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 50لطفًا موضوع آتاب يا نشرية خود را در حدود
 آلمه مرقوم فرمائيد



 
يکی از راههای محايت از حقوق اصالحگران نباتات زراعی، ثبت 

 ظاهری و صفات بررسی باثبت رقم . ارقام اصالح شده است
 صفات گونهاين نشريه به توضيح اين. مولکولی اجنام می گيرد

. برداری از آهنا را شرح می دهدپرداخته و حنوه يادداشت 
گيرند قرار کمرت حتت تأثير شرايط حميطی چنانچه صفات اينگونه 

اشند، مالک تمايز، يکنواخت و پايدار باندازه کافی م به و
 .خواهند گرفتقرار رقم جديد هتيه کاتالوگ  ثبت و

 
 :نوع 

 □اداری          ■نشريه           □آتاب 

 
 

ون های متایز، یکنواختی و راهنمای اجرای آزم :نام نشريه
 پایداری ارقام گندم نان
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 آيدين محيدیدکرت  و جواد شاطرياندکرت  :ويراستاران
 مؤسسة حتقيقات ثبت و گواهی بذر و هنال :ناشر

 1386  تابستان :انتشار ترمجه تاريخ 
  صفحه45 :تعداد صفحات

  نسخه30 :تيراژ
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ن نشريه به تأئيد شورای انتشارات مؤسسة ثبت و گواهی بذر اي
در مرآز      تاريخ      و هنال رسيده و به مشارة         

 .اطالعات و مدارك علمی و حتقيقاتی به ثبت رسيده است
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 بسمه تعالی
ی و متایز، یکنواختاجرای آزمون های  راهنمای(

 )پایداری
 :خبش اول
 :  اين راهنماموضوع: الف
aestivum Triticum راهنمای آزمون بر روی متام ارقام گندم ناناين 

L. emend. Fiori et Paol. استفاده می شود. 
 

 : ورد نيازمواد م: ب
 مواد در خصوص زمان، مکان، کميت و کيفيتمراجع ذيصالح  .1

 . رقم در دست معرفی، تصميم می گيرندآزمونگياهی مورد نياز 
انی که مواد گياهی را  از خارج از کشور حمل متقاضي .2

کليه اجرای آزمون وارد می منايند، الزم است از پيوست بودن 
 .ينان حاصل مناينداطم  آن مواد،موافقت نامه های گمرکی

در (، الزم است حداقل سه آيلوگرم بذر از هر رقممتقاضي .3
 .را ارائه منايد) يک يا چند منونه

 حداقل استانداردهای ازبايد نبذر ارائه شده کيفيت  .4
گواهی بذور جتارتی کشور بررسی کننده رقم در زمينه ظرفيت 

 .باشدپايينرت جوانه زنی، درصد رطوبت و خلوص بذر 
  حداقل، متقاضي موظف استمراجع ذيصالحت درخواست درصور .5
 خوشه سنبله 100و ) برای ارقام زمستانه (خوشه سنبله 150
خوشه . از رقم مورد نظر را ارائه منايد) برای ارقام هباره(

ها الزم است کامًال رسيده عاری از اثر خسارت آفات و  سنبله
ده جهت بيماريهای گياهی بوده و حاوی تعداد کافی بذر زن

 .ايجاد يک رديف گياه بالغ و سامل  باشند
6.  
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ضد عفونی ،  (یتيماربر روی مواد گياهی نبايد هيچگونه
، مگر اينکه اجرای آن صورت پذيرد......... ) غربال و 

ی که  در صورت.افراد ذيصالح اجنام شده باشدتيمار به درخواست 
 آن تيماری بر روی مواد گياهی اجرا شده باشد جزئيات کامل

 .بايد ارائه شود



 :ها اجرای آزمون: ج
ها معموًال دو دوره رشد مشابه می  حداقل دوره اجراي آزمون .1

 .باشد
چنانچه . دنمعموًال آزمون ها بايد در يک مکان اجرا شو .2

، ممکن است مشاهده نشود در مکان مورد نظر رقمصفت مهمی از 
 .اد مورد آزمون قرار دنيز را در مکان ديگری رقمآن 
 ازهای مزرعه ای بايد در شرايطی اجنام پذيرد که  آزمون .3

 .اطمينان حاصل شودرشد طبيعی رقم 
ای در نظر گرفته شود که   به اندازهد بايااندازه کرهت .4

گيری يا  برداشت گياهان يا خبش هايی از آهنا به منظور اندازه
، اثر سوء بر جا مشاهدات انتهای دوره رشد، بر روی مشارش

 .نگذارد
 گياه در دو 2000 حداقل بايد هر آزمون، از هر رقم در .5

خوشه ها به روش  اگر آزمون. يا چند تکرار مورد کشت قرار گريد
 مورد خوشه سنبله 100 در رديف کشت شوند، از هر رقم سنبله

 .نياز می باشد
تنها در صورتی می توان برای مشاهده و اندازه گيری از  .6

گونه کرهتا از شرايط حميطی  استفاده منود که اينجمزاکرهتای 
 . باشندمشاهبی برخوردار

دستيابی به به منظور ديگری های اضافی  آزمونممکن است،  .7
 .شودمقاصد خاصي طراحی و اجرا 

 
 :ها روش ها و مشاهده: د
 بايد از روی متايز و پايداری تشخيصها برای  متام مشاهده .1

 . گياه مجع آوری گردد20 يا قسمتی از  گياه20
ارزيابی چشمی (تشخيص يکنواختی صفات در کل يک کرتبرای  .2

هايی از  با اجنام يک مشاهده بر روی گروهی از گياهان يا قسمت
های گياهی غيريکنواخت از  نبايد تعداد گياه يا قسمت) گياهان

 . باشد2000 در 5نظر خصوصيات مورد نظر، بيش از 
 تک  .3
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سنبله در خوشه برای تشخيص يکنواختی صفات بر روی
تشخيص چشمی با اجنام (، گياهان يا قسمتهايی از گياهانها ديفر

ها، گياهان يا   سنبله در رديف خوشه بر روی تکهايی مشاهده
ها، گياهان  سنبله در رديفخوشه تعداد ) قسمتهايی از گياهان

 در 3يا قسمتهايی از گياهان غير يکنواخت، نبايد بيش از 
  باشد100



 :گروه بندی ارقام : ه
برای سهولت در تشخيص يد جمموعه ارقام مورد کشت را با-1

صفاتی که برای گروه بندی . چند گروه تقسيم منود، به متايز
ارقام مناسب می باشند، آهنايی هستند که جتربه نشان داده است 

 و يا اينکه به استکه آن صفات در داخل يک رقم يا ثابت 
ضعيت های خمتلف مهچنين الزم است و. مقدار کمی تغيير می منايد
 ارقام به خوبی توزيع شده جمموعهبيان اينگونه صفات در 

 ). توزيع نرمال باشدجمموعه ارقام دارایصفت در (باشد
، صفات مشروحه ذيل را در افراد ذيصالحپيشنهاد می شود که -2

 .گروه بندی ارقام مورد استفاده قرار دهند
 
I. 6صفت مشاره (کرکدار بودن باالترين گره: ساقه.( 
II. 13صفت مشاره (مومی بودن پوشينک: بذر اوليه.( 
III. 20صفت مشاره  (رنگ پوشينک: بذر.( 
. 
 

