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 کامبیز فروزانمهندس 
 ، تحقیقات و آموزشمدیر بذر

 های روغنیشرکت توسعه کشت دانه

 

آید در نگاه اول توجه به پیش نیازهای اجرایی برای انجام های مرتبط با آن سخن به میا ن میزمانی که از تحقیقات و فعالیت

نیروی انسانی  بحث مؤلفهحائز اهمیت است، اولین  مؤلفهتحقیقاتی دو  یهابرنامه. در سراسر دنیا در شودیمتحقیقات مرتبط جلب 

متفکر  بینند و در واقع مغزمتخصص است که  این نفرات بر اساس اهداف تبیین شده برای آن شرکت یا سازمان جذب و آموزش می

از ها و لوازم مورد نیامکانات سخت افزاری اعم از ساختمان، آزمایشگاه مؤلفهشوند و دومین های تحقیقاتی محسوب میدر برنامه

عه کشت گردد. در شرکت توس نیتأمهای متخصصین، برای کار است که باید متناسب با نیروی انسانی در دسترس و توانمندی

اربردی برای های کاین فعالیت به کارگیری عنایت به ضرورتهای تحقیقاتی از سالیان دور با روغنی فرایند برنامه ریزی یهادانه

های روغنی عمده های قبل شرکت توسعه کشت دانهآغاز گردید، شاید اگر در سالای ورزان در پیشبرد اهداف توسعهکشا

غذایی  کارایی یک کود یا ماده مثالً نتایج آن بر روی تحقیقات کاربردی و مورد مصرف آنی  الزاماًهای تحقیقاتی خود را فعالیت

ها به عالیتولی با پیشرفت ف نمودیمدر یک آزمایش یا پتانسیل عملکرد چند رقم وارداتی در مقایسه با ارقام رایج کشت متمرکز 

حساس نیازی که ا گسترش سطوح کشت و با توجه بهبا متناسب موازات انجام تحقیقات کاربردی توسط بخش تحقیقات شرکت 

نمود استراتژی این بخش به سرمایه گزاری جهت اصالح و معرفی از کشور احساس می هر منطقه کشور به ارقام متناسب با شرایط

 ک، اصالح نباتات، ژنتیهای زراعتارقام معطوف گردید. جذب کادر تحقیقاتی با مدارک دکترا و کارشناسی ارشد در گرایش

 یازرعهممورد نیاز در پیشبرد اهداف تحقیقاتی صورت پذیرفت به موازات آن  مؤلفهاولین  نیتأمگیاهپزشکی به منظور  ،لکولیوم

 های مرتبط با اصالح نباتات کالسیک و حفظدر اناردین استان مازندران به این موضوع اختصاص یافت تا فعالیتهکتاری  33

ولی، کشت ولکهای مای آزمایشگاههکلکسیون بانک بذر شرکت به طور کامل و با دقت الزم صورت پذیرد ضمن آنکه فعالیت

وه فعالیت ما را به شی دی و تولید بذر در دست اقدام است. اینهای مجتمع تحقیقات کاربرو گیاهپزشکی در آزمایشگاهبافت گیاهی 

 هایانهدبخش خصوصی تولید کننده رقم  های مهتاب و زمان به عنوان اولینمعرفی یک رقم سویا به نام آرین و دو رقم کلزا به نام

. اینک با جریان حاکم شده در عرصه تحقیقاتی شرکت با یاری خداوند متعال محل جدید روغنی در کشور رهنمون نموده است

در اسرع وقت  آن است که در نظر است نسبت به تجهیزسایت تحقیقاتی شرکت در منطقه میاندرود  استان مازندران خریداری شده 

مرکز  نیترمهمو  نیتربزرگبه عنوان مع تحقیقات کاربردی و تولید بذر ا تجهیز این سایت مجتاقدام گردد و بر این باوریم ب

 های شمالی کشور محسوب خواهد شد.در استان های روغنیدر زمینه دانه تحقیقاتی بخش خصوصی

 ..رهای خوبی در راه خواهد بود .به زودی خب

 سخنی کوتاه
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 زادهمهندس آیدین حسن
 تحقیقات کاربردی و تولید بذرکارشناس مجتمع 

 های روغنیدانه شرکت توسعه کشت

 (.Linum usitatissimum Lکتان )
 ژنتیک و اصالح کتان

 هشتمقسمت 

 1انتخاب و ارزیابی الین خالص

اصالح گیاهان خودگشن مستلزم ایجاد تنوع ژنتیکی، انتخاب 

دن از طریق هموزیگوت نمو هاها و تثبیت ژنبهترین نوترکیب

های هموزیگوت الین خالص نامیده این واریتهآنهاست. 

