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 فرم ثبت انتشارات وزارت جهاد آشاورزی
 در مرآز اطالعات و مدارك علمی و حتقيقاتی آشاورزی

 
راهنمای اجرای آزمون های متایز، یکنواختی و پایداری   :عنوان

 گردوارقام 
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 :مرتجم 
نويسند

 مهندس سعید حاجیلویی
 
 

ه باشد لطفًا عنوان و مشخصات در صورتی آه اثر ترمج
 آامل مآخذ اصلی را مرقوم فرمائيد

 
International Union for the Protection of New Varieties of Plants. These Test 
Guidelines apply to all vegetatively propagated varieties of Juglans regia 
L.(Juglandaceae). TG/125/6 DATE: 1999-03-24 

  مورد  ,UPOV/TG/1/2مشارهاين راهنما بايد مهراه با مقاله 
مطالعه قرار گيرد ، مقاله مذکور حاوی توضيحات مربوط به 

 .باشد ی آزمايشات می راهنماامرتبط باصول عمومی 
احتاديه موافقت از اخذ متام يا قسمتی از اين مقاله بدون 

 ی جديد گياهقامارحق مالکيت معنوی از املللی برای حفاظت  بين
 چاپ شود، مشروط بر اينکه منبع در وتواند تکثير، ترمجه  می

 .آهنا ذکر گردد
 

 مهندس سعيد حاجيلويی :ترمجه و تنظيم
 :ناظر

 جواد شاطريانيحيی دهقانی شورکی و دکرت دکرت  :انويراستار
  اول:چاپ
 

های  در صورت جتديد چاپ لطفًا تاريخ انتشار چاپ
 ئيدقبلی را مرقوم فرما

  اول:ويرايش
:حمل نشر  کرج

  مؤسسة حتقيقات ثبت و گواهی بذر و هنال:نام ناشر
 1386 تابستان :تاريخ انتشار
  صفحه31 :تعداد صفحات 

  نسخه30 :تيراژ 
 فارسی  :زبان منت 

 انگليسی :اصلیزبان 
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 50لطفًا موضوع آتاب يا نشرية خود را در حدود
 آلمه مرقوم فرمائيد



 
، باغیارقام درختان اههای محايت از حقوق اصالحگران يکی از ر

 صفات بررسی بااينگونه ارقام ثبت . ثبت ارقام اصالح شده است
 صفات گونهاين نشريه به توضيح اين. ظاهری اجنام می گيرد

در . پرداخته و حنوه يادداشت برداری از آهنا را شرح می دهد
 گيرند وقرار طی کمرت حتت تأثير شرايط حمي ی کهصفاتاين بين 

اشند، مالک ثبت تمايز، يکنواخت و پايدار باندازه کافی مبه 
 .می گيرندقرار رقم جديد هتيه کاتالوگ  و
 

 :نوع 
 □اداری          ■نشريه           □آتاب 

 
 

راهنمای اجرای آزمون های متایز، یکنواختی و  :نام نشريه
 گردوپایداری ارقام 

 
  مهندس سعيد حاجيلويی :نگارش 

 جواد شاطريانيحيی دهقانی شورکی و دکرت دکرت  :استارانوير
 مؤسسة حتقيقات ثبت و گواهی بذر و هنال :ناشر

 1386  تابستان :انتشار ترمجه تاريخ 
  صفحه31 :تعداد صفحات

  نسخه30 :تيراژ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3

 



اين نشريه به تأئيد شورای انتشارات مؤسسة ثبت و گواهی بذر 
در مرآز      تاريخ      رة         و هنال رسيده و به مشا

 .اطالعات و مدارك علمی و حتقيقاتی به ثبت رسيده است
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 بسمه تعالی
ی و پايداری متايز، يکنواختاجرای آزمون های  راهنمای

 )ارقام گردو
)

 :خبش اول
 : اين راهنما موضوع: الف

 که .Juglans regia L  اين راهنمای آزمون بر روی متام ارقام گردو 
 .اند قابل کاربرد است به روش رويشی تکثير گرديده

 
 : مواد مورد نياز: ب

 مواد در خصوص زمان، مکان، کميت و کيفيتمراجع ذيصالح  .1
 . رقم در دست معرفی، تصميم می گيرندآزمونگياهی مورد نياز 