 :عالئم و صفات: و
برای تشخيص متايز، يکنواختی و پايداری، بايد از صفات و -1

توضيحات صفات درج شده در جدول صفات ارائه شده توسط احتاديه 
، )UPOV(بين املللی برای حفاظت از ارقام جديد گياهی 

 .استفاده منود
به منظور جتزيه و حتليل الکرتونيکی داده  9 تا 1امتيازهای  -2

هر صفيت بسته به شدت و ضعف ظهور آن در ارقام خمتلف است و ها 
 . را دريافت منايد9 تا 1مي تواند امتياز عددي از 

 برای برخی صفات دو رقم الگوی متفاوت که با يک عالمت-3
اند برای ارقام زمستانه و  جدا شدهاز يکديگر );(مسيکلون 

رقم اول به عنوان الگوی ارقام زمستانه و  هباره يوالف ارائه 
 .رقم دوم به عنوان الگوی ارقام هباره در نظر گرفته مي شود

 
 :عالئم-4

در برابر ) جدول صفات(وجود اين عالمت در ستون عالئم  (*) 
ي آن صفات برخی از صفات، بيانگر وجود الزام در اندازه گري

اينگونه صفات . در متام ارقام و در متام دوره های رشد است
مهواره در شناسنامه ارقام درج می شوند، مگر اينكه حتت 
شرايط حميطي خبصوصي، صفت مورد نظر بيان نشود و يا اينکه 
امكان يادداشت برداري از حالت هاي خمتلف آن صفت، بر روي 

 .اشدارقام مورد بررسي وجود نداشته ب
 عالئم (+) 
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نشان دهنده ) جدول صفات(وجود اين عالمت در ستون
اين است آه مي توان توضيحات اضايف در خصوص آن صفت را در 

 .مالحظه منوددوم خبش 



در ستون مربوط به مرحله رشدي مناسب يادداشت برداري از -5
صفت، عددی ثبت شده است که بيانگر هبرتين مرحله يادداشت 

 . مورد نظر استبرداری از صفت
 

خبش سوم مراحل خمتلف رشد و منو گياه مشاره گذاری شده و در -6
 .ارائه گرديده است

 
حروف انگليسي ارائه شده در ستون حنوه يادداشت برداري از -7

صفت، روش يادداشت برداري از صفت مورد نظر را به شرح زير 
 .بيان می منايد

 
 : M .اندازه گيری واقعی

VG : گروهی از  بر روی يک مشاهدهی با اجنام تشخيص چشم
 .گياهان يا خبش هايی از گياهان

VS :  
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تعدادی  بر روی چند مشاهدهتشخيص چشمی با اجنام
 .هايی از گياهان  گياهان يا خبشها، در رديفسنبله 
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 ارقام الگو يف صفتتوص

نیست یا خیلی 
Herzog ; Delos 1 ضعیف

Niklas ; Baldus 3 ضعیف

Andros ; Planet 5 متوسط

Obelisk ; Briscard 7 قوی

1 
 :کلئوپتیل

(+) 11-9 VS  رنگ
 آنتوسيانني

--- ; Albatros 9 خیلی قوی

--- ; Castan 1 عمودی

Frandoc ; Remus 3 نیمه عمودی

Obelisk ; Troll 5 بینابین

--- ; Boss 7 نیمه خوابیده

 :گياه 2
 

(و(*)
(+ 29-25 VG عادت رشد 

--- ; Beaver 9 خوابیده

نیست یا خیلی 
Soissons ; Prinqual 1 ضعیف

Niklas ; Troll 3 ضعیف

--- ; Cargidoc 5 متوسط

Cargo ; Sunnan 7 قوی

 VG 49-51 --- :برگ پرچم 3

 

رنگ 
 آنتوسیانین

 هاگوشوارگ
 قویخیلی
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9 Recital ; Dollar



 :ادامه جدول صفات
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 ارقام الگو توصيف صفت

--- ; Apollo 1یا خیلی کم نیست 

Recital ; Axona 3 کم

Obelisk ; Prinqual 5 متوسط

Frandoc ; Prinqual 7 زیاد

4 
 :گیاه

فراوانی 
گیاهان دارای 

 هایرگ پرمچب
 مخیده

(+) 51-47 VG 

--- ; Capitole 9 خیلی زیاد

Britta ; Florence 1 خیلی زود

Recital ; Remus 3 زود

Astron ; Paros 5 متوسط

Moulin ; Vitus 7 دیر

5 
زمان ظهور 

 سنبله
(*) 52-50 VG ) اولني سنبلچه

ها سنبله% 50در 
 )منايان شود

--- ; Beaver 9 خیلی دیر

نیست یا خیلی 
Cargo ; Adonis 1 ضعیف

Heiduck ; Ventura 3 ضعیف

Agent ; Hanno 5 متوسط

Orestis ; Prinqual 7 قوی

(و(*) :برگ پرچم 6
(+ 

65-60 VG 
مومی بودن 

 غالف 

 خیلی قوی

 12

9 Haven ; Wim



  :ادامه جدول صفات

ردي
 صفت ف

ئم
عال

)
رح
ش

 /
يت
امه

( 

ت 
اش
دد

ه 
حل
مر

يا
ب 
اس
من

ري
دا
بر

 

ري
دا
بر

ت 
اش
دد
يا

ش 
رو

 

ام
تيتوصيف صفت قام الگو

از
ار

ست یا 
  ضعیف

نی
onisSoissons ; Ad 1لیخی

nturaGarant ; Ve 3ضع یف

 ; ParosContra 5مت وسط

ombiNiklas ; C 7قو ی

سنبل :ه 7
 9 *)مومی

خیلی

VG 60-6(  بودن 

 ; WimBoxer 9  قوی

ست یا 
  ضعیف

نی
Goelent ; Adonis 1خیلی

turSoissons ; Ven 3ضع یف a

tisHaven ; At 5 وسطتم

Herzog ; Nandu 7قو ی

ساقه 8
 9 -مومی

خیلی

: 
VG 60-6-- گردن بودن 

imQuotador ; W 9  قوی

rdCourtot ; Brisca 1خیلی  کوتاه

musKonsul ; Re 3کو تاه

Sideral ; Ventura 5مت وسط

 ; AdonisBoxer 7بل ند

گیاه :  9

 )ها ریشک+

(*) 2 

یخیل

9-75 M

  بلند

سنیله+ساقه(طول

9 us

 13

Aladin ; Vit



  :ادامه جدول صفات

ردي
 صفت ف

ئم
عال

)
رح
ش

 /
يت
امه

( 

ب 
اس
من
ه 
حل
مر

ري
دا
بر

ت 
اش
دد
يا

ت  
اش
دد
يا

ش 
رو

ري
دا
بر

 

ام توصيف 
تيصفت  از 

 ارقام الگو

Orestis ; Remus 3نازک 

Herzog ; Nandu 5 متوسط
10 

 :ساقه
مغز در برش 

 عرضی
در فاصله میان (

ایه سنبله و گر
 )ساقه زیر آن

ه  پ

  

 

(و(*)
(+ 92-80VS

Forby ; Furio 7ضخیم

Slejpner ; Filou 1ای نیزه 

--- ; --- 2ای استوانه 

--- ; Pane 247 3 نیمه مچاقی

Beauchamp ; Prinqual 4 مچاقی

 :سنبله 11
 

(و(*)
(+ 92 VS 

 

 شکل نیمرخ

Declic ; Nandu 5دوکی

--- ; Demar 4 1سستخیلی  

Castan ; Ventura 3 سست

Soissons ; Hanno 5 متوسط

Forby ; Combi 7 مرتاکم

1
2 

VS or M 

 

 :سنبله
 راکم 80-92 (*) ت

خیلی
--- ; --- 9مرتاکم  
خیلی 
--- ; --- 1 کوتاه

--- ; Carat 3 کوتاه

Ritmo ; Arkas 5 متوسط

Forby ; Prinqual 7 بلند

 :سنبله 13
 

 

 

M 

 بلند

--- 92-80
شامل (طول

ها و  ریشک
خیلی )اسکورها

 14

9 Amifort ; ---



 :ادامه جدول صفات

ردي
 ف

امت
ياز  صفت

ئم
عال

)
رح
ش

 /
يت
امه

( 

ت 
اش
دد
يا

ب 
اس
من
ه 
حل
مر

ري
دا
بر

 

ري
دا
بر

ت 
اش
دد
يا

ش 
رو

 

