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  بسمه تعالی

  

  گفتار پیش

ها و منشا گیاهان زراعـی در طبیعـت شـکل    نژادي با فرایند تکاملی گونه قوانین اولیه به

بـا گذشـت   . باشـد اهان زراعی بدست انسان مینژادي در واقع تکامل گی به. گرفته است

 هـاي مواد اولیه صنعتی و پوشاك موجـب شـده تـا انسـان تیـپ      ،ذاغزمان، نیاز بشر به 

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

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

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

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

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

بخـش دولتـی و بخـش     باشـد کـه  مومی یک جامعه مـی هاي اقتصادي و رفاه عفعالیت

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

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

ـ      را توسعه اقتصاد کشاورزي در یک کشـور  ار دارنـد، ضـروري اسـت ارقـامی در اختی

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

. آنها وجود داشـته باشـد   براي استفادهپذیري کیفیت محصول و همچنین حداقل ریسک

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

  . رسانندبه اطالع کشاورزان می راکشت آزمایش و ارقام برتر مناطق 

در  را ادگران باید اطالعات الزمژنقبل از آزادسازي یا تجاري سازي یک رقم زراعی، به

تحلیـل  تجزیه و پس از . نمایند تهیه لی ارقام جدیدیهاي تکمها و آزمایشبررسی مورد
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٢

کـه معمـوال در چنـد     پتانسـیل را  پرتواند ارقام ادگر میژنبه ،هانتایج حاصل از این داده

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

در بسـیاري از کشـورها از جملـه ایـران بـر      . هاي مختلف فرق داردها در کشورآزمون

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

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

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

       بـه مـدت دو یـا سـه سـال اجـرا       کشت محصول زراعـی چندین مکان از مناطق مورد 

   .شودمی

ام جدیـد در منـاطقی اسـت کـه         ها اطمینان الزم از سازگاري ارقـ هدف از این آزمایش

  .کندمعرفی  خود را رقم جدید ،نژادگر در نظر داردبه

 استفاده در مناطق آزمایش شدهبراي  ی راها و ارقام جدید ارزش زراعی مناسباگر الین 

کشاورزان بـر اسـاس   . شونداضافه می زراعی، این ارقام به لیست ملی ارقام نشان دهند

، رقم مـورد نظـر را انتخـاب و    ارقامدید و موجود در لیست ملی نتایج عملکرد ارقام ج

  . نمایندکشت می

  

  محمود مصباح            

  رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال



  برنجارقام در  ارزش زراعیدستور العمل آزمون  

                                          

  

٣

  موضوع  -1

ارزش زراعی تعیینهاي ونآزم
1

 )VCU ( بخش دوم 17-24بر اساس مواد ارقام 

هیئت امناء سازمان  1386مصوب  - ینامه اجرائی معرفی و ثبت ارقام گیاه آئین

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

  .گردد نهال و یا نماینده قانونی وي انجام می

  

شرایط آزمایش -2

  مکان آزمایش -2-1

، حداقل در چهار منطقه مناسب و مهم کشت برنج که از صفات زراعیآزمون بررسی 

  . ، انجام می شوداست نزدیک رقم ژیکی با شرایط مکان معرفینظر اکولو

  

  مشخصات اقلیمی -2- 2

مختصات جغرافیایی و متوسط دماي روزانه، ماهانه و سالیانه، حداقل و حداکثر دماي 

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

  .ودیادداشت برداري شکشت بایستی 

  

  مواد آزمایشی -3- 2

با حداقل دو رقم برتر و  دارزش زراعی بای تعیین ارقام مورد نظر براي آزمایش بررسی

  .مقایسه شودشناخته شده منطقه که قبالً معرفی شده است، 

  

  

__________________________________________________
1. Value for Cultivation and Use
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٤

  روش آزمایش -4- 2

 2رقم و در  20تکرار و با حداکثر  4آزمایش در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی با 

الزم به ذکر است عالوه بر نیازهاي زراعی اعالم شده از سوي . گردد می سال اجرا

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

عدد در هر کپه و براي ارقام هیبرید  4تا  3تعداد نشاء براي ارقام صاالح شده . گردد

فاصله کاشت نشاءها با یکدیگر در . شود میدر نظر گرفته عدد در هر کپه  دوتا  یک

  .بود در هر منطقه خواهدبه زراعی  هاي زمین اصلی براساس نتایج آزمایش

  

  اجراي آزمایش - 3

  مقدار و کیفیت بذر  -1- 3

 400کیلوگرم با احتساب  60مقدار بذر مصرفی براي ارقام اصالح شده به میزان 

مقدار بذر مصرفی براي ارقام برنج   .باشد می مزرعه مترمربع خزانه براي هر هکتار

  . باشد کیلوگرم در هکتار می 20هیبرید به میزان 

شت را با اظهار تیمارهاي اعمال امتقاضی معرفی رقم موظف است بذر  آماده ک: تبصره

  .تحویل موسسه نماید) ضدعفونی(شده 

  

  زمان کاشت  -2-3

برنج است که بر طبق ترین زمان کاشت  بهترین زمان کاشت در هر منطقه، رایج

زراعی تعیین و توصیه شده است، مگر در موارد خاص که براساس  به هاي آزمایش

  .پیشنهاد متقاضی معرفی رقم خواهد بود
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٥

  عملیات داشت  -4

  سمپاشی -4-1

هاي هرز  ضدعفونی بذر، مبارزه با علف بر اساس توصیه نتایج تحقیقات،برحسب نیاز 

  .شود هاي احتمالی انجام می اريخوار برنج و بیم و کرم ساقه

  

  مصرف کود -2- 4

، براساس تجزیه خاك مزرعه آزمایشی برنجالزم است مصرف مقدار عناصر مورد نیاز 

سه تقسیط  باکود ازته . مصرف گردد اساساین  مشخص گردیده و کود مورد نیاز بر

زمین          بار به صورت سرك و کودهاي فسفره و پتاسه در زمان تهیه 2یکبار پایه و 

  .شود میاضافه به خاك 

در مناسب ترین شیوه جهت تعیین کود مصرفی براساس آزمون خاك می باشد که با 

و  12-15درصد،  فسفر 2/0نیتروژن(  حدود بحرانی عناصر براي گیاه برنج نظر گرفتن

  .می توان کود مورد نیاز را تعیین نمود) میلی گرم در کیلوگرم خاك 135-150پتاسیم

  