انی که مواد گياهی را  از خارج از کشور حمل يمتقاض .2
کليه اجرای آزمون وارد می منايند، الزم است از پيوست بودن 

 .اطمينان حاصل منايند  آن مواد،موافقت نامه های گمرکی
مقادير مواد گياهی مشروحه ذيل توسط  حداقل ارائه .3

 .متقاضی توصيه می گردد
يکسال از زمان  ( .Juglans regia L اصله هنال پيوندی گردو 6ترجيحًا 

 ).پيوند گذشته باشد
درصورت قبول مرجع ذيصالح، متقاضی می تواند مواد گياهی 

 .مشروحه ذيل را ارائه منايد
 درخت کافی 15 شاخه خواب برای پيوند شاخه که برای تکثير 8

 3يا ) ها در زمان پيوند شاخه ارسال شوند اين شاخه(باشد
 15ای تعداد کافی جوانه برای تکثير شاخه حاوی جوانه که دار

 ).ها در زمان پيوند جوانه ارسال شوند اين شاخه(درخت باشد
 

مواد گياهی ارائه شده بايد دارای ظاهری سامل باشند و  .4
توان آهنا دچار نقص و کمبود نشده باشد و از اثرات آفات و 

.  دور باشند1بيماريهای مهم خصوصًا ويروس پيچيدگی برگ گيالس
 . بدست آمده باشند2 مواد نبايد از طريق ريزازيادیاين
ضد عفونی ،  (یتيماربر روی مواد گياهی نبايد هيچگونه  .5

، مگر اينکه اجرای آن صورت پذيرد......... ) غربال و 
ی که  در صورت.افراد ذيصالح اجنام شده باشدتيمار به درخواست 

مل آن تيماری بر روی مواد گياهی اجرا شده باشد جزئيات کا
 .بايد ارائه شود

                                                 
1 Cherry Leaf Roll Virus(CLRV) 
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2 In vitro Propagation 



 :ها آزموناجرای : ج
يک حداقل برای تشخيص متايز ضروريست که گياهان حتت آزمون  .1

جتربه دو دوره رشد مشابه بار توليد رضايت خبش ميوه را در طی 
 .منايند

چنانچه . دنمعموًال آزمون ها بايد در يک مکان اجرا شو .2
، ممکن است دمشاهده نشو در مکان مورد نظر رقمصفت مهمی از 

 .اد مورد آزمون قرار دنيز را در مکان ديگری رقمآن 
 ازهای مزرعه ای بايد در شرايطی اجنام پذيرد که  آزمون .3

 .اطمينان حاصل شودرشد طبيعی رقم 
 . درخت شرکت منايد6در هر آزمون بايد  .4
تنها در صورتی می توان برای مشاهده و اندازه گيری از  .5

 که اينگونه کرهتا از شرايط حميطی  استفاده منودجمزاکرهتای 
 . باشندمشاهبی برخوردار

دستيابی به به منظور ديگری های اضافی  آزمونممکن است،  .6
 .شودمقاصد خاصي طراحی و اجرا 

 
 :ها روش ها و مشاهده: د
 3( جزء گياهی15 گياه يا 5بايد از روی ها  متام مشاهده .1

 شده بر روی های اجنام مشاهده. اجنام شود) جزء از هر گياه
. ميوه فندقه و مغز ميوه از اين قاعده مستثنی است

های اجنام شده بر روی ميوه فندقه و مغز ميوه بايد  مشاهده
 . ميوه فندقه اجنام شود25حداقل از روی 

برای تشخيص يکنواختی يک منونه جامعه استاندارد به حجم  .2
. به کار می رود% 95 درصد با حداقل احتمال پذيرفته شده 1

 6تعداد گياهان خارج از تيپ جماز در اين منونه متشکل از 
 . گياه باشد1گياه حداکثر بايد 

ها بايد در فصل زمستان  متام مشاهدات بر روی درخت و شاخه .3
 .اجنام شود

مشاهداتی نظير دوام پوشش سبز ميوه و دوام حمور گل آذين  .4
بر روی درخت، بايد در شروع فصل زمستان و بعد از ريزش 

 .رگها اجنام شودب
زمانی در نظر گرفته می شود، ) نر و ماده(زمان گل دهی .5
 .های نر يا ماده کامًال شکوفا شده باشند گل آذين% 10که 
ها بر روی برگ بايد روی برگهايی اجنام پذيرد که  مشاهده .6

