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  بسمه تعالي

  

  رپيش گفتا

هاي گياهي نژادي گياهي با كشف يا ايجاد تغييرات ژنتيكي جديد در گونهبه

شروع مي شود. از ميان تغييرات ژنتيكي حاصل، گزينش گياهان با عملكرد باال، 

هاي زنده و غيرزنده، رنگ مطلوب در گياهان زينتي و يكنواختي  مقاومت به تنش

هاي به نژادي اولويت پژوهشدر فرم و شكل درختان ميوه و گياهان زينتي در 

نژادگر ممكن است فنون مختلف و يا فرمهاي گوناگون فن آوري را قرار دارند. به

حال ايجاد تغييرات مورد هره در ايجاد تغييرات ژنتيكي مورد استفاده قرار دهد. ب

هاي گياهي و گزينش گياهان مطلوب مهمترين و اولين نژادگر در تودهنظر به

هاي گزينش نيز بر اساس ساختار هاي برتر مي باشد. روشژنوتيپ مرحله گزينش

كند. صفات، حاالت ها تغيير ميرفولوژي و روش توليد مثل گونهوفيزيولوژي م

رفتارهاي فيزيولوژيكي، عملكرد محصول و كيفيت گياهان تحت تاثير عوامل 

  باشد. محيطي ژنتيكي و يا اثرات متقابل ژنوتيپ در محيط مي

هاي مختلف در  ادي يك فرايند بسيار طوالني است و مواد گياهي در نسلنژبه

    شرايط مختلف مزرعه، آزمايشگاه و گلخانه مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته 

هاي برتر در آزمايشگاه و مزرعه به كار و فنون مختلف براي تشخيص ژنوتيپ

هاي زيادي براي بلكه هزينه شود. بنابراين نه تنها دانش و فنون پيشرفتهگرفته مي

شود. در نتيجه حمايت هاي متمادي صرف مي تهيه يك رقم اصالح شده در سال

ها امري ضروري و اجتناب مادي و معنوي از ارقام اصالح شده، توسط دولت

  ناپذير است. 



 --------------------گوجه فرنگير العمل ملي آزمون هاي تمايز، يكنواختي و پايداري در دستو  

lkl 

2 

 

طور كه بيان شد تهيه ارقام برتر زراعي، باغي (مثمر و غيرمثمر) با پتانسيل  همان

باال و كيفيت بهتر و مقاوم به تنش هاي محيطي و غيرمحيطي از اهداف عملكرد 

نژادي است. جمعيت جهان در حال افزايش بوده و زمين هاي زراعي و ساير به

تر مي شوند. بنابراين تهيه ارقام اصالح شده روز محدودبه منابع محيطي روز 

بت اقتصادي و پرمحصول و مقاوم به بيماريها و تنش هاي محيطي اثرات مث

زيست محيطي دارد. شكي نيست كه در قرن بيست و يكم، ارقام جديد زراعي و 

باغي كه داراي ارزش هاي اقتصادي و بازاريابي ممتازي هستند در بازارهاي 

  جهاني عرضه خواهند شد. 

) قانون ثبت ارقام گياهي، كنترل و گواهي بذر و نهال 3از اين رو براساس ماده (

   ) آئين نامه اجراي معرفي 7مجلس شوراي اسالمي و ماده ( 29/4/1382مصوب 

موسسه اقدام به تشكيل كميته فني ثبت  1385و ثبت ارقام گياهي در اسفند ماه 

  ارقام گياهي نمود.  

هاي تمايز، يكنواختي و پايداري ارقام جديد از جمله العملتهيه و تدوين دستور

ت ارقام گياهي گذاشته شد. اين كميته نيز وظايفي بود كه برعهده كميته فني ثب

العمل هر محصول تعيين نمود. كارگروه تخصصي را براي تهيه پيش نويس دستور

العمل اتحاديه بين المللي ها براساس دستورالعملنويس دستورلذا تدوين پيش

رفولوژي و) و با در نظر گرفتن صفات مهم مUPOVحمايت از ارقام گياهي (

زراعي و مقاومت به تنش هاي زنده و غيرزنده كه در تمايز ارقام  فيزيولوژي و

گياهي در شرايط آب و هوايي كشور ايران نقش موثري دارند، انجام گرفت. پيش 

و به  نويس هر دستور العمل پس از بحث و تبادل نظر در كميته فني تصحيح

  تصويب رسيد.
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سيد  ط آقاي مهندسيكنواختي نوشتارها و رفع غلط هاي موجود در متن توس

وحيده رضوي مهندس خانم و تنظيم نهايي دستورالعمل توسط  حسين جمالي

الملل موسسه به چاپ انجام گرفت و از طريق اداره روابط عمومي و امور بين

  رسيد. 

دانم كه از همه اعضاء كميته فني ثبت كه در تدوين و اعضاء برخود الزم مي

هاي آزمون تمايز، يكنواختي و العملتورنويس دسگروه كه در تهيه پيشكار

پايداري ارقام مختلف زراعي و باغي زحمات زيادي را متقبل شدند، همچنين از 

ساير عزيزان كه در انتشار اين مجموعه مشاركت داشتند، تشكر و قدرداني نمايم. 

خواهم كه در آينده نزديك شاهد رويكرد جديدي در توسعه از خداوند متعال مي

د كشاورزي كشور از طريق ثبت ارقام جديد گياهي پرمحصول و حمايت از اقتصا

  نژادگر باشيم.  حقوق به

  

  محمود مصباح            

  رئيس موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال
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  موضوع دستورالعمل -1

 گوجه فرنگيارقام  كليه اين دستورالعمل براي ثبت

Lycopersicon lycopersicum(L.)Karsten ex Farw.( Lycopersicon esculentum 

Mill) 

  گيرد.مورد استفاده قرار مي

  

 مواد گياهي مورد نياز -2

  ،و گواهي بـذر و نهـال در مـورد زمـان و مكـان تحويـل      ثبت موسسه تحقيقات  -2-1

 نمايـد. ارقام درخواست شده براي ثبـت، تصـميم گيـري مـي     بذور مقدار كمي و كيفي

كنند بايـد مـدارك الزم   هي مورد ثبت را از خارج كشور وارد ميمتقاضياني كه مواد گيا

  كه نشان دهنده ورود قانوني و سالمت آن باشد را ارائه نمايند.  

به ارائه شود در يك يا چند نمونه  بايد حداقل مقدار ماده گياهي كه توسط متقاضي

  :باشدر مييشرح ز

  50 اي وبوته براي ارقام گلخانه 25 شوند:تكثير مي رويشيي كه به صورت قامار) الف

  شوند.امي كه در محيط آزاد كشت ميبراي ارق  رشد بوته در هر فصل

  عدد بذر  2500رم يا گ 10: وندشميتكثير  ي كه از طريق بذر) ارقامب

 يداراي قـدرت رويشـ   وبـوده   سـالم از نظر ظـاهري  بايد  تهيه شده يا بذر ماده گياهي

حـداقل  بايـد داراي   بـذر  .و به هيچ بيمـاري يـا آفـت مهـم آلـوده نباشـد       مناسب باشد

درجه  جوانه زني، ميزان رطوبت، وهاي بذري تعيين شده توسط موسسه براي استاندارد

  ظرفيت جوانه زني بايد در صورت امكان باال باشد. خلوص باشد.

تاثير قرار دهد اي كه بروز صفات رقم را تحت ماده گياهي نبايد با هيچ ماده - 2-2

آن را مجاز دانسته و يا درخواست انجام آن را كرده موسسه تيمار شود، مگر اينكه 

 صورت جزئيات كامل آن بايد توسط متقاضي توضيح داده شود. باشد، در اين
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  اجراي آزمون -3

  .باشدمي از هم دو فصل رشد مستقل به طور طبيعي حداقل دوره آزمون معموال - 3-1

  

پذيرد. اگر هر يـك از صـفات   ها به طور معمول در يك مكان صورت ميونآزم -3-2

توان آن رقـم را در مكـان ديگـري نيـز مـورد      مشاهده نگردد، مي مهم رقم در آن مكان

  آزمون قرار داد.