  واکاري -4-3

 بوته هاي نشاءکاري شده در زمین اصلی از بین رفته باشند، نشـاءکاري مجـدد   چهچنان

  .رفته انجام می شود بینبه جاي نشاهاي از ) واکاري(

  

  مبارزه با علف هاي هرز -4-4

خزانه و ( هاي هرز مزرعه آزمایشی با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و تراکم علف

 کـش و یـا روش دسـتی و مکـانیکی     م است از طریـق مصـرف علـف   الز) زمین اصلی

  .با علف هرز مبارزه گردد) وجین(
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٦

  آبیاري  -4-5

روز قبل از برداشت اقـدام   10باشد و  آبیاري در زمین اصلی به صورت غرقاب دائم می

  .شود به قطع آب می

  

  مبارزه با کرم ساقه خوار برنج -4-6

خوشـه  و مرحلـه جوانـه مرکـزي خشـک شـده و      مبارزه با کرم ساقه خوار بـرنج در د 

  .گردد انجام می با سموم توصیه شده، سفیدي

  

  برداري یادداشت -5

  برداري محدوده یادداشت - 5-1

حذف یک متر از ابتدا و انتهاي  با کرت آزمایشی دو ردیف وسط ازبرداري  یادداشت

  ). 2و  1فرمهاي (شود  بوته انجام می 10و بر روي  خطوط

  

ت مورد ارزیابیصفا -2- 5

صفات زراعی

  ارتفاع بوته -1- 5-2

متر در مرحله  برحسب سانتی) بجز ریشک(از سطح خاك تا انتهاي بلندترین خوشه  

  .شود گیري می اندازه 9تا  7رشد 

  

   تعداد پنجه بارور در متر مربع -2-2- 5

ه حداقل در یک متر مربع از هر واحد آزمایشی در مرحل 22تعداد پنجه به صورت 

  .شود گیري می اندازه آبستنی



  برنجارقام در  ارزش زراعیدستور العمل آزمون  

                                          

  

٧

  وزن صد دانه  -2-3- 5

وزن و برحسب گرم در مرحله % 13دانه پر و کامالً رسیده با رطوبت  100تعداد 

  .شود گیري می اندازه رسیدن دانه

  

  تعداد دانه پر در خوشه -2-4- 5

ه رسیدن داندر مرحله ) با فشار دادن انگشت روي دانه( هاي پر یا بارور تعداد دانه

  .شود گیري می اندازه

  

  میزان خوابیدگی -2-5- 5

رسیدن تا  خروج خوشهمرحله  ازهاي خوابیده  میزان خوابیدگی براساس تعداد بوته

  .شود گیري می و برحسب درصد اندازه دانه

  

   طول خوشه -2-6- 5

متر و در مرحله خمیري دانه  طول خوشه از پایه خوشه تا نوك خوشه برحسب سانتی

  .شود ي میگیر اندازه

  

  خروج خوشه -2-7- 5

گیري  درصد گلدهی اندازه 50خروج خوشه برحسب تعداد روز از زمان بذرپاشی تا 

  .شود می

  

  رسیدگی -8- 5-2

هاي  درصد دانه 90رسیدگی دانه برحسب تعداد روز اززمان بذرپاشی تا رسیدن کامل 
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٨

  .شود گیري می خوشه اندازه

  

  )شلتوك(عملکرد دانه  -2-9- 5

 هاي بوتهپس از حذف حاشیه و ) کرت(اشت در هر واحد آزمایشی سطح برد

گزارش عملکرد شلتوك باید . متر مربع باشد 5نباید کمتر از  شده برداري نمونه

  .باشد% 14برحسب کیلوگرم در هکتار و براساس رطوبت 

برروي   مزرعه در ي انجام شدهها برداري تمام یادداشتبه جز موارد مشخص شده 

  . (IRRI, 1996) بوته تصادفی در هر واحد آزمایشی انجام خواهد شد 20حداقل 

  

  تحمل به خشکی -2-10- 5

حاالت مختلف برگ در مرحله رشد رویشی و یا براساس لزوم این صفت درصورت 

  :شود میاحیا شده به شرح ذیل امتیازبندي یاهان گ باروري سنبلچه و یا نسبت

  پیچش برگ در مرحله رشد رویشی

  سالمند اه برگ) 0

  )شکل باریک V(کنند  شروع به تا شدن می ها برگ) 1

  )شکل عمیق V(اند  تا شده ها برگ) 3

  )شکل  U(اند  کامالً فنجانی شده ها برگ) 5

  )شکل O(اند  هاي برگ بهم رسیده لبه) 7

  اند به سفتی پیچیده شده ها برگ) 9

  

  خشک شدگی برگ در مرحله رشد رویشی

  هیچ عالئمی نیست) 0
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٩

  نوك برگ کمی خشک شده است) 1

  یابد طول افزایش می )4/1(یک چهارم خشکی نوك تا  ها برگدر بیشتر ) 3

  اند به طور کامل خشک شده ها برگهمه  )2/1(یک دوم  تا )4/1(یک چهارم ) 5

  اند به طور کامل خشک شده ها برگهمه  )3/2(دو سوم بیش از ) 7

  میرد کل گیاه به طور آشکار می) 9

  

  سنبلچهباروري 

  %80بیش از ) 1

3 (80 -61%  

5 (60 -41%  

7 (40 -11%  

  %11کمتر از ) 9

  

  هاي احیا شده  گیاه

1 (100 -90%  

3 (89 -70%  

5 (69 -40 %  

 7 (39 -20%  

9 (19 -0%  

  

  تحمل به سرما -2-11- 5

به شرح ذیل در مراحل مختلف  9تا  1درصورت لزوم این صفت برحسب رتبه 
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١٠

  :شود میامتیازبندي 

    نشاء رنگ یا وضعیت 

  سبز تیره  )1

  سبز روشن  )3

  زرد  )5

  اي قهوه  )7

  مرده  )9

  

