
 روغنی اهیداهن -  کشاورزی خبری،  علمی -  خبرانهم
 6931شهریور ماه   (70)شماره پنجم سال

 

 

 

 
 
 

   غنیرو اهیداهن کشت توسعه رشکت

 خبرانهم

 



 70شماره  -  6931 سال خبرانهم
  

Arc-ordc.ir                                                       6931  ماهشهریور -70    شماره – پنجم سال - خبرانهم روغنی اهیداهن -کشاورزی خبری،  علمی    1  صفحه 
 

   

 ...  دیخوان یم  شماره این رد
 2 فحهص                                                        کوتاه سخنی

 3 صفحه                                                                     کتان

 4 صفحه                                       نباتات اصالح با گام به گام
 6 صفحه                               یروغن یهادانه در یافشان گرده

 7 صفحه       در ایران  های ارقام زراعی سویابرخی از ویژگی

 11 صفحهآفات مهم گلرنگ                                                

 12 صفحهن         اهایگ اصالح در یکاربرد یمولکول کیژنت

 خبرانهم
    روغنی یاهداهن -  کشاورزی خبری،  علمی

  70 شماره – پنجم سال
 

 

 

 شماره این تحریریه هیئت

 فروزان  کامبیز مهندس

 مهتاب صمدی مهندس

 زادهحسن آیدین مهندس

 علمدار لو مهدی پور رضا مهندس

 طالیی سجاد مهندس 

 حق پناه مصطفی مهندس 

 

 

 

 

 



 70شماره  -  6931 سال خبرانهم
  

Arc-ordc.ir                                                       6931  ماهشهریور -70    شماره – پنجم سال - خبرانهم روغنی اهیداهن -کشاورزی خبری،  علمی    2  صفحه 
 

 فروزان کامبیز مهندس

 آموزش و تحقیقات ،بذر مدیر

 روغنی هایدانه کشت توسعه شرکت

 

 کواته سخنی

باشد زیرا این بخش خصوصی است که هم سرعت عمل دارد ها میحمایت از بخش خصوصی در تمام دنیا مورد توجه دولت

کنندگان  با نیاز مصرف ساز ایجاد فضایی متناسبتواند زمینههم در تأمین اعتبارات جهت پیشبرد اهداف توانمند است و هم می

ید ضرورت توجه به نقطه نظرات مقام معظم رهبری و تأکتولیداتش باشد. در کشور ما نیز توجه به بخش خصوصی با عنایت به

بخش  ترینعنوان بزرگهای روغنی بهقانون اساسی مورد توجه ویژه است. بر این اساس شرکت توسعه کشت دانه 44بر اصل 

های مختلف به کشاورزان داشته و ای را بر ارائه خدمات در حوزههای روغنی تمرکز و توجه ویژهه دانهخصوصی فعال در زمین

روغنی در  هاینیازهای فنی برای افزایش عملکرد و توجه کشاورزان به تولید دانهدارد. در حوزه تحقیقات نیز توجه به پیش

ان های روغنی در استتحقیقاتی بخش خصوصی کشور در زمینه دانهترین سایت اندازی بزرگدارد. راه سرلوحه کارها قرار

 :های مختلف نظیرمترمربع که دربرگیرنده بخش 27222مازندران در مساحت 

 بخش تحقیقات بیوتکنولوژی 

 بخش تحقیقات بهزراعی و بهنژادی

 پزشکیبخش تحقیقات گیاه 

 بخش تحقیقات بیولوژیک 

 بخش تحقیقات بیومتری 

 بانک بذر 

 بانک میکرو ارگانیزم 

 باشد از اقدامات پایداری است که در دست انجام است. هرباریوم و ... می 

 امید داریم اقداماتی از این دست بتواند زمینه رشد و تعالی بیش از پیش شرکت را فراهم نماید.
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 زادهحسن آیدین مهندس
 تحقیقات کاربردی و تولید بذر کارشناس مرکز

