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  پیشگفتار 
المللـی   بـین گروه مشورتی تحقیقات  ”المللی است که توسط  یک سازمان علمی بین) IPGRI(المللی ذخائر ژنتیکی گیاهی  مؤسسه بین

هاي نگهداري و استفاده از تنوع ژنتیکـی موجـود را جهـت     متعهد است که شیوه IPGRIسازمان . شود حمایت می) CGIAR( “کشاورزي 
م بوده که خود پانزده دفتر دیگـر در سراسـر جهـان را    رشهر دفتر مرکزي این سازمان در . هاي حال و آینده ارتقاء دهد مندي بهتر نسل بهره

هاي الجزایر، استرالیا، بلژیـک،   تنظیم و به امضاي دولت 1999اي که در ژانویه  نامه طی موافقت IPGRIالمللی بودن  بین. شش داردتحت پو
د، بنین، بولیوي، برزیل، بورکینافاسو، کامرون، شیلی، چین، کنگو، کاستاریکا، قبرس، جمهوري چک، دانمارك، اکوادور، مصر، یونان، گینه، هن

ی، ایران، فلسطین اشغالی، ایتالیا، کنیا، مالزي، موریتانی، مراکش، نروژ، پاکستان، پاناما، پرو، پرتغال، رومانی، روسیه، سنگال، اسلواکاندونزي، 

  . سودان، سوئیس، سوریه، تونس، ترکیه، اوگاندا،  و اکراین رسید مورد تصویب قرار گرفت
ورهاي استرالیا، اتـریش، بلژیـک، برزیـل، بلغارسـتان،  کانـادا،  چـین، قبـرس،        به عهده کش IPGRIهاي تحقیقاتی  حمایت مالی برنامه

جمهوري چک، دانمارك، یوگسالوي، فنالند، فرانسه، آلمان، یونـان، ایسـلند، هندوسـتان، فلسـطین اشـغالی، ایتالیـا، ژاپـن، کـره، لیتـوانی،          
جنـوبی، اسـپانیا، سـوئد،     ، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسـلونیا، افریقـاي  لوگزامبورك، مالت، مکزیک، موناکو، هلند، نروژ، پرو، فیلیپین، لهستان

،   (CTA)هاي تخصصی تعاونی کشـاورزي و روسـتائی   سوئیس، ترکیه، انگلستان، امریکا و نیز بانک توسعه آسیائی، سرمایه مشترك کمیته
المللـی توسـعه    ، صندوق بین (IDRC)المللی توسعه  ت بین، مرکز تحقیقا (FAO)بار و کشاورزي ملل متحد  و اتحادیه اروپا ، سازمان خوار

، بانـک   (INTAS)هاي تازه استقالل یافته شوروي سـابق   المللی ارتقاء همکاري با دانشمندان جمهوري ، انجمن بین (IFAD)کشاورزي 
، بانک ژن شمال اروپا ،  (CIRAD)المللی کشاورزي براي توسعه   هاي بین ، مرکز همکاري (NRI)توسعه جهانی ، مؤسسه ذخائر طبیعی  
 (TBRI)، مؤسسه تحقیقات موز تایوان  (UNEP)، برنامه محیطی سازمان ملل متحد   (UNDP)بنیاد راکفلر ، برنامه توسعه ملل متحد 

  .باشد و بانک جهانی می
IPGRI ًتجـاري    براي مقاصد آموزشی و غیر استفاده از مطالب موجود در این نشریه را بدون کسب اجازه قبلی از دارنده حق چاپ صرفا

  .قابل دسترس است http://www.cgiar.org/ipgriاین نشریه با آدرس اینترنتی . داند  مجاز می
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

http://www.cgiar.org/ipgri
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  مقدمه 
نحوه . به چاپ رسیده است  1988سال  در IBPGRنامه مرکبات است که توسط  اي از نسخه اصلی توصیف شده این کتاب چاپ اصالح

که داراي  Aurantioideaeخانواده   و زیر  Rutaceaeاز خانواده  Citrinae  دهد تا اعضاء قبیله  نامه به ما امکان می تنظیم این توصیف
جنس موجود در این قبیلـه   13 از مجموع. با آبدانکهاي پر از عصاره هستند را بررسی کنیم    (Hesperidium)هائی از نوع پرتقالی   میوه
گونه تحت کشت  10گونه است و از این تعداد  16بندي سوئینگل داراي  که بر اساس طبقه( Citrus  سه جنس ها عبارت از ترین جنس مهم

   .ستآنهاحاصل از تالقی هاي  دورگچنین  همو  Poncirus  و Fortunella،  )هستند
حالیکه ارزیابی این صفات را اشـخاص   باشد در ر بگیرند معموالً جزء وظائف مسئولین بانک ژن میتعیین صفاتی که باید مورد ارزیابی قرا

بـدیهی اسـت کـه اطالعـات حاصـله بـراي ارزیـابی و تشـکیل فـایلی          . دیگري انجام خواهند داد که احتماالً گروهی از متخصصان هستند 
گذاري ، و ثبت موارد  المللی براي عالمت زدن ، کد ذیرفته شده در سطح بینذیالً قواعد پ. مخصوص الزم است که به بانک ژن ارسال گردد 

  : نامه عنوان خواهد شد مختلف در توصیف
  

  .المللی است معرف سیستم بین:  SIالف ـ 
  

  .اند رفته در داخل کروشه آمده هاي بکار ب ـ واحد
  

ها که در منابع  شود که از جداول استاندارد رنگ باشد توصیه اکید می بندي نشده هاي مربوط به رنگ، طبقه ج ـ براي تمام مواردي که ویژگی 
 Munsell Colourو یا  Methuen Handbook of Colour؛ Royal Horticultural Society Colour Chartاز قبیل معتبر 

Chart for Plant Tissues لی استفاده شود که مربوط به همان باید توجه داشت که در هر مورد خاص از جداو وجود دارد استفاده شود و
  .مورد باشد

  
  . براي بیان نام کشورها استفاده می شود (ISO)د ـ از کدهاي سه حرفی مصوب سازمان بین المللی استاندارد  

  
  :شددرجه بندي خواهند  9تا  1ه ـ بسیاري از ویژگیهاي کمی که بطور مداوم دستخوش تغییر می شوند به فرم زیر در مقیاسهاي از 

ـ خیلـی  9ـ زیاد تا خیلی زیاد     8ـ زیاد  7ـ متوسط تا زیاد   6ـ متوسط   5ـ کم تا متوسط   4ـ کم   3ـ خیلی کم تا کم   2ـ خیلی کم   1
  زیاد

  
اق بعضـی  ها فقط برگزیده اي از حاالت نهگانه فوق را انتخاب نموده و با بسط دادن کدهاي اتخاذ شده و یا با الح نامه گاهی مؤلفین توصیف

معادل حساسیت خیلی کم  1عدد ) حساسیت به تنشهاي زنده( 10به عنوان مثال در بخش. از آنها  تمام دامنه کدها قابل دسترس خواهد بود 
  . معرف حساسیت خیلی زیاد است  9و عدد 

  
عدد صفر نیز در موارد خاص ) دیده شدهمانگونه که در مورد فوق (درجه بندي می شود  9تا  1نامه، صفتی از عدد  و ـ وقتی در یک توصیف 

  :زیر باید اضافه شود
  .ـــ وقتی که آن ویژگی بیان نشده باشد 

  .نامه غیر قابل اجرا باشد  ـــ بررسی آن صفت بر اساس آن توصیف



٥٥  
  

ـ   1فرضـی   کـه شـامل سـه حالـت     “شکل لب مرکـزي  ”مثالً اگر در یک نمونه گیاهی برگها فاقد لب مرکزي باشد آنگاه در ذیل عبارت  
ـ دندانه دار باشد باید عدد صفر را لحاظ نمود زیرا هیچیک از حاالت درج شده در دسکریپتور قابل تطبیق بـا نمونـه     3ـ کشیده و   2بیضوي 

  .گیاهی نخواهد بود 
  .ز ـ وجود یا عدم وجود یک ویژگی را مطابق مثال زیر باید ثبت کرد

  برگچه انتهائی: مثال 
  ـ وجود ندارد  0
  وجود دارد  ـ 1
  

  .ح ـ براي اطالعات غیر قابل دسترس از جاهاي خالی استفاده خواهد شد
  

براي مثال یک نمونه مخلوط و یـا  (نامه همسان و یکنواخت نباشند  ط ـ براي آن دسته از نمونه هاي گیاهی که بطورکلی براي یک توصیف 
 Vanو یـا  ) 1991( Ranaز شـیوه ابـداعی                                    می توان از میـانگین و انحـراف معیـار و یـا ا    ) یک افتراق ژنتیکی

Hintum )1993 (استفاده کرد .  
  

