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  بسمه تعالی

  

  گفتار پیش

ان زراعـی در طبیعـت شـکل    گیاهو منشا  هاهنژادي با فرایند تکاملی گون قوانین اولیه به

بـا گذشـت    .باشـد بدست انسان می زراعی نژادي در واقع تکامل گیاهان به. گرفته است

 هـاي پوشاك موجـب شـده تـا انسـان تیـپ      صنعتی و مواد اولیه ،ذاغنیاز بشر به  ،زمان

ارقـام بـومی در اثـر    . جـدا سـازد   آن محصوالت زراعـی را از اجـداد وحشـی    مختلف

انسـان و یـا    توسـط جغرافیایی مختلـف   -اجرت و اهلی شدن گیاهان در شرایط اکومه

          نژادگـر باشـد، کشـاورزان    اگـر طبیعـت اولـین بـه    . انـد طبیعت گزینش و توسـعه یافتـه  

 را از داخل گیاهان اهلی گزینش زراعی هاي جدیدنژادگران نسل دوم هستند که تیپبه

    از مبـانی  یکـی  ایجـاد ارقـام پـر محصـول     از طریـق نـژادي  در حال حاضر بـه  .نمودند

بخـش دولتـی و بخـش     باشـد کـه  جامعه مـی یک هاي اقتصادي و رفاه عمومی فعالیت

نقـش اساسـی در    پتانسـیل از آنجائیکه ارقام پر. را در بر گرفته است کشورهاخصوصی 

رنتیجـه  تولیـد کننـدگان و د  بـراي  وري بیشتر افزایش عملکرد محصول و در واقع بهره

ـ دار را توسعه اقتصاد کشاورزي در یک کشـور   د، ضـروري اسـت ارقـامی در اختیـار    ن

کمیت و  تولیدکنندگان محصوالت زراعی قرار گیرد تا اطمینان الزم از نظر کشاورزان و

 .آنها وجود داشـته باشـد   براي استفادهپذیري ریسکو همچنین حداقل  کیفیت محصول

، ارقـام جدیـد را   خـود  زي کشورها بر اسـاس قـانون  مسئولین کشاور ،براي این منظور

  . داننرسبه اطالع کشاورزان می را کشتآزمایش و ارقام برتر مناطق 

در ادگـران بایـد اطالعـات الزم    ژنقبل از آزادسازي یا تجاري سازي یک رقم زراعی، به

حلیـل  تتجزیه و پس از . نمایند تهیه لی ارقام جدیدیهاي تکمها و آزمایشبررسی مورد
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در چنـد   را کـه معمـوال   پتانسـیل  پرتواند ارقام ادگر میژنبه ،هانتایج حاصل از این داده

چگونگی اجـراي ایـن    .شناسایی و معرفی نماید ،اندچند سال آزمایش شده براي منطقه

از جملـه ایـران بـر     در بسـیاري از کشـورها  . ارددهاي مختلف فرق ها در کشورآزمون

 29/4/1382مصـوب  م گیـاهی و کنتـرل و گـواهی بـذر و نهـال     ثبت ارقـا  اساس قانون

، مسئولین دولتی قبل از آزادسازي رقم جدید، آزمـون مسـتقلی   مجلس شوراي اسالمی

نژادگر در ها بر اساس درخواست بهوناین آزم. دهنددر خصوص ارقام جدید انجام می

       اجـرا ل بـه مـدت دو یـا سـه سـا      زراعـی  کشت محصولطق مورد اچندین مکان از من

   .شودمی

ـ    هاهدف از این آزمایش      کـه  اسـت  یطقااطمینان الزم از سازگاري ارقـام جدیـد در من

  .کندمعرفی  را خود رقم جدید ،نژادگر در نظر داردبه

 آزمایش شدهاستفاده در مناطق  براي ی راارزش زراعی مناسب ها و ارقام جدیداگر الین 

کشاورزان بـر اسـاس   . شونداضافه می زراعیارقام  ملی تاین ارقام به لیس ،نشان دهند

، رقم مـورد نظـر را انتخـاب و    ارقامارقام جدید و موجود در لیست ملی عملکرد نتایج 

  . نمایندمی کشت

  

  محمود مصباح            

  رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
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   موضوع -1