 های روغنیدانه شرکت توسعه کشت

 (.Linum usitatissimum L) کتان
 ژنتیک و اصالح کتان

 دهمیاز قسمت

 1کراسروش اصالحی بک

کراس برای ترکیب و انتقال صفات روش اصالحی بک

شود های گیرنده استفاده میوراثتی از والدین اهداکننده به الین

های مکرر تالقی به الین گیرنده )والد برگشتی( چرخهو شامل 

نتقل شده است. روش بک کراس بر اساس گزینش صفت م

رقمی مقاوم به  آزاد سازیبار در گیاه کتان برای نخستین 

های مقاومت به رقم نژادهای مختلف زنگ از طریق انتقال آلل

Bison مقاومت به نژادهای  .)به عنوان والد ماده(، استفاده شد

های مقاومت، در مختلف زنگ در کتان، به عنوان منبع ژن

های کتان جهت غلبه بر نژادهای جدید زنگ کراس واریتهبک

 این روش .کتان، بررسی و مورد استفاده قرار گرفته است

های موتانت به های جدید از جمعیتاصالحی در انتقال آلل

 کند.ی ایفا میهای گیرنده الیت، نقش مهمالین

 

 
 

 2ای روش انتخاب دوره

کراس است. در ای نوعی روش اصالحی بکانتخاب دوره

که جمعیت از نظر صفات اصلی انتقال این روش، پس از آن

تاج از میان ن یمؤثریافته، مورد بررسی قرار گرفت، انتخاب 

 هایگیرد. تعدادی از الینهای مجزای متوالی صورت مینسل

ند تا شوکراس داده میبا کارایی باال با والد بازگرداننده بک

ده ای هیبریداسیون برگشتی به والد بازگرداننفرآیند پنج مرحله

 شروع شود.

الد های انتخابی بیش از وکه امکان افزایش کارایی الینهنگامی

 مطلوب از اثر های کوچکهمکاری ژن واسطهبهازگرداننده، ب

شود، این فرآیند منجر به انتقال صفات والد دهنده ژن فراهم 

 شود.اصلی می

 

 

 

 

 

 
1. Backcross breeding 
2. Recurrent selection 
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 فروزان کامبیز مهندس

 مدیر بذر، تحقیقات و آموزش

 های روغنیشرکت توسعه کشت دانه

  نباتات اصالح با گام به گام

 دوم قسمت

 هیبریداسیون

های بهنژادی انتخاب از میان تنوع ترین تکنیکیکی از مهم

کارایی انتخاب در یک جمعیت است.  ،موجود و یا ایجاد شده

با میزان تنوع ژنتیکی جمعیت رابطه مستقیم دارد و هرچه تنوع 

 بیشتر باشد انتخاب مفیدتر مورد بررسی ژنتیکی جمعیت

های ایجاد تنوع انجام هیبریداسیون از روش یباشد. یکمی

 )تالقی( بین دو یا چند ژنوتیپ یا رقم است.

 

 ونیداسیبریه مراحل

 یمانز فواصل در کاشت و نظر مورد صفات با نیوالد انتخاب .1

 متعدد

 است ازین مورد اهانیگ از رقم کی دیتول یبرا که یصفات یتمام

 ردارقام دارای صفات مورد نظر  سپس. شود مشخص ابتداباید 

 یوالمت صورتبه دیبا کشت. گرددیم کشت مزرعه ای گلدان

 ودکمب هایی نظیرهنگام تالقی با محدودیت در تا شود انجام

 . مینشو مواجه ، عدم رسیدگی مادگی و ...گرده

 

 

 نگیسلف .2

در ) نموده یحیتلق خود به وادار را شده انتخاب اهانیگ یتمام

خالص  یهاالین میبتوان تا (افشانگردهگیاهان دگرگشن و آزاد 

 وریم.بیا)هموزیگوت( از نظر صفات مورد نظر بدست 

 

 یسازمیعق .3

 از قبل یدوجنس یهاگل از( نر یهااندام) هابساک حذف

 ثباع اقدام نیا. ندیگویم یسازمیعق را هابساک  یدگیرس

 . دیآ عمل به یریشگیپ هاگل یافشان خودگرده از تا شودیم

 