های رشد  کامًال توسعه يافته و بر روی يک سوم ميانی شاخه
 .نديافته مهان فصل قرار داشته باش

% 50 که  شودزمان رسيدن بايد زمانی در نظر گرفته .7
 .اند ها ريزش منوده فندقه

 نظر گرفنت  .8
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متام مشاهدات بر روی ميوه فندقه بايد بدون در
پريکارپ و در زمان رسيدگی فيزيولوژيکی و به حمض برداشت 

 .ميوه اجنام شود



9.  
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متامی مشاهدات بر روی مغز ميوه بايد زمانی اجنام شود که
% 8اه از برداشت آن گذشته و مقدار رطوبت آن به کمرت از يک م

 .رسيده باشد



 :گروه بندی ارقام : ه
برای سهولت در تشخيص بايد جمموعه ارقام مورد کشت را -1

صفاتی که برای گروه بندی . چند گروه تقسيم منود، به متايز
ارقام مناسب می باشند، آهنايی هستند که جتربه نشان داده است 

 و يا اينکه به استن صفات در داخل يک رقم يا ثابت که آ
مهچنين الزم است وضعيت های خمتلف . مقدار کمی تغيير می منايد
 ارقام به خوبی توزيع شده جمموعهبيان اينگونه صفات در 

 ). توزيع نرمال باشدجمموعه ارقام دارایصفت در (باشد
ل را در ، صفات مشروحه ذيافراد ذيصالحپيشنهاد می شود که -2

 .گروه بندی ارقام مورد استفاده قرار دهند
 
I. 4صفت مشاره (های ميوه مکان اصلی جوانه: درخت.( 
II. 28صفت مشاره(زمان رسيدگی.( 
III. 32صفت مشاره  (های برگ زمان باز شدن جوانه.( 
. 
 

 :عالئم و صفات: و
برای تشخيص متايز، يکنواختی و پايداری، بايد از صفات و -1

ده در جدول صفات ارائه شده توسط احتاديه توضيحات صفات درج ش
، )UPOV(بين املللی برای حفاظت از ارقام جديد گياهی 

 .استفاده منود
به منظور جتزيه و حتليل الکرتونيکی داده  9 تا 1امتيازهای  -2

هر صفيت بسته به شدت و ضعف ظهور آن در ارقام خمتلف است و ها 
 .يافت منايد را در9 تا 1مي تواند امتياز عددي از 

 :عالئم-3
در برابر ) جدول صفات(وجود اين عالمت در ستون عالئم  (*) 

برخی از صفات، بيانگر وجود الزام در اندازه گريي آن صفات 
اينگونه صفات . در متام ارقام و در متام دوره های رشد است

مهواره در شناسنامه ارقام درج می شوند، مگر اينكه حتت 
، صفت مورد نظر بيان نشود و يا اينکه شرايط حميطي خبصوصي

امكان يادداشت برداري از حالت هاي خمتلف آن صفت، بر روي 
 .ارقام مورد بررسي وجود نداشته باشد

 
 عالئم (+) 
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نشان دهنده ) جدول صفات(وجود اين عالمت در ستون
اين است آه مي توان توضيحات اضايف در خصوص آن صفت را در 

 .مالحظه منوددوم خبش 



 :صفاتجدول : ز

ردي
رديف 
 ف

ئم صفت
عال

)
رح
ش

 /
يت
امه

( 

 توصيف صفت
ام
ي
 ز
ت
تياما
 از

 ارقام الگو

 Chico, Gustine, Vina 3 ضعیف

 ,Franquette, Hartley 5 متوسط
Marbot 

 ای روشن قهوه قوی
7 Corne, Parisienne 

 :درخت 1
 --- قدرت

 ای سبز قهوه خیلی قوی
9 Serr 

 Corne, Sorrento 1 سیاهمستقی م

F 2 بیضی باریکنیمه مستقی م
Marbot 

ranquette, Hartley, 2 درخت: 
شد ادت ر .ع

 :برگ
--- 

 Gustine, Payne, Vina 3 بیضیگسرتد ه

    1 بیضی هپنخیلی با ز

 Corne, Parisienne 3با ز

 ,Franquette, Marbot 5 متوسطبینابی ن
orrento S

 Hartley 7 زیادمرتاک م

 :درخت 3
 ها تراکم شاخه
های تعداد گل آذین

 ---  نر

 Chico, Payne, Serr 9 خیلی کوچکخیلی مرتاک م

خه های  در کوچکرجی دد میوه(نوک شا  رختهی در مستیکساله C 1 )خا
M

orne, Franquette, 
arbot 

 بینابیندهی گ میوهدو ساله یکساله متصل بهعمدتًا بر روی   شاخه
های   شاخههای یا  روهی یا (بیشرت  )ای دسته

