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  بسمه تعالی

  

  پیش گفتار

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

بـا گذشـت    .باشددست انسان میهب زراعی نژادي در واقع تکامل گیاهانگرفته است. به

 هـاي فـرم پوشاك موجـب شـده تـا انسـان      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.  سـعه یافتـه  طبیعت گزینش و تو

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 به .نمودند

بخـش دولتـی و بخـش    باشـد کـه  عه مـی جامیک هاي اقتصادي و رفاه عمومی فعالیت

نقـش اساسـی در   تـوان را در بر گرفته اسـت. از آنجائیکـه ارقـام پر   کشورهاخصوصی 

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  ولیدکنندگان محصوالت زراعی قرار گیرد تا اطمینان الزم از نظرت کشاورزان و

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

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

  د. اننرسورزان میبه اطالع کشا راکشتآزمایش و ارقام برتر مناطق 

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 مورد
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هدر چند منطقـ را که معموالتوانپرتواند ارقام ادگر میژنبه ،هانتایج حاصل از این داده

-چگونگی اجراي این آزمون .شناسایی و معرفی نماید ،اندچند سال آزمایش شده براي

از جملـه ایـران بـر اسـاس      ارد. در بسیاري از کشـورها دهاي مختلف فرق ها در کشور

مجلـس   29/4/1382مصـوب  ثبت ارقام گیاهی و کنتـرل و گـواهی بـذر و نهـال     قانون

دسـازي رقـم جدیـد، آزمـون مسـتقلی در      ، مسئولین دولتـی قبـل از آزا  شوراي اسالمی

نژادگـر در  ها بر اساس درخواسـت بـه  وندهند. این آزمخصوص 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 راارزش زراعی مناسبها و ارقام جدیداگر الین 

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

، رقم مـورد نظـر را انتخـاب و    ارقامی ارقام جدید و موجود در لیست ملعملکرد نتایج 

  نمایند.  می کشت

  

  عارفیمداح حسن        

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

ارزش زراعی تعیینهاي آزمایش
1

)VCU (نامه اجرائی معرفی ارقام بر اساس آئین

و ترویج  هیئت امناء سازمان تحقیقات، آموزش 1388مهرماه مصوب -گیاهی

 آنتوسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و یا نماینده قانونی کشاورزي 

  گردد.انجام می

  

شرایط آزمایش-2

  مکان آزمایش - 2-1

حداقل در چهار متقاضی معرفی رقم توسط هاي توصیه شدهمکاندر هااین آزمایش

  گردند.منطقه به مدت دو سال اجرا می

  

میمشخصات اقلی-2-2

، بارندگی ماهیانهمجموع ، ماهانهحداکثر و متوسطحداقل،دماي، مختصات جغرافیائی

مشخص  براي هر منطقه رطوبت نسبی و میانگین چندین ساله پارامترهاي فوق باید

 بافتگردد. همچنین بایستی آزمون خاك از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مانند 

، آهن، روي و بر براي نیتروژنسفر، پتاسیم، ، ماده آلی، شوري و عناصر فpHخاك، 

  هرمکان انجام گیرد. 

  

  مواد آزمایشی - 2-3

ــن) و      ــام خالص(خودگش ــورت ارق ــه دو ص ــه ب ــت ک ــاهی اس ــورگوم گی ــام س ارق

  گیرد.هیبرید(دگرگشن) مورد کشت و کار قرار می

__________________________________________________
1. Value for Cultivation and Use
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 منوع سورگومانند  آنهاکه خصوصیات  هم گروهارقام مورد نظر به همراه ارقام شاهد

آنها مشخص است مورد اي، علفی، شیرین و جاروئی) و موارد مصرف علوفهاي،(دانه

شاهد  ، رقممعرفیدر حال  مارقبراي ا اگر.دنگیرقرار می تعیین ارزش زراعیآزمایش 

اگر رقم مورد  .شودنباشد از ارقام محلی به عنوان شاهد استفاده می موجود در منطقه

  ن منطقه باشد باید ارزش اقتصادي آن محرز گردد.نظر گیاه جدید زراعی در آ

  