  زنی تا رسیدن کامل پنجه

  گیاه رنگ طبیعی دارد، سرعت رشد و گلدهی طبیعی است) 1

  گیاه تا حدي از رشد باز مانده، رشد تا حدي کند شده) 3

  افتاده مایل به زرد و رشد به تأخیر ها برگگیاه به طور مالیم از رشد باز مانده، ) 5

زرد و رشد به تأخیر افتاده و خوشه به طور  ها برگگیاه به شدت از رشد باز مانده، ) 7

  .آید میناقص بیرون 

از غالف ها  تأخیر و خوشه با، رشد اي قهوه ها برگگیاه به شدت از رشد باز مانده، ) 9

  .آیند بیرون نمی

  

  باروري سنبلچه

  %80از  تربیش) 1

3 (80 -61%  

5 (60 -41%  

7( 40 -11%  
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١١

  %11کمتر از ) 9

  تحمل به گرما -2-12- 5

در مرحله رسیدن دانه به شرح ذیل  9تا  1درصورت لزوم این صفت برحسب رتبه 

  :شود میامتیازبندي 

  باروري سنبلچه 

  %80بیش از ) 1

3 (80 -61%  

5 (60 -41%  

7 (40 -11%  

  %11کمتر از ) 9

  

  ها بیماري

بیماري بالست برنج -2-13- 5
1

  

باتوجه به درصد آلودگی سطح برگ در  9تا  0 امتیازارزیابی بیماري بالست بر حسب 

  .انجام می شودبه شرح زیر زانه برنج خیا  و ی در مزرعهمرحله برگ

   در مرحله برگی یا خزانه

  هیچ خسارتی دیده نشده) 0

 ن مرکزاي بزرگتر بدو هاي قهوه اي به اندازه نوك سوزن یا لکه هاي کوچک قهوه لکه )1

  هاگدار

میلیمتر با  1- 2اي دراز به قطر  گرد تا اندازه هاي خاکستري سوخته، کوچک لکه )2

__________________________________________________
1. Pyricularia Oryzae
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  شود تر دیده می ي پایینها برگخسارت بیشتر روي   اي مشخص، حاشیه قهوه

ي باالیی ها برگهاي بیشتر روي  است ولی خسارت 2 نوع خسارت مشابه با رتبه )3

  شود دیده می

سطح برگ % 4میلیمتر یا دازتر، کمتر از  3اسیت به بالست، نشانه خسارت حس )4

  شود آلوده می

  سطح برگ است% 4-10خسارت بالست، آلودگی ) 5

  سطح برگ است% 11-25خسارت بالست، آلودگی ) 6

  سطح برگ است% 26-50بالست، آلودگی   خسارت )7

  ده هستندمر ها برگسطح برگ بوده و خیلی از % 51-75بالست، آلودگی   خسارت )8

  سطح برگ آلوده شده است% 75بیش از ) 9

  

بیماري شیت بالیت برنج -2-14- 5
1

 

فرمول زیر صورت بر اساس  0-9 امتیازبر حسب ارزیابی بیماري شیت بالیت 

  :گیرد می

100 ×  
  ارتفاع آلودگی

  درصد ارتفاع آلودگی= 

  ارتفاع پنجه

  

  هیچ آلودگی مشاهده نشد) 0

  ارتفاع گیاه است% 20تر از دود به کمحخسارت م) 1

3( 30 -20%  

5 (45 -31%  

__________________________________________________
1. Rhizoctonia solani
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7 (65 -46%  

  %65بیش از ) 9

  

  آفات

کرم ساقه خوار نواري برنج -2-15- 5
1

   

هاي مرکزي خشک شده آلودگی کرم ساقه خوار نواري برنج بر اساس جوانه 
2

 و درصد

هاي سفید شده خوشه آلودگی
3

باتوجه به فرمول زیر ارزیابی  0-9 امتیازبر حسب  

  :شود می

               

100 ×  

  هاي آلوده تعدادساقه

×  

  تعداد بوته آلوده

یا W.h(درصد آلودگی= 

D.h(  
هاي  در بوته  تعدادساقه

  آلوده

  هاي آزمایش تعداد بوته

  

    مرگ جوانه مرکزي 

  بدون آسیب) 0

1 (10 -1 %  

3 (20 -11%  

5 (30 -21%  

7 (60 -31%  

  و بیشتر% 61) 9

__________________________________________________
1. Chilo suppressalis

2. Dead hearts

3. White heads
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  سفیدي  خوشه

  بدون آسیب) 0

1 (5 -1%  

3 (10 -6%  

5 (15 -11%  

7 (25 -16%  

  و بیشتر% 26) 9

  

  ویژگیهاي تکنولوژیکی  - 5-3

  کیفیت ظاهري

  طول دانه  -1- 5-3

  .شود گیري می متر در مرحله رسیدن دانه اندازه طول دانه برنج برحسب میلی

  

  عرض دانه -2- 5-3

انه رسیدن دمتر در مرحله رشد  ترین قسمت دانه برنج برحسب میلی عرض پهن

  .شود گیري می اندازه

  

  شکل دانه -3-3- 5

  .شود از تقسیم طول دانه به عرض دانه محاسبه می
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  کیفیت پخت دانه

مقدار آمیلوز -3-4- 5
1

  

دانه  20. باشد می روش مفیدي براي تعیین آمیلوز) 1971جولیانو(سنجی روش رنگ

داخل بالن ژوژه میلی گرم آرد برنج  100 شود میتهیه  60برنج به صورت آرد با مش 

 9وسپس نشاسته با استفاده از شود میاتانول حل  لیتر میلی 1میلی لیتري ریخته ودر 100

آنگاه به مدت  .شود مینرمال باقرار دادن در حمام آب جوش ژالتینه  یکسود  لیتر میلی

 هایی با آمیلوز نمونه. شود میساعت سرد شده و با آب مقطر به حجم رسانده  یک

از محلول لیتر  میلی 5. شود میسط و باال به عنوان شاهد در هر تجزیه گذاشته متو پایین،