ارزش زراعیهاي تعیین   ونآزم
1

 )VCU (بخش دوم 17-24بر اساس مواد رقام ا    

هیئت امناء سازمان  1386مصوب  -نامه اجرائی معرفی و ثبت ارقام گیاهیآئین

توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي 

  .نهال و یا نماینده قانونی وي انجام میگردد

  

شرایط آزمایش -2

  مکان آزمایش - 2-1

و مناطقی که ...) گرگان، ورامین، مغان، خراسان و داراب و(طق مهم کشت پنبه در منا

نماید و از نظر اکولوژیکی براي کشت پنبه مناسب است، می نژادگر درخواستبه

زمین انتخابی نباید در سال قبل . رددگسال کشت می 2منطقه و به مدت  4حداقل در 

  .انتخاب شود Aلخیز کالس زیر کشت پنبه بوده و ترجیحا از اراضی حاص

  

مشخصات اقلیمی -2-2

مختصات جغرافیائی ومتوسط دماي روزانه، ماهانه و سالیانه، حداقل و حداکثر دماي 

سالیانه، میانگین بارندگی ماهیانه، رطوبت نسبی و ساعات آفتابی روزانه براي مناطق 

  .مشخص گردد دکشت بای

  

  مواد آزمایشی - 2-3

حداقل دو رقم برتر و  یدارزش زراعی با تعییننظر براي  ارقام موردآزمایش در 

  .وجود داشته باشدکه قبال معرفی شده است،  شناخته شده منطقه

__________________________________________________
1. Value for Cultivation and Use
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  روش آزمایش - 2-4

 20با حداکثر  تکرار و 4هاي کامل تصادفی در در قالب طرح بلوك معموال آزمایش

م شده از سوي عالوه بر نیازهاي زراعی اعال. گرددسال اجرا می 2مدت  بهرقم 

موسسه، بایستی سایر نیازهاي زراعی توصیه شده از طرف متقاضی معرفی رقم رعایت 

  .گردد

یک متر بعنوان اثر ، از ابتدا و انتهاي خطوط(متر  12) حداقل(طول خطوط کشت 

  )گرددحاشیه حذف می

  ردیف 4): حداقل(هاي کشت تعداد ردیف

یا پیشنهاد متقاضی  و( عرف منطقهفواصل بین خطوط کاشت و روي ردیف بسته به 

  .تواند متفاوت باشدمی) معرفی رقم

  

  اجراي آزمایش - 3

   مقدار و کیفیت بذر مورد کاشت  - 3-1

ترین عامل براي تعیین مقدار بذر مصرفی در اساسی به عنوان بذر درصد جوانه زنی      

یلوگرم در هکتار ک 40در شرایط عادي، مقدار . باید در حد استاندارد باشدآزمایش، 

، براي اجراي بنابراین. گرددکیلوگرم در هکتار بذر دلینته مصرف می 20بذر کرکدار و 

  .کافی استبذر  یک کیلوگرممقدار  ،آزمون تعیین ارزش زراعی در هر منطقه

را با اظهار تیمارهاي اعمال مورد نیاز متقاضی معرفی رقم موظف است بذر : تبصره

   .تحویل موسسه نماید) ضدعفونی( بر آن شده

  

  زمان کاشت -3-2

   هاي تحقیقاتی و یا مطابق زمان کاشت متعارفزمان کاشت آزمایش بر اساس توصیه      
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درخواست  بر اساس ممکن است شود، مگر در موارد خاص کههر منطقه انجام می       

  .متفاوت باشدمعرفی رقم  متقاضی

  

  عملیات داشت -4

  مصرف کود -4-1

گردد و مقـدار  عناصر مورد نیاز گیاه پنبه براساس تجزیه خاك مزرعه آزمایش میمقدار 

) بصـورت سـرك  ( نوبتکود ازته در دو یا سه . شودکود مصرفی بر این پایه توصیه می

  .گردندو کودهاي فسفره و پتاسه قبل از کشت به خاك اضافه می

  

  تنک  کردن - 4-2

 ،در مزرعه آزمایشی یدن به تراکم مورد نظرکشت شده، براي رس مقدار بذر به با توجه

  .الزم است یک یا دو بار عمل تنک انجام گیرد

  

  وجین -4-3

بار وجین دستی یا  3تا  2هاي هرز مزرعه، منطقه و تراکم علف شرایط به با توجه

  .شودتوصیه می مکانیکی

  

