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  بسمه تعالی

  

  گفتارپیش

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

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

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

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

انسـان و یـا    توسـط جغرافیایی مختلـف   -مهاجرت و اهلی شدن گیاهان در شرایط اکو

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

را از داخل گیاهان اهلی گزینش زراعی اي جدیدهنژادگران 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

ی در نقـش اساسـ  پتانسـیل را در بر گرفته است. از آنجائیکه ارقام پرکشورها خصوصی 

تولیـد کننـدگان و درنتیجـه    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 کریسو همچنین حداقل کیفیت محصول

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

  د. اننرسبه اطالع کشاورزان می راکشتآزمایش و ارقام برتر مناطق 
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در ادگـران بایـد اطالعـات الزم    ژنقبل از آزادسازي یا تجاري سازي یک رقم زراعی، به

تحلیـل  تجزیه و نمایند. پس از  تهیهلی ارقام جدیدیهاي تکمها و آزمایشبررسی وردم

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 برايمنطقه

از جملـه ایـران بـر     ارد. در بسـیاري از کشـورها  دمختلف فرق هاي ها در کشورآزمون

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

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

نژادگر در بهها بر اساس درخواست وندهند. این آزمدر خصوص ارقام جدید انجام می

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

    شود.می

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 برايی رای مناسبارزش زراعها و ارقام جدیداگر الین 

شوند. کشاورزان بـر اسـاس   اضافه می زراعیارقام  ملی این ارقام به لیست ،نشان دهند

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

  نمایند.  می کشت

  

  عارفی   مداح سن ح                                        

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

ارزش زراعیتعیین  مایش هايآز
1

)VCU (نامـه اجرائـی معرفـی ارقـام     آئیناساس  بر

هیئت امنـاء سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و تـرویج کشـاورزي        1388مصوب  -گیاهی

نماینـده قـانونی وي انجـام    توسط موسسه تحقیقات ثبت و گـواهی بـذر و نهـال و یـا     

  گردد.می

  

  شرایط آزمایش-2

  

  مکان آزمایش - 2-1

نمایـد   نژادگر درخواست میزمینی کشور و یا مناطقی که به در مناطق اصلی کشت سیب

انجام به مدت دو سال کشت  مکانو از نظر اکولوژیکی مناسب است، حداقل در چهار 

  شود.استفاده  A. ترجیحا از اراضی کالس گرددمی

مشخصات اقلیمی-2-2

انه و سالیانه، حداقل و حداکثر دماي یمختصات جغرافیائی ومتوسط دماي روزانه، ماه

  مشخص گردد. دمناطق کشت بای دررطوبت نسبی  و سالیانه، میانگین بارندگی ماهیانه

  مواد آزمایشی - 2-3

 30×65در انـدازه  هاي بذري باید غدهباشد.  میغده براي هر سال مورد نیاز  800تعداد 

ها و بدون استفاده  آفات و بیماري ،میلیمتر و عاري از خاك، صدمات مکانیکی، آلودگی

  از هر گونه تیمار شیمیایی ارسال شوند.

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

 هاي واقع در یک بلـوك  کرتباشد و بین  دو ردیف کاشتباید شامل حداقل  هر کرت

اسـتفاده  زمینـی   ارقام شاهد سـیب شیه باید از فاصله نباشد. براي جلوگیري از اثرات حا

و فاصله بین خطـوط کشـت   سانتیمتر  25باید  روي ردیف هاي بذري غدهفاصله شود. 

  گیرند.میقرار  ها کرتارقام به طور تصادفی داخل .سانتیمتر در نظر گرفته شود 75

  زمان کاشت-3

هـر   مناسبا مطابق زمان کاشت هاي تحقیقاتی و یزمان کاشت آزمایش بر اساس توصیه      

درخواسـت   بـر اسـاس   ممکـن اسـت   شود، مگر در مـوارد خـاص کـه   منطقه انجام می

  .متفاوت باشدمعرفی رقم  تقاضیم

  

  عملیات داشت -4

  کش ، علفکش و آفتمصرف کود -4-1

و مقدار کود  تعیینبراساس تجزیه خاك مزرعه  زمینی سیبمقدار عناصر مورد نیاز گیاه 

توزیع شـود.   کرتهر کود باید بطور یکنواخت درشود. ین پایه توصیه میمصرفی بر ا

ورود هر گونه ماشین آالت به داخل . مجاز است نیازشیمیایی در صورت  سمومکاربرد 

هـا بـر اسـاس     باشد. کنتـرل آفـات و بیمـاري    ها تا قبل از شروع گلدهی مجاز می کرت

هاي مرسـوم انجـام    کی و طبق روششزپهاي سازمان حفظ نباتات، موسسه گیاه توصیه

  گیرد. می

  آبیاري-4-2

  شود.و نیاز آبی گیاه در فواصل زمانی مناسب انجام می محیطیآبیاري بر اساس شرایط 
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  برداشت -5