شوند و نتیجه اجرای صحیح یک روش اصالحی اصولی می

ها، در شرایط محیطی که در آن اصالح . این الینباشندمی

بوده و ممکن است در شرایط محیطی  پر محصولاند، شده

 عمدتاً ان . اصالح گیاه کتمتفاوت، عملکرد مناسبی نداشته باشند

های الین خالص با استفاده از روش اصالح شامل تولید واریته

 .استشجره 

 2روش الین خالص

های خالصی ارقام تجاری کتان حاصل از این روش، الین

 و های اینبرد با صفات مکملالین باشند که حاصل از تالقیمی

های نوترکیب حاصل از تفرق به دست انتخاب شجره از الین

                                                                 

Inbreeding selection and line evaluation 1 

Line method-Pure 2 

م یابی به یک رقآیند. هدف از بکارگیری این روش، دستمی

ورد مها و صفات اصالحی خالص است که ترکیبی از تمامی ژن

 باشد.را دارا می نظر

 3روش اصالح شجره

های خالص به دنبال روش انتخاب شجره با تالقی الین

( برای تولید یک F1اول گیاهان هیبرید )خودگشنی نسل 

. بذر گرددمی آغاز( F2جمعیت بزرگ بذری در نسل دوم )

F2 ا از هحاصل از هر تالقی سال بعد کشت شده و تک بوته

شوند. بذر به دست آمده از برداشت می F2بین توده گیاهان 

شوند. گزینش از بین افراد کاشته می F3ها به عنوان تک بوته

رسیدگی و قدرت گیاه صورت گرفته  بر اساس( F3نسل سوم )

بذری از هر  4ایشوند. همچنین تودهها برداشت میو تک بوته

گردد. صفات کیفی بذر از جمله محتوای ردیف برداشت می

روغن و پروتئین با بکارگیری اشعه مادون قرمز و یا 

ها های بالک بذر تعیین و دادهی از نمونهکروماتوگرافی گاز

های مطلوب استفاده برای کاهش جمعیت جهت انتخاب الین

 شوند.می

 F4های برای ایجاد ردیف F3های بذر حاصل از تک بوته

های خواهری و شوند و چرخه انتخاب بین الیناستفاده می

گردد. تکرار می F5انتخاب درون خانواده ادامه یافته و در نسل 

های کوچک ، بالک بذر برای اجرای طرحF5در نسل 

تکراردار برای تسهیل در انتخاب الین براساس عملکرد دانه و 

برتر بر پایه  F5های شود. الینها استفاده میانتخاب تک بوته

های تکراردار شناسایی عملکرد و خواص کیفی بذر، در طرح

های خالص انتخاب شده، در چند منطقه در خواهند شد. الین

Pedigree method of breeding 3 

Bulk 4 

1. Inbreeding selection and line evaluation 

2. Pure-Line method 

3. Pedigree method of breeding 

4. Bulk 
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مزارع آزمایشی، جهت مقایسه عملکرد و سازگاری با ارقام 

، بالک بذر حاصل F6شوند. در نسل رایج منطقه ارزیابی می

وسعه بذر اصالحی های افزایشی کوچک جهت تبرای طرح

  گردد.استفاده می

 
 سجاد طالییمهندس 

 کارشناس مجتمع تحقیقات کاربردی و تولید بذر

 های روغنیدانه شرکت توسعه کشت

 نکاتی از طراحی و اجرای آزمایشات کشاورزی

 ای بر تحلیل مرکب چندین آزمایشمقدمه

 های کشاورزی گاهی الزم است یک آزمایشدر پژوهش

باید  ها کشاورزیگردد. نتایج آزمایشچندین بار دیگر تکرار 

دارای تکرارپذیری باالیی باشند تا از اعتبار باالیی داشته باشند. 