و لگ ارق ام ا توصيف صفت

ند Futur ; Axona 1 دو  نیست هر

ند Festival ; Furio 2کورها هست اس (و(*) 14
(+ 

ها یا  ریشک
2 80-9 :اسکورها

 ندری

VG 

 ; Soissons 3ها هست شک
Ventura

--- ; Herzog 1 خیلی کوتاه

Andros ; Combi 3 کوتاه

Pagode ; Hanno 5 متوسط

--- ; Fidel 7 بلند

15 
ا و هریشک

 اسکورها
از انته(

 )سنبله
2ایطول

 

(*) 9-80 VG 

--- ; Gaucho 9 خیلی بلند

Herzog ; Furio 1 سفید

 رنگ 2VG 90-9 (*) :سنبله 16
Gallo ; Prinqual 2 رنگی

لی  یست یا خین
--- ; Soissons 1 ضعیف

Slejpner ; Furio 3 ضعیف

 Beaver ; Rock 5 متوسط

Apollo ; Axona 7 قوی

 2VS 80-9 (+) :حمور سنبله 17
باالترین 

میزان (بند
کرکی بودن س

 )برجسته
طح

 خیلی قوی

 15

9 Carat ; ---



  :ادامه جدول صفات

ردي
 صفت ف

ئم
عال

)
رح
ش

 /
يت
امه

( 

ت 
اش
دد
يا

ب 
اس
من
ه 
حل
مر

ري
دا
بر

 

ري
دا
بر

ت 
اش
دد
يا

ش 
رو

 

ام
و لگ ار تي توصيف صفت

 از
قام ا

یا خیلنیست 
باری

ی 
--- ; Courtot  ک 1

Soissons ; Wim باری ک 3

Sideral ; Furio 5متوس ط

Castan ; Filou 7هپ ن

18 
 :پوشه پایینی

در (عرض شانه
ه واقع درسنبلچ

یک سوم میانی 
 )سنبله

   

 ن

(+) 92-80VS

--- ; Abo خیلی هپ 9

--- ; Courtot شیب دا ر 1

Forby ; Ventura کمی شیب دا ر 3

Herzog ; Priqual 5مسط ح

Beaver ; Adonis 7برجست ه

19 
 :پوشه پایینی

در ( شانهشکل
سنبلچه واقع در
یک سوم میانی 

 )سنبله

   

دو 
 ر

(+) 92-80VS

خیلی برجسته با 
--- ; Farnese برآمدگی آشکا 9

Aladin ; Sunnan خیلی کوتا ه 1

Sideral ; Axona 3کوتا ه

Recital ; Furio 5متوس ط

Soissons ; Tejo 7بلن د

20 
 :پوشه پایینی

در (طول نوک
سنبلچه واقع در
یک سوم میانی 

 )سنبله

   

 د

--- 92-80VS

9خیلی بلن

 16

 inqualCourtot ; Pr 



  :ادامه جدول صفات

ردي
 صفت ف

ت 
اش
دد
يا

ب 
اس
من
ه 
حل
مر

ري
دا
بر

 

ري
دا
بر

ت 
اش
دد
يا

ش 
رو

 

ئم
عال

)
رح
ش

 /
يت
امه

( 

ام
تيف توصيف صت

 از
 ارقام الگو

Festival ; Lobo مستقی م 1

Slejpner ; Furio کمی مخید ه 3

Courtot ; Rock 5مخیدگی م توسط

--- ; Arum 7مخیدگی زیا د

21 
 :پوشه پایینی

در (نوک شکل
سنبلچه واقع در 
یک سوم میانی 

 )سنبله

(+) 92-80  

ی 
 د

VS

مخیدگی خیل
--- ; --- زیا 9

PrinqualSlejpner ; 3 ضعی ف

Sideral ; Furio 5متوس ط
2
2 

 :پوشه پایینی
مقدار کرک سطح 

سنبلچه (در داخلی
واقع در یک سوم 

 )میانی سنبله

(+) 92-80  

 ی

VS

Declic ; Tejo 7قو

PrinqualSoissons ; 1 مستقی م

scardSlejpner ; Bri کمی مخید ه 3

Sideral ; Wim مخیدگی م توسط 5

Parade ; Axona 7مخیدگی زیا د

23  (+) 92-80 پوشینک
 :)ملا(پشتی

  

ی 
 د

VS

ل

در (شکل نوک
سنبلچه واقع در 
یک سوم میانی 

  )سنبله
مخیدگی خی
9زیا

 17

 Tara ; ---



 :ادامه جدول صفات

امتياز  صفترديف

عال
(ئم

رح
ش

 /
يت
امه

( 

ت 
اش
دد
يا

ب 
اس
من
ه 
حل
مر

ري
دا
بر

 

وش
ر

 
ري
دا
بر

ت 
اش
دد
يا

 

 ارقام الگوتوصيف صفت

Recital ; Florence 1 سفید

 VG 92 (*) :بذر 24
Soissons ; Ventura 2 قرمز

 رنگ 

 یا خیلی هیچ
--- ; --- 1 روشن

--- ; Soissons 3 روشن

Orestis ; Prinqual 5 متوسط

Slejpner ; Rock 7 تیره

25 
 :بذر

(+) 92 VS 

 

رنگ پذیری 
 فنلبا 

Sideral ; Ventura 9 تیرهخیلی

--- ; Slejpner 1 تیپ زمستانه

--- ; Fidel 2 تیپ بینابین (+)و(*) VG --- فصلی 26  تیپ

 تیپ هباره

 18

3 --- ; Nandu



 :خبش دوم
 : توضيح برخی از صفات ارائه شده در جدول: ح
 .سيانينرنگ آنتو:  کولئوپتيل-)1(

  :روش اندازه گيری رنگ آنتوسيانين
 :تعداد بذور مورد نیاز در هر آزمون) الف

 بذر و برای تشخيص 20برای تشخيص متايز ارقام تعداد 
يکنواختی ارقام تعداد . بذر از هر رقم مورد نياز است100 

 :آماده سازی بذور) ب
روی کاغذ مرطوب در ) بدون خواب(بذور آماده جوانه زنی

 ظروف پرتی قرار ميگيرند و درب ظروف در طول مدت جوانه درون
 .زنی بسته می شود

 :مکان) ج
 .آزمايشگاه يا گلخانه

 :نور)  د
 1ها در تاريکی به حدود  بعد از اينکه طول کلئوپتيل

) مشابه نور طبيعی(سانتيمرت رسيد، آهنا در شرايط نور مصنوعی
 روز 4 الی 3 لوکس به صورت مداوم و به مدت 15000در شدت 

 .قرار می گيرند
) ه :دما

 . درجه سانتيگراد20 الی 15 
 :زمان یادداشت برداری) و

و ) حدود يک هفته(زمانی است که کلئوپتيل کامًال رشد کرده
 11 الی 9 در مرحله 1گياه از نظر مراحل دهدهی رشد زادکس

 .قرار دارد
 :شاخص یادداشت برداری) ز

و از تک تک بذور يادداشت ای است  يادداشت برداری مشاهده
 صورت می 9 الی 1برداری اجنام می شود و امتياز دهی از 

 .گيرد
 :توجه

برای آزمون متايز حداقل دو رقم الگو به عنوان شاهد 
 .بايد در نظر گرفته شود
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1 ZADOKS 



:گياه) 2(  . عادت رشد
عادت رشد گياه از روی وضعيت برگها و پنجه های گياه و 

برای اينکار بايد از . می شودبه صورت مشاهده ای مشخص 
زاويه ايجاد شده فی مابين برگهای خارجی و پنجه ها با يک 

 . حمور افقی فرضی استفاده شود
 
  عمودی -1
  نيمه عمودی -2
  بينابين-5
  نيمه خوابيده-7
  خوابيده-9
  
 : مخيدههایدارای برگ پرمچگياهان فراوانی : گياه -)4(

               است)  راست و مستقيم (دون مخيدگی  بها برگ پرمچمتام
 عدديک،

  عدد سه،        دارد، مخيدگی هايک چهارم برگ پرمچ
عدد            دارد مخيدگی هايک دوم برگ پرمچ