  زمان برداشت -5-1

حداقل پس از رسیدگی کامل فیزیولوژیکی و رس و دیررس ارقام میان ،ارقام زودرس 

و داراي عالئم آلـودگی بـه ویـروس    گیاهانشوند. ت میبرداش سرزنیدو هفته پس از 

از باید قبـل از برداشـت    یافتههاي جهشو بوته ارقام هاي سایربوته  ،ساق سیاه بیماري

  د.نآزمایش حذف شو

  

  روش برداشت-5-2

محصـول را از یـک    ،پـس از برداشـت  شـود.   می انجامبطور دستی  کرتکل برداشت 

و در دهیم تا بخش غیرقابـل ارائـه در بـازار حـذف شـده      میلیمتري عبور می 30غربال 

میلیمتـر داشـته و داراي    30هـاي برداشـت شـده کـه انـدازه بـیش از        مجموع کل غده

  شوند. نباشد به عنوان عملکرد قابل فروش ثبت می هاي ظاهريشکلیبد

  برداريیادداشت -6

اگر و یستی یادداشت شودتاثیر بگذارد با زمینی کرتهاي سیببوتههر عاملی که روي 

در برداري توضیح داده شود.یک صفت ثبت نشده باشد، دلیل آن باید در فرم یادداشت

داشـته باشـد   هاي خـارج از تیـپ    بوته ،درصد 10از  تربیش که کرتی ،مشاهدات مزرعه

  .شود میحذف  ،تیپ آنها عوض شده) هایی کهبه بیماري و بوتههاي آلوده  (شامل بوته

  هاه و تحلیل دادهتجزی -7

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

  شود.  کمک نرم افزارهاي آماري مناسب انجام می
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  صفات -8

صـفاتی هسـتند   اجباري صفات . شوند و اختیاري تقسیم می اجباريصفات به دو گروه 

 نمایـد، مـورد  معرفـی بـازار   بـه بخواهـد   زمینـی کـه متقاضـی   هر رقـم سـیب  براي که 

متقاضـی معرفـی رقـم     مورد ادعـاي صفات اختیاري صفاتقرار می گیرد.گیري اندازه

  .شوندبررسی بوده و باید 

  الزامیارزیابی صفات روش-9

  دوره رشد -9-1

دوره رشد از مرحله کاشت شروع شده و پس از بلوغ فیزیولوژیکی گیاه که عموماً بـر  

شـود پایـان   غییر رنگ شاخ و برگ و سفت شدن پوست غده تشخیص داده میاساس ت

رس تا خیلی دیررس به عنوان کشت اصلی محسـوب شـده و ارقـام    یابد. ارقام میانمی

  رسند.زودرس تا خیلی زودرس به مصرف تازه خوري می

  

  رشد طول دورهمقیاس-1جدول 

  طول دوره رشد( روز)  ارقام  کد

  <160  خیلی دیررس  1

  150-160  دیررس تا خیلی دیررس  2

  140-150  دیررس  3

  130-140  متوسط تا دیررس  4

  120-130  متوسط رس (میان رس)  5

  110-120  زودرس تا میان رس  6

  100-110  زودرس  7

  90-100  خیلی زودرس تا زودرس  8

  >90  خیلی زودرس  9
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  تعداد غده در بوته-9-2

غده همبستگی منفی وجود دارد به عبـارت   تک وزنو  غده در بوته معموالً بین تعداد  

هـاي   غـده  تعـداد  براي این کار یابد.دیگر با افزایش تعداد غده وزن هر غده کاهش می

هـاي برداشـت    یک کرت از هر تیمار را در زمان برداشت شمارش نموده و تعداد غـده 

دسـت  در بوته بمیانگین تعداد غده  شده بر تعداد بوته همان کرت تقسیم خواهد شد تا

) تقسیم و ارقـامی  مثل اگریا(شاهدها به میانگین تعداد غده رقم  آید. سپس این میانگین

(متوسـط) و سـایر ارقـام بسـته بـه درجـه        5باشند کد  شاهدکه تعداد غده آنها در حد 

  کمتر و یا بیشتر خواهند گرفت. امتیازشاهداختالف با 

  

  وته در ب تعداد غدهمقیاس ارزیابی -2جدول 

  9  7  5  3  1  کد

  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  تعداد

  

  عملکرد - 9-3

معیار مناسـب  که  “درصد عملکرد نسبت به شاهد” شاخص ازدر مورد صفت عملکرد 

عملکـرد از   اگردیـد. زیـر  خواهـد  اسـتفاده   ،باشـد مـی ارقـام براي مقایسه  و یکنواخت

بندي ارقـام و  ر متفاوت است. نحوه رتبهاي به منطقه دیگر و از سالی به سال دیگمنطقه

شـرح   ها بـه  پس از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده ها براي صفت عملکردکلون

  زیر می باشد:
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  عملکرد ارقام از نظر بندي رتبه -3جدول شماره 