اسید استیک جهت لیتر میلی 1لیتري انتقال داده سپس میلی 100فوق را به یک بالن ژوژه 

دقیقه  20اضافه شده و پس از  نیز ید لیتر میلی 2. شود میمورد نظر اضافه  pHایجاد 

. شود مینانومتر خوانده  620تومتر در طول موج جذب آن توسط دستگاه اسپکتروف

  .شود میمیلوز بر حسب درصد محاسبه هاي استاندارد میزان آ سپس توسط منحنی

میلی گرم آمیلوز سیب زمینی که رطوبت آن مشخص  40جهت رسم منحنی استاندارد

ر موال یکهیدروکسید پتاسیم لیتر میلی 9اتانول و لیتر میلی یک. شود میاست ریخته 

. شود میدقیقه در حمام آب جوش حرارت داده  5-10وسپس به مدت  شود میریخته 

 4، 3، 2 ،1لیتري  میلی 100بالن ژوژه  5در  .شود می سپس سرد شده و به حجم رسانده

موالر  یکسپس اسید استیک .شود میاز این محلول توسط پیپت ریخته  لیتر میلی 5و 

 620ها در طول موج  جذب نمونه.شود میریخته ) لیترمیلی1و2/0،4/0،6/0،8/0(

  .شود میوبا استفاده از داده ها منحنی استاندارد ترسیم  شود مینانومتر خوانده 

  

  

__________________________________________________
1. Amylose Content
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ژل قوام -5- 5-3
1

  

ابتدا تمام نمونه ها باید تحت شرایط یکسان در یک اتاق به مدت دو روز نگهداري 

 100دانه برنج کامل به آرد  10. هاي مورد آزمون یکسان شود تا رطوبت نمونه شود 

هاي  درصد در داخل لوله 12میلی گرم از آرد با رطوبت  100 .شود مش تبدیل می

هایی با قوام ژل نرم ،متوسط و سخت  نمونه.  شود میمتري وزن  میلی 10013آزمایش 

 2/0. به عنوان شاهد در کنار نمونه هاي مورد آزمایش مورد ارزیابی قرار می گیرند

درصد است جهت جلوگیري از بسته  025/0اتیل الکل که حاوي برموتیمول  لیتر میلی

همچنین این محلول رنگ آبی . شود میشدن در حین ژالتینی شدن به آرد برنج اضافه 

 2سپس . کند میمتري را راحت  که خواندن قوام ژل بر روي کاغذ میلی کند میتولید 

محتویات توسط دستگاه ورتکس به خوبی  . شود مینرمال اضافه  2/0پتاس  لیتر میلی

دقیقه قرار  8جوشد به مدت  ها در حمام آبی که به شدت می نمونه. شود میمخلوط 

دقیقه در دماي اتاق خنک  5پس از برداشتن از حمام آب جوش به مدت . شود میداده 

بر آنگاه به طور افقی . شود میدقیقه در حمام آب یخ قرار داده  20شده سپس به مدت 

کاگامپانگ و ( شود میساعت ثبت  1متري میزان حرکت ژل پس از  روي کاغذ میلی

. )1973همکاران، 

  

  )میلی متر(میزان حرکت ژل   قوام ژل

  60- 100  نرم

  40-60  متوسط

  40کمتر از   سخت

  

__________________________________________________
1. Gel Consistency (GC)
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درجه حرارت ژالتینی شدن -6- 5-3
1

  

پالستیکی با ابعاد دانه کامل و بدون ترك برنج سفید در دو تکرار در داخل ظروف  6

به آن اضافه  %7/1هیدروکسید پتاسیم  لیتر میلی 10. شود میقرار داده  555/2

. شود میساعت قرار داده  23درجه به مدت  30سپس در داخل آون در دماي . شود می

هاي  در هر آزمون رقم. نوع تغییر را از خود نشان می دهند 7هاي نشاسته  آندوسپرم

 شوند باال،متوسط و پایین نیز آزمایش می درجه حرارت ژالتینی شدنا بشاهد استاندارد 

  . )1958لیتل و همکاران، (

  

تغییرات مشاهده شدهامتیاز

درجه 

ژالتینی

دماي ژالتینی 

  )رادگسانتی(شدن 

باالگیرند نمیها تحت تاثیر محلول قرار  دانه1

٧۴>  
  باال  شوند متورم میفقط مانده و ها سالم  دانه  2

  شود و هاله تشکیل می متورم شدهها  دانه  3

متوسط به 

  باال

  متوسط  و هسته دانه تمایل به پخش دارد متورم شدهها کامالً  دانه  4  74-70

5  

ها شکاف برداشته و الیه خارجی به طور کامل عریض  دانه

  است و داخل محلول شده

  متوسط

  پایین  میزندآ می  ها پراکنده شده و باالیه خارجی درهم دانه  6

55-69  

7  

ها کامالً حل شده و اختالف الیه خارجی مشخص  دانه

   نیست

  پایین

        

  

  

__________________________________________________
1. Gelatinization Temperature (GT)
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  )ري آمدن(طویل شدن دانه بعداز پخت  -7- 5-3

 آید ري آمدن از تقسیم میانگین طول برنج پخته به میانگین طول برنج خام بدست می

  .)1966عزیز و شفی، (

  

  :کیفیت تبدیل دانه

  ان تبدیلراندم -8- 5-3

کردن یک کیلوگرم شلتوك برحسب درصد،   کل برنج سفید حاصل از آسیاب وزن

  .باشد راندمان تبدیل می

  

  مقدار برنج سالم -9- 5-3

وزن برنج سفید سالم نسبت به وزن شلتوك اولیه برحسب درصد، مقدار برنج سالم 

  .باشد می

  

  مقدار خرده برنج -10- 5-3

آید و برحسب  ز مقدار برنج سفید سالم بدست میاز تفاضل مقدار کل برنج سفید ا

  .شود درصد بیان می

  

  عطر برنج -11- 5-3

 10براي تبخیر این ماده شیمیایی . پیرولین است -1استیل -2جزء اصلی عطر برنج 

. باید به دو گرم دانه بدون سبوس اضافه شود KOHدرصد  7/1لیتر از محلول  میلی

میزان بروز عطر . شود دقیقه آزاد می 10مدت  عطر برنج که شبیه پاپ کرن است طی

  . (UPOV, 2004) شود با مقایسه ارقام الگو تعیین می
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  ها تجزیه و تحلیل داده -6