  روش آزمایش- 2-4

. هر گردداجرا میتکرار 4هاي کامل تصادفی در در قالب طرح بلوك معموال آزمایش

عالوه بر نیازهاي زراعی اعالم کاشت باشد.  ردیفکرت بایستی حداقل داراي چهار 

، بایستی سایر نیازهاي زراعی التحقیقات ثبت و گواهی بذر و نه شده از سوي موسسه

دو  کشت در حال حاضر رعایت گردد. نیز توصیه شده از طرف متقاضی معرفی رقم

اي و سورگوم دانهکه شامل همیت بیشتري است داراي انوع سورگوم در ایران 

این دو نوع  سورگوم  شامل،است و مطالب ارائه شده در این دستورالعمل ايعلوفه

  شود. می

  

  اي ( کشت اول و دوم)دانهسورگوم مشخصات آزمایش  -1- 2-4

  مترسانتی60ها: فاصله بین ردیف

  گیاه در هر ردیف آزمایش) 71(متر سانتی10: هافاصله روي ردیف

  متر 7طول ردیف: 

  4ها: تعداد ردیف

  متر مربع8/16کل سطح کرت در زمان کاشت: 

  متر مربع4/8کل سطح برداشت کرت: 
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  اي(کشت اول و دوم)سورگوم علوفهصات آزمایش مشخ -2- 2-4

    مترسانتی60ها:فاصله بین ردیف

  گیاه در هر ردیف آزمایش) 117تا 88متر (سانتی 6-8: هافاصله روي ردیف

  متر 7طول ردیف: 

  4ها: تعداد ردیف

  متر مربع8/16کل سطح کرت در زمان کاشت: 

  متر مربع4/8کل سطح برداشت کرت: 

در نظر  بوته پیشنهاد متقاضی معرفی رقم در مورد تراکمصورت امکان در تبصره: 

  .خواهد شدگرفته 

  

  اجراي آزمایش- 3

  مقدار و کیفیت بذر   - 3-1

  ارائه شود.الزم در حد  بذر با کیفیت استاندارد براي هر مکان آزمایش     

اي اعمال را با اظهار تیمارهمورد نیاز متقاضی معرفی رقم موظف است بذر تبصره: 

  (ضدعفونی) تحویل موسسه نماید. بر آن شده

  

  زمان کاشت-3-2

و منـاطق   )نیمه دوم اردیبشت مـاه (مناطق معتدل در بهار  درسورگوم زمان کشت براي 

باشـد. در منـاطقی مثـل سیسـتان و     مـی  )اسفندماه وایلدر زمستان (اگرم و گرم خشک 

از نیمـه   دومشـت  اک تاریخ که ت کردوان سورگوم را دو بار در سال کشتمیبلوچستان 

درجـه   12-15زمـانی کـه دمـاي خـاك بـه      به طور کلی شود.دوم مرداد ماه شروع می

(بـراي سـورگوم   روز 60به مدت و حداقل این درجه حرارت گراد رسیده باشدسانتی
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(براي سورگوم دانه اي) در هر منطقـه مهیـا باشـد امکـان کشـت      روز 90علوفه اي) و 

زراعی متقاضی هاي بهبر اساس توصیه سورگوم شت دوماکتاریخ ود دارد.سورگوم وج

  گیرد. معرفی رقم و یا طبق عرف منطقه انجام می

  

  عمق کاشت: -1- 3-2      

        3- 4در عمق  ورالزم است بذ ،و بافت خاكسورگوم ا توجه به اندازه بذر ب       

وجود کننده محیطی محدوداي عوامل . چنانچه در منطقهشودهشتامتري خاك کسانتی

  رقم عمل نمود. معرفی داشته باشد می توان بر اساس توصیه متقاضی

  

