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  بسمه تعالي

  

  گفتار پيش

ها و منشا گياهان زراعـي در طبيعـت شـكل    نژادي با فرايند تكاملي گونه قوانين اوليه به
بـا گذشـت   . باشـد اهان زراعي بدست انسان مينژادي در واقع تكامل گي به. گرفته است

 هـاي مواد اوليه صنعتي و پوشاك موجب شـده تـا انسـان تيـپ     ،ذاغزمان، نياز بشر به 
ارقـام بـومي در اثـر    . جـدا سـازد   آن محصوالت زراعـي را از اجـداد وحشـي    مختلف

جغرافيايي مختلف توسـط انسـان و يـا     -مهاجرت و اهلي شدن گياهان در شرايط اكو
نژادگـر باشـد، كشـاورزان              اگـر طبيعـت اولـين بـه    . انـد ت گزينش و توسعه يافتـه طبيع
 را از داخل گياهان اهلي گزينش زراعي هاي جديدنژادگران نسل دوم هستند كه تيپبه

    از مبـاني  يكـي  ايجـاد ارقـام پـر محصـول     از طريـق نـژادي  در حال حاضر به .نمودند
بخـش دولتـي و بخـش     باشـد كـه  مومي يك جامعه مـي هاي اقتصادي و رفاه عفعاليت

پتانسيل نقـش اساسـي در   از آنجائيكه ارقام پر. را در بر گرفته است كشورهاخصوصي 
توليـد كننـدگان و درنتيجـه    بـراي  وري بيشتر افزايش عملكرد محصول و در واقع بهره
ار دارنـد، ضـروري اسـت ارقـامي در اختيـ      را توسعه اقتصاد كشاورزي در يك كشـور 

كشاورزان و توليدكنندگان محصوالت زراعي قرار گيرد تا اطمينان الزم از نظر كميت و 
. آنها وجود داشته باشـد  براي استفادهپذيري كيفيت محصول و همچنين حداقل ريسك

مسئولين كشاورزي كشورها بر اسـاس قـانون خـود، ارقـام جديـد را       ،براي اين منظور
  . رسانندبه اطالع كشاورزان مي راكشت آزمايش و ارقام برتر مناطق 

در  را ادگران بايد اطالعات الزمژنقبل از آزادسازي يا تجاري سازي يك رقم زراعي، به
تحليـل  تجزيه و پس از . نمايند تهيه لي ارقام جديديهاي تكمها و آزمايشبررسي مورد
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كـه معمـوال در چنـد     پتانسـيل را  پرتواند ارقام ادگر ميژنبه ،هانتايج حاصل از اين داده
چگونگي اجراي ايـن  . شناسايي و معرفي نمايد ،اندچند سال آزمايش شده برايمنطقه 
در بسـياري از كشـورها از جملـه ايـران بـر      . هاي مختلف فرق داردها در كشورآزمون

 29/4/1382اساس قانون ثبت ارقـام گيـاهي و كنتـرل و گـواهي بـذر و نهـال مصـوب       
ئولين دولتي قبل از آزادسازي رقم جديد، آزمـون مسـتقلي   مجلس شوراي اسالمي، مس

نژادگر در ها بر اساس درخواست بهوناين آزم. دهنددر خصوص ارقام جديد انجام مي
       بـه مـدت دو يـا سـه سـال اجـرا       كشت محصول زراعـي چندين مكان از مناطق مورد 

   .شودمي

ام جديـد در منـاطقي اسـت كـه         ها اطمينان الزم از سازگاري ارقـ هدف از اين آزمايش
  .كندمعرفي  خود را رقم جديد ،نژادگر در نظر داردبه

 استفاده در مناطق آزمايش شدهبراي  ي راها و ارقام جديد ارزش زراعي مناسباگر الين 
كشاورزان بـر اسـاس   . شونداضافه مي زراعي، اين ارقام به ليست ملي ارقام نشان دهند

، رقم مورد نظـر را انتخـاب و   ارقامديد و موجود در ليست ملي نتايج عملكرد ارقام ج
  . نمايندكشت مي

  

  محمود مصباح            
  رئيس موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال



  برنجارقام در  ارزش زراعيدستور العمل آزمون  
                                          

  

 

  موضوع  -1
 بخش دوم 17-24بر اساس مواد ارقام ) VCU( 1ارزش زراعي تعيينهاي ونآزم
هيئت امناء سازمان  1386مصوب  - ينامه اجرائي معرفي و ثبت ارقام گياه آئين

توسط موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي 
  .گردد نهال و يا نماينده قانوني وي انجام مي

  
 شرايط آزمايش -2

  مكان آزمايش -2-1
، حداقل در چهار منطقه مناسب و مهم كشت برنج كه از صفات زراعيآزمون بررسي 

  . ، انجام مي شوداست نزديك رقم ژيكي با شرايط مكان معرفينظر اكولو
  
  مشخصات اقليمي -2-2

مختصات جغرافيايي و متوسط دماي روزانه، ماهانه و ساليانه، حداقل و حداكثر دماي 
ساليانه، ميانگين بارندگي ماهيانه، رطوبت نسبي و ساعات آفتابي روزانه براي مناطق 

  .وديادداشت برداري شكشت بايستي 
  
  مواد آزمايشي -2-3

با حداقل دو رقم برتر و  دارزش زراعي باي تعيين ارقام مورد نظر براي آزمايش بررسي
  .مقايسه شودشناخته شده منطقه كه قبالً معرفي شده است، 

  
  

__________________________________________________ 
1. Value for Cultivation and Use 
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  روش آزمايش -2-4
 2رقم و در  20تكرار و با حداكثر  4آزمايش در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با 

الزم به ذكر است عالوه بر نيازهاي زراعي اعالم شده از سوي . گردد مي سال اجرا
مؤسسه بايستي ساير نيازهاي زراعي توصيه شده از طرف متقاضي معرفي رقم رعايت 

عدد در هر كپه و براي ارقام هيبريد  4تا  3تعداد نشاء براي ارقام صاالح شده . گردد
فاصله كاشت نشاءها با يكديگر در . شود ميدر نظر گرفته عدد در هر كپه  دوتا  يك

  .بود در هر منطقه خواهدبه زراعي  هاي زمين اصلي براساس نتايج آزمايش
  
  اجراي آزمايش -3
  مقدار و كيفيت بذر  -3-1
 400كيلوگرم با احتساب  60مقدار بذر مصرفي براي ارقام اصالح شده به ميزان 

مقدار بذر مصرفي براي ارقام برنج   .باشد مي مزرعه مترمربع خزانه براي هر هكتار
  . باشد كيلوگرم در هكتار مي 20هيبريد به ميزان 

شت را با اظهار تيمارهاي اعمال امتقاضي معرفي رقم موظف است بذر  آماده ك: تبصره
  .تحويل موسسه نمايد) ضدعفوني(شده 

  
  زمان كاشت  -2-3

برنج است كه بر طبق ترين زمان كاشت  بهترين زمان كاشت در هر منطقه، رايج
زراعي تعيين و توصيه شده است، مگر در موارد خاص كه براساس  به هاي آزمايش

  .پيشنهاد متقاضي معرفي رقم خواهد بود
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  عمليات داشت  -4
  سمپاشي -4-1

هاي هرز  ضدعفوني بذر، مبارزه با علف بر اساس توصيه نتايج تحقيقات،برحسب نياز 
  .شود هاي احتمالي انجام مي اريخوار برنج و بيم و كرم ساقه

  
  مصرف كود - 4-2

، براساس تجزيه خاك مزرعه آزمايشي برنجالزم است مصرف مقدار عناصر مورد نياز 
سه تقسيط  باكود ازته . مصرف گردد اساساين  مشخص گرديده و كود مورد نياز بر

زمين          بار به صورت سرك و كودهاي فسفره و پتاسه در زمان تهيه 2يكبار پايه و 
  .شود مياضافه به خاك 

در مناسب ترين شيوه جهت تعيين كود مصرفي براساس آزمون خاك مي باشد كه با 
و  12- 15درصد،  فسفر 2/0نيتروژن(  حدود بحراني عناصر براي گياه برنج نظر گرفتن