  

ها بايد در شرايطي انجام شود كه امكـان رشـد مناسـب گيـاه بـراي بـروز       آزمون -3-3

هـا يـا   ا چنـان بايـد باشـد كـه بوتـه     هـ تكـر اندازه . صفات مربوط به رقم فراهم گردد

موجـب اخـتالل    ،شودها كه براي اندازه گيري يا شمارش بريده مياز بوتههايي قسمت

 شـرايط  بوتـه در  20در انجام مشاهدات تا آخر دوره رشد نگردد. هر آزمون بايد شامل

باشـد.   ،شـده اسـت  باز كه به دو يـا چنـد تكـرار تقسـيم     شرايط  در بوته 40گلخانه يا 

تواننـد مـورد اسـتفاده قـرار     گيري تنها زماني مـي هاي مجزا براي مشاهده و اندازهكرت

  گيرند كه آزمون در شرايط محيطي مشابه انجام گيرد.

 

  تواند انجام گيرد.مي هاي تكميلي براي اهداف ويژهآزمون -3-4

  

  ها و مشاهداتروش - 4

مشاهداتي كه به وسـيله انـدازه گيـري، تـوزين و      به جز در موارد ذكر شده تمام -4-1

بوته حاصل شـده   20هايي از بوته و يا  قسمت 20شمارش تعيين شدند، بايد بر اساس 

  باشند.
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يك درصد با ميزان اطمينان حداقل          1، از استاندارد جامعهبراي ارزيابي يكنواختي - 4-2

 تعدادبوته  20 از متشكلاي مونهن شود. به عنوان مثال در، استفاده ميدرصد 95

بوته  40اي متشكل از هاي خارج از تيپ مجاز نبايد بيش از يك عدد و در نمونهبوته

  .نبايد بيش از دو عدد باشد

  

هنگام بررسي صفات مقاومت جهت ارزيابي تمايز، يكنواختي و پايـداري، ثبـت    -4-3

بوته انجام گيرد، مگـر   10ر روي كنترل شده، حداقل ب آلودگي ها بايد تحت شرايطداده

  اينكه معيار ديگري در نظر گرفته شود.

  

  كليه مشاهدات روي برگ بايد قبل از رسيدن ميوه انجام گيرد. -4-4

  

  هاارقام و سازماندهي آزمون يبندگروه -5

هايي تقسيم براي تسهيل در ارزيابي تمايز ارقام مورد كشت بايستي به گروه - 5-1  

باشند، كه بر حسب تجربه در رقم بدون تغيير بوده مناسب اين هدف ميشوند. صفاتي 

هاي تظاهر آنها بايد توزيع نسبتاً يكنواختي در مجموعه ارقام يا تغيير كمي دارند. حالت

  داشته باشد.

  

  بندي ارقام استفاده شود.شود كه از صفات زير براي گروهتوصيه مي - 5-2

___________________________________________________  

استاندارد جامعه به عنوان درصد گياهان خارج از تيپ مجاز در صورتيكه تمام افراد آن رقم گياهي  -1

گردد. اين ميزان براي هر گونه ثابت بوده و بر حسب تجربه تعيين گرديده است آزمون شوند، بيان مي

(UPOV, TC/34/5 Rev).  
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  )2صفت( بوته: تيپ رشدالف) 

  )9صفت( رگ: تقسيم پهنكب ب)

  )20صفت( سواگراليه : دمگل ج)

  )24صفت( شكل در برش طولي: ميوه د)

  )33صفت( هارهفميوه: تعداد ح )ه

  )34صفت( )نسبز(قبل از رسيدشانه ميوه: ) و

   )38(صفت نرسيددر زمان ميوه: رنگ  )ز

 

 معرفي جدول صفات   -6

صفات و حـاالت تظـاهر آنهـا كـه در     براي ارزيابي تمايز، يكنواختي و پايداري،  -6-1

  جدول صفات آورده شده است، بايستي مورد استفاده قرار گيرند.

 

ها (اعداد) در مقابل حالت تظاهر هـر  ها، امتيازبه منظور پردازش الكترونيكي داده -6-2

  صفت آورده شده است.  

  

 عاليم: -6-3

هستند كه براي شامل صفاتي  اندكه با عالمت * مشخص شده دارصفات ستاره

هاي تمايز، المللي اهميت دارند و هميشه براي آزمونيكنواختي صفات در سطح بين

شوند، مگر يكنواختي و پايداري مورد استفاده قرار گرفته و در شناسنامه ارقام لحاظ مي

  پذير نباشد.اينكه بروز صفت توسط صفت قبلي يا شرايط محيطي امكان

ن عاليم جدول صفات نشان دهنـده وجـود توضـيحات    (+) وجود اين عالمت در ستو

  باشد.  مي 8تكميلي در بخش 
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  جدول صفات - 7

  

شماره 

  صفت
 امتياز حالت تظاهر صفت  عاليم

1 (*) 
  :گياهچه

  رنگيزه آنتوسيانين هيپوكوتيل 

  ندارد

 دارد

1  

9  

2  (*) 

(+) 

  :بوته

  تيپ رشد

  محدود

  نامحدود

1  

2  

3   

  :بوته

ساقه ها در تعداد گل آذين

  اصلي

هاي جانبي بايد حذف (شاخه

  شود)

فقط در ارقام با تيپ رشد 

  محدود

  كم

  متوسط

  زياد

3  

5  

7  

4  (+)  

  ساقه:

يك سوم  رنگيزه آنتوسيانين

  بااليي

  كمندارد يا خيلي 

  كم

  متوسط

  زياد

  زيادخيلي 

1  

3  

5  

7  

9  
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شماره 

  صفت
 امتياز حالت تظاهر صفت  عاليم

5  (+)  

  ساقه: 

  طول ميانگره

(بين اولين و چهارمين گل  

  آذين)

با تيپ رشد فقط در ارقام 

  نامحدود

  كوتاه

  متوسط

  بلند

3  

5  

7  

6  )*( 

  برگ:

  وضعيت

  (در يك سوم مياني بوته)

  ايستادهنيمه 

  افقي

  افتادهنيمه 

3  

5  

7  

7  (*)  
  برگ:

  طول

  كوتاه

  متوسط

  بلند

3  

5  

7  

8  (*)  
  برگ:

  عرض 

  باريك

  متوسط

  پهن

3  

5  

7  

9  
  

(*)  

  

  برگ:

  تقسيم پهنك

  ايشانه

  ايشانهدو

1  

2  
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شماره 

  صفت
 امتياز حالت تظاهر صفت  عاليم

10   (+)  

  برگ:

  هااندازه برگچه

  (در وسط برگ)

  خيلي كوچك

  كوچك

  متوسط

  بزرگ

  خيلي بزرگ 

1  

3  

5  

7  

9  

11    
  برگ: 

  شدت رنگ سبز

  روشن

  متوسط

  تيره

3  

5  

7  

12    

  برگ:

  براق بودن

  (در يك سوم مياني بوته)

  كم

  متوسط 

  زياد

3  

5  

7  

13    

  برگ:

  تاول زني

  (در يك سوم مياني بوته)

  ضعيف

  متوسط

  شديد

3  

5  

7  

14    

  برگ:

  اندازه تاول

  (در يك سوم مياني بوته)

  كوچك

  متوسط

  بزرگ

3  

5  

7  

15  
  

(+)  

  برگ:

ها وضعيت دمبرگ برگچه

  نسبت به محور اصلي

  (در يك سوم مياني بوته)

  نيمه ايستاده

  افقي

  نيمه افتاده

3  

5  

7  
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شماره 

  صفت
 امتياز حالت تظاهر صفت  عاليم

16    

  گل آذين:

  تيپ

  (دومين و سومين خوشه)

  ساده

  حدواسط

  مركب

1  

2  

3  

17    

  گل:

  1شكل گيري

  (اولين گل از گل آذين)

  ندارد

  دارد

1  

9  

18  (+)  
  گل:

  كرك دار بودن خامه

  ندارد يا خيلي كم

  دارد

1  

9  

19  )*(  
  گل:

  رنگ

  زرد

  نارنجي

1  

2  

20  
(*)  

(+)  

  دمگل:

  اليه سواگر

  ندارد

  دارد

1  

9  

___________________________________________________  

1-fasciation 

        رسد كه چند ساقه در يكديگر ادغام انجامد و به نظر ميناهنجاري در ساقه كه به پهن شدن آن مي  

  اند. دهش



 --------------------گوجه فرنگير العمل ملي آزمون هاي تمايز، يكنواختي و پايداري در دستو  

lkl 

12 

 

شماره 

  صفت
 امتياز حالت تظاهر صفت  عاليم

21  
(*)  

(+)  

  دمگل: 

  طول

  (از اليه سواگر تا كاسه گل) 

 (فقط براي ارقام داراي اليه

  سواگر)

  كوتاه

  متوسط

  بلند

3  

5  

7  

22  (*)  
  ميوه:

  اندازه

  كوچكخيلي 

  كوچك

  متوسط

  بزرگ

  بزرگخيلي 

1  

3  

5  

7  

9  

23  )*(  
  ميوه:

  نسبت طول به قطر

  كوچكخيلي 

  كوچك

  متوسط

  بزرگ

  بزرگخيلي 

1  

3  

5  

7  

9  
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شماره 

  صفت
 امتياز حالت تظاهر صفت  عاليم

24  
(*)  

(+)  

  ميوه:

  شكل در برش طولي

  پهن 

  كمي پهن 

  گرد

  مستطيلي

  اياستوانه

  بيضوي 

  يقلب

  واژ تخم مرغي

  تخم مرغي

  گالبي شكل

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

25  (*)  
  ميوه:

  برجستگي دمگاه

  ندارد يا خيلي كم

  كم

  متوسط

  زياد

  خيلي زياد

1  

3  

5  

7  

9  

26    
  ميوه:

  مقطع عرضي

  غير مدور

  مدور

1  

2  
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شماره 

  صفت
 امتياز حالت تظاهر صفت  عاليم

27  )+(  
  ميوه:

  عمق دمگاه

  كمندارد يا خيلي 

  كم

  متوسط

  زياد

  خيلي زياد

1  

3  

5  

7  

9  

28    
  ه:ميو

  اندازه اثر دمگل در دمگاه

  كوچكخيلي 

  كوچك

  متوسط

  بزرگ

  بزرگخيلي 

1  

3  

5  

7  

9  

29    

  ميوه:

  اندازه اثر شكوفه در گلگاه

  

  كوچكخيلي 

  كوچك

  متوسط

  بزرگ

  بزرگخيلي 

1  

3  

5  

7  

9  

30  (+)  
  ميوه:

  فرم نوك

  فرورفته

  فرورفته تا تخت

  تخت

  تخت تا نوكدار

  نوكدار

1  

2  

3  

4  

5  



 --------------------گوجه فرنگير العمل ملي آزمون هاي تمايز، يكنواختي و پايداري در دستو  

lkl 

15 

 

شماره 

  صفت
 امتياز حالت تظاهر صفت  عاليم

31    

  ميوه:

مغز در برش عرضي اندازه 

  (نسبت به قطر كل)

  كوچكخيلي 

  كوچك

  متوسط

  بزرگ

  بزرگخيلي 

1  

3  

5  

7  

9  

32    
  ميوه:

  ضخامت ديواره 

  نازك

  متوسط

  ضخيم

3  

5  

7  

33  (*)  
  ميوه:

  هاتعداد حفره

  تا فقط دو

  دو يا سه 

  چهار  سه يا

  چهار، پنج يا شش

  بيش از شش 

1  

2  

3  

4  

5  

34  (*)  

  ميوه:

  شانه سبز

  يدن)(قبل از رس

  ندارد

  دارد

1  

9  

35  (*)  

  ميوه:

  وسعت شانه سبز

  (قبل از رسيدن)

  كوچك 

  متوسط

  بزرگ

3  

5  

7  
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شماره 

  صفت
 امتياز حالت تظاهر صفت  عاليم

36  (*)  

  ميوه:

  شدت رنگ سبز شانه

  (قبل از رسيدن)

  روشن

  متوسط

  تيره

3  

5  

7  

37  (*)  

  ميوه:

  شدت رنگ سبز

  (قبل از رسيدن)

  روشن

  متوسط

  تيره

3  

5  

7  

38  (*)  
  ميوه:

  رنگ در زمان رسيدن

  كرم

  زرد

  نارنجي

  صورتي

  قرمز

  مايل به قهوه اي

1  

2  

3  

4  

5  

6  

39  (*)  

  ميوه:

  رنگ گوشت

  (زمان رسيدن)

  كرم

  زرد

  نارنجي

  صورتي

  قرمز

  مايل به قهوه اي

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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شماره 

  صفت
 امتياز حالت تظاهر صفت  عاليم

40  
(*)  

(+)  

  ميوه:

  سفتي

  خيلي نرم

  نرم

  متوسط

  سفت

  خيلي سفت

1  

3  

5  

7  

9  

41  (+)  
  ميوه: 

  عمر انبارماني

  خيلي كوتاه

  كوتاه

  متوسط

  ندبل

  خيلي بلند

1  

3  

5  

7  

9  

  زمان گلدهي  (+)  42

  زود

  متوسط

  دير

3  

5  

7  

  زمان رسيدن  (*)  43

  خيلي زود

  زود

  متوسط

  دير  

  خيلي دير

1  

3  

5  

7  

9  

44    

  ميوه:

  مقدار ماده خشك

  (زمان رسيدن)

  كم

  متوسط

  زياد

3  

5  

7  
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شماره 

  صفت
 امتياز حالت تظاهر صفت  عاليم

  اي شدنحساسيت به نقره  (+)  45
  ندارد

  دارد

1  

9  

 مقاومت به   (+)  46

Meloidogyne incognita 

  ندارد

  دارد

1  

9  

47  
(*)  

(+)  

 مقاومت به

Verticillium dahliae 

  نژاد صفر

  ندارد

  دارد

1  

9  

48 

  الف

(*)  

(+)  

 مقاومت به

Fusarium oxysporum f. 
sp.lycopersici 

 (ex 1)صفرنژاد 

  ندارد

  دارد

1  

9  

48  

  ب

(*)  

(+)  

 مقاومت به

Fusarium oxysporum f. 
sp.lycopersici  

 (ex 2)ك نژاد ي

  ندارد

  دارد

1  

9  

49  (+)  
  مقاومت به

Fusarium oxysporum f. 
sp.radicis lycopersici 

  ندارد

  دارد

1  

9  
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شماره 

  صفت
 امتياز حالت تظاهر صفت  عاليم

50  

  الف
(+)  

  مقاومت به
Cladosporium fulvum 

  نژاد صفر

  ندارد

  دارد

1  

9  

50  

  ب
(+)  

  مقاومت به
Cladosporium fulvum 

 Aگروه 

  ندارد

  دارد

1  

9  

50  

  ج
(+)  

 مقاومت به

Cladosporium fulvum 

  Bگروه

  ندارد

  دارد

1  

9  

50  

  د
(+)  

 مقاومت به

Cladosporium fulvum 

 Cگروه 

  ندارد

  دارد

1  

9  

50  

  ه
(+)  

 مقاومت به

Cladosporium fulvum 

  Dگروه 

  ندارد

  دارد

1  

9  

50  

  و
(+)  

 مقاومت به

Cladosporium fulvum 

 Eگروه 

  ندارد

  دارد

1  

9  
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شماره 

  صفت
 امتياز حالت تظاهر صفت  عاليم

51  

  الف

(+) 

(*)  

زائيك مقاومت به ويروس مو

  گوجه فرنگي

  سويه صفر

  ندارد

  دارد

1  

9  

51  

  ب

(+)  

(*)  

مقاومت به ويروس موزائيك 

  گوجه فرنگي

  سويه يك

  ندارد

  دارد

1  

9  

51  

  ج

(+)  

(*) 

مقاومت به ويروس موزائيك 

  گوجه فرنگي

  سويه دو

  ندارد

  دارد

1  

9  

51  

  د

(+) 

(*)  

مقاومت به ويروس موزائيك 

  گوجه فرنگي

  دو -سويه يك

  ندارد

  دارد

1  

9  

52  
(+) 

(*)  
  مقاومت به

Phytophthora infestans 

  ندارد

  دارد

1  

9  

53  (+)  
 مقاومت به

Pyrenochaeta 
lycopersici  

  ندارد

  دارد

1  

9  
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شماره 

  صفت
 امتياز حالت تظاهر صفت  عاليم

 مقاومت به  (+)  54

Stemphylium spp.  