  آبیاري -4-4

  .شودانی مناسب انجام میآبیاري بر اساس شرایط محیطی و نیاز آبی گیاه در فواصل زم

  

  مبارزه شیمیایی -4-5

 48 )قبل از آخرین دیسک(هاي پیش رویشی کشدر صورت نیاز علف: علف کش
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.با خاك مخلوط شود ساعت قبل از کشت

مصرف و تعداد دفعات سمپاشی  مقدارزمان استفاده از سموم، : قارچ کش و آفت کش

  .ها ذکر گردددر گزارش باید

  

  برداريیادداشت -5

  برداري محدوده یادداشت

شت و حذف یک متر از ابتدا و اردیف وسط خطوط ک دو بر مبنايها برداريیادداشت

  ).2و1هاي فرم(شود انجام می یبوته تصادف 10و بر روي  هر خط انتهاي

  

  )عملکرد و اجزاي آن( صفات کمی  - 5-1

  زودرسی -1- 5-1

ي هـر کـرت    قوزه ها% 60 از که  بیش یزمان( مقدار محصول در اولین چین برداشت 

   .گیردصورت می برداريیادداشت شود ومی) شکفته شده باشند

  .آیددرصد زودرسی از فرمول زیر بدست می

  

  

  (%)زودرسی = ----------------------- -------  100     

  

  

  تعداد قوزه در هر بوته  -2- 5-1

  .شودیل شده در هر بوته شمارش میهاي تشکدر انتهاي فصل رشد، تعداد قوزه

  

)کیلوگرم(کل محصول برداشت شده 

)کیلوگرم(محصول چین اول 
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    )کیلوگرم در هکتار( عملکرد نهایی -3- 5-1

، )هاپس از حذف حاشیه(هاي مختلف در هر کرت کل وش برداشت شده در چین

  .شودتوزین می

  

  وزن تک قوزه -4- 5-1

قسمت میانی بوته برداشت و توزین شده و  از کرت در هر وزه تصادفیق 20تعداد 

  .شودیادداشت میوزه قبه عنوان وزن تک میانگین آن 

  

  صفات آزمایشگاهی - 5-2

  :(%)درصد کیل  -1 - 5-2

پس از توزین وزن  ودانه جدا  ، الیاف از پنبهکرتپس از برداشت کل محصول هر 

  :شوداز فرمول زیر محاسبه می درصد کیل الیاف و پنبه دانه با ترازوي حساس،

  

  (%)درصد کیل  =  ----- --------------------- 100  

  

  

  )هکتارکیلوگرم در (عملکرد الیاف  -2- 5-2

  

  )گرم(وزن صد دانه  -3- 5-2

گروه صد بذري از هر کرت جـدا و بـا تـرازوي     پنجبراي بدست آوردن وزن صددانه، 

هـا بعنـوان شـاخص بـذر     هرگروه را توزین نموده و در پایان میـانگین گـروه   ،حساس

  .شودیادداشت می

وزن الیاف+ وزن پنبه دانه 

وزن الیاف
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  هاي کیفی الیافژگیوی -4- 5-2

نمونه الیاف بطور جداگانه تهیه و پارامترهاي  کرت،پس از برداشت محصول نهائی هر 

HVI1زیر با استفاده از دستگاه 
  :شودمی گیرياندازهدر آزمایشگاه  

)میلی متر(طول الیاف ) الف

)میکرونر(ظرافت الیاف ) ب

استحکام الیاف) ج
2
 )g/tex(  

)صددر(یکنواختی الیاف ) د

)درصد(کشش الیاف )ه

درخشندگی) و
3
 RD 

زردي الیاف) ز
4
 b+   

  

  هاآفات و بیماري - 6

هـا، الزم اسـت در طـول دوره رشـد     براي ارزیابی تحمل یا مقاومت به آفات و بیماري      

  .دیرهاي الزم انجام گارزیابی

  

__________________________________________________
1. Standard Test Methods for Measurement of Cotton Fibers by High volume 

Instruments (HVI) (Motion Control Fiber Information System). 
Designation D-4604-95

.گیري چگالی خطی است و برحسب گرم به ازاء هزار متر لیف پنبه استواحد اندازه. 2

1 .: Reflectance Degree        منظور بازتاب نور پنبـه اسـت کـه سـفیدي و درخشـندگی آن را تعیـین

هـاي خـوب   پنبه. شوداه کالوریمتر اندازه گیري میتواند متغیر باشد و با دستگ می 85تا  45کند و بین  می