چهار رقم و بیـان کننـده سـال بـوده،      YYYYباشد که در آن  YYYYMMDDي ـ تاریخها باید به صورت عددي و در فرم استاندارد  
MM  دو رقم و معرف ماه و بالخرهDD بوده و از دو رقم تشکیل یافته است نیز نشاندهنده روز .  
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  نامه ـ کلید توصیف1
  
شـود و لـذا    عددي است که به هر نمونه گیاهی وارد شده به کلکسیون به صورت منحصر به فـرد اختصـاص داده   مـی   : ـ شماره نمونه1ـ1

اي مفقود شـود نبایـد شـماره آن را     ي متعلق بوده باشد و نیز اگر نمونهزمانی که این عدد مشخص شد نباید قبالً به هیچ نمونه گیاهی دیگر
حروف اختصاري باید قبل از این شماره آورده شوند تا بانک ژن یا هر ارگان دیگري کـه  . مجدداً براي نمونه دیگري مورد استفاده قرار بدهند

 CGNکه آن نمونه از بانک ژن شهر باري ایتالیا آورده شده و نیز معرف این است  IDGمثالً  ثبت حروف . منشآ آن نمونه بوده معلوم باشد
  . نیز نشاندهنده وجود نمونه در سیستم ایاالت متحده امریکا است PIاشاره به ورود نمونه از بانک ژن شهر واگینگن هلند داشته و 

  
  .عبارت از نام مؤسسه یا شخص اعطاءکننده نمونه گیاهی است: ـ نام اعطاء کننده 2ـ1
  
  .عددي است که شخص یا مؤسسه اعطاءکننده به آن نمونه داده است: ـ شماره اعطاءکننده 3ـ1
  
ــ1 ــه    4ــ ــا نمونـ ــرتبط بـ ــداد مـ ــایر اعـ ــک                                                                          : ـ سـ ــراي یـ ــز بـ ــري نیـ ــددهاي دیگـ ــت عـ ــن اسـ ــیونها ممکـ ــی از کلکسـ در برخـ

  .از این اعداد استفاده شده است) بخش کشاورزي ایاالت متحده(USDAنمونه گیاهی بکار برده شود ، مثالً در فهرست گیاهان 
  
  ـ نام علمی      5ـ1

  1ـ جنس1ـ5ـ1
  ـ گونه ها 2ـ5ـ1
  ـ زیر گونه ها3ـ5ـ1
  ـ رقم تحت کشت   4ـ5ـ1

  ـ شجره نامه 6ـ1
  
  شأ رقم ـ من 1ـ6ـ1

  ـ امتزاج غیر جنسی 1                  
  ـ جهش مصنوعی 2                   
  ـ جهش طبیعی 3                   
  ـ تنوع سوماکلونال 4                   
  ـ دورگ گیري 5                   
  ـ انتخاب نهال بذري 6                   
  اشی از گرده افشانی آزاد ـ دانهال ن 7                   
  ـ الین قدیمی 8                   
  )اضافه شود 11ـ1در بخش (ـ سایر موارد  99                   

  
  ـ والد مادري2ـ6ـ1
  

                                                                            
ه گياهشناسي محصوالتي كه تحت عنوان مركبات نامگذاري شده اند هنوز بطور كامل معلوم نشده و در حال حاضر معموالً از طبقه بندي انجام شد-١

را  Citrinaeان فهرستي از گياهان موجود در زيرقبيله مي تو EGID-Citrusبا استفاده از شبكه . استفاده مي شود  Tanakaو  Reeceتوسط 
  .آدرس اين شبكه در بخش انتهائي كتاب قابل دسترسي مي باشد . بدست آورد 

  
    



٧٧  
  

  ـ والد پدري 3ـ6ـ1
  
  .ـ والد پدري در صورت انجام تالقی برگشتی 4ـ6ـ1
  
  .جهش جوانه اي باشد ـ رقم اولیه در صورتی که نمونه موجود ناشی از یک 5ـ6ـ1
  
  .ـ رقم اولیه در صورتی که نمونه از یک نهال بذري گرفته شده باشد 6ـ6ـ1
  
در صورتی که نمونـه گیـاهی حاصـل امتـزاج پروتوپالسـتی      (ـ رقم اولیه اي که پروتوپالستهاي کالوس و برگ از آن بوجود آمده اند   7ـ6ـ1

  ). باشد
  
  ـ انتخاب همگروهی  8ـ6ـ1 

  
  ه گیاهیـ نمون  7ـ1
  
  .شود اي داده می شامل نام ثبت شده و یا اسامی دیگري است که به صورت قراردادي به نمونه: ـ نام نمونه  1ـ7ـ1
  
البته بغیر از اسمی که در حـال  . (شامل هر کلمه اي است که در گذشته براي شناسائی آن نمونه بکار میرفته است   :ـ اسامی مترادف 2ـ7ـ1

  . شماره کلکسیون یا نامهائی که جدیداً گذاشته شده باشند معموالً براي تعیین هویت گیاه بکار می روند) دحاضر استفاده می شو
  
  .تاریخی است که نمونه گیاهی وارد کلکسیون شده باشد:    [ YYYYMMDD]ـ تاریخ حصول نمونه  8ـ1
  
  .ونه واحد است که در بانک ژن وجود داردتعداد و یا وزن تقریبی بذور یا گیاهانی از یک نم: ـ اندازه نمونه  9ـ1
  
  :نوع مواد رسیدهـ  10ـ1

  ـ دانه گرده1                   
  ـ بذر 2                   
  گیاه حاصل از خوابانیدن/ قلمه ساقه / جوانه چوب / ـ شاخه  3                   
  ـ کشت درون شیشه اي 4                   
  ـ گیاه 5                   

  )اضافه شود 11ـ1در بخش (ـ سایر حالتها  6                   
  
  .هرگونه اطالعات اضافی را می توان در این قسمت درج نمود: ـ مالحظات 11ـ1

  
  
  
  



٨٨  
  

  آوري نمونه هاي جمع نامه ـ توصیف 2
  

ز افرادي است که نمونه گیاهی را جمع آوري نموده نام و آدرس مؤسسه یا مؤسسات و نی: کننده نمونه آوري ـ مؤسسه یا مؤسسات جمع   1ـ2
  . و الزم است که این اسامی درج شوند

  
این مشخصه معموالً ترکیبـی اسـت از   . شماره اي است که شخص یا اشخاص جمع آوري کننده نمونه به آن داده اند : ـ شماره نمونه   2ـ2

بدین ترتیب می توان نمونه هاي مشـابهی  . دامه آن یک شماره نیز خواهد آمد نام کامل و یا حروف اول نام جمع آوري کننده نمونه که در ا
این شماره باید در هیچ جاي دیگري براي نمونه دیگري ثبت نشـده باشـد و   . را که در کلکسیونهاي مختلف وجود دارند از هم تشخیص داد 

  . همیشه در زمان انتقال نمونه ، همراه آن باشد
  
   [ YYYYMMDD ]  ـ تاریخ جمع آوري  3ـ2
  
تعیـین   “سازمان بین المللی کدگـذاري بـراي کشـورها    ”نام کشوري است که با یک کد سه حرفی مصوب : ـ کشور جمع آوري کننده  4ـ2

  :آدرس اینترنتی براي تهیه این کدها به قرار زیر است. خواهد شد 
  

http:/www.din de/set/de/Din> 
  
  .آوري شده است بخش اداري کشوري است که نمونه از  آنجا جمع یرنام نخستین ز: ایالت/ ـ استان   5ـ2
  
  .آوري شده است در کشوري است که نمونه از آنجا جمع) ایالت(بخش اداري هر استان  نام زیر: کشور/ ـ بخش   6ـ2
  
ین شـهر، روسـتا و یـا خطـوط     و جهت محل مزبور را نسبت بـه نزدیکتـر  ) متر  به کیلو( آوري نمونه  فاصله محل جمع: ـ موقعیت محل  7ـ2

آوري نمونه در هفت کیلـومتري جنـوب    به این معنا است که محل جمع “جنوب 7کوریتیبا  ”به عنوان مثال عبارت  . (دهد  آهن نشان می راه
  .کوریتابا قرار دارد

  
نیز با تعیـین جهـات اصـلی معلـوم     آوري نمونه را باید بر حسب درجه و دقیقه و  عرض جغرافیائی محل جمع: ـ  عرض جغرافیائی محل  8ـ2

در بیان این پارامتر اگر اطالعـی گـم شـده    . شود  بجاي جنوب استفاده می   Sبراي نشان دادن شمال و از  Nدر این مورد از حرف  . نمود 
درجـه جنـوبی    10 نشاندهنده عرض جغرافیـائی    “10جنوب ــ  ”به عنوان مثال آدرس . باشد باید بجاي آن از یک خط تیره استفاده کرد 

  .باشد است و مقدار دقیقه در این آدرس معلوم نمی
  
  07625باید درج شـود مـثالً   ) شرق یا غرب(برداري به همراه جهت  درجه و دقیقه طول جغرافیائی محل نمونه: ـ طول جغرافیائی محل  9ـ2

  .  “ غربی 076ــ ”: به عنوان    مثال . تفاده شوددر این مورد نیز اگرمقدار دقیقه را ندانیم باید بجاي آن از خط ممتد اس. غربی
  
  ] m [ـ ارتفاع محل از سطح دریا  10ـ2
  
  
  
  
  
  



٩٩  
  

توان استفاده کرد در کدهاي جهـانی از   برداري می گذاري ارتفاع مکان نمونه از دو طرح مختلف براي کد: آوري شده ـ  منشآ نمونه جمع11ـ2
  . و غیره 3/1،  2/1،  1/1توان کدها را با جزئیات بیشتري نوشت مثالً  در روش دیگر می استفاده شده ولی 4،  3،  2،  1اعدادي مثل 

  
  ـ ناشناخته0  
  ـ سکونتگاه طبیعی   1              

  ـ جنگل  1ـ  1                        
  زار ـ بیشه 2ـ  1                        
  ـ علفزار 3ـ  1                        