  ندارد

  دارد

1  

9  

55  (+)  
 مقاومت به

Pseudomonas syringae 
pv.tomato  

  ندارد

  دارد

1  

9  

56  
(+) 

(*)  

 بهمقاومت 

Ralstonia solanacearum 

  نژاد يك

  ندارد

  دارد

1  

9  

57  
(+) 

(*)  

  مقاومت به ويروس

پيچيدگي برگ گوجه  يزرد

  فرنگي

  ندارد

  دارد

1  

9  

58  
(+) 

(*)  

  مقاومت به ويروس

  خال زدگي گوجه فرنگي

  ندارد

  دارد

1  

9  

 مقاومت به  (+)  59

Leveillula taurica  

  ندارد

  دارد

1  

9  
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شماره 

  صفت
 امتياز حالت تظاهر صفت  عاليم

  مقاومت به  (+)  60
Oidium lycopersicum 

  ندارد

  دارد

1  

9  

  مقاومت به  (+)  61
Alternaria solani  

  ندارد

  دارد

1  

9  

62  (+)  

  مقاومت به
 Clavibacter 

michiganensis subsp. 

michiganensis  

  ندارد

  دارد

1  

9  
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  گيري و يادداشت برداري صفاتروش اندازه - 8

  

  صفات  مرتبط با اكثرتوضيحات  -1- 8

  رشد بوته: تيپ - 2صفت

/خود هرس مثبت(خود هرس  شودي كنترل ميآللتك يك ژن تيپ رشد بوسيله 

  .(-Sp+/Sp))منفي

اين  .)pS-شود (مغلوب كنترل مي آللاين تيپ بيشتر توسط يك  ):1تيپمحدود (رشد 

متفاوت است و  هابوتهبين  خوشهكند. تعداد توليد مي خوشهمحدودي تيپ تعداد 

  گيرد.ي قرار ميتحت تاثير شرايط آب و هواي

 ها از يك تا سه عدد متفاوت است.آذينهاي بين گلدر اين تيپ تعداد برگها يا ميانگره

هاي جانبي تشكيل و ساقه شودآذين ميمنتهي به يك گلساقه  ،محدود خوشه در

  .گردندنمي

سه برگ يا ميانگره هميشه گيرد كه اين تيپ برخي ارقام نيمه محدود را نيز در بر مي

توقف رشد براي مثال با  ،دهندرشد نيمه محدود را نشان مي و ها ندارندآذينبين گل

(مثل  آذينيا در باالتر از بيستمين گل )Priscaاقه باالي نهمين گل آذين (مثل تيپ س

  ).Early Packتيپ 

به . )p+Sشود (غالب كنترل مي آللاين تيپ بيشتر توسط يك  ):2تيپ( نامحدودرشد 

 ،خوشه هرشود. ها مشاهده ميآذيندر اين تيپ سه برگ يا ميانگره بين گلطور كلي 

جوانه شود. يكي از دو انتهايي به غنچه گل تبديل ميجوانه  كند.توليد ميجوانه سه 

و باعث  شودكند تبديل ميه بعدي را توليد ميجوانه جانبي كه سه شاخمحوري به يك 

   كنند.رشد مي ،تيپ با تكرار مداوم اين الگوگياهان اين  شود.ساقه ميتداوم رشد 
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 در ممكن اسـت  محدودنا با تيپ رشدي بايد يادآوري شود كه در گروه خاصي از ارقام

  ها مشاهده شود.آذينفقط دو برگ يا ميانگره بين گلقسمت هاي بوته  برخي از

  .)Danielaاز  شده گرفته أمنش( براي مثال ارقام 

تواننـد در گـروه   مـي  Costoluto Fiorentinoو Marmande ،San Marzanoتيپ هـاي  

. امـا آنهـا هميشـه سـه بـرگ يـا       محدود طبقه بندي شوندمحدود و نا رشد متوسط بين

  .قرار گيرند نامحدودبايد در داخل تيپ  بنابراين آذين دارند.ميانگره بين گل

  

   ساقه: رنگيزه آنتوسيانين يك سوم بااليي -4صفت

شوند. تظاهر آنتوسيانين تحت تاثير دمـاي روز  مي پنج گروه تقسيم تا يك هبارقام  اكثر

كه  Tm2 آللداراي كم است به جز ارقام  اًاي تنوع نسبتگيرد. در شرايط گلخانهقرار مي

  .در ميانگره)بويژه ( پيوستگي دارد ساقهبا آنتوسيانين 

  

قـط در ارقـام بـا تيـپ     ف آذين)(بين اولين و چهارمين گل ساقه: طول ميانگره -5صفت

  رشد نامحدود

ها سه گـره بـين گـل    محدود به جز برخي ژنوتيپدر حالت كلي ارقام با تيپ رشدي نا

اين بدين معنـي اسـت كـه در     .مراجعه كنيد) 2(به توضيح صفت شماره  ها دارندآذين

  وجود دارد.آذين اولين و چهارمين گلگره بين ميان 12حالت كلي 

 ها را كه عمومـاً گيري كنيد و تعداد ميانگرهآذين را اندازههارمين گلطول بين اولين و چ

براي بدست آوردن طول متوسـط يـك ميـانگره نسـبت      عدد هستند شمارش كنيد. 12

  :ر انجام گيردمشاهده بايد در مراحل زي به كنيد.ها را محاسطول ساقه به تعداد ميانگره

يك برگ باالي پنجمين يا ششـمين  ياز دارند نقيم كه به  (فضاي باز) ايمزرعهارقام در 

  آذين گل
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آذين شوند يك برگ باالي هفتمين تا دوازدهمين گلكه در گلخانه كشت ميدر ارقامي 

  بسته به ارتفاع گلخانه

  

  ها (در وسط برگ)برگ: اندازه برگچه - 10صفت 

  
  

  

  ها نسبت به محور اصليدمبرگ برگچهوضعيت برگ:  - 15صفت 

  

  
 

 

   

  

  دار بودن خامهگل: كرك - 18صفت 

  توانند تعداد كمي موهاي ريز در پايه خامه داشته باشند.ميفاقد كرك برخي ارقام 

3  

  يستادهنيمه ا

5  

  افقي

7  

  افتادهنيمه 

  برگچه مياني برگ

  برگچه

محور   دمبرگ

  اصلي
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 سواگردمگل: اليه  - 20صفت 

 
 

 

 

در  بند (حالـت يـك)  بدون به عنوان يقه دارند سواگر فقط برخي ارقام كه به جاي اليه 

  را كنترل مي كند هتروزيگوت است)(ژني كه حضور بند  شوند.نظر گرفته مي

  

 اليـه داراي (فقـط بـراي ارقـام     )ه گـل تا كاسـ  سواگر(از اليه  دمگل: طول -21صفت 

  )سواگر

                                        

1  

  ندارد

9  

  دارد

  سواگراليه 
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  ميوه: شكل در برش طولي - 24صفت 

 
 

  

  

  

 

  

  

 

 
 

 

 

  

1  

  پهن

2  

  كمي پهن
3  

  گرد

4  

  مستطيلي

5  

  نه اياستوا

6  

  بيضوي

7  

  قلبي

8  

  واژتخم مرغي

9  

  تخم مرغي

10  

  گالبي شكل
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  عمق دمگاهميوه:  - 27صفت 

 

  

 

 

  

  

  

 فرم نوكيوه: م - 30صفت 

 

 
 

1  

  خيلي كم ندارد يا

3  

  كم

5  

  متوسط

7  

  زياد

1  

  فرورفته

2  
فرورفته تا 

  تخت

3  

  تخت

  

4  

تخت تا 

  نوكدار

5  

  نوكدار
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 سفتي: ميوه -40صفت 

  روش

  .گرفته باشند ها زماني بايد برداشت شوند كه كامال رنگمرحله برداشت: ميوه

 شود.سفتي: سفتي ميوه در مقايسه با ارقام استاندارد توسط دست تعيين مي

 

 مانيانبارميوه:  -41صفت 

  زدهن خميتماند مي انبار سالماري در هايي كه ميوه از نظر تجبا تعداد هفته مانيانبار

 شود.مي

از چهارمين، پنجمين يا ششمين خوشه در  از هر بوته)ميوه ت (دو كرميوه از هر  20

از بين (وقتي كه رنگ سبز در نصف كلي ميوه  مراحل مشابه از رسيدگي بيروني

گر امكان ا شوند.مي يك رديف انبارهايي بصورت ها درجعبهميوه چيده شود. )ودريم

  توانند روي هم نگهداري شوند.گردش هوا ما بين آنها وجود داشته باشد جعبه ها مي

بـراي  مناسـبي  شـرايط طبيعـي   داراي ندارد ولي بايـد  محيط محل انبار نيازي به كنترل 

  ها باشد.ذخيره ميوه

شـود. ايـن   ها يادداشـت  گيرد و سفتي ميوه يك مشاهده انجامبايد هر هفت روز يكبار 

هاي پوسيده يا آنهايي گيرد كه خسارتي به بقيه وارد نشود. ميوهبه نحوي انجام بايد  ارك

شود در اين آزمايش تعيين مي اند كنار گذاشته شوند.كه به صورت تصادفي خراب شده

هايي كه سفتي ميوه(ها ديگر از لحاظ تجاري قابل قبول نيست. كه چه زماني سفتي ميوه

ايي هـ با تعـداد هفتـه  ي مانانبار .است) 40در صفت  )3( حالت نرم آنها كمتر يا مساوي