  کد  کدتوصیف   نحوه رتبه بندي

  9  عالی  شاهد نسبت بهدرصد  5/32از  بیشافزایش 

  8  خیلی خوب  درصد بیشتر از شاهد5/32-5/22

  7  خوب  درصد بیشتر از شاهد 5/22-5/12

  6  نسبتاً خوب  درصد بیشتر از شاهد 5/12-5/2

  5  متوسط  شاهدنسبت به درصد  ±% 5/2

  4  ضعیفنسبتاً   درصد کمتر از شاهد 5/12-5/2

  3  ضعیف  درصد کمتر  از شاهد 5/22-5/12

  2  ضعیفخیلی   هددرصد کمتر از شا 5/32-5/22

  1  ضعیفخیلی خیلی   شاهد نسبت بهدرصد 5/32ش از کاهش بی

  

  و تیپ پختماده خشک - 9-4

از  میلیمتـر)  80-40(غده متوسط چهارهاي نازك برش ،براي تعیین درصد ماده خشک

درجـه   75سـاعت در دمـاي    48جداگانـه در داخـل آون بـه مـدت      طـور هر رقم را ب

    :می شودگیري از طریق فرمول زیر اندازهوسانتیگراد قرار داده  

= درصد ماده خشک)خشک غدهوزن /  وزن اولیه غده(× 100

روش دیگر تعیین درصد ماده خشک در قسمت وزن مخصوص آورده شده است کـه  

  تر است. به مراتب راحت
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  میزان ماده خشک غده از نظرمقیاس ارزیابی ارقام-4جدول 

  

  نوع مصرف

  درصد

  ماده

  شکخ

  تیپ

  پخت

  توصیف

  رتبه

  کد

  صفت

  1-3  خیلی کم  A  >16  ي)ساالد(بافت خیلی نرم

  4-5  کم  A  16-18  ي)ساالد(بافت نرم 

  6-7  متوسط  B  18-20  )چند منظوره(بافت نسبتاً نرم 

  7-8  زیاد  C  20-22  )خالل(بافت آردي 

  9  خیلی زیاد  D  <22  )چیپس(بافت کامالً آردي 

  

بنـدي   تقسـیم Dو  A  ،B  ،Cچهـار گـروه    بـه ظر تیپ پخت زمینی را از ن ارقام سیب

  کنند: می

  

گیرند پس از پخت (آب پـز) داراي  ارقامی که در این گروه قرار میهاي غده  :Aتیپ

هـا پـس از آب پـز حالـت براقـی دارد و کـامالً       باشند. سطوح این غـده بافت نرمی می

بـراي سـاالد،    گیرنـد  میوه قرار رسند. ارقامی که در این گر) به نظر میخیسمرطوب (

هایی به ندرت در اثـر آب پـز   باشند. پوست چنین غدهساالد الویه و آب پز مناسب می

  ترکد.شدن می

  

هاي آنها پس از پخت کمـی آردي  گیرند غدهارقامی که در این گروه قرار می  :Bتیپ 

دودي خشـک  هـا نسـبتاً نـرم و تـا حـ     هستند و سطح آنها براق نیست. بافت ایـن غـده  

باشند. این ارقام به  صورت آب پز و سرخ کرده قابل اسـتفاده هسـتند. در صـورت    می

  آب پز شدن ممکن است تا حدودي وارفتگی مشاهده شود.
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باشـند. سـطح   هاي ارقام این گروه داراي بافت آردي و نسبتاً خشک مـی غده: Cتیپ

پـز،  ین ارقـام بـه صـورت آب   شود. اغده در اثر آب پز شدن معموالً دچار وارفتگی می

  گیرند.براي پوره و کباب کردن در آون مورد استفاده قرار می

  

باشـد و گـاهی   هاي این دسته از ارقـام کـامالً آردي و خشـک مـی    بافت غده:Dتیپ 

شـود.  اوقات در اثر آب پز شدن سطح غده کامالً ترك برداشـته و دچـار وارفتگـی مـی    

شـود و بـه   هاي نسبتاً درشـت مشـاهده مـی   صورت دانهساختمان بافت غده معموالً به 

گوینـد. ارقـام ایـن گـروه بـراي      هـا را کـامالً آردي مـی   همین دلیل بافت این گونه غده

گیرند. ولی باید توجه داشت مصارف مختلف و بخصوص چیپس مورد استفاده قرار می

  ند.که براي تهیه ساالد به دلیل نداشتن استحکام بافت، زیاد مناسب نیست

  

  آوندي  هاي رنگ گوشت غده  بدون در نظر گرفتن حلقه-9-5

کـه آفتـاب دیـده     ارزیابی می شودغده هایی  دررنگ گوشت غده در زمان برداشت و 

قـرار گرفتـه انـد    در معرض نور هایی که در سطح خاك به عبارت دیگر از غده .باشندن

فـرض شـده و بقیـه     8گریا براي این منظور رنگ گوشت غده رقم ا نباید استفاده شود.