2 Hartley 4 اندازه :درخت  
مکان اصلی 

  های میوه جوانه

( (*)و(*)
(+ 

های  متامًا د بزرگ یکسالد وهمیر طول شاخه هی بر روی (یکساله ه جانبی شاخه  Chico, Payne, Serr 3 ).های

ئم صفت
عال

)
رح
ش

 /
يت
امه

( 

 ارقام الگو توصيف صفت

 Milotai 10 1 زرد تیره

2 Grandjean 

3 Franquette 

 :های یکساله شاخه 5
 --- رنگ

4 Corne, Marbot 

1 Hartley, Payne, Vina 

2 Corne, Franquette, 
Marbot 

های  شکل برگچه 6
 جانبی

--- 

3 Adam 10, Chase D 9 

 Parisienne 3 کم

5 Franquette, Hartley, 
Marbot 

7 
 :گل

--- 

7 Adams 10, Ronde de 
Montignac, Serr 

1 Lozeronne 

3 Chico, Grandjean 

5 Franquette, Marbot, 
Payne, Serr 

7 Hartley 

 :فندقه 8

 9 خیلی بزرگ

 10

Bijoux, Sunland 



 :ادامه جدول صفات
  :ادامه جدول صفات

ام
تي
 از

ردي
ئم صفت ف

عال
)

رح
ش

 /
يت
امه

( 

 ارقام الگو توصيف صفت

 Meylannaise 1 ای دایره

 Hartley 2 مثلثی

 Marbot, Payne, Serr 3 ختم مرغی هپن

 Gustine 4 ختم مرغی

  5 ای هپن ذوزنقه

  6 ای ذوزنقه

 Parisienne 7 بیضی هپن

9 
 :قهفند

(و(*) مقطع طولی
شکل در +)

از درون درز میوه

 ,Corne, Franquette 8 بیضی
Sorrento 

 Meylannaise 1 ای دایره

 Hartley 2 مثلثی

 Payne, Serr 3 ختم مرغی هپن

 Gustine 4 ختم مرغی

 ,Chico, Marbot 5 ای هپن ذوزنقه
Mayette, Pedro 

 Corne 6 ای ذوزنقه

 Franquette 7 بیضی هپن

 Sorrento 8 بیضی

10 
 :فندقه

(و(*) مقطع طولی
شکل در +)

عمود بر درز میوه

 9 قلبی

 11

--- 



  :ادامه جدول صفات

ام
تي
 از

ردي
ئم صفت ف

عال
)

رح
ش

 /
يت
امه

( 

 ارقام الگو توصيف صفت

 Chico, Franquette 1 ای پخ دایره

 :فندقه Marbot, Payne 11 2 ای دایره
 مقطع عرضی

(و(*)
شکل در +)

 Corne, Hartley, Serr 3 بیضی

 Sorrento 1 خیلی کم

 ,Corne, Franquette 3 کم
Payne 

 Chico, Marbot, Serr 5 متوسط

 Meylannaise 7 زیاد

(و(*) :فندقه 12
 شاخص گرد بودن +)

 --- 9 خیلی زیاد

 Corne 1 مثلثی باریک

 ,Chico, Franquette 2 گرد
Payne, Serr 

 Mayette, Parisienne 3 بریده

13 
 :فندقه

(و(*) بر
شکل پایه عمود +)

 درز میوه

 Hartley 4 دارای فرو رفتگی

 Gustine, Hartley 1 نوک دار

 Chico, Marbot, Serr 2 گرد شده

 ,Corne, Grandjean 3 بریده
Pedro 

14 
 :فندقه

(و(*) بر 
شکل نوک عمود +)