 شده میعق اندام ای خوشه پوشاندن .4

، یکاغذ یهاسهیک لهیوسبه بالفاصله شده میعق یهاگل

 اتیلعم نیا. شوندیم دهیپوش یلنیاتیپل ای و یکیپالست

 که شودیم باعث اقدام نیا. شودیم دهینام یریگسهیک

 ندیننما دایپ یتماس شده میعق یهاگل با ناخواسته یهاگرده

در گیاهان خودگشن نظیر سویا نیازی به این عمل  معموالً)

 . نیست(

 

 یگذار کتیات .5

 از قدم هر نوشتن با دیبا شده یریگسهیک و شده میعق یهاگل

 و یریگ سهیک. شود یگذار کتیات زمان و خیتار با اقدامات

  .است ناقص یگذار کتیات بدون یافشانگرده

 

 ( یتالق) یمصنوع یافشان گرده. 6

، لیاستر کاغذ در نر والد شده دهیپوش یهاگل از گرده یهادانه

 یآورجمع های آزمایشگاهیویالدر  ای لنیاتیپل یهاسهیک

 هانداز به ماده والد شده میعق یهاگل کالله که یزمان. شودیم

 تهبرداش ییرو سهیک باشند، شدهبزرگ و کرده رشد یکاف
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 با یاهگ و پنس ای برس لهیوسبه گرده دانه با کالله و شودیم

 گرده. گرددیم یافشان گرده یپدر والد خوشه چرخاندن

 استفاده اب کالله یرو بر گرده دانه ختنیر با شدهکنترل یافشان

 .ندیگویم یمصنوع یافشان گرده را یانسان یروین از

 دهپوشان مجدداً شده میعق گل مصنوعی، یافشان گرده از بعد

 یور. باشدن ناخواسته گرده یرایپذ همچنان کالله تا شودیم

 از عدب هاسهیک. شودیم نوشته یمادر و یپدر والد اسم کتیات

 ییهادانه. شوندیم انداخته دور هاآن رشدبا و  هاوهیم لیتشک

 از حاصل بذور شوندیم حاصل ماده والد یهاگل نیا از که

 و آزمون یبرا بذور نیا. دارند نام  F1بذور ای ونیداسیبریه

  استفاده( یتالق هدف به بسته) مجدد یتالق ای و یبررس

 رقتفاگر والدین از لحاظ ژنتیکی خالص باشند  .گردندمی

 .شودیم جادیا آن از بعد یهانسل و F2 نسل در صفات

 

 ممتاز یهایژگیو یابیارز و انتخاب. 7

 که تاس یاهانیگ نیب از دهایبریه نتاج انتخاب شامل گام نیا

 تخابان ندیفرا. هستند بیترک یبرا مناسب یهایژگیو یدارا

 .صورت می پذیرد نیوالد از ترمطلوب یژگیو یدارا اهانیگدر

 جیتدر بهو  شوندیم بارور خود نسل چند یبرا اهانیگ نیا

 جدا نتاج از نظر مورد تیخصوص و گردندیم کنواختی

 . انجام می شود صورت دو به انتخاب. شودینم

 

 خودگشن اهانیگ در انتخاب 1.7

 نیا در. است درصد 5 ریز اهانیگ نیا در یدگرگشن زانیم

ذیرد پصورت می شده انتخاب اهانیگ یافشانخودگرده اهانیگ

 و شود دجایا برجسته اتیخصوص با گوتیموزه یهاپیژنوت تا

 نسل. دشو انتخاب دیجد تهیوار کی عنوان بهژنوتیپ  نیبهتر

 بر در را خالص نیال ،گوتیموزه اهیگ افشانخودگرده

 .ردیگیم

 

 دگرگشن اهانیگ در انتخاب  2.7

 ستنده گوتیزهترو هاژن از یاریبس در افشانگرده دگر اهانیگ

. ردیگیم بر در را مختلف یهاپیژنوت از یاهانیگ آنها تیجمع و

 صفات یدارا آنها از یبعض و ممتاز هاپیژنوت نیا از یبعض

 انتخاب دارند ممتاز یهاپیژنوت که یاهانیگ. است نامرغوب

 تواندیم انتخاب .رندیگیم قرار استفاده مورد یتالق یبرا وشده 

 .ردیپذ صورت دگرگشن اهانیگ مختلف یهانسل در

 

