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نتایج مقاالت جدید کاربردی مربوط به گیاه دانه روغنی ذرت
New applied publications on maize oil crop

گیاه ذرت یکی از غالت مهم جهان به شمار میرود .بنابر آمار سازمان خوار
و بار جهانی در سال  2119سطح کشت ذرت در دنیا بیش از  212میلیون
هکتار و میزان تولید ساالنه آن  1میلیارد و  141میلیون تن گزارش شده است.

به
ن
ژادی

سطح زیر کشت این گیاه در ایران در سال  ، 2119بیش از  214هزار هکتار با
تولید ساالنه یک میلیون و  411هزار تن برآورد شد .در این مقاله به بررسی
برخی مطالعات جدید و کاربردی انجام شده در رابطه با این گیاه پرداخته
خواهد شد.
ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب هیبریدهای دیررس ذرت در شرایط متفاوت آبیاری و تقسیط کود نیتروژن
به منظور ارزیابی رشد و شاخص بهرهوری مصرف آب در هشت هیبرید دیررس ذرت در مقایسه با هیبریدهای رایج منطقه )KSC214

و  (Maxima-FAO031تحت شرایط متفاوت آبیاری (شامل دو تیمار شاهد و تنش رطوبتی) و دو مدیریت کاربرد کود نیتروژن (تقسیط
سه و  11قسمتی نیتروژن به مقدار  101کیلوگرم نیتروژن از منبع کود اوره با  40درصد نیتروژن) تحقیقی با استفاده از طرح اسپلیت اسپلیت
پالت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال  1391اجرا شد .نتایج
نشان داد که عملکرد دانه ،علوفه و شاخص سطح برگ گیاه در سطح احتمال یک درصد تحت تأثیر برهمکنش اثرات سهگانه مدیریت
آبیاری ،نیتروژن و هیبرید ذرت قرار گرفت .در بین هیبریدهای مختلف ذرت تحت مدیریت کمآبیاری و تقسیط  11قسمتی کود نیتروژن،
هیبرید  SC 219باالترین مقدار کارایی مصرف آب ( 3/40کیلوگرم دانه بهازای هر متر مکعب آب) را به خود اختصاص داد .بهطور کلی
عملکرد هیبریدهای دیررس مورد مطالعه در مقایسه با هیبریدهای شاهد SC 214 ،و ماکسیما ،در تاریخ کاشت مورد نظر بیشتر بود که با
بهکارگیری مدیریت کمآبیاری و تقسیط بیشتر کود نیتروژن میتوان بهرهوری تولید آن را افزایش داد.

تجمع زودهنگام رونوشت ژنهای پراکسیداز و پلیفنول اکسیداز در پاسخ به آلودگی قارچ فوزاریوم در الین
مقاوم ذرت
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گیاهان میتوانند از طریق تولید طیف گسترده ای از ترکیبات ضد میکروبی ،از جمله آنزیمهای کاهش دهنده اکسید مانند پلیفنولاکسیداز
و پراکسیداز ،خود را در مقابل عوامل بیماریزا محافظت کنند .به منظور شناسایی نقش این آنزیمها در مقاومت ذرت به قارچ Fusarium

 ،verticillioidesآزمایشی با سه ژنوتیپ ذرت با فنوتیپهای متفاوت از نظر تحمل به پوسیدگی فوزاریومی بالل ذرت( شکل  )1به نامهای
(C2الین مقاوم(( ،B23 ،الین نیمهمقاوم) و( ، MO12الین حساس) در سه تکرار انجام گرفت .آلوده سازی ابریشم و دانه ذرت با
سوسپانسیون فوزاریوم صورت گرفت و از آنها در زمانهای  22 ،41 ،24 ،12و  91ساعت بعد از آلودگی ،نمونه برداری شد .باللهای
آلوده نشده به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند .بعد از ارزیابی بیان ژن پراکسیداز و پلیفنول اکسیداز با استفاده از روش، Real-time PCR
مشخص شد که بیان این دو ژن بعد از آلودگی با قارچ فوزاریوم ذرت افزایش مییابد ولی بیان ژن در الین مقاوم در ساعات اولیه آلودگی
باالتر از الین حساس و نیمه مقاوم مشاهده شد .در ساعات اولیه آلودگی ،الین مقاوم بیان ژن  POXو  PPOرا در نمونه ابریشم بیشتر از الین
حساس نشان داد ،درحالیکه ،در نمونه دانه الین حساس بیان باالتری داشت .با این حال ،الین مقاوم توانایی باالتری را در واکنش به بیماری
نشان داد و بالفاصله بعد از آلودگی بیان ژنهای  PPOو  POXرا نشان داد .بنا بر نتایج این آزمایش ،میتوان گفت احتماالً اهمیت ژنهای
پراکسیداز و پلیفنول اکسیداز در ساعات اولیه آلودگی باعث مقاومت گیاه به ورود بیمارگر میشود.

شکل  :1پوسیدگی فوزاریومی بالل

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای ذرت با استفاده از عملکرد بالل و صفات فیزیولوژیکی
به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی  11ژنوتیپ ذرت ،آزمایشی به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات
کشاورزی مغان در سال زراعی  1391اجرا شد .نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که بین هیبریدهای ذرت از لحاظ عملکرد
بالل ،شاخص کلروفیل ،کلروفیل  ،aفلورسانس حداکثر) ، (Fmفلورسانس متغییر ) (Fvو حداکثر کارآیی
فتوسیستم ) II (Fv/Fmاختالف معنیدار وجود داشت .اما بین هیبریدهای ذرت از لحاظ دمای برگ ،کلروفیل  ،bکلروفیل کل،
کاروتنوئید و فلورسانس حداقل) (Foاختالف معنیدار وجود داشت .هیبرید  KLM22121/4-1-2-1-2-4-1× K42/3با بیشترین
عملکرد بالل و فعالیت سیستم فتوسنتزی ،برترین هیبرید در مقایسه با سایر هیبریدها شناسایی شد .دامنه تغییرات وراثت پذیری بسیار
گسترده بود و از  14درصد برای کلروفیل bتا  12درصد برای فلورسانس متغییر ) (Fvنوسان داشت .نتایج حاصل از تجزیه
همبستگی نشان داد که بین عملکرد بالل و رنگدانه کلروفیل ارتباط مثبت و معنی دار وجود داشت .همچنین بین کارآیی
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فتوسیستم IIو کلروفیل  aهمبستگی مثبت معنی دار مشاهده شد .تجزیه خوشه ای به روش Wardبا صفت عملکرد بالل و صفات
فیزیولوژیکی ،ژنوتیپهای ذرت را در دو گروه متفاوت طبقه بندی کرد .براساس نتایج حاصل میتوان از فلورسانس کلروفیل برای
گزینش افراد با عملکرد باال استفاده کرد.
واکنش الین ها و هیبریدهای دیررس ذرت به بیماری لکه سوختگی جنوبی ناشی از قارچBipolaris maydis
به منظور ارزیابی مقاومت الین ها وهیبریدهای دیررس ذرت نسبت به عامل بیماری لکه سوختگی جنوبی (،)Bipolaris maydis
آزمایشی با هفده الین و هیبرید دیررس ذرت در سال  1392در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در دو منطقه کرج و ساری
اجرا شد .آلودگی مصنوعی یک بار با مایه زنی سوسپانسیون هاگ قارچ که در مرحله  3تا  4برگی بوتههای ذرت ( )Whorlبا
سرنگ تزریق شد و یک بار دیگر با مایه زنی دانههای سورگوم آغشته به قارچ عامل بیماری با دستگاه بازوکا در مرحله  1-1برگی
در هر بوته انجام شد .ارزیابی بیماری یک ماه بعد از مایه زنی نوبت دوم با اندازهگیری درصد شدت بیماری روی برگها انجام شد.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها نشان داد که بین الینها و هیبریدها از نظر شدت بیماری روی برگها اختالف
معنیداری وجود دارد .در بین هشت هیبرید آزمایشی ،تنها هیبرید شماره  12با شجره ( KSC211 (A129 ×K19در گروه مقاوم
( )Rقرار گرفت .در بین نه الین آزمایشی نیز پنج الین در گروه نیمه مقاوم ( )MRقرار گرفتند که شدت بیماری دو الین
تجاری  MO12و  K19کمتر از  11درصد بود .بر اساس نتایج این تحقیق دو الین مذکور به عنوان منبع مناسبی برای مقاومت به
بیماری لکه سوختگی جنوبی شناسائی شدند .الین  K19والد پدری هیبرید ( KSC211 (A129 × K19است که به عنوان هیبرید
مقاوم در این بررسی شناسایی شد.

شکل  : 2لکه سوختگی جنوبی ذرت
منابع:
 -1توانگر  ،م ،.عشقی زاده ،ح .و قیصری ،م .ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب هیبریدهای دیررس ذرت در شرایط متفاوت آبیاری و تقسیط کود نیتروژن.
 .1399مجله علوم آب و خاک .دوره  ،24شماره  ،2صفحات .230-249
 - 2زمانی،م .واکنش الینها و هیبریدهای دیررس ذرت به بیماری لکه سوختگی جنوب ناشی از قارچ.1390 . Bipolaris maydis
مجله بهنژادی نهال و بذر( نهال و بذر) دوره ، 32شماره 1صفحات .90-112
 -3محرم نژاد سجاد ،شیری محمدرضا .بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های ذرت با استفاده از عملکرد بالل و صفات فیزیولوژیکی .1399 .پژوهشنامه اصالح
گیاهان زراعی .دوره  ،12شماره  ،30صفحات .31-41
 -4مساوات ،س.ا ،.مظاهری لقب ،ح .و سلطانلو ،ح .تجمع زودهنگام رونوشت ژنهای پراکسیداز و پلیفنول اکسیداز در پاسخ به آلودگی قارچ فوزاریوم در الین
مقاوم ذرت .1399.دو فصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی. doi:11.22114/AB.2121.10124.1322.
5- http://www.fao.org/faostat/

4