و تجزیه ) 1فرم شماره (آوري  هاي حاصل از هر منطقه به طور جداگانه جمع داده

 میانگین ارقام نسبت به. واریانس صفات مختلف براي هر منطقه صورت می گیرد

شاهدهاي برتر مقایسه و عملکرد آنها از نظر صفات مختلف در هر منطقه مورد ارزیابی 

ها به منظور تعیین سازگاري ارقام، انجام شده و  نتایج تجزیه مرکب داده. گیرد قرار می

  .گیرد مقایسه میانگین کل مناطق ارقام براي همه صفات نیز صورت می
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  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 

  :اکستلفن و ف

  :پست الکترونیک

  

  مشخصات رقم -2

  : نوع رقم -

  خودگشن            هیبرید                    

  :مقاومت -

  شیت بالیت           کرم ساقه خوار نواري            بالیت             

  سایر بیماریها یا آفات    

  :   هاي محیطیتحمل به تنش -  

سرما                     شوري                          خشکی             
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  :)کیلوگرم در هکتار(شلتوك  متوسط عملکرد -

  ):کیلوگرم در هکتار(برنج سفید  متوسط عملکرد -

  :متوسط صفات کیفی -

  :)درصد(راندمان تبدیل   

  :)سانتیگراد( درجه حرارت ژالتینی شدن  

   :)متر میلی( غلظت ژل  

  :درصد آمیلوز  

  ):متر میلی( طول دانه  

  ):متر میلی( عرض دانه  

  

  :سایر خصوصیات مهم زراعی-

  

  :هاي پیشنهادي براي آزمونمکان -3

  

  ):شوندمیارقام ثبت شده، با همان نام معرفی ( نام پیشنهادي رقم -4
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National Guideline  

for Testing 

Value for Cultivation and Use

in

RICE
Varieties
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دکتر محمود مصباح

دکتر سید یعقوب صادقیان مطهر


دکتر مصطفی آقایی


دکتر عمران عالیشاه


دکتر مظفر روستایی


مهندس حسین رحیم سروش

كارگروه تخصصي برنج

مهندس حسین رحیم سروش
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ویراستار
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4
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یادداشت برداری
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فرمهای یادداشت برداری صفات






تجزیه و تحلیل داده ها
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بسمه تعالی


پیشگفتار


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

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

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

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

            محمود مصباح


رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

1- موضوع 


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


2- شرایط آزمایش

2-1- مکان آزمایش


آزمون بررسي صفات زراعی، حداقل در چهار منطقه مناسب و مهم كشت برنج كه از نظر اكولوژيكي با شرايط مكان معرفي رقم نزديك است، انجام مي شود. 

2-2- مشخصات اقليمي


مختصات جغرافيايي و متوسط دماي روزانه، ماهانه و ساليانه، حداقل و حداكثر دماي ساليانه، ميانگين بارندگي ماهيانه، رطوبت نسبي و ساعات آفتابي روزانه براي مناطق كشت بايستي یادداشت برداری شود.

2-3- مواد آزمايشي


ارقام مورد نظر براي آزمايش بررسي تعیین ارزش زراعي بايد با حداقل دو رقم برتر و شناخته شده منطقه كه قبلاً معرفي شده است، مقایسه شود.

2-4- روش آزمايش


آزمايش در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با 4 تكرار و با حداكثر 20 رقم و در 2 سال اجرا ميگردد. لازم به ذكر است علاوه بر نيازهاي زراعي اعلام شده از سوي مؤسسه بايستي ساير نيازهاي زراعي توصيه شده از طرف متقاضي معرفي رقم رعايت گردد. تعداد نشاء براي ارقام صالاح شده 3 تا 4 عدد در هر كپه و براي ارقام هيبريد یک تا دو عدد در هر كپه در نظر گرفته میشود. فاصله كاشت نشاءها با يكديگر در زمين اصلي براساس نتايج آزمايشهای به زراعي در هر منطقه خواهد بود.


3- اجراي آزمايش


3-1- مقدار و كيفيت بذر 


 مقدار بذر مصرفي براي ارقام اصلاح شده به ميزان60 كيلوگرم با احتساب 400 مترمربع خزانه براي هر هكتار مزرعه ميباشد.  مقدار بذر مصرفي براي ارقام برنج هيبريد به ميزان 20 كيلوگرم در هكتار ميباشد. 


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

2-3- زمان كاشت 


بهترين زمان كاشت در هر منطقه، رايجترين زمان كاشت برنج است كه بر طبق آزمايشهای بهزراعي تعيين و توصيه شده است، مگر در موارد خاص كه براساس پيشنهاد متقاضي معرفي رقم خواهد بود.


4- عمليات داشت 


4-1- سمپاشي


برحسب نياز بر اساس توصیه نتایج تحقیقات، ضدعفوني بذر، مبارزه با علفهاي هرز و كرم ساقهخوار برنج و بيماريهاي احتمالي انجام ميشود.


4-2- مصرف كود


لازم است مصرف مقدار عناصر مورد نياز مزرعه آزمایشی برنج، براساس تجزيه خاك مشخص گرديده و كود مورد نياز بر اين اساس مصرف گردد. كود ازته با سه تقسيط يكبار پايه و 2 بار به صورت سرك و كودهاي فسفره و پتاسه در زمان تهيه زمين         به خاك اضافه میشود.


مناسب ترين شيوه جهت تعيين كود مصرفي براساس آزمون خاك مي باشد كه با در نظر گرفتن حدود بحراني عناصر براي گياه برنج ( نيتروژن2/0 درصد،  فسفر15-12 و پتاسيم150-135 ميلي گرم در كيلوگرم خاك) مي توان كود مورد نياز را تعيين نمود.

4-3- واكاري


چنانچه بوته هاي نشاءكاري شده در زمين اصلي از بين رفته باشند، نشاءكاري مجدد (واكاري) به جاي نشاهاي از بین رفته انجام مي شود.