.دارند 75معمولی درخشندگی باالي 

2 .Brightness: شـود و  گیـري مـی  انـدازه  منظور شدت زردي نمونه پنبه است که با دستگاه کالوریمتر

.است 9هاي معمولی حدود نمونه این مقدار براي .متغیر است 17تا حداکثر  4آن از  مقدار
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  هامقاومت به بیماري - 6-1

)میفوزاریوورتیسیلیومی یا ( بیماري پژمردگی
1
  :و شدت آن 

   .باشدنحوه ارزیابی براي هر دو بیماري فوق مشابه می

آزمایشی در شرایط طبیعـی و در قالـب طـرح     مقاومت به بیماريبراي بررسی معموال 

 طول به خط کشت 2شامل  کرت هر .شودمی اجرا تکرار 4هاي کامل تصادفی با بلوك

  .استمتر 8

کـه میـزان    فوزاریـوم  مـاري پژمردگـی  بییـک رقـم حسـاس بـه     بایـد  در این آزمایش 

  عـالوه بـر  . شودکشت  حساس است، به عنوان شاهد شده مشخصقبال حساسیت آن 

اطالعات زراعی، در دومرحله دوماهـه و چهارماهـه پـس از کاشـت،      برداريیادداشت

. شـود میبرداري  یادداشت مشاهده و 0-4شدت بیماري ظاهري و داخلی طبق مقیاس 

متر سانتی هفتاز  باالتردر انتهاي دوره رشد رویشی، ساقه ها در ارتفاع عالوه بر این، 

ها، به دو گروه سالم اي شدن بافتو بر اساس میزان قهوه دهشداده  عرضی خاك برش

  .شوندمی و بیمار تقسیم 

  

  :يبراي ارزیابی شدت بیمار 4تا  صفرمقیاس 

  .)شودمشاهده نمی ايدر برش ساقه نیز لکه(بیماري وجود ندارد :  0

در (شـود  هـا دیـده مـی   بـرگ % 10زردي در . است) مالیم(بیماري در حد ضعیف :  1

  .)شودبرش عرضی ساقه دیده می% 25اي در هاي نقطهبرش ساقه، لکه

گیرد و در برش عرضی سـاقه  می را در بر) هابرگ(حجم بوته % 50بیماري بیش از :  2

  .استاي شده حدود نصف سطح ساقه قهوه

گیـرد و در بـرش سـاقه    را در بـر مـی  ) هـا برگ(حجم بوته % 75تا  50بیماري بین :  3

__________________________________________________
1. Verticillium dahliae, Fusarium sp
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  .شوداي دیده میهاي قهوهسطح ساقه لکه% 75حدود 

ا و پوسیدگی ریشه، گیاه کامال خشک و از بـین رفتـه اسـت و    هبه دلیل خزان برگ:  4

  .باشداي میدر برش عرضی ساقه، سطح ساقه کامال قهوه

  

  هاسایر بیماري -6-2

  ):لزومدر صورت (مقاومت به آفات  -6-3

شته) 1       
1
   

کرم سرخ ) 2
2

  

کرم پنبه) 3
3
     

کرم سبز) 4
4
   

  سایر آفات) 5

  

  برداشت -7

 هر خط کاشت از ابتدا و انتهايحدود یک متر . دنشوبرداشت میبا دست  هاکرت

 نهایی کرتعملکرد  هاي اول و دوم و سوم با هم جمع شده وحذف و محصول چین

  .آیدمیبدست 

  هاتجزیه و تحلیل داده -8

ها از جمله تجزیه واریانس، مقایسه میانگین و تجزیـه پایـداري بـه    تجزیه و تحلیل داده

  . شودمیکمک نرم افزارهاي آماري مناسب انجام 

__________________________________________________
1. Aphis gossypii
2 .Tetranychus cinnabarinus ve T. urticae
3. Pectinophora gossypiella
4. Heliothis armigera 
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  اظهارنامه معرفی رقم

  

:مشخصات متقاضی معرفی رقم-1

  قیشخص حقو -ب    شخص حقیقی  –الف   

  

  :نام و نام خانوادگی

  :نام و نام خانوادگی نماینده شخص حقوقی

  : آدرس 

  :تلفن و فاکس

  :پست الکترونیک

  