 دیجد یوارهایکولت یسازیتجار و یمعرف، یابیارز. 8

 تایخصوص ریسا و عملکرد براساس منتخب دیجد یهانیال

. رندیگیم قرار یابیارز مورد هایماریب به مقاومت ،یفیک یزراع

 صفات تثب و یقاتیتحق مزرعه در اهانیگ کشت با یابیارز نیا

. ردیپذیم صورت ...و یاریآب ،یکوده آل دهیا طیشرا درا آنه

 رزانکشاو مزارع در یابیارز ،یقاتیتحق مزرعه در کشت از بعد

 لک ندهینما که کشور از منطقه 3 در رشد فصل 3 حداقل یبرا و

ن و ها الیارزیابی در این صورت می پذیرد. باشد کشور میاقال

 هسیمقا یاهیگ یوارهایکولت نیبهتر های مورد نظر باالین

 اریختا در و شده ریتکث دیجد ارقام بذور در نهایت .شوندیم

 .ردیگیم قرار کشاورزان
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 مهتاب صمدیمهندس 

 تحقیقات کاربردی و تولید بذر کارشناس مرکز 

 های روغنیدانه شرکت توسعه کشت

 های روغنیگرده افشانی در دانه

حاصل  روغن و هاچربی از جهان غذایی رژیم از نیمی از بیش

 دانآفتابگر سویا، کلزا، زمینی، بادام روغنی از جمله هایدانه از

 از یاریبس. دهندتشکیل می زیتون نخل روغنی و پنبه، نارگیل،

 ستهواب افشانگرده به حشرات برای گرده افشانی گیاهان این

 رایب ضروری محیطی زیست افشانی فرآیند گرده .باشندمی

 تولید افزایش طبیعی عوامل ترینمهم از یکی وبوده  تنوع حفظ

 روغنی هایدانه از بسیاری. است کشاورزی محصوالت

 بذر ولیدت برای کافی افشانی گرده و باشندمی افشان دگرگرده

 نقش هاافشان گرده. است امری حیاتی در این گیاهان توجهقابل

 کلیدی خدمات برای و داشته زراعی هایاکوسیستم در مهمی

 زراعی و وحشی گیاهان از نگهداری به منظور اکوسیستم

 ردهگمختلف تاثیرگذار در  عوامل میان در. باشندمی ضروری

 دعملکر افزایش در غالب نقش افشانگرده حشرات افشانی،

 . دارند روغنی هایدانه

 محصول عملکرد سبب افزایش تنها نه افشانگرده حشرات

. کنندیم کمک یکنواخت بذر سری تشکیل به شوند بلکهمی

 و افشانردهگ حشرات تنوع و گل منابع فراوانی بین مثبتی روابط

 املوع نیترمهمیکی از  همچنین. است شده گزارش آنها فعالیت

 انیافش گرده اثر در بذر تشکیل عدم محصول کاهش عملکرد

 سلزنبورع واسطه به گیاهان افشانی دگرگرده .است نامناسب

(Apis mellifera) هایروش ترینارزان و نیمؤثرتر از یکی 

 تربیش در. شودمی گرفته نظر در محصوالت عملکرد بهبود

 را عملکرد باشدمی مطلوب هوایی و شرایط آب که مناطقی

 افزایش داد.  درصد 12-32 میزان به زنبورعسل کمک با توانمی

ده استفا نامساعد، هوای و آب شرایطدر  ندمشاهده کرد محققین

 تر،نگینس برابرافشانی وزن غالف را سه برای گرده زنبورعسلاز 

 برابر 84 بیشتر ورا برابر بذر  52 بیشتر،را غالف  برابر چهار

  .دهدرا افزایش میبذر  عملکرد

 تحت و تاس پیچیده بسیار و گیاه پدیده افشانگردهبین  تعامل

 حشرات از حفاظت. است گرمداخله اثرات از بسیاری ریتأث

 زراعی محصوالت از و حفاظت زنبورعسل جمله از افشانگرده