 پنج،
عدد           دارد مخيدگی هاسه چهارم برگ پرمچ

 هفت،
 . نهعدد             .است مخيده هابرگ پرمچمتام 

 
  .ودن غالفمومی ب : برگ پرچم-)6(

 .شديدترين حالت مومی بودن غالف بايد مالک عمل قرار گيرد

 20



پايه سنبله و ميان در فاصله (مغز در برش عرضی: ساقه )10(
 ).گره ساقه زير آن

 
          )5(           متوسط                   )7(       ضخيم 

 ) 3( نازک               
 

 : سنبله)11(  .شکل نيمرخ

 
)      3(مچاقی         )       4(   نيمه مچاقی    )       5(وکی   د

 )1(ای نيزه)        2(ای           استوانه 
 
 : سنبله)12(

 21

  .تراکم
ای و يا از روی  تراکم سنبله را می توان يا به صورت مشاهده

 . به طول سنبله بدست آوردها حماسبه نسبت تعداد سنبلچه



)14( :رهاها يا اسکو  ريشک
 

 
اسکورها )                         3(ها هستند   ريشک
 )1(هر دو نيستند)                          2(هستند

 
 
  .ميزان کرکی بودن سطح برجسته:  باالترين بند حمور سنبله)17(
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)       5(متوسط)             7(  قوی )        9(  خيلی قوی
 )1(ی ضعيفنيست يا خيل)     3(ضعيف



سنبلچه واقع در يک سوم  در(عرض شانه:  پوشه پايينی)18(
 ).ميانی سنبله

 
)       5(متوسط)             7(هپن)             9( خيلی هپن

 )1(نيست يا خيلی باريک)      3(باريک
 
 
سنبلچه واقع در يک سوم  در(شکل شانه:  پوشه پايينی)19(

 .)ميانی سنبله

 
)       7(برجسته)         9(يلی برجسته     خ

)           5(مسطح

 23

 )1(شيبدار)         3(کمی شيبدار



سنبلچه واقع در يک سوم  در(شکل نوک:  پوشه پايينی)21(
 ).ميانی سنبله

 
)    5(مخيدگی متوسط)  7(مخيدگی زياد)   9(مخيدگی خيلی زياد

 )1(مستقيم)          3(کمی مخيده
 
سنبلچه واقع در  در(مقدار کرک سطح داخلی: پوشه پايينی )22(

 ).يک سوم ميانی سنبله

 
)                                     9(              زياد

 )3(کم)                                        5(متوسط
 
 
سنبلچه واقع در يک سوم  در(شکل نوک): ملا( پوشينک پشتی)23(

 . )ميانی سنبله

 24
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مخيدگی )     7(مخيدگی زياد)   9(   مخيدگی خيلی زياد
 )1(ايستاده)           3(کمی مخيده)     5(متوسط



)25(  .رنگ پذيری با فنل:  بذر
  :روش تعيين عکس العمل به فنل

 :تعداد بذور مورد نیاز در هر آزمون) الف
 100 بذر و برای تشخيص يکنواختی 20برای تشخيص متايز 

بذور نبايستی با مواد شيميايی تيمار شده . زم استبذر ال
 .باشند

 :آماده سازی بذور) ب
 ساعت در آب خيسانده می شوند، بعد از حذف آب 20 الی 16

خشک شدن، بذور درون ظروف پرتی بر روی شيار شکمی  سطحی و
 .قرار گرفته و درب ظروف بسته می شود

 :غلظت حملول) ج
 ).صرف شودتازه هتيه و م% (1حملول فنل 

 :مقدار حملول) د
 .ای که سه چهارم بذور توسط حملول پوشيده شود به اندازه

) ه :مکان
 .آزمايشگاه

 :نور) و
 . بدور از تشعشع مستقيم خورشيد-نور طبيعی

 :دما) ز
 درجه سانت الی 1820

 :زمان یادداشت برداری) ح
 .يگراد

( ساعت4 ).پس از افزودن حملول
 :شاخص یادداشت برداری) ط

ای است و از تک تک بذور يادداشت  يادداشت برداری مشاهده
 صورت می 9 الی 1برداری اجنام می شود و امتياز دهی از 

 .گيرد
 
 
 
 :توجه
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برای آزمون متايز، حداقل الزم است دو رقم الگو به عنوان
 .شاهد در نظر گرفته شود



 : تيپ فصلی)26(
چند کرت اين خصوصيت الزم است درفصل هبار و از يک يا 

. ارقام شاهد نيز الزم است در کرهتا کشت شوند. برآورد شود
اهده عکس العمل ارقام الگو و مقايسه آن اين خصوصيت با مش

يادداشت برداری زمانی . با ارقام مورد بررسی تعيين می شود
اجنام می شود که آخرين ارقام با تيپ فصلی هباره به مرحله 

های  حالت. رسيده باشند) مراحل دهدهی رشد زادکس(رسيدگی کامل
 .خمتلف اين خصوصيت به شرح زير تعريف می شود

  :نهتیپ زمستا
 از نظر مراحل رشدی ،گياهانی که از اين تيپ باشند

 حداکثر می توانند تا مرحله مشاره )زادآسابداعی توسط (دهيده
 . رشد منايند45

 :تیپ بینابین
، از نظر مراحل رشدی  گياهانی که از اين تيپ باشند

از مرحله رشدی مشاره   می توانند )زادآسابداعی توسط (دهیده
 اينگونه ارقام عمومًا از نظر مرحله رشدی می . عبور منايند45

 . به رشد خود ادامه دهند90 الی 75توانند بين مرحله مشاره 
  :تیپ هباره

 باشند
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 از نظر مراحل رشدی ،گياهانی که از اين تيپ رشد
  می توانند بيش از مرحله رشدی)زادآسابداعی توسط (دهیده

 . به رشد خود ادامه دهند90 مشاره



 :خبش سوم
جــدول کــدهای دهــدهی                                 

 زادکس برای تعيين مراحل رشد غالت
 )گندم، جو، يوالف، چاودار و برنج(

 توضیح اضافی توضیح عمومی کد
  جوانه زنی 
 بذر خشک 00
 شروع جذب آب 01
02 --- 
 جذب آب کامل 03
04 --- 
 خروج ریشه چه 05
06 --- 
 ئوپتیلخروج کل 07
08 --- 
 قرار گرفنت برگ در انتهای کلئوپتیل 09

 

  رشد گیاهچه 
     قرار گرفنت اولین برگ درون کلئوپتیل 10

 )1(باز شدن اولین برگ 11
 .   دومین برگ قابل مشاهده است

 باز شدن دو برگ 12
 باز شدن سه برگ 13

 
 
 
 
  50 %

 باز شدن چهار برگ 14
 باز شدن پنج برگ 15
 باز شدن شش برگ 16
 باز شدن هفت برگ 17
 باز شدن هشت برگ 18
 باز شدن نه برگ و بیشرت 19

 هپنک باز شود

  پنجه دهی 
 فقط سافه اصلی 20
 ساقه اصلی و یک پنجه 21
 ساقه اصلی و دو پنجه 22
 ساقه اصلی و سه پنجه 23
 ساقه اصلی و چهار پنجه 24
 ی و پنج پنجهساقه اصل 25
 ساقه اصلی و شش پنجه 26
 ساقه اصلی و هفت پنجه 27
 ساقه اصلی و هشت پنجه 28
 ساقه اصلی و نه پنجه و بیشرت 29

 28

 



ادامه جدول کدهای دهدهی زادکس برای تعيين مراحل 
 رشد غالت

 )گندم، جو، يوالف، چاودار و برنج(
 توضیح اضافی توضیح عمومی  کد
  هطویل شدن ساق 
 )2(برافراشته شدن ساقه کاذب 30
 قابل شناسایی بودن اولین گره ساقه 31
 قابل شناسایی بودن دومین گره ساقه 32
 قابل شناسایی بودن سومین گره ساقه 33
 قابل شناسایی بودن چهارمین گره ساقه 34