  .مي توان كود مورد نياز را تعيين نمود) ميلي گرم در كيلوگرم خاك 135-150پتاسيم
  
  واكاري -4-3

 بوته هاي نشاءكاري شده در زمين اصلي از بين رفته باشند، نشـاءكاري مجـدد   چهچنان
  .رفته انجام مي شود بينبه جاي نشاهاي از ) واكاري(
  
  مبارزه با علف هاي هرز -4-4

خزانه و ( هاي هرز مزرعه آزمايشي با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه و تراكم علف
 كـش و يـا روش دسـتي و مكـانيكي     م است از طريـق مصـرف علـف   الز) زمين اصلي

  .با علف هرز مبارزه گردد) وجين(
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  آبياري  -4-5
روز قبل از برداشت اقـدام   10باشد و  آبياري در زمين اصلي به صورت غرقاب دائم مي

  .شود به قطع آب مي
  
  مبارزه با كرم ساقه خوار برنج -4-6

خوشـه  و مرحلـه جوانـه مركـزي خشـك شـده و      مبارزه با كرم ساقه خوار بـرنج در د 
  .گردد انجام مي با سموم توصيه شده، سفيدي

  
  برداري يادداشت -5
  برداري محدوده يادداشت - 5-1

حذف يك متر از ابتدا و انتهاي  با كرت آزمايشي دو رديف وسط ازبرداري  يادداشت
  ). 2و  1فرمهاي (شود  بوته انجام مي 10و بر روي  خطوط

  
 ت مورد ارزيابيصفا -5-2

 صفات زراعي

  ارتفاع بوته -1- 5-2
متر در مرحله  برحسب سانتي) بجز ريشك(از سطح خاك تا انتهاي بلندترين خوشه  

  .شود گيري مي اندازه 9تا  7رشد 
  
   تعداد پنجه بارور در متر مربع - 5-2-2

ه حداقل در يك متر مربع از هر واحد آزمايشي در مرحل 2×2تعداد پنجه به صورت 
  .شود گيري مي اندازه آبستني
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  وزن صد دانه  - 5-2-3
وزن و برحسب گرم در مرحله % 13دانه پر و كامالً رسيده با رطوبت  100تعداد 

  .شود گيري مي اندازه رسيدن دانه
  
  تعداد دانه پر در خوشه - 5-2-4

ه رسيدن داندر مرحله ) با فشار دادن انگشت روي دانه( هاي پر يا بارور تعداد دانه
  .شود گيري مي اندازه

  
  ميزان خوابيدگي - 5-2-5

رسيدن تا  خروج خوشهمرحله  ازهاي خوابيده  ميزان خوابيدگي براساس تعداد بوته
  .شود گيري مي و برحسب درصد اندازه دانه

  
   طول خوشه - 5-2-6

متر و در مرحله خميري دانه  طول خوشه از پايه خوشه تا نوك خوشه برحسب سانتي
  .شود ي ميگير اندازه

  
  خروج خوشه - 5-2-7

گيري  درصد گلدهي اندازه 50خروج خوشه برحسب تعداد روز از زمان بذرپاشي تا 
  .شود مي
  
  رسيدگي -8- 5-2

هاي  درصد دانه 90رسيدگي دانه برحسب تعداد روز اززمان بذرپاشي تا رسيدن كامل 
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  .شود گيري مي خوشه اندازه
  
  )شلتوك(عملكرد دانه  - 5-2-9

 هاي بوتهپس از حذف حاشيه و ) كرت(اشت در هر واحد آزمايشي سطح برد
گزارش عملكرد شلتوك بايد . متر مربع باشد 5نبايد كمتر از  شده برداري نمونه

  .باشد% 14برحسب كيلوگرم در هكتار و براساس رطوبت 
برروي   مزرعه در ي انجام شدهها برداري تمام يادداشتبه جز موارد مشخص شده 

  . (IRRI, 1996) بوته تصادفي در هر واحد آزمايشي انجام خواهد شد 20حداقل 
  
  تحمل به خشكي - 5-2-10

حاالت مختلف برگ در مرحله رشد رويشي و يا براساس لزوم اين صفت درصورت 
  :شود مياحيا شده به شرح ذيل امتيازبندي ياهان گ باروري سنبلچه و يا نسبت