 هاکشآفت از استفاده. آفات امری ضروری است آسیب در برابر

 دهگر برای زنبورعسل نقش و سو یک از آفات جهت کنترل

 زیکشاور ضروریات از دیگر محصوالت زراعی از سوی افشانی

چرا  تند،نیس سازگار همیشه شیوه دو این متأسفانه .باشندمی مدرن

 فادهمورد است یهاکشآفت از بسیاری به معموالً  زنبورعسل که

 کاهشسبب  مدرن کشاورزی هایشیوه باشد.حساس می

 هاگلا ب رابطه حشرات آشفته کردن ،وحشی افشانگرده حشرات

ا ب خاص غذایی منابع استفاده از طریق تخریب بال اراضی در

ل حاص زیست محیط در کلی تغییرات و هرز هایعلف کنترل

 استفاده از مکانیزاسیون مدرن کشاورزی همچنین در .شودمی

 چنین در. است رایج بسیار  پر محصول و ارقام کشاورزی

اورزی کش شیمیایی مواداز اغلب  افزایش عملکرد برای شرایطی

 ادهاستف و گرددمی استفاده کشو قارچ آفاتدفع سموم مانند

از جمله  افشانگرده حشرات از زیادی آنها تعداد رویهبی

 ورعسلزنبحفاظت  بنابراین .برداز بین می را وحشی زنبورعسل

 محصوالت تولید افزایش برای مهم ورودی عنوان به در مزرعه

 ؤثرم افشانی گرده برای .است روغنی با اهمیت هایدانه و زراعی

 لزنبورعس از کلنی وریبهره روغنی هایدانه عملکرد افزایش و

ود شبرتر در این محصوالت مطرح می افشانگرده یک عنوان به

 نداد قرار زمان و کلنی، تعداد بنیه مانند خاصی عوامل که به

 رایطش و هاکلنی دادن قرار زمان مزرعه، در کلنی توزیع ها،کلنی
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 دو هر که دهدمی نشان هابررسی .دارد هوایی بستگی و آب

 باید لزنبورعسحفاظت  و هاکشآفتاز  استفاده کاربردی برنامه

 تولید و روغنی هایتولید دانه افزایش برای یکپارچه ایشیوه به

جمعیت  موجود شواهد براساس .عسل بکار گرفته شود

 که تهدید است کاهش حال در اهلی و های وحشیافشانگرده

 که اآنج از باشد.می پایدار کشاورزی و غذایی امنیت برای جدی

 به میمستقریغ یا مستقیم انسان غذایی رژیم از یتوجهقابل نسبت

ش چگونگی کاه موضوع دارد، حشرات بستگی افشانی گرده

قرار  ریثتأ را تحت محصول جهانی تولید تواندیمکه  افشانگرده

 افشانی بنابراین گرده. است باالیی برخوردار اهمیت دهد از

 برای یتازگبهکه  است از جمله اقداماتی آن مدیریت و کاربردی

های از جمله دانه افشان دگرگرده محصوالت در تولید حداکثر

 . دشوروغنی در نظر گرفته می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالیی سجاد مهندس
 بذر تولید و کاربردی تحقیقاتکارشناس مرکز 

 روغنی هایدانه کشت توسعه شرکت

 در ایران  ارقام زراعی سویا هایویژگیبرخی از 

 غذایی ارزشدارای  Glycine max (L.)سویا با نام علمی 

 42. پروتئین سویا حدود باشدیمبسیار باال برای انسان و دام 

روغنی متمایز  یهادانهاین گیاه را از سایر  که باشدیمدرصد 

 باشدیمنموده است. با توجه به اینکه سویا عضو خانواده بقوالت 

 نقش بسیار مفیدی در بهبود خاک و افزایش سالمت آن دارد. 