 
 
 
 

 قابل شناسایی بودن پنجمین گره ساقه 35
      گره های باالی یقه

 قابل شناسایی بودن ششمین گره ساقه 36
 قابل مشاهده بودن برگ پرچم 37
38 --- 
 پرچم 39

 
 
 

 ساقه

  قابل مشاهده بودن زبانک برگ

    مرحله قبل از آماس انتهای

  آماس ساقه 
40 --- 
 توسعه برگ پرچم 41
 )  رشد کم گل آذین(مرحله ابتدایی آماس ساقه --- 42

 ها مشاهده اندکی آماس در انتهای ساقه 43
44 --- 
 ساقه 45

 
 

    مرحله میانی آماس ساقه

 ها آماس
46 --- 
 پرچم 47

  
 
 

 باز شدن هپنک برگ
  آماس ساقهمرحله پایانی

48 --- 
 ها مشاهده اولین ریشک 49

 مربوط به ارقام دارای ریشک

  گلدهی 
50 
51 

    
 سنبلچه گل آذین     منایان شدن اولین 

 

52 
      مربوط به آهنایی که گل دهی غیر مهزمان دار ند

 .      مربوط به آهنایی که گل دهی مهزمان دارند

53 
    

  منایان شدن یک چهارم گل آذین    
 

 ند

54 
55 

    

      مربوط به آهنایی که گل دهی غیر مهزمان دار
       مربوط به آهنایی که گل دهی مهزمان دارند

      منایان شدن یک دوم گل آذین

 
 

      مربوط به آهنایی که گل دهی غیر مهزمان دا رند
       مربوط به آهنایی که گل دهی مهزمان دارند

 
56 
57 

    
       مربوط به آهنایی که گل دهی غیر مهزمان دارند

       مربوط به آهنایی که گل دهی مهزمان دارند
      منایان شدن سه چهارم گل آذین

 
 

 

58 
59 

     
      منایان شدن گل آذین کامل
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       مربوط به آهنایی که گل دهی غیر مهزمان
 دارند

       مربوط به آهنایی که گل دهی مهزمان دارند



ادامه جدول کدهای دهدهی زادکس برای تعيين مراحل 
 رشد غالت

 ) و برنجگندم، جو، يوالف، چاودار(
 توضیح اضافی توضیح عمومی کد
در برنج. در جو این مرحله قابل شناسایی نیست گرده افشانی 

افتد م اتفاق گلده از بعد درست
60 
61 

      
      شروع گرده افشانی

62 --- 
      مربوط به آهنایی که گل دهی غیر مهزمان دارند

 رند     مربوط به آهنایی که گل دهی غیر مهزمان دا

63 --- 
64 
65 

     

 
 

      مربوط به آهنایی که گل دهی غیر مهزمان دارند

      مربوط به آهنایی که گل دهی غیر مهزمان دارند نی     اواسط گرده افشا

66 --- 
 
 

67 --- 
      مربوط به آهنایی که گل دهی غیر مهزمان دارند
      مربوط به آهنایی که گل دهی غیر مهزمان دارند

68 
69 

    
       خامته گرده افشانی

 

  شیری شدن 
70 --- 
 بذر پر آب 71

72 --- 
 شروع شیری شدن 73
74 --- 
 اواسط شیری شدن 75
76 --- 
 اواخر شیری شدن 77
78 --- 
79 --- 

 
 
 
 
 

     افزایش مواد جامد در اندوسپرم مایع، 
    در این مرحله  بذور با فشار انگشتان له می

 . شوند
 
 
 
 
 
 

  مخیری شدن 
80 --- 
81 --- 
82 --- 
 شروع مخیری شدن 83
84 --- 
 مخیری نرم 85
86 --- 
 مخیری سخت 87
88 --- 
89 --- 

 
 .اثر ناخن باقی منی ماند

 
 .اثر ناخن باقی می ماند
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 .مقدار کلروفیل گل آذین کاهش می یابد



ادامه جدول کدهای دهدهی زادکس برای تعيين مراحل 
 رشد غالت

 )گندم، جو، يوالف، چاودار و برنج(
 توضیح اضافی توضیح عمومی  کد
  رسیدن 
90 --- 
دو نیمه کردن بذور با ناخن مشکل(بذور سخت 91

ت ).3()ا
منی توان خیلی با ناخن روی بذور(بذور سخت

)4(

 
 .چه انتهایی می رسد در برنج خوشه

92 
گذاشت  )5()بذور در طول روز ریزش می کنند)اث

 .ها می رسند چه خوشه% 50در برنج 
 .ها می رسند چه خوشه% 90در برنج بیش از 

93 
 ها  مرگ و متالشی شدن ساقه-رسیدگی بیش از حد 94
 خواب بذر 95
 .قدرت جوانه زنی دارند% 50بذور زنده  96
 .بذور در خواب نیستند 97
 .القاء دومین مرحله خواب بذور 98
 از بین رفنت دومین مرحله خواب بذور 99

 .ریسک ریزش بذور در اثر تکان وجود دارد

   
کدهای دهدهی زادکس برای تعیین های ستون توضیح عمومی جداول  پانویس

 :)گندم، جو، یوالف، چاودار و برنج(مراحل رشد غالت
 
 
 
 
 
 
) گلخانه(ای است که در آن حتت شرايط کنرتل شده مرحله) 1(

 .آلودگی مصنوعی با زنگ اجنام می پذيرد
تنها در خصوص غالت زودرسی که دارای عادت رشدی خوابيده ) 2(

 .يا نيمه خوابيده دارند بکار می رود
% 16با (دارای الياف رسيده و مناسب برای بافندگی) 3(

کلروفيل خود را از  ن مرحله خبش اعظمگل آذين در اي). رطوبت
 .دست داده است

با (دارای بذور رسيده و مناسب جهت برداشت با دروگر غالت) 4(
 ).رطوبت% 16کمرت از 

)5 (
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 .مناسب ترين زمان برداشت غالت



 :خبش چهارم
                                                        

 پرسش نامه فنی
 

حمل درج مشاره 
 :ارجاع
 

( ).توسط متقاضی پر نشود
نامه در ارتباط با تقاضای حقوق هبنژادگر گياهی  اين پرسش

 .تکميل شود
1Triticum aestivum L. emend Fiori et Paol. گونه                                         :

    

 :نام، نام خانوادگی و آدرس متقاضی2

  :نام رقم یا کد هبنژادی پیشنهادی3

4
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 :اطالعاتی در زمینه منشاء، حنوه نگهداری و تکثیر رقم



 نامه ادامه پرسش
لطفًا  امتیاز مرتبط با هر صفت، بر اساس (جدول خصوصیات رقم -5

 ).امتیاز ارائه شده در راهنمای آزمون ارائه شود

ردی
توصیف  صفت ف

 صفت
ی 

ما
هن

را
از

تی
ام

فت
 ص

ای
بر

ن 
مو

آز
 

 

ی 
را
 ب
قم
 ر
از
تی
ام

فت
ص

 
ارقام الگو

--- ; Slejpner 1 زمستانه

--- ; Fidel 2 بینابین

1/5 
 فصلی

3 

 
--- ; Nandu

 تیپ

 هباره

Britta ; Florence 1 خیلی زود

Recital ; Remus 3 زود

Astron ; Paros 5 متوسط

Moulin ; Vitus 7 دیر

2/5 
 زمان ظهور سنبله

ساقه ها منايان % 50اولني سنبلچه در (
 )شود

با دو رقم ظهور سنبله زمان 
 .اخته شده مقایسه می شودشن

 9 خیلی دیر

 

Beaver ; ---

Courtot ; Briscard 1 خیلی کوتاه

Konsul ; Remus 3 کوتاه

Sideral ; Ventura 5 متوسط

Boxer ; Adonis 7 بلند

3/5 
 :گیاه 

 )ها ریشک+سنیله+ساقه(طول

9 

 

