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 دیباچه
Preface 

 کامبیز فروزان

Kforoozan@ordc.ir 
 های روغنی شرکت توسعه کشت دانه کارشناس ارشد زراعت، -مدیر بذر، تحقیقات و آموزش 

تولید شده حاصل از  سیاست واگذاری امتیاز ارقامکشاورزی مبنی بر ترویج و آموزش سیاست جدید سازمان تحقیقات، 

در آمد مستمر )حداقل  کسبفارغ از  .مدتی است که آغاز گردیده استی مراکز و موسسات تحقیقات دولتی، نژاد بهتحقیقات 

ها اشاره  ترین آن که ذیال به مهم مواجه شودهایی  چا لش رسد در مسیر اجرا با نظر میبه  ،در موسسه متبوع ( برای هر رقمده ساله

 شود: می

بی تردید زمینه  ،ارقام به علت تعددواگذاری تنها یک رقم به هر شرکت موسسات تحقیقاتی مبنی بر  از سوی ارائه شده های سیاست -1

تواند چالش بر انگیز  ها با توجه به حجم محدود بذر می شرکتاین ساخت که تعدد خواهد های جدیدی را فراهم  ظهور شرکت

  .باشد

های تولید  به هر شرکت و پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم بین شرکت واگذاری یک رقم های ارقام و همچنین سیاستمسیر واگذاری  -2

  .کننده بذر باید از منظرهای مختلف دیده و کارشناسی گردد

ه در قالب شرکتی است کدو یا چند شرکت  ایجاد نوعی تعامل سازنده به معنی ها تشکیل کنسرسیوم بین شرکت ،بر پایه قانون -3

و عملیاتی کار را خواهد پذیرفت و از این تعامل مسئولیت اجرایی  در واقع شرکت جدید تاسیس شده تجلی پیدا خواهد نمود ،جدید 

در صورت روشن نبودن  تواند مشکل ساز باشد زیرا و قانونی می کارهای اجرایی نمودن راهظ تاکید بر نام کنسرسیوم بدون لحا لذا تنها

 مشکالت جدی را برای طرفین ایجاد نماید. تواند ها می و مسئولیت حدود ،تعهدات

قراردادی  ،واگذاری امتیازواقع قرارداد  در .کلیدی ایفا نماید نقشی ،واگذاری امتیاز رقمنی باید در قرارداد غهای رو دفتر طرح دانه -4

های مد نظر به موقع در خصوص  ها است و لذا این دفتر طرح است که باید حسب سیاست موسسه و شرکت سه جانبه بین دفتر طرح،

  .تا امکان سیاستگذاری میسر باشد اظهار نظر نماید...  مه تولید وبرنا، اعالم قیمت

ز اهمیت ور ایفای تعهدات توسط شرکت ها حائبرای ایجاد شرایط به منظ تسهیالت فراهم نمودن ،رقم در برنامه واگذاری امتیاز -5

، لذا بایسته است در این تن در سال هم گاها خواهد رسید 3000به  ، میزان تولیددر بسیاری از ارقام نظیر کتول در سویا .بسیار است

 .فراهم گردد ،یید شدهتا بذورکشاورزان به  ... برای دستیابی به موقعو تجهیزات مورد نیاز و  امکانات ،عرصه

ای برخوردار  مشخص بر حصول نتیجه از این همکاری از اهمیت ویژهای  ها و اعالم رویه همکاری بین شرکتبرای  و کار ایجاد ساز -6

 ریزی و تدوین استراتژی مشخص است. برنامه نیازمند قطعاًکه  است

امکان  و سایر مشکالتی که ممکن است در فرآیند اجرایی این مسئله بوجود آید اد شدهمراتب ی امید است با در نظر گرفتن

 .فراهم گردد آن و نتیجه بخشی نمودن عملیاتی
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 LLSو  ELSاپیدمی و چرخه بیماریهای 
Epidemic and cycle of LLS and ELS diseases  

 علی زمان میرآبادی
Zaman.a@arc-ordc.ir

 

  های روغنی شرکت توسعه کشت دانه، تحقیقات کاربردی و تولید بذرشناسی گیاهی، مرکز   کارشناس ارشد بیماری

 LLSو  ELS یها یماریبعوامل قارچی که باعث بروز 

. کنند یمشوند در چرخه غیرجنسی خود تولید کنیدی  می

توانایی هر دو عامل بیماری مذکور در تولید کنیدی روی 

در  ها کنیدیمختلف گیاه گزارش شده است.  یها قسمت

 . مایه تلقیحشوند یمشرایط مطلوب رطوبتی تولید 

(Inoculum اولیه که باعث ایجاد لکه برگی در طول فصل )

 دشدهیتول یها هاگمربوط به  ،شود یم ینیزم بادامرشد روی 

 . در مرحله بعد باشد یمبقایای آلوده در خاک  توسط

گیاه را آلوده و باعث  یها بخشسایر  توانند یم ها کنیدی

توسط باد، باران و  توانند یم ها کنیدی توسعه بیماری گردد. 

بیماری ی ها چرخهحشرات جابجا شوند. در شرایط مطلوب، 

 بیماری شود.  گسترش به سرعت تکرار و باعث تواند یم

 ها برگهای موسمی پوششی از آب را روی  باران زمانیکه

درصد با یک  90بیش از  شرایط رطوبتی و کند یمایجاد 

تا  6گراد برای یک دوره  درجه سانتی 29تا  20دامنه دمایی 

بیشترین  ینیزم بادام رخ دهد، در این زمان است که روزه 7

خواهد  LLSو  ELSهر دو بیماری  نسبت به حساسیت را

شرایط آب  داشت. فراوانی و شدت بیماری تا حد زیادی به

 در مراحل گلدهی تا بارانبستگی دارد. بارش  و هوایی

گیاه  ایجاد لکه برگی دهی محصول نقش مهمی در غالف

. کمترین و بیشترین دما برای ایجاد (Pande et al. 2000)دارد 

مطالعات  گراد است. درجه سانتی 35و  18آلودگی به ترتیب 

درجه  ژهیو بهشرایط آب و هوایی  ریتأثزیادی در خصوص 

در  LLSو  ELSسعه بیماری حرارت و رطوبت نسبی در تو

 .Dubey 2005, Kadam et al)شده است  ینیزم بادامگیاه 

2008, Ijaz et al. 2011) حضور بقایای به جا مانده از .

توسعه بیماری نقش بسیار مهمی دارد. در  در ینیزم بادام

 مجموع بهترین شرایط برای ایجاد هر دو بیماری لکه برگی،

. شرایط (Pande et al. 2004)باشد  و رطوبت باال می حرارت

یا  افتد یم، یا در اثر بارش باران اتفاق معموالًرطوبتی 

، که در چنین شرایطی اگر هنگام شبشبنم در  یها دوره

و اگر هوا  تر عیسردرجه حرارت هوا گرم باشد آلودگی 

به  آلودگی و بیماری کند خواهد شد. پیشرفت خنک باشد

ایجاد بیماری تعیین  بسیار در شرایط رطوبتی، همین دلیل

های مکرر نیز  . آبیاری(Muhammad et al. 2008)کننده است 

ایجاد شرایط رطوبتی و مطلوب برای عامل  در تواند یم

 اپیدمی و یها مدل نقش مهمی داشته باشد. در بیمارگر

 ددگر یمعوامل و شرایط مختلفی لحاظ  بیماری یآگاه شیپ

درصد و دامنه  95بیش از  ، شرایط رطوبتیها آنکه یکی از 

نیز در  مدل که این گراد بوده درجه سانتی 30 تا 22دمایی 

، آرژانتین  (Smith 1986)کشورهای مختلف دنیا مثل امریکا

(Pezzopane et al. 1998)  و برزیل(Moraes et al. 2002) 

 در شرایط ها یآگاه شیپ یها مدل این استفاده گردیده است.

گوناگون آب و هوایی توانسته در کشورهای مختلف، به 

کشاورزان آن مناطق در مدیریت بیماری و تعیین زمان 

کمک فراوانی نماید  ها کش قارچاستفاده از  مناسب برای

(Olatinwo et al. 2012). 
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 )قسمت اول: مقدمه و تعاریف( ها اندوفیت
Endophytes (Part 1: Introduction and Definitions) 

 زاده آیدین حسن
Hasanzadeh.i@arc-ordc.ir

 

 های روغنی ، شرکت توسعه کشت دانهکاربردی و تولید بذرتحقیقات مرکز شناسی گیاهی،   کارشناس ارشد بیماری

درون و  یبه معنا endon) "اهیدرون گ" یبه معنا تیواژه اندوف

phyton اصطالح با  نی. اباشد یم "رست درون" ای( اهیگ یبه معنا

و  ها زبانیم فیط نیو همچن یتحت اللفظ فیتعر نیتوجه به ا

 ها یباکتر یطور گسترده برا ( بالقوه آن، بهInhabitant) ساکنان

(Kobayashi and Palumbo, 2000قارچ ،) ( هاStone et al., 

 اهانی(، حشرات در گMarler et al., 1999) اهانی(، گ2000

(Feller, 1995و همچن )ها  ها در داخل جلبک جلبک یبرا نی

(Peters, 1991 استفاده شده است. هر )زبانیاز م یاندام و بافت 

 ,Schulz and Boyleشود ) زهیکلن ها تیتوسط اندوف تواند یم

2006.) 

مانند  یزندگ یها یانواع استراتژ یبرا تیاندوف اصطالح

 ،یانگل اجبار ،یاریانگل اخت ،یاجبار تیساپروف ،یستیهمز

اصطالح  نیمثال ا ی. براشود یبکار گرفته م یاریو هم یهمسفرگ

(، Bouarab et al., 1999) مارگریب تیاندوف یها جلبک یبرا

 یها یباکتر ،(Marler et al., 1999انگل ) تیاندوف اهانیگ

 ;Chanway, 1996; Adhikari et al., 2001) اریهم تیاندوف

Bai et al., 2002ها ) (، قارچCarroll, 1988; Jumpponen, 

2001; Sieber, 2002; Schulz and Boyle, 2005 ،)ها  قارچ

 ,Sinclair and Cerkauskasنهفته ) مارگریب یها یو باکتر

از نوع  یستیکه همز ییها سمیکروارگانیم یبرا نی( و همچن1996

(، بکار رفته است. Sturz and Nowak, 2000دارند ) یهمسفرگ

با  شهیر زیکوریم یها قارچ نیشناسان تعامالت ب از قارچ یبرخ

 ,Sieber) رندیگ یدر نظر م تیرا به عنوان اندوف شانیها زبانیم

 یتیرا از تعامالت اندوف یزیکوریتعامالت م زین ی( و برخ2002

 ,Brundrett, 2004; Schulz and Boyle) دانند یم زیمامت

وجود  تیاز اصطالح اندوف یگوناگون ی(. اگر چه کاربردها2006

 یئجز یآلودگ با یبه عنوان موجودات ها تیدارد اما اغلب اندوف

طور  به حداقل زبانشانیآلوده م یها که بافت شوند یم فیتعر

است  یداخل صورت هب یکروبیم یموقت بدون عالئم بوده و کلن

(Stone et al., 2000ا .)یها قارچ فیتوص یهم برا فیتعر نی 

. باشد یقابل استفاده م تیاندوف یها یباکتر یو هم برا تیاندوف

 یا لحظه تیوضع کننده فیتوص ف،یتعر نیتوجه داشت که ا دیبا

 (.Schulz and Boyle, 2006و موقت است )

با  ها سمیکروارگانیاز م یا شامل مجموعه تیاندوف نیبنابرا

صورت  که به ییآنها است، شامل یمتفاوت زندگ یها وهیش

 یمرحله رشد کیتحت  پیر ایمرده و  یها بافت یرو یتیساپروف

 یها سمیکروارگانی(، مStone, 1987) کنند یرشد م یتیاندوف

در  میبدخ یمارگرهاینهفته و ب یزا یماریو عوامل ب زا یماریربیغ

 ;Sinclair and Cerkauskas, 1996) یآلودگ هیمراحل اول

Kobayashi and Palumbo, 2000همه  تواند یم نی( که ا

از مراحل توسعه آنها شامل شود. از آنجا  یرا در برخ مارگرهایب

 یبا واکنش دفاع ها یاز آلودگ یحداقل به برخ زبانیم اهیکه گ

 ی(، در تمامNarisawa et al., 2004) دهد یپاسخ م یکیمکان

تعامالت  ی( براPetrini, 1991) ینیبر گرفته از پتر فیتعار

قابل مشاهده اشاره شده  یبه فقدان عالئم ماکروسکوپ ،یتیاندوف

 ,Schulz and Boyle) لیتوسط شولز و بو فیتعار نیاست. ا

 یرا برا تیدو محقق اصطالح اندوف نیشد و ا لی( تکم2005

به ظاهر سالم  زبانیم اهیکه در داخل بافت گ ییها یباکتر وها  قارچ

لحظه خاص حضور دارند، استفاده  کیعالئم در  جادیو بدون ا

 نمودند.
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 درکشاورزی قدرتمند نوآورانه ابزار: سریع اصالح

Speed Breeding: A Powerful Innovative Tool in Agriculture 

 یصمد مهتاب
Samadi.m@arc-ordc.ir 

 های روغنی ، شرکت توسعه کشت دانهتحقیقات کاربردی و تولید بذرکارشناس ارشد بیوتکنولوژی گیاهی، مرکز 

 

عالقمندی برای  ،انسان جمعیت افزایش انفجاریامروزه 

 تا جهان وکرده  را تشدید باال تولید محصوالت با راندمان

افزایش  جمعیت خود به میلیارد نه حفظ برای 2050 سال

 مناطق در وجود این با نیاز دارد. غذا یدرصد 80 تا 60 تولید

 غیر هوایی و آب تغییرات عملکرد با توجه به میزان مختلفی،

 با اصالحی های طرح .در حال رکود است ،بینی پیش قابل

از جمله ایجاد ارقام  ژنتیکی بهره و پایداری میزان افزایش

 رسیدن به در بیماری برابر در مقاوم و خشکی به متحمل

 یک از ( بیشNASA) ناسا کنند. عملکرد کمک می افزایش

 ( را درSpeed Breedingسریع ) مسئله اصالح پیش دهه

مطرح کرد. امروزه  کشاورزی محصوالت وری بهره

 توسط که است جدیدی نوآوری ،سریع اصالح تکنولوژی

 که هالهام گرفته شد فضا در روی رشد گندم ناسا آزمایشات

 باشد می زودرس گیاه تولید ایبر مداوم نور از استفاده شامل

 از اصالحی را در بسیاری های دوره طول تواند می و

 دانشمندان توسط نوآوری این. دهد کاهش محصوالت

 های پروتکل در ژنتیکی استفاده از بهره تسریع برای استرالیا

 این که کردند ها تأیید آن و است شده ایجاد گیاهان اصالح

 تحقیقات به بخشیدن سرعت برای قدرتمند ابزار یک

 توان تکنیک می این با اصالحی محصوالت زراعی است.

بطوری که  داد افزایش برابر سه تا را گندم محصول تولید

 از استفاده با سال در هر محصول از نسل تولید ششسرعت 

 است در پذیر امکان طوالنی طول روز و شده کنترل دمای

 . شود ایجاد اینبرد الین در فرآیند اصالحی تسریع می نتیجه

 های نوآوری اتحادیه تحقیقاتی تیم گزارش اساس بر

 (UQ) کوئینزلند دانشگاه (،QAAFI) غذا و کشاورزی

 سال 10 از بیش سریع اصالح های استفاده از تکنیک استرالیا،

 در ها این تکنیک از استفاده با ه است وپیش شروع شد

 بهاره گندم برای سال در نسل شش ،اصالحی های گلخانه

(Triticum aestivum،) دوروم گندم (T. durum،) جو 

(Hordeum vulgare،) نخود (Cicer arietinum )و 

 کلزا برای نسل چهار ( وPisum sativum) فرنگینخود

(Brassica napusبه ) گلخانه شرایط نسل در 2-3 جای 

 همکاری با .شود فراهم می مزرعه در نسل یک یا معمولی و

 دانشگاه و سیدنی دانشگاه در استرالیایی دانشمندان بین

 ،John Innes مرکزدانشمندان بریتانیا  ( وUQ) کوئینزلند

رفت پیش هم در اجراء و تئوری درهم  سریع اصالح تکنیک

مقاله در  بصورت همکاری این. است  بسیاری نموده

 تمامی که منتشر شده است Nature Plantsمجله

 و سریع اصالحی های سیستم ایجاد به مربوط های پروتکل

 از آنها. کند می مشخص را ای گلخانه منظم امکانات تطبیق

 که کردند استفاده ای گلخانه محیط در تکمیلی روشنایی

 با منطبق و تک بذر تکثیر طریق از سریع را چرخه رشد

. کند بزرگ فراهم می مقیاس در محصول بهبود های برنامه

 استفاده از دیود ها هزینه در جویی به منظورصرفه همچنین

 آزمایشات. پیشنهاد کردند ( جهت روشناییLED) نوری

 رشد یافته تحت گیاهان عملکرد و کیفیت که داد نشان ها آن

 گاهی کنترل شده و طول روز طوالنی هوایی و شرایط آب

http://arc-ordc.ir/
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 رشد های معمولی گلخانه در که بود آنهایی از بهتر اوقات

 های اتاق در اصالح سریع که داد نشان مطالعات .اند کرده

 را تکامل گیاه تواند می رشد کنترل شده و کامالً محصور

 بالغ، گیاه بررسی صفات جمله پژوهشی از اهداف برای

 بینی آنها پیش. کند انتقال ژن تسریع و یافته جهش مطالعات

 با تکنیک اصالح سریع خوبی برای ادغام کردند که پتانسیل

انتخاب  جمله از جدید اصالحی، های تکنولوژی سایر

در جهت  و ویرایش ژنوم، انتخاب باال، کارایی با ژنوتیپ

 .آید محصول به وجود می بهبود به بخشیدن سرعت

 و تالقی تسهیل برای فناوری این از استرالیایی دانشمندان

 12 مدت در F4 نسل یافته حاصل از های بهبود ایجاد الین

 شرایط تحت توانند می که صفاتی. کنند می استفاده ماه

 های از ژن عبارتند اصالح سریع مورد بررسی قرار گیرند

 قارچ مقاومت پاکوتاهی، های ژن ،Awnکننده  سرکوب

Fusariumژن ، Glaucousness است.  زنگ به مقاومت و

 انقالبی اصالحی های در برنامه تکنیک توانست اگر چه این

در حال پژوهشی  اهداف برای عمده طور به ولی ایجادکند

 حاضر حال درطور عملیاتی نیز  به اما ،شود می استفادهحاضر 

 از این تکنیک استفاده DS Faraday گندم رقم ایجاد برای

 از قبل زنی جوانه به تحمل ال وبا پروتئین که است شده

سودمند  که برای بخش صنعت و از این نظر برداشت داشته

 ،اصالح سریع تکنولوژی از استفاده با دانشمندان .بوده است

 ای عمده مشکل که بذر، مسئله خواب موفق حل نهایت در

که است در حالی  ند و اینشد است، گندم در صنعت

 زمینهدر  سال 40 حل این مسئله طی برای استرالیا نژادگران به

 خالصه، طور اند. به کرده تالش های خواب بذر ژن انتقال

 طول به نسل 4-6 بین معموال صفات برای اصالح - تالقی

 پایدار کافی اندازه به که آید دست به الین یک تا انجامد می

 تواند می ارقام سریع رشد و در زمان هر گونه کاهش. باشد

 بهره دیگر های ویژگی اصالحی انتخاب و ژنوم اصالح برای

 سرتاسر در کشاورزی تحقیقات برای بزرگی برد که مزیت

 برای را راه کشاورزی، در پیشرفته های نوآوری. است جهان

 بر آینده های سال در محصوالت استقرار و سریع انتخاب

 در جدید انقالب و کند می روشن زمین سیاره روی

 .کرد خواهد ایجاد کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع

Tarek Yehia Soliman Kapiel. Speed Breeding: A Powerful Innovative Tool in Agriculture” Innovative Techniques in 

Agriculture 2.3 (2018): 413-415. 
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 رانیشده در ا یارقام پنبه معرف یها یژگیاز و یبرخ
Some of introduced cotton varieties charactristics in IRAN  

 سجاد طالیی
Talaei.s@arc-ordc.ir 

 های روغنی کشت دانه، شرکت توسعه تحقیقات کاربردی و تولید بذرکارشناس ارشد اصالح نباتات، مرکز 

( مشخص Gossypiumجنس آن ) ءتاکنون منشا و قرار داردخانواده پنیرکان  در که استپنبه گیاهی استراتژیک و صنعتی 

، استرالیا در بین کشورهای تولید کننده این گیاه در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری کشت می شود.این گیاه نشده است. 

د. مشخصات کلی ت و امریکا بیشترین تولید را دارسطح، هندوستان بیشترین میزان سطح زیر کشبیشترین عملکرد در واحد 

 ارائه شده است. مطلبدر این  ه در ایران سابقه کشت و کار دارندبرخی از ارقام پنبه ک

 سال معرفی نام رقم
 عملکرد

 )کیلوگرم در هکتار(
 مناطق قابل کشت ویژگی

 2203 1348 ساحل
به کم  ، حساسیدرشت، متحمل به بیماری ورتیسیلیومدارای قوزه 

 برداشت مکانیزه آبی، نامناسب برای
 گلستان و مازندران

 2800 1346 ورامین
های شوری و  حساس به تنش حساس به بیماری ورتیسیلیومی، پربار،

 برداشت مکانیزه خشکی، نامناسب برای

 تهران، خراسان، اردبیل و نواحی مرکزی

 2370 1366 بختگان
نامناسب  متحمل به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی، دارای قوزه درشت،

 برداشت مکانیزه برای

 فارس

 2800 1374 مهر
مقاومت نسبی به  زودرس ، حساس به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی،

 آفات مکنده

 اردبیل

 مازندران و فارسگلستان،  متحمل به خشکی و شوریرس، عملکرد باال ، متوسط  5200 1386 سپید

 4800 1386 خرداد
زودرس، تحمل نسبی به بیماری پژمردگی، امکان برداشت مکانیزه، 

 تحمل نسبی به شوری

نواحی مرکزی ایران، اردبیل و  خراسان،

 فارس

 5300 1388 گلستان
مناسب کشت  به تنش شوری و خشکی، زودرس، متحملو پرمحصول 

 امکان برداشت مکانیزه دوم،

فارس،  خراسان شمالی ، اردبیلگلستان، 

 ورامین و مناطق مرکزی

 5000 1388 ارمغان
مناسب کشت  به تنش شوری و خشکی، زودرس، متحمل پرمحصول و

 امکان برداشت مکانیزه دوم،

گلستان ، خراسان شمالی، اردبیل و برخی 

 از مناطق مرکزی

   مرکزی  استانهای به خوابیدگی و شورینسبتامقاوم  بدون گسیپول،  1346 پاک

 820 1359 دکتر عمومی
 نسبتا متحمل به شوری و دارای الیاف ظریف و بلند، گونه باربادنس،

 بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی مقاوم به

 جیرفت

 مناسب برداشت مکانیزه وفرم بوته بسته زودرس،  - 1365 اولتان
 خراسان شمالیو اردبیل
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 سال معرفی نام رقم
 عملکرد

 )کیلوگرم در هکتار(
 مناطق قابل کشت ویژگی

  1374 سیلند
 حساس به بیماری بوته میری، مقاوم به خوابیدگی، شوری و ریزش،

 طول الیاف بلند

 ورامین و نواحی مرکزی

 زودرس، عملکرد باال و پایداری و سازگاری مناسب 6800 1394 شایان
اردبیل،  اصفهان، مناطق مرکزی، فارس،

 خشک گلستان و مناطق

 7000 1393 کاشمر
ورتیسلیومی امکان  پژمردگی  بیماری  به  متحمل شوری،  به  نسبتا متحمل

 بسیار عالی دارای کیفیت الیاف، کانیزهبرداشت م

 مناطق معتدل و نسبتا مرطوب

 8000 1393 خورشید
مناسب  ورتیسلیومی پژمردگی  بیماری  حساس به نسبتا ، شوری  به  متحمل

 الیاف مناسب ، کیفیتبرداشت مکانیزه

 مناطق خشک و نیمه خشک

 خوب و کیفیت الیاف مطلوب دارای عملکرد 6000 1393 لطیف

گلستان، خراسان رضوی، ورامین 

 فارس مرکزی،های  استان

 تمام مناطق پنبه کاری کشور زودرس، تیپ نیمه بسته، مناسب برداشت مکانیزه پرمحصول، بسیار 7000 1394 ساجدی

 نسبتا پاکوتاه، روز خنثینسبتا زودرس،  720  14-ترمز
حاجی آباد و  استان هرمزگان منطقه

 جیرفت کرمان

و  5595باربادنز

1518 
 دارای الیاف ظریف، دیررس، قوزه دهی باال 700 

حاجی آباد و  استان هرمزگان منطقه

 جیرفت کرمان

 

 

 

 

 منابع

( ارقام 1395گ ) ان،یم. مقدم، ع. نجف ،یع. محمود ،یص. قنبر ،یف. گلکار ا،ین ید. عل ،یق. طالقان ،یا. روشن ،ییزاده، م. بضا یا. اوراض ،یدیام

 ص.666 .یجهاد کشاورز جیآموزش و ترو قات،ی(. سازمان تحقندهی)گذشته و آ یزراع

تتراپلوئید پنبه، ( ارزیابی همبستگی بین خصوصیات مورفولوژیکی در ارقام مختلف دوگونه 1395محسنیان، س ن. قاسمی بزدی، ک. داداشی، م. )

 .45-62(، 4پژوهش های پنبه ایران،)

 .1396. دی ماه عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشورمکاتبات شخصی، دکتر محسن فتحی، 
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 کنجدهرز مزارع های  علفمدیریت 
Sesame weed management 

 رضاپور مهدی علمدارلو
Alamdarlou.r@arc-ordc.ir 

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

 

یمورداستفادهوهاکشعلف

میزانمصرفدرهکتار
 



 هایهرزکنجدعلف

قبل ازکاشت 

)مخلوط با 

 خاک(

قبل از 

 سبزشدن
 بعد از سبز شدن

مدیریت تلفیقی 

 های هرز علف

 ترفالن

 )تریفلورالین(

 لیتر 5/2-2

 استامپ

 متالین( )پندی

 لیتر 3

گاالنت

 فوپ )هالوکسی

 اتیل( اتوکسی

 لیتر 5/2-2

 گاالنتسوپر
-هالوکسی فوپ)

 استر( متیل-آر

 لیتر 1-75/0

 فوکوس

 )سیکلوکسیدیم(

 لیتر 2

 سلکتسوپر

 ()کلتودیم

 لیتر 1-8/0

 نابواس

 )ستوکسیدیم(

 لیتر 3-2

بذر سالم و استفاده از  -

گواهی شده و فاقد بذر 

 های هرز علف

 

 تاریخ کشت به موقع -

 

 عمق کاشت مناسب -

 

تراکم کشت مطلوب و  -

کشت با فواصل ردیف 

 کم

 

تناوب زراعی و کنترل  -

های هرز در زراعت  علف

 تناوبی

 

هیرم کاری )آبیاری  -

زمین قبل از کشت و 

های سبز  کنترل علف

 شده(

 

کولتیواتور استفاده از  -

 های ردیفی در کشت

 

استفاده به موقع از  -

 ها کش علف

ی بعد از ها کش علف)

سبز شدن بهتر است در 

برگی  2-6مرحله 

علفهای هرز استفاده 

 شود(

 

جهت جلوگیری از  -

ایجاد مقاومت به 

است  ، بهترها کش علف

در دفعات مختلف نوع 

 سم مصرفی را تغییر داد.

 

گ
 بر

ن
په

 

 گاوپنبه 
Abutilon theophrasti 

       

 تاج خروس وحشی
Amaranthus retroflexus 

       

 سلمک
Chenopodium album 

       

 تاجریزی
Solanum nigrum 

       

 عروسک پشت پرده
Physalis angulata 

       

 طوق
Xanthium strumarium 

       

 خرفه
Portulaca oleracea 

       

 تاتوره
 Datura stramonium 

       

 پیچک صحرایی
Convolvulus arvensis 

       

ن
جگ

 اویارسالم 
 Cyperus spp. 

       

گ
 بر

ک
اری

ب
 

 قیاق
Sorghum halepense 

       

 سوروف
Echinochloa crus galli  

       

 چسبک
 Setaria viridis 

       

 مرغ
 Cynodon dactylon 

       

 

 

نامشخصاثربینسبتاموثرموثر
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 (5)قسمت های هرز در زراعت سویا  کنترل علف

Weeds control in soybean (Part 5) 

 کامبیز فروزان

Kforoozan@ordc.ir 
 های روغنی شرکت توسعه کشت دانه تحقیقات و آموزش، کارشناس ارشد زراعت،مدیر بذر، 

 Chlorinated کلره کیفاتیآل یدهایگروه اس

Aliphaticacides 
گروه  نیا یها کش علفاز  Dowpon M و 85 داالپون

 یکش علف یها گروهاز  یکیکلره  کیفاتیآل دیاس .دنباش یم

 تواند یمو  شود یم یستمیمر یها سلولاست که مانع توسعه 

 نی. اهرز به کار رود یها علفکنترل  یبرا قبل از کاشت

 شهیر لهیجذب شده و به وس عاًیسر ها کش علفدسته از 

 post emergence صورت به یگروه وقت نی. اابندی یمانتقال 

قبل از  صورت بهکه  یاز حالت شیب مراتب به شود یممصرف 

 یگروه انتخاب نیخواهد بود. ا مؤثربه کار رود  زنی جوانه

 یاکس یمشابه استرها ،کنترل یبرا ها راسگ ینبوده و در رو

 .کند یمعمل  دیاس یفنوکس

 Cineols گروه

Cineol  د.باش یمگروه  نیا یها کش علفازCineol  ها

از  یهستند که تعداد ها کش علفاز  دیدسته جد کی

کنترل  pre emergence صورت بهرا  ساله کیهرز  یها علف

شده و اثرات  هیدر خاک تجز عاًیسر ییایمیمواد ش نیانماید. 

 یرو قطف  کش علف نیپستانداران دارد. ا یرو اندکی یسم

گروه بر  نیاهای  علفکش. باشند موثر میبذور زنی  جوانه

 .گذارد یم ریتأثمستعد  اهانیدر گ شهیر یستمیمر یها سلول

 Dinitroanilines ها نیلیآن تروین ید گروه
 از ترفالن و سورفالن ،سوناالن ،PROWL یها کش علف

 ها نیلیآن تروین ید یها کش علف .باشند یمگروه  نای

(D.N.A )ًایقبل از کاشت  یها کش علف صورت به معموال 

بسته به نوع محصول و زمان مصرف به کار  یزن جوانهقبل از 

هرز  یها علفاز  یاریاست بس قادرگروه  نیا .رود یم

 نیا یها کش علف .دیرا کنترل نما برگ پهنو  ساله کی

 یستمیمر یها سلول میتقس یانتقال نداشته و رو تیگروه قابل

 ایگروه در سو نیااستفاده نامطلوب از  .گذارند یماثر 

 اهیدر گ غیرعادیحالت  جادیو ا اهیرشد گ از مانع تواند یم

 .شود

 Diphenyl ethers  اترها لیفن ید گروه

 ،Blazer  ،cobra ،goal،Modown ،یها کش علف

reflex وTackle یها علف ها کش علف نی. ااند گروه نیاز ا 

کنترل نموده و  ها برگ کیرا بهتر از بار برگ پهنهرز 

. اثر دنشو یممصرف  post emergence صورت به معموالً

آن  جهیاست که نت یسلول وارهیپاره کردن د ها آن هیاول

 گروه نیا ییایمیمواد ش است. اهیگ مرگ و یپژمردگ

مطلوب  جهیبه نت یابیدست ینکرده و برا دایانتقال پ راحتی به

و پوشش مناسب پاشش  آفتابی، گرم طیشرا ازمندین

 .باشند یم

 Imidazolinons  ها نونیدازولیمیا گروه

 scepter و pursuit به توان یمگروه  نیا یها کش علف از

 تیو فعال دهایاس نویآم سنتز یگروه رو نیاشاره نمود. ا

سموم  نیا .اثر نامطلوب داردمستعد  اهانیدر گ ها ستمیمر

بعد از  ای preplant–preemergence قبل از کاشت صورت به

به کار رفته و پهن  ایدر سو postemergenceزنی  جوانه

 اصوالً یول کند یمکنترل  ها برگ کیاز بار هتررا ب ها برگ

 ای شهیگروه توسط ر نی. اباشند یم تیفعال عیدامنه وس یدارا

از مانع  تواند یماستفاده نامناسب  .شود یمجذب  اهیجوانه گ

 .شود ایرشد سو
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 Oxy–phenoxy acidدیاس یفنوکس یاکس یاسترها گروه

esters 
، Assure- fusillade 2000 ،Hoelon، یها کش علف

verdict و whip حساب بهگروه  نیا یها کش علفاز 

 یها کش علفاز گروه  کیدسته  نیا .ندیآ یم

postemergence  و  ساله کیهرز  یها علف معموالًبوده که

 کنترل برگ پهن اهانیگمزارع برگ را در  کیبار چندساله

در  ها یچرب سمیمتابول یبر رو شیمیاییمواد  نیا ندینما می

 ها برگمواد به سرعت توسط  نیاست. ا مؤثرها  گراس

انتقال  یستمیمر یها بافتگسترده به  طور بهجذب شده و 

 زمانی احتماالً دسته نیا یکش علف. کاهش اثرات ابدی یم

 ریمخلوط با سا صورت به ییایمیمواد ش نیکه ا دهد یمرخ 

 .رود یمدر مخزن به کار  ها کش علف

  Phenoxy acidsدهایاس یفنوکس گروه

 گروه در این Butyrac 200 و Butoxone یها کش علف

هستند  یهورمون یها کش علف ،اسیدها یفنوکس قرار دارند.

هرز  یها علفکنترل  یبرا post emergence صورت بهکه 

 ها برگ یرو ها کش علف نیا .دنرو یمبه کار  برگ پهن

 اهیگ ییغذا انیدر جر یتوجه قابلو به مقدار  شده مصرف

 دیاس سمیمتابول یها رو یگروه فنوکس. شود یمحساس وارد 

 یدگیچیپ رینظ یعالئمو  دنگذار یماثر  کینوکلئ

 ییانتها یها بافت تغییر شکلو  ها برگشدن  دهکشی،ساقه

 .کند یم جادیا

 Phenyl ureas ها اوره لیفن گروه

 Lorox وLinex به توان یمگروه  نیا یها کش علف از

                 صورت به معموالً ها کش علف نیاشاره نمود. ا

pre-emergence یدارا ها برگپهن  یبه کار رفته و رو 

گروه به  نی. اباشد یم ها برگ کیبه نسبت بار یشتریاثرات ب

به حداکثر  یوارد نشده و انتقال آن زمان ینبات رهیش انیجر

ها نشان داده  بررسی گردد.جذب  شهیر لهیوس بهکه  رسد یم

 ها برگ یزرد سببشده و  فتوسنتزگروه مانع  نیااست که 

در  گردد. می ها برگ هیها در حاش مرگ بافت تیدرنهاو 

 یها علف یمشابه اثرات رو یصورت استفاده نامطلوب اثرات

 .دینما یم جادیهرز ا

 Phosphono amino acids دهاینواسیآمفسفوانو  گروه

Roundup، Ignite  وTouch down  نیا یها کش علفاز 

 یها کش علف ادهیاس نویوانوآمففس. باشند می  گروه

از  یعیدامنه وس باشند می هستند که قادر یرانتخابیغ

از طریق محلول پاشی را  چندسالهو  ساله کیهرز  یها علف

 یتیفعال چیه ییایمیمواد ش نیا .ندیکنترل نما ها، بر روی برگ

قبل از  صورت به میدر خاک نداشته و فقط در زراعت مستق

 .رود یمکشت به کار 

 Pyridazinones  ها نونیدازیریپ گروه

 نیا نام برد. Zorial توان از می گروه نیا یها کش علفاز 

 ایو  Preplant قبل از کاشت صورت به ها کش علفدسته از 

از  یاریبه کار رفته و بس Pre-emergence صورت  به

 نیا .کند یمبرگ را کنترل  کیهرز بار یها علف

 یوارد شده و رو ینبات رهیش انیبه جر ها کش علف

 جهیو در نت گذاشته ریتأث ها برگدر  ها رنگدانه یریگ شکل

 .دنریگ یمروشن به خود  یظاهر ها برگ

 Sulfonyl urea اوره لیسولفون گروه

 یها کش علفاز  Previeو Classic ،Geminiکش علف

 باتیاز ترک دیگروه جد کی ها اوره لی. سولفوناند گروه نیا

 صورت به برگ پهنهرز  یها علف یفعال است که رو

در  ها اوره لیسولفون .دنریگ یمگسترده مورد استفاده قرار 

در خاک  یتوجه قابلو دوام  شده وارد ینبات رهیش انیجر

اثر  یدارا ایدر سو کش علف نینامطلوب از ا استفادهدارند. 

 یا قهوه اینوع حالت قرمز و  کیدر رشد بوده و  یبازدارندگ

 .دهد یم ها برگبه 

  Thiocarbamate ها کاربامات ویت گروه

 و Reward به توان یمگروه  نیا یها کش علف از

Vernam از سلسله  کیها  کارباماتویاشاره نمود. ت

 کیهرز بار یها علفبا  ییمبارزه ابتدا یبرا ها کش علف

قبل از کاشت به کار  صورت بهکه فقط  هستندبرگ 

 نیا شوند. یم ریتبخ به سرعت ها کش علف نیا رایز ،دنرو یم

 لهیبه وس اهچهیگ دیتولو  یزن جوانه یدر ط ییایمیش دوام
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 یها سلول یها تیفعالاز گردند و  یمجذب  شهیجوانه و ر

 یبرگ کیبار یها علفدر . دنینما یم یریجلوگ یستمیمر

 و جوانه لیکولئوپت نندیب یمصدمه  ها وکارباماتیت لهیوس بهکه 

به خود  گیدیچیحالت پ ها برگدفرمه شده و  ها آن

 .رندیگ یم

  Triazinesها نیازیتر گروه

دسته  ،گروه نیادر  Sencorو Lexone یها کش علف

 خاک مصرف و صورت به ایگروه در سو نی. اشوند بندی می

post-emergence به  برگ پهنهرز  یها علفکنترل  یبرا

 افتهی انتقال ینبات رهیش قیاز طر ها کش علف نی. اروند یمکار 

از  صدمات حاصل .ندینما یم یریجلوگ فتوسنتزو از 

 ها اوره لیاز فن حاصل تصدما هیشب یتا حدود ها نیازیتر

 هیدر حاش یزرد صورت به تواند یمصدمه  یها نشانه .باشد یم

 گردد.ظاهر  نییپا یها برگ خصوص به ها برگ

 مخلوط باتیترک

 صورت بهاست که  ییها کش علف شامل ریز ستیل

نام  .شود یم هیتهمشتمل بر مخلوط دو ماده فعال  یبند بسته

در پرانتز  کش علف ینام عموم همراههر محصول به  یتجار

 شده است. آورده

 
Bronco = alachlor + glyphosate (lasso + roundup) 

Storm = bentazon + acifluorefen (basagran + blazer) 

Salute = Trifluralin + Metribuzin (Treflan + sencor) 
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 )قسمت سوم(جوامع نقشه یابی 
Mapping Populations  

 پناه مصطفی حق

Haghpanah.m@arc-ordc.ir 

 های روغنی ، شرکت توسعه کشت دانهتحقیقات کاربردی و تولید بذرکارشناس ارشد اصالح نباتات، مرکز 

 جمعیت تالقی برگشتی

با یکی از دو  F1تالقی افراد  واسطه بهجمعیت تالقی برگشتی 

آید. تجزیه ژنتیکی در این جمعیت تنها  می به وجودوالد 

زمانی میسر است که صفت مورد نظر از لحاظ فنوتیپی تفرق 

 قابل تشخیص باشد. تالقی برگشتیاین تفرق حاصل کرده و 

     والد دارای ژن مغلوب را به اصطالح تالقی آزمون با

(Test cross )با  این والد معموالًنامند و  میB2  نمایش داده

 باشد. می 1:1وتیپی صفت حاصل از آن و نسبت فن شود می

هر دو فاز نسبت فوق را نشان داده اما  ،نشانگرهای همبارز

. در مقابل دهند را نمایش می 1:0نشانگرهای غالب نسبت 

حاصل از تالقی برگشتی با والد دارای صفت غالب  نتاج

(B1 نسبت فنوتیپی )دهند و نشانگر غالب  را نمایش می 1:0

با  1:1 نسبت نسبت فوق را نمایش خواهد داد. در مجموعنیز 

در تالقی  B1 یریکارگ بهو با از نشانگرهای همبارز استفاده 

 قابل مشاهده است. 1:1برگشتی نسبت 

در بررسی تالقی برگشتی زمانی که از نشانگرهای همبارز 

هدف فقط امتیازدهی به باندها باشد اگر  شود استفاده می

اهمیت چندانی ندارد. اما در فت و مارکر صحالت همبستگی 

تالقی برگشتی بروز غالبیت صفت مورد نظر زمانی که از 

زمانی که شود بسیار مهم است.  لب استفاده مینشانگرهای غا

یابی ژن غالب  از هر دو نشانگر غالب و همبارز در نقشه

در انجام تالقی برگشتی  B2شود باید از والد  استفاده می

 .ودش استفاده 

 توان یمدارد که از آنها  یهای جمعیت تالقی برگشتی مزیت

فوذ ( جهت نMABCدر تالقی برگشتی به کمک نشانگر )

از معایب این روش در  اماصفات مورد نظر بهره برد. 

ساخت جمعیت تالقی برگشتی توان به  یابی ژنتیکی می نفشه

سال بیشتر یک ه ب F2نسبت به نسل  F2:3مانند جمعیت که 

 F1همچنین نیاز به تالقی گیاهان  .نیاز دارد، اشاره کردزمان 

دهد و  با یکی از والدین انتخابی که حجم کار را افزایش می

به دلیل عدم تولید مقدار  های زراعی در بسیاری از گونه

اندازه جمعیت محدود  مناسب بذر حاصل از تالقی،

ار نیست )در پاید F2مانند جمعیت  BCد. جمعیت گرد می

 حال تفرق است( و برای بررسی صفاتی که نیاز به تکرار

باشد از این رو این  دارند مناسب نمی ای آزمایش مزرعه

 ،مناسب نیستند. عالوه بر این QTLیابی  ها برای نقشه جمعیت

تنها با یکی از والدین رخ حاصله در این جمعیت  یبینوترک

 دهد. می
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