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 قائم مقام اجرایی مدیر عامل در حوزه تولید

 های روغنیشرکت توسعه کشت دانه کارشناس ارشد زراعت، 

 

 

 

 تولیدی بذور فروش و عرضه برای را خود توان تمامی ،کلزا بذر تولید عرصه در فعال هایشرکت تمامی پاییز فصل به شدن نزدیک با

دانه کشت توسعه شرکت جاری سال در. نیست ثنیتمس قاعده این از نیز روغنی هایدانه کشت توسعه شرکت و نمایندمی جلب خود

 که مناطقی به شده ابالغ برنامه با متناسب را بذور این که است نموده تهیه اکاپی زمستانه رقم از کلزا بذر تن 40 به قریب روغنی های

 . است کرده ارسال ،نموده اعالم روغنی هایدانه طرح دفتر

 و نبوده خورداربر مناسب سرعت از کشور سرد مناطق در حداقل هابینیپیش خالف بر جاری سال در کلزا بذور توزیع یندآفر روند

 که خارجی بذور واردات صورت در قطعاً لهأمس این شودنمی دیده کلزا زمستانه بذور خرید برای کشاورزان سوی از زیادی تمایل

 باید. گردد تلقی بذر عرصه در فعال هایشرکت برای هشدار یک عنوان به تواندمی و داشت خواهد تداوم دارند باالیی فروش قیمت

 آیا و بود خواهد چگونه کلزا کشت به کشاورزان ترغیب جهت کشاورزی جهاد محترم وزارت هایسیاست فعلی حاکم شرایط با دید

 ؟داشت خواهند 1399-1398 زراعی سال در بذور برای تولید ریزیبرنامه به تمایل بذر تولید عرصه در فعال هایشرکت
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 معتمدی صالح

salah.m@arc-ordc.ir 

 روغنی هایدانه کشت توسعه شرکت بذر، تولید و کاربردی تحقیقات مرکزتحقیقات   کارشناس

 (دوم بخش) سردسیر مناطق در کلزا زراعت در برداشت و داشت کاشت، فنی اصول

 مناسب رقم

 و سرد مناطق در کشتزیر سطح بیشترین اخیر سالیان در .ندارد وجود سرد معتدل و سرد مناطق با سازگار ارقام بین زیادی تفاوت

 و Licord ، طالیه ارقام حالاینبا. است بوده (Opera) اپرا و (Okapi) یپاوکا هاینام با زمستانه کلزای رقم دو به مربوط سرد معتدل

SLM046 از که کرمانشاه استان در حمیل همانند معتدل مناطق برخی برای .دارند معتدل و سرد مناطق با مناسبی سازگاری نیز 

 رقم دو برعالوه اخیر سال دو در .شود استفاده زرفام مانند بینابین ارقام از شودمی پیشنهاد است برخوردار باالتری دمای میانگین

  مجارستانی افشانگرده آزاد رقمو   (Danube)دانوب ،(Elvis)الویس ،(Neptune)نپتون همانند فرانسوی ایهبریدهی برخی فوق،

GK Gabriellaاست شده کشتدر مناطق سرد و معتدل  نیز. 

 مصرفی بذر میزان و کاشت روش

 و ردیف فواصل با کلزا کشترب توصیه کشور و سرد هایاستان در روغنی هایدانه کشت توسعه طرح شروع ابتدایی هایسال در

 و هرزیهاعلف کنترل باعث هم به هاردیف فواصل کردن نزدیک که است داده نشان آزمایشات نتایج اما بود سانتیمتر 60-50

 مشابه و بذر سقوط هایلوله بستن بدون غالت بذرکارهای از توانیم کلزا کاشت برای بنابراین .شودمی دانه عملکرد افزایش نهایتا

 .باشدیم مترمربع بوته 80 تا 60 حدود مناسب تراکم اما دارد سازگاری بوته تراکم از وسیعی دامنه در کلزا .دنمو استفاده گندم

 همچنین بوته نپایی تراکم .شودیم مزرعه در هرزهایعلف تراکم افزایش و تنک پوشش ایجاد باعث مزرعه در پایین بوته تراکم

 دانه شدید ریزش سبب هاساقه این به کمباین هد برخورد با و برداشت هنگام در و شده کلزا در قطور هایساقه ایجاد باعث

 خوبی به بذر بستر که اراضی در میزان این البته. باشدیم کیلوگرم شش تا هشت هکتار در کلزا بذر مصرف برای کلی توصیه .شودیم

 طرفیزا یابد افزایش هکتار در کیلوگرمهشت تا ده  تا میتواند نباشد فراهم دوم و اول آبیاری مناسب شرایط یا و باشد نشده مادهآ

 در هابیماری تشدید همچنین و سرما به حساسیت ها،بوته خوابیدگی افزایش زیاد، تراکم باعث هکتار در کیلوگرم 12 از باالتر مصرف

 هابیماری و خوابیدگی به حساسیت باعث بلکه شود،می هانهاده رفت هدر باعث تنها نه زیاد بسیار هایتراکم :نکته .گرددمی کلزا

 کمباین برداشت هد به برخورد با برداشت زمان در نتیجه در و شده ترضخیم هاساقه پایین بسیار هایتراکم در طرفی از. شودمی

 . شودمی هادانه ریزش افزایش باعث

 کاشت عمق

 و بوده اپیژل کردن سبز و زنیجوانه نظر از کلزا اینکه نیز و باشدیم کمی انرژی ذخایر ودارای بوده ریز کلزا بذر اینکه به وجهتاب

 مقابل در شود کشت عمیق آن بذر که صورتیدر شود،می خاك از هالپه خروج باعث و شده طویل( هیپوکوتیل) لپه زیر محور

 رعایت دقیقاً آن کاشت عمق بایستی لذا د،شونمی سبز و دهد دست از را خود یژانر ذخایر شده متوقف خاك مکانیکی مقاومت

داهی علمی  مقاالت و رویدا
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 سطح ایجاد در ثرؤم بسیار عوامل از یکی مناسب کاشت عمق که گرددمی کیدأت .باشدیم کلزا برای مناسب کاشت عمق .شود

 .است کلزا مزرعه سبز

 

 

 

 

 هاآن مصرف چگونگی و نیاز مورد کودهای

 کلزا ،ایدانه گیاهان از بسیاری با مقایسهباشد. می محصول این دانه تولید افزایش در مهم عوامل از یکی کلزا غذایی نیازهای مینأت

 نیتروژن، درصد 25 حداقل گندم، با مقایسه در که نحوی به دارد باال ایعملکرده به دستیابی برای غذایی موارد به بیشتری نیاز

  .دارد نیاز بیشتری گوگرد گندم، به نسبت برابر دو زابیش و بیشتر پتاسیم و فسفر

 

 ازت

( اوره کود کیلوگرم 350-400 معادل) هکتار در کیلوگرم 180-200 حدود کلزا تن سه تولید برای ازته کود مصرف کلی توصیه

 .وشمی کود رفتهدر کاهش و کود از استفاده وریبهره افزایش باعث کلزا رشدی مرحله به توجه با ازته کود تقسیط .باشدمی

 .شود مصرف گلدهی از قبل و رفتن ساقه ابتدای ،(کاشت زمان(پایه :نوبت سه در ازته کودهای که شودمی توصیه کلیورطهب

 .نمود مصرف سوم یا و دوم آبیاری با همراه و اول آبیاری از پس را ازته کود ناتومی کود رویهدر کاهش برای: 1 نکته

 سولفات مثل دیگر منابع اما باشدمی اوره استفاده مورد منبع بیشترین که هرچند دارد وجود ازته کود برای متفاوتی منابع: 2 نکته

 .گیرد قرار استفاده مورد دتوانمی نیز آمونیوم نیترات و آمونیوم

 ،انتظارمورد عملکرد اساسبر کلزا نیازمورد اوره کود مقدار شودمی توصیه باشد، گرفته انجام خاك آزمون که صورتیدر: 3 نکته

 .شود استفاده خاك آنالیز اساس بر آلیکربن میزان و اقلیم

 

 :منابع

 انتشارات. درکشور روغن خودکفایی به نیل در موثر گامی روغنی هایدانه بهینه تغذیه .1382.سپهر .ا و .م ملکوتی، .1

 .خانیران

 .کشاورزی آموزش نشر. 1378. روغنی هایدانه کاربرد و کیفیت. 1387 .ح. م احمدی، .2

 حاصلخیزی تلفیقی مدیریت دستورالعمل .1393. ن غیبی، طهرانی، .م افضلی،. ه. م میرزاپور، ،.ه رحمانی، .3

 .کشور آب و خاك تحقیقات موسسه. کلزا ذیهتغ و خاك

4. Euralis Semences Company. 2014. WOSR training in Iran. 

5. Pouzet, A. 1995. Agronomy. In: Brassica oilseed: Production and utilization. D. S Kimber and D. 

I. Mcgregor (eds), CAB International. PP 65-92 
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 شلتوکی ملیحه
 تحقیقات ناسکارش

 های روغنی، شرکت توسعه کشت دانهتحقیقات کاربردی و تولید بذرمرکز  

 (اول بخش( )کمی صفات مکان)  QTL تحلیل و تجزیه

Quantitative trait locus (QTL) analysis 
 استفاده پیچیده صفات تحلیل و تجزیه برای آماری روش این

 دو که است آماری روش یک QTL تحلیل و تجزیه. شودمی

 هایداده و فنوتیپی هایداده) شودمی شامل را اطالعات نوع

 برای تالش در و( مولکولی نشانگرهای معموالً) ژنوتیپی

 این. است پیچیده صفات در تغییرات ژنتیکی اساس توضیح

 و تکامل ،کشاورزی مانند هاییزمینه در محققان به روش

 مناطق به را پیچیده هایفنوتیپ برخی تا دهدمی امکان پزشکی

 شناسایی یندآفر این از هدف. دهند ربط هاکروموزوم خاص

 .است مناطق این دقیق موقعیت و تعداد ،تعامل ،عملکرد

 شود؟می انجام چگونه QTL تحلیل

 چند یا دو اول. ستنیاز چیز دو به تحلیل و تجزیه شروع برای

 متفاوت نظر مورد صفت برای یکیژنت نظر از که ارگانیسم

 نشانگرهای. ستنیاز ژنتیکی نشانگرهای به دوم. باشند

 روی زیرا شوندمی داده ترجیح ژنوتیپ بررسی برای مولکولی

 استفاده نشانگر نوع چندین از. ندارند ثیرأت نظر مورد صفت

 تکرار ،(SNP) نوکلئوتیدی تک مورفیسمپلی جملهاز ،شودمی

 طول با مورفیسمپلی ،(میکروساتلیت یا SSRs) ساده توالی

 تحلیل و تجزیه انجام برای ،سپس. (RFLPs) محدود قطعه

QTL، افراد نتیجه در و کنندمی پیدا تالقی هم با والدین 

 داده تالقی افراد این سپس و شوندمی ایجاد( F1) هتروزیگوت

 مشتق جمعیت هایژنوتیپ و هافنوتیپ ،نهایتدر و شوندمی

 با ژنتیکی طوربه که نشانگرهایی. شوندمی بررسی( F2) شده

QTLتأثیر بررسی مورد صفت روی و هستند مرتبط هایی 

 یا بزرگ اندازه مثال) صفت مقادیر با بیشتر ،گذارندمی

 بدون نشانگرهای که حالی در ، شوندمی تفکیک( کوچک

 (. 1 شکل) دهندنمی نشان وتیپفن با داریمعنی ارتباط ارتباط،

به که دارد( قرمز و آبی) والدین به نیاز QTL بردارینقشه

الین مثالً. باشند متفاوت نظرمورد صفت برای ژنتیکی صورت

 والدی هایالین( b. دستی انتخاب توسط شده ایجاد های

 ایجاد برای مجدداً که شوندمی داده تالقی F1 ایجاد برای

 از یکی با یا شوندمی داده تالقی دیگریک با F2 تجمعی

 هاتالقی این دوی هر. شوندمی داده برگشتی تالقی والدین

 هر ژنوم از متفاوتی قطعات حاوی که کنندمی ایجاد را افرادی

 افراد این از یک هر برای فنوتیپ. هستند والدین از یک

 آماری هایتکنیک( c شودمی بررسی هاالین یا نوترکیب

 دهدمی نشان را احتمال این ،مرکب فاصله بردارینقشه مانند

 بر مؤثر QTL یک با نشانگر دو بین فاصله یا نشانگر یک که

 سایر تأثیر همزمان که حالیدر ،باشد ارتباط در صفت

 و تجزیه چنین نتایج. کندمی کنترل نیز را صفت روی نشانگرها

 نقشه موقعیت با ،آزمون اریآم نقشه عنوان به تحلیلی

. شودمی ارائه( cM) نوترکیبی واحدهای در ،کروموزومی

 خط. اندشده داده نشان مثلث صورتبه نشانگرها موقعیت

 باالتر احتمال هاینسبت. دهدمی نشان را اهمیت آستانه افقی،

 موقعیت توسط شده داده QTL هایموقعیت در ،خط این از

. هستند توجه قابل احتمال، نسبت باالترین در کروموزومی

 cM 60 و 10 محدوده در را ممکن QTL پنج شکل ،بنابراین

 .دهدمی نشان
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 هایالین ،ژن صدها یا هاده توسط شده کنترل صفات برای

. باشند متفاوت نظرمورد فنوتیپ برای که ندارند نیازی والدی

 در که ،باشند مختلف هایآلل حاوی باید هاآن ،عوضدر

 ،شده مشتق جمعیت در نوترکیبی از استفاده با بعدی مرحله

. کنند تولید را فنوتیپی مقادیر از وسیعی طیف تا شوندمی تولید

 کنترل ژن چهار توسط که را صفت یک ،مثال عنوانبه

 باعث بزرگ هایآلل آن در که بگیرید نظردر ،شودمی

 مقدار کوچک هایآلل و شوندمی صفت ارزش افزایش

 چهار هایآلل اثرات اگر ،اینجا در. دهندمی کاهش را صفت

 و AABBccdd ژنوتیپ دارای افراد ،باشد مشابه ژن

aabbCCDD ًداشته مشابه فنوتیپ یک است ممکن تقریبا 

 یک و هستند ثابت F1 (AaBbCcDd) نسل اعضای. باشند

 از حاصل نتاج یا ،F2 نسل ،حالاینبا. دارند میانی فنوتیپ

 خواهند متغیر ،والدین از یک هر با F1 فرد یک برگشتی تالقی

 قرار بزرگ آلل هشت تا صفر از نقطه هر در F2 نتاج. بود

 بزرگ آلل هشت تا چهار دارای کراسبک فرزندان. دارند

 سؤال ینا به پاسخ QTL تحلیل و تجزیه از اصلی هدف .هستند

 وجود دلیل به اول درجه در فنوتیپی هایتفاوت آیا که است

 با ،زیاد هایمکان یا هستند بزرگ نسبتاً اثرات با کم هایمکان

 از توجهیقابل بخش که رسدمی نظربه. ایلحظه اثرات

 تعداد با توانمی را کمی صفات از بسیاری در فنوتیپی تغییرات

 دلیل به باقیمانده ،داد توضیح بزرگ اثرات با هامکان از کمی

 ...دارد ادامه. هستند اثر کوچک متعدد هایمکان

 

 :منابع

Miles, C. & Wayne, M. 2008. Quantitative trait locus (QTL) analysis. Nature Education 1(1):208. 

Roff, D. A. 2007. A centennial celebration for quantitative genetics. Evolution 61: 1017–1032. 
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 تحقیقات کارشناس

 های روغنی، شرکت توسعه کشت دانهتحقیقات کاربردی و تولید بذرمرکز  

 

 (بخش سومها درآفتابگردان )ها و محدودیتاصالح محصوالت روغنی جهت تولید پایدار: فرصت
Breeding oilseed crops for sustainable production: opportunities and constraints in Sunflower part 3) 

 

 

 

 

 آفتابگردان متناسب با شرایط خاص )ایدیوتیپ(  تولید در آلایده گیاه ایجاد

 مارکر هایژن از استفاده ویژهبه است؛ آمده دست به اصالح آفتابگردان زمینه در جهان اسرسر در توجهیقابل نتایج اخیر، هایدهه در

( Ideotypeایجاد یک ایدیوتیپ ) برای. یافته است مولکولی گسترش سطح در ژنتیکی تغییرات شناخت آفتابگردان که با اصالح در

 و هدف محیط اصلی هایویژگی با و باشند داشته اصالح و از ژنتیک کامل دانش باید کنندگانآفتابگردان، اصالح مطلوب از هیبرید

(، ایدیوتیپ را چنین تعریف کرده است: الگوی بیولوژیکی که در 1968دونالد ) .باشند آشنا کنونی شرایط پاسخ گیاه آفتابگردان به

عنوان هصورت معرفی بوی گیاهی است که دربینی عمل یا رفتار نماید. به عبارت دیگر الگطریقی قابل پیششرایط محیطی خاص به

 سرعت زیادی حد تا تواندمی بیومتریک ژنتیک سازیرود از نظر کیفیت یا کمیت محصول بیشتری تولید نماید. پیادهرقم، انتظار می

 هایبرنامه با حاضر الحآفتابگردان، تسریع کند. در بهبود عملکرد جهت ثرؤم اصالحی راهکارهای ارائه را با هیبرید انواع توسعه

 مقاومت افزایش صفاتی از جمله بهبود برای تواندایدیوتیپ می آمده است، دست به عملکرد بهبود در زمینه توجهیقابل نتایج اصالحی

 هایژگیوی به باید کنندگاناصالح بکار گرفته شود. روغن ترکیبات تغییر و روغن بهبود کیفیت غیرزیستی، و زیستی هایتنش برابر در

 دوره یک در ژن یا و صفات از زیادی بهبود تعداد جای آفتابگردان هستند، به عملکرد تثبیت و بهبود برای سودمندتر رویکرد که اصلی،

 کنند بتوانند درك باید و بوده خزانه ژن آشنا در موجود پالسمژرم با باید کنندگاناصالح این،برعالوه. تمرکز داشته باشند اصالحی،

پاسخ فیزیولوژیکی  به باید این،برعالوه. باشندگذار میتاثیر هاآن اصالحی هایاز برنامه مطلوب یک هیبرید برای ایجاد هاژن کدام که

 تمرکز کنند. مختلف محیطی شرایط تحت هابرگ و رشد ریشه میزان گیاه و بر ایجاد تراکم مطلوب توجه داشته باشند و گیاهان

شود. بیان فتوسنتز کارا حاصل می برای انتخاب برنامه از که است کنندگان آفتابگرداناصالح برای ویژگی ترینمهم دانه عملکرد

 دستبه برای نگهدارنده و رستورر ،CMS مانند های اینبردالین از استفاده اساسآفتابگردان بر هایهیبرید در هتروزیس شود اثرمی

 از استفاده با اغلب هتروزیس زیرا آید،می دست منفرد به هایکراس از استفاده با عمدتاً این ست، که باال عملکرد با هایهیبرید آوردن

 که است الزم بنابراین هستند متنوع هایجمعیت از ترباریک ژنتیکی لحاظ از هاهیبرید. یابدکاهش می بیشتر یا طرفه های دوکراس

 باال دانه عملکرد برعالوه هیبریدهای آفتابگردان(. Škoric', 2012)منطقه زراعی باشند  هر با سازگار شدت به که شود ایجاد هاییهیبرید

 ایجاد برای .داشته باشند به گل جالیز باال تحمل همچنین و مهم هایبیماری از برخی برابر در مقاومت باید دانه، در روغن باالی میزان و

http://arc-ordc.ir/
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 در که است هاییژن دادن نشان برای هیبرید، مدل یک به مختلف، نیاز مناطق در عتزرا شرایط با ایدیوتاپیکی آفتابگردان گیاهان

بیان  Škoric'  (2012). سازد بهینه را محیطی شرایط و روغن عملکرد بذر، مستقیم عملکرد بتواند تا شودمی گرفته کار به کنونی ژنوتیپ

-55000( )سطح )هکتار واحد در گیاه تعداد هایی از جملهسطح ویژگی دواح در روغن باالی عملکرد و باال دانه عملکرد برعالوه کرد

وزن  ،(آجیلی نوع برای گرم 120-150 روغنی، نوع برای گرم 80) دانه هزار وزن ،(2000-1500) بوته در دانه تعداد ،(هکتار 75000

 درصد 25 از کمتر) کم پوسته درصد ،(آجیلی نوع برای hL-1 کیلوگرم 90 از بیش روغنی، برای نوع hL-1 کیلوگرم 50-55) هکتولتر

 برای نوع درصد 35 از کمتر روغنی، نوع درصد برای 55-50) دانه روغن میزان ،(آجیلی نوع برای درصد 35 روغنی و زیر برای

 برای صلیا هدف که شد یادآور همچنین وی نظر قرار گیرد.باید برای تولید هیبرید مطلوب آفتابگردان در محیط خاص مد (آجیلی

 4000باالی  آجیلی هایژنوتیپ برای و است هکتار در کیلوگرم 3000 از بیش دانه عملکرد تولید آفتابگردان روغنی، هایژنوتیپ

 اصلی هایباید از ویژگی کنندگاناصالح آفتابگردان، هیبرید از آلایده مدل یک ایجاد برای حال،اینبا .باشدهکتار می در کیلوگرم

 و ،(ماهانه روزانه،) حرارت درجه حداکثر و حداقل میانگین رشد، بالقوه دوره نوع خاك، طول جمله:ها ازهیبرید توسعه یبرا محیط

در محیط  زراعی آفتابگردان بهینه مدیریت از باید خاص، طوراین، بهبرعالوه. سال آگاهی داشته باشند طول در بارندگی توزیع و میزان

  آن آگاهی کامل داشته باشند. کنندهمحدود عوامل و

 بع:امن

Donald, C. M. 1968. The breeding of crop ideotypes. Euphytica 17: 385-403. 

Gupta, S. K. (Ed.). 2015. Breeding Oilseed Crops for Sustainable Production: Opportunities and 

Constraints. Academic Press. 55-88.  
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 کامبیز فروزان
Kforoozan@ordc.ir 

 قائم مقام اجرایی مدیر عامل در حوزه تولید

 های روغنیشرکت توسعه کشت دانه دفتر مرکزی

 (12)قسمت پرورش کتان ـ تولید و مدیریت 

Flaxseed–production and management (part twelve) 

 :تشخیص اهنمایر

 آینده در که کارهایی راه و آن دالیل و دارد حدوث امکان که مشکالتی کتان رویشی مراحل به توجهبا تا گردیده تالش بخش این در

 در ار بخش هر مشابه شماره است الزم بخش این در گردد هئارا خالصه طوربه ،نگردد حادث مشکالت این تا شود بسته کار به باید

  نمود دنبال بعدی هایبخش

 

 میبکن دیبا کار چه میهست چه دنبال
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 ،9 یرشد مرحله: هاقوزه لیتشک و یگلده مرحله

 11و10

 در دیبا که یاقدامات حاضر حال در

 کرد توجه آن به ندهیآ

 گلها در تخم وجود -1

 کتان قوزه کرم

 هابرگ و ساقه یرو بر سبز کوچک حشرات-2 

 شته

  هاگل شدن دفرمه-3

  هاقوزه در سوراخ جادیا-4
 کتان قوزه کرم

  هاقوزه رفتن دست از-5

 هاملخ

  نارس صورت به یدگیرس-6

 PASMO یماریب

 که یمناطق در خصوصهب مرده یهابوته-7

 ودشیم دهید دارد وجود یدگیخواب

 PASMO یماریب

یم پژمرده گرم یهوا در خصوصبه اهانیگ-8

 شوند

 پوسیدگی ریشه 

 یاقتصاد خسارت آفت نیا معموال-1

 ندارد جیرا

 شده هیتوص یهاکشحشره از -2

 یرو بر شته شتریب ای سه که یزمان

 و دیدید کامل گل مرحله در ساقه

 در شتریب ای شته هشت که یزمان ای

 دیکن استفاده دید سبز قوزه مرحله

 یاقتصاد خسارت آفت نیا معموالً-4

 ندارد جیرا

 تیرو ملخ خسارت کهیصورت در -5

 در ملخ دو از شیب وجود صورت در شد

 هیتوص یهاکشحشره با مترمربع هر

  شود یسمپاش شده

 زود االمکانیحت را کشت-3

 آفات خسارت از تا دیده انجام

 فصل اواخر ای اواسط در

  شود یریشگیپ

 

 مزرعه فاطرا در تله اهانیگ-5

  دیبکار

 را مطلوب یزراع تناوب-6

  دیکن تیرعا

 را مطلوب یزراع تناوب-7

 دیکن تیرعا

 را مطلوب یزراع ناوبت-8

 دیکن تیرعا

 ستون کشاورز
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 چه کار باید بکنیم دنبال چه هستیم
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 در دیبا که یاقدامات حاضر الح در 12 مرحله – یدگیرس مرحله

 کرد توجه آن به ندهیآ

  نییپا عملکرد-8

  خاك فسفر بودن نییپا -1

  خاك ازت بودن نییپا -2

  اهیگ زود یلیخ کردن خشک -3

  شهیر یدگیپوس -4

  کاشت رید اهانیگ -5

 و کتان زراعت یایبقا از یناش یسم اثرات -6

  کانوال

 یبرا را خاك آزمون -1 

 انجام فسفر یریگاندازه

 فسفر یکاف مقدار و دیده

فیرد انیم در و خاك در

  دیقرارده ها

 داده انجام را خاك آزمون -2

 هدف عملکرد تا را کود و

  دیکن مصرف

 یزمان هاهدکننخشک از -3

 یاقهوه هاکپسول %75 که

 دیکن استفاده اندشده

 شده ماریت نشکسته بذور از -4

  دیکن دهااستف

 را کتان الهی سه تناوب -

  دیکن تیرعا

 و هالگوم کشت از -

 تناوب در قندچغندر

 دیکن یخوددار

 یسازآماده اتیعمل هیکل– 5 

 انجام قبل زییپا در را بذر بستر

  دیده

 را کشت است سریم کهیصورت در -

  دیده انجام زودتر

 یخوب به را خردل ای کلزا کاه -6

  دیینما خرد

 

 خردل و کلزا کاه در را کتان

  دینکن کشت
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 در دیبا که یاقدامات حاضر حال در 12 مرحله – یدگیرس مرحله

 کرد توجه آن به ندهیآ

 خشپ نیزم یرو بر ای زندیریم هاقوزه- 9

  شوندیم

  دیشد یبادها

  ابدییم کاهش دیتول وزن-10

  است شده خشک زود یلیخ اهیگ

  یدگیرس در ریخأت -11

 bromoxynil و  MCPAعلفکش خسارت

  دهید وخسارت شکسته یهادانه-12

  است باال اریبس لندریس سرعت-

  تروژنین زانیم شیافزا -

  است خشک اریبس دانه-13

  دیده کاهش را لندریس سرعت -12

 طیشرا با متناسب را نیکمبا -13

  دیینما میتنظ ییهوا و آب

 به شتریب که را یارقام-9

  دیبکار مقاومند غالف زشیر

به مناسب زمان در را هابوته-

 از که یزمان در خصوص

یم استفاده هاکنندهخشک

  دیکن

 یزمان هاکنندهخشک از-10

 خشک هاقوزه درصد 75 که

  دیینما استفاده شدند

 کشت تر زودرس ارقام -11

  دیکن

 کاهش را لندریس سرعت -12

  دیده

 انجام را خاك آزمون -12

 با متناسب را کود و داده

 دیکن مصرف یواقع هدف

 با متناسب را نیکمبا -13

 میتنظ ییهوا و آب طیشرا

 دیینما
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 تحقیقات سکارشنا

 های روغنی، شرکت توسعه کشت دانهتحقیقات کاربردی و تولید بذرمرکز 

 

 بخش اول (.Orobanche spp)گل جالیز 

Broomrape (Orobanche spp.) part one 
 

 هرز گل جالیزپراکنش علف

باشد که در زبان میOrobanchaceae از خانواده  (.Orobanche spp)گل جالیز 

شود؛ گیاهی عالی کورقای گفته می ودر زبان فارسی گلک، سبزگل یا broomrapeانگلیسی

شود بدلیل نداشتن برگ و سبزینه )کلروفیل(، آب و مواد ریشه گیاهان محسوب می( Haploparasite)گلدار است که انگل مطلق 

کرد و پژمردگی و در نهایت مرگ غذایی را با اتصال به ریشه گیاهان دولپه میزبان جذب کرده و در نتیجه سبب کاهش رشد، عمل

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دنیا به اثبات  16کشور جهان و  80از در بیش( .Orobanche Sp) وجود گل جالیز شود.آن می

ا یافت باشـند در بیـشتر مناطق دنینظر اقتصادی مهم میها ازگونه که تعـداد کمی از آن 200از . گل جالیز با بیشرسیده است

های مهم گل باشد. گونهای، اروپای شرقی، غرب آسیا و شوروی سابق میاز مراکز مهم پراکنش آن مناطق مدیترانه شـود.می

گونه از گل جالیز در ایران وجود دارد.  36باشند. می Orbanche cernua, O. aegyptiaca, O. ramose, O. nana جالیز

( است. دامنه میزبانی آن (O. aegyptiacaاغلب مناطق ایران گزارش شده است گونه مصری ای که حضور آن در ترین گونهمهم

توان به گیاهان زراعی کلزا، آفتابگردان، گلرنگ و هرز میهای مهم این علفدر بین گیاهان دولپه گسترده است و از میزبان

مختلف بسته به میزان آلودگی، بین صفر تا نابودی کامل هرز در نواحی میزان خسارت ناشی از این علف جات اشاره کرد.صیفی

در مزارع کلزا در ایران نسبت به گونه مصری  O. ramose( آلودگی شدید به جنس Barker et al., 1996محصول متغیر است )

 کند.د میها را مجبور به رهاسازی زمین مورد کشت خو(. میزان زیاد آلودگی بعضی مزارع در ایران آن1389پور، )کرم

 

 خصوصیات بذر
سال در خاك باقی بماند و  20تا  10جالیز در مزرعه، بانک بذر این گیاه ممکن است با استقرار گل

هیچ راهکار ساده و اقتصادی برای کنترل آن وجود ندارد. بذور این گونه بسیار کوچک و ریز هستند 

آالت آلوده، منتقل شوند. بذر و یا ماشین طور تصادفی به مناطق جدید از طریق خاك،توانند بهو می

تا  8این گونه پتانسیل تهاجمی باالیی برای گسترش در بسیاری از نقاط دنیا دارد. ابعاد هر کپسول بین 

باشد. میمتر میلی 4/0تا  2/0متر است و ممکن است حاوی صدها بذر باشد. ابعاد هر بذر بین میلی 10

گل خواهد داشت و از این رو، ممکن است هر گیاه بیش از یکصد هزار دانه تولید نماید  100تا  10هر گیاه در دوره گلدهی، بین 

http://arc-ordc.ir/
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(Chater and Webb, 1972بذر این گیاه در خاك برای سال .)تواند باقی بماند و در شرایط مساعد و در حضور میزبان، ها می

از ریشه گیاه  زنی بذر این گیاه، حضور یک محرك شیمیایی ضروری است. این محرك معموالًی جوانهزنی نماید. براجوانه

زند که ریشه گیاه میزبان در نزدیکی آن حضور داشته شود. بنابراین، بذر این گیاه فقط زمانی جوانه میمیزبان در خاك منتشر می

 جملهاز( Strigolactones) یگوالکتونچند استر یا یکمکن است م یزبانم یشهترشح شده از ر یزنجوانه یهامحرك .باشد

 جملهمطلوب از یطیمح یطبه شرا یزنجوانه یبذر برا ینهمچن .باشند( Solanacoil) سوالناکویل و( Orobanchol) اوروبانکول

 این بذر در زنیجوانه ایهمحرك به واکنش توانایی پائین، دمای و خشک شرایط در. دارد نیاز مناسب رطوبت و حرارت درجه

 ,.Weldeghiorghis and Murdoch, 1997; Kebreab and Murdoch, 1999a; Timko et al) یابدمی کاهش تدریجبه گیاه،

1989; Joel et al., 1995 .)است گرادسانتی درجه 25 تا 15 محدوده در گیاه این بذور زنیجوانه برای مطلوب دمای (Foy et al., 

 طوالنی هایمسافت در آلوده، گیاهی هایاندام و بذر نقلیه، وسایل دام، خاك، آب، باد، طریق از تواندمی جالیزگل ذرب(. 1991

 .شوند منتقل

 

 زیجال گل تیریمد یهاوهیش 

 و خاك در بذر مدت طوالنی دوام زیاد، بذر تولید به توجه با آن کنترل باشد، می دولپه گیاهان ریشه اجباری انگل که جالیز گل

 اهمیت پیشگیرانه هایروش بکارگیری لذا و باشدمی سخت انگل و میزبان گیاه بین مستحکم مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارتباط

 .دارد زیادی

 

 یریشگیپ

  : شودانجام  یدبه مزرعه با یزاز ورود بذر گل جال یریکه جهت جلوگ یمجموعه اقدامات 

 و فاقد بذر گل جالیز، استفاده از بذرهای گواهی شده-

 ،استفاده از کودهای دامی پوسیده شده -

 هرز میزبان این گیاه در حاشیه مزرعه درزمان داشت و زمان آیش، هایعلفکنترل -

  یگرمزارع باالدست آلوده به گل جالیز به مزارع د هایآبزه ورود جلوگیری از-

 آبیاری آب و اورزیکش ادوات توسط جالیز گل بذر انتقال از یریجلوگ- 

 مقاومت و شیمیایی کنترل بیولوژیکی، کنترل فیزیکی، و مکانیکی کنترل زراعی، کنترل مختلف هایروش از تلفیقی بکارگیری با

 .شد خواهد پرداخته هاآن به آتی شماره در که گرفت را آن زیاد خسارت و انتشار جلو توانمی میزبان، گیاه تحمل یا
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 رضاپور مهدی علمدارلو
Alamdarlou.r@arc-ordc.ir 

 کارشناس تحقیقات

 های آفتابگردانمدیریت بیماری      های روغنی، شرکت توسعه کشت دانهتحقیقات کاربردی و تولید بذرمرکز 
Sunflower diseases management 

 

 

Sunflower  

growth    

stage 

 
       Disease 

name 
      

Disease management strategies 

 

Emergence 

(VE) 
Four leaves 

)V4) 
Multi-leaves  

(Vn) 
Bud 

formation 
(R2-R3) 

Flowering 
(R5-R6) 

Seed filling 
(R7-R8) 

Seedling 

damping 

off 
Pythium spp، Phytophthora spp،  Rhizoctonia 

sp.،  Fusarium sp. 

   Timely cultivation, Healthy seed, Proper 

drainage, Rotation, Seed treatment with 
suitable fungicides such as carboxin 

thiram or metalaxyl compounds. 

Downy 

mildew 
 

Plasmopara halstedi 

  Timely cultivation, Healthy seed, Proper 

drainage, Rotation and Stubble 
management, Resistant varieties, Seed 

treatment with suitable fungicides such 

as metalaxyl-mancozeb,. 

Charcoal 

Rot 
   

Macrophomina phaseolina 
Rotation, Timely cultivation, Tolerant 

varieties, Proper planting density, 

Irrigation. 

Rust 
  

Puccinia helianthi 

Timely cultivation, Rotation and Stubble 
management, Resistant varieties, Use of 

Strobilorine or Triazole fungicides at the 

firs of infection period. 

Alternaria 

Leaf Spot 
  

Alternaria alternate, A. zinniae   

Healthy seed, Timely cultivation, 

Rotation and Stubble management, 

Tolerant varieties, Seed treatment with 
suitable fungicides such as carboxin 

thiram. 
Sclerotinia 

Rot 
 

Sclerotinia sclerotiorum 

Sclerot-free Seed, Long-term Rotation 
and Stubble management, Weeds 

control, Biological control of the 

pathogen in soil. 
Head Rot    

 Sclerotinia sclerotiorum, 
Rhizopus stolonifer 

Tolerant varieties, Preventing damage of 
insects and birds to heads, Applying 

fungicides if needed. 
Stem 

canker 
  

Phomopsis helianthi,Phoma macdonaldii   
Timely cultivation, Rotation and Stubble 

management, Resistant or Tolerant 

varieties.  
Phyllody    

Phytoplasma sp. 
Healthy seed, Weeds control, Removal 

of infected plants, Control of insect 
vectors. 

Apical 

Chlorosis 
 

Pseudomonas syringae pv. tagetis 
  Healthy seed, Rotation, Removal of 

infected plants, Balanced irrigation, 

Resistant varieties. 

 گیاهپزشکی
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 یرآبادیم زمان یعل
Zaman.a@arc-ordc.ir 

 یروغن یهاشرکت توسعه کشت دانه بذر، دیتول و یکاربرد قاتیمرکز تحق سیرئ

 (پنجم)بخش  کلزا اهیسساق یماریب یرو بر ایاسترال وسترن دانشگاه در یقاتیتحق فرصت گزارش

Research opportunity on Canola blackleg disease in Western university of Australia (part five)

 

 در ،یشگاهیآزما یهاتیفعال به ورود یبرا دانشگاه نظرمورد یهاو گذراندن دوره UWAاز حضور بنده در دانشگاه  ماه کی از پس

 زین کردمیبا آن کار م ایاسترال شگاهیآزما در که یلیوسا از یتعداد. کردم شروع را یتخصص لیوسا با کار شگاهیآزما به ورود اول هفته

نوع  لیبه دل وجود نداشت، اگرچه بعضاً هاآن با ییآشنا بابت از یمشکل و بودم داده انجام ییهاتست هابا آن زین نیاز ا شیپ رانیا در

 با کارکرد خصوصدر یاتجربه کنونتا که بودند هم ییدستگاها گریداشتند اما د یدر نحوه عملکرد یراتییتغ هاشرکت سازنده آن

 دربود.  user friendlyساده و به اصطالح  اریبس هاآن با کار حال نیع در یول بودند شرفتهیپ اریبس هادستگاه نیا از یبعض. نداشتم اهآن

ظت غل نییتع یبرا هیاول یهاو تست آورده رونیب -80 زرینمونه را سرانجام از فر اقامتم، دوم ماه در بنده یشگاهیآزما تیفعال دوم هفته

 یانجام گرفت و برا رانیکلزا در ا اهیساق س یماریقارچ عامل ب یهانمونه DNAرا انجام دادم. الزم به ذکر است مراحل استخراج  هاآن

 نییتع هانمونه ستیبایم یژنوم  DNAسالمت زانیم صحت از نانیاطم و ایاسترال به هاآن انتقال به توجهبا هادر نمونه DNA تیکم نییتع

نشان داده شده است در  زین لیذ اگرامیاستفاده نمودم. چنانچه در د Qubitاز دستگاه  هانمونه غلظت نییتع یبرا. دندیگردیم غلظت

 گریکدی با گرید واکنشگر ماده کیاز  تریکرولیم یکو  Iquantبافر  تریکرولیم 199از  یبیبا ترک هیاول محلول کی ستیبایامر م یابتدا

 . نمود بیترک

 یاهنمونه یشده در مرحله قبل و برا هیته از بافر تریکرولیم 198و  یاز نمونه اصل تریکرولیم دو شیمورد آزما یهانمونه یبرا سپس

ندارد استا یهااز نمونه تریکرولیم 10و  بافر از تریکرولیم 190 ردیگیم انجام دستگاه کردن برهیکال هاآن توسط واقع در که استاندارد

mailto:Zaman.a@arc-ordc.ir
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 را نظربود، بخش مورد DNAما  ینمونه کار نکهیبه ا توجهبا دستگاه، نمودن روشن از پس. شودیم اضافه جداگانه طوربهیک و دو 

 حداقل دییأت و هانمونه بودن آماده بر یمبن دستگاه دییأت با. میکردیاستفاده م یک و دواستاندارد  یهانمونه از بیترت به و انتخاب

 تا دادهآنرا تکان  ینمونه کم یحاو وپی. قبل از قراردادن هر تشدندیغلظت م نییتع یژنوم DNAاز نظر  کیبه  کی، هاآن تیکم

 یهاآزمونو قبل از  شاتیدر هر مرحله از آزما هاغلظت نمونه نییتع اتیعمل .ابدی کاهش هادر خوانش نمونه دستگاه یخطا زانیم

PCR در طول مدت اقامت بنده در دانشگاه  و الکتروفورزUWA جیگرفت. نتا انجام نمونه 1500 ازشیب یبرا و مرتبهپنج از  شیب 

 ازپس هیاول شاتیآزما ازمرحله  نیکه ا بود یژنوم DNAغلظت  نییتع یبرا شیآزما نیا در Qubitبدست آمده از کارکرد دستگاه 

 یو برا دیبه طول انجام یروز دهحدود  مجموعاً شد انجام یمختلف ادوار در که هانمونه غلظت نییتع. شودیم محسوب DNAاستخراج 

با دستگاه  هاغلظت نمونه نیی. تعدیعوض گرد سمپلرها نوك مرتبه 3000 حدود در شیآزما مختلف مراحل درها غلظت نمونه نییتع

qubit و کار با دستگاه  هاغلظت آن نیینمونه پس از تع تیفیک نییتع ی. برادیانجام گردQubit  استفاده دستگاه الکتروفورز  ازباید

  نمودمیم

 

و  طول نییتع یبرا ییباال یتکنولوژ از که بود ®LabChip کردمیکار م شگاهیبنده با آن در آزما که یاما نوع دستگاه الکتروفورز

و به دور از  یشگاهیاستفاده از مواد آزما زانیم نیو با کمتر یدستگاه در مدت زمان کوتاه نیوردار بود. با ابرخ یقطعات ژنوم تیفیک
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 یفینظر ک ازخود را  یهانمونه میتوانستی( مدیتعداد نوکلئوت نییباال )در حد تع اریو با دقت بس یشگاهیآزما خطرناك مواد با تماس

 یبرا ماه 1.5 حدود زمان مدت در و خود اقامت چهارم و سوم ماه در ها،نمونه یفیو ک یغلظت کم نییاز تع پس. مینمائ یبررس

-Bو  ITSمختلف  یمرهایشده از مناطق مختلف، توسط پرا یبردارنمونه کلزا اهیس ساق یماریب عامل قارچ یهانمونه هیاول ییشناسا

tubulin زایماریب یهاگروه نییتع شیآزما نیدر ا هی. هدف اولدیگرد صرف وقت (Leptosphaeria maculans) زایماریبریغ و 

(Leptosphaeria biglobosa )شاتیو انجام آزما هانمونه یفیو ک یغلظت کم نییپس از تع لذا. بود استفادهمورد یمرهایپرا توسط 

PCR ًکیتفک یبررس مورد یهاشده توسط نمونه جادیا یبه باندها و با توجه مربوطه یمرهایتوسط پرا تاًینها هاالکتروفورز آن و مجددا 

 به مربوط هم یتعداد و L.biglobosa زایماریبریغ یهاهیمربوط به جدا هانمونه نیا شتریب که شد مشخص و گرفت انجام هاهیجدا هیاول

 .است آمده زایماریب ریغو  زایماریب هیده توسط دو جداش جادیا یباندها لیذ ریهستند که در دو تصو  L.maculansزایماریب یهاهیجدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.maculans 
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 زادهآیدین حسن

Hasanzadeh.i@arc-ordc.ir 
 تحقیقات کارشناس 

  های روغنیه کشت دانهمرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر، شرکت توسع

 تصمیم مهم برای تولید سویا ده

10 priority decisions for soybean production 

 
 مهم مورد ده حال،اینبا. دهند انجام کارهایی چه باید سویا، عملکرد حداکثر به رسیدن برای که هستند آگاه خوبی به کشاورزان امروزه

 .نمود توجه هاآن به ویژه طوربه سویا کشت زمان در باید سال هر که اردد وجود

 :گیردیصورت م یراز عوامل ز یبیانتخاب رقم بر اساس ترک :رقم انتخاب. 1

 باشد دردسترس آن اطالعات و باشد شده تائید آن بالقوه عملکرد که نمایید استفاده ارقامی از. 

 را رسیدگی گروه منطقه، رایج هایبیماری و آفات و خشکی دوره رشد، فصل ولط شامل کشت منطقه خصوصیات اساسبر 

 .نمایید انتخاب

 هابیماری و نماتدها به مقاوم و هاکشعلف به متحمل ارقام. 

مقاوم به  هرزیهاکنترل علف یکه برا ییرا به حداقل رسانده و فقط در جا یورزخاك یاتعمل یدتالش کن :ورزیخاک. 2

 .ییداز شخم استفاده نما ییز،پا یااست، در بهار و  یازکش نعلف

مرحله نخست  ین. اییدبهاره استفاده نما هرزیهابردن علف یناز ب یمختلف برا یهاکشاز علف :بهاره هرزهایعلف کنترل. 3

مقاوم، استفاده  هرزیهاعلف یباال برا یبا ماندگار یهاکشکش است. در مزرعه از علفمقاوم به علف هرزیهاعلف یریتمد یبرا

 .یدمختلف، استفاده کن یبا نقاط اثر متفاوت و با کاربردها یهاکشاز علف ین. همچنییدنما

اوری اهی تولید و فناتزه  

mailto:Hasanzadeh.i@arc-ordc.ir
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 یختار ینزمان آخر ینفاکتورها شامل تخم ین. اییدکاشت مناسب را انتخاب نما یختار ی،گلده یبر اساس فاکتورها :کاشت تاریخ. 4

 دهدیمناطق، کاشت زودهنگام به کشاورزان امکان م یبرنامه برداشت است. در برخ یبندو زمان بهاره، کاشت زودهنگام یسرمازدگ

در  هایماریاز هجوم آفات و ب تواندیکاشت زودهنگام م ین. همچنیندتابستان، اجتناب نما یروزها ینتراز گرم یناش یکه از خشک

 .یدنما یریآخر فصل، جلوگ

موجود در  هاییماریانتخاب و استفاده شود که مواد مورد استفاده بتواند آفات و ب یابه گونه یدبا یبذر یمارهایت :بذر تیمارهای. 5

 از آفات اول فصل را به حداقل برساند. یو خسارت ناش یدمنطقه کشت را کنترل نما

 این. است مهم بسیار کش،علف به مقاوم هایگونه مورد در ویژههاول فصل ب هرزیهاعلف یریتمد :فصل اول هرزهایعلف. 6

 .شود جلوگیری سویا با آن رقابت از تا شوند کنترل مزرعه در سویا، کشت از پس سرعت به باید هاعلف

 .است مهم بسیار(، R1) گلدهی شروع مرحله در ویژهدر مزرعه به هایماریکنترل آفات و ب :هابیماری و آفات کنترل. 7

. با شروع یردبه موقع و به اندازه صورت گ یاریآب بایستیم یا،داشتن عملکرد باال در سو یبرا :R1بعد از مرحله  یاری. آب8

 عملکرد کمک خواهد کرد. یشبه افزا ینهبه یاریآب یا،در سو یگلده

مشخص شدن حضور نماتد در خاك مزرعه و  یبرا :بیمارگر نماتدهای شناسایی برای مزرعه خاک از بردارینمونه. 9

زمان  ین. بهتریردمناسب صورت گ یاقدامات کنترل یاز،تا در صورت ن یرداز خاك مزرعه صورت گ یبردارنمونه دیگونه آن، با

از ارقام مقاوم  توانیموجود در خاك مزرعه، م یگونه نماتدها یینو پس از برداشت محصول است. پس از تع ییزدر پا ی،بردارنمونه

 کنترل و کاهش خسارت استفاده نمود. یبرا یاز تناوب زراع یامتناسب با گونه نماتد و 

پس از  ییزخاك بهتر است در پا یزیحفظ حاصلخ یبرا :حاصلخیزی سطح تعیین برای مزرعه خاک از بردارینمونه. 10

 یکه مقدار مواد مغذ شودیمحصول با عملکرد باال موجب م ید. تولیردگ از خاك مزرعه صورت یبرداربرداشت محصول، نمونه

.شوند جایگزین خاك در مقادیر این محصول، عملکرد حفظ برای است نیاز بنابراین یابد، کاهش توجهی، قابل طورخاك به
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 :چکیده

 از کلزا، سفید پوسیدگی و سیاه ساق ریبیما دو

 محسوب دنیا تمام در کلزا هایبیماری ترینمهم

 عملکرد نظراز توجه قابل خسارات به ساله هر و شده

 .شوندمی منجر کلزا کیفیت و

 چرخه از آموزشی ویدیوهای شامل مجموعه این

. است طبیعت در بیمارگر عامل دو این زندگی

 توانندمی حوزه این در عالف متخصصین و دانشجویان

 و شیوع از درستی درك مجموعه، این مشاهده با

 برای الزم اقدامات همچنین و بیماری دو این پیشرفت

 .آورد خواهند بدست هاآن کنترل

 صداگذاری آلمانی و انگلیسی زبان دو به ویدیوها

 .اندشده سازیفشرده مختلف چهار در و اندشده
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