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 1. محمد عبدالهیان نوقابی، 
جواد گوهری، محمد صادق 
کایا، سیدباقر محمودی و
مرضیه شاملو
2. عباس صالحی اردکانی،
کریم عرب سلمانی و
داوود سیل سپور

در طــی ســالیان اخیــر تولیــد بــذر هیبریــد در گیاهــان زراعــی و باغــی به دلیــل افزایش عملکرد 

آفــات و بیماری هــا  کمــی و کیفــی، تولیــد محصــوالت یکســان و یکنواخــت و  مقاومــت بــه 

توســعه زیــادی پیــدا کــرده اســت.  دانــش فنــی تولیــد بــذر هیبریــد گیاهــان ســبزی و صیفــی در 

دنیــا عمدتــا در اختیــار شــرکت های خصوصــی چنــد ملیتــی اســت و بیــش از 90 درصــد ایــن بــذور 

ــی اســت. شــرکت دانــش بنیــان توســعه  ــور واردات ــورور در  کش ــون ی ــه ارزش حــدود 100 میلی ب

گیاهــان زراعــی در ســال 1392 بــا هــدف تولیــد بــذر ارقــام هیبریــد گیاهــان زراعــی و ســبزی و صیفی 

تاســیس گردیــد. ایــن شــرکت در زمینــه تولیــد ارقــام هیبریــد گیاهــان چغندرقنــد، گوجــه فرنگی، 

، فلفــل، هندوانــه، ملــون، بادمجــان و کــدو آجیلــی فعالیــت می نمایــد.  .  خیــار

بیانمسئله:

معرفیدستاورد
شـکوفایی،  و  نـوآوری  صنـدوق  حمایـت  بـا   1399 سـال  در 

بـرای  مناسـب  صیفـی  و  سـبزی  هیبریـد  ارقـام  والدینـی  الین هـای 

شـرکت  یـک  بـا  کنسرسـیوم  یـک  قالـب  در  گلخانـه ای  تولیـدات 

گیاهـان  توسـعه  بنیـان  دانـش  شـرکت  بـه  و  شـده  تهیـه  خارجـی 

زراعـی تحویـل شـد.  ایـن شـرکت بـا توجـه بـه تـوان علمـی و تجربـه 

کارشناسـان خـود اقـدام بـه تولیـد بـذور هیبریـد متنوعـی نمـود کـه 

آنهـا دو هیبریـد خیـار )بـه نـام باریـز بـا متوسـط عملکـرد 30  از بیـن 

بـا  امپایـر  نـام  )بـا  گلخانـه ای  گوجـه فرنگـی  کیلوگـرم در مترمربـع( و 

متوسـط عملکـرد 27 کیلوگـرم در مترمربـع( بـا عملکـرد بـاال انتخـاب 

و معرفـی شـدند. میـوه خیـار باریـز دارای رنـگ سـبز تیـره و شـیاردار 

بـه طـول 17-15 سـانتیمتر بـا طعـم مطلـوب اسـت و بوتـه آن دارای 

3-2 گل و پارتنـوکارپ و بـه سـفیدک سـطحی و داخلـی نیـز متحمـل 

مـی باشـد )شـکل 1(.  میـوه گوجـه فرنگـی امپایـر دارای بافت سـفت 

بـا شـکل گـرد و رنـگ قرمـز بـا وزن متوسـط 230-200 گـرم و بوتـه آن 

 TOM و TYLCV، TSWV دارای رشـد رویشـی قوی و به ویروس های

متحمـل مـی باشـد )شـکل 2(.

فرآیندتجاریسازی
خیــار  رقــم  از  هیبریــد،  بــذر  تولیــد  دوره  چهــار  طــی  کنــون  تــا 

» وامپایر »باریز
و ارقامهیبریدخیار

گوجهفرنگیگلخانهای
تولیدداخل
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از  و  4 میلیــون عــدد  بــه میــزان   )Bariz( باریــز  نــام  بــا  گلخانــه ای 

گوجــه فرنگــی رقــم امپایــر )Empire( بــه میــزان 2 میلیــون عــدد 

و  ترویــج  بــه منظــور  اســت.   تکثیــر شــده  و  تولیــد  بــذر هیبریــد 

تجــاری ســازی، بــذر آنهــا بیــن گلخانــه داران اســتان های تهــران، 

، اصفهــان، کرمــان، همــدان، ســمنان، قــم، خراســان رضــوی،  البــرز

آذربایجــان غربــی، اردبیــل و یــزد توزیــع شــده اســت.  همچنیــن 

بــه  خیــار  و  فرنگــی  گوجــه  هیبریــد  بــذر  عــدد  میلیــون   3 حــدود 

کشــور ترکیــه صــادر شــده اســت.

بخشی پتانسیلاقتصادیواثر

قیمت بذر هیبرید تولیدی داخل در این شــرکت معادل 50% قیمت ارقام مشــابه وارداتی اســت

ارائه خدمات فنی پس از فروش ومشــاوره به کشــاورزان توســط تیم های تخصصی این شــرکت 

 داشــتن دانش فنی فرآوری و پوشــش دهی  بذر که باعث کاهش مصرف ســم و افزایش بهره وری می شــود

تولیــد 5% از نیــاز بذرهیبریــد گوجــه فرنگــی و 3% از نیاز بذر هیرید خیارکشــور در این شــرکت 
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