  درز میوه

 نامنظم

 12

4 Parisienne 



 :ادامه جدول صفات

ام
تي
 از

ردي
ئم صفت ف

عال
)

رح
ش

 /
يت
امه

( 

 ارقام الگو توصيف صفت

 Grandjean, Mayette 3 ضعیف

 Chico, Corne, Hartley 15 5 متوسط
 :فندقه

(و(*) 
برجستگی نوک +)

 باالیی
 ,Chico, Hartley 7 قوی

Marbot, Mayette, 

 ,Franquette, Gustine 1 در نیمه فوقانی
Payne, Pedro 

 Corne, Serr 16 2 در دو سوم فوقانی
 :فندقه

(و(*) گرفنت لبه
حمل قرار +)

 ها برچه
 --- 3 در متام طول

 ,Chico, Grandjean 3 ضعیف
Mayette 

 Gustine, Hartley, Pedro 17 5 متوسط
 :فندقه

برجستگی لبه 
  برچه

(و(*)
ها بر روی +)

 ,Franquette, Marbot 7 قوی درز میوه
Payne, Serr 

 Gustine, Payne, Serr 3 باریک

 ,Chico, Corne 5 متوسط
Franquette 

18 
 :فندقه

ها  عرض لبه برچه
 بر روی درز میوه

(+) 

 Hartley, Marbot, Pedro 7 هپن

 ,Chico, Grandjean 3 کم عمق
Parisienne 

 ,Gustine, Hartley 5 متوسط
Mayette 

19 
 :فندقه

عمق شیار پرده در
 درز طولی میوه 

(+) 

 ,Corne, Marbot, Payne 7 عمیق
Serr 

 Meylannaise 1 دارای اندکی شیار 

 ,Chico, Grandjean 2 دارای شیار متوسط
Mayette 

 ,Franquette, Hartley 3 دارای شیار زیاد
Marbot 

20 
 :فندقه

ساختمان --- سطحی 
 پوسته

 دارای شیار گسرتده

 13

4 Corne, Parisienne, 
Payne, Pedro 



  :ادامه جدول صفات

ام
تي
 از

ردي
رديف 
 ف

ئم صفت
عال

)
رح
ش

 /
ا

يت
مه

( 

 ارقام الگو توصيف صفت

 Pedro, Serr 1 خیلی نازک

 ,Chico, Grandjean 3 نازک
Gustine, Payne 

 ,Franquette, Hartley 5 متوسط
Marbot 

 :فندقه 21
 (*) ضخامت پوسته

 Corne 7 متوسط ضخیم

یف  Pedro 1لی ضع خی

 Marbot, Vina 3 خیلی کوچک ضعیف

 ,Hartley, Mayette 5 متوسط
Parisienne 

 ,Franquette, Payne 7 قوی
Serr 

22 
 :فندقه

مه چسبندگی دو نی
 پوسته

--- 

 Adams 10, Corne 9 خیلی قوی

 ,Chico, Grandjean 3 نازک
Payne, Serr 

 Franquette, Marbot 23 5 وسطمت
 :فندقه

ضخامت غشاهای 
جداکننده اولیه و

 ثانویه
(+) 

 خیلی کم ضخیم
7 Corne 

اده  Payne, Pedro, Serr 1ی س خیل

 ,Franquette, Hartley 3 متوسط ساده
Marbot 

 Meylannaise 5 متوسط

 :مغز 24
سهولت جدا کردن

درصد وزن مغز به 
 (*)  .وزن کل فندقه

 Corne 7 مشکل

ام
تي
 از

ئم صفت
عال

)
رح
ش

 /
يت
امه

( 

 ارقام الگو توصيف صفت

 Chandler 1 خیلی روشن

 ,Franquette, Hartley 3 روشن
Serr 

5 Marbot, Parisienne 

 تراکم رنگ زمینه --- :مغز 25

 --- 7 تیره

1 Lozeronne 

 ,Chico, Corne 3 کوچک
Grandjean 

 ,Franquette, Marbot 5 متوسط
Payne 

 Hartley, Serr 7 بزرگ

 اندازه --- :مغز 26

 Sunland 9 خیلی بزرگ

1 Corne 

 Marbot, Mayette 3 کم

5 Franquette, Hartley, 
Pedro, Sorrento 

 زیاد

 14

7 Chase D 9, Payne, Vina 

27 
 :مغز

(*) 

