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 مقدمه

مورد  گلخانه باغ ومتفاوت های مختلف در شرایط گیاهی در نسلنژادی یک فرآیند بسیار طوالنی است و مواد به

دانش  تنهانهبنابراین  ؛دشوکار گرفته میبه گلخانهو فنون مختلف برای ارزیابی صفات در باغ و  قرارگرفتهبررسی و ارزیابی 

منظور انجام به. شودمتمادی صرف میهای در سال شدهاصالحی یک رقم زیادی نیز برای تهیه یو فنون پیشرفته بلکه هزینه

های داده سازیهمچنین برای یکپارچه ،نژادیگروه ژنتیک و بهدر ایگلخانهگیری صفات باغی و ی اندازهصحیح نحوه

های تحقیقاتی مربوط به گروه، این دستورالعمل بر اساس دستورالعمل گیری صفات مختلف در پروژهحاصل از اندازه

ختلف تهیه و های مدر پروژه المللی منابع ژنتیکی گیاهی و با در نظر گرفتن صفات مهم باغی و مورفولوژیاتحادیه بین

یری گی اندازهبرداری صفات باغی ارقام چای و نحوه و یادداشت گیریاندازهی نحوهاین دستورالعمل تدوین گردید. در 

 است. شدهارائه گلخانهرد در شرایط باغ و برداری صفات مورفولوژی، عملکرد و اجزای عملکو یادداشت

قان و اعضای ای کارشناسان، محقنژادی برهای تحقیقاتی گروه ژنتیک و بهمنظور ثبت نتایج پروژهاین دستورالعمل به

 های پژوهشی نیز وجود دارد.باشد و امکان استفاده برای سایر گروهمی استفادهقابلعلمی  هیأت
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 در شرایط باغی صفات ارقام چایبرداری و یادداشتگیری اندازهی نحوه
 (2و  0جداول ) هاو ساقه هاشاخسارهتوضیحات مرتبط با صفات 

 گیری شود.اندازه ،ی جوان باید در اولین جهش رشدی سالمشاهدات مربوط به شاخساره

 قائم( رشد 2( رشد افقی )تمایل به پهن شدن(، )0کدهای مربوط به عادت رشد شاخساره: ) -

 ( منفرجه2( حاده، )0ی شاخساره: )کدهای مربوط به زاویه -

 ای( چند ساقه2ای، )( تک ساقه0کدهای مربوط به وضعیت ساقه: ) -

( ارغوانی 0ای مایل به خاکستری، )( قهوه2( خاکستری روشن یا مایل به سبز، )0کدهای مربوط به رنگ ساقه: ) -

 ها رنگ ( سایر5( قرمز ارغوانی، )0تیره یا کبود، )

هایی ود )ساقهمتری باالی سطح زمین توجه شسانتی پنجتا سه ساله در  ی گیاهان سهنکته: برای ثبت رنگ ساقه به رنگ ساقه 

 که در معرض تابش نور خورشید قرار دارند(.

( 0عدد(، ) نهپنج تا ( متوسط )2عدد(، ) چهار( پراکنده )کمتر از 0کدهای مرتبط با تراکم شاخساره عبارتند از: ) -

 عدد(. 01متراکم )بیشتر از 

 ثبت گردد.  ،های بالغ و در دو سال متوالینکته: این صفت روی بوته
 

 (1و  5، 0، 0توضیحات مرتبط با صفات برگ )جداول 

( سبز مایل 5( زرد تیره، )0( سبز تیره، )0( سبز، )2روشن، ) سبز( 0کدهای مربوط به رنگ برگ بالغ عبارتند از: ) -

 ها( سایر رنگ6به زرد )

 ها ( سایر رنگ0( سبز تیره، )2( زرد، )0کدهای مربوط به رنگ برگ جوان عبارتند از: ) -

 توجه شود. ،اندبازشده تازگیبههایی که نکته: برای ثبت رنگ برگ جوان به رنگ برگ

 ( متراکم  2( متوسط، )5( پراکنده، )0بودن برگ عبارتند از: ) دارترککدهای مربوط به  -

توجه  ،ازشدهبها در یک میدان میکروسکوپی از پشت اولین برگ نکته: برای ثبت وضعیت کرک، به تعداد متوسط کرک

 شود.