  عملیات داشت -4

  مصرف کود -4-1

بایست براساس تجزیه خاك و با در نظر نوع، میزان، زمان و نحوه مصرف کود می

هاي یهگرفتن میزان حاصلخیزي آن، کشت قبلی، بارش زمستانه، عرف محل و توص

کودي متخصصین امر در محل آزمایش بطور یکنواخت صورت گیرد. در صورت 

  شود.  کمبود عناصر ریزمغذي، از این ریزمغذیها نیز استفاده می

  

  تنک  کردن- 4-2

انجام پیوستهبه صورت  سورگوم کشت ،دستیابی به تراکم مورد نظر از جهت اطمینان

تنک برگی 5-6در مرحله  کم موردنظربر مبناي ترا،و پس از سبز شدنگیرد می

  . شودمی
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  کولتیواتوراستفاده از  -4-3

 متري رسیده باشـد سانتی 35-40که بوته به ارتفاع  شوداستفاده میکولتیواتوراز زمانی

  گیرد.صورت می به عنوان سرك نیتروژنهمزمان با دادن نوبت دوم کود  که

  

  :آنها هاي هرز سورگوم و مبارزه باعلف -4-4

هاي هرز از قبیل سلمه تره، خرفه،  پیچک،  تاج ریزي،  قیـاق و غیـره بسـته بـه     علف 

شود که در مراحل اولیـه رشـد سـورگوم را    مناطق مختلف در مزرعه سورگوم دیده می

ل کنتـرل هسـتند. بعـد از رشـد         تحت تاثیر قرار می دهد و بـا وجـین و کولتیواتـور قاـب

هـاي هـرز دارد بـا سـایه انـدازي از      ندتري نسبت به علفسورگوم که معموالً ارتفاع بل

توان از می. اگر علف هرز منطقه زیاد باشدکندهاي هرز جلوگیري میرشد و نمو علف

ها حاکی از اثـر مثبـت مبـارزه شـیمیایی بـراي      ها استفاده کرد. نتایج آزمایشعلف کش

صورت پیش رویشـی و   هاي هرز در سورگوم است. بهترین موقع مبارزه بهکنترل علف

هـاي موسسـه   طبـق توصـیه  و آیـد بهترین کنترل از مخلوط چند علف کش بدست مـی 

هاي هرز اسـتفاده  هاي مرسوم جهت مبارزه با علفکشتحقیقات گیاهپزشکی از علف

  شود.می

  

  آبیاري-4-5

روز یک بار  7–10دور آبیاري در زراعت سورگوم بسته به نوع خاك و شرایط اقلیمی

یکنواخت، الزم اسـت دو آبیـاري اول و دوم    شدناشد. براي جوانه زنی بهتر و سبزبمی

یابـد  و در  روز انجام بگیرد. نیاز آبی سورگوم با رشد گیاه افزایش مـی  4–5به فاصله 

    رسـد. بعـد از دوره گلـدهی مصـرف آب آن کـاهش     دوره گلدهی به حداکثر خود مـی 

شـود.  اي آبیاري آن قطع میبرداشت سورگوم دانه روز قبل از 20-25یابد. حدوداً می

روز بعـد از   4-5اي بسته به نوع خاك و شـرایط آب و هـوایی اکثـراً    سورگوم علوفه
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دهی و آبیاري برداري، بالفاصله باید کودآخرین آبیاري قابل برداشت است. بعد از چین

  به عمل آید. 

  

  صفات برداريیادداشت -5

  اي دانهسورگوم برداريیادداشت -5-1

و اغلـب بـه    هر کـرت  دو ردیف میانیاز مورد نظر  کلیه صفات برداري برايیادداشت

  .)1مارهش(فرم گیردمیانجام صورت تصادفی

  

  تاریخ کاشت-1- 5-1

، شده باشد هیرم کاريچنانچه گردد. زمان اولین آبیاري به عنوان تاریخ کاشت ثبت می

  شود.در نظر گرفته می تاریخ کاشت همزمان با کشت بذر

  

  تاریخ سبز شدن -2- 5-1

  .هاي کرت سبز شده باشنددرصد بوته 50هنگامی است که  سبز شدنتاریخ 

  

  گلدهی تاریخ  -3- 5-1

دانه گرده آزاد شده  هااز طول پانیکول درصد50به طور متوسط در زمانی است که

وکند میگلدهیبهشروعالییباقسمت  4/1  بهنزدیکازسورگومپانیکول(باشد.