  شوند.   بندي می گروه 9تا  1وشت در دامنه گمواد آزمایشی بر اساس شدت رنگ 



  ١١                                    ارقام سیب زمینی            هاي تعیین ارزش زراعیدستور العمل ملی آزمون   

  

  رنگ گوشت غدهارقام از نظر ارزیابی  مقیاس-5جدول 

  رنگ گوشت  کد

  شیري سفید  1

  کرمیسفید مایل به   2

  کرمی  3

  کرمی مایل به زرد روشن  4

  زرد روشن  5

  زرد روشن تا زرد  6

  دزر  7

  زرد پررنگ  8

  زرد خیلی پر رنگ  9

  ساق سیاهبیماري -9-6

(Pectobacterium atrosepticum, formerly Erwinia carotovora 
subsp atroseptica)  

در شـرایط   هـا وقوع بیماري و گرددایجاد نمیاختصاصی براي مشاهدات بیماري  کرت

    شود.ارزیابی می طبیعی کشت

هحساسیت به ساق سـیا : روش
1

  )(Pectobacterium atrosepticum   بـا روشـی

)1984شبیه به آنچه توسط لپ وود و گانز (
2
انجام می شـود. قبـل از    اند،توضیح داده  

شود، بدین صـورت   آلوده می P.  atrosepticumبا غده بذري از هر رقم  40کاشت 

__________________________________________________
1 - Blackleg
2  - D. H. Lapwood & P. T. Gans (1984. Annals of Applied Biology 104: 315-
320
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-02/0نجاق،  در انتهاي ساقه زیرزمینی تا عمق دو سانتیمتري با استفاده از نوك سـ که 

10ســی از سوسپانســیون باکتریــایی بــا غلظــت  ســی 01/0
9

لیتــر  ســلول در هــر میلــی 

توان یـک شـب در پـنج درجـه      هاي آلوده شده را میگیرد. غده سازي صورت می آلوده

  سانتیگراد تا زمان کشت نگهداري نمود.

    و طرح آزمایش:  کرتاندازه 

باشـد. آزمـایش در    غده تلقیح شده می10غده تلقیح نشده و  4حاوي حداقل  کرتهر 

  شود.  طرح بلوك کامل تصادفی با چهار تکرار انجام می

    کشت:

هـا و   شـوند. کنتـرل آفـات، بیمـاري      سانتیمتر از هم کشت مـی  30-40ها با فاصله غده

هاي هرز به همراه عملیات زراعی مناسب بایـد انجـام شـود. آبیـاري بایـد بطـور        علف

  شود. حفظطوبت مزرعه در سطح ظرفیت مزرعه مناسب انجام شود و ر

  ارزیابی مزرعه:

تعداد گیاهانی که عالئم سـاق سـیاه    وپس از ظهور همه گیاهان تعداد گیاه از بین رفته 

  د.نشو یادداشت می کرتدهند در هر  (پوسیدگی ساقه یا پژمردگی) نشان می

  PVYocدهـاي  هاي مجزا براي مقاومـت بـه نژا   زمینی (آزمون سیب Yویروس  -9-7
و 

PVYn
  )PLRV(زمینیاي شدن برگ سیبویروس لوله) ، 

  روش:

قـبال  هاي آلوده که آلودگی آنها  زاد با کشت غده شته هاي به این ویروس ارقام حساسیت

گیري میزان آلودگی ویروسی در گیاهان  با آزمایش مشخص شده است و سپس با اندازه

  شود.   ی میارزیاب ،تحت آزمایش در پایان دوره رشد
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  و طرح آزمایش: کرتاندازه 

شود. در ردیف  در نظر گرفته می کرتیک PLRVو  PVYبراي ارزیابی مقاومت به

شود و در یک طـرف   اي که تحت آزمون رقم است کشت می وسط پنج غده و از نمونه

هـاي آلـوده بـه     غـده  کرتو در طرف دیگر  PVYهاي آلوده به  یک ردیف غده کرت

PLRVها در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با چهار تکرار قرار  کرتشود.کشت می

  گیرند.  می

  کشت:

کاشـت و  عملیـات  گیرنـد.   سانتیمتر از هم قرار مـی  25تا  20هاي بذري در فاصله غده

حـذف  انجام گیرد ولی کنترل شته نباید انجـام شـود. پـس از    بطور مناسب  داشت باید

آوري  جمـع  ،از هر گیـاه تحـت آزمـون   ند. یک غده شو ها برداشت می ، غدهاندام هوایی

شده و پس از تیمار با یک هورمون براي شکستن خـواب در شـرایط تاریـک، گـرم و     

  شود. خشک نگهداري می

  ارزیابی بیماري:

، جوانه را جدا کـرده  رشد کرده و ظاهر شدند به اندازه کافی غدهروي هاي  وقتی جوانه

شود. وقتی گیاهان به اندازه کـافی   ر شده کشت میکه با کمپوست پیت پاي  و در جعبه

بطـور مجـزا بـا روش االیـزا      را هر یک پس از نمونه برداري شاخ و برگ تولید کردند،

شـود.   آلوده به هـر ویـروس یادداشـت مـی     گیرند و تعداد گیاهان سی قرار میمورد برر

PVYocباید بتوانـد نژادهـاي    PVYسرم آنتی
PVYnرا در یـک آزمـایش و     

را در  

  آزمایشی دیگر تشخیص دهد.