ها و زماني كه سفتي ميـوه ديگـر از لحـاظ تجـاري قابـل قبـول نيسـت        بين چيدن ميوه

تواننـد تـا   ، مشاهدات مـي باقي مانده باشند سالم شود. اگر برخي ارقام هنوزمحاسبه مي

  هشتمين هفته ادامه داشته باشند.
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 گلدهي زمان - 42ميوه: 

مشاهده تاريخ گلدهي سومين گل روي دومين و  با ي كه به قيم نياز دارندبراي ارقام

شود كه تاريخ گلدهي شود. توصيه ميمي بوته به بوته ارزيابي بصورت خوشهسومين 

بيشتر تحت  خوشهاولين روي  گل ظاهرتزيرا كه  يادداشت نشود خوشهروي اولين 

و با خوشه به خوشه تاريخ گلدهي  گيرد.قرار مي كاشتچگونگي بذر و كيفيت تاثير 

شود كه آنها اي توصيه ميبوته براي ارقام شود.احتساب ميانگين هر كرت يادداشت مي

و سپس را روي قيم قرار داده به طوري كه فقط به ساقه اصلي اجازه رشد داده شود 

دهي زياد ل شاخه(علت استفاده از قيم به دلي دار بررسي شوند.همانند ارقام قيم

  )آنهاست
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   اي شدننقرهحساسيت به  – 45صفت

  روش

  گيردانجام  يافتههاي كامال رشد ارزيابي روي بوته  ارزيابي

  اجراي آزمايش

فقط تحت شرايط رويشي  اي شدن نقره از آنجايي كه

در مدت رشد ايـن شـرايط بايـد     دهدخاصي رخ مي

  وجود داشته باشند

  كاشت
 كاشت معمـولي در خـاك  . وز كوتاهيتحت شرايط ر

  يا در يك محيط مصنوعي در گلخانه

    گرادسانتيدرجه  18 حداكثر درجه حرارت روزانه  درجه حرارت

  نور روزانه طبيعي  نور

  وجود نداردروش خاصي   روش كاشت

  چهار تا پنج ماه  مدت آزمون

  عدد 20حداقل   تعداد گياهان تحت آزمون

  مشاهدات تظاهر
برگهـايي كـه عالئمـي از    اي از مشـاهده ي يك بررسـ 

  انجام گيرد بايد دهنداي شدن را نشان مينقره

  Meloidogyne incognitaمقاومت به   – 46صفت 

  روش

  نگهداري نژادها

  ريشه ارقام حساس (كاشته شده در گلخانه)روي  بر  نوع محيط  

  ها جلوگيري شودريشه از پوسيده شدن  شرايط اختصاصي

  آزموناجراي 

  نباشد گرادسانتيدرجه  28بيش از   درجه حرارت

  در گلخانه  روش كاشت
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  روش تلقيح
روي  يـا  (كـامالً  شـوند تلقيح مينماتد ظروف با تخم 

  )هاي كاشته شده الين

  مدت آزمون
  از كاشت تا تلقيح: تلقيح قبل از كاشت

  روز  45 تا 30از تلقيح تا يادداشت برداري: 

  عدد 20تا 10  آزمونتحت  تعداد گياهان

  مالحظات

قرار دادن ها جلوگيري كنيد. از ريشه پوسيده شدناز 

  جلوگيري كنيددر درجه حرارت باال  ارقام هيبريد

ر دتـري  عالئـم خفيـف  تواننـد  ارقام هتروزيگوت مي

  شان دهندآزمون ن

  فرنژادص Verticilium dahliaeومت به امق -47صفت 

  روش

  نگهداري نژادها

  آگار حاوي كشت روي محيط  يط  نوع مح

  انهيماه بصورت كشت نژادها تجديد  شرايط اختصاصي

  اجراي آزمون

  رشد كرده باشندها لپه  هابوتهمرحله رشدي 

  درجه حرارت
    گرادسانتي درجه 22روز: 

  گرادسانتي درجه 16 -18شب: 

  ساعت 10  نور

  رطوبت باال با در گلخانه  روش كاشت

  روش تلقيح

اي در محيط كشت مـايع  سيستم ريشهور كردن وطهغ

پس سـ ، هـا چـه هبرش ريشپس از قارچ  اسپور حاوي

    هامجدد بوتهكشت 

  مدت آزمون
  روز 20تا  15از كاشت تا تلقيح: 

  روز 30تا 25از كاشت تا يادداشت برداري: 
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  بوته 20تا  10  تعداد گياهان تحت آزمون

  مالحظات

 Verticilliumجداسـازي مجـدد   يادداشت برداري: 

  با عالئم خارجي و آوندي  همراه 

در تـري  خفيـف  تواننـد عالئـم  ارقام هتروزيگوت مي

  نشان دهند آزمون

   lycopersiciزير گونه  f Fusarium oxysporum . مقاومت به - 48صفت 

  (ex 2) و نژاد يك (ex 1)نژاد صفر

  روش

  نگهداري نژادها

  آگار حاوي روي محيط كشت  نوع محيط  

  شرايط اختصاصي
نژادهــا تجديــد كشــت ، گــرادســانتيدرجــه  25-22

  يانهماهبصورت 

  اجراي آزمون

  رشد كرده باشندها لپه  هابوتهمرحله رشدي 

  درجه حرارت
    گرادسانتي درجه 28روز: 

  گرادسانتي درجه 25شب: 

  ساعت 12  نور

  در رطوبت باال در گلخانه يا اتاق معمولي  روش كاشت

  روش تلقيح

اي در محيط كشت مـايع  سيستم ريشهور كردن غوطه

پس سـ  و ،هاچههبرش ريش از قارچ پساسپور حاوي 

     مجدد آنها كشت

  مدت آزمون
  روز 20تا  10از كاشت تا تلقيح: 

  روز 25 تا 20تا يادداشت برداري:  تلقيح از
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  مالحظات

 F1آزمون بـا ارقـام هتروزيگـوس    يادداشت برداري: 

آزمون نژاد بر اساس اين ر شود زيرا بايد با دقت تفسي

 كندرا آلوده  هابوتهتواند يك و نژاد صفر مي

تـري در  توانند عالئـم خفيـف  (ارقام هتروزيگوت مي

  آزمون نشان دهند)

  radicis lycopersiciزير گونه  f. Fusarium oxysporumمقاومت به -49صفت

  روش

  نگهداري نژادها

  Messiaen بر اساس وعيروي محيط كشت مصن  نوع محيط  

  گرادسانتيدرجه  4ال يخچ  شرايط اختصاصي

  اجراي آزمون

  ظهور سومين برگ  هابوتهمرحله رشدي 

  درجه حرارت
    گرادسانتي درجه 22روز: 

  گرادسانتي درجه 16شب: 

  ساعت 14  نور

  اتاق معمولي  روش كاشت

  روش تلقيح

پـنج  ها ومحور هيپوكوتيل بـراي  ريشهور كردن غوطه

هـا بـه   پس از تلقيح انتقال نمونه .تلقيح دقيقه در مايه

  ماسه ضد عفوني شده با بخار

  مدت آزمون
  روز 20تا  18از كاشت تا تلقيح: 

  روز 10از تلقيح تا يادداشت برداري: 

  بوته 20تا  10  تعداد گياهان تحت آزمون

  مالحظات

  

بيمـاريزايي نيـاز بـه    از دسـت دادن توانـايي   به علت 

  يد مكرر نژادها داردتجد
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 Cladosporium fulvumمقاومت به  -50صفت 

  روش

  نگهداري نژادها

  محيط كشت مصنوعي  نوع محيط 

  شرايط اختصاصي
تجديد يكبارهفته هر شش  ،گرادسانتيدرجه  22-20

  نژادهاكشت 

  اجراي آزمون

  باشد كرده رشدسه برگ   هابوتهمرحله رشدي 

  درجه حرارت
   گرادسانتي هدرج 24روز: 

  گرادسانتي درجه 16شب: 

  ساعت 12  نور

  روش كاشت

از جلوگيري در اتاق معمولي با حداكثر رطوبت، 

 ريشه ها ياريآبچند روز قبل از تلقيح با  رشد

 ALAR 85 (daminazoide)توسط

  قارچ روي برگها سوسپانسيون بااسپور پاشي   روش تلقيح

  مدت آزمون
  روز 25ا ت 22از كاشت تا تلقيح: 

  روز 25 تا 20از تلقيح تا يادداشت برداري: 

