 3 تــا 5 روزه انجــام می  شــود. 
تولید میوه

بــه دلیــل بریــدن کاســبرگ ها، میوه   هــای هیبریــد 
بــه راحتــی قابــل تشــخیص هســتند. در صــورت وجــود 
طبیعــی  صــورت  بــه  شــده  گرده افشــانی  میوه   هــای 
)غیــر هیبریــد(، آن  هــا را از گیاهــان مــادری حــذف کنیــد.

برداشت
روز   50-60 حــدود  گوجــه   فرنگــی  میوه   هــای 
پــس از گرده افشــانی می  رســند. تــا رســیدگی کامــل، 
میوه    هــا را روی ســاقه نگهداریــد. ایــن ســبب می  شــود 
کــه بــذر بــه صــورت طبیعــی و بــه طــور کامــل رشــد 
ــوند،  ــت ش ــه برداش ــل اولی ــا در مراح ــر میوه   ه ــد. اگ کن
آن  هــا را بــه مــدت 3 یــا ٤ روز در یــک مــکان خشــک و 
برداشــت  از  قبــل  برســند.  تــا  کنیــد  نگهــداری  خنــک 
میوه   هــا  کنیــد.  بررســی  را  کاســبرگ ها  حتمــا  میــوه 
نایلونــی،  کیســه   های  نظیــر  فلــزی  غیــر  ظــروف  در  را 
کنیــد.  جمــع  جعبه   هــا  یــا  پالســتیکی  ســطل   های 
ــود در  ــیدهای موج ــا اس ــت ب ــن اس ــزی ممک ــروف فل ظ
آب گوجه فرنگــی واکنــش داده و روی زنده   مانــی بذرهــا 
تاثیــر بگذارنــد، از ایــن رو نبایــد از آن  هــا اســتفاده کنیــد.

شکل 7 - -فاصله ی الین های نر و ماده از یکدیگر

شکل 8 - اخته کردن گل گوجه فرنگی

شکل 9 - گل های والد نر

فنجان  در  شده  خشک  بساک  مخروط های   -  10 شکل 
پالستیکی

شکل 11 - خشک کردن مخروط بساک ها

شکل 12 - گرده های جدا شده
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۲. جداسازی مکانیکی
میوه   هــای رســیده را بــرای خــرد کــردن و جداســازی 
قــرار  بــذر مکانیکــی  یــک جداســاز  در  بذرهــا و ژل هــا 
دهیــد )شــکل ۱۴(. بذرهــا و تــوده   هــای ژل را در یــک 
ــا ســطل جمــع  ظــرف مناســب ماننــد وان پالســتیکی ی

ــد. کنی

خشک کردن بذرها
قــرار  کیســه   ها  درون  را  شــده  شســته  بذرهــای 
دهیــد. بــا قــرار دادن بذرهــا در ســایه بــه مــدت یــک 
روز می  تــوان آب اضافــی را از بیــن بــرد. یــک راه ســریع 
ــک کن  ــا در خش ــرار دادن بذره ــردن آب، ق ــن ب ــرای از بی ب

چرخشــی اســت.

بسته   بندی و ذخیره بذر
شــرکت  مشــخصات  طبــق  شــده  خشــک  بــذور 
بــذر یــا آژانــس پیمانــکار، بســته بندی و تحویــل داده 
می شــود )شــکل ۱۶(. بذرهــا را در پاکت هــای مانیــل، 
پارچــه یــا کیســه مــش، ظــروف پالســتیکی یــا فویــل قــرار 
دهیــد. بهتریــن ظــروف بــرای نگهــداری، شیشــه   های 

درب دار، قوطی   هــای فلــزی یــا فویــل هســتند.
بــه  می شــوند.  برچســب زده  دقــت  بــا  ظرف هــا 
اطالعــات  هــر  و  تاریــخ  والدیــن،  و  هیبریــد  اســامی 
دیگــری کــه ارزشــمند هســتند، توجــه کنیــد. دانه   هــا را 
در جــای خشــک و خنــک نگهــداری کنیــد. بــرای مقادیــر 
زیــاد، بایــد از یــک اتــاق مخصــوص بــا دمــا و رطوبــت 
کنتــرل شــده اســتفاده کــرد. در صــورت امــکان، دمــا 
نبایــد بیــش از 20 درجــه ســانتیگراد و رطوبــت نســبی 

بیــش از 30 درصــد باشــد.

شکل 13 - جداسازی دستی بذر

شکل 14 - جداسازی مکانیکی بذر

شکل 15 - قرار دادن بذرها در سایه جهت خشک کردن 
آنها

شکل 16 - بسته بندی و نگهداری بذر
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