ام سیب زمینیارقتعیین ارزش زراعیدستور العمل ملی آزمون هاي                ١۴

Fusarium solani)پوسیدگی خشک  -9-8 and F. sulphureum)  

  

  روش: 

ــزان  ــی می ــک  بررس ــیدگی خش ــه پوس ــیت ب Fusarium solani)حساس and 

sulphureum)1   با آلوده کردن زخم ایجاد شده در غده و ارزیابی درجـه پوسـیدگی
2
 

هایی به عمق پنج و قطر چهار میلیمتر در مزخ F. sulphureumشود. براي انجام می

شـود   غده ایجاد میراس و پاشنه هاي مخالف هر غده مورد آزمون در فاصله بین جهت

 .شـود  هر غده مورد آزمون، زخم ایجاد می راس و پاشنهقسمت  F. solaniبراي  و 

بـه   )سـی  اسپور در یک سی 8000(قارچمیکرولیتري از سوسپانسیون  5/12یک قطره 

هـا در   اسـپور در هـر زخـم وجـود داشـته باشـد. غـده        100شود تا  هر زخم تزریق می

در  شـود تـا زخـم    تیگراد قرار داده مـی درجه سان 12-15هاي مقوایی مرطوب در  جعبه

  ارقام حساس به خوبی توسعه پیدا کند. 

  و طرح آزمایش: کرتاندازه 

  . شود انجام میتکرار  20در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با آزمون 

    کشت:

تـاریکی   شرایط برداشت شده و در هر کرتحاشیه  قسمت غده با دست از 50حداقل 

  شود.    زدگی نگهداري می یخایجاد تا زمان آزمون بدون 

  

__________________________________________________
1-  R.L. Wastie et al., 1989. Comparative susceptibility of some potato 
cultivars to dry rot caused by Fusarium sulphureum and F. solani var. 
coeruleum. Potato Research 32: 49-55

2 -  A. E. W. Boyd. 1952. Dry rot disease of the potato. IV. Laboratory 
methods used in assessing variations in tuber susceptibility. Annals of 
Applied Biology 39: 322-9
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  ارزیابی بیماري:

هـا بـا خسـارت توسـعه یافتـه و       شـوند و تعـداد زخـم    ها از محل زخم بریده مـی  غده

بت بـه کـل سـطح در شـش گـروه بـه شـرح زیـر         هاي در معرض پوسیدگی نسـ  بافت

  شوند. بندي می رتبه

  

  6  5  4  3  2  1  گروه

  75-100  50-75  25-50  10-25  1-10  0-1  درصد سطح آلودگی

  

  :صفات اختیاريارزیابی  روش-10

  اندازه غده -10-1

هـاي   را که داراي پتانسـیل تولیـد غـده    )اگریا(براي تعیین اندازه غده، اندازه رقم شاهد 

 9تـا   1بـین   ،آنبر اسـاس هاي ارقام دیگر  فرض کرده و اندازه غده 7باشد  رشت مید

  بندي خواهند شد.  رتبه
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  اندازه غده مقیاس ارزیابی ارقام از نظر  -6جدول 

  اندازه غده  کد

  خیلی کوچک  1

  کوچک  3

  متوسط  5

    )شاهد(بزرگ  7

  بزرگخیلی   9

  

  

  شکل غده  - 10-2

  

  Lisinskaبه روش  رتبه بندي ارقامشکل غده و نحوه تشخیص  -7جدول 

  شکل غده  نسبت عرض به طول غده  ردیف

  گرد کوتاه (پهن)   <1:      9/0  1

  گرد   1:   9/0تا   1:   2/1  2

  تخم مرغی مایل به گرد     1:   2/1تا    1:   6/1  3

  تخم مرغی   1:    6/1تا    1:    8/1  4

  مرغی کشیده   تخم   1:   8/1تا    1:    2  5

  کشیده     1:   <  2  6
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  غده: شکلیکنواختی -10-3

هاي یـک رقـم و    در بین غده اماباشد  هر چند که شکل غده تا حدود زیادي ژنتیکی می

در بـین  ها قدري متفـاوت باشـند. ایـن اخـتالف      حتی یک بوته ممکن است شکل غده

ارزیـابی قـرار   مورد  بدشکلاي ه غده . الزم به ذکر است کهارقام مختلف یکسان نیست

هـا در   فـرض کـرده و یکنـواختی شـکل غـده      5را  شاهد. در اینجا رتبه رقم گیرندنمی

  .شوند بندي می رتبه  1-9مقایسه با آن در دامنه 

  

  

  

  

  شکل غدهارقام از نظر یکنواختی مقیاس –8جدول 

  

  

  

  

  

  

  :عمق چشم-10-4

هر چه عمق چشم غده بیشتر باشد میزان ضایعات در اثر پوست گیري نیز افـزایش       

،تـري باشـند  هـاي سـطحی  هـاي آنهـا داراي چشـم   می یابد. بنابراین ارقـامی کـه غـده   