درخـت پوشـیده از گلسـنگ نـواحی      دشت بـی  / ـ بیابان   4ـ   1
  )توندرا(قطبی 

  
  ـ کشتگاه 2              

  ـ مزرعه 1ـ  2                        
  ـ باغ میوه 2ـ  2                        
  ـ بوستان 3ـ  2                        

  ـ زمین بایر 4ـ  2                        
  ـ مرتع 5ـ  2                        

  ـ انبار 6ـ  2                        
                    

  ـ فروشگاه 3 
  ـ شهر 1ـ  3                        
  ـ روستا 2ـ  3                        

  ـ نواحی اطراف شهر 3ـ  3                        
  سایر سیستمهاي تبادلیـ  4ـ  3                        

  
  سازمان تحقیقاتی/ ـ مؤسسه  4            

  
   ) اضافه شود 18ـ2در بخش (ـ سایر موارد  99           

  
  .در بخش ششم استفاده کنید  22ـ  1ـ  6تا  1ـ  1ـ  6از بخشهاي : ـ محیط منشأ جمع آوري نمونه12ـ2
  
  : ـ وضعیت نمونه 13ـ2

  ناشناخته ـ  0                  
  ـ وحشی 1                  
  ـ خود رو 2                  
  نژاد محلی/ ـ رقم محلی  3                  

  ـ الین اصالح شده 4                  
  ـ رقم برتر  5                  
  ) 18ـ2بخش  مطابق توضیح(ـ سایر موارد  99                  

  
بایـد  ) نوع(آوري شده باشند، هر نمونه  اگر مواد مختلفی از یک منشأ جمع. منظور نوع مواد گیاهی جمع آوري شده است : ـ نوع نمونه  14ـ2

  .با شماره جمع آوري منحصر به فردي مشخص شود و نیز الزم است که به آن شماره نمونه خاصی اختصاص یابد 
  ـ بذر  1                   
  انهال ـ د 2                   
  ـ جوانه چوب 3                   
  ـ شاخه پیوندك 4                   
  ـ قلمه ریشه دار 5                   

  ـ گیاه خوابانیده شده 6                   
  ـ گیاه درون شیشه اي  7                   
  ـ میوه  8                   
  )18ـ2بخش  مطابق توضیح(ارد ـ سایر مو 99                   

  ـ تعداد گیاهان نمونه گیري شده   15ـ2
  
  ـ اطالعات مربوط به نژادشناسی گیاهی  16ـ2
  



١٠١٠  
  

  .نام گروه نژادي شخص اعطاء کننده نمونه و یا مردمی است که در ناحیه جمع آوري نمونه گیاهی زندگی می کنند: ـ گروه نژادي 1ـ16ـ2
  
و یـا فـرم وحشـی نمونـه     / همگـروه / نژاد محلـی / رقم/ مان اسمی است که کشاورزان ناحیه به این محصوله: ـ نام محلی نمونه  2ـ16ـ2

  . الزم است که زبان یا لهجه محلی بیان شود. دهند  آوري شده می جمع
  
  .آوري شده را ذکر کرد در صورت امکان باید معادل انگلیسی نام محلی نمونه گیاهی جمع: ـ ترجمه 3ـ16ـ2
  
  .)در صورت مثبت بودن پاسخ ، آن را بطور مختصر توضیح دهید(آیا نام نمونه معنائی دارد؟  : ـ  معناي نام رقم 4ـ16ـ2

  ـ خیر 0                   
  ـ بلی 1                   

  
  ـ تاریخچه استفاده از گیاه  5ـ16ـ2

  . است  اجتماع ارتباط داشتهـ بطور نیائی بومی بوده و همیشه با آن محل و  1                   
  .معلومی برخوردار است ـ معرفی شده بوده ولی از گذشته نا 2                   
  .ـ معرفی شده است و زمان ورود آن نیز معلوم است 3                   

  
  ـ بخشهاي قابل مصرف از گیاه  6ـ16ـ2

  ـ بذر  1                   
  ریشه ـ 2                   
  ـ ساقه 3                   
  ـ برگ  4                   

  آذین گل/ ـ گل 5                   
  ـ میوه  6                   
  )18ـ2بخش  مطابق توضیح(ـ سایر بخشها99                   

  
  ـ موارد استفاده از گیاه  7ـ16ـ2

  خوري میوه ـ تازه 1                  
  ـ عصاره میوه 2                  

  ـ به صورت پخته شده 3                  
  ـ پایه 4                  
  شده تخمیر/ گیري  ـ عرق 5                  

  ـ اسانس 6                  
  ـ تزئینی 7                  
  ـ داروئی 8                  
  )18ـ2بخش  مطابق توضیح(ارد ـ سایر مو 99                  

  
  ـ تناوب در استفاده از گیاه  8ـ16ـ2

  ـ روزانه 1                  
  ـ هفتگی  2                  

  ـ گهگاه 3                  
  )18ـ2بخش  مطابق توضیح(ـ سایر موارد  99                   

  
  هاي اصلی طبخ  ـ شیوه9ـ16ـ2

  ـ جوشاندن 1                   
  ـ پختن 2                   
  ـ سرخ کردن 3                   

  ـ کنسرو کردن 4                   
  )18ـ2بخش  مطابق توضیح(ـ سایر روشها  5                   

  
  . هاي فوق یادداشت کنید تعداد دقایق الزم براي طبخ را در هر یک از شیوه): دقیقه(ـ زمان الزم براي پخته شدن 1ـ9ـ16ـ2
  
  
  



١١١١  
  

  :ـ ویژه مصرف براي10ـ16ـ2
  ـ کودکان1                   
  تر ـ اشخاص مسن2                   
  ـ ضیافتها3                   

  ـ مراسم مذهبی4                   
  ـ رؤسا5                   
  )18ـ2ش بخ مطابق توضیح(ـ سایر موارد 99                   

  
مردم ارتباطی دارد آن را بطور اختصار ذکر ) فولکلور(آوري شده با فرهنگ عامه  درصورتی که نوع مرکبات جمع: ـ ویژگیهاي زراعی11ـ16ـ2

  . کنید
  
  )مطابق نظر مردم منطقه(ـ مزه عصاره میوه 12ـ6ـ2

  مزه ـ بی1                  
  ـ ترش2                  

  ـ شیرین3                  

  ـ تلخ4                  
  ) 18ـ2بخش  مطابق توضیح(ها   ـ سایر مزه99                  

  
  )مطابق با نظر اشخاص ارزیابی کننده(ـارزیابی مزه میوه 1ـ12ـ16ـ2

  ـ ناخوشایند1                  
  ـ نسبتاً خوب2                  

  ـ مطبوع3                  
  ـ خیلی خوب 4                  

  
  ـ استحکام بافت گوشت 13ـ16ـ2

  ـ چسبناك1                  
  ـ سفت2                  
  ـ نرم3                  

  ـ آردي و ترد4                  
  )18ـ2بخش  مطابق توضیح(ـ سایر موارد 99                  

  
  ـ رایحه میوه14ـ16ـ2

  ـ زیاد3                    ـ متوسط2                    ـ کم1                  
  
  ـ رایحه عصاره میوه 15ـ16ـ2

  ـ ضعیف1                  
  ـ متوسط 2                  
  ـ زیاد 3                  

  ـ صمغی4                  
  ـ سایر موارد99                  

  
  رگ ـ رایحه ب16ـ16ـ2

  ـ زیاد3                    ـ متوسط2                    ـ ضعیف1                  
  
  ـ رایحه گل 17ـ16ـ2

  ـ زیاد3                    ـ متوسط2                    ـ ضعیف1                  
  
شود دلیـل آن   االئی برخوردار است و بطور گسترده کشت میاگر رقم موجود در بین مردم از محبوبیت ب: ـ محبوبیت در عامه مردم18ـ16ـ2

  .را بطور اختصار عنوان نمائید 
  خیرـ 2                  بلی ـ 1

  



١٢١٢  
  

هاي کشاورزان نسبت به مقاومت رقم در مقابل تنشـها توضـیح مختصـري     اگر وجود دارد راجع به آگاهی: ـ شرایط مطلوب رشدي19ـ16ـ2
  . ارائه کنید 
  ـ نیست0                  

  ـ هست1                  
  
که در منطقه شایع هستند را ) …خشکی و(و یا غیرزنده ) آفات و بیماریها(اطالعات موجود در مورد تنشهاي زنده : ـ تنشهاي غالب20ـ16ـ2

  .درج کنید 
  
  ـ عملیات زراعی21ـ16ـ2
  
  [ YYYYMMDD ]ـ تاریخ کشت 1ـ21ـ16ـ2
  
  ] [YYYYMMDD    برداشت ـ تاریخ نخستین2ـ21ـ16ـ2
  
  ] [YYYYMMDDـ تاریخ آخرین برداشت  3ـ21-6ـ2
  
  دهی ـ سیستم محصول22ـ16ـ2

  ـ تک کشتی1                  
  کشتی  ـ چند2                  

  
نظر که نمونه  ه موردهاي مرکبات است که در منطق هاي گیاهی و منجمله سایر گونه عبارت از سایر گونه: ـ مجموعه گیاهی وابسته23ـ16ـ2

  . عنوان گیاهان غالب وجود دارند آوري شده است به از آنجا جمع
  
  ـ قابلیت دسترسی زمانی 24ـ16ـ2

  ـ فقط در یک فصل یا در یک دوره زمانی خاص1                  
  ـ در تمام طول سال  2                  