 Serr 9 خیلی زیاد



  :ادامه جدول صفات

 15

 



 :ادامه جدول صفات

ردي
ردي ف

 ف

ئم صفت
عال

)
رح
ش

 /
ئم )
عال

)
رح
ش

 /
يت
امه

( 
يت
امه

ام

 
تي  توصيف صفت
از
ام
تي
 از

 ارقام الگو

 Chico, Payné, Serr 3 زود

 Hartley, Marbot, Pedro 4 خیلی زود تا زود زود تا متوسط

 Grandjean, Mayette 5م توسط

 ,Corne, Franquette 6 متوسط تا دیر
Sorrento 

 (*) زمان رسیدگی 28

 Candelou 7 متوسط تا دیر دیر

 دیر زود
3 Adams 10, Chase D 9 

 ,Franquette, Grandjean 5 متوسط
rtley Ha

 --- زمان ریزش برگ 29

 ,Ashley, Chico, Marbot 7 خیلی زود دیر
r Ser

 خیلی زود تا زود بی دوام
1 Franquette, Hartley, 

Marbot, Payne 
 :برگ 30

 --- دوام حمور برگ
 Grandjean 2 با دوام

Franque 1 ماندگا ریبدون
Parisien

tte, Hartley, 
ne 

 Pedro 31 2 نیمه ماندگار
 :پوشش

ماندگاری روی 
درخت بعد از 
 .افتادن فندقه

--- 

 ,Geisenheim 139 3 دیر تا خیلی دیر ماندگاری کامل
Tehama 

 ارقام الگو توصيف صفت صفت

 Serr 1 خیلی زود

2 Ashley, Chico, Payne 

 ,Chase D 9, Sorrento 3 زود 
Vina 

 ,Adams 10, Hartley 4 زود تا متوسط
Pedro 

 Chandler, Howard 5 متوسط

6 Grandjean, Marbot, 
Mayette 

7 Franquette, Parisienne 

 Ronde de Montignac 8 دیر تا خیلی دیر

زمان باز شدن  32
 (*) های برگ جوانه

 --- 9 خیلی دیر

1 --- 

2 Serr 

 ,Ashley, Chase D 9 3 زود 
Gustine, Sorrento 

 Hartley, Pedro 4 زود تا متوسط

 Marbot 5 متوسط

 Corne, Grandjean 6 متوسط تا دیر

 Franquette, Parisienne 7 دیر

8 Meylannaise, Ronde de 
Montignac 

زمان ظهور گلهای  33
 (*) نر

 16
 --- 9 خیلی دیر



 :ادامه جدول صفات
 :ادامه جدول صفات

ام
تي
 از

ردي
ئم صفت ف

عال
)

رح
ش

 /
يت
امه

( 

 ارقام الگو توصيف صفت

 --- 1 خیلی زود

 Ashley, Chico, Serr 2 خیلی زود تا زود

 ,Chase D 9, Sorrento 3 زود 
Vina 

 ,Chandler, Hartley 4 زود تا متوسط
Pedro 

 Marbot 5 متوسط

 ,Corne, Grandjean 6 متوسط تا دیر
Mayette 

 ,Franquette, Parisienne 7 دیر
Ronde de Montignac 

 Romaine 8 دیر تا خیلی دیر

زمان ظهور گلهای  34
 (*) ماده

 --- 9 خیلی دیر

 ,Ashley, Franquette 1 قبل از
Marbot, Payne 

 Meylannaise, Ronde de 2 مهزمان
Montignac 

35 
زمان ظهور گلهای 

با نر در مقایسه 
 گلهای ماده

(*) 

 17

 Amigo, Chico 3 بعد از



 :خبش دوم
 :  صفاتجدول ی برتوضيح: ح
 
 .های میوه حمل اصلی جوانه: درخت -)4(

بايد در زمانی مشخص ) وههای مي حمل اصلی جوانه(نوع ميوه دهی
 .اند شود که گلهای ماده کامًال باز شده

 
 
 
 
 

متام
ًا 

های  های بلند متصل به شاخه عمدتًا در باالی شاخه)  3(های يکساله در طول شاخه
 )1(های يکساله  در نوک شاخه ) 2(دو ساله يا بيشرت