ژنوتیپ سویا  31مثال برای ارزیابی و بررسی عملکرد  به عنوان

باشد. چون این در یک منطقه اجرای یک آزمایش کافی نمی

ده است و ممکن آن سال شآزمایش در یک سال خاص انجام

نماینده شرایط آن منطقه نباشد. ممکن است دمای هوا، میزان 

بارندگی، اپیدمی یک بیماری و عوامل دیگر از سالی به سال 

دیگر تفاوت زیادی داشته باشد. لذا ضرورت دارد یک 

آزمایش برای یک منطقه در طی چند سال تکرار شود تا محقق 

ط گیری نماید. گاهی هدف فقتیجهبتواند با اعتماد باالتری ن

ارزیابی در یک منطقه و یا یک سال نیست و محقق در نظر دارد 

ها را در چند منطقه دیگر و طی چند سال را نیز ارزیابی ژنوتیپ

نماید. در این مواقع ممکن است تحلیل و تفسیر نتایج کمی 

افتد که پیچیده گردد. این پیچیدگی مخصوصاً وقتی اتفاق می

ا به همل اقلیمی ناپایدار باشند. همچنین واکنش ژنوتیپعوا

شرایط مختلف نیز متفاوت و از سالی به سال دیگر و یا از یک 

نید داری داشته باشد. فرض کمنطقه به منطقه دیگر تفاوت معنی

در منطقه ساری بهترین عملکرد را در سال اول  Xژنوتیپ 

ن ندارد که ای اجرای آزمایش داشته باشد، هیچ تضمینی وجود

ژنوتیپ در سال دوم در منطقه ساری همین عملکرد را داشته 

باشد و یا در منطقه گرگان بهترین ژنوتیپ باشد. گاهی یک 

در یک سال بسیار عملکرد مطلوبی دارد و در سال  ژنوتیپ

 در کند. این تغییر در عملکرد مخصوصاًتغییر می به شدتدیگر 

ن بدین شود. ایبیشتر مشاهده می های با عملکرد باالترژنوتیپ

معناست که معمواًل عملکرد باال با پایداری عملکرد رابطه 

های پایدار و مقاوم به شرایط مستقیمی ندارد. معموالً ژنوتیپ

 مختلف محیطی بهترین عملکرد را ندارد. 

های که بخواهیم نتایج چندین آزمایش در محیط صورتی در

ها باید از تجزیه مرکب آزمایش مختلف را باهم بررسی کنیم

های )منظور سال و مکان( مورد آزمون را استفاده نمود و محیط

ای هبررسی کرد. قبل از انجام تحلیل مرکب باید واریانس

های مختلف و ها و منطقهها در ایستگاهخطاهای آزمایش

ی همگن باشند. برای بررسی همگن یکدیگر های متفاوت باسال

های مختلفی ای آزمایشی چند محیطی از روشواریانس خطاه

ترین آزمون برای بررسی همگنی گردد. سادهاستفاده می

باشد. در هارتلی می maxFها آزمون واریانس خطاهای آزمایش

ترین واریانس خطای آزمایشی را به این آزمون بزرگ

کنند. ترین تقسیم نموده و با جدول مربوطه مقایسه میکوچک

توان شده کمتر از مقدار جدول بود میاگر مقدار محاسبه

ا هها را همگن فرض نمود و اقدام به تحلیل مرکب آنآزمایش
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توان استفاده نمود که دارای ز میهای بارتلت نیکرد. از آزمون