  مشخصات رقم -2

  :نام گونه -

     )G.hirsutum(لیاف متوسطا

  )G.barbadense(بلندالیاف 

  )G.herbaceum( کوتاه الیاف

  :  سطح پلوئیدي -

  تتراپلوئید    دیپلوئید                      
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  : نوع رقم -

  افشانهیبرید                 آزاد گرده    

  :مقاومت -

  ها یا آفاتفوزاریوم             سایر بیماري         ورتیسیلیوم    

  :   هاي محیطیتحمل به تنش -

  خشکی                            شوري                            سرما    

  ):کیلوگرم در هکتار(  سط عملکرد وشمتو -

  :متوسط صفات کیفی -

                   ):متر میلی( طول الیاف

  ):میکرونر(ظرافت الیاف 

  :(g/tex) استحکام

  ):درصد( کیلراندمان 

:سایر خصوصیات مهم زراعی-

  

  :هاي پیشنهادي براي آزمونمکان -3

  ):شوندمعرفی میارقام ثبت شده، با همان نام ( نام پیشنهادي رقم -4
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National Guideline  

for Testing 

Value for Cultivation and Use

in

COTTON
Varieties
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بسمه تعالی


پیشگفتار


قوانین اولیه بهنژادی با فرایند تکاملی گونهها و منشا گیاهان زراعی در طبیعت شکل گرفته است. بهنژادی در واقع تکامل گیاهان زراعی بدست انسان میباشد. با گذشت زمان، نیاز بشر به غذا، مواد اولیه صنعتی و پوشاک موجب شده تا انسان تیپهای مختلف محصولات زراعی را از اجداد وحشی آن جدا سازد. ارقام بومی در اثر مهاجرت و اهلی شدن گیاهان در شرایط اکو- جغرافیایی مختلف توسط انسان و یا طبیعت گزینش و توسعه یافتهاند. اگر طبیعت اولین بهنژادگر باشد، کشاورزان          بهنژادگران نسل دوم هستند که تیپهای جدید زراعی را از داخل گیاهان اهلی گزینش نمودند. در حال حاضر بهنژادی از طریق ایجاد ارقام پر محصول یکی از مبانی    فعالیتهای اقتصادی و رفاه عمومی یک جامعه میباشد که بخش دولتی و بخش خصوصی کشورها را در بر گرفته است. از آنجائیکه ارقام پرپتانسیل نقش اساسی در افزایش عملکرد محصول و در واقع بهرهوری بیشتر برای تولید کنندگان و درنتیجه توسعه اقتصاد کشاورزی در یک کشور را دارند، ضروری است ارقامی در اختیار کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات زراعی قرار گیرد تا اطمینان لازم از نظر کمیت و کیفیت محصول و همچنین حداقل ریسکپذیری برای استفاده آنها وجود داشته باشد. برای این منظور، مسئولین کشاورزی کشورها بر اساس قانون خود، ارقام جدید را آزمایش و ارقام برتر مناطق کشت را به اطلاع کشاورزان میرسانند. 


قبل از آزادسازی یا تجاری سازی یک رقم زراعی، بهنژادگران باید اطلاعات لازم در مورد بررسیها و آزمایشهای تکمیلی ارقام جدید تهیه نمایند. پس از تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این دادهها، بهنژادگر میتواند ارقام پر پتانسیل را که معمولا در چند منطقه برای چند سال آزمایش شدهاند، شناسایی و معرفی نماید. چگونگی اجرای این آزمونها در کشورهای مختلف فرق دارد. در بسیاری از کشورها از جمله ایران بر اساس قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب29/4/1382 مجلس شورای اسلامی، مسئولین دولتی قبل از آزادسازی رقم جدید، آزمون مستقلی در خصوص ارقام جدید انجام میدهند. این آزمونها بر اساس درخواست بهنژادگر در چندین مکان از مناطق مورد کشت محصول زراعی به مدت دو یا سه سال اجرا       میشود. 

هدف از این آزمایشها اطمینان لازم از سازگاری ارقام جدید در مناطقی است که     بهنژادگر در نظر دارد، رقم جدید خود را معرفی کند.

 اگر لاینها و ارقام جدید ارزش زراعی مناسبی را برای استفاده در مناطق آزمایش شده نشان دهند، این ارقام به لیست ملی ارقام زراعی اضافه میشوند. کشاورزان بر اساس نتایج عملکرد ارقام جدید و موجود در لیست ملی ارقام، رقم مورد نظر را انتخاب و کشت مینمایند. 

