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 دیباچه
Preface 

 *کامبیز فروزان

 های روغنیشرکت توسعه کشت دانه کارشناس ارشد زراعت،مدیر بذر، تحقیقات و آموزش، 

 چند یط در یکشاورز جهاد محترم وزارت یسو از شده نییتب یهااستیس نیتریدیکل و نیتریاساس از یکی

 کی یط در عملکرد شیافزا و کشت سطوح شیافزا محل از یروغن یهادانه دیتول شیافزا به توجه ریاخ سال

 با یکشاورز جهاد محترم وزارت یروغن یهادانه طرح هیاول سال چند در. باشدیم مشخص یبندزمان برنامه

 یخارج لیپتانس پر بذور که ،باور نیا با تا نمود تالش دیبریه انواع نهیزم در خصباال بذور واردات به ژهیو توجه

 مشکالت از یاگره دکنندهیتول یهاشرکت توسط شده اعالم یعملکردها به توجه با کشور داخل در ،توانندیم

 مغفول مسئوالن دید از ریمس نیا در آنچه رسدیم نظر به یول .و به این عرصه ورود نمایند ندیبگشا دیتول امر در

 دتوانینم که باشدمی کشورها ریسا با سهیمقا در کشور یاراض تیوضع و آالتنیماش و اناتامک و تیوضع هماند

 در یسردرگم ینوع هم یواردات ارقام تعدد آنکه ضمن .بگذارد شینما به را یخارج ارقام یواقع لیپتانس

 گرفت دهیناد کشور مناطق یاپاره در را مناسب یعملکردها حصول توانینم البته. است نموده جادیا کشاورزان

 و ییاجرا وزارتخانه یسو از یصورت به استیس نیا. است نشده دهید ریمس نیا در الزم ثبات و یداریپا یول

 بذر متیق کاهش با هدف ارانهی پرداخت قالب در دولت یسو از شدهانجام یهاتیحما که دیگرد یاتیعمل

 کشور یکشاورز در را ارقام نیا ندتوانه ب تا شد ییاجرا کشاورزان توسط دیخر امکان ایجاد شرایط منظوربه

 داده شیگرا یسمت به را مرتبط یهاتیفعال روند دولت بر حاکم یاقتصاد مشکالت اما. شود جیترو جیتدربه

 ندینما یزیربرنامه ینحو به دیبا بذر واردکننده یهاشرکت و شدن حذف حال بذور در ارانهی جیتدربه که است

 دیگرد خواهد باعث قطعاً که  بمانند یباق رقابت عرصه در کشور داخل در ارز یصعود نرخ به توجه با بتوانند که

 سال در هیرو نیا .ابدی کاهش بذور نیا از اقبال کشور داخل یهازراعت از حاصله یعملکردها به توجه با تا

 نیا بر نمود خواهد دایپ یتسر هازراعت ریسا مورد در یزودبه و آغاز آفتابگردان بذر از ارانهی حذف با 1397

 در حضور امکان یبرا یراهکار تواندیم یخصوص قاتیتحق لهیوسبهتولید بذر  عرصه در یگذارهیسرما ،اساس

 بتواند ردیپذ صورت صالحیذ مراجع یسو از عرصه نیا در ییهاتیحما چنانچه دیشا و باشد یرقابت بازار نیا

.دینما فراهم را مناسب تیفیک و متیق با بذور افتیدر از کشاورزان نانیاطم و کشت سطوح گسترش نهیزم

                                                                 

* Kforoozan@ordc.ir 
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 منبع:

 .نعتی )چاپ دوم(. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان. گیاهان ص1385پور م ر، خواجه

 

 یروغن یهادانه مشخصاتبرخی 
Some of oilseed crops characteristics 

 *زادهآیدین حسن

 های روغنی، شرکت توسعه کشت دانهتحقیقات کاربردی و تولید بذرمرکز شناسی گیاهی،  کارشناس ارشد بیماری

کی متعارف از دانه سویا، کلزا، های گیاهی خوراروغن توان روغن استخراج نمود با این وجودشوند. از گیاهان متعددی میگیاهان روغنی به دلیل ارزش اقتصادی، در بسیاری از نقاط دنیا کشت می

 گردد.الب جدول ذیل ارائه میقهای روغنی مطرح در سطح کشور در شود. در این مطلب، برخی از خصوصیات عمومی دانهزمینی و کنجد با استفاده از فرآیندهای صنعتی، تهیه میآفتابگردان، بادام

 خانواده نام علمی نام گیاه
دوره طول 

 رشد )روز(
 رنگ گل

تعداد دانه در 

 طبق/غالف/کپسول
 رنگ بذر شکل بذر

وزن هزار 

 دانه )گرم(

 45-110 فیدس -اکستری نواری خ -سیاه  مرغی پهنتخم 100-1500 زرد Helianthus annuus Asteraceae 200-80 آفتابگردان

 300-400 قرمز -ای قهوه -صورتی  ایاستوانه 1-3 نارنجی -زرد  Arachis hypogaea Fabaceae 210-120 زمینیبادام

 150-250 یاهس -زرد  –ای قهوه -کرم  مرغیکروی تا تخم 2-3 بنفش -سفید  Glycine max Fabaceae 245-90 سویا

 5/3-6 رمزق -زرد  –ای قهوه -سیاه  گرد 10-40 زرد Brassica napus Brassicaceae 330-200 کلزا

 Linum کتان روغنی

usitatissimum Linaceae 250  5-7 الییط -زرد  –ای قهوه بیضی مسطح 6-10 آبی -سفید 

 2-5 یاهس -زرد  –ای قهوه -سفید  مرغیتخم 60-80 صورتی -سفید  Sesamum indicum Pedaliaceae 120-100 کنجد