  .)یابد میادامهپائینوباالطرفه ب

  

  

  

  



  9                                             ورگوم       ارقام سهاي تعیین ارزش زراعیدستور العمل ملی آزمون   

  

  

  متر)ارتفاع گیاه (سانتی -4- 5-1

انتهـاي پـانیکول    از سطح خاك تا  تا برداشت، هاشدن دانهخمیري زمان از ارتفاع گیاه        

خـاب و ارتفـاع   بوته به طور تصـادفی انت  10در هر تکرار تعداد .شودمی در نظر گرفته

  .)1( شکل شودبوته محاسبه می 10ارتفاع  گیري شده و میانگینآنها اندازه

  

  متر)طول پانیکول (سانتی -5- 5-1

گـل فرعـی انشـعاب از آخرین  تا برداشت، هاشدن دانهخمیري زمان از طول پانیکول       

بوته بـه   10تکرار تعداد  در هرشود.تا انتهاي پانیکول در نظر گرفته می)racemeآذین(

گیري شده و میانگین طول آنها محاسبه طور تصادفی انتخاب و طول پانیکول آنها اندازه

  .)1(شکل  شودمی

  

  

ايگیري ارتفاع بوته و طول پانیکول در سورگوم دانهاندازه روش-1شکل 

  طول پانیکول

  بوته سورگوم ارتفاع 
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  تعداد پنجه-6- 5-1

تحـت عنـوان تعـداد پنجـه     کننـد  هایی که تولید پانیکول مـی تعداد ساقهساقه اصلی و        

بوته به طور تصادفی انتخاب و تعـداد پنجـه    10در هر تکرار تعداد د.نشومیمحسوب 

ایـن صـفت بعـد از گلـدهی      شـود. آنها شـمارش شـده و میـانگین آنهـا محاسـبه مـی      

  .گرددبرداري مییادداشت

  سورگوملتیپ پانیکو-7- 5-1

اسـت ممکـن سـورگوم پـانیکول . پانیکول استواي خوشهنوعازسورگومآذینگل

  :هاي زیر را داشته باشدحالت

  مستقیم یا راست -

  فشرده -

  نیمه فشرده-

  باز -

  سر عصایی -

  فشرده و کوتاه -

  فشرده و بلند -

  ورس  -8- 5-1

شمارش و یادداشت  ،ساقه هستند دگیو خوابی هایی که داراي شکستگیتعداد بوته

  د.نگردمی

  

  (میلی متر)قطر ساقه-9- 5-1

باشـد کـه از   گیري قطر ساقه میاولین میانگره بعد از طوقه در ساقه اصلی اساس اندازه       

در هـر تکـرار   گیـرد. برداشت با کولیس انجـام مـی   از قبلها تازمان خمیري شدن دانه
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گیري شده و میانگین آنها دفی انتخاب و قطر ساقه آنها اندازهبوته به طور تصا 10تعداد 

  شود.محاسبه می

  

  رنگ دانه -10- 5-1

سفید، شیري، کرم روشن، کرم  (بر اساس تجربه کارشناسان مربوطه رنگ هاي اصلی

  مورد نظر می باشد. )تیره، نارنجی روشن، نارنجی تیره، قهوه اي روشن و قهوه اي تیره

  