            محمود مصباح

رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال


1- موضوع 


آزمونهای تعیین ارزش زراعي
 (VCU) ارقام بر اساس مواد 24-17 بخش دوم    آئيننامه اجرائي معرفي و ثبت ارقام گياهي- مصوب 1386 هیئت امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی توسط موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال و يا نماينده قانوني وي انجام ميگردد.

2- شرایط آزمایش

2-1- مکان آزمایش


در مناطق مهم كشت پنبه (گرگان، ورامين، مغان، خراسان و داراب و...) و مناطقي كه بهنژادگر درخواست مینمايد و از نظر اكولوژيكي براي كشت پنبه مناسب است، حداقل در 4 منطقه و به مدت 2 سال كشت ميگردد. زمین انتخابی نباید در سال قبل زیر کشت پنبه بوده و ترجیحا از اراضی حاصلخیز کلاس A انتخاب شود.

2-2- مشخصات اقليمي

مختصات جغرافیائی ومتوسط دماي روزانه، ماهانه و ساليانه، حداقل و حداكثر دماي ساليانه، ميانگين بارندگي ماهيانه، رطوبت نسبی و ساعات آفتابی روزانه براي مناطق كشت بايد مشخص گردد.

2-3- مواد آزمایشی


در آزمایش ارقام مورد نظر براي تعیین ارزش زراعي باید حداقل دو رقم برتر و شناخته شده منطقه كه قبلا معرفي شده است، وجود داشته باشد.

2-4- روش آزمایش


آزمايش معمولا در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در 4 تكرار و با حداكثر 20 رقم به مدت 2 سال اجرا ميگردد. علاوه بر نيازهاي زراعي اعلام شده از سوي موسسه، بايستي ساير نيازهاي زراعي توصيه شده از طرف متقاضي معرفي رقم رعايت گردد.

طول خطوط كشت (حداقل) 12 متر (از ابتدا و انتهاي خطوط، يك متر بعنوان اثر حاشيه حذف ميگردد)

تعداد رديفهاي كشت (حداقل): 4 رديف

فواصل بين خطوط كاشت و روي رديف بسته به عرف منطقه (و یا پيشنهاد متقاضي معرفي رقم) ميتواند متفاوت باشد.

3- اجرای آزمایش

3-1-  مقدار و کیفیت بذر مورد کاشت 


      درصد جوانه زني بذر به عنوان اساسيترين عامل براي تعيين مقدار بذر مصرفي در آزمايش، باید در حد استاندارد باشد. در شرايط عادي، مقدار 40 كيلوگرم در هكتار بذر كركدار و 20 كيلوگرم در هكتار بذر دلينته مصرف ميگردد. بنابراین، براي اجراي آزمون تعيين ارزش زراعي در هر منطقه، مقدار یک کیلوگرم بذر کافی است.

تبصره: متقاضي معرفي رقم موظف است بذر مورد نیاز را با اظهار تیمارهای اعمال شده بر آن (ضدعفونی) تحویل موسسه نماید. 

3-2- زمان کاشت

      زمان كاشت آزمايش بر اساس توصيههاي تحقيقاتي و يا مطابق زمان كاشت متعارف 

       هر منطقه انجام ميشود، مگر در موارد خاص که ممکن است بر اساس درخواست متقاضی معرفي رقم متفاوت باشد.

4- عملیات داشت

4-1- مصرف کود

مقدار عناصر مورد نياز گیاه پنبه براساس تجزیه خاك مزرعه آزمایش میگردد و مقدار كود مصرفی بر اين پايه توصیه میشود. کود ازته در دو یا سه نوبت (بصورت سرک) و کودهای فسفره و پتاسه قبل از کشت به خاک اضافه میگردند.

4-2- تنک  کردن

با توجه به مقدار بذر كشت شده، براي رسيدن به تراكم مورد نظر در مزرعه آزمایشی، لازم است یک یا دو بار عمل تنک انجام گیرد.

4-3- وجین


با توجه به شرایط منطقه و تراکم علفهای هرز مزرعه، 2 تا 3 بار وجين دستي يا مكانيكي توصیه میشود.

4-4- آبیاری

آبياري بر اساس شرايط محيطي و نياز آبي گياه در فواصل زماني مناسب انجام ميشود.