  پيچش برگ در مرحله رشد رويشي
  سالمند اه برگ) 0
  )شكل باريك V(كنند  شروع به تا شدن مي ها برگ) 1
  )شكل عميق V(اند  تا شده ها برگ) 3
  )شكل  U(اند  كامالً فنجاني شده ها برگ) 5
  )شكل O(اند  هاي برگ بهم رسيده لبه) 7
  اند به سفتي پيچيده شده ها برگ) 9
  

  خشك شدگي برگ در مرحله رشد رويشي
  هيچ عالئمي نيست) 0
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  نوك برگ كمي خشك شده است) 1
  يابد طول افزايش مي )4/1(يك چهارم خشكي نوك تا  ها برگدر بيشتر ) 3
  اند به طور كامل خشك شده ها برگهمه  )2/1(يك دوم  تا )4/1(يك چهارم ) 5
  اند به طور كامل خشك شده ها برگهمه  )3/2(دو سوم بيش از ) 7
  ميرد كل گياه به طور آشكار مي) 9
  

  سنبلچهباروري 
  %80بيش از ) 1
3 (80 -61%  
5 (60 -41%  
7 (40 -11%  
  %11كمتر از ) 9
  

  هاي احيا شده  گياه
1 (100 -90%  
3 (89 -70%  
5 (69 -40 %  
 7 (39 -20%  
9 (19 -0%  
  
  تحمل به سرما - 5-2-11

به شرح ذيل در مراحل مختلف  9تا  1درصورت لزوم اين صفت برحسب رتبه 
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  :شود ميامتيازبندي 
    نشاء رنگ يا وضعيت 
  سبز تيره  )1
  سبز روشن  )3
  زرد  )5
  اي قهوه  )7
  مرده  )9
  

  زني تا رسيدن كامل پنجه
  گياه رنگ طبيعي دارد، سرعت رشد و گلدهي طبيعي است) 1
  گياه تا حدي از رشد باز مانده، رشد تا حدي كند شده) 3
  افتاده مايل به زرد و رشد به تأخير ها برگگياه به طور ماليم از رشد باز مانده، ) 5
زرد و رشد به تأخير افتاده و خوشه به طور  ها برگگياه به شدت از رشد باز مانده، ) 7

  .آيد ميناقص بيرون 
از غالف ها  تأخير و خوشه با، رشد اي قهوه ها برگگياه به شدت از رشد باز مانده، ) 9

  .آيند بيرون نمي
  

  باروري سنبلچه
  %80از  تربيش) 1
3 (80 -61%  
5 (60 -41%  
7( 40 -11%  
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  %11كمتر از ) 9
 
  تحمل به گرما - 5-2-12

در مرحله رسيدن دانه به شرح ذيل  9تا  1درصورت لزوم اين صفت برحسب رتبه 
  :شود ميامتيازبندي 

  باروري سنبلچه 
  %80بيش از ) 1
3 (80 -61%  
5 (60 -41%  
7 (40 -11%  
  %11كمتر از ) 9
  

  ها بيماري
  1بيماري بالست برنج - 5-2-13

باتوجه به درصد آلودگي سطح برگ در  9تا  0 امتيازارزيابي بيماري بالست بر حسب 
  .انجام مي شودبه شرح زير زانه برنج خيا  و ي در مزرعهمرحله برگ

   در مرحله برگي يا خزانه
  هيچ خسارتي ديده نشده) 0
 ن مركزاي بزرگتر بدو هاي قهوه اي به اندازه نوك سوزن يا لكه هاي كوچك قهوه لكه )1

  هاگدار
ميليمتر با  1-2اي دراز به قطر  گرد تا اندازه هاي خاكستري سوخته، كوچك لكه )2

__________________________________________________ 
1. Pyricularia Oryzae 
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  شود تر ديده مي ي پايينها برگخسارت بيشتر روي   اي مشخص، حاشيه قهوه
ي بااليي ها برگهاي بيشتر روي  است ولي خسارت 2 نوع خسارت مشابه با رتبه )3