  
  . ت ؟ اگر پاسخ مثبت است اعداد مربوط به تعیین هویت آنها باید آورده شودآیا از نمونه گیاهی عکسی گرفته شده اس: ـ عکس17ـ2

  ـ نیست0                  
  ـ هست 1                  

  
کننده باید اطالعات اضافه بر موارد فوق و یا هر اطالعات ویژه دیگر را در ایـن بخـش ثبـت     آوري شخص جمع: داشتها و تذکرات ـ یاد18ـ2

  . نماید
  
  
  
  
  



١٣١٣  
  

  مدیریت
  
  ها  نامه ـ  مدیریت توصیف3
  
  ـ شماره نمونه  1ـ3
  
  .نامه، نام رقم و غیره بر اساس نوع جمعیت موجود آوري، شجره شماره جمع: ـ شناسائی جمعیت2ـ3
  )ساختمان، اتاق، شماره انبار، موقیت انبار درعبارتی کوتاه یا متوسط : ( ـ آدرس محل ذخیره نمونه3ـ3
  
  نگهداري  ـ نحوه و نوع4ـ3

  )گیاهان زنده(اي  ـ کلکسیون مزرعه1                   
  هاوس ـ اسکرین2                   
  ـ گلخانه3                   
  ـ بذر 4                   

  ـ کشت بافتی5                   
  دار ـ انبار سردخانه6                   
  )10ـ3بخش  مطابق توضیح(واع ـ سایر ان99                   

  
  )بر اساس گرم یا تعداد(ـ مقدار نمونه گیاهی ذخیره شده 5ـ3
  
  ـ  نسخه مشابه در مکانهاي دیگر 6ـ3

  ـ وجود ندارد0                  
  ـ وجود دارد1                  

  
  ـ شیوه تکثیر 7ـ3

  ـ بذر1                  
  ـ پیوند2                  

  ـ قلمه3                  
  ـ خوابانیدن4                  

  ـ پیوند سرشاخه5                  
  ـ کشت بافت6                  
  )10ـ3بخش  مطابق توضیح(ـ سایر روشها 99                  

  
  اي شیشه ـ نگهداري درون8ـ3
  
  نمونه  ـ نوع ریز1ـ8ـ3

  ـ بذر1                  
  ـ جنین زایشی2                  

  ـ مریستم انتهائی یا محوري3                  
  ـ نوك شاخه 4                  

  ـ جنین رویشی5                  
  ـ کالوس6                  
  ـ سوسپانسیون سلولی7                  
  )10ـ3بخش  مطابق توضیح(ـ سایر انواع 99                  

  
  ] YYYYMMDD [ ـ تاریخ معرفی  2ـ8ـ3  
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  ـ نوع مواد واکاري شده 3ـ8ـ3
  ـ بذر 1                  
  ـ جنین زایشی2                  
  ـ مریستم انتهائی یا محوري3                  
  ـ نوك شاخه4                  

  ـ جنین رویشی5                  
  ـ کالوس6                  
  ـ سوسپانسیون سلولی7                  
  )10ـ3بخش  مطابق توضیح(ـ سایر موارد 99                  

  
  ـ فرآیند باززائی4ـ8ـ3

  زائی  ـ اندام1                  
  زائی رویشی ـ جنین2                  
  ) 10ـ3بخش  مطابق توضیح(ـ سایر موارد 99                  

  
  ـ تعداد ژنوتیپهاي معرفی شده 5ـ8ـ3
  
  ـ تعداد تکرارهاي موجود براي هر ژنوتیپ6ـ8ـ3
  
  ] YYYYMMDD   [ـ تاریخ آخرین واکاري 7ـ8ـ3
  
  ـ محیط کشت مورد استفاده در آخرین واکاري 8ـ8ـ3
  
  ـ تعداد گیاهان در آخرین واکاري9ـ8ـ3
  
  ـ مکان استقرار پس از آخرین واکاري10ـ8ـ3
  
   [YYYYMMDD]یخ واکاري بعدي ـ تار11ـ8ـ3
  
  ـ نگهداري در سرما9ـ3

  
  ـ نوع مواد استفاده شده براي نگهداري در سرما1ـ9ـ3

  ـ بذر 1                  
  ـ جنین زایشی2                  
  ـ مریستم انتهائی یا محوري3                  
  ـ نوك شاخه4                  
  ین رویشیـ جن5                  

  ـ کالوس6                  
  ـ سوسپانسیون سلولی7                  
  ـ تخمک8                  
  ) 10ـ3بخش  مطابق توضیح(ـ سایر موارد 99                  

  
     [YYYYMMDD]ـ تاریخ معرفی در ازت مایع2ـ9ـ3
  
  هاي معرفی شده در ازت مایع  ـ تعداد نمونه3ـ9ـ3
  
  ] [YYYYMMDDـ پایان دوران نگهداري در ازت مایع 4ـ9ـ3
  
  هاي برداشته شده از ازت مایع  ـ تعداد نمونه5ـ9ـ3



١٥١٥  
  

  پس از ازت مایع  (recovery)یافت  ـ نوع مواد واکاري شده براي باز6ـ9ـ3
  ـ بذر 1                  
  ـ جنین زایشی2                  
  ی یا محوريـ مریستم انتهائ3                  
  ـ نوك شاخه4                  
  ـ جنین رویشی 5                  

  ـ کالوس6                  
  ـ سوسپانسیون سلولی 7                  
  ـ تخمک8                  
  )10ـ3بخش  مطابق توضیح(ـ سایر موارد 99                  

  
  ـ فرآیند باززائی7ـ9ـ3

  زائی ـ اندام1                  
  زائی رویشی ـ جنین2                  
  ) 10ـ3بخش  مطابق توضیح(ـ سایر موارد 99                  

  
  یافت شده هاي باز ـ تعداد نمونه8ـ9ـ3
  
  کاري    ـ مکان استقرار پس از آخرین باز9ـ9ـ3
  
توان در این بخش  اند می آمده  {سایر  ~اردي را که در باال تحت عنوان کلی گونه اطالعات اضافی و نیز مو هر: ـ یادداشتها و تذکرات 10ـ3

  .ذکر کرد 
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  توصیف صفات اختصاصی مرکبات
  

  .تمام مشاهدات باید از گیاهان هم سن که بیش از سه سال سن داشته باشند جمع آوري شده باشد: نامه گیاه ـ توصیف7
  
  ـ ویژگیهاي رویشی 1ـ7
  
  پایه ـ1ـ1ـ7

  ـ بدون پایه1                  
  ـ نارنج2                  
  ـ نارنج سه برگ3                  
  ـ رافلمون4                  
  ـ رانگ پورالیم5                  

  ـ کلئوپاتراماندارین6                  
  ـ ولکامریانا7                  
  تقالـ پر8                  
  ـ لیمو شیرین9                  
   )درج شود 8ـ7در بخش (ـ سایر پایه ها  99                  

  
  ).سانتیمتري زیر و باالي خط پیوند مشخص خواهد شد 20مقادیر قطر پایه و تنه به ترتیب از (ـ نسبت قطر تنه به پایه 2ـ1ـ7

  1ـ کمتر از 1                  
  )1برابر با (ـ همسان 2                  

   1ـ بیشتر از 3                  
   
  ـ سطح تنه در پیوندك 3ـ1ـ7

  ـ صاف1                  
  ـ شیاردار و مخطط2                  

  
  ): در حالت طبیعی(ـ شکل درخت 4ـ1ـ7
  )درج شود 8ـ7در بخش (ـ سایر فرمها 99                    ـ پهن      3ـ کروي                       2ـ بیضوي                     1  
  

  
  ) فاصله بعد از برداشت در حالت طبیعی و بال(ـ عادت رشدي درخت 5ـ1ـ7

  ـ عمودي و افراشته1                  
  ـ پخش و گسترده2                  

  ـ آویزان3                  
  )8ـ7بخش  مطابق توضیح( ـ سایر فرمها99                  

  
  ـ تراکم شاخه ها6ـ1ـ7



١٧١٧  
  

  ـ متراکم3                    ـ متوسط2                    ـ کم پشت1                  
  
  ـ زاویه شاخه ها با تنه اصلی7ـ1ـ7

  ـ باز 3                    ـ متوسط   2                    ـ تنگ1                  
  
  )نه روي پاجوش ها(تراکم تیغ روي درخت بالغ ـ 8ـ1ـ7

  ـ وجود ندارد1                  
  ـ کم2                  

  ـ متوسط3                  
  ـ زیاد4                  

   
  )نه روي پاجوش ها(ـ طول تیغ روي درخت بالغ 9ـ1ـ7

  میلیمتر 5ـ کمتر یا مساوي 1                  
  میلیمتر 15تا  6ـ از 2                  

  میلیمتر 40تا  16ـ از 3                  
  میلیمتر 40ـ بیشتر از 4                  

   
  ها  ـ شکل تیغ10ـ1ـ7

  ـ خمیده1                  
  ـ مستقیم2                  

  
  ـ رنگ نوك شاخه11ـ1ـ7

  ـ سبز1                  
  ـ ارغوانی2                  

  )8ـ7بخش  مطابق توضیح(ـ سایر رنگها 3                  
  

  
  ـ سطح نوك شاخه 12ـ1ـ7 

  ـ مو دار3                    ـ متوسط2                    ـ صاف و بدون مو1                  
  
  .برگ براي هر درخت بالغ و با سه تکرار استفاده کنید 30از : ـ برگ 2ـ7
  
  ـ چرخه حیات رویشی1ـ2ـ7

  ـ نیمه دائمی3                    ـ خزان دار2                    ـ همیشه سبز 1                  
  
  ـ تقسیم برگ2ـ2ـ7

  ـ ساده1                  
  ـ دو برگچه اي 2                  
  ـ سه برگچه اي 3                  

  برگچه اي ـ پنج4                  
  )8ـ7بخش  مطابق توضیح(ـ سایر انواع 99                  

  
  ) نمونه گیري باید از برگهائی باشد که به نمو کامل رسیده باشند(ـ شدت رنگ سبز پهنک برگ 3ـ2ـ7