وجود ( عدم 1های جوان و دمبرگ عبارتند از: )در برگ)غیرکلروفیلی(  دانهرنگکدهای مربوط به وجود  -

  دانهرنگ( وجود 0، )دانهرنگ

 های رشد رویشی و غیر رویشی کنترل شود.دار شدن در دورهنکته: لکه

( سایر 5ای، )( نیزه0( بیضوی، )0( مستطیلی، )2شکل، ) مرغیتخم( 0کدهای مربوط به شکل برگ عبارتند از: ) -

 .(0)شکل  هاشکل

 توجه کنید. ،ی انتهایی از فالشی که در معرض نور آفتاب باشدغنچهنکته: برای ثبت شکل برگ، به شکل برگ پنجم زیر 
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 شکل برگ -1شکل 

 

 ( مومی0( غیر مومی، )1کدهای مربوط به مومی یا واکسی بودن برگ عبارتند از: ) -

 ( سایر0( ناهموار، )2( صاف، )0کدهای مربوط به سطح رویی برگ عبارتند از: ) -

 05-25( نیمه قائم )2درجه(، ) 05( قائم )کمتر از 0کدهای مربوط به موقعیت برگ روی ساقه عبارتند از: ) -

 درجه(  11( افتاده )بیش از 0درجه(، ) 26-11( افقی )0درجه(، )

ض ری برگ پنجم و گره باالیی آن توجه شود )ثبت مشاهدات روی گیاهانی که در معنکته: برای ثبت این صفت به زاویه

 انجام شود( ،نور کامل خورشید هستند

( 0های ظریف(، )( مضرس )دارای دندانه0دار، )( موج2( کامل، )0ی برگ عبارتند از: )کدهای مربوط به حاشیه -

  .(2)شکل  دار( دندانه5های بزرگ، )دارای دندانه

 

 

 
 ی برگحاشیه –2شکل 

 
 

 ینمونه از طول و عرض پنجمین برگ بعد از غنچه پنجمیانگین  گیری طول و عرض برگ بالغ،اندازه برای -

 گیری شود.اندازه ،ی تصادفیانتهایی در پنج شاخساره

ی خسارهشا پنجی انتهایی در گیری طول دمبرگ، میانگین طول دمبرگ سومین برگ پس از غنچهاندازه برای -

 گیری شود.اندازه ،تصادفی
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 01ایی را برای ی انتهی بین پنجمین و ششمین برگ پس از غنچهیانگین فاصلهگیری طول میانگره، ماندازه برای -

 گیری شود.شاخساره تصادفی که در معرض نور کامل خورشید هستند، اندازه
 

 (1توضیحات مرتبط با جهش رشد )جدول 

جهش رشد ( دومین 2( اولین جهش رشد )چین اول(، )0کدهای مرتبط با توزیع یا سهم محصول عبارتند از: ) -

 ( سایر0)چین دوم(، )

 ثبت شود. ،های هرس نشده و برگچینی نشدهنکته: روی بوته

ی دوم فروردین(، ( زود آغازکننده )نیمه0) کدهای مرتبط با رفتار یا عادت فالشینگ )جهش رشد( عبارتند از: -

( دارای 0اردیبهشت(، )ی دوم ( دیر آغازکننده )نیمه0ی اول اردیبهشت(، )( میان فصل آغازکننده )نیمه2)