  بوته 30  تعداد گياهان تحت آزمون

  مالحظات
هاي مقاومت  آللسطح تظاهر عالئم به دليل وجود 

  متفاوت باشد هابوتهدر ممكن است 

  1-2، 1،2صفر،نژاد  مقاومت به ويروس موزائيك گوجه فرنگي - 51صفت 

  روش

  نگهداري نژادها

  ها يا برگ خشكروي بوته  محيط نوع 

 BOSيا  Congelationروش  شرايط اختصاصي
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كننده بافت مردگي روي ارقامي با ءاز سويه صفرالقا  شناسايي

  .استفاده كنيد Tm22 آلل

  اجراي آزمون

  باشند توسعه يافتهها برگچه  هابوتهمرحله رشدي 

  درجه حرارت
   گرادسانتي درجه 35ا ت 30روز: 

  گرادسانتي درجه 30 ات 25شب: 

  ساعت 12  نور

  در گلخانه  روش كاشت

  هامكانيكي با خراش لپه  روش تلقيح

  مدت آزمون
  روز 14تا  12از كاشت تا تلقيح: 

  روز 12 تا 10از تلقيح تا يادداشت برداري: 

  بوته 30تا  15  تعداد گياهان تحت آزمون

 Phytophthora infestansمقاومت به  -52صفت 

  روش

  نگهداري نژادها

  آگارروي محيط كشت حاوي   نوع محيط 

  گرادسانتيدرجه  18  شرايط اختصاصي

  اجراي آزمون

  باشدرشد كرده رگ ب 10  هامرحله رشدي بوته

  گرادسانتيدرجه  18  درجه حرارت

  نور
 10ساعت، سپس  24 پس از تلقيح تاريكي به مدت

  ساعت تاريكي در هر روز

  ولياتاق معم  روش كاشت

  روش تلقيح
هفته قبل  سهتجديد كشت شده ، از نژاد پاشياسپور

  از تلقيح استفاده كنيد
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  مدت آزمون
  هفته 7 تا 6از كاشت تا تلقيح: 

  روز 8تا  7از تلقيح تا يادداشت برداري: 

  طوبت سنجير
را  هابوته( پس از تلقيح خيلي باال اوليه در چهار روز

  )با پوشش پلي اتيلني بپوشانيد

  مالحظات
تري در توانند عالئم خفيفارقام هتروزيگوت مي

  آزمون نشان دهند

 Pyrenochaeta lycopersiciمقاومت به  -53صفت 

  روش

  نگهداري نژادها

هاي هاي به دست آمده از بوته: روي ريشهروش اول

كاشته شده در گلخانه در خاك با آلودگي طبيعي(يا با 

  آلودگي طبيعي) ءالقا

در ماسه يا خاكبرگ رشد كرده مايه تلقيح  :روش دوم

 وكالوتشده در اعفوني  ضد عصاره يوالف مخلوط با

  (آلودگي مصنوعي)

  اجراي آزمون

  هابوتهمرحله رشدي 

در زمان نزديك به ي بالغ هابوته: روي روش اول

  رسيدن ميوه

  )اوايل گلدهي( هفته پس از كاشت 6تا  4: روش دوم

  درجه حرارت
   گرادسانتي جهدر 24روز: 

  گرادسانتيدرجه  14شب: 

  ساعت 12حداقل   نور

  و تلقيح روش كاشت

مخلوط با  و شده در خاك آلوده هابوته: روش اول

  كاشته شوندبريده آلوده ريشه هاي 

ماسه حاوي خاكبرگ در  هابوته: روش دوم

و مخلوط با مايه تلقيح  به وسيله بخارضدعفوني شده 

  كاشته شوند
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  ونمدت آزم

   :از كاشت تا تلقيح

  هفته 6روش اول: 

  روش دوم: هنگام كاشت

  : از تلقيح تا يادداشت برداري

  ماه 4 تا 3روش اول: 

  هفته 6 تا 4روش دوم: 

  عدد 10حداقل  تعداد گياهان تحت آزمون

  مالحظات

ي حساس از هابوته: در جدا كردن روش اول

  ي مقاوم موثرتر استهابوته

ها قبل از تلقيح روي سويه : بيماريزاييروش دوم

  قرار گيردسنجش ي جوان بايد مورد هابوتهريشه 

 Stemphylium sppمقاومت به  -54صفت 

  روش

  نگهداري نژادها

  روي محيط كشت مصنوعي  نوع محيط 

  بدون نور گرادسانتيدرجه  4ال چيخ  شرايط اختصاصي

  اجراي آزمون

  شدبا رشد كردهسه برگ   هابوتهمرحله رشدي 

  درجه حرارت
  گرادسانتيدرجه  24روز: 

  گرادسانتيدرجه  24شب: 

  ساعت 12  نور

  ق معمولياات  روش كاشت

  پاشي روي برگها اسپور  روش تلقيح

  مدت آزمون
  روز 22تا  20از كاشت تا تلقيح: 

  روز 10از تلقيح تا يادداشت برداري: 

  بوته 30  تعداد گياهان تحت آزمون
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  در شرايط روشنايي V8ه روي محيط كشت توليد ماي  مالحظات

 Pseudomonas syringae pv.tomato مقاومت به  -55صفت 

  روش

  نگهداري نژادها

  KING Bروي محيط كشت   نوع محيط 

  شرايط اختصاصي
تجديد كشت در تاريكي،  گرادسانتي درجه 20 -22

  يكبار هر ده روز

  اجراي آزمون

  باشدكرده  رشدسه برگ   هابوتهمرحله رشدي 

  درجه حرارت
  گرادسانتيدرجه  22روز: 

  گرادسانتيدرجه  16شب: 

  ساعت 12  نور

  اتاق معمولي در تابستان، گلخانه در زمستان  روش كاشت

  پاشي روي برگها اسپور  روش تلقيح

  مدت آزمون
  روز 22تا  20از كاشت تا تلقيح: 

  روز  8از تلقيح تا يادداشت برداري: 

  بوته 30  تحت آزمون تعداد گياهان

  شوند كشت بايد تجديد هر سال نژادها  مالحظات

 مقاومت به -56صفت 

 Ralstonia solamacearum(ex.Pseudomonas solanacearum)   
  يك نژاد

  روش
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  نگهداري نژادها

 دو نژاد ممكن است بر گوجه فرنگي تاثير بگذارند.

 گرادسانتي درجه 25-30در دامنه حرارتي ( نژاد يك

 20-23در دامنه حرارتي ( و نژاد سه فعال است)

  فعال است)درجه 

  نوع محيط 

 نگهداري شود. گرادسانتي درجه - 80فريزردر 

داده شده و در زير رشد  PYDAC محيط كشتدر

ضد نگهداري شود، سوسپانسيون در آب مقطر روغن 

  شده تهيه شودعفوني 

  شرايط اختصاصي
ضد در آب مقطر  گرادسانتي درجه 15نگهداري در 

  عفوني شده

  اجراي آزمون

  باشدخوب رشد كرده سه تا چهار برگ   هابوتهمرحله رشدي 

  درجه حرارت
  گرادسانتي درجه 26 -  30روز: 

  گرادسانتيدرجه  25شب: 

  ساعت 10-12  نور

  روش كاشت

  دو امكان وجود دارد:

  در اتاق معمولي: آزمون سريع

ط در آب وهواي (فق در مزرعه: آزمون دراز مدت

  )گرمسيري كاربرد دارد

  روش تلقيح

 به غلظت از مايه تلقيح دو ميلي ليترحداقل قرار دادن 

قبل از  هابوتهدر پاي  ميلي ليتردر هر سلول  107

  شتاك
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  مدت آزمون

  :از كاشت تا تلقيح

  سه تا چهار هفته 

  :از تلقيح تا يادداشت برداري

  سه هفته براي آزمون سريع

  مدت اي آزمون درازدو ماه بر

  عدد 30حداقل   تعداد گياهان تحت آزمون

  نسبي باال تامين شود رطوبت  مالحظات

  پيچيدگي برگ گوجه فرنگي زردي مقاومت به ويروس -57صفت 

  روش

  اجراي آزمون

با رعايت دوره  اي وتحت شرايط مزرعه هابوته

كاشت و مكاني كه اثبات شده  بيماري وجود دارد 

ي آلوده از هابوتهتمام  گيرند.ش قرار ميمورد سنج

تا تضمين كننده شوند ارقام محلي حساس كشت مي

و تكرار  Bemisiaانتقال طبيعي توسط حشره 

  پذيري نتايج باشند.