ها باشد بنابراین وابسته به تعداد آزمایشتوزیع کای اسکویر می

 نیترشیبگیرانه عمل کرده و است. آزمون بارتلت بسیار سخت

کاربرد را تاکنون داشته است. معموالً وقتی تعداد آزمایش کم 

باشد آزمون بارتلت اریب دارد و همچنین زمانی که تعداد 

ت آزمون بارتل ،ناهمگنیافزایش  زیاد باشد به دلیلآزمایش 

ل آهگردد. لذا همیشه استفاده از یک روش ایددار میمعنی

های گذشته دغدغه محققین بوده است تا اینکه در سال

( تا حدود زیادی این Mixed Modelsهای مختلط )روش

د اهای مختلط هم به تعدمشکالت را حل نموده است. البته روش

ون آزم"باشند ولی با استفاده از روش کم آزمایش حساس می

های مختلط رفع این مشکل در روش "وجود حقیقی یک اثر

 شده است.

 
 کامبیز فروزانمهندس 

 مدیر بذر، تحقیقات و آموزش

 های روغنیشرکت توسعه کشت دانه

 ای بر تولید بیودیزلمقدمه

 چهارمقسمت 

 

 

هایی که در تولید بیو دیزل مورد ها و چربیخصوصیات روغن

 رندیگیماستفاده قرار 

 شوندها که تحت نام لیپیدها شناخته میها و چربیروغن

 منشأو دارای موادی آب گریزند که در آب نامحلول بوده 

باشند. این مواد در درجه حرارت اتاق از حیوانی یا گیاهی می

ر شیمیایی . از نقطه نظاندمتفاوتنظر خواص فیزیکی با یکدیگر 

که تحت نام  هستند استرهای گلیسرول های چرب این مواد

 یلذ. فرمول کلی آن به شرح شوندگلیسرید نامیده می تری

 .است

 
 3شکل 

 دهندهنشان R1 ,R2 ,R3بینید می 3که در شکل  گونههمان

 باشد که در بسیاریمیاسیدهای چرب  هیدروکربن یهارهیزنج

اتم کربن دارند. سه زنجیره  38تا 32از موارد از نظر طول بین 

هیدروکربن ممکن است از نظر طول برابر یا متفاوت باشند که 

ن ممکاین موضوع بسته به نوع روغن متفاوت است همچنین 

ا یره بانه کوواالنت در هر زنجاز نظر تعداد باندهای دوگ است

 .یکدیگر تفاوت داشته باشند

اسیدهای چرب ممکن است به صورت اسیدهای چرب اشباع 

(SFA ) راشباعیغیا اسیدهای چرب (NSFA) .از  دیده شوند

یک باند کوواالنت تکی وجود دارد  ،هامولکولنظر ساختار در 

 است. ذیله شرح ها بترین اسیدهای چرب در روغننام مهم

 

 

 

 

در شماره های قبلی تالش نمودم تا با ارائه تعاریف کلی از 

بیودیزل یا سوختهای زیستی و دانه ها و گیاهانی که محصول 

آنها در تولید بیو دیزل کاربرد دارد اطالعات عمومی را در این 

عرصه ارائه نمایم در این شماره تالش خواهم نمود موارد را به 

 ساده ارائه نمایم. صورت تخصصی تر و البته به زبان 
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 اسید چرب فرمول شیمیایی

CH3(CH2)10COOH Lauric 
(12:0) 

CH3(CH2)14COOH Palmitic 
(16:0) 

CH3(CH2)16COOH Stearic 
(18:0) 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO

OH 
Oleic 
(18:1) 

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=C

H(CH2)7COOH 
Linoleic 
(18:2) 

CH3CH2(CH=CHCH2)3(CH2)

6COOH 
Linolenic 

(18:3) 
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11C

OOH 
Erucic 
(22:1) 

CH3(CH2)5CHOHCH2CH=CH

(CH2)7COOH 
Ricinoleic 

(18:1) 

 اعراشبیغحدود  وزنی اسیدهای چرب  اشباع و نیز جدول زیر  

های حیوانی نشان های گیاهی و چربیرا در بعضی از روغن

 دهد.می

NSFA (%W/W) SFA (%W/W) چربی / روغن 

 نارگیل 01 31

 ذرت 33 87

 تخم پنبه 22 74

 زیتون 34 82

 پالم 40 53

 ینیزمبادام 37 83

 کلزا 2 04

 سویا 34 82

 آفتابگردان 33 80

 گلرنگ 0 03

 کرچک 2 08

 پیه زرد 33 27

 چربی  خوک 43 50

 

، Lauric ،Palmiticها اسیدهای چرب در روغن نیترجیرا 

Stearic ،Linoleic وLinolenic این نکته که باشندمی .