  ی (روز)فیزیولوژیک رسیدن -11- 5-1

دگی فیزیولوژیکی یرس. دارندرطوبت%30حدوداًفیزیولوژیکیرسیدنموقعدررهابذ

ها در جایی که دانه به گلوم)black pointزمانی اتفاق می افتد که الیه یا نقطه سیاه(

ومنرخمیري، شیريمرحلهسهازبذر، مدتایندر.آیدبه وجود می استچسبیده 

   بهآن رطوبت،روز20- 25مدتدروشدهخشک. سپسگذرد میسفتخمیري

متفاوت بوده و متاثر از مختلف يهادر واکنش به اقلیمصفت این رسد. می% 18تا 15

(Growing Degree Day)GDDو  (Growing Degree Unit)GDUباشد می.  

  

  طول دوره رویش (روز) -12- 5-1

  شود.برداري مییش ارقام بر اساس جدول زیر یادداشتطول دوره رو

  بذر تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی  انواع سورگومگروه رسیدگی بذر

  90  زود رس

  120  متوسط رس

  130  دیررس

  140  خیلی دیررس
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  ايبرداري سورگوم علوفهیادداشت -5-2

و اغلب به  هر کرت میانی برداري براي کلیه صفات مورد نظر از دو ردیفیادداشت

  ).3( فرم شماره گیردانجام میصورت تصادفی

تاریخ کاشت-1- 5-2

کاري شده باشد، گردد. چنانچه هیرمزمان اولین آبیاري به عنوان تاریخ کاشت ثبت می

  شود.تاریخ کاشت همزمان با کشت بذر در نظر گرفته می

  

  تاریخ سبز شدن در چین اول-2- 5-2

  گردد. ،یادداشت میهاي کرت سبز شده باشنددرصد بوته 50هنگامی که 

  

  تاریخ چین برداري -3- 5-2

  تاریخ چین برداري باید در هر چین بالفاصله بعد از برداشت یادداشت شود.

  

  متر)ارتفاع گیاه در هر چین (سانتی -4- 5-2

یفی و شود که تعادل اقتصادي بین صفات کاي زمانی برداشت میعلوفه سورگوم علوفه

اي در این زمان مطرح سورگوم علوفهکمی آن بوجود آمده باشد بنابراین ارتفاع گیاه

متوسط ارتفاع و کنند است که معرفی کنند(گان) رقم، آن ارتفاع یا زمان را اعالم می

  شود.اندازه گیري می ها)باالي بوته از (با عبور دادن یک صفحه فرضی بوته 10

  ر چین(عدد)تعداد پنجه در ه -5- 5-2

آینـد تحـت عنـوان تعـداد پنجـه      هایی که بعداً به وجـود مـی  ساقه اصلی و تعداد ساقه       

در هـر  شـود. بـرداري مـی  شود. این صفت  قبل از چین برداري یادداشـت محسوب می

بوته به طور تصـادفی انتخـاب و تعـداد پنجـه آنهـا شـمارش شـده و         10تکرار تعداد 

شود.میانگین آنها محاسبه می
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ورس در هر چین -6- 5-2

ساقه هستند شمارش و قبل از  و خوابیدگی هایی که داراي شکستگیتعداد بوته

  گردد.برداشت یادداشت می

متر)قطر ساقه در هر چین(میلی-7- 5-2

گیري قطر ها) اساس اندازه(ساقه اصلی و پنجههااولین میانگره بعد از طوقه در ساقه

برداري با کولیس برداري یا حتی بالفاصله بعد از چینازچین باشد که قبلساقه می

بوته به طور تصادفی انتخاب و قطر ساقه آنها  10در هر تکرار تعداد گیرد. انجام می

  شود.گیري شده و میانگین آنها محاسبه میاندازه

  

  برداشت - 6

  ايبرداشت سورگوم دانه - 6-1

گیرد که دانه به مرحله خمیري سفت رسیده میاي زمانی انجام برداشت سورگوم دانه

% رطوبت دارند که باید بعد از برداشت در دستگاه 15-18ها باشد. در این موقع دانه

اي خشک گردد تا رطوبت آنها جهت انبار کردن به خشک کن یا جلو آفتاب به اندازه

  % برسد. 12

  