    .ترندمناسب

  شکل غده  کد

  خیلی ناهمگون  1

  ناهمگون  3

  )شاهد(متوسط  5

  اختیکنو  7

  خیلی یکنواخت  9
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  عمق چشم مقیاس رتبه بندي ارقام از نظر  -9جدول 

  غده قبل از برداشت: سبز شدن-10-5

هـا،  سبز شدن غده قبل از برداشت دالیل زیادي دارد که مهمترین آنها بزرگ بودن غـده 

. براي ارزیـابی ایـن صـفت رتبـه     باشدطویل بودن استولون و عدم خاکدهی مناسب می

  شوند.   بندي می فرض کرده و مواد مورد نظر در مقایسه با آن رتبه 5را  (اگریا)شاهد

  

  تظاهر صفت  رتبه  ق چشم به میلیمترعم  ردیف

  خیلی سطحی   9  >1  1

  سطحیتا خیلی سطحی   8  5/1-1  2

سطحی  7  1/2-6/1  3

  سطحی تا متوسط  6  7/2-2/2  4

  متوسط    5  3/3-8/2  5

  متوسط تا نسبتاً عمیق  9/3-4/34  6

  نسبتاً عمیق  5/4-43  7

  عمیق  5-6/42  8

  خیلی عمیق     1<5  9
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  پوست غده ارقام از نظر سبز شدننحوه ارزیابی  -10جدول 

  سبز شدن پوست غده  کد

  خیلی زیاد  1

  زیاد  3

  )شاهد(متوسط  5

  کم  7

  خیلی کم  9

  

  :هاي بدشکل غده -10-6

شود که در اثر رشد نامنظم غده رشد ثانویه اطالق می به نوعی از هاغده شکلیبد       

باشـد. بـا ایـن     اراي شکل و فرم خاص همان رقم میهاي هر رقم د غده شود.ایجاد می

مکـن اسـت شـکل    مها و یا عوامـل دیگـر    حال حساسیت به عوامل محیطی نظیر تنش

طبیعی غده را تغییر دهد. به عنوان مثال رقم اگریا در مقایسه با سایر ارقام تجاري دیگر 

در آن بـاال  بدشـکل هـاي   هاي محیطی حساس بوده و به همین دلیل میزان غده به تنش

فرض کرده و ارقامی کـه   3رتبه یا کد رقم اگریا را  ،دهی ارقام مختلف است. براي رتبه

هـاي بـاالتر و یـا     بیشتر و یا کمتري دارند بسته به شدت عارضه رتبـه  بدشکلهاي  غده

  کمتري خواهند گرفت.
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  ها بدشکلی غده ارقام از نظر ارزیابی مقیاس-11جدول

  ها بدشکلی غده  کد

  خیلی باال  1

  (اگریا)باال  3

  متوسط  5

  پائین  7

  خیلی پائین  9

  :دوره خواب  طول -10-7

شود. زمـانی  زمینی کمتر میهر چه دوره خواب کمتر باشد خاصیت انبارمانی سیب     

که تولید چند محصول در سال مـورد نظـر باشـد کوتـاه بـودن دوره خـواب مطلـوب        

فرض کـرده   6را  شاهد(اگریا)ل دوره خواب رقم طو ،براي ارزیابی این صفت باشد.می

تري داشته باشند رتبه باالتر و ارقـامی کـه طـول     و ارقامی که طول دوره خواب طوالنی

تر باشد رتبه کمتـري خواهنـد گرفـت. شـاخص شکسـتن دوره       دوره خواب آنها کوتاه

هـا   % درصـد از غـده  50میلیمتـري بـر روي    5تـا   2خواب ظهور حداقل یـک جوانـه   

  باشد.   یم

  طول دوره خواب ارقام از نظر ارزیابی مقیاس-12جدول 

  طول دوره خواب  کد

  خیلی کوتاه  1

  کوتاه  3

  متوسط  5

  )شاهد(طوالنی  7

  خیلی طوالنی  9
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    :انبارمانی-10-8

زنـی   تا زمان جوانـه  یا پوسیدگی نرم هاي داراي پوسیدگی خشک و در اینجا میزان غده

    باشد. مد نظر می

  غده نحوه ارزیابی خاصیت انبارمانی -13ول جد

  مفهوم کد  کد

  خیلی ضعیف  1

  ضعیف  3

  متوسط  5

  (اگریا)خوب  7

  خیلی خوب  9

    

  طعم سیب زمینی   -10-9

و  شـود  میو آب پز جداگانه انجام  شدهسرخ زمینی هاي سیبغدهاین صفت بر روي 

ـ   ،)7(با توجه به رتبه رقم اگریا  بنـدي   ه شـرح جـدول زیـر رتبـه    سایر مواد آزمایشـی ب

  شوند: می

  

  زمینی نحوه ارزیابی طعم سیب -14جدول 

  مفهوم کد  ردیف

  خیلی بد طعم  1

  بدطعم  3

  با طعم متوسط  5

  (اگریا)خوش طعم  7

  خیلی خوش طعم  9
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  رنگ سرخ کرده -10-10