  شود ديده مي
سطح برگ % 4ميليمتر يا دازتر، كمتر از  3اسيت به بالست، نشانه خسارت حس )4

  شود آلوده مي
  سطح برگ است% 4-10خسارت بالست، آلودگي ) 5
  سطح برگ است% 11-25خسارت بالست، آلودگي ) 6
  سطح برگ است% 26-50بالست، آلودگي   خسارت )7
  ده هستندمر ها برگسطح برگ بوده و خيلي از % 51-75بالست، آلودگي   خسارت )8
  سطح برگ آلوده شده است% 75بيش از ) 9
  
  1بيماري شيت باليت برنج - 5-2-14

فرمول زير صورت بر اساس  0-9 امتيازبر حسب ارزيابي بيماري شيت باليت 
  :گيرد مي

 ارتفاع آلودگي  × 100
  درصد ارتفاع آلودگي= 

 ارتفاع پنجه
  
  هيچ آلودگي مشاهده نشد) 0
  ارتفاع گياه است% 20تر از دود به كمحخسارت م) 1
3( 30 -20%  
5 (45 -31%  

__________________________________________________ 
1. Rhizoctonia solani 
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7 (65 -46%  
  %65بيش از ) 9
  

  آفات
   1كرم ساقه خوار نواري برنج - 5-2-15
 و درصد 2هاي مركزي خشك شده آلودگي كرم ساقه خوار نواري برنج بر اساس جوانه 

باتوجه به فرمول زير ارزيابي  0-9 امتيازبر حسب  3هاي سفيد شده خوشه آلودگي
  :شود مي
                

100 ×  
 هاي آلودهتعدادساقه

×  
 تعداد بوته آلوده

يا W.h(درصد آلودگي= 
D.h(  هايدر بوتهتعدادساقه

  آلوده
  هاي آزمايش تعداد بوته

  
    مرگ جوانه مركزي 

  بدون آسيب) 0
1 (10 -1 %  
3 (20 -11%  
5 (30 -21%  
7 (60 -31%  
  و بيشتر% 61) 9

__________________________________________________ 
1. Chilo suppressalis 
2. Dead hearts 
3. White heads 



  برنجارقام در  ارزش زراعيدستور العمل آزمون  
                                          

  

 

  سفيدي  خوشه
  بدون آسيب) 0
1 (5 -1%  
3 (10 -6%  
5 (15 -11%  
7 (25 -16%  
  و بيشتر% 26) 9
  
  ويژگيهاي تكنولوژيكي  - 5-3

  كيفيت ظاهري
  طول دانه  -1- 5-3

  .شود گيري مي متر در مرحله رسيدن دانه اندازه طول دانه برنج برحسب ميلي
  
  عرض دانه -2- 5-3

انه رسيدن دمتر در مرحله رشد  ترين قسمت دانه برنج برحسب ميلي عرض پهن
  .شود گيري مي اندازه

  
  شكل دانه - 5-3-3

  .شود از تقسيم طول دانه به عرض دانه محاسبه مي
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  كيفيت پخت دانه
  1مقدار آميلوز - 5-3-4

دانه  20. باشد مي روش مفيدي براي تعيين آميلوز) 1971جوليانو(سنجي روش رنگ
داخل بالن ژوژه ميلي گرم آرد برنج  100 شود ميتهيه  60برنج به صورت آرد با مش 

 9وسپس نشاسته با استفاده از شود مياتانول حل  ليتر ميلي 1ميلي ليتري ريخته ودر 100
آنگاه به مدت  .شود مينرمال باقرار دادن در حمام آب جوش ژالتينه  يكسود  ليتر ميلي
 هايي با آميلوز نمونه. شود ميساعت سرد شده و با آب مقطر به حجم رسانده  يك

از محلول ليتر  ميلي 5. شود ميسط و باال به عنوان شاهد در هر تجزيه گذاشته متو پايين،
اسيد استيك جهت ليتر ميلي 1ليتري انتقال داده سپس ميلي 100فوق را به يك بالن ژوژه 

دقيقه  20اضافه شده و پس از  نيز يد ليتر ميلي 2. شود ميمورد نظر اضافه  pHايجاد 
. شود مينانومتر خوانده  620تومتر در طول موج جذب آن توسط دستگاه اسپكتروف