 زحائ اندمتفاوتاسیدهای چرب با یکدیگر ها از نظر روغن

ترکیب اصلی روغن  acid ricinoleicاهمیت است برای مثال 

د در لنولئیک اسی، کرچک است اولئیک اسید در روغن زیتون

 نیرتیاصلکتان  دانهروغن  لنیک اسید درلینو روغن سویا و

 01. روغن نارگیل حدود دهندیمرا تشکیل  اسیدهای چرب

آن  درصد 51اسیدهای چرب اشباع دارد )بیش از  درصد

lauric acid  اسید چرب  درصد 40است( و روغن پالم حدود

آن اسید پالمیتیک اسید است(.  درصد 81)بیش از  اشباع دارد

را سویا دانه روغن  راشباعیغی چرب اسیدها درصد 21حدود 

 دارای ینیزمبادام دهد در حالیکهلئیک تشکیل میاسید لینو

های گیاهی روغن. درصد اسید چرب اولئیک است 51بیش از 

گلیسیریدها و دی مکن است همچنین درصد ناچیزی از منوم

 ا را در ساختار خود داشته باشند.گلیسیریده

های دپارتمان انرژی آمریکا یک سوخت براساس شاخص

باید دارای اسیدهای چرب تک بانده  بیودیزل ایده آل تنها

 باشد. راشباعیغ

 

 ادامه دارد ...
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    یمرحله رشد

 آفتابگردان

 

 

 آفت

      
 نحوه مبارزه با آفت

 کوتیلدونی

(VE) 

 چهار برگی

(V4) 

یبرگ چند  

(Vn) 

دهیغنچه  

(R2-R3) 

یدهگل  

(R5-R6) 

یبنددانه  

(R7-R8) 

برالرو طوقه  Agrotis segetum     
شخم عمیق و یخ آب زمستانه، استفاده از 

اشی با سم دورسبان طعمه مسموم و یا سمپ

 در انتهای روز

  Zygogramma exclamationis  سوسک آفتابگردان
شخم عمیق، تنظیم تاریخ کشت، کنترل 

سموم آفت در صورت نیاز با یکی از 

 دورسبان، دسیس و یا کنفیدور

هاشته  Aphis glycines, Aphis gossypii   

 ،ور(پریمیکارپ )پریمکنترل آفت با سموم 

با ذر ب . تیمارایمیداکلوپراید )کنفیدور(

ایمیداکلوپراید )گاچو( و تیامتوکسام  سموم

 (ر)کروز

ایکنه دو نقطه    Tetranychus urticaea  
های کشتوان از کنهجهت کنترل آفت می

بروموپروپیالت )نئورون( و مختلف مانند 

 تیازوکس )نیسورون(  استفاده نمودهگزی

   مگس سفید
Bemisia tabaci 

 
 

مبارزه شیمیایی با سمومی مثل پیری 

پروکسی فن )آدمیرال(، ایمیداکلوپراید 

 .)کنفیدور(، اسپیرومسیفن )ابرون( و..

خوارالروهای برگ  Spodoptera spp, Plusia gamma    
 با الروی اولیه مراحل در آفت کنترل

  سموم تیودیکارپ )الروین(، از استفاده

 و...( آوانت) ایندوکساکارب

 Cylindrocopturus adspersus    سرخرطومی ساقه

ستفاده ا شخم زمستانه، تنظیم تاریخ کشت،

از سموم دورسبان یا دسیس در ابتدای ظهور 

 آفت

خوارالرو دانه     Homoeosoma nebulella 

عمیق و یخ آب زمستانه، در صورت  شخم

نیاز سمپاشی با دیازینون یا تری کلروفن 

)دیپترکس( در اوایل گلدهی، زنبور 

 براکون

 Smicronyx spp    سرخرطومی بذر

تنظیم تاریخ کشت، کاربرد سموم دورسبان 

یا المباداسی هالوترین )کاراته زئون( در 

 ابتدای ظهور آفت

 Birds    Birds پرندگان
های صوتی یا گنجشک پران، دور کننده

 شیمیایی و ...