  )کیلوگرم در کرتعملکرد دانه سورگوم (-1- 6-1

گیرد و بعد از خشک کردن متر مربع انجام می 4/8ز دو ردیف وسط از سطح برداشت ا

عملکرد دانه بر اساس تن در هکتار گردد. و رسیدن به رطوبت انباري، توزین می

  گزارش می گردد.
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    وزن هزار دانه (گرم) -2- 6-1

  شوداز هر کرت یک نمونه تصادفی دانه جهت تعیین وزن هزار دانه برداشت می

  

  میزان بقایاي سورگوم دانه اي -3- 6-1

اي الزامی نیست مگر اینکه معرفی کننده رقم جزو صفات این صفت براي سورگوم دانه

  .مورد نظر اعالم کرده باشد

جهـت تعیـین    .رسد ساقه و برگ آن هنوز سبز و آبدار اسـت زمانی که دانه سورگوم می

ن بقایاي دو ردیـف وسـط از سـطح    توااي بعد از برداشت دانه، میبقایاي سورگوم دانه

دو  از هر تکرار یـک نمونـه تصـادفی   . بالفاصله توزین کرد ورا برداشت متر مربع  4/8

و بعـد از خشـک کـردن در     مـی شـود  کیلو گرمی جهت تعیین ماده خشـک برداشـت   

  . گرددمیدستگاه خشک کن، عملکرد آن بر اساس تن در هکتار اعالم 

  

  هاي متعدددر چین يابرداشت سورگوم علوفه -6-2

     صـورت  (گان) رقـم همعرفـی کننـد   بر اساس توصـیه  ايسورگوم علوفهزمان برداشت  

 مترسـانتی  10-15بایـد حـدود   (بجز چین آخر)، ارتفاع برداشت از سطح زمین. گیردمی

الزم بـه توضـیح   دهی مجدد به راحتی  امکان پذیر و تسریع شود. باشد تا رشد و پنجه

بـه   بر اساس آزمـون خـاك   نیتروژن بالفاصله کود باید برداريز هر چینبعد ا است که

.گرددو آبیاري اضافهزمین 

)کیلوگرم در کرتاي در هر چین (عملکرد علوفه تر سورگوم علوفه -1- 6-2

    گیرد و بالفاصله توزینمتر مربع انجام می 4/8سطح  در برداشت از دو ردیف وسط

  گردد.بر اساس تن در هکتار گزارش می تر عملکرد علوفهگردد.می

  

  



  15                                             ورگوم       ارقام سهاي تعیین ارزش زراعیدستور العمل ملی آزمون   

  

  

)کیلو گرم در کرتاي در هر چین (عملکرد علوفه خشک سورگوم علوفه -2- 6-2

جهت تعیین ماده خشک از هر کرت برداشت شده دو کیلوگرمی  یک نمونه تصادفی

بر اساس تن در هکتار گزارش  علوفه خشکعملکرد مورد استفاده قرار می گیرد.

  گردد.می

  

    هاي تکنولوژیکیتجزیه -7

  ايسورگوم دانههاي تکنولوژیکی تجزیه- 7-1

  کل پروتئیندرصد  -1- 7-1

  شود.یک نمونه تصادفی دانه برداشت میکرت  از هرجهت اندازه گیري میزان پروتئین 

  

  درصد پروتئین قابل جذب -2- 7-1

  

  تانن درصد-3- 7-1

  شود. قدار تانن برداشت میدانه جهت سنجش میک نمونه تصادفی کرتاز هر  

  