  .شود ميميلوز بر حسب درصد محاسبه هاي استاندارد ميزان آ سپس توسط منحني
ميلي گرم آميلوز سيب زميني كه رطوبت آن مشخص  40جهت رسم منحني استاندارد

ر موال يكهيدروكسيد پتاسيم ليتر ميلي 9اتانول و ليتر ميلي يك. شود مياست ريخته 
. شود ميدقيقه در حمام آب جوش حرارت داده  5-10وسپس به مدت  شود ميريخته 

 4، 3، 2 ،1ليتري  ميلي 100بالن ژوژه  5در  .شود مي سپس سرد شده و به حجم رسانده
موالر  يكسپس اسيد استيك .شود مياز اين محلول توسط پيپت ريخته  ليتر ميلي 5و 
 620ها در طول موج  جذب نمونه .شود ميريخته ) ليترميلي1و 8/0 ،6/0 ،4/0 ،2/0(

  .شود ميوبا استفاده از داده ها منحني استاندارد ترسيم  شود مينانومتر خوانده 
  
  

__________________________________________________ 
1. Amylose Content 
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  1ژل قوام -5- 5-3
ابتدا تمام نمونه ها بايد تحت شرايط يكسان در يك اتاق به مدت دو روز نگهداري 

 100دانه برنج كامل به آرد  10. هاي مورد آزمون يكسان شود تا رطوبت نمونه شود 
هاي  درصد در داخل لوله 12ميلي گرم از آرد با رطوبت  100 .شود مش تبديل مي

هايي با قوام ژل نرم ،متوسط و سخت  نمونه.  شود ميمتري وزن  ميلي 13×100آزمايش 
 2/0. به عنوان شاهد در كنار نمونه هاي مورد آزمايش مورد ارزيابي قرار مي گيرند

درصد است جهت جلوگيري از بسته  025/0اتيل الكل كه حاوي برموتيمول  ليتر ميلي
همچنين اين محلول رنگ آبي . شود ميشدن در حين ژالتيني شدن به آرد برنج اضافه 

 2سپس . كند ميمتري را راحت  كه خواندن قوام ژل بر روي كاغذ ميلي كند ميتوليد 
محتويات توسط دستگاه ورتكس به خوبي  . شود مينرمال اضافه  2/0پتاس  ليتر ميلي

دقيقه قرار  8جوشد به مدت  ها در حمام آبي كه به شدت مي نمونه. شود ميمخلوط 
دقيقه در دماي اتاق خنك  5پس از برداشتن از حمام آب جوش به مدت . شود ميداده 

بر آنگاه به طور افقي . شود ميدقيقه در حمام آب يخ قرار داده  20شده سپس به مدت 
كاگامپانگ و ( شود ميساعت ثبت  1متري ميزان حركت ژل پس از  روي كاغذ ميلي

 . )1973همكاران، 

  
  )ميلي متر(ميزان حركت ژل قوام ژل
 60-100 نرم

 40-60 متوسط
 40كمتر از سخت

  

__________________________________________________ 
1. Gel Consistency (GC) 
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  1درجه حرارت ژالتيني شدن -6- 5-3
پالستيكي با ابعاد دانه كامل و بدون ترك برنج سفيد در دو تكرار در داخل ظروف  6
به آن اضافه  %7/1هيدروكسيد پتاسيم  ليتر ميلي 10. شود ميقرار داده  5/2×5×5

. شود ميساعت قرار داده  23درجه به مدت  30سپس در داخل آون در دماي . شود مي
هاي  در هر آزمون رقم. نوع تغيير را از خود نشان مي دهند 7هاي نشاسته  آندوسپرم

 شوند باال،متوسط و پايين نيز آزمايش مي درجه حرارت ژالتيني شدنا بشاهد استاندارد 
  . )1958ليتل و همكاران، (
  

 تغييرات مشاهده شده امتياز
درجه 
 ژالتيني

دماي ژالتيني 
  )رادگسانتي(شدن 

 باال گيرندنميها تحت تاثير محلول قراردانه 1
  باال شوندمتورم ميفقطمانده وها سالمدانه  2  <٧۴