  ـ تیره3                    )سبز(ـ متوسط 2                    ـ روشن1                  
  
  لت ابلقی در برگ ـ حا1ـ3ـ2ـ7

  ـ وجود ندارد0                  
  ـ وجود دارد 1                  

  



١٨١٨  
  

  )  طول پهنک نسبت به طول گوشوارك(ـ وضعیت گوشوارك 4ـ2ـ7
  ) فاقد گوشوارك(ـ چسبیده 1                  
  )گوشوارك کوتاهتر از پهنک(ـ متوسط 2                  
  )گوشوارك بلندتر از پهنک(از ـ در3                  

   

  
برگ که کامالً نمو  10الزم است که از تعداد . اندازه گیري باید از قاعده گوشوارك تا نوك پهنک باشد ): میلیمتر(ـ طول پهنک برگ 5ـ2ـ7

کب باید از برگ انتهائی اسـتفاده  در برگهاي مر. برگها را انتخاب کرد) نه از پاجوشها(درخت مختلف که به سن بلوغ رسیده اند   3یافته و از 
  . کرد

  
  .درخت مختلف جدا شده باشند مالك خواهد بود 3برگ کامالً نمو یافته که از  10میانگین : ـ نسبت طول به قطر پهنک7ـ2ـ7
  
بـالغ جـدا    برگ که از سه       درخـت  10گیري از ضخیمترین قسمت برگ و به عنوان میانگینی از  اندازه): mm(ـ  ضخامت پهنک 8ـ2ـ7

  . برگها باید به نمو کامل رسیده باشند. شده باشند انجام خواهد شد 
  ـ شکل پهنک برگ 9ـ2ـ7

  ـ بیضی و کشیده 1                  
  ـ تخم مرغی2                  
  مرغی تخم ـ واژ3                  
  اي ـ نیزه4                  

  ـ گرد5                  
  ـ قلبی6                  

   )درج شود 8ـ7در بخش (ـ سایر اشکال99                  

  
  ـ حاشیه پهنک 10ـ2ـ7
  

  دار ـ کنگره1                  
  )مضرس ( دار  ـ دندانه2                  
  ـ صاف3                  

  ـ موجدار 4                  
  ) درج شود 8ـ7در بخش (ا ـ سایر حالته99                  



١٩١٩  
  

  ـ نوك برگ11ـ2ـ7
  ـ باریک1                  
  ـ نوك تیز2                  
  ـ پهن3                  

  ـ گرد   4                  
  ) درج شود 8در بخش ـ(ـ سایر فرمها 5                  

  
  
  ـ وجود بال در دمبرگ12ـ2ـ7

  جود ندارد ـ و0                  
  ـ وجود دارد1                  

  
  ـ پهناي بال دمبرگ13ـ2ـ7

  ـ پهن3                    ـ متوسط2                    ـ باریک1                  
  
  . برگهاي کامالً نمو یافته مالك هستند : ـ شکل بال دمبرگ14ـ2ـ7

  ـ قلبی1                  
  گوش ـ سه2                  
  مرغی ـ واژ تخم3                  

  ـ باریک وکشیده4                  
  )درج شود 8ـ7در بخش (ـ سایر اشکال 99                  

  
  ـ اتصال دمبرگ به پهنک15ـ2ـ7

  دار ـ مفصل2                    ـ آمیخته شده به یکدیگر1               
  
آذین از هر درخت و با سه تکرار بدست آمده و باید گلهـاي   گل یا گل 10گیریهاي انجام شده روي  سمت از اندازهاطالعات این ق: ـ گل 3ـ7

  ) .به شکل زیر توجه کنید. (مورد بررسی به نمو کامل رسیده باشند
  

  
  ) mm(ـ طول دمگل 1ـ3ـ7
  
  ـ قطر کاسبرگ2ـ3ـ7

  ـ درشت3                    توسط ـ م2                    ـ کوچک 1                  
  



٢٠٢٠  
  

  ـ طول بساکها نسبت به کالله3ـ3ـ7
  ـ بلندتر3                    اندازه  ـ هم2                    ـ کوتاهتر1                  

  
  ـ نوع گل 4ـ3ـ7

  جنسی ـ دو1                  
  ـ نر2                  

  ـ ماده3                  
  ) درج شود 8ـ7در بخش (ـ سایر انواع 99                  

  
  ـ رنگ گل شکوفا 5ـ3ـ7

  ـ سفید 1                  
  ـ زرد روشن 2                  
  ـ زرد3                  

  ـ ارغوانی 4                  
)درج شـــود 8ـــ 7در بخــش  (ـــ ســایر رنگهـــا   99                  

  
  ساکهاـ رنگ ب6ـ3ـ7

  ـ سفید 1                  
  ـ زرد رنگ پریده2                  

  ـ زرد3                  
ــا   4                   ــایر رنگه ــ س ــش (ـ ــ7در بخ ــود 8ـ ) درج ش

  
  ـ تعداد گلبرگهاي هر گل 7ـ3ـ7
  
  )mm(ـ طول گلبرگها 8ـ 3ـ7
  
  ) mm(ـ پهناي گلبرگها 9ـ3ـ7
  
  ـ تعداد پرچمها10ـ3ـ7
  به ازاي هر گلبرگ 4ـ کمتر از 1                  

  براي هر گلبرگ 4ـ برابر2                  
  براي هر گلبرگ 4ـ بیشتر از 3                  

  
  .باشد آمیزي به روش الکساندر می اي پس از رنگ مشاهدات ظاهري در محیط کشت درون شیشه: ـ گرده زنده 11ـ3ـ7

  فاقد گردهـ 0                  
  )نارنگی امپریال(ـ گرده اندك 3                  
  ) پرتقال والنسیا(ـ با تراکم معمول 5                  
  )دارابی و یا الیم هندغربی(ـ گرده فراوان 7                  

  
  ـ ماه گلدهی12ـ3ـ7

  ـ ژانویه1                  
  ـ فوریه2                  

  ـ مارس3                  
  ـ آوریل4                  

  ـ می5                  
  ـ ژوئن6                  
  ـ جوالي7                  
  ـ اگوست8                  

  ـ سپتامبر9                  
  ـ اکتبر10                  
  ـ نوامبر11                  

دسامبر   -12                  
  
  . رود براي تعیین جهت بکار می Sو یا  Nبراساس درجه و دقیقه که در پی آن حروف  : ـ عرض جغرافیائی1ـ12ـ3ـ7
  ).10ــ   S: به عنوان مثال(باشد باید به جاي آن از خط تیره استفاده شود    اگر یکی از این اطالعات گم شده) . S 1030: عنوان مثال به(



٢١٢١  
  

   ] YYYYMMDD    [روع فصل گلدهی ـ تاریخ ش2ـ12ـ3ـ7
  
    ] YYYYMMDD  [ـ تاریخ پایان فصل گلدهی 3ـ12ـ3ـ7
  
که از روي نسبت کل امالح جامد محلـول  بـه مقـدار اسـید     ( هاي انجام شده از میوه باید در مرحله بهینه رسیدگی  تمام ارزیابی: ـ میوه4ـ7

  . آید میوه یک درخت که داراي سه تکرار         باشد بدست می 10از اطالعات بدست آمده . انجام شود) شود  عصاره تعیین می
  
  دهی ـ فصل میوه1ـ4ـ7

  رس ـ دیر3                    رس ـ میان2                    زودرس ـ1                  
  
  دهی ـ تاریخهاي فصل میوه2ـ4ـ7
  
   ] YYYYMMDD [دهی  ـ تاریخ شروع فصل میوه1ـ2ـ4ـ7
  
  ] YYYYMMDD  [دهی  ـ تاریخ پایان میوه2ـ2ـ4ـ7
  
  )gr(ـ وزن میوه 3ـ4ـ7
  
  )mm(ـ قطر میوه 4ـ4ـ7
  
  )mm(ـ طول میوه 5ـ4ـ7
  
  ـ شکل میوه 6ـ4ـ7

  ـ کروي1                  
  ـ بیضوي2                  
  ـ گالبی فرم3                  
  )متقارن  نا( ـ مایل 4                  

  ـ پخ5                  

  مرغی ـ تخم6                  
  )8ـ7بخش  مطابق توضیح(ـ سایر اشکال 99                  

  

  
  
  
  



٢٢٢٢  
  

  ) میوه بخش نزدیک به دم(اي میوه  ـ شکل بخش قاعده7ـ4ـ7
  دار ـ گردن1                  
  ـ محدب2                  
  ـ بی سر3                  

  ـ مقعر 4                  

  دار ـ مقعر گریبان5                  
  دار با گردن ـ گریبان6                  
  )درج شود 8ـ7در بخش (ـ سایر اشکال 99                  