بـه  زمینـی   با توجه به اینکه رقم اگریا باالترین میزان مصرف را در صنایع فرآوري سیب

بـه عنـوان شـاهد     کـرده  براي ارزیابی رنگ سرخ ، از این رقمخود اختصاص داده است

سـایر مـواد    کـرده  داده و سـرخ  7و به کیفیـت سـرخ کـرده آن رتبـه      استفاده می شود

  .شدبندي خواهند  و با استفاده از  جدول زیر رتبه می شود آزمایشی با آن مقایسه

  رنگ سرخ شده براي ارقام بندي نحوه رتبه -15جدول 

  کد مفهوم  کد

  )کامالً تیره ( بد رنگ  1

  کامالً تیره  2

  تیره  3

  تیره تا متوسط  4

  متوسط  5

  متوسط تا شفاف  6

  شفاف ( خوش رنگ )  7

  شفاف تا کامالً شفاف  8

  کامالً شفاف  9

  

  وزن مخصوص: -10-11

از هـر کلـون در   زمینـی   کیلـوگرم سـیب   5تا  3گیري این صفت ابتدا حدود  براي اندازه

فاده تو سپس وزن همان بسته بـا اسـ   کردههاي توري پالستیکی دقیقاً توزین  داخل بسته

شود و وزن مخصـوص آن از طریـق فرمـول     از ترازوي خاص در داخل آب توزین می

  شود: زیر محاسبه می

    وزن مخصوص=  / وزن غده در هوا وزن غده در هوا) -(وزن غده در آب 



  ٢٣                                    ارقام سیب زمینی            هاي تعیین ارزش زراعیدستور العمل ملی آزمون   

  

  پخت -10-12

روز پس از برداشت، شش غده را پوست کنده و مـدت یـک سـاعت بخـارپز      10طی  

  کنیم.   بندي می رتبه 9تا  1و از  شدهکنیم و سپس از نظر طعم و مزه بررسی  می

  = عادي9= تند و 1

ها  یـک تـا    شود و غده شدگی نیز بررسی می هاي بخار مقدار تیره پس از پخت با آزمون

  شوند.  بندي می رتبه 9تا  1ز دو ساعت پس از بخاردهی ا

  

  (.Streptomyces spp)معمولیاسکب بیماري - 10-13

  

  روش:

هاي  با کاشت غده  (.Streptomyces spp)حساسیت به اسکب معمولیارزیابی 

طبیعی آلوده هاي  بذري در خاك
1

هایی یا گلدان  
2

 مصنوعی که حاوي کمپوست آلوده 

 S. scabiesهاي  براي آزمون گلدان، ایزوله شود. انجام می هستند، مخلوط با شن

شوند.   کشت داده میMalt Extract Agarیا  PDAمحیط هفته روي  4- 6براي 

هاي رشد یافته در محیط کشت در آب مقطر حل شده و با کمپوست  سپس باکتري

شش لیتر ترکیب کمپوست و شن یک پلیت باکتري استفاده  هر گردد. در ترکیب می

  شود.  می

  

  و طرح آزمایش: کرتاندازه 

طرح بلوك کامل تصادفی با چهار تکرار انجام  قالبدر و گلدان کرتآزمون در 

  .استشامل دو تا سه گلدان  کرت، در آزمایش گلدان هر دشو می

__________________________________________________
1 – G. J. Jellis, 1975. Plant Pathology 24: 241-244 [NIAB]
2 -  P. D. S. Caligari & R. L. Wastie, 1985. Potato Research 28: 379-387 
[SASA]     
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  کشت:

استاندارد باشد. کشت در مزرعه بعد  در حد گیاهان مهم نیست ولی بایدکشت  فاصله 

ها نباید آبیاري شوند و باید در مرحله  شود ولی گلدان م میاز آماده سازي زمین انجا

  تن پوشانده شوند. اول رشد با پلی

کـه  و تـا زمـانی   داده می شوندها قرار  تیونل سانتیمتر در پلی 15-26هاي با قطر  گلدان

 15گیاهـان بـه   ارتفـاع  بعد از اینکه  د.نشو از باال آبیاري می برسند15به ارتفاع گیاهان

  شود.   ها استفاده می اي در اطراف پایه گلدان آبیاري قطره روش رسید از مترسانتی

  

  :ارزیابی بیماري

 درصـد  شـوند. متوسـط   غده) به این گروهها تقسیم مـی  50(حداقل  کرتمحصول هر 

سطح آلوده از حاصلضرب مجموع تعداد غده در هر گروه با مقدار نقطه میانی آن گروه 

  آید.  دست میتقسیم بر تعداد کل غده ب

  I  II  III  IV  V  VI  کالس

  50-100  25-50  10-25  5-10  0-5  0درصد سطح

  

قابـل پـذیرش    Aدرصد براي کالس بذر  30با توجه به استانداردهاي موجود در کشور سطح آلودگی *

  می باشد.