  رشد يافته در مزرعهي بالغ هابوتهروي   هابوتهمرحله رشدي 

  Bemisiaتلقيح طبيعي با   روش تلقيح

  مدت آزمون
  هفته 6قيح: حداقل از كاشت تا تل

  نيم و ماه دو حداكثر از تلقيح تا يادداشت برداري:

  بوته 20حداقل   تعداد گياهان تحت آزمون

  گوجه فرنگيخال زدگي مقاومت به ويروس  -58صفت 

  روش

  نگهداري نژادها

  نوع محيط 
درجه  -70فريزر ي گوجه فرنگي يا درهابوتهروي 

  شودنگهداري 
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  شرايط اختصاصي

  اي آزموناجر

  رشد كرده داشته باشديك تا دو برگ   هابوتهمرحله رشدي 

  درجه حرارت
  گرادسانتيدرجه  20روز: 

  گرادسانتيدرجه  20شب: 

  در زمستان اضافي نور   نور

  گلخانه  روش كاشت

  روش تلقيح
ها، روي لپهپودر كاربوراندوم مكانيكي، ماليدن 

  درجه 10 ازتر پاييندر  تلقيح سوسپانسيون مايه

  مدت آزمون
  روز 20از كاشت تا تلقيح: 

  روز 20تا  14 از تلقيح تا يادداشت برداري:

  بوته 30تا  15  تعداد گياهان تحت آزمون

  مالحظات

  

  از آلودگي بوسيله تريپس اجتناب گردد

 Leveillula tauricaمقاومت به  -59صفت 

  روش

  نگهداري نژادها

  فرنگي ي گوجههابوتهروي   نوع محيط 

  شرايط اختصاصي

  اجراي آزمون

  مزرعه كشت داده شده در  ي بالغهابوتهروي   هابوتهمرحله رشدي 

  طبيعيآلودگي   روش تلقيح

  مدت آزمون

آلودگي از مرحله كاشت تا رشد از كاشت تا تلقيح: 

  امكان پذير است هابوتهكامل 

  قبل از برداشتاز تلقيح تا يادداشت برداري: 
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  بوته 20  اهان تحت آزمونتعداد گي

  مالحظات

هاي زرد رنگ در سطح رويي برگها، ميسليوم در لكه

  هاسطح زيرين برگ

شوند ميكروسكوپ بررسي به وسيله ها كليستوسيوم

ه و بباشند   Leveillula مربوط به قارچ  كه

  مربوط نباشند سفيدك سطحي ديگري

 Oidium lycopersicumمقاومت به  -60صفت 

  روش

  گهداري نژادهان

  ي گوجه فرنگيهابوتهروي   نوع محيط 

  اتاق معمولي  شرايط اختصاصي

  اجراي آزمون

  ايسه هفته  هابوتهمرحله رشدي 

  درجه حرارت
       گرادسانتيدرجه  24روز: 

  گرادسانتيدرجه  18 شب:

  ساعت 12  نور

  روش تلقيح

  روي برگها )ميلي ليتر در هر سلول 410( پاشيدن با

(مايه غير قابل قرار دادن مايه تلقيح روي برگها ا ب

  كنترل)

  اجراي آزمون

  مدت آزمون
  روز 20تا 18از كاشت تا تلقيح: 

  روز 18 تا 15از تلقيح تا يادداشت برداري: 

  بوته در هر قطعه 30  تعداد گياهان تحت آزمون
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  مقياس يادداشت برداري

  عدم اسپور زايي    :نشانه هاي مقاومت 

  اسپور زايي محدود                            

  اسپور زايي متوسط  :نشانه هاي حساسيت

  زايي فراوان اسپور                            

   Alternaria solaniمقاومت به  -61صفت 

  روش

  نگهداري نژادها

  محيط كشت مصنوعي حاوي آگار  نوع محيط

  بدون نور گراددرجه سانتي 4يخچال   شرايط اختصاصي

  اجراي آزمون

  برگ رشد كرده باشد 4تا  3  مرحله رشدي بوته ها

  درجه حرارت
   گرادسانتي درجه 25روز: 

  گراددرجه سانتي 25شب: 

  ساعت 12  نور

  گراددرجه سانتي 25گلخانه با حرارت ثابت   روش كاشت

  اسپور پاشي روي برگها  روش تلقيح

  روز 22ا ت 20از كاشت تا تلقيح:   مدت آزمون
  روز 5از تلقيح تا يادداشت برداري: 

  بوته 20  تعداد گياهان تحت آزمون

  مقاومت به -62صفت 
 Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 

  روش

  هانگهداري جدايه

  نوع محيط 
روز  15تجديد كشت هر  NBYروي محيط كشت 

  يكبار
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  شرايط اختصاصي
 درجه -80ت در فريزربراي نگهداري طوالني مد

  گراد نگهداري شود. سانتي

  اجراي آزمون

  برگ رشد كرده باشد سه يا چهار  هامرحله رشدي بوته

  گراددرجه سانتي 25درجه حرارت ثابت   درجه حرارت

  ساعت فتوپريود 12  نور

  روش كاشت
درجه سانتي  25در گلخانه با درجه حرارت ثابت 

  % 80 – 90گراد و رطوبت نسبي 

  روش تلقيح
سلول باكتري در ميلي ليتر  810ميلي ليتر از  دوتلقيح 

  به دمبرگ اولين برگ حقيقي رشد يافته

  مدت آزمون
  روز 22تا  20از كاشت تا تلقيح: 

  هفته 12تا  8از تلقيح تا يادداشت برداري: 

  بوته 30  تعداد گياهان تحت آزمون

  ها هر سال بايد تجديد كشت شوندجدايه  مالحظات
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  گوجه فرنگيپرسشنامه فني ثبت ارقام 
 تاريخ : ................................

 در اين قسمت چيزي ننويسيد

  اين پرسشنامه بايد به اظهارنامه ثبت رقم پيوست گردد

  موضوع -1

 Lycopersicon lycopersicum(L.)Karsten ex Farwنام علمي :                       

  :گوجه فرنگي نام عمومي                       

  مشخصات درخواست كننده : -2

  .................................................................نام و نام خانوادگي : ................................

  ..........................................................تابعيت : .............................. شغل:..................

  ...................................................................................................... نشاني محل كار :

  ..........................................فاكس: ............ ..تلفن : ..................................................

  ..................................پست الكترونيك: ....................................................................

 ..................باشد):.............نژادگر (درصورتيكه متفاوت از درخواست كننده مينام به

     نژادگر:ام پيشنهادي رقم يا كد بهن -3

  نام پيشنهادي  : ..........................

  ........................... نژادگر :كد به

  اطالعاتي در مورد منشاء، روش اصالحي، نگهداري و تكثير رقم : -4

  روش اصالحي: -4-1

  

  :نگهداري و تكثيرروش  -4-2

     �   تكثير رويشي - 4-2-1
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        :تكثير از طريق بذر - 4-2-2

  �گرده افشان   آزاد          �هيبريد    

  اطالعات ديگر -4-3

   

  صفاتي از رقم كه الزم است به آنها اشاره گردد : -5

  ) 2 (صفت شماره تيپ رشد: بوته -5-1

    � نامحدود     � محدود  

  )9 (صفت شمارهتقسيم پهنك : برگ -5-2

   � يادو شانه � ايشانه  

  )20 (صفت شماره سواگراليه : دمگل -5-3

    � دارد  �ندارد   

  )22(صفت شماره اندازهميوه:  -5-4

       � خيلي بزرگ  � بزرگ     � متوسط    � كوچك    � خيلي كوچك  

  )24 (صفت شماره ميوه: شكل در برش طولي -5-5

  � اياستوانه � يمستطيل     �  گرد    �كمي پهن     �پهن   

   � گالبي شكل   �تخم مرغي  �واژ تخم مرغي   �قلبي   �بيضوي   

  )25(صفت شماره اهبرجستگي دمگميوه:  -5-6

     � زيادخيلي  � زياد �متوسط    � كم  � كمندارد يا خيلي   

  

  هاي رقم مورد درخواست با اين ارقام :ارقام مشابه و تفاوت -6

  

كند كه رقم مورد عات اين جدول مشخص ميلطفا جدول زير را تكميل نماييد. اطال

درخواست از چه لحاظ با رقم يا ارقام ديگر متفاوت است يا با كدام رقم رايج بيشترين 

  .تواند به انجام آزمون تمايز كمك نمايدشباهت را دارد. اين اطالعات مي
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نام رقم مشابه 

  با رقم 

 مورد درخواست

  صفت (صفات) متمايز كننده 

  رخواست رقم مورد د

 با رقم مشابه

حالت تظاهر صفت 

  (صفات)  