4-4- مبارزه با علف هاي هرز


با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه و تراكم علفهاي هرز مزرعه آزمايشي (خزانه و زمين اصلي) لازم است از طريق مصرف علفكش و يا روش دستي و مكانيكي (وجين) با علف هرز مبارزه گردد.


4-5- آبياري 


آبياري در زمين اصلي به صورت غرقاب دائم ميباشد و 10 روز قبل از برداشت اقدام به قطع آب ميشود.

4-6- مبارزه با كرم ساقه خوار برنج


مبارزه با كرم ساقه خوار برنج در دو مرحله جوانه مركزي خشك شده و خوشه سفيدي با سموم توصيه شده، انجام ميگردد.


5- یادداشتبرداری


5-1- محدوده یادداشتبرداری

يادداشتبرداري از دو رديف وسط کرت آزمایشی با حذف يك متر از ابتدا و انتهاي خطوط و بر روي 10 بوته انجام ميشود (فرمهاي 1 و 2). 

5-2- صفات مورد ارزيابي

صفات زراعي

5-2-1- ارتفاع بوته

 از سطح خاك تا انتهاي بلندترين خوشه (بجز ريشك) برحسب سانتيمتر در مرحله رشد 7 تا 9 اندازهگيري ميشود.

5-2-2- تعداد پنجه بارور در متر مربع 


تعداد پنجه به صورت 2×2 حداقل در يك متر مربع از هر واحد آزمايشي در مرحله آبستنی اندازهگيري ميشود.


5-2-3- وزن صد دانه 


تعداد 100 دانه پر و كاملاً رسيده با رطوبت 13% وزن و برحسب گرم در مرحله رسیدن دانه اندازهگيري ميشود.

5-2-4- تعداد دانه پر در خوشه

تعداد دانههاي پر يا بارور( با فشار دادن انگشت روي دانه) در مرحله رسیدن دانه اندازهگيري ميشود.

5-2-5- ميزان خوابيدگي

ميزان خوابيدگي براساس تعداد بوتههاي خوابيده از مرحله خروج خوشه تا رسیدن دانه و برحسب درصد اندازهگيري ميشود.

5-2-6- طول خوشه 


طول خوشه از پايه خوشه تا نوك خوشه برحسب سانتيمتر و در مرحله خميري دانه اندازهگيري ميشود.

5-2-7- خروج خوشه

خروج خوشه برحسب تعداد روز از زمان بذرپاشي تا 50 درصد گلدهي اندازهگيري ميشود.

5-2-8- رسيدگي


رسيدگي دانه برحسب تعداد روز اززمان بذرپاشي تا رسيدن كامل 90 درصد دانههاي خوشه اندازهگيري ميشود.

5-2-9- عملكرد دانه (شلتوك)


سطح برداشت در هر واحد آزمايشي (كرت) پس از حذف حاشيه و بوتههای نمونهبرداري شده نبايد كمتر از 5 متر مربع باشد. گزارش عملكرد شلتوك بايد برحسب كيلوگرم در هكتار و براساس رطوبت 14% باشد.

به جز موارد مشخص شده تمام يادداشتبرداريهای انجام شده در مزرعه برروي حداقل 20 بوته تصادفي در هر واحد آزمايشي انجام خواهد شد (IRRI, 1996). 

5-2-10- تحمل به خشكي


درصورت لزوم این صفت براساس حالات مختلف برگ در مرحله رشد رویشی و یا باروری سنبلچه و یا نسبت گیاهان احیا شده به شرح ذیل امتیازبندی میشود:

پيچش برگ در مرحله رشد رويشي

0) برگها سالمند


1) برگها شروع به تا شدن ميكنند (V شكل باريك)


3) برگها تا شدهاند (V شكل عميق)


5) برگها كاملاً فنجاني شدهاند (U  شكل)


7) لبههاي برگ بهم رسيدهاند (O شكل)


9) برگها به سفتي پيچيده شدهاند

خشك شدگي برگ در مرحله رشد رويشي


0) هيچ علائمي نيست


1) نوك برگ كمي خشك شده است


3) در بيشتر برگها خشكي نوك تا یک چهارم (4/1) طول افزايش مييابد


5) یک چهارم (4/1) تا یک دوم (2/1) همه برگها به طور كامل خشك شدهاند


7) بيش از دو سوم (3/2) همه برگها به طور كامل خشك شدهاند


9) كل گياه به طور آشكار ميميرد

باروري سنبلچه


1) بيش از 80%


3) 80-61%


5) 60-41%


7) 40-11%


9) كمتر از 11%

گياههاي احيا شده 


1) 100-90%


3) 89-70%


5) 69-40% 


 7) 39-20%


9) 19-0%

5-2-11- تحمل به سرما


درصورت لزوم این صفت برحسب رتبه 1 تا 9 در مراحل مختلف به شرح ذیل امتیازبندی میشود:


 رنگ یا وضعیت نشاء



1)
سبز تيره


3)
سبز روشن


5)
زرد


7)
قهوهاي


9)
مرده

پنجهزنی تا رسیدن کامل


1) گياه رنگ طبيعي دارد، سرعت رشد و گلدهي طبيعي است


3) گياه تا حدي از رشد باز مانده، رشد تا حدي كند شده


5) گياه به طور ملايم از رشد باز مانده، برگها مايل به زرد و رشد به تأخير افتاده


7) گياه به شدت از رشد باز مانده، برگها زرد و رشد به تأخير افتاده و خوشه به طور ناقص بيرون میآید.

9) گياه به شدت از رشد باز مانده، برگها قهوهاي، رشد با تأخير و خوشهها از غلاف بیرون نمیآیند.

باروري سنبلچه


1) بيشتر از 80%


3) 80-61%


5) 60-41%


7) 40-11%


9) كمتر از 11%

5-2-12- تحمل به گرما


درصورت لزوم این صفت برحسب رتبه 1 تا 9 در مرحله رسيدن دانه به شرح ذیل امتیازبندی میشود:


باروري سنبلچه 


1) بيش از 80%


3) 80-61%


5) 60-41%


7) 40-11%


9) كمتر از 11%

بيماريها


5-2-13- بيماري بلاست برنج


ارزيابي بيماري بلاست بر حسب امتیاز 0 تا 9 باتوجه به درصد آلودگي سطح برگ در مرحله برگی در مزرعه و یا خزانه برنج به شرح زیر انجام مي شود.