4-5- مبارزه شیمیایی

علف كش: در صورت نیاز علفکشهای پیش رویشی (قبل از آخرین دیسک) 48 ساعت قبل از کشت با خاک مخلوط شود.

قارچ كش و آفت كش: زمان استفاده از سموم، مقدار مصرف و تعداد دفعات سمپاشي باید در گزارشها ذكر گردد.


5- یادداشتبرداری


محدوده یادداشت برداری

يادداشتبرداريها بر مبنای دو رديف وسط خطوط كاشت و حذف يك متر از ابتدا و انتهاي هر خط و بر روي 10 بوته تصادفی انجام ميشود (فرمهاي 1و2).

5-1- صفات کمی ( عملکرد و اجزای آن)

5-1-1- زودرسی


مقدار محصول در اولين چين برداشت ( زماني که  بيش از 60% قوزه ها ي هر کرت شكفته شده باشند) میشود و یادداشتبرداری صورت میگیرد. 

درصد زودرسي از فرمول زير بدست میآید.



     100 × ------------------------------ = زودرسي(%)

5-1-2- تعداد قوزه در هر بوته 


در انتهاي فصل رشد، تعداد قوزههاي تشكيل شده در هر بوته شمارش ميشود.

5-1-3- عملکرد نهایی (کیلوگرم در هکتار)  

كل وش برداشت شده در چينهاي مختلف در هر کرت (پس از حذف حاشیهها)، توزین ميشود.

5-1-4- وزن تك قوزه


تعداد 20 قوزه تصادفی در هر کرت از قسمت میانی بوته برداشت و توزین شده و میانگین آن به عنوان وزن تک قوزه یادداشت میشود.

5-2- صفات آزمایشگاهی

5-2- 1- درصد کیل (%):

پس از برداشت كل محصول هر کرت، الياف از پنبه دانه جدا و پس از توزين وزن الياف و پنبه دانه با ترازوي حساس، درصد کیل از فرمول زير محاسبه ميشود:



   100 ×--------------------------  = درصد کیل (%)

5-2-2- عملکرد الیاف (کیلوگرم در هکتار)

5-2-3- وزن صد دانه (گرم)


براي بدست آوردن وزن صددانه، پنج گروه صد بذري از هر کرت جدا و با ترازوي حساس، هرگروه را توزین نموده و در پایان ميانگين گروهها بعنوان شاخص بذر یادداشت ميشود.


5-2-4- ویژگیهای کیفی الیاف


پس از برداشت محصول نهائي هر کرت، نمونه الیاف بطور جداگانه تهیه و پارامترهای زیر با استفاده از دستگاه HVI
 در آزمایشگاه اندازهگیری میشود:

الف) طول الياف (ميلي متر)

ب) ظرافت الياف (ميكرونر)

ج) استحکام الیاف
 (g/tex)


د) يكنواختي الياف (درصد)

ه)کشش الياف (درصد)

و) درخشندگي
 RD  

ز) زردی الیاف
 b+ 

6- آفات و بیماریها


      براي ارزيابي تحمل يا مقاومت به آفات و بيماريها، لازم است در طول دوره رشد ارزيابيهاي لازم انجام گیرد.

6-1- مقاومت به بیماریها


بیماری پژمردگي( ورتیسیلیومی یا فوزاریومی)
 و شدت آن:

نحوه ارزیابی برای هر دو بیماری فوق مشابه میباشد. 


معمولا براي بررسي مقاومت به بیماری آزمايشي در شرايط طبيعي و در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با 4 تكرار اجرا میشود. هر کرت شامل 2 خط كشت به طول 8 متراست.

در اين آزمايش باید يك رقم حساس به بیماری پژمردگي فوزاریوم كه ميزان حساسيت آن قبلا مشخص شده است، به عنوان شاهد حساس كشت شود. علاوه بر  یادداشتبرداری اطلاعات زراعي، در دومرحله دوماهه و چهارماهه پس از كاشت، شدت بيماري ظاهري و داخلي طبق مقياس 4-0 مشاهده و یادداشت برداری ميشود. علاوه بر اين، در انتهاي دوره رشد رويشي، ساقه ها در ارتفاع بالاتر از هفت سانتيمتر خاك برش عرضی داده شده و بر اساس ميزان قهوهاي شدن بافتها، به دو گروه سالم و بيمار تقسيم  ميشوند.