 در رقم مشابه

حالت تظاهر 

  صفت (صفات)  

در رقم مورد 

 درخواست

    

    

    

  مالحظات :

  

 

  اطالعات تكميلي جهت آزمون تمايز رقم: -7

  مقاومت به آفات و بيماري ها - 1- 7

Meloidogyne incognita  46(صفت شماره(  

  � تست نشده است   �د دار   �ندارد         

Verticillium dahliae  47نژاد صفر(صفت شماره(  

  � تست نشده است   �دارد    �ندارد         
Fusarium oxysporum f.  sp.lycopersici  

   الف) 48(صفت شماره  (ex 1)صفرنژاد 

 � تست نشده است   �دارد    �ندارد         

  ب) 48(صفت شماره (ex 2)يك نژاد 

  � تست نشده است   �دارد    �ندارد         

Fusarium oxysporum f.sp.radicis lycopersici  49(صفت شماره(  

  � تست نشده است   �دارد    �ندارد         
Cladosporium fulvum 

  الف) 50(صفت شماره نژاد صفر

  � تست نشده است   �دارد    �ندارد         

  ب) 50(صفت شماره Aگروه 
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  � تست نشده است   �دارد    �ندارد         

  ج) 50(صفت شماره Bگروه

  � تست نشده است   �دارد    �ندارد         

  د) 50(صفت شماره Cگروه 

  � تست نشده است   �دارد    �ندارد         

  )ه 50(صفت شماره Dگروه

  � تست نشده است   �دارد    �ندارد         

  )و 50(صفت شماره Eگروه 

  � تست نشده است   �دارد    �ندارد         

  موزائيك گوجه فرنگيويروس 

  الف) 51(صفت شماره سويه صفر

  � تست نشده است   �دارد    �ندارد         

  ب) 51(صفت شماره سويه يك

   �تست نشده است   �دارد    �ندارد         

  ج) 51(صفت شماره سويه دو

  � تست نشده است   �دارد    �ندارد         

Phytophtora infestans 52(صفت شماره(  

 � تست نشده است   �دارد    �دارد ن        

Pyrenochaeta lycopersici 53(صفت شماره(  

 � تست نشده است   �دارد    �ندارد         

Stemphylium spp. 54(صفت شماره(  

 � تست نشده است   �دارد    �ندارد         

Pseudomonas syringae pv. Tomato 55(صفت شماره(  

 � است تست نشده   �دارد    �ندارد         

Ralstonia solanacearum 56(صفت شماره نژاد يك(  
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  � تست نشده است   �دارد    �ندارد         

  )57(صفت شماره برگ گوجه فرنگي ي پيچيدگيويروس زرد

  � تست نشده است   �دارد    �ندارد         

  )58(صفت شماره ويروس خال زدگي گوجه فرنگي

  � تست نشده است   �دارد    �ندارد         

Leveillula taurica 59(صفت شماره(  

  � تست نشده است   �دارد    �ندارد         

Oidium lycopersicum  60(صفت شماره(  

  � تست نشده است   �دارد    �ندارد         

Alternaria solani  61(صفت شماره(  

  � تست نشده است   �دارد    �ندارد         
Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis   

  )62(صفت شماره 

  � تست نشده است   �دارد    �ندارد         

  

  (مشخص نماييد) بقيه موارد

  

  شرايط ويژه براي بررسي رقم:-7-2

  نوع كشت: الف)

   � آزادفضاي   � ايگلخانه  

  �ايبوته    � نيمه قيم دار   � دار قيم  

  :ب) استفاده اصلي

     � زينتي   �  صنعتي(نوع را مشخص كنيد)   � تازه خوري  

  :شرايط ديگر ج)
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  اطالعات ديگر -7-3

  

  بايست همراه پرسشنامه فني ارائه گردد.يك عكس رنگي نمايانگر رقم مي -7-4

  

  مجوز براي معرفي رقم : -8

  باشد؟(الف) آيا براي معرفي اين رقم نياز به كسب مجوزي از مراجع ذيصالح مي

  �خير                �بلي     

  

  �خير                �ا چنين مجوزي گرفته شده است؟   بلي    (ب) آي

  صورت مثبت بودن جواب ، يك نسخه از مجوز را  پيوست  نماييددر 

 

  اطالعات ماده گياهي مورد آزمون : -9

هاي كش، تاخيردهندهكش، آفتمواد گياهي براي آزمون ثبت نبايست قبال توسط قارچ

داده  ، مگر اينكه موسسه درخواست اعمال چنين تيماري رارشد يا غيره تيمار شده باشد

  باشد.در صورت اعمال تيمار، جزئيات آن را ذكر نماييد. 

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

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

 

  تاييد پرسشنامه: -10

نمايم.                  بدينوسيله، صحت اطالعات تكميل شده در اين پرسشنامه را تاييد مي

  نام درخواست كننده:                                                      ن

 تاريخ و امضاء :                                                       
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  پيوست

در  (n)هاي مختلف در اندازه نمونه (k)خارج از تيپ مجاز ي هابوتهتعداد  -1جدول 

  درصد 99و  95، 90اي با استاندارد جامعه يك درصد و با ميزان اطمينان گونه

  

Population Standard = 1% 

Acceptance 

probability>=99% 
Acceptance 

probability>=95% 
Acceptance 

probability>=90% 

n k n k n k 

1- 1 0 1- 5 0 1- 10 0 
2- 15 1 6- 35 1 11- 53 1 

16- 44 2 36- 82 2 54- 110 2 
45- 83 3 83- 137 3 111- 175 3 
84- 129 4 138- 198 4 176- 244 4 

130- 180 5 199- 262 5 245- 316 5 
181- 234 6 263- 329 6 317- 390 6 
235- 292 7 330- 399 7 391- 466 7 
293- 353 8 400- 471 8 467- 544 8 
354- 415 9 472- 544 9 545- 623 9 
416- 479 10 545- 618 10 624- 703 10 
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Population Standard = 1% 

Acceptance 

probability>=99% 
Acceptance 

probability>=95% 
Acceptance 

probability>=90%  

n k n k n k 

480- 545 11 619- 694 11 704- 784 11 
546- 612 12 695- 771 12 785- 866 12 
613- 681 13 772- 848 13 867- 948 13 
682- 750 14 849- 927 14 949- 1031 14 
751- 821 15 928- 1006 15 1032- 1115 15 
822- 893 16 1007- 1085 16 1116- 1199 16 
894- 965 17 1086- 1166 17 1200- 1284 17 
966- 1038 18 1167- 1246 18 1285- 1369 18 

1039- 1112 19 1247- 1328 19 1370- 1454 19 
1113- 1186 20 1329- 1410 20 1455- 1540 20 
1187- 1261 21 1411- 1492 21 1541- 1626 21 
1262- 1337 22 1493- 1575 22 1627- 1713 22 
1338- 1413 23 1576- 1658 23 1714- 1799 23 
1414- 1489 24 1659- 1741 24 1800- 1887 24 
1490- 1566 25 1742- 1825 25 1888- 1974 25 
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Population Standard = 1% 

Acceptance 

probability>=99% 
Acceptance 

probability>=95% 
Acceptance 

probability>=90% 

n k n k n k 

1567- 1644 26 1826- 1909 26 1975- 2061 26 
1645- 1722 27 1910- 1993 27 2062- 2149 27 
1723- 1800 28 1994- 2078 28 2150- 2237 28 
1801- 1879 29 2079- 2163 29 2238- 2325 29 
1880- 1958 30 2164- 2248 30 2326- 2414 30 
1959- 2037 31 2249- 2333 31 2415- 2502 31 
2038- 2117 32 2334- 2419 32 2503- 2591 32 
2118- 2197 33 2420- 2505 33 2592- 2680 33 
2198- 2277 34 2506- 2591 34 2681- 2769 34 
2278- 2358 35 2592- 2677 35 2770- 2858 35 
2359- 2439 36 2678- 2763 36 2859- 2948 36 
2440- 2520 37 2764- 2850 37 2949- 3000 37 
2521- 2601 38 2851- 2937 38    
2602- 2683 39 2938- 3000 39    
2684- 2764 40       
2765- 2846 41       
2847- 2929 42       
2930- 3000 43       
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National Guidelines 

for the Conduct of Tests for  

Distinctness, Uniformity and Stability 

 

in 

 

  

  

  

  

  

TOMATO 

گياهان با گلدهي غير 

  همرمان

گياهان با گلدهي 

 همرمان

 