چشمیکلید  استفاده از نسبت سطح آلوده با
1

  ).1(شکل شود ارزیابی میزیر به صورت 

  

  

  

__________________________________________________
1 -  (Manual of plant growth stages and disease assessment keys, MAFF, 
ADAS, 1976) (Appendix 6)



  ٢۵                                    ارقام سیب زمینی            هاي تعیین ارزش زراعیدستور العمل ملی آزمون   

  

کلید ارزیابی اسکب -1شکل 
1

  

  

                               

                   10                                     5  

                        

              50                                       25                                                     

  

  

  

__________________________________________________
1 - (Manual of plant growth stages and disease assessment keys, MAFF, 
ADAS, 1976)
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  (Rhizoctonia solani AG3)شوره سیاه- 10-14

  

  روش:

هاي بذري در کمپوست آلـوده در گلـدان و ثبـت     حساسیت به شوره سیاه با کشت غده

هـا در اتـاق    غـده  ، شود. قبل از کشـت  هاي دختري انجام می شدت شوره سیاه در غده

. گیرنـد  درجه سانتیگراد و نور بـه منظـور شکسـتن خـواب قـرار مـی       10رشد با دماي 

(مربـوط   Rhizoctonia solani AG3زمینـی   هاي سه ایزوله بیماریزاي سیبکشت

هـا بـه لبـه     لـونی شـود. وقتـی ک   آماده مـی  PDAروي محیط به مناطق مختلف کشور)

شود و بصـورت مـایع مـورد اسـتفاده      کشت حاوي قارچ می محیط دیش رسیدند، پتري

کیلـوگرم   10بـا   R. solaniچ قـار  این مواد آماده شـده از یـک پتـري   .گیرد قرار می

را از سانتیمتر  25هایی با قطر  شود. سپس گلدان می ترکیبدقیقه  10کمپوست به مدت 

  شود.   سانتیمتري کشت می 5/7و یک غده در عمق  پر کردهکمپوست 

  

  و طرح آزمایش: کرتاندازه 

  شود. هادر یک طرح بلوك تصادفی با شش تکرار قرار داده می کرت

  

  کشت:

گیرنـد   هاي مجزا قرار می تونل در سینی ها در یک پلی ي جلوگیري از آلودگی، گلدانبرا

اي دو بار آبیاري انجـام   درصد هفته 40-60و به منظور حفظ محتواي رطوبتی در سطح 

کـه سـاقه   داده می شود تا بطور طبیعی پیـر شـوند و زمـانی    فرصتشود. به گیاهان  می

روز یکبـار   10شوند. گیاهان با قارچ کش هر  هاي دختري برداشت می غده ،خشک شد

یکبـار موقـع   هفتههر شود.  کش هم استفاده می شته در صورت لزومشوند و  اسپري می
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لیتـر آب اسـتفاده    9) در Phostrogenآبیاري کود مایع به میزان یک پیمانه فستروژن(

  شود.   می

  ارزیابی بیماري:

میلیمتـر در   10از  بزرگترهاي دختري دهدرصد سطح آلودگی با شوره سیاه روي تمام غ

  شود. ارزیابی می هر گلدان در زمان برداشت

و  ارزیـابی انجـام  سطح کل غـده    اسکلروت در در هر گلدان بر حسب درصد پوشش

  .بندي خواهند شد رتبه 6تا  1مواد آزمایشی مختلف از نظر این بیماري بین 

  

  به رایزوکتونیانحوه ارزیابی میزان آلودگی  -37جدول شماره 

  رتبه  سطح آلوده به اسکلروت(%)  ردیف

1   %1-01  

2   %10-1  2  

3  %25-10  3  

4   %50-25  4  

5  %75-50  5  

6   %100-75  6  

  

 4=5/17،  3=5/37،  2=5/62،  1=5/87(گروه مـذکور  6همچنین نقطه میانی هر یک از 

هاي کامل تصادفی مورد  كبلوطرح آماري  تجزیه و تحلیل هايدر  ) 6=5/0،  5=0/5، 

  استفاده قرار خواهد گرفت.
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  کلید ارزیابی شوره سیاه -2شکل 

  

  

51

10 15



  اظهارنامه معرفی رقم

  

مشخصات متقاضی معرفی رقم:-1

  شخص حقوقی -ب    شخص حقیقی  –الف   

  نام و نام خانوادگی:

  نام و نام خانوادگی نماینده شخص حقوقی:

  آدرس : 

  تلفن و فاکس:

  ک:پست الکترونی

  مشخصات رقم -2.

    نام گونه: -

  :  نوع مصرف-

                 خالل نیمه منجمد        چیپس        آب پز           اي نشاسته             

  خوري تازه          انباري                   

  هاي محیطی:   تحمل به تنش -

  سرما                            شوري                          خشکی   

(در صورت تمایل برتري نسبت به شـاهد ذکـر   ( کیلوگرم در هکتار)متوسط عملکرد -

  شود.)

متوسط صفات کیفی: -

مهم زراعی: خصوصیاتسایر -

هاي پیشنهادي براي آزمون:مکان-3

  شوند):(ارقام ثبت شده، با همان نام معرفی مینام پیشنهادي رقم -4
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