  شود و هاله تشكيل مي متورم شدهها  دانه  3
متوسط به 

  باال
  متوسط و هسته دانه تمايل به پخش داردمتورم شدهها كامالًدانه  4  74-70

5  
ها شكاف برداشته و اليه خارجي به طور كامل عريضدانه

  است و داخل محلول شده
  متوسط

  پايين ميزندآميها پراكنده شده و بااليه خارجي درهمدانه  6
55-69  

7  
ها كامالً حل شده و اختالف اليه خارجي مشخصدانه

   نيست
  پايين

        
  
  

__________________________________________________ 
1. Gelatinization Temperature (GT) 
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  )ري آمدن(طويل شدن دانه بعداز پخت  -7- 5-3
 آيد ري آمدن از تقسيم ميانگين طول برنج پخته به ميانگين طول برنج خام بدست مي

  .)1966عزيز و شفي، (
  

  :كيفيت تبديل دانه
  ان تبديلراندم -8- 5-3

كردن يك كيلوگرم شلتوك برحسب درصد،   كل برنج سفيد حاصل از آسياب وزن
  .باشد راندمان تبديل مي

  
  مقدار برنج سالم -9- 5-3

وزن برنج سفيد سالم نسبت به وزن شلتوك اوليه برحسب درصد، مقدار برنج سالم 
  .باشد مي
  
  مقدار خرده برنج -10- 5-3

آيد و برحسب  ز مقدار برنج سفيد سالم بدست مياز تفاضل مقدار كل برنج سفيد ا
  .شود درصد بيان مي

  
  عطر برنج -11- 5-3

 10براي تبخير اين ماده شيميايي . پيرولين است -1استيل -2جزء اصلي عطر برنج 
. بايد به دو گرم دانه بدون سبوس اضافه شود KOHدرصد  7/1ليتر از محلول  ميلي

ميزان بروز عطر . شود دقيقه آزاد مي 10مدت  عطر برنج كه شبيه پاپ كرن است طي
  . (UPOV, 2004) شود با مقايسه ارقام الگو تعيين مي
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  ها تجزيه و تحليل داده -6

و تجزيه ) 1فرم شماره (آوري  هاي حاصل از هر منطقه به طور جداگانه جمع داده
 ميانگين ارقام نسبت به. واريانس صفات مختلف براي هر منطقه صورت مي گيرد

شاهدهاي برتر مقايسه و عملكرد آنها از نظر صفات مختلف در هر منطقه مورد ارزيابي 
ها به منظور تعيين سازگاري ارقام، انجام شده و  نتايج تجزيه مركب داده. گيرد قرار مي

  .گيرد مقايسه ميانگين كل مناطق ارقام براي همه صفات نيز صورت مي
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  اظهارنامه معرفي رقم
  

 :مشخصات متقاضي معرفي رقم -1

  شخص حقوقي -ب    شخص حقيقي  –الف   
  

  :نام و نام خانوادگي
  :نام و نام خانوادگي نماينده شخص حقوقي

  : آدرس 
  :اكستلفن و ف

  :پست الكترونيك
  
  مشخصات رقم -2
  : نوع رقم -

  خودگشن            هيبريد                    

  :مقاومت -

  شيت باليت           كرم ساقه خوار نواري            باليت             

  ساير بيماريها يا آفات    

  :   هاي محيطيتحمل به تنش -  

 سرما                     شوري                          خشكي             
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  :)كيلوگرم در هكتار(شلتوك  متوسط عملكرد -

  ):كيلوگرم در هكتار(برنج سفيد  متوسط عملكرد -

  :متوسط صفات كيفي -

  :)درصد(راندمان تبديل   
  :)سانتيگراد( درجه حرارت ژالتيني شدن  
   :)متر ميلي( غلظت ژل  
  :درصد آميلوز  
  ):متر ميلي( طول دانه  
  ):متر ميلي( عرض دانه  

  
  :ساير خصوصيات مهم زراعي -

  

  :هاي پيشنهادي براي آزمونمكان  -3

  

  ):شوندميارقام ثبت شده، با همان نام معرفي ( نام پيشنهادي رقم -4
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