مقياس صفر تا 4 براي ارزيابي شدت بيماري:

0 : بيماري وجود ندارد (در برش ساقه نيز لكهاي مشاهده نميشود).

1 : بيماري در حد ضعيف (ملايم) است. زردي در 10% برگها ديده ميشود (در برش ساقه، لكههاي نقطهاي در 25% برش عرضي ساقه ديده ميشود).

2 : بيماري بيش از 50% حجم بوته (برگها) را در بر ميگيرد و در برش عرضي ساقه حدود نصف سطح ساقه قهوهاي شده است.

3 : بيماري بين 50 تا 75% حجم بوته (برگها) را در بر ميگيرد و در برش ساقه حدود 75% سطح ساقه لكههاي قهوهاي ديده ميشود.


4 : به دليل خزان برگها و پوسيدگي ريشه، گياه كاملا خشك و از بين رفته است و در برش عرضي ساقه، سطح ساقه كاملا قهوهاي ميباشد.

6-2- سایر بیماریها

6-3- مقاومت به آفات (در صورت لزوم):


       1) شته
 


2) كرم سرخ 
 

3) كرم پنبه
 


4) كرم سبز
 

5) ساير آفات

7- برداشت

کرتها با دست برداشت میشوند. حدود یک متر از ابتدا و انتهاي هر خط کاشت حذف و محصول چينهاي اول و دوم و سوم با هم جمع شده و عملكرد نهایی کرت بدست میآید.

8- تجزیه و تحلیل دادهها

تجزیه و تحلیل دادهها از جمله تجزیه واریانس، مقایسه میانگین و تجزیه پایداری به کمک نرم افزارهای آماری مناسب انجام میشود. 

اظهارنامه معرفی رقم


1- مشخصات متقاضی معرفی رقم:


الف – شخص حقیقی 

ب- شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی نماینده شخص حقوقی:

آدرس : 

تلفن و فاکس:

پست الکترونیک:

2- مشخصات رقم


- نام گونه:

الیاف متوسط (G.hirsutum)   

الیاف بلند (G.barbadense)

الیاف کوتاه (G.herbaceum)

- سطح پلوئیدی:  


  
دیپلوئید                      تتراپلوئید


- نوع رقم: 




هیبرید                 آزاد گردهافشان


- مقاومت:




ورتیسیلیوم
       فوزاریوم             سایر بیماریها یا آفات


- تحمل به تنشهای محیطی:   


 
 خشکی                            شوری                            سرما


- متوسط عملکرد وش ( کیلوگرم در هکتار):

- متوسط صفات کیفی:


طول الیاف (میلیمتر):                 

ظرافت الیاف (میکرونر):


استحکام (g/tex):


راندمان کیل (درصد):

· سایر خصوصیات مهم زراعی:

3-  مکانهای پیشنهادی برای آزمون:


4- نام پیشنهادی رقم (ارقام ثبت شده، با همان نام معرفی میشوند):


National Guideline  

for Testing 

 Value for Cultivation and Use 

in

COTTON

Varieties


































































محصول چین اول (كيلوگرم)




























































































































































































































































































































































































































































































وزن الياف
































كل محصول برداشت شده (كيلوگرم)








وزن پنبه دانه + وزن الياف








�. Value for Cultivation and Use


�. Standard Test Methods for Measurement of Cotton Fibers by High volume Instruments (HVI) (Motion Control Fiber Information System). Designation D-4604-95


2. واحد اندازه�گیری چگالی خطی است و برحسب گرم به ازاء هزار متر لیف پنبه است. 


1. : Reflectance Degree منظور بازتاب نور پنبه است که سفیدی و درخشندگی آن را تعیین میکند و بین 45 تا 85 میتواند متغیر باشد و با دستگاه کالوریمتر اندازه گیری می�شود. پنبه�های خوب معمولی درخشندگی بالای 75 دارند. 


2. Brightness: منظور شدت زردی نمونه پنبه است که با دستگاه کالوریمتر اندازه�گیری می�شود و مقدار آن از 4 تا حداکثر 17 متغیر است. این مقدار برای نمونه�های معمولی حدود 9 است.


�. Verticillium dahliae, Fusarium sp


�. Aphis gossypii 


� .Tetranychus cinnabarinus ve T. urticae


�. Pectinophora gossypiella


�. Heliothis armigera 
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