در مرحله برگی یا خزانه 


0) هيچ خسارتي ديده نشده


1) لكههاي كوچك قهوهاي به اندازه نوك سوزن يا لكههاي قهوهاي بزرگتر بدون مرکز هاگدار


2) لكههاي خاكستري سوخته، كوچك گرد تا اندازهاي دراز به قطر 2-1 ميليمتر با حاشيه قهوهاي مشخص، خسارت بيشتر روي برگهاي پايينتر ديده ميشود


3) نوع خسارت مشابه با رتبه 2 است ولي خسارتهاي بيشتر روي برگهاي بالايي ديده ميشود


4) نشانه خسارت حساسیت به بلاست، 3 ميليمتر يا دازتر، كمتر از 4% سطح برگ آلوده ميشود


5) خسارت بلاست، آلودگي 10-4% سطح برگ است


6) خسارت بلاست، آلودگي 25-11% سطح برگ است


7) خسارت بلاست، آلودگي 50-26% سطح برگ است


8) خسارت بلاست، آلودگي 75-51% سطح برگ بوده و خيلي از برگها مرده هستند


9) بيش از 75% سطح برگ آلوده شده است

5-2-14- بيماري شيت بلايت برنج
 

ارزيابي بيماري شيت بلايت بر حسب امتیاز 9-0 بر اساس فرمول زير صورت ميگيرد:

		100 ×

		ارتفاع آلودگي

		= درصد ارتفاع آلودگي



		

		ارتفاع پنجه

		





0) هيچ آلودگي مشاهده نشد


1) خسارت محدود به كمتر از 20% ارتفاع گياه است


3) 30-20%


5) 45-31%


7) 65-46%


9) بيش از 65%


آفات


5-2-15- كرم ساقه خوار نواري برنج
 

 آلودگي كرم ساقه خوار نواري برنج بر اساس جوانههاي مركزي خشك شده
 و درصد آلودگي خوشههاي سفيد شده
 بر حسب امتیاز 9-0 باتوجه به فرمول زير ارزيابي ميشود:

		100 ×

		تعدادساقههاي آلوده

		×

		تعداد بوته آلوده

		= درصد آلودگي(W.hيا D.h)



		

		تعدادساقه در بوتههاي آلوده

		

		تعداد بوتههاي آزمايش

		





مرگ جوانه مرکزی 



0) بدون آسيب


1) 10-1 %


3) 20-11%


5) 30-21%


7) 60-31%


9) 61% و بيشتر


خوشه سفيدي


0) بدون آسيب


1) 5-1%


3) 10-6%


5) 15-11%


7) 25-16%


9) 26% و بيشتر

5-3- ويژگيهاي تكنولوژيكي 


كيفيت ظاهري


5-3-1-  طول دانه

طول دانه برنج برحسب ميليمتر در مرحله رسيدن دانه اندازهگيري ميشود.

5-3-2- عرض دانه


عرض پهنترين قسمت دانه برنج برحسب ميليمتر در مرحله رشد رسيدن دانه اندازهگيري ميشود.

5-3-3- شكل دانه


از تقسيم طول دانه به عرض دانه محاسبه ميشود.

كيفيت پخت دانه

5-3-4- مقدار آميلوز


روش رنگسنجی(جولیانو1971) روش مفیدی برای تعیین آمیلوز میباشد. 20 دانه برنج به صورت آرد با مش 60 تهیه میشود 100 میلی گرم آرد برنج داخل بالن ژوژه 100 میلی لیتری ریخته ودر1 میلیلیتر اتانول حل میشود وسپس نشاسته با استفاده از9 میلیلیتر سود یک نرمال باقرار دادن در حمام آب جوش ژلاتینه میشود. آنگاه به مدت یک ساعت سرد شده و با آب مقطر به حجم رسانده میشود. نمونههایی با آمیلوز پایین، متوسط و بالا به عنوان شاهد در هر تجزیه گذاشته میشود. 5 میلیليتر از محلول فوق را به یک بالن ژوژه 100 میلیلیتری انتقال داده سپس1 میلیلیتراسید استیک جهت ایجاد pH مورد نظر اضافه میشود. 2 میلیلیتر ید نيز اضافه شده و پس از 20 دقیقه جذب آن توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 620 نانومتر خوانده میشود. سپس توسط منحنیهای استاندارد میزان آمیلوز بر حسب درصد محاسبه میشود.

جهت رسم منحنی استاندارد40 میلی گرم آمیلوز سیب زمینی که رطوبت آن مشخص است ریخته میشود. یک میلیلیتراتانول و 9 میلیلیترهیدروکسید پتاسیم یک مولار ریخته میشود وسپس به مدت 10-5 دقیقه در حمام آب جوش حرارت داده میشود. سپس سرد شده و به حجم رسانده میشود. در 5 بالن ژوژه 100 میلیلیتری 1، 2، 3، 4 و 5 میلیلیتر از این محلول توسط پیپت ریخته میشود.سپس اسید استیک یک مولار (2/0، 4/0، 6/0، 8/0 و1میلیلیتر) ریخته میشود. جذب نمونهها در طول موج 620 نانومتر خوانده میشود وبا استفاده از داده ها منحنی استاندارد ترسیم میشود.

5-3-5- قوام ژل


ابتدا تمام نمونه ها باید تحت شرایط یکسان در یک اتاق به مدت دو روز نگهداری شود تا رطوبت نمونههای مورد آزمون یکسان شود. 10 دانه برنج کامل به آرد 100 مش تبديل ميشود. 100 میلی گرم از آرد با رطوبت 12 درصد در داخل لولههای آزمایش 100×13 میلیمتری وزن میشود . نمونههایی با قوام ژل نرم ،متوسط و سخت به عنوان شاهد در کنار نمونه های مورد آزمایش مورد ارزیابی قرار می گیرند. 2/0 میلیلیتر اتیل الکل که حاوی برموتیمول 025/0 درصد است جهت جلوگیری از بسته شدن در حین ژلاتینی شدن به آرد برنج اضافه میشود. همچنین این محلول رنگ آبی تولید میکند که خواندن قوام ژل بر روی کاغذ میلیمتری را راحت میکند. سپس 2 میلیلیتر پتاس 2/0 نرمال اضافه میشود . محتویات توسط دستگاه ورتکس به خوبی مخلوط میشود. نمونهها در حمام آبی که به شدت میجوشد به مدت 8 دقیقه قرار داده میشود. پس از برداشتن از حمام آب جوش به مدت 5 دقیقه در دمای اتاق خنک شده سپس به مدت 20 دقیقه در حمام آب یخ قرار داده میشود. آنگاه به طور افقی بر روی کاغذ میلیمتری میزان حرکت ژل پس از 1 ساعت ثبت میشود (كاگامپانگ و همكاران، 1973). 

		قوام ژل

		ميزان حركت ژل (ميلي متر)



		نرم

		100-60



		متوسط

		60-40



		سخت

		كمتر از 40





5-3-6- درجه حرارت ژلاتيني شدن


6 دانه کامل و بدون ترک برنج سفید در دو تکرار در داخل ظروف پلاستیکی با ابعاد 5×5×5/2 قرار داده میشود. 10 میلیلیتر هیدروکسید پتاسیم 7/1% به آن اضافه میشود. سپس در داخل آون در دمای 30 درجه به مدت 23 ساعت قرار داده میشود. آندوسپرمهای نشاسته 7 نوع تغییر را از خود نشان می دهند. در هر آزمون رقمهای شاهد استاندارد با درجه حرارت ژلاتيني شدن بالا،متوسط و پایین نیز آزمایش میشوند (ليتل و همكاران، 1958). 

		امتیاز

		تغييرات مشاهده شده

		درجه ژلاتيني

		دمای ژلاتینی شدن (سانتیگراد)



		1

		دانهها تحت تاثير محلول قرار نمیگیرند

		بالا

		74<



		2

		دانهها سالم مانده و فقط متورم میشوند

		بالا

		



		3

		دانهها متورم شده و هاله تشكيل ميشود

		متوسط به بالا

		74-70



		4

		دانهها كاملاً متورم شده و هسته دانه تمايل به پخش دارد

		متوسط

		



		5

		دانهها شكاف برداشته و لايه خارجي به طور كامل عريض و داخل محلول شدهاست

		متوسط

		



		6

		دانهها پراكنده شده و بالايه خارجي درهم میآمیزند

		پایین

		55-69



		7

		دانهها كاملاً حل شده و اختلاف لايه خارجي مشخص نيست 

		پایین

		



		

		

		

		





5-3-7- طويل شدن دانه بعداز پخت (ري آمدن)

ري آمدن از تقسيم ميانگين طول برنج پخته به ميانگين طول برنج خام بدست ميآيد (عزيز و شفي، 1966).

كيفيت تبديل دانه:


5-3-8- راندمان تبديل

وزنكل برنج سفيد حاصل از آسياب كردن يك كيلوگرم شلتوك برحسب درصد، راندمان تبديل ميباشد.

5-3-9- مقدار برنج سالم

وزن برنج سفيد سالم نسبت به وزن شلتوك اوليه برحسب درصد، مقدار برنج سالم ميباشد.

5-3-10- مقدار خرده برنج

از تفاضل مقدار كل برنج سفيد از مقدار برنج سفيد سالم بدست ميآيد و برحسب درصد بيان ميشود.

5-3-11- عطر برنج


جزء اصلي عطر برنج 2- استيل1- پيرولين است. براي تبخير اين ماده شيميايي 10 میلیلیتر از محلول 7/1 درصد KOH بايد به دو گرم دانه بدون سبوس اضافه شود. عطر برنج كه شبيه پاپ كرن است طي مدت 10 دقيقه آزاد ميشود. ميزان بروز عطر با مقايسه ارقام الگو تعيين ميشود (UPOV, 2004). 

6- تجزیه و تحلیل دادهها

دادههاي حاصل از هر منطقه به طور جداگانه جمعآوري (فرم شماره 1) و تجزيه واريانس صفات مختلف براي هر منطقه صورت مي گيرد. ميانگين ارقام نسبت به شاهدهاي برتر مقايسه و عملكرد آنها از نظر صفات مختلف در هر منطقه مورد ارزيابي قرار ميگيرد. نتايج تجزيه مركب دادهها به منظور تعيين سازگاري ارقام، انجام شده و مقايسه ميانگين كل مناطق ارقام براي همه صفات نيز صورت ميگيرد.
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اظهارنامه معرفی رقم

1- مشخصات متقاضی معرفی رقم:


الف – شخص حقیقی 

ب- شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی نماینده شخص حقوقی:

آدرس : 

تلفن و فاکس:

پست الکترونیک:

2- مشخصات رقم


- نوع رقم: 



هیبرید                           خودگشن 

- مقاومت:



بلایت                     شيت بلايت           كرم ساقه خوار نواري



سایر بیماریها یا آفات



- تحمل به تنشهای محیطی:   

  
خشکی                            شوری                            سرما

- متوسط عملکرد شلتوک (کیلوگرم در هکتار):

- متوسط عملکرد برنج سفید (کیلوگرم در هکتار):


- متوسط صفات کیفی:


راندمان تبديل (درصد):



درجه حرارت ژلاتيني شدن (سانتیگراد):



غلظت ژل (میلیمتر): 


درصد آميلوز:


طول دانه (میلیمتر):



عرض دانه (میلیمتر):

· سایر خصوصیات مهم زراعی:

3-  مکانهای پیشنهادی برای آزمون:


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


National Guideline  

for Testing 


 Value for Cultivation and Use 

in


RICE

Varieties












�. Value for Cultivation and Use


�. Pyricularia Oryzae


�. Rhizoctonia solani


�. Chilo suppressalis


�. Dead hearts


�. White heads


�. Amylose Content


�. Gel Consistency (GC)


�. Gelatinization Temperature (GT)
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