 
  .میوه.شکل مقطع طولی از حمل درز :فندقه) 9(
 
 
 

)       3(ختم مرغی هپن                               
 )1(ای دايره)          2(مثلثی

 
 
 

)    6(ای                                  ذوزنقه
 )4(ختم مرغی)    5(ای هپن ذوزنقه

 
 

)       8(بيضی                                 
 )7(بيضی هپن

 18



 .مود بر درز میوهشکل در مقطع طولی ع: فندقه -)10(
 
 
 
 

ختم مرغی                  
       )2(مثلثی  )                   3(هپن

 )1(ای دايره
 
 
 
 
 
 

)       6(ای ذوزنقه                    
 )4(ختم مرغی               )5(ای هپن ذوزنقه

 
 
 
 
 

  )     9(قلبی                      
 )7(بيضی هپن)              8(بيضی

 
 
 
  . شکل در مقطع عرضی:فندقه -)11(
 
 
 
 

 19



)                   3(                       بيضی

 20

 )1(گرد پخ)                2(دايره



 :صفات فندقه-)19 الی 12(
 

      سطح مقطع طولی درز میوه 
 سطح مقطع طولی عمود بر درز میوه

 
 

                                                    نوک 
  بااليی

                                                    لبه 
 ها روی درز ميوه برچه

                                                    درز 
 ميوه

 
 
 
 
 

منا از پایین      
 منا از باال

 

) L(بعالوه عرض ) E(برابر است با ضخامت ) R(شاخص گردی-)12(
 ).H(تقسيم بر دو برابر ارتفاع 

 
R=(E+L)/2*L 

 

 21



 .شکل پايه فندقه، عمود بر درز ميوه: فندقه-)13(

)       3(کوتاه شده)                 4(         شياردار
 )1(مثلثی)                        2(گرد
 
 
 
 .شکل نوک عمود بر درز ميوه: فندقه-)14(

)       3(کوتاه شده)                     4(         شياردار
 )1(یا نقطه)                    2(گرد
 
 
 
 .برجستگی نوک بااليی: فندقه-)15(
 

 
)                                     7(          قوی

 )3(ضعيف)                                 5(متوسط
 

 22



 .ها وضعيت قرار گرفنت لبه برچه: فندقه-)16(

روی دو سوم فوقانی )                 3(در متام طول فندقه
 )1(        روی نيمه فوقانی فندقه)   2(فندقه

 
 
 .ها بر روی درز ميوه  برچه برجستگی لبه: فندقه-)17(

)       7(            قوی
 )3(ضعيف)                                    5(متوسط

 

 23



 .ها بر روی درز ميوه عرض لبه برچه: فندقه-)18(
 
 
 
 

                     
)       5(متوسط)                                        7(هپن

 )3(باريک
 
 
 
ضخامت غشاهای جداکننده اوليه و ثانويه داخل : فندقه-)23(
فن
دق
 .ه
 
 
 
 
 
 
 

                                 مقطع عرضی       
 مقطع طولی

Co=                                        مغزCs=          تیغه میانی
Cp=                                        جفتL=حفره 
Bs=حمافظتی                   لبه 
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غشای جداکننده اولیه          =C1های شیار
C2=غشای جداکننده ثانویه 



خبش   :سوم
پرسش                                                

 نامه فنی
 

حمل درج مشاره 
 :ارجاع
 

( ).توسط متقاضی پر نشود
نامه در ارتباط با تقاضای حقوق هبنژادگر گياهی  اين پرسش

 .تکميل شود
                :                      گونه                   1

 :نام، نام خانوادگی و آدرس متقاضی2
.............................................................
.............................................................

 :ادی پیشنهادینام رقم یا کد هبنژ3
.............................................................

 :اطالعاتی در زمینه منشاء، حنوه نگهداری و تکثیر رقم-4
:منشاء

 .والد هنال، شناخته شده نیست-الف
ف ارقام والدینی معر.(نرتل گرده افشانی تولید شده استهنال، با ک-ب

.............................................نام والد مادری
..............................................نام والد پدری

و والد مادری معرفی ش.(هنال، با گرده افشانی باز تولید شده است-ج
...........................................................

رقم والد ا.(هنال از طریق جهش یا تکثیر جوانه رویشی تولید شده است-د
................................................................