 

 

ارقام زراعی سویا در  هایویژگی به برخی از در این شماره 

 .شودپرداخته میکشور 
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 مالک رقم منطقه نام رقم
سال 

 معرفی

 عملکرد دانه

تن )

 (درهکتار

 پروتئین

 (درصد)

 روغن

 (درصد)
 ویژگی

L.17 

مناطق معتدله نظیر 

آذربایجان،  لرستان و دشت 

 مغان

موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه نهال 

 و بذر

- 3 37 22 
زش دانه و مقاوم به ری

 یخوابیدگی، زودرس

M7 
مناطق معتدله از قبیل 

 اصفهان و لرستان

موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه نهال 

 و بذر

- 5/2 37 21 
به ریزش دانه و  مقاوم

 یخوابیدگی، زودرس

M9 
مناطق معتدله از قبیل 

 آذربایجان و لرستان

موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه نهال 

 و بذر

- 5/2 38 21 

مقاوم به ریزش دانه و 

حدودی متحمل  خوابیدگی، تا

 یبه فوزاریوم، زودرس

 ویلیامز

 در کشت برای مناسب

 گلستان مناطق معتدله استان

 و دشت مغان مثل لرستان

موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه نهال 

 و بذر

1352 5/2 37 21 

مقاوم به ریزش دانه و 

یرسخوابیدگی، زود  

 مناطق معتدله صبا

موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه نهال 

 و بذر

1335 8/3 36 22 

 مقاومت به خوابیدگی و ریزش

، یآبکم، نیمه متحمل به دانه

یزودرس  

 )هود( 3-گرگان
 در کشت برای مناسب

 مازندران و گلستان استان

موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه نهال 

 و بذر

1361 5/3-3 33 21 

به ریزش دانه و مقاوم 

یدیررسخوابیدگی،   

 سحر)پرشینگ(
 در کشت برای مناسب

 مازندران و گلستان استان

موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه نهال 

 و بذر

1372 5/2 37 21 

و  مقاوم به ریزش دانه

 خوابیدگی، متوسط رسی

 زان

مناسب برای کاشت در 

 گنبد گرگان، مغان، مناطق

 مازندران و

موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه نهال 

 و بذر

1357 5/2 36 22 

زودرس، مقاوم به ریزش دانه و 

 خوابیدگی

 *(jk-695ساری )
 در کشت برای مناسب

 مازندران استان

موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه نهال 

 بذرو 

1382 1/5-1/4 37 22 

 قدرت جوانه زنی باال، متحمل

 به بیماری پوسیدگی ذغالی،

یدیررس  

یا  B.P-692تالر)

 * خرگوشی(

 در کشت برای مناسب

 مازندران استان

موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه نهال 

 و بذر

1382 8/3-6/4 37 22 

مقاوم به ریزش دانه و خوابیدگی، 

متحمل به بیماری پوسیدگی ذغالی 

دیررسیو سفیدک سطحی سویا،   

 .اطالعات مربوط به این ارقام از سایت موسسه نهال و بذر بدست آمد* 

 است
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 مالک رقم منطقه نام رقم
سال 

 معرفی

عملکرد 

)تن در دانه

 هکتار(

 پروتئین

 )درصد(

 روغن

 )درصد(
 ویژگی

(232) نکادر  

مناسب برای کشت 

بهاره و تابستانه آبی 

در  و بهاره دیم

 استان مازندران

موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه نهال 

 و بذر

1383 6/3  42 13 

مقاوم به خوابیدگی، متحمل 

یماری پوسیدگی ذغالی و ببه 

 سفیدک سطحی سویا

 سالند

 کشت برای مناسب

 شمالی نواحی در

خوزستان استان  

موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه نهال 

 و بذر

1331 4/2  38 22 

لیت برداشت زودرس و قاب

مناسبمکانیزه   

 مناطق معتدله کوثر

موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه نهال 

 و بذر

1334 3/3  37 22 

متحمل به بیماری بوته میری، 

، یآبکمزودرس، متحمل به 

مقاومت به خوابیدگی و 

دانه ریزش  

L 504 
مناسب برای کشت 

 در خوزستان

موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه نهال 

 و بذر

- 3 36 22 
مقاومت به خوابیدگی و 

دیررسی دانه، ریزش  

 آرین

و  استان گلستان

 مازندران

توسعه شرکت 

 یهادانهکشت 

 روغنی

1334 5/3-4  4/41  22 

برداشت مکانیزه خوب، 

مقاومت به خوابیدگی، تحمل 

    نسبی به ریزش، تحمل نسبی 

 BPMVبه بیماری ویروسی 

 امیر
و  استان گلستان

 مازندران

تحقیقات موسسه 

اصالح و تهیه نهال 

 و بذر

1335 5/3  37 22 

حساسیت  ،عملکرد مناسب

کمتر به عارضه اختالل در 

، مقاومت به غالف بندی

بیماری پوسیدگی ذغالی، 

رایزوکتونیا، بوته میری و 

اریوم، مقاومت به ریزش فوز

یت برداشت مکانیزه دانه، قابل

دیررسیند و ل، پابمناسب  
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 مالک رقم منطقه نام رقم
سال 

 معرفی

 عملکرد دانه

 )تن در هکتار(

 پروتئین

 )درصد(

 روغن

 )درصد(
 ویژگی

 تپور
 و استان گلستان

 مازندران

موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه 

 نهال و بذر

1335 3/3 37 22 

مقاومت به خوابیدگی و ریزش 

دانه، مقاومت به بیماری 

 دیررسیپوسیدگی ذغالی، 

 سامان

 برای مناسب

 استان در کشت

 گلستان

موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه 

 نهال و بذر

1332 7/3 4/38 8/21 

عملکرد دانه خوب، متحمل به 

 و دانه بیماری، مقاومت به ریزش

 برداشت مکانیزه خوب یتقابل

 مناطق معتدله کالرک

موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه 

 نهال و بذر

- 5/3 37 21 
 مقاومت به خوابیدگی و ریزش

 دیررسی ،دانه

 (233) کاسپین

 برای مناسب

 استان در کشت

 مازندران

موسسه تحقیقات 

اصالح و تهیه 

 نهال و بذر

1332 5/3 - - 

مقاوم به ریزش دانه و 

خوابیدگی، متحمل به بیماری 

 پوسیدگی ذغالی

 (D.P.X.3589کتول)

 برای مناسب

 و بهاره کشت

 قمناط در تابستانه

 گلستان مختلف

توسعه کشت 

 روغنی یهادانه
1383 3/3 33 22 

مقاوم به ریزش دانه و 

خوابیدگی، متحمل به بیماری 

پوسیدگی ذغالی و نماتد سیست 

 دیررسیسویا، 
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 مهم گلرنگ آفات*

 گلرنگ رشدیمرحله

 

 

 آفت
      

 نحوه مبارزه با آفت

یبرگ چند چهار برگی کوتیلدونی دهیغنچه  یبنددانه گلدهی   

برالرو طوقه  Agrotis segetum 
 

 

 

 
  

با سم  یپاشسمهرز، استفاده از طعمه مسموم و یا  یهاعلفشخم عمیق و یخ آب زمستانه، مدیریت و کنترل 

انتهای روز دورسبان در  

گلرنگ تخم سنک     Oxycarenus pallens 
ا یکی از سموم الروین یا بکنترل آفت  خسارت عالئمشخم عمیق و دفن کردن بقایا، در صورت مشاهده اولین 

 کنفیدور

هاشته  Aphis fabae,  Myzus persicae    ایمیداکلوپراید )کنفیدور( ،پریمیکارپ )پریمور(کنترل آفت با سموم  

یادونقطهکنه     Tetranychus urticaea  
تیازوکس های مختلف مانند بروموپروپیالت )نئورون( و هگزیکشتوان از کنهجهت کنترل آفت می

 )نیسورون( استفاده نمود

 Bemisia tabaci   مگس سفید
 

 
پیری پروکسی فن )آدمیرال(، ایمیداکلوپراید تناوب کشت، مدیریت بقایا، مبارزه شیمیایی با سمومی مثل 

 )کنفیدور(، اسپیرومسیفن )ابرون( و ...

خوار گلرنگسوسک برگ   Cassida palaestina  سموم دیازینون یا کنفیدور از استفاده با خسارت اولیه مراحل در آفت کنترل  

 Acanthiophilus helianthi    مگس گلرنگ
ه غنچه دهی و در ابتدای متحمل، استفاده از سموم مناسب مانند دیازینون در مرحلتنظیم تاریخ کشت، ارقام 

 ظهور آفت

 Helicoverpa spp    کرم غوزه
( یا  کلرفلوآزورون ندوکساکارب )آوانتیا شخم عمیق و یخ آب زمستانه، استفاده از سموم مناسب مانند

ل اولیه الروی، زنبور تریکوگراما)آتابرون( در مراح  

ها سن    Lygus spp  

یازینون یا کنفیدور در با سموم دسیس، د یپاشسمهرز،  یهاعلفتنظیم تاریخ کشت،  مدیریت و کنترل 

 صورت نیاز

مکانیکی با استفاده از تله یآورجمعشخم عمیق و یخ آب زمستانه، استفاده از طعمه مسموم،      Gryllotalpa gryllotalpa آبدزدک  

 رضاپور مهدی علمدارلومهندس 

 تحقیقات کاربردی و تولید بذر مرکزکارشناس 

های روغنیدانه شرکت توسعه کشت  
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 پناه حق مصطفی مهندس
 بذر تولید و کاربردی تحقیقات کارشناس مرکز

 روغنی هایدانه کشت هعتوس شرکت
 انگیاه اصالح در کاربردی مولکولی ژنتیک

 ژنوم شیرایو

 دوم قسمت

از دو بخش اصلی  یطورکلبههای ویرایش ژنوم تکنیک

ترمیم آن )ایجاد جهش( و به دنبال  DNAشکستن مولکول 

عمیر در شماره قبل نحوه تاند. ناحیه شکسته شده، تشکیل شده

در این  پس از ایجاد شکستگی بررسی شد DNAمولکول 

های ایجاد جهش )برش ناحیه گردد تا تکنیکشماره سعی می

 باشد عنوانترین بخش ویرایش ژنوم می( که مهمDNAخاص 

 گردد.

ازها مگانوکلئ ژنوم، شناخته شده در ویرایش هایاولین آنزیم

ز و بخشی اها در طبیعت یافت شده آنزیم دسته بودند. این

باشند. ها میها در برابر ویروسسیستم دفاعی برخی از باکتری

جفت باز  42تا  14به طول  DNAتوالی بلندی از  هااین آنزیم

 شناساییبلند محل دهند. طول را شناسایی کرده و برش می

ی از ناحیه خاص ،تخصصیگردد تا این آنزیم بسیار میسبب 

ل احتما برش دهد اما همین نقطه قوت سبب گردید تاژنوم را 

وجود یک جایگاه شناسایی برای یک آنزیم بسیار محدود شود 

برای بسیاری از مطالعات قابل استفاده از این رو این تکنیک و 

ها در مطالعات های این آنزیمنباشد. یکی دیگر از محدودیت

ای پیچیده از برهمکنش مگانوکلئاز ویرایش ژنوم وجود شبکه

کامل شناخته نشده است.  طوربهاست که تاکنون  DNAو 

کارایی این  DNA متیله شدنژنتیک نظیر وجود اثرات اپی

مهندسی مگانوکلئازها قسمتی از  دهد.کاهش می ها راآنزیم

های دهد ولی با پیدایش تکنیکمعایب یاد شده را پوشش می

اهش های مگانوکلئازها کنوین ویرایش ژنوم استفاده از تکنیک

 یافته است.

ا و هبسیاری از سلول هایژن گیریدر هدفاز مگانوکلئازها 

اولین  I-Icreز . مگانوکلئاها استفاده شده استارگانیسم

قیت موف طوربهمگانوکلئازی بود که در مطالعات ژنوم انسان 

حی ی شد برای طرااین مگانوکلئاز مبنایآمیزی استفاده شد. 

دادن های مختلف مگانوکلئاز جهت مورد هدف قرار واریانت

 .در انسان XPو  RAG1های معیوب ژن

( از این تکنیک Bayer CropScience)گروه علمی بایر 

های جهت ویرایش ژنوم پنبه استفاده کردند و موفق به تولید پنبه

های ند. به دلیل عدم استفاده از تکنیکشدمقاوم به علفکش 

های هایی روبرو است )مخالفترایج انتقال ژن که با مخالفت

گیاهان حاصل از این  سودجویانه( متأسفانهو  یرعلمیغ عموماً

 .گیرندقرار نمی GMOجزء گیاهان  تکنیک

 

 
 ادامه دارد

https://en.wikipedia.org/wiki/Bayer_CropScience
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