Aladin ; Vitus

طول گیاه با دو رقم شناخته شده 
 . شود میمقایسه

 خیلی بلند

Orestis ; Remus 3 نازک

Herzog ; Nandu 5 متوسط

 :ساقه 4/5
 مغز در برش عرضی

7 

 
Forby ; Furio

در فاصله میان پایه سنبله و گره ساقه (
 ضخیم )زیر آن

Herzog ; Furio 1 سفید 5/5 
 رنگ سنبله

 2 رنگی
 

Gallo ; Prinqual

Futur ; Axona 1ستندنیهر دو 

اسکورها 
Festival ; Furio 2 هستند

6/5 
 :ها یا اسکورها ریشک

ها هستند ریشک
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3 

 
Soissons ; Ventura



 :هنا با رقم در دست معرفی وضعیت ارقام مشابه و اختالفات آ-6
نام رقم 
 مشابه

صفتی که در رقم 
 مشابه

تفاوت نشان می 
 )1(.دهد

 وضعیت ظهور صفت
 در رقم مشابه

 وضعیت ظهور صفت
در رقم در دست 

 معرفی
    

بیان لطفًا به منظور شناسایی وضعیت ارقام نسبت به یکدیگر اندازه تفاوت را ): 1(
 .منایید

 .کن است به متایز رقم کمک مناید اطالعات اضافی که مم-7
1/7 :مقاومت به آفات و بیماریهای رقم

 

 :شرایط خاص برای بررسی رقم2/7
 

 :سایر اطالعات در خصوص رقم3/7
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 :خبش پنجم
                                                           

 :توضيحات اضافی
 :قسمت اول

  :مقدمه
يستی از صفاتی که بر مبنای در ادامه اين ضميمه ل

ای ايجاد شده و توضيح روش  الکرتوفورز پروتئين های ذخيره
احتاديه بين املللی برای حفاظت از . مورد استفاده آمده است

ارقام جديد گياهی تصميم گرفته است که اين صفات را به صورت 
بدين ترتيب طبقه خاصی از . ضميمه در دفرتچه آزمون درج منايد

با اين حال اکثريت اعضای احتاديه بر اين . جاد شدصفات اي
باورند که تکيه بر صفات حاصل از الکرتوفورز پروتئينهای 

. ای به تنهايی برای تشخيص متايز ارقام، کافی نيست ذخيره
بنابر اين، اينگونه صفات تنها می توانند به عنوان مکمل 

طرح اختالفات موجود در صفات مرفولوژيکی و فيزيولوژيکی م
آن احتاديه ضمن تأييد جمدد مفيد بودن اينگونه صفات، . باشند

آهنا را به تنهايی برای متمايز منودن ارقام از يکديگر کافی 
اينگونه صفات به عنوان صفات متداول، مورد . منيداند
گيری قرار منی گيرند، مگر اينکه متقاضی ثبت رقم،  اندازه

گيری آهنا روی رقم مورد  درخواست يا قراردادی را برای اندازه
 .نظر ارائه منايد

 جتزيه گلوتنين
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) HMW(های دارای وزن ملکولی باال  برای
) SDS PAGE(آميد در حضور سديم دودسيل سولفات  اکريل ژل پلی

ها توسط چند مکان ژنی بر روی  گلوتنين. استفاده می شود
 Glu-Dو  Glu-A1،Glu-B1بازوی بلند کروموزومهای گروه يک شامل 

برای هر مکان ژنی چندين آلل وجود ). 1987پاين، (کد می شوند
 بر  )HMW(های دارای وزن ملکولی باال  دارد و جتزيه گلوتنين

ها از طريق باندها و الگوهای باندی  مبنای شناسايی اين آلل
ها بر اساس تعاريف  آلل. ظاهر شده بر روی ژل استوار است

 مراجعه 4به خبش  (1983ل ارائه شده توسط پاين و لورنس در سا
 . ، توسط مشاره باندهای ايجاد شده مشخص می شوند)شود



 :قسمت دوم
  :ای جدول صفات حاصل از الکتروفورز پروتئينهای ذخيره                                     

امتياز ئم صفترديف
عال

)
رح
ش

 /
يت
امه

( 

ارقام الگو توصيف صفت

Kadett 1 1باند 

Courtot 2  2 *باند 27 
ترکیب 
 :گلوتنین

ان های بی آلل
شده بر روی 

-Gluمکان ژنی 

A1 

)+( 

Talent 3 بدون باند

Norman 1 6+8باندهای  

Courtot 2 7+8باندهای  

Kadett 3 7+9باندهای  

 7+9  یا باندهای (7باند 
Okapi 4 )5+10در حضور باندهای 

Carala 5 13+16باندهای  

Troll 6 14+15باندهای 

Moulin 7 17+18باندهای  

Figaro 8 20باند 

28 
ترکیب 
 :گلوتنین

های بیان  آلل
شده بر روی 

-Gluمکان ژنی 

B1 

(+) 

Schwbenkom 9 1/6+22باندهای 

Courtot 1 2+12باندهای 

Norman 2 3+12باندهای 

Talent 3 4+12باندهای 

29  (+) 

 

ترکیب
 :گلوتنین

های بیان  آلل
شده بر روی 

-Gluمکان ژنی 

D1 

 10+5باندهای
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4 Kadett



 :قسمت سوم
  :توضيح روش مورد استفاده جهت تعيين ترکيب گلوتنين                                    

 1A-Glu،1B-Gluهای ژنی  های بیان شده بر روی مکان تعیین آلل(
 )D-Gluو 

های با وزن   برای جتزیه گلوتنین SDS PAGE روش الکرتوفورز
  در گندم)HMW(ملکولی باال 

 
 :ابزار و ادوات-1

هر نوع دستگاه الکرتوفورز افقی که بتواند دمای ژل را 
ضخامت ژل نبايستی بيشرت از . ثابت نگهدارد قابل استفاده است

منبع تغذيه مورد استفاده بايستی توانايی .  ميليمرت باشد5/1
 .ر منودن جريان و ولتاژ برق ثابت را داشته باشدبر قرا

 
 :مواد شيميايی-2

کليه مواد شيميايی مورد استفاده بايستی دارای درجه (
 ).خلوص باال باشند

آميد خالص شده برای  خصوصًا اکريل(آميد اکريل- 
 ).الکرتوفورز

آميد خالص  خصوصًا بيس اکريل(آميد بيس اکريل- 
 ).شده برای الکرتوفورز

 ).هيدروکس متيل آمين(يستر- 
 ).SDS(سديم دودسيل سولفات- 
 ).APS(آمونيوم پر سولفات- 
 .مرکاپتواتانول-2- 
 -TEMED) ترتامتيل اتيل دای آمين.( 
 ).TCA(تری کلرواستيک اسيد- 
 .هيدروکلرواسيد- 
 .گالسيل استيک اسيد- 
 .گاليسين- 
 .بوتانول-ان- 
 .G يا Yپايرونين - 
 ).d=256/1(گليسرول- 
 .ا اتانولمتانول ي- 
 . يا معادل آنR-250کماسی بلو - 
 بلو - 

 37

 . يا معادل آنG-250کماسی



 :ها حملول-3
  حملول استخراج-1-3
 : فقط حملول استخراج گلوتنین-1-1-3
 : استخراج گلوتنینحملول ذخیره-1-1-1-3

 1ليرت بافر تريس در اسيدکلريدريک   ميلی25/6- 
 .PH=8/6نرمال با 

 .طر ميلی ليرت آب مق05/12- 
SDS.(  -2( گرم سديم دودسيل سولفات

 .G يا Y ميلی گرم پايرونين 10- 
10-  . ميلی ليرت گليسرول

 درجه سانتيگراد قابل 4 ماه در دمای 2حملول فوق به مدت 
 .نگهداری است

در زمان استفاده، حملول استخراج، از حملول ذخيره فوق به 
 .شرح زير هتيه می شود

 
 :تنینحملول استخراج گلو-2-1-1-3

25/4-  . ميلی ليرت از حملول ذخيره
75/0-  . ميلی ليرت مرکاپتواتانول

 . ميلی ليرت می رسد10 سپس خملوط فوق توسط آب مقطر به حجم 
حملول حاصل قابل نگهداری نيست و بايستی بعد از هتيه فورًا 

 .مورد استفاده قرار گيرد
 

 :ها ینها به مهراه گلیاد  حملول های استخراج گلوتنین-2-1-3
 
 :Aحملول -1-2-1-3

25-  . ميلی ليرت کلرواتانول
 .G يا Y ميلی گرم پايرونی 50- 

 ميلی ليرت می 100سپس خملوط فوق توسط آب مقطر به حجم 
 .رسد

 
 :Bحملول-2-2-1-3

27  . گرم اوره
 مرکاپتواتانول-2 ميلی ليرت 3 

SDS.(  10( گرم سديم دودسيل سولفات
 مقطر به 
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 ميلی ليرت می 100حجم سپس خملوط فوق توسط آب
 .رسد



 : بافر الکرتوفورز-2-3
 :حملول ذخیره

 . گرم گاليسين1/141- 
 . گرم تريس30- 
 .SDS گرم 10- 

 ميلی ليرت می 11سپس خملوط فوق توسط آب مقطر به حجم 
 به 1اين حملول قبل از استفاده توسط آب مقطر به نسبت . رسد

شرت از يک هفته حملول رقيق شده بافر را بي.  رقيق می شود10
حملول ذخيره بافر هم در دمای اطاق به . منی توان نگهداری کرد

 حملول بافر بايستی نزديک PH.  ماه قابل نگهداری است2مدت 
 . باشد3/8

 
 :هتیه حملول ژل-3-3
 
  ):PH=8/8 مول تریس اسیدکلریدریک، 1( حملول بافر ژل-1-3-3

  گرم تريس14/121- 
 ).d=19/1لريدريک، اسيدک( ميلی ليرت20حدود - 

اين .   ليرت می رسد1سپس خملوط فوق توسط آب مقطر به حجم    
 ماه قابل نگهداری 2 درجه سانتيگراد به مدت 4بافر در دمای 

 .است
 
  :SDS درصد 10حملول -3-3-3

 100 حل شده در آب مقطر به حجم  SDS گرم 10- 
 درجه 4اين حملول در دمای . ميلی ليرت می رسد

قبل .  ماه قابل نگهداری است2 به مدت سانتيگراد
 رسوب منايد می توان با  SDSاز استفاده چنانچه 

 .تکان دادن و حرارت ماليم آن را جمددًا حملول منود
 
 :آمونیوم پرسولفات% 1حملول -4-3-3

در آب مقطر حل و ) APS( گرم آمونيوم پرسولفات1- 
.  ميلی ليرت می رسد100حجم حملول با آب مقطر به 

لول حاصل قابل نگهداری نيست و بايستی بعد از حم
 .هتيه مصرف شود

 
 :حملول ذخیره اکریل آمید-5-3-3

 ميلی ليرت آب مقطر 100 گرم اکريل آميد در 02/40- 
 .حل شود

 
 :حملول ذخیره بیس اکریل آمید-5-3-3

 ميلی ليرت آب 130 گرم بيس اکريل آميد در 5198/0- 
 .مقطر حل شود

 
 :میزیحملول رنگ آ-4-3
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1-4-3: 



 .G-250 گرم کماسی بلو25/0- 
 .R-250 گرم کماسی بلو 75/0 

 ميلی ليرت می 100سپس خملوط فوق توسط آب مقطر به حجم 
 .رسد

 
2-4-3 : 

55-  . گرم تری کلرواستيک اسيد
65-  . ميلی ليرت گالسيال استيک اسيد
180-  . ميلی ليرت متانول يا اتانول

 ).3-4-1( ميلی ليرت حملول 25 
س مقطر به حجم پس
 

 . ليرت می رسد1 خملوط فوق توسط آب

 :روش-4
 :فقط گلوتنین-1-4

 ميلی 50. از بذر توسط يک وسيله کوبنده آرد هتيه شود
 ميلی ليرت بافر استخراج درون 75/0گرم ازآرد بذر به مهراه 

 2عصاره گيری به مدت .  ميلی ليرتی ريخته شود3لوله درب دار 
طی اين مدت خملوط درون لوله، . م شودساعت در دمای اطاق اجنا

 دقيقه 10چندين بار توسط دستگاه مهزن به هم زده و به مدت 
لوله . هم در داخل محام آب جوش قرار گرفته و سپس سرد شود

 سانرتيفوژ g18000 دقيقه با سرعت 5های حاوی عصاره به مدت 
 .شوند

 
 :گلوتنین به مهراه گلیادین-2-4

ن و گليادين ها را می توان در يک در صورت متايل گلوتني
برای اينکار ابتدا . بذر توأمًا مورد بررسی قرار داد

بر روی ) A) 2-1-3 ميلی ليرتحملول 25/0گليادين ها با افزودن 
در درون يک لوله درب ) يا يک نيمه از بذر(يک بذر له شده

دار ريخته و در دمای اطاق به مدت يک شب نگهداری کرد، سپس 
بر روی ) B) 2-1-3 ميلی ليرت حملول 5/0ها با افزودن  گلوتنين

يک بذر له شده در درون يک لوله درب دار ريخته و در دمای 
 .اطاق به مدت يک شب نگهداری کرد

ها مقدار استفاده از حملول  بسته به ضخامت ژل و اندازه چاهک
 10مقدار معموًال می تواند بين اين . استخراج متفاوت می باشد

ت .ميکروليرت باشد 25ا 
 
 :آماده منودن ژل-3-4

ای متيز و خشک به منظور هتيه کاست ژل بر  های شيشه ديواره
در . های دستگاه مورد استفاده فراهم گردد اساس دستورالعمل

صورتی که از نوار چسب برای آب بندی کاست ژل استفاده می 
 شود، پيشنهاد می شود کاست يک روز پس از هتيه، مورد استفاده
قرار گيرد تا طی اين مدت چسبندگی نوار چسب هبرت  و بيشرت 

 .شود
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 ):PH=8/8اکریل آمید، % 10(هتیه حملول اصلی-1-3-4
 ميليمرت، 180*160*5/1برای هتيه دو ورقه ژل در ابعاد 

 .مواد زير مورد نياز است
 ).3-3-5(ميلی ليرت حملول ذخيره اکريل آميد20- 
-3-6(س اکريل آميد ميلی ليرت حملول ذخيره بي26- 

3.( 
 ).3-3-1( ميلی ليرت حملول ذخيره بافر30- 

از خملوط فوق به . اين کار در دمای اطاق اجنام می شود
 دقيقه در فالکس باچنر هواگيری شده سپس به اين 3 الی 2مدت 

 .خملوط مواد زير اضافه می شود
APS.(  -2( ميلی ليرت آمونيوم پر سولفات

SDS.(  -8/0(سيل سولفات ميلی ليرت سديم دود
مستقيمًا از داخل بطری  (TEMED ميکرو ليرت 40- 

 ).استفاده شود
به طوری که از . سپس ژل به دقت درون کاست ريخته می شود

پليمريزاسيون در دمای . تشکيل حباب درون ژل جلوگيری شود
 .اطاق اجنام می شود

الزم است فضايی در . کاست ژل نبايستی بطور کامل پر شود
 سانتيمرت در باالی ژل برای ژل فوقانی باقی 4 الی 3حدود 

سطح بااليی ژل را بايستی توسط سرنگ با حملول ان . گذاشته شود
 دقيقه که 30بعد از حدود . پوشاند) يا آب مقطر(بوتانول

پليمريزاسيون کامل شد، سطح بااليی ژل توسط آب مقطر شستشو 
 .شده و توسط کاغذ صافی خشک می شود

 
 ).PH=8/8اکریل آمید، % 7(لول ژل اصلی حم-2-3-4

اکريل % 7 غلظت ژل 2* و 2برای مشاهده زير واحدهای 
 برای هتيه دو ورقه ژل در ابعاد .استفاده می شودآميد 

 . ميلی ليرت مواد زير مورد نياز است180*160*5/1
14-  ).3-3-5(ای اکريل آميد  ميلی ليرت حملول ذخيره

  ميلی ليرت آب مقطر6- 
-3-6(يلی ليرت حملول ذخيره بيس اکريل آميد م26- 

3.( 
30-  ).3-3-1( ميلی ليرت حملول بافر ژل

از خملوط فوق به . اين کار در دمای اطاق اجنام می شود
به اين .  دقيقه در فالکس باچنر هواگيری می شود3 الی 2مدت 

 .خملوط مواد زير اضافه می شود
2-  ).3-3-4( ميلی ليرت آمونيوم پرسولفات

8/0-  ).3-3-3( ميلی ليرت سديم دودسيل سولفات
 -40 
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مستقيمًا از داخل بطری  (TEMED ميکروليرت
 ).برداشت شود

بطوريکه از تشکيل . سپس ژل به دقت درون کاست ريخته می شود
حباب درون ژل جلوگيری و پليمريزاسيون در دمای اطاق اجنام 

 .شود
 فضايی الزم است. کاست ژل را نبايستی بطور کامل پر کرد

 سانتيمرت در باالی ژل برای ژل فوقانی باقی 4 الی 3در حدود 
سطح بااليی ژل بايستی توسط سرنگ با حملول ان . گذاشت



ش
 
  ):PH=8/6اکریل آمید، % 3( ژل فوقانی-3-3-4

 ميلی ليرتی، مواد زير با يکديگر 50در يک فالکس باچنر 
 .خملوط می شوند

 ).3-3-5( ميلی ليرت حملول ذخيره اکريل آميد5/1 
 ).3-3-6( ميلی ليرت حملول بيس اکريل آميد15/2 

5/2  ).3-3-2( ميلی ليرت حملول ذخيره بافر ژل
 .يرتآب مقطر ميلی ل15/13 

به خملوط فوق مواد ) هواگيری(بعد از برطرف منودن گاز 
 .زير اضافه می شود

75/0  ).3-3-4( ميلی ليرت آمونيوم پر سولفات
2/0  ).3-3-3( ميلی ليرت سديم دودسيل سولفات

مستقيمًا از داخل بطری  (TEMED ميکروليرت 15 
 ).برداشته شود

 فوقانی در فضای مواد را به دقت خملوط منوده، سريعًا ژل
شانه خمصوص ايجاد چاهک در ژل . باالی کاست ژل ريخته می شود

به طوری در باالی کاست قرار می گيرد که زير آن حباب هوا 
 ساعت 2ژل فوقانی در دمای اطاق طی مدت . تشکيل نشود

پليمريزه می شود، سپس شانه خمصوص به دقت از باالی کاست ژل 
 شده توسط حملول آبکی بافر های ايجاد خارج شده و چاهک

 ).3-2(الکرتوفورز شستشو می شود
 

 :الکرتوفورز-4-4
) 3-2(خمزن دستگاه با مقدار مناسبی از بافر الکرتوفورز

پس .  درجه سانتيگراد سرد شده است پر می شود15که تا دمای 
لود کردن (ای از عصاره استخراج شده از قرار دادن منونه

قراری جريان برق به  رتوفورز با بر، الک)ها بر روی ژل منونه
تا حرکت ) سطح مقطع ژل( ميلی آمپر بر سانتيمرت مربع 8شدت 

 16 از ژل فوقانی شروع و سپس با شدت جريان Y يا Gپايرونين
يا ماگزيمم ) سطح مقطع ژل(ميلی آمپر بر سانتيمرت مربع 

 ولت تا خروج نشانگر از پايين ژل ادامه پيدا می 300ولتاژ 
 درجه سانتيگراد حفظ 15مای حميط واکنش بايستی در سطح د. کند
 .شود
 
 : تثبیت و رنگ آمیزی-5-4

 سپس 

 42

کاست حاوی ژل را از خمزن دستگاه جدا کرده و
های کاست را از يکديگر باز کرده و ژل جهت تثبيت به  ديواره

 درصد 15 ميلی ليرت حملول 250 دقيقه در جماورت 30مدت حداقل 
سپس ژل تثبيت شده . قرار می گيرد) TCA(يدکلرواستيک اس تری

بعد از شستشو با آب مقطر به مدت يک شب در دمای اطاق در 
. قرار می گيرد) 3-4-2( ميلی ليرت حملول رنگ آميزی250جماورت 



وشهای رنگ آميزی، نظير رنگ آميزی با کماسی بلو ساير ر
به منظور کنرتل کيفی هنايی، . را می توان با موفقيت اجرا منود

فرآيند هتيه ژل، رنگ آميزی و حتليل الگوهای باندی بر روی 
تفکيک باندهای . ژل، از ارقام الگو استفاده می شود

 بايستی )بر اساس وزن ملکولی(الکرتوفورزی و حرکت نسبی آهنا 
 .به وضوح اجنام شود تا امکان قضاوت مناسب امکان پذير گردد

 
 :های گلوتنین شناسایی آلل-6-4
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های گلوتنين و کمک   به منظور توضيح آللصفحه بعدجداول
اين جداول . به شناسايی باندهای خمتلف طراحی گرديده است

مکان و وزن ملکولی متامی باندهای گلوتنين را برای هر مکان 
مهچنين اين جداول ضمن مقايسه باندهای . نی تعيين کرده استژ

های ژنی خمتلف با الگوی باندی  های مکان ايجاد شده توسط آلل
 ، مشاره باند Courtotايجاد شده توسط يک رقم الگو به نام 

تعريف شده توسط پاين و حروف تعريف شده توسط پاين و 
 .درا برای هر آلل ارائه می مناين)1983(لورنس



):  HMW(زیر واحدهای گلوتنین با وزن ملکولی باال-7-4
 :های مربوطه نامگذاری باندها و تشخیص آلل

 
  و نامگذاری باندها و 1A-Glu جدول زیر واحدهای -1-7-4

 های مربوطه  تشخیص آلل
 

 

  (’ ÷j)öfiwz ‚ùw€©  È÷· œ◊⁄  ‹ ü‡  Courtot Ÿ…ù Ëöfiwz Ë· ” ÷v    

  
 
  و نامگذاری باندها و 1B-Glu جدول زیر واحدهای -2-7-4

 های مربوطه تشخیص آلل
 

(’ ÷j)öfiwz ‚ùw€©  È÷· œ◊⁄  ‹ ü‡       Courtot Ÿ…ù Ëöfiwz Ë· ” ÷v  
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  و نامگذاری باندها و 1D-Glu جدول زیر واحدهای -3-7-4
 های مربوطه تشخیص آلل

 

(’ ÷j)öfiwz ‚ùw€©  È÷· œ◊⁄  ‹ ü‡         Courtot Ÿ…ù Ëöfiwz Ë· ” ÷v  

  
 
 
 
 
 
 
 

 :توجه
 خاصی 
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دارای وزن ) 10 و 9مانند باندهای مشاره ( باندهای
 از مکان ژنی 5+10لذا در حضور باند . ملکولی يکسانی هستند

Glu-D1 از مکان ژنی 7+9 و 7 منی توان حضور دو باند Glu-B1 را 
ساير باندهای مهوزن به دليل اينکه . يگر متمايز منوداز يکد

مهواره با باندهای ديگری ظاهر می شوند قابل تفکيک و 
 Glu-B1برای مثال در مکان ژنی . شناسايی از يکديگر می باشند

 14 و باند مشاره 16 مهواره به مهراه باند مشاره 13باند مشاره 
 20يکه باند مشاره در حال.  ظاهر می شود15مهراه باند مشاره 

 از اين مکان ژنی به تنهايی ظاهر می شود
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