  دانه درصد قند-7-1-4

  گیرد.صورت می 2فرم شماره اندازه گیري درصد قند دانه براساس 

  ايسورگوم علوفههاي تکنولوژیکی هتجزی - 7-2

در هر چین کل درصد پروتئین -1- 7-2

جهـت  دو ردیـف وسـط   از علوفـه برداشـت شـده از   یک نمونه تصـادفی  کرتاز هر 

بطور کلی در چراي مستقیم در همـه ارقـام از   .شودار پروتئین برداشت میسنجش مقد

آنهـا بایـد در    پـروتئین میزان  وها به یک متر رسیده باشد نظر اقتصادي باید ارتفاع بوته

  شود.   گیرياندازهارتفاع توصیه شده 
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  درصد پروتئین قابل جذب-7-2-2

  چین در هراسید سیانیدریک یا پروسیک درصد-3- 7-2

میـزان اسـید   هایی براي تعییندر هر چین قبل از برداشت علوفه یا همزمان با آن نمونه

ارتفـاع  بطور کلیشود.تهیه و بالفاصله به آزمایشگاه ارسال میسیانیدریک یا پروسیک 

اسـید  میـزان  و دباید به یک متر رسیده باش ي مستقیمچرا زمان در همه ارقامدر ها بوته

  شود.   گیري اندازهباید در ارتفاع توصیه شده نیز  نهاسیانیدریک آ

  

  درصد نشاسته-7-2-4

  

  درصد قندها-7-2-5

  

  درصد ماده خشک-7-2-6

  

  درصد سلولز-7-2-7

  

  سلولز   به نسبت ازت-7-2-8

  NDE, ADF, ADLدرصد  - 

  )اي: یادداشت برداري صفات تکنولوژیکی سورگوم علوفه4فرم شماره (
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  هایماريآفات وب -8

  آفات سورگوم و مبارزه با آنها:-١-٨

ا خسـارت وارد  هـ دانـه  تشـکیل که بعد از  دباشگنجشک می ،ايآفت مهم سورگوم دانه

در بعضـی از منـاطق بخصـوص     مـی باشـند کـه    هاشتهاز آفات دیگر سورگوم  کند.می

ته هـا بـا   دهنـد. شـ  هایی را که قند بیشتري در ساقه دارند مورد حمله قرار مـی سورگوم

  باشند.سموم مجاز توصیه شده قابل کنترل می

  

  هاي سورگوم:بیماري - 8-2

هاي سـورگوم بجز تعدادي لکه برگی و ویروس موزاییک نیشکر هنوز در ایران بیماري

هـاي مشـاهده شـده هـم بـه حـدي نبـوده کـه         بیماري مشاهده نشده است و خسارت

  محدودیتی براي کشت سورگوم ایجاد کند.

  

  هازیه و تحلیل دادهتج -9

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

  شود.میکمک نرم افزارهاي آماري مناسب انجام 
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  اظهارنامه معرفی رقم

  

  مشخصات متقاضی معرفی رقم-1

  شخص حقوقی   -شخص حقیقی                           ب) -الف

  م و نام خانوادگی:نا

  نام و نام خانوادگی نماینده شخص حقوقی:

  آدرس:

  تلفن و فاکس:

  پست الکترونیک:

  

  مشخصات رقم -2

  نام گونه: -

  نوع رقم:  -

  هیبرید    رقم-ب)                            رقم خالص -الف

  خصوصیات مهم زراعی-

خصوصیات مورفولوژیکی:-

)ايعلوفهبراي ارقام ارتفاع زمان برداشت ( فقط  وايارتفاع بوته سورگوم دانه-

اي)طول پانیکول (فقط براي ارقام دانه -

تعداد پنجه -

  اي) (فقط سورگوم دانه تیپ پانیکول -

ورس یا خوابیدگی-

قطر ساقه -

رنگ دانه -
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طول دوره رویش  -

  تقویم زراعی-3

  تاریخ کاشت   -

  تاریخ سبز شدن-

اي)انهدرصد گلدهی(فقط ارقام د 50تاریخ -

تراکم مورد نظر-

هاي پیشنهادي براي آزمونمکان -4

  شوند)نام پیشنهادي رقم( ارقام ثبت شده، با همان نام معرفی می -5
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