  
  ) بخش نزدیک به خامه(ـ شکل سر میوه 8ـ4ـ7
  ـ پستانکی1
  ـ نوك تیز2
  ـ گرد3

  ـ بی سر 4
  ـ فرورفته5

  
  رنگ کلی معیار است: میوه ) برونبر(وست ـ  رنگ پ9ـ4ـ7
  

  ـ سبز 1             
  ـ سبزـ زرد2             
  ـ زرد روشن3             
  ـ زرد4             
  ـ زرد تیره5             

  ـ نارنجی روشن6                  
  ـ نارنجی7                  

  ـ نارنجی تیره8                  
  ـ صورتی ـ زرد9                  
  ـ صورتی ـ نارنجی10                 

  ـ قرمز11             
  ـ قرمز ـ نارنجی12             
مطابق (ـ سایررنگها 99              

  ) 8ـ7بخش  توضیح
  

  
  ) mm(ـ  ضخامت برونبر در ناحیه استوائی میوه 11ـ4ـ7
  
  



٢٣٢٣  
  

  ـ بافت سطح پوست میوه12ـ4ـ7
  

  ـ صاف1                  
  ـ زبر2                  
  دار ـ داراي برآمدگیهاي نوك3                  
  ـ سوراخ سوراخ4                  

  ـ ناهموار5                  
  ـ شیاردار 6                  
  )8ـ7بخش  مطابق توضیح(ـ سایر حالتها 99                  

  
  )گوشت(ـ چسبیدگی میانبر به درونبر 13ـ4ـ7

  ـ قوي3                    ـ متوسط2                    ـ ضعیف1                  
  
  ـ وضوح غدد ترشحی پوست 14ـ4ـ7

  سختی قابل تشخیص ـ نامعلوم و یا به1                   
  ـ واضح2                   

  ـ کامالً آشکار3                   
  
  ـ تراکم غدد ترشحی روي سطح میوه15ـ4ـ7

  )غده در هر سانتیمتر مربع 40کمتر از (ـ کم 3                   
  ) غده در هر سانتیمتر مربع 65تا  45بین (ـ متوسط 5                   
  ) سانتیمتر مربع 70بیش از (ـ زیاد 7                   

  هاي ترشحی پوست میوه  ـ درشتی غده16ـ4ـ7
  )میلیمتر 8/0کوچکتر از (ـ ریز 1                   
  )میلیمتر 2/1بزرگتر و یا مساوي (ـ درشت 2                   

  
  )mm(ـ ضخامت میانبر 17ـ4ـ7
  
  ـ رنگ میانبر18ـ4ـ7

  ـ سبز1                   
  ـ سفید2                   

  ـ زرد3                   
  ـ صورتی4                   

  ـ نارنجی5                   
  ـ قرمز6                   
  )8ـ7بخش  مطابق توضیح(ـ سایر رنگها 99                   

  
  
  :ـ وجود هاله در نوك میوه19ـ4ـ7

  ـ هست1                     ـ نیست0                   
  
  )mm(قطر هاله  ـ20ـ4ـ7
  
  )هائی مالك هستند که به رسیدگی کامل رسیده باشند میوه(ـ انتهاي نزدیک به خامه میوه  21ـ4ـ7

  ـ بسته1                   
  ـ باز2                   
  ـ خامه حاضر است3                   
  )درج شود 8ـ7در بخش (ـ سایر فرمها 4                   



٢٤٢٤  
  

  میوه اتصال میوه به دم ضعیتوـ 22ـ4ـ7
  زیادـ 3                     ـ متوسط2                     ضعیفـ 1                   

  
میوه کامالً نمو یافته است که از سه تکـرار بدسـت آمـده     30معیار ارزیابی عبارت از مقدار متوسط بدست آمده از تعداد : هاي میوه   ـ پره5ـ7

  .باشند
  
  ها در هر میوه  تعداد پرهـ 1ـ5ـ7

  5ـ کمتر از 1                   
  9تا  5ـ از 2                   
  14تا  10ـ از 3                   

  18تا  15ـ از 4                   
  18ـ بیشتر از5                   

  
  ها به یکدیگر  ـ چسبیدگی دیواره پره2ـ5ـ7

  ـ قوي3                     ـ متوسط2                     ضعیفـ 1                   
  
  ها  ـ یکنواختی شکل پره3ـ5ـ7

  ـ همگون0                   
  ـ ناهمگون1                   

  
  ها ـ ضخامت دیواره پره4ـ5ـ7

  مـ ضخی7                     ـ متوسط5                     ـ نازك3                   
  ـ محور میوه 5ـ5ـ7

  ـ توخالی3                     ـ نیمه توخالی2                     ـ جامد 1                   
  
  ـ شکل مقطع عرضی محور میوه6ـ5ـ7

  ـ گرد 1                   
  ـ نامنظم2                   

  
  )mm(ـ قطر محور میوه7ـ5ـ7
  
  ـ گوشت میوه6ـ7
  
  گ گوشت ـ رن1ـ6ـ7

  ـ سفید1                   
  ـ سبز2                   
  ـ زرد3                   
  ـ نارنجی4                   
  ـ صورتی5                   

  ـ قرمز روشن6                   
  ـ نارنجی ـ قرمز7                   
  ـ قرمز8                   

  ـ ارغوانی9                   
   )8ـ7بخش  مطابق توضیح(ـ سایر رنگها 99                   

  
  ـ شدت رنگ گوشت 1ـ1ـ6ـ7

  ـ روشن3                   
  ـ تیره7                   



٢٥٢٥  
  

  
  ـ یکنواختی رنگ گوشت 2ـ6ـ7

  ـ همگن1                     )رگه رگه(ـ ناهمگن 0                   
  
  ی گوشتـ نرم4ـ6ـ7

  ـ سفت3                     ـ متوسط2                     ـ نرم1                   
  
  ـ بافت گوشت1ـ4ـ6ـ7

  ـ ترد1                   
  ـ فیبري2                   

  )آبدار(ـ گوشتی 3                   
  تـ سایر حاال4                   

  
انتهـاي نزدیـک بـه بخـش     (گیري اشـاره کنیـد    نامه به موقعیت محل اندازه از این توصیف 8ـ7در بخش : رشحیهاي ت ـ طول کیسه5ـ6ـ7

  ) ها اي یا سر میوه و یا مرکز پره قاعده
  ـ بلند3                     ـ متوسط2                     ـ کوتاه1                   

  
  ـ ضخامت کیسه ترشحی6ـ6ـ7

  ـ ضخیم3                     ـ متوسط2                     ـ نازك1                   
  
  )بر اساس وزن کل میوه(بر  ـ مقدار عصاره درون7ـ6ـ7

  ـ زیاد3                     ـ متوسط2                     ـ کم1                   
  
استخراج شده باشند مالك ارزیـابی  ) به عنوان تکرار(که بطور تصادفی از سه درخت عدد میوه رسیده  30 بذرهاي کامالً نمو یافته: ـ بذر 7ـ7

  .) مگر در موارد خاصی که به آنها اشاره شده است(گیرند  قرار می
  
  .هند شدافشانی آزاد تولید شده باشند شمارش خوا فقط بذوري که به نمو کامل رسیده باشند و از گرده: ـ تعداد متوسط بذر در هر میوه 1ـ7ـ7

  بذر ـ بی0                   
  بذر 4تا  1ـ از 1                   
  بذر 9تا  5ـ از 2                   

  بذر 19تا  10ـ از 3                   
  بذر 50تا  20ـ از 4                   
  بذر 50ـ بیشتر از 5                   

  
  .باشد افشانی مالك ارزیابی می ور موجود در هر میوه تحت شرایط خود گردهتعداد بذ: بذري ـ آزمون بی2ـ7ـ7

  بذر ـ بی0                   
  بذر 4تا  1ـ از 1                   
  بذر  9تا  5ـ از 2                   

  بذر  19تا  10ـ از 3                   
  بذر 50تا  20ـ از 4                   

  بذر  50ـ بیشتر از 5                   
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٦٢٦  
  

  
  . بذر تعیین خواهد شد 20از مشاهده : ـ شکل بذر3ـ7ـ7

  ـ مخروطی1                   
ــ مـیخ   3دار                    مرغی نوك ـ تخم2                   

  مانند
  مرغی ـ تخم4                   

  گوش نیمه ـ سه5                   
  ـ کروي6                   
  ـ کروي نیمه7                   
  )8ـ7بخش  مطابق توضیح(ـ سایر اشکال 99                   

  
  

  . بذر تعیین خواهد شد 20از مشاهده : ـ سطح بذر4ـ7ـ7
  ـ کرکدار3                     ـ چروکیده2                     ـ صاف1                   

  
  .بذر تعیین خواهد شد 20از مشاهده : ـ رنگ بذر5ـ7ـ7

  ـ سفید 1                   
  ـ کرم2                   
  ـ زرد3                   

  ـ سبز4                   
  اي ـ قهوه5                   
) 8ـــ7بخــش  مطــابق توضــیح (ـــ ســایر رنگهــا   6                   

  
  :ها پهـ رنگ ل6ـ7ـ7

  ـ سفید1                   
  ـ زرد روشن تا کرم2                   
  ـ سبز روشن3                   
  ـ سفید و سبز4                   
  ـ سبز مالیم5                   

  ـ سبز تیره6                   
  ـ ارغوانی7                   
  یـ صورت8                   
  )8ـ7بخش  مطابق توضیح(ـ سایر رنگها 99                   

  
  ـ رنگ بذر در نقطه شاالز7ـ7ـ7

  ـ سفید1                   
  ـ کرم2                   
  ـ زرد3                   
  اي روشن مایل به خاکستري  ـ قهوه4                   