 Carthamus گلرنگ

tinctorius Asteraceae 200-160  20-50 یاهس -زرد  –خاکستری  –سفید  مرغیتخم 15-50 رمزق -نارنجی  –زرد  -سفید 

                                                                 

* Hasanzadeh.i@arc-ordc.ir  
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 (4)قسمت  های هرز در زراعت سویاکنترل علف

Weed control in soybean (Part 4) 

 *کامبیز فروزان

 های روغنیشرکت توسعه کشت دانه کارشناس ارشد زراعت،مدیر بذر، تحقیقات و آموزش، 

 

 هاعلفکشفرموالسیون 

ئه های مختلفی به بازار ارابا فرموالسیون هاعلفکشامروزه 

ک نام تجاری )گاهی بیش از گردند. هر علفکش دارای یمی

باشد برای یک نام عمومی و یک نام شیمیایی می، (یک نام

ثبت شده  های تجارینام Lexon و Sencor مثال

Metribuzin  دی متیل  -1-1)-6-آمینو- 4نام عمومی و

نام شیمیایی  تریازین یک 4و 2و1-متیل تیو() -3)-3-اتیل(

. نام تجاری رودیمشی است که در سویا به کار فکبرای عل

ممکن است ترکیبی از دو یا چند علفکش باشد برای مثال 

Bronco  نام تجاری است که برای مخلوط السو و رانداپ به 

          ی سویا با دو فرموالسیون اساسیهاعلفکشرود. کار می

 یکی به صورت مخلوط با آب )و کود( و ،روندبه کار می

رت گرانول خشک سپری و دیگری به صومصرف به صورت ا

یون در قالب دو یا چند فرموالس هاعلفکش. بسیاری از باشدمی

 .شونداستفاده میهای مختلف با غلظت

ب قابل حل بوده یا دارای در آ معموالًهای مایع فرموالسیون

به صورت  دهدیمسیون کننده بوده که به مایع اجازه عامل امول

خیلی کم برای پاشش . تکان سوسپانسیون در آب باقی بماند

الصاق شده  یهابرچسبمایع ضروری است.  یهاونیفرموالس

ی مایع نشانگر غلظت به صورت درصد و هاعلفکشبر روی 

. باشدیم( در واحد حجم ر ماده علفکش به وزن )ماده فعالمقدا

وتابل یا  یپودرهاهای خشک ممکن است به صورت پودر

نسبت ماده فعال بسته  باشد. میزانهای پودری میفرموالسیون

ماده  درصد 90تا 25به درصد متفاوت است که این مقدار بین 

                                                                 

* Kforoozan@ordc.ir 

ی وتابل در انتها به صورت . پودرهافعال متفاوت خواهد بود

مورد اخیر به نحوی تولید شود های کوچک فرموله میگرانول

وحالت هر د .ها مصرف شوندکه بتواند با گرانول پاش شوندمی

به صورت  کودهای مایع( مخلوط شده و یاد شده با آب )یا

ری از موارد این فرموالسیون در بسیاشوند. محلول پاشیده می

ت تواند به صورکنند ولی میحالت محلول پیدا نمی

 هانازل. پودرها در پمپ و سوسپانسیون در مخزن باقی بماند

از وسایل  ستیبایمحالت سایندگی دارند لذا در موقع مصرف 

 ترکوچکنباید  هایصافیش استفاده نمود. اندازه مقاوم به سا

  .مش باشند 50از 

 و دامنه فعالیت هاعلفکشبندی قهطب

 یبندمیتقسیمیایی خود بر مبنای ساختمان ش هاعلفکش

با یک فرمول شیمیایی  هاعلفکششوند. گاهی اوقات می

ارد بین دبا این وجود احتمال  ،برندهرز را از بین می یهاعلف

ای وجود داشته عمده یهاتفاوتی یک خانواده هاعلفکش

خورند می برچسبسموم علفکش بر اساس نوع گیاهان  .باشد

هرز دارای تفاوت  یهاعلفو ممکن است از لحاظ کنترل 

و  هاعلفکش یبندطبقهباشند در زیر به تعدادی از  یاعمده

اشاره  روندیمیا به کار هرز سو یهاعلفترکیباتی برای کنترل 

 .گرددیم

 Amidesگروه آمیدها 

و  یزنجوانهبه صورت قبل از  Enide و Analap یهاعلفکش

های ریشه اثر و بر روی مریستم شدهمصرفزنی د از جوانهبع

بوده  مؤثربر روی تقسیم سلولی و توسعه آن  تیو درنهاکرده 
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از طریق  تواندیمب این سموم جذ کندیمو از رشد جلوگیری 

در داخل گیاه  هاعلفکش. این بذر، ریشه و جوانه صورت پذیرد

های هرز باریک برگ بر روی علف معموالًحرکتی ندارد و 

 .مؤثرند برگپهنهرز  یهاعلفبیشتر از 

  Acetanilidesگروه استانیلیدها

و  Ramrod ،Lassoهای گروه استانیلیدها شامل فکشلع

Dual ت قبل از به صور معموالً هاعلفکشاین  .باشندمی

ک زنی و یا به صورت یک باریکاشت و یا قبل از جوانه

اتی . این سموم وارد شیره نبروندیمکش ابتدایی به کار برگ

های مریستمی ریشه و جوانه گیاهچه شده و بر روی سلول

دها گذارد. استفاده نامناسب از استانیلیهای هرز اثر میعلف

 یهارگبرگو کوتاه ماندن  موجب چروک خوردن تواندیم

 ه و شکل آنها را قلبی شکل نماید.های جوان شدبرگ

 Benzoicsها گروه بنزوییک

Amiben  شود. ی این گروه محسوب میهاعلفکشاز

ی هورمونی محسوب هاعلفکشبنزوییک اسیدها از گروه 

هرز  یهاعلفبسیاری از  Amibenعلفکش  .شوندمی

 عنوانبه تواندیمو  کندیمرا کنترل  برگباریکو  برگپهن

 یزنجوانهیک علفکش قبل از کشت و قبل از جوانی یا بعد از 

در  هانیپروتئاین سموم بر روی سنتز مورد استفاده قرار بگیرد. 

 استفاده نامناسب از سم .گذاردیم ریتأثهرز  یهاعلف

Amiben  موجب کوتاه ماندن و بد شکل  تواندیمدر سویا

 .را فراهم نماید هاشهیرشدن 

 Benzonthiadiazolesگروه بنزو تیادیازولها 

. به بازاگران اشاره نمود توانیماین گروه  هاعلفکشاز 

هرز  یهاعلفبازاگران به صورت پس رویشی فقط بر روی 

بازدارنده  کشعلفاین  .است مؤثرسالم ریاو او برگپهن

ها ی گروه تریازینهاعلفکشمشابه  نظراین  از است که فتوسنتز

آن در گیاهان محدود  باشد ولی قابلیت انتقالها مییا فنیل اوره

پوشش مناسب  ستیبایمدر زمان مصرف  این رو ازاست. 

مدت کوتاهی بعد از مصرف این  شود.روی گیاه ایجاد 

 تاًموقزی رنگ شده که این حالت های سویا برنبرگ ،علفکش

 گردد.اد میایج

 Bipyridyliumsها بی پیریدیلیوم هگرو

 دو نام تجاری متداولبه  توانیمی این گروه هاعلفکشاز 

ی این گروه هاعلفکش. گراماکسون و پاراکوات اشاره نمود

 بوده و موجبات ترکیدن سریع دیواره سلول را یرانتخابیغ

پژمردگی سریع را پس از مرگ  جهیدرنتفراهم نموده و 

 Bipyridiumsگروه  .آوردهای برگی فراهم میقسمت

به ندرت به صورت قبل از کاشت در کشت مستقیم  معموالً

No-tillage  دارای انتقال خیلی  هاعلفکش. این رودبه کار می

یاه گد پوشش مناسب روی بنابراین ایجاو محدود در گیاه بوده 

 در شرایط آفتابی و. فعالیت علفکشی این گروه ضروری است

 باشد.گرم بیشتر می

 Carbanilatesگروه 

اشاره  Furloeو Carbineبه  توانیمگروه ی این هاعلفکشاز 

. ندینمایمها عمل شبیه کاربامات گاهی هاعلفکشاین  .نمود

خاک مصرف بوده  Carbanilate ترکیبات بعضی از

صورت پس رویشی مصرف لیکه بعضی دیگر به درحا

 ترکیبات لهیوسبهی که های هرزهای علفگونه .شوندمی

Carbanilate بسته  معموالً و اندمتفاوتبسیار شوند کنترل می

این گروه از  .کندبه ترکیب و روش مصرف تغییر می

های مریستمی در گیاهان هرز مستعد بر روی سلول هاعلفکش

یشه و ریا مانع از رشد استفاده نامطلوب در سو و دنگذاراثر می

 شود اه میگی

 ادامه دارد ...
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 رانیا در معرفی شده گلرنگ ارقام یهایژگیو از یبرخ

Some morphological characteristics of Safflower from Iran 

 *طالییسجاد 

 های روغنی، شرکت توسعه کشت دانهتحقیقات کاربردی و تولید بذرمرکز ، اصالح نباتاتکارشناس ارشد 

 

 

روغنی است. در  هایو یکی از گیاهان مهم دانه (Compositaeکاسنی )خودگشن، متعلق به خانواده  عمدتاًگلرنگ گیاهی 

شکی( و همچنین خهای غیر زیستی )شوری و و به دلیل تحمل باال به تنش این گیاه بومی ایران است ،های روغنی بین دانه

مورد نگ گلر داخلی ارقاماز برخی خصوصیات باشد. در این شماره دارای اهمیت زیادی می ،کیفیت مطلوب روغن دانه

رقام مذکور اکننده های معرفی و سازمان مؤسساتمرتبط با  یبروشورهااز منابع و  ذکرشدهموارد  .گیردبررسی قرار می

 استخراج گردیده است.

 

 

 

                                                                 

* Talaei.s@arc-ordc.ir 

 روش اصالحی نام رقم
سال 

 معرفی
 ویژگی درصد روغن کشتقابلمناطق 

محلی 

 اصفهان

انتخاب از 

 بومی یهاتوده
1368 

اقلیم سرد و معتدل 

 سرد
 بدون خارو  پر محصولبهاره،  29

 پدیده

انتخاب تک بوته 

بومی  یهاتودهاز 

 ارومیه

 دارای عملکرد باال، پاییزه ، متحمل به سرما 27-29 سرداقلیم معتدل  1393

 سینا
وارداتی از 

 ایکاردا
1386 

اقلیم معتدل سرد و 

 گرمسیر
28 

زودرس، با تیپ ، شدهیمعرفاولین رقم دیم  عنوانبه

 رشد بینابین، مقاوم به تنش خشکی، خاردار، دارای

 نارنجی -زرد یهاگل

 گلدشت

انتخاب تک بوته 

بومی  یهاتودهاز 

 آذربایجان شرقی

1387 
اقلیم گرم و معتدل 

 سرد
30-25 

، بدون خارسازگاری وسیع، مقاوم به ریزش دانه، 

ره و در مناطق خشک، بها کشتقابلمتحمل به سرما و 

 زودرس
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 منابع:

( ارقام زراعی )گذشته و آینده(. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 1395امیــدی ا، اوراضی زاده م، بضایی ا و همکاران. )

 ص. 116جهاد کشاورزی. 

بررسی عملکرد و درصد روغن دانه در ارقام و ( 1385) توحیدی مقدم ح ع، کیپاز ,درویش ف ,نورمحمدی ق ,زاهدی ح

 .39-52(، 6)2، گیاه و زیست بوم ،(.Carthamus tinctorious L) الین های مختلف گلرنگ بهاره

کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بررسی اثرات تاریخ (1381ا. ) عباسی فر ، ا شیرانی راد ، م اردکانی، مزاخانی میر

 .138-149، 4(2. علوم زراعی ایران. )گلرنگ بهاره در استان مرکزی

 (www.spii.ir) بذر و نهال تهیه و اصالح تحقیقات موسسه سایت وب

 

 روش اصالحی نام رقم
سال 

 معرفی
مناطق 

 کشتقابل
درصد 

 روغن
 ویژگی

 صفّه

انتخاب تک بوته 

بومی  یهاتودهاز 

 اصفهان

1388 
اقلیم سرد و 

 معتدل سرد
30 

دارای سازگاری وسیع، رسیدگی 

یکنواخت، دارای گل قرمز، بدون خار، 

 دارای عملکرد و روغن باال

 فرامان
انتخاب از 

 بومی یهاتوده
 30 اقلیم معتدل سرد 1390

بدون متحمل به زنگ، متحمل به خشکی، 

 قرمز یهاگلو  خار

 279زرقان
انتخاب از 

 بومی یهاتوده
1368 

اقلیم سرد و 

 معتدل سرد
 باال عملکردپاییزه با  29

 1392 رگ گیریدو مهرگل
اقلیم سرد و 

 معتدل سرد
27-25 

، دارای بدون خارسازگاری وسیع، 

 رنگی، پاییزه و متحمل به سرما یهاگلچه

 2811اراک

انتخاب از 

بومی  یهاتوده

 اراک

- 
اقلیم سرد و 

 سردمعتدل 
34-31 

نارنجی  یهاگلچه، پر محصولبهاره و 

 دیررس نسبتاًمتمایل به قرمز، خاردار،

 پرنیان
انتخاب از 

 بومی یهاتوده
1395 

گرم و معتدل 

 گرم
- 

، بدون خاربه سرما،  و متحملبهاره 

، متحمل دیسفگلعملکرد و پایداری باال، 

 ییبه پوسیدگی فیتوفتورا

 295ورامین
انتخاب از 

 بومی یهاتوده
 پر محصولمقاوم به سرما و  پاییزه، 31 اقلیم سرد 1368

http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=105315
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=2262
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=2262
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=15244
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=15244
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=49417
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=49417
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=105316
http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=3475
http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=3475
http://agrobreedjournal.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C+
http://agrobreedjournal.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://agrobreedjournal.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://agrobreedjournal.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://agrobreedjournal.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%81%D8%B1
http://agrobreedjournal.ir/article-1-412-fa.pdf
http://agrobreedjournal.ir/article-1-412-fa.pdf
http://www.spii.ir/
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 (8)قسمت  ینیزمبادامهای بیماری

Peanut diseases (Part 8) 

 *علی زمان میرآبادی

 های روغنی، شرکت توسعه کشت دانهتحقیقات کاربردی و تولید بذر مرکز شناسی گیاهی، کارشناس ارشد بیماری

 

 بیماریعامل 

 Cercospora arachidicola Hori  با شکل جنسی

Mycosphaerella arachidis Deighton  همچنینو 

Passalora personata (Berk. & M.A. Curtis) Arx  با شکل

 Mycosphaerella berkeleyi W. Jenkins جنسی

 :باشدتاکسنومیک قارچ به شکل ذیل می یبندطبقه

Classification 
Kingdom: Fungi 
Phylum: Ascomycota 
Class: Dothideomycetes 
Subclass: Dothideomycetidae 
Order: Capnodiales 
Family: Mycosphaerellaceae 
Genus: Mycosphaerella 
Species: arachidis or berkeleyi 

 C. arachidicola مشخصات  قارچ

M. arachidis مرحله جنسی C. arachidicola 

نفوذ  زماندارای دیواره است. در های آن باشد. ریسهمی

ابتدا به صورت بین سلولی و سپس  های گیاهیدر بافت

توانند به ها میکند. میسلیومدرون سلولی رشد می

 های گیاهی رشد کنند وصورت مستقیم درون سلول

باشد. نمی ایاندام مکینهبرای این منظور نیازی به ایجاد 

بافت  میکرومتر درون 100تا  25کنیدیوفورها به ابعاد 

شوند. مراحل تشکیل میی تیره ااسترومایی به رنگ قهوه

اولیه تشکیل کنیدیوفورها به صورت اپی فیلوس 

                                                                 

* Zaman.a@arc-ordc.ir 

(Epiphyllous) ا در مراحل بعد از توسعه است ام

( Amphigenous) ژنوسبه صورت آمفیبیماری 

هستند. کنیدیوفورها از بافت استرومایی  به صورت 

fasciculate ( یا ای)متجمع به صورت دسته

geniculate (و به رنگ  ده مثل زاخم ش  )یاقهوهنو 

به  معموالًشود. کنیدیوفورها متمایل به زرد مشاهده می

منقطع یوسته و گاهی توسط چندین دیواره صورت  پ

 6تا  3در میکرومتر  45تا  20گردد. اندازه آنها می

. باشدیممیکرومتر به ترتیب برای طول و عرض 

باال یا  طرفبهبه صورت چماقی) یا ، کنیدیوفورها

 ، به رنگپایین( و اغلب دارای کمی انحنا بوده طرفبه

 108تا  35اندازه آنها شوند. روشن تا زیتونی مشاهده می

عرض متغیر  میکرومتر در 4/5تا  2طول و  درمیکرومتر 

دیواره  12تا . این نوع از کنیدیوفورها دارای چهار است

د که از نباشدارای خمیدگی میبا انتهای مسطح یا 

زنی و تولید لوله تندش جوانههای مختلف قابلیت سلول

 .وجود دارد

های تهیه شده از این قارچ بر روی اسالید، در بافت

تحت شرایط مطلوب رشد برای قارچ، کنیدیوفورهای 

. (Kolte 1984) استها قابل مشاهده ثانویه و کنیدی

های  پریتس های شکل جنسی این قارچ  در حاشیه زخم

جنسی مشاهده های مرحله غیرهاگ تولید شده از
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 6/47 شود. طول و عرض این اشکال جنسی به ترتیبمی

. در دهانه شودیممیکرومتر مشاهده  74تا  4/44و  84تا 

. هستندمشاهده  قابلها پاپیل هاپریتس خروجی

های کوتاه یا به صورت چماق ها، سیلندریآسک

به همراه برخی  به صورت دسته و یا دار تجمع یافتهپایه

های عقیم بین آسکی، دارای دو دیواره مجزا با اندام از

ها . اندازه آسکهستندهشت هاگ جنسی قابل مشاهده 

میکرومتر برای  4/8تا  7میکرومتر در  37تا  27به ترتیب 

باشد. آسکوسپورها درون آسک در طول و عرض می

پورها     مشاهده هستند. آسکوسیک یا دو ردیف قابل 

    تربا کمی انحنا و روشن سلول باالییدو سلولی، 

 4/15 تا 7شود. اندازه آسکوسپورها مشاهده می

عرض متغییر  درمیکرومتر  4تا  3میکرومتر برای طول و 

 . ) 1984Kolte( است

 .Passalora personata(C  مشخصات قارچ

personata) 
های اندام میسلیوم این قارچ دارای دیواره بوده و

بیرونی بافت  ای آن قادر هستند الیه محافظ سختمکینه

برگ و همچنین الیه مزوفیل درونی را سوارخ نمایند. 

 30تا  20سیاه با اندازه  متمایل بهی استروماهای قهوه ا

دیوفورها در یک یا هر دو یکند. کنمیکرومتر تولید می

طرف برگ ممکن است مشاهده گردند. در مراحل 

و  ایبه صورت دسته ری کنیدیوفورهابعدی توسعه بیما

بافت استرومایی بیرون یک حالت کاکلی متمرکز از 

یا  Fasciculateزنند. این کنیدیوفورها یا به صورت می

Geniculate   و به رنگ قهوه ای و با انتهای روشن

)بدون یا دارای چند دیواره( قابل مشاهده  است. اندازه 

میکرومتر  2-2/8در میکرومتر  24-54کنیدیوفورها بین 

ها به ترتیب برای طول و عرض آنها متغیر است. کنیدی

با یک تا  میکرومتر 5-11میکرومتر در  18-60 به اندازه

ای باالی آن و به رنگ قهوه نه دیواره با انتهای صاف در

کنیدی است. در این قارچ  تیرؤروشن تا زیتونی قابل 

پریتس،  یوفورهای ثانویه گزارش نشده است.و کنید

  C. arachidicolaآسک و آسکوسپورهای این قارچ با 

 84-140ها این قارچ متفاوت است. اندازه پریتس

       هامیکرومتر، اندازه آسک 70-112میکرومتر در 

اندازه میکرومتر و  4-6میکرومتر در  40-30

 متغییر میکرومتر 9/2-83/3در  6/19آسکوسپورها 

 .(Kolte 1984)باشد می

( در طبیعت بر M. berkeleyiاین پاتوژن )شکل جنسی 

 هاتفاوت زمینی به ندرت قابل مشاهده است.روی بادام

این پاتوژن نیز مشاهده گردیده در سطح مولکولی در 

 .(Kumari et al. 2009, Kumari et al. 2012)است 

 منابع:

Kolte, S.J. 1984. Diseases of Annual Edible Oilseed Crops, Vol. I: Peanut Diseases. CRC Press, Boca Raton, FL. 

Kumari, S.S. Adiver, V.I. Benangi, A.S. Byadgi, and H.L. Nadaf. 2009. Molecular variation in Phaeoisariopsis 

personata (Berk. and M.A. Curtis) van Arx causing late leaf spot of groundnut (Arachis hypogaea L.). 

Karnataka J. Agric. Sci. 22: 336–339. 

Kumari, S.S. Adiver, S.B. Mallesh, M.A. Pasha, and R.K. Singh. 2009. Isozyme variability in Phaeoisariopsis 

personata (Berk, and Curt.) von Arx causing late leaf spot of groundnut (Arachis hypogaea L.). Int. J. Plant 

Prot. 2: 219–223. 

Kumari, V., N. Jaiswal, M.V.C. Gowda, and M.K. Meena. 2012. Evaluation of rust and late leaf spot mapping 

RILs population in groundnut using AhMITE 1 specific PCR. Int. J. Plant Prot. 5: 167–171. 
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 یمولکول و یسلول یولوژیب در شرفتیپ: کایبراس یوتکنولوژیب
Brassica Biotechnology: progress in cellular and molecular biology 

 *یصمد مهتاب

 های روغنی، شرکت توسعه کشت دانهتحقیقات کاربردی و تولید بذرمرکز کارشناس ارشد بیوتکنولوژی گیاهی، 

 

 در جنس نیترمهم یاقتصاد نظر از کایبراس

. است  Brassicaceae (Syn Cruciferae)خانواده

 مهم، یروغن محصوالت بصورت آن مختلف یهاگونه

 در. شوندیم استفاده یاعلوفه محصوالت جات،یسبز

 یدارا یروغن محصوالت کا،یبراس محصوالت انیم

 در یروغن کایبراس. هستند یاقتصاد ارزش نیشتریب

 Brassica juncea، Brassica carinata، Brassica هایگونه

rapa (Brassica campestris) و Brassica napus افتی 

 گفته oilseed rape یکل بطور هاآن به معموالً و شودیم

 در شدهانجام قاتیتحق شتریب که یحال در. شودیم

 و یروغن هایپیوتیب یرو کایبراس محصوالت

 و عیسر رشد چرخه با هایپیوتیب است، جاتیسبز

 توجه مورد ریاخ یهاسال در روز  20-60 کوتاه یزندگ

 کوچک، ژنوم اندازه لیبه دل اهانیگ نیا. اندگرفته قرار

 از تربزرگ برابر 3-4 فقط موارد یبرخ در

 اهانیگ، (Arabidopsis thaliana) سیدوپسیآراب

 شرفتیپ. شوندمحسوب می یجذاب یشگاهیآزما

 یمولکول و یسلول یشناس ستیز در یتوجهقابل

. است شده انجام گذشته سال چند در کایبراس یهاگونه

 یکیسومات زایی نیجن و ییزااندام قیطر از آنها ییباززا

 و ریزنمونه  مختلف انواع از استفاده با یاندهیفزا طوربه

 سن مانند یعوامل بر تمرکز با بافت کشت بهبود با

                                                                 

* Samadi.m@arc-ordc.ir 

 نهیبه کشت طیمح یهایافزودن و پیژنوت ،ریزنمونه

 از استفاده با دیهاپلوئ دابل و دیهاپلوئ دیتول. است شده

 گوتیهموز های نیال دیتول شیافزا باعث کروسپوریم

 یکیسومات  سلول امتزاج. است شده کایبراس گونه در

 را یجنس نیب و یاگونهنیب یدهایبریه جادیا

. است کرده لیتسه کایبراس یجنس ناسازگار یهادرگونه

 تنوع از استفاده با کایبراس محصوالت بهبود

 از استفاده .است شده گزارش زین سوماکولونال

 کمک به انتخاب تکنیک در یمولکول ینشانگرها

 از یمهم بخش ونیترانسفورماس یتکنولوژ و مارکر

 مقاله نیا در .هستند کایبراس اهانیگ در یجار قاتیتحق

 کایبراس در یوتکنولوژیب با مرتبط قاتیتحق به یمرور

 کشت ،یکیسومات ییزا نیجن ،ییزااندام شامل

 ،یکیسومات سلول امتزاج د،یهاپلوئ دابل و کروسپوریم

 رشد اهانیگ یکیژنت یبررس جهت یمولکول ینشانگرها

 و مارکر کمک به انتخاب ،invitroطیشرا در افتهی

 .خواهد شد ونیترانسفورماس

 :(Organogenesis) ییزااندام

 استفاده با اهیگ ییباززا یبرا یضرور ابزار ییزااندام

. است ونیترانسفورماس و بافت کشت یهاکیتکن از

 محصوالت ییباززا یبرا یاگسترده طوربه ییزااندام

http://arc-ordc.ir/
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 مورد محصوالت ریسا ییباززا با سهیمقا در کایبراس

 قیطر از اهانیگ ییباززا. است قرارگرفته استفاده

 ،لدونیکوت مانند مختلف هایبافت از زاییاندام

 یسلول یهاهیال برگ، دمگل، از ییهابخش ل،یپوکوتیه

 و هاشهیر درمال،یاپ ساب هاسلول و یدرمیاپ نازک

 طیشرا متعدد یهاجنبه. شودیم انجام هاپروتوپالست

 ریز در گذاردیم ریتأث اهیگ ییباززا بر که بافت کشت

 گیرد.قرار می بحثمورد 

 وابسته پیژنوت به اریبس کایبراس در ییباززا: پیژنوت

 شده شیآزما ارقام در یادیز تنوع B. napus در. است

 رقم مطالعه کی در. شد مشاهده درصد 100 تا 91 از

GSL-1 B. napus رقم از یبهتر ییباززا  Westar(کی 

 123 از. داد نشان( ونیترانسفورماس یبرا استاندارد رقم

 ( (B. rapa. ssp. pekinensis) ینیچ کلم پیژنوت

 نیب ییباززا یفراوان زانیم در یادیز تنوع شده، بررسی

 ژنوتیپ ویژگی بنابراین. شد مشاهده درصد 95 تاصفر 

 عامل یک هاآن ییباززا و کایبراس بافت کشت در

 هاییپالسمژرم تعداد که یطوربه است کننده محدود

 شدتبه ابد،ی بهبود یکیژنت یدستکار با تواندیم که

 .است محدود

 به ییباززا کا،یبراس یهاگونه شتریب در :ریزنمونه سن

 کایبراس یهاگونه اکثر در. است وابسته ریزنمونه سن

 هایریزنمونه به نسبت یبهتر جینتا جوان هایریزنمونه

 که اندشده متوجه محققان اکثر. دادند نشان مسن

 زانیم روزه 3-4 های اهچهیگ از حاصل های ریزنمونه

 روزهسه هایاهچهیدرگ مثالً. تری دارندمطلوب ییباززا

B. rapa ssp. oleifera با  هایگیاهچه به نسبت ییباززا

 .Bباززایی . استبوده  بهتر سن بیش از چهار روز

napus  های چهار روزه درصد از گیاهچه 90با راندمان

های انجام با استفاده از در بررسی. است رسیده اثبات به

طور های باالتر از چهار روز میزان باززایی بهگیاهچه

 چشمگیری کاهش یافته است.

 نظر به که مهم اریبس عنصر کی: لنیات یهاکننده مهار

 مهارکننده است یضرور کایبراس ییباززا یبرا رسدیم

 طوربه نقره تراتین نیبنابرا. است نقره تراتین لنیات

. شودیم استفاده کایبراس بافت درکشت معمول

 نقره تیوسولفات مانند گرید لنیات یهامهارکننده

aminoethoxyvinylglycine   ییباززا بر مثبت ریتأث با 

 ینیچ تربچه در. است شده گزارش کایبراس یهاگونه در

(Raphanus sativus var. longipinnatus)، یبیترک 

 طوربه aminoethoxivinylglycine و نقره تراتین از

 .داد شیافزا را ییباززا یتوجهقابل

 مختلف یافزودن مواد: کشت طیمح یهامؤلفه ریسا

 شیافزا کایبرس در را ییباززا است ممکن کشت طیمح

 (درازونیه لیگان) Methylglyoxal-bis دهد

(MGBG)، جهت ن،یدیاسپرم وسنتزیب مهارکننده 

 و کایبراس در درصد 63 به 7 از ییباززا یفراوان شیافزا

 اثرات محققان گرید زین و شد، گزارش گرید یهاجنس

 B. napus در جوانه ییباززا یرو بر را MGBG مثبت

 منظوربه کهاست  ینیآمیپل ،Putrescine کردند کشف

 تراتین با همراه ینیچ تربچه در جوانه ییباززا شیافزا

 .شد گرفته بکار aminoethoxivinylglycine ای نقره

 یکیسومات ییزا نیجن

 ییباززا در مطلوب یرهایمس از یکی به زایی نیجن

 زایینیجن. است شدهلیتبد بافت کشت قیطر از اهانیگ

 یهاروش از یناش مشکالت بر است ممکن یکیسومات
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 دشوار هاآن ییزاشهیر که ییهاگونه در یادیزازدیر

 در یکیسومات زایی نیجن اگرچه. کند غلبه است

 از یاریبس ییباززا و ونیترانسفورماس هایستمیس

 رسدیم نظر به است، شده استفاده یاهیگ یهاگونه

 احتماالًکه  اندماندهعقب جهت نیا در کایبراس اهانیگ

 اهانیگ نیا در زاییاندام یهاروش در شرفتیپ لیدل به

 هایریزنمونهها بساک و کروسپورهایم. است

 شتریب در یکیسومات زایی نیجن یبرا شدهانتخاب

 هاینیجن. شوندمحسوب می کایبراس یهاگونه

 از حاصل یهایکلون ها،لیپوکوتیه از یکیسومات

 به   B. napusدر نابالغ های لدونیکوت و پروتوپالست

 نیجن یفراوان در یمهم اریبس عامل پیژنوت. آمد دست

در  پیژنوت اثرات. است کایبراس یهاگونه شتریب زایی

 B. napusو B. rapa ، B. carinata (Barro)مطالعات

(Chuong)  است شدهداده نشان با اهمیت. 

 دیهاپلوئ دابل و کروسپوریم /بساک کشت

 یوتکنولوژیب در زیانگ جانیه یهاشرفتیپ از یکی 

. است بوده دیهاپلوئدابل و دیهاپلوئ اهانیگ دیتول

 استفاده با کایبراس هایگونه در دیهاپلوئ دابل و دیهاپلوئ

 و شد جادیا زولهیا یکروسپورهایم ای بساک کشت از

 مدت در گوتیهموز هاینیال عیسر دیتول یبرا یابزار

. نمایدیم فراهم دیبریه بذر دیتول یبرا کوتاه نسبتاً زمان

مناسبی  پاسخ کروسپوریم کشت به هاژنوتیپ شتریب

 نسبت بیشتری جنین عملکرد هاریزنمونه نیا و دهندیم

 کشت از حاصل یهانیجن. دارند بساک کشت به

 یرهایمس یبررس جهت B. napus در کروسپوریم

 مورد کیمتابول محصوالت انتخاب و ییایمیوشیب

 B. campestris در ژن نکاژیل. است گرفته قرار استفاده

 گرفته قرار موردمطالعه دیهاپلوئ اهانیگ از استفاده با

 یبرا کروسپورهایم که است شده ثابت نیهمچن. است

 اهانیگ دیتول جهت در ونیترانسفورماس اهداف

 ریسا همانند. هستند یاتیح B. napus ختهیترار

 زین کایبراس کروسپوریم کشت بافت، کشت یهاکیتکن

 از درصد 30 تنها مثال، عنوان به. است وابسته پیژنوت به

 گرفتند قرار شیآزما مورد که B. juncea یها پیژنوت

 هنوز رو نیا از. دادند مثبت پاسخ کروسپورهایم کشت به

 دهنده پاسخ ریغ ارقام در یتکنولوژ نیا گسترش به ازین

 اهانیگ شودیم دیتول دیهاپلوئ اهیگ که یهنگام. است

 دیهاپلوئ اهیگ در نیس یکلش از استفاده با دیهاپلوئ دابل

 یخودخودبه شدن برابر دو ندیفرآ توسط ای و

 شدن برابر دو کایبراس در. ندیآیم دست به کروموزوم

 یتکامل مرحله پ،یژنوت به هاکروموزوم خودیخودبه

استفاده از  .دارد یبستگ کشت طیشرا و کروسپوریم

در تولید نسبت به کشت بساک کشت میکروسپور 

در کشت  شود زیراترجیح داده میهاپلوئید گیاهان دابل

صورت خود به خودی بساک احتمال ایجاد دیپلوئید به

 وجود دارد.

 

 منبع:

Cardoza, V., & Stewart Jr, C. N. (2004). Invited 

review: Brassica biotechnology: progress in cellular 

and molecular biology. In Vitro Cellular and 

Developmental Biology-Plant, 40(6), 542-551. 
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 مدیریت آفات کنجد
Sesame pests management 

 *رضاپور مهدی علمدارلو

 های روغنی، شرکت توسعه کشت دانهتحقیقات کاربردی و تولید بذرمرکز شناسی گیاهی،  کارشناس ارشد بیماری 

                                                                 

* Alamdarlou.r@arc-ordc.ir 

      رشدی              مرحله

 کنجد

 

 

 نام آفت

      
 نحوه مبارزه با آفت

 گلدهی غنچه دهی رشد رویشی گیاهچه کوتیلدونی
تشکیل کپسول 

 بندیو دانه

     Agrotis segetum برالرو طوقه

مه شخم پاییزه، یخ آب زمستانه،  استفاده از طع

مسموم )مخلوط حشره کش و سبوس گندم( و یا 

 اشی با سم دورسبان در انتهای روزسمپ

  Aphis gossypii  سبزشته

تناوب، کنترل علف های هرز، در صورت نیاز 

سمپاشی با یکی از سموم فسفره و یا 

 ایمیداکلوپراید )کنفیدور(

 Bemisia tabaci   مگس سفید
 

 

 

ا بتناوب، کنترل علف های هرز، مبارزه شیمیایی 

سمومی مثل پیری پروکسی فن )آدمیرال(، 

 رون(اسپیرومسیفن )ابایمیداکلوپراید )کنفیدور(، 

پروانه بذرخوار 

 کنجد
  Antigastra catalaunalis 

پاشی علیه آفت تناوب کشت، مدیریت بقایا، سم

 با شروع فعالیت آن

 Asphondylia sesami   مگس گالزا
پاشی علیه آفت تناوب کشت، مدیریت بقایا، سم

 با شروع فعالیت آن

  Orosius albicinctus  زنجرک

های هرز، ، تنظیم کنترل علف تناوب کشت،

 پاشی علیه آفت با شروع فعالیتتاریخ کشت، سم

 آن

 Acherontia styx   پروانه کله مرده

 شخم پاییزه، یخ آب زمستانه،  تناوب ، کنترل

در  وگراما،استفاده از زنبور تریک ،های هرزعلف

 کشصورت نیاز سمپاشی با حشره

 Helicoverpa armigera    کرم قوزه

 انه،  تناوب ، کنترلشخم پاییزه، یخ آب زمست

کوگراما، استفاده از زنبور تری های هرز،علف

 کش با شروع فعالیت آفتی با حشرهسمپاش
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 )قسمت سوم(جوامع نقشه یابی 
Mapping Populations  

 *پناهمصطفی حق

 های روغنیتوسعه کشت دانه، شرکت تحقیقات کاربردی و تولید بذرمرکز کارشناس ارشد اصالح نباتات، 

 3F (2:3F)نسل  از شده مشتق 2F تیجمع

 2Fاشاره شد جمعیت  همانطور که در شماره قبل

یابی ژنتیکی است اما در نقشه یهای فراواندارای مزیت

پذیری این ین محدودیت آن عدم تکرارتربزرگ

این رو  باشد. ازجمعیت برای چندسال کشت می

 لهیبوس را 3Fنسل از شده مشتق 2F تیجمع ،محققین

 بوته هر از ذرب برداشت و 2F افراد یخودگشن نسل کی

 2Fمنظور به روش نیا در پیشنهاد کردند. جداگانه بطور 

 از حداقل ستیبایم 2F افراددر  نگیپیژنوتا مطالعات

 (2F بوته کی از حاصل) خانواده کیدر  3F اهیگ 20

. دنشو امغاد باهم بالک بصورت و شده DNA استخراج

که بصورت  DNA محتوای رودیم انتظار اساس نیا بر

 والد پیژنوت شده است یبردارنمونه 3Fاز افراد  بالک

 2F 2 نسل مانندالبته . دهند نشان راF 2:3 تیجمعF 

و  ستین یدائم زین( 3Fنسل  از شده مشتق 2F تیجمع)

فناناپذیر  2Fاز نسل  معموالًبرای غلبه بر این محدودیت 

(Population 2Immortalized Fاستفاده می ) گردد که

  2:3F تیجمع. در شمارگان آتی به آن اشاره خواهد شد

 کیگوژنیاول صفات و ها QTLیابینقشه یبرا

(Oligogenic) کنترل مغلوب یهاژن توسط که 

 صفات یریگاندازه لیدل به و باشدیم مناسب شوندیم

 یخطا 2:3F خانواده کی اهیگ نیچند از کیمورفولوژ

                                                                 

* Haghpanah.m@arc-ordc.ir 

 نیانگیم. شودیم جبران تاحدودی آن یبردارنمونه

 تواندیم 2:3F خانواده کی اهیگ نیچند یپیفنوت ارزش

 یهاتیمحدود. باشد آنها 2F والد یپیفنوت ارزش معادل

 :است لیذ شرح به 2:3F تیجمع یاصل

 ترشیب یزراع فصل کی تیجمع نیا تشکیل یبرا (1

 .شودصرف می زمان 2F نسل از

 در و بوده گوتیهتروز 3F یهاخانواده از یاریبس( 2

 عنوانبه توانینم رو نیا از. دارند تفرق هاژن از یبرخ

 3:2F اهانیگ خانواده از کسانی یهاپیژنوت از تکرار

 .کرد استفاده

 کی لیدل به 3F تیجمع پیفنوت ژهیو به و پیژنوت( 3

 طوربه آن یخودگشن و یبینوترک تفرق، شتریب دوره

 .باشدینم 2F نسل مطابق قیدق

 کامال 3F یپیفنوت نیانگیم شده عنوان لیدال طبق( 4

 .نیست 2F والد مشابه

 لیدل به 3F نسل از حاصل یهاداده از استفاده با( 5

 فوق ت،یغالب زانیم احتماالً یخودگشن سطح شیافزا

 برآورد واقعی حد از ترکم هاژن یستازیاپ و تیغالب

 گردد.یم

 منبع:
Singh, B. D., & Singh, A. K. (2015). Marker-assisted 

plant breeding: principles and practices. New Delhi, 

India: Springer. 
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