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

 هـاي مواد اولیه صنعتی و پوشاك موجـب شـده تـا انسـان تیـپ      ،ذاغ زمان، 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

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

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

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

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

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

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

دارنـد، ضـروري اسـت ارقـامی در اختیـار       را توسعه اقتصاد کشاورزي در یک کشـور 

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

. 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 کشت راآزمایش و ارقام برتر مناطق 

در  را ادگران باید اطالعات الزمژني سازي یک رقم زراعی، بهقبل از آزادسازي یا تجار

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

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

چگونگی اجـراي ایـن   . سایی و معرفی نمایدشنا ،اندچند سال آزمایش شده برايمنطقه 
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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       

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

نژادگر در ها بر اساس درخواست بهوناین آزم. دهندوص ارقام جدید انجام میدر خص

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

   .شودمی

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

  .کندمعرفی  خود را جدیدرقم  ،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    ارقامنتایج عملکرد ارقام جدید و موجود در لیست ملی 

  . نمایندکشت می

  

  

  محمود مصباح            

  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

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

یقات ثبت و گواهی بذر و نهال و یا نماینده قانونی وي سسه تحقؤکشاورزي توسط م

  .گرددانجام می

  

شرایط آزمایش -2

  مکان آزمایش  - 2-1

و به  منطقه سهشده، حداقل در   آزمون تعیین ارزش زراعی در شرایط اقلیمی توصیه

توجه گیاه سویا به طول روز،   با توجه به حساسیت قابل .شود مدت دو سال انجام می

داشته  با سایر مناطق تفاوت وجود شرایط اقلیمی و زراعی نظراز که خاص ارد در مو

  .از یک منطقه قابل اجرا است حداقل سه مکانباشد، آزمایش در 

نمایانگر مزارع زیر زمین انتخابی  با توجه به شرایط اقلیمی و نیازهاي زراعی، همچنین

محل . باشدیت شده بوده و تناوب صحیح زراعی در آن رعاکشت سویاي منطقه 

هاي زمین شناسی و  ها، تپه ماهور و یا سایر پدیده آزمایش باید دور از درختان، بوته

  .عوارض محیطی باشد

  

  مشخصات اقلیمی  - 2-2

ه، حداقل و حداکثر دماي مشخصات جغرافیایی، متوسط دماي روزانه، ماهیانه و سالیان

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

  . کشت یادداشت شود

__________________________________________________
1- Value for Cultivation and Use
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  مواد آزمایشی   - 2-3

ارقام تجاري رایج منطقه ارقام مورد نظر براي آزمایش تعیین ارزش زراعی بایستی با 

الزم است حتی االمکان یکی از این ارقام،  .دندر آزمایش شرکت نمایبعنوان شاهد 

   .جدیدترین رقم معرفی شده قبلی باشد

  

  روش آزمایش - 2-4

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

. باشد متر می چهارحداقل طول به  چهار خطشامل کرت  هر. شود رقم انجام می

و بین  )با دو خط کشت( سانتی متر 75یا  متر سانتی 50-60فواصل بین خطوط کاشت 

خواهد  متر سانتی  4-8دوره رشد رقم و فاصله خطوط کشت  با توجه به طولگیاهان 

حذف  و خطوط حاشیه کاشتدیف دو طرف هر ردر موقع برداشت نیم متر از . بود

اندازه کرت و مساحت کاشت باید درحدي باشد که سطح برداشت . خواهد گردید

ده الزم به ذکر است که عالوه بر نیازهاي زراعی ذکر ش. مربع شود متر سهحدود 

  .  سسه، سایر نیازهاي توصیه شده از طرف متقاضی باید مورد توجه قرار گیردوتوسط م

  

  اجراي آزمایش - 3

  مقدار و کیفیت بذر  - 3-1

هاي اجراي آن و همچنین درخواست  مقدار بذر با توجه به تعداد مناطق آزمایش و سال

که براي  رقامیا بذرکیفیت . شود موسسه، مشخص و به متقاضی معرفی رقم اعالم می

  . دنباشیکنواخت استاندارد  دارايشود باید  آزمایش استفاده می
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  زمان کاشت - 3-2

کشت اول یا دوم  در سویاشده کاشت  زمان کاشت آزمایش بر مبناي زمان توصیه

باشد، مگر در موارد خاص که براساس پیشنهاد متقاضی معرفی  مورد نظر می مناطق

  .رقم خواهد بود

  

  داشت  عملیات -4

  مصرف کود  - 4-1

با در نظر گرفتن میزان حاصلخیزي آن،   یبایست نوع، میزان، زمان و نحوه مصرف کود 

هاي کودي متخصصین امر در محل آزمایش بطور  کشت قبلی، عرف محل و توصیه

ها نیز استفاده  در صورت کمبود عناصر ریزمغذي، از ریزمغذي. یکنواخت صورت گیرد

  . شود می

  

  تنک کردن - 4-2

مرحله تا  براي رسیدن به تراکم مورد نظر سویامزرعه آزمایش ارقام در صورت لزوم 

  . تنک شود شش برگی

  

هاي هرزمبارزه با علف - 4-3

علفهاي هرز  هاي هرز، الزم است توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و تراکم علف با

 یا وشیمیایی از طریق پس از استقرار گیاهچه تا مرحله گلدهی مزرعه آزمایشی 

  .شود کنترلبخوبی مکانیکی 
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  آبیاري - 4-4

آبیاري با توجه به شرایط محیطی و نیاز آبی گیاه در فواصل زمانی توصیه شده در هر 

  . شود منطقه انجام می

  

  آفات مبارزه با  - 4-5

زمان استفاده از . شود انجام میآفات مطابق عرف منطقه مبارزه با  ،نیاز در صورت

هاي منابع رسمی انجام و  وم، دز مصرفی و تعداد دفعات سمپاشی طبق دستورالعملسم

  .  ها ذکر شود در گزارش

  

  برداري یادداشت -5

  محدوده یادداشت برداري - 5-1

  . گیرد کرت انجام میقابل برداشت یادداشت برداري در سطح 

  

  صفات مورد ارزیابی - 5-2

  تراکم گیاهان مستقر در هر کرت -1- 5-2

گیري  عداد گیاهان موجود در واحد سطح که از زمان شروع گلدهی تا رسیدن اندازهت

  .  گردد می

  

  تاریخ شروع گلدهی -2- 5-2

یک  داراي حداقلگیاه کرت، هر گیاهان % 50بیش از در شروع گلدهی زمانی است که 

  .باشداقه اصلی هاي س یکی از گرهگل باز شده در 
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  تاریخ رسیدن  -3- 5-2

به مرحله رسیدن وارد شده هر کرت  گیاهان% 90بیش از زمانی است که  یدنتاریخ رس

  .باشند

  

  ارتفاع گیاه -3- 5-2

ارتفاع  ،سالم و رقابت کننده گیاهشش  حداقلبا انتخاب تصادفی  رسیدن کاملاز  پس

  .شود مییادداشت اصلی  انتهاي ساقهاز سطح خاك تا  گیاهمتوسط 

  

  تعداد گره در ساقه اصلی -4- 5-2

تعداد گره در ساقه اصلی از محل طوقه گیاه تا آخرین گره قابل شمارش تعیین و 

  .گردد یادداشت می

  تعداد شاخه فرعی -5- 5-2

شمارش و  تصادفی ، بطورسالم گیاه شش حداقلدر زمان برداشت، تعداد شاخه فرعی 

  . گردد یادداشت می گیاهمتوسط آن براي هر 

  

  تحمل به خوابیدگی -6- 5-2

  .شود زیر تحمل به خوابیدگی در مرحله پر شدن دانه یادداشت می اس مقیاساس بر

  به خوابیدگی مقاوم= 5  تا به خوابیدگی   حساس =1

  ریزش دانهبه  مقاومت -7- 5-2

ها مناسب باشد  روز پس از رسیدن در صورتیکه رطوبت دانه 10حداکثر یک هفته تا 

  شود صفت یادداشت میدر زمان برداشت این . مزرعه باید برداشت شود
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  مقاوم به ریزش= 9  تا  به ریزش   حساس =1

  

  گیاهغالف در تعداد  -8- 5-2

شمارش  تصادفی بطورسالم  گیاه ششحداقل  غالفمتوسط تعداد در زمان برداشت، 

  . گردد یادداشت می گیاهو متوسط آن براي هر 

  

  گیاهدانه در تعداد  -11- 5-2

  .گردد برداشت شده محاسبه می گیاه ششز غالف ا 20دانه در گیاه در تعداد 

  دانه عملکرد -12- 5-2

  .شود عملکرد دانه از سطح برداشت براساس واحد سطح محاسبه می

  

  دانه 1000وزن  -13- 5-2

  .گردد میکرت تعیین هر برداشت شده از اي از محصول  دانه 100  نمونهچهار بر اساس 

   خواص کیفی دانه - 5-3

   پروتئینو  درصد روغن -1- 5-3

کرت با هر گرمی از محصول دانه  100نمونه یک بر اساس و پروتئین درصد روغن 

. دردگ می تعیین NIRده از دستگاه افاست

  

  ها بیماريواکنش ارقام به  - 5-4

سویا در شرایط وقوع طبیعی آنها در مزرعه ارزیابی  هاي مهم بیماريواکنش ارقام به 

  . گردد می



  ارقام سویادر  ارزش زراعیدستور العمل آزمون 

                                          

  

  

9

  به بیماري ارزیابی مقاومت -1- 5-4

باشد، طبق  براي تحمل یا مقاومت به بیماري رقم منظور از معرفی چنانچه 

  .عمل خواهد شد) پیوست(ارزیابی بیماري  هاي دستورالعمل

  

  هاتجزیه و تحلیل داده -6

آوري و تجزیه واریانس صفات  هاي حاصل از هر منطقه به طور جداگانه جمع داده

میانگین ارقام نسبت به شاهدهاي برتر مقایسه . یردگ مختلف براي هر منطقه صورت می

نتایج . گیرد و عملکرد آنها از نظر صفات مختلف در هر منطقه مورد ارزیابی قرار می

ها به منظور تعیین سازگاري ارقام، انجام شده و مقایسه میانگین کل  تجزیه مرکب داده

  .گیرد مناطق ارقام براي همه صفات نیز صورت می
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پیوست

   پوسیدگی ذغالینسبت به بیماري  سویادستورالعمل ارزیابی مقاومت ارقام 

  در شرایط مزرعه

  

یاداشت برداري از  سپس. ابتدا الینها در شرایط مزرعه به طور مصنوعی آلوده می شوند

یا در برابر بیماري پوسیدگی ذغالیواکنش الینها و ارقام سو

Macrophomina phaseolina) ( در مرحلهR7   سویا با استفاده از روش  گیاهانرشد

 R7سویا در مرحله گیاهان با این روش . انجام خواهد شد) 1976(آگروال و ساربوي 

زمین در آورده شده و بافت اپیدرم ساقه از محل طوقه شکافته و میزان پیشرفت  از

حاصل هاي  سپس اندازه. گردد ها اندازه گیري می بیماري پوسیدگی ذغالی در طول ساقه

بر اساس درصد . گردند ها به درصد تبدیل می به نسبت پیشرفت بیماري در طول ساقه

ها  الینهاي مورد آزمایش به پنج گروه زیر تقسیم  پیشروي بیماري در طول ساقه

  .گردند می

  

  عالئم بیماري  وضعیت بیماري

  . گردد عالئم بیماري در ساقه ها مشاهده نمی  مقاوم

  .شود درصد طول ساقه ها مشاهده می 5تا  1بیماري در عالئم   نیمه مقاوم 

  .شود ها مشاهده می درصد طول ساقه 15تا  5عالئم بیماري در   متحمل  نیمه

  .شود ها مشاهده می درصد طول ساقه 50تا  15عالئم بیماري در   نیمه حساس

  .شود ها مشاهده می درصد طول ساقه 50عالئم بیماري در بیشتر از   حساس
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  گلخانهدر بوته میري نسبت به بیماري  سویاستورالعمل ارزیابی مقاومت ارقام د

  

پـس از آلـودگی مصـنوعی توسـط     ، گیاهچـه و در گلخانـه  ارزیابی بیماري در مرحلـه  

واکنش الینها یک تا دو ماه پس از مایه زنی بر اسـاس درصـد   . انجام می شود بیمارگر،

  .  دداشت برداري می شودبوته هاي از بین رفته و طبق جدول زیر یا

  

  )درصد( میزان بوته میري  وضعیت بیماري

  30-0(R)مقاوم 

  50 -30(SR)نیمه مقاوم 

  70 - 50(SS)نیمه حساس

  100 - 70(S)حساس 
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  اظهارنامه معرفی رقم

  

:مشخصات متقاضی معرفی رقم-1

  شخص حقوقی -ب    شخص حقیقی  –الف   

  

  :نام و نام خانوادگی

  :نام خانوادگی نماینده شخص حقوقینام و 

  : آدرس 

  :تلفن و فاکس

  :پست الکترونیک

  

مشخصات رقم   -2

   :   گروه رشد  

  

  بوته میري                       پوسیدگی ذغالی :ها به بیماري مقاومت  

        ..................................................... )با ذکر نام(ها  سایر بیماري  

  

  :دانه متوسط عملکرد  

  :روغنمتوسط عملکرد   

  :درصد روغنمتوسط   

  :سایر خصوصیات  
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:مکان هاي پیشنهادي براي آزمون-3

   

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

  

  

  
  
  
  
  



  ارقام سویادر  ارزش زراعیدستور العمل آزمون 

                                          

  

  

14

National Guideline
for Testing 

Value for Cultivation and Use
in

SOYBEAN
Varieties

  



4



دستورالعمل ملی 

آزمونهای تعیین ارزش زراعی 

ارقام

سویای روغنی

کمیته معرفی رقم

دکتر حسن مداح عارفی


مهندس صمد مبصّر


دکتر جواد مظفری 

دکتر علیاشرف جعفری


دکتر آیدین حمیدی


دکتر سید حسین صباغپور


دکتر سید باقر محمودی


دکتر سید رضا طبایی عقدایی


مهندس داود غفاری توران

كارگروه تخصصي تهیه و تدوین دستورالعمل


دکتر حمیدرضا بابایی



دکتر جهانفر دانشیان



مهندس سید حسین جمالی


دکتر سید باقر محمودی

ویراستار


مهندس سید حسین جمالی

فهرست مطالب

عنوان                                                                    صفحه

پیش گفتار






1

موضوع دستورالعمل





3

شرایط آزمایش





           3

اجرای آزمایش






4

عملیات داشت


                                        
4

یادداشت برداری  
    

                                    
6

تجزیه و تحلیل دادهها            
       



10

پیوست

فرمهای یادداشت برداری صفات






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 

آزمايشهای تعیین ارزش زراعي
 (VCU) بر اساس آئيننامه اجرائي معرفي ارقام گياهي- مصوب مهرماه 1388 هیئت امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی توسط مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال و يا نماينده قانوني وي انجام ميگردد.

2- شرایط آزمایش

2-1- مکان آزمایش 

آزمون تعیین ارزش زراعی در شرایط اقلیمی توصیه شده، حداقل در سه منطقه و به مدت دو سال انجام میشود. با توجه به حساسیت قابل توجه گیاه سویا به طول روز، در موارد خاص که از نظر شرایط اقلیمی و زراعی با سایر مناطق تفاوت وجود داشته باشد، آزمایش در حداقل سه مکان از یک منطقه قابل اجرا است.


همچنین با توجه به شرایط اقلیمی و نیازهای زراعی، زمین انتخابی نمایانگر مزارع زیر کشت سویای منطقه بوده و تناوب صحیح زراعی در آن رعایت شده باشد. محل آزمایش باید دور از درختان، بوتهها، تپه ماهور و یا سایر پدیدههای زمین شناسی و عوارض محیطی باشد.

2-2-  مشخصات اقلیمی

مشخصات جغرافیایی، متوسط دمای روزانه، ماهیانه و سالیانه، حداقل و حداکثر دمای سالیانه، میانگین بارندگی ماهیانه، رطوبت نسبی و ساعات آفتابی روزانه برای مناطق کشت یادداشت شود. 

2-3-  مواد آزمایشي 

ارقام مورد نظر برای آزمایش تعیین ارزش زراعی بایستی با ارقام تجاری رایج منطقه بعنوان شاهد در آزمایش شرکت نمایند. لازم است حتی الامکان یکی از این ارقام، جدیدترین رقم معرفی شده قبلی باشد. 

2-4- روش آزمایش

آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با حداقل چهار تکرار و با حداکثر 20 رقم انجام میشود. هر کرت شامل چهار خط به طول حداقل چهار متر میباشد. فواصل بین خطوط کاشت 60-50 سانتیمتر یا 75 سانتی متر (با دو خط کشت) و بین گیاهان با توجه به طول دوره رشد رقم و فاصله خطوط کشت 8-4 سانتی متر خواهد بود. در موقع برداشت نیم متر از دو طرف هر ردیف کاشت و خطوط حاشیه حذف خواهد گردید. اندازه کرت و مساحت کاشت باید درحدي باشد که سطح برداشت حدود سه متر مربع شود. لازم به ذكر است كه علاوه بر نيازهاي زراعي ذكر شده توسط موسسه، ساير نيازهاي توصيه شده از طرف متقاضي بايد مورد توجه قرار گيرد.  

3- اجراي آزمايش

3-1- مقدار و كيفيت بذر 

مقدار بذر با توجه به تعداد مناطق آزمایش و سالهای اجرای آن و همچنین درخواست موسسه، مشخص و به متقاضی معرفی رقم اعلام ميشود. کیفیت بذر ارقامی که برای آزمایش استفاده میشود بايد دارای استاندارد یکنواخت باشند. 


3-2- زمان کاشت

زمان کاشت آزمایش بر مبنای زمان توصیهشده کاشت سویا در کشت اول یا دوم مناطق مورد نظر میباشد، مگر در موارد خاص كه براساس پيشنهاد متقاضي معرفي رقم خواهد بود.

4- عمليات داشت 

4-1- مصرف كود 

نوع، میزان، زمان و نحوه مصرف کود بایستی  با در نظر گرفتن میزان حاصلخیزی آن، کشت قبلی، عرف محل و توصیههای کودی متخصصین امر در محل آزمایش بطور يكنواخت صورت گیرد. در صورت کمبود عناصر ريزمغذي، از ریزمغذیها نیز استفاده میشود. 

4-2- تنك كردن

در صورت لزوم مزرعه آزمايش ارقام سویا براي رسيدن به تراكم مورد نظر تا مرحله شش برگی تنك شود. 

4-3- مبارزه با علفهای هرز

با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه و تراكم علفهاي هرز، لازم است علفهای هرز مزرعه آزمايشي پس از استقرار گیاهچه تا مرحله گلدهی از طريق شیمیایی و یا مكانيكي بخوبی کنترل شود.

4-4- آبیاری

آبیاری با توجه به شرایط محیطی و نیاز آبی گیاه در فواصل زمانی توصیه شده در هر منطقه انجام میشود. 

4-5- مبارزه با آفات 

در صورت نیاز، مبارزه با آفات مطابق عرف منطقه انجام میشود. زمان استفاده از سموم، دز مصرفي و تعداد دفعات سمپاشي طبق دستورالعملهاي منابع رسمي انجام و در گزارشها ذكر شود.  

5- یادداشتبرداری

5-1- محدوده يادداشت برداري

يادداشت برداري در سطح قابل برداشت كرت انجام ميگيرد. 

5-2- صفات مورد ارزیابی


5-2-1- تراکم گیاهان مستقر در هر کرت

تعداد گیاهان موجود در واحد سطح که از زمان شروع گلدهی تا رسیدن اندازهگیری میگردد.  

5-2-2- تاريخ شروع گلدهي

شروع گلدهی زمانی است که در بیش از 50% گیاهان کرت، هر گیاه دارای حداقل یک گل باز شده در یکی از گرههای ساقه اصلی باشد.

5-2-3-  تاريخ رسيدن

تاريخ رسيدن زمانی است که بیش از 90% گیاهان هر کرت به مرحله رسیدن وارد شده باشند.

5-2-3- ارتفاع گياه

پس از رسیدن کامل با انتخاب تصادفي حداقل شش گیاه سالم و رقابت كننده، ارتفاع متوسط گیاه از سطح خاك تا انتهای ساقه اصلي یادداشت ميشود.

5-2-4- تعداد گره در ساقه اصلی

تعداد گره در ساقه اصلی از محل طوقه گیاه تا آخرین گره قابل شمارش تعیین و یادداشت میگردد.

5-2-5- تعداد شاخه فرعی

در زمان برداشت، تعداد شاخه فرعی حداقل شش گیاه سالم، بطور تصادفي شمارش و متوسط آن برای هر گیاه یادداشت میگردد. 

5-2-6- تحمل به خوابيدگي

بر اساس مقیاس زیر تحمل به خوابیدگی در مرحله پر شدن دانه یادداشت میشود.

1= حساس به خوابیدگی  تا
5= مقاوم به خوابیدگی


5-2-7- مقاومت به ریزش دانه

حداکثر یک هفته تا 10 روز پس از رسیدن در صورتیکه رطوبت دانهها مناسب باشد مزرعه باید برداشت شود. در زمان برداشت این صفت یادداشت میشود


1= حساس به ریزش   تا
9= مقاوم به ریزش


5-2-8- تعداد غلاف در گیاه

در زمان برداشت، متوسط تعداد غلاف حداقل شش گیاه سالم بطور تصادفي شمارش و متوسط آن برای هر گیاه یادداشت میگردد. 


5-2-11- تعداد دانه در گیاه

تعداد دانه در گیاه در 20 غلاف از شش گیاه برداشت شده محاسبه میگردد.

5-2-12- عملكرد دانه

عملکرد دانه از سطح برداشت براساس واحد سطح محاسبه میشود.

5-2-13- وزن 1000 دانه

بر اساس چهار نمونه 100 دانهاي از محصول برداشت شده از هر كرت تعيين میگردد.

5-3- خواص کیفی دانه 

5-3-1- درصد روغن و پروتئین 

درصد روغن و پروتئین بر اساس یک نمونه 100 گرمي از محصول دانه هر كرت با استفاده از دستگاه NIR تعیین میگردد. 

5-4- واکنش ارقام به بیماریها

واکنش ارقام به بيماريهاي مهم سویا در شرایط وقوع طبیعی آنها در مزرعه ارزیابی میگردد. 

5-4-1- ارزیابی مقاومت به بیماری


چنانچه منظور از معرفی رقم برای تحمل یا مقاومت به بیماری باشد، طبق دستورالعملهای ارزیابی بیماری (پیوست) عمل خواهد شد.

6- تجزیه و تحلیل دادهها

دادههاي حاصل از هر منطقه به طور جداگانه جمعآوري و تجزيه واريانس صفات مختلف براي هر منطقه صورت ميگيرد. 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.

پیوست

دستورالعمل ارزيابي مقاومت ارقام سویا نسبت به بيماري پوسیدگی ذغالی 
در شرايط مزرعه

ابتدا لاینها در شرایط مزرعه به طور مصنوعی آلوده می شوند. سپس یاداشت برداری از واکنش لاینها و ارقام سویا در برابر بیماری پوسیدگی ذغالی
Macrophomina phaseolina)) در مرحله R7  رشد گیاهان سویا با استفاده از روش آگروال و ساربوی (1976) انجام خواهد شد. با این روش گیاهان سویا در مرحله  R7 از زمین در آورده شده و بافت اپیدرم ساقه از محل طوقه شکافته و میزان پیشرفت بیماری پوسیدگی ذغالی در طول ساقهها اندازه گیری میگردد. سپس اندازههای حاصل به نسبت پیشرفت بیماری در طول ساقهها به درصد تبدیل میگردند. بر اساس درصد پیشروی بیماری در طول ساقهها  لاینهای مورد آزمایش به پنج گروه زیر تقسیم میگردند.

		وضعیت بیماری

		علائم بیماری



		مقاوم

		علائم بیماری در ساقه ها مشاهده نمیگردد. 



		نیمه مقاوم 

		علائم بیماری در 1 تا 5 درصد طول ساقه ها مشاهده میشود.



		نیمه متحمل

		علائم بیماری در 5 تا 15 درصد طول ساقهها مشاهده میشود.



		نیمه حساس

		علائم بیماری در 15 تا 50 درصد طول ساقهها مشاهده میشود.



		حساس

		علائم بیماری در بیشتر از 50 درصد طول ساقهها مشاهده میشود.





دستورالعمل ارزیابی مقاومت ارقام سویا نسبت به بیماری بوته میری در گلخانه

ارزیابی بیماری در مرحله گیاهچه و در گلخانه، پس از آلودگی مصنوعی توسط بیمارگر، انجام می شود. واکنش لاینها یک تا دو ماه پس از مایه زنی بر اساس درصد بوته های از بین رفته و طبق جدول زیر یادداشت برداری می شود.  

		وضعیت بیماری

		میزان بوته میری (درصد)



		مقاوم (R)

		30-0



		نیمه مقاوم (SR)

		50 -30



		نیمه حساس (SS)

		70 - 50



		حساس (S)

		100 - 70





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   


گروه رشد:    


مقاومت به بیماریها: پوسیدگی ذغالی 
                    بوته میری


سایر بیماریها (با ذکر نام) .....................................................
    


متوسط عملکرد دانه:


متوسط عملکرد روغن:


متوسط درصد روغن:


سایر خصوصیات:

3- مکان های 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


SOYBEAN

Varieties



�- Value for Cultivation and Use





4