1/4

 ).مکان و زمان کشف رقم مشخص شود.(هنال کشف شده است-ه

2/4

 25

 : ریز ازدیادی



آیا مواد گیاهی ارقام در دست معرفی از طریق ریز ازدیادی تولید
                                                           
                                                           

3/4 :ارقام گرده دهنده

 :ارقام در دست معرفی، عبارتند از  ارقام گرده دهنده
...........................................................

 :وضعیت بیماریهای ویروسی ارقام در دست معرفی4/4
کدام ویر.(رقم به کلیه ویروسهای شناخته شده مشروحه ذیل آلودگی ندارد-الف

...........................................................

وجود کدام ویروسها؟.(آزمون وجود ویروس بر روی مواد گیاهی اجنام شده است-ب
................................................................

 

 .وضعیت آلودگی به ویروس رقم شناخته شده نیست-ج

5/4 :سایر اطالعات
...........................................................
...........................................................

...........................................................
...........................................................
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 نامه پرسشادامه 
لطفًا  امتیاز مرتبط با هر صفت، بر اساس (جدول خصوصیات رقم -5

 ). شودواردامتیاز ارائه شده در راهنمای آزمون 

ردی
 توصیف صفت صفت ف

ی 
ما
هن
را

ز 
یا
مت
ا

ای
بر

 

ی 
را
 ب
قم

 ر
از
تی
ام

فت
ص

 
فت
 ص

ون
زم
آ

 

 ارقام الگو

در انتهای شاخه های 
 Corne, Franquette, Marbot 1 یکساله

 Hartley 2 از دو سال متصل به شاخه های دو ساله و بیشرتعمدتًا در انتهای شاخه های بلند 

1/5 
مکان اصلی جوانه 

 های میوه
3 

 

Chico, Payne, Serr  متامًا در طول شاخه های
 یکساله
 Chico, Payné, Serr 3 زود

 Hartley, Marbot, Pedro 4 زود تا متوسط

 Grandjean, Mayette 5 توسطم

 Corne, Franquette, Sorrento 6 متوسط تا دیر

2/5 

7 

 

Candelou 

 :زمان رسیدگی

 دیر

 :برگ Franquette, Hartley, Marbot, Payne 3/5 1 بی دوام
2 

 
Grandjean 

 با دوام دوام حمور برگ

 Serr 1 خیلی زود

 Ashley, Chico, Payne 2 خیلی زود تا زود

 Chase D 9, Sorrento, Vina 3 زود

 Adams 10, Hartley, Pedro 4 زود تا متوسط

 Chandler, Howard 5 متوسط

 Grandjean, Marbot, Mayette 6 متوسط تا دیر

 Franquette, Parisienne 7 دیر

 Ronde de Montignac 8 دیر تا خیلی دیر

4/5 

زمان باز شدن 
 جوانه های برگ

خ یلی دیر

 27

9 

 

---



 : وضعیت ارقام مشابه و اختالفات آهنا با رقم در دست معرفی-6
نام رقم 
 مشابه

صفتی که در رقم 
 مشابه

تفاوت نشان می 
 )1(.دهد

 وضعیت ظهور صفت
 در رقم مشابه

 وضعیت ظهور صفت
در رقم در دست 

 معرفی
    

بیان اندازه تفاوت را لطفًا به منظور شناسایی وضعیت ارقام نسبت به یکدیگر ): 1(
 .منایید

 
 . اطالعات اضافی که ممکن است به متایز رقم کمک مناید-7

1/7 :مقاومت به آفات و بیماریها
 

 : رقمآزمونشرایط خاص برای 2/7
 

 :سایر اطالعات3/7
 
 
 
 

 الزامی  فنی،پیوست یک عکس رنگی معرف رقم، به پرسشنامه
 .است

 :ه رقمجموزهای مورد نیاز برای عرض-8
آیا رقم، قبل از عرضه به بازار، نیاز به دریافت -الف

جموزهای اولیه بر اساس قانون حفظ حمیط زیست و سالمت انسان 
 و حیوان دارد؟

 

                                                     
 بلی                                            خیر

 ا دریافت شده است؟آیا اینگونه جموزه-ب
                                                     

 بلی                                            خیر
 

در صورتی که پاسخ سؤال فوق مثبت است، لطفًا یک نسخه از 
 .جموزها را ضمیمه منایید
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