 های ممتدفالش

 های هرس نشده و برگچینی نشده ثبت شود.نکته: روی بوته
 

 (8دهی )جدول توضیحات مرتبط با صفات گل

 ( محوری )جانبی( 2( انتهایی، )0) دهی عبارتند از:کدهای مرتبط با عادت گل -

 انجام شود.  ،نشدهچینی های هرس نشده و برگدهی روی بوتهنکته: ثبت خصوصیات گل

 ای( خوشه2های منفرد، )( گل0) دهی عبارتند از:ی گلکدهای مرتبط با نحوه -

 ( زیاد0( متوسط، )2( کم، )0دهی عبارتند از: )کدهای مرتبط با تراکم گل -

( 0بلندتر از اندام ماده، )( اندام نر 2اندازه، )( هم0هم عبارتند از: )ی گل  نسبت بهکدهای مرتبط با ارتفاع اندام نر و ماده

 .(0)شکل  اندام ماده بلندتر از اندام نر

 

 

 ی گلارتفاع اندام نر و ماده -3شکل 

 

 

بت ث های انتهاییهای جانبی یا جوانههای حاصل از انشعابها روی شاخسارهتعداد گره تا اولین گل: تعداد گره -

  شود.
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 (00 و 01، 7وضیحات مرتبط با صفات میوه )جداول ت

 .(0)شکل  گیری گردداندازهعدد  01شدن غالف بذر روی صفات مرتبط با میوه باید قبل از شکافته -

 

 
 میوه  -4شکل 

 

 (00و  02توضیحات مرتبط با صفات بذر )جداول 

 . (5)شکل  گیری شودروی بذور بدون غالف اندازه ستیصفات مرتبط با بذر بای -

 

 
 بذر -5شکل 
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 هاو ساقه هاشاخساره باصفات مرتبط  -1 جدول
برداریتاریخ یادداشت ردیف برداریمحل نمونه  شاخسارهعادت رشد  نام رقم  شاخسارهی زاویه   رنگ ساقه وضعیت ساقه 
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 تراکم شاخساره()دهی تراکم شاخه -2جدول 

برداریمحل نمونه تاریخ یادداشت برداری ردیف  نام رقم 
 تراکم شاخساره

 سال دوم سال اول
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 صفات مرتبط با برگ -3جدول 

 ردیف

تاریخ 

یادداشت 

 برداری

 محل نمونه

 برداری

نام 

 رقم

رنگ 

برگ 

 بالغ

 رنگ برگ

 جوان

دار کرک

 بودن برگ

در  دانهرنگوجود 

های جوان و برگ

 دمبرگ

 شکل برگ
مومی یا واکسی 

 بودن برگ

سطح 

رویی 

 برگ

موقعیت برگ 

 روی ساقه
ی برگحاشیه  
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 طول و عرض برگ بالغ -4جدول 

 ردیف

تاریخ 

یادداشت 

 برداری

محل نمونه 

 برداری
 نام رقم

متر(برگ بالغ )سانتی ابعاد  

0نمونه  میانگین 2نمونه   0نمونه   0نمونه   5نمونه    

 عرض طول عرض طول عرض طول عرض طول عرض طول
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 طول دمبرگ مشخصات -5جدول 

 تاریخ یادداشت برداری ردیف
 محل نمونه

 برداری
 نام رقم

 طول دمبرگ
 میانگین

0نمونه  2نمونه   0نمونه   0نمونه   5نمونه    
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 طول میانگره مشخصات -6جدول 

 ردیف

تاریخ 

یادداشت 

 برداری

محل 

 نمونه

 برداری

 نام رقم

میانگره طول  

 میانگین
0نمونه  2نمونه   0نمونه   0نمونه   5نمونه   1نمونه   1نمونه   8نمونه   7نمونه   01نمونه    
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 صفات مرتبط با جهش رشد -7جدول 

 ردیف
تاریخ یادداشت 

 برداری
برداریمحل نمونه  نام رقم 

توزیع یا سهم 

 محصول
فالشینگ )جهش رشد(رفتار یا عادت  شده در یک سالهای( کاملهای )چینتعداد فالش   
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 صفات مرتبط با گلدهی -8دول ج

 ردیف

تاریخ 

یادداشت 

 برداری

محل نمونه 

 برداری

نام 

 رقم

عادت 

دهیگل  

ی نحوه

دهیگل  

گلدهی یدورهطول   

 تراکم گل

تعداد روزهای الزم از 

دهی تا تشکیل گل

 میوه

ارتفاع اندام نر و 

ماده گل نسبت به 

 هم

تعداد گره تا 

 اولین گل
شروع تاریخ 

دهی گل  

پایان تاریخ 

دهی گل  
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 طول میوه مشخصات -9جدول 

 ردیف

تاریخ 

یادداشت 

 برداری

محل 

 نمونه

 برداری

 نام رقم

متر(طول میوه )میلی  

 میانگین
0نمونه  2نمونه   0نمونه   0نمونه   5نمونه   1نمونه   1نمونه   8نمونه   7نمونه   01نمونه    
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 قطر میوه مشخصات -11جدول 

 ردیف

تاریخ 

یادداشت 

 برداری

محل 

 نمونه

 برداری

 نام رقم

متر(قطر میوه )میلی  

 میانگین
0نمونه  2نمونه   0نمونه   0نمونه   5نمونه   1نمونه   1نمونه   8نمونه   7نمونه   01نمونه    
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 وزن میوه مشخصات -11جدول 

 ردیف

تاریخ 

یادداشت 

 برداری

محل 

 نمونه

 برداری

 نام رقم

 وزن میوه )گرم(

 میانگین
0نمونه  2نمونه   0نمونه   0نمونه   5نمونه   1نمونه   1نمونه   8نمونه   7نمونه   01نمونه    
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 تعداد بذر در هر میوه -12جدول 

 ردیف

تاریخ 

یادداشت 

 برداری

محل 

 نمونه

 برداری

 نام رقم

 تعداد بذر در هر میوه

 میانگین
0نمونه  2نمونه   0نمونه   0نمونه   5نمونه   1نمونه   1نمونه   8نمونه   7نمونه   01نمونه    
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 بذر عدد  111ثبت وزن  -13جدول 

برداریمحل نمونه تاریخ یادداشت برداری ردیف بذر )گرم( 011وزن  نام رقم   
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ر دمورفولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد برداری صفات گیری و یادداشتی اندازهنحوه

 شرایط باغ
 (00سطح بوته )جدول 

 گردد.گیری میگیری سطح بوته، طول و عرض بوته با استفاده از متر اندازهاندازهبرای  -

 
 (05تعداد شاخساره، وزن تر و خشک شاخساره )جدول 

های قابل برداشت )یک جوانه و دو تا سه برگ( در واحد کادر تعداد شاخسارهگیری تعداد شاخساره، اندازهبرای  -

 .دگردشمارش می ،گیریاندازه

های برداشت شده )یک جوانه و دو تا سه ی شاخسارهگیری وزن تر و خشک شاخساره، وزن تر کلیهاندازهبرای  -

 یشود. وزن خشک کلیهگیری مییق اندازهگیری، با استفاده از ترازوی دقدر واحد کادر اندازه( 6)شکل برگ( 

گیری، پس از قرار دادن در های برداشت شده )یک جوانه و دو تا سه برگ( در واحد کادر اندازهشاخساره

گیری ساعت، با استفاده از ترازوی دقیق اندازه 20گراد به مدت ی سانتیدرجه 25ی حرارت دستگاه آون با درجه

 شود.می

 

 
 

 
 برداشت شاخساره )یک جوانه و دو تا سه برگ( -6شکل 
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 (01طول شاخساره و طول و عرض برگ سوم )جدول 

گیری طول شاخساره، باالترین سطح قرار گرفتن برگ یا جوانه روی صفحه تا انتهای سطح برداشت اندازهبرای  -

 گردد.گیری میاندازه ،کششاخساره )یک جوانه و دو تا سه برگ( با استفاده از خط

ی انتهایی شاخساره گیری طول و عرض برگ سوم، طول و عرض سومین برگ از آخرین جوانهاندازهبرای  -

 .(2)شکل  شودگیری میاندازه ،توسط کولیس

-  

 
 گیری طول برگ سوماندازه -7شکل 

 

 (01طول و عرض برگ بالغ )جدول 

 شود.گیری میاندازه ،کشخطی انتهایی شاخساره توسط طول و عرض پنجمین برگ از آخرین جوانه  -

 (08طول میانگره )جدول 

ا هی انتهایی شاخسارهی بین برگ پنجم و ششم از آخرین جوانهگیری طول میانگره، فاصلهاندازهبرای  -

 شود.گیری میاندازه

 

 گرم و عملکرد برگ سبز 011شاخساره، تعداد شاخساره در عدد  51شاخساره، حجم عدد  011وزن 

 (07)جدول 

ی برداشت شده )یک جوانه و دو تا سه برگ( با شاخسارهعدد  011شاخساره، وزن  011گیری وزن اندازهبرای  -

 شود. گیری میاندازه ،استفاده از ترازوی دقیق

ی مدرج ریخته و پس از قرار شاخساره، حجم مشخصی آب را داخل استوانهعدد  51گیری حجم اندازهبرای  -

محاسبه  ،ی اختالف حجم ثانویه از اولیهشاخساره با محاسبه 51ی مدرج، حجم استوانهشاخساره در  51دادن 

 گردد.می

شمارش  ،ی قابل برداشتگرم شاخساره 011گرم، تعداد شاخساره در  011گیری تعداد شاخساره در اندازهبرای  -

 گردد. می

ک جوانه و دو تا سه برگ( در هر کرت های برداشت شده )یگیری عملکرد برگ سبز، وزن شاخسارهاندازهبرای  -

 شود.گیری میاندازه ،با استفاده از ترازوی دقیق
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 )ابعاد بوته( ثبت سطح بوته -14جدول 

 ردیف

تاریخ 

یادداشت 

 برداری

 تکرار تیمار
نام 

 رقم

(مترسانتی) بوتهابعاد   
 میانگین

0بوته  2بوته   0بوته   0بوته   5بوته    

 عرض طول  عرض طول  عرض طول  عرض طول  عرض طول  عرض طول 
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 ثبت صفات تعداد شاخساره، وزن تر و خشک شاخساره -15جدول 

 ردیف
تاریخ یادداشت 

 برداری
گیریکادر اندازه نام رقم تکرار تیمار  تعداد شاخساره در واحد کادر 

 وزن تر شاخساره در واحد کار

 )گرم(

شاخساره در واحد کادر وزن خشک  

 )گرم(
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 طول و عرض برگ سوم طول شاخساره،ثبت صفات  -16جدول 

 ردیف

تاریخ 

یادداشت 

 برداری

 تکرار تیمار
نام 

 رقم

متر(متر( و طول و عرض برگ سوم )سانتیطول شاخساره )سانتی  

0شاخساره  2شاخساره   0شاخساره   0شاخساره   5شاخساره    

طول 

 شاخساره

طول 

 برگ

عرض 

 برگ

طول 

 شاخساره

طول 

 برگ

عرض 

 برگ

طول 

 شاخساره

طول 

 برگ

عرض 

 برگ

طول 

 شاخساره

طول 

 برگ

عرض 

 برگ

طول 

 شاخساره

طول 

 برگ

عرض 

 برگ
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 ثبت صفات طول و عرض برگ پنجم -17جدول 

 ردیف

تاریخ 

یادداشت 

 برداری

 نام رقم تکرار تیمار

متر(طول و عرض برگ بالغ )سانتی  

0 برگ 2برگ   0برگ   0برگ   5برگ    

 عرض طول عرض طول عرض طول عرض طول عرض طول
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 ثبت صفت طول میانگره -18جدول 

 ردیف
تاریخ یادداشت 

 برداری
 نام رقم تکرار تیمار

متر(طول میانگره )سانتی  

 شاخساره

0 

 شاخساره

2 

 شاخساره

0 

شاخساره 

0 

 شاخساره

5 

 شاخساره

1 

 شاخساره

1 

 شاخساره

8 

 شاخساره

7 

شاخساره 

01 
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 گرم و عملکرد برگ سبز 111تعداد شاخساره در شاخساره،  51شاخساره، حجم  111ثبت صفات وزن  -19جدول 

 ردیف

تاریخ 

یادداشت 

 برداری

رقمنام  تکرار تیمار  
 011وزن 

 شاخساره )گرم(

 51حجم 

 شاخساره

(لیترمیلی)  

تعداد شاخساره 

گرم 011در   

 مساحت کرت
تعداد بوته در 

 کرت

عملکرد برگ سبز در 

 طول کرت واحد کرت )کیلوگرم(

 )متر(

 عرض کرت

 )متر(
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 لخانهبرداری صفات مورفولوژی در شرایط گگیری و یادداشتی اندازهنحوه
 (21ارتفاع و وزن نهال )جدول 

باالترین سطح قرار گرفتن برگ یا جوانه با استفاده از متر  از محل طوقه تاگیری ارتفاع نهال، اندازهبرای  -

 گیری گردد.اندازه

 گیری شود.اندازه ،گیری وزن نهال، وزن تر نهال )بدون ریشه( با استفاده از ترازوی دقیقاندازهبرای  -

 
 (20سطح ریشه و حجم ریشه )جدول 

 رفتهقرارگمتری پس از قطع اندام هوایی، خاک گلدان و ریشه روی الک دو میلی گیری سطح ریشه،اندازهبرای  -

ها توزین و سپس روی سطحی تیره قرار داده شوند و تصویری شسته شوند. ریشه ،های اطراف ریشهو خاکدانه

 . (8گردد )شکل  سطح ریشه محاسبه ،افزارنرمو با استفاده از تهیه  هاآندیجیتال از 

 

 
 گیری سطح ریشهاندازه -8شکل 

 

 

 درمتر مکعب، حجم مناسبی از آب را داخل مزور ریخته و ریشه مقیاس سانتی در گیری حجم ریشهاندازهبرای  -

 محاسبه خواهد گردید. ،بر اساس اختالف حجم آبسپس حجم ریشه ، ور گرددغوطه آن
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 ارتفاع و وزن نهالثبت صفات  -21جدول 

 ردیف
تاریخ یادداشت 

 برداری

نام 

 رقم
 شماره نمونه تکرار تیمار

ی نهالارتفاع اولیه  

متر()سانتی  

ی نهالارتفاع ثانویه  

متر()سانتی  

اختالف ارتفاع اولیه و 

متر()سانتی ثانویه  

ی نهالوزن اولیه  

 )گرم(

ی نهالوزن ثانویه  

 )گرم(
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 سطح ریشه، حجم ریشهتعداد برگ نهال، قطر طوقه، طول شاخساره، طول و عرض برگ سوم، طول میانگره، طول ریشه، ثبت صفات  -21جدول 

 ردیف

تاریخ 

یادداشت 

 برداری

نام 

 رقم
 تکرار تیمار

شماره 

 نمونه

تعداد 

برگ 

 نهال

 قطر طوقه

متر()میلی  

طول 

 شاخساره

متر()سانتی  

طول و عرض برگ سوم 

متر()سانتی  طول میانگره 

متر()سانتی  

 طول ریشه

متر()سانتی  

سطح 

 ریشه

حجم 

 ریشه

(رلیتمیلی)  عرض طول 
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