 
 رضاپور مهدی علمدارلومهندس 

 کارشناس مجتمع تحقیقات کاربردی و تولید بذر

 های روغنیدانه شرکت توسعه کشت

 آفات مهم آفتابگردان
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 مصطفی حق پناه مهندس
 کارشناس مجتمع تحقیقات کاربردی و تولید بذر

 های روغنیدانه ه کشتعشرکت توس

 ژنتیک مولکولی کاربردی در اصالح گیاهان

 اگروباکتریومبا استفاده از انتقال ژن 

 هایروش دربه گیاهان زراعی مهم و با ارزش نتقال صفات ا

رفت. گصورت می دورگ گیریبا استفاده از  عمدتاً کالسیک 

صرف زمان قابل مالحظه برای انتقال ژن و خلوص ژنتیکی 

گیاه، پیوستگی ژن)ها( نامطلوب با ژن مورد نظر و به واسطه آن 

غییر تتر از همه انتقال صفت ناخواسته به گیاه مورد نظر و مهم

ترین وان ماهیت ژنتیکی گیاه مورد نظر از مهمافر

 باشد.های انتقال ژن به روش کالسیک میمحدودیت

ها های دور باشد تالقی بین گونهاگر صفت مورد نظر در گونه

دشوار و در بسیاری موارد امکان پذیر نیست. با این حال 

 لمختلف انتقال ژن، امکان انتقا یهاروشمهندسی ژنتیک و 

مورد نظر را از هر موجودی به موجود دیگر فراهم کرده  یهاژن

کاربردی انتقال ژن استفاده از های روشیکی از است. 

 اگروباکتریوم است.

یک  (Agrobacterium tumefaciensاگروباکتریوم )

باشد که عامل ایجاد بیماری گال باکتری گرم منفی هوازی می

ایجاد  یهازخمعمده از طریق  به طوراین پاتوژن طوقه است. 

و طوقه، وارد گیاه شده و از  ینیرزمیز یهااندامشده بر روی 

 این منطقه ایجاد بیماری یهاسلولطریق القای رشد بی رویه در 

 DNA موجود بر روی یک قطعه یهاژن. دینمایمگال طوقه 

که  Kbp  211بیش از به طولخارج کروموزومی باکتری 

 . اشدبیمعامل ایجاد آلودگی در گیاه شود پالسمید نامیده می

به گیاه، جذب ( )ژن مورد نظر T-DNA اولین مرحله در انتقال

های ناحیه موجود بر روی سلول یهازخمروی ه باکتری ب

که  ودشیم. در واقع تصور باشدیمابتدایی ساقه و طوقه گیاه 

موانع فیزیکی موجود بر سر راه انتقال  جادشدهیا یهازخم

-T درون گیاه را مرتفع ساخته و از این طریق انتقاله باکتری ب

DNA بخشند.را تسهیل می 

نقش ( Ti Plasmidهای پالسمید اگروباکتریوم )برخی ژن

یاه مورد نظر دارد. این گروه ژنوم گبه  T-DNAمهمی در انتقال 

( و یا Virulence Genes) زایماریب یهاژناز ژنها به نام 

مواد فنولیک  ریتأثکه تحت  شوندیمنامیده  Vir یهاژن

 .شوندتحریک می

در  Herrera-Estrella اولین مورد تراریختی گیاهان توسط

اگرچه  در گیاه تنباکو گزارش گردید. 3083سال 

آگروباکتریوم بطور طبیعی تنها گیاهان دولپه را آلوده می سازد، 

درک عمیق مکانیسم انتقال ژن به گیاهان، انتقال ژن به اما با 

 سر گردید.می گیاهان تک لپه با استفاده از اگروباکتریوم نیز

 

 ادامه دارد
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