  اي ـ قهوه5                   
  ـ قرمز6                   

  ـ ارغوانی7                   
  )8ـ7بخش  مطابق توضیح(ـ سایر رنگها 99                   

  
عدد بذر  30میکروسکپ قابل رؤیت باشد مالك بوده و مقدار میانگین حاصله از  تعداد جنینهاي درون هر بذر که با استریو: ـ جنین بذر8ـ7ـ7

  . گردد باید در این بخش درج 
  جنین  ـ تک1                   
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  ـ چند جنین2                   
  ـ ترکیبی از هر دو حالت فوق3                   

توان در این بخش  اند را می آمده {سایر  ~گونه اطالعات اضافی و نیز مواردي را که در باال تحت عنوان کلی  هر: ـ یادداشتها و تذکرات 8ـ7
  . ود یادداشت نم
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  ارزیابی
  
  هاي گیاه نامه ـ توصیف8
  
  ـ بخشهاي رویشی 1ـ8
  
  . گیري بیان شود  الزم است که سن درخت در زمان نمونه): سال(ـ سن درخت 1ـ1ـ8
  
  پیوندك/ ـ سازگاري پایه 2ـ1ـ8

  ـ وجود ندارد0                   
  ـ ضعیف1                   

  ـ متوسط2                   
  ـ خوب3                   
  ـ وجود حلقه در ناحیه پیوندي4                   

  
  نسبت به درختان پیوندي روي پایه نارنج: ـ قدرت درخت3ـ1ـ8

  ـ زیاد3                     ـ متوسط2                     ـ کم1                   
  
هاي وابسته بـه   گیري شده و یا با ابزار شود که با واحد متر اندازه از سطح زمین تا باالترین نقطه تاج را شامل می ):m(ـ ارتفاع درخت 4ـ1ـ8

  .شود قوه بینائی ارزیابی می
  
  .گیري است ترین بخش تاج مالك اندازه پهن) : m(ـ قطر تاج 5ـ1ـ8
مگر در مواردي خاص کـه بـه آن   (دا شده باشند منظور نظر خواهد بود برگ کامالً توسعه یافته که از سه درخت ج 10میانگین : ـ برگ 2ـ8

  ). اشاره شده است
  
سـانتیمتر مربـع  از    5/0اي بـه ابعـاد    در محـدوده . تعداد در هر سانتیمتر مربع  از سطح زیرین برگ مالك است: ـ تعداد غدد ترشحی1ـ2ـ8

  .وندش سطح زیرین برگ و توسط استریومیکروسکپ غدد مذکور رؤیت می
  
  ـ اندازه غدد ترشحی سطح میوه2ـ2ـ8

  )میلیمتر 8/0مساوي و یا کمتر از (ـ کوچک 1                   
  ) میلیمتر 1تا  9/0از (ـ متوسط 2                   
  )میلیمتر 1بزرگتر از (ـ درشت 3                   

  
  ـ رنگ بخش باالئی برگ نسبت به سطح زیرین آن3ـ2ـ8

  تر است ـ تیره3                     تر است  ـ روشن2                     ـ مشابه است1                   
  
  هاي روي سطح باالئی برگ ـ رشته4ـ2ـ8

  ـ برآمده1                   
  ـ هموار2                   
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  هاي برگ ـ زاویه قاعده5ـ2ـ8
  ـ حاده1                   

  ـ منفرجه2                   
  
  ـ زاویه نوك برگ 6ـ2ـ8

  ـ حاده 1                   
  ـ منفرجه2                   

  
  ـ اتصال دمبرگ به بالها7ـ2ـ8

  ـ مستقیم1                   
  دار ـ انحناء2                   

  
  ـ طول دمبرگ8ـ2ـ8

  میلیمتر 10تا  0ـ از 1                   
  میلیمتر 15تا  11ـ از 2                   

  میلیمتر 15ـ بیشتر از 3                   
  
  ـ گل 3ـ8
  
  ـ نظم گلها 1ـ3ـ8

  ـ هر دو3                     آذین  ـ گل2                     ـ منفرد 1                   
  
  آذین گل/ ـ موقعیت گل 2ـ3ـ8

  ـ هر دو3                     ـ انتهائی 2                     ـ محوري1                   
  آذین ـ نوع گل3ـ3ـ8

  )Panicle(ـ خوشه1                   
  )Raceme(ـ خوشه 2                   
  Corymbـ 3                   
  )درج شود 7ـ8در بخش (ـ سایر فرمها 4                   

  
  آذین گلـ تعداد جوانه گل در هر 4ـ3ـ8
  
  ـ طول پرچم5ـ3ـ8

  ـ بلند3                     ـ متوسط2                     ـ کوتاه1                   
  
  
  هاي پرچم ـ جدائی میله6ـ3ـ8

  ـ جدا1                   
  ـ تا حدودي جدا از هم2                   
  ـ متحد شده با یکدیگر3                   
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  )mm(طول بساك  ـ7ـ3ـ8
  
  ـ شکفتگی بساك8ـ3ـ8

  ـ خوب3                     ـ متوسط2                     ـ ناچیز1                   
  
  ـ شکل خامه 9ـ3ـ8

  ـ کج3                     ـ کمانی2                     ـ مستقیم1                   
  
  ـ نظم و قاعده در گلدهی10ـ3ـ8

  ـ وجود ندارد 0                   
  ـ وجود دارد1                   

  
  ـ فراوانی گلدهی11ـ3ـ8

  ـ فراوان است2                     ـ ضعیف است1                     ـ ندارد0                   
  
  ـ گلدهی ثانویه12ـ3ـ8

  ـ ندارد0                   
  ـ دارد1                   

  ـ تعداد روزهاي الزم تا گلدهی ثانویه 13ـ3ـ8
  
  ـ میوه4ـ8
  
  تعداد روزها از گلدهی تا رسیدن میوه: ـ چرخه باردهی1ـ4ـ8
  دهی  ـ عادت میوه2ـ4ـ8

  ـ هر دو حالت3                     ـ بیرون2                     ـ درون تاج1                   
  
  ـ رفتار باردهی3ـ4ـ8

  ـ منظم1                   
  منظم ـ نا2                   

  
  آوري ـ سال4ـ4ـ8

  منظم است ـ نا2                     ـ منظم است1                     ـ ندارد0                   
  
  . باشد  حرارت اتاق مالك می مقدار روغن استخراج شده از فرابر توسط ابزار مکانیکی و در: ـ مقدار اسانس موجود در پوست میوه5ـ4ـ8
  
  .شود  درجه سانتیگراد قرائت می 20توسط انکسارسنج روغن  و در حرارت : ـ بریکس روغن6ـ4ـ8
  
  )کیلوگرم ( ـ عملکرد هر درخت 7ـ4ـ8
  
  ـ کارائی عملکرد8ـ4ـ8

  ـ دارد1                     ـ ندارد0                   
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  ـ عصاره5ـ8
  
الزم اسـت  . لیتر از عصاره میوه بیان خواهد شـد   میلی 100واالن اسید سیتریک در هر  اکی با واحد میلی: قابل تیتراسیون ـ مقدار اسید1ـ5ـ8

  . پروتوکل الزم مانند امالح جامد محلول و اسیدیته تعریف شوند
  
  .قید شود متر هاش پالزم است که با یک رقم اعشار توسط دستگاه : PHـ 2ـ5ـ8
  
  . سنج تعیین خواهد شد با استفاده از دستگاه انکسار(%): ند ـ مقدار ق3ـ5ـ8
  
  ـ نسبت امالح جامد محلول به اسیدهاي قابل تیتراسیون4ـ5ـ8
  
  ) گرم در هریکصد گرم از وزن میوه میلی(ـ مقدار اسید آسکوربیک 5ـ5ـ8
  
  شود  بذر به تعیین موارد زیر اقدام می 20با استفاده از : ـ بذرها6ـ8
  
  ) mm(ل بذر ـ طو1ـ6ـ8
  )mm(ـ پهناي بذر 2ـ6ـ8
  
  ) g(ـ وزن بذر 3ـ6ـ8
  
تـوان در ایـن    انـد مـی   ذکر شده {سایر  ~گونه اطالعات اضافی و نیز مواردي را که در باال تحت عنوان کلی  هر: ـ یادداشتها و تذکرات7ـ8

  .بخش آورد
  
آماربرداریها باید در شرایط مصنوعی یـا طبیعـی انجـام    ). کاربرد دارندتنها براي ارقامی که به عنوان پایه : (زنده ـ حساسیت به تنشهاي غیر9

  :شود بندي شده که ذیالً عنوان می درجه 9تا  1درجات مختلف حساسیت از . شود که بتوان بخوبی آن را مشخص نمود 
  
  .ـ هیچگونه عالمت حساسیتی دیده نشده و یا بسیار ضعیف است1
  ـ کم2
  ـ متوسط3
  ـ زیاد4
  زیادـ خیلی 5

  
  .شود گیري می در شرایط طبیعی و در فصل سرد اندازه: ـ واکنش به حرارت پائین1ـ9
  
  . شود گیري می در شرایط طبیعی و در فصل گرم سال اندازه: ـ واکنش به حرارت باال2ـ9
  
  .شود گیري می اقل چهار هفته اندازه در شرایط طبیعی به هنگام روز و براي حد: ـ واکنش به خشکی3ـ9
  
  ـ واکنش به خاك خیس 4ـ9
  
  ـ واکنش به خاك قلیائی 5ـ9
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  ـ واکنش به شوري 6ـ9
  
  زدگی  ـ واکنش به یخ7ـ9
  
  ـ واکنش به بادهاي دائمی8ـ9
  
تـوان در ایـن    اند را می ذکر شده {سایر  ~گونه اطالعات اضافی و نیز مواردي را که در باال تحت عنوان کلی  هر: ـ یادداشتها و تذکرات9ـ9

  .کر کردقسمت ذ
  

 18ــ  10چنـین اطالعـاتی را بایـد در بخـش     . در هر حالت ذکر منشآ آلودگی در گیاهـان ضـروري اسـت    : ـ حساسیت به تنشهاي زنده10
  .درجه بندي شده است که ذیالً به برخی از آنها اشارا شده است 9تا  1میزان حساسیت در این حالت از . نامه درج کنید توصیف

  
  ـ خیلی کم و یا فاقد هر گونه نشانه وجود آلودگی1                   
  ـ کم3                   
  ـ متوسط5                   
  ـ زیاد7                   
  ـ خیلی زیاد 9                   

  
  :ـ سپرداران1ـ10
  

   Aonidiella aurantiiـ  1ـ1ـ10
   Aonidiella citrinaـ  2ـ1ـ10
  Ceroplastes sinensisـ  3ـ1ـ10
  Ceroplastes destructorـ  4ـ1ـ10
  Coccus hesperidiumـ  5ـ1ـ10
  Saissetia oleaـ  6ـ1ـ10
  Aspidiotus neriiـ  7ـ1ـ10
  Chrysomphalus aonidumـ  8ـ1ـ10
   Chrysomphalusـ  9ـ1ـ10
  Lepidosaphes beckeiiـ 10ـ1ـ10
  Lepidosaphes gloveriـ 11ـ1ـ10
   Parlatoria pergandeiـ 12ـ1ـ10
  Parlatoria ziziphiـ 13ـ1ـ10
  Selenaspidus articulatusـ 14ـ1ـ10
  Unaspis citriـ 15ـ1ـ10
  Unaspis yanonensisـ 16ـ1ـ10
  Icerya purchasiـ 17ـ1ـ10
  

  :ـ شپشکهاي آردآلود2ـ10
  

  Planococcus citriـ 1ـ2ـ10
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  Pseudococcus longispinusـ 2ـ2ـ10
  

  :ـ شته ها3ـ10
  

 Aphis citricolaـ 1ـ3ـ10
 Aphis gossypiـ 2ـ3ـ10
  Myzus persicaeـ 3ـ3ـ10
  Toxoptera aurantiiـ 4ـ3ـ10
  Toxoptera citricidusـ 5ـ3ـ10
  

  :ـ مگسهاي سفید4ـ10
  

  Aleurocanthus woglumiـ 1ـ4ـ10
  Aleurocanthus floccosusـ 2ـ4ـ10
    Dialeurodes citriـ 3ـ4ـ10
 Dialeurodes citrifoliiـ 4ـ4ـ10
 

  :ـ زنجرکها5ـ10
  

  Empoasca smithiـ 1ـ5ـ10
  Neoaliturus  haematocepsـ 2ـ5ـ10
   Neoaliturus tenellusـ 3ـ5ـ10
  

  :ـ مگسهاي میوه6ـ10
  

  Ceratitis capitataـ 1ـ6ـ10
  Anastrepha fraterculusـ 2ـ6ـ10
  Dacus dorsalisـ 3ـ6ـ10
  

  :ـ مینوز برگ7ـ10
  

  Phyllocnistis citrellaـ 1ـ7ـ10
  

  Prays citriـ 2ـ7ـ10
  

  : ـ تریپس8ـ10
  

  Scirtothrips citriـ 1ـ8ـ10
  Scirothrips aurantiiـ 2ـ8ـ10
  Heliothrips haemorrhoidalisـ 3ـ8ـ10
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  :ـ پسیل9ـ10
  

  Diaphorina citriـ 1ـ9ـ10
  Trioza erytreaـ 2ـ9ـ10
  

  :ـ کنه10ـ10
  Phyllocoptrupta oleivoraـ 1ـ10ـ10
  Panonychus citriـ 2ـ10ـ10
  Aceria sheldoniـ 3ـ10ـ10
  Brevipalpus lewisiـ 4ـ10ـ10
  Brevipalpus californicusـ 5ـ10ـ10
  Eutetranychus orientalisـ 6ـ10ـ10
  polyphagotarsonemus latusـ 7ـ10ـ10
  

  :ـ نماتد11ـ10
  

  .pratylenchus sppـ 1ـ11ـ10
  Tylenchulus semipenetransـ 2ـ11ـ10
  Radopholus similisـ 3ـ11ـ10
  

  :ـ قارچها12ـ10
  Alternaria citriـ 1ـ12ـ10
   Botrydiplodia theobromaeـ 2ـ12ـ10
  Botrytis cinereaـ 3ـ12ـ10
  Colletotrichum gloeosporioidesـ 4ـ12ـ10
  Diaporthe citriـ 5ـ12ـ10
  Geotrichum candidumـ 6ـ12ـ10
  Mycosphaerella citriـ 7ـ12ـ10
  Penicillium digitatumـ 8ـ12ـ10
  Penicillium italicumـ 9ـ12ـ10
  Phyllosticta citricarpaـ 10ـ12ـ10
  Phoma tracheiphilaـ 11ـ12ـ10
  Phytophthora citrophthoraـ 12ـ12ـ10
  Phytophthora nicotianaeـ 13ـ12ـ10
  Thanatephorus cucumerisـ 14ـ12ـ10
  Thielaviopsis basicolaـ 15ـ12ـ10
  

  :ـ باکتریها13ـ10
  

  Pseudomonas syringaeـ 1ـ13ـ10
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  Xanthomonas axonopodis pv. Citriـ 2ـ13ـ10
  

  :ـ فیتوپالسما14ـ10
  

  Spiroplasma citriـ 1ـ14ـ10
  

  :ـ ویروسها15ـ10
  

  CiLRVـ 1ـ15ـ10
  CLVـ 2ـ15ـ10
  CPVـ 3ـ15ـ10
  CTLV ـ4ـ15ـ10
  CTVـ 5ـ15ـ10
  CVV ـ6ـ15ـ10
  SDVـ 7ـ15ـ10
  

  ل شبه ویروسیـ عوام16ـ10
  

  ـ کریستاکرتیس1ـ16ـ10
  

  ـ ایمپیتراتورا2ـ16ـ10
  

  ـ ویروئیدها17ـ10
  

  ـ  خمیدگی برگ مرکبات1ـ17ـ10
  

  ـ کاچکسیا2ـ17ـ10
  

  ـ زایلوپروزیس3ـ17ـ10
  

  ـ اگزوکرتیس4ـ17ـ10
  

  I Vـ 5ـ17ـ10
  

  .ـ هرگونه اطالعات مازاد بر موارد فوق را در این بخش درج کنید18ـ10
  

  هاي بیوشیمیائیـ نشانگر11
  

  :ـ ایزوزایم1ـ11
از آنجائی که در داخـل گونـه هـا گونـاگونی و     . براي هر آنزیمی به بافت تجزیه شده و شیوه خاص الکتروفورز مورد استفاده اشاره کنید   

ان انواع اسـتاندارد در  تفرق صفات دیده می شود لذا در تمام مناطق از ژنوتیپهاي ویژه اي که در سطح وسیعی قابل دسترسی هستند  به عنو
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از جمله . نامه جاي بگیرد از این توصیف …و           2ـ1ـ11،  1ـ1ـ11یک آنزیم خاص می تواند در قسمت . این آزمونها استفاده می شود
، ایزوسـیترات  )GOT(، استراز، گلوتامات اگزالواسـتات تـرانس آمینـاز    )ACPH(اسید فسفاتاز : این آنزیمها می توان به موارد زیر اشاره کرد

  .و پراکسیداز) PGM(، فسفوگلوکوز موتاز )PGI(، فسفوگلوکونات دهیدروژناز )MDH(، ماالت دهیدروژناز )ICD(دهیدروژناز 
  

  )به عنوان مثال پلی فنل پروفایل: (ـ سایر نشانگرهاي بیوشیمیائی2ـ11
  

از معمولترین شیوه هائی که در . از نمونه گیاهی تشریح گرددالزم است که هرگونه صفت مفید یا مشخصه و ممت: ـ نشانگرهاي مولکولی12
  .اشاره کرد   RAPDو RFLP   ،AFLP ،DAFاین مورد قابل استفاده هستند می توان به روشهاي

  
  ـ ویژگیهاي سیتولوژیکی13
  

  ـ شماره کروموزمی1ـ13
  

  ـ سطح پلوئیدي2ـ13
 )n2  ،n3  ،n4  و غیره و انوپلوئیدي ،(  
  

  .دیده شده است 1سلول میکروسپور در مرحله متا فاز  50بالغ بر : کروموزمی در میوز ـ ملحقات3ـ13
  

  .  تتراد را مورد بررسی قرار داد 50براي تعیین این ویژگی الزم است که بطور متوسط (%): ـ تترادهاي طبیعی 4ـ13
  

  ـ سایر ویژگیهاي سیتولوژیکی 5ـ13
  

    .نت ویژه شناخته شده را در نمونه مورد نظر توضیح دادباید هرگونه موتا: ـ ژنهاي شناخته شده14


