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  اهمیت موضوع
. باشـد  مـی  بلندمـدت  ریـزي  برنامه یک فاقد کشور در بذر تکنولوژي زمینه در شده انجام مطالعات رسد می نظر به

 واقعـی  نیازهـاي  گـرفتن  نظـر  در بـدون  خارجی منابع از تقلید یا و اجرا سهولت سلیقه، حسب بر مطالعات تنها اکثر

 ئولینمـس  سوي از بذر صنعت در موجود مشکالت و نیازها رفع منظور به اي برنامه هیچ تاکنون. شوند می انجام کشور

 ریـزان  برنامـه  و محققـان  بـه  آنهـا  سـوي  و سمت بررسی و گذشته تحقیقات از  اطالع.است نشده ارائه محققان یا و

   دارند؟ قرار بذر صنعت توسعه و ارتقاء مسیر آیا در که بدانند تا کرد خواهد کمک بذر صنعت

  )شرح مساله(مقدمه 
 کی که است الزم اجتماعی و فرهنگی سیاسی، اقتصادي، علمی، مختلف هاي زمینه در کشور یک پیشرفت براي

 در هایی برنامه چنین وجود. باشد داشته وجود کشور آن هاي زیرساخت و ها بخش کلیه در هدفدار و برنامه بلندمدت

 شمار به ضروري امري نیز شود، می محسوب کشور ارکان مهمترین از یکی که )باغی و زراعی (بخش کشاورزي

 نقطه نهال و بذر زیرا است، کیفیت با و مناسب نهال و بذر تولید گرو در موفق کشاورزي یک نظام داشتن. رود می

 نیز مطلوب و پویا بذري صنعت داشتن الزمه. شود می محسوب باغی و زراعی هاي در نظام تولید چرخه یک شروع

  . باشد می درازمدت پایه اهداف بر دقیق و منظم مطالعات انجام

  ها ترین یافته مهم
 گفتن براي چیزي نوآوري نظر از کشور در شده برگزار بذر تکنولوژي همایش سه در شده چاپ  مقاالت◄

 تکنولوژي هاي همایش براي ضعفی نکته این که است شده تکرار همایش سه این در مقاالت طور عمده به و نداشتند

  . شود محسوب می کشور در بذر
  

  .باشد می یمنگپرا بحث بخصوص و بذر بهبود موضوع با مقاالتی به توجه بیشترین اخیر هاي سال در ◄
  

 اثرات و انبارداري مکانیزاسیون، هرز، هاي علف مانند موضوعاتی به باید کشور در که شد مشخص تحقیق این در ◄

  . کرد بیشتري توجه اي دانه محصوالت نگهداري و تولید بر هاي و بیماري آفات
  

 طرف از کشور نیاز به توجه عدم و یالملل بین مقاالت در شده کار موضوعات به اي سلیقه توجه رسد می نظر به ◄

 و کمون انبارداري،( کشور در نیاز مورد هاي زمینه در شدید اطالعاتی ضعف باعث کشور محققان داخل

 . شده است )مکانیزاسیون
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
 داشته ادامه تاکنون خطی روند این و است شده آغاز شده چاپ مقاالت افزایش خطی روند 1374 سال از

 در مقاله 62 به و 1374 سال در مقاله 3 به 1366 سال در مقاله 2 از شده چاپ مقاالت که تعداد طوري به. است

 تعداد افزایش بر عالوه حال به تا 1366 سال از زمان گذشت با بذر تکنولوژي در زمینه. است رسیده 1391 سال

 بذري مقاالت رشد نرخ بیشترین اخیر هاي سال  در.است داشته زمینه افزایش این در نیز موضوعی تنوع مقاالت،

 در مقاالت رشد نرخ که بود حالی در این). سال هر  افزایش مقاله در79/0(بود  بذر بهبود موضوع به مربوط

 و آفات کمون، بذر، گواهی و ژن، تولید بانک انبارداري، تنش، در یزن جوانه بذر، قدرت زنی، جوانه موضوعات
 مقاله افزایش نرخ) زنی جوانه (43/0و ) مکانیزاسیون (06/0بین  بذر بیوشیمی و بذر بانک مکانیزاسیون، بیماري،

 حالی در نای. را داشت سهم بیشترین غالت گروه زراعی، گیاهان به مربوط مقاالت بین در. بود متغیر سال هر در

 داخلی با مجالت در شده چاپ مقاالت مقایسه. است شده توجه کمترین بقوالت خانواده گیاهان به که بود

 کمتر کشور در هرز هاي علف به توجه کلی طور به و کمون موضوع به توجه که بود آن از حاکی المللی بین مجالت

 باالي خسارت انبارها، در اي دانه محصوالت زیاد تلفات به توجه با طورکلی به. بود جهانی مجالت معتبر از

 این به باید که طور آن کشور در دانه، و بذر نگهداري و تولید در آالت ماشین و ضعف کشور در هرز هاي علف

   .است نشده پرداخته موضوعات

  

  
  

  .یرانا در 1391 سال تا 1366 سال از بذري موضوعات با ارتباط در شده چاپ مقاالت